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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ه�در األم�وال يف املش�اريع وتقييمه�ا بأضعاف 
قيمته�ا الحقيقة آفة أكلت الكث�ر من موازنات 
العراق وألقت بآثار س�لبية للغاية عىل اقتصاده 
وبناه التحتية وأثرت عىل مستوى وعدد املشاريع 
الخدمي�ة املنفذة وما زال�ت آثارها ترضب بعمق 

وتدفع محافظات البالد ثمنها غاليا.
وشكل إعداد رئاسة الجمهورية لقانون اسرتداد 
عائ�دات الفس�اد فرص�ًة ملالحقة ما ه�رب من 
أموال للخارج عرب الفاس�دين الذي اس�تغلوا تلك 
املش�اريع يف اإلثراء غر املرشوع رشط ترشيعه، 
فيم�ا يؤكد معني�ون أن إيقاف الهدر واس�رتداد 
م�ا رسق بحاج�ة لجه�ود داعم�ة من الس�لطة 
الترشيعية وأخرى حازمة من السلطة التنفيذية 
يف املرحل�ة املقبل�ة. وق�ال النائب الس�ابق فالح 
الخفاجي، إن مبالغ ضخمة أهدرت يف مش�اريع 
لم تكتم�ل بأغلب املحافظات. أوضح، يف ترصيح 
نقلت�ه وكال�ة األنباء العراقي�ة، أن »مبالغ كبرة 
أهدرت عىل مش�اريع لم تكتمل وأخرى لم تنفذ، 
والدلي�ل ع�ىل ذل�ك لدين�ا مش�اريع يف باب�ل من 
سنوات 2008،2009،2011 كان يمكن أن يكون 
لها مردود ايجابي عىل املحافظة لكن لالس�ف لم 
تنف�ذ«. وأضا أن »مرشوع مجلس محافظة بابل 
أه�در عليه 16 ملي�ار دينار من�ذ 2010 وتوقف 
العمل في�ه ويجب احالته لالس�تثمار أفضل من 
بقائ�ه واندث�اره«. وتابع أن »أغل�ب املحافظات 
كبابل ومثنى وذي ق�ار فقرة جدا ومع أية زخة 
مط�ر تغرق ش�وارعها وه�ذا املوض�وع يتحمله 

املحافظون الذين لم ينصفوا املحافظات.
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       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت لجان املقاومة الس�ودانية، أمس األح�د، إنها أكدت 
لبعثة األمم املتحدة »تمسكها بحكم مدني خالص«، مشددة 
عىل »عدم ج�دوى الوثيقة الدس�تورية كإطار دس�توري 
حاكم لالنتقال«. وقالت لجان املقاومة السودانية يف بيان، 
»اجتمع عدد من ممثيل تنس�يقيات لجان املقاومة بوالية 
الخرط�وم مع ممثيل املكتب الس�يايس لبعث�ة يونيتامس 
التابعة لألمم املتحدة، تحت مظلة املش�اورات السياس�ية 
يف الس�ودان، واس�تجابة لدع�وة األمم املتح�دة بمبادرتها 
للتشاور مع مكونات املجتمع السوداني«. وأشارت إىل أنه 

تم »طرح مجموعة تس�اؤالت من طرف القس�م السيايس 
للبعث�ة، لفه�م وجه�ة نظر لج�ان املقاومة ح�ول قضايا 

الراهن ورؤية اللجان«.
وتابع البيان، »أوضح املمثلون أن املش�كلة تفجرت عندما 
س�يطر املكون العس�كري عىل الس�لطة ع�رب انقالب 25 
أكتوبر، وسيطر عىل مفاصل الدولة بعد أن مهد لذلك خالل 
ف�رتة وجوده رشي�كا فيه�ا«. وأضاف، »تح�دث املمثلون 
عن أن املش�كلة تكمن يف عرقلة املكون العسكري للمسار 
الديمقراطي، عرب ممارس�اته قبل وبعد االنقالب بداية من 
فرض حالة الطوارئ والقم�ع والقتل واالعتقال واإلخفاء 

القرسي، وغرها من االنتهاكات املستمرة حتى اليوم«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي، 
أم�س األح�د، تطلع الع�راق لبن�اء أفضل 
العالقات مع ليتوانيا الس�يما يف الجوانب 
االقتصادية واالستثمارية، فيما قدم وزير 
خارجي�ة ليتوانيا كاربيلوس الندس�برك 

دعوة للكاظمي لزيارة بالده.  
وق�ال املكتب اإلعالمي لرئي�س الوزراء يف 
بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن »رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي اس�تقبل، الي�وم األح�د، وزير 
خارجي�ة جمهوري�ة ليتواني�ا كاربيلوس 

الندس�برك والوفد املرافق ل�ه«، مبينا أنه 
»ج�رى خالل اللقاء اس�تعراض العالقات 
الثنائي�ة ب�ن البلدي�ن وس�بل تعزيزه�ا، 
وتوطيد التعاون املش�رتك مع عموم دول 

االتحاد األوروبي يف مجاالت متعددة«.  
وأض�اف أن »اللق�اء ش�هد بح�ث أوج�ه 
التعاون يف املجاالت املختلفة، وعىل رأسها 
مكافح�ة  مج�ال  ويف  األمن�ي،  الجان�ب 
اإلره�اب والجريمة املنظمة«، مش�راً إىل 
أن »رئي�س الوزراء اكد تطلّع العراق لبناء 
أفض�ل العالقات مع ليتوانيا، والس�يما يف 
الجوانب االقتصادية واالستثمارية، وذلك 
يف ظ�ل قرار االتح�اد األوروبي رفع اس�م 

الع�راق من قائم�ة الدول عالي�ة املخاطر 
فيم�ا يتعلّ�ق بتموي�ل اإلرهاب وغس�يل 

األموال«.  
وتاب�ع أنه »تم مناقش�ة تطوي�ر التعاون 
يف قط�اع التعلي�م والبن�اء املؤسس�اتي، 
ومناقش�ة األوضاع اإلقليمي�ة والدولية«، 
موضحا أن »الكاظمي أك�د إيمان العراق 
برضورة اعتماد الحوار والحلول السلمية 
لحل النزاعات، وأنه ماٍض يف هذا النهج«.  
وذك�ر أن »الجانب�ن بحثا س�بل تخفيف 
معان�اة العراقي�ن العالق�ن ع�ىل حدود 
االتح�اد األوروبي، وإيج�اد أفضل الطرق 
إلنهائها بالش�كل ال�ذي يضمن كرامتهم، 

ويراع�ي القوان�ن الدولية واإلنس�انية«.  
من جانبه، نقل وزير الخارجية الليتواني 
تحيات حكومته للكاظم�ي، ووّجه دعوة 
رسمية لس�يادته لزيارة ليتوانيا.  وأعرب 
ع�ن امتن�ان حكومت�ه »للخط�وات التي 
اتخذه�ا الع�راق ملعالجة تح�دي الهجرة 
غ�ر الرشعية«، الفتا اىل أنها »كانت مثاالً 
يحت�ذى ب�ه يف معالج�ة هك�ذا أزم�ات«.  
وأش�ار إىل »تطلع ليتوانيا لرفع مس�توى 
التعاون ب�ن البلدين، يف مختلف املجاالت، 
واس�تعداد ليتوانيا للبحث جدي�اً يف آليات 

تسهيل دخول العراقين إليها .
التفاصيل ص2
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البنك املركزي يعلن شمول املحامني بقروض رشاء الوحدات السكنية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت نقابة املحامني العراقيني، أمس األحد، شمول اعضائها بقروض مبادرة 
البنك املركزي رشاء الوحدات الس�كنية.   وذكر بيان للنقابة، تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه،  أنها »تلقت رد اللجنة العليا لإلرشاف عىل قروض البنك 
املرك�زي، وذلك بعد مخاطبة النقابة ألجل ش�مول املحام�ني بقروض مبادرة 
رشاء الوح�دات الس�كنية«.   و جاء يف رد اللجنة »ن�ود إعالمكم بعدم ممانعة 
اللجن�ة من ش�مول رشيح�ة املحامني بق�روض مب�ادرة البنك املرك�زي وانه 
بإم�كان أي من أعضاء النقاب�ة التقديم من خالل امل�رف العقاري مبارشة 
للحص�ول عىل القرض لرشاء الوحدات الس�كنية يف مجمعات االس�تثمارية يف 
بغ�داد واملحافظات«.  وأش�ار البي�ان إىل أن »نقيب املحام�ني العراقيني ضياء 
الس�عدي تواصل مع املرف العقاري و اللجنة العليا لإلرشاف عىل القروض، 

و تابع الطلب لحني حصول املوافقة عليه«.  

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ه�در األم�وال يف املش�اريع وتقييمه�ا بأضعاف 
قيمته�ا الحقيقة آفة أكل�ت الكثري من موازنات 
العراق وألقت بآثار س�لبية للغاية عىل اقتصاده 
وبناه التحتية وأثرت عىل مستوى وعدد املشاريع 
الخدمية املنفذة وما زال�ت آثارها ترضب بعمق 

وتدفع محافظات البالد ثمنها غاليا.
وشكل إعداد رئاسة الجمهورية لقانون اسرتداد 
عائ�دات الفس�اد فرص�ًة ملالحقة م�ا هرب من 
أموال للخارج عرب الفاس�دين الذي استغلوا تلك 
املش�اريع يف اإلثراء غري املرشوع رشط ترشيعه، 
فيم�ا يؤكد معني�ون أن إيقاف الهدر واس�رتداد 
م�ا رسق بحاج�ة لجه�ود داعمة من الس�لطة 
الترشيعية وأخرى حازمة من السلطة التنفيذية 

يف املرحلة املقبلة.
وقال النائب الس�ابق ف�الح الخفاجي، إن مبالغ 
ضخم�ة أه�درت يف مش�اريع لم تكتم�ل بأغلب 

املحافظات.
أوض�ح، يف تريح نقلته وكالة األنباء العراقية، 
أن »مبالغ كبرية أهدرت عىل مشاريع لم تكتمل 
وأخرى لم تنفذ، والدليل عىل ذلك لدينا مش�اريع 
يف باب�ل م�ن س�نوات 2008،2009،2011 كان 
يمكن أن يكون لها مردود ايجابي عىل املحافظة 

لكن لالسف لم تنفذ«.
وأض�ا أن »مرشوع مجل�س محافظة بابل أهدر 
علي�ه 16 مليار دينار من�ذ 2010 وتوقف العمل 
فيه ويج�ب احالته لالس�تثمار أفضل من بقائه 

واندث�اره«. وتاب�ع أن »أغلب املحافظ�ات كبابل ومثنى 
وذي قار فقرية جدا ومع أية زخة مطر تغرق ش�وارعها 
وهذا املوض�وع يتحمل�ه املحافظون الذين ل�م ينصفوا 
املحافظات، بينم�ا محافظة كربالء عندم�ا ندخل إليها 
حالي�اً نجد فرقا كبريا عىل مس�توى العمل واالن كربالء 

بدات تظهر بمظهر جميل«.
ولف�ت إىل أن »الكثري م�ن املبالغ املرسوق�ة تم ترسيبها 
خارج العراق وإيداعها يف البنوك األجنبية عرب فاس�دين 
منه�م وزراء وش�خصيات وإذا ت�م تفعي�ل اإلنرتب�ول 
بش�كل جيد وكان للعراق عالقات جي�دة مع دول العالم 
فباالم�كان إع�ادة تلك االم�وال وقيمتها م�ن املمكن أن 

تساهم بإعمار العراق«.
بدوره، قال الخبري يف مكافحة الفساد سعيد موىس، إنه 
»بحس�ب البي�ان الحكومي فإن حجم االم�وال املهدورة 
نتيجة الفساد يبلغ 300 مليار دوالر، وبعدها أنا رصحت 
بأنن�ا نبح�ث ع�ن  مبلغ 360 ملي�ار دوالر وه�ي عبارة 
عن تكاليف الفس�اد يف املشاريع االس�تثمارية الوهمية 
واملتلكئة مع تكاليف تضخم االسعار يف التخمني وتقدير 

اسعار السلع املوردة للحكومة«.
وأضاف أن »عملية اس�تعادة واس�رتداد األموال املنهوبة 
عملية مضنية وقد تس�تغرق سنوات طويلة، فضالً عن 
تكاليف املالحقة، ألن االم�وال املنهوبة واملهربة تدخل يف 
اقتصاديات دول املالذ«، مشدداً عىل »أهمية الرتكيز عىل 

اتخاذ إجراءات وقائية تمنع الفساد«.
وبني أن »أفضل املمارس�ات إلنش�اء صندوق الس�رتداد 
االم�وال واملوج�ودات املنهوبة، هو توجي�ه هذه االموال 
املس�رتدة نحو الخدمات العام�ة يف قطاعات ذات تماس 
بحياة الجمهور اليومي�ة، مثل الصحة والبلدية والرتبية 
والتعلي�م والتنمي�ة البرشي�ة يف التدري�ب والتأهيل دون 

دخول هذه االموال اىل الخزينة العامة«.
وأش�ار إىل أن »الغالبي�ة العظم�ى م�ن مش�اريع البنى 
التحتي�ة، ومنها الرف الصحي تحوم حولها ش�بهات 
فس�اد من االحالة اىل تس�لم املش�اريع، وكم�ا يظهر لم 
تنف�ذ وفق معايري الجودة وكفاءة االداء، فضال عن عدم 
تخص�ص الكثري م�ن الرشكات املنف�ذة واهليتها الفنية 

واملالية«.
وطال�ب الجه�ات املس�ؤولة، بترشي�ع قان�ون تنفي�ذ 

العقود واملش�اريع واملش�رتيات الحكومية مع تأس�يس 
مجل�س لالعمار وف�ق رؤية اس�رتاتيجية واضحة قابلة 
للتنفيذ وبس�قف زمني محدد قابل�ة للمراقبة واملتابعة 

والقياس«.
من جانبه، أوضح الخبري يف شؤون الفساد محمد رحيم، 
أن »االموال املهدورة عىل املشاريع الوهمية تقدر نسبتها 
بني 25 - 40 % من املوازنة العامة، لكل بلد عىل املستوى 
االقليم�ي ولي�س يف الع�راق فقط، أما يف الع�راق اضافة 
اىل ام�وال املوازن�ة العامة هناك مبالغ الب�رتودوالر التي 
ت�رف للمحافظات املنتجة للنف�ط والغاز، حيث تقدر 
ه�ذه االموال باكثر من تريلي�ون دينار حتى عام 2019 

بموجب تقارير الجهات الرقابية يف العراق«.
وتاب�ع أن »هنال�ك اش�كاالت يف وزارة املالي�ة حول آلية 
رصف هذه االموال يف املحافظات، بس�بب عدم تس�وية 
الوضع القانوني للمبالغ املتسلمة سابقا ولعدة سنوات، 
أضاف�ة إىل أن هن�اك بابا كب�ريا لهدر االم�وال من خالل 
عق�ود ج�والت الرتاخي�ص ومس�ألة تضخي�م الكل�ف، 
فضالً عن املش�اريع الوهمية الت�ي يدفع العراق اموالها 
للرشكات االجنبية، لذلك وكنتيجة طبيعية تكون االموال 

امله�دورة ت�رتاوح ب�ني 6 و10 اضع�اف املبالغ 
املق�ررة، ألن املس�ؤول الفاس�د عندم�ا يريد أن 
ي�رسق مبلغ 10 ماليني دينار، يقوم بابرام عقد 
او صفقة بمبل�غ 100 مليون دينار لكي يغطي 
عىل صفقة الفس�اد الت�ي أبرمها للحصول عىل 
املنفع�ة الخاص�ة وامل�رشوع املتعاق�د عليه قد 
يك�ون البل�د او الجه�ة التي ينتمي لها ليس�ت 
بحاجة ماس�ة لهذا املرشوع، وهناك مش�اريع 

تلبي حاجات اهم قام برتكها«. 
وعن كيفية اس�رتداد االموال، أوضح أن »العمل 
عىل اس�رتداد االموال املنهوب�ة يكون من خالل 
التع�اون الدويل واالتفاق�ات الثنائية مع البلدان 
الت�ي تتواج�د فيه�ا هذه االم�وال«، مؤك�داً أن 
»العراق جاد بهذا العمل مس�تخدما كل االدوات 
املتاحة ل�ه من خالل الش�بكة العربي�ة لتعزيز 
النزاهة ومكافحة الفس�اد وكذل�ك عضويته يف 

اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد«.
وأش�ار إىل أن »اس�تعادة االم�وال املنهوب�ة من 
التحتي�ة  البن�ى  بتطوي�ر  ستس�اهم  الع�راق 
وتس�اعد عىل توفري ف�رص العم�ل يف املجتمع، 
لذلك يجب ع�ىل العراق تطبي�ق قانون صندوق 
اسرتداد االموال املنهوبة اسوة بعدد من البلدان، 
ليتضم�ن القانون رصف االموال املس�رتدة عىل 
مش�اريع البن�ى التحتي�ة يف املناط�ق الفق�رية 
ولي�س اعادة االم�وال اىل وزارة املالية، ألن هذه 
الخطوة ستشجع املجتمع عىل االنخراط بعملية 

مكافحة الفساد ودعم النزاهة«.
ولف�ت إىل أن »تهال�ك مش�اريع البن�ى التحتية 
وعدم ادامتها وصيانتها يأتي بس�بب الفساد املسترشي 
يف املؤسس�ات الخدمية«، واصفاً أيها بالكارثة الكبرية«، 
مس�تدركاً، أن »بلدا غنيا مثل العراق ال تتوفر فيه ابسط 
الخدم�ات االساس�ية للعي�ش كامل�اء الصال�ح للرشب 
والطاقة الكهربائية وش�بكات الرف الصحي بس�بب 

الفساد والهدر«.
يف االثن�اء، رأى الخبري االقتصادي باس�م انطون أن قرار 
مجلس النواب السابق بإلغاء مجالس املحافظات أوقف 
س�بباً كبرياً له�در األم�وال ال يقل خطر عن الفس�اد يف 

املشاريع.
وقال إن »االنفاق عىل رواتب أعضاء مجالس املحافظات 
ش�كل رقم�اً كب�رياً ع�ىل موازن�ة الدولة وص�ل إىل 208 
مليارات دينار س�نوياً، وكل عضو له 3 عجالت و6 أفراد 

من الحماية«.
وأض�اف أن »إلغاء ه�ذا الجهاز وأجهزة أخ�رى فائضة 
ال طائ�ل منها س�يوفر للموازن�ة مبالغ كب�رية وممكن 
االس�تفادة منها يف عملية التنمية الحقيقية وتوفري تلك 

املبالغ ملوازنة الدولة وتشغيل العاطلني«.

مشاريع مل تكتمل وقانون »االسرتداد« مل ينفذ.. واملبالغ تتجاوز 360 مليار دوالر

»اهلدر والفساد«: جردة جديدة لألموال »الضائعة«
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        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس 
األح�د، ب�دء تنفي�ذ خط�ة إلنه�اء 
ب�ني  األمني�ة  الفراغ�ات  مش�كلة 
انتش�ار ق�وات الحكومة  مناط�ق 

االتحادية وعنارص البيشمركة.
جاء ذلك يف تريحات نقلتها وكالة 
األنباء العراقية الرس�مية عن نائب 
قائ�د العمليات املش�رتكة بالجيش 

عبد األمري الشمري.
وقال الشمري إن مشكلة الفراغات 
األمنية بني إقليم كردس�تان شمايل 
البالد ومناطق الحكومة االتحادية 

تتم معالجتها بطريقتني.
ه�ي  األوىل  الطريق�ة  أن  وأوض�ح 
الجيش  »العمليات املش�رتكة ب�ني 
املعلوم�ات  وتب�ادل  والبيش�مركة 
االستخبارية واالس�تطالع املسلح، 
مع وجود مراكز التنس�يق املشرتك 
يف )مدن( خانقني )رشق( وكركوك 
ومخمور والكسك )شمال(، إضافة 
أربيل  بغ�داد و)مدين�ة(  للعاصمة 
)ش�مال(«. وأض�اف الش�مري أن 

الطريق�ة الثاني�ة، يج�ري العم�ل 
لواءي�ن  تش�كيل  وه�ي  عليه�ا، 
ِ من الجيش والبيشمركة  مشرتكنينْ

لسد الفراغات بواسطتهما.
املاضي�ة،  األس�ابيع  م�دى  وع�ىل 
ق�وات  انتش�ار  مواق�ع  تعرض�ت 
محافظ�ة  بمحي�ط  البيش�مركة 
كرك�وك إىل هجمات أغلبها ش�نها 
عن�ارص م�ن »داع�ش« وأوقع�ت 
قت�ىل وجرحى. ووقع�ت الهجمات 
مناط�ق  يف  جميعه�ا  الس�ابقة 
الفراغ�ات األمني�ة الفاصل�ة ب�ني 
»البيش�مركة« والق�وات االتحادية 
ضم�ن املناطق املتن�ازع عليها بني 
الجانب�ني. وتمت�د ه�ذه الفراغات 
م�ن الحدود الس�ورية ش�ماال عند 
نين�وى، م�رورا بمحافظتي صالح 
الدين وكركوك، وصوال إىل محافظة 
م�ع  الح�دود  )رشق( ع�ىل  دي�اىل 
إيران، وتش�كلت ج�����راء التوتر 
الجيش و«البيشمركة«، ف��ي  بني 
أع���قاب استفتاء باطل دستوريا 
أج�راه إقليم كردس�تان لالنفصال 

عن العراق.

العراق يبدأ بتنفيذ خطة لتأمني مناطق 
التامس بني اجليش والبيشمركة

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس 
األح�د، تطلع الع�راق لبناء أفض�ل العالقات 
مع ليتوانيا الس�يما يف الجوانب االقتصادية 
واالس�تثمارية، فيم�ا ق�دم وزي�ر خارجية 
دع�وة  الندس�بريك  كاربيل�وس  ليتواني�ا 

للكاظمي لزيارة بالده.  
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»رئي�س مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
خارجي�ة  وزي�ر  األح�د،  الي�وم  اس�تقبل، 
جمهوري�ة ليتواني�ا كاربيلوس الندس�بريك 
والوف�د املرافق له«، مبينا أن�ه »جرى خالل 
اللق�اء اس�تعراض العالق�ات الثنائي�ة بني 

البلدي�ن وس�بل تعزيزها، وتوطي�د التعاون 
املش�رتك مع عموم دول االتحاد األوروبي يف 

مجاالت متعددة«.  
أوج�ه  بح�ث  ش�هد  »اللق�اء  أن  وأض�اف 
التع�اون يف املجاالت املختلفة، وعىل رأس�ها 
الجانب األمني، ويف مجال مكافحة اإلرهاب 
والجريم�ة املنظمة«، مش�رياً إىل أن »رئيس 
ال�وزراء اك�د تطلّ�ع الع�راق لبن�اء أفض�ل 
العالق�ات مع ليتوانيا، والس�يما يف الجوانب 
االقتصادية واالستثمارية، وذلك يف ظل قرار 
االتحاد األوروبي رفع اسم العراق من قائمة 
ال�دول عالية املخاط�ر فيما يتعلّ�ق بتمويل 

اإلرهاب وغسيل األموال«.  
وتاب�ع أنه »ت�م مناقش�ة تطوي�ر التعاون 
املؤسس�اتي،  والبن�اء  التعلي�م  قط�اع  يف 

ومناقش�ة األوض�اع اإلقليمي�ة والدولي�ة«، 
موضح�ا أن »الكاظم�ي أكد إيم�ان العراق 
ب�رضورة اعتماد الحوار والحلول الس�لمية 
لحل النزاع�ات، وأنه ماٍض يف ه�ذا النهج«.  

وذك�ر أن »الجانب�ني بحث�ا س�بل تخفي�ف 
معاناة العراقيني العالقني عىل حدود االتحاد 
األوروب�ي، وإيج�اد أفضل الط�رق إلنهائها 
بالش�كل ال�ذي يضم�ن كرامته�م، ويراعي 

القوان�ني الدولية واإلنس�انية«.  من جانبه، 
نق�ل وزي�ر الخارجي�ة الليتوان�ي تحي�ات 
حكومت�ه للكاظم�ي، ووّجه دعوة رس�مية 
لسيادته لزيارة ليتوانيا.  وأعرب عن امتنان 
حكومت�ه »للخط�وات التي اتخذه�ا العراق 
ملعالج�ة تحدي الهجرة غري الرشعية«، الفتا 
اىل أنه�ا »كانت مثاالً يحت�ذى به يف معالجة 
هك�ذا أزمات«.  وأش�ار إىل »تطل�ع ليتوانيا 
لرف�ع مس�توى التع�اون ب�ني البلدي�ن، يف 
مختلف املجاالت، واس�تعداد ليتوانيا للبحث 
جدياً يف آليات تسهيل دخول العراقيني إليها 
عرب التنسيق املشرتك مع السلطات العراقية 
املختصة، وكذلك العمل عىل معالجة معوقات 
استئناف الرحالت املبارشة للخطوط الجوية 

العراقية إىل أوروبا«.  

رئيس الوزراء يفتح ملف املهاجرين العراقيني مع وزير اخلارجية الليتواين

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مص�ادر يف اإلط�ار التنس�يقي ال�ذي يض�م القوى 
السياسية الشيعية، باستثناء الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى 
الصدر، عن لقاء مرتقب ب�ني قادة اإلطار والصدر، خالل 48 
ساعة املقبلة، الستكمال الحوارات التفاوضية وحسم الجدل 

حول الكتلة الشيعية األكثر عدداً يف الربملان الخامس.
ونقلت وكالة ش�فق نيوز عن مصدر القول، إن »لقاًء مرتقباً 
س�يعقد بني قوى اإلطار التنس�يقي كافة، بم�ا فيهم رئيس 
ائت�الف دولة القان�ون نوري املالكي، وزعي�م التيار الصدري 
مقتدى الصدر، يف غضون 48 س�اعة املقبلة، لم يحدد مكانه 
بعد، وذلك لالتفاق عىل آلية حلحلة املسائل العالقة التي تمنع 

تحالف القوى الشيعية كافة«.
وأض�اف أن »االجتم�اع املرتق�ب قد يكون األخ�ري بني اإلطار 
والص�در، وإن ل�م يف�ض إىل حل�ول حقيقية ت�ريض جميع 
األطراف، فس�يكون التوتر سيد املوقف بني األطراف الشيعية 

حتى إن جرى تشكيل الحكومة«.
وكان رئي�س تحال�ف الفتح هادي العامري، قد زار الس�بت، 

»الحنانة« يف النجف )مقر إقامة الصدر( وعقد معه اجتماعاً 
ناقش فيه جملة من القضايا العالقة بني اإلطار والصدر.

يف املقابل، قال القيادي يف تحالف الفتح عيل حسني الفتالوي، 
إن »م�ن املؤم�ل انعقاد لقاء ب�ني اإلطار والص�در قريبا جدا 
لحلحلة أغلب امللفات العالقة أو املختلف عليها بني الطرفني، 

إليجاد صيغة توافقية إلنهاء الخالف«.
وأكد الفتالوي، أن »اللقاء هذه املرة، سيكون بحضور جميع 
قوى اإلطار بما فيهم املالكي، وذلك حرصاً عىل دخول جميع 

القوى يف تحالف شيعي موحد دون إقصاء ألي طرف«.
وأضاف ان »اإلطار يسعى جاهدا لتوحيد ُلحمة البيت الشيعي 
الس�يما بعد االنسداد السيايس الذي حصل أخرياً ومما ال شك 
فيه أن لقاء )العامري مع الصدر( قد يسهم يف تمهيد األمور، 

وبالتايل التوافق بني اإلطار والصدر سيحل جميع األمور«.
ولف�ت الفتالوي إىل وج�ود ثالثة أمور اتف�ق عليها الطرفان، 
س�يتم مناقشتها مجددا من بينها حق تسمية رئيس الوزراء 
م�ن قبل الكتل�ة الصدرية ولإلط�ار حق الرف�ض أو القبول، 
وأيضاً معالجة ملف الفس�اد الذي بات يثري حفيظة الشارع 
العراق�ي، إىل جان�ب أن اإلطار يريد الدخ�ول بصورة مجملة 

وكاملة يف كتلة شيعية موحدة من دون استثناءات«.
وخلص القيادي يف تحالف الفتح، حسني الفتالوي، إىل القول 
إن »مخرج�ات االجتم�اع املرتقب س�توضح طري�ق العملية 
أو العالق�ة السياس�ية بني اإلطار التنس�يقي وزعي�م التيار 

الصدري«.
وكان النائب ائتالف دولة القانون محمود الس�المي، قد شدد 
يف تريحات س�ابقة، عىل رضورة أن يص�ل الحوار املرتقب 
ب�ني اإلطار والتيار إىل تقارب والس�يما بعد أن بدأت تكش�ف 
التريح�ات من بع�ض القيادات عن أجندته�ا واملخططات 
الخارجي�ة التي تريد تنفيذها إلقصاء طرف ش�يعي، وهو ما 
لن يس�مح به أي طرف من املكون الشيعي الن يف هذا اإلجراء 

إضعاف للمكون، رغم أن تشكيل الحكومة تتم من خالله.
ويحت�دم الخ�الف بني قوى اإلط�ار التنس�يقي والصدر الذي 
يرفض بش�دة الدخ�ول يف تحال�ف يجمعه م�ع املالكي الذي 
حص�د تحالفه 33 مقع�داً نيابياً يف االنتخاب�ات التي جرت يف 
ش�هر ترشي�ن األول 2021، وبذلك يش�كل )دول�ة القانون( 
العمود الفقري لقوى اإلطار التنسيقي، فيما حصدت الكتلة 

الصدرية عىل 73 مقعداً نيابياً.

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدر املكتب اإلعالمي لوزير الداخلية 
عثمان الغانمي، أم�س األحد، تنويها 
يخص الذين تقدموا بطلبات التحويل 

إىل املالك املدني.
وذك�ر املكتب يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه أن�ه »حس�ب 
عثم�ان  الداخلي�ة  وزي�ر  توجيه�ات 
الغانمي، س�يتم إرسال رسائل نصية 
ع�رب الهات�ف اىل جميع الذي�ن قدموا 
طلبات التحويل من املالك العس�كري 
اىل املدن�ي م�ن حملة الش�هادات عرب 
الرابط الذي تم نرشه يف هذه الصفحة 

ُتعلِم املتقدمني بتسلم طلباتهم«.

لقاء الفرصة األخرية: اإلطار والصدر جيتمعان بحضور املالكي خالل الـ)48( ساعة الداخلية تصدر تنوهيًا 
خيص الذين تقدموا بطلبات 

التحويل إىل املالك املدين

        بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مصدر أمني، أمس األحد، بتش�كيل فريق عملي�ات للتحقيق بحادث 
اغتيال منتس�ب يف الل�واء الرئايس جن�وب بغداد. وقال املص�در إن »أوامر 
صدرت بتش�كيل فريق عمل من قبل جميع الوكاالت األمنية العاملة ضمن 
قاطع املس�ؤولية ملتابعة حادث اغتيال منتس�ب يف الل�واء الرئايس جنوب 
العاصمة بغداد«. ويف وقت سابق، أفاد مصدر أمني، بمقتل منتسب عىل يد 

مجهولني خالل أداء الواجب، يف منطقة الدورة جنوب العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن »مس�لحني مجهولني فتحوا نريان أس�لحتهم باتجاه أحد 
منتس�بي الجي�ش العراق�ي/ اللواء الرئ�ايس بالقرب من ج�رس امليكانيك 
ضم�ن منطق�ة الدورة«.  ولف�ت إىل أن »الحادث تم يف أثن�اء الواجب وبعد 
قتل املنتس�ب قاموا برسقة سالحه الشخيص والذوا بالفرار«. وأشار إىل أن 
»القوات األمنية ش�ددت إجراءاتها ونصبت س�يطرات مشرتكة يف محاولة 

للقبض عىل الجناة«.

تشكيل فريق عمليات للتحقيق بحادث اغتيال 
منتسب يف اللواء الرئايس ببغداد

        البصرة / المستقبل العراقي

وجه محافظ البرة املهندس اس�عد عبد االم�ري العيداني خالل اجتماعه 
مع بعض اعضاء لجنة الس�كن يف البرة باجراء القرعة الخاصة بتوزيع 

األرايض ملختلف الرشائح املستحقة يف املحافظة.
وق�ال العيداني يف بيان  صدر عن مكتب�ه االعالمي الخاص خالل االجتماع 
ال�ذي عقده مع بعض اعضاء لجنة الس�كن انه ت�م التوجيه خالل الفرتة 
القليل�ة املقبلة بأجراء قرعة توزيع األرايض الس�كنية عىل مختلف رشائح 
ابناء الش�عب البري من بينهم املس�تحقني من ذوي الشهداء والجرحى 
ورشيح�ة الصحفيني وذوي االحتياج�ات الخاص�ة واملتقاعدين والصحة 

والقوات االمنية وباقي الدوائر االخرى حسب ضوابط لجنة السكن.
م�ن جهته، قال مدير بلديات البرة املهندس هيثم س�دخان ان االجتماع 
م�ع محافظ البرة املهندس اس�عد العيداني جرى بحض�ور مدير بلدية 
قض�اء ش�ط العرب املهندس ع�يل حبيب حيث وجه محاف�ظ البرة بأن 
يتم اجراء القرعة خالل األس�بوعني املقبلني ملختلف الرشائح املستحقة يف 
املحافظ�ة، مبيناً انه تم التوجي�ه بأجراء القرعة الخاص�ة يف بلدية الزبري 
، وبلدي�ة ام قر، وبلدية ش�ط العرب وباقي البلديات حيث س�يتم اجراء 

القرعة للمستحقني وفق الخطة التي ستضعها كل بلدية، عىل حد قوله.

حمافظ البرصة يوجه باجراء قرعة توزيع االرايض 
عىل خمتلف رشائح ابناء املحافظة 

االحتادية حتدد االربعاء القادم موعدًا للنظر 
يف دعاوى عدم دستورية جلسة الربملان 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت املحكمة االتحادي�ة العليا، 
تحديد االربعاء القادم موعداً للنظر 
يف دع�اوى عدم دس�تورية جلس�ة 

الربملان االوىل.
وذكر اع�الم املحكمة يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، 
ان�ه »تم تحديد الس�اعة التاس�عة 
م�ن صب�اح ي�وم االربع�اء املوافق 

يف  للنظ�ر  موع�دا   19/1/2021
الدعوي�ني املرقمت�ني 5/اتحادية/ 
 2022 و6/اتحادي�ة/   2022
املدعي  املق������امت�ني من قب�ل 
واملدع�ي  خش�ان  خزع�ل  باس�م 
محم�ود داود س�لمان ع�ىل رئيس 

مجلس النواب.
اضافة لوظيفته للطعن بدستورية 
الن�واب  ملجل�س  االوىل  الجلس�ة 

العراقي بدورته الخامسة«.
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    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الرتبي�ة، أمس األح�د، اتخاذها جملة من 
اإلجراءات لضمان اس�تمرار العملي�ة التعليمية يف ظل 
جائحة كورونا، فيما وجه�ت نصيحة للعوائل لضمان 

انسيابية الدوام هذا العام.
وقال وكيل الوزارة ع�ادل البصييص إن »وزارة الصحة 
اتخ�ذت ع�دة تدابري للتعام�ل مع وب�اء كورونا تمثلت 
بجع�ل ال�دوام الحض�وري 4 أي�ام واإللكرتوني يومني 
لتتمكن املديريات العامة للرتبي�ة واملدارس من لتقليل 

الزخم بالصفوف وتحقيق التباعد االجتماعي«.
وأضاف، أن »الرتبية اتخ�ذت تدابري أخرى تتعلق بنرش 
ال�دروس ع�ى التلفزي�ون الرتب�وي وفق ج�دول معد 
لجمي�ع الصف�وف ضم�ن نط�اق التعلي�م اإللكرتوني 
لتجاوز مش�كلة االنرتنت الضعيف وتم توزيع الجدول 

ع�ى املديريات العامة عى أن تطرح نهاية كل أس�بوع  
مجموعة من االس�ئلة من خالل اللجان املعنية ويمنح 

الطلبة فرصة اإلجابة عليها«.
وأك�د أن »الوزارة اتخ�ذت اجراًء بتكري�م الطلبة الذي 
يس�تمرون باإلجابة، حيث كان التفاعل ممتازا وأيضاً 
املديري�ات واملدارس لها قنواتها الخاصة عى التليجرام 
وغريها من التطبيقات والتي تس�مح للمعلم بمراجعة 

املواد مع طلبته«.
ولف�ت إىل أن »الفري�ق الوزاري بدوره من�ح موافقات 
توف�ر  رشط  بالعم�ل  االلكرتوني�ة  املنص�ات  لبع�ض 
ال�رشوط، م�ع تفعيل منص�ة نيوت�ن التابعة ل�وزارة 

الرتبية«.
وأش�ار إىل أن�ه »فيم�ا يخ�ص الوضع الوبائ�ي عمدت 
وزارة الرتبية إىل توفري اللق�اح املضاد لكورونا للكوادر 
التدريس�ية والطلبة من املشمولني باللقاح يف املرحلتني 

الثانوية واإلعدادية وش�ددت عى وجوب لبس الكمامة 
والتباع�د وتوف�ري املطهرات واملعقم�ات وباالتفاق مع 
مديري�ات الدفاع املدني وبعض املؤسس�ات ومنظمات 
املجتمع املدني التي كانت سباقة يف هذا املوضوع، فضال 
عن العتبات املقدسة والتي ساهمت بمساهمات جادة 

وفاعلة يف تطهري وتعفري وتعقيم بعض املدارس«.
وتاب�ع: »بعد س�نتني م�ن تجرب�ة ال�دوام االلكرتوني 
نجح�ت ال�وزارة اىل ح�د كب�ري يف مواصل�ة العملي�ة 
الرتبوية«، معرب�ا عن امله بأن »يقب�ل العراقيون عى 
اللقاح لضمان تقليل انتش�ار الف�ريوس وإكمال العام 
الدرايس بانسيابية ألنه الضمانة الوحيدة أمام تحقيق 
هذا الهدف واستمرار العملية الرتبوية بشكلها الحايل 4 

أيام حضوري ويومان دوام«.
تابعونا عى:

إىل ذلك، تس�تعد وزارة الرتبية إلط�الق مرشوع التغذية 

املدرسية للعام الدرايس الحايل 2021 �� 2022.
 وقالت مديرة قسم الرتبية البيئية والصحة املدرسية يف 
الوزارة نجلة رؤوف ناف�ع يف ترصيح صحفي، إنه »تم 
إكمال االستعدادات الخاصة بمرشوع التغذية املدرسية 
للع�ام ال�درايس الح�ايل 2021 �� 2022 ، وم�ن املؤمل 

إطالقه يف ألف و123 مدرسة« . 
وأضاف�ت أن »املرشوع س�ينطلق يف 13 محافظة و13 
قضاء«، موضحة أنه »عمل مشرتك بني منظمة األغذية 
العاملية ووزارة الرتبية وبإسناد مبارش من قبل وزارتي 

التخطيط والصحة« .  
وتابع�ت ناف�ع أن »ال�وزارة أع�دت خطة لزي�ادة عدد 
املستفيدين من املرشوع ستنفذ بدءا من العام الدرايس 
املقب�ل 2022 �� 2023 ، إذ هناك تنس�يق مع الجهات 
املعنية لزيادة التخصيص للمرشوع الذي س�يعد حافزا 

كبريا للتالميذ عى مواصلتهم التعليم يف املدارس«.

الرتبية توضح إجراءاهتا لضامن انسيابية العملية التعليمية: هذا طلبنا لعوائل الطلبة
أكملت استعدادها إلطالق التغذية املدرسية يف 13 حمافظة

    المستقبل العراقي / احمد عبد الصاحب كريم

اعلن قط�اع الدورة للرعاي�ة الصحية االولية 
ع�ن اس�تقبال اكث�ر م�ن )2٩٦20٨( ال�ف 
مراج�ع يف كاف�ة املراك�ز الصحي�ة التابع�ة 
للقطاع خالل ع�ام 2021 املنرصم من خالل 
االحصائيات الرس�مية املعتمدة من قبل ادارة 
القط�اع، ذكر ذلك مدير قطاع الدورة للرعاية 
الصحية االولي�ة  الدكتور مثنى رافع قدوري 
ان القط�اع يغطي بحدود 2٦ محلة س�كنية 
و التي يبل�غ عدد نفوس�ها ) 3٩030٦( الف 
نس�مة باالضاف�ة اىل ق�رى البوعيث�ة و هور 
رجب و عمال و عوائل مصفى الدورة و يقدم 
الخدم�ات الطبي�ة و الصحي�ة و العالجية و 
التوعوية اضافة اىل اجراء الحمالت التلقيحية 
وفت�ح مناف�ذ التلقي�ح الثابت�ة و الراجلة و 

الجوالة حيث تقدم املراكز الصحية خدماتها 
الصحي�ة االولي�ة منها )رعاي�ة االم و الطفل 
، صح�ة الفم و االس�نان ، الصحة املدرس�ية 
، فحوص�ات املقبل�ني عى الزواج ، االش�عة ، 
الس�ونار ، التحالي�ل املختربية ،التش�خيص 
الرسي�ري للم�رىض ، االس�نان( باالضافة اىل 
التوعية الصحية للمراجعني حيث تعترب ركن 
اسايس يف عملية الوعي الصحي و غريها من 

الخدمات الطبية 
و اض�اف رافع توزع�ت الخدم�ات الطبية و 
الصحية املقدمة للمواطن�ني عى الوحدات و 
الربامج الطبية و الصحية بواقع  )20٧٩٧٨( 
ال�ف مراجع لوحدة املخت�رب وو وحدة رعاية 
الطف�ل  دون س�ن الخامس�ة و  )2٨٩23( 
مراج�ع يف وحدات رعاية الحوامل و )٨01٧( 
ال�ف مراجع يف وح�دات الصحة املدرس�ية و 

اىل  )20331٨(  اللقاح�ات  )٦34( خدم�ات 
مراج�ع و بل�غ ع�دد املراجع�ني  اىل وح�دات 
يت�م  االس�نان  )3٩0٦٦( مراج�ع مضيف�ا 
تقدي�م الخدمات الطبية و الصحية و متابعة 
حالة املصابني بفريوس كورونا بشكل يومي 
م�ن خالل زي�ارة الح�االت املصاب�ة و إجراء 
الالزم من خالل اخذ املس�حات للمالمس�ني و 
فحص املصابني و ايص�ال العالج لهم مؤكدا 
ان الحم�الت التلقيحي�ة مس�تمرة يف مناطق 
العش�وائيات ذات االخط�ار الع�ايل و الق�رى 
البعيدة و املؤسس�ات الحكومية و الرتبوية و 
دور العبادة و االس�واق و املحالت التجارية و 
املارة اضافة اىل فتح املنافذ املسائية يف املوالت 
و املراك�ز الصحية و متابع�ة املواطنني خالل 
االحتف�االت و االعي�اد و املناس�بات الدينة و 

الوطنية .

صحة الكرخ تستقبل »300« الف مراجع يف قطاع الدورة 
للرعاية الصحية االولية

خالل عام ٢٠٢1

    بغداد / المستقبل العراقي

ارتفع�ت اإلي�رادات غ�ري النفطي�ة للدول�ة 
العراقي�ة لغاية نوفم�رب 2021 لتصل إىل 12 
تريليون دينار عراقي بارتفاع بلغت نس�بته 
مقارن�ة  و٦٦%   2020 م�ع  مقارن�ة   %٨٨
م�ع 201٩.وق�ال الخبري االقتص�ادي منار 
العبي�دي، إن »اإليرادات غ�ري النفطية بلغت 
اعى نسبة نمو يف االيرادات التحويلية لتصل 
اىل 5 تريليون دينار عراقي بعد ان كانت 3٩1 
مليار دينار يف عام 2020 و٨٨5 مليار دينار 
عراقي يف 201٩«، مضيفاً ان »االسباب التي 
ادت اىل هذا االرتف�اع يف اإليرادات التحويلية 
غ�ري واضحة«.وتاب�ع ، »أم�ا عى مس�توى 
الرضائ�ب عى الدخول والث�روات فارتفعت 

و%13   2020 م�ع  مقارن�ة   %20 بمق�دار 
مقارنة م�ع 201٩«، موضح�ا أن »إيرادات 
الرس�وم ايضا ارتفعت بمقدار 4٦% مقارنة 
م�ع 2020 و 1٨% مقارنة مع 201٩«.واكد 
العبيدي أنه »به�ذا االرتفاع يف االيرادات غري 
النفطية فمن املتوقع أن تبلغ مجمل ايرادات 
الدول�ة العراقية بح�دود 102 ترليون دينار 
عراقي لسنة 2021 وبذلك قد تكون حققت 
101% م�ن املخط�ط ل�ه يف موازن�ة 2021 
والتي قدرت إيرادات الدولة العراقية ب�101 
تريليون دينار عراقي«.ولفت اىل أن »العراق 
لم يس�تطع تحقيق زيادة كبرية يف اإليرادات 
ع�ى الرغم م�ن ارتفاع أس�عار النفط وذلك 
لرتاجع اإلي�رادات غري النفطي�ة والتي كان 

املخطط لها 20 تريليون دينار عراقي«.

خالل العام املايض.. ارتفاع اإليرادات غري النفطية 
إىل 12 تريليون دينار عراقي

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التجارة، أمس االحد، عن انجاز مالكات 
دائرة تس�جيل الرشكات معامالت تاس�يس )2400 ( 
رشكة وطنية وتسجيل )1٩٧( فرع رشكة اجنبية مع 
منح ) 12( اجارة ملمارس�ة اعم�ال الوكالة التجارية 
وتس�جيل )1٦ ( وكال�ة تجاري�ة خالل الع�ام 2021 

املايض.
وقال مدير عام الدائرة مجاهد محمد شايف العيفان، يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان :«الدائرة 
اصدرت عدة قرارات خ�الل العام املايض والتي تتعلق 
بتعديل عقود الرشكات املس�اهمة و زيادة وتخفيض 
راس مال و دمج حس�ابات رشكة وتصفية حسابات 

رشكة«. 
واضاف، انه »تم كذلك توثيق )2520 ( رشكة مسجلة 
وتاش�ري املحارض واحال�ة )2٦٩٧ ( رشك�ة عراقية ، 
و)234( رشك�ة اجنبي�ة اىل املحقق الع�ديل ملخالفتها 
الضواب�ط والتعليمات«، مش�رياً اىل ان »الدائرة قامت 
بدراسة الحسابات الختامية للرشكات الوطنية البالغ 
عددها )132٧1( رشكة وطنية و)3٨٨( رشكة اجنبية 

املركز الرئييس و) 11٩٧( فرع الرشكات االجنبية«. 
واش�ار العيف�ان، اىل »دم�ج حس�ابات ) 2٦3( وقرار 
وزيادة او تخفيض راس مال )40٨ ( رشكة وتصفية 
حس�ابات ) 151( رشكة وتاش�ري الحجوزات والتاكد 
من االس�ماء املحج�وزة اموالهم ل�� )3٧54( وتدقيق 
وص�والت )5433٧( وتصديق ق�رارات الهيئة العامة 

للرشكات املحدودة واالشخاص )٩044(«. 
ولف�ت اىل قيام »دائرته بتصديق محارض االجتماعات 
التاسيسية للرشكات املحدودة والبالغ عددها )24٧1( 
مح�رض باالضاف�ة اىل تصدي�ق مح�ارض اجتماعات 
الهيئة العامة للرشكات املس�اهمة )135( ، وارش�فة 

وثائق اضابري )٧052(«.

التجارة: تأسيس
 2400 رشكة وطنية وتسجيل 

97 فرع لرشكات أجنبية

    بغداد/ المستقبل العراقي

أطلقت العتبة الحسينية، أمس األحد، حملة »عالجك بني أهلك« لتقديم الخدمات الصحية 
مجان�اً يف املناط�ق الفق�رية يف ناحي�ة الحيدرية بمحافظ�ة كربالء.  وق�ال املرشف عى 
العيادات املتنقلة بهاء الوائيل لوكالة الرسمية، إّن »العتبة أطلقت حملة عالجك بني اهلك 
كمبادرة إنس�انية لتقديم لخدمات الصحي�ة األولية والفائقة مجاناً للمواطنني من ذوي 
الدخ�ل املحدود«، مؤكداً، أن »الحملة تس�تهدف املناطق النائية والقرى واألرياف البعيدة 
عن مراكز املدن، إذ تتضمن هذه الخدمات عيادات طبية متنقلة تحتوي عى اجهزة طبية 
و مختربي�ة حديثة«.  وأضاف، أن »الحملة س�تجوب أغلب مناطق العراق وأنها انطلقت 
م�ن مدينة كربالء باتجاه محافظات الفرات االوس�ط وستش�مل جمي�ع املحافظات«، 
موضحاً، أن »الحملة تأتي كخطوة لدعم املؤسس�ات الصحية يف البالد وضمن سرتاتيجة 
العتبة الحس�ينية املقدس�ة يف دعم وزارة الصحة«.  من جانبها، أكدت املمرضة اللبنانية 
العاملة يف مستش�فيات العتبة الرا قاس�م، أن »العتبة قدَّمت خدمات صحية أولية ألكثر 
من ٦000 مريض وأجرت 300 عملية جراحية تّم نقلها بعد تشخيصها اىل مستشفيات 
العتبة الحسينية املقدس�ة«، مشريًة اىل أن »الحملة تنفذ فحوصات مختربية للمراجعني 

للتأكد من سالمتهم وصحتهم وستستمر حتى الوصول اىل آخر شرب من العراق«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت هيئة النزاه�ة االتحاديَّة عن تفاصيل 
أم�ر االس�تقدام الص�ادر بحق املدي�ر العام 
لجهاز محو األميَّة، ُمبّينًة ارتكابه ُمخالفات 
يف عق�ود طباع�ة وتجهيز الكتب املدرس�يَّة 
ل�وزارة الرتبية. وأكدت دائ�رة التحقيقات يف 
الهيئة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه أنَّ أمر االستقدام الذي أصدرته محكمة 
�ة بقضايا النزاهة  تحقي�ق الرصافة املُختصَّ
بح�ق املُتَّهم ج�اء ع�ى خلفيَّ�ة إقدامه عى 
ارت�كاب ُمخالفاٍت يف طباع�ة وتجهيز )٨5( 
كتاباً و )22( عنوان كتاب مدريس. وأضافت 
الدائ�رة إنَّ املُتَّه�م ل�م يقم باتباع األس�اليب 

تعليم�ات  املنص�وص عليه�ا يف  التعاقديَّ�ة 
العقود الحكوميَّة يف طباعة الكتب املدرسيَّة، 
كما لم ي�راع املُتَّه�م اعتماد ُمعدَّل األس�عار 
يف القطاع�ني الع�ام والخاص، الفت�ًة إىل أنَّ 
ة  قايض محكم�ة تحقيق الرصاف�ة املُختصَّ
بقضايا النزاهة أصدر أمر االستقدام بحقه؛ 
اس�تناداً إىل أحكام امل�ادَّة )340(  من قانون 
ا تجدر اإلش�ارة إليه  العقوبات العراقي. وممَّ
أنَّ الهيئة أعلنت أواخر العام املايض )2021( 
عن صدور أمر استقداٍم لوزير الرتبية واملدير 
الع�ام لرشك�ة النهري�ن للطباع�ة وإنت�اج 
املُس�تلزمات الرتبويَّة السابقني؛ عى خلفيَّة 
اتِّهامهما باالستيالء عى عقود وزارة الرتبية 

لطباعة الكتب والدفاتر.

العتبة احلسينية تطلق محلة رعاية صحية ألبناء املناطق الفقرية

النزاهة: استقدام مدير عام جهاز حمو األمية 
الرتكابه خمالفات بعقود وزارة الرتبية

الطريان املدين يعلن البدء 
بإلزام الوافدين واملغادرين 
بإبراز بطاقة التلقيح الدولية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت س�لطة الطريان املدني، أمس االحد، الب�دء بإلزام الوافدين واملغادرين 
من العراقيني واألجانب بإبراز بطاقة التلقيح الدولية.

وذك�رت يف بي�ان لها، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان�ه »بناًء عى 
مقررات اللجنة العليا للصحة والس�المة الوطنية تود إدارة س�لطة الطريان 
املدن�ي العراقي أن توضح لجميع رشكات الطريان العاملة يف مطارات البالد 
، الب�دء بإل�زام الوافدين واملغادرين م�ن العراقيني واألجان�ب بإبراز بطاقة 
التلقي�ح الدولية )املحتوية عى رمز التحقق IQ(، يثبت تلقي الش�خص عى 
األق�ل جرعتني بأحد لقاح�ات كوفيد-1٩، إضافة إىل فح�ص )PCR( ، قبل 

موعد الرحلة ب  ٧2 ساعة«. 
واش�ارت اىل »اس�تثناء من يتعذر عليه ألس�باب صحية تثب�ت ذلك بتقارير 
طبي�ة ، وكذل�ك الغاء العم�ل بأس�تثناء املعتمرين من رشط إب�راز البطاقة 

الدولية للتلقيح«. 
واعلنت س�لطة الطريان املدني، عن »توجيه رئيس الس�لطة نائل س�عد عبد 
الهادي، إدارة املطارات العراقية بتقديم املساعدة الالزمة للمالكات الصحية 
العاملة يف املطارات يف حال وجود تزوير ببطاقات التطعيم الدولية، أو فحص 

)PCR(، سيتم منعهم من السفر«.

حمافظ البرصة يصدر أمرًا إداريًا بتدوير مهام معاونيه: 
لالستامع للمواطنني وحل مشاكلهم

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أص�در محافظ البرصة، أمس 
يق�ي  إداري�ا  أم�را  األح�د، 
بموجبه بتدوير مهام معاونيه 

ضمن الصالحيات املخولة.
رس�مية  وثيق�ة  وبحس�ب 
موقعه من قبل املحافظ أسعد 
املس�تقبل  تلق�ت  العيدان�ي 
أن�ه  من�ه،  نس�خة  العراق�ي 
اس�تناداً إىل توجيهات الس�يد 
املح�رتم  الب�رصة  محاف�ظ 
العيدان�ي،  أس�عد  املهن�دس 
وم�ن منطل�ق الح�رص ع�ى 
التواص�ل والح�وار م�ع كافة 
املحافظ�ة، يعلن مكتب  أبناء 

املحاف�ظ ع�ن اس�تعداده الت�ام إلس�تقبال 
املواطن�ني وم�ن مختلف الرشائ�ح البرصية 

الكريمة، يوم الثالثاء من كل أسبوع الساعة 
العارشة صباحاً، وذلك لالستماع إىل طلباتهم 
الحلول  وإيج�اد  ومش�اكلهم 

املناسبة لها.
إىل ذلك، أصدر محافظ البرصة 
أمراً إدارياً يقي بتكليف عيل 
حس�ني عزيز بمه�ام معاون 
الش�باب  لش�ؤون  املحاف�ظ 
صال�ح  ومع�ني  والرياض�ة، 
املحاف�ظ  مع�اون  الحس�ن 
لش�ؤون البلدي�ة والبلدي�ات، 
وتكلي�ف مهن�د عب�د الرحيم 
السعد بمهام معاون املحافظ 
والجس�ور  الط�رق  لش�ؤون 
وحس�ن النجار بمهام معاون 

املحافظ لشؤون الزراعة.

البنك املركزي يزيد مبالغ إقراض املشاريع 
الصغرية واملتوسطة

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف محافظ البنك املركزي العراق�ي مصطفى غالب مخيف، أمس 
االح�د، عن زي�ادة مبادرة البن�ك املركزي إلقراض املش�اريع الصغرية 
واملتوس�طة بمبلغ تريليون دينار ليصبح إجمايل املبلغ املخصص لهذا 

الهدف تريليوني دينار.
 وذكر بيان للبنك املركزي تلقت املستقبل العراقي نسخة منه أن مخيف 
بني خالل زيارته عدًدا من املش�اريع التي تّم تمويلها عرب املبادرة، أّن 
»مبادرات البنك املركزي اإلقراضية، أسهمت يف دعم قطاعات الصناعة 
والزراعة واإلس�كان والتجارة، وأصبحت تشّكل ما يقرب من 30% من 
إجم�ايل االئتم�ان املمنوح للقطاع الخاص، وأس�همت بنس�بة مهمة 
بالنات�ج املحيل اإلجمايل«. وأش�ار إىل أّن »هناك بع�ض القروض التي 
وفره�ا املرك�زي ُتمَنح من دون فائدة بل مقاب�ل عمولة إدارية فقط، 
وأّن مبادرة الواحد تريليون دينار أس�همت يف خلق آالف فرص العمل، 
وتموي�ل ما يقرب من ثالثة آالف وحدة س�كنية يف عموم العراق، وقد 
تجاوزت نس�بة تنفيذها إىل ٩0%، مما دعان�ا لزيادة مبلغها برتيليون 

دينار إضايف«. وختم محافظ البنك املركزي قائال، إّن »أدوات السياسة 
النقدية أسهمت بصورة كبرية بدعم االقتصاد، وتجاوز األزمات املالية 

التي حصلت بالعراق«.

    كربالء / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة يف كربالء، أمس 
األح�د، ع�ن ترحيل أكثر من ثالث�ة آالف وافد أجنب�ي من مختلف 
الجنس�يات ملخالفته�م رشوط اإلقامة يف الع�راق. وقالت املديرية 
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انها قامت »بتسفري 
وإبعاد 3241 شخصاً اجنبياً من مختلف الجنسيات، خارج االرايض 
العراقية ملخالفتهم رشوط قانون اقامة االجانب العراقي رقم ٧٦ 
لس�نة 201٧، خالل الفرتة من 2 كان�ون الثاني 2021 ولغاية 2٦ 
كان�ون االول 2021«. واش�ارت اىل ان »هذه االجراءات تس�هم يف 
خلق فرص عمل لشبابنا واستثمار طاقاتهم لبناء العراق، وكذلك 
نش�دد بعدم ايواء االش�خاص االجانب املخالفني للقانون واالبالغ 

الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام«.

كربالء ترحل اكثر من 3 آالف 
وافد اجنبي خارج البالد

    بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة الصحة، أمس األحد، امتالكها وفرة كبرية باللقاحات 
املض�ادة لفريوس كورونا. وق��ال م�دي�ر التحصني ف�ي الوزارة 
فراس املوس�وي إن »ع��دد امللقحني حالي�ًا ت�ج�اوز 14 مليوناً، 
منهم أكثر من ٨ ماليني و٦٦٨ ألف ملقح بجرعة واحدة، و5 ماليني 
و٨00 أل�ف ملقح بجرعتني«. وأش�����ار إل����ى »وجود وفرة 
كبرية م�ن اللقاح�ات يف املخازن، حيث تعاقد العراق عى أك�ث�ر 
م��ن 40 مليون ج�رع��ة، وصلت منها 20 ملي�ون جرعة حتى 
اآلن«. وأض��اف امل�وس��وي أن »أع�داد امللقح�ني من أعمار 12 
عاماً )طلبة املدارس( وصلت إىل 400 أل�ف طالب كجرعة أول�ى، 
و130 ألفأ كجرعة ثاني�ة«. ول��ف��ت إل���ى أن »ال�����وزارة 
س���خ��رت ج�م�ي�ع  إمكانياتها لتوف�ري اللقاحات امل�ق�ررة 
من قبل منظمة الصحة العاملية لصد املوجات الوبائية، لذا ينبغي 
عى املواطنني استثمار ذلك وأخذ التطعيم لتخفيف اآلثار السلبية 
ل�ل�م�ت�ح�ورات«.  وب�ني امل�وس�وي، أن »ال�ع�راق يمتلك آليات 
ومتابع�ة وتقييماً للفحوص�ات من خالل توفري أح�دث األجهزة 

املختربية لتشخيص نوع املتحورات«.

    بغداد / المستقبل العراقي

انخفضت أس�عار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، 
أم�س االح�د، يف البورصة الرئيس�ية بالعاصمة بغداد.  وس�جلت 
بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، 14٨100 دينار عراقي 
مقاب�ل 100 دوالر أمريك�ي.  وأنخفضت اس�عار البيع والرشاء يف 
محال الصريفة باألس�واق املحلية يف بغداد، حيث بلغ س�عر البيع  
14٨500 دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار 

الرشاء 14٧500 دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصناعة، أمس األحد، عن تدريب 400 مستخدم بشأن 
مرشوع األتمتة االلكرتونية، فيما أش�ار إىل ربط خمسة معامل مع 
رشكات ضم�ن املرشوع.وقال املركز اإلعالمي لل�وزارة، إن »الوزارة 
أس�همت بش�كل كب�ري يف  عملي�ة األتمت�ة والتح�ول اىل الحوكم�ة 
ت تهيئة الس�ريفرات Servers )الخوادم( الخاصه  االلكرتونية،إذ تمَّ
 big بعملي�ة األتمتة وبرمجتها وتهيئة أجهزة خزن البيانات الكبرية
data ورب�ط مقر ال�وزارة ودوائره�ا«، مبيناً، أنه »ت�مَّ تدريب 400 
مس�تخدم يف مقر الوزارة وتنفيذ عملية الرتاس�ل االلكرتوني داخل 
الرشكة العامة لألنظم�ة االلكرتونية«.وتابع، أنه »تمَّ ربط أكثر من 
خمسة معامل تابعة لررشكة السمنت العراقية وتجميع بيانات أكثر 
من عرش رشكات Data gathering ورس�م مخططات س�ري العمل 
ووضع األطر العام�ة يف ربط مقرات الرشكات باملصانع التابعة لها 

وتهيئة أوامر الرشاء لألجهزة املطلوبة يف تنفيذ املرشوع«.

الصحة: لدينا وفرة يف لقاحات »كورونا« 
وعدد امللقحني جتاوز 14 مليونًا

األسواق املحلية تسجل انخفاضًا 
طفيفًا بأسعار رصف الدوالر

الصناعة تقرر ربط مخسة معامل ضمن مرشوع 
االمتتة اإللكرتونية
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتاجري االمالك املدرجة  تفاصيلها ادناه 
والعائ�دة اىل بلدي�ة )الحرية( وملدة )س�نة واحدة(  وفقا الح�كام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل 
م�ن يرغ�ب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه ال�روط املطلوبة  مراجعة بلدي�ة الحرية او اللجنة خ�الل )30( يوما تبدء 
م�ن اليوم التايل لنر االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية بما ال يقل عن 20% من القيمة 
املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد 
املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )30 ( يوما يف الساعة )العارشة 
صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة اجور النر واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الروط املطلوبة :
1 � عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار والرسوم 
االخرى

3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف 

والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

إىل الري�ك وجدان عبد الزه�ره اقتىض حضورك 
إىل مقر بلدي�ة النجف لغرض اص�دار اجازه بناء 
للعقار املرقم 38622/3 حي الوفاء خالل عره 

ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه

عيل رحيم نعمه دحام
�����������������������

إىل الري�ك فرح�ه محم�د كاظ�م توج�ب عليك 
الحض�ور إىل صن�دوق االس�كان العراق�ي ف�رع 
النج�ف وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عىل قيام 
رشيكك جميل رس�ول محسن بالبناء عىل حصته 
املش�اعه يف القطعه املرقمه 86446/3 حي النداء 
خالل مده خمسه عر يوما داخل العراق وشهر 
خ�ارج العراق م�ن تأريخ نر االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك باالعراض مستقبال
����������������������������������������

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة/1892 /2018 
التاريخ/16 /1 /2022

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلسل 7/2 م 
28 ا والدبية الرميلة الواقع يف الكوت العائد للمدين 
)ج�الل كاظم عودة ( املحجوز لق�اء طلب الدائن 
)عمار عبد الحس�ن لفتة(البالغ )99,601,000( 
تسعة و تس�عون مليون و س�تمائة و واحد الف 
دينار فعىل الراغب بالراء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة )15 يوما ( تب�دأ من اليوم التايل للنر 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانوني�ة ع�رة 
م�ن املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
ع�ىل  والداللي�ة  التس�جيل  رس�م  وان  العراقي�ة 

املشري.
املنفذ العدل 

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه :-  الرميلة و الدبية 2 /7 م 28 
الرميلة والدبية

2-جنسه ونوعه:- ارض زراعية تسقى بالواسطة 
مملوكة للدولة  و حق الترصف للركاء

3-حدوده واوصافه : خالية من الشواغل )البناء 
و املفروس�ات( و بعي�د عن نهر دجلة و الش�ارع 

العام 
4-مشتمالته :- 

5-درجة العمران : 
6مس�احتة :- 160 دون�م حصة املدي�ن منها 20 

دونم  
7– الشاغل :

8_القمية املقدرة :  40,000,000 أربعون  مليون 
دينار 

����������������������������������������
تنويه 

ورد يف صحيفة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 2529 
يف 2022/1/13 حي�ث ورد اس�م معرض الهندية 
خط�ا  والصحيح هو مع�رض النوارس يف االعالن 
الص�ادر من مديرية تنفيذ الهندية بالعدد 1479/

ت/2020 لذا اقتىض التنويه

اعالن 
اىل الريك / رسول عيل خضري 

اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي 
الكائ�ن قرب مجم�ع النهض�ة وذل�ك لتثبيت 
اق�رارك باملوافقة ع�ىل قيام رشيكك الس�يد ) 
ش�يماء رعد عبد الوهاب ( بالبناء عىل حصته 
املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة ) 1 / 10675 
( مقاطع�ة 7 الب�ور لغ�رض تس�ليفه قرض 
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عر يوم 
داخل العراق وش�هر خارج الع�راق من تاريخ 
نر االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط حقك يف 

االعراض مستقبال .
����������������������������������������

أعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )نارص 
نعيمه نايف( الذي يطل�ب لقبه من)العابدي( 
اىل )العايدي( فمن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها )15( يوم وبعكسه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى وفق 
احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 

العامة /وكالة
����������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد ج/ش/ 393

التاريخ 2022/1/10
اعالن

بناء ع�ىل الدع�وة املقامة من قبل املس�تدعي  
)بك�ر محمد حس�ن محمد عيل( ال�ذي يروم 
تبديل اس�مه  وجعله ) عقيل ( بدل من ) بكر( 
فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
م�ده اقصاها )خمس�ة عر يوم( وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى وفق 
احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 
املرق�م  االداري  رق�م 3 لس�نة 2016 واالم�ر 

24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

����������������������������������������
اعالن

اىل الري�ك حمزة عب�د الكاظم محم�د وكرار 
حمزة عبد الكاظم 

اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف وذلك 
القرارك باملوافقة اىل اصدار اجازة بناء الخاصة 
بالعق�ار املرق�م 83140 حي الن�داء مناصفة 
مع الري�ك بالعقار املواطن عيل رعد عبد زيد 
وعند عدم حضورك س�وف تصدر االجازة وفق 

للضوابط الالزمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 7271/ش2021/3

التاريخ 2022/1/16
اعالن 

اىل / املدعى عليه )نريان سعود جعيب ( 
اصدرت ه�ذه املحكم�ة قرارها بالدع�وى املرقمة 
7271/ش2021/3 يف 2021/12/29 غيابيا بحقك 
والقايض بنشوز املدعية نريان سعود جعيب زوجة 
املدعى حيدر مرزوك جازي   وملجهولية محل اقامتك 
وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار حي 
الرباكي�ة   / الكوفة  قررت املحكمة تبليغك بالقرار 
بواس�طة صحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن ولك حق 
االعراض عىل الق�رار الغيابي خالل املدة القانونية 

وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
 العدد 6384/ب2021/1

التاريخ 2022/1/16
اعالن

اىل / املدعى عليه )شوكت حسن رمثان  ( 
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرق�م 6384/ب1 
/2021  يف 2021/12/29 واملتضمن الحكم بالزام 
املدعى عليه ش�وكت حس�ن رمثان بتاديته مبلغا 
وقدره مليون�ان وثالثمائة الف دينار للمدعي عالء 
حس�ان عبد ولثبوت  مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي الش�هيد 
الصدر 6 / عبد الحسن صاحب العبودي   لذا تقرر 
تبليغك اعالن�ا بالقرار املذكور بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن ولك حق الطعن ع�ىل القرار املذكور خالل 
املدة القانونية بكافة طرق الطعن املقررة وبعكسه 
سيكتس�ب الق�رار  املذك�ور درج�ة البت�ات وف�ق 

االصول
القايض

عامر حسن حمزة
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد / 1153/ش/2021

التاريخ 2022/1/11
اىل املدع�ى عليه / نعمه ص�رب خرض مجهول محل 

االقامة
اعالن

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 1153/
ش/2021 يف 2021/12/30 وموضوع�ه تصدي�ق 
ط�الق املدعية فيه�ا ليىل حمزة خ�رض وملجهولية 
مح�ل اقامتك تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتن 
محليتن رسميتن يوميتن ويف حالة عدم حضورك 
خ�الل ثالث�ون يوما م�ن تاري�خ صدور الق�رار يف 
2021/12/30 ويسقط حق االعراض عىل الحكم 
الغيابي وان قرار الحكم يكتس�ب الدرجة القطعية 

بعد ثالثون يوما من تاريخ تبلغك
القايض

باسم يوسف الزيادي

اعالن للمرة الثانية
تعل�ن جامع�ة املثنى ع�ن اج�راء مزايدة علني�ة اليجار 
العق�ارات املدرجة تفاصيلها ادن�اه بموجب قانون بيع 
وايج�ار ام�وال الدولة رق�م 21 لس�نة 2013 وتعديالته  
وتدع�و  الراغبن باالش�راك يف املزاي�دة العلنية مراجعة 
ش�عبة العقود الحكومية ودفع مبل�غ قدره ) 50,000( 
غري قابل�ة للرد لق�اء الحصول ع�ىل رشوط املزايدة عن 
كل عق�ار علما ان مدة االعالن )15( ي�وم تبدا من اليوم 
التايل لنر االعالن يف الصحيفة الرس�مية وتقام املزايدة 

يف رئاسة الجامعة الساعة التاسعة )صباحا(

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
اجلامعة العراقية 

اعالن 
تعلن رئاس�ة الجامع�ة العراقي�ة عن اج�راء املزايدة 
العلني�ة الخاصة بايج�ار كافترييا االقس�ام الداخلية 
يف مجم�ع الس�بع اب�كار وفقا لقان�ون بي�ع وايجار 
اموال الدولة رقم ) 21 ( لس�نة 2013 املعدل وحس�ب 
الروط فع�ىل الراغبن باالش�راك يف املزايدة العلنية 
مراجعة الش�عبة املالي�ة يف االقس�ام الداخلية لغرض 
دف�ع مبل�غ رشاء رشوط املزايدة والبال�غ ) 000 ، 75 
( خمس�ة وسبعون الف دينار عراقي ومراجعة شعبة 
العق�ود الحكومية لتس�ليم الوصل واس�تالم الروط 
مس�تصحبن معه�م التامين�ات القانوني�ة والبالغة 
) 000 ، 500 ، 2 ( مليون�ان وخمس�مائة ال�ف دين�ار 
عراقي وس�تجري املزايدة يف الس�اعة ) 10 ( العارشة 
صباح�ا من يوم االربع�اء املص�ادف 16 / 2 / 2022 
يف ش�عبة العقود الحكومية ويتحمل من ترس�و عليه 
املزايدة اجور نر االع�الن واجور الخدمة البالغة ) 2 

% ( من مبلغ االحالة . 
مالحظة : عىل الراغبن الدخول باملزايدة مراجعة شعبة 
العق�ود الحكومية يف رئاس�ة الجامعة مس�تصحبن 
معهم املستمسكات االصولية ) نسخ ملونة ( وصورة 

شخصية لغرض مخاطبة قسم التصاريح االمنية .

رئاسة اجلامعة

اعـــالن
تعل�ن مديرية هيئة إدارة واس�تثمار أموال الوقف الس�ني يف 
كركوك عن اجراء مزايدة علنية لتأجري املك املدون معلوماته 
ادن�اه فع�ىل الراغب�ن باالش�راك يف املزاي�دة مراجعة هذه 
الهيئ�ة بعد مرور س�بعة أي�ام من تاريخ الن�ر يف الصحف 
املحلي�ة يف الس�اعة الثانية عرة ظهراً مس�تصحبن معهم 
املستمس�كات املطلوب�ة والتأمينات القانوني�ة البالغة %20 
م�ن بدل التقدير بصك مصدق واذا صادف يوم املزايدة عطلة 
رس�مية فان اليوم الذي يليه يكون موعداً الجراء املزايدة وان 
أجور نر اعالن املزايدة عىل من ترسو عليه املزايدة ولزيادة 
املعلوم�ات مراجعة هذه الهيئ�ة قبل موعد املزايدة وعىل من 
ترس�و عليه املزايدة دفع بدل االيجار صفقة واحدة علماً ان 
املزايدة س�تجرى يف مبنى الهيئ�ة الواقعة خلف مرور البلدة. 
م�ع مالحظة املادة الثامنة عر من نظام املزايدات الخاصة 
باالوقاف رقم 45 لس�نة 1969 املعدل التي منعت املسؤولن 
واملوظف�ن يف األوق�اف واقاربه�م حتى الدرج�ة الرابعة من 

االشراك يف املزايدة.
مالحظة: جلب التدقيق األمني من اللجنة األمنية يف محافظة 

كركوك.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2021/1692

التاريخ : 2022/1/16 
اعالن

اىل املنف�ذ  علي�ه  /صف�اء ش�اكر 
زغري  

لقد تحقق لهذه  املديرية من خالل 
رشح املبلغ القضائي لهذه املديرية 
ومختار حي الن�داء احمد صبحي 
الخالدي  انك مجهول محل االقامة 
ولي�س ل�ك موطن دائ�م او مؤقت 
او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ  
علي�ه واس�تنادا للم�ادة 27 م�ن 
قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف 
االرشف   خالل خمس�ة عر يوم 
تب�دأ من اليوم التايل للنر ملبارشة 
التنفيذية بحضورك ويف  املعامالت 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديري�ة باج�راء التنفي�ذ الجربي 

وفق القانون 
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر

النج�ف  ب�داءة  محكم�ة  ق�رار 
يف  1653/ب2021/5  بالع�دد 
2021/4/14  واملتضم�ن الزام�ك 
بتادية ثمانية وتس�عون مليون اىل 
محمد باسم حس�ن نارص وكذلك 
االحالة القطعية عىل العقار املرقم 

3/103653 مجمع نسيم الربيع 
����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الكوفة
العدد / وفاة /2022

التاريخ 2022/1/16
ق�دم املدع�وه / س�هى رمض�ان 

جاسم 
طلب�ا  ي�روم في�ه الحص�ول عىل  
حج�ة وف�اة للمتوفي�ة  ) حن�ان 
رمض�ان جاس�م  ( ع�ىل انها توىف 
بتاري�خ 1977/1/5 فم�ن تتوفر 
لدي�ه املعلومات عن املتوفية حنان 
رمض�ان جاس�م  علي�ه مراجع�ة 
املحكمة خالل مدة اقصاها عرة 
ايام م�ن تاري�خ الن�ر وبخالفه 

سيتم اصدار الحجة
القايض

عيل لفته جادر
����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الكوفة
العدد / وفاة /2021

التاريخ 2022/1/11
قدم املدعو / جاسم محمد هادي  
طلب�ا  ي�روم في�ه الحص�ول عىل  
حج�ة وفاة للمتوفي�ة  ) بيبي عيل 
حس�ن ( عىل انها توفيت  بتاريخ 
لدي�ه  تتوف�ر  فم�ن   1983/7/1
املعلوم�ات عن املتوفي�ة بيبي عيل 
حس�ن علي�ه مراجع�ة املحكم�ة 
خ�الل م�دة اقصاه�ا ع�رة ايام 
م�ن تاريخ النر وبخالفه س�يتم 

اصدار الحجة
القايض

عيل لفته جادر
����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الكوفة
العدد / وفاة /2022

التاريخ 2022/1/16
قدم املدعوه / محمد عبد العظيم 

حسن 
طلب�ا  ي�روم في�ه الحص�ول عىل  
حج�ة وف�اة للمتوفية  ) س�اجدة 
عبد العظيم حسن ( عىل انها توىف 
بتاري�خ 1964/2/5 فم�ن تتوفر 
لديه املعلومات عن املتوفية ساجدة 
عبد العظيم حس�ن عليه مراجعة 
املحكمة خالل مدة اقصاها عرة 
ايام م�ن تاري�خ الن�ر وبخالفه 

سيتم اصدار الحجة
القايض

عيل لفته جادر
����������������������������

أعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقام�ة م�ن 
قب�ل املدع�ي )ع�يل هليل ع�كال( 
الذي يطلب لقب�ه من)املجييل( اىل 
)الش�مري( فم�ن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها )15( يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى 
وفق احكام املادة )22( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم )3( لس�نة 

 2016
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االح�وال املدني�ة والجوازات 

واالقامة العامة /وكالة
����������������������������

تنويه 
املس�تقبل  جري�دة  يف  س�هوا  ورد 
يف   2530 بالع�دد  العراق�ي  
رق�م  ورد  حي�ث   2022/1/16
خط�ا  21/ش/2022  الدع�وى 
41/ش/2022   ه�و  والصحي�ح 
يف االع�الن الص�ادر م�ن محكم�ة 
االح�وال الش�خصية يف الهندية لذا 

اقتىض التنويه

رقم ت
وصف الموقعالملك

البدلالمساحةالملك

140م2دكانبوالق1559/3

 3.850.000
ثالثة ماليين 
وثمانمائة 

وخمسون الف 
دينار

القيمة التقديرية الغاية من 
االيجار الموقع العقار ت

65,000,000
لكل سنة

كافة الماكوالت 
والمشروبات 

فقط  لمدة ثالث 
سنوات

بالقرب 
من كلية 
الزراعة

نادي 
الجامعة 
المركزي

1

25,000,000
كافة الماكوالت 
والمشروبات 

فقط 

كلية التربية 
البدنية 
وعلوم 
الرياضة

نادي 2

5,000,000 انتاج وجبات 
دجاج لحم

محطة 
ابحاث كلية 
الزراعة / 
ام العكف

قاعة 
دواجن 3

أ.د عامر عيل حسني العطوي 
رئيس اجلامعة 
2021/12/20

الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت
الحرية )5×3(م 27/2 كشك 1
الحرية 16,5م 5/3-4/3 حوانيت 2
الحرية 16م2 31/3-9/3 حوانيت 3
الحرية 8,75م2 2/5 حانوت 4
الحرية 14م2 3/5 حانوت 5
الحرية 17م2 18/16-18/15 حوانيت 6
الحرية 9,2م2 19/1 حانوت 7
الحرية 75,8م2 19/2 حانوت 8
الحرية 6,25م2 10/2-20/2 اكشاك 9
الحرية 2,5م2 6/1 حانوت 10
الحرية 19,5م2 18/3 حانوت 11
الحرية 5,11م2 33/3 حانوت 12
الحرية 9م2 24/1 حانوت 13
الحرية 16م2 7/5 حانوت 14
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نيبور يف املوصل.. اآلثار والتجارة ووضع املسيحيني يف الرشق

»غيوم فوق جرس أبريل«.. القصيدة خبز خالصنا

           تيسير خلف

تناولن�ا يف مق�ال س�ابق وصف الرحال�ة األملاني 
كارستن نيبور ملدينة بغداد يف شتاء العام 1866، 
وكان�ت بغداد يومه�ا تعيش يف واح�دة من أحلك 
مراحله�ا، وم�ع حلول فص�ل الربيع ق�رر نيبور 
التوج�ه إىل حل�ب، ولك�ن الطري�ق كان يف ذل�ك 
الوقت محفوفاً باملخاطر، بس�بب اشتداد الرصاع 
ب�ن قبائل الع�رب الب�دو والس�لطنة العثمانية، 
ولذلك قرر أن يس�لك الطري�ق الرشقي عن طريق 
كرك�وك - أربي�ل - املوص�ل، كونه طريق�اً آمناً، 
رغ�م أنه أطول بكثري من الطريق الغربي. وكانت 
ثم�ة قافلة لتجار من يهود بغ�داد واملوصل، عدد 
أفراده�ا حوايل ثالث�ن تاجراً، جاه�زة لالنطالق، 

فقرر مرافقتهم.
انطلق�ت القافل�ة باتج�اه قرية إيكنج�ة، ومن 
هن�اك إىل طوزخرماتو، وهناك الح�ظ كثرة امللح 
والق�ري وينابيع النفط، الفت�ًا إىل أن الناس هنا ال 
يهتم�ون بالقري نظ�راً ألن ينابيع�ه تكثر يف هيت 
الواقع�ة عىل الفرات، ويس�تعمله الناس هناك يف 
طيل سفنهم، أما النفط فيقول إنه مرغوب يف كل 
مكان، وأن الناس هنا يتخذونه وقوداً ملصابيحهم 

بدل الزيت.
بعد ذلك وصلت القافلة إىل بلدة اس�مها طاووق، 
ومنها ذهب�ت إىل كركوك التي يق�ول إنها تقع يف 
س�هل جميل كثري الخريات، ولكنه قليل العمران، 
ويؤكد أنه لم يب�ق يف املدينة األصلية الواقعة عىل 
س�فح التل س�وى القليل، أم�ا التل نفس�ه فهو 
مزدحم بالس�كان ويحيط به س�ور م�ن الطن، 

وفيه حامية من اإلنكشارية، ويدعى القلعة.

يف قلعة كركوك
ويش�ري نيبور إىل أن أبنية قلعة كركوك يف منتهى 
الرداءة، وفيها ثالثة مس�اجد لها منائر، ويف أحد 
هذه املس�اجد قبور يقولون إنه�ا لألنبياء دانيال 
وميخائي�ل وحناني�ا وإليع�ازر. ويضي�ف أن يف 
املدينة نحو أربع�ن كلدانياً ونس�طورياً ينتمون 
إىل كنيس�ة روما، وح�ول لقائه بهم يق�ول: »ما 
إن س�معوا بقدوم زائر أوروبي حتى هرعوا فوراً 
لزيارت�ي، واس�تبرشوا بقدوم�ي خ�رياً، وفرحوا 
بأنه�م ي�رون رج�اًل م�ن ب�الد القدي�س بطرس 
)يف إش�ارة العتقاده�م بأن�ه كاثوليكي(، وخالل 
حديث�ي معه�م أظه�روا تذمره�م وامتعاضه�م 
م�ن بقي�ة مس�يحيي املرشق بس�بب تمس�كهم 
بالخراف�ات القديمة، وع�دم اعتقادهم بأن البابا 

خليفة املسيح عىل األرض«.
ويف حقيق�ة األم�ر كان نيب�ور بروتس�تانتياً من 

يخذله�م  ل�م  ولكن�ه  للباب�ا،  املناوئ�ن 
ويفصح لهم عن مذهبة، بل حضهم عىل 
الص�ر، وطلب منهم أن يكونوا واس�عي 

الصدر مع املسيحين اآلخرين.
م�ن كرك�وك توجه�ت القافل�ة إىل قرية 
تدع�ى ك�وي س�نجق، ه�ي مقر باش�ا 
ك�ردي تاب�ع لباش�ا بغ�داد، ويق�ول إن 
ألطون كوبري وأربيل كانتا تابعتن لهذا 
البش�الك، أما اآلن فإن وايل بغداد يرس�ل 
حاكماً عنه إىل أربي�ل، فيقوم هذا األخري 

بدوره بإرسال آغا إىل ألطن كوبري.

مدينة أربيل
ويف وصف�ه ألربيل يقول: »هذه املدينة هي أربيال 
ب�ال ش�ك الت�ي اش�تهرت يف املعرك�ة التاريخي�ة 
الحاس�مة بن اإلس�كندر ودارا، وقد كانت إمارة 
إس�المية عاش�ت س�نن كث�رية، وكان أمراؤها 
الذي�ن حكموا بالوراث�ة يتصفون ببأس ش�ديد، 
فوسعوا رقعة إمارتهم، وجعلوها تشمل مناطق 
واس�عة امتدت إىل داخل بالد فارس، حتى مدينة 
تريز، وكانت املدينة آن�ذاك كبرية جداً ولها قلعة 
مشيدة عىل مرتفع، أما اليوم فلم يبق منها يشء 
ما خال القلعة، ولكن حتى هذه ليس�ت مس�ورة 
وإنما أقيمت عليها البيوت، وال سيما حول حافة 
التل بصورة متماسكة، فال يستطيع أحد أن ينفذ 
خالله�ا داخ�ل املدينة إالاّ م�ن داخل ب�اب املدينة 

الحايل«.
ويضي�ف قائالً »إن التل الواقع يف أس�فل القلعة، 
حيث كانت تقوم عليه مدينة أربيل الكبرية، توجد 
فيه بضعة بيوت فق�رية. هذا وليس يف أربيل آثار 
ظاهرة إال بقايا جامع كبري يقع بعيداً عن القلعة 
وس�ط الحقول، وهو من آثار الس�لطان املظفر، 
واملنارة القائمة بجانب الجامع قوية البناء، وهي 
مبني�ة من اآلجر والكلس، وله�ا مدخالن ويمكن 
الصع�ود إىل قمته�ا اآلن بس�هولة، وأربيل تابعة 
لوايل بغداد وفيها حامية قوية من اإلنكش�ارية«. 
وبعد ذلك يس�تطرد يف الحديث عن جبل س�نجار 
والطائف�ة اليزيدي�ة، ويتحدث عن نظ�رة الناس 

لهم.

يف املوصل
وصل نيب�ور وصحبه إىل املوص�ل يف اليوم الثامن 
عرش م�ن مغادرتهم بغداد، وف�ور وصوله توجه 
الدومني�كان،  للرهب�ان  التبش�ريية  البعث�ة  إىل 
ولكنه�م امتنعوا عن مس�اعدته بس�بب انتمائه 
للروتس�تانتية، ولذل�ك اضطر الس�تئجار غرفة 
م�ن  اس�تهجانه  رحالتن�ا  ويب�دي  الخ�ان.  يف 

س�لوك رهبان املوصل الدومني�كان، حيث التقى 
بالكث�ري من الرهبان ورجال الدين املس�يحين يف 
العدي�د من مدن ال�رشق التي زاره�ا، وجميعهم 
كان�وا متعاون�ن معه حتى بع�د أن يعلم�وا أنه 
بروتستانتي. وقد صادف مجيئه إىل املوصل وقت 
الص�وم عن�د املس�يحين. ويقول إن النس�اطرة 
)الرسي�ان  واليعاقب�ة  الرشقي�ن(،  )الرسي�ان 
الغربي�ن( يمتنع�ون ع�ن أكل اللح�م والحلي�ب 
والزب�دة والبيض، حتى وإن كانوا يف أش�د حاالت 
املرض، ويتش�ددون يف املحافظة عىل الصوم أكثر 
من املس�لمن. ويقول إن الدومنيكان أنفسهم ال 

يصومون يف املوصل بل يتظاهرون بذلك.
وبعد أن يستعرض برسعة تاريخ املوصل القديم، 
ويربطه�ا بآش�ور القديم�ة، يق�ول: »إن نص�ف 
املدين�ة الواق�ع عىل الطريق الري محاط بس�ور 
قدي�م قوي وضخ�م، كما ال يزال قس�م كبري من 
الس�ور الواقع عىل ضف�ة النهر قائماً. وللقس�م 
الجنوب�ي الرشقي م�ن املدينة س�ور متقطع، له 
أب�راج ولكنه غ�ري قديم، ويف مواض�ع كثرية منه 
تلتصق البيوت بعضها ببعض فتشكل قسماً من 
الس�ور، والقس�م األكر من املدينة مهدم تغطيه 
األنقاض، أم�ا اآلخر فمزدحم بالس�كان، ويقدر 
ع�دد البيوت يف املوص�ل بن العرشي�ن ألف بيت، 

واألربعة والعرشين ألف بيت«.

شوارع ضيقة ومعبدة
ويتاب�ع وصف املدينة: »ش�وارع املوصل وأزقتها 
ضيق�ة أيض�اً وغ�ري منتظم�ة، كما ه�ي الحالة 
يف بقي�ة م�دن بالد امل�رشق، ولكنه�ا تختلف عن 
ه�ذه امل�دن بف�ارق واحد، ه�و أنه ليس�ت فيها 
مح�الت منفصل�ة بعضها عن بع�ض ذات أبواب 
خاص�ة، كما ه�ي الحالة يف بغ�داد والقاهرة. بل 
إن لجميع الش�وارع مداخل يف نهاياتها. ومعظم 
هذه الش�وارع والطرقات معب�دة، والبيوت فيها 
مبنية بالجص والحجر، وأكثرها مقببة. ويش�تد 
الرد يف الش�تاء لدرج�ة كبرية بحي�ث يجمد ماء 

النهر يف أغل�ب األحيان. فقد حدث أن جمد 
ماء دجلة بأكمله قبل عرش س�نوات وبقي 

جامداً أياماً عدة«.

القلعة واملباني التاريخية
حول أه�ل املوص�ل يق�ول نيب�ور: »أهايل 
املوص�ل يعم�رون طويالً، ولعل الس�بب يف 
ذلك يرجع إىل هوائها الصحي ومائها العذب 
املفيد للجس�م. وبالقرب من املدينة عيون 
معدنية كث�رية تقع عىل حافة النهر، وهي 
قوية التدفق وتختلط بماء النهر وتس�بب 
له طعم الكريت، ولكن رائحته تنعدم عند 
الجرس فال يش�عر امل�رء بطعمه إذا رشب من 
النه�ر عند الجرس الذي يقع يف النهاية الثانية من 
املدينة. وعىل بعد أربع ساعات من املدينة باتجاه 
الجنوب توجد عن ماء حار واس�عة يطلق عليها 
الن�اس اس�م حمام ع�يل، وملائها طع�م الكريت 

وتقذف كثرياً من القري«.
بع�د ذل�ك يحدثنا عن القلع�ة الداخلي�ة، فيقول: 
»هذه القلعة تقع عىل جزيرة صغرية مس�تطيلة 
الش�كل يف نه�ر دجل�ة، وتتخ�ذ اآلن مس�تودعاً 
للذخرية والعت�اد. وعند زيارتي له�ا لم أجد فيها 
أحداً إال البواب الذي وجدته جالس�ًا عند مدخلها 
يدخن الغليون، ولقد تركني أجول يف هذه القلعة 
ول�م يتع�رض يل مطلق�اً ملش�اهدة كل م�ا أردت 
رؤيت�ه. غري أنه ال يوجد فيها يشء يثري الدهش�ة 
واالس�تغراب باس�تثناء أعداد كثرية م�ن القنابل 

التي ألقاها نادر شاه عند محارصته املدينة«.
ويش�ري رحالتنا إىل عدد من املبان�ي التاريخية يف 
املدين�ة، منه�ا جامع املوص�ل الكبري ال�ذي بناه 
نور الدين زنك�ي صاحب دمش�ق، وأيضاً جامع 
النب�ي رسجيس، ويقول إن في�ه صندوقاً مملوءاً 
بامل�اء لجذب طائر الس�مرمر آكل الجراد إىل هذه 
الجهات. ويق�ول إن هذا الجامع كان يف ما مىض 
كنيسة للقديس رسجيس مدفون فيها. ويحدثنا 
أيضاً عن جامع كبري قديم يسمى الجامع األحمر 
م�ؤرخ يف الع�ام 576 للهج�رة. كم�ا يتط�رق يف 
تع�داده لألماك�ن األثري�ة التي رآها إىل املدرس�ة 

الكلية التي أنشأها األمري لؤلؤ.
أم�ا الكنائس فيق�ول إن عدده�ا يف املوصل نحو 
ع�رش كنائ�س ولك�ن معظمه�ا صغ�رية ج�داً، 
ويضيف: »لقد س�مح لهم الباشا ببناء عدد جديد 
آخ�ر، وترميم القس�م الباق�ي وتجدي�ده، وذلك 
ألنهم اش�ركوا يف الدفاع ببسالة عن املوصل أثناء 
حصارها األخري عام 1743، وقد بنى النس�اطرة 
لهم كنيسة جديدة، وكذلك فعل اليعاقبة. وهاتان 
الكنيس�تان جميلتان، وخاصة كنيسة النساطرة 

الت�ي ليس لها مثيل يف جميع بل�دان الرشق. وقد 
فهمت من الكتابة التي س�اعدني يف قراءتها أحد 
املسيحين أن بناء هذه الكنيسة تم يف عام 1744 

ميالدية«.
وحول خانات املوصل، يقول: »يف املدينة خمس�ة 
عرش خان�ًا يأوي إليه�ا الغرباء، وبينها خمس�ة 
خان�ات صغرية ورديئ�ة. أما البقي�ة فهي كبرية 
وواس�عة، وق�د بنيت خصيص�اً لتوف�ري الراحة. 
أما املقاهي والحمامات واألس�واق، فإن القس�م 
األعظم منها جميل وخالب، ولكن أجمل وأحسن 
ه�ذه املحالت العامة تع�ود إىل أرسة عبد الجليل، 
أي إىل أقرباء وايل املوصل الحايل وهو أمن باش�ا. 
وعب�د الجليل هذا ه�و الجد األكر له�ذه العائلة 
وله منزلة كبرية عند النس�اطرة، وقد خلف ذرية 
كبرية، حملت السلطان عىل أن يعن باشا من أحد 
أفرادها. فقد حدث وعن والياً من القسطنطينية 
غريباً عن أهل املوصل، فش�اغبت عليه أرسة عبد 
الجليل وحرضت س�كان املدين�ة والقرى العربية 
واليزيدية للثورة عىل الباشا وعصيان أوامره، إىل 
أن عن السلطان أحد أفراد هذه األرسة والياً عىل 

املوصل«.

املسلمون واملسيحيون
يقول نيبور إن سكان املوصل املسلمن كلهم من 
الس�نة والقسم األكر منهم عىل املذهب الحنفي، 
أما البقية فهم ش�وافع، ويقدر عدد املس�يحين 
بنح�و ألف ومائت�ي بيت )حوايل 6000 نس�مة(، 
ربعهم من النس�اطرة والكلدان، والبقية يعاقبة. 
ويضي�ف أن قلي�اًل م�ن املس�يحين املولودين يف 
املوص�ل يع�رف اللغ�ة الرسياني�ة الدارج�ة بن 
س�كان قرى املوصل، ألن العربية هي لغة آبائهم 
وأجدادهم، وجميعه�م بمن فيهم التجار والباعة 
والقس�س يكتبون بالخط الكرشوني، أي العربي 
بح�روف رسياني�ة، أم�ا كت�ب كنائس�هم فه�ي 

مكتوبة باللغة القديمة.
ويتاب�ع واصفاً حالة املس�يحين يف املوصل بأنها 
أحس�ن بكثري من حالة املس�يحين يف بقية بلدان 
اإلمراطوري�ة العثماني�ة، فه�م هن�ا يعيش�ون 
س�عداء وعىل وئام تام مع املس�لمن، ولهم الحق 
أن يلبس�وا كم�ا يلب�س املس�لمون، كث�ري منهم 
يعملون يف خدمة الباش�ا، حتى أن رئيس طباخي 
ح�رم الباش�ا مس�يحي وكان أبوه يش�غل هذه 

الوظيفة ملدة طويلة عند والد الباشا.
وح�ول الوج�ود اليه�ودي يف املدينة، يق�ول: »يف 
املوص�ل نح�و مائة وخمس�ن بيتاً )ح�وايل 750 
نس�مة(، وه�ذه املل�ة تتمت�ع بحرية واس�عة يف 
الب�الد الركية يف االش�تغال والحصول عىل قوتها 

اليوم�ي، أكثر منه�ا يف أوروبا الت�ي مجال الرزق 
فيه�ا مس�دود يف وج�ه اليه�ود. ولك�ن اليه�ود 
محتق�رون كث�رياً ومنب�وذون يف بع�ض البل�دان 
أكث�ر مما هم علي�ه عندنا لدرج�ة أنهم يف بعض 
مدن هذه املنطقة التي يكثر فيها املس�يحيون ال 
يجرؤون عىل الظهور يف املحالت العامة والخروج 
إىل الش�وارع يف أيام سبتهم وأعيادهم، فيفضلون 
البق�اء يف البي�وت لك�ي ال يالحقه�م الصبي�ان 
ويرمونهم بالحجارة، وبذلك يتجنبون الش�كاوى 

لدى الرئيس األعىل للمسلمن«.
وي�روي يف ه�ذه املناس�بة قص�ة مقت�ل طف�ل 
مس�يحي يف إحدى القرى املجاورة للموصل اتهم 
فيها اليهود، لكن لم يكن هناك أي دالئل تشري إىل 
تورطهم يف هذه الجريمة، ومع ذلك فرض الباشا 
عليه�م غرام�ة كبرية م�ن النق�ود الفضية ألهل 
الطف�ل القتيل. ويش�ري نيبور إىل أن املس�يحين 
يعتقدون بأن حوادث اختطاف األطفال وتعذيبهم 
مرتبطة دائما باليهود، ليس يف املوصل فقط بل يف 
جميع مدن الرشق، ويروي لنا قصة حدثت أيضاً 

يف حلب يف الفرة ذاتها.

والية صغرية
يش�ري نيبور إىل أن والية املوصل تعد والية صغرية 
تمتد عىل جانبي دجلة بمس�رية تس�ع س�اعات 
باتجاه الش�مال، وهي محتش�دة بالس�كان، أما 
الجانب الغربي من نهر دجلة فيقول إنه خال من 
الس�كان، ويكاد أن يكون متمم�اً للبادية، ويقدر 
عدد القرى الواقعة يف والية املوصل بنحو ثالثمائة 
قري�ة، وتدر يف س�نوات الخري كمي�ات وافرة من 
الحنطة والعدس والحمص والسمسم، كما يزرع 

فيها القطن بكثرة.
ويحدثنا عن مجاعة رضبت املنطقة، وخصوصاً 
ديار بكر، قبل س�نوات، اضطر املس�يحيون فيها 
لبيع أطفالهم للمسلمن، وعندما فرجت أمورهم 
افتدوا هؤالء األطفال باملال، ولكن جزءا من هؤالء 
األطفال فضلوا البقاء عند املسلمن، وهو ما أدى 

إىل تناقص أعداد املسيحين يف املنطقة.
وح�ول الحرف والتج�ارة يف املوصل، يقول: »ثمة 
مصان�ع كث�رية للنس�يج والحياك�ة والصباغ�ة 
وطباع�ة النق�وش ع�ىل املنس�وجات، واملهنتان 
األخريت�ان بي�د املس�يحين، ويف املوص�ل حرك�ة 
تجارة واس�عة النط�اق، إذ يردها من كردس�تان 
س�نوياً أكثر من ألفي قنطار من البندق، واللوز، 

فتقوم بتصديرها إىل حلب«.
وين�رش نيبور يف ختام حديث�ه عن املوصل قائمة 
رس�مية تفصيلية للقرى التابع�ة للوالية، بما يف 
ذلك معطياتها السكانية، والعمرانية، وغري ذلك.

           صدام الزيدي

ان، ص�درت حديًثا، مجموعة  ع�ن »العائدون« للنرش، يف عماّ
ش�عرية جديدة، تضاف إىل رصيد الش�اعر العماني املقيم يف 
الس�ويد، زاهر الغاف�ري، حملت عنوان »غي�وم فوق جرس 
أبري�ل«، اتس�مت بالخف�ة واالقتصاد يف الكلمات، لحس�اب 
كتابة ما يش�به الوصية، لشاعر بلغ قسًطا كبريًا من العمر، 
يحارب بالش�عر ويتنفس ويتجدد بطقوس�ه كرعٍد يرضب 
يف األنح�اء، ويكون حارًضا بن ف�رة وأخرى، بكتاٍب جديٍد، 
وتقني�ة كتاب�ٍة ال تقف عند خ�ٍط معٍن يف كتابت�ه لقصيدة 

النثر.
احتوت مجموعة »غيوم ف�وق جرس أبريل« أكثر من ثالثن 
ح � لقارئها � بي�ٍد تحمل  نًص�ا، اتس�مت بالرش�اقة، وتل�وِّ
مش�عاًل من نور الحكمة وصف�اء الرؤية، حتى أن معظمها 
ه�ي أقرب إىل أن تكون مقاطع ال نصوًصا، بمعيار األس�طر 
والكلمات املكونة لكل نص منفرد مسبوق بعنوان مستقل.

»نهر قديم..«
»ملعة يف نهر قدي�م/ مركٌب يعر تحت أصداف الحرير/ هنا 
وليس هناك جزيرة صالحة للسكن/ اليوم أفطر عىل سنابل 
الش�وفان/ وأحرث حقيل كلما تباعد الليل/ عن النهار/ من 
أس�فل الضفاف أدخل/ ويف عيني/ ترتبك النجوم بال س�بب 

واضح/ من بعيد تلوح يل يدي/ التي صنعتها من تراب«.
ذاك ه�و النص األخري يف املجموعة، وعنوانه »خبز الحياة«.. 
إننا أم�ام نص يكتب لحظ�ة انتظار ه�ادئ للموت بصيغة 
ترص�د التماعات نه�ر مراّ لت�وه يف فضاء الذاكرة.. مش�هد 
يحرض عىل ممارس�ة الحياة بشغف من يقود مركًبا تتناثر 
فوقه أصداف حرير، ويظل )الشاعر( ممسًكا بمقود املركب 
)ع�ىل خط الحي�اة( متناواًل الش�وفان يف أصبوح�ة جديدة، 
وذاهًب�ا لحراث�ة حقله مهما اتس�عت املس�افة. ثم�ة فتواّة 
يعيش الش�اعر طقوس لحظاتها الجميل�ة، كاتًبا قصيدته 
برغ�م الي�د/ يد النهاي�ات )أو امل�وت( تلوح له م�ن )بعيد( 

ناحية الراب....
نصوص املجموعة، يف كث�ري من عناوينها، تيش للقارئ بأن 
شاعرًا يكتب ما يشبه رسالة أخرية تتضمن رؤيته العميقة 
للحي�اة، واس�ترشافه ملآالتها الت�ي باتت عىل بع�د تلويحة 
م�ن يد الراب، محاواًل فك ش�فرات اليومي�ات التي انقضت 
مت مش�بًها إياها بحصان تلتهمه النريان لتضع حًدا  وترصاّ
لجموح�ه، ضمن حكاية القدر ومنعطف�ات الحياة بحلوها 
ومراّه�ا، وه�ي منعطف�ات تتم�وه وتتنوع بميضاّ الس�نن 
واندثاره�ا س�نًة تلو أخ�رى، بينم�ا ينتهز الغاف�ري نزهة 
رسيعة متابًع�ا مغامرات قطاره املس�افر يف الجغرافيا ويف 
الكلمات، وكأنما الس�نوات تش�به بعضه�ا، والقصيدة هي 

نفسها التي كتبها يف البدايات، وسيكتبها الحًقا، لكن الزمان 
يف دوران ال يه�دأ، ورصوف الده�ر تجعلنا أحياًنا نتوهم أننا 
لس�نا إال يف رحلة نوم، ويف انتظ�ار أن نفيق يف يوم ما، فثمة 
أرسار وخس�ارات ويوميات تتجدد، لتمنحن�ا أفًقا لقصيدٍة 
وفض�اًء للحكمة والتأمل ومعاودة م�ا بدأناه ذات منعطٍف 
قديم، ومن بن العناوين نقرأ: »بعد أن دار الزمان«؛ »ال أحد 
يبك�ي«؛ »هل كنت نائًم�ا؟«؛ »منعطف«؛ »حصان يحرق«؛ 
»القطار الوحيد«؛ »يف تلك األيام«؛ »س�أعيد كتابة القصيدة 
نفسها«؛ »رساّ هذا الذئب«؛ »اللغز الكبري«؛ »ذات يوم بعيد«؛ 
»إعدام«؛ »خسارة«.افتتح الغافري مجموعته بنص عنوانه: 
ره�ا  »الرس�الة«؛ قصي�دة يهديه�ا إىل »ماري�ا«، بينم�ا يذكِّ
بالربي�ع ال�ذي غادر املنزل ف�وق جرس أبريل: »م�ن بعيد يف 
طريق جبلية، بن غاب�ات وأمطار، تغناّي األجراس الذهبية، 
أغنية الفجر األزرق، والسماء كأنما برفق ينهمر من قوسها 
ع بالرغبات األخرية«، لكن الشاعر ذاته هو  العايل، ثلج مش�باّ
الرس�الة، وه�و احراق البح�ر، وهو ما تبق�ى من ضوء يف 

العن، ومن األنفاس وأبخرة العالم، يف لحظة انطفاء.

قصائد من نبيذ الحكمة..
وبمعاين�ة مجم�ل النص�وص، نح�ن أم�ام كتابة ش�عرية 
مصف�اة كنبيذ، يقطر ِحكًم�ا ورؤيًة لحي�اة )جمعية، بكل 

مظاهرها وخباياها ومتونها وش�جونها( تمثاّلها الش�اعر، 
أو اس�تعادها، فيم�ا أراد أن يكت�ب رس�الة )ش�به أخرية( 
إىل رفيق�ة/ قص�ة ح�ب وود، ه�ي »ماريا«، لك�ن الريد أم 
مجهول�ة، والطريق ملتوي�ة بن غابات وأنه�ار، والحياة ال 
تكف�ي لطريقن، وال لنهار واحد تحت ش�جرة، وثمة منزل 
وأموات كثريون بداخله، ولهذا، لألسف: »لن تصل الرسالة« 
إىل »ماريا«، ذلك ألن ساعي الريد )ولربما الشاعر( مات »يف 
الطريق«، محاواًل الوصول بالش�عر تارًة، وبحجرات يلمع يف 
داخلها ش�يئان ال غنى عنهما: »الكتاب والخبز«. وإذ وردت 
هاتان الكلمتان يف سياق النص األول من املجموعة، فإنهما 
تأتي�ان عنواًن�ا غ�ري مبارش لنص أخ�ري يختم ب�ه الغافري 
املجموع�ة، عنوان�ه: »خب�ز الحي�اة«، وكأن رس�الًة ملغزة 
خفي�ة تركها املجموعة ككل، ليفطن إليها قارئ ش�غوف، 
أو لتفهمها )ماريا( التي لن تصلها رسالة الشاعر العاشق، 
أال وه�ي امتزاج الش�عر بالخبز، أو الش�عر والخبز وبينهما 
رس�الة حب خالصة كتبتها يد جريحة أملتها عليها قريحة 
»أثقلته�ا حج�ار املكابدة اليومية«، ضم�ن قصيدة ناصعة، 
مش�ذبة ورش�يقة، يكتبها الغافري، مضيًفا كتاًبا جديًدا إىل 
نزهة الحياة الجميلة التي يرممها الش�عر، عىل الرفوف، ويف 
الدروب واملع�ركات اليومية، كلما تداع�ت أرواحنا لالنهيار 
والتشظي واالبتعاد. القصيدة هنا هي املرادف للحياة، وهي 

أيًضا خبز خالصنا، فيما يميش ش�اعر، اآلن، صوب األبدية: 
مصغًي�ا إىل نغم�ة قيثارة، وص�وت فتاة تغناّي باآلش�ورية، 
يمس�ح الظالم ع�ن الفجر، تحيًة آلخر الفرس�ان بن التالل 
واملنعطفات.وتتجىل الكتابة الش�عرية ب�روح هادئة ورؤية 
ممعن�ة يف الحكمة يف »غيوم ف�وق جرس أبريل«، لكأنما هي 
ى، بعد كت�اب كان مزلزاًل وهادراً،  قطوف من الش�عر املصفاّ
إذ أص�در الغافري، قبل نحو ع�ام، »هذيان نابليون«، كتاب 
ش�عرياّ � ملحم�ياّ احت�وى قصي�دة طويلة، بوع�ي قرائياّ 
ومعريفاّ واس�ع، ممعًنا يف أفق الخيال الجامح لكتابة جديدة، 
تحاكي اس�تذكارات ومواقف، يف حياة قائد عسكري )شقت 
عص�اه البح�ار والقفار(، ضم�ن كتابة مبتك�رة ومغايرة، 
ًيا بلسان  يف الفكرة واالش�تغال، اس�تعارت أفًقا تخيلًيا مدوِّ
»نابلي�ون بونابرت« القائد الذي أذعن�ت له الجغرافيا، وبلغ 
بمغامراته وغزواته أبعد من حدود »فرنس�ا« بآالف األميال، 
عندم�ا اق�رب الغاف�ري، من أنف�اس نابليون بعد ش�هقة 
املوت، لنقرأ هذياًنا جمياًل لرجل لم يذعن للموت، وإنما أخذ 
يه�ذي وحيًدا يف قره متيقًنا من قربه من حركة الحياة عىل 
األرض، التي مىش عليها وحارب وفتح األصقاع عىل ترابها، 
ومتيقًن�ا أيًض�ا من نهايته، وقد صار جس�ًدا ذاوًيا ينهش�ه 
ال�دود، ويأكل�ه الصم�ت املرع�ب، ولي�س ثمة أح�د يصغي 

لهذياناته/ استعادات أمجاده وفتوحاته الكرى.

أحببت الفجر بمزاج القربة
           عامر الطيب

أقُف كاملُسافِر َوبَيدي َعَدسة
وٌر لِطرِد األشباح. حقيبٌة وخبٌز وبخُّ

قلُت إنَّني أقُف كُمساِفر 
وعَنْيُت أنَّ العالَم 

سيكوُن َصغرياً كالَقعِر 
بقدِر َما أنقُل خطواتي.
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ة أحببُت الفجَر بمزاِج الُقراّ
النهاَر ِبَمزاِج الُجذوِر الرَّطَبة 

ل املَساِء  أوَّ
َوآِخرَُه 

ِبَمزاِج َمْن َيوَدُّ اللَّحاَق بالرَّكب.
...

دائماً وأحياناً 
ملرَّاٍت قليلٍة ونادرة
بعدما أنتهي كلاّياً

تبدأُ األشياْء.
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فجأًة أقوُل لَِك إناّني أحبُِّك
دين كذراٍع فتتجماّ

تنُظرين َنحوي كَما تنُظُر
هات ألحذيِة أوالدهناّ املُوِحلة األماّ
تطلبَن أْن أساعدِك َعىَل الُنهوض

وأنِت ُمتشبِّثٌة بالُعشب.
إىل َهَذا الحدِّ

زًة غريُة ُمحفِّ كاَنت الكلمُة الصاّ
ألْن َنَقَع َمعاً.
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َسأهجر البالَد
متى ما أصلحُت َسيَّارتي

متى ما صحوُت دوَن أن أِجَد رفيقاً 
يهمُس يل َعْن َبَشاَعِة األياّام دوَن شموٍس

َسأهجُر البالَد
متى َما كنُت الناّاجَي األخري

الاّذي ُيَحدُِّث الُغرَباء عْن َمآثَر واِهمة.
أعلُم أناّني أحبُّ العراَق
وذلَك ليَس ُحباّاً خالِداً،

أعلُم أناّها ساعاٌت تمرُّ كظالٍل يف األنفاق
لكناّني غداً سأحاوُل الحفاَظ 

عىل ساعِة موتي.
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أودُّ أْن ألتفَّ حوَل َنفيس

َكشجرة
عاِزماً عىل أالَّ َتكوَن

يل حاَجٌة 
للرِّيح أْو للَحَجْر.

أزداُد اخرضاراً وأنا أستمرُّ
عىل َهَذا الناّحو

أزداُد ُسمواّاً
وإخفاقاً

بيَنما ُتحاِولوَن أْن َتْصَنعوا يل شخصيًة 
فحسْب.

أودُّ أْن أحنَّ 
دوَن أْن أُصِدَر أصواتاً َمسموَعة، 

أْن أَقْهِقَه كأرْشعٍة بعيدٍة 
وأبكي بالتماَعٍة خاطفٍة وأليفٍة مثَل 

الَرق.
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وارُع إىل  مُس فتعدو الشَّ اآلْن َتزوُل الشَّ
األمام

تلتمُع األنهاُر
تحَت ضوِء ِمصباٍح بيٍد ترتِعش

يادون  تصغُر أبواُب البيوِت َويعوُد الصاّ
عىل أمِل أنَّ غداً سيكوُن أفضل.
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بجملٍة وحيدة
فقَة  يمكُننا أْن نهَب الشَّ
ا يفعُل النَّهار  أكثَر ممَّ

أْن نقَف خلَف أسيَجِة الحقِل لُتبهجَنا 
األْزهار 

يمكُننا احتساُب الُعمِر الفائِض أيضاً
معة باليِد، إخفاُء ضوِء الشَّ

وابتكاُر َشَجرٍَة َضْخَمٍة بظالٍل َفَقط.
بجملٍة َوحيدٍة

يمكُننا تعريُف حبِّنا:
نظَر املرُء إىل 

األعىل
فانزلقِت الَقَدم.
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ُكنَّا َنَتساعُد أنا وأبي 
ِمْن أجِل تأليِف أهزوَجٍة

لْم َيُكْن َمْوُتُه 
يخطُر يف الَباِل آنَذاك.
َطَرَح عيلَّ ذاَت َيوٍْم

فكرَة رِشاِء ُبندقيٍَّة فاْمَتَنْعُت 
ثمَّ أشاَر نحَو طيوٍر كثرية

. ونحُن نتمىشَّ
رغبًة يف أالاّ أكوَن َدَموياً َوَنْذالً يف اآلِن 

نفِسه 
َكرِْهُت ُصْنَع الِفَخاِخ 

رغبًة يف أْن أبدو َجلِيالً ِمثَل أبي الهاِدئ 
وهَو َيْضَغُط

عىل ِزَناِد الُبنُدِقياّة 
يد. أْحَببُت الصَّ
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ُط مللِء َحياتي أخطِّ
اِحرَة، باأللْعاِب السَّ

كأْن أملَِس أيَّ يشء ليصرَي كلمًة
وُمقاِبَل أالَّ تكوَن حياُة أحٍد ما مأساويَّة 

أملَُسُه فيعوُد لِما كاَن َعلَيه.
إذْن، لديِك فرصٌة جيَِّدٌة للتَّجربة اآلن 

أملُس إحدى َقَدَمْيِك 
فتصبُح َكلِمًة

ثمَّ أملُسها َمرًَّة ثانية
فال َترِجُع َقَدماً!
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لِماذا أحبُِّك َوكأنَّ َرُجالً قاِسياً
َسَينحني ذاَت َمساٍء 

لَيْخِدَم امرأَتُه؟
كأنَّ حياًة وجيزًة 

َسُتْسِعُد كلَّ واِحٍد ِمنَّا ِبَقَدٍر َكاٍف؟
كأنَّ العالََم َسَيعوُد َنِظيفاً ِمَن الدَِّم
الجنوُد َسيتخلَّوَن َعْن أسلَِحِتهم 

ُخ َنفَسُه بالوَْحِل ال ُيثرُي الرُّعَب. َوَمْن ُيلَطِّ

ملاذا ُيِحبُّ أحُدنا اآلخَر بعناَيٍة ال َمثيَل لََها
ِبُلهاٍث ُمزَدِحٍم َوآِمٍن

كأنَّنا َقَطْعَنا َطريقاً طويالً فاستلقينا! 

�����������

أتعلاّم اآلن كيف ُييضء النهار أليضء لك
درباً وعراً 

عر الغابات.
أتعلاّم كيف يهطل املطر
ح لك خلف النافذة أللواّ

قطرًة تلو قطرة.
أتعلاّم اآلن أن أحبك 

إلطالة عمر كلمٍة ما 
الكلمة التي سأقولها الظهار القدرة عىل 

فْتح فمي!

�����������
مشيِت فبدا يل

عر الستائر كم كنِت كثيفة
مثل أشجار تتالقى،

تلَفتُّ خلفِك بيدي وحياتي املظلمة 
وفمي،
رصخُت

دون أن تكون يل القدرة
عىل إحداث أثر، 
لت خطواتِك  تأماّ

بعينن تذرف كلُّ عٍن منهما عىل حدٍة،
لكناّي ظللُت موجوداً

هنا حيث ينحني العشب تحت قدميِك
بتلقائية

وهناك حيث ينهض العشب مرة أخرى!

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار أموال الدولة األوىل
تنويه 

تم تأجيل املزايدة الخاصة 
باالعالنات املرقمة )162و 
164و 165و 161( والتي 
ي�وم  موعده�ا  يص�ادف 
الثالثاء املصادف 18/ 1/ 

2022 واىل اشعار اخر .
لذا اقتىض التنويه
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهني�اً: تبحث عن مصادر مالي�ه جديدة تمّول 
بها استثماراتك، فكن مستعداً للمرحلة املقبلة 

التي تتطلب منك الكثري من الصرب
عاطفي�اً: يتح�ّدث هذا الي�وم عن رومانس�ية 
عالية ومميزة وبعض االهتمامات الش�خصية 

املتنوعة

مهني�اً: نظ�راً إىل ضي�ق الوق�ت س�تضطر إىل 
الترسع قليالً يف امل�روع الحايل، فقط احرص 
ع�ى أال تف�ّوت أي تفصي�ل كب�ري ق�د يس�بب 
مش�كلة. عاطفي�اً: ال يوجد أي إنس�ان يعرف 
ما س�يصيبه بعد لحظات، لكن هذا ال يعني أال 

نملك أي مخططات للمستقبل

مهنياً: خفف ترصفاتك العشوائية واستخفافك 
ب�كل يشء، من ق�ال إنك الش�خص القادر عى 

فرض آرائك عى اآلخرين
عاطفياً: توّدد إىل الحبيب كي تكسب قلبه وتزيد 
محبته لك، وكن حاس�ماً يف مشاعرك وعليك أن 

تعرف ماذا تريد منه

مهنياً: يمكنك االس�تفادة من خ�ربة اآلخرين، 
الي�وم،  املج�االت  يف كّل  وه�ذا يك�ون مفي�داً 

وخصوصاً عى الصعيد املهني
عاطفي�اً: دفاتر املايض مليئة باملغامرات، وهذا 
يقلق الريك كثرياً، فتقع بعض الخالفات التي 

تبعدك عنه خالل الفرتة املقبلة

مهني�اً: تتحق�ق أمني�ة يف املج�ال املهني كانت 
بالنس�بة إليك حلما صعب املنال، وتشعر وكأن 
كل ما يحيط بك يعيش السعادة والنجاح معك

عاطفياً: تعيش اليوم الهدوء والس�الم الداخيل 
من خالل عالقتك العاطفية الناجحة ويس�اهم 

الحبيب بذلك

مهني�اً: موهبت�ك يف الحص�ول ع�ى الدعم من 
اآلخرين تعّزز مواقفك، وتحافظ عى مصالحك 

مهما واجهتك األزمات أو العراقيل املفتعلة
عاطفياً: الفرصة متاحة أمامك إليجاد جّو من 
الطمأنينة والتفاهم مع الريك بعد الجمود يف 

العالقة أخرياً، فاستغلها حتى الرمق األخري

مهني�اً: الح�وار املفي�د ه�و أفض�ل م�ا يمكن 
أن يوصل�ك اىل أهداف�ك، إذا أحس�نت الترصف 

واالنتباه إىل طريقة تعاطيك مع اآلخرين
عاطفياً: ال تخاطر يف العالقة بالريك، ألنك قد 
تدفع ثمن مغامرات�ك الحقاً وتصبح وحيداً وال 

تجد من يتفهم وضعك ويساندك

مهنياً: مس�تقبل جّيد يلوح يف األفق، لكن عليك 
القيام بخطوات مهمة لتكتمل عنارص الصورة 

من مختلف النواحي
عاطفي�اً: أمام عدد كبري من الحلول ممكنة إذا 
كان الطريق مس�دوداً، لكن النيات الطيبة هي 

املفتاح لذلك

مهني�اً: ل�ن ت�راوح مكان�ك، فاألف�كار غزيرة 
والمعة وتلف�ت األنظار بقدرتك ع�ى التجاوب 
مع الظ�روف واملتطلّب�ات. عاطفي�اً: تعرّب عن 
مش�اعرك أمام الريك برصاح�ة تامة، فتزداد 
قيم�ة يف نظ�ره ويزداد تعلقه ب�ك وتكرب الثقة 

بينكما وتسري األمور نحو األفضل

مهني�اً: يحمل ه�ذا الي�وم وعوداً وس�عادة ما 
وانتص�اراً عى بعض املصاعب، رشط أن تتحى 

بالدبلوماسية والليونة والصرب
عاطفي�اً: يوم ه�ادئ عموماً ويكون مناس�باً 
للب�دء بعالق�ة عاطفية رومانس�ية بعي�داً عن 

األجواء الصاخبة

مهني�اً: يحم�ل إليك ه�ذا الي�وم مفاج�أة، قد 
تس�تفيد من حي�اة مهني�ة صاخب�ة اللتقاط 
ف�رص معينة تفت�ح أمامك األب�واب. عاطفياً: 
أناقت�ك وجاذبيت�ك تبه�ران الري�ك، وتثريان 
عنده مزيداً من الغرية، لكن تقريب املس�افات 

معه خطوة مهمة عى الطريق الصحيح

مهني�اً: يح�رّم عليك ه�ذا اليوم الب�دء بجديد، 
املفاوض�ات  املذهل�ة ع�ى  وتس�تعيد قدرت�ك 
الناجح�ة، فتحقق أهدافك وتنال ما س�عيت له 
طوي�اًل. عاطفي�اً: الوقت مناس�ب لالحتفاالت 
والتس�لية والس�فر والعالقات الرومنسية، ولو 

العابرة للعازبني.

العذراء

احلوت

»واتساب« حيذر من عملية احتيال واسعة
األمريكي�ة  ميت�ا  رشك�ة  ح�ّذرت 
مس�تخدمي تطبي�ق واتس�اب م�ن 
عملية احتيال واس�عة، حيث رصدت 
أكث�ر م�ن 39 أل�ف موق�ع إلكرتوني 
تنتحل شكل واس�م التطبيق الشهري 

بهدف رسقة كلمات املرور.
أن  إىل  بي�ان،  يف  الرك�ة،  ونوّه�ت 
هذه املواقع املزيفة تس�تهدف أيضاً 

»ماس�نجر،  تطبيقات:  مس�تخدمي 
مش�ريًة  وإنس�تقرام«،  وفيس�بوك، 
إىل أنه�ا رفع�ت دع�وى قضائية ضد 
القائمني عى تلك الهجمات إليقافها.
كم�ا طالبت مس�تخدمي تطبيقاتها 
بتغي�ري  اإللكرتوني�ة  ومنصاته�ا 
كلم�ات املرور ع�ى الف�ور، مضيفًة 
أن الهجم�ات تتضّمن رس�ائل نصية 

أو رس�ائل ع�رب الربي�د اإللكرتون�ي 
والت�ي  واتس�اب،  ع�ى  رس�ائل  أو 
تطل�ب إدخ�ال البيان�ات واملعلومات 

الشخصية.
وش�ّددت الركة عى أهمي�ة تجّنب 
النقر عى أي روابط تصل عرب الرسائل 
املذكورة، الفتًة إىل أن التجاهل يكون 

الحل األمثل يف مثل هذه الحاالت.

امراض واطعمة ترض بالكبد
ُتعد الكبد أكرب أعضاء الجس�م الداخلية 
حجًم�ا، كما أنها من األعض�اء الداخلية 
املس�ؤولة عن القي�ام بمئ�ات العمليات 
الهامة يف الجس�م، لذا فإن الحفاظ عى 

صحتها هو أمر يف غاية األهمية.
وتتأثر الكبد كغريها من أعضاء الجس�م 
بما نأكل ونرب، سواًء كان ذلك طعاما 
أو رشاب�ا أو دواء أو غريه�ا، وهناك من 
تل�ك األش�ياء م�ا ي�ر بصح�ة الكبد، 
والذي ينعكس بالتايل عى حالة الجس�م 

العامة.
نس�تعرض هنا ع�ددا من الس�لوكيات، 

واألطعم�ة الت�ي ت�ر بالكب�د وق�د ال 
يعرفها الكثريون.

1- الكثري من السكر قد ير الكبد الذي 
يس�تخدم نوًعا واحًدا من السكر، ُيسمى 
الفركت�وز، إلنتاج الده�ون، التي ترتاكم 
نتيجة تناول الكثري من الس�كر املضاف 
الكب�د باألم�راض، قل�ل م�ن  وتصي�ب 
األطعم�ة املحتوية عى الس�كر املضاف 

خاصة مع زيادة الوزن.
 2- املكم�الت العش�بية حت�ى إذا كانت 
التس�مية تعني أنها »طبيعي�ة«، فقد ال 
تكون مناس�بة لك، فمثال عشب »الكافا 

كاف�ا« يس�اعد ع�ى االس�رتخاء، لك�ن 
الدراس�ات تظهر أنه قد يؤدي إىل التهاب 
الكب�د وفش�لها، كم�ا أن بع�ض البلدان 
حظرت األعشاب أو فرضت قيوًدا عليها، 
فيجب استش�ارة الطبيب قبل تناول أي 

أعشاب للتأكد من أنها آمنة.
 3- الس�منة يمك�ن أن ترتاك�م الدهون 
الزائدة يف خاليا الكبد وتؤدي ملرض الكبد 
الدهني غ�ري الكح�ويل، وتنتف�خ الكبد، 
وتترر أنس�جتها فيما ُيعرف بالتليف، 
وتزداد احتمالية اإلصابة بهذه األمراض 

مع زيادة الوزن أو السمنة.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- الفاصوليا الخراء : 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 أخر حار : 2 قرن )مفروم ناعم(

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

طريقة التحضري:
يف الطنجرة ضعي زيت الزيتون وقلبي البصل والفلفل األخر 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 الخراء إىل اللحمة واسكبي 
املاء املغيل ليغطي كمية الفاصولياء.

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

فاصوليا خرضاء باللحم املفروم

اكثر الطيور غرابة يف العالـم
 يعيش أكثر من 10 آالف نوع 
من الطيور عى سطح األرض، 
واملختصون  العلم�اء  ويعرّف 
الطيور بأنها فقاريات داخلية 
الح�رارة تتمّيز عن غريها من 
بع�دة  املع�ارصة  الكائن�ات 

صفات.
وتتضّمن تلك الصفات اكتساء 
وامتالكها  بالريش،  جس�دها 
األس�نان،  عدي�م  منق�اراً 
ووضعه�ا بيوض�اً ذات قرة 
خارجية س�ميكة، وامتالكها 

قلباً رباعي الحجرات، فضالً عن هيكلها العظمي الخفيف الذي 
يساعدها عى الطريان.

وفيما ييل نستعرض قائمًة ألكثر 10 طيور غرابًة عى مستوى 
العالم، وفقاً ملوسوعة »britannica« الربيطانية:

1- طائر »هواتزين«: أحد أنواع الطيور االس�توائية التي تعيش 
يف املس�تنقعات والغابات النهرية واملانجروف يف األمازون ودلتا 
أورينوكو يف أمريكا الجنوبية، وتتميز صغارها بامتالك مخالب 

يف اثنتني من أصابعها املوجودة يف أجنحتها.
 2- طائر »أبو مركوب«: وُيعرف أيضا بأبي حذاء النيل األبيض، 

الطي�ور  أن�واع  أح�د  وه�و 
الجن�س  وحي�دة  الخواض�ة 
الت�ي  باالنق�راض  امله�ددة 
تعي�ش يف الس�ودان، ويتمّيز 
بمنقاره الكب�ري املمتد ولونه 

الرمادي املعروف.
3- طائ�ر »الحم�ام املت�وج   
الفيكت�وري«: وه�و نوع من 
الحم�ام األزرق والرمادي مع 
رأس ريش�ية ملون�ة، وقد تم 
فكتوري�ا،  بامللك�ة  تش�بيهه 
غيني�ا  جزي�رة  يف  ويتواج�د 

الجديدة، حيث ُيعترب أكرب أنواع الحمام حجماً.
 4- طائ�ر »دودو«: أحد أن�واع الطيور املنقرض�ة العاجزة عن 
الطريان، وكان يستوطن جزيرة موريشيوس رشقي مدغشقر، 
ويبلغ طوله 40 سم، وأقرب طائر من فصيلته حالياً هو حمام 

نيكوبار يف خليج البنغال.
 5- طائ�ر »غاق�ة غاالباغوس«: أح�د الطيور الت�ي تنتمي إىل 
فصيل�ة الغاقيات العاج�زة عن الطريان، ويس�توطن جزيرتي 
فرناندين�ا وإيزابال يف أرخبيل غاالباغ�وس يف اإلكوادور، ويبلغ 

طوله 89 سم، ويتمّيز بجناحيه القصريين.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2531( االثنين  17  كانون الثاني  2022

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز
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برتوفيتش يشكر عائلة زيدان ويدعو اجلامهري إىل الصرب
             المستقبل العراقي/ متابعة

أقاَم االتح�اُد العراقّي لكرِة الق�دم مؤتمراً صحافياً 
ملدرب املنتخب الوطن�ّي، زيليكو برتوفيتش، يف مقر 
االتحاِد لإلعالن عن قائمِة املنتخب الوطني لالنخراِط 
يف معس�كر املنتخب يف بغداد وخ�وض مباراة أوغندا 

تحضرياً إلكماِل مباريات تصفياِت كأس العالم.
وضم�ت القائم�ُة كالً م�ن فهد طالب وعيل ياس�ن 
وحس�ن أحمد وأحمد إبراهي�م ومناف يونس وميثم 
جبار ومصطفى ناظم وشريكو كريم وسامح سعيد 
وحس�ن رائد ومنتظر محمد جرب ومحمد عيل عبود 
وأحمد فاضل ويارس قاس�م وس�جاد جاسم وأحمد 
ياس�ن وحس�ن عيل وأحم�د فرحان وحس�ن عبد 

الكريم وعالء عباس وعيل يوسف.
وق�ّدَم برتوفيت�ش رشح�اً مفص�اًل ع�ن التواص�ل م�ع 
املحرتفن، وأوضَح: أن عدداً من الالعبن منعتهم اإلصابُة 
م�ن التواجد مع املنتخِب أمثال س�ومر ماج�د وآخرين، 
وه�م بحاج�ة إىل الوقِت لحس�م قراره�م بااللتحاِق مع 
الفري�ق مثل ايمار ش�ري وحس�ن عيل وكيف�ن يعقوب، 
فيم�ا لم يرد أمن الدخيل عىل الرس�ائل التي ارس�لت له 
رغم تلقيه تلك الرسائل، فيما يغيُب ريبن سوالقا بسبِب 

الحجِر الصحي إلصابت�ِه بفريوس كورونا، ويغيب أيضاً 
كاردو صديق اللتحاقه باملنتخِب األوملبي.

 كما قّدَم برتوفيتش شكره لعائلة زيدان إقبال لحرصهم 
ع�ىل التحاِق الالع�ب بصف�وِف املنتخ�ب العراقي، وهو 

موهبٌة كبريٌة يجب أن نتعامل معه بالشكِل األمثل.
وطالَب برتوفيتش وس�ائَل اإلع�الم والجماهري العراقّية 

بالصرب من أجل صناعِة منتخٍب للمستقبل .
وأش�اَر م�درب املنتخ�ب اىل: أن املنتخ�ب غ�ري محظوٍظ 
يف مرك�ز الظه�ري األيم�ن، حيث ق�ّدم عدٌد م�ن الالعبن 

مستويات مقنعًة لكن اإلصابة منعتهم من التواجد 
م�ع املنتخِب مثل أحم�د زيرو وأحمد عبد الحس�ن 

وأمري صباح.
ون�وَه إىل: أن مس�ألة إبع�اِد بعض الالعبن بس�بب 
انته�اء صالحيِة جوازهم يتحمله�ا الالعبون وليس 
املدي�ر اإلداري غي�ث مهن�ا، ك�ون الالع�ب محرتفاً 

ويجب أن يدقق أوراقه الشخصية.
وأك�َد: أن املنتخ�ب س�يبارش تدريبات�ه بمعس�كٍر 
مغل�ٍق ابت�داًء م�ن يوم غ�ٍد االثنن وخ�وض مباراة 
أوغندا الودية، وس�تتضُح القائمة النهائّية يف الثاني 

والعرشين من الشهر الحايل. 
وكش�ف برتوفيت�ش ع�ن: أن ترصيح�ات امل�درب 
اإليران�ي غ�ري موفق�ة، والقص�ُد منه�ا التأثري عىل 
منتخبن�ا لكني ال أخىش أي منتخٍب رغم احرتامي الكبري 

للمنتخب اإليراني.
ورداً عىل أحد األسئلة بشأن هدفه من مباراة إيران لبناِء 
جيل مستقبيل أم املنافسة عىل البطاقِة الثالثة، شّدد عىل: 
أن املنتخ�ب العراق�ّي يف جميِع املباري�ات التي يخوضها 
يس�عى لتحقيِق الف�وز، وكذلك مع إي�ران. موضحاً: ان 
لدي�ه ثقًة كب�ريًة بالالعبن، لكن التأه�ل إىل كأس العالم 

يتوقف عىل التوفيِق ونتائج املنتخبات األخرى.

الشباب يكشف الستار عن تأخري إفتتاح 
ملعبي الزوراء واملدينة

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت وزراء الش�باب والرياضة، عن س�بب تأخري 
إفتتاح ملعبي الزوراء واملدينة يف العاصمة بغداد.

قال مدير قس�م االعالم واالتصال الحكومي يف الوزارة 
عيل العطوانيان :«ملعبن جاهزين لالفتتاح ينتظران 
فق�ط احتفالية االفتتاح هما ملعبي الزوراء واملدينة، 
وما يؤخر افتتاح هذين امللعبن االعداد لحفل االفتتاح 

من الناحية التنظيمية«.
واشار اىل »العمل املتواصل واملراحل متقدمة يف ملعب 
كركوك، وبتجاوز بعض املالحظات البسيطة سيجري 

االعالن عن افتتاح املالعب رسمياً«.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، اعلنت اكمال جميع 
التحض�ريات نحو اظهار ملعب املدينة س�عة 32 الف 

متف�رج باجم�ل صورة وف�ق املواصفات الدولي�ة املعتمدة من 
االتح�اد الدويل لكرة الق�دم، ملباراة دولية ودية كبرية س�يكون 

الجمهور فيها مكتمل العدد وفق السعة االجمالية للملعب.

ويحتوي ملعب الزوراء الجديد سعة 16 ألف متفرج وبمساحة 
23 ألف مرت مربع، وقاعة رياضية بمس�احة 2600 مرت مربع، 
ومس�بح ترفيهي وفندق إلقامة الرياضي�ن، إضافة إىل مرافق 

أخرى.

ريال مدريد لن يدخل 
مزاد هاالند

الطلبة يتفق مع مدرب 
سوري خلالفة جثري

              المستقبل العراقي/ متابعة

يخطط ريال مدريد لعدم دخول مزاد التعاقد مع النرويجي 
إيرلينج هاالند، مهاجم بوروسيا دورتموند، خالل املريكاتو 

الصيفي املقبل.
ويرتب�ط هاالن�د بعقد مع حام�ل لق�ب كأس أملانيا حتى 
30 يونيو/حزي�ران 2024، لكنه،  يتضمن بنًدا يس�مح له 

بالرحيل مقابل 75 مليون يورو، خالل العام الجاري.
ويضغط دورتموند عىل هاالند ملعرفة قراره النهائي بشأن 

مستقبله يف األسابيع املقبلة.
ووفًق�ا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإنه 
بمجرد إعالن هاالند الرحيل، فإن املزاد سيبدأ عىل املهاجم 

النرويجي من األندية الكربى يف أوربا.
وأشارت الصحيفة اإلس�بانية إىل أن ريال مدريد لن يدخل 
املزاد عىل هاالند، لكنه سريكز عىل صفقة الفرنيس كيليان 

مبابي، نجم باريس سان جريمان.
وأوضح�ت أن خطة املرينجي تقترص عىل أن يكون هجوم 
الفريق يف املوس�م املقبل، يتكون من مبابي وكريم بنزيما 

وفينيسيوس جونيور.

تشيليس يسعى ملجد املونديال بعد تعقد موقفه يف الربيمريليج

أرنولد ينضم ملولر ومييس يف قائمة »صناع السعادة«

              المستقبل العراقي/ متابعة

رغم نج�اح تش�يليس، بحج�ز مقعده يف 
املب�اراة النهائية ل�كأس رابطة املحرتفن 
اإلنجليزي�ة، بتجاوزه عقب�ة توتنهام، إال 
أن الفري�ق يواصل الرتاجع عىل مس�توى 

الدوري اإلنجليزي املمتاز »الربيمريليج«.
وتضاءل�ت ف�رص تش�يليس، بالخس�ارة 
أمام مانشس�رت س�يتي يف املنافس�ة عىل 
اللق�ب، وارتف�اع الفارق م�ع املتصدر إىل 
13 نقط�ة، إضاف�ة إىل صعوب�ة املواجهة 
بنهائي ال�كأس، حيث ينتظ�ر الفائز من 

ليفربول أو آرسنال.
كل هذه الظروف تجعل من زيارة »البلوز« 
إىل اإلمارات للمشاركة يف مونديال األندية، 
بالغ�ة األهمية باعتبارها البطولة العاملية 
الك�ربى، والتي يضع عليها الفريق الكثري 

من آماله لتغيري مسرية املوسم الحايل.
نقطة التحول

ورغ�م قت�ال تش�يليس عىل جبه�ة كأس 

االتحاد، حيث يالقي فريق الدرجة الثالثة 
بليم�وث أرجاي�ل، لكنه مضط�ر ملواجهة 
البطول�ة،  يف  املس�تمرين  إنجل�رتا  كب�ار 
واملتوق�ع أن يقاتل�وا حت�ى النهاية، مثل 

ليفربول ومانشسرت يونايتد وتوتنهام.
وس�يكون حص�د لق�ب موندي�ال األندية 
املقب�ل، بمثابة نقطة التح�ول التي تدفع 
تش�يليس ونجوم�ه، لتحقي�ق املزي�د من 
اإلنج�ازات، ف�ال خ�الف ع�ىل أن موس�م 
»البلوز«، يمر بمرحلة مفصلية السيما يف 

الدوري اإلنجليزي.
للف�وز  األب�رز  املرش�ح  وكان تش�يليس، 
بالربيمريلي�ج، واس�تعادة لقب�ه الغائ�ب 
من�ذ 5 س�نوات، بعدما نج�ح يف اقتناص 
دوري األبطال، ثم الس�وبر األوروبي، وبدأ 
موس�مه املحيل بصورة جيدة، باالحتفاظ 
بقمة »الربيمريليج« خالل عدة أس�ابيع، 
وبلغ�ت أوجها يف الجول�ة العارشة بنهاية 

أكتوبر/ترشين أول 2021.
وابتعد تش�يليس بالصدارة بفارق 3 نقاط 

عن ليفربول، و5 عن سيتي، لكن »البلوز« 
بدأ بعدها يفقد النقاط تدريجيا، وتراجع 
مس�تواه ليفقد الصدارة، والفوز بكأيس 
الرابط�ة أو االتح�اد يف إنجلرتا، لن يعوض 

مطلق فقد لقب الدوري.
إنقاذ املوسم

وسيعمل املدرب األملاني توخيل، بكل قوته 
لضم�ان الحصول ع�ىل موندي�ال األندية 
إلنقاذ موس�مه، وليكون دافعا حماس�يا 
قويا قبل العودة للمنافس�ات الرشس�ة يف 

دوري أبطال أوروبا.
ول�م ينج�ح »البل�وز« يف إنه�اء مرحل�ة 
املجموعات بش�كل جيد، بتع�ادل مخيب 
)3-3( أم�ام زيني�ت ال�رويس، وفقد قمة 
املجموع�ة ملصلح�ة يوفنت�وس، وأنقذته 
القرعة لتضعه أم�ام ليل الفرنيس يف دور 
ال�16.ويبح�ث تش�يليس يف أبوظبي، عن 
س�عادته املفقودة يف اآلون�ة األخرية، بعد 
تراش�ق وش�د وجذب بن توخيل والنجم 
البلجيكي األغىل لوكاكو، وعكست األزمة 

طبيعة ما يحدث داخل جدران تشيليس.
وانتقد امل�درب األملاني، العبي�ه كثريا بعد 
التعث�ر يف بع�ض املباري�ات، لك�ن يب�دو 
أن بع�ض العبيه تأث�روا بمس�ألة انتهاء 
عقوده�م م�ع الفري�ق، وع�دم وض�وح 
الرؤية املستقبلية لبعضهم، مثل روديجر 

وكريستنسن وأزبيليكويتا وساؤول.
وطال�ت خيب�ة األم�ل عش�اق تش�يليس، 
بس�بب بعض النجوم أصحاب الصفقات 
املالية الضخمة، والذين لم يحققوا العائد 
املتوقع، ومنهم لوكاكو، والذي تم التعاقد 
مع�ه مقاب�ل 115 مليون ي�ورو، لكنه لم 

يحل األزمة التهديفية.
ذكرى أليمة

وأخريا، يملك تش�يليس ذك�رى غري جيدة 
الياب�ان  يف  لألندي�ة  العال�م  كأس  م�ع 
ع�ام 2012، عندم�ا خ�ر اللق�ب أم�ام 
كورينثيان�ز الربازييل بالهزيمة )0-1(، يف 
املباراة النهائي�ة، يف مفاجأة غري متوقعة 

آنذاك لبطل أوروبا.

              المستقبل العراقي/ متابعة

واص�ل النجم اإلنجلي�زي ترينت ألكس�ندر أرنولد، ظهري 
أيم�ن ليفرب�ول، صناع�ة األه�داف بقمي�ص الري�دز يف 

الربيمريليج. 

وقدم أرنولد تمرير حاسمة، س�جل منها فابيو هنريكي 
هدف تقدم الريدز يف ش�باك برينتفورد، اليوم األحد، عىل 

ملعب آنفيلد، ضمن الجولة 22 من الدوري اإلنجليزي.
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن أرنولد يعد ثالث 
أكثر الالعب�ن تقديًما للتمريرات الحاس�مة يف الدوريات 

الخمسة الكربى، منذ بداية موسم 2019/2018، برصيد 
42 تمريرة.وأضاف�ت الش�بكة، أن األملاني توماس مولر، 
نج�م باي�رن ميونخ، ه�و األعىل خ�الل تلك الف�رتة )64 
تمريرة حاسمة(، ويليه النجم األرجنتيني ليونيل مييس، 

العب باريس سان جريمان )47 تمريرة(.

مانشسرت سيتي جيهز لصفقة مدوية من ريال مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

يجهز نادي مانشس�رت س�يتي لصفقة مدوية من 
ريال مدريد خالل املريكاتو الصيفي املقبل.

وينته�ي عق�د فينيس�يوس جوني�ور، نج�م ريال 
مدري�د، يف صي�ف 2024، لك�ن ب�دأت مفاوض�ات 
التجديد مبكرًا عقب تألقه هذا املوسم، لكن الالعب 

الربازييل يش�رتط زيادة راتب�ه للموافقة عىل العقد 
الجديد.

ف�إن  الربيطاني�ة،  ص�ن«  »ذا  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
مانشس�رت س�يتي يري�د اس�تغالل ع�دم وص�ول 
فينيسيوس إىل اتفاق مع ريال مدريد بشأن التجديد 

وحسم الصفقة.
وأشارت إىل أن اإلسباني بيب جوارديوال، املدير الفني 

ملانشس�رت س�يتي، تحدث م�ع وكالء فينيس�يوس 
جونيور مبارشة بشأن الصفقة.

وأوضحت أن السيتي استقر عىل صفقة فينيسيوس 
أثن�اء بحثهم عن بديل لفريان توري�س الذي انتقل 
إىل برش�لونة مقاب�ل 55 ملي�ون إس�رتليني، ومع 

احتمالية رحيل رحيم سرتلينج يف الصيف املقبل.
وقال�ت الصحيف�ة إن م�ا يحدث بن فينيس�يوس 

وريال مدريد، مش�ابه لقضية روبينيو الذي طالب 
بزيادة عقده للتجديد مع املرينجي، ثم انتقل بشكل 

مفاجئ إىل السيتي عام 2008.
وتزعم العديد من التقارير أن ريال مدريد سيحاول 
التعاقد مع كيليان مبابي )باريس س�ان جريمان( 
وإيرلين�ج هاالن�د )بوروس�يا دورتمون�د( مًع�ا يف 

املريكاتو الصيفي املقبل.

حل وسط خيلص برشلونة من ديمبيل
              المستقبل العراقي/ متابعة

يفكر نادي برش�لونة يف حل وس�ط إلنهاء عالقته 
مع الجناح الفرنيس عثمان ديمبيل خالل املوس�م 
الحايل.وينتهي عقد ديمبيل مع برشلونة يف الصيف 
املقب�ل، وزعمت العدي�د من التقاري�ر، أن الالعب 
الفرنيس أبلغ الناي الكتالوني بأنه لن يجدد.ووفًقا 

لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، فإن ممثل ديمبيل 
أبل�غ برش�لونة أن الالعب الفرن�يس يرفض فكرة 
البي�ع يف املريكاتو الش�توي الج�اري، وبالتايل لن 
يستفيد البارس�ا مادًيا من رحيله.ويرغب ديمبيل 
يف الرحيل مجاًنا خالل الصيف املقبل، حتى ينجح 
يف الحصول ع�ىل مكافأة توقيع من ناديه الجديد.

وأشارت الصحيفة اإلسبانية إىل أن برشلونة يفكر 

يف ح�ل آخر م�ع ديمبيل، حيث يخط�ط النادي 
لفس�خ عقد الالعب، مع حصول�ه عىل راتبه 

حتى ش�هر يناي�ر/ كان�ون ث�ان الجاري. 
وأوضحت أن هذا الحل س�يجعل برشلونة 

يقلل فاتورة رواتبه حتى نهاية املوسم، 
كما أن الالعب سينتقل مجاًنا للنادي 

الذي يختاره.

حدث فريد لنادال بعد ترحيل 
ديوكوفيتش

              المستقبل العراقي/ متابعة

ستش�هد بطولة أسرتاليا املفتوحة للتنس 
الت�ي تنطلق اليوم اإلثن�ن، حدًثا تاريخًيا 
لإلس�باني رافاييل ن�ادال، بعدما بات من 
املؤكد عدم مش�اركة غريميه السويري 
نوف�اك  والرصب�ي  في�درر،  روجي�ه 

ديوكوفيتش يف منافسات البطولة.
يف  مش�اركته  ع�دم  أعل�ن  في�درر،  كان 
البطول�ة؛ بس�بب حاجت�ه للتأهي�ل بعد 
العمليات الجراحية التي خضع لها، بينما 
يأن�ي غياب نوفاك بع�د أن أيدت املحكمة 
الفيدرالية األس�رتالية، قرار وزير الهجرة 
أليك�س ه�وك، بإلغ�اء تأش�رية الالع�ب 

الرصبي، وترحيله من البالد.
وس�يكون ن�ادال، أم�ام فرص�ة تاريخية 
للتتوي�ج بلق�ب البطول�ة يف ظ�ل غي�اب 
غريميه، والوصول للقب ال�21 يف البطوالت 
الك�ربى، لينفرد باإلنجاز التاريخي وفض 

الرشاكة مع غريميه.
بطول�ة  يف  ن�ادال  مش�اركة  وس�تكون 
أسرتاليا، هي املرة األوىل التي تشهد غياب 
في�درر ونوف�اك ع�ن البطول�ة؛ حيث لم 
يسبق أن شارك نادال يف بطولة كربى دون 
مش�اركة أي منهما.ومنذ مشاركة نادال 
األوىل يف البط�والت الك�ربى، وتحدي�دا يف 
ويملبدون 2003، خاض نادال منافسات 
61 بطولة كربى، ش�هدت كلها مش�اركة 
في�درر، أو ديوكوفيتش.وش�ارك الالع�ب 
الرصبي يف جميع البطوالت األربع الكربى، 
من�ذ أول ظه�ور ل�ه يف 2005، باس�تثناء 
بطولة الواليات املتح�دة األمريكية 2015 
الت�ي غاب عنها بس�بب اإلصاب�ة، وأخريًا 
أس�رتاليا 2022 الت�ي لن يش�ارك بها بعد 
قرار ترحيله.أما الس�ويري فيدرر، فقد 
ش�ارك يف 65 بطول�ة ك�ربى توالًي�ا، منذ 
2000 وحت�ى 2016، وخ�اض أكث�ر من 

بطولة دون مشاركة رافا، ونوفاك.

               المستقبل العراقي/ متابعة

اق�رتب فريق الطلبة العراقي، من إتمام التعاقد مع املدرب 
الس�وري أنس مخلوف، لقيادة األنيق يف مرحلة اإلياب من 

الدوري العراقي املمتاز.
وأكد مصدر مقرب م�ن إدارة النادي، األحد، يف ترصيحات 
خاص�ة لك�ووورة، إن إدارة األنيق حس�مت بش�كل كبري 
التعاق�د مع امل�درب الس�وري أن�س مخل�وف لقيادته يف 

املرحلة الثانية من الدوري املمتاز.
وأض�اف »مخل�وف املدرب الس�وري الوحيد ال�ذي فتحت 
اإلدارة ب�اب التفاوض معاه، ولم يتم إج�راء أي اتصاالت 

مع املدرب املعروف فجر إبراهيم«.
وتابع »امل�درب الجديد س�يصل إىل بغداد األربع�اء املقبل، 
لتوقي�ع العق�د يف مق�ر الن�ادي واملب�ارشة بالتحض�ريات 

للمرحلة املقبلة«.
وس�بق ملخل�وف أن قاد املنتخ�ب الس�وري للتتويج بلقب 
بطول�ة غرب آس�يا وأرشف عىل تدريب ع�دة أندية محلية 
أبرزه�ا ن�ادي الجي�ش وحص�ل معه ع�ىل لقب�ي الدوري 

والكأس.
يذك�ر أن امل�درب الس�ابق قحطان جث�ري، أنه�ى تجربته 
الناجح�ة مع الطلبة، ألس�باب غامضة لم يكش�ف عنها، 

رغم تحقيقه لنتائج متميزة.
وتس�لم بش�كل مؤق�ت م�رشف الفري�ق حي�در محم�د، 
ومس�اعده الالعب الدويل الس�ابق مهدي كاظ�م، وحققا 

نتائج مبهرة، وضعت األنيق يف وصافة الدوري املمتاز.

إيفرتون يقيل بينيتيز
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن ن�ادي إيفرتون، اليوم األح�د، عن إقالة مدربه اإلس�باني رافائيل 
بينيتيز، وذلك بسبب ضعف نتائج الفريق.وتوىل بينيتيز تدريب إيفرتون 
يف شهر يونيو/ حزيران من عام 2021، خلًفا لإليطايل كارلو أنشيلوتي 
والذي رحل بدوره لتدريب ريال مدريد اإلس�باني.وقدم إيفرتون نتائج 
باهت�ة تح�ت قيادة بينيتيز هذا املوس�م، حيث يتواج�د يف املركز ال�15 
بجدول ترتيب الدوري اإلنجليزي برصيد 19 نقطة من 19 مباراة خاضها 
الفريق.وتعرض إيفرتون أمس لهزيمة مفاجئة أمام نورويتش س�يتي 

بنتيج�ة )2-1(، عجلت برحيل املدرب اإلس�باني، خاصة أن التوفيز لم 
يحق�ق أي انتص�ار يف الدوري من�ذ التغلب عىل آرس�نال )2-1( يوم 

6 ديس�مرب/ كانون األول املايض.كم�ا ودع إيفرتون كأس رابطة 
املحرتفن اإلنجليزية من الدور الثالث، بعد السقوط أمام كوينز 

ب�ارك رينجرز ب�ركالت الرتجيح، بع�د انته�اء الوقت األصيل 
بالتعادل اإليجابي )2-2(.وتأه�ل إيفرتون إىل الدور الرابع 

يف كأس االتحاد اإلنجليزي، بعد التغلب بصعوبة عىل هال 
س�يتي بنتيجة )3-2( بعد اللجوء إىل األوقات اإلضافية، 

وينتظر مواجهة برينتفورد.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلوب يشيد بقدرات بديل صالح وماين
            المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد األملاني يورج�ن كلوب، املدير الفن�ي لليفربول، 
بق�درات أحد الالعب�ن الذين يعوضون غي�اب الثنائي 
محمد صالح وس�اديو مان�ي، بس�بب التواجد يف أمم 
إفريقي�ا. وقال كلوب، يف ترصيح�ات أبرزتها صحيفة 

»إكس�ربيس« الربيطاني�ة: »لق�د تحدث�ت طوي�ال يف 
األس�بوع املايض م�ع كورتي�س جونز. أن�ا أحب هذا 

الفتى، وأعجب بالقدرات التي يتمتع بها«.
وأضاف: »لكن علينا اآلن أن نستفيد من إمكاناته. إنه 
يق�دم األداء املنتظر منه ع�ىل أرض امللعب يف كثري من 

األحيان«.

وتاب�ع: »نج�ري يف النادي ه�ذا النوع م�ن املحادثات 
عندما ال يكون الالعب س�عيًدا بنسبة 100% باللحظة. 

إنه صغري.. صغري للغاية«.
وواص�ل: »لك�ن ألنن�ي أرى أن لديه إمكان�ات رائعة، 
يتعن علينا مًعا أن نجد طريقة إلظهار قدراته يف كثري 

من األحيان، لذا نحن نعمل عىل تطويره«.
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امـضـاءاتمساحة للرأي

العلم والدين واملرأةوعاظ السالطني.. السياسيني

سامي جواد كاظمصالح حزام

تعبري وّعاظ السلاطني كان عنواناً لكتاب أصدره املرحوم عيل 
اللوردي عام ١٩٥٢، ورشح فيه كيفية تحّول بعض رجال الدين 
اىل وّعلاظ يف الباطات امللكيلة يصدرون الفتلاوى الدينية التي 
يريدها الحاكم لتربير اعماله وترصفاته ومنحها غطاًء رشعياً. 

أي اصدار فتاوى حسب الطلب!
يف العراق، السليما يف الفرتة األخرية، ظهر نوع جديد او فصيلة 

متحّورة من الوّعاظ، هم الوعاظ السياسيني.
هذه السالة املتحورة من الوّعاظ تتخذ طابع الخرباء واملحللني 
واملستشلارين ورؤسلاء مراكز الدراسلات )التي الحظنا ازدياد 

اعدادها بكثرة يف اآلونة االخرية(.
يبلدو ان بعض السياسليني عاجلز علن رشح وتقديم وجهات 
نظره بخصوص عدد من القضايا، لذلك يلجأ اىل استئجار بعض 
حمللة الشلهادات وتكليفهم برشح قضايلاه ووجهات نظره، 
وأسس لهم مراكز ابحاث ودراسات كي تبدو طروحاتهم علمية 

مستقلة.
لكن يبدو ان عمليات اختيار بعض هؤالء املتحدثني باسلمه، ال 

دائماً تكون ناجحة.
بعضهم أساء للجهة التي يتحدث باسمها مع انه يطرح نفسه 
كباحث »مسلتقل« يف الشلأن السليايس! حيلث ان حماس ذلك 
الباحلث يف الدفلاع علن أمور ال يمكلن الدفاع عنهلا وتربيرها، 

تفضح ارتباطه بها.
البعض يتهافت يف الدفاع والتربير اىل حد االبتذال والسقوط…

بعضهم يضع نفسله موضع سخرية واسلتهزاء من قبل بقية 
املشاركني يف ندوات الحوار التلفزيونية..

هؤالء مساكني وهم يف ورطة حقيقية، ألنهم بني نارين:
نلار املباللغ التلي تدفلع لهم ِملن قبل َملن اسلتأجرهم والتي 
يحتاجون اليها بسلبب دناءتهم، ونلار الحقيقة التي يحاولون 

تزييفها بكل ما لديهم من قوة.
قسم منهم تشع الدناءة من عينيه! وال يبدو عليه اي مظهر من 

مظاهر العلم واإلعياء )حسب تعبري تولستوي(..
لقد اخجلونلا ألن معظمهم يحمل لقب دكتلور، وأصبح اللقب 
موضلع سلخرية ملن قبل الكثلري من الجهللة والرعلاع الذين 
وجدوهلا فرصة لانتقاص من اصحاب الشلهادات الحقيقيني 
والسخرية منهم! سوف اتخىل طوعاً عن استخدام لقبي العلمي 

لكي ابتعد عن هؤالء..
قبحكم اللله، اليس لديكم يشء من رشف املهنة؟ هل تسلتحق 

الحياة هذا االذالل؟

عندملا يكلون الطريق خطلا إلثبات الحلق فانه يلؤدي بصاحبه اىل 
الباطل اوال واىل تشلويه الحق ثانيا، هذا من جانب، ومن جانب آخر 
املتصيدين يف املاء العكر الذين يبحثون عن اخطاء يف الدين االسامي 
حسلب اعتقادهم فانهلم يرتكزون علىل ترصفات علوام الناس او 
عماء الخنلاس ليجعلوها دليلهم الصارخ عىل تخلف االسلام، نعم 
الحق ينترص ولو بعد حني، ولكن اال يمكننا ان نختزل الحني اوال وان 

يكون بايدينا ثانيا ال ان ننتظر ان يقر االخر بحقنا.
من املسلائل التي تعترب الشلماعة عند الجماعة هي املرآة وما يتعلق 
بها، مشكلتنا نحن املسلمني ان هنالك من ينظر اىل املرأة نظرة سلبية 
وهو مسللم، بلل انا اجزم هناللك روايات وامثال شلعبية موضوعة 
غايتهم انتقاص املرأة. مداخلة بسليطة…اللغة العربية يف استخدام 
مفرداتهلا اليلوم تختلف عن ما كانلت عليه زمن الدولة االسلامية 
وبعضهلا اصبح لها معنى غلري الذي كان عليه زمن املسللمني ايام 

الخافة اإلسامية.
ِتكلرْم مرتلي …مع االسلف هذه العبلارة التي يسلتخدمها ممن ال 
يفقله باالسلام وهو من املسللمني، واخر سللفي متطرف ينتقص 
املراة بكلمات شنيعة، وثالث يحجر عىل املراة باعتبارها عورة وعيب 
ظهورها للعلن مهملا كانت الظروف. رواية شلوروهن وخالفوهن 
رواية ال تصمد اما الراي االسلامي يف املراة وتاويل تفسريها ضعيف 
والروايلة مرفوضة جملة وتفصيلا، والرجال قوامون عىل النسلاء 
فاملنصف يحسلن تفسريها واملتطرف يسلتخدمها عكازة للنيل من 
املراة. الدكتور ُجوْرَدن ِبيرَتَْسن عالم نفس ومفكر كندي وبروفيسور 
علم النفس يف جامعة تورنتو، اختصَّ يف علم النفس الاقيايس وعلم 
النفلس االجتماعي وعلم نفس الشلخصية، مع اهتمام خاص بعلم 
نفس األديان وأيديولوجيا اإليمان وتقييم وتحسني الشخصية واألداء 
الوظيفي. تطرق اىل اراء وحقائق علمية ناصعة تتفق ورؤية االسام 
للمراة اال ان العلمانيني عند ذكره يقولون عنه له اراء مثرية للجدل، 
مللاذا مثرية للجلدل النها صدمتهم املام حقائق غابلت عنهم كانوا 
بسلبب جهلهم لها يرمون االسلام بالتخلف، تم استضافته يف كثري 
من الحلقات والحوارات والجلسلات للحديث عن املراة فاثبت لهم ان 
املسلاواة التي يطالبون بها هي مجحفة بحق املراة وليست منصفة 
لها وان طبيعة جسد املراة وحالتها النفسية تختلف عن الرجل مهما 
فعلتم، قال ان املراة بطبيعتها تهتم باالنسان والرجل يهتم باالشياء 
فلا يمكن للمراة ان تمتهن الهندسلة وتقف وسلط العمال فالرجل 
افضل منها وال يمكن للرجل ان يكون ممرضا ليهتم باملريض فاملراة 
افضل منه، عندما تكون هنالك فرص عمل يف مناجم الفحم والحديد 

هل من املنطق مناصفتها مع املراة؟ سكتت املذيعة ولم تجب.

مرص تضع اللمسات النهائية عىل »مدينة الذهب« وزير الثقافة يكشف عن نية العراق إنشاء متحف كبري
 أعلنلت وزارة التمويلن والتجارة 
أن  مؤخلرا  املرصيلة،  الداخليلة 
مدينة الذهب العاملية التي ستقام 
يف العاصملة اإلدارية، أصبحت يف 
مرحلة »وضع النقلاط النهائية« 

للمرشوع.
وأكلد وزيلر التمويلن والتجلارة 
املصيلحلي،  عليل  الداخليلة، 
خلال املؤتمر الصحفلي لإلعان 
الذهلب  ومؤتملر  معلرض  علن 
أن   ٢0٢٢ »نبيلو«  واملجوهلرات 
علىل  القائملني  »االستشلاريني 
إنشلاء املدينة يف املرحلة النهائية، 
الرئيس  وذلك طبقلا لتوجيهلات 
عبلد الفتاح السلييس بلأن تكون 

املدينة عىل أعىل مستوى«.
وسلتعكس مدينة الذهلب تاريخ 

مرص العريق يف تلك الصناعة الحرفية الدقيقة، 
ملع وجلود كلربى صلاالت العلرض املجهزة، 
وتدريب للعمالة املاهلرة إلطاعهم عىل أحدث 

التقنيات الخاصة بالصناعة.
ويقلول مستشلار وزيلر التمويلن لشلؤون 
صناعلة الذهلب، ناجي فلرج: »مدينة الذهب 

تعكلس وجهة نظلر ثاقبة من السلييس، ألن 
املدن املتخصصة كمدنية الجلود ومدينة األثاث 
وغريها، لها دور مهم وتسلاعد علىل االرتقاء 
بتللك الصناعلات والوصلول بهلا للمسلتوى 

العاملي«.
وتابع فرج يف حديثه مع موقع »سلكاي نيوز 
عربية«: »املدينة تعتلرب ملتقى عاملي ملعارض 

ومدارس الذهب، وسلتعترب نقلة 
نوعية للذهب املرصي، الذي يعترب 
الركائز األساسلية لاقتصاد  من 

القومي يف الباد«.
ونلوه مستشلار وزيلر التموين 
أن  إىل  الذهلب  لشلؤون صناعلة 
»املدينلة لهلا فائلدة كبلرية ملن 
حيلث إنتلاج ذهلب معتملد عىل 
املسلتوى العاملي، بجانب االرتقاء 
بالصناعلة«، موضحلا أنله يتلم 
حاليلا وضلع اللمسلات النهائية 
لها، و«خال وقت قليل سيتحقق 

حلم املدينة عىل أرض الواقع«.
اإلدارية  العاصملة  وتلم اختيلار 
الجديلدة ألن تكلون مقلرا ملدينة 
الذهلب، علىل أن تضلم معرضلا 
طوال العام مختصلا بالذهب، إىل 

جانب عرض مساحات خاصة لتجار الذهب.
وأشلار فلرج إىل أن »الحكوملة املرصية تعمل 
التعديلن، ألن ملرص غنيلة  بقلوة يف مجلال 
باملناطق التي يوجد فيها ذهب.. فالذهب ليس 
العمود الخاص بالدولة فحسلب ولكنه عمود 

الثقة والقوة بالنسبة لألفراد أيضا«.

 كشلف وزير الثقافة واالثار والسياحة حسن 
ناظم،، عن نية العراق يف إنشاء متحٍف كبري.

وذكلرت اللوزارة يف بيان ان :«ذللك جاء خال 
اسلتقباله سلفري جمهوريَّلة ملرص العربية 
ببغداد وليد  محّمد إسلماعيل وبحث مشاركة 
العراق يف معلرض القاهرة الدويل للكتاب الذي 

يقام نهاية الشهر الجاري«.
واضافلن انه »جلرى خال اللقاء اسلتعراض 
العاقلات الثقافيلة بلني البلديلن املمتدة عرب 
التاريخ منذ حضارتي وادي الرافدين والنيل«.

وأكلد ناظلم، أنَّ الجنلاح العراقلي يف معرض 
القاهلرة اللدويل سليكون أكرب األجنحلة، وأنَّ 
املشاركة العراقية سلتكون فاعلًة، وتتضمن: 
ندواٍت ثقافيًة، ومحلارضاّت يف مجاالت اآلثار 
والسلينما واألدب والشلعر، فضاً عن أنشطٍة 
ثقافيلٍة أُخلرى منها زيلارة املتحلف املرصي 

الكبري، ومدينة اإلنتاج اإلعامي«.
وأضاف »ستكون هناك لقاءات مع شخصياٍت 
ثقافيلٍة مرصية، ونناقلش مرشوع توأمة بني 
مجلتي)األقلام( العراقية، ومجللة )فصول( 

املرصية«. 
وأشلار ناظم، إىل »نية العراق يف إنشاء متحٍف 
كبرٍي، وهناك مناقشلٌة ملذكرة تعاوٍن ثقايفٍّ بني 

وزارة الثقافلة والسلياحة واآلثلار العراقيلة، 
ووزارة الثقافلة املرصية ممثللًة بإيناس عبد 
الدايلم«، معلناً عن »طباعة كتلاٍب عن املفكر 
الكبلري جابر عصفور يصدر عن دار الشلؤون 
الثقافيلة العاملة، ويلوزع مجانلاً يف معرض 

القاهرة الدويل للكتاب«.

ملن جانبه أبدى السلفري املرصي اسلتعداده 
لتسهيل إقامة الوفد العراقي يف القاهرة، معرباً 
عن »إعجابه الشديد باملواقع اآلثارية والرتاثية 
التلي زارها معربلاً علن رغبته بزيلارة املزيد 
منها«، مشيداً »بالفرقة السمفونية العراقية، 

والفرقة الوطنية للرتاث املوسيقي العراقي«.

قال باحثون يف اسلكتلندا إن النسلاء الحوامل اللواتي لم يتلقني التطعيم ضد 
كورونلا، يكن أكثلر عرضة لفقلدان األجنة أو األطفلال بعد اللوالدة يف حالة 
إصابتهن بكورونا. ويقول الباحثون يف دراسلة جديدة نرشتها مجلة »نيترش 
ميديسلن«، إن خطلر والدة جنني ميت أو حلدوث وفاة للطفل خال الشلهر 
األول، يكون أعىل بني النساء اللواتي وضعن أطفالهن يف غضون أربعة أسابيع 
من ظهور عدوى كورونا. وقّدر الباحثون متوسط عدد حاالت األجنة والرضع 
بل٢٢.6 حالة وفاة لكل ١000 والدة، ويمثل هذا الرقم الكبري 4 أضعاف املعدل 
املعتلاد يف اسلكتلندا، الباللغ ٥.6 حالة وفلاة من بني ١000 والدة. واكتشلف 
الباحثلون أّن معظم هذه الوفيات حدثت يف حاالت حمل بني نسلاء لم يتلقني 
لقاحلات كورونلا. كما بّينت الدراسلة أن ثمة معدالً أعىل لللوالدة املبكرة بني 
النسلاء املصابات بكورونا، وهو معدل يرتفع إذا ولد الطفل يف غضون شلهر 
ملن إصابلة األم بكورونا؛ إذ أنجبت أكثر من ١6 باملئة من هؤالء النسلاء قبل 

انقضاء 37 أسبوًعا من الحمل، مقارنة بل8 باملئة يف الحاالت الطبيعية.

دراسة: خماطر كبرية تطال النساء احلوامل 
بسبب كورونا

 يمكلن أن يكون االكتئاب خفيًفا أو شلديًدا، ويسلتمر بضعلة أيام أو بضع 
سنوات، وهو أكثر شيوًعا مما قد يفرتضه الكثريون.

وصلف موقلع »Verywell Mind« أعراض االكتئاب بأنها علدم القدرة عىل 
النلوم، وعدم القلدرة عىل الرتكيز، والتعب املسلتمر، واألفلكار املتكررة عن 

املوت أو االنتحار، بحسب ما ذكر موقع »healthdigest« الطبي.
يعاني حوايل 300 مليون شلخص حول العالم من االكتئاب، وتشلري جامعة 
ستانفورد للطب إىل أن حوايل ١0% من سكان العالم سيعانون من اضطراب 
اكتئابي شلديد خال حياتهم. بالنسبة للكثريين، قد يكون مصدر اكتئابهم 
غري واضح. وهذا هو سلبب إجراء دراسلة عن احتمال كون االكتئاب حالة 
وراثيلة أم ال. أوالً، هنلاك بعض العاملات التي تدل عىل أن هلذه الحالة قد 
ترسي يف األرسة إذا كان أحد الوالدين أو اإلخوة مصابا باكتئاب شلديد، فمن 
املحتمل أن يكون هذا الشلخص معرًضلا لخطر اإلصابة باالكتئاب مرتني أو 

ثاث مرات أكثر مقارنًة بالشخص العادي.

دراسة جديدة توضـح ما إذا كان
 االكتئاب مرضًا وراثيًا

االتصاالت واملعلوماتية : رشكة اجلزيرة العربية خلدمات االتصاالت واإلنرتنت 
تبارش عملها بجانب الرصافة

بارشت رشكلة الجزيرة العربيلة لخدمات االتصاالت 
واالنرتنت عملها بجانب الرصافة بعقد انشاء وتشغيل 
 FTTH وتسلويق وصيانة ملرشوع النفلاذ الضوئي
يف محافظة بغلداد جانب الرصافلة..  يتضمن العقد 
تجهيز خدمة االنرتنت للمواطنني يف بغداد – الرصافة 
عرب انشاء شبكة من الكيبل الضوئي بسعة ٢8٥ الف 
خط قابلة للزيادة موزعة عىل كافة مناطق محافظة 
بغلداد – جانلب الرصافة، وكذلك تشلغيل مشلاريع 
  IQ النفلاذ الضوئلي املنفلذة سلابقا من قبلل رشكة
والعائلدة إىل الرشكة العامة لاتصلاالت واملعلوماتية 
والباللغ علدد خطوطهلا الكليلة ١١6 اللف خلط يف 
مناطق مدينة الصلدر واالورفيل وجميللة الصناعية 
دور العمال والبلديات الحبيبية عمارات زيونة البنوك 
والطالبيلة.   هلذا وذكر مصلدر  يف  رشكلة الجزيرة 

العربيلة »قامت رشكتنلا بتجهيز خدملة انرتنت( ل 
40 اللف وحلدة سلكنية يف أجلزاء من هلذه املناطق 
بخدمة فائقلة الرسعة مع خدملات إضافية مقدمة 
 IP ملن قبلنا كخدمة )املحتوى السلمعي واملرئي وال

TV .. وغريها(. واضاف املصدر« سليتم قريبا اإلعان 
من خال مواقع التواصلل االجتماعية والصحف عن 
االستثمار يف تشغيل الخطوط الشاغلة يف شبكة النفاذ 
الضوئي FTTH.  وتسلعى الرشكة العامة لاتصاالت 
واملعلوماتيلة بالتعاون مع رشيكهلا رشكة الجزيرة 
لاتصلاالت واالنرتنلت بإضافلة املزيد ملن الخدمات 
من خال التسلويق لخدمة خطلوط الهاتف األريض 
والدفلع االلكرتونلي والربط مع منظوملة الحكومة 
االلكرتونيلة ..    يذكلر  إن الرشكة العامة لاتصاالت 
واملعلوماتية قد ابرمت ١6 عقدا مع رشكات مختلفة 
يف ١6 رقعة جغرافية وبسلعات مختلفة تشمل كافة 
محافظات العلراق عدا محافظات إقليم كردسلتان، 
تهدف هلذه التعاقلدات لتطوير خدملات االتصاالت 

واالنرتنت املقدمة للمواطنني.

 فرتة الصبلاح مهمة للغاية، واتبلاع روتني صحي 
خالهلا يلؤدي إىل ضبلط نغمة بقية اليوم بشلكل 
كامل، وتمثل ٥ عادات صحية السبيل األمثل لذلك.

ويحتار كثريون يف اتباع العادات الصحية التي تجعل 
حياتهلم أفضل، لكن القرارات يف هذا السلبيل تقع 
أحيانلا ضحية الوقت والظروف، فملا الذي يمكنه 

فعله لتفادي ذلك؟يقول الخرباء يف التغذية والشؤون 
الحياتية، بحسلب موقع »styleblueprint«، الذين 
أشلاروا إىل ٥ طرق رئيسلية لتكوين عادات صحية 
يف فلرتة الصباح، ذات األهميلة الكبرية.النوم أكثر: 
للنلوم فوائلد كثرية مثلل تعزيلز الرتكيلز وتقليل 
التوتلر، والفوائد تمتد أيضا إىل الصباح، فقلة النوم 

تؤثر سلبا عىل روتيننا الصباحي، ولذلك يجب النوم 
بقلدر كاف.وبحسلب الخرباء، فإن النلوم هو أبرز 
األملور التي تجعل روتينلك الصباحي أكثر فعالية، 
وذلك من خال النوم من 7- ٩ سلاعات، فذلك يؤثر 
إيجابا عىل وظائف املناعة ومسلتويات الهرمونات 

والذاكرة وحتى الرغبة الشديدة يف تناول الطعام.

عادات سحرية يف الصباح جتعل يومك أفضل

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


