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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ت�رأس رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظمي، أمس الثالثاء، الجلس�ة االعتيادية 
الثالث�ة ملجلس الوزراء، جرت فيها مناقش�ة 
املوضوع�ات املدرج�ة ع�ى ج�دول األعمال، 

وإصدار القرارات بصددها. 
واستعرض رئيس مجلس الوزراء يف مستهل 
الجلسة تطورات االوضاع السياسية واالمنية 
يف البالد، والتطرق اىل اهم امللفات االقتصادية 
ذات االرتب�اط املبارش بمصال�ح البلد وحياة 

املواطنني.  
كما اس�تعرض زيارته برفقة وفد وزاري اىل 
محافظ�ة النج�ف االرشف لدع�م املحافظة 
خدمي�ا، وتذلي�ل العقب�ات التي تق�ف امام 
اعمارها واالطالع عى سري املشاريع املنفذة، 
ووّجه جميع ال�وزراء بتقديم تقرير مفصل 
ع�ن تنفيذ املقررات الت�ي اتخذت ذات الصلة 

بعمل وزاراتهم. 
وش�هدت جلس�ة مجلس الوزراء استضافة 
وكي�ل وزارة الكهرب�اء، ال�ذي ق�دم تقري�را 
مفص�ال ع�ن وض�ع الطاق�ة الكهربائية يف 
عموم العراق، واملعالج�ات املوضوعة للكثري 
من املش�اكل التي تعرتض ش�بكة الكهرباء، 
والجه�ود املبذول�ة من أج�ل تأم�ني الطاقة 
الكهربائي�ة للمواطن�ني يف ظ�ل موجة الربد 
الت�ي تم�ر به�ا الب�الد، كم�ا تخل�ل التقرير 
اعمال الصيانة االس�تباقية استعدادا ملوسم 

الصيف. 
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       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الدف�اع الدنماركي�ة، أم�س الثالث�اء، أن 
كتيبة قوامها نح�و مئة جندي دنماركي وصلت إىل مايل 
لاللتحاق بالقوات الخاصة األوروبية املؤازة لجيش مايل 

يف القتال.
وق�ال الجي�ش الدنمارك�ي إن »اله�دف ه�و اس�تقرار 
م�ايل وأج�زاء م�ن املثل�ث الحدودي ب�ني م�ايل والنيجر 
وبوركينا فاسو، وضمان حماية املدنيني من الجماعات 
اإلرهابية«. وتتمركز الوحدة الدنماركية التي تم اإلعالن 
عن انتش�ارها يف أبريل مع 90 رجال معظمهم من قوات 

النخبة والجراحني العسكريني، يف ميناكا. ومن املقرر أن 
تنتهي هذه املشاركة يف مطلع عام 2023.

وكان الجيش الدنماركي قد أرس�ل تعزي�زات إىل مايل يف 
الس�نوات األخرية، ضمن قوة األمم املتحدة »مينوسما« 

وقوة برخان الفرنسية معززة باملروحيات.
وتهدف مجموع�ة القوات الخاص�ة األوروبية »تاكوبا« 
إىل مواكبة الجنود املاليني يف محاربة الجهاديني، بعملية 

أطلقتها باريس يف مارس 2020.
وتش�ارك فيه�ا إضاف�ة إىل فرنس�ا هولن�دا وإس�تونيا 
والسويد وبلجيكا وجمهورية التشيك والنروج والربتغال 

وإيطاليا واملجر.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الصح�ة، أم�س الثالثاء، ان 
أغلب املصابني بفريوس كورونا الراقدين 
يف املستشفيات هم من فئة غري امللقحني، 
واملؤسس�ات  كاف�ة  ال�وزارات  داعي�ة 
لتطبي�ق  الحكومي�ة  وغ�ري  الحكومي�ة 
ق�رارات اللجنة العليا للصحة والس�المة 
الوطني�ة فيم�ا يخ�ص متابع�ة املوق�ف 

التلقيحي.  
وذكرت الوزارة يف بيان، تلقت »املس�تقبل 
»اللج�ان  ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
وزارة  يف  االوبئ�ة  وخ�رباء  االستش�ارية 

الوض�ع  متابع�ة  يواصل�ون  الصح�ة 
الوبائ�ي يف الع�راق والذي يش�هد تصاعد 
أعداد االصابات بش�كل رسيع مع أرتفاع 
نس�بة اإلصاب�ات املوجب�ة ع�دة م�رات 
خالل ايام نتيجة انتش�ار املتحور الجديد 
)اوميكرون(، والذي رافقه زيادة يف أعداد 
الدخول للمستش�فيات وبشكل تصاعدي 

أيضاً«.  
واضاف�ت ال�وزارة ان »أغلبية الراقدين يف 
املستشفيات حاليا هم من غري امللقحني، 
وهذا يثبت التحذيرات املتكررة للوزارة يف 
قابلي�ة املتحور عى االنتش�ار رسيعاً بني 
األشخاص غري امللقحني ويسبب أعراضاً 

متع�ددة وق�د تص�ل اىل ح�االت ش�ديدة 
تس�توجب دخول املستشفيات، مما يثري 
القلق من إستمرار إرتفاع أعداد املصابني 
وما يس�ببه من مخاطر كبرية عى صحة 
املجتمع بإكمله و قابلية النظام الصحي 

عى التعامل مع الجائحة«.  
»جاهزي�ة  الصح�ة  وزارة  وأك�دت 
مؤسساتها الصحية بشكل كامل للتعامل 
مع ه�ذه املوجة الجديدة املتس�ارعة من 
حيث توف�ري كافة االدوية واملس�تلزمات 
املصاب�ني  لع�الج  الالزم�ة  الطبي�ة 
واملستلزمات املختربية املطلوبة يف جميع 
مخترباتنا العاملة لدوائر الصحة يف بغداد 

و املحافظات«، منوهة اىل »أستمرار كافة 
املناف�ذ التلقيحية يف اعطاء اللقاحات من 
ال�ركات العاملية الرصينة واملعتمدة من 

قبل منظمة الصحة العاملية«.  
واش�ارت ال�وزارة اىل ان�ه »م�ن منطل�ق 
مسؤوليتها الوطنية وحرصها عى صحة 
املجتمع بكاف�ة اطيافه وتج�اوز املوجة 
الحالي�ة، ندع�و املواطنني غ�ري امللقحني 
كاف�ة  الصحي�ة يف  املراك�ز  اىل  ل�الرساع 
محافظ�ات الع�راق لتلقي اللق�اح كونه 
يمثل اآلن الس�بيل األنجع ملنع أو تخفيف 

اإلصابة باملتحور الجديد .
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دعوة للمستفيدين من راتب املعني املتفرغ: مستحقات لثالث سنوات
     بغداد / المستقبل العراقي 

وجه�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية، أم�س الثالثاء، دع�وة اىل املعني 
املتف�رغ. وذكر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه أنه »تنفيذاً 
لتوجيهات وزير العمل والش�ؤون االجتماعية الدكتور ع�ادل الركابي، وجهت 
هيئة ذوي اإلعاقة دعوة اىل املس�تفيدين م�ن راتب املعني املتفرغ للتوجه ملنافذ 
الرصف االلكرتونية الس�تالم مستحقاتهم املالية للس�نوات السابقة )2016-

2017-2018(«. وأض�اف البي�ان أن »الهيئ�ة أطلق�ت مس�تحقات الس�نوات 
الس�ابقة )املرتاكم( )2016-2017-2018( للمس�تمرين براتب املعني املتفرغ 
بموج�ب بطاقات الدفع االلكرتون�ي والذين تم تدقي�ق معامالتهم، أما حاالت 
الوفي�ات للمعاق أو املع�ني أو تغيري املعني األمر ال�ذي يتطلب الرصف بموجب 
صكوك فس�تعلن الهيئة أس�ماءهم غدا يف بغ�داد واملحافظات ألج�ل املراجعة 

وتقديم املستمسكات األصولية لالستالم«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ت�رأس رئي�س مجلس ال�وزراء مصطفى 
الجلس�ة  الثالث�اء،  أم�س  الكاظم�ي، 
االعتيادي�ة الثالثة ملجلس ال�وزراء، جرت 
املدرج�ة  املوضوع�ات  مناقش�ة  فيه�ا 
عىل ج�دول األعم�ال، وإص�دار القرارات 

بصددها. 
ال�وزراء يف  واس�تعرض رئي�س مجل�س 
االوض�اع  تط�ورات  الجلس�ة  مس�تهل 
السياس�ية واالمني�ة يف الب�الد، والتطرق 
اىل اهم امللف�ات االقتصادية ذات االرتباط 

املبارش بمصالح البلد وحياة املواطنني.  
كما اس�تعرض زيارته برفقة وفد وزاري 
لدع�م  االرشف  النج�ف  محافظ�ة  اىل 
املحافظة خدمي�ا، وتذلي�ل العقبات التي 
تقف ام�ام اعماره�ا واالطالع عىل س�ري 
املش�اريع املنف�ذة، ووّجه جمي�ع الوزراء 
بتقدي�م تقرير مفصل عن تنفيذ املقررات 

التي اتخذت ذات الصلة بعمل وزاراتهم. 
وشهدت جلسة مجلس الوزراء استضافة 
وكي�ل وزارة الكهرباء، الذي ق�دم تقريرا 
مفص�ال ع�ن وض�ع الطاق�ة الكهربائية 
يف عموم الع�راق، واملعالج�ات املوضوعة 
للكث�ري من املش�اكل التي تعرتض ش�بكة 

الكهرباء، والجهود املبذول�ة من أجل تأمني الطاقة 
الكهربائي�ة للمواطن�ني يف ظ�ل موج�ة ال�رد التي 
تم�ر بها الب�الد، كما تخلل التقري�ر اعمال الصيانة 

االستباقية استعدادا ملوسم الصيف. 
وجرى خ�الل الجلس�ة ايض�ا اس�تعراض التقرير 
الوبائي، واإلجراءات املتخذة ملواجهة جائحة كورونا، 
ومستجدات عمل لجنة تعزيز اإلجراءات الحكومية 

يف مج�االت الوقاية، والس�يطرة الصحية التوعوية؛ 
للحد من انتشار الفريوس، وجهود وزارة الصحة يف 
مواجهة املوجة الجديدة من الجائحة وإجراءاتها يف 
تهيئة املستشفيات وتوفري العالجات املطلوبة وحث 
املواطنني عىل االلتزام بالتدابري الوقائية وعىل تلقي 
اللق�اح والجرعة املع�ززة ملن تلق�وه، والتأكيد عىل 

توفره يف املنافذ الصحية املعتمدة. 
وبع�د مناقش�ة املوضوع�ات املدرج�ة ع�ىل جدول 

األعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات اآلتية:  
اوال/ املوافق�ة عىل إعف�اء املركبات الهجينة حرصاً 
من أجور لوحات التسجيل املرورية، وبنسبة %100، 

وينفذ هذا القرار بدًءا من تاريخ اصداره.  
ثانيا/ تطبيق قرار مجلس الوزراء )21 لسنة2021( 
بش�أن الصالحيات املبين�ة يف الفقرة )2( من القرار 
آنفاً، ب�دًءا من تاريخ إصدار ه�ذا القرار ولغاية 30 
أيل�ول 2022. وكان ق�رار مجلس ال�وزراء املذكور 

قد خّول توزيع الصالحي�ات املالية لوزير 
الكهرب�اء يف قطاع�ات النق�ل والتوزي�ع 
والتحك�م  الس�يطرة  ومراك�ز  واإلنت�اج 
ضمن الرقع�ة الجغرافية املحددة، لصالح 
املسؤوليات يف املنطقة الشمالية ومنطقة 
الوس�طى  واملنطق�ة  األوس�ط  الف�رات 

واملنطقة الجنوبية.  
ثالثا/ التوجيه بتشكيل لجنة من وزارات 
املالية والخارجي�ة والتخطيط، إضافة اىل 
األمانة العامة ملجلس الوزراء تتوىل دراسة 
التزامات الع�راق املالية تج�اه املنظمات 
العربية والدولية وتحديد األولويات لغرض 

اإليفاء بها.  
رابع�ا / تنفي�ذ ماج�اء يف كت�اب دي�وان 
الرقاب�ة املالي�ة اإلتح�ادي املرق�م بالعدد 
)24431/15/1/1( امل�ؤرخ يف 3 ش�باط 
2021، ويؤخذ بعني اإلهتمام كتاب وزارة 
الزراع�ة املرق�م بالع�دد )96( امل�ؤرخ يف 
17 كان�ون الثان�ي 2022، بش�أن املؤتمر 
اإلقليم�ي )36( لش�ؤون ال�رق األدن�ى 

وشمال أفريقيا ملنظمة الفاو.
خامسا / املوافقة عىل قيام وزارة الشباب 
والرياض�ة بالتعاقد مع إح�دى الركات 
الرصين�ة الت�ي لديه�ا أعم�ال مماثل�ة، 
إس�تثناء من اس�اليب التعاق�د املحددة يف 
تعليمات تنفيذ العق�ود الحكومية، بعد قيام وزارة 
التخطي�ط ب�إدراج مك�ون ملعب ذي ق�ار األوملبي 
ضمن الخطة االستثمارية لوزارة الشباب والرياضة 
بكلفة أولية قدرها )65( مليار دينار، قابلة للتعديل 
بالتنس�يق بني الجهات املعنية، وأخذ وزارة الشباب 
والرياض�ة االجراءات الالزم�ة بإحالة املقرصين اىل 

هيئة النزاهة االتحادية.  
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      بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الصح�ة، أم�س الثالث�اء، ان 
أغلب املصاب�ني بفريوس كورون�ا الراقدين 
يف املستش�فيات هم من فئ�ة غري امللقحني، 
داعية الوزارات كافة واملؤسسات الحكومية 
وغ�ري الحكومي�ة لتطبي�ق ق�رارات اللجنة 
العلي�ا للصح�ة والس�المة الوطني�ة فيم�ا 

يخص متابعة املوقف التلقيحي.  
وذك�رت ال�وزارة يف بيان، تلقت »املس�تقبل 
»اللج�ان  ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
االستشارية وخراء االوبئة يف وزارة الصحة 
يواصلون متابع�ة الوضع الوبائي يف العراق 
والذي يشهد تصاعد أعداد االصابات بشكل 
رسي�ع مع أرتفاع نس�بة اإلصابات املوجبة 
عدة مرات خالل ايام نتيجة انتشار املتحور 
الجدي�د )اوميك�رون(، وال�ذي رافقه زيادة 
يف أع�داد الدخ�ول للمستش�فيات وبش�كل 

تصاعدي أيضاً«.  
واضاف�ت ال�وزارة ان »أغلبي�ة الراقدي�ن يف 
املستش�فيات حاليا هم من غ�ري امللقحني، 
وهذا يثب�ت التحذيرات املتك�ررة للوزارة يف 
قابلي�ة املتح�ور ع�ىل االنتش�ار رسيعاً بني 
األش�خاص غري امللقحني ويس�بب أعراضاً 
ش�ديدة  ح�االت  اىل  تص�ل  وق�د  متع�ددة 
تس�توجب دخ�ول املستش�فيات، مما يثري 

القلق من إس�تمرار إرتفاع أع�داد املصابني 
وما يس�ببه م�ن مخاطر كب�رية عىل صحة 
املجتمع بإكمل�ه و قابلي�ة النظام الصحي 

عىل التعامل مع الجائحة«.  
وأكدت وزارة الصحة »جاهزية مؤسساتها 
الصحي�ة بش�كل كام�ل للتعام�ل مع هذه 
املوجة الجديدة املتس�ارعة من حيث توفري 
كاف�ة االدوية واملس�تلزمات الطبية الالزمة 
لع�الج املصاب�ني واملس�تلزمات املختري�ة 
املطلوبة يف جميع مختراتنا العاملة لدوائر 
الصح�ة يف بغ�داد و املحافظ�ات«، منوه�ة 
اىل »أس�تمرار كاف�ة املناف�ذ التلقيحي�ة يف 
اعط�اء اللقاح�ات م�ن ال�ركات العاملية 
الرصينة واملعتمدة من قبل منظمة الصحة 

العاملية«.  
منطل�ق  »م�ن  ان�ه  اىل  ال�وزارة  واش�ارت 
مس�ؤوليتها الوطني�ة وحرصها عىل صحة 
املجتم�ع بكاف�ة اطياف�ه وتج�اوز املوجة 
الحالي�ة، ندع�و املواطن�ني غ�ري امللقح�ني 
كاف�ة  يف  الصحي�ة  املراك�ز  اىل  ل�الرساع 
محافظ�ات العراق لتلقي اللقاح كونه يمثل 
اآلن الس�بيل األنجع ملنع أو تخفيف اإلصابة 
باملتح�ور الجدي�د حس�ب ما ثب�ت يف االدلة 
العلمية العاملية واملحلية من خالل انخفاض 
واض�ح يف اع�داد الراقدي�ن م�ن امللقح�ني 

مقارنة بغري امللقحني«.  

وحت الوزارة »املواطنني عىل رضورة إتخاذ 
اإلج�راءات الوقائية الالزمة وتجنب األماكن 
الكّمام�ات  بإرت�داء  واإللت�زام  املزدحم�ة 
أقام�ة  االبتع�اد ع�ن  و  البدن�ي  والتباع�د 

التجمعات الكبرية«.  
كاف�ة  »ال�وزارات  الصح�ة  وزارة  ودع�ت 

واملؤسس�ات الحكومي�ة وغ�ري الحكومي�ة 
لتطبي�ق ق�رارات اللجن�ة العلي�ا للصح�ة 
والس�المة الوطني�ة فيم�ا يخ�ص متابعة 
املوق�ف التلقيح�ي ملنس�وبيهم واملراجعني 
وااللت�زام به�ا بش�كل ص�ارم و متابع�ة 

تنفيذها بكل دقة وحرص و مسؤولية«.  

وخت�م بيان ال�وزارة ب� »الش�كر  والتقدير 
مل�الكات ال�وزارة البطل�ة بجمي�ع فئاته�م 
الخط�ري،  الوب�اء  املرابط�ة ملواجه�ة ه�ذا 
كما ش�كرت جمي�ع الوزارات واملٔوسس�ات 
الحكومية والجهات الس�اندة لجهود وزارة 

الصحة يف مجابهة الوباء«.  

الصحة تعلن ارتفاع إصابات »كورونا«: نتيجة النتشار متحور »أوميكرون«

        بغداد / المستقبل العراقي

اكدت هيأة املنافذ الحدودية، أمس 
الثالث�اء، خ�الل اجتم�اع مش�رتك 
مع وفد غرفة التج�ارة والصناعة 
والزراع�ة االيرانية ب�رورة غلق 
الرس�مية  غ�ري  واملعاب�ر  املناف�ذ 
لكونه�ا ممر آمن للم�واد املمنوعة 
االقتص�ادي  األم�ن  وتس�تهدف 

العراقي.
 وذك�ر اعالم الهي�أة يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، ان 
»االخري رحب بالوف�د اإليراني وتم 
اس�تعراض جدول أعمال االجتماع 
واملتضم�ن مواضيع مهمة وحلول 
مقرتح�ه لكاف�ة املعوق�ات الت�ي 
تواجه سري عملية التبادل التجاري 
يف املناف�ذ الحدودية املش�رتكة بني 

البلدين«.
واض�اف البيان ان »أب�رز الفقرات 
الت�ي ت�م مناقش�تها ه�ي تفعيل 
لجن�ة األم�ر الديواني 194 لس�نه 
2019 التي عالجت أغلب املواضيع 
التجاري�ة  بالعملي�ة  الصل�ه  ذات 
ب�ني البلدي�ن، كما ت�م التأكيد عىل 
تفعي�ل النق�ل ال�دويل )الرتانزيت( 

وتنس�يق ساعات العمل بني املنافذ 
املجاورة«. 

وتاب�ع ان »املجتمع�ون ركزوا عىل 
مكافح�ة تهريب املخ�درات ومنع 
دخول املواد املمنوعة من االسترياد 
م�ن أج�ل حماي�ة املنت�ج املح�ي 
العراق�ي حي�ث ت�م االتف�اق ع�ىل 
التنسيق وتبادل املعلومات وتكثيف 
التدقي�ق والتفتيش ملنع  عملي�ات 
مرور ه�ذه املواد الض�ارة بصحة 

وأمن املواطنني«.  
األعم�ال  »ج�دول  ان  اىل  واش�ار 
تضمن طرح نقل س�احات التبادل 
التج�اري إىل الجان�ب العراقي من 
أجل تشغيل األيدي العاملة العراقية 
وإيجاد فرص عمل للعاطلني، ومن 
حي�ث املبدأ ت�م االتفاق ع�ىل عقد 
أعاله  املذك�وره  اللجن�ة  اجتم�اع 
بتاري�خ 1/3/2022 ألهميته�ا يف 
تصوي�ب واقع العديد من املعوقات 

التي تواجه سري العمل«.  
ويف خت�ام االجتم�اع ج�دد رئي�س 
الهيأة الرتحي�ب بالضيوف متمنيا 
إدامة التواصل عر قنوات رس�مية 
لت�اليف حص�ول أي توق�ف أو خلل 

بالعمل.

العراق وإيران يتفقان عىل »غلق منافذ غري رسمية«: 
تكثيف عمليات التفتيش

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد االتحاد الوطني الكردس�تاني موقفه بعدم التحالف واالصطفاف 
مع طرف ضد آخر، مشرياً إىل أن الحزب الديمقراطي خرج عن االتفاق 

باصطفافه مع التيار الصدري.   
وذك�ر عضو الح�زب طارق جوه�ر، أن »زيارة رئي�س تحالف الفتح 
هادي العامري إىل أربيل جزء من محاوالت االطار التنس�يقي للتقرب 

من التيار الصدري، واالحزاب املتحالفة معه«.
وأض�اف أن »االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني متواصل م�ع االطراف 
العراقي�ة يف االطار التنس�يقي أو خارجه، وكذلك املكون الس�ني؛ ألن 
العملي�ة السياس�ية يف بدايته�ا وكل االحتماالت واردة لكيفية رس�م 
ش�كل العملية السياسية«. وأش�ار إىل أن »االتحاد حريص عىل وحدة 
البيت الش�يعي قبل الدخول بالعملية السياسية، فبقاء طرف شيعي 
خارج الحكومة سيتسبب بمشكلة ومعرقالت«. وأوضح، أن »االتحاد 

س�يقف بالحياد تجاه مشكالت البيت الش�يعي ولن يكون مع التيار 
أو االط�ار؛ لكون مصلحة العراق تقتيض اتفاق البيت الش�يعي، وهو 
الطرف االس�ايس بتش�كيل الحكوم�ة، لذلك رفضنا الدخول لجلس�ة 
الرمل�ان لع�دم اح�داث رشخ يف البي�ت الش�يعي«.   وب�نّي جوهر، أن 
»الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني خرج ع�ن اتفاقه م�ع االتحاد 
الوطني الكردس�تاني يف جلس�ة الرملان االوىل، حيث وقفوا اىل جانب 

أحد أطراف البيت الشيعي وهذا ليس ما اتفقنا عليه«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت خلية اإلع�الم األمني، امي الثالث�اء، بياناً 
بش�أن اإلجراءات املشددة التي ش�هدتها العاصمة 

بغداد مؤخراً. 
وقال�ت الخلي�ة يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي 

نس�خة إن »عىل ض�وء توجيه�ات رئي�س الوزراء 
القائ�د العام للقوات املس�لحة وما جاء بمخرجات 
االجتم�اع األمن�ي الط�ارئ ال�ذي ُعقد برئاس�ته، 
رشعت القطع�ات األمنية يف قي�ادة عمليات بغداد 
متمثل�ة بمف�ارز من الجي�ش والرط�ة واملرور، 
ووف�ق الخط�ط املرس�ومة له�ا بعملي�ات البحث 

والتفتي�ش ونص�ب الس�يطرات املفاجئ�ة واتخاذ 
االج�راءات القانونية بص�دد املخالفني لتلك األوامر 

واإلجراءات وضمن جانبي الكرخ والرصافة«. 
وأضافت، أن »هذه اإلجراءات تهدف لفرض سلطة 
القانون وحماي�ة البنى التحتية واملمتلكات العامة 
والخاص�ة، بغي�ة تفويت الفرصة عىل من تس�ول 

له نفس�ه العبث بأمن املواطنني واالرضار بالس�لم 
املجتمعي يف العاصمة بغداد«. 

ودعت قي�ادة عمليات بغداد، املواطنني ب�«التعاون 
وااللت�زام التام م�ع اخوانه�م يف الق�وات االمنية، 
لتجن�ب تعرضه�م للمس�ائلة القانوني�ة يف ح�ال 

مخالفتهم لتلك التوجيهات واالوامر والتعليمات«.

االحتاد الوطني: نبتعد عن االصطفافات وحريصون عىل البيت الشيعي
أكد أن الدميقراطي خرق االتفاق

االعالم االمني تصدر توضيحا بشان االجراءات املشددة وتدعو املواطنني اىل التعاون

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت هيئة النزاهة االتحادية عن صدور أحكاٍم بالسجن والحبس 
بهم باإلرضار  بحقِّ عدٍد من املس�ؤولني الحالّيني والس�ابقني؛ لتس�بُّ

بمصلحة الدولة وهدر املال العام.
وذك�رت دائ�رة التحقيق�ات يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي بأنَّ 
ة بقضاي�ا النزاهة أص�درت حكماً  »محكم�ة جنح الك�رخ املُختصَّ
غيابياً بالحبس بحق ُمحافظ بابل السابق يف القضيَّة املُتعلّقة بتغيري 
اس�تعمال قطع أراٍض من أرٍض خراء وطريٍق عامٍّ إىل اس�تعماٍل 
؛ بهدف تحقيق منفعة أشخاٍص عىل حساب مصلحة الدولة،  سكنيٍّ
ُمبّين�ًة أنَّ ق�رار اإلدانة صدر وفقاً ألحكام امل�ادَّة )331( من قانون 

العقوبات«. 
وأضافت الدائرة إنَّ »املحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً بحبس 
ُمحافظ واس�ط الس�ابق؛ اس�تناداً ألحكام املادة )331( من قانون 
العقوبات«، ُموضحًة »قيام املُدان بُمخالفة تعليمات مجلس الوزراء 
ة لرتبية واس�ط  لس�نة 2018 بخصوص التعيينات يف املُديريَّة العامَّ
بمن�ح عق�ود تنمية األقاليم بنس�بة 10% م�ن املُتقدِّم�ني للتعيني، 
وت�وزي�ع الدرجات الوظي�فيَّة ح�س�ب الن�سب السكانيَّ�ة، الفتًة 

إىل منح درجتني وظيفيَّتني دون املرور بآلية التعيني«. 
« محكمة جناي�ات الفس�اد املركزيَّة أص�درت حكماً  وأف�ادت ب�أنَّ
حضوريا بالس�جن ُمدَّة س�ت س�نواٍت عىل ُمدير آثار صالح الدين؛ 
صة  لتس�بُّبه بهدر مبل�غ )8,000,000,000( ملي�ارات دينارُمخصَّ
لرتمي�م جام�ع ملويَّ�ة س�امراء، ُمش�ريًة إىل أنَّ املحكم�ة أصدرت 

حكمها؛ استناداً إىل أحكام املادَّة )340( من قانون العقوبات«. 
وبيَّ�نت الدائ�رة أنَّ »املحكمتني أصدرتا قرارات األحكام بعد االطالع 
لة يف تل�ك القضايا، والتي وجدتها كافيًة وُمقنعًة  عىل األدلة املُتحصَّ

إلدانة املُتَّهمني«.

النزاهة تعلن صدور قرارات بسجن
 وحبس مسؤولني سابقني 

        بغداد / المستقبل العراقي

الح�زب  يف  عض�و  رج�ح 
الديمقراطي الكردستاني ماجد 
ش�نكايل، تغيريات سياس�ية يف 
اليومني املقبلني بعد زيارة رئيس 
تحال�ف الفتح ه�ادي العامري 

للنجف االرشف وأربيل.
وقال ش�نكايل؛ انه »بع�د زيارة 
العامري للنجف االرشف واربيل 
اعتق�د هناك نوع م�ن الحلحلة 
وتفاهم�ات مهم�ة ب�ني االطار 
الص�دري،  والتي�ار  التنس�يقي 
ولكن لم يصدر يشء رس�مي«، 
مرجح�اً »تغي�ريات ق�د تظه�ر 

خالل ال�48 ساعة املقبلة«.
االتحادية  ان »املحكمة  واضاف 
ه�ي صاحبة الفص�ل يف دعوى 
النائب املس�تقل باسم الخشان 
ورئيس السن محمود املشهداني 

يوم االربعاء املقبل«.
واضاف »إذا ماتم االخذ بقضية 
الخشان فهذا امر مختلف؛ النها 
تتعل�ق برتش�يح الحلبويس، اما 
املش�هداني يتعل�ق بدس�تورية 
نس�تطيع  ال  ونح�ن  الجلس�ة 
ان نحك�م يف مس�ألة ذاته�ا الن 

القضاء ينظ�ر باالدلة والدفوع 
املقدمة م�ن كل االطراف مع ان 
بعض قراراته�ا فيها يعض من 
ال�روح السياس�ية البتع�اد عن 

االزمات«.   
واش�ار ش�نكايل، اىل ان »وجهة 
الخاص�ة ب�ان االم�ور  نظ�ري 
ستميض بهياة الرئاسة املنتخبة 

يف مجلس النواب«.
وبم�ا يخ�ص منص�ب رئاس�ة 
ش�نكايل  اوض�ح  الجمهوري�ة، 
»الوق�ت مفت�وح م�ع االتح�اد 
الوطن�ي الكردس�تاني ونحاول 
التوصل اىل اتفاق ولكن بخالفه 
يف   2018 س�يناريو  فس�يتكرر 
طرح مرش�حني اثنني لرئاس�ة 

الجمهورية. 
ونحن ال نريد تكرار هذا املش�هد 
بتواف�ق مع  اطالق�ا والذه�اب 

االتحاد الوطني«.
ورحب ش�نكايل »بكل خطوة يف 
اتفاق البيت الشيعي عىل تقديم 
مرشح لرئاسة الوزراء«، خاتماً 
الوطن�ي  االتح�اد  م�ع  »نح�ن 
رشيكان اسرتاتيجيان وسنصل 
اىل حالة من التوافق قبل جلسة 

انتخاب رئيس الجمهورية«.

عضو يف الديمقراطي: نتوقع تغيريات 
سياسية يف اليومني املقبلني
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة امل�رور العام�ة، املب�ارشة بتنفي�ذ قرار 
محاس�بة الدراجات النارية املخالفة ومنع حركتها وفقاً 

لقرار املجلس الوزاري لألمن الوطني أمس.
وقال إع�ام املرور »تمت املبارشة بالعمل والتنفيذ للقرار 
وبي�ان امل�رور أم�س« مبين�ا ان »مديرية امل�رور العامة 
ه�ي الجهة املختصة بمس�ألة املحاس�بة ع�ى الدراجات 

النارية«.

وأض�اف »ج�رت املب�ارشة بإع�داد البي�ان واإلج�راءات 
ونتأمل م�ن املواطنني اإللتزام بالقرار تجنباً للمحاس�بة 

القانونية«.
وأك�د انه »ومن الي�وم بدأت املبارشة باملحاس�بة وفرض 
املخالفات وس�يتم فرض غرامات مالية بحسب تعليمات 

قانون املرور«.
وكان املجلس الوزاري لألمن الوطني، أصدر عقب اجتماع 
ط�ارئ أمس األثن�ني، توجيه�ات أمنية عدة من ش�أنها 
ضبط األمن يف العاصمة بغداد وبقية مدن العراق، ومنها 

»التأكيد ع�ى التوجيهات الس�ابقة بخصوص الدراجات 
الناري�ة بمن�ع حملها ألكثر من ش�خص، وكذل�ك تقييد 
حركته�ا يف الش�ارع ابتداًء من الس�اعة 6 مس�اًء وحتى 

الساعة 6 صباحاً«. 
كما قرر »تقييد حركة الس�يارات الحكومية ومنعها من 

الخروج بعد ساعات الدوام الرسمية إال بورقة عمل«.
فيم�ا أصدرت مديرية املرور العامة، أمس تعليمات حظر 
سري الدراجات النارية وفقاً لقرار مجلس األمن الوزاري، 
وبينت انه »«يمنع منعاً باتاً سري الدراجات النارية بكافة 

انواعها املس�جلة وغري املس�جلة من  الس�اعة السادسة 
مساًء واىل الساعة السادسة صباحاً من كل يوم ويعاقب 
املخال�ف بحجز الدراجة النارية وف�رض غرامة مقدارها 
100 الف دينار اس�تناداً للمادة }٢٥/ثانياً/أ{ من قانون 

املرور انفاً«.
وأك�دت امل�رور »البيان رق�م )6( لس�نة ٢0٢0 والخاص 
بمنع قيادة الدراجة النارية يف حالة اس�تقالها ألكثر من 
ش�خصني ويعاقب املخالف بالعقوبة ذاتها  املش�ار اليها 

أعاه«.

»حتذير للمخالفني«.. املرور تبارش بقرار حماسبة الدراجات النارية

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت املفوضّية العليا املستقلة لانتخابات، 
أم�س الثاث�اء، ع�ن اتمام مل�ف موظفي 

االقرتاع
وذك�رت املفوضّية يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ان�ه« ايف�اًء م�ن 
مفوضية االنتخابات باتم�ام ما عليها من 
م�ن التزامات مالية وإدارية تجاه موظفي 
االق�رتاع البال�غ عددهم أكثر م�ن ثاثمائة 
أل�ف موظف م�ن خ�ال اللجن�ة املركزية 
املش�كلة برئاس�ة القايض فياض ياس�ني 
حس�ن، والت�ي أنجزت ما عليه�ا من مهام 

يف ف�رز وتبوي�ب بيانات موظف�ي االقرتاع 
م�ن موظفي مؤسس�ات الدولة واملرشفني 
وخريج�ي  واملعاه�د  الجامع�ات  وطلب�ة 

الدراسة اإلعدادية صعوًدا«  
رصف  أج�ل  »م�ن  املفوضّي�ة  وتابع�ت 
مكافآتهم املالية واس�تحصال كتب الشكر 
م�ن رئاس�ة ال�وزراء واس�تناًدا اىل ق�رار 
مجل�س الوزراء رقم )174( لس�نة ٢0٢1، 
خاطب رئي�س مجلس املفوض�ني القايض 
جليل عدن�ان خلف رئيس مجل�س الوزراء 
مصطفى الكاظمي بكتاب موس�وم )شكر 
وتقدير( الص�ادر يف ٢0٢٢/1/9 للموافقة 
األس�اتذة  إىل  ش�كر  كت�اب  توجي�ه  ع�ى 

الجامعيني الذين أرشفوا عى مراكز االقرتاع 
يف انتخابات مجل�س النواب ٢0٢1، إضافة 
إىل موظف�ي املؤسس�ات الحكومي�ة الذين 
عمل�وا كموظفي اقرتاع تثميًن�ا لجهودهم 

املبذولة يف نجاح العملية االنتخابية«.   
كما س�بق وأن قامت مفوضية االنتخابات 
بتحدي�د التخصيص املايل ل�رف مكافآت 
موظف�ي االقرتاع اس�تناًدا اىل قرار مجلس 
الوزراء أع�اه، إذ خاطبت املفوضية وزارة 
املالية لغرض إطاق تمويل املكافآت املالية 
اىل الخزائ�ن يف كل محافظة بالتنس�يق مع 
مكات�ب املحافظ�ات االنتخابي�ة، والعم�ل 

واملتابعة لهذا امللف جارية ومستمرة.

مفوضية االنتخابات تعلن عن إمتام ملف موظفي االقرتاع

    بغداد / المستقبل العراقي

طمأن�ت وزارة التخطي�ط، بش�أن حماية 
بيان�ات التعداد الس�كاني املق�رر اجراءه 

نهاية العام الجاري ٢0٢٢.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة عبد الزهرة 
الهن�داوي نعمل عى وض�ع أنظمة برامج 
رصين�ة وأمينة لحماية بيانات التعداد من 

أي عمليات قرصنة الكرتونية«.
االلكرتون�ي  التع�داد  »عملي�ة  ان  وأك�د 
ستكون مرنة بشكل جيد من خال إنشاء 
مركز متكام�ل ملعالجة البيان�ات وبالتايل 
سرتد تلك البيانات مبارشة من األرسة عرب 

املوظفني امليداني�ني اىل املركز، حيث يقوم 
املوظف بإرسال البيانات عن طريق الجهاز 
اللوح�ي«. وكان وزي�ر التخطي�ط، خال�د 
بتال النجم، أعلن يف 19 من الش�هر املايض 
ان التع�داد الس�كاني س�يكون ألكرتونيا 
عن طريق جهاز لوح�ي }التابلت{ يحمله 
الع�داد إلدخ�ال جميع املعلومات وترس�ل 

آنياً إىل مركز البيانات يف مقر الوزارة.
وكان م�ن املق�رر ان ينفذ التع�داد يف عام 
٢0٢0  لك�ن ت�م تأجيل�ه بس�بب جائحة 
كورونا وع�دم إقرار قانون املوازنة وكذلك 
تأجل يف العام املايض ٢0٢1   بسبب إجراء 

اإلنتخابات الربملانية.

التخطيط: بيانات التعداد السكاين ستكون 
حممية من القرصنة االلكرتونية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر متنبئ جوي، أمس الثاث�اء، من عاصفة ثلجية 
قوية ستجتاح العراق قريباً.

وق�ال ص�ادق عطي�ة يف منش�ور ع�ى صفحت�ه يف 
الفيس�بوك، »اعتباراً من س�اعات صباح غد االربعاء، 
نح�ن ع�ى موع�د م�ع }اق�وى عاصف�ة ثلجي�ة{ لم 
تش�هدها الباد منذ عدة سنوات التي ستجتاح العراق 
من جهة الش�مال الغربي وتمتد بعده�ا نحو مناطق 
دهوك ونينوى وبعدها اربيل والسليمانية وهي األكثر 

تأثراً بالعاصفة الثلجية الرتاكمية«. 
وأضاف »متوقع ان تتأثر مناطق واس�عة من كركوك 
و االنب�ار وص�اح الدين ودي�اىل، وربما ش�مال بغداد 

بهذه العاصفة الثلجية فجر الخميس«. 
وحذر عطية »مدن الش�مال واالبتعاد عن قمم الجبال 

وسفوحها واألودية«. 
كم�ا حذر »امل�دن كاف�ة واالنتب�اه اىل االنجم�اد عى 
الطرق ملا يسببه من حوادث سيارات« حاثاً »املزارعني 
وأصحاب املوايش اىل االنتب�اه ملوجات الصقيع الناتج 

عن انخفاض درجات الحرارة الحاد«.

أقوى عاصفة ثلجية 
تقرتب من العراق: لـم 

تشهد هلا البالد مثياًل 

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت الهيئة العلي�ا للحج والعمرة، أمس 
الثاثاء، تفويجها مايقارب 79 الف معتمر 

اىل الديار املقدسة الداء مناسك العمرة.
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان، تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، انه�ا » فوجت ما 
يق�ارب 79 ال�ف معتم�ر جوا ع�ن طريق 
طائ�رات  بواس�طة  العراقي�ة  املط�ارات 

رشكة الخطوط الجوية العراقية والنواقل 
االخرى«.  

االع�داد  لنق�ل  »اس�تعدادها  واوضح�ت 
الكثرية م�ن املعتمري�ن الراغبني بالذهاب 
خال فرتة الذروة الش�هر )رجب، شعبان، 
»املواطن�ني  الهيئ�ة  ودع�ت  رمض�ان(«. 
بالتس�جيل ل�دى ال�رشكات املعتم�دة من 
قبلها التي تقدم جمي�ع الخدمات الازمة 

لراحتهم وسامتهم«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت هيئة النزاه�ة االتحاديَّة عن ضبطها حاالت تاع�ٍب وتزويٍر يف املرف الزراعيِّ 
التعاونيِّ يف محافظة الرمادي، ُمبّينًة أنَّ ذلك أدَّى إىل هدر قرابة )4,٥( مليارات دينار.

 وافادت دائرة التحقيقات يف الهيئة بحسب بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه بأنَّ 
»فري�ق عمل مكتب تحقيق األنبار، الذي انتقل إىل املرف الزراعيِّ التعاونيِّ يف الرمادي، 
ن بعد تدقيق األضابري املُش�تبه بها كافة من ضبط )146( ُمعاملة إقراٍض تش�وبها  تمكَّ

شبهة التزوير«. 
الدائ�رة أضافت إنَّ »الفريق انتقل بعد ذلك إىل دائرة ش�ؤون األح�وال املدنيَّة يف الرمادي، 
وقام بعمليَّة تدقيق هويَّات األح�وال املدنيَّة ألصحاب تلك املُعامات، ُموضحًة أنَّ الفريق 

رًة«..  كشف )1٢0( هويَّ�ًة ُمزوَّ
« مجموع الهدر يف املال العام بلغ )4,491,400,000( مليار دينار«، الفتًة  وأشارت إىل أنَّ
إىل أنَّ »ه�ذا املبل�غ ُيمثُِّل مجموع ما تمَّ رصفه عى تلك القروض ضمن املُبادرة الزراعيَّ�ة 

للسنوات السابقة«. 
ذت عدَّة عمليات ضبٍط يف املرف الزراعي كان آخرها ما أعلنت عنه  وكانت الهيئة قد نفَّ
أواخ�ر كانون األول املايض م�ن تنفيذها ثاث عمليَّات ضبٍط يف ف�روع املرف يف دياىل، 

أسفرت عن ضبط قروض ُمِنَحْت بصورٍة ُمخالفٍة للقانون.

هيئة احلج: تفويج ما يقارب 79 ألف 
معتمر اىل الديار املقدسة

النزاهـة تضبط تـزويرًا وهـدرًا ضخاًم 
بمرصف حكومي يف األنبار

املوارد تتحدث عن »اخلطة الصيفية« 
وتؤكد: نجري تقيياًم للسيول

    بغداد / المستقبل العراقي

رأت وزارة امل�وارد املائي�ة، أم�س الثاثاء، ب�ان الوقت مازال مبك�راً لتغيري 
الخطوة الصيفية نتيجة االمطار الكثيفة والس�يول.وقال مستشار الوزارة، 
عون ذياب انه، »ال يمكن تغيري الخطة املائية للوزارة بس�هولة، وحتى االن 
الي�زال الوق�ت مبكرا لتحديد الكمي�ات االضافية من املياه وال�واردة الينا«.
واش�ار، اىل انه »يف ضوء ما يحدد ناح�ظ وجود بوادر ايجابية؛ لكن اليمكن 
تحديد كميات املياه وتحتاج لوقت، وليس بمجرد تش�كيل س�يول وكميات 
املياه غري محس�وبة حتى االن يمكن اعطاء رقما محددا لها«.ولفت ذياب، 
اىل ان »جمي�ع الخزانات والس�دود جاه�زة للخزن وعى أهبة االس�تعداد«.
وش�هدت العاصمة بغداد واملحافظات خاصة الشمالية منها موجة امطار 

غزيرة وسيول تسببت بغرق بعض املناطق يف اربيل وكركوك.

الرتبية تناقش مع اليونيسف مرشوع »املدارس اخلرضاء«

صندوق اإلسكان يكشف عن األموال املرصوفة يف 2021

    بغداد/ المستقبل العراقي

عقدت اللجنة الدائمة للعمل التطوعي يف وزارة 
الرتبية اجتماعاً مع منظمة اليونيسف ملناقشة 
م�رشوع »املدارس الخ�راء بحضور اعضاء 

اللجن�ة الوزاري�ة يف املديريات العام�ة للرتبية 
وممثل عن منظمة اليونيس�ف يف العراق بلسم 
احم�د.  وذك�ر بيان لل�وزارة تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه ان »االجتماع الذي تراسه 
مدير العاقات العامة واالعام يف الوزارة هيثم 

نعم�ة ناقش املرشوع املقدم م�ن قبل منظمة 
اليونيس�ف }املدارس الخ�راء{، الذي يهدف 
اىل زرع روح العم�ل التطوع�ي ل�دى التامي�ذ 
والطلبة يف املدارس وري�اض االطفال من اجل 

تهيئة بيئة مدرسية محببة وجاذبة لهم«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أحىص صندوق اإلس�كان التابع لوزارة اإلعمار واإلس�كان والبلديات 
العام�ة، أمس الثاثاء، عن حجم املعامات واألموال املروفة يف عام 

.٢0٢1
وذكر بيان للمكتب اإلعامي للصندوق، أن »مجموع املبالغ املروفة 
بعموم املحافظات يف العام ٢0٢1 بلغ 8٥0 ملياراً و٥٥1 مليوناً و٥00 
الف دينار« الفتاً إىل أن »هذه املبالغ تزيد عما تم رصفه يف العام ٢0٢0 

بأكثر من ضعف والتي بلغت فيها املبالغ املروفة 361 ملياراً و396 
مليوناً و7٥0 الف دينار«. 

وأش�ار البيان إىل أن »عدد املعامات االلكرتونية التي تم قبولها فعلياً 
يف العام ٢0٢1 بلغت )٢194٢( معاملة وهو ضعف املعامات املقبولة 

يف العام ٢0٢0 والتي بلغت )1٢3٢٥(«. 
وأوضح، أن »عدد املعامات املكشوفة يف العام ٢0٢1 بلغت )4٥34٥( 
معامل�ة وه�و ضع�ف املعام�ات الت�ي تم كش�فها يف الع�ام ٢0٢0 

)٢٥036( معاملة.

العيداين خياطب امانة جملس الوزراء 
بخصوص مرشوع ماء البرصة الكبري

    المستقبل العراقي/ محمد الجابري

أعل�ن محافظ البرة املهندس اس�عد عبد 
االم�ري العيداني، أم�س الثاث�اء، مخاطبة 
األمانة العامة ملجلس الوزراء دائرة ش�ؤون 
مجل�س ال�وزراء واللجان بخص�وص اخر 
التقاري�ر التي اع�دت من قب�ل اللجنة التي 
خصص�ت للزي�ارة امليدانية لتقدي�م تقرير 
خ�اص عن الوضع يف م�رشوع ماء البرة 
الكبري.وقال العيداني يف بيان صحفي صدر 
عن مكتبه االعامي الخاص وتلقت املستقبل 

العراق�ي نس�خة منه انه ت�م مخاطبة األمانة 
العامة ملجلس الوزراء بخصوص مرشوع ماء 
الب�رة الكب�ري حيث تم اع�داد تقرير مفصل 
خاص ع�ن مراحل املرشوع حي�ث ان املرحلة 
الثاني�ة يف املرشوع م�ازال العمل متوقف فيها 

رغ�م أهميتها البالغة حيث اش�ار كتاب دائرة 
املهندس املقيم يف املرشوع بالتوصية بس�حب 
العم�ل م�ن الرشك�ة املنف�ذة وإنه�اء عقدها 
حي�ث ان تأخري العمل يف املرحل�ة الثانية يؤثر 
عى اعم�ال املراح�ل االوىل والثالث�ة والرابعة.

وب�ني محافظ البرة ان التقرير الذي اعد من 

قبل اللجنة املتخصص�ة باملرشوع بينت ان 
العم�ل متأخ�ر يف  املرحل�ة األوىل من الخط 
الناقل بسبب تأخر اجراءات الرشكة املنفذة 
للم�رشوع حس�ب تقري�ر دائ�رة املهندس 
املقيم اما املرحلة الثالثة والرابعة يف املرشوع 
يس�تمر العم�ل فيهما لكن ببط�ئ علماً ان 
تاريخ االنجاز التعاقدي كان يجب أن يكون 
يف تاريخ 18/٢/٢0٢0 لكا املرحلتني فيما 
ان الفعاليات الحالية وحسب تقرير اللجنة 
الخاص�ة بمتابع�ة املوض�وع اوضح�ت ان 
م�ا موجود يف الوقت الراه�ن هو عبارة عن 
اعمال اكمال النواقص اإلنشائية وكذلك فحص 
وتش�غيل تجريبي ألج�زاء مكون�ات املرشوع 
تمهيداً إلنجازهما وتشغيلهما من خال الضخ 
ع�ى االنابيب القديمة لح�ني اكتمال املرحلتني 

االوىل والثانية.

العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم إلنشاء 
»مركز حتكيم« خيص التعاون االقتصادي

    بغداد / المستقبل العراقي

وقعت إيران والعراق عى مذكرة تفاهم 
إلنش�اء مرك�ز تحكيم مش�رتك بهدف 

تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري. 
وأفادت وكالة إرنا اإليرانية الرسمية أن 
رئي�س اتحاد الغرف التج�ارة العراقية 
“عبد ال�رزاق الزهريي” ومجموعة من 
رجال األعم�ال العراقيني اس�تقبلوا يف 
الع�راق االجتم�اع التج�اري العراقي- 

االيراني املشرتك. 
وش�ارك االجتماع رئيس غرفة التجارة 
والصناعة واملناج�م والزراعة االيراني 
“غام حسني شافعي” ورئيس اللجنة 

االقتصادي�ة يف الربمل�ان اإليران�ي “محم�د رضا 
بورابراهيمي”. 

وق�ال الزه�ريي” خ�ال االجتم�اع، إن اوارص 
العاق�ات الثقافية بني إيران والع�راق والحدود 
املش�رتكة بني البلدي�ن البالغ�ة 1400 كيلومرت 

ستوفر ارضية خصبة لتعزيز العاقات 
االقتصادي�ة بينهما خدم�ة للمصالح 

املشرتكة. 
توقي�ع  يس�عدنا  الزه�ريي،  وأض�اف 
مذكرة مشرتكة ملا لها من دور يف ازالة 
العوائق الت�ي تقف ام�ام التعاون بني 

البلدين. 
إن  “ش�افعي”،  ق�ال  جانب�ه  وم�ن 
العاقات بني إي�ران والعراق عريقة لم 

يسبق لها مثيل يف أي بلد. 
اقتص�اد  ان  نظ�رًا  ش�افعي،  ورصح 
البلدين يشبه بعضهما البعض ويعتمد 
عى الصادرات النفطي�ة، فمن املمكن 
اس�تخدام املرافق واالمكانيات املتوفرة 
لديهما يف مختلف املجاالت الصناعية والزراعية، 

لتعزيز العاقات أكثر فاكثر.

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزير الزراعة محمد الخفاجي، أمس الثاثاء، ان العراق ألول 
مرة يستضيف مؤتمراً دولياً يف العاصمة بغداد بداية شهر شباط 

املقبل.
وذكر مكتبه اإلعامي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان »الخفاجي، ناقش التحضريات الخاصة باملؤتمر اإلقليمي 
)36( إلقلي�م الرشق األدنى وش�مال افريقيا ملنظمة الفاو، املقرر 

انعقاده يف العاصمة بغداد بداية شباط املقبل«. 
واك�د الخفاج�ي، ان« الع�راق وألول مرة، يس�تضيف مثل هكذا 
مؤتمرات دولية تمثلت بمش�اركة واس�عة ألكثر م�ن 30 دولة«، 
مبينا ان »املؤتمر سيكون فرصة لتوضيح موقع القطاع الزراعي 

ومشكلة ازمة املياه مع الدول املتشاطئة مع العراق«. 
وش�ارك يف االجتم�اع، االمني الع�ام ملجلس ال�وزراء حميد الغزي 
وال�كادر املتقدم لوزارت�ي الزراعة والخارجي�ة، فضا عن ممثل 

منظمة االغذية والزراعة لامم املتحدة.

بغداد تستضيف مؤمترًا دوليًا خاصًا بالزراعة: 
األول من نوعه يف العراق

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعلي�م العايل والبحث العلمي، أمس الثاثاء، نتائج 
القبول املركزي للطلبة الناجحني يف الدور التكميل.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أنها 
»اعلن�ت نتائج القبول املركزي للطلب�ة الناجحني يف الدور الثاني 
التكمي�ي من الدراس�ة اإلعدادية ضم�ن القنات�ني العامة وذوي 

الشهداء للسنة الدراسية ٢0٢٢/٢0٢1«.
وأضاف�ت، أن »النتائج تضمنت نتائج القناة العامة املنش�ورة يف 
www.dirasat-gate.( بوابة دائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة

org( قبول )7٥6( طالبا فيما اش�تملت قناة ذوي الش�هداء عى 
)46( طالبا مقبوال منهم )39( ضمن فئة ذوي ضحايا االرهاب و 

)7( طاب من فئة ذوي ضحايا جرائم حزب البعث املنحل«.
ودعا البيان: »الطلبة املقبولني اىل الرشوع بالتس�جيل اعتبارا من 
ي�وم غد االربعاء املواف�ق 19/1/٢0٢٢ واتمام إجراءات املبارشة 

يف الجامعات«.

    بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت هي�أة املنافذ ضبط 3 حاويات تحتوي عى مواد كيماوية 
خطرة يف ميناء ام قر الشمايل .

وذكر اعام هيأة املنافذ يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، »بجه�ود ومتابعة دقيق�ة يف منفذ ميناء أم قر الش�مايل 
ومن خال تنس�يق العمل وتب�ادل املعلومات مع جهاز املخابرات 
الوطن�ي تم ضبط ثاثة حاويات تحتوي )مواد كيميائية خطرة( 
مخالفة لرشوط وضوابط االسترياد حيث تجاوزت املدة القانونية 

عى بقائها يف امليناء ». 
واض�اف البي�ان انه »تم تش�كيل لجنة من الجه�ات ذات العاقة 
وتنظيم محر ضب�ط أصويل وإحالة الكيفية إىل القضاء التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحق املخالفني«.

التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة 
الناجحني يف الدور التكمييل

ضبط 3 حاويات حتتوي عىل مواد 
كيمياوية خطرة يف ميناء أم قرص
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العنف األرسي والترشيع القانوين
           ابراهيم سبتي 

يعد فقدان التعليم أحد أهم أس�باب املش�كالت االجتماعية 
داخل االرسة، والتي تتفرع اىل مشكالت أخرى تضعف البنية 
املتماس�كة للمجتم�ع واالرسة مع�ا. وأحد أخط�ر النتائج 
املرتتبة عىل ذلك هو التف�كك االرسي وهدم البناء األرسي، 
بس�بب ضعف الحالة االقتصادية الت�ي ال يكون فيها األب 
او األم م�ن املتعلم�ن أو الحاصل�ن عىل ش�هادات للعمل 
والتوظيف أو العم�ل يف القطاعات االخرى، التي تحتاج اىل 
متعلمن، أو الوقوع يف دائرة الجهل الذي يؤدي اىل مسارات 
غري محمودة العواقب، ألنها تسري وفق مفاهيم مغلوطة. 
والعنف األرسي مش�كلة تواجه بعض األرس العراقية، التي 
تعاني م�ن الوض�ع االقتص�ادي الصعب وأكثر ما أش�عل 
جذوته�ا هي مش�كلة تفاق�م البطالة وع�دم وجود فرص 
عم�ل للش�باب املؤهل�ن للقي�ام، بذل�ك لس�ّد متطلباتهم 
واحتياجاتهم الحياتية، والتي من جرائها استحالة تكوين 
أرس جديدة تنعم باالستقرار. اضافة اىل اآلفة الخطرية التي 
بات�ت تعصف بهم وهي انتش�ار املخدرات ب�ن صفوفهم 

وهي حالة اعرتفت بها الدوائر الرسمية مؤخرا. 
األمر الذي يؤدي اىل انتشار العنف ضد املرأة يف البيت والطفل 
وكبار الس�ن وهم الفئ�ات االكثر تعرض�ا للتعنيف وأيضا 
انتشار الجريمة، التي يرتكبها دون الشعور باملسؤولية او 
الرادع االجتماعي. كل هذا يحتاج اىل وقفة قانونية بترشيع 
يقف ضد هذه املمارس�ات. وهذه الح�االت مجتمعة أدت 
اىل تصاع�د وترية العن�ف داخل األرسة وأس�همت بتفاعله 
وازدي�اده يف اآلونة األخرية. وبحس�ب إحصائية املفوضية 
العلي�ا لحقوق االنس�ان يف العراق، فقد تمَّ توثيق خمس�ة 
ع�رش ألف حال�ة عنف أرسي خ�الل العام امل�ايض، لتحتل 
الزوجات واألطفال وكبار السن النسبة األكرب من الضحايا 
املعنف�ن فيها. ومؤكد أن غياب ال�رادع القانوني الذي يحّد 
من هذه الظاهرة بحزم وقوة، اضافة اىل عوامل اقتصادية 

مثل الفقر والبطالة وفق�دان التعليم والوعي الثقايف، كلها 
تؤدي اىل جّر الحالة االجتماعية يف البيت اىل ضغوط نفسية 
وبدورها تسبب املش�اكل االرسية واملؤدية اىل التعنيف ضد 
امل�رأة أو كل من يتواج�د وقت وقوع املش�كلة، وقد تذهب 

بعيدا اىل التفكك األرسي وهو النتيجة املتوقعة. 
يض�اف إليه تفاقم العادات املس�تحدثة ل�دى بعض األرس 
واالبتعاد عن العادات والتقاليد األصيلة التي تشد من تماسك 
األرسة وتؤصل فيها ينب�وع الحكمة والوقوف بقوة بوجه 
عاديات الزمن. إنَّ األرسة س�بب أس�ايسٌّ لتماسك املجتمع 
وإن تهاوت وتفككت، فبالتأكيد سيكون املجتمع هو اآلخر 
مف�ككاً ال صالح في�ه. إّن الوقف�ة القانوني�ة واملجتمعية 
واملنظم�ات املتخصص�ة، كفيلة بردع وايق�اف نزف األرس 
والتعني�ف ال�ذي بلغ مداه أرقام�ا كبرية، كله�ا نابعة من 
صمي�م مجتمعنا العراقي، ال�ذي لم يعرف هذه الحالة من 
قبل حتى وان كانت موجودة فهي ربما محدودة وال تذكر. 
ومن أهم الدفاعات املهمة بوجه هذا التعنيف، هو تحس�ن 
وضع األرسة املعييش وايجاد فرص عمل تتكفل بها الدولة 
او املؤسس�ات واملنظمات، ألنها بالتايل ستحافظ عىل بنية 
األرسة العراقية قوية ومتماسكة وتبعد عنها شبح التفكك. 
والوقوف س�دا منيعا بوجه اآلفة الخطرية، التي ترسبت اىل 
الشباب وايقافها والحد منها النها ستساهم ببث الوعي يف 
نفوس متعاطيها برضورة الحفاظ عىل األرسة من الضياع 
وتوفري املوارد املتاحة إلنفاقها يف امور حياتية أخرى تكون 
بأم�س الحاجة اليها. إنها وقفة تضامنية الجميع مطالب 
بها جس�دا واحدا مرتاصا إلسناد املجتمع العراقي واإلبقاء 
ع�ىل أصالته والحفاظ ع�ىل مقدراته التي عرف بها منذ أن 
وجد يف هذا العالم. إّنها عزيمة الرجال الذين يحبون بلدهم 
ويضحون ألجله وستس�جل هذه الوقفة الباسلة يف سجل 
النخ�وة وااليثار وحب البلد الذي ال يمكن أن ترتك املرأة فيه 
والطفل اىل التعنيف والتهميش واالبتذال واالزدراء، ألسباب 

يمكن معالجتها وال يشء مستحيل ابدا.

بايدن 2021.. ماذا لو؟
           ماثيو إيجليزياس

مع صعود التضخم إىل أكثر من 6% وتعرض قائمة أولويات 
الرئي�س جو باي�دن الترشيعي�ة للخطر، ح�ان وقت طرح 
تص�ور بدي�ل كان محتم�اًل. ويروقن�ي الرتكيز ع�ىل ما قد 
يك�ون الخطيئ�ة األصلي�ة إلدارة بايدن واألغلبي�ة الضيقة 
ل�»الديمقراطين« يف الكونجرس. فقد رفض الديمقراطيون 
يف فرباير املايض، مرشوع قانون ل�»الجمهورين« يف مجلس 
الش�يوخ بقيمة 600 مليار دوالر لإلغاثة من »كوفيد-19« 
وتقدموا بدالً من هذا ب�»خطة اإلنقاذ األمريكية« التي بلغت 
قيمتها 1.9 تريلي�ون دوالر وأقرها بايدن يف مارس املايض.
ويف ذل�ك الوقت، اندهش�ت من رفض البي�ت األبيض خطَة 
الجمهورين وأدهش�ني أكث�ر أن الديمقراطي�ن املعتدلن 
يف مجلس الش�يوخ أقروا الرفض. ونظ�رُت إىل األمر حينها 
باعتب�اره عالمًة عىل أن تكتل الديمقراطين املعتدلن، بمن 
فيه�م كريس�تن س�ينما وجو مانش�ن، يس�تعدون لوضع 
قائم�ة أولويات اقتصادية أكثر ج�رأًة. وبتأمل املايض، نجد 
أن الحقيق�ة كانت أبس�ط، وهي أن باي�دن جاء إىل املنصب 
محاط�اً بقدر كب�ري من حس�ن النوايا ل�دى الديمقراطين 
وح�ن أخربه�م أن خط�ة اإلنق�اذ األمريكي�ة رضوري�ة، 
صدق�وه. لك�ن الخطة أدت إىل نتائج عكس�ية ب�دالً من أن 
تؤدي إىل تعزيز الزخم النتصارات ترشيعية أخرى. فقد دأب 
مانش�ن عىل اإلشارة إىل مخاوف التضخم يف قائمة أولويات 
مرشوع قان�ون »إعادة البناء لألفضل«. لكن املش�كلة هي 
أن ديمقراطي�ن كثريي�ن يؤكدون اليشء نفَس�ه عن خطة 
اإلنقاذ األمريكية.واتضح اآلن، خاصة عند مقارنة الواليات 
املتح�دة بأوروب�ا، أن م�رشوع القان�ون س�اهم بالفعل يف 
التضخ�م. والبي�ت األبيض ليس ل�ه، ولم يكن ل�ه قط، أي 
سلطان عىل مانشن. لكنه يمتلك حسن النوايا واملصداقية، 
إال أن موقف�ه من خطة اإلنق�اذ األمريكية قلصت جزءاً من 
األمرين. وبخالف الحالة النفس�ية، تمثلت املشكلة األكرب يف 

أن الديمقراطين حصلوا عىل القليل بش�كل مدهش مقابل 
الخطة التي تصل كلفتها 1.9 تريليون دوالر. وجزء كبري من 
االختالف بن املرشوعن -الديمقراطي والجمهوري- يتمثل 
يف نس�خة الديمقراطين املوس�عة الخاصة برصيد رضائب 
األطفال.وكسياس�ة طويل�ة األمد، هذا الرصي�د الرضائبي 
ممت�از، فهو يقلص فقر األطفال تقريباً إىل النصف ويعالج 
التقصري الوطني القائم منذ فرتة طويلة متمثال يف الحرمان 
املادي الواس�ع النطاق وس�ط األطفال يف واح�دة من أغنى 
ال�دول يف التاري�خ اإلنس�اني. لك�ن، كمحف�ز قص�ري األمد 
أو إغاث�ة يف الجائح�ة، ه�ذا الرصيد ليس رضورياً بش�كل 
خ�اص ولم يكن جي�د االس�تهداف. وتضمين�ه يف مرشوع 
القان�ون، كان مراهن�ة عىل أنه س�يثبت ش�عبيَته وقدرَته 
ع�ىل الصمود حتى يجري توس�يعه، لكن ه�ذه املراهنة لم 
ترب�ح. فإذا تم إقرار مرشوع قانون »إعادة البناء لألفضل« 
أو ت�م إق�رار أي صيغة منه، فمن ش�به املؤك�د أال يتضمن 
توس�يعاً لرصيد رضائ�ب األطفال.واالخت�الف الكبري اآلخر 
ب�ن خطة اإلنقاذ األمريكية واملق�رتح الجمهوري هو رغبة 
الديمقراطين يف تضمن مئات املليارات من الدوالرات لدعم 
حكوم�ات الوالي�ات واإلدارات املحلي�ة. وظهر ه�ذا الطلب 
للم�رة األوىل ح�ن كان الديمقراطي�ون يكتب�ون م�رشوع 
»قان�ون األبط�ال« يف ربي�ع 2020 وأرص الجمهوريون عىل 
رفضه، واصفن إياه بأنه »إنقاذ للواليات التي يغلب عليها 
الديمقراطي�ون«. وكان الديمقراطيون يس�تجيبون لواقع 
أن العجز املايل إلدارات الوالي�ات واملحليات كان يمثل عقبًة 
كب�رية لالقتصاد أثن�اء والي�ة أوبام�ا األوىل، وأرادوا تجنب 
تك�رار النتيج�ة يف مواجه�ة توقع�ات وخيم�ة لك�وارث يف 
ميزانيات الواليات واإلدارات املحلية بسبب الجائحة. لكنهم 
ل�م يعدلوا موقفه�م حن لم تتحق�ق هذه التنب�ؤات. فقد 
حافظت سياس�ة فاعلة لالقتصاد الكبري، وما صاحبها من 
ازدهار أسواق العقارات واألسهم، عىل قوة عائدات الواليات 
واإلدارات املحلية.واالخت�الف امله�م األخري بن خطة اإلنقاذ 

األمريكي�ة وخطة اإلغاثة الجمهورية ه�ي أن الجمهورين 
قدم�وا مبال�غ دع�م أصغ�ر- 1000 دوالر يف مقابل 1400 
دوالر من الديمقراطين- ووس�ائل أش�د رصامة يف التحقق 
م�ن مصادر الدخل. وكان من املمكن تماما التوصل ملنطقة 
وس�ط، والفارق كان صغرياً نس�بياً مقارن�ًة بالفجوة بن 
األح�زاب تج�اه رصيد رضائ�ب األطف�ال ودع�م الواليات 
واإلدارات املحلية. ولو اس�تطاع باي�دن الجمع بن مرشوع 
قانون للحزبن لإلغاثة م�ن »كوفيد-19« ومرشوع قانون 
للحزب�ن للبنية التحتية )وهو ما أقره يف قانون( ومرشوع 
قانون لتمويل العلم )وهو مطروح حالياً يف مؤتمر ملجليس 
الكونجرس(، الس�تطاع أن يدعي أنه حقق وعده بأن يوحد 
الب�الد. ولربما كان نم�و اإلنتاج املحيل اإلجم�ايل الحقيقي 
أبط�أ قليالً، مع ضخ أموال أق�ل، وألمكن أن يكون التضخم 
أق�ل أيضاً. صحيح أن النجاح ب�ن الحزبن كان من املمكن 
أن يقلص الحماس ملرشوع قانون إعادة البناء لألفضل من 
قبل حزب واح�د، لكن كان من املرجح فيما يبدو أن يصبح 
مانشن أكثر ارتياحاً تجاه البيت األبيض يف ظل تضخم أقل 
ونسبة أقل من التوقعات االقتصادية املبالغ فيها. ولو كان 
أول توقيع لبايدن عىل مرشوع قانون قد ظهر عىل مرشوع 
قان�ون للحزب�ن لإلغاثة م�ن »كوفي�د-19«، لوض�ع هذا 
توقع�ات أكثر واقعي�ة إلدارته. لقد فاز باي�دن باالنتخابات 
بهامش كبري، لك�ن ليس مذه�ال، والديمقراطيون يمثلون 
أغلبية بفارق ضئيل للغاية.وبناًء عىل هذه األرقام، ما كان 
ألح�د أن يتوقع نتيجة ترشيعية مثل الت�ي حققها الرئيس 
ليندون جونسون. وكان الديمقراطيون مستعدين لتجاهل 
احتمال االنقس�ام الحزبي يف مس�عى للوص�ول إىل ترشيع 
أوسع نطاقاً، مما يوحي بأنهم كانوا مستعدين للكفاح من 
أجل إنفاق اجتماعي أكرب رغم أغلبيتهم الضئيلة. والجمود 
الحايل أكثر كش�فاً للواقع الس�يايس األس�ايس، ومن ش�به 
املؤك�د أن بايدن وأعضاء حزب�ه كانوا من املمكن أن يكونوا 

أفضل حاالً اليوم، لو اعرتفوا بهذه الحقيقة منذ البداية.

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكرادة

بالنظ�ر لتعذر تبليغكم باإلحالة القطعية أدناه اس�تنادا إىل رشح القائم 
بالتبليغ مركز رشطة الس�يدية وتأييد مختار محل�ة 821 ولعدم وجود 
موطن دائ�م أو مؤقت أو مختار للتبليغ غري العن�وان املثبت أدناه تقرر 

تبليغكم بصحيفتن محليتن بمضمون التبليغ باإلحالة القطعية
تبليغ باإلحالة القطعية

إىل املدين واثق موفق مرزة
عنوانه السيدية م 821 ز 64 د 1/9

بالنظ�ر لالحالة القطعية للعقار املرق�م 1/ 1226 م 6 باوي العائد لكم 
عىل املشرتي الرشكة العراقية لتصنيع وتسويق التمور وكيلها / حسان 
عبي�د حم�اد بمبل�غ 332.000.000 ثالثمائ�ة واثنان وثالث�ون مليون 
دينار تس�ديدا لدين الدائن ) الرشكة العراقية لتصنيع وتسويق التمور(  
وتطبيقا ألحكام املادة )97( ثالثا من قانون التنفيذ تقرر تبليغكم بهذه 
اإلحالة وبتس�ديد الدين البالغ 229.866.120  مائتان وتسعة وعرشون 
مليون وثمانمائة وستة وستون الف ومائة وعرشون دينارا خالل عرشة 
أيام تبدأ من اليوم التايل للتبليغ بهذا األشعار وعند عدم التسديد سيسجل 

العقار بإسم املشرتي وفق القانون

اعالن 
اىل الرشيك / طه ياسن اسد الله 

اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي الس�تخراج اجازة 
بناء عىل العقار املرقم 14119 سبع البور .

الرشيك 
عيل خالد شعيب
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة النعمانية 

العدد : 851 / ب / 2021 
التاريخ : 16 / 1 / 2022 

اعالن 
تنفي�ذا لق�رار الحك�م الص�ادر من ه�ذه املحكمة 
 9 بالدع�وى املرقم�ة 851 / ب / 2021 يف 22 / 
/ 2021 الق�ايض بازالة ش�يوع العق�ار املرقم 6 / 
4586 م 18 البغليه واملكتس�ب درجة البتات وقرار 
ه�ذه املحكم�ة امل�ؤرخ يف 22 / 9 / 2021 تعل�ن 
ه�ذه املحكم�ة عن بي�ع العق�ار املوص�وف ادناه 
باملزاي�دة العلنية فع�ىل الراغبن بال�رشاء مراجعة 
هذه املحكمة خالل ثالث�ون يوما اعتبارا من اليوم 
الت�ايل لتاريخ النرش مس�تصحبن معهم التامينات 
القانونية البالغة 10 % من القيمة التقديرية العقار 
البالغة ) 000 ، 000 ، 45 ( خمسة واربعون مليون 
دين�ار عراقي ان لم يكونوا من الرشكاء وس�تجري 
املزاي�دة العلني�ة الس�اعة الثاني�ة ع�رش ظهرا من 
الي�وم الثالثون يف بناي�ة محكمة ب�داءة النعمانية 
واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فيكون اليوم 
الذي يليه موعد لذلك علما ان اجور االعالن والداللية 

عىل املشرتي .
اوصاف العقار :

العق�ار عبارة ع�ن دار س�كن تتالف م�ن طابقن 
وتق�ع بمنتص�ف طريق فرعي عرض�ه ) 10 ( مرت 
مس�احته الكلي�ة 2 أول�ك و 50 مرت مرب�ع الطابق 
االريض تتال�ف من اس�تقبال ) 1 ( وصالة داخلية ) 
1 ( وغ�رف نوم عدد ) 2 ( ومطبخ ) 1 ( ومجموعة 
صحية ) 2 ( ودرج  والطابق االول يتالف من صالة 
داخلي�ة ) 1 ( وغرف�ة ن�وم ع�دد ) 2 ( ومجموع�ة 
صحي�ات غري مكتمل�ة ) 1 ( وس�طح ) 1 ( والدار 
مس�قفة م�ن الخرس�ان املس�لح بالحدي�د ) صب 
كونكري�ت ( وتحت�وي عىل س�ياج وب�اب خارجي 
ومش�يدة بالطابوق واالس�منت وارضي�ة الدار غري 
مبلط�ة درجة العمران رديئة كونه قديم ولم تجري 
عليه اعم�ال صيانة او ترميم والدار غري مش�غولة 
بالسكن وتقع يف قضاء النعمانية / حي الشهداء .

القيمة التقديرية للعقار :
) 000 ، 000 ، 45 ( خمس�ة واربعون مليون دينار 

عراقي .
القايض 

عمر كاظم كريم 
قايض محكمة بداءة النعمانية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الحيدرية 
العدد 355/ب/2021
التاريخ 2022/1/17

اىل املدعى عليه / تحسن حمد عبد النبي 
اعالن

اصدرت محكمة بداءة الحيدرية القرار املرقم 
355/ب/2021 يف 2021/12/28 واملتضمن 
تملي�ك العقار املرقم 1118/116 مقاطعة 6 
خ�ان الحم�اد للمدعية حمدي�ة خلف  زغري 
بالب�دل البال�غ واحد وعرشون ملي�ون دينار 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ املبلغ القضائي يارس جبار محس�ن 
واش�عار مخت�ار منطقة الجدي�دة الثالثة يف 
النجف عيل مدلول العيساوي قررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالنا بواس�طة صحيفتن محليتن 
يوميت�ن بالق�رار الصادر اع�اله وعند عدم 
اعرتاض�ك قانون�ا س�وف يكتس�ب الق�رار 

الدرجة القطعية وفقا لالصول
القايض

عيسم عيل الجبوري
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ العباسية
العدد / 2021/284 

التاريخ 2022/1/17
اىل / اعالن

تبيع مديرية تنفيذ العباسية العقار تسلسل 
46 م 32  االغا   الواقع يف العباس�ية   س�هام 
العائد للمدين ص�ربي كاظم يونس املحجوز 
لق�اء طلب الدائن ) عيل جابر كاظم  ( البالغ 
ملي�ون  وع�رشون  اثن�ان   )22,000,000  (
دين�ار فعىل الراغ�ب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة ثالث�ن يوما  تب�دا من 
الي�وم الت�ايل للن�رش والداللية عىل املش�رتي 
ويف الس�اعة الثانية عرش ظهرا فعىل الراغب 
بال�رشاء  مراجعة هذه املديرية مس�تصحبا 
مع�ه التامين�ات القانونية البالغ�ة 10% من 
القيم�ة التقديرية لس�هام املدي�ن يف العقار 

املرقم 46 م32 االغا 
وشهادة الجنسية العراقية 

املنفذ العدل 
محمد عبد الحسن عبد الزهرة العيساوي

املواصفات :
1 � موقعه ورقمه : 46 م32 االغا 
2 � جنسه ونوعه : ارض زراعية 

3 � حدوده  واوصافة بلدية العباسية  
4 � مشتمالته ارض زراعية مشيد عليها دار 

ويوجد فيها نخيل  
5 � مس�احته : 25 م�رت مرب�ع  و 1 اول�ك و 
3 دون�م حصة املدين حس�ب تقري�ر الخرباء 

762,5 م2 
6 � درجة العمران  

7 � الشاغل : 
: 7,625,000 س�بعة  املق�درة  القيم�ة   �  8
مالي�ن وس�تمائة وخمس�ة وع�رشون الف 

دينار 
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة الهاشمية   
العدد: 11/ب/2022

التاريخ : 2022/1/18
اعالن

اىل املدعى عليه / نصيف جاسم عبد الرضا 
القام�ة الدعوى املرقمة اعاله بحقك من قبل 
املدعي عمار عيل حس�ن امام هذه املحكمة 
والتي يطلب فيها دعوت�ك للمرافعة والحكم 
بتاديت�ك له مبلغ قدره مليون  وخمس�مائة 
الف دين�ار وبالنظر ملجهولي�ة محل اقامتك 
لذا تق�رر تبليغك اعالنا بواس�طة صحيفتن 
محليت�ن رس�ميتن وعند ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا بموعد املرافعة 
املص�ادف 2022/1/26 الس�اعة 9 صباح�ا 
فس�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

اسامة وليد جميل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة الهاشمية   
العدد: 15/ب/2022

التاريخ : 2022/1/18
اعالن

اىل املدعى عليه / عيل شالل هادي 
القام�ة الدعوى املرقمة اع�اله بحقك من قبل 
املدع�ي عمار عيل حس�ن امام ه�ذه املحكمة 
والت�ي يطلب فيه�ا دعوت�ك للمرافعة والحكم 
بتاديتك له مبلغ قدره اربعة مالين وخمسمائة 
ال�ف دين�ار وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك 
لذا تق�رر تبليغ�ك اعالنا بواس�طة صحيفتن 
محليت�ن رس�ميتن وعن�د عدم حض�ورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانون�ا بموعد املرافعة 
املص�ادف 2022/1/26 الس�اعة 9 صباح�ا 
فس�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق القانون
القايض

اسامة وليد جميل
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح  النجف 
العدد: 351/ج2022/2
التاريخ : 2022/1/17

اعالن
 اىل املتهم الهارب / سعد عبد الجبار حسن 

حي�ث ان�ك مته�م يف الدعوى املرقم�ة )351/
)محم�د  باملش�تكي  والخاص�ة  ج2022/2( 
 459 امل�ادة  اح�كام  وف�ق   ) حس�ن هاش�م 
/1 م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولي�ة محل 
اقامتك حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثنايا هذه 
الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا  
يف صحيفت�ن محليتن يوميتن رس�ميتن يف 
الصفح�ات االوىل منها بوجوب الحضور  امام 
هذه املحكمة يف موعد املحاكمة املصادف يوم 
2022/3/2 وعند عدم حضورك سوف تجري 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
��������������������������������������

فقدان 
فق�د الوص�ل الص�ادر م�ن بلدي�ة النعمانية 
بمبل�غ   2018  /  12  /  17 يف   1013820
240000 مائتان واربعون الف دينار باس�م / 
مرتىض نايف محيس�ن – فعىل من يعثر عليه 

تسليمه لجهة االصدار .

إىل الرشيك ضياء جواد كاظم
توج�ب علي�ك الحض�ور إىل صندوق االس�كان 
العراق�ي ف�رع النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك 
باملوافق�ه عىل قيام رشيك س�ندس ل�ؤي امن 
بالبناء عىل حصتها املش�اعه يف القطعه املرقمه 
16198/3ح�ي العروب�ه خ�الل مده خمس�ه 
ع�رش يوما داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق 
من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط 

حقك باالعرتاض مستقبال
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مجلس القضاء األعىل

رئاسة محمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد 29/ب/2022

التاريخ / 18 / 1 / 2022
اعالن

اىل / املدعى عليه 
1 � عباس كتظم غازي

2 � عيل عبد مسلم يارس 
بتاري�خ 2018/1/4 اقام املدع�ي )محمد رضا 
عب�اس وجماعت�ه ( ض�دك الدع�وى البدائي�ة  
املرقم�ة  29 / ب / 2018  ض�دك  طلب الحكم 
فيه�ا اعادة تس�جيل العق�ار املرق�م 211/19 
مقاطعة 19 عل�وة الفحل  وابطال كافة القيود 
الت�ي اجري�ت علي�ه وتس�جيله باس�م املدعن 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واشعار مختار واختيارية منطقة حي 
املعلم�ن يف الكوفة املدعو عقيل رايض العامري 
فقد قرر تبليغك بصحيفت�ن محليتن يوميتن 
للحض�ور امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
التاس�عة  الس�اعة   2022/1/23 املص�ادف 
صباح�ا عند عدم حض�ورك او م�ن ينوب عنك 
قانونا فوس�ف تج�ري املرافعة بحق�ك  غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

محمد كامل كرماشة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 52449 / 3 نداء
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف

الجنس: دارين بصورة غري رسمية 
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 200 م2
املش�تمالت : حصته / صالة ومطبخ وصحيات 

سقوفه مسلح 
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوية : 

الشاغل : حصة / ازهر محمد عباس 
مقدار البيع : حصته من  العقار 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل 
يف املزاي�دة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد 
للراهن )حصة / ازهر محمد عباس ( لقاء طلب 
الدائ�ن املرتهن ) حي�در قحطان  محمد ( البالغ 
)65000000 ( خمس�ة وس�تون مليون  دينارا 
فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائرة خ�الل )ثالثون( يوماً اعتب�اراً من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً معه 
تأمين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية ال 
تق�ل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
)45000000( خمس�ة واربعون  مليون ديناراً 
وان املزايدة س�تجرى يف الساعة )12( ظهراً من 

اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف النجف االوىل
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إىل الرشيك ضياء جواد كاظم 

اقتىض حض�ورك إىل مقر بلدي�ة النجف لغرض 
اص�دار اج�ازه بن�اء للعقار املرق�م 16198/3 
حي العروبه خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

سندس لؤي امن

فقدان 
فق�دت هوي�ه طالبه ص�ادره م�ن معهد 
تقن�ي النجف قس�م طريان بأس�م ) بتول 
صب�اح عمران ( من يعثر عليها تس�ليمها 

إىل جهة اإلصدار
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إىل الرشيك زينب من�ري محمد رضا اقتىض 
حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النج�ف لغرض 
اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 67483/3 
حي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم 

اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

صادق حسن صكبان
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد : 34 / ش / 2022 
التاريخ : 18 / 1 / 2022 

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه / وس�ام عناد حس�ن – 

مجهول محل االقامة 
للدع�وى املقام�ة من قب�ل املدعي�ة احالم 
املرقم�ة 34 / ش / 2022  ع�يل حس�ن 
والت�ي تطل�ب فيها اثب�ات نس�ب الطفلة 
طيبه وس�ام عن�اد – تول�د 1 / 1 / 2014 
بينكم�ا وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك قررت 
هذه املحكمة تبليغك بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن لغرض حض�ورك بي�وم املرافعة 
املص�ادف 30 / 1 / 2022 ويف حال�ة عدم 
حضورك او حضور م�ن ينوب عنك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وفق 

االصول .
القايض 

مطلك عبد الله خلف

رقم االضبارة 1541/ 2015 
التاريخ 18/ 1/ 2022 

املنفذ العدل
راوية عادل سعيد
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أنطونيو ماتشادو.. شاعر ينهل من لغة حية عميقة االلتصاق باملكان
           محمد الحمامصي

تطارد تجربة الش�اعر اإلسباني األبرز يف 
القرن العرشين أنطونيو ماتشادو املحيط 
اإلنساني للروح والجسد معا يف الطبيعة، 
الواقع االجتماعي والثقايف، اآلالم، األحالم، 
الهزائم، التناقضات، اإلحباطات، وتشتبك 
معه�ا لتخلق منه�ا نصا بس�يطا مفعما 
باألف�كار وال�رؤى املحتدمة داخ�ل الذات 
وتتج�ى فيها فلس�فة الحي�اة بتعقداتها 

اإلنسانية والجمالية.
ألنطوني�و  الجدي�دة  املنتخب�ات  وه�ذه 
ماتش�ادو التي ترجمها وقدم لها الروائي 
واملرتج�م العراق�ي أس�تاذ اللغ�ة واألدب 
عبداله�ادي  العرب�ي يف جامع�ة مدري�د 
س�عدون بعنوان “مسافر خفيف املتاع”، 
وصدرت أخ�را عن دار ش�هريار، تيضء 
جانب�ا مهم�ا م�ن التجرب�ة الكلي�ة لهذا 
الش�اعر ال�ذي يعد وفقا لس�عدون “أكرب 
وأول ش�اعر يف القرن العرشين، من حيث 

الريادة واألهمية”.

حياة متقلبة
ماتش�ادو ابتعد يف قصائده ع�ن التكلف 
والتصن�ع والتصق�ت ش�عريته وعواملها 
باإلحس�اس املبارش باللغة اإليحائية دون 

إغفال الفكر
يرى س�عدون أن هذه املنتخبات ال تعني 
ب�أّي ح�ال م�ن األح�وال إعط�اء فك�رة 
موس�عة عن ش�عر ماتش�ادو، بق�در ما 
هي بذرة بسيطة نضعها بني قراء الشعر 
العامل�ي للتمعن بعبقرية واتس�اع معرفة 
ماتش�ادو الش�عرية. الفت�ا إىل أن قصائد 
املنتخب�ات اعتم�دت عى ع�دة كتب منها 
بصورة رئيس�ة مصدران هم�ا “األعمال 
الش�عرية الكامل�ة “)منش�ورات أغي�الر 
2007( و”قصائ�د أنطوني�و ماتش�ادو” 

)منشورات غواداراما، 1976(.
ويضي�ف “ينتم�ي ماتش�ادو ملا يس�مى 
بجيل ال�1898، عى الرغ�م من أنه دائماً 
م�ا يؤكد انتماءه لجيل 1914، أول أجيال 
الق�رن العرشين. صنع مع زمالئه األدباء 
ما س�ّمي يف حينه بحركة ‘اسرتداد الحس 
الش�عبي’ كرّدة فعل ضد األوضاع املرتدية 
سياس�ياً واجتماعياً وثقافيا، خاصة بعد 
أن خ�رت إس�بانيا ثقلها االس�رتاتيجي 
يف العالم كله. من خ�الل أعمالهم األدبية 
ركزوا ع�ى املحلي�ة كصيغة جدي�رة برد 

االعتبار للذات اإلسبانية الجريحة”.
ويوضح س�عدون أن ماتشادو بدأ حياته 
األدبي�ة يف وق�ت مبك�ر ج�دا، إذ أن أوىل 
محاوالت�ه تع�ود إىل ع�ام 1893، كما أن 
أول نصوصه الشعرية نرشها عام 1901 
يف مجلة “ألك�رتا” التي كان يرشف عليها 
أحد أهم كت�اب إس�بانيا وروائييها آنذاك 
غال�دوس. لق�د عم�ل أنطوني�و � دائم�ا 
رفقة ش�قيقه الش�اعر مانويل ماتشادو 
� ع�ى أن ينّمي قدرات�ه الثقافية والفنية 
ع�ن طريق القراءة وتعلم اللغات. كما أنه 
كان م�ن عائلة عى دراي�ة تامة بالفنون 
واآلداب العاملي�ة وهو ما فت�ح له األبواب 

واس�عة، ذلك أن أباه كان مفك�را وكاتبا 
وأنثروبولوجي�ا مهم�ا يف زمن�ه � إضافة 
إىل كونه أس�تاذا للغ�ة واألدب � مما حث 
أبن�اءه ع�ى تتب�ع أث�ر العل�م والثقافة، 
وامل�رور الري�ع عى منج�ز األب خاصة 
يف دراس�اته عن الفنون واألغنية الشعبية 
التي تركها مخطوطة ومنش�ورة يف أكثر 
من كت�اب، يحيلنا بش�كل كبر عى مدى 
تأث�ر وتنب�ه أنطوني�و لعم�ق املوضوعة 
الش�عبية واإلنس�انية يف أعماله وكتاباته 

املستقبلية.
ويتاب�ع أنه يف تل�ك الف�رتة كان أنطونيو 
وش�قيقه مانويل عى سفر وعمل خارج 
إسبانيا خاصة باريس، مما أتاح له تعلم 
الفرنسية ليكون دارسا وفيما بعد أستاذا 
لها يف مدارس ومعاهد تدريس�ية مختلفة 
داخل إسبانيا، منها املدرسة القائمة حتى 
الي�وم وس�ط مدين�ة صوريا الت�ي درس 
فيه�ا اللغ�ة واألدب الفرن�ي ألكث�ر من 
عامني ليغادرها إثر وفاة حبيبته وزوجته 
ليونور، لكنه ل�م يرتك تعليمها يف مدارس 
ومعاه�د م�دن بايثة ومدريد وس�قوبية. 
وقد أصدر أول كتبه بعنوان “عزالت” عام 
1907 مرورا بديوان “حقول قشتالة” عام 
1917 ووص�وال إىل ديوانه األخر “قصائد 
جدي�دة وغنائي�ة منتحل�ة” ع�ام 1930، 
وترك بعد موته قصائد عديدة جمعت من 
قب�ل النقاد يف مجموعة أش�عاره الكاملة 
التي صدرت طبعتها األوىل عام 1945، كما 
ألف كتبا تقرتب من املنحى الفلسفي وإن 
لم يفارق الش�عر فيها، فوضعها يف قالب 
تأميل غنائ�ي، كما عليه كتاب�اه املهمان 

“آبل مارتني” و”خوان دي ماينرا”.
ويشر س�عدون إىل أن ماتشادو عاش يف 
أواخر أعوامه )فرتة الثالثينات من القرن 
العرشين( يف فورة فكرية وفنية، مشاركا 
بفعالية كبرة يف الصحافة، وكاتبا للعديد 
م�ن النص�وص املرحي�ة م�ع ش�قيقه 
مانوي�ل، ويف ع�ام 1931 انتخب عضوا يف 

أكاديمي�ة اللغة اإلس�بانية، أكرب املحافل 
أهمية، خلفا للمتويف إتش�يجاري، الحائز 

عى جائزة نوبل لآلداب عام 1904.
ويف ذل�ك الوق�ت أعل�ن ميوله السياس�ية 
رصاح�ة بالتضام�ن م�ع الجمهوري�ني. 
أس�تاذا  بعمل�ه  اس�تمر  الف�رتة  تل�ك  يف 
للغ�ة الفرنس�ية يف مدريد وكت�ب العديد 
من املق�االت والنص�وص الش�عرية ذات 
التوجه�ات اليس�ارية. ليعي�ش بعد قيام 
الح�رب األهلي�ة اإلس�بانية ج�زءا منه�ا 
للعم�ل  ولينتق�ل  وس�قوبية.  مدري�د  يف 
بالصحافة يف مدينة برش�لونة عام 1938 
لكن سقوط املدينة عى أيدي الفاشيست 
من ق�وات فرانكو يضطره للهرب برفقة 
أمه العجوز مجتازا الحدود حتى فرنس�ا، 
لكن�ه لن يعم�ر طويال فيم�وت يف الثاني 
والعرشين  م�ن فرباير عام 1939 ويدفن 

يف مدينة كويار الفرنسية الحدودية.

عبقرية شعرية
أنطوني�و  عبقري�ة  أن  س�عدون  يؤك�د 
متع�ددة  مي�زات  يف  تتج�ّى  ماتش�ادو 
لع�ل األوىل منه�ا ه�ي يف لغت�ه وأس�لوب 
الش�عريني، فكالهم�ا يمت�از بالبس�اطة 
والوض�وح والن�زول يف أغل�ب األحيان إىل 
لغ�ة التخاطب املبارشة، وفيما عاب عليه 
الكثرون أس�لوبه هذا، فإنه كان بذلك قد 
أراد التنص�ل من كتاباته األوىل التي تدخل 
يف حيز مرحلة “املودرنيزم” أو التحديثية، 
النكياراغ�وي  الش�اعر  األك�رب  وقطبه�ا 
روب�ن داريو والتي أحدثت رشخ القطيعة 
م�ع الس�ابق والبحث ع�ن م�رادف فني 
لإلحس�اس الش�عري كي ينطل�ق به من 
الضي�ق والجم�ود حت�ى آف�اق ش�عرية 

وفكرية غر مجربة.
لكن ماتش�ادو ع�رب حميميت�ه وتواصله 
م�ن  ينطل�ق  إنم�ا  واملمتن�ع  البس�يط 
خصائص ش�خصية متواضع�ة ومتأملة 
تتج�ى يف ش�خصية الش�اعر املفكر الذي 

يطم�ح إىل حي�اة البس�اطة بعي�دا ع�ن 
املتج�ذرة  بالحي�اة  تعلق�ه  إن  التعقي�د. 
وروح إس�بانيا القش�تالية جعل�ه يميض 
ب�كل قدراته للكتاب�ة املتمس�كة بكل ما 
يم�ت بصلة لإلنس�ان وعالقت�ه باألرض. 
مبارشته وبس�اطة تغني�ه بالحياة جعال 
العديد من النقاد يصفون ش�عره بالفقر 
لخلوه من االس�تعارة واملجاز، بينما وجد 
دارس�ون آخرون أكث�ر إنصافا يف صوره 
الش�عرية نوع�ا م�ن االس�تعارة الخفية 
وهو ابتكار ماتش�ادوّي قصد به االبتعاد 
عن التكل�ف والتصنع يف العبارة اللتصاق 
ش�عريته وعوامله�ا باإلحس�اس املب�ارش 

باللغة اإليحائية.
ويرى س�عدون أن شعرية ماتشادو تنهل 
من لغة حية، عميق�ة االلتصاق باملكان، 
دال�ة وذات نبض صادق العاطفة. إذ يرى 
أن الش�اعر هو الخال�ق للنموذج البرشي 
وليس ص�دى مجرتا مل�ا ي�دور حوله، بل 
يك�ون نابعا م�ن القلب، املنبع األس�اس 
والجوه�ر للروحاني�ة العميق�ة املغ�زى 

والبناء.
ويحيلن�ا التمع�ن يف ش�عرية ماتش�ادو 
لفهمه�ا كأس�فار متواصل�ة نحو هدف 
معل�وم أحيان�ا وأحيان�ا أخ�رى ضبابية 
النهاي�ة، وهي نتيجة للرصاع الذي عاناه 
الش�اعر بني ما يس�كن وجدان�ه وبني ما 
يراه من تقاعس واندحار الجنس البرشي 
نحو غايات غر مجدية. من يقرأ ش�عره 
بتمعن س�يدرك ذل�ك االنتق�ال املؤثر من 
مرحلة اإلحساس والشعور التعاطفي إىل 
مرحل�ة اإلدراك الحي الفلس�في خاصة 
يف العق�ود األخ�رة م�ن حيات�ه، وفيه�ا 
درج بالبح�ث عن أس�اليب جدي�دة لفهم 
الحياة وفيها كت�ب نصوصه ذات النفس 
الفلسفي بش�اعرية عالية ذات الغموض 

الخفي املقصود.
ويلفت س�عدون إىل أن واقعية ماتش�ادو 
ع�ى العك�س من زم�الء ع�رصه، تكمن 

مس�مياتها  األش�ياء  تمن�ح  بكونه�ا 
بإحس�اس مغاير ألصله�ا، وهي مغامرة 
متأصل�ة ألنه حاول ط�وال رحلته األدبية 
أن يمن�ح الزمان واملكان داللتيهما ضمن 
حي�ز الواق�ع، ال باعتبارهم�ا محرك�ني 
خارجيني وحس�ب يف الفعل البرشي. كما 
أن املوضوعة امليتافيزيقية كانت ش�اغله 
األكرب، فبع�د نتائج عدي�دة يمكن تلمس 
أثرها من خالل قراءتنا له بكونه الشاعر 
املؤم�ن والراف�ض يف آن واح�د، اإليم�ان 
بالصدق البرشي واإللحاد الواضح بالظلم 

الكامن يف النفس البرشية نفسها.
إن عبقريته تتجى بشكل أكرب يف البساطة 
أن  كم�ا  واللغ�ة،  باألس�لوب  املتناهي�ة 
الوض�وح والنزول للغ�ة التخاطب جعلت 
من ظاهرت�ه أكثر قرباً للواق�ع والعامة. 
واستطاع عرب الكلمة املوحية غر البعيدة 
ع�ن ب�رش زمن�ه أو األزمن�ة الالحقة، أن 
يج�رتح لنفس�ه مدرس�ة وحق�اًل خاصاً 
لم يش�اركه في�ه أغل�ب مجايلي�ه، لكنه 
عربه�ا أيض�اً اس�تطاع التف�رد والتعبر 
بلغة إيحائية توظف نفس�ها نحو الهدف 
األس�مى لغاية الكلمة وهي التواصل مع 
البرش، الحلقة األس�اس لوجود الش�اعر، 

وغايته حسب مفهومه األول واألخر.
وعى الرغم من أن�ه يف أواخر حياته كتب 
ع�ن الح�رب وم�آيس الدمار ال�ذي مر به 
بل�ده إس�بانيا، إال أنه يغلب عى ش�عره 
جوه�ر  والطبيع�ة،  باإلنس�ان  التغن�ي 

التواصل واأللفة املمكنة.
وينقل سعدون جانبا مما كتبه ماتشادو 
عن مفهوم�ه الش�عري والحياتي. يقول 
ماتش�ادو “أفك�ر اليوم كم�ا كانت عليه 
أع�وام التحديثية األدبية )أيام الش�باب( 
أن الش�عر هو الكلمة السهلة عرب الزمن. 
الشعر املعارص، حسب فهمي، يبتدئ عى 
األقل يف جزء منه م�ن عند إدغار آالن بو، 
وهو الذي يستمر حتى يومنا هذا كتاريخ 
ملعضلة يتواجه فيها الش�اعر عرب حالتني 

� متناقضتني بش�كل ما � هما: البساطة 
والزمن. إن الفكر املنطقي الذي يس�يطر 
عى األفكار ويلتقط ما هو جوهري، إنما 
يكم�ن يف النش�اط الالزمن�ي. إن التفكر 
منطقي�ا ه�و يف ح�د ذات�ه ف�رك للزمن، 
االعتقاد بكونه غ�ر موجود، خلق حركة 
ال تنتم�ي للتغي�ر، اللج�وء إىل حلول غر 
متحولة. إن نش�وء الهوية � ال يشء إن لم 
يعادل نفسه � يسمح لنا أن نتصيد يف نهر 
هرقليطس، بال أّي وس�يلة التش�ديد عى 
موجتها الهاربة، لكن الش�اعر ال يس�مح 
ل�ه بالتفك�ر خ�ارج الزم�ن ألن�ه يفكر 
بحياته الخاصة التي ليس�ت هي ليس�ت 

بالعدم املطلق خارج زمنها”.
ويقول ماتش�ادو “أش�عر بع�دم التوافق 
مع شعراء اليوم هم أولئك الذين يلتجئون 
لالزمنية الشعرية، ليس يف جانب التخلص 
م�ن وس�ائل الغنائية، بل ف�وق كل يشء 
وه�و ما أقص�ده، يف اس�تخدامهم لصور 
ذات وظيف�ة تأثري�ة فحس�ب. أن�ا عى 
وفاق مع ش�عراء الحارض الذين يكتبون 
قصي�دة متداخلة يف ‘مي�اه الحياة الحية 
ذاتها’ عى عكس قول القديسة تريسا دي 
خس�وس. هؤالء الش�عراء يعيدون رشف 
الكلم�ة للرومنطيقي�ني، دون أن يكون�وا 
بال�رورة منه�م، أولئ�ك الذين عاش�وا 
عرصه�م الغنائ�ي للتأكي�د ع�ى ظرفية 
زمنية ألفض�ل قصائدهم، يف الوقت الذين 
يبذرون يف الزمن نفس�ه، سلطة الطبيعة 

األكثر عموما”.

نماذج من املنتخبات

يف القطار
يف كل س�فر� دائم�ا فوق مقعد خش�بي 
يف مقص�ورة من الدرج�ة الثالثة � أميض 
بمت�اع خفي�ف. وإن كان لي�ال ذل�ك أنني 
غ�ر معتاد عى الن�وم، أو نه�ارا، ألراقب 
األش�جار وه�ي تم�يض. أن�ا ال أن�ام يف 

القطار قط، مع ذلك أسافر براحة. متعة 
االبتعاد هذه! لندن، مدريد، بونفرادا كلها 
رائعة… للمغادرة. ما يزعج هو الوصول. 
فيما بع�د، القطار، ما أن يس�ر دائما ما 
يجعلن�ا نحل�م؛ وتقريب�ا، تقريب�ا ننىس 
الجم�ل ال�ذي يع�رف طريقه جي�دا! أين 
س�نكون؟ إىل أين يم�يض كل الذين ننزل؟ 
أمامي تجلس راهبة ش�ابة رائعة الجمال 
لها ه�ذا التعبر املس�تكني إذ تمنح لأللم 
أمرا بال حدود. أن�ا أفكر: إذا كانت جميلة 
فلم�اذا منحت كل حبك ليس�وع؛ وملاذا ال 
تريدي�ن أن تصبحي أّما ملذنب�ني. وملاذا ال 
تريدي�ن أن تصبح�ي أّما ملذنب�ني. بل أنت 
أكثر من أّم، مباركة بني النس�اء أيتها األم 
الع�ذراء. يشء ما يف محياك، إلهي. وتحت 
حجابك الص�ويف وجنتاك هاتان الزهرتان 
الصف�راوان ورديت�ان كانت�ا، وفيما بعد 
أخ�رت يف أحش�ائك الن�ار؛ واليوم، أنت 
زوج�ة للصليب لس�ت س�وى ن�ور، نور 
فحس�ب… كل النس�اء الجمي�الت مثل�ك 
كن، عذراوات ومضني لحبس أنفسهن يف 
املعبد أم�ا الطفلة التي أرغ�ب بها أنا، آه 
منها، تفضل الزواج بشاب حالق؛ القطار 
يم�يض، واملاكينة تلهث وتس�عل س�عاال 

حادا وتسر يف الربق!

***

أيها السائر
خطواتك هي الطري�ق وال يشء آخر. أيها 
السائر ال وجود للطريق فالطريق تصنعه 
بمسرك. الطريق تصنعه بمسرك وعندما 
تع�ود للنظر إىل الوراء ي�رى الطريق الذي 
لن تعود لوطئه أبدا. أيها الس�ائرال وجود 
للطريق إنما هي آثار السفن يف البحر. كل 
يشء يميض وكله يظل لكن ما يعنينا هو 
امليض امليض يف الطريق الطرق التي تؤدي 

إىل البحر.

***

طرقات عديدة
لق�د مش�يت طرق�ات عدي�دة وفتح�ت 
مس�ارب أخ�رى؛ أبح�رت يف مائ�ة بح�ر 
ورس�يت يف مئ�ة س�هل. لقد رأي�ت يف كل 
النواحي قوافل حزن، متكربين وسكارى 
حزانى تحت ظل أسود مزهوين يرقبون، 
يصمتون ويفكرون أنه�م يعرفون ألنهم 
ال يرشب�ون خم�ر الحان�ات. ناس س�وء 
يتجول�ون ويعبثون عى األرض. ورأيت يف 
األنحاء كلها ناسا ترقص أو تلعب عندما 
يس�تطيعون، ويحرثون أربعة أشبار مما 
يملك�ون من األرض. أب�دا عندما يصلون 
مكان�ا، ال يس�ألون أي�ن وصل�وا. عندما 
يسرون، يركبون ظهور بغالهم املعمرة. 
للتعج�ل وال حت�ى  وال يعرف�ون معن�ى 
يف األعي�اد. أينم�ا يوجد نبي�ذ، يرشبونه؛ 
وعندم�ا ال يعث�رون ع�ى نبي�ذ، يرشبون 
مياه�ا منعش�ة. ب�رشا طيب�ني يحيون، 
يحرث�ون، يتمش�ون ويحلم�ون، ويف يوم 

مثل غره سرقدون تحت الرتاب.

دهاء الفريسة
           الكيالني عون

أخذني طائٌر
 

مرًَّة أخذني طائٌر ملكاٍن بعيد
تركني وحيداً وني أين وضعني

هو اآلن يف قفٍص مهاجٍر
وأنا رسقُت الغابَة عائداً لبخار الدوّي املجّنح

بقفاف الضوء
ونصيٍب جّوال ينحني للماّرة

 
يشٌء لم نقله بعد

 
هناك يشٌء لم نقله بعد

كأنَّ مارداً يمنع الكلمات أن تطلَّ برأسها عى الشارع
وترّد سالَم ناٍس لم يعربوا

أو أنهم يف تلك اللحظة يتأّملون األفق ويعزفون عن 
الخروج ألن العاصفة قريبة

وأيديهم املقطوعة مشغولة بالرسائل
 

هذا الفراغ السخّي
 

يجلس املنشدون عى مقاعد مرتبة
عى هررة الفجر تموء أرصفًة وحراشف البتياع الضوء

وحدهم بال جمهور، بال وجوه
ُيْسَمع الرعُد

لكن أحداً ال يقدِّم وردًة
لكل هذا الفراغ السخّي

 
 

انتظرناهم طويالً
 

انتظرناهم طويالً
وصلوا

أخذوا صورهم بقناديل البحر من عيوننا
وذهبوا

سبعة أحجاٍر رماها صمٌت عتَّاٌل خلفهم
واهباً كبَد الظالم إغالَق باٍب

سيتابع
دردشَة الخسوف

 
نحن العراة األّولون
نحن العراة األّولون

نمضغ الهواَء لنسمع األنني

ونفتح النهَر لنقفز كآلهٍة تبحث عن الكنز
كإرٍث طليق

يخلق من ريِش الساعات ناساً
يتقاسمون ثغاَء الرماد األعمى

ويرميهم الّضجُر
بأسماء ال ينامون بجوارها كما يعتقد الغراُب

 
ً كل يوم تصر يدي عصفورا

 
من فتنة الصواب أن أخطئ أحياناً
أو أحفر األرَض بحثاً عن اسم وردٍة

ال وجود لها
رّبما هو السأم

ربما ألن ما يرتهل فوق الرتاب
رسعان ما يخون؛

كل يوم
تصر يدي عصفوراً

تكرب فكاهتُه فوق كنوز االنتظار
وتكرب خطواُت العابرين يف بقائهم

كلَّما ابتعدوا
أحلم بهزيمٍة

 
بيديَّ موَّهُت ثقوباً كثرة

يف مركب الصواب
ى لتغرق الثعابني والخر املدمَّ

بينما أحلم بهزيمٍة
أتزّوجها بعيداً عن كذبة النرص

وننجُب بمشيئِة الخوف
بعَض الجدران

يها الحياة التي  نسمِّ
تقشعّر منها الطرقات

هزيمة
تكون أقّل وطأًة

من عالمات النرص الشّحاذ
 

مثل غباٍر ال يتحرَّك
 

يمأل السلَّة بعيون الغرقى
رونه اآلن بكلماتهم األخرة ليشٍء ال يتذكَّ
بحصِص العويل وراَء الساعات املكسورة

يف اِلتماعِة ال جهٍة
مة ومناديل مزروعة بأبواق مهشَّ

بضجٍر ال مكتوب عى الحىص
ويذهب

يذهب مثل غباٍر ال يتحرَّك

»نساء« حممد أيب سمرا: صناعة الال أثر
           عباس بيضون

»ب�ال وداع ب�ال جذور ب�ال أثر«، عن�د هذه 
العب�ارة تنته�ي تقريب�اً رواي�ة محّمد أبي 
س�مرا »نس�اء بال أث�ر« الصادرة ع�ن دار 
»ري�اض الري�س« يف ب�روت. إذا رجعنا إىل 
عن�وان الرواية، يرتاءى لنا أن�ه يكاد يكون 
ِع�ربة الرواي�ة أو خالصته�ا. إن�ه إذ يخطر 
ملاريان، بطلة الرواي�ة وراويتها ونموذجها 
األس�ايس، فإنه ال يخت�رص حياتها وحدها 
بق�در ما يخترص حي�وات النس�وة اللواتي 
جنئ م�ن بل�دان ع�ّدة، ليجتمع�ن ثانيًة يف 
ب�روت، ليصب�ح بذل�ك خاتم�ًة، ال للرواية 
وحدها، بل أيضاً لحياة البلد الذي جنئ منه 
ومن س�واه، وهّن اللواتي تنّقلن بينه وبني 

خارجه.
ل�كأّن هذا الالأثر يطاول، ال س�ر النس�وة 
املجتمعات فحس�ب، بل تاريخ وسرة البلد 
الذي دارت الرواية حوله: لبنان، وإذا ش�ئنا 
أن نع�نّي أكثر قلنا: بروت. ال يطابق تاريخ 
النسوة تاريخ البلد إاّل من بعيد، فهّن ينتمني 
وال ينتمني إليه بالدرجة نفس�ها، كذلك هو 
حال ماريان، لكّن هذا الُبعد ِفَقرّي وأسايّس 
يف الرواي�ة. إذ إن أرمنّي�ة ماري�ان، ش�أنها 
ش�أن س�ورّيِة وجزائرية وُعمانية ولبنانية 
األخري�ات، تجعل له�ّن موقعاً أساس�ياً يف 
النظ�ر إىل لبن�ان. إذا تذّكرنا ق�والً يقّرر أن 
الش�اعر أجنب�يُّ لغته، فإن ه�ذا قد ينطبق 

عى الروائّي إذا كاَنه محّمد ابي سمرا.
»نس�اء بال أثر« ه�ي تقريباً رواية نس�اء. 
بطالته�ا ينظ�رن م�ن أجنبته�ّن إىل لبنان، 
لكّن ماريان وبقّية النس�وة لس�ن أجنبيات 
عن لبنان فحس�ب، فهّن أجنبيات أيضاً عن 
مصادرهّن ومس�اقط عرقه�ّن وتاريخهّن. 
األرمني�ة أجنبي�ة ع�ن لبن�ان، لك�ّن هذه 
األجنبة ه�ي مقّدمة ألجنبتها ع�ن أرمينيا 
وعن األرمن، وس�تكون ه�ذه األجنبة حال 
الس�ورية والجزائرية والُعمانية واللبنانية. 
ب�ل إن األجَنَبة ليس�ت حال ه�ؤالء بالنظر 
إنه�ا  ومس�اقطهّن؛  األوىل  بلدانه�ّن  إىل 
أيض�اً حاله�ّن تج�اه بلدانه�ّن الثانية، بل 
وانتماءاتهّن كلّها. إننا ال نزال نجد أن هذه 
األَجنَبة جوهر س�لوك ماريان، مثالً، تجاه 
»الحزب الش�يوعي اللبناني« الذي اختارته 
وانضوت فيه، لكّننا ال نزال نش�عر بأنها يف 

األساس داخله وخارجه. ال نزال نشعر بأنها 
أجنبية يف ذلك، ش�أنها ش�أن بقية املواقع. 
إنها ش�يوعية مضاّدة، إذا جاز التعبر، من 
دون أن يكون هذا موقف�اً رصيحاً ومعلناً. 
إّنه�ا أجنبي�ة تج�اه »الحزب الش�يوعي،« 
ش�أنها تجاه لبنان واألرمن ولوس أنجلس 

وباريس.
م�ع ذلك ف�إن ماريان هي القمين�ة برواية 
لبنان الحديث، بل نحن نش�عر بأن أجَنَبتها 
تجعلها أكث�ر أهلّيًة له�ذه الرواية، بل إنها 
تجع�ل الروائي نفَس�ه أجنبيَّ بل�ده، وهو 
به�ذه الصفة يخت�ار موقع�ه كروائّي، بل 
ه�و روائ�ي ع�ى ه�ذا األس�اس. ال تفع�ل 
الحي�اة، ب�ل تفعل الرواية نفس�ها، س�وى 
تغري�ب مّتصل للرواي�ة والراوية. يكاد هذا 
أن يك�ون رشطاً لهما. ه�ذا االنفصال الذي 
يكاد يك�ون موضوع الرواية، ي�كاد يكون 
س�ياقها املوصول، بل ويكاد يكون عَصبها 
وفحواه�ا. ماري�ان، يف ما تروي�ه، ال تفعل 
سوى أن تنفصل شيئاً فشيئاً، ويف كّل جملة 

وكّل مالحظة.
هذا االنفصال هو موق�ٌع أكثر منه موقفاً. 
لي�س رصاع�اً وال نزاع�اً وال خروج�اً وال 
انتفاضاً أو تمرّداً. إنه موجود يف األس�اس، 
تس�تعيده  أن  س�وى  تفع�ل  ال  والرواي�ة 
وكّل  خاط�رة  كّل  يف  تقريب�اً  وتبّس�طه، 
مالحظة. الرواية هي هكذا سياُقه وتواُصله 
وتتاُبعه. إنه ليس وليد محاكمة مبارشة، أو 
موقف نقدّي من الوضع والواقع اللبنانيني. 

إنه أكثر إصالًة من ذلك.
يمكننا أن ننعت ه�ذه األجَنَبة، دون حرج، 
باألصالة. أجَنَبة شخصيات »نساء بال أثر« 
تمنحها هذا االنفصال عن الواقع والرتّدي يف 
هذا االنفص�ال، وكأّن هذه األجَنَبة لم تكن 
عبثاً؛ لقد كانت رشطاً وربما رمزاً أو مجازاً 
لهذا االغرتاب عن الواقع اللبناني، وليس�ت 
هكذا إاّل لتعطي أصالًة وأساساً وحقيقًة �� 
إذا ج�از التعبر �� لهذا االنفصال الذي يجد 
ف�وراً معادالً نفس�ياً وفكرياً، ب�ل ومعادالً 
جسدياً. »طريق اإلهمال واملهمالت... وسط 

عراء سهل تيّبست أعشابه، طريق السخام 
والغب�ار واليب�اس«. هذا املقط�ع يف أواخر 
الرواي�ة ي�ؤرّش عليه�ا كلّها. إنه�ا ال تروي 
الواقع اللبناني بقدر م�ا هي رؤية مضاّدة 
له�ذا الواقع؛ نوع من كتاب�ٍة إنكارية، نوع 
م�ن س�لٍب كامل له. م�ن هنا ف�إن الرواية 
�� عى طول ال�300 صفحة التي تش�غلها 
��� تفعل ه�ذا االنفص�ال يف كّل جملة وكّل 
خاط�رة. إن�ه الالأثر ال�ذي تصنع�ه عبارًة 
بعد عبارة، فالرواية هكذا هي هذا الس�لب 
املّتص�ل، إنه�ا نوع م�ن الكتاب�ة باإلنكار، 

بالتنّصل، الكتابة باملحو.
الرواية تؤّس�س، عى طوله�ا، حياًة كاملة 
يف مواجه�ة واق�ع يج�ري رفض�ه بالحّس 
والجسد والفكر. تؤّسس هكذا حياًة مضاّدة 
ال نعجب حني تصفه�ا يف نهايتها بأنها بال 
أث�ر، ال نعجب؛ فهذا الالأثر ليس فقط حياة 
األش�خاص الذين يش�غلون الرواية، إنه يف 
نهاية األمر كّل م�ا بقي لنا من هذا الواقع، 

كّل ما عشناه فيه.
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مهنياً: لن تكون األيام املقبلة س�هلة عليك مادياً، 
وتواجه بعض األزمات الشديدة، لكنك يف الحقيقة 
ق�ادر ع�ى تخط�ي أي أزم�ة بفض�ل حكمت�ك. 
عاطفياً: تكتش�ف أن عالقت�ك الحالية بعيدة كل 
البع�د ع�ن الجدي�ة، وأن الط�رف اآلخ�ر لم يكن 

يخطط عى اإلطالق لالستمرار فيها بأي شكل

مهني�اً: ال تخ�ف من أن ي�راك بعضه�م ممالً أو 
أخرق، أهم ما يف األمر هو أن تصل إىل ما تريد من 
دون أن تقع يف أي فخ.عاطفياً: تحب الس�يطرة 
عى رشيكك وتريده لنفسك فقط، ال تغار ولكن 
ما تملكه هو حب الس�يطرة ع�ى املحيطني بك، 
وخصوصا الرشيك الذي تفضل أن يالزمك كظلك

مهنياً: النّيات تجاهك ليس�ت س�ليمة، فالحذر 
واج�ب ويوفر عليك متاع�ب متعددة أنت بغنى 

عنها ألنك منهمك بأعمالك
عاطفي�اً: التناف�س م�ع الرشيك ال يفي�د أحداً 
منكما، وقد يؤدي اىل صدامات غري مربرة يمكن 

أن تدمر العالقة

مهني�اً: إلج�أ إىل الواقعي�ة واملنط�ق إذا أردت 
النج�اح والدع�م، وناقش به�دوء وثبات، ومع 
ذل�ك ال تس�لط عليك األض�واء ع�ى الرغم من 
املسؤوليات امللقاة عى عاتقك.عاطفياً: تستجد 
بعض األم�ور العاطفية التي تب�نّي لك حقيقة 

عواطفك

مهني�ا: تواجه�ك بع�ض الصعوب�ات يف عملك 
ولكن�ك تجتازها بنجاح وبأق�ل مجهود بفضل 
ذكائ�ك وحكمتك ويقف الحظ مع�ك وتتألق يف 

مجموعة من النجاحات تغري مسار حياتك
عاطفي�اً: ق�د تكتش�ف أن كل التضحيات التي 

قدمتها للحبيب ذهبت أدراج الرياح

مهني�اً: تالزمك حالة مادية صعب�ة هذا اليوم، 
وم�ن األفضل عدم البدء بأي مرشوع قبل جالء 

األمور ومعرفة األسس الواجب البناء عليها
عاطفي�اً: تم�ّر بوق�ت عصيب م�ع الرشيك، ال 
تي�أس، ال بد م�ن أن تعود املي�اه إىل مجاريها، 

واالنطالق مجدداً يف عالقة لن تعرف التوتر

مهني�اً: ترصفات�ك الغريب�ة منذ م�دة قصرية 
جعل�ت اآلخري�ن ينف�رون من�ك، فبات الش�ك 

والوسواس هاجسك، وسوء الظن رفيقك
عاطفياً: تس�ري العالقة بينك وبني الحبيب عى 
م�ا ي�رام، فال ت�دع اآلخرين يدخل�ون عى خط 

االنسجام بينكما

مهني�اً: يرس�ل هذا اليوم إش�عاعاته فيس�هل 
قراراً مهنياً تتخذه وقد يتحدث عنك الناس عى 
اثر ما تقّدمه.عاطفي�اً: تعود األمور بينك وبني 
الرشي�ك إىل مجاريها الطبيعي�ة بفعل حكمتك 
ونضج�ك، ووعي الرشي�ك الذي تفه�م الوضع 

وقرر العودة إليك

مهنياً: يعمل الظرف ملصلحتك، ما يسّهل وترية 
عملك ويرّسعها، فتكون من الس�ّباقني والرواد 

بعد أن تعثرت خطاك بعض اليشء
عاطفي�اً: تتخلص م�ن املش�كالت االجتماعية 
والنفس�ية، وتش�عر باالرتي�اح خ�ارج اإلطار 

الروتيني املعتاد وتغمرك السعادة

مهني�اً: تتأخ�ر بع�ض االس�تحقاقات وتعاني 
مماطل�ة وتب�ذل جه�وداً مضاعف�ة م�ن أجل 
املحافظ�ة ع�ى موقع أو م�ن أجل دف�ع عمل 
نح�و اإلنجاز.عاطفياً: تع�ود العالقة بالرشيك 
إىل س�ابق عهده�ا “وص�ايف يا لبن” بعد س�وء 

التفاهم بينكما بسبب تدخالت املغرضني

مهني�اً: ال تتحّم�س يف األوق�ات الت�ي تف�رض 
معالجة هادئة، حت�ى ال تواجه العقبات الحقاً 
وتصبح يف وض�ع حرج.عاطفياً: الرومانس�ية 
تعال�ج كل األم�ور، وه�ي س�الح جّي�د إلقناع 
الرشيك بوجهة نظرك، فالجأ إىل هذا السالح وال 

توفره إذا كان يأتي بالنتائج املتوخاة

مهنياً: قد تقيم معاهدة صلح أو تعاوناً متبادالً 
م�ع أحده�م فتثم�ر الجه�ود وتنتع�ش اآلمال 

وتعود األمور اىل مجاريها
عاطفي�اً: األج�واء ُمهي�أة لرتتي�ب أوضاع�ك 
وتحس�ينها، حان الوقت لوضع حد لعزوبيتك، 

فال تنعزل بل فكر جدياً يف االرتباط.

العذراء

احلوت

الرضاعة الطبيعية حتمي دماغ األم وقلبها
الرضاع�ة  أن  أك�دت دراس�ة جدي�دة    
الطبيعي�ة تقل�ل خطر إصاب�ة األمهات 
بأم�راض القلب والس�كتات الدماغية يف 

وقت الحق من الحياة بنسبة %15.
وحسب صحيفة »دييل ميل« الربيطانية، 
فق�د ق�ام فري�ق الدراس�ة بمراجعة 8 
دراسات سابقة أُجريت بني عامي 1986 
و2009 يف أس�رتاليا والص�ني والنروي�ج 
والياب�ان والوالي�ات املتح�دة، ع�ى 1.2 

مليون أم.
لجامع�ة  التابع�ون  الباحث�ون،  وق�ام 
نتائ�ج  بفح�ص  الطبي�ة،  »إنس�ربوك« 

ه�ذه الدراس�ات للتوص�ل لكيفية تأثري 
الرضاعة الطبيعية عى مخاطر أمراض 

القلب واألوعية الدموية لدى األمهات.
ووجد الفريق أن األمهات اللواتي ُيرضعن 
أطفاله�ن طبيعي�اً أق�ل ُعرضة بنس�بة 
11% لإلصابة بأمراض األوعية الدموية، 
و17% أقل ُعرضة للوفاة من هذا املرض، 
مقارنًة بالنس�اء الالئي يعتمدن بش�كل 

أسايس عى الحليب الصناعي.
باإلضاف�ة إىل ذل�ك، فق�د كان�ت أولئ�ك 
األمهات أيض�ًا أقل ُعرضة بنس�بة %14 
لإلصابة بأمراض القل�ب التاجية و%12 

أقل ُعرضة لإلصابة بسكتة دماغية.
ول�م يكش�ف الفري�ق ع�ن امل�دة املث�ى 
لتقلي�ل مخاط�ر  الطبيعي�ة  للرضاع�ة 
اإلصاب�ة به�ذه األمراض، لك�ّن منظمة 
الصحة العاملية تنصح النساء باالقتصار 
ح�رصاً عى الرضاع�ة الطبيعي�ة ملدة 6 

أشهر بعد الوالدة.
وقال كبري الباحثني يف الدراسة، الدكتور 
بي�رت ويليت: »دراس�تنا تؤك�د أن فوائد 
الرضاع�ة الطبيعية غ�ري مقترصة عى 
األطف�ال فق�ط ولكنها تش�مل األمهات 

أيضاً.

فوائد وأرضار ملح الليمون
يتواجد ملح الليمون يف األس�واق بنوعيه 
املصّنع والطبيعي وتختلف استخداماته 
باختالف النوع، حيث يس�تخدم املصّنع 
منه يف إنتاج بعض املواد الغذائية املعلبة 
واملحفوظة، وتصنيع مساحيق وسوائل 
التنظي�ف إىل جان�ب دخول�ه يف مكونات 

املكمالت الغذائية.
فيم�ا ُيعد مل�ح الليم�ون الطبيعي أكثر 
بع�ض  م�ن  اس�تخراجه  ويت�م  أمان�اً 
الفواكه، ومن أبرزها ثم�ار: »األناناس، 

والفراولة، وت�وت العليق، والتوت الربّي، 
والكرز، والطماطم«، ويستخدم كمنتج 
ثان�وي لعملي�ة تصني�ع الجب�ن وخب�ز 

العجني املخمر.
وفيما ييل نس�تعرض أبرز فوائد وأرضار 

ملح الليمون:
1- تحويل الغ�ذاء إىل طاقة: فهو يتكّون 
من السرتات املرتبطة بحمض السرتيك، 
والذي يدخل يف تنش�يط ما يسّمى بدورة 
املس�ؤولة  الكربوهيدوكس�يليك  حمض 

عن تحويل الغذاء إىل طاقة.
 2- تعزي�ز امتص�اص امل�واد الغذائي�ة: 
حي�ث ُيع�ّزز حم�ض الس�رتيك املتواجد 
يف مل�ح الليمون م�ن رفع مع�ّدل الزنك 
يف الجس�م، األمر الذي يرف�ع من كفاءة 

امتصاص الجسم للمواد الغذائية.
 3- الحماية من حصوات الكى: ويساعد 
حمض السرتيك املوجود يف ملح الليمون 
ع�ى جعل الب�ول أق�ل مالءم�ة لتكوين 

حصوات الكى.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- حمص : علبة )مصفى ومغسول(

- الكوسا : 1 حبة )مفرومة مكعبات(
- الفلفل األحمر : 1 حبة )صغري / مفروم مكعبات(

- زيت الزيتون : ملعقة كبرية
- ملح : ربع ملعقة صغرية

- بابريكا : ربع ملعقة صغرية
- الكمون : نصف ملعقة صغرية

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغرية
- البصل : 1 حبة )صغري ومفروم(

- لبنة : ملعقة كبرية )طرية / للتقديم(
طريقة التحضري:

سخني الزيت يف مقالة وأضيفي البصل وقلبي ملدة 3 دقائق حتى يذبل.
أضيفي الكوسا والفلفل وقلبي ملدة 10 دقائق حتى تطرى املكونات.

أضيف�ي الحمص واملل�ح والفلفل والبابريكا والكمون والفلفل األس�ود وقلبي 
ملدة 10 دقائق.

ضعي املزيج يف طبق التقديم وأضيفي اللبنة وقدميها دافئة.

خضار حممرة مع احلمص
كيف تتغلب عىل سلس البول؟

س�لس البول الش�ائع واملحرج هو فقدان الق�درة عى التحكم 
يف املثان�ة، ويرتاوح م�ن ترسيب البول بني الح�ني واآلخر أثناء 
الس�عال أو العطس، إىل الش�عور برغبة ملحة يف التبول بشكل 

مفاجئ. 
ورغ�م حدوث�ه يف كثري من األحي�ان مع التقدم يف الس�ن، فإن 
س�لس البول ليس نتيجة حتمية للش�يخوخة، وإذا كان مؤثرا 

عى أنشطتك اليومية، فال ترتدد يف زيارة الطبيب.  
نستعرض هنا بعض النصائح لكيفية التعامل مع هذه الحالة 

التي تصيب كثريين.
1- تحم�ل املس�ؤولية: ال تدع الخوف من س�لس البول وضعف 
املثان�ة يمنع�ك م�ن ممارس�ة حي�اة نش�طة مليئ�ة بالعم�ل 
واألصدق�اء وأفراد العائلة، عليك فق�ط التعايش معه، وُيفضل 

االتصال بالطبيب مبكرًا.
 2- خ�ذ الخط�وة األوىل: ليس من الس�هل التحدث عن س�لس 
الب�ول، وله�ذا تنتظ�ر النس�اء يف املتوس�ط 6 س�نوات قبل أن 
يحصلن عى املس�اعدة، ويتضمن العالج مقابلة طبيب املسالك 
البولي�ة، ويمكنك س�ؤاله عن عالقة النظام الغذائي واملش�اكل 

الصحية واألدوية باملشكلة.
 3- أنواع�ه: إذا كان الب�ول يخ�رج عند الس�عال أو الضحك أو 

العطس، فمن املحتمل أن يكون ذلك سلًسا بسبب اإلجهاد، وإذا 
كان لدي�ك حاجة مفاجئة للذهاب قبل ح�دوث الترسب، فذلك 

سلس ملح، والبعض لديهم مزيج من االثنني.
 4- الفحص: سيتم الفحص مع أسئلة لالستفسار عن صحتك 
واألع�راض واألدوية الت�ي تتناولها وكيف يحدث لك الس�لس، 
وق�د ُيطلب منك تس�جيل ما يحدث لك يف كل م�رة تذهب فيها 

إىل الحمام.
 5- التش�خيص: س�يقوم طبيب�ك بتقيي�م األع�راض الخاصة 
بك واس�تبعاد أي ح�االت طبية أخرى، ويمك�ن أن يطلب عمل 
اختبارات للتحقق من وجود عدوى أو مشاكل أخرى، باإلضافة 

إىل اختبار إجهاد املثانة.
 6- ممارس�ة التمارين: قد يس�اعد الضغط عى العضالت التي 
تستخدمها بالفعل عدة مرات يف اليوم عى منع الترسب، وتعمل 
تمارين »كيجل« عى تقوية الحوض، فابحث عنها، وقد تحتاج 

إىل 3 أشهر قبل أن تالحظ التغيري.
7- تدريب املثانة: لكي تتدرب عى التحكم يف س�لس البول حدد 
مواعي�د الحمام عى ف�رتات منتظمة، كل س�اعتني مثال، وإذا 
ش�عرت بالحاجة للتبول اس�تخدم تمارين »كيجل« أو تقنيات 

االسرتخاء، حتى تمر الرغبة يف التبول.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز
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بإستخدام »GPS«.. املنتخب الوطني يكثف 
استعداداته يف معسكر بغداد

             المستقبل العراقي/ متابعة

أج�رى املنتخ�ُب الوطني لك�رِة القدم، 
الي�وم الثالثاء، ثاني وح�دة تدريبية يف 
ملعب الشعب الدويل استعداداً ملواجهِة 
منتخ�ب أوغندا يف الح�ادي والعرشين 
م�ن الش�هر الحايل.وج�اءت تدريبات 
الثالث�اء الصباحية بمش�اركة  أم�س 
20 العب�ًا وتركزت عىل اإلع�داِد البدني 
فالديم�ر  اللياق�ة  م�درب  ب�إرشاف 
 ، GPS كرونيت�ش، وباس�تخدام نظام
ومن خالله تتم مراقبُة قياس مجهود 
املع�دالت  واس�تخراج  الالع�ب  وأداء 

والبيان�ات البدني�ة والحيوية ل�كل العب.وركز 
الجه�اُز الفني يف تدريب�ات اليوم ع�ىل تمارين 
اإلحس�اس بالكرة مع اختالٍف يف ش�دة ورسعة 
نم�ط التمرين، ويف مس�احة مح�ددة اقترصت 

يف منطقة الدائرة الوس�طية من امللعب ، بعدها 
تغ�رت الحص�ُة التدريبي�ة بتقس�يم الالعب�ن 
ع�ىل مجموعتن مع العب جوكر واحد يش�ارك 
م�ع الفريق ال�ذي بحيازته الكرة ويف مس�احة 
اقترصت عىل ثالثة أرباع امللعب. من جهة أخرى، 

من املؤمل ان يص�ل الالعب مصطفى 
ناظم يف الحادي والعرشين من الشهر 
الحايل، وسرى الجهاز الفني إمكانية 
تواج�ده يف مباراة أوغن�دا من عدمها، 
وق�د يق�ع االختيار ع�ىل إضافة العب 
آخر يف حال عدم جاهزية الالعب كون 
موضوع س�فره ووصول�ه قد يتزامن 
مع ي�وم املباراة ك�ون الالعب مرتبطاً 
مع نادي�ه النجم�ة البحرين�ي، حيث 
يخوض ي�وم غٍد أول مش�اركة لالعب 
م�ع نادي�ه النجمة يف بطول�ة الدوري 
البحرين�ي. يذك�ر ان املنتخب الوطني 
يخوض يف كل ي�وم وحدتن تدريبيتن 
)صباحية ومس�ائية( ضمن معس�كره املقام 
يف ب�غ�����داد ويس�تمر لغاية 22 من الش�هر 
الحايل اس�تعداداً ملواجهتي إي�ران ولبنان ضمن 

التصفيات املؤهلة ملونديال قطر.

األوملبي العراقي يبدأ تدريباته استعدادًا 
لكأس آسيا

             المستقبل العراقي/ متابعة

العراق�ي،  األوملب�ي  املنتخ�ب  ب�دأ 
أم�س الثالث�اء، أول تدريبات�ه ع�ىل 
تحض�را  ال�دويل،  الش�عب  ملع�ب 
لالس�تحقاقات الخارجي�ة املقبل�ة، 
الدولي�ة  دب�ي  بطول�ة  وأبرزه�ا 
 23 تح�ت  آس�يا  كأس  ونهائي�ات 

عاما.
الالعبن  التدريبات تواجد  وش�هدت 
املحلي�ن، بانتظار التحاق املحرتفن 
يف الدوريات األوروبي�ة، خالل األيام 
القليلة املقبلة، قبل التوجه إىل مدينة 
أنطالي�ا الرتكي�ة، وإقامة معس�كر 
خارجي تتخلله عدة مباريات ودية، 
أبرزها مع املنتخب الليبي األول الذي 

سيعسكر أيًضا يف ذات املدينة.

وقاد التدريبات التشيكي مروسالف 
س�وكوب إىل جان�ب معاونيه عباس 
عبيد وس�عد حاف�ظ ومدرب حراس 
وش�ملت  س�الم،  إبراهي�م  املرم�ى 
ع�ىل  الرتكي�ز  الصباحي�ة  الوح�دة 
الجانب البدني بع�د توقف مباريات 

الدوري املحيل.
يذك�ر أن املنتخ�ب العراق�ي، تأه�ل 
إىل نهائي�ات كأس آس�يا تح�ت 23 
عام�ا، التي س�تقام يف أوزبكس�تان 
منتص�ف الع�ام الح�ايل 2022 ، بعد 
تج�اوزه عقبة املنتخب�ن املالديفي 
بالعالم�ة  وصدارت�ه  والبحرين�ي، 
الكاملة للمجموعة اآلس�يوية، التي 
أقيم�ت مبارياتها يف ملع�ب املحرق 
بالعاصمة البحريني�ة املنامة أواخر 

العام املايض.

االنضباط تقرر خسارة  
فريق ومعاقبة العب

ترشين السوري يرفض 
عرضًا للكرخ

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ررت لجنُة االنضب�اط يف االتح�اِد العراقّي لك�رِة القدم، 
خسارة فريق ومعاقبة العب.

وذك�ر بيان العالم اتحاد الكرة ان اللجنة »عقدت اجتماعاً 
لدراس�ِة االعرتاض املقدم من قبل نادي العدالة بخصوص 

إرشاك الالعب }مهيمن منذر
جاس�م{ الذي يحمل الرقم )28( من نادي الخطوط والذي 
ش�ارك ضمن فريق التاج�ي يف مباريات الكأس للموس�م 

.»2022-2021
وأش�ار البي�ان اىل ان اللجنة »قررت من خ�الل االعرتاض 
املُقدم وكتاب نادي التاجي املرقم )194( يف 29/12/2021، 
اعتبار ن�ادي الخطوط خارساً بنتيجة )3-0( اس�تناداً اىل 
أحكام املادة 8 أوال 1 من الئحة املسابقات، وحرمان الالعب 
)مهيمن منذر جاس�م( ملدة سنة واحدة، وُيحال ملفه عىل 
لجنِة ش�ؤون الالعبن بعد انتهاء العقوبة لتحديد مصره 
استناداً اىل أحكام املادة الثالثة /36 مسابقات، قراراً قابالً 

لالستئناف خالل سبعة أيام من تاريخ التبليغ«.

الزوراء يستعد ملرحلة اإلياب ب 3 خطوات مهمة

إيفرتون جيهز مقابلة مع المبارد خلالفة بينيتيز

              المستقبل العراقي/ متابعة

بدأت إدارة نادي الزوراء العراقي التحضر 
الفعيل لتحسن صورة الكتيبة البيضاء يف 
مرحل�ة اإلياب من ال�دوري املمتاز، عقب 
اتخاذها ل�� 3 خط�وات مهمة.وتضمنت 
تل�ك الخط�وات رضورة اإلرساع بافتتاح 
ملعب النوارس صاحب التصميم املعماري 
الحدي�ث، والخطوة الثانية إعالن تعاقدها 
مع هداف املنتخ�ب اللبناني محمد قدوح 
لتدعي�م خط هجوم فريقها، بينما تمثلت 
الخط�وة الثالثة يف تعين مدرب جديد بدال 
من الجهاز التدريب�ي املؤقت الذي يرشف 
عليه املس�اعد حيدر عبد األمر، من خالل 
الدخ�ول يف مفاوض�ات جادة م�ع املدرب 

أيوب أوديشو الذي سينهي بعد أيام قليلة 
دورته التدريبية يف الدوحة.وأعلن النادي 
يف بيان أم�س الثالثاء أن وفدا مؤلفا من 
رئيس النادي فالح حس�ن م�ع عدد من 
األعضاء، التقى بوزير الشباب والرياضة 
عدنان درجال لتحديد موعد افتتاح ملعب 
الزوراء.وأض�اف أن الوزي�ر درج�ال أكد 
أن افتت�اح ملعب نادي الزوراء س�يكون 
خالل األي�ام القادمة.وش�دد بيان نادي 
الزوراء عىل أن الوزارة تس�عى ألن يكون 

االفتت�اح بالصورة التي تلي�ق بهذا امللعب 
الري�ايض وما يحمل�ه من دالل�ة ومكانة 
رياضية مهمة يف العاصمة بغداد وبحجم 
هذا النادي الكبر وجماهره الكبرة التي 
تس�تحق كل الثن�اء والتقدير.وعىل صعيد 

الصفقات الكربى للنوارس، س�بق أن أكد 
نادي الزوراء تعاقده مع مهاجم املنتخب 
اللبناني محمد قدوح، لتمثيله حتى نهاية 
املوس�م قادما من العهد اللبناني.وأش�ار 
إىل أن ق�دوح س�يلتحق بصف�وف الفريق 
بعد انته�اء مبارياته مع املنتخب اللبناني 

يف تصفي�ات كأس العالم، وسيش�ارك 
مع النوارس يف مباراة الديوانية املؤمل 
إقامته�ا يف 5 فرباير / ش�باط املقبل. 
وسبق لقدوح أن خاض تجربة قصرة 
مع األندية العراقية يف املوسم املايض ، 
بعد أن مثل فري�ق أمانة بغداد قبل أن 
يعود إىل فريقه السابق العهد اللبناني.

ي�وم  تدريبات�ه  الفري�ق  ويس�تأنف 
الجمعة املقبل، بعد أن منحت اإلدارة 5 
أيام راحة للجهاز التدريبي والالعبن، 
وس�يتم اإلعالن عن صفقة املدرب الجديد 
خ�الل الس�اعات املقبل�ة، ويب�دو أي�وب 
أوديشو األقرب لتويل املهمة بعد أن فضلت 
إدارة فريقه السابق القوة الجوية التعاقد 

مع املدرب حكيم شاكر.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�تعد نادي إيفرتون إلجراء مقابلة م�ع فرانك المبارد 
بش�أن تولي�ه تدري�ب الفريق، م�ع وضع التوفي�ز لنجم 
الفريق السابق واين روني يف قائمة املرشحن أيًضا لتويل 

املهمة.
وأقال إيفرتون مدربه رافا بينيتيز عقب خس�ارة الفريق 

أم�ام نورويتش س�يتي )2-1( بالربيمرلي�ج، وذلك بعد 
توليه املهمة لقرابة 6 شهور.

وبحسب ش�بكة »سكاي س�بورتس« يبدو روني سعيًدا 
يف تدري�ب ديرب�ي كاونتي، إال أنه س�يكون م�ن الصعب 
رف�ض عرض إيفرتون بالنظر إىل تاريخ النادي وارتباطه 

الشخيص به.
وأضافت الشبكة: »أما المبارد فلم يتول تدريب أي فريق 

من�ذ إقالت�ه من تدريب تش�يليس يف ش�هر يناي�ر/كاون 
الثاني من العام املايض«.

وتضم قائمة املدربن املرش�حن أيًض�ا لتدريب إيفرتون 
كل من روبرت�و مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، إضافة 
إىل نونو إس�ربيتو س�انتو، الذي تمت إقالت�ه من تدريب 
توتنهام يف وقت سابق من املوسم الجاري، لضعف نتائج 

السبرز تحت قيادته.

رانجنيك يشيد ببوجبا.. ويرتقب عودة رونالدو
              المستقبل العراقي/ متابعة

تحدث رال�ف رانجنيك، مدرب مانشس�رت يونايتد، عن عودة 
بول بوجبا ومس�تقبل أنتوني مارس�يال م�ع الفريق. وجاء 
ذل�ك يف املؤتمر الصحفي الذي أجراه اليوم الثالثاء، والخاص 
بمواجهة برينتفورد غًدا، يف املباراة املؤجلة من الجولة ال�17 
من ال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز. واس�تهل رانجني�ك املؤتمر 

بالحديث عن مس�توى فريقه يف مباراة أستون فيال املاضية 
قائال: »إذا قارنت املواجهتن يف الكأس والدوري، س�نجد أننا 
قدمنا أم�ورا أفضل يف مباراة الدوري ع�ىل ملعب فيال بارك، 
قدمن�ا مس�توى جي�دا للغاي�ة يف أول 70 دقيق�ة«. وتاب�ع: 
»أعجب�ت كثرًا بتحركاتنا واس�تحواذنا ع�ىل الكرة وتنظيم 
املب�اراة وطريق�ة الضغط، حت�ى عندما كن�ا بحاجة للدفاع 
داخ�ل منطقة الج�زاء، قدمنا ذل�ك بصورة ممي�زة، نحتاج 

لتقديم مستوى مماثل أمام برينتفورد غًدا«. وتطرق للحديث 
ع�ن ب�ول بوجبا قائ�اًل: »حظي بوجب�ا بأول تدري�ب له مع 
املجموعة أمس، وأظهر من أول تدريب أنه العب اس�تثنائي، 
ولكن�ه ل�ن يكون متواج�ًدا يف أي م�ن املبارات�ن املقبلتن«. 
وأض�اف: »ال يمكنني التحدث عن عقد بوجبا، فأنا ال أتعامل 
مع تلك القضية، بالنس�بة يل هو ح�ارض بدنًيا يف التدريبات 
وذهنًيا أيًضا، رأيت أمورا واعدة بالنس�بة للمستقبل وأتطلع 

ملشاركته يف غضون أسبوعن عقب التوقف الدويل«.
مارسيال

وعلق عىل وضع أنتوني مارس�يال قائ�ال: »حظيت بمحادثة 
مع�ه ي�وم األح�د، محادثة ش�خصية عم�ا ح�دث وكيفية 
رؤيت�ي للموقف، تم حل األم�ر، لم يتدرب أمس أو أول أمس، 

وس�يتدرب اليوم، وعقب التدريب س�أتخذ القرار بش�أن 
تواجده يف املباراة من عدمه«.

برشلونة يستعد لضم صفقة من أياكس
              المستقبل العراقي/ متابعة

يواصل برش�لونة العم�ل عىل تدعي�م الفريق، 
االنتق�االت  س�وق  خ�الل  ممي�زة  بصفق�ات 
الش�توية الحالية، من أجل الع�ودة للقتال عىل 

األلقاب.
برش�لونة  يس�عى  الت�ي  املراك�ز  أب�رز  وم�ن 
لتدعيمه�ا، ه�و مركز الظه�ر األيرس، حيث ال 

يوجد بديل قوي للمخرضم جودري ألبا.
وبحس�ب ش�بكة »TyC Sports« األرجنتينية، 
ف�إن أح�د األس�ماء املطروح�ة ع�ىل طاول�ة 
برشلونة، هو نيكوالس تاليافيكو العب أياكس 

أمسرتدام الهولندي.
وأضافت الشبكة: »أياكس حدد 7 مالين يورو 
لبيع تاليافيكو، وهو مبلغ ليس مرتفعا للغاية 
بالنسبة لالعب بمستواه ويتواجد مع املنتخب 

األرجنتيني«.ويرتبط تاليافيكو صاحب 
ال�29 عاما، بعقد مع أياكس حتى 2023 

وال يوجد أي مؤرشات حول تجديد عقده مع 
النادي الهولندي، لذلك س�يكون رحيله موضع 

ترحيب من إدارة ناديه لكسب بعض املال.
ُيذكر أن برش�لونة ليس الن�ادي الوحيد املهتم 
بضم تاليافيكو، حيث يسعى أوملبيك مارسيليا 

الفرنيس ونابويل اإليطايل لضمه أيًضا.

إبراهيموفيتش يوايس احلكم 
الباكي عقب مباراة سبيزيا

              المستقبل العراقي/ متابعة

أقدم السويدي زالتان إبراهيموفيتش، 
نجم مي�الن، عىل رد فعل رائع تجاه 
الحكم ماركو سرا الذي أدارة مباراة 
الروس�ونري وسبيزيا يف الجولة 22 

من الدوري اإليطايل.
وانطلق أنتي ريبيت�ش، نجم ميالن، 
أم�ام منطق�ة الج�زاء يف الدقيق�ة 
90+1، ليس�قط بع�د احت�كاك مع 
الع�ب س�بيزيا، لتذه�ب الك�رة إىل 
جوني�ور ميس�ياس داخ�ل املنطقة 
ال�ذي س�ددها وس�جل هدًف�ا قاتال 

للروسونري.
لك�ن الحكم ألغى الهدف واحتس�ب 
ركل�ة ح�رة ملي�الن خ�ارج منطقة 
األفضلي�ة  يمن�ح  أن  دون  الج�زاء، 

الستمرار اللعب.
واعت�ذر س�را يف امللعب ع�ىل الفور 

لالعبي ميالن عن الخطأ بعد إطالقه 
للصافرة رسيًعا دون منح األفضلية 
للروسونري، كما زعمت تقارير أنه 
ذه�ب لغرف�ة مالبس الروس�ونري 

لالعتذار عقب املباراة.
ووفًق�ا لصحفيف�ة »الجازيتا ديللو 
سبورت« اإليطالية، فإن دموع سرا 
انهمرت بعد املباراة يف غرفة املالبس، 
وذهب إليه إبراهيموفيتش باإلضافة 
إىل 3 أو 4 العب�ن آخري�ن من ميالن 

ملواساته.
وقال إبراهيموفيتش للحكم يف غرفة 

املالبس »هذه األخطاء تحدث«.
وزع�م تقاري�ر صحفي�ة أن ماركو 
س�را س�يتعرض لعقوب�ة اإليقاف 

لفرتة طويلة عن إدارة املباريات.
يذكر أن ميالن استقبل الهدف الثاني 
من س�بيزيا يف الوق�ت القاتل، عقب 

قرار إلغاء هدف مسياس.

               المستقبل العراقي/ متابعة

رفض ن�ادي ترشين الس�وري، عرضا مقدم�ا من الكرخ 
العراقي، لضم املدافع يوسف الحموي.

وكان الك�رخ قد ضم نجمي ترشين كامل حميش�ة وعبد 
الرزاق املحمد، قبل أيام.

وق�ال ترشين، ع�رب صفحته الرس�مية عىل »فيس�بوك«: 
»تلق�ى مجل�س إدارة ترشي�ن عرضا رس�ميا م�ن الكرخ 

للتعاقد مع مدافعنا يوسف الحموي«.
وأض�اف: »الالع�ب أك�د ملجل�س اإلدارة رفض�ه االنتق�ال 
وتمّس�كه بإكمال املوسم مع الفريق، مفضالً الوقوف مع 
الن�ادي يف ظروفه الصعبة، عىل تحقيق أي مصلحة مادية 
أو ش�خصية قبل إكم�ال عق�ده والتزام�ه األخالقي قبل 

الرسمي«.
يذك�ر أن ترشين رفض يف وقت س�ابق رحيل العبيه كامل 
كواية وعيل بش�ماني، بكونه يبحث يف املوس�م الحايل عن 

النجمة الخامسة يف تاريخه والثالثة عىل التوايل.
ويحتل ترشين املرك�ز الثاني يف الدوري برصيد 21 نقطة، 
وبفارق نقطت�ن خلف الوثبة املتص�در، علما بأنه خاض 

مباراة أقل.

تسونجا يديل برأيه يف أزمة ديوكوفيتش
              المستقبل العراقي/ متابعة

أدىل الفرن�يس جو ويلفرد تس�ونجا، برأيه بعد ق�رار وزير الهجرة 
األس�رتايل، أليك�س ه�وك، بإلغ�اء تأش�رة املصن�ف األول عاملًي�ا 
الرصبي نوفاك ديوكوفيتش، ما أدى لرتحيله من أس�رتاليا، ليحرم 
م�ن الدفاع ع�ن لقبه.وأُلغي�ت التأش�رة الخاص�ة بديوكوفيتش 
لع�دم تقديمه أدلة كافية لتربير اإلعف�اء الطبي من الحصول عىل 
التطعيم اإللزامي الخاص بفروس كورونا، املطلوب لدخول البالد.
وقال تس�ونجا يف ترصيحات نقلها موقع »س�بورتس كيدا« اليوم 

الثالثاء: »أش�عر بحزن كبر عىل ديوكوفيتش، ومن املؤسف 
أن تصل األمور إىل ما وصلت إليه.«

وتابع:« لكن القواعد واضحة جًدا، واألنظمة هي األنظمة، 
ما ح�دث أمر مؤس�ف لنوف�اك والبطول�ة والالعبن، أنا 

متأكد أن ديوكوفيتش ريايض محرتم للغاية«.
وتأتي ترصيحات الالعب الفرنيس يف ظل انقسام كبر بن 

املحرتفن حول قضية الالعب الرصبي، حيث يرى عدد من 
الالعبن أن نوفاك ارتكب خطا جس�ميا، بينما يرى البعض 

اآلخر أنه تعرض لظلم كبر.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مجهور ليفربول ينقلب عىل الفيفا بسبب صالح
            المستقبل العراقي/ متابعة

وجه جمهور ليفربول انتقادات إىل االتحاد الدويل لكرة 
الق�دم »فيفا« عقب انته�اء حفل جوائ�ز »األفضل«، 

الذي أقيم أول أمس االثنن، بشكل افرتايض.
وحل املرصي محم�د صالح، نجم ليفرب�ول، يف املركز 
الثال�ث بجائ�زة أفضل الع�ب، بينما لم يت�م اختياره 

ضمن تشكيلة األفضل لعام 2021.

وش�هدت اختي�ارات الهجوم يف تش�كيلة العام وجود، 
كل م�ن: كريس�تيانو رونال�دو )مانشس�رت يونايتد( 
- إيرلين�ج هاالن�د )بوروس�يا دورتمون�د( - روب�رت 
ليوني�ل مي�يس  ليفاندوفس�كي )باي�رن ميون�خ( - 

)باريس سان جرمان(.
ووفًقا ملوقع »ليفربول إيكو« الربيطاني، فإن جمهور 
الريدز انتقد بش�دة ع�ىل مواقع التواص�ل االجتماعي 

استبعاد صالح من فريق الفيفا لعام 2021.

وقال أحدهم: »صالح ضمن أفضل 3 العبن، لكنه ليس 
يف الفريق األفضل، إنه منطق الفيفا مرة أخرى«.

وكت�ب آخ�ر: »كي�ف ال يك�ون ص�الح يف الفريق وهو 
مرشح لجائزة أفضل العب؟!«.

ون�رش ثالث ص�ورة ليورجن كلوب، م�درب ليفربول، 
غاضًب�ا، وكت�ب عليه�ا: »4 مهاجمن بينم�ا ال يوجد 
صالح«.وأش�ار رابع: »ال يوج�د صالح.. ليس عليك إال 

أن تضحك«.
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احلّق الّسليبهل تستطيع احلكومة اسعاد املواطنني؟ 

جميل السلحوتمحمد عبد الجبار الشبوط

ق�د يثري القاريء س�ؤال اخر يف الرد عىل هذا الس�ؤال الذي جعلت�ه عنوانا، وهو: هل من 
واجب الحكومة اس�عاد املواطنني؟ والجواب: نعم، من واجبها اس�عاد املواطنني بصورة 
مب�ارشة او غ�ري مبارشة، حس�ب الحال�ة. وهذه هو الثم�ن الدي يتعني ع�ىل الحكومة 
تقديم�ه مقابل طاعة املواطنني لها. ُس�ئل االمام الباقر عليه الس�ام ما حق االمام عىل 
الناس؟ قال: »حقه عليهم أن يس�معوا له ويطيعوا«، ثم سأله الراوي: فما حقهم عليه؟ 
قال: »يقسم بينهم بالسوية ويعدل يف الرعية«. واملساواة والعدالة من مقومات السعادة، 
وُيض�اف اليه�ا غريها بطبيعة الحال مثل الحرية واالمن وتس�هيل فرص العمل وحماية 

الجهد الخاص الخ. 
فاملواط�ن يطي�ع الحكومة ما دام يجدها جادة يف اس�عاده وع�دم التقصري يف بذلها هذا 
الجهد. فان قرصت او قامت بعكس ذلك سقط حقها يف الطاعة، واصبح من حق املواطن  
االحتجاج و نزع واليتها والثورة عليها واس�قاطها بالطرق املقرة دس�توريا وقانونيا يف 
البل�د. ويف ال�دول الديمقراطية يحص�ل ذلك يف الربملان اذا توفر ن�واب ممثلون حقيقيون 
للش�عب، او يف االنتخابات التالية. وهذا ما ال يتوفر للمواطن العراقي بش�كل كبري بسبب 
طبيعة النظام السيايس الحاكم يف العراق، وهيمنة طبقة سياسية معينة عىل الدولة. وال 
يمك�ن القياس عىل اس�تقالة حكومة عادل عبد املهدي الن ذل�ك كان موضوعا اخر. واذاً 
فمن واجب الحكومة الس�عي الس�عاد املواطن العراقي. وهنا يأتي الس�ؤال االهم، وهو: 
كي�ف يتم ذلك؟ يتحقق ذل�ك عرب الكثري جدا من االمور اذكر قس�ما منها فيما ييل: اوال، 
الرزق: ولعل هذا هو املطلب االول لكل انس�ان والطريق املستقيم اىل سعادته. ويستغرق 
االنس�ان من ١٨ سنة اىل ٢٢ س�نة من اجل ان يكون مؤها للعمل اما يف القطاع الخاص 
او الع�ام. وتتحم�ل الحكوم�ة مس�ؤولية تاهي�ل الفرد لدخول س�وق العم�ل. وتخضع 
هذه املس�ؤولية لحس�ابات كثرية معقدة تش�مل النظام الرتب�وي، والجامعات، وحاجة 
السوق، والقطاع الخاص، والصناعة، والزراعة، والخدمات، والتجارة الداخلية والتجارة 
الخارجي�ة، والبنى التحتي�ة، والنظام امل�رصيف، والبيئة الترشيعية والقانونية، وتيس�ري 
االجراءات، والقدرة الرشائية، وقيمة العملة، والتضخم، والضمان االجتماعي، والعاقات 
الدولية وغري ذلك مما له عاقة برزق املواطن. ويظهر من تعداد هذه املفردات الكثرية ان 
عملية توفري او تس�هيل الرزق للمواطنني بحاجة اىل عقلية قيادية وادارة علمية للموارد 
واحاطة شاملة بمستلزمات الرزق. وهذه كله لم تتوفر يف الحكومات االيديولوجية التي 
تعاقب�ت عىل حكم الع�راق منذ عام ١٩٦٣ ع�ىل االقل. وكان من النتائ�ج املبارشة لذلك: 
ازدي�اد عدد الفق�راء والعاطلني عن العمل واختناق الس�وق بخريجي الجامعات وتخمة 
الدوائ�ر الحكومي�ة باملوظفني الزائدي�ن عن الحاجة وع�دم ازدهار الصناع�ة والزراعة 
وضع�ف القطاع الخاص وتعاظ�م دور الدولة الريعي�ة وارتهان الدول�ة بعائدات النفط 
وغري ذلك. وال اتردد من القول ان الطبقة السياسية الراهنة ال تملك وعيا عميقا وشاما 
ملس�ألة الرزق يف املجتمع، بل ال تفكر بها بهذه الرؤية املرتابطة واملتكاملة لسبب بسيط 
وه�و ان اس�عاد املواط�ن وهموم�ه املرتبطة بذلك هي اخ�ر ما يفكر به سياس�يو هذه 
املرحل�ة، ولهذا نجد ان رصاعاتهم تدور حول مس�ائل اخرى ال عاقة لها برزق املواطن.  
للتاريخ اذكر ان رزق املوظف كان عىل رأس اهتماماتي حني توليت رئاسة شبكة االعام 
العراقي. وقد سعيت بجد، بالتعاون مع املعنيني من قيادات الشبكة انذاك، اىل وضع سلم 
مري�ح للرواتب، بموج�ب القانون، وقد تّوج رئيس الوزراء االس�بق ن�وري املالكي هذه 
املس�اعي باملوافقة عىل س�لم الرواتب الجديد، حس�ب الصاحي�ات القانونية. ثم حاول 
رئيس الوزراء الاحق حيدر العبادي الغاء هذا الس�لم، لكني قاومت هذه املحاولة طيلة 

وجودي يف الشبكة.

ص�درت ع�ام ٢0٢١ عن دار أ. اله�دى ع.زحالقة قّصة األطفال”مفت�اح جّدتي” للكاتبة 
الفلسطينّية د.روز اليوسف شعبان، وتقع القّصة التي رافقتها رسومات مريم الرفاعي 

يف ٢٦ صفحة.
تدور أحداث القّصة حول الحفيدة “رنا” التي انتبهت ملفتاح خزانة جّدتها الذي تعلّقه يف 
جديلة ش�عرها، فيثري فضولها وتحاول أن تعرف م�ا يوجد يف خزانة الجّدة دون جدوى، 
وعندما اس�تطاعت انت�زاع املفتاح من جديلة الجّدة وهي نائمة، ل�م تفتح الخزانة ألّنها 
ش�عرت بالخطأ ال�ذي ارتكبته وأعادت املفتاح إىل جديلة جّدتها. وبقيت تس�تمع ألغاني 
جّدته�ا وحكاياتها الّش�عبّية، إىل أن وصلت بقناعاتها الّش�خصّية بعد أن حّدثتها جّدتها 

عن األغراب الذين احتلوا بلدا، ورّشدوا أهله الذين ظلّوا يحتفظون بمفاتيح بيوتهم.
أس�لوب الكاتبة رسدّي انس�يابّي مش�ّوق، وق�د جاء يف ال�ّ�د أكثر من قضّي�ة تربوّية 
وتعليمّي�ة بطريق�ة غري مب�ارشة، وتحّف�ز الطفل القارئ ع�ىل الّتس�اؤل والّتعلّم. ومن 
القي�م الرّتبوّية والّتعليمّية التي وردت يف القّصة وجود عناوين لحكايات ش�عبّية حكتها 
الجّدة للحفيدة مثل:”قّصة الّش�اطر حس�ن، جبينه ون�ّص انصيص” ص 5، وياحظ يف 
الّصفح�ة ذاته�ا كيف اعرتفت الحفيدة بحّب جّدتها وتدليلها لها. – ورود أكات ش�عبّية 
كان�ت تعملها الج�ّدة لحفيدتها مث�ل: “الفطائ�ر والحلوّيات املح�ّاة بالقطر، كالفطري 
امللولو املحش�ّو بالّسمس�م، ولقم�ة القايض والقطايف املحش�ّوة بالج�وز والجبن. ص 
7. – وإذا كان�ت الجّدة تطبخ وتعّد الحلويات، فإّن الفيدة كانت تس�اعدها “يف تعش�يب 
األرض وقط�ف الّثم�ار عن أش�جار الربتقال والخ�وخ والرّّم�ان.”ص7. – عندما أخذت 
الحفي�دة مفت�اح خزانة الجّدة التي غفت م�ن الّتعب، لتفتحها وتنظر ما فيها، ش�عرت 
بالخط�أ الذي ارتكبته، وأعادت املفت�اح إىل جديلة الجّدة كم�ا كان، وهنا تجلّت الحكمة 
يف أس�مى معانيها:” تذّكرت نصائح والدت�ي يل بعدم القيام بعمل يف الّ�ّ ما دمت أخىش 
القيام به عانية، وهذا أيضا ما كانت تؤّكده معلّمتي يف دروس الّدين والرتبّية.” ص١١، 
وه�ذا تعري�ف لفعل الخطأ أو الحرام، وهو الذي ُيعمل يف ال�ّ�ّ خوفا من عمله يف العلن. 
– تعلي�م الّطفل ع�ىل الّصدق واالبتعاد عن الكذب، لذا ش�اهدنا الحفي�دة الّطفلة تصدق 
م�ع جّدتها عندما س�ألتها حول محاولته�ا أخذ املفتاح فأجابت:” نعم ي�ا جّدتي، لكّني 
تراجع�ت، س�امحيني، لن أفعل ما يغضب�ك أو يغضب أّمي أو رب�ّي.”ص ١٣. – وناحظ 
أيضا تعليم الّطفل فضيلة اإلعتذار عن الخطأ، حيث طلبت الحفيدة الّس�ماح من جّدتها. 
– اس�تعمال الجّدة لألغاني واألهازيج الّش�عبّية، وهذه دعوة غري مبارشة لحفظ الرّتاث 
الّش�عبّي.الحظ األغان�ي ص ٢١ و٢٢. – انته�ت القّصة بمعرفة الحفي�دة الّطفلة عّمن 
رّشدوا من ديارهم تاركني أماكهم خلفهم، واحتفظوا بمفاتيح بيوتهم وهم عىل قناعة 
بحّقهم يف العودة إليها. أعجبني يف القّصة أّن الكاتبة رسدتها بساسة، وأوصلت أهدافها 
بساسة أيضا بطريقة بعديدة عن املبارشة والوعظ؛ لتثري تساؤالت األطفال حولها، كما 
أوصلت لألطفال نكبة الّش�عب الفلس�طيني وترشيده من دي�اره دون أن تأتي عىل ذكر 
الّنكب�ة واملجازر واملذاب�ح التي رافقتها، وهذا هو اإلبداع. هن�اك هفوات لغوّية ال تخفى 
عىل الكاتبة لو انتبهت قليا لها، ومن هذه الهفوات: ما ورد يف الصفحة 5 حول”قصص 
الّش�اطر حس�ن وجبينه ونص نصيص”، فهذه حكايات شعبّية وليست قصصا. ومنها 
األغاني الّش�عبّية الت�ي وردت يف الّصفحتني ٢١و٢٢، ووصفت بأّنها أناش�يد، والّصحيح 
أّنه�ا أغاني ش�عبّية. وهناك ما أعتربه خط�أ يف كتابة الفعل املايض املّتص�ل بفاعله تاء 

املتكلّم، وبضمري املفعول به للمفرد الغائب، فمثا مع أّنه ورد يف كل شطر باألغنية:
” يا زرع قطفتو والّندى عليه

يا سامي ندهتو واسم الله عليه

»بطارية مذهلة«.. سيارة كهربائية تقطع 1200 كم بشحنة واحدة! عادات سحرية يف الصباح جتعل يومك أفضل
ببطاري�ة  مجه�زة  تس�ا  س�يارة  تمكن�ت   
متط�ورة، من قطع مس�افة أكث�ر من ١٢00 

كيلومرت )750 ميل( بشحنة واحدة.
وأش�ارت صحيفة »إندبندنت« إىل أن البطارية 
الجدي�دة ت�م تطويرها م�ن قبل رشك�ة »أور 
نكست إنريجي« )Our Next Energy( الناشئة 

يف ديرتويت.
ومكنت البطارية املتطورة سيارة تسا »موديل 
أس«، من قط�ع ضعف املس�افة تقريبا، التي 
تقطعها بالبطارية العادية، وبذلك تفوقت عىل 
معظ�م الس�يارات التقليدية األخ�رى، لناحية 
املس�افة التي يمكن قطعها بخ�زان واحد من 

البنزين أو الديزل.
وتم اختب�ار البطاري�ة الجديدة ع�ىل طرقات 
بوالية ميش�يغان، والنتائ�ج التي تم تحقيقها 
»أرس�ت معي�ارا جدي�دا لصناع�ة الس�يارات 
بأكملها«، وفقا ملؤسس رشكة ONE والرئيس 

التنفيذي لها، مجيب إعجاز.
وق�ال إعج�از »نري�د ت�ي�ع االعتم�اد ع�ىل 
الس�يارات الكهربائي�ة، وإنهاء القلق بش�أن 
املس�افة التي يمكن قطعها عرب شحنة واحدة 
م�ن البطارية، وه�و األمر ال�ذي يعيق معظم 

املستهلكني اليوم«.

ويتم تبديد املخاوف بشأن املسافة التي يمكن 
للس�يارات الكهربائية قطعها بش�حنة واحدة 
م�ن البطاري�ة، عرب بن�اء املزيد م�ن محطات 
الش�حن عىل الطرقات، وسط مساعي لتقليل 

وقت الشحن، وفقا للصحيفة.

الت�ي  الجدي�دة  البطاري�ة  ه�ذه  أن  ويذك�ر 
طورتها ONE، لها تصميم مبتكر يحتوي عىل 
الفوس�فات والحدي�د والليث����ي�وم، وتأمل 
الرشك�ة أن يتم اس�تخ���دامها يف ش�احنات 

تجارية مستقبا.

 ف�رتة الصباح مهمة للغاية، واتباع روتني 
صح�ي خالها يؤدي إىل ضبط نغمة بقية 
اليوم بشكل كامل، وتمثل 5 عادات صحية 

السبيل األمثل لذلك.
ويحت�ار كثريون يف اتباع العادات الصحية 
التي تجع�ل حياتهم أفضل، لكن القرارات 
يف هذا الس�بيل تقع أحيان�ا ضحية الوقت 
والظروف، فما ال�ذي يمكنه فعله لتفادي 

ذلك؟
يقول الخرباء يف التغذية والشؤون الحياتية، 
بحس�ب موقع »styleblueprint«، الذين 
أشاروا إىل 5 طرق رئيسية لتكوين عادات 
صحي�ة يف ف�رتة الصب�اح، ذات األهمي�ة 
الكب�رية. النوم أكث�ر: للن�وم فوائد كثرية 

مث�ل تعزيز الرتكي�ز وتقليل التوت�ر، والفوائد 
تمت�د أيضا إىل الصباح، فقلة النوم تؤثر س�لبا 
ع�ىل روتينن�ا الصباح�ي، ولذلك يج�ب النوم 
بقدر كاف. وبحس�ب الخرباء، ف�إن النوم هو 
أب�رز األم�ور الت�ي تجع�ل روتين�ك الصباحي 
أكثر فعالي�ة، وذلك من خال الن�وم من 7- ٩ 
ساعات، فذلك يؤثر إيجابا عىل وظائف املناعة 
ومستويات الهرمونات والذاكرة وحتى الرغبة 
الشديدة يف تناول الطعام. رشب املياه: إن رشب 

م�ا يع�ادل ١٦ أوقية من املياه خ�ال الدقائق 
الع�رش األوىل من االس�تيقاظ مهم للغاية لبدء 
يوم�ك بطريقة صحية، فخال س�اعات النوم 
يخضع الجسم للرحة واستعادة العافية، كما 
أن الجسم ال يتلقى ماًء خال هذه الساعات.

الصب�اح ال يس�اعد فق�ط  امل�اء يف  إن رشب 
يف ترطي�ب الجس�م والتخل�ص من الس�موم، 
ب�ل يعوض الج�وع ويقل�ل من الطع�ام الذي 
س�تتناوله بعد قلي�ل. وإىل جانب املياه، يمكن 

تناول مرشوبات صحية مثل عصري الليمون.

تن�اول الفيتامين�ات واملع�ادن: تحدث يف 
جس�م اإلنس�ان تفاعات كيميائية هائلة 
تق�در بامللي�ارات، وحت�ى تح�دث ه�ذه 
التفاعات بكفاءة وفعالية يويص الخرباء 
بتن�اول الفيتامين�ات واملع�ادن. ويمك�ن 
الحص�ول عليه�ا م�ن خ�ال الش�وفان 

والزبادي والحبوب وغريها.
أن  صحي�ح  واله�دوء:  التأم�ل  لحظ�ات 
اإلنس�ان يس�تقيظ صباح�ا ع�ىل أعمال 
كثرية يج�ب إنجازاها، لكن يمكن اقناص 
لحظ�ات من أج�ل التأمل والس�كون، بما 
يمنح اإلنسان فرصة لإلبداع عوضان عن 
اإلندف�اع. ويمكن القي�ام بذلك عن طريق 
اليوغ�ا أو التأم�ل أو الجل�وس يف الطبيعة 
أو الكتابة، وهذا يس�اعد يف إبقاء الرتكيز عاليا 

لدى اإلنسان.
االمتنان: أخذ بضع دقائق ملمارس�ة االمتنان، 
يمك�ن أن يش�كل بداي�ة إيجابية للي�وم، عىل 
سبيل املثال: فّكر يف ثاثة أشياء أنت ممتن لها، 
مثل صح����تك أو أفراد أرستك أو وظيفتك أو 
أي يشء يجعلك تبتبس�م. وس������واء كتبت 
ذل�ك يف دفرت أو قلته بص�وت عال فكلها فعالة 

بالقدر نفسه.

أعل�ن وكاء رشكة فورد عن نية الرشكة طرح Mondeo الجديدة يف أس�واق 
إضافية ملنافسة سيارات Camry الشهرية.

وتأتي الس�يارة الجدي�دة بهيكل أكرب وأكثر انس�يابية من هياكل س�يارات 
الجيل الس�ابق م�ن Mondeo، وتزين الهيكل بش�بك أمامي م�زود بعنارص 

يتداخل فيها الكروم مع اللون األسود بطريقة أنيقة وعرصية.
 ،LED وجه�زت الس�يارة بمصابي�ح جدي�دة أيضا تعم�ل بأحدث تقني�ات
وحصل�ت عىل عجات عريضة بمقاس ١٩ إنش�ا، أما هيكلها فأتى بطول 4 
أمتار و٩٣ س�م تقريبا، بعرض ١٨7 س�م، واملس�اقة بني محوري العجات 

فيه ٢٩4 سم.

فورد تنافس تويوتا بسيارهتا اجلديدة

 أعلن الجهاز املركزي لإلحصاء العراقي،  عنن عدد مش�رتكي الهاتف النقال 
يف الباد

وقال الجهاز يف تقرير، إن »عدد املش�رتكني لخط�وط الهاتف النقال العاملة 
يف الع�راق بم�ا فيها اقليم كوردس�تان بلغ ٣٩.٣ مليون مش�رتك«، مبيناً أن 

»الكثافة الهاتفية لتلك الهواتف بلغت ٩7.٨ هاتفاً لكل ١00 شخص«.
وأض�اف أن »عدد املش�رتكني لخط�وط الهاتف الاس�لكي للرشك�ة العامة 

لاتصاالت واملعلوماتية )امنية ووطنية( كان ٦٨١.٨ الف مشرتك«.
وب�ني أن »عدد خط�وط الهات�ف الثابت يف املحافظ�ات العراقية ع�دا اقليم 
كردس�تان لع�ام ٢0٢0 بل�غ ٢.١5١ مليون خط مقاب�ل ٢.١٢٦ مليون خط 

لعام ٢0١٩ بنسبة ارتفاع بلغ ١.٢%«.

إحصائية رسمية عن عدد مستخدمي 
اهلواتف يف العراق

أمريكا تعتزم تسليم العراق قطعتني أثريتني ال مثيل هلام يف العالـم
اعلنت وزارة الخارجية العراقية 
، ان الوالي�ات املتحدة األمريكية 
اثريتني  العراق قطعتني  ستسلم 

تعودان إىل اكثر من 4000 سنة
وق�ال املُتح�دث بإس�م ال�وزارة 
أحم�د الصح�اف، يف بي�ان، انه 
»َعَماً بدبلوماس�ّية اإلس�رتداد، 
القنصلي�ة العام�ة لُجمهوري�ة 
أنجل�وس  ل�وس  يف  الع�راق 
وبالتنسيق والتعاون مع املكتب 
الوطن�ي األمريك�ي للتحقيقات 
ستتسلم قطعتني أثريتني تعودان 
إىل أكث�ر من 4000 س�نة، وهما 

لوح مس�ماري يع�ود إىل مدين�ة أُور والثاني 
جزء من منشور  مسماري نادر جداً يعود إىل 

مدينة بابل القديمة والتوجد س�وى قطعتني 
كأداة  يس�تخدم  كان  وق�د  العال�م  يف  من�ه 
تعليم ن�ادرة«. واضاف ان »ه�ذا اإلنجاز قد 

تحقق يف وض�ع اليد عىل القطع 
ومصادرتها من قبل الس�لطات 
التي  األمريكي�ة ضمن الجه�ود 
غ�ري  اإلتج�ار  ملاحق�ة  تب�ذل 
امل�رشوع باآلث�ار العراقية ومن 
خال تتب�ع املعلوم�ات املُقدمة 
القانوني�ة  اإلج�راءات  وإتخ�اذ 
لوضع الي�د عليه�ا والعمل عىل 
إرجاعها إىل موطنها األصيل من 

خال السلطات العراقية«.
واش�ار اىل ان » مراس�م التسليم 
القنصلي�ة  مبن�ى  يف  س�تجري 
يف  الع�راق  لُجمهوري�ة  العام�ة 
ل�وس أنجلوس بتاري�خ ٢0/١/٢0٢٢ خال 

إحتفال رسمي«.

 أعلن الطبيب الرويس أندريه كابيتش�كني، أخصائي 
تقوي�م العظام، أن من بني أعراض اإلصابة بمتحور 
»أوميكرون« الش�عور باأللم أس�فل الظهر. ويشري 
األخصائ�ي يف حدي�ث صحف�ي، إىل أنه مع انتش�ار 
متحور »أوميكرون يف أنح�اء العالم، ظهرت بيانات 
جدي�دة عن عام�ات مميزة عند اإلصاب�ة به. فمثا 
أعلن أطباء جنوب إفريقيا، أن املصابني بهذا املتحور 

يشكون عادة من ألم يف أسفل الظهر. ولكن الشعور 
باألل�م يف الظه�ر ال يعن�ي بالرضورة أن الش�خص 
مصاب بمتح�ور »أوميكرون« ألن ه�ذا األلم يمكن 
أن يكون بس�بب نزلة ب�رد، أو حتى من وضعية غري 
مريح�ة للجس�م، خاص�ة وأن هناك أكث�ر من ٢00 
س�بب للشعور بآالم الظهر. ويقول، »األلم يف الظهر 
أو أسفل الظهر هو من أعراض العديد من املشكات 

الصحي�ة بدءا من الناتجة ع�ن وضعية غري مريحة 
املعدي�ة الفريوس�ية  للجس�م وانته�اء باألم�راض 
والبكتريية وغريها، ويمكن أن تظهر يف أسفل الظهر 
أيضا ويطل�ق عليها آالما عضلية«. ولتحديد س�بب 
ه�ذا األلم ال بد من إجراء فحص طبي ش�امل. لذلك 
عند الش�عور بألم يف أس�فل الظهر، يجب استشارة 

أخصائي لتحديد سببه ووصف العاج الازم.

هل يمكن أن تشري آالم أسفل الظهر إىل اإلصابة بمتحور اوميكرون؟

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

نتق�دم بالش�كر والتقدي�ر إلدارة إعدادية 
األه�داف االدبية للبنني للدوره�ا املتميز يف 
تحقيق الهدف الرتبوي والتعليمي ولتجسيد 
املعنى الحقيقي يف بنائها  للجيل يتحقق به 

نهضة الوطن وبناء املواطن.
 شكراً لكم جهودكم واخاصكم يف عملكم

شكر وتقدير اىل مديرية تربية الكرخ الثانية
 إعدادية األهداف االدبية للبنني


