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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكتد الناطتق باستم العمليتات املشتركة اللواء 
تحستن الخفاجي، أمس الثالثتاء، أن العراق لم 
يعتد بحاجة إىل قوات قتالية اجنبية عىل اراضيه، 
كاشتفاً ان ثتالث وحدات تابعة لقتوات التحالف 

الدويل ستغادر البالد نهاية ايلول الجاري.
وقال الخفاجي، يف ترصيح صحفي، إن العراق لم 
يعد بحاجة إىل قتوات قتالية أجنبية، موضحاً أن 
القوات العراقية تحتاج إىل التدريب واالستشتارة 
وإىل العمل يف مجال التستليح وتبتادل املعلومات 
واالستتطالع الجوي وسالح الجو يف حال حاجتنا 
إىل رضبات وطريان الجيتش أيضاً وبناء قدراتها 

وتعزيز إمكانياتها ورفع جهدها الفني.
واضاف املتحدث باسم قيادة العمليات املشركة 
عتدد قتوات التحالتف يف العراق هتو 2500 اآلن، 
وهي ستنستحب خالل هذه األيتام، ومن يأتون 
ستيعملون كاستشتارين وعددهتم يعتمتد عىل 
يف  الحتياجاتهتا  والتقديترات  األمنيتة  القتوات 

مجاالت التدريب واالستشارة.
وقال الخفاجي إن »األمريكين سينستحبون من 
قاعدتتي عن األستد وحرير، كما ستتغادر ثالث 
وحدات تابعة لقوات التحالف الدويل العراق نهاية 
الشتهر الجاري«، مردفاً بأنه »ستتاتي قوات أو 
أفراد مهمتهم االستشتارة وبناء القدرات وتبادل 

املعلومات«.
املتحّدث باستم قيادة العمليات املشتركة شتّدد 
عىل ان القوات العراقية ستكون بحاجة لإلسناد 
الجوي من جانب التحالف، بعد انسحاب القوات 

األجنبية من البالد.
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       بغداد / المستقبل العراقي

صتوت الربملان الليبي الذي يتخذ متن رشق ليبيا مقرا، أمس 
الثالثتاء، بحجب الثقة عتن حكومة الوحتدة الوطنية.وقال 
املتحدث باسم مجلس النواب أن 89 نائبا من أصل 113 نائبا 
حارضين يف مدينة طربق يف الرشق صوتوا عىل ستحب الثقة 
من حكومة رئيس الوزراء املؤقت عبد الحميد الدبيبة ومقرها 
طرابلتس، قبل ثالثة أشتهر متن املوعد املحتدد لالنتخابات. 
لكنهتا »ستتواصل عملها يف إطار تستيري األعمتال«. جاءت 
هذه الخطتوة بعد أن صادق رئيس املجلتس الترشيعي عىل 
قانون انتخابات مثري للجدل يف وقت ستابق من هذا الشتهر 

ُينظر إليه عىل أنه تجاوز لإلجراءات القانونية الواجبة وجاء 
يف صالتح الرجتل القوي املتمركتز يف الترشق خليفة حفر. 
ورد املجلس األعىل للدولة، ومقتره طرابلس عىل اإلثر معلنا 
رفضه إجراءات ستحب الثقة ومشريا إىل أنه »يعتربها باطلًة 
ملخالفتها اإلعالن الدستتوري واالتفاق السيايس، ويعترب كل 
متا يرتب عنها باطتاًل«. غري أن املستشتار اإلعالمي لرئيس 
مجلتس النتواب  الليبي، فتحتي املريمي، شتدد عىل »صحة 
اإلجراءات« التي قام بها مجلس النواب. وقال املريمي لوكالة 
األنباء األملانية )د.ب.أ(: »لقد حرض جلستة اليوم 113 نائبا، 
صوت منهم 89 نائبا لصالح إسقاط الحكومة، وبهذا يكون 

اإلجراء صحيحا بحسب الالئحة الداخلية للمجلس«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنتت رئاستة أركان الجيتش، أمتس 
الثالثاء، رفض العراق بشتدة استخدام 
أراضيه للعدوان عىل جريانه.وذكر بيان 
لها تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
ان »العالقات الثنائيتة التي تربطنا مع 

الجارة الجمهورية االستالمية االيرانية 
هي عالقات وثيقتة مبنية عىل التعاون 
وحستن الجتوار، وقتد شتهدت تطوراً 
ملحوظتاً بن البلديتن يف اآلونة االخرية 
عىل جميع االصعدة خاصة يف الجانبن 
األمني والعسكري«. وأضاف انه »وعىل 
هتذا األستاس نعترب عتن استتغرابنا  

للترصيحتات غيتتتتتتتر املتربرة التي 
نستبت اخترياً اىل رئيس هیئتة األرکان 
العامة للقوات املستلحة اإليرانية اللواء 
محمتد حستن باقتري، بشتأن وجود 
تحتركات معتتتتادية من االراضتتتي 
العراقتتتية تجاه الجمهورية االسالمية 
اإليرانية«. وأكدت رئاسة اركان الجيش 

العراقتي، ان »العتراق يرفتض بشتدة 
استتخدام أراضيه للعدوان عىل جريانه، 
وانه متمستك بحسن الجوار والعالقات 
االخويتة مع دول الجوار، مشتددة عىل 
رضورة التتزام الجميتع بلغتة االختوة 

والتعاون يف العالقات املشركة«.
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الرتبية: إعالن نتائج السادس اإلعدادي خالل 10 أيام
     بغداد / المستقبل العراقي 

كش�ف وكيل وزارة الرتبية للش�ؤون العلمية عادل ناجح البصييص، أمس الثالثاء، 
عن موعد البدء بالعام الدرايس الجديد، فيما أشار اىل إعالن نتائج السادس االعدادي 
س�تكون خالل 10 أي�ام. وقال وكيل الوزارة للش�ؤون العلمية ع�ادل ناجح عباس 
البصي�يص، إن »الوزارة ج�ادة بأن يكون الدوام حضورياً يف العام الجديد«، مش�راً 
اىل أنه�ا »أع�دت خطة للدوام الحض�وري، وخطة ثانية يف ح�ال كان الدوام مدمجاً 

)حضوري والكرتوني(، فضالً عن خطة طوارئ إذا كان الدوام الكرتونياً فقط«.
وأوض�ح أن »الوزارة عىل اس�تعداد كام�ل بوضع خطة متكامل�ة وضوابط جديدة 
لعمل املنصات س�واء الحكومية أو األهلية«، مبيناً أن »الخطة س�تتضمن برنامجاً 
متكام�اًل ع�ىل التلفزيون الرتبوي وعملية بث يقس�م عىل أيام األس�بوع وحس�ب 
املراحل الدراس�ية، باإلضافة اىل منصات خاصة ب�اإلدارات واملدارس تتيح التواصل 

مع الطالب والتالميذ«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د الناطق باس�م العمليات املش�رتكة 
اللواء تحس�ن الخفاجي، أمس الثالثاء، 
أن العراق لم يعد بحاجة إىل قوات قتالية 
اجنبي�ة ع�ىل اراضي�ه، كاش�فاً ان ثالث 
وح�دات تابع�ة لق�وات التحال�ف الدويل 

ستغادر البالد نهاية ايلول الجاري.
وقال الخفاج�ي، يف ترصيح صحفي، إن 
الع�راق لم يع�د بحاجة إىل ق�وات قتالية 
أجنبي�ة، موضح�اً أن الق�وات العراقي�ة 
وإىل  واالستش�ارة  التدري�ب  إىل  تحت�اج 
العمل يف مجال التسليح وتبادل املعلومات 
واالس�تطالع الجوي وسالح الجو يف حال 
حاجتنا إىل رضبات وطران الجيش أيضاً 
وبناء قدراتها وتعزي�ز إمكانياتها ورفع 

جهدها الفني.
واضاف املتحدث باس�م قي�ادة العمليات 
املش�رتكة عدد قوات التحال�ف يف العراق 
ه�و 2500 اآلن، وهي ستنس�حب خالل 
ه�ذه األي�ام، وم�ن يأت�ون س�يعملون 
ع�ىل  يعتم�د  وعدده�م  كاستش�ارين 
القوات األمني�ة والتقديرات الحتياجاتها 

يف مجاالت التدريب واالستشارة.
»األمركي�ن  إن  الخفاج�ي  وق�ال 
سينس�حبون م�ن قاعدت�ي عن األس�د 

وحرير، كما ستغادر ثالث وحدات تابعة لقوات التحالف 
الدويل العراق نهاية الشهر الجاري«، مردفاً بأنه »ستاتي 
قوات أو أفراد مهمتهم االستشارة وبناء القدرات وتبادل 

املعلومات«.
املتحّدث باس�م قيادة العمليات املش�رتكة ش�ّدد عىل ان 
الق�وات العراقية س�تكون بحاجة لإلس�ناد الجوي من 
جان�ب التحال�ف، بع�د انس�حاب الق�وات األجنبية من 
البالد، مش�راً إىل أنه »يف حال احتياجنا إىل نوع معن من 
الرضب�ات، وإذا كانت خ�ارج إمكانيات الق�وة الجوية، 
أب�دى التحال�ف اس�تعداده لتنفي�ذ مثل ه�ذا النوع من 

الرضبات بسالح معن يف مناطق جبلية يصعب الوصول 
إليه�ا، وذل�ك بطلب م�ن قي�ادة العمليات املش�رتكة إىل 

التحالف الدويل«.
وذك�ر الخفاجي أنه خالل األي�ام املاضية، حاول داعش 
أن يك�ون خطراً، وأن يؤثر، خصوص�اً عىل كركوك وعىل 
املوص�ل ودياىل، غر أن تأثره قليل عىل الرمادي، مؤكداً 

أن التنظيم ال يستطيع تهديد األمن يف العراق.
الخفاج�ي لف�ت إىل أن الق�وات األمنية تمكن�ت مؤخراً 
من إبطال مخطط�ات للتنظيم بتنفيذ ع�ّدة هجمات يف 

محافظة كركوك. 
وفيما يخص الطارمية، قال الخفاجي: »يمكنني القول 

إن الطارمي�ة اآلن مؤمن�ة بنس�بة 85% إىل 90%، قمن�ا 
بتعديل ه�ذه املنطقة ووزعنا قواتن�ا األمنية فيها، وإن 
الق�وة الت�ي أنش�أناها هناك له�ا وقع كبر ع�ىل األمن 
واستتبابه يف الطارمية، ونعتقد أن املنطقة أصبحت اآلن 
مؤمن�ة بالكامل عدا إكم�ال الجزء الهن�ديس يف املناطق 

بإزالة الطرفة والقصب والربدي منها«.
وفيم�ا يتعلّق باألمن االنتخاب�ي والتحديات األمنية التي 
تواج�ه عملي�ة االنتخابات، أف�اد الخفاجي ب�أن قيادة 
العملي�ات املش�رتكة بدات منذ أكثر من 3 اش�هر باعداد 
سلس�لة خطط امنية خاصة باالنتخابات، بالتزامن مع 
وجود تحدي�ات كربى تواجهها من أهمها تنظيم داعش 

واإلرهاب، الوضع الصحي يف ظل انتشار 
جائح�ة كورونا، وكذلك الس�الح املنفلت 

وغرها.
 وأض�اف أن قي�ادة العمليات املش�رتكة 
ب�كل  األمني�ن  الق�ادة  بإعط�اء  ب�دأت 
محافظات الع�راق، بما فيها محافظات 
إقليم كردس�تان، الحري�ة يف إعداد خطة 
أمنية خاص�ة باالنتخابات، تأخذ يف نظر 
االعتبار توزيع املراكز االنتخابية وتوفر 
الحماية واألطواق األمنية، وبنفس الوقت 

تعتمد عىل رسعة رد الفعل للقوات.
ولف�ت الخفاج�ي إىل تح�ّد آخ�ر، وه�و 
تحدي صناديق االقرتاع، أي نقل صناديق 
االق�رتاع ووضعه�ا يف مخ�ازن آمنة غر 
معرض�ة للح�رق أو التل�ف أو العبث، اذ 
ت�م تحديد ق�وات خاصة بنق�ل صناديق 
االق�رتاع ووضعه�ا يف امل�كان املخصص 
األمني�ة  الق�وات  ل�دى  أن  مبّين�اً  له�ا، 
خطتن أمنيتن إحداهم�ا ملا قبل عملية 
االنتخ�اب واألخ�رى ملا بعده�ا، أرشفت 
عىل انش�ائهما وزارتي الداخلية والدفاع 

وجهاز املخابرات واألمن الوطني.
وبخص�وص العمل املش�رت ب�ن القوات 
االمنية االتحادية والبيشمركة يف املرحلة 
الراهن�ة، ق�ال الخفاج�ي إن »الحكومة 
وافقت عىل تش�كيل اللواءين املشرتكن، 
أبدى األخوة يف البيشمركة استعدادهم عن طريق املوافقة 
عىل قوائم س�وف ترس�ل إىل الحكومة املركزية، وسوف 
يتم جمع وتسليح هذين اللواءين وتدريبهما وتوزيعهما 
يف املناط�ق التي يتواج�د فيها داع�ش، أي املناطق التي 
بينن�ا وبن اإلقلي�م«، موضحاً أن »هن�اك مناطق يوجد 
به�ا تنظي�م داع�ش اإلرهابي، ه�ؤالء سيمس�كون تلك 
املناط�ق، وإننا مخولون بأن نس�تخدمهم يف أي عملية، 
س�واء أكان باتجاه إقلي�م كردس�تان أو باتجاهنا، ألن 
لديه�م يف الحقيقة اإلمكانية والق�درة واملرونة يف العمل 

باالتجاهن«.

تفاصيل جديدة عن انسحاب القوات األمريكية من قاعدتني.. وآخر التطورات بشأن السيطرة على الطارمية

خطتان أمنيتان لتأمني االنتخابات: الناخبون والصناديق بمأمن
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      بغداد / المستقبل العراقي

بتوجي�ه من اللجن�ة االمني�ة العليا 
لالنتخاب�ات ت�رأس الفري�ق عم�اد 
محمد محمود وكيل وزارة الداخلية 
لش�ؤون الرشط�ة ورئي�س اللجنة 
العلي�ا  االمني�ة  للجن�ة  االداري�ة 
لالنتخابات ورش�ة العمل التدريبية 
والتي اقيمت يف مقر وكالة الرشطة 
مرك�ز العملي�ات الوطن�ي بحضور 
عدد م�ن ممثيل الوكاالت واملديريات 
يف وزارة الداخلي�ة وممثل املفوضية 
العلي�ا لالنتخابات رس�ول حس�ن، 
وذلك ل�رشح آلية عملي�ة التصويت 
الخ�اص ومفه�وم ورق�ة االق�رتاع 
ع�رض  م�ع  واملرات�ب  للضب�اط 

ساليدات توضيحية.
الق�رارات  اه�م  الوكي�ل  وأش�ار 
والتوجيهات املتخذة من قبل اللجنة 
العليا لالنتخابات للمش�اركن الذين 
اىل  بايضاحه�ا  يقوم�ون  س�وف 

منسوبيهم يف دوائرهم.
إىل ذلك،القت مفارز مديرية مكافحة 
اجرام بغ�داد القبض ع�ىل متهمن 
اثنن بالقت�ل وآخر بتجارة األعضاء 

البرشية يف العاصمة بغداد
املديري�ة يف بي�ان تلق�ت   وذك�رت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان 
»مف�ارز مديري�ة مكافح�ة اج�رام 
بغ�داد تمكن�ت م�ن الق�اء القبض 
الرتكابهم�ا  اثن�ن  متهم�ن  ع�ىل 
جريمت�ي قت�ل يف مناط�ق متفرقة 

ضم�ن قواط�ع مكات�ب مكافح�ة 
اج�رام القدس والنه�روان، حيث تم 
اتخاذ اإلج�راءات القانونية بحقهما 
وتوقيفهما وفق أح�كام املادة ٤0٦ 

من قانون العقوبات«.  
مكافح�ة  مف�ارز  ألق�ت  ذل�ك  اىل 
جرائ�م االتجار بالب�رش / الرصافة 
باالش�رتاك م�ع جه�از املخاب�رات، 
القبض عىل متهم لقيامه باملتاجرة 
باألعض�اء البرشي�ة، حي�ث دون�ت 
أقوال�ه باالعرتاف ابتدائي�ا وقضائيا 
توقيف�ه  التحقي�ق  ق�ايض  وق�رر 
وفق أحكام امل�ادة )1٧( من قانون 
لين�ال  البرشي�ة  األعض�اء  زراع�ة 
ج�زاءه الع�ادل. يف الغضون، أفادت 
مديري�ة رشط�ة محافظة ميس�ان 

باإلطاحة بعصابة لتجارة املخدرات 
بالجرم املش�هود ، جنوب املحافظة 
.  وذك�رت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت 

املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه أنه 
بن�اًء ع�ىل معلوم�اٍت اس�تخبارية 
دقيق�ة ومتابعة ميداني�ة ، تمكنت 

مف�ارز رشط�ة مكافح�ة املخدرات 
واملؤث�رات العقلية من إلقاء القبض 
عىل عصابة لتجارة املخدرات مؤلفة 
من )خمس�ة( أش�خاص يس�كنون 
محافظ�ة الس�ماوة وم�ن ضمنهم 
ثالث�ة نس�اء ، خ�الل نص�ب كمن 
محكم عىل طريق »عبدالله بن عيل« 
وذل�ك بع�د اس�تحصال املوافق�ات 
القضائي�ة .  وأض�اف البيان ، حيث 
املش�هود  بالج�رم  ضبطه�م  ت�م 
م�ن  كيلوغ�رام(   2( وبحوزته�م 
مادة الكريس�تال املخ�درة ، وأدوات 
تس�تخدم للتعاطي ، فيما أشار ، اىل 
تدوي�ن اقواله�م اصولي�اً واحالتهم 
اىل القض�اء املختص لينالوا عقابهم 

الالزم وفق القانون .

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة يرتأس ورشة عمل ختص االنتخابات
الوكالة أطاحت بعصابة خمدرات يف ميسان ومتهمني جبنايات خمتلفة يف بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الداخلي�ة،  وزارة  اوف�دت 
الثالثاء، الوجبة األوىل من املنتسبن 

الجرحى اىل الخارج لغرض العالج
 وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي 
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، »نتابع باهتمام كبر 

الداخلي�ة،  وزارة  جرح�ى  أح�وال 
ونعمل من خالل الجهات املختصة 
ع�ىل توفر العالج الالزم لهم، حيث 
الضم�ان  صن�دوق  إدارة  وجهن�ا 
الصح�ي بايفاد الوجب�ة األوىل من 
الجرحى الذين نالوا وس�ام الرشف 
خ�الل أداءهم الواج�ب، اىل الخارج 

ممن تعذر عالجهم يف العراق«.

الداخلية توفد الوجبة األوىل من املنتسبني 
اجلرحى اىل اخلارج للعالج

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رئاس�ة أركان الجيش، أمس الثالثاء، رفض العراق 
بشدة استخدام أراضيه للعدوان عىل جرانه.

وذك�ر بيان لها تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان 
»العالق�ات الثنائي�ة التي تربطنا مع الج�ارة الجمهورية 
االسالمية االيرانية هي عالقات وثيقة مبنية عىل التعاون 

وحس�ن الجوار، وقد ش�هدت تطوراً ملحوظاً بن البلدين 
يف اآلون�ة االخرة عىل جميع االصع�دة خاصة يف الجانبن 

األمني والعسكري«. 
وأض�اف انه »وعىل ه�ذا األس�اس نعرب عن اس�تغرابنا  
للترصيح�ات غي�������ر امل�ربرة التي نس�بت اخ�راً اىل 
رئيس هیئة األرکان العامة للقوات املسلحة اإليرانية اللواء 
محمد حس�ن باقري، بشأن وجود تحركات مع����ادية 

من االراض���ي العراق���ية تجاه الجمهورية االسالمية 
اإليرانية«. 

وأكدت رئاس�ة اركان الجيش العراقي، ان »العراق يرفض 
بشدة استخدام أراضيه للعدوان عىل جرانه، وانه متمسك 
بحس�ن الج�وار والعالق�ات االخوي�ة م�ع دول الج�وار، 
مش�ددة عىل رضورة التزام الجميع بلغة االخوة والتعاون 

يف العالقات املشرتكة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال رئيس جه�از االم�ن الوطني عب�د الغني 
االس�دي، أم�س الثالث�اء، ان داع�ش تح�اول 
اس�تغالل املناطق الرخوة،الفتآ إىل انه ووجهنا 
ضباط األمن بعدم التدخل يف الش�أن االنتخابي  
وق�ال األس�دي يف خت�ام زيارت�ه اىل محافظة 

نين�وى ان »زيارتن�ا لكم تأتي ضم�ن جوالتنا 
امليدانية يف املحافظ�ات التي ارشافنا فيها عىل 
الخطة األمنية للجهاز والخاصة بتأمن مراكز 
االقرتاع«، مش�ددآ عىل اهمية الوقوف بمسافة 
واحدة من جميع املرش�حن لألنتخابات،فيما 
وجه ووجه بمنع ضباط ومنتسبي الجهاز من 
التدخل يف الشأن السيايس واالنتخابي، فضابط 

األم�ن يجب أن يعم�ل للعراق فق�ط بعيداً عن 
اي انتم�اءات«.وزاد الق�ول ان«تكثي�ف الجهد 
األس�تخباري والنزول اىل الشارع لبحث ورصد 
املعلومات االس�تباقية يس�هم يف س�د الثغرات 
األمني�ة التي يح�اول الع�دو أس�تغاللها، وان 
عصاب�ات داع�ش االرهابية تحاول  اس�تغالل 
املناطق الرخوة للتأثر عىل الوضع األمني اال ان 

حسابتنا دقيقة بهذا الجانب ووضعنا اللمسات 
األخ�رة المن االنتخاب�ات«.   وتابع: »مطلوب 
منا كجه�از امني ان نعم�ل بجهد مضاعف و 
أن نتحمل املسؤلية بإعىل مستوياتها، وان من 
الس�هولة الوصول اىل القمة لكن من الصعوبة 
الحفاظ ع�ىل البق�اء فيها، ل�ذا فحافظو عىل 

مستواكم الجيد وفكروا بما هو افضل«.

اعل�ن الناطق باس�م القائد الع�ام للقوات املس�لحة اللواء يحيى 
رس�ول، أمس الثالثاء، عن العثور ع�ىل مضافة لداعش يف ناحية 

بني سعد، فيما تم ضبط حزامن ناسفن بداخلها

وقال رس�ول يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، انه 
»بن�اًء ع�ىل معلوم�ات اس�تخبارية م�ن مديرية االس�تخبارات 
العس�كرية، نفذت قوة من لواء املش�اة الثاني فرقة املشاة االوىل 

ضمن قيادة عمليات دياىل، واجب بحث وتفتيش يف قرية ابو سر 
ضمن ناحية بني س�عد اس�فرت العملية عن العثور عىل مضافة 

لعصابات داعش االرهابي تحتوي عىل حزامن ناسفن«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�ارك وزير الخارجية فؤاد حس�ن، 
أمس الثالثاء، يف االجتماع التش�اوري 

ملجلس جامعة الدول العربية
وقال املُتحدث باس�م وزارة الخارجيَّة 
أحمد الصّحاف يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نسخة منه، ان »األخر شارك 
يف االجتماع التشاوري ملجلس جامعة 
الدول العربيَّة عىل املُس�توى الوزاري، 
املُن������عق�د يف مق�ر بعث�ة دول�ة 
الكوي�ت الدائمة ل�دى األمم املُتحدة يف 
نيوي�ورك، ع�ىل هامش ُمش�اركته يف 
أعمال الجمعيَّ�ة العاّمة لألمم املُتِحدة 

يف دورتها ال�٧٦«. 
ان«االجتم�اع  الصح�اف  واض�اف 
جاء ملُناقش�ة آخر املس�ت�����جدات 
عىل الس�احة العربيَّ�ة، وتعزيز آليات 
العمل املُشرتَك وتنس�����يق املُواقف 
العربيَّة تجاه أبرز القضايا العربيَّة يف 
املنطق�ة، وعىل رأس�����ها الق�ضية 

الفلسطينة«.

رئاسة أركان اجليش: العراق يرفض بشدة استخدام أراضيه للعدوان عىل جريانه

األمن الوطني: »داعش« حياول استغالل املناطق الرخوة 

العثور عىل مضافة لـ »داعش« يف ناحية بني سعد 

وزير اخلارجية يشارك
 يف االجتامع التشاوري ملجلس 

جامعة الدول العربية

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد قائد عمليات س�ومر ورشطة ذي قار الفريق الركن سعد حربية، أمس 
الثالث�اء، عدم حاج�ة املحافظة لقوة أمني�ة رادعة للنزاعات العش�ائرية 

فيها.
 وق�ال حربي�ة إن »محافظ�ة ذي ق�ار ال تحت�اج اىل قوة رادع�ة للنزاعات 
العش�ائرية، وهنالك تهويل اعالمي للنزاعات التي تحدث فيها السيما نزاع 

قضاء الشطرة األخر«. 
وأك�د ان »الق�وات االمني�ة تتخ�ذ إج�راءات صارم�ة وتلق�ي القبض عىل 
املتس�ببن يف النزاعات فضال عن تشكيل لجنة يف مؤسسة شؤون العشائر 

لحل النزاعات«. 
وبن حربية ان »أغلب أسباب النزاعات تافهة غر مستعصية« مشدداً عىل 
ان »ذي ق�ار اآلن تنعم باألم�ان وال توجد أي قضية مس�تعصية فيها عىل 

القوات األمنية«. 
وأكد ان »هنالك نهضة لش�يوخ العشائر للتعاون مع القوات األمنية ولغة 

تفاهم مشرتكة بن جميع املراتب العسكرية والقوات األمنية«. 
ونفى حربية »وجود مناطق ُحمر يف ذي قار أمام القوات األمنية واإلجراءات 

القانونية مستمرة يف القبض عىل الكثر من مفتعيل الفتن واملندسن«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ددت مفوضي�ة االنتخاب�ات، آخر موع�د لتس�ليم وإس�تالم البطاقات 
االنتخابية غر املوزعة.  وبحسب كتاب رسمي للمفوضية تلقت املستقبل 
العراقي عىل نسخة منه، فأنه تمت »املوافقة واإليعاز اىل املكاتب االنتخابية 
واعالمهم بان يوم 2021/10/٦ س�يكون موعد إستالم بطاقات الناخبن 
غ�ر املوزعة للتصويت العام والخ�اص والنازحن وبخالفه يتحمل املكتب 
االنتخابي املس�ؤولية الكاملة عن عدم تسليم البطاقات املتبقية اىل املكتب 

الوطني«.
ولفتت املفوضية اىل، ان »البطاقات التي ستسلم اىل املكتب الوطني ستدخل 

يف برنامج الحرص وأي بطاقة أخرى لم تدخل تعترب موزعة«.

الفريق حربية: ال حاجة لقوة رادعة للنزاعات 
العشائرية يف ذي قار

املفوضية حتدد آخر موعد لتسليم واستالم 
البطاقات االنتخابية غري املوزعة

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت قي�ادة العمليات املش�رتكة، 
الكام�رات  أن  الثالث�اء،  أم�س 
الحراري�ة حقق�ت نتائ�ج مذهل�ة 
يف رص�د اإلرهابين، فيما أش�ارت 
اىل أن الع�راق دفع ثمنه�ا اىل قوات 

التحالف.
العملي�ات  باس�م  الناط�ق  وق�ال 
الخفاجي،  اللواء تحسن  املشرتكة 
يف ترصيح لوكالة األنب�اء العراقية 
)واع(: إن »قوات التحالف مهمتها 
القيام باالستطالع وتنفيذ رضبات 

جوي�ة، فض�اًل ع�ن تقدي�م الدعم 
اللوجستي، لكن ليس لديها طائرات 
أو أسلحة دفاع جوي لتسليمهم اىل 
العراق بعد انس�حابها نهاية العام 

الحايل«.
»الكامرات  أن  الخفاج�ي  وأوضح 
الحرارية، حققت نتائج مذهلة من 
خ�الل رصد آلي�ة التس�لل، وهنالك 
عملي�ات رصد تت�م بش�كل يومي 
ملتابع�ة املتس�للن واإلرهابي�ن يف 
قواط�ع العمليات كاف�ة«، الفتاً اىل 
أن »الع�راق دف�ع ثم�ن الكامرات 

الحرارية اىل قوات التحالف.

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال النائب ع�ن محاف�ظ البرصة 
خلف عب�د الصمد، أم�س الثالثاء، 
ان ق�رار الحكوم�ة العراقية بمنع 
زوار سيد الشهداء عليه السالم من 
خارج العراق من الدخول اىل العراق 
وتأدي�ة زي�ارة االربعيني�ة اال بعدد 
ضئيل جدا انما هو اجراء تعس�في 
ظالم ال يس�تند اىل اس�س منطقية 

او عقلية.
وأض�اف »ال يمك�ن للحكوم�ة ان 
تمن�ع زوار اب�ي عبد الله الحس�ن 
من اداء زيارة اربعينية استشهاده 
س�الم الل�ه عليه، فه�ذا املنهج هو 
منهج الهي والحس�ن عليه السالم 
لي�س ملكا الح�د او جه�ة او دولة 

انما هو امام العالم اجمع«.
وأض�اف ان تحجج الحكومة بوباء 

كورونا انما هو باطل وغر مقبول 
والسبب يف ذلك ان يف حال اجراء اي 
زائر قادم اىل العراق فحص كورونا 
او اب�رازه بطاق�ة التلقيح فعندها 
ما ه�و الخوف من دخول�ه العراق 
فض�ال ع�ن ان االوىل ان تخىش تلك 
الدول من ارس�ال مواطنيها للعراق 
الن معظ�م العراقين غر ملقحن 
فمن ب�اب اوىل ان تخىش تلك الدول 
من عودة مواطنيها حاملن للوباء 

ال العكس«.
وش�دد بالق�ول اننا نؤك�د لرئيس 
ال�وزراء ان قضية االمام الحس�ن 
عليه السالم قضية الهية وهي اكرب 
من الحكوم�ة و قراراتها املتخبطة 
وواجب الحكوم�ة تنظيم الزيارات 
املقدس�ة وتوف�ر االج�واء املالئمة 
كاف�ة م�ن اج�ل انجاحه�ا امني�ا 

وصحيا وخدميا.

العمليات املشرتكة عن الكامريات احلرارية: 
حققت »نتائج مذهلة« برصد اإلرهابيني

عبد الصمد يدعو احلكومة إلجراء »فحوصات« 
بدالً عن تقليص اعداد الزائرين
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    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزي�ر الداخلي�ة، عثم�ان الغانمي، بتس�ليم 
البطاقة الوطنية للمواطنني الذين اكملوا معامالتهم 
يف األول من حزيران لغاية األول من ش�هر آب للعام 

الجاري.
وذكر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه ان�ه »وبهدف تبس�يط االج�راءات والعمل عىل 
تقدي�م أفض�ل الخدم�ات للمواطن�ني، وج�ه وزير 
الداخلي�ة عثمان الغانم�ي مديرية األح�وال املدنية 

والجوازات واإلقامة بإصدار تنويه لجميع املواطنني 
الذي�ن اكمل�وا تس�ليم معامالته�م للحص�ول ع�ىل 
البطاق�ة الوطني�ة للم�دة م�ن ١/٦/٢٠٢١ ولغاية 
١/٨/٢٠٢١ بمراجع�ة الدوائ�ر الت�ي روج�وا فيها 
معامالته�م لغ�رض اس�تالم بطاقاته�م الوطني�ة 

اعتباراً من يوم غد االربعاء«. 
وأش�ار البيان اىل ان التوجيه »ش�مل قي�ام املديرية 
بإنج�از بقي�ة املعام�الت املروجة إلص�دار البطاقة 
الوطنية بعد ه�ذا التاريخ الحقاً خ�الل مدة وجيزة 

لغرض استالمها«.

وزير الداخلية يوجه بتسليم البطاقة الوطنية ملن أنجز معاملته خالل هذه الفرتة

    بغداد/ المستقبل العراقي

تعل�ن وزارة الكهرب�اء إنته�اء إس�تعداداتها 
التحضريية الكاملة إلنجاح الزيارة األربعينية 
وخدمة زوار س�يد الش�هداء عليه السالم من 
خ�الل العمل امليدان�ي املبارش للس�يد الوزير 

)عادل كريم( واملالكات املتقدمة يف الوزارة ،
إذ تضمنت االعمال املنجزة من قبل الرشكات 

العامة املعنية ضمن قطاع املسؤولية اآلتي:
التجهي�ز الكام�ل ملحافظة كربالء املقدس�ة 
بالطاق�ة الكهربائي�ة ع�ىل مدار ٢٤ س�اعة 
املناط�ق  ضم�ن  الزائري�ن  ط�رق  ،وتأم�ني 
الجنوبي�ة والش�مالية والوس�طى ومناط�ق 
الفرات االوس�ط بإتجاه املراقد املقدسة ،كما 
وتأم�ني تأمني اإلن�ارة الليلية لكاف�ة الطرق 

الفرعي�ة والرئيس�ية ، تأمني مص�ادر تغذيٍة 
بديلٍة ، 

واإلستنفار الكامل ملالكات الصيانة وتشكيل 
مرابط�ات تتوىل تقدي�م الخدم�ات عىل مدار 
اليوم ،وفتح املخازن امام فرق الصيانة لتوفري 
امل�واد الحاكم�ة لتأهيل الش�بكة وصيانتها، 

وتأهيل الديزالت والگاز أويل . 
كم�ا إش�تمل الجهد ال�وزاري عىل التنس�يق 
الكامل مع دي�وان محافظة كربالء واالجهزة 
البلدي�ة والخدمية واالمني�ة لتأمني متطلبات 
الزيارة ، وتش�كيل ث�الث خطوط متخصصة 
للصيان�ة الفوري�ة داخ�ل املدن ومش�ارفها 
والط�رق الرئيس�ية ضم�ن مخارجه�ا ، مع 
االيع�از اىل كافة تش�كيالت الكهرب�اء بتوفري 
الجهد الساند املشتمل عىل الرافعات والعجالت 

التخصصي�ة والحقلية لرفد م�الكات توزيع 
كهرباء كربالء يف واجباتهم ،

وأخ�رياً املش�اركة ضم�ن الجه�د اآليل لنق�ل 
الزائرين من وإىل مدنهم . 

ان تش�كيالت وزارة الكهرب�اء كافة تس�خر 
مقدراتها وامكانياتها وتس�تنفر الهمم يف كل 
وق�ت لخدمة ورفاهي�ة املواطن ، وكما كانت 
وزارة الكهرباء حارضًة وبمس�توى الطموح 
يف إنجاح املناس�بات واالحداث الوطنية ونقل 
ص�ورة مرشفة عن هذا البل�د العظيم ، فإننا 
وضم�ن الزي�ارة األربعيني�ة س�نكون ره�ن 
اإلش�ارة لرس�م مالم�ح ه�ذه املناس�بة بما 
يتناس�ب وقدس�يتها ، توافقاً وإنسجاماً مع 
رس�الة الحكومة واهدافها للمرحلة الحالية 

واملقبلة .

الكهرباء تتبنى إنجاح مراسم الزيارة األربعينية: 
نتفانى لتقديم األفضل

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر التخطيط خالد بت�ال النجم، 
أم�س الثالثاء، مع وزير العمل والش�ؤون 
االجتماعي�ة عادل الركابي، امكانية اعادة 
النظر بمعايري الش�مول بش�بكة الحماية 

االجتماعية.    
تلق�ى  التخطي�ط،  ل�وزارة  بي�ان  وذك�ر 
أن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
»وزير التخطيط خالد بتال النجم استقبل 
وزي�ر العمل والش�ؤون االجتماعية عادل 
الركابي«.  وأضاف أن »الوزيرين بحثا خالل 
اللقاء واقع ش�بكة الحماي�ة االجتماعية 
والي�ات الش�مول املعمول به�ا االن، وفقا 
ملعيار خ�ط الفقر،ودعا وزي�ر التخطيط، 
اىل إعادة النظر بمعايري الش�مول بش�بكة 
الحماي�ة، بناء عىل املتغ�ريات االقتصادية 
ش�هدها  الت�ي  والصحي�ة  واالجتماعي�ة 

الع�راق بعد جائحة كورون�ا، وبما يضمن 
استهداف االرس االشد فقرا، والتي ترضرت 
بفع�ل هذه الظ�روف«، مؤكدا »اس�تعداد 
ال�وزارة للعم�ل م�ع وزارة العم�ل لوضع 
معاي�ري مناس�بة، وان اج�راءات تدقي�ق 
بيان�ات امل�راد ش�مولهم والت�ي تأتي من 
وزارة العمل، يتم انجازها من قبل الجهاز 
املركزي لالحصاء يف غضون ٧٢ ساعة، وال 
يوج�د اي تأخري يف هذا الجان�ب«.  واتفق 
الطرفان عىل »تش�كيل فريق مش�رك من 
الوزارتني لدراسة امكانية تعديل استمارة 
الش�مول، بما يضمن رفع مس�توى حالة 
الرضا لدى املستفيدين من شبكة الحماية 
االجتماعية«.  وبحسب البيان فقد »حرض 
اللق�اء رئي�س الجهاز املرك�زي لالحصاء 
ومدي�ر ع�ام الش�ؤون الفني�ة يف الجهاز، 
فيم�ا حرضه ع�ن وزارة العمل مدير عام 

الدائرة القانونية يف الوزارة«.

وزيرا التخطيط والعمل يبحثان إمكانية إعادة 
النظر بمعايري الشمول بشبكة احلامية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

قال رئيس رشكة النفط الوطنية، احسان عبد الجبار 
اس�ماعيل، أم�س الثالث�اء، ان الرشكة تق�وم بإجراء 
تقييم شامل بوجود ثروة وخزين كبري من الغاز الحر 
الذي نس�عى اىل اس�تثماره م�ن قبل الجه�د الوطني 

بالتعاون مع الرشكات العاملية الرصينة
 وجاء ذلك خالل اجتماع ترأسه رئيس الرشكة احسان 
عبد الجبار ملناقشة خطة تطويرية متكاملة للنهوض 
بقطاع االستكشاف للرقع الغازية، ان »االجتماع يأتي 
ضمن سلس�لة من االجتماع�ات والح�وارات املكثفة 
لوضع اللمس�ات النهائية لخط�ة تطويرية متكاملة 
ته�دف اىل ترسي�ع خط�ط االس�تثمار االمث�ل للثروة 
الهايدروكاربونية يف أنحاء العراق«. واش�ار اسماعيل 
ان«الرشك�ة تقوم بإج�راء تقييم ش�امل لواقع هذه 
الراكي�ب الهايدروكاربونية مع توقعاتنا بوجود ثروة 
وخزين كب�ري وخصوصا من الغاز الحر الذي نس�عى 
اىل اس�تثماره من قب�ل الجهد الوطن�ي بالتعاون مع 
ال�رشكات العاملية الرصينة«، مؤكدا بأن«هذه الخطة 
سيتم عرضها عىل مجلس الوزراء من اجل استحصال 
املوافق�ة عليه�ا ورص�د املوازن�ة لها«.  ه�ذا وحرض 
االجتماع كل  النائب االول لرئيس الرشكة حامد يونس 
ومدير ع�ام دائرة املكامن وتطوي�ر الحقول النفطية 
ومدير عام رشكة االستكشافات النفطية ومدير عام 
دائرة العق�ود والراخيص البرولية اضافة اىل الفريق 

املكلف بإعداد ومتابعة هذا  امللف.

النفط تتوقع خزينًا كبريًا 
من الغاز احلر وتطلب 

موازنة من جملس الوزراء

    بغداد / المستقبل العراقي

أكدت أمان�ة بغ�داد التزامها بتوجيه�ات رئيس 
املتجول�ني  بالباع�ة  املس�اس  بع�دم  ال�وزراء 
)البس�طيات( وع�دم إزالة س�قف ع�ن العوائل 
الفق�رية وامل�ي بخطته�ا وفلس�فتها الجديدة 
بإزال�ة التجاوزات.وذك�ر بي�ان لالمان�ة تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان »أمانة بغداد 
مس�تمرة بالعم�ل عىل وف�ق توجيه�ات رئيس 
ال�وزراء وتنفيذ حمالت ازال�ة التجاوزات واعداد 

خطط واس�عة بعدما حظي�ت بتفاعل كبري من 
املواطنني وفلسفة امني بغداد عالء معن الجديدة 
عرب تفعيل وتشجيع االزالة الطوعية التي اثبتت 
نجاحه�ا يف ع�دة مناط�ق مثل ش�ارعي الفالح 
وصفي الدين الحيل بجانب الرصافة والوش�اش 
يف املنصور ومناطق اخرى يف العاصمة«. وأضاف 
ان »م�ا جاء يف االجتم�اع الذي ال�دار بني رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي والنائب االول لرئيس 
مجل�س الن�واب حس�ن الكعبي ينطب�ق وتوجه 
امانة بغداد يف فلس�فتها بش�أن التجاوزات عرب 

عدم املساس بأرزاق املوطنني الفقراء وخصوصا 
الباع�ة املتجولني اصحاب البس�طيات املتحركة 
)غري ثابتة(«. وأش�ار البيان اىل ان »حمالت إزالة 
التجاوزات يف عموم مدينة بغداد تشمل تجاوزات 
اصح�اب املح�ال التجاري�ة واملش�يدات الثابت�ة 
املتجاوزة عىل الرصيف والشارع«. وأكدت أمانة 
بغداد ان »العمل جاٍر عىل إيجاد ساحات نظامية 
كبديل للباعة املتجولني وبتصاميم عرصية وعدم 
املس�اس بدور الفق�راء لحني اكمال الدراس�ات 

والخطط التي تتعلق بمعالجة واقعهم«.

أمانة بغداد تؤكد عدم املساس بالباعة املتجولني أو إزالة 
سقف عن العوائل الفقرية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة املنافذ الحدودية، أمس الثالثاء، إحباط تهريب ثالث 
حاويات تحمل مواد مخالفة لرشوط وضوابط االسترياد.  

وذكرت الهيئة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، أنه 
»بناًء عىل املعلومات الواردة من ش�عبه االستخبارات والراخيص 
األمنية من ضبط ثالثةحاويات محمله )مالبس مستعمله والصق 
س�رياميك وبليت املنيوم( مخالفة لرشوط وضوابط االس�ترياد يف 

ميناء ام قرص الجنوبي«.  
وأضافت »تم تشكيل لجنة من الجهات املختصة وتنظيم محرض 
ضب�ط أص�ويل واإلحالة إىل القض�اء التخاذ اإلج�راءات القانونية 

بحق املخالفني«.

املنافذ تضبط حاويات مالبس 
خمالفة للرشوط يف أم قرص

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة االتص�االت، أم�س الثالثاء، إطالق س�عات إضافية 
لش�بكات االنرنت يف محافظتي كربالء والنجف استعداداً للزيارة 

األربعينية.
وقال املتحدث الرس�مي باسم الوزارة رعد املشهداني إن »الوزارة 
أطلقت سعات إضافية لشبكات االنرنت، خصوصاً يف محافظتي 
كربالء املقدس�ة والنج�ف األرشف، من أجل توف�ري خدمة أفضل 
لخدمات االنرنت سواء كان يف االتصال أو تحميل الصور ومقاطع 

الفيديو )Download( يف هذا الحدث املهم«.
وأضاف أن »تقوية سعات األنرنت يف محافظتي كربالء املقدسة 
والنجف األرشف جاءت مراعاة للكثافة الس�كانية، التي ستكون 
هن�اك يف أيام الزي�ارة األربعيني�ة، وتقليل الضغط عىل ش�بكات 

االتصاالت خالل أيام الزيارة«.
ويحيي مالي�ني الزائرين الزيارة األربعينية م�ن خالل الذهاب إىل 
كربالء املقدس�ة مشياً عىل األقدام، يف وقت أعلنت فيه محافظات 

تعطيل الدوام الرسمي لعدة أيام تزامناً مع الزيارة.

    نينوى / مروان ناظم

اعلن�ت محافظة نينوى، اطالق ارصدته�ا املجمدة من قبل وزارة 
املالي�ة البالغ�ة ٤٠٠ مليار دينار، فيما كش�فت عن انها س�تبدأ 
مشاريع كانت متوقفة عن العمل منذ اكثر من ثالثة أعوام نتيجة 

لقرار تجميد ارصدتها.
 وق�ال محاف�ظ نين�وى نج�م الجب�وري يف حديث صحف�ي، إن 
»الحكومة املحلية يف محافظة نينوى تس�لمت رسميا ٤٠٠ مليار 
دينار والتي كانت قد جمدته�ا وزارة املالية بعد توديعها من قبل 

املحافظني السابقني«. 
وتابع ان« املبالغ التي تس�لمتها الحكومة املحلية س�ترصف عىل 
مئات املشاريع التي مازالت متوقفة عن العمل وابرزها املشاريع 

الصحية«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة امل�رور العامة، أم�س الثالثاء، ايقاف محاس�بة 
املركبات اليت تحمل لوحات تسجيل قديمة.     

وقالت املديرية يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»مدير املرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي وجه 
بأيقاف املحاسبة عىل املركبات التي تحمل لوحات تسجيل قديمة 

)قبل ٢٠٠٣(«.   
وبحس�ب البيان، دع�ا الربيعي »املواطنني مم�ن اكملو معامالت 
تحويل أرقامه�م إىل الرقم الجديد )املرشوع الوطني( بالتوجه إىل 

مجمعات التسجيل ألستالم لوحاتهم وتثبيتها عىل مركباتهم«.

بمناسبة األربعينية.. االتصاالت تطلق سعات 
إضافية يف حمافظتي كربالء والنجف

نينوى تتسلم 400 مليار دينار 
من أرصدهتا املجمدة

املرور توقف حماسبة املركبات التي حتمل 
لوحات تسجيل قبل 2003

    بغداد/ المستقبل العراقي

التقت وزيرة االعمار واالس�كان والبلديات العامة، املهندسة نازنني محمد وسو، يف مقر 
الوزارة ، وزير األشغال العامة واإلسكان األردني املهندس يحيى الكسبي، والوفد املرافق 
له، و الذي ضم جهات تنفيذية واستش�ارية ومعنية بقطاع االس�تثمار.وذكرت الوزيرة، 
ان الجانبني عقدا اجتماعاً موس�عاً، ضمن سلسلة االجتماعات الدورية الخاصة بتفعيل 
االتفاقية الثالثية )العراقية واالردنية واملرصية(، موضحًة ان االجتماع استعرض الفرص 
االس�تثمارية املتاحة امام القطاع الخاص االردني، يف مجاالت االس�كان والطرق والبنى 
التحتي�ة، مؤك�دة تقديم الدع�م الكامل له للمش�اركة يف عملية البناء، وتب�ادل الخربات 
ب�ني البلدين الصديقني.من جهته قدم وزير االش�غال االردني، ش�كره وتقديره لوزيرة 
االعمار، عىل دعمها الال محدود، ودورها االيجابي يف ادراج قطاع البناء والتش�ييد ضمن 

مخرجات االتفاقية الثالثية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

ت�ط�ل��ق وزارة ال�ع�م�ل وال��ش���ؤون 
االج�ت�م�اع�ي��ة ق�ري�ب�ا، اس��ت�م�ارة 
)ال�دخ��ل ال�ب�دي��ل( ل�ألس��ر املتعففة 
والفق�رية، بينم�ا ت�درس تقس�يط الديون 
املرتبة بذمة املحارضين املجانيني عىل ١٢٠ 
شهرا، ممن تم تعيينهم. وق�ال�ت رئ�ي�س�ة 
االج�ت�م�اع�ي�ة  ال�ح�م�اي��ة  ه�ي�ئ��ة 
ب��ال���وزارة ه��دى محم�ود س�جاد إن 
»استمارة الدخل البديل التي اعدها باحثون 
من حملة الشهادات العليا ب�ال�ت�ن�س�ي�ق 
م��ع ال�ه�ي�ئ�ة، ت�خ�دم ال�ش��ري�ح�ة 
املتعفف�ة  االس��ر  م�ن  األك��ب���ر 
والفق�رية، وفق�ا لقان�ون هيئ�ة الحماي�ة 
االج�ت�م�اع�ي�ة امل�رق�م ١١ لسنة ٢٠١٤ 
وبالتنس�يق م�ع وزارة التخطيط والتعاون 
االنمائ�ي«. وأضاف�ت أن »ع�دد االرس التي 
تمن�ح اإلعانة االجتماعية ش�هريا ويعيلها 
ال�رج�ل، ت�ج��اوز 99٦ أل�ف�ا، بينما بلغ 
ع��دد م�ن تعيلها امل���رأة، أكثر م�ن ٤٣١ 
أل�ف��ا، ال��ى جان�ب اع���داد مماثل�ة لم 

تشمل ب�اإلع�ان�ات، م�ا دف�ع الهيئة ال�ى 
ال�ع�م�ل إلط�الق استمارة الدخل البديل«. 
وذك�رت س�جاد ان »االس�تمارة املتواج�دة 
حاليا لدى وزارة التخطيط، ستطلق قريبا، 
من أجل أن يتس�نى لهيئة الحماية املبارشة 
االس��ر  واح�ص��اء  رص��د  بإج�راءات 
املتعففة والفقرية بما يس�هم ف�ي تحسني 
ظروفه�ا املعاش�ية واالقتصادي�ة«. وبينت 
يف الس�ياق ذات�ه أن »مبل�غ االعان�ة يمنح 
اىل األرس الت�ي ت�ع�ي��ش ت�ح��ت خ��ط 
ال�ف�ق�ر وال ت�م�ل�ك م�ن س��ب�ل العيش 
ش��ي�ئ�ا«، م�ن�وه�ة ب��ان »االع��ان��ة 
االج�ت�م�اع�ي��ة ت�ه�دف ال�ى س�د الحد 
االدن�ى م�ن احتياجه�ا«.  واش�ارت مديرة 
هيئة الحماية االجتماعية اىل ان »ال�دائ�رة 
س�رفع كتابا اىل االم�ان��ة العامة ملجلس 
ال��وزراء إلط�ف�اء ال�دي�ون املرتبة بذمة 
املحارضي�ن املجانيني بع�د تعيينهم بصفة 
عقد وكانوا يتقاضون االعانة االجتماعية«، 
منبه�ة اىل ان�ه يف ح�ال ع�دم اس�تحصال 
املوافقة، س�يتم تقس�يط تل�ك الديون عىل 

١٢٠ شهرا وفقا لقانون هيئة الحماية«.

العراق واألردن يعقدان اجتامعًا 
ُص قطاع البناء والتشييد موسعًا يخَ

ضمن خمرجات القمة الثالثية

العمل تستعد إلطالق استامرة »الدخل البديل« 
وتدرس تقسيط »ديون املحارضين«

تعرف عىل طريقة اإلصدار 
اإللكرتوين لبطاقة التلقيح الدولية

الزراعة: املبارشة 
باسترياد البيض

    بغداد / المستقبل العراقي

تنرش املستقبل العراقي طريقة اإلصدار لبطاقة التلقيح الدولية إلكرونياً.
 ويكون التقديم عرب الرابط وعرب الخطوات اآلتية: 

١ - ملء االستمارة إلكرونياً.
٢- دفع املبلغ إلكرونياً من خالل بطاقات الدفع املعتمدة يف العراق. 

٣- باإلم�كان ايصال البطاقة إىل املنزل مع دفع أج�ور التوصيل او مراجعة 
أحد مراكز اصدار البطاقات الستالمها مبارشة. 

أما املستمس�كات املطلوبة فهي، )جواز الس�فر والبطاقة املوحدة او هوية 
األحوال املدنية وبطاقة التلقيح مع صورة شخصية ذات خلفية بيضاء(. 

ويك�ون أجور إصدار البطاقة للعراقيني ٣٠ ألف دينار وللعرب واألجانب 5٠ 
ألف دينار.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أم�س  الزراع�ة،  وزارة  أعلن�ت 
الثالث�اء، ع�ن املبارشة باس�ترياد 
بيض املائدة لس�د حاجة الس�وق 

املحلية.
 وبين�ت يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه ان االسترياد 

يكون م�ن خالل الرشك�ة العامة 
للتجهيزات الزراعية. 

املحلي�ة  األس�واق  ان  اىل  يش�ار 
بأس�عار  ارتفاع�اً كبرياً  ش�هدت 
البيض خ�الل األس�ابيع املاضية 
ووصلت الطبقة الواحدة بني ٦ اىل 
٧ اآلف دينار بسبب شحة املنتوج 

املحيل وغلق االسترياد.

حمافظ البرصة يصدر قرارات مهمة ختص 
مباريات الدوري املمتاز

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

قرر محافظ البرصة اس�عد العيداني، أمس الثالثاء، السماح للجماهري 
الرياضية بدخول مالعب املحافظة التي عليها مباريات الدوري املمتاز 
وق�ال العيداني، يف ترصيح�ات صحفية، »أي عنرص أمن�ي او مدني يف 
املدين�ة الرياضية يمنع الجماهري من الدخ�ول، والقنوات من التصوير 
س�يعرض نفس�ه للحس�اب«.واضاف، »لن نمنع اي كامريا تلفزيونية 
م�ن الدخول والتصوير ولن نس�اوم عىل االس�تخفاف بحقوق املواطن 
الب�رصي«، مبين�ا ان »للجماهري حق مش�اهدة املباريات عرب شاش�ة 
التلفاز وأن سياس�ة الذل التي تتبعها القن�وات والرشكات الناقلة التي 
تمتلك حقوق النقل يجب أن تتوقف«.وتابع، »مثلما دخلت الجماهري يف 
مب�اراة القوة الجوية والزوراء سنس�مح لجماهرينا بالدخول«.واردف، 
»أم�ام القن�اة الناقلة فرصة ٣ س�اعات لتدارك األمر وبعكس�ه تتحمل 
ش�باب س�بورت ورشكة أض�واء تبعات م�ا س�يحدث«.وذكر محافظ 
الب�رصة انه »من يجلس خلف الكريس عليه ان يعرف جيدا ان الش�ارع 

البرصي يغيل جراء سياسة التهميش املتعمدة«.

حمافظ بغداد يطلق »خط طوارئ« للقضاء 
عىل شح املاء يف النهروان

   بغداد/ طالب ضاحي/ عادل احمد

أعل�ن محافظ بغ�داد املهن�دس محمد جابر 
العط�ا، املوافقة عىل إنش�اء »خ�ط طوارئ« 
النه�روان،  إىل منطق�ة  الخ�ام  امل�اء  لنق�ل 

والقضاء عىل شح املياه يف املنطقة.
وقال املحاف�ظ خالل اجتماع عقده يف ديوان 
املحافظة بحضور مستش�ار رئيس الوزراء، 
لحل مشكالت منطقة النهروان، ضمن األمر 
الديواني )٢5٨( »إن االجتماع جاء لتحس�ني 
الواقع الصحي، والربوي، وايجاد حل ألزمة 
املي�اه يف النه�روان، وكيفي�ة تغذي�ة القرى 
املج�اورة«، مؤك�دا صدور قرارات حاس�مة 
بالنسبة النشاء خط طوارئ للماء، ومعالجة 

أزمة املياه يف النهروان«.
وأش�ار العطا اىل أن االجتم�اع تمخض أيضا 

عن ص�دور ق�رار برف�ع جميع التج�اوزات 
الحاصل�ة ع�ىل األرايض املخصص�ة للمباني 
مدرس�ية، كذل�ك ترش�يح مس�احات أخرى 

لل�رشوع بإنش�اء م�دارس جدي�دة، الفتا إىل 
ال�رشوع بتلك األعم�ال ح�ال املصادقة عىل 

قرارات االجتماع.
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اىل الرشيك / عالء مجيد عباس
اقتىض حضورك اىل مرصف صندوق االسكان العراقي 
فرع النجف وذلك للموافقة عىل استالم سلفة والخاصة 
بالعقار املرقم 3/42208  حي الغري مناصفة عريك 
زي�د عيل عبادي جبار مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم  
داخل العراق وش�هر خارج العراق وبعكس�ه س�وف 

تصدر السلفة وفقا للضوابط الالزمة
�������������������������������������������� 

اىل الرشيك / نعيمة جابر  كاطع 
توجب علي�ك الحضور اىل صندوق االس�كان العراقي 
ف�رع النجف وذلك التثبت اق�رارك باملوافقة عىل قيام 
الرشي�ك مصطفى ش�فيق نعمة بالبن�اء عىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة  1/2926 املناذرة الحصوة 
حي الهادي خالل مدة خمسة عرش يوما داخل العراق 
وشهر خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
مقدم الطلب

مصطفى نعمة
 ��������������������������������������������

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الهندية 

العدد : 27 / 2020 
التاريخ : 19 / 9 / 2021 

م / تنويه 
س�قط س�هوا يف اعالنن�ا املرق�م اع�اله واملنش�ور يف 
صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 2446 يف 8 / ايلول 
/ 2021  ، حيث لم يذكر ، ان سهام املدين املباعة عىل 
الش�يوع وكذلك يوجد يف العقار دار مس�احة 128 م . 

لذا اقتىض التنويه . 
املنفذ العدل 

��������������������������������������������
جمهورية العراق 

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 

مديرية رشطة محافظة صالح الدين 
مديرية شؤون البنى التحتية 

شعبة املستودعات االلية والفنية 
العدد : 26 / ب / 638 

التاريخ : 20 / 9 / 2021 
املوضوع / نرش اخطار 

كتاب قسم الش�ؤون القانونية ذي العدد م2 / 4213 
يف 13 / 9 / 2021 واملشار فيه اىل كتاب محكمة قوى 
االمن الداخيل املنطقة الثانية ذي العدد 9084 يف 23 / 
8 / 2021 يرجى نرش االخطار الخاص باملتهم الهارب 
النقيب ) صالح عبد الحسن فرهود مرشي العزاوي ( 
اس�م والدته ) فضيله غانم ريحان ( يسكن محافظة 
بغداد – الحسينية يف جريدتكم الرسمية وتزويدنا من 

ثالث نسخ لغرض حسم املجلس التحقيقي . 
العميد 

ثائر ضامن عباس 
مدير شعبة املستودعات االلية والفنية 

��������������������������������������������
فقدان 

فق�دت الهوي�ة املرقمة والصادرة م�ن وزارة العدل – 
دائ�رة االصالح العراقية باس�م / عقي�ل موىس خلف 
فق�دت يف ي�وم 29 / 8 / 2021 – فم�ن يعث�ر عليها 

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

السيد قايض محكمة بداءة الكاظمية املحرتم 
املدع�ي : املحام�ي / عزي�ز حس�ن محمد / يس�كن 

الكاظمية / م 427 ز 51 د 5 كرفانات .
املدعى عليه : ضحى س�امي جاس�م / يس�كن سبع 
البور – نهاية شارع الس�وداني / قرب اسواق ريتاج 

/ د 12300 .
2-مرك�ز رشط�ة التاج�ي / حماميات محل�ة 27 / 

4118 حي العسكري .
جهة الدعوى :

يل بذم�ة موكلتي مبلغ ضحى س�امي جاس�م اتعاب 
محام�اة ق�دره ) 000 ، 300 ( ثالثمائ�ة ال�ف دينار 
عراق�ي عن الدعوى املرقم�ة ) 1267 / ش / 2021 ( 
يف تاريخ 24 / 3 / 2021 مع اتعاب املحاماة والرسوم 
واملصاريف ولحد االن ل�م تعطي املبلغ املذكور وصدر 
الحكم بالعدد 1267 / ش / 2021 واكتس�ب الدرجة 
القطعي�ة وعليه اطلب من محكمتك�م املوقرة دعوى 
املدعى علي�ه للمرافع�ة والحكم بتس�ديد املبلغ الذي 
بذمته مع تحميله كافة الرس�وم واملصاريف واتعاب 

املحاماة .
املدعي 

املحامي / عزيز حسن محمد 
��������������������������������������������

فقدان
فقدت الهوي�ة الصادرة من جامع�ة املوصل – كلي�ة 
الهندس�ة بإس�م الطالب / عباس ناج�ي انذير. فمن 

يعثر عليها يسلمها اىل جهة اإلصدار.
�������������������
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف الضلوعية 

محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 
العدد : 340 / ش / 2021 
التاريخ : 20 / 9 / 2021 

اىل / املدعى عليه : عدنان حسن عبد الله 
م / تبليغ 

اقام�ت زوجت�ك املدعية ) امل خلف حم�ود ( الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة 340 / ش / 2021 طال�ب فيه�ا 
نس�ب الطفل ) س�اره عدنان حس�ن – تولد 31 / 8 
/ 2017 ( منك وملجهولية محل اقامتك حس�ب كتاب 
مرك�ز رشطة الضلوعي�ة بالع�دد 1612 يف 23 / 8 / 
2021 ق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ن محليت�ن 
واس�عتي االنتش�ار عىل موعد املرافع�ة املصادف 12 
/ 10 / 2021 ويف ح�ال عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابا وعلنا 

وفق القانون.
القايض 

احمد حميد حسان 
��������������������������������������������

تنويه 
ورد يف جريدة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 2455 يف 21 
/ 9 / 2021 اع�الن مزاي�دة بي�ع عق�ار – حيث ذكر 
باالعالن اس�م عب�د االئمه دخيل عبد الحس�ن دخيل 
عب�د ) خط�أ ( والصحيح ه�و عبد االئم�ه دخيل عبد 

الحسن – لذا اقتىض التنويه .
��������������������������������������������

تنويه 
ورد يف جريدة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 2455 يف 21 
/ 9 / 2021 اع�الن مزاي�دة بي�ع عق�ار – حيث ذكر 
باالعالن اس�م محمد مجيد خلف ) خطأ ( والصحيح 

هو محمد حميد خلف – لذا اقتىض التنويه .

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة                                                           

رقم االضبارة / 70 / خ / 2021 
التاريخ / 21 / 9 / 2021

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوفة س�هام من العقار تسلسل 
76540 / 3  ح�ي ميس�ان    الواق�ع يف الكوفة العائد 
للمدي�ن ) نض�ال حس�ن ه�ادي اصالًة عن نفس�ها 
وحس�ب وصايته�ا ع�ىل القارص بس�ام عيل ش�اكر 
اضاف�ًة لرتكة مورثهم عيل ش�اكر كاظم   ( املحجوز 
لق�اء طلب الدائن ) عباس ش�اكر كاظ�م  ( البالغ  ) 
ملي�ون  ثالثمائ�ة وس�ته وس�بعون   )376600526
وستمائة الف وخمسمائة وسته وعرشون دينار فعىل 
الراغ�ب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مده 
ثالثن يوم�ًا تبدأ من الي�وم التايل للن�رش وان صادف 
يوم املزايدة عطلة رسمية ينقل اىل اليوم الذي يليه من 
الدوام الرسمي مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
البالغ�ة عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التس�جيل والداللية عىل 
املشرتي عدد س�هام املراد بيعها 8 سهم من اصل 56 

سهم    
املنفذ العدل

عماد بجاي الحمداني
املواصفات :�

1- موقع�ه ورقم�ه :- كوفة / حي ميس�ان 76540 
    3/

2- جنسه ونوعه :- عرصة  
3- حدوده و اوصافه :- بلدية الكوفة

4- مش�تمالته :- عبارة عن  عرصة تقع عىل الشارع 
امل�وازي لش�ارع املط�ار وتحت�وي ع�ىل اس�اس من 

الكونكريت املتهالك 
5- مساحته :- 200 م2   

6- درجة العمران :- ال يوجد
7- الشاغل :- ال يوجد   

8- القيم�ة املق�درة :-  14286000 الف ديناراً  اربعة 
عرش مليون ومئتان وسته وثمانون الف ديناراً 

9- موع�د املزايدة / الس�اعة الثانية ع�رش ظهراً من 
اليوم االخري لألعالن

10- مكان املزايدة / داخل مديرية تنفيذ الكوفة 
��������������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف                                                           

رقم االضبارة / 2161 / 2021 
التاريخ / 19 / 9 / 2021

اعالن 
تبي�ع مديرية تنفي�ذ النجف االرشف العقار تسلس�ل 
82221 / 3  النجف  الواقع يف حي النداء العائد للمدين 
) محمد مس�لم حسن  ( املحجوز لقاء طلب الدائن ) 
شاكر عيدان موىس ( البالغ                     ) 26000000( 
س�ته وعرشون مليون دين�ار فعىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مده ثالث�ن يوماً تبدأ 
م�ن اليوم التايل للنرش وان ص�ادف يوم املزايدة عطلة 
رس�مية ينقل اىل اليوم الذي يليه من الدوام الرس�مي 
مس�تصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة 
م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي    
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :�

1- موقعه ورقمه :- 82221 / 3 حي النداء   
2- جنسه ونوعه :- عرصة  

3- حدوده و اوصافه :- بلدية النجف
4- مشتمالته :- التوجد 

5- مساحته :- 200 م2   
6- درجة العمران :- التوجد

7- الشاغل :- ال يوجد  
8- القيم�ة املق�درة :-  28000000  دين�اراً  ثماني�ة 

وعرشون مليون ديناراً
��������������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة                                                           

رقم االضبارة / 70 / خ / 2021 
التاريخ / 21 / 9 / 2021

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوفة س�هام من العقار تسلسل 
1400 / 19 عل�وة الفح�ل    الواق�ع يف الكوفة العائد 
للمدي�ن ) نض�ال حس�ن ه�ادي اصالًة عن نفس�ها 
وحس�ب وصايته�ا ع�ىل القارص بس�ام عيل ش�اكر 
اضاف�ًة لرتكة مورثهم عيل ش�اكر كاظم   ( املحجوز 
لق�اء طلب الدائن ) عباس ش�اكر كاظ�م  ( البالغ  ) 
ملي�ون  ثالثمائ�ة وس�ته وس�بعون   )376600526
وستمائة الف وخمسمائة وسته وعرشون دينار فعىل 
الراغ�ب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مده 
ثالثن يوم�ًا تبدأ من الي�وم التايل للن�رش وان صادف 
يوم املزايدة عطلة رسمية ينقل اىل اليوم الذي يليه من 
الدوام الرسمي مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
البالغ�ة عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التس�جيل والداللية عىل 
املشرتي عدد س�هام املراد بيعها 8 سهم من اصل 56 

سهم    
املنفذ العدل

عماد بجاي الحمداني
املواصفات :�

1- موقع�ه ورقم�ه :- كوفة / عل�وة الفحل 1400 / 
    19

2- جنسه ونوعه :- دار  
3- حدوده و اوصافه :- بلدية الكوفة

4- مشتمالته :- العقار عبارة عن دار يقع عىل شارع 
فرعي 6 مرت ويتألف من س�احة امامية ومن ضمنها 
حديق�ة مبلطة بال�كايش املوزائي�ك املتهالك ومطبخ 
جدران�ه مغلفة بالس�رياميك وكلي�دور وغرفتن نوم 
ومكش�وفة خلف الدار ومرافق صحية اس�فل السلم 
امل�ؤدي اىل الطاب�ق االول وحم�ام واس�تقبال وصالة 
ومدخل صغري والطابق االول يحتوي عىل غرفتن نوم 
وان ارضية عموم الدار من الكايش املتهالك والجدران 
مطلية بالبورك املتهالك ومبني من الطابوق والسقف 

كونكريت مسلح ومجهز باملاء والكهرباء .
5- مساحته :- 240 م2   

6- درجة العمران :- رديئة
7- الش�اغل :- اموري ش�اكر كاظ�م ويرغب بالبقاء 

بعد البيع بصفة مستأجر   
8- القيم�ة املق�درة :-  قيم�ة الس�هام امل�راد بيعه�ا 
15143000 مليون دينار  خمسة عرش مليون ومائة 

وثالثة واربعون الف ديناراً 
9- موع�د املزايدة / الس�اعة الثانية ع�رش ظهراً من 

اليوم االخري لألعالن
10- مكان املزايدة / داخل مديرية تنفيذ الكوفة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 79/ب/2021

التاريخ : 2021/9/21
اعالن مزايدة

تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املرقم 1125 البديرية  
باملزايدة العلنية  فعىل الراغبن بالرشاء الحضور اىل هذه 
املحكم�ة يف اليوم الثالثون من الي�وم التايل لنرش االعالن 
مستصحبن معهم التامينات القانونية البالغة 10% من 

القيمة املقدرة ويتحمل املشرتي اجور االعالن 
القايض 

وسام عيل رصاخ
االوص�اف: عبارة عن محل تجاري فرن صمون يقع عىل 
ش�ارع رئييس ويطل عىل نهر البديري�ة يف مدينة الحرية 
مس�احته 36,31 م2 وان القيمة التقديرية للعقار ارضا 
وبناءا 55,000,000 خمس�ة وخمس�ون ملي�ون دينار 

عراقي
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 155/ب2020/1

التاريخ 2021/9/19
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العقار املرق�م ) 8485 براق جديدة يف النجف  عليه تعلن 
ه�ذه املحكمة عن بي�ع العق�ار املذكور اع�اله واملبينة 
اوصاف�ة وقيمته املق�درة ادناه فع�ىل الراغبن بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة خالل خمسة عرش يوما من اليوم 
الثاني لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغ�ة 10% م�ن القيمة املقدرة  بموج�ب صك مصدق 
الم�ر ه�ذه املحكمة ب�داءة النجف وص�ادر من مرصف 
الرافدين / رقم )7( يف النجف وستجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثاني�ة عرش من اليوم االخ�ري من االعالن يف 
هذه املحكمة وعىل املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول

عامر حسن حمزة
االوص�اف : العق�ار املرقم 8485 براق جدي�دة يف النجف 
عب�ارة عن دار مبن�ي بطابقن يقع عىل ش�ارع بعرض 
12 مرت وبواجهة 9 مرت وبمس�احة اجمالية تقدر بحوايل 
155,80 م�رت مرب�ع ويحتوي عىل مم�ر 3×7 وصحيات 
خارجية ومطبخ 4×4 واس�تقبال 3×5 وصالة وس�طية 
بالس�رياميك وغ�رف  2 مغلف�ة  3×7 وصحي�ات ع�دد 
ن�وم ع�دد 3 بابع�اد 3×4 ومكش�وفة ع�دد 3 يف الطابق 
االريض ام�ا الطابق العلوي يتك�ون من غرف نوم عدد 4 
االوىل 3×5 والثالث�ة الباقي�ة 3×4 وصالة وس�طية  4×5 
ومجموعة صحية والعقار مسقف بالكونكريت عدا جزء 
م�ن الصالة يف الطاب�ق العلوي وغرفتن ن�وم يف الطابق 
املذكور مس�قفتان بالش�يلمان مبلط بالكايش املوزائيك 
مجهز بامل�اء والكهرباء مش�غول من قب�ل املدعى عليه 
عيل حسن علوان وهو يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع 
بصفة مس�تاجر درجة عم�ران الدار جي�دة وان القيمة 
املق�درة للعقار مبل�غ مق�داره ) 142,320,000( مائة 
واثن�ان واربعون  مليون وثالثمائ�ة وعرشون الف دينار 

ال غريها
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف  النجف
العدد: 1039/ش2021/3 

التاريخ : 2021/9/16 
اعالن

اىل / املدعى عليها )عجيبة صربي شنن( 
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 1039/ش2021/3 
يف 2021/11/30 غيابي�ا بحقك والقايض الحكم بقطع  
النفقة املستمرة املفروضة للمدعي عليها عجيبة صربي 
ش�نن من مال املدعي فالح كاظم حس�وني واملفروضة 
بموجب الحكم الصادر من هذه املحكمة بالعدد 6880/
تاري�خ  م�ن  واعتب�ارا   2016/12/28 يف  ش2016/6 
الطالق يف 2019/3/11 وملجهولية محل اقامتك وحسب 
رشح املبلغ القضائي  واش�عار مخت�ار حي الرضوية يف 
النجف  ل�ذا تقرر تبليغك بواس�طة   صحيفتن يوميتن 
محليت�ن  ولك حق االعرتاض  عىل الق�رار املذكور خالل 
املدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتس�ب  القرار الدرجة 

القطعية  وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3055/ب2018/3

التاريخ 2021/9/21
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العقار املرقم ) 10600 براق جديدة يف النجف  عليه تعلن 
ه�ذه املحكمة عن بي�ع العق�ار املذكور اع�اله واملبينة 
اوصاف�ة وقيمته املق�درة ادناه فع�ىل الراغبن بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة خالل ثالث�ون يوما م�ن اليوم 
الثاني لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغ�ة 10% م�ن القيمة املقدرة  بموج�ب صك مصدق 
الم�ر ه�ذه املحكمة ب�داءة النجف وص�ادر من مرصف 
الرافدين / رقم )7( يف النجف وستجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثاني�ة عرش من اليوم االخ�ري من االعالن يف 
هذه املحكمة وعىل املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول

عامر حسن حمزة
االوص�اف : العقار املرق�م 10600 براق جديدة يف النجف 
عب�ارة عن دار مف�رزة اىل جزئ�ن بصورة غري رس�مية 
الج�زء االول يتك�ون من ممر يؤدي اىل خرب�ة لم تتمكن 
املحكمة من دخوله كونه ايل للسقوط وهو غري مشغول 
ويحتوي عىل غرفتن ن�وم وصحيات ومطبخ يف الطابق 
االريض وغرف�ة نوم يف الطابق العلوي غري مش�غول من 
اح�د لحظة الكش�ف اما الج�زء الثاني يتك�ون من ممر 
يقدر بحوايل 4 مرت وعرض مرت واس�تقبال وغرفتن نوم 
ومجموعت�ن صحيت�ن وصالة صغ�رية ومطبخ صغري 
ودرج  يؤدي اىل س�طح الدار وهو بطابق واحد مس�قف 
بالش�يلمان مش�غول من قب�ل ايات نزار وه�ي ال ترغب 
بالبق�اء يف العق�ار بع�د البي�ع بصفة مس�تأجرة درجة 
عم�ران الج�زء املذك�ور دون الوس�ط  وان وان القيم�ة 
املق�درة للعقار  مبل�غ مق�داره ) 145,785,000( مائة 
وخمس�ة واربعون مليون واربعمائة وخمس�ة وثمانون  

الف دينار ال غريها  
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تنويه 
نرش يف صحيفه املستقبل العراقي بالعدد 2455 ذكر اسم 
املدين صالح عبد الحس�ن دحام خطا والصحيح صالح 
عبد الحسن دحام  كما ذكر رقم االضباره 2013/2295 
خط�أ  والصحي�ح 2017/2295اع�الن مديري�ه تنفي�ذ 

للنجف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة بداءة الحر
العدد : 491/ب/2021

التاريخ 2021/9/19
املدعية سناء حسن عباس 

املدعى عليه : عبداالمري حسن عسكر 
اعالن

بن�اءا عىل نك�ول املش�رتي الرشيك ) عبد االمري حس�ن 
م21   16864/1 املرق�م  العق�ار  رشاء  ع�ن   ) عس�كر 
حيدري�ة الواقع�ة يف منطقة الح�ر الطاقة املح�ال عليه 
بتاريخ 2021/6/17 ببدل قدره س�تة  واربعون مليون  
وخمس�مائة الف دينار استنادا ملا جاء باحكام املادة 99 
من قانون التنفي�ذ قرر االعالن عن بيعه مجددا باملزايدة 
العلنية ملدة خمس�ة ع�رش يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل 
للن�رش واذا صادف الي�وم االخري عطلة رس�مية فتكون 
املزاي�دة يف الي�وم الذي يلي�ه ويف الس�اعة 12 ظهرا فعىل 
الراغ�ب بال�رشاء مراجع�ة املحكم�ة مس�تصحبا معه 
املستمسكات االربعة الرسمية  وصك مصدق بالتامينات 
القانونية البالغة عرشة باملائة من قيمة العقار والبالغة 
ستة واربعون مليون ومائتان وخمسون الف دينار بصك 
مصدق لحساب  هذه املحكمة مع هوية االحوال املدنية 
االوص�اف : العقار عب�ارة عن دار من طاب�ق واحد تقع 
عىل شارع  فرعي ويشتمل عىل ساحة خارجية ومطبخ 
وهول وصالة وغرفة نوم وحمام  ومرافق صحية ومبني 
بالطابوق والش�يلمان وبناؤه دون الوس�ط ومش�غول 
م�ن قبل املدع�ى عليه ومس�احته 200م وق�درت قيمة 
العمومية للعق�ار بمبلغ مقداره س�تة واربعون مليون 

ومائتان وخمسون الف دينارا
القايض

عبد الرحيم عبد الحسن 
��������������������������������������������

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف كربالء
العدد 1928/ش/2020

التاريخ 2021/9/21
اعالن

اىل املدعى عليه / عيل هادي جهاد جواد
اقامت املدعي�ة زينب موىس عبد الدع�وى املرقمة اعاله 
والت�ي تطل�ب فيه�ا وملجهولية مح�ل اقامت�ك يف الوقت 
الحارض تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن يوميتن محليتن 
للحض�ور ام�ام محكمة االح�وال الش�خصية يف كربالء 
يف موع�د املرافعة املص�ادف 2021/10/12 يف الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من 

ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
القايض

عيل عبد الحميد عيل
��������������������������������������������

اعالن / إىل الرشيك ) محمد جواد كاظم ( 
اقتىض حضورك إىل مديرية بلدية املناذرة قس�م اجازات 
البناء لغرض اص�دار اجازة بناء للعقار املرقم 1/ 4052 
املن�اذرة   رقم املقاطعة )3( اس�م املقاطعة ) الحصوة( 
خ�الل مدة اقصاها ع�رشة ايام من تاري�خ نرش االعالن 

وبخالفه سوف يتم إصدار االجازة 
طالب االجازة 

منار علوان عزيز
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إىل الرشيك رسميه محمد حسن اقتىض حضورك إىل مقر 
بلدي�ة الحريه لغرض اص�دار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
718/92 اللهيب�ات  الحريه خالل ع�رشه ايام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه

عيل صادق عبد الزهره
��������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة / 2021/2013

التاريخ 2021/9/20
اعالن

اس�تنادا للم�ادة 71 من قانون التنفي�ذ وبناءا عىل طلب 
الدائن وميض قيس ابراهي�م تبيع مديرية تنفيذ النجف 
سهام املدين يف املدارس املذكورة يف الجدول ادناه العائدة 
للمدي�ن هيث�م نعم�ة عب�اس   فع�ىل الراغ�ب يف الرشاء 
الحض�ور يف الزم�ان واملكان املذكور ادن�اه خالل عرشة 
ايام اعتبارا من اليوم التايل للنرش يف الصحف مستصحبا 
مع�ه التأمينات القانونية البالغ�ة 10% عرشة باملئة من 
القيم�ة املقدرة بصك مصدق مع بطاق�ة االحوال املدنية 
وش�هادة الجنس�ية ويتحمل املش�رتي اجور التس�جيل 

والداللية
املنفذ العدل

املواصفات /
1.املواد 

2 . القيمة املقدرة لالسهم املذكورة اعاله )75000000( 
خمسة وسبعون مليون دينار(

3. مكان املزايدة )مديرية تربية النجف(  
4. زم�ان املزايدة الس�اعة الثانية عرش ظه�را من اليوم 

االخري لالعالن
5. تق�دم التأمين�ات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 

املقدرة بصك مصدق 
ينرش يف صحيفتن محليتن يوميتن واسعة االنتشار

املنفذ العدل 
نصري حسن عبد زيد الكالبي

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

اىل / الراهن حوراء عزيز رسول
نوع التبليغ / اول

التسلسل او رقم القطعة : 220 / 16
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 132  االغا

الجنس: دارين 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

مق�دار الدي�ن / 50000000 دين�اراً  خمس�ون ملي�ون  
ديناراً  

اسم الدائن املرتهن / مرصف الصناعي 
تاريخ االستحقاق /  

وصف س�جل التأمينات العيني�ة / 27 ك / 2017  مجلد 
11 مداينة

بن�اء ع�ىل اس�تحقاق الدين املب�ن اعاله وطل�ب الدائن 
تحصيله وبالنظر لعدم اقامتك يف املحل املبن بالعقد وانه 
لي�س لك محل اقامة معلوم غ�ريه فتعترب بذلك مجهول 
مح�ل االقام�ة فعليه قررن�ا تبليغ�ك بلزوم دف�ع الدين 
وتوابع�ه خالل 15 يوم�اً اعتباراً من الي�وم التايل لتاريخ 
نرش االعالن واال فسيباع عقارك املوصوف اعاله باملزايدة 

وفقاً للقانون . 
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

جمهورية العراق 
وزارة الداخلية 

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة 
العدد : 454 / 2021 

التاريخ : 11 / 8 / 2021 
قرار حكم غيابي 

تش�كلت محكمة ق�وى االمن الداخ�يل االوىل املنطقة 
الخامس�ة بتاري�خ 11 / 8 / 2021 برئاس�ة العمي�د 
الحقوقي عباس نارص غريب وعضوية كل من العميد 
الحقوقي عادل مطرش جلود والعميد الحقوقي حيدر 
عب�د الحس�ن علي�وي واص�درت حكمها االت�ي بعد 

التدقيق واملداولة باسم الشعب :
القضية املرقمة 454 / 2021 

اسم املشتكي : الحق العام 
اس�م املجرم الغائب / ر . ع عبد الواحد كاظم خضري 

جرب املحمداوي . 
املنس�وب اىل / مديري�ة رشط�ة محافظ�ة الب�رصة 

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

لسنة 2008 . 
1-الحكم عىل املجرم ) ر . ع عبد الواحد كاظم خضري 
ج�رب املحمداوي ( بالس�جن ملدة س�بع س�نوات وفق 
احكام املادة 35 / اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
الختالس�ه ) 300 ( ثالثمائة اطالقة عيار 62 ، 7 ملم 
عام 2009 عمال باحكام املادة 61 / اوال وبداللة املادة 

69 / اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 . 
2-تضمين�ه مبلغ مق�داره ) 000 ، 500 ، 1 ( مليون 
وخمس�مائة الف دينار ع�ن قيمة االعتدة املختلس�ة 
وحسب االسعار السائدة وقت الحادث استنادا للفقرة 
ثاني�ا م�ن املادة 35 م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 

تستوىف منه بالطرق التنفيذية . 
3-ط�رده من الخدم�ة وتنحيته ع�ن الوظيفة نهائيا 
عم�ال باحكام امل�ادة 41 / اوال / أ من ق ع د رقم 14 

لسنة 2008 . 
4-اعتب�ار جريمت�ه ال�واردة اع�اله مخل�ة بالرشف 

استنادا للمادة 21 / أ – 6 ق ع . 
5-اعطاء املوظفن العمومين صالحية القاء القبض 
عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم الص�ادر بحقه والزام 
املواطنن باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 69 / ثاني�ا وثالث�ا م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 

 .2008
6-حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا الحكام 

املادة 69 / رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 . 
7-تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) حس�ن 
عب�د االم�ري جاب�ر ( البالغ�ة ) 000 ، 25 ( خمس�ة 
وع�رشون ال�ف دينار عراق�ي ترصف له م�ن خزينة 

الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . 
قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 
60 / سادس�ا م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 قابال 
لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الح�كام املادة 71 / اوال 
وثاني�ا م�ن نفس القان�ون وافهم بتاري�خ 11 / 8 / 

. 2021
العميد الحقوقي 

عباس نارص غريب / رئيس املحكمة 
العميد الحقوقي 

عادل مطرش جلود / عضو 
العميد الحقوقي 

حيدر عبد الحسن عليوي / عضو 
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة البداءة يف الهندية
العدد 806/ب/2021
التاريخ 2021/9/19

اعالن
اىل املدعى عليه / محمد صفاء رضا محي كان يسكن 
محافظة بغداد املنصور سابقا مجهول محل االقامة 

حاليا 
اقام املدعي حكمت عب�د الخالق عبد الوهاب الدعوى 
املرقم�ة اعاله  امام هذه املحكمة والتي يطالبك فيها 
بتمليك مس�احة 30 دونم يف العق�ار املرقم 11/196 
مقاطعة 3 املنفهان  وملجهولية محل اقامتك وحسب 
اشعار مختار ناحية املنصور جمال خليل عبد الكريم 
امل�ؤرخ يف 2021/8/25 فق�د تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن ع�ىل موع�د املرافعة 
املصادف يوم 2021/10/5 الس�اعة التاسعة صباحا 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او م�ن ينوب عن�ك قانونا 

فسوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 
القايض

راسم رحيم اليارسي
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة بداءة كربالء
العدد 2586/ب/2021

التاريخ 2021/9/5
اعالن

اىل املدعى عليها  زهراء عيل نايف 
اقام املدعي طالب عبد االم�ري منذور الدعوى املرقمة 
اع�اله املتضمن�ة بان ل�ه بذمت�ك مبلغ س�تة مالين 
دينار وملجهولية مح�ل اقامتك لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن للحض�ور امام هذه 
املحكمة فلس�اعة التاس�عة من صباح ي�وم املرافعة 
2021/10/3 ويف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا 
القايض

حيدر محمد عيل الصالح
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء 

محكمة االحوال الشخصية يف الحسينية 
العدد 1002/ش/2021

التاريخ 2021/9/21
اعالن

اىل املدعى عليه / عيل جاسم جابر
ملقتضي�ات الدعوى املرقمة بالعدد اعاله واملقامة من 
قبل املدعي�ة غيداء جاس�ب متان�ي وملجهولية محل 
اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ ال تقرر تبليغك 
بصحيفت�ن يوميتن محليتن علما  ان موعد املرافعة 
ي�وم 2021/10/24 ويف حال�ة عدم حضورك س�وف 

تجري املرافعة الغيابية بحقك
القايض

ضياء ماجد جسور
��������������������������������������������

إىل الرشيك حسن كاظم لوين 
توجب علي�ك الحضور إىل صندوق االس�كان العراقي 
ف�رع النجف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عىل قيام 
رشيك حس�ن عيل مطلك بالبناء عىل حصته املشاعه 
يف القطع�ه املرقمه 51871/3 ح�ي النداء خالل مده 
خمس�ه عرش يوما داخل العراق وشهر خارج العراق 
من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقك 

باالعرتاض مستقبال

العدد اسم المادة ت

25سهم سهام في مدارس المنار االهلية 
االبتدائية للبنين 1

25سهم سهام في مدارس المنار االهلية 
االبتدائية للبنات 2
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األدب البولندي و«املوجة اجلديدة«.. قلق مشرتك بني هويات متعددة

           أحمد محسن 

فج�أة وجدت بولن�دا نفس�ها تحت حكم 
الشعبويني. خالل ثالثني عاًما خلت، لعبت 
النخب يف أوروبا الرشقية دوًرا أساس�ًيا يف 
تأسيس الشكل الجديد لألنظمة السياسية 
الت�ي انبثقت يف بلدانها، م�ن رحم النظام 
العامل�ي القدي�م. مع م�رور الوق�ت، تبنينّ 
س�رة الكت�اب البولندي�ني »املخرضمني« 
الذي�ن ولدوا يف زمن وعاش�وا يف آخر، أنهم 
يسرون عىل حافة األوهام، يتعثرون حيًنا 
وينهض�ون حيًنا آخر. لي�س من الصعب 
العث�ور عىل املواقف املناهضة للش�يوعية 
يف أعماله�م، ولي�س م�ن الصع�ب أيًضا، 
أن نكتش�ف رواس�ب الخيبة م�ن األحالم 
الليربالي�ة. هك�ذا، يمكنن�ا أن نتحدث عن 
ثالث موج�ات يف األدب البولندي املعارص. 
املوجة األوىل، حدثت خالل العهد الشيوعي، 
بعد أح�داث آذار/ م�ارس 1968 تحديًدا. 
ويمكن دمج املوجت�ني الثانيتني يف موجة 
واحدة، إذ أن س�قوط االتحاد السوفييتي 
أعلن مرحلة جديدة، بدأ الكتاب البولنديون 
بالخ�روج منها بموج�ة ارتدادية جديدة، 
ملواجه�ة الواقع الش�عبوي، الناش�ئ عن 

نهاية أوهام الليربالية.

االعرتاض عىل الالعدالة
يف محط�ة القطارات بربل�ني تعرف أنك يف 
أملانيا وإن كنت متجًها إىل وارسو. وعندما 
تع�رب بالقط�ار الرسي�ع أو حت�ى عندما 
تأخ�ذ الطري�ق الدولية، فإنك ستكتش�ف 
أيًضا أنك تنتق�ل من مدينة مرتوبوليتانية 
عمالقة، إىل مكان أق�ل عمراًنا. يف الطريق 
إىل بولندا س�تصادف مس�احات شاسعة 
م�ن الحق�ول املرتوكة واألعش�اب التي ال 
تس�تأذن أح�ًدا يف النمو. س�تلتقي بيشء 
يمك�ن أن تس�ميه ريًفا عىل الف�ور، نظرًا 
لغياب أي أثر للحياة املدينية عنه. وعندما 
تن�زل م�ن القطار، ستش�عر ب�دون عناء 
كب�ر أن التط�ور الرأس�مايل يف الغ�رب لم 
القط�ار  إىل الرشق.يع�رب األدب يف  يص�ل 

ه�و اآلخ�ر. يتوق�ف عند محط�ة ويغادر 
أخرى. وعندما نتحدث عن األدب البولندي 
املع�ارص، فإنن�ا نتح�دث ع�ن كثري�ن، 
وتالًيا، ال يمكن تصني�ف الكتاب بطريقة 
تعس�فية. نتح�دث ع�ن كت�اب مث�ل آدم 
زاغاييفسكي، الذي ولد يف لفيف، وصارت 
يف أوكراني�ا حالًيا، وعاش وم�ات أخرًا يف 
الواليات املتحدة األمركية. ينس�حب األمر 
نفسه عىل ريشارد كابوشنسكي، الذي يف 
ولد يف ببينس�ك، وكانت بولندية آنذاك، ثم 
أصبحت بع�د وفاته يف بيالروس�يا. القلق 
الجغرايف املؤثر يف سرة بولندا والبولنديني 
حارض يف أعمال زاغاييفس�كي ويف سرته 
نفسه، فبالده نفس�ها تعرضت للتقسيم 
واألفول واالحتالل أكثر من مرة يف التاريخ 
الحديث. نتح�دث أيًضا عن املوهوبة أولغا 
توكارتشوك، التي حازت جائزة نوبل قبل 
ثالث�ة أع�وام، وتمث�ل الجيل اللي�ربايل من 
الكت�اب البولندي�ني، الذي يعي�ش يف املدن 
الصغرة، ويتبنى القضايا املتعوملة ثقافًيا. 
قبل ه�ؤالء، نتحدث عن تش�يزاو ميوش، 
ال�ذي ش�ينّد أعماله عىل قاع�دة العداء مع 
النظ�ام الش�يوعي، وبعده�م نتحدث عن 
املزيد من راكبي موجة جديدة كما يفرتض 
عدة دارس�ني، قد يكون م�ن بني رموزها 
كتاب ش�باب مث�ل آدم وفيليب س�ربينغر 
وجوانا باتور وغرهم، الذين يفرتض أنهم 
بدأوا الكتابة بعد الحقبة الشيوعية. هؤالء 
الذين تس�نى لهم أن يالحظوا يف رواياتهم 
أن االنتق�ال إىل الغ�رب لي�س أم�رًا يحدث 
بس�هولة، ولكنه�م، أحياًن�ا، اكتف�وا بأن 
يغمض�وا عيونهم. ما يمينّ�ز الجيل الجديد 
م�ن الكت�اب البولندي�ني، أو م�ا يس�عى 
هؤالء الكتش�افه بالتحديد، هو الحقيقة. 
رح�الت  يف  تتعث�ر  الت�ي  الحقيق�ة  تل�ك 
توكارتشوك، تبدأ بالتخيل عن وهم إرضاء 
الغرب باجرتار املواقف املعادية للشيوعية، 
واالنرصاف للبحث يف حياة ضحايا األسواق 
املفتوح�ة تارًة، والش�عبوية ت�ارًة أخرى. 
وهذا م�ا قد نجده يف أعمال توكارتش�وك 
وجوان�ا بات�ور ول�وكاش أوربيتوس�كي. 

أم�ا االع�رتاض الوج�ودي يف األدب ع�ىل 
مآالت الش�عبوية، فسنجده يف »رحالت«، 
لتوكارتشوك نفس�ها. ولكي تفهم معنى 
»الشعبوية«، أو الس�بب الحقيقي لوجود 
أح�د أكثر أحزاب اليم�ني يف العالم تطرًفا، 
يج�ب أن »ترتحل« م�ن الغرب ال�ذي يبدأ 
بأملاني�ا ويقطع جزًءا م�ن بولندا، ويصل 
إىل األجزاء الكبرة م�ن األخرة يف الرشق. 
خطوة بعد خطوة، ستتكشف املكان الذي 
ُولد منه ه�ذا اليمني الرهيب. الغول نش�أ 
هنا، بني أحي�اء ال تدل إىل عىل يشء واحد: 
ت األصوات يف  الالعدالة. لوقت طوي�ل عربنّ
األدب البولن�دي عن االعرتاض عىل القمع، 
عن الحق يف الصوت نفس�ه. واآلن تجد ما 
تعربنّ عنه أكث�ر من أي وقت، يف اليأس من 

االعرتاض القديم.

قلق املرتحلني
خالل تقصيه�ا آثار االنتق�ال العنيف من 
الشيوعية إىل الرأسمالية يف األدب البولندي، 
الحظت مارتا فيغلرويتش، أس�تاذة األدب 
املقارن واألدب اإلنكليزي يف جامعة »ييل« 
األمركية، أن الكتاب البولنديني املعارصين 
ينتقل�ون م�ن الهوام�ش، لك�ن لي�س إىل 
املدن الكب�رة، بل ينتقلون م�ع رواياتهم 
إىل األمكن�ة الت�ي تخينّلوا، مث�ل البولنديني 
الخارجني من التس�عينيات، أنها ستصر 
مدًن�ا كب�رة. يف »أرخبيل امل�دن«، لفيليب 
سربينغر، وهو صحايف يف األساس، تجونّل 
الكات�ب يف رزمة من البل�دات التي عرفت 
صع�وًدا مبكرًا للرأس�مالية، ربم�ا تكون 
أوضح تمثيالت�ه بظهور املباني العمالقة، 
م�ن دون أن تكتم�ل. بقيت ه�ذه املباني 
يف كثر من روايات س�ربينغر، معلنّقة هذا 
يف الجغرافيا، مثل بولندا نفس�ها، املعلنّقة 
يف التاري�خ. مب�اٍن مبتورة، ت�دور حولها 
مح�اوالت لخلق حي�وات ثقافي�ة وفنية، 
وقد شاع أن املناخ بعد الشيوعية سيكون 
مالئًما لالنتقال إىل حياة فنية أكثر رحابة. 
بقيت هذه املدن تتش�ارك فوارق واضحة 
م�ع الري�ف املحاف�ظ، وبطبيع�ة الح�ال 

ع�ن امل�دن الحقيقية مث�ل وارس�و، التي 
نجت من التباس�ات الهوية لعدة أسباب، 
يختزله�ا الكاتب بنجاحها يف اس�تقطاب 
رأس املال األجنبي. وهذا االلتباس قد نعثر 
عليه بال تكلف يف »رحالت« لتوكارتش�وك، 
ونتيجت�ه املعلنة هي القل�ق. الرتحل بحد 
ذات�ه نقي�ض لالس�تقرار، وهو ي�دل عىل 
حال�ة ضدنّ الدوام. وليس�ت فق�ط الحدود 
هي التي ترتحل، أو األجساد التي تتجاوز 
الح�دود، إنم�ا االرتحال يف أعم�ال الكاتبة 
الحادة ه�و صفة الحقيق�ة أيًضا وصفة 
الوجود.القل�ق نفس�ه يح�رض يف روايتي 
الكاتب�ة الخمس�ينية جوانا بات�ور »جبل 
الرم�ل« )Le mont de sable(، و«عتم�ة، 
 Dark, Almost( اللي�ل«  إن�ه  تقريًب�ا 
night(. يبح�ث األبطال دائًم�ا عن األمل، 
م�ن بني بحثهم عن كل يشء آخر، يف املدن 
الكب�رة، أو يف املجتم�ع الذي اس�تطاع أن 
يب�دو مجتمًع�ا »غربًي�ا«، أي يف وارس�و. 
تنبنّ�ه فيغلرويت�ش يف أبحاثه�ا إىل نقط�ة 
أساس�ية، تتمحور حولها األن�ا البولندية 
املع�ارصة يف األدب، وه�ي الهوية املحددة 
مس�بًقا، إنما عىل نحو خاطئ. فالوصول 
إىل »الحلم الغربي« ال يكتمل دائًما يف كثر 
من الروايات املعارصة، ما يجعل السياسة 
واملجتمع عاملني مرش�حني للتيه، يف ظل 
االنكار املتواص�ل. ال يعني ذلك أن هذا هو 
األدب البولن�دي املع�ارص ب�أرسه، ولكن 
أزمة الهوية املعلنّقة حارضة يف ذات األدب 
الناش�ئ بعد التس�عينيات، كما يحرض يف 
أط�راف البالد الكائنة ب�ني الرشق الرويس 
والغ�رب األوروب�ي، وم�ا يعنيه ه�ذا من 
ج�روح مفتوح�ة تاريخًي�ا، وم�ن وضع 
مأزوم سياس�ًيا. يحاول الكتاب الش�باب 
بصعوب�ة اخت�الق هوية مش�رتكة للمدن 
املرتوك�ة، لك�ي يخلقوا ألنفس�هم تاريًخا 
يمك�ن االتف�اق علي�ه، والرواي�ة هي ذلك 
الصوت الذي يتحدث عن األزمة، وال يمكنه 
معالجتها، وما تدل عليه الرواية البولندية 
املع�ارصة أنها ع�ىل الطري�ق الصحيح يف 
الخ�روج من التص�ور القدي�م عن«خطة 

مارش�ال« خاصة ببولندا، وع�ن إمكانية 
تحول وارس�و إىل باريس، أو كاراكوف إىل 
ميوني�خ. كل يشء يبدأ م�ن هناك، عندما 
تنزل من القط�ار، وينتهي هناك أيًضا، يف 
ه�ذه املدن املكومة ف�وق التاريخ وتحته، 
والت�ي ال تحت�اج إىل ص�الت لوصلها أكثر 
من السهول التي تس�ينّجها، لكنها تحتاج 
إىل االعرتاف بصعوبة استنس�اخ الظروف 
الطبقية من الغرب.الرتحال يملك وجوًها 
كث�رة، ربما يكون أش�دها س�طوًعا هو 
الرغب�ة يف التخف�ف م�ن الح�ارض وم�ن 
املكان. حمالن ثقيالن مرتوكان للتش�ظي 
يف األدب البولن�دي. الحم�ل األول، ترك�ة 
الت�ي  واأليديولوجي�ات  الب�اردة  الح�رب 
تحتاج إىل ترصي�ف، ذهاًب�ا وإياًبا، وبكل 
بصيغته�ا  الش�يوعية  م�ن  االتجاه�ات، 
الخ�ارسة، إىل الليربالية املنترصة والنتائج 
الفظيع�ة النتصاراته�ا. الحم�ل الثان�ي، 
يتمثل بموقع بولن�دا يف أوروبا ويف العالم، 
ب�ني أفكار لم تغادر مكانه�ا رغم مغادرة 
الش�يوعية، وبني الحداث�ة الغربية الهائلة 
الت�ي تس�ابق نفس�ها إىل درج�ة تجع�ل 

الالحقني بها يلهثون بال فائدة.

الهرب من التاريخ
تقول املؤرخة البلغاري�ة رينا جافريلوفا 
إن النخ�ب يف أوروب�ا الرشقي�ة بالغت يف 
أحالمه�ا. وقد ينس�حب هذا ع�ىل األدب 
البولن�دي أكث�ر م�ن غ�ره، حي�ث تبدو 
تطلعات العاديني مثل تدرجات الرمادي، 
التح�والت  آن.  يف  وضبابي�ة  واضح�ة 
السياسية يف بولندا، من النظام الحديدي 
إىل األس�واق املفتوح�ة معروف�ة النتائج 
يف السياس�ة واالقتص�اد، لك�ن نتائجها 
يف األدب قابل�ة للتق�ي. نهاي�ة األحالم 
تش�به الصفعة، حس�ب تعب�ر املؤرخة، 
ولكنها صفعة بطيئة. صفعة تتوزع عىل 
صفح�ات، إذ ال يجد الكت�اب البولنديون 
الي�وم ضالته�م إال يف امل�دن الت�ي كانت 
مرش�حة لتك�ون مدًنا، أو اعتق�دت أنها 
ستصبح كذلك من التسعينيات وصعوًدا. 

وتحلي�الت  ومؤام�رات  جرائ�م  س�نجد 
سوس�يولوجية يف الرواية البولندية، مثل 
معظ�م أدب العالم، الذي يدفع به الخيال 
أحياًنا إىل األس�اطر وإىل مبالغة يف إنكار 
تبع�ث عىل الريبة. التجري�ب ليس ذريعة 
كافية لالس�تمرار يف إنكار الفش�ل، أو يف 
رضورة إع�الن نهاي�ة األح�الم القديمة. 
سنجد يف أعمال أوربيتوسكي شخصيات 
اإلحب�اط  مس�ؤولية  �ل  تحمنّ محبط�ة، 
بنفس�ها، م�ع أن الحص�ة األك�رب م�ن 
الذن�ب تعود لهشاش�ة املدين�ة البولندية 
التي حطمه�ا الطور الرأس�مايل الجديد. 
املفارقة أن أعمال املعارصين قد تشعرك 
بالخوف لش�دة عدم االع�رتاف بالخوف، 
عندم�ا تص�ونّر الهوام�ش يف الرشق عىل 
أنه�ا أماكن غر مرئي�ة، ورغم ذلك تملك 
ق�درة رهيب�ة عىل إش�اعة الكآب�ة، فمع 
أن تجاه�ل التفاوت ممكن م�ن الناحية 
النظرية، إال أن الهوامش قادرة بس�هولة 
عىل رسق�ة البطولة من الش�خصيات يف 

العمل األدبي.
الهوامش ليست صامتة دائًما، ويمكن أن 
ترتك ندوًبا. تقول توكارتش�وك، يف إحدى 
مقابالتها، إنك إن كنت مدرًسا بولندًيا يف 
الريف، حيث يكون الس�كان محافظني، 
ويك�ون يف املدرس�ة نفس�ها الت�ي تعمل 
د  فيها كاهًنا يدرنّس الدين، فإن ذلك سيعقنّ
األم�ور. ملعالجة كل هذه التعقيدات التي 
تراكم�ت، تن�رصف الغالبي�ة إىل الخيال، 
كم�ن يتخفف من الحارض. يمكن اعتبار 
الخيال هو امليزة الفريدة واألكثر حضوًرا 
خاص�ًة  املع�ارص،  البولن�دي  األدب  يف 
بان�رصاف هذا النوع م�ن األدب ملواجهة 
التف�اوت االقتص�ادي الح�ادنّ ب�داًل م�ن 
مواجهة االستخبارات يف الدولة الحديدية، 
وإىل مواجه�ة الواق�ع عوًضا عن اإلفراط 
يف األح�الم. كان الخروج من الش�يوعية 
عملية ش�اقة، اس�تنزفت يف الروايات ويف 
الثقاف�ة عموًم�ا، وتأخ�ر الجمي�ع حتى 
يالحظ مأساة الرأسمالية. لهذه األسباب 
وغرها، يحرض التاريخ بكثافة يف الرسد 

البولن�دي، ويح�اول الكت�اب البحث عن 
أجوبة أكث�ر من طرح األس�ئلة، وهو ما 
يتفق دارس�ون عىل اعتباره عماًل تأملًيا 
يض�اف إىل البنى الرسدي�ة األصلية، التي 
تقوم ع�ىل عمودي�ن أساس�يني: الخيال 
والواق�ع. وس�نجد يف األعم�ال املعارصة 
إرساًف�ا يف الخي�ال رغ�م أن�ه ينطلق من 
الوقائع )تف�كك مارتا فيغلرويتش زيارة 
س�ربينغر للق�رى التي دمرته�ا عمليات 
التعدين كمث�ال واضح(. ال يقفز الكاتب 
إىل أزم�ة التعدي�ن العاملي�ة، ب�ل ينرصف 
اكتش�اف شعور الس�كان بالهزيمة، من 
خ�الل إنفاق الوقت يف فرجة مجانية عىل 
السهوب. حتى الرسم عىل الحيطان يمثنّل 
تقليًدا غربًيا بالنس�بة له، أكثر من كونه 
حالة اعرتاضية، بالنظر إىل عزلة الجدران 
نفس�ها، وحقيق�ة كونه�ا جدراًن�ا غر 
مرئية، تس�تقبل أصواًتا غر مس�موعة. 
ل�وكاش  ع�ىل  ينس�حب  نفس�ه  األم�ر 
أوربيتوسكي، الذي دققت فيغلرويتش يف 
أبطال جرائمه أيًضا، فوجدت مزيًجا من 
الرصاعات الفردية، داخل مجتمع مأزوم 
بالعنف، ما أنتج أفراًدا يرحلون ولكن بال 
وجهة محددة. القتل يحدث عىل الطريق، 
العن�ف، وم�ن  الطري�ق هرًب�ا م�ن  ويف 
الحقيق�ة، وأحياًن�ا م�ن التاريخ.بعد كل 
يشء، م�ا زال األدب البولندي أقل حضوًرا 
يف العالم بس�بب قلة الرتجم�ة، وقد أعاد 
العالم اكتشافه – فجأة – تزامًنا مع فوز 
توكارتش�وك بجائزة نوبل. ومثلما مرنّت 
بولندا نفس�ها بتحوالت سياسية كبرة، 
ومفاجئ�ة أيًض�ا، ب�دأ العال�م يكتش�ف 
تحوالت بولندا األدبية، التي لحسن الحظ، 
تب�دو أكث�ر أهمي�ة بكث�ر من الُس�لطة 
الش�عبوية الت�ي رس�ت عليه�ا البالد. يف 
السياس�ة، أعادت النخب القديمة تنظيم 
نفس�ها يف املجتمع الجديد، لكن األدب ما 
زال يبحث عن نفسه بمرارة، ويعاني من 
ع�وارض امل�ايض. لم تنج�ح الليربالية أو 
الشيوعية يف القضاء عىل هياكل الهيمنة، 

لكن الرواية ما زالت تحاول.

»املثقف املوايل واملعارض«: مفاهيم »١٦« فيلاًم عربيًا يف النسخة اخلامسة من مهرجان »اجلونة«
حديثة لعصور قديمة            بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدويل املزمع انعقاد 
دورت�ه الخامس�ة يف الف�رتة املمتدة بني الراب�ع عرش وحتى 
الثاني والعرشين من أكتوبر القادم، عن مشاركة ستة عرش 
فيلما عربيا يف محاولة لتس�ليط الضوء عىل أعمال الس�ينما 

العربية املمينّزة ومشاركتها مع جمهوره.
وضم�ن مس�ابقة األف�الم الروائي�ة الطويلة وق�ع االختيار 
عىل خمس�ة أفالم عربي�ة هي: “البحر أمامك�م” إلييل داغر 
و”كوس�تا براف�ا” ملونيا عقل م�ن لبن�ان، والفيلم املرصي 
“ريش” لعمر الزهري و”أمرة” وهو فيلم مش�رتك مرصي 
– أردن�ي من إخراج محمد دياب وأخرا الفيلم املغربي “عيلنّ 

صوتك” لنبيل عيوش.
أما يف مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة فوقع االختيار عىل 
الفيلمني املرصيني “كباتن الزعرتي” لعيل العربي و”العودة” 
لس�ارة الش�اذيل إىل جانب الفيلم اللبناني “السجناء الزرق” 

لزينة دكاش.
وش�مل الحضور العربي ضمن مس�ابقة األف�الم القصرة، 
س�بعة أفالم وهي: “خديجة” مل�راد مصطفى و”القاهرة – 
برلني” ألحمد عبدالس�الم من مرص، والفيلم السعودي “نور 
ش�مس” لفايزة أمب�ه، والفيلم الفلس�طيني “لي�ل” ألحمد 
صالح، والفيلم األردني “عرنوس” لسامر البطيخي، والفيلم 
التونيس “س�قالة” لبالل ب�ايل والفيلم اللبنان�ي – األمركي 

املشرتك “تاالهايس” لدارين حطيط.
وضم�ن قس�م االختي�ار الرس�مي، خ�ارج املس�ابقة، وقع 

االختيار عىل الفيلم املرصي “قمر 14” لهادي الباجوري.
وأعرب انتشال التميمي مدير املهرجان عن سعادته بتواجد 
هذا الكم من األفالم العربية املتنافس�ة هذا العام، مشرا إىل 
ن من انتقاء  أن إدارة املهرج�ان تجوب العالم العرب�ي لتتمكنّ
األعم�ال املمي�زة للغاي�ة لتقدي�م وجب�ة مذهل�ة للجمهور 

املتعطش إىل السينما الجيدة.
وأضاف أن ثالثة من األفالم العربية املختارة شاركت سابقا 

يف منصة الجونة السينمائية، و”هو األمر الذي يزيد حماسنا 
تجاه األفالم العربية املختارة هذا العام”.

بينما قال املخرج أمر رمس�يس املدير الفني للمهرجان “إن 
مهرجان الجونة الس�ينمائي س�اهم بش�كل كبر يف صقل 
الس�ينما املرصية والعربية ودعمه�ا”، موضحا أن “اختيار 
األف�الم العربي�ة لهذا العام بمثابة تس�ليط الضوء عىل مدى 
ش�غفنا بالس�ينما وإنتاج األفالم الذي يجعلن�ا أكثر حرصا 
عىل مش�اركة ه�ذه األعمال مع محبي الس�ينما من جميع 

أنحاء العالم”.
ويف س�ياق متصل واصل املهرجان مهمته يف بناء الرشاكات 
لتعزي�ز إنتاج األفالم العربية، ومن ضم�ن هذا التعاون نجد 
تع�اون املهرجان املثمر للمرة الخامس�ة مع ورش�ة فاينال 
ك�ت يف فينيس�يا، التي يق�دنّم فيها مهرج�ان الجونة جائزة 
نقدية قدرها خمس�ة آالف دوالر أمركي، ودعوة للمشاركة 
يف ذراع�ه الخاص�ة باإلنت�اج الس�ينمائي، منص�ة الجون�ة 

السينمائية.
وضم�ن هذا التونّجه ف�از بجائزة هذا الع�ام الفيلم التونيس 
الس�ويرسي الفرن�يس املش�رتك “تح�ت الكرم�وس” ألريج 
س�حري، والذي يروي قصة امرأة اس�مها مل�ك تعمل هي 
وصديقاتها يف بس�اتني الفواكه خالل الصيف، حتى يتسننّى 
له�ننّ دفع تكاليف الدراس�ة والتحضر لزواجه�ننّ إىل جانب 

. ُمساعدتهننّ لعائالتهننّ
كم�ا ف�از الفيل�م العراقي “جنائ�ن معلقة” ألحمد ياس�ني 
الدراجي بجائزة لجنة التحكيم الرس�مية لورشة فاينال كت 
يف فينيس�يا ألفضل فيلم يف مرحلة ما بعد اإلنتاج، إضافة إىل 

أربع جوائز أخرى.
ويحكي الفيلم قصة املراهق أسعد الذي يتبنى دمية جنسية 
أمركية، عثر عليها يف مكب نفايات ببغداد. بينما يعرب أسعد 
منطقة محرمة، يجد نفس�ه يف وس�ط املعركة بني املدافعني 
عن حقوق اإلنسان، والقوى االستغاللية للتسليع الرأسمايل 
وقوى األصولية الدينية يف حي العمال الذي يقطنه يف بغداد.
كم�ا ف�از الفيلم املغربي – األملاني املش�رتك “ك�ذب أبيض” 
ألسماء املدير بالعديد من الجوائز واملنح املقدنّمة يف الورشة.
وأقيمت الدورة التاس�عة لورش�ة فاينال كت يف فينيس�يا يف 
الفرتة املمتدة بني الخامس والس�ابع من س�بتمرب الجاري، 
ضم�ن فعاليات جرس فينيس�يا لإلنت�اج يف ال�دورة الثامنة 

والسبعني من مهرجان فينيسيا السينمائي.

           بغداد / المستقبل العراقي

ال ت�زال دراس�ات العرصي�ن األموي والعب�ايس تعرف 
اهتماماً من الباحثني، لي�س فقط يف التاريخ، بل أيضاً 
ضمن دوائ�ر معرفية أخرى مثل االقتصاد والسياس�ة 

وغرهما.
يف كتابه »املثقف املوايل واملعارض للس�لطة السياس�ية 
يف العرصين األموي والعبايس«، يقارب الباحث املغربي 
ياس�ني العمري من زاوية مجتمع املثقفني ورصاعاته 

مع السلطة السياسية. 
ص�در الكتاب ع�ن »مركز فاطم�ة الفهري�ة لألبحاث 
والدراسات - مفاد«، وضمنه اعترب املؤلف أن السياسة 
كانت الدافع الرئييس يف املواجهة ما بني املثقف والسلطة 
يف العهدي�ن األموي والعبايس. أما العامل الديني، فكان 
يستخدم كمربر س�يايس إلضفاء املرشوعية يف الرصاع 
الس�يايس، وبالت�ايل ف�إن مؤسس�ة الخالف�ة ل�م تكن 

س�وى سلطة زمنية اتخذت صبغة مقدنّسة دينية لبناء 
مرشوعيتها.

يق�دنّم العم�ري نموذج�اً نظرياً ه�و »املثق�ف املوايل« 
لفه�م ش�خصيات التاريخ اإلس�المي، من ذل�ك رجاء 
ب�ن َحْي�وَة الِكندي خ�الل الف�رتة األموي�ة، واملاوردي 
خ�الل فرتة العباس�ية. يقابل ه�ؤالء النم�وذج املضاد 
»املثق�ف املع�ارض«، فق�د وض�ع املؤلف ضم�ن هذه 
الفئة س�عيد بن املسيب خالل الفرتة األموية، وعبد الله 
ب�ن املقفع، ووكي�ع بن الجراح، وأحمد ب�ن حنبل، وأبا 
حيان التوحيدي، كنماذج »للمثقف املعارض« للسلطة 

الحاكمة.
يف ه�ذا العم�ل، ورغ�م أن مصطلح املثقف ق�د ظهر يف 
د عىل إمكانية  أوروبا القرن التاس�ع، إال أن العمري يؤكنّ
اس�تخدامه ب�رشوط مح�ددة م�ع الكتنّ�اب والفقهاء 
واألدباء خالل العصور اإلسالمية، للشبه الوظيفي بني 

هؤالء واملضمون املفاهيمي ملصطلح املثقف.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهني�اً: تس�تقطب بع�ض الع�روض والفرص 
لبح�ث  إيجاب�ي ومناس�ب  الج�ّو  إن  املالي�ة، 

الرشوط ولتحسني الوضع الحايل
عاطفياً: تقرر والرشيك اتخاذ قرارات مصريية 

بشأن العالقة خوفاً عىل انهيارها يف أي لحظة

مهني�اً: إذا أردت تبديل موقفك يف العمل، حاول 
بذل املزيد من الجهد يف األيام القليلة املقبلة

عاطفياً: ق�د يفاجئك الرشي�ك بمواقف مميزة 
ويالطفك ليكس�ب رض�اك، وبما ان�ك مطمنئ 
البال وخفي�ف الظل، تبادل�ه االهتمام فتقوى 

العالقة بينكما وتشتّد الروابط

مهني�اً: أحد الزم�الء يبرشك بأخب�ار مفرحة، 
فتشعر بمزيد من االستقرار عىل املدى الطويل

عاطفي�اً: يرتك فينوس البي�ت الخامس ليدخل 
اىل برج العقرب فيخّف الوهج العاطفي وتدور 
االتجاهات نحو عالق�ة غرامية يف مجال عملك 

او يف محيط مهنتك ابتداًء من اآلن

مهني�اً: انتبه من مغالطات واخطاء وتحديات، 
ال تصّدق الوعود الكاذبة وال تجازف ال مالياً وال 

تجارياً
عاطفي�اً: يوم عاطفي للغاي�ة وتفاهم تام مع 

الرشيك، وهذا ما يرتك انعكاسات ايجابية

مهنياً: قد تتش�ابك األفكار والهواجس وتظهر 
االتهام�ات، لك�ن الوض�ع غري خط�ر إىل هذه 
الدرجة، وبالتأكيد ال يسمح باالستخفاف به أو 
بمس�تجّداته. عاطفياً: األخطاء الكبرية يمكن 
أن تؤث�ر يف العالق�ة، وحاول النه�وض مجدداً، 

األسلحة الالزمة بني يديك

مهني�اً: ق�د تحصل ع�ىل عائدات كب�رية وغري 
منتظ�رة، وهذا يزيد من حماس�تك ويدفعك اىل 

الرتكيز عىل مرشوع مهم
عاطفي�اً: تحاول تج�اوز خالفاتك مع الرشيك، 

لكن هذا االمر يواجه بعض الصعوبات

مهني�اً: تعي�ش ارتب�اكاً وتأجيالً ربم�ا لبعض 
املواعيد، لكن ال تخف عىل مستقبل مشاريعك، 

فهي تسري باالتجاه الصحيح
ونب�ش  امل�ايض  دفات�ر  يف  البح�ث  عاطفي�اً: 
الذكريات األليمة قد يسبب لك املتاعب، فال تدع 

نفسك أسرياً له

مهني�اً: أنت تحس�د كل ش�خص ناج�ح، وهذا 
ليس م�ن عادات�ك، إذا كان الظرف يعاكس�ك، 
فالحل ليس بمعاداة اآلخري�ن والتهجم عليهم 
وتمّني الرش لهم. عاطفياً: العون الذي حظيت 
به من الرشيك أخرياً يتيح لك التخطيط بش�كل 

أفضل لضمان املستقبل بكل تفاصيله

مهنياً: تنقل�ب طباعك لتصبح متوترة وعدائية 
بع�ض ال�يء، ابتع�د ع�ن األجواء املش�حونة 

باالنفعاالت السلبية
عاطفياً: يتطلب منك الوضع الدقيق بذل جهوداً 
كبرية لتس�تحق حنان الرشيك الذي تس�تحقه، 

وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعاً

مهني�اً: ت�رتّدد املراج�ع املؤث�رة يف دعم�ك بعد 
مراحل ط�وال، فتخضع لضغ�ط كبري وتواجه 

بعض العراقيل
عاطفي�اً: علي�ك اتخ�اذ خط�وات مختلفة عن 
الس�ابق تج�اه الرشي�ك لتحاف�ظ علي�ه، وإال 

فقدت ثقته وفقدته

مهني�اً: تتفاع�ل عىل نحومرٍض م�ع محيطك، 
ويحم�ل اليك ه�ذا اليوم انفتاح�اً عىل مجاالت 
جدي�دة، وقد تلفت نظر بع�ض النافذين وتبدو 
حيويت�ك مضاعف�ة. عاطفي�اً: مصاع�ب غري 
محس�وبة النتائ�ج، وهذا ق�د يدفع�ك ربما اىل 

السفر وتأجيل الحلول مع الرشيك

مهنياً: تكون عىل اس�تعداد ملواجهة أي طارئ، 
ه�ذا الظ�رف الصع�ب يضع�ك أم�ام اختب�ار 
لتكتش�ف قدراتك عىل املواجهة وإيجاد الحلول 

الناجعة
عاطفي�اً: إهمال الرشيك س�يكون مكلفاً جداً، 

فسارع اىل تصحيح األوضاع قبل فوات األوان.

العذراء

احلوت

خمتصون.. سبب شعور اإلنسان بالربد يف الكرب
كشف علماء أمريكيون، عن سبب شعور 

اإلنسان بالربد مع التقدم بالعمر،
وأوض�ح العلم�اء أن الس�بب يف ذلك هو 
تناقص عدد خاليا املناعة املس�ؤولة عن 
اس�تعادة حرارة الجس�م عند انخفاض 

درجات الحرارة.
وذكرت مجل�ة Cell Metabolism، نقالً 
ع�ن باحث�ني أمريكيني أن ه�ذه الخاليا 
نفس�ها الت�ي تس�اعد يف الحف�اظ عىل 
الطبيعي�ة،  الغذائ�ي  التمثي�ل  وظائ�ف 
لذل�ك فإن كبار الس�ن ه�م أكثر عرضة 
لاللتهابات واملش�كالت يف عملية التمثيل 

الغذائي.
يي�ل  اكتش�ف علم�اء جامعت�ي   وق�د 
وكاليفورني�ا يف س�ان دييغ�و، أن خاليا 
املناعة املخزونة يف الدهون، هي الس�بب 
وراء ش�عور اإلنس�ان بال�ربد أكث�ر مع 

التقدم يف العمر.
وتوص�ل الباحث�ون بعد دراس�ة، إىل هذا 
االس�تنتاج، عندما أرادوا معرفة س�بب 
احت�واء األنس�جة الدهني�ة ع�ىل خاليا 
املناع�ة الت�ي يرتك�ز وجودها ع�ادة يف 
مناطق الجس�م األكثر عرضة ملس�ببات 
األم�راض مثل البلع�وم األنفي و الرئتني 

و الجلد.
وأظه�رت الدراس�ة أن الده�ون تحتوي 
فقط ع�ىل الخالي�ا اللمفاوي�ة الخلقية 
من النوع الثاني )ILC2(، التي تس�تعيد 
حرارة الجسم يف ظروف درجات الحرارة 
املنخفض�ة، وأن�ه م�ع التق�دم بالعمر، 

تتغري منظومة املناعة.
دراس�تهم  م�ن  الباحث�ون  واكتش�ف 
لتسلس�ل جينات خاليا الفرئان املخربية 
الفتية واملسنة، أن األنسجة الدهنية مع 
التقدم بالعمر تفقد خاليا ILC2، ويؤدي 

نقص هذه الخاليا.

عالمات نقص فيتامني يب12 عىل اللسان
يتس�بب نقص فيتامني بي 12 بأعراض 
س�لبية مختلفة عىل الجس�م مل�ا له من 
أهمية كب�رية يف الحفاظ عىل صحة الدم 
والخالي�ا العصبي�ة وتكوي�ن الحم�ض 
الن�ووي. لذا ف�ان نقصه ي�ؤدي لظهور 
أع�راض كثرية.وم�ن بني األعض�اء التي 
تظه�ر عليها عالم�ات النقص اللس�ان 
وقوامه، حس�ب ما يؤك�د تقرير نرشته 
صحيفة »اكس�ربيس« الربيطانية وفقا 
للمعه�د الوطن�ي للقل�ب والرئ�ة والدم 
)NHLB(؛ ال�ذي أكد أن نعومة اللس�ان 

قد تشري اىل نقص بهذا الفيتامني إضافة 
لسماكته أكثر من املعتاد ولونه األحمر.
وحس�ب الصحيفة، حذر املعهد الوطني 
للقل�ب والرئة والدم من أن�ه إذا ُترك هذا 
النق�ص دون ع�الج »فق�د ي�ؤدي لتلف 
األعص�اب. وهذا يمكن أن يس�بب وخزا 
وتنمي�ال يف اليدي�ن والقدم�ني، وضعف 
العضالت، وفقدان ردود الفعل«. مضيفا 
»قد يشعر الشخص أيضا بعدم االستقرار 
الت�وازن ومواجه�ة صعوب�ة يف  وفق�د 
املي. كما أنه يمكن أن يسبب ضعفا يف 

العظ�ام وقد يؤدي إىل كس�ور يف الورك«. 
ناصحا برضورة زي�ارة الطبيب يف حالة 
املعان�اة م�ن ه�ذه األع�راض.ويف ه�ذا 
االطار، أوضحت هيئة الخدمات الصحية 
الوطني�ة الربيطاني�ة )NHS( انه يمكن 
تش�خيص حاالت نقص فيتامني بي 12 
بناء عىل األعراض ونتائج فحوص الدم. 
وأن م�ن املهم جدا عالج�ه بأرسع وقت 
ممك�ن، محذرة من أن�ه »عىل الرغم من 
أن العدي�د م�ن األع�راض تتحس�ن مع 

العالج.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
خبز التورتيال

1 كوب 
صلصة بيتزا

1 كوب رشائح بيربوني
2 كوب

جبنة موزاريال مبشورة
زيت

خطوات التحضري: 
يسخن الفرن عىل درجة حرارة 180 مئوية، وتدهن قوالب الكب كيك بالزيت.

يفرد خبز التورتيال، ويقطع بقطاعة دائرية.
يوضع التورتيال يف قوالب الكب كيك، ويضغط عليها جيداً.
يدهن التورتيال بالصلصة، وترش فوقها الجبنة املوزاريال.

يوزع فوقها رشائح البيربوني، وتدخل الفرن ملدة 10 دقائق.
تخرج من الفرن، وترتك لتهدأ قليالً.

توضع يف الطبق، وتقدم.

ميني بيتزا التورتيال بالبيربوين

»طريقة عسكرية« للنوم خالل دقيقتني أو أقل!
يعاني البعض من مش�كالت كبرية تتعلق بالنوم الجيد واألرق، 
ما يمكن أن يؤثر س�لبا عىل مس�ار اليوم التايل ومدى النش�اط 

املطلوب ألداء املهام اليومية.
ولك�ن، هل س�معتم عما يس�مى بالطريقة العس�كرية للنوم 
 Lloyd Bud Winter>s book الرسي�ع؟، التي ُحددت يف كت�اب
Relax and Win: Championship Performance، حيث يوجد 
س�بع خطوات بس�يطة للنوم يف أقل من دقيقت�ني. أوال، أرخي 
وجه�ك بالكامل، بما يف ذلك العض�الت املوجودة داخل فمك. ثم 
أس�قط كتفيك لتحرير أي توتر مرتاكم، مع ترك يديك ترتخيان 
عىل جانب جس�مك. وحان الوق�ت اآلن للزفري، وإرخاء الصدر، 

وامليض قدما إلرخاء الساقني والفخذين.
ثم تخيل مش�هدا يبعث عىل االس�رتخاء يف ع�ني عقلك ملدة 10 
ث�وان عىل األق�ل؛ إذا لم يكن الخي�ال هو موط�ن قوتك، فكرر 

عبارة »ال تفكر« مرارا وتكرارا.
ويف غض�ون 10 ثوان، يج�ب أن تنام؛ كن مس�تعدا لعمل هذه 

التقنية من أول محاولة.
وم�ع ذلك، قد يس�تغرق األم�ر ما يصل إىل س�تة أس�ابيع من 

املمارسة، وفقا للبحث.

وُطّورت هذه التقنية ألول مرة ملساعدة أفراد الجيش عىل النوم 
يف الظروف الغادرة، ومن هنا جاء اسمها.

تقنيات أخرى
أوضح�ت هيئ�ة الخدم�ات الصحي�ة الوطنية أن الن�وم الجيد 

»يحدث فرقا كبريا يف ما نشعر به عقليا وجسديا«.
- روتني يومي

قالت هيئة الصحة الوطنية إن إحدى أكثر الطرق فعالية للنوم 
بس�هولة )يف الوقت املناس�ب( هي »الدخ�ول يف روتني يومي«. 
وإذا كان بإمكان�ك االس�تيقاظ واالس�رتخاء والن�وم يف الوقت 

نفسه تقريبا كل يوم، فسيكون ذلك مفيدا حقا.
- طرق التهدئة:

• القراءة.
• تمارين التمدد اللطيف.

• التأمل.
- إدارة القلق

تق�ول نصيحة جيدة تش�اركها NHS إنه يج�ب تخصيص 10 
دقائ�ق - وليس وقت الن�وم - حيث يمكنك عم�ل قائمة مهام 

لليوم التايل.

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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الكهرباء يصعق بغداد.. وفوزان للجوية ونفط الوسط
             المستقبل العراقي/ متابعة

ج�رت مس�اء أم�س ث�اث مباري�ات 
ضم�ن منافس�ات الجول�ة األوىل م�ن 
ال�دوري العراق�ي املمت�از، حيث ظفر 
حام�ل اللق�ب القوة الجوي�ة بالنقاط 
الثاث بفوزه عىل القاس�م فيما حقق 
نفط الوس�ط فوزه األول عىل حساب 
س�امراء بينم�ا تمك�ن الكهرب�اء من 

إسقاط امانة بغداد يف ملعبه.

الجوية × القاسم
تمكن القوه الجوية من افتتاح مش�وار الدفاع 
ع�ن اللق�ب بتحقيق ف�وز صعب ع�ىل ضيفه 
فريق القاس�م به�دف دون رد يف املب�اراة التي 

جرت مساء اليوم عىل ملعب الشعب.
كانت الس�يطرة املطلقة لفري�ق القوة الجوية 
ع�ىل املب�اراة ال�ذي أض�اع ع�ددا م�ن الفرص 
أخطره�ا تس�ديدة إبراهي�م باي�ش التي مرت 
بج�وار القائ�م، ولحقه�ا رشيف عب�د الكاظم 

بتسديدة تمكن منها حارس مرمى القاسم.

ويف الدقيق�ة 31 تمكن رضغام إس�ماعيل من 
افتت�اح النتيج�ة بالهدف األول م�ن ركلة حرة 
نفذها رضغام لتغالط الحارس محمد ش�اكر 

وتتجاوز خط املرمى.
فريق القاس�م اعتمد بشكل كيل عىل الهجمات 
املرتدة وكاد أن يس�جل م�ن إحداها عرب البديل 
ع�اء محيس�ن، فيم�ا أض�اع إبراهي�م بايش 
محاولة أخرى ومرت تسديدة محمد عيل عبود 
فوق العارض�ة لتنتهي املب�اراة بهدف دون رد 

ملصلحة القوة الجوية.

نفط الوسط × سامراء
يف مب�اراة أخ�رى تمكن نفط الوس�ط من 
حص�د النقاط الثاث من ضيفه س�امراء 
بعد الف�وز بهدف دون رد يف املب�اراة التي 

أقيمت يف ملعب النجف الدويل.
نفط الوس�ط كانت له األفضلية الواضحة 
وح�اول بوق�ت مبكر برأس�ية ملهن�د عبد 
الرحيم مرت بجوار القائم وافتتح حس�ن 
داخ�ل النتيج�ة باله�دف األول يف الدقيقة 
30 من املباراة.وأضاع س�امراء ركلة حرة 
عىل مش�ارف منطقة الج�زاء نفذت فوق 
العارضة لينتهي الشوط األول بتقدم نفط 

الوسط بهدف دون رد.
ويف الشوط الثاني أضاع نفط الوسط عددا من 
الهجمات عرب املغربي عمر املنصوري وس�جاد 
جاس�م ومهند عبد الرحيم فيما ح�اول الوافد 
الجدي�د س�امراء إدراك التع�ادل لكنه اصطدم 
بالدف�اع املنظم لنفط الوس�ط لتنته�ي املباراة 
بهدف دون رد ملصلحة نفط الوسط، الذي بات 
برصيده ثاث نقاط بينما بقي رصيد س�امراء 

خاليا من النقاط.

بغداد × الكهرباء
ويف ملع�ب بغداد اس�تطاع الكهرباء أن يصعق 
أمان�ة بغ�داد يف ملعب�ه ويس�جل ثنائي�ة دون 
رد منح�ت الربتق�ايل النقاط الث�اث يف افتتاح 

مشواره يف الدوري.
املباراة ش�هدت س�جاال من الفريقني، الشوط 
األول ل�م يك�ن بمس�توى املطلوب م�ع بعض 
املح�اوالت الخجولة م�ن الطرفني فحاول نبيل 
صب�اح من جه�ة أمانة بغ�داد لكن تس�ديدته 
افتق�دت للدق�ة فيم�ا ح�اول فرحان ش�كور 
للكهرباء لكن دون جدوى لينتهي الشوط األول 

بالتعادل السلبي.
يف الشوط الثاني انكرس نحس التعادل السلبي 
ويف دقيقتني فقط تمكن الكهرباء من الوصول 
إىل ش�باك أمان�ة بغ�داد مرت�ني ع�رب املهاجم 
مهيمن سليم الذي سجل يف الدقيقتني 67 و68 
ليؤمن النتيجة لفريقه بينما فش�لت محاوالت 
بغداد بالعودة إىل املب�اراة لتنتهي املباراة بفوز 

الكهرباء بهدفني دون رد.
وحصد الكهرباء ثاث نق�اط بينما بقي أمانة 

بغداد دون نقاط.

أتلتيكو مدريد رفض التعاقد مع رونالدو

             المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، عن مفاج�أة كربى 
تتعل�ق بالنجم الربتغايل كريس�تيانو رونالدو، مهاجم 
مانشس�ر يونايتد.وانتق�ل رونال�دو )36 عاًم�ا( إىل 
مانشسر يونايتد، يف املريكاتو الصيفي املايض، قادًما 
من يوفنت�وس، بعدما أبل�غ موكله خورخ�ي مينديز 
برغبته يف الرحي�ل عن البيانكونريي.وبحس�ب إذاعة 

»كادينا سري« اإلسبانية، فإن مينديز تواصل مع أكثر 
م�ن ناٍد لع�رض خدمات رونال�دو بما فيه�م أتلتيكو 
مدري�د، الغريم التقلي�دي لريال مدري�د، والذي يعترب 
رونالدو أحد أس�اطريه.وأضاف التقري�ر، أن أتلتيكو 
مدري�د رفض التعاقد مع رونال�دو، ليضطر مينديز يف 
البح�ث عن خيارات أخ�رى.وكان رونال�دو قريًبا من 
االنتقال إىل مانشسر سيتي، قبل أن يتدخل مانشسر 

يونايتد ويستعيد خدماته بعد رحيله يف عام 2009.

باريس سان جريمان 
يعلن إصابة مييس

ليفاندوفسكي يتسلم 
جائزة احلذاء الذهبي

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن نادي باريس س�ان جريم�ان الفرنيس، ع�ن إصابة 
نجمه األرجنتيني ليونيل مييس.

وأشار النادي البارييس يف بيان عرب موقعه الرسمي، إىل أن 
إصاب�ة مييس بكدمة يف الركبة الي�رسى، وفقا ملا أظهرته 

أشعة الرنني املغناطييس.
وس�يصدر النادي الفرنيس بيانا جديدا بشأن حالة الاعب 

األرجنتيني خال 48 ساعة.
ووفًق�ا لصحيفة »صن« الربيطانية، فإن مييس س�يغيب 
بشكل مؤكد عن مباراة ميتز، األربعاء، بالدوري الفرنيس، 
بينم�ا هن�اك ش�كوك ح�ول لحاق�ه بمبارات�ي مونبلييه 

ومانشسر سيتي خال األسبوع املقبل.
وأضاف بيان سان جريمان أيضا أن العب الوسط اإليطايل، 
مارك�و فريات�ي، يواص�ل الرك�ض يف إط�ار تعافي�ه م�ن 

اإلصابة.
أما املدافع اإلسباني املخرضم، سريجيو راموس، واملهاجم 
الشاب إس�ماعيل الغربي، يؤديان برنامجا منفردا للتعايف 

من إصابتهما العضلية.

أدفوكات جيرب مغرتبني جدد يف بطولة كأس العرب
              المستقبل العراقي/ متابعة

عل�م مصدر مقرب من اتح�اد الكرة أكد فيه 
أن م�درب منتخبن�ا الوطني الهولن�دي ديك 
ادفوكات يدرس فكرة استدعاء أسماء مغربة 
جدي�دة ألول مرة خال بطول�ة كاس العرب 
التي من املؤمل اقامتها يف العاصمة القطرية 
الدوحة خال الفرة من األول حتى 18 كانون 
األول املقبل، بمشاركة 23 منتخبا وسيحظى 
هذا التجم�ع العربي ب�ارشاف االتحاد الدويل 
لكرة الق�دم الذي ادرجها ضمن »الفيفا دي« 
م�ا يتيح املجال امام هؤالء الاعبني الحضور 
والتواجد يف هذا االستحقاق لغرض تجريبهم 
وتوظيفه�م بالش�كل األمثل بحس�ب مراكز 
لعبه�م التي يتقنونها م�ع انديتهم باإلضافة 
اىل توجي�ه الدع�وة اىل مجموع�ة أخ�رى من 
العب�ي ال�دوري املح�يل. وقال املص�در: ان “ 
اجن�دة امل�درب ضم�ت العديد م�ن الاعبني 
املغرب�ني الناش�طني يف الدوري�ات األوروبية 
وقد ش�كل الدوري الس�ويدي السواد األعظم 

من االسماء التي ستكون يف راحة سلبية بعد 
انتهاء املوسم الكروي هناك ويف حال موافقة 
البعض عىل اللعب لحس�اب املنتخب العراقي 
عىل غرار “ ايمار ش�ري ومهند جعاز محريف 
نادي هامربي الس�ويدي ، وحس�ني عيل من 
ن�ادي اوري�ربو، واحمد قاس�م الع�ب نادي 
الفس�بوري الس�ويدي وكيفن يعقوب العب 
نادي يوتيبوري الس�ويدي ،  وبير كوركيس 
الع�ب ن�ادي مامل�و الس�ويدي” الفت�ا اىل ان 
القائمة ضمت أيضا كا من “ محمد الطائي 
العب نادي نيوكاس�ل األسرايل وهريان احمد 
الع�ب نادي ث�ون الس�ويرسي ،باإلضافة اىل 
زي�دان اقب�ال من ردي�ف مانشس�ر يوناتيد 
االنكليزي وعيل الحمادي من رديف سوانزي 
س�يتي واخرين ستتم اضافتهم قبل البطولة 
عىل ضوء ما يقدمونه من نتائج ومستويات 
فنية ».وأض�اف ان “املدرب الهولندي منفتح 
عىل الجميع سواء يف الداخل أو الخارج ولديه 
رغب�ة يف إيجاد بدائل لبع�ض املراكز الحيوية 
يف املنتخ�ب لت�دارك اإلصاب�ات املفاجئ�ة او 

الحرم�ان اإلداري باإلضاف�ة اىل  انخف�اض 
مس�توى البع�ض م�ن الركائ�ز األساس�ية 
خال املباريات الس�ابقة “، مبينا ان “ الفرة 
الس�ابقة التي ارشف فيها العجوز الهولندي 
ع�ىل تدريب املنتخب لم تمنح�ه الوقت الكايف 
يف حرية االختيار والتجريب واجراء التغيريات 
الطفيفة او حتى االس�تعانة ببعض الوجوه 

الجديدة وق�د اختزل االعداد عىل معس�كري 
ماربيا االسباني وقيرصي الركي بسبب قرب 
وق�ت املنافس�ات والتوجه مب�ارشة لخوض  
جولتني من التصفيات الحاس�مة املؤهلة اىل 
كاس العال�م 2022 امام كوري�ا الجنوبية يف 

سيئول وضد ايران يف الدوحة ».

تفاقم أزمة نادي اجلوية واجلامهري ترفض استمرار خلف
              المستقبل العراقي/ متابعة

تفاقمت ازمة نادي القوة الجوية بس�بب ارصار جماهري االزرق 
عىل اقالة امل�درب احمد خلف واملجيء بايوب اوديش�و، وبالتايل 
قررت االدارة نقل تدريبات الفريق اىل ملعب امانة بغداد بغية ابعاد 
الاعبني عن الضغوطات، ال سيما انهم يستعدون ملاقاة القاسم 
يف ال�دوري املمتاز.وق�ال مدير املكت�ب االعامي لن�ادي الجوية 

ع�اء محم�د: ان االدارة قررت نق�ل التدريبات م�ن مقر النادي 
اىل ملع�ب امانة بغداد، من اجل ابع�اد الاعبني عن الضغوطات، 
مبين�ا ان امل�درب احمد خلف مس�تمر مع الفريق حت�ى االن، اذ 
ق�اد التحضريات االخرية قب�ل مباراة اليوم امام القاس�م ضمن 
الجولة االوىل من الدوري املمتاز بكرة القدم.واش�ار محمد اىل ان 
الفري�ق عازم يف لقاء الي�وم عىل تحقيق نتيجة جيدة تس�هم يف 
تحفيز الاعبني للمباريات املقبلة، واملواجهة تعد فرصة مناسبة 

لتصحيح املس�ار ومصالحة الجماهري، ال س�يما بعد الخس�ارة 
امام الزوراء يف كأس السوبر.وتابع ان طموح الصقور يف املوسم 
الح�ايل هو الحفاظ عىل بطولتي الدوري والكأس، ورحلة الدفاع 
ع�ن اللقبني س�تبدأ من الجول�ة االوىل، التي س�تكون االنطاقة 
الحقيقية لازرق عىل الصعيد املحيل. وبش�أن انباء اقالة املدرب 
احمد خلف، وعودة ايوب اوديشو اوضح ان االخري متواجد حاليا 
 )Pro( يف العاصمة القطرية الدوحة، بس�بب مش�اركته يف دورة

التدريبية املكثفة، التي من املؤمل ان تنتهي مرحلتها االوىل نهاية 
الشهر الحايل، وامر تسميته يعود لادارة، وهناك اجتماع سيعقد 
م�ن اجل اعان القرار النهائي بالتش�اور، يف م�ا يخص امكانية 
التمس�ك بخدمات خل�ف او االس�تعانة باوديش�و.وكان رئيس 
الن�ادي وقائد القوة الجوية ش�هاب جاهد ق�د اكد يف ترصيحات 
اعامية استمرار املدرب احمد خلف يف مهمته لحني عودة املدرب 

السابق ايوب اوديشو.

إنييستا: تشايف جدير بقيادة برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

يعتقد األسطورة أندرياس إنييستا، نجم برشلونة 
السابق وفيسيل كوبي الياباني الحايل، أن مواطنه 

وزميله تشايف هرنانديز، جدير بقيادة برشلونة. 
وت�رددت أنب�اء قوي�ة خ�ال الس�اعات املاضية، 
وتحديًدا بعد تعادل برش�لونة م�ع غرناطة، تفيد 
برغب�ة خوان البورتا، رئيس البارس�ا، يف اإلطاحة 

برونالد كومان من منصبه كمدير فني.
وقال إنييس�تا، يف ترصيحات لصحيفة »سبورت« 
الكتالونية: »إذا سألتني عما إذا كنت أتخيل تشايف 

مدي�رًا فنًيا لربش�لونة؟ نعم، أعتق�د ذلك، قبل كل 
يشء ألن�ه كان يس�تعد بالفعل لتل�ك املهمة، كما 

أنني لدي الثقة فيه ملواجهة هذا التحدي«.
وعن رحيل مييس، قال: »كان أمرًا غريًبا بالنس�بة 
يل، وكذل�ك بالنس�بة للن�اس الذي�ن ل�م يتصوروا 

مشاهدة ليو بقميص آخر«.
ورًدا عىل س�ؤال عما إذا كان س�يعود إىل برشلونة 
كم�درب محتم�ل يف املس�تقبل، قال: »ه�ذا ليس 
امل�كان الذي أرى فيه نفيس، ولكن مهما حدث، إذا 
حانت اللحظة، س�أفكر يف األمر، ما يمكنني قوله 
ه�و أنني أح�ب العودة إىل برش�لونة، وهذا واضح 

للغاية«.وأوض�ح: »هناك أي�ام تعتقد أنك تريد 
فيه�ا التدريب، والبعض اآلخ�ر ال، ال أعرف، 

أنا العب اآلن، ومن الصعب تخيل أي يشء 
آخر«.

وأتم: »صحي�ح أنني يجب أن أفكر 
م�ا ه�ي  وأرى  )التدري�ب(  يف 

االحتم�االت، أود أن أبقى 
م�ع  تواص�ل  ع�ىل 

ك�رة القدم ألنها 
حياتي وآمل أن 
تستمر كذلك«.

توخيل: نجم تشيليس يسابق 
األلـم والزمن

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال توم�اس توخيل مدرب تش�يليس، إن 
املهاج�م تيم�و فرين�ر أظهر أن بوس�عه 
االس�تفادة م�ن الرشاك�ة م�ع البلجيكي 
روميلو لوكاكو.وبينما ب�دأ الوافد الجديد 
لوكاكو مسريته مع الفريق اللندني بقوة 
مس�جا 4 أه�داف، فإن فرينر ل�م يفتتح 
بع�د س�جله التهديفي هذا املوس�م عقب 
أداء محبط يف موس�م 2020-2021 حيث 
أحرز ستة أهداف يف الدوري.وفقد املهاجم 
األملاني مكانه يف التش�كيلة األساسية بعد 
انضمام لوكاكو، لكنه شارك كبديل ليلعب 
بجوار املهاجم البلجيكي، وأكد توخيل أنه 
قد يثب�ت أهميته عندما يلتقي تش�يليس 
مع أس�تون في�ا، يف كأس رابطة األندية 
اإلنجليزي�ة، غ�دا األربعاء.وأبل�غ امل�درب 
األملاني الصحفيني »لق�د أعطانا انطباعا 
واضح�ا عن م�دى خط�ورة أن يكون هو 

وروميلو معا، كان�ت هناك خيبة أمل من 
بطولة أوروبا واملباري�ات األوىل وال أعتقد 
أنه كان سعيدا بمس�تواه«.وتابع »هناك 
أش�ياء ال ترونها يف التدريبات، أصبح أكثر 
اسرخاء ومرونة يف تحركاته، وجنى ثقة 
أكرب، لهذا السبب شارك يف وقت مبكر ضد 
توتنه�ام، وهناك عامات واضحة عىل أنه 
يف حالة جي�دة ويمكنه إثب�ات ذلك غدا«.
وأض�اف »كان تيمو يف مواقع أفضل حول 
روميلو، صنع هدفا وتحرك بذكاء، وأصبح 
حرا ويتخ�ذ القرارات بمزيد م�ن الثقة... 
آم�ل أن يتمكن م�ن الضغط عىل نفس�ه 
والحف�اظ عىل ه�ذا الزخم«.وأك�د املدرب 
األملان�ي إن الاعب�ني الذي�ن لم يش�اركوا 
كثريا سيحصلون عىل فرصة أمام أستون 
فيا.لك�ن الح�ارس إدوارد ميندي ما زال 
يعاني من إصابة يف الفخذ، ويأمل توخيل 
أن يعود قبل املباراة املهمة ضد مانشسر 

سيتي يف الدوري، السبت املقبل.

               المستقبل العراقي/ متابعة

توج النجم البولن�دي روبرت ليفاندوفس�كي مهاجم بايرن 
ميون�خ، بجائ�زة »الحذاء الذهبي« كأفضل ه�داف يف أوروبا 
خ�ال املوس�م املايض.وس�جل ليفاندوفس�كي 41 هدفا يف 
الدوري األملاني )بوندس�ليجا( خال املوسم املايض، محطما 
بذلك رقم األس�طورة جريد مولر )40 هدفا( الذي حققه قبل 
نحو 50 عاما.وقال ليفاندوفس�كي خال تتويجه يف متحف 
باي�رن ميون�خ :«أنا فخ�ور للغاية، بغض النظ�ر عن املكان 
ال�ذي تأتي منه، يجب عليك دائما أن تؤمن بتحقيق إنجازات 
عظيمة«.ون�رش املهاج�م البولندي، عىل حس�ابه الرس�مي 
بموق�ع التواصل االجتماعي »توير«، صورة له مع الجائزة، 
وكت�ب عليه�ا: »أود أن أش�كر عائلت�ي وزمائ�ي يف الفريق 
واملدربني وجمي�ع من يف بايرن ميونخ.. أنا فخور للغاية بما 
حققن�اه مًعا كفريق واحد، ش�كرا لكم«.وعلق كريس�تيان 
ش�ايفرت رئي�س رابطة ال�دوري األملاني، بالق�ول إن الرقم 
القيايس سيكون »أبديا«.ووصف ليفاندوفسكي بأنه »واحد 
من أفضل الاعبني يف تاريخ البوندس�ليجا، يقدم عروضا من 
الط�راز العاملي منذ أع�وام عديدة«.وجاء النج�م األرجنتيني 
ليونيل مييس، املتوج بالجائزة س�ت م�رات، يف املركز الثاني 
برصيد 30 هدفا سجلها لربشلونة اإلسباني يف املوسم املايض 

قبل أن ينتقل إىل باريس سان جريمان الفرنيس.

ريال مدريد جيهز مفاجأة سارة لفينيسيوس
              المستقبل العراقي/ متابعة

يخطط ريال مدريد لتقديم مكافأة فورية لنجمه 
الربازييل فينيس�يوس جونيور، عقب تألقه مع 
الفري�ق يف بداية املوس�م الحايل.ونج�ح الاعب 

الربازييل، هذا املوسم، يف إحراز 5 أهداف وتقديم 
تمريرت�ني حاس�متني مع ري�ال مدريد.وحصل 
فينيس�وس مؤخ�رًا ع�ىل جائزة العب الش�هر 
يف ري�ال مدري�د، متفوًقا عىل زميل�ه يف الهجوم 
كري�م بنزيما.ووفًق�ا لربنامج »الش�رينجيتو« 

اإلس�باني، فإن مس�ؤويل ريال مدريد يفكرون 
بالفع�ل يف تجديد عقد فينيس�وس حتى صيف 
2027، عق�ب انطاقت�ه القوي�ة م�ع الفري�ق 
امللكي.ويرتبط فينيسوس حالًيا بعقد مع ريال 

مدريد يمتد حتى صيف عام 2025.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

فليك: ال أعتزم االستعانة بنجم كولن
            المستقبل العراقي/ متابعة

رصح هان�ز فليك، املدير الفني ملنتخ�ب أملانيا، بأنه ال 
يفكر يف الوقت الراهن يف عودة جوناس هيكتور، العب 

كولن، إىل صفوف املانشافت.
ويف أعق�اب حضوره مباراة كولن واليبزيج، قال فليك 
لصحيف�ة »إكس�ربيس«: »لقد ترك جون�اس انطباعا 
جيدا ج�دا يف األس�ابيع املاضية، وأنا أع�رف أيضا أنه 
يتمت�ع بتقدي�ر كبري ج�دا يف كول�ن بس�بب طريقته 
وأس�لوب لعبه، لك�ن موضوع عودته لي�س مطروحا 
بالنسبة يل يف الوقت الراهن«.واستدرك: »بالطبع نحن 
ننظر بش�كل دائ�م فيما يمكن أن نغ�ريه، لكن روبني 
جوس�ينس يؤدي بش�كل جي�د يف هذا املرك�ز، كما أن 
ديفيد راوم عاد وق�دم أداء جيدا مرة أخرى فضا عن 

أن تيلو كرير العب متعدد الجوانب«.وكان هيكتور، 31 
عاما، صاحب ال�43 مباراة دولية مع املنتخب األملاني، 

أعل�ن يف أكتوبر/ ترشين األول امل�ايض، اعتزاله اللعب 
الدويل رس�ميا، ألسباب ش�خصية، وأخطر بذلك املدير 
الفني الس�ابق للمانش�افت، يواخيم ل�وف يف يوليو/ 
تموز املايض.ولعب هيكتور مع كولن يف املوسم املايض 
يف مرك�ز وس�ط امللعب، وذلك بعد ف�رة توقف طويلة 
بس�بب اإلصاب�ات، لكن املدي�ر الفني الجدي�د لكولن، 
ش�تيفن باومجارت، أعاده مرة أخرى ليلعب يف مركز 
املداف�ع األي�رس، والذي انضم من خ�ال اللعب فيه إىل 
املنتخب األملاني.وتطرق فليك يف حديثه إىل اثنني آخرين 
من العبي فريق كولن، حيث قال إن »)الحارس( تيمو 
هورن صمد بش�كل جي�د، لكننا نتمت�ع بوضع مثايل 
فيما يتعل�ق بحراس املرمى«.واختتم فليك ترصيحاته 
قائ�ا: »يان تيلم�ان أظهر رسعة جي�دة لكنه ال يزال 

يرتكب بعض األخطاء الناجمة عن التهور«.
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» ال ِغنى عن شيئني يف حياتك، األول العقل، الذي يحتفظ حتى يف أحلك ساعة، 
ببع�ض من بصيص الضوء الداخيل الخافت، ال�ذي يوصلك إىل الهدف، وثانيا 
الش�جاعة، إلتباع الضوء الخافت أينم�ا كان »كارل فون كالوزفيتز/ جنرال 
ومؤرخ حربي برويس.  أس�اليب الش�يطنة السياسية من أجل الحصول عىل 
فتات الدنيا لم تدخر جهداً يف إحباط املواطن، وترسيخ فقدان األمل بالتغيري، 
بالرغ�م م�ن معرفتهم التام�ة، أن يوماً الب�د آٍت ال يس�تطيعون فيه، العودة 
إلصالح ما أفس�دوه، إنه يوم القصاص العظيم، الذي وعد الخالق الفاسدين 
اللََة ِبالُْهدَى َفَما  ُواْ الضَّ ُ الطغاة، حي�ث قال يف كتابه املبني »أُْولَِئَك الَِّذيَن اْش��َ
َرِبَح�ت تَِّجاَرُتُه�ْم َوَما َكاُنواْ ُمْهَتِديَن« س�ورة البقرة آي�ة 16. يمارس بعض 
الساس�ة املرش�حني أس�اليب جبلوا عليها لع�دة دورات، لفقدانهم املرشوع 
الحقيق�ي للتغيري، خالف�ًا ملا يريد املواط�ن العراقي، وخالفاً مل�ا تم تحديده 
لواجباته�م املس�تقبلية، إن ف�ازوا بمقع�د برملان�ي، فم�ا بني وع�ود كاذبة 
وش�عارات أكل الده�ر عليها ورشب، وأصبحت مس�تهلكة ال ثقة بها، لكثرة 
تكراره�ا التي خلق�ت حالة، بل أصبحت تلك املمارس�ات، محض اس�تهزاء 
جماه�ريي، لم يتخ�ذوا العربة مما كان، وال يأبهون بما رصحوا به، من أنهم 
قد أفس�دوا فش�لوا، يف خدمة املواطن العراقي، ب�ل راح بعضهم يرصح دون 
خج�ل، من أنهم املتس�ببني بكل ما جرى من فس�اد. »أََتأُْم�ُروَن النَّاَس ِبالرِْبِّ 
َوَتنَس�ْوَن أَنُفَس�ُكْم َوأَنُتْم َتْتُلوَن الِْكَتاَب أََفالَ َتْعِقُلوَن« سورة البقرة_ آية 44, 
املصيب�ة أن أولئك الساس�ة، املعروفني بالفس�اد والفش�ل، يأمرون الش�عب 
االلتزام بقوانني َس�نوها، يف دوراتهم السابقة، بينما يتناسون ما كتبوه، فال 
يطبقوه عىل أنفس�هم، ليعي�دوا ثقة املواطن عىل أقل تقدي�ر، وال يصبحون 
حديث االستهزاء، والندرة يف املجالس الشعبية, وبرامج السوشل ميديا, ومع 
إنهم يعلمون, ولكنهم ال يس�تحون بعد اع�افهم بالفساد. بغض النظر عن 
بعض الس�لبيات, الت�ي رافقت التظاهرات الش�عبية, واملندس�ني الذين كان 
هدفهم إفشال املطالب, فتكاثرت أوصاف التشكيك, بني جوكر وذيل وسفارة 
وغريها, إال أن ش�عارا تم رفعه يف تل�ك التظاهرات, مفاده أن العراقي يبحث 
عن وط�ن, فماذا كان قصد املواط�ن بذلك؟ فالوط�ن كأرض موجود, فكان 
الجواب من بعض الش�باب الواع�ي, نريد وطن يحمل صفة دولة, ال حكومة 
محاصصة فاس�دة, مقس�مة ثروات العراق كغنائم, وط�ٌن ينترص به الحق, 
ضد الفس�اد والباطل. الشفافية من اس��اتيجيات اإلصالح, ومن متعلقات 
تل�ك الفق�رة, الرصفيات يف املوازنة العامة, التي يج�ب أن ال تصبح فقراتها, 
عرض�ة للضي�اع لس�يطرة األحزاب السياس�ية ع�ىل مفاصله�ا؛ والخالص 
م�ن البريوقراطي�ة, ممارس�ة أخرى للخالص من الفس�اد, عق�د االتفاقات 
الدولية, بعيداً عن الرش�اوى, التي تطلب من قبل جهات سياس�ية, من أجل 
املوافقة عىل تلك االتفاقيات, دون حساب قانوني, يوقف ذلك الفساد, ويبعد 
االس�تثمار الحقيقي عن البلد. الرشعية الدستورية وسيادة القانون, أساس 
بن�اء الدول�ة, وعدم تغيري النظام, كم�ا حدث عندنا يف الع�راق, فعندما ٌرِكن 
الدس�تور, واعتمد التوافقيات السياسية, ومشاركة جميع األحزاب بالحكم, 
َتفىش الفساد والفشل, لفقدان الرقيب واملحاسبة, وهنا يجب العودة للنظام 
الديمقراطي, وحكم األغلبية الحاصلة, اعتماداً عىل نتائج االنتخابات, ليكون 

الجزء األخر, يف صف املعارضة الربملانية, ملراقبة أداء الحكومة.

ُي�روى عن الكاتب اإليرلندي الس�اخر ج�ورج برناردش�و )1٨٥6م �1٩٥٠( 
أنَّه جاءته ممثلٌة ناش�ئٌة وس�ألته أن يبدي رأيه يف قدرتها عىل التمثيل، وأدت 
أمام�ه عدة أدوار، أخذ برناردش�و يف الضحك عىل أدائها غ�ري املقنع، ثمَّ قال 
له�ا: اذهب�ي يا بنيت�ي وتزوج�ي، وليكن لك طف�ل أو ثالثة، وتم�ريس قليالً 
بحقيق�ة الحياة، وعندئذ تصبحني ق�ادرًة عىل أن تمثيل. فذهبت، وطبقت ما 
قاله، وبعد خمس س�نوات عادت اىل املرسح فصارت ممثلًة مرسحيًة شهريًة 
ُتدعى) آغنيس س�يبيل ثورنديكي( )1٨٨٢م � 1٩٧6م(التي اشتهرت بتقديم 
مرسحيات شكس�بري، وقد كتب لها برناردشو خصيصاً مرسحية )القديسة 
ج�وان( التي نجحت فيها نجاحاً كب�رياً، وقد ُمنحت جائزة رفيعة هي مرتبة 

اإلمرباطورية الربيطانية سنة 1٩٣1م !!
تذك�رُت ه�ذه الحكاية بعد ت�داول متصفحي منصات التواص�ل االجتماعي 
مقطع فيديو ُصور بكامريا مراقبة ُيظهر نسوًة غاضباٍت يرشقن بالحجارة 

والطابوق داراً تردد أنَّ صاحبها تزوج امرأًة ثانيًة!
ث�مَّ تبني الحق�ًا أنَّ املقطع يصور هجوم الزوجة الثاني�ة وقريباتها عىل بيت 

طليقها وزوجته األوىل بعد فشل زواجها منه !
تابع�ُت املقطع املذكور يف عدة مواقع لعيل أصل إىل تحديد هوية املنطقة التي 
ج�رت فيها حادثة االعتداء الغاش�م فوجدُت ما يش�ري اىل مدينٍة يف بغداد من 
دون تحدي�د هويته�ا، ومن تدقيق الزقاق الذي ش�هد الواقع�ة يتضح أنه يف 
منطقة شعبية، وأنَّ هؤالء النسوة البائسات أتني تضامناً مع الزوجة الثانية 

التي كانت تقودهن!
ل�م يص�در بيان من وزارة الداخلية أو من مص�دٍر يهتم بهذه الحوادث- عىل 
كثرة ما ُتس�مى بمنظمات املجتمع املدني- يوضح أو يستنكر هذا الفعل، أو 

يشري اىل القبض عىل الجانيات.
ربما لم يتقدم املعتدى عليه بشكوى رسمية بهذا اإلطار حفاظاً عىل عائلته، 
أو ما تبقى من سمعة زوجته الثانية، ولكن هذا ال يعفي املجتمع من متابعة 
ه�ذه الحوادث قضائياً لكيال تمر مرور الكرام، وال ُيكتفى بنرش املقطع عىل 

مواقع التواصل من دون ردع قانوني محدد.
ق�د يقول قائل: وما أدرانا أنَّ  هذه الغضبة أو الفزعة، أو الدگة النس�وية قد 

يكون سببها عنف الرجل ال تنمر املرأة؟
والج�واب أنَّه مهم�ا كان الس�بب فللمرء أن يتس�اءل: كي�ف اقتنعت هؤالء 
النسوة بأنَّ هذه الصولة النسوية هي الرد املناسب عىل رجٍل لم يوفق بإدارة 
أرُستني، خاصًة، وأنَّ هناك ما يشري اىل نوع من االلتزام الديني يف مظهرهن!

إنَّ هجوماً بمثل هذا األُس�لوب يختزل كمية العنف الكامن يف أعماق النس�وة 
ويشري اىل غياب العقل والترصف املناسب.

إنَّ مثل هذه األعمال العنفية الوحش�ية تعطي دالل�ًة واضحًة عىل أنَّ كل ما 
كتب، وقيل عن حمالت مكافحة العنف ضد النس�اء أو ضد الرجال تظل غري 
ذات جدوى إْن لم ترافقها برامج تأهيل طويلة املدى تبدأ ببناء حقيقي للفرد 

العراقي ابتداًء من األرسة اىل املجتمع.
وبحس�ب مركز الرشيد للدراسات كما نرش ذلك يوم السادس من شهر أيلول 
الجاري فإنَّ العنف ضد الرجال عىل أيدي النساء، يحصل بزيادة غري اعتيادية 

يف العراق.

أسباب مهمة لتتوقف عن تناول العشاء يف ساعات متأخرة من الليل »قيمته هائلة«.. العراق يستعيد جزءًا من لوحة كلكامش
إذا ل�م نتمك�ن م�ن رؤي�ة العائل�ة يف وجب�ة 
اإلفطار أو الغداء، فستفعل ذلك بالتأكيد أثناء 
تن�اول العش�اء. الي�وم وبس�بب الضغوطات 
واالنش�غاالت اليومية، أصبح من املعتاد رؤية 
بعضن�ا البع�ض عىل الس�اعة ٢1:٠٠ مس�اء 
عىل مائدة العش�اء واالنته�اء من األكل ما بني 

الساعة ٢٢:٠٠ و٢٢:٣٠ ليال.
يف الحقيق�ة، ال نعل�م م�دى خط�ورة تن�اول 
العش�اء ليال، عىل الرغم من أننا سنش�عر بعد 
س�اعة ونصف الس�اعة من الخل�ود إىل النوم، 
بعدم االرتياح يف الفراش، كما س�نتقلُب كثريا 
يف الرسي�ر أو ربما سُنش�عر بالرغبة يف التقّيأ. 

Nutrición حسب ما نرش موقع
كل ه�ذه الترصفات لها س�بب مح�دد ومهم، 
م�ا يؤكد أنه ينبغي أال نتناول العش�اء يف وقت 

متأخر جًدا.
علمي�ا، يج�ب أن تنتبه لألوق�ات، التي تتناول 
فيها وجباتك اليومي�ة، خاصة إذا كنت ترغب 

يف مراقبة وزنك.
ي�ويص العديد من الخ�رباء بأن يك�ون أفضل 
وقت لتناول الطعام بني الساعة ٢٠:٠٠ مساًء 
٢1:٣٠ مساًء، ولكن كل هذا يتوقف عىل موعد 
ن�وم كل من�ا، لذلك ي�وىص بأن يك�ون تناول 

العش�اء قبل حوايل ٣ س�اعات من الذهاب إىل 
الفراش.

باإلضافة إىل ذلك، بنّي العلم أن تناول الطعام يف 
وقت متأخ�ر وبكميات كبرية، يمكن أن تكون 

له عواقب وخيمة عىل صحتنا.
-إذا كنت رجالً، فقد تكون أكثر عرضة ملخاطر 

القلب
وفًق�ا للمعلوم�ات الواردة م�ن جمعية القلب 
األمريكية، فإن الرجال الذين يتناولون العشاء 
يف وقت متأخر لديهم فرصة أكرب بنسبة تصل 
إىل ٥٥ باملئ�ة لإلصابة بأم�راض القلب. لذلك، 

يوص�ون بع�دم تن�اول الوجبات األخ�رية بعد 
الس�اعة ٢1:٠٠ مس�اًء، حتى يتسنى للحسم 
الوقت للهض�م والتمثيل الغذائي واالس�تفادة 
م�ن جمي�ع العن�ارص الغذائية الت�ي يوفرها 

الطعام.
- لن تستطيع أن ترتاح يف نومك

وفًق�ا للخ�رباء، ف�إن تن�اول عش�اء دس�م ال 
يسمح لك بالراحة بشكل صحيح، ألن األجهزة 
العصبية والهرمونية والجهاز الهضمي يستعد 
للراحة وهذا ي�ؤدي إىل تباط�ؤ عملية التمثيل 
الغذائي، لذل�ك إذا تناولت عش�اء يحتوي عىل 
مواد غذائية دسمة يف وقت متأخر ، فال يمكنك 

النوم بشكل مريح. 
-زيادة الوزن

أظه�رت الدراس�ات الحديث�ة، أن�ه إذا تناولت 
العش�اء يف وقت متأخر، س�يكون من الس�هل 
زيادة وزنك، ألنه يرفع مس�توى السكر يف الدم 
ويزيد أيًضا من مس�توى الس�عرات الحرارية 
لدي�ك. يرتبط هذان العام�الن ارتباًطا مبارًشا 
بالس�منة ومتالزم�ة التمثيل الغذائ�ي، لذلك، 
تق�ح دراس�ة نرشته�ا مجلة جمعي�ة الغدد 
الصم�اء بأمريكا الش�مالية ب�رورة تجنب 

هذه العادة قدر املستطاع.

 أعلنت اليونيسكو أّن العراق سيستعيد 
الخميس املقبل لوحاً مس�مارياً أثرياً 
عم�ره ٣٥٠٠ عام يحت�وي عىل جزء 
م�ن »ملحمة كلكام�ش« بعدما تبنّي 
للس�لطات األمريكي�ة أّن�ه رسق م�ن 
متحف عراق�ي يف 1٩٩1 ثّم ُهرّب بعد 

سنوات عديدة إىل الواليات املّتحدة.
واللّ�وح األث�ري مصنوع م�ن الطني 
ومكت�وب عليه ب�«املس�مارية« جزء 
من »ملحم�ة كلكامش« الت�ي ُتعترب 
أحد أق�دم األعم�ال األدبي�ة للبرشية 
وتروي مغامرات أح�د امللوك األقوياء 
لب�الد ما ب�ني النهري�ن يف س�عيه إىل 

الخل�ود. ووفقاً للس�لطات األمريكية فإّن هذا 
الكنز األثري رُسق من متحف عراقي يف 1٩٩1 
إّبان حرب الخليج، ثم اش��اه يف ٢٠٠٣ تاجر 
أعم�ال فنّية أمريكي م�ن أرسة أردنية تقيم يف 
لندن وش�حنه إىل الواليات املتحدة من دون أن 
يرّصح للجمارك األمريكية عن طبيعة الشحنة. 
وبعد وص�ول اللوح إىل الوالي�ات املّتحدة باعه 
التاجر يف ٢٠٠٧ لتّج�ار آخرين مقابل ٥٠ ألف 

دوالر وبشهادة منشأ مزّورة.
ويف ٢٠14 اش��ت ه�ذا الل�وح بس�عر 1.6٧ 

ملي�ون دوالر أرسة غرين التي تمتلك سلس�لة 
متاج�ر »هوبي لوب�ي« واملعروفة بنش�اطها 
املسيحي وذلك بقصد عرضه يف متحف الكّتاب 

املقدس يف واشنطن.
لك�ن يف ٢٠1٧، أع�رب أحد أمن�اء املتحف عن 
قلقه بش�أن مصدر الل�وح بعدما تب�نّي له أّن 
املس�تندات التي أُبرزت خالل عملية رشائه لم 

تكن مكتملة.
ويف س�بتمرب أيل�ول ٢٠1٩ صادرت الس�لطات 
األمريكي�ة ه�ذه القطعة األثري�ة إىل أّن صّدق 
ق�اٍض فدرايل يف نهاية يوليو تموز عىل إعادتها 

إىل العراق.
وع�ىل الرّغم م�ن صغر حجم�ه، فإّن 

قيمة هذا اللوح األثري هائلة.
العام�ة  املدي�رة  قال�ت  واإلثن�ني 
الت�ي  أزوالي  أودري  لليونيس�كو 
س�تحر يف واش�نطن حفل تس�ليم 
السلطات األمريكية نظريتها العراقية 
ه�ذه القطع�ة األثرية إّن إع�ادة هذا 
يمث�ل  أصحاب�ه  إىل  الثق�ايف  الكن�ز 
»انتص�اراً كب�رياً ع�ىل أولئ�ك الذي�ن 

يشوّهون ال�اث«.
وأضافت أّن اس�تعادة ه�ذه القطعة 
األثري�ة س�تتيح »للش�عب العراق�ي 

إعادة التواصل مع صفحة من تاريخهم«.
ويف يولي�و تم�وز أع�ادت الوالي�ات املتحدة إىل 
الع�راق 1٧ أل�ف قطع�ة أثرية، يرج�ع تاريخ 
غالبيته�ا إىل أربع�ة آالف س�نة، وال س�يما إىل 
الحضارة السومري، إحدى أقدم الحضارات يف 

بالد ما بني النهرين.
وعان�ت الكن�وز األثرية العراقية م�ن اإلهمال 
والتدمري والنهب خ�الل الحروب التي عصفت 
بالبالد يف العقود املاضية، وال س�ّيما يف املرحلة 

التي أعقبت الغزو األمريكي يف ٢٠٠٣.

ط�ور باحثون أمريكيون طالء يؤكدون أنه س�يكون بديال ملكيفات الهواء يف 
املس�تقبل بشكل فعال، وقد يس�اهم يف إنقاذ كوكب األرض، وعىل الرغم من 
أن الطالء الذي طوره علماء من جامعة بوردو يف الواليات املتحدة األمريكية 
يتس�م بلون مم�ل وهو األبي�ض، إال أنه دخ�ل مؤخرا موس�وعة »غينيس« 

لألرقام القياسية لكونه شديد البياض باملقارنة مع أي طالء أبيض آخر.
ويتمي�ز الط�الء بأنه قادر عىل عكس ٩٨.1% من اإلش�عاع الش�ميس، بينما 
ينبعث منه أيضا حرارة األش�عة تحت الحمراء، وذلك ألنه يمتص حرارة أقل 
من الشمس مما ينبعث منها، وبذلك يكون السطح املغطى بالطالء مربد إىل 

درجة حرارة أقل من درجة الحرارة املحيطة.
يش�ار إىل أن هناك دهانات حالية مصنوعة لعكس الحرارة، لكنها ال تعكس 
أكث�ر م�ن ٩٠% من ضوء الش�مس، كما أنها ال تربد األس�طح، ويكمن الرس 
وراء قدرة الطالء الجديد ش�ديد البياض يف اس�تخدام نس�بة عالية من مادة 
»كربيت�ات الباري�وم«، وهو مرك�ب يتواجد غالبا يف مس�تحرات التجميل 
وورق الصور، بحس�ب ترصيح�ات العلماء مطوري الط�الء ل�صحيفة »يو 

إس إيه توداي« األمريكية.

ابتكار طالء ذكى قادر عىل تربيد املنازل

تنفيذا إلتفاقات التعاون بني مديريات الرشكة العامة لالتصاالت واملعلوماتية، 
ومكاتب مفوضية االنتخابات يف بغداد واملحافظات، بدأت  الدورات التدريبية 
الخاص�ة باملالكات الهندس�ية والفني�ة التابعة للرشكة العام�ة لالتصاالت 
واملعلوماتية، التي س�تتواجد يف املراكز االنتخابية يوم االق�اع، والتي شملت 
مديريات اتصاالت الرصافة واملثنى و واسط والبرصة.   ُقدمت هذه الدورات 
من قبل املالكات املختصة يف مفوضية االنتخابات، وتضمنت رشوحات حول 
كيفي�ة صيانة أجهزة االق��اع البايوم�ي�ة الخاصة باالنتخاب�ات النيابية 

املزمع اجراؤها يف العارش من شهر ترشين األول القادم.  
 تجدر االشارة إىل أن عدد من منتسبي الرشكة العامة لالتصاالت واملعلوماتية 
س�يتواجدون بص�ورة دائمي�ة طيل�ة ي�وم االق��اع ملتابعة عم�ل االجهزة 
وصيانتها يف حالة حدوث اي خلل فني فيها، باإلضافة إىل عدد اخر  سيكون 

عملهم بصفة موظفي اق�اع. 

منتسبي مديريات اتصاالت الرصافة واملثنى 
و واسط والبرصة يتلقون الدورة التدريبية اخلاصة  

بصيانة أجهزة االقرتاع البايومرتية

الكشف عن كيفية ايقاف تساقط الشعر بعد االصابة بكورونا
أعلنت الدكتورة يوليا ناغايتسيفا، أخصائية 
أم�راض الش�عر، أن الكثريين بع�د إصابتهم 
بم�رض »كوفي�د-1٩« يعانون من مش�كلة 

تساقط الشعر.
لرادي�و  حدي�ث  يف  األخصائي�ة،  وتش�ري 
»س�بوتنيك«، إىل أن املس�تحرات التي تباع 
يف الصيدليات لن تس�اعد دائم�ا يف التخلص 
من هذه املشكلة. لذلك يجب مراجعة طبيب 
أخصائ�ي لتحدي�د الس�بب ووص�ف العالج 
ال�الزم. وتضي�ف، ق�د ال يالح�ظ الش�خص 
املص�اب ب�� »كوفيد-1٩« تس�اقط ش�عره 
مب�ارشة، ب�ل بعد م�ي ٣-4 أس�ابيع عىل 
بداية مرض����ه، وأحيانا بعد مي شهرين 
عىل ش�فائه. وهذه غالبا ما ت���كون بداية 

لعملية تساقط الشعر.

 وتش�ري الخب�رية، إىل أن�ه يمك�ن اس�تعادة 
الش�عر بع�د »كوفي�د-1٩« دون اس�تخدام 
مس�تحرات طبي�ة. ولك�ن ه�ذا يرتب�ط 
بالعمر والحالة الصحية للش�خص، حيث أن 
احتمال عودة كثافة شعر الشباب إىل حالتها 

السابقة، أكرب مما عند كبار السن. 
وتق�ول، »أراق�ب ه�ذه الحال�ة من�ذ س�تة 
أش�هر، ويمكنني الق�ول إن عددا قليال فقط 
يستعيدون كثافة شعرهم ذاتيا. أما اآلخرون 

فتشخص إصابتهم بأمراض أخرى«. 
وتضيف، لوقف تساقط الشعر يجب مراجعة 
طبي�ب أخصائ�ي لتش�خيص الس�بب بدقة 
وتحدي�د العن�ارص التي يفتقر لها الجس�م، 
وعىل ض�وء ذلك يح�دد طريقة الع�الج. ألن 
األدوية التي تس�اعد عىل نمو الش�عر، قد ال 
تنفع بع�د اإلصابة ب�� »كوفي�د-1٩«. لذلك 
ف�إن محاولة اس�تعادة كثافة الش�عر ذاتيا 
يف  تب�اع  الت�ي  املس�تحرات  باس�تخدام 
الصيدليات أو غريها، قد ال تؤدي إىل النتيجة 

املطلوبة.

أعل�ن الطبي�ب الرويس ألكس�ندر مياس�نيكوف، أن 
ارتفاع مس�توى ضغط الدم يش�خص س�نويا لدى 
مئات اآلالف من األشخاص. لذلك فهو أحد األمراض 
األكث�ر انتش�ارا يف العال�م. ويوض�ح مياس�نيكوف 
يف حدي�ث تلفزيون�ي، كيفي�ة الوقاية م�ن الجلطة 
الدماغية واحتش�اء عضلة القلب، إذا كان الشخص 
يعان�ي من ارتفاع مس�توى ضغط ال�دم؟ ويضيف، 

الكث�ريون أنه يجب ممارس�ة التماري�ن الرياضية، 
والتقلي�ل من اس�تهالك امللح والتخيل ع�ن العادات 
الس�يئة. ولكن هذا ليس أمرا سهال. ولكي ال يصبح 
الش�خص ضحي�ة لهذا امل�رض، عليه اتخ�اذ بعض 
الخطوات البس�يطة ولكنها مهمة. ويقول، »أعيش 
مع ه�ذا التش�خيص ٣٠ عاما وأع�رف الكثري عنه. 
هناك خطأن تقريبا يرتكبهما جميع من ش�خصت 

إصابته�م بارتف�اع مس�توى ضغط ال�دم. األول، ال 
يهتمون ويعيشون كما يف السابق. ألنهم يعتقدون، 
بم�ا أنهم ال يش�عرون بألم فكل يشء ع�ىل ما يرام. 
مع أن ارتفاع مس�توى ضغط الدم هو قاتل هادئ. 
الثاني، يقيس�ون مس�توى الضغ�ط كل 1٥ دقيقة، 
ويتناول�ون مختل�ف األدوي�ة، ويتخل�ون عن نمط 

الحياة النشط وممارسة الجنس. 

نصائح ملن يعاين من ارتفاع مستوى ضغط الدم

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


