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لسانك حصانك، إن صنته صانك العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

رئيس الوزراء هياجم قوى حولت 
العراق إىل ساحة لتسوية حسابات: 

خرسنا كثريًا
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امانة جملس الوزراء: التعداد السكاين تأجل بسبب »كورونا« ونعمل عىل إجرائه
نائب يطالب القوات األمنية بتشديد قبضتها عىل احلدود ملنع التهريب
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دعت إي�ران الع�راق، أم�س األربع�اء، اىل اخراج 
»الوجود االمريكي الرشير« من اراضيه ومالحقة 
قتلة الجنرالني سليماني واملهندس، فيما طالبته 
بتنفي�ذ االتفاق�ات املوقع�ة بينهما يف م�ا يتعلق 
بامل�دن الصناعية واالس�واق الحدودي�ة والتبادل 
التجاري ونقل السلع واملطالبات املالية والقضايا 
البنكية.وخالل اجتماعه مع وزير الخارجية فؤاد 
حسني يف طهران التي وصلها صباح األربعاء، اكد 
ام�ني املجلس االعىل لالمن القوم�ي االيراني عيل 
شمخاني عىل رضورة املالحقة القضائية لآلمرين 
واملرتكب�ني للجريمة االرهابي�ة املتمثلة باغتيال 
القائدين قاس�م س�ليماني وأبو مهدي املهندس 
بطائرة امريكية مس�رية قرب مطار بغداد الدويل 
يف الثالث من كانون الثاني عام 2020 وانزال اشد 

العقاب بهم، كما نقل عنه االعالم اإليراني.
الكام�ل  بالتنفي�ذ  االرساع  رضورة  اىل  واش�ار 
لالتفاقيات املشرتكة منوها ب�«الرتابط بني ايران 

والعراق يف مجاالت االمن واالستقرار«.
وقال ش�مخاني إن تعزيز وتثبيت اقتدار وسيادة 
النظ�ام وتنفي�ذ  اق�رار  العراقي�ة يف  الحكوم�ة 
القانون رضورة للعبور من املش�اكل السياسية 

واالقتصادية واالمنية يف العراق.
واعت�ر ش�مخاني ان »العنرص االس�اس لالزمة 
وعدم االس�تقرار يف املنطقة ه�و التواجد الرشير 
للقوات االجنبية خاصة االمريكية فيها«، مش�ريا 
اىل ان »التنفي�ذ الرسي�ع لق�رار مجل�س النواب 
العراقي يف اخراج القوات االجنبية من العراق يعد 

تمهيدا جيدا لخروجهم من املنطقة كلها«.
التفاصيل ص2

العراق وإيران يرتبان عالقاهتام: تنسيق أمني واقتصادي
طهران طالبت بغداد بإنهاء »الوجود الشرير« للقوات األمريكية.. ومناقشات لتنفيذ االتفاقات املوقعة بني البلدين حمافظ البرصة يوجه

 بعدم أخذ أي جباية من املواطنني 
القادمني من السفر

النقل تصدر بيانًا بشأن 
جهود البحث عن الطيار العراقي 

املفقود يف اليونان

حمافظة كربالء
 تنفذ »5« معامل كربى ضمن املدينة 

الصناعية
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ميانامر: توجيه االهتام لسو تيش والدعوات للعصيان املدين
النرص يعلن عدم وجود طريقة لسد الرواتب وينذر بـ »اهنيار« منتصف العام
األمن الوطني ينصب كمني حمكم ويطيح بعصابة خمدرات يف بغداد
االحتـاديـة تلقـي القبـض علـى داعشـي جنـوب بغـداد

مفوضية االنتخابات حتدد املواعيد النهائية لتسجيل 
التحالفات السياسية والقوائم
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أدوية سامراء تكشف 
عن برناجمها اإلنتاجي ومستحرضاهتا 

اجلديدة لكانون الثاين املايض

اجتامع موسع 
يف األمانة العامة بشأن املنافذ 

احلدودية وبرنامج األمتتة

الرشيد يستأنف
 منح قروض املشاريـع الصغرية 

للعاطلني عن العمل

       بغداد / المستقبل العراقي

قال مس�ؤول بحزب الرابط�ة الوطنية من أج�ل الديمقراطية يف 
منش�ور عىل موقع فيس�بوك، أم�س األربعاء، إنه ج�رى توجيه 
االتهام لزعيمة ميانمار املحتجزة أون سان سو تيش وفقا لقانون 
االس�ترياد والتصدير. وكتب املسؤول كي توي أنه تّم اتهام رئيس 
الب�الد املعزول وين مينت وفقا لقان�ون إدارة الكوارث الطبيعية.  
م�ن جهتها تحدثت تقارير إعالمي�ة متطابقة عن وثيقة صادرة 
ع�ن مركز للرشطة يف العاصمة نايبيداو تفيد بأن ضباط الجيش 
الذي�ن فتش�وا مقر إقامة س�و ت�يش عثروا عىل أجهزة الس�لكي 
تم اس�تريادها بش�كل غري قانوني واس�تخدامها دون إذن. وقال 

تش�ارلز س�انتياغو النائب املاليزي ورئيس منظمة برملاني دول 
اآلس�يان لحقوق اإلنسان »هذه خطوة غريبة من جانب املجلس 
العس�كري ملحاولة تقنني اس�تيالئهم غري القانوني عىل السلطة 
م�ن الحكومة املنتخب�ة ديمقراطيا«، مضيف�ا أن »هذه الخطوة 
ل�ن تؤدي إال إىل تفاقم اس�تياء املاليني الذين صوتوا لصالح حزب 
الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية يف ترشين الثاني املايض«. 
واحتجزت س�و تيش يف العاصمة نايبي�دو إىل جانب الرئيس وين 
مين�ت وأفراد آخري�ن من الحكوم�ة صباح االثن�ني. وذلك عقب 
إعالن الجيش حالة الطوارئ وتس�ليم الس�لطة لقائده مني أونغ 
هلين�غ. وأُعلن عن تش�كيل مجلس وزراء جديد فمع وضع س�و 

تيش والعرشات من الساسة قيد اإلقامة الجرية.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت مفوضية االنتخابات، أمس األربعاء، 
أن اس�تقبال طلب�ات تش�كيل التحالفات 
السياس�ية سيغلق بعد العارش من الشهر 
الجاري، بينما س�يكون يوم 1 آذار املقبل 

هو آخر موعد الستقال قوائم املرشحني.
وقال رئيس مجلس املفوضني جليل عدنان 
خل�ف يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، إن مجلسه »س�بق أن حدد، 
بحس�ب   التوقيت�ات الزمني�ة  يف الجدول 
العمليات�ي الفّني ل�كّل مرحلة من مراحل 
العملي�ة االنتخابي�ة الخاّص�ة بانتخ�اب 

مجلس النّواب العراقي لعام 2021، أّن آخر 
موعد الستقبال طلبات تشكيل التحالفات 
السياس�ية التي انطلق�ت يف 2021/1/9 
أّن  لغاي�ة 2021/2/10، كم�ا  س�يكون 
آخ�ر موع�د الس�تقبال قوائم املرّش�حني 
الت�ي انطلق�ت يف 2021/1/9 س�يكون 
لغاية 2021/3/1، وأّن آخر موعد لعملية 
تحديث س�جل الناخبني الت�ي انطلقت يف 
2021/1/2 س�تكون لغاي�ة نهاي�ة يوم 

.»2021/3/31
وأك�د، أن »ه�ذه املواعيد نهائي�ة«، داعيا 
»التحالفات السياسية الراغبة يف املشاركة 
يف االنتخاب�ات الرملاني�ة املقبل�ة ملراجعة 

والتنظيم�ات  األح�زاب  ش�ؤون  دائ�رة 
السياس�ية؛ إلب�داء الرغب�ة يف املش�اركة 
االنتخابي�ة، وتحدي�ث بيان�ات األح�زاب 
املنضوي�ة يف داخ�ل كّل تحالف، من خالل 
ملء االس�تمارة الخاّصة به�ذا اإلجراء«.
ودعا خلف »املرّشحني األفراد والتحالفات 
واألح�زاب السياس�ية إىل مراجعة مكاتب 
املحافظ�ات االنتخابي�ة املنترشة يف عموم 
أرج�اء العراق لتقديم قوائم املرّش�حني«، 
مبيناً أن »املفوضية رشعت باستعداداتها 
املزم�ع  الرملاني�ة  االنتخاب�ات  إلج�راء 
ع�ىل  معتم�دًة   2021 ع�ام  يف  إجراؤه�ا 
نظ�ام  )الص�وت الواحد غ�ري املتحّول( يف 

ع�ّد األصوات، إذ يق�وم الناخب وفًقا لهذا 
النظ�ام بمنح ص�وت واحد ملرّش�ح واحد 
ضمن الدائ�رة االنتخابية، ُثّم ُتمأل املقاعد 
باملرّش�حني الذين حصلوا ع�ىل أعىل عدد 

من األصوات«.
وأوض�ح، »إذا كانت لدائرة انتخابية ثالثة 
مقاع�د، ُتمنح ه�ذه املقاعد للمرّش�حني 
الثالث�ة الذي�ن حصلوا عىل أك�ر عدد من 
األصوات مع مراعاة كوتا النساء. وبحسب 
ما  تضّمن قانون انتخابات مجلس النّواب 
العراق�ي رقم 9 لس�نة 2020 )وُيعّد فائزًا 

من حصل عىل أعىل األصوات(. 
التفاصيل ص2
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الرشيد يستأنف منح قروض املشاريع الصغرية للعاطلني عن العمل
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرشيد، أمس االربعاء، استئناف منح قروض 
املشاريع الصغرية للعاطلني عن العمل من كال الجنسني.

وذك�ر املكتب االعالم�ي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة منه ان�ه »تم�ت املبارشة بمن�ح قروض 
املش�اريع الصغرية للعاطلني بواق�ع 20 مليون دينار كحد 
اع�ى بع�د توقفها نهاي�ة العام امل�ايض ألغ�راض تطبيق 

الحسابات السنوية«. 
واض�اف ان »املبلغ املمنوح للعاطلني يمن�ح بكفالة كفيل 

ضامن«. 
ودعا امل�رصف »كافة الراغب�ني بالرتوي�ج مراجعة فروع 

املرصف يف بغداد واملحافظات«. 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دع�ت إيران العراق، أم�س األربعاء، اىل اخراج 
»الوج�ود االمريك�ي الرشي�ر« م�ن اراضي�ه 
ومالحقة قتلة الجنرالني سليماني واملهندس، 
فيما طالبته بتنفيذ االتفاقات املوقعة بينهما 
يف م�ا يتعل�ق بامل�دن الصناعي�ة واالس�واق 
الحدودي�ة والتب�ادل التج�اري ونقل الس�لع 

واملطالبات املالية والقضايا البنكية.
وخ�الل اجتماعه م�ع وزير الخارجي�ة فؤاد 
حسني يف طهران التي وصلها صباح األربعاء، 
اكد امني املجلس االعى لالمن القومي االيراني 
عيل شمخاني عى رضورة املالحقة القضائية 
لآلمرين واملرتكبني للجريمة االرهابية املتمثلة 
باغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي 
املهندس بطائرة امريكية مس�رية قرب مطار 
بغ�داد الدويل يف الثالث م�ن كانون الثاني عام 
2020 وانزال اش�د العقاب بهم، كما نقل عنه 

االعالم اإليراني.
واش�ار اىل رضورة االرساع بالتنفي�ذ الكام�ل 
لالتفاقيات املش�رتكة منوه�ا ب�«الرتابط بني 

ايران والعراق يف مجاالت االمن واالستقرار«.
وقال شمخاني إن تعزيز وتثبيت اقتدار وسيادة 

الحكوم�ة العراقي�ة يف اق�رار النظ�ام وتنفي�ذ القانون 
رضورة للعب�ور م�ن املش�اكل السياس�ية واالقتصادية 

واالمنية يف العراق.
واعت�ر ش�مخاني ان »العن�رص االس�اس لالزمة وعدم 
االس�تقرار يف املنطق�ة ه�و التواج�د الرشي�ر للق�وات 
االجنبية خاصة االمريكية فيها«، مش�ريا اىل ان »التنفيذ 
الرسي�ع لقرار مجلس الن�واب العراقي يف اخراج القوات 
االجنبي�ة من الع�راق يعد تمهي�دا جي�دا لخروجهم من 

املنطقة كلها«.
وخفض�ت الق�وات االمريكي�ة باتف�اق م�ع الحكوم�ة 
العراقي�ة عديد قواتها يف العراق من 5500 فرد اىل 2500 

خ�الل االش�هر االربع�ة االخرية، بحس�ب ج�دول زمني 
وضعه البلدان.

واش�اد ش�مخاني باصدار القضاء العراقي ق�رار القاء 
القبض عى ترمب )الرئيس االمريكي الس�ابق( وبومبيو 
)وزي�ر الخارجي�ة االمريكي الس�ابق( وأض�اف »يجب 
مالحق�ة اآلمري�ن واملرتكب�ني للجريم�ة االرهابية بقتل 

املهندس وسليماني وانزال اشد العقاب بهم«.
واعتر ان احياء دور العراق االقليمي »فرصة ألداء بغداد 
دورا فاع�ال يف مس�ار ح�ل الخالف�ات ودعم االس�تقرار 

املستديم يف الدول العربية واالسالمية«.
م�ن جانبه، اش�ار وزي�ر الخارجي�ة اىل اهمي�ة تطوير 
التع�اون ب�ني العراق واي�ران يف جميع املج�االت خاصة 

االرساع بتنفيذ املش�اريع االقتصادية املش�رتكة باعتبار 
ذلك من االولويات الرئيسية لسياسة العراق الخارجية.

وقب�ل ذلك، بحث وزي�ر الخارجية العراقي فؤاد حس�ني 
مع نظريه االيراني محمد جواد ظريف العالقات الثنائية 
واحدث التطورات االقليمي�ة والدولية وتنفيذ االتفاقات 
املوقع�ة بينهما يف ما يتعلق باملدن الصناعية واالس�واق 
الحدودي�ة والتب�ادل التج�اري ونقل الس�لع واملطالبات 

املالية والقضايا البنكية.
واعتر ظريف انهاء وج�ود القوات االمريكية يف املنطقة 
افض�ل رد عى عملية قتل قاس�م س�ليماني واملهندس، 
مش�يدا باملتابع�ة القضائي�ة ملل�ف االغتي�ال م�ن قب�ل 
الحكوم�ة العراقية. وأعرف ظريف ع�ن امله »بأن ينال 

اآلم�رون واملرتكبون لهذه الجريمة االرهابية 
ج�زاء عملهم االجرامي ع�ن طريق املتابعات 

القضائية«. 
واض�اف ان إنه�اء وج�ود الق�وات االمريكية 
يف املنطق�ة ه�و افض�ل رد ع�ى ه�ذا العمل 

االرهابي.
وع�ررّ ظريف ع�ن االرتي�اح النعق�اد اللجنة 
املش�رتكة للتع�اون االقتصادي ب�ني البلدين، 
معربا عن امله بتنفيذ التوافقات املشرتكة يف 
مختل�ف املجاالت رسيعا خاص�ة يف ما يتعلق 
باملدن الصناعية واالسواق الحدودية والتبادل 
التج�اري ونق�ل الس�لع واملطالب�ات املالي�ة 

والقضايا البنكية.
بدوره، اس�تعرض وزي�ر الخارجية وجهات 
نظر الع�راق تجاه مختلف القضايا االقليمية 
والدولي�ة، مؤك�دا االهتمام الخ�اص من قبل 
رئيس الوزراء تجاه متابعة وتنظيم العالقات 

بني البلدين.
وتأت�ي زي�ارة ف�ؤاد حس�ني إىل طه�ران بعد 
يوم من انتهاء زي�ارة املبعوثة الخاصة لألمم 
املتحدة يف العراق جينني بالس�خارت اىل ايران 
ومناقش�تها م�ع املس�ؤولني هن�اك القضايا 

املتعلقة باالنتخابات العراقية املبكرة.
وكان وزير الخارجية العراقي قد زار طهران يف س�بتمر 
املايض ونقل رسالة ش�فوية من رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي إىل الرئيس اإليراني حس�ن روحاني 

حول التطورات يف املنطقة.
ولم يرش االعالم االيراني اىل تطرق مباحثات حس�ني مع 
ش�مخاني وظري�ف اىل االنتخاب�ات العراقي�ة املقررة يف 
العارش من ترشي�ن األول املقبل واملباحثات التي اجرتها 
يف هذا الصدد يف طهران االحد املايض رئيس�ة بعثة االمم 
املتحدة يف العراق جينني هينيس بالسخارت مع مستشار 
املرش�د اإليراني حول »أهمية أن يشهد العراق انتخابات 

حرة ونزيهة«، كما قال مكتبها االعالمي.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت مفوضية االنتخاب�ات، أمس األربعاء، 
أن اس�تقبال طلب�ات تش�كيل التحالف�ات 
السياس�ية س�يغلق بعد العارش من الشهر 
الجاري، بينما سيكون يوم 1 آذار املقبل هو 

آخر موعد الستقال قوائم املرشحني.
وقال رئيس مجل�س املفوضني جليل عدنان 
خلف يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه، إن مجلس�ه »س�بق أن حدد، بحس�ب   
التوقيت�ات الزمني�ة  يف الج�دول العملياتي 
الفنرّ�ي ل�كلرّ مرحل�ة م�ن مراح�ل العملية 
ة بانتخاب مجلس النورّاب  االنتخابية الخاصرّ
العراقي لعام 2021، أنرّ آخر موعد الستقبال 
طلبات تش�كيل التحالفات السياس�ية التي 

لغاي�ة  س�يكون   2021/1/9 يف  انطلق�ت 
2021/2/10، كما أنرّ آخر موعد الس�تقبال 
حني التي انطلقت يف 2021/1/9  قوائم املرشرّ
س�يكون لغاية 2021/3/1، وأنرّ آخر موعد 
لعملية تحديث سجل الناخبني التي انطلقت 
يف 2021/1/2 س�تكون لغاي�ة نهاي�ة يوم 

.»2021/3/31
وأك�د، أن »ه�ذه املواعي�د نهائي�ة«، داعي�ا 
»التحالفات السياس�ية الراغبة يف املشاركة 
يف االنتخابات الرملانية املقبلة ملراجعة دائرة 
ش�ؤون األح�زاب والتنظيمات السياس�ية؛ 
االنتخابي�ة،  املش�اركة  يف  الرغب�ة  إلب�داء 
وتحديث بيان�ات األحزاب املنضوية يف داخل 
كلرّ تحال�ف، م�ن خ�الل م�لء االس�تمارة 
حني  ة بهذا اإلجراء«.ودعا خلف »املرشرّ الخاصرّ

السياس�ية  األف�راد والتحالف�ات واألحزاب 
إىل مراجع�ة مكاتب املحافظ�ات االنتخابية 
املنترشة يف عموم أرجاء العراق لتقديم قوائم 
�حني«، مبين�ًا أن »املفوضي�ة رشع�ت  املرشرّ
باس�تعداداتها إلجراء االنتخاب�ات الرملانية 
املزم�ع إجراؤها يف ع�ام 2021 معتمدًة عى 
نظ�ام  )الصوت الواحد غ�ري املتحورّل( يف عدرّ 
األصوات، إذ يقوم الناخب وفًقا لهذا النظام 
ح واحد ضمن الدائرة  بمنح صوت واحد ملرشرّ
حني الذين  االنتخابية، ُثمرّ ُتمأل املقاعد باملرشرّ

حصلوا عى أعى عدد من األصوات«.
وأوض�ح، »إذا كان�ت لدائ�رة انتخابية ثالثة 
حني الثالثة  مقاعد، ُتمنح هذه املقاعد للمرشرّ
الذين حصلوا عى أكر عدد من األصوات مع 
ن  مراعاة كوتا النس�اء. وبحس�ب م�ا  تضمرّ

قان�ون انتخابات مجل�س الن�ورّاب العراقي 
رقم 9 لس�نة 2020 )وُيع�درّ فائزًا من حصل 
ع�ى أعى األص�وات(، ال�ذي اعتم�د الدوائر 
دة يف املحافظ�ة  الواحدة،  االنتخابي�ة املتع�درّ
ع البلد إىل )83( دائرة انتخابية، مستنًدا  ووزرّ
صة  يف ه�ذا التوزي�ع إىل عدد املقاع�د املخصرّ
لكوت�ا النس�اء م�ن مجم�وع ع�دد مقاعد 
مجلس الن�ورّاب العراقي الحايل البالغ عددها 

) 329( مقعًدا«.
وأش�ار إىل أن مفوضية االنتخابات »قطعت 
شوًطا كبريًا يف عمليرّتي التسجيل البايومرتي 
وتوزي�ع بطاقة الناخ�ب البايومرتية، وهي 
ة وإرادة  ما تزال مس�تمررّة  يف العمل بكلرّ همرّ
عى تأمني مس�تلزمات عملية تحديث سجل 
الناخبني، ومن أجل ذلك وضعت الرابط اآلتي 

يف   )/37.98.225.236:8080//:http(
محررّك البحث الخ�اصرّ بموقعها اإللكرتوني 
ع�ى  ل  لتس�هرّ )www.ihec.iq(؛  الرس�مي 
الناخب�ني عملية البحث عن اس�م الناخب يف 
د من أنرّ اسمه ضمن  س�جل الناخبني؛ ليتأكرّ

لني بايومرتيًّا أم ال«. أسماء الناخبني املسجرّ
ولفت رئي�س مجلس املفوضني يف مفوضية 
االنتخاب�ات إىل »عدم االلت�زام بهذه املواعيد 
النهائي�ة والتوقيت�ات الزمني�ة املح�درّدة يف 
ل ذل�ك تحدًي�ا  الج�دول العمليات�ي سيش�كرّ
أن يعرق�ل  للمفوضي�ة م�ن ش�أنه  كب�رًيا 
ة  العملية الديمقراطية«، حاثاً الناخبني كافرّ
�حني األفراد  والتحالفات السياس�ية واملرشرّ
عى »اإلرساع يف إتمام عمليات التسجيل قبل 

انقضاء املدد املحدرّدة لهذه اإلجراءات«.

طهران طالبت بغداد بإنهاء »الوجود الشرير« للقوات األمريكية.. ومناقشات لتنفيذ االتفاقات املوقعة بني البلدين

العراق وإيران يرتبان عالقاهتام: تنسيق أمني واقتصادي
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مفوضية االنتخابات حتدد املواعيد النهائية لتسجيل التحالفات السياسية والقوائم

        بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء،  مجل�س  امان�ة  اعلن�ت 
األربع�اء، )3 ش�باط 2021(، ع�ن 
اب�رز اس�باب ع�دم اج�راء التعداد 
الس�كاني، مبينة ان الحكومة تويل 
اهتمام�ا خاص�اً بإج�راء عملي�ة 

التعداد العام للسكان.
ألمان�ة  االعالم�ي  املكت�ب  وق�ال 
مجل�س الوزراء يف بي�ان ورد ملوقع 
IQNEWS، ان »األمني العام ملجلس 
الوزراء حميد نعيم الغزي اس�تقبل 
املتح�دة  األم�م  صن�دوق  ممثل�ة 
للس�كان ريتا كولومبيا ومستشار 

الصندوق مهدي العالق«.
وأكد الغزي ان »الحكومة العراقية 
ت�ويل اهتماما خاصاً بإجراء عملية 
التع�داد العام للس�كان، مل�ا له من 
أهمية بالغة وإنها وفرت اإلمكانات 
املالية والفنية بالتنسيق مع وزارة 
التخطي�ط والجهات ذات العالقة«، 
مش�ريا اىل ان »تأخ�ري إعالن موعد 
إجراء التعداد العام للس�كان، جاء 
بس�بب الظروف الراهن�ة التي يمر 
به�ا الع�راق بع�د ظه�ور جائح�ة 
كورونا، إال إنه�ا عازمة عى امليض 

باملرشوع وقد تبناه مجلس الوزراء 
املالية  بعد إدراج�ه للتخصيص�ات 

ضمن موازنة سنة 2021«.
وتابع ان »الحكومة العراقية تثمن 
الجه�ود االس�تثنائية الت�ي يبذلها 
صندوق األمم املتحدة للس�كان من 
خ�الل مواكبت�ه آلخر املس�تجدات 
بش�أن إجراء التعداد العام للسكان 
وإنه�ا مس�تعدة للتعاون املش�رتك 
الت�ي تس�هم  اإلمكان�ات  وتوف�ري 
يف إنج�اح املهم�ة«. فيم�ا أش�ادت 
كولومبي�ا ب�«الجه�ود التي تبذلها 
الحكومة العراقية يف اإلعداد ملراحل 
إجراء التعداد، الذي يتطلع الجميع 
باملس�توى  وظه�وره  لنجاح�ه 
املطلوب«، مبدية استعداد الصندوق 
»تقديم الدعم الفني املطلوب لوزارة 

التخطيط والجهات ذات العالقة«.
وأوضح�ت أن »الصندوق أعد خطة 
الش�باب  لتطوي�ر مهارات  خاصة 
وتنمي�ة القطاع الش�بابي بش�كل 
ع�ام والعزم عى تش�كيل مجالس 
ش�بابية يف املحافظ�ات وتمكينهم 
من الظهور بفاعلية ضمن املجتمع 
ع�ى وف�ق الخط�ة الت�ي وضعها 

الصندوق«.

امانة جملس الوزراء: التعداد السكاين تأجل 
بسبب »كورونا« ونعمل عىل إجرائه

        بغداد / المستقبل العراقي

اتهم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس األربعاء، 
»بعض القوى« السياس�ية، التي لم يس�مها، باملس�اهمة يف 
جعل العراق ساحة ل�«تس�وية حسابات«، مشريا اىل ان ذلك 

سبب خسائر كثرية البناء البلد.
وقال الكاظمي خالل اجتماع�ه بأعضاء لجنة األمن والدفاع 
النيابية، وفق بيان ملكتبه تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 
إن »بعض القوى لعبت منذ اليوم األول لتأسيس هذا النظام، 
دوراً أدى اىل أن يكون العراق س�احة لتسوية حسابات؛ وهذا 
سبب خسائر كثرية ألوالدنا وأهلنا، حيث عاش العراق سنوات 

من حرب استنزافية خرستنا الكثري«.
وأضاف، »لم تكن هناك حرب أهلية يف العراق، بل كانت هناك 
جماع�ات حاول�ت ان تصنع أوهاما، وخط�ف عناوين دينية 
وقومية ليس�تغلوها يف أجندات سياس�ية ضد العراق«، مبيناً 
ان »الحرب استنزفت منا الكثري، وكانت السبب الرئيس وراء 
األزمة االقتصادية، حيث لم نس�تطع ان نبني أنفس�نا طوال 

السنوات املاضية ألننا انحرصنا يف زاوية واحدة«.
وتابع الكاظمي، أن »الدم العراقي يجب أن يكون غاليا. كفى 
دماًء، فحني ازور وادي الس�الم قلبي يتفجر غصة«، مش�دداً 
ع�ى أن »دم�اء ش�بابنا دماء عزي�زة علينا. فش�بابنا لديهم 
ش�غف بحب الوطن. املوت عنده�م رخيص من اجل محاربة 
الجماع�ات اإلرهابي�ة، ولك�ن يج�ب أن نحميه�م بقوان�ني 
وإجراءات وتدريب ودعم، وال نسمح بتعرضهم لخطر يمكن 

تجنبه بالتدريب واإلجراءات والخطط«.
وأكد عى »رضورة ان »تهتم املؤسس�ات األمنية بمنتسبيها، 
قبل ان تقوم بتدريبهم وحمايتهم؛ ومن ثم تقدم لهم الرعاية 
االجتماعية الكريمة«، مخاطبا اعضاء اللجنة بالقول »هناك 
تلكؤ وع�دم كفاية يف ه�ذا املجال، فاجهزتن�ا األمنية تحتاج 

الدعم منكم واسنادكم«.
وأوضح، »نواجه التحديات بقوة وباستمرارية، لدينا عمليات 
اس�تباقية كل ي�وم، كان�ت لدين�ا ي�وم أمس عملي�ة مهمة 
اس�تهدفت أربعة أهداف منها ما يسمى بوايل الجنوب، وقتلنا 
قبل أس�بوع ما يس�مى بوايل العراق يف عملية بطولية عراقية 

بامتي�از، ونجحت قواتن�ا األمنية قبل ش�هر بتدمري جماعة 
كاملة ومقتل اكثر من 42 إرهابيا جنوبي نينوى«.

وبني رئيس مجلس الوزراء، إن »أجهزتنا األمنية قادرة ولديها 
اإلمكاني�ة الكاملة ملواجهة التحدي�ات، ولكنها تحتاج الدعم 
والحماية وأن تبقى مس�تقلة ومهني�ة«، مضيفاً أن »الوضع 
الس�يايس يجب أن ال ينعكس عى الوض�ع األمني، فاألجهزة 

األمنية يجب أن تكون مستقلة حتى ال تخضغ لضغوط«.
وش�دد، »يجب أن نبني دولة ناجحة تحمي أوالدنا وتوجههم 
نحو املساهمة البناءة للمجتمع«، مؤكداً ان »العراق مسؤولية 
مشرتكة، وليس لدينا غري العراق، فبلدنا يستحق منا الكثري، 
ومدننا كله�ا مدن كريمة، وأهلنا طيبون. لم أَر اطيب واذكى 

من العراقيني«.
وبش�أن االنتخابات النيابية املبكرة، قال الكاظمي، »أنا جئت 
مؤتمناً عى إجراء االنتخابات، وما يهمني هو اجراء انتخابات 
عادلة نزيه�ة«، مبيناً أن »األزمات السياس�ية يف العالم كلها 
تأتي من مش�كالت يف االنتخابات؛ لذا يجب ان نتعاون جميعاً 

عى إنجاح االنتخابات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد عضو ائتالف النرص عقيل الرديني، أمس 
األربع�اء، أن العج�ز يف موازنة الع�ام الحايل 
كبري ج�دا، الفتا إىل عدم وجود طريقة لس�د 
رواتب املوظفني، فيما أوضح أن وزير املالية 
حذر من انهيار االقتصاد يف الش�هر السادس 

من 2021.
وقال الردين�ي إن »تفاهم�ات كثرية وصلت 

اىل النهائية يف موازنة 2021 باستثناء حصة 
االقليم لعدم وج�ود اتفاق مكتوب بني بغداد 
واربي�ل«، مبين�ا أن »املوض�وع متوقف عى 
تس�ديد االقلي�م م�ا بذمته من مس�تحقات، 
وخ�الل اليومني القادمني يف�يض االتفاق اىل 

نتيجة وتمرر املوازنة«. 
وأض�اف، أن »نس�بة االقليم س�تكون نفس 
النسبة الس�ابقة 12.6 بالعرشة التي حددت 
س�ابقا، وهذا يتوف�ق مدى جدي�ة االقليم يف 

تسليم واردات الدولة واملنافذ الحدودية«. 
وب�ني، أن »اس�تقطاعات الرواتب ستش�مل 
روات�ب املليون فم�ا فوق بنس�بة معينة من 
املخصصات وباقي الرواتب لن يحصل عليها 
س�تقطاع«، مؤكداً أن »االس�تقطاع سيأخذ 
جزًء بس�يطاً 3 او 4 %، حسب الراتب ويصل 

استقطاع املليون 70 او 80 الف دينار«.
وأضاف، أن »العج�ز يف املوازنة كبري جدا وال 
توجد طريقة لتس�ديد الروات�ب والنفقات«، 

مبين�ا ان »وزي�ر املالية تح�دث يف الكواليس 
السياس�ية ع�ن وض�ع الع�راق االقتصادي، 
وب�ني أن االقتص�اد العراق�ي نح�و األس�وأ 
وسيزداد حرجاً يف الشهر السادس او السابع 

من 2021«.
ودع�ا عض�و ائت�الف الن�رص الحكوم�ة إىل 
»اتخاذ اج�راءات عاجلة وحاس�مة، حتى ال 
يصل االقتصاد االقتصاد العراقي اىل االنهيار 

يف ال�6 اشهر املقبلة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

القت مف�ارز االمن الوطن�ي يف بغداد 
القبض عى عصابة مخدرات بحوزتها 
)1كغم ونصف( من الكرستال شمال 

رشقي العاصمة.
وذكر جه�از االم�ن الوطن�ي يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
ان�ه« بناًء عى معلومات اس�تخبارية 
ومتابعة ميداني�ة؛ تمكن جهاز االمن 
الوطني يف بغداد من القاء القبض وفق 
اوامر قضائية عى احد تجار املخدرات 
وبحوزت�ه )نص�ف كغ�م( م�ن مادة 
الكرستال بكمني محكم شمال رشقي 
العاصمة«. واضاف انه« بداللته جرى 
اعتق�ال جميع اف�راد العصابة البالغ 
عددهم خمسة اشخاص، كما اعرتف 
بوجود وكر خاص بهم وس�ط بغداد؛ 
اذ تم�ت مداهمت�ه ومص�ادرة )كغم 
واحد( م�ن الكرس�تال وكمي�ات من 
مادت�ي )الحشيش�ة واملرجوان�ا( مع 

ادوات تعاطي وميزان الكرتوني«.
واش�ار اىل« تدوي�ن اقواله�م اصوليا 
وتسليمهم مع املضبوطات اىل الجهات 
القانونية املختص�ة التخاذ االجراءات 

الالزمة بحقهم«.

رئيس الوزراء هياجم قوى حولت العراق إىل ساحة لتسوية حسابات: خرسنا كثريًا

النرص يعلن عدم وجود طريقة لسد الرواتب وينذر بـ »اهنيار« منتصف العام

األمن الوطني
 ينصب كمني حمكم 

ويطيح بعصابة خمدرات 
يف بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

رأى النائ�ب برهان املعموري، أمس األربعاء، إن اس�تمرار التهريب س�بب 
بإنهاك االقتصاد املحيل، داعياً القوات األمنية إىل تشديد قبضتها عى املنافذ 

والرشيط الحدودي.
وقال املعموري يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أنه »ما زالت 
عملي�ات إدخال البضائ�ع إىل البالد وإخراجها بص�ورة غري رشعية تجري 
عى قدم وساق«، مبيناً، أن »االجراءات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء 

لضبط املنافذ الحدودية لم ترتق ملستوى الطموح«.
وأضاف املعموري إن »ش�بهات الفس�اد يف املنافذ الحدودي�ة تعد من أكر 
امللف�ات الت�ي لم تتخذ بش�أنها التداب�ري الالزم�ة«، مطالباً اللجن�ة العليا 
ملكافحة الفس�اد ب�«إيالء مل�ف الحدود أهمية قصوى للح�د من عمليات 

التهريب«.  
وحذر من »اس�تمرار تهريب الس�لع واملنتجات ممايؤدي اىل انعكاس�اتها 

الخطرية عى تراجع القطاع الخاص وازدياد نسب البطالة والفقر«. 
وأك�د املعموري »رضورة اتخاذ اجراءات صارمة بحق املهربني واملتعاونني 
معه�م، داعي�اً قي�ادة القوات املش�رتكة وقيادة ق�وات ح�رس الحدود إىل 
»غلق جميع املعابر غري الرس�مية وتش�ديد قبضتها عى املنافذ والرشيط 

الحدودي«.

نائب يطالب القوات األمنية بتشديد قبضتها 
عىل احلدود ملنع التهريب

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشط�ة االتحادي�ة، أم�س االربع�اء، القب�ض عى أح�د االٔهداف 
االٕرهابية املُنتمية لعصابات داعش االٕرهابية املكنى )ابو خليل( الذي عمل 

ضمن مفارز ما يسمى )قاطع الجنوب(.
وذكر اعالم الرشطة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه أن »قطعات 
الرشطة االتحادية باالشرتاك مع الجهد االستخباري نفذت عملية نوعية يف 
منطقة )كويريش( جنوب بغ�داد تمكنت خاللها من القبض عى مطلوب 

وفق املادة 4 ارهاب«.
واش�ار البي�ان اىل ان »العملي�ة أس�فرت ع�ن القب�ض عى أح�د االٔهداف 
االٕرهابية املُنتمية لعصابات داعش االٕرهابية املكنى )ابو خليل( الذي عمل 
ضمن مفارز ما يس�مى )قاطع الجنوب( واملطل�وب قضأييا وفق املادة 4 

إرهاب«. 
وأض�اف أن�ه »تم تس�ليمه اصولي�اً اىل الجه�ات املختصة لغ�رض إكمال 

االٕجراءات القانونية بحقه«.

االحتادية تلقي القبض عىل داعيش 
جنوب بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر النائب األول لرئي�س الرملان 
حس�ن الكعبي، أمس األربعاء، من 
التهاون مع جرائم داعش األخرية، 
عظ�ام«  »س�حق  إىل  دع�ا  فيم�ا 

املجاميع اإلرهابية.
ودعا الكعبي يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه  »االجه�زة 
االمنية يف كافة القواطع اىل اليقظة 
مخطط�ات  أم�ام  الت�ام  والح�ذر 
نط�اق  يف  واالس�تمرار  داع�ش 
العمليات االستباقية ملالحقة بقايا 
عصاب�ات داع�ش اإلجرامي�ة دون 
توقف وتخليص البالد من رشهم«، 
محذرا من »التهاون او الرتاخي مع 

الجرائم األخرية له�ذه املجموعات 
االرهابية وس�حق عظامها انتقاما 

لجميع شهداء العراق«.
الجه�د  تكثي�ف  »رضورة  وأك�د، 
املناط�ق  االس�تخباري الس�يما يف 
الت�ي تنش�ط فيه�ا بقاي�ا خالي�ا 
داعش، واالرساع يف معالجة اسباب 
الثغرات االمنية التي تفسح املجال 
أمام ق�وى الرش لتنفي�ذ عملياتهم 
الغ�ادرة«، مش�يدا يف الوق�ت ذات�ه 
»بالعملي�ات النوعية الت�ي ادت اىل 
ه�الك ما يس�مى الوايل العس�كري 
العام لقاطع جنوب البالد والنتائج 
التي تخللتها عمليات ثأر الش�هداء 
بينهم بما يسمى وايل العراق ونائب 

الخليفة«.

الكعبي حيذر من التهاون مع جرائم »داعش« 
ويدعو إىل عملية »سحق العظام«
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    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف�ت الرشك�ة العام�ة لصناع�ة األدوي�ة 
واملُس�تلزمات الطبية س�امراء إح�دى رشكات 
وزارة الصناعة واملعادن عن برنامجها اإلنتاجي 
لش�هر كان�ون الثاني امل�ايض بقيم�ة تصل إىل 
أكث�ر م�ن ) ٣ ( ملي�ار و ) ٢٩٣ ( مليون دينار 
عراقي لتجهيز وزارة الصحة والبيئة والوكاالت 
التسويقية التخصصية بُمختلف املُستحرضات 

الدوائية النمطية والحديث�ة .
وق�ال مدير عام الرشكة الصيديل عب�د الحمي�د 
عب��د الرحم�ن الس�ال�م ان امل�اكات العاملة 

يف األقس�ام اإلنتاجية ب�ارشت بتنفيذ الربنامج 
اإلنتاجي للش�هر املذكور والذي سيتم بموجبه 
إنتاج ُمس�تحرضات جدي�دة وألول مرة يف البلد 
إضافة إىل إنتاج املُستحرضات النمطية األخرى 
، ُمبين�اً ان الربنامج يتضم�ن إنتاج كميات من 
الحب�وب املُختلف�ة وبواق�ع ) ٥٨٦٠ ( ملي�ون 
رشي�ط ) بلس�ت�ر ( وإنتاج أن�واع ُمختلفة من 
األرشب�ة وقط�رات الف�م تص�ل إىل أكث�ر من ) 
١١٧٠ ( ملي�ون قنين�ة رشاب و ) ١٩٩,٩٩٢ ( 
ألف قطرة فم لألطفال فيما سيتم إنتاج كميات 
م�ن املُض�ادات الحياتي�ة وبُمختلف أش�كالها 
الصيدالني�ة حيث م�ن املُقرر إنت�اج أكثر من ) 

٤٨٠ ( ألف رشيط من الكبس�ول و ) ٣٠٤ ( ألف 
قنينة من املعلقات الفموية و ) ٦٦ ( ألف كيس 
من الباودرات اما ُمنتج�ات املراهم والكريمات 
فستكون بواقع )١,١١٧,٥٠٠ ( أنبوب ) مره�م 
( .وأوض�ح املدير العام ان هذا الربنامج س�يتم 
تنفيذه وفقاً للعق�ود املرُبمة مع وزارة الصحة 
العراقية والوكاالت التسويقية التخصصية من 
أجل تأم�ن الدواء للمواطن العراقي وبأس�عار 
ُمناس�بة ، ُمعرب�اً ع�ن أمل�ه بأن يش�هد العام 
الح�ايل زيادة يف التعاقدات مع الجهات املُختلفة 
م�ن القطاعن الخاص والعام لتحقيق األهداف 

الرامية للوصول إىل نقطة التع�ادل .

أدوية سامراء تكشف عن برناجمها اإلنتاجي ومستحرضاهتا 
اجلديدة لكانون الثاين املايض

    كربالء / علي ابراهيم

تنفذ امل�اكات املختصة يف العتبة الحس�ينية 
املقدس�ة مرشوع�ا ع�ده مختص�ون، االكرب 
واالول م�ن نوع�ه يف الب�اد، إلنش�اء مدين�ة 
صناعي�ة متكاملة بدأت بخمس�ة مش�اريع 

مهمة للوصول اىل شعار »صنع يف العراق«.
 وس�يوفر م�رشوع املدين�ة الصناعية فرص 
عمل كثرية يف كرباء، بحس�ب ما أكده رئيس 
هيئة االس�تثمار يف املحافظ�ة احمد املالكي، 
موضحا أن »الفرص االستثمارية يف املحافظة 
كب�رية، اذ تم من�ح ١٠٨ إجازات اس�تثمارية 
يف مختلف القطاع�ات الصناعي�ة والزراعية 

والتجارية والسكنية والصحية والتعليمية«.
بدوره، اش�ار مدير اعام العتبة عيل ش�ربيف 
حدي�ث صحف�ي، اىل ان »العتب�ة الحس�ينية 
وضم�ن توجهاته�ا الوطني�ة لدع�م املنت�ج 

الوطن�ي من خ�ال مش�اريع واعدة، س�واء 
االس�تثمارية او الخدمية منها، تبنت انش�اء 
مدين�ة صناعي�ة ك�ربى بمحافظ�ة كرب�اء 
املقدس�ة س�تضم بمرحلته�ا االوىل خمس�ة 
معامل صناعية مهمة سرتفد السوق املحلية 

بحاجتها من املنتجات فائقة الجودة«.
وب�ادرت العتب�ة الحس�ينية املقدس�ة عقب 
حزم�ة  بتنفي�ذ  االن،  وحت�ى   ٢٠٠٣ الع�ام 
مش�اريع ضخمة لدع�م املنتج املحيل س�واء 
للقطاع الزراعي بش�قيه الحيواني والنباتي، 
أو الصحة واالس�كان واالعمار وغريها، التي 

اسهمت بإضافات اقتصادية مهمة.
وكش�ف ش�رب عن ان »املعامل الخمسة انجز 
اثن�ان منها، االول إلنت�اج الثاجات ونفذ عىل 
مس�احة تص�ل اىل ثماني�ة آالف و٣٥٠ م�رتا 
مربع�ا، والثاني للكايش عىل مس�احة ثمانية 
االف م�رت مربع وس�تبلغ انتاجيت�ه ٥٠٠ م٢ 

يف الس�اعة وه�و يف طور العم�ل التجريبي«، 
مضيفا ان »املعامل الثاثة االخرى من بينها: 
معم�ل لصناعة االثاث واالب�واب والديكورات 
الخش�بية وينفذ عىل مس�احة خمس�ة آالف 
و٧٠٠ مرت مرب�ع ووصلت نس�ب انجازه اىل 

٨٠ باملئة«.
يذك�ر أن املدين�ة الصناعية الك�ربى الجاري 
تص�ل  كرب�اء،  محافظ�ة  يف  به�ا  العم�ل 
مس�احتها اىل ٥٠٠ دون�م وس�تضم مختلف 

انواع الصناعات والقطاعات الهامة. 
وتنف�ذ جميع املعامل رشك�ة تركية مختصة 
وبأي�د تابع�ة للعتب�ة الحس�ينية املقدس�ة، 
بحس�ب ش�رب ال�ذي اك�د ان تلك املدين�ة تعد 
»االوىل واالك�رب م�ن نوعه�ا يف الب�اد، وفق�ا 
ملواصفات رصينة ومجهزة بأحدث التقنيات 
والخدم�ات الت�ي س�تجعلها م�ن املش�اريع 

النوعية يف الباد«.

حمافظة كربالء تنفذ »5« معامل كربى ضمن املدينة الصناعية

    البصرة / محمد الجابري

اعل�ن قائد عملي�ات البرصة الل�واء الركن 
أك�رم ص�دام مدنف ع�ن تنفي�ذ عرشات 
الدوريات ونصب الكمائن البحرية لتأمن 
قاطع املسؤولية ومنع تدفق املواد املخدرة 

إىل داخل األرايض العراقية.
وب�ن مدن�ف ان�ه »ت�م ضب�ط ع�دد من 
الحاوي�ات ألتي تحتوي عىل مواد فاس�دة 
منتهية الصاحية وغري صالحة لاستهاك 
الب�رشي، وان قي�ادة العملي�ات اتخ�ذت 
جميع اإلجراءات األمنية الخاصة بحماية 
املنش�أة وال�رشكات النفطي�ة والحيوي�ة 
يف  العراق�ي  لاقتص�اد  التحتي�ة  والبن�ى 

محافظة البرصة«.
واضاف ان�ه تم »ضبط ما يق�ارب ١١٢٨ 
دراج�ة نارية مخالف�ة للقانون من خال 
الدوري�ات الليلي�ة ألتي تقوم به�ا املفارز 
األمنية يف املحافظة تم تحويلها إىل الجهات 
املختص�ة، وان عملي�ات الوع�د الص�ادق 
مستمرة والنتائج إيجابية وقواتنا األمنية 
تحقق أهدافها بالش�كل املطلوب ونحظى 
بدع�م كب�ري م�ن قب�ل جمي�ع املكون�ات 

البرصية«.
وخت�م لدين�ا عم�ل مش�رتك م�ع جمي�ع 
الجه�ات املختصة بالش�أن األمني ونعمل 
عىل تأمن الحدود سوى كان مع الدول أو 

املحافظات املجاورة«.

عمليات البرصة تشدد اجراءاهتا 
االمنية هبذه اخلطوات

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رئاس�ات محاكم استئنافات دياىل وصاح 
احصائي�ات  االربع�اء،  أم�س  واالنب�ار،  الدي�ن 
بالدع�اوى املنج�زة للمترضري�ن والتي ش�ملت 
تعويض املمتلكات والش�هداء واملصابن وبنسبة 

وصلت ١٠٠%.
وذك�ر املرك�ز االعام�ي ملجل�س القض�اء االعىل 
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه 
أن »اع�داد الدع�اوى املنجزة يف رئاس�ة محكمة 
اس�تئناف دياىل االتحادي�ة كتعويض للممتلكات 
)الدور واالثاث واملركب�ات( بلغ )٢٣٤٠( دعوى، 
وبلغت الدعاوى املنجزة للش�هداء ) ٣٧٠( ، فيما 
كان نصي�ب الدع�اوى املنج�زة للمصابن هو ) 
٣١٥( دع�وى ليصل املجموع ال�كيل اىل )٣٠٢٥( 
دعوى للفرتة م�ن ٢ /١ /٢٠٢٠ ولغاية ٣١ /١٢ 

.»٢٠٢٠
واردف: »يف رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�اح 
الدي�ن االتحادية تم أنجاز )٢٢٤٨( دعوى تخص 
تعوي�ض املواطن�ن املترضري�ن م�ن العملي�ات 

الحربية بنسبة حسم وصلت إىل مئة باملئة.
واض�اف البيان أن »العمل بملف�ات املواطنن بدأ 
من�ذ تاري�خ ١٣ /  ٩ / ٢٠٢٠ ولغاي�ة عام الفن 

وعرشين ومازال مستمراً«.
وتابع: »كشفت رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االتحادية ع�ن انجازه�ا )١٠٣٩ ( دعوى تخص 
تعوي�ض املواطن�ن املترضري�ن م�ن العملي�ات 
الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية 

بنسبة »حسم وصلت إىل مئة باملئة.
واش�ار اىل أن »العم�ل بملف�ات املواطن�ن ب�دأ 
من�ذ تاري�خ ١/  ٣ / ٢٠٢٠ ولغاي�ة ع�ام الفن 

وعرشين«.

حماكم استئناف: »6312« 
دعوى منجزة للمترضرين

يف دياىل وصالح الدين واالنبار

    البصرة / المستقبل العراقي

واصل�ت أس�عار خام البرصة الخفي�ف، أمس األربع�اء، االرتفاع 
ليصل سعر الربميل الواحد إىل ٥٨.٥ دوالر.

وبحسب مواقع رسمية فإن »سعر برميل النفط من خام البرصة 
الخفي�ف واصل االرتف�اع وبلغ ٥٨.٥ دوالر للم�رة األوىل منذ نحو 

سنة، وبرنت عند ٥٧.٧ دوالر«.
يذكر أن أس�عار النفط ارتفعت، أمس الثاثاء )٢ شباط ٢٠٢١(، 
أكث�ر من ٢%، مس�جلة أعىل مس�توياتها فيما يقارب ١٢ ش�هرا 
بعدم�ا أظهر كب�ار منتجي الخ�ام أنهم يكبحون اإلم�دادات بما 

ينسجم تقريبا مع تعهداتهم.
وكان املستش�ار املايل لرئيس ال�وزراء مظهر محمد صالح توقع، 
الثاث�اء )٢٢ كان�ون األول ٢٠٢٠(، ارتب�اع أس�عار النفط إىل ٦٥ 
دوالراً ،فيما أشار إىل أن هذا االرتفاع سيحول عجز موازنة ٢٠٢١ 

من فعيل إىل عجز افرتايض.

خام البرصة اخلفيف يتجاوز 
سعرًا لـم يصله منذ عام

    بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مصدر مح�يل يف محافظة نينوى، أمس األربعاء، ب�رفع قوة 
من اللواء ٣٠ يف الحش�د الشعبي للس�يطرة الحكومية التي تتوىل 

جباية رضائب من الشاحنات القادمة من أربيل إىل املوصل.
وق�ال املص�در إن »قوة من ل�واء ٣٠ رفعت، يوم أمس الس�يطرة 
املنصوبة يف س�هل نين�وى، ومنعت الحكومة املحلي�ة من جباية 

مبلغ ٥ آالف دينار عن كل شاحنة قادمة من أربيل إىل املوصل«.
يشار إىل أن مسؤول لواء ٣٠ يف الحشد الشعبي سامي بكدش نفى، 
يف وقت س�ابق، قيام عنارص اللواء بجباية أموال من الش�احنات 
عىل هذا الطريق، مؤك�دا أن »األمر يعود للحكومة املحلية وإدارة 

محافظة نينوى، وهي التي نصبت هذه السيطرة«.
ويف وقت س�ابق احتج العرشات من سائقي الشاحنات عىل قرار 
نصب سيطرة لجباية أموال منهم كرضائب، معتربين هذا القرار 

»احجافا وثقاً إضافيا عليهم«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أحي�ت لجن�ة النف�ط والطاق�ة النيابية م�ن جديد مق�رتح دمج 
وزارتي النفط والكهرباء بوزارة واحدة، تس�مى »وزارة الطاقة«، 

مؤكدة أن ذلك من شأنه ضغط النفقات الحكومية.
 وق�ال عض�و اللجنة، ص�ادق الس�ليطي يف حدي�ث صحفي، ان 
»دمج الوزارات العراقية غالبا ما يطرح، وهذا امر ايجابي ومهم 
م�ن اجل ضغط النفق�ات، خاصة يف ظل وج�ود ارتفاع للنفقات 

التشغيلية للوزارات«.
واضاف ان »مقرتح دمج وزارتي النفط والكهرباء بوزارة تسمى 
الطاق�ة من املمك�ن ان ينجح إال انه بحاجة اىل اس�تكمال قانون 
رشك�ة النفط الوطني�ة الذي تم اق�راره ع�ام ٢٠١٧ لكنه واجه 

اعرتاضات من قبل املحكمة االتحادية«.

    النجف / المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ النج�ف لؤي اليارسي، أمس األربع�اء، العثور عىل 
اح�د املفقودين الصيادين نتيجة العاصفة التي حصلت قبل ايام، 

مفارقا الحياة.
وقال إعام املحافظ يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
إن »قوة من الدفاع املدني وقيادة رشطة النجاف وطريان الجيش، 
عثروا عىل اح�د املفقودين الصيادين نتيج�ة العاصفة قبل ايام، 

داخل منخفض بحر النجف مفارقا الحياة«.
وأكد أن »البحث جاٍر عن الشخص املفقود الثاني«.

رفع السيطرة املخصصة جلباية 
الرضائب بني أربيل ونينوى

جلنة برملانية تقدم مقرتحًا 
لدمج وزاريت النفط والكهرباء

العثور عىل صياد داخل منخفض بحر النجف 
مفارقًا احلياة بسبب العاصفة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أك�دت األمانة العامة ملجل�س الوزراء، أمس األربعاء، أن برنام�ج أتمتة املنافذ الحدودية 
والكمارك وربطه بالتشكيات العاملة ضمن املنافذ الحدودية وصل إىل مراحل متقدمة.    
وذكر بيان لألمانة تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، أن »األمن العام ملجلس الوزراء 
حميد نعيم الغزي، أكد أن برنامج أتمتة املنافذ الحدودية والكمارك، وربطه بالتشكيات 
العاملة ضمن املنافذ الحدودية وصل إىل مراحل متقدمة، وسوف يسهم يف الحد من ظاهرة 

الفساد وهدر املال العام، فضاً عن تعظيم موارد الدولة وزيادة اإليرادات املالية«.  
وأضاف الغزي خال ترؤسه اجتماع متابعة تنفيذ آليات مرشوع أتمتة املنافذ الحدودية 
والكم�ارك، بحس�ب البي�ان، أن »الحكوم�ة العراقية واألمان�ة العامة ملجل�س الوزراء، 
تس�خران جهودهما وإمكاناتهم�ا وبجهود ذاتية دون تدخل جه�ات خارجية، من أجل 
اإلنته�اء من جميع مراحل املرشوع للس�يطرة عىل عملية دخول وخ�روج البضائع من 

املنافذ الحدودية كافة«.  
وأش�ار إىل إن »الربنامج س�وف يدعم جهد الجهات التي تعمل داخل املنافذ الحدودية يف 
الس�يطرة عىل حركة األموال وتبس�يط اإلجراءات اإلدارية والفنية ومواكبة التكنولوجيا 
الحديث�ة بجهد ماكات قس�م تكنولوجي�ا املعلوم�ات يف األمانة العامة ملجل�س الوزراء 
بالتنس�يق والتع�اون م�ع امل�اكات الفنية يف هيئ�ة املناف�ذ الحدودية ودوائ�ر الكمارك 

والرضيبة واملعارض العراقية والبنك املركزي العراقي«.  
وق�دم رئيس هيئة املنافذ الحدودية عم�ر الوائيل، وفقا للبيان، »عرضاً للربنامج الذي تم 
إعداده وآلية الس�يطرة عىل البضائع، وتفعيل برنامج الوصل اإللكرتوني الذي س�ريتبط 
م�ع البواب�ات اإللكرتونية ومن�ع حاالت التاع�ب بالتعرف�ة الكمركية والس�يطرة عىل 

الرضائب املستحصلة من التجار واملوردين«.  
وتاب�ع البيان، »ويعد الربنامج ضمن جه�ود الحكومة الحثيثة، يف التوجه نحو الحوكمة 

اإللكرتونية للوزارت واملؤسسات الرسمية كافة«.

اجتامع موسع يف األمانة العامة بشأن 
املنافذ احلدودية وبرنامج األمتتة

القضاء حيدد موعد حماكمة وزير 
الكهرباء السابق

الداخلية: القبض عىل »46« متهاًم 
يف كل من صالح الدين ودياىل

    بغداد / المستقبل العراقي

حددت محكمة جنايات الكرخ ببغداد، أمس األربعاء، يوم ٨ ش�باط الجاري 
موعداً ملحاكمة وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب بقضايا فساد مايل.

وأبلغت هيأة النزاهة، وزارة الكهرباء بموعد املحاكمة.
وكان�ت هيأة النزاه�ة أعلنت يف ٢٤ من آب املايض عن صدور أمر اس�تقداٍم 
بحقِّ وزير الكهرباء الس�ابق لؤي الخطيب واملدير الع�امِّ للدائرة اإلداريَّة يف 

الوزارة، ُمبيِّنًة أنَّ األمر أعقب قراراً يقيض بمنعهما من السفر.
وأوضحت النزاهة أن »تفاصيل القضيَّة تش�ري إىل وجود شبهة ُمخالفاٍت يف 
تعاقد ال�وزارة مع )٨٢,٥٥٥( أجرياً يومي�اً دون الحاجة إىل اختصاصاتهم؛ 

األمر الذي كلَّف ميزانيَّة الوزارة مبلغ ٤٣ مليار ديناٍر شهرياً«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون 
الرشط�ة القب�ض ع�ىل ٤٦ متهم�اً 
يف كل م�ن محافظتي ص�اح الدين 

ودياىل.
وذك�رت الوكال�ة ان مديرية رشطة 
محافظ�ة ص�اح الدين واملنش�آت 
واس�عه  تفتي�ش  بحمل�ة  قام�ت 
لتنفيذ أوامر القب�ض حيث تمكنت 
من إلق�اء القبض ع�ىل )١٨(متهم 
بم�واد قانونيه مختلف�ه وايداعهم 
املتهم�ن  ان  اىل  التوقيف،مش�ريًة 
بل�د  اقضية)العل�م  ع�ىل  توزع�وا 

ال�دور (تمهي�دا  الدجي�ل  س�امراء 
الحالتهم اىل القضاء.

الرس�مي  الناط�ق  ان  واضاف�ت 
باس�م قيادة رشطة محافظة دياىل 
اعلن ع�ن تنفيذ أوام�ر قبض بحق 
)٢٨( مطلوب وف�ق قضايا ارهابية 
وجنائية مختلفة خال املمارس�ات 
األمنية التي نفذتها أقس�ام رشطة 
بعقوب�ة ,وبن�ي س�عد, واملقدادي�ة 
,واملنصوري�ة, وق�رة تب�ة, ومفارز 

ودوريات قسم أجرام دياىل.
وأض�اف أن جمي�ع املطلوب�ن ت�م 
ارسالهم اىل مراكز االحتجاز ألتخاذ 

االجراءات القانونية بحقهم.

حمافظ البرصة يوجه بعدم أخذ أي جباية من املواطنني القادمني من السفر
املصادقة على مشروع التصميم االساس لناحية الشهيد عز الدين سليم

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

وّج�ه محافظ الب�رصة املهندس اس�عد عبد االمري 
العيداني، أمس األربعاء، احدى الرشكات املوجودة 
يف بواب�ة مطار البرصة ال�دويل بعدم أخذ اي جباية 
م�ن اي مواطن ق�ادم من الس�فر.ووجه العيداني 
مدير قس�م ش�ؤون املواطنن يف دي�وان املحافظة 
بمتابع�ة املوضوع واتخاذ اج�راءات قانونية بحق 
املخالفن.م�ن جان�ب آخ�ر، صادق�ت الحكوم�ة 
املحلي�ة يف محافظة البرصة عىل مرشوع توس�يع 
التصميم االساس لناحية الشهيد عز الدين سليم«.

ونقل املكتب االعامي لنائب محافظ البرصة محمد 
طاه�ر التميمي يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه ان »التميم�ي، ص�ادق عىل توس�يع 
التصميم االس�اس لناحي�ة عز الدين س�ليم، مما 
س�يمكن الناحية من رفع مشاريعها اىل الحكومة 
املحلية لشمول مناطقها بالخدمات والبنى التحتية 
خدمة اله�ايل الناحية«.وحرض مح�رض املصادقة 

عىل التصميم مدير ناحية الشهيد عز الدين سليم، 
سمري صدام  االمارة، ومدير بلدية الناحية، عدنان 

جاس�م صيه�ود، ورشك�ة نظ�م الباد للهندس�ة 
واالستشارات الفنية التي نفذت التصميم.

النقل تصدر بيانًا بشأن جهود البحث 
عن الطيار العراقي املفقود يف اليونان

    بغداد / المستقبل العراقي

نفت الخطوط الجوية العراقية، أمس األربعاء، 
أنباء تحدثت عن العثور عىل الطائرة التي كان 
يقودها الطي�ار العراقي عم�ار إبراهيم وهي 
محطمة، فيما أكدت استمرار عمليات البحث 
ع�ن الطيار املفق�ود. وقال الخط�وط يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إنه »يف 
الوقت ال�ذي تبذلك في�ه وزارة النقل العراقية 
ومرز إدارة األزمات يف الرشكة العامة للخطوط 
الجوية العراقي، قصار جهدها من اجل العثور 
عىل الطيار عمار إبراهيم، نبدي استغرابنا من 
إشاعة بعض األخبار الكاذبة التي تحدثت عن 
العث�ور ع�ىل الطائرة وهي محطم�ة يف إحدى 
املناط�ق اليونانية«.  وأض�اف، »وبهذا الصدد 
ن�ود أن نبن أن ال صحة له�ذه املعلومات وما 

تزال عمليات البحث جارية، ويف حال الوصول 
إىل أي معلومة س�يتم اإلعان عنها عرب املواقع 

الرس�مية ل�وزارة النق�ل والخط�وط الجوية 
العراقية«.
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جائزة ابن بطوطة يف دورهتا الـ19: احتفاء متواصل بأدب الرحلة
           بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت »جائزة ابن بطوطة ألدب الرحلة«، 
مس�اء اإلثنني 28 كانون األول/ ديسمرب 
دورته�ا  يف  الفائزي�ن  أس�ماء  الج�اري، 
التاس�عة عرشة، عىل أن توزع الجوائز يف 
أيار/مايو املقبل، بالتزامن مع عقد ندوة 

حول أدب الرحلة واألعمال الفائزة.
تميزت الدورة التاس�عة عرش من »جائزة 
بوف�رة  الرحل�ة«  ألدب  بطوط�ة  اب�ن 
املخطوطات التي تنتمي إىل فرع الدراسات 
وموضوعاته�ا  مس�توياتها  وتع�دد 

ومناهجها
تأسس�ت الجائزة الت�ي يمنحها س�نوًيا 
»املرك�ز العربي لألدب الجغ�رايف« )ارتياد 
اآلفاق( ع�ام 2003، باعتبارها مس�احة 
ثقافية تأخذ عىل عاتقها الكشف عما هو 
جديد يف باب اليوميات والرحلة املعارصة، 
وتسعى إىل إحياء االهتمام العربي باألدب 
الجغ�رايف، ع�رب تكريمه�ا س�نوًيا أفضل 
األعم�ال املحققة واملكتوبة يف أدب الرحلة 
عن أرب�ع فئات، ه�ي: الرحل�ة املعارصة 
واليومي�ات،  املحقق�ة،  واملخطوط�ات 

والرحلة املرتجمة. 
حملت النسخة التاسعة عرش من »جائزة 
ابن بطوطة ألدب الرحلة«، اس�م الباحث 
الس�وري قاس�م وهب، تقديرًا ملساهمته 
البارزة يف إم�داد الجائزة باألعمال القيمة 
يف أدب الرحل�ة بحًثا وتحقيًقا. وس�يتوىل 
»املركز العربي لألدب الجغرايف«، يف سياق 
تكريم�ه للباح�ث ال�ذي رحل ع�ن عاملنا 
الع�ام امل�ايض، إص�دار تحقيق ودراس�ة 
تحت عنوان »الرحلة الس�ورية يف الحرب 
العمومية 1926« ملؤلفها بطرس خويري، 

وهي من بني أواخر ما أنجزه الراحل.
وبحسب بيان الجائزة، تكمن خصوصية: 
»هذه الدورة واختالفها عن سائر الدورات 
السابقة كونها جرى التحضري لها يف ظل 
ظروف عربية وعاملية غري مسبوقة ألزمت 
البرش بالخضوع القرسي لتغيريات كبرية 

يف نم�ط العيش، وطرائ�ق التواصل انتقل 
معه�ا العمل م�ن املكات�ب إىل البيوت، يف 
ظل حالة من التباعد لم يس�بق للبرش أن 

اختربوها يف العرص الحديث«. 
املتس�ابقة  »األعم�ال  البي�ان:  ويضي�ف 
ه�ذا الع�ام تمي�زت بوف�رة املخطوطات 
الت�ي تنتم�ي إىل ف�رع الدراس�ات وتعدد 
مس�توياتها وموضوعاته�ا ومناهجه�ا، 
إىل جان�ب اتس�اع نط�اق األعم�ال الت�ي 
تنتم�ي إىل الرحل�ة املع�ارصة، وه�و م�ا 
ح�ض لجنة التحكيم عىل اختيار أكثر من 
عم�ل يف هذين الفرعني لني�ل الجائزة. إىل 
جانب التنويه بأهمي�ة املخطوطات التي 
تنتمي إىل غري ف�رع من فروع الجائزة لم 
يس�عفها الحظ بالفوز، ولكنها تس�تحق 
الن�رش والتنويه بقيمتها، فأوصت اللجنة 

بإدراجها يف عداد منشورات الجائزة«. 
وج�اءت األعم�ال الفائزة يف ع�دة فئات، 
»الرحل�ة  األوىل  الفئ�ة  جائ�زة  فحص�د 
املحقق�ة«، كتاب »حدائ�ق النظر وبهجة 
)س�رية  الش�عر«  عجائ�ب  يف  الفك�ر 
الحبش�ة(، ملؤلفه الحس�ن ب�ن أحمد بن 
صالح اليوسفي الحيمي، حققه وقدم له 
الباحث اليمني محمد عبده مسعد عياش، 
باإلضافة إىل كتاب »الرحلة األوروبية من 
دمش�ق إىل روما، باري�س، ميونخ، فيينا، 
بلغ�راد، بودابس�ت، صوفي�ا، إس�تانبول 
1911-1912« لفخري البارودي، تحقيق 
الباح�ث الس�وري إبراهيم الجب�ني، كما 
حصل عليه�ا الباحث اإلماراتي س�لطان 
العميم�ي ع�ن تحقيق�ه كت�اب »الرحلة 
الش�ابورية: من ميناء عربس�تان إىل أبو 

ظب�ي 1936«، لصاحبه زين العابدين بن 
حسن باقر. 

ويف فئ�ة »الدراس�ات«، ُمنحت الجائزة إىل 
الباح�ث املغرب�ي بوس�يف واس�طي عن 
كتاب�ه »الرحلة نس�ق أنس�اق: مقاربات 
إىل  تاريخية وإبستيمولوجية«، باإلضافة 
مواطنيه ربيع ع�وادي عن كتابه »صورة 
املغارب�ة«،  الرحال�ة  كتاب�ات  يف  م�رص 
ومحم�ود املس�عدي عن دراس�ته الرحلة 
م�ا بع�د الكولونيالي�ة يف األدب العرب�ي 

املعارص«.
أم�ا يف فئ�ة »الرحل�ة املرتجم�ة«، حصل 
عىل الجائزة الباح�ث األردني عبد الكريم 
جرادات، ع�ن ترجمته كتاب م�راد مريزا 
 ،)1883  –  1818( الس�لطنة«  »حس�ام 
املعن�ون ب�� »رحلة مكة: م�ن طهران إىل 

الحجاز عبوًرا باألستانة ومرص والشام«، 
إىل جانب الباحث املغربي محمد عبد الغني 
عن ترجمته كتاب »طبول الريح املدهشة: 
عىل دراجة هوائية من إستانبول إىل بكني 
1894«، للمؤلف�ني توماس غاس�كل آلن 

االبن، ووليم ساكليني.
ونالت الجائزة عن »فئة الرحلة املعارصة/ 
املرصي�ة  الكاتب�ة  الجدي�د«،  س�ندباد 
منصورة عز الدين ع�ن كتابها »خطوات 
يف شنغهاي: يف معنى املسافة بني القاهرة 
والص�ني«، وف�از بها يف فئ�ة »اليوميات« 
الش�اعر والناقد اللبناني رشبل داغر، عن 

كتابه »الخروج من العائلة«.
وتبنت الجائزة يف دورتها التاس�عة عرش، 
ن�رش أعم�ال ح�ازت ع�ىل تنوي�ه لجن�ة 
التحكي�م الت�ي ضم�ت الباح�ث الطائع 

الح�داوي من املغ�رب، والناقد الس�وري 
خلدون الش�معة ومواطن�ه الكاتب مفيد 
نج�م، باإلضاف�ة إىل الناق�د الفلس�طيني 
عبد الرحمن بسيس�و، ومواطنه الباحث 
األكاديمي أحمد برقاوي، والناقد العراقي 

عواد عيل من العراق«.
وأعل�ن »املرك�ز العربي ل�ألدب الجغرايف« 
تبني�ه نرش أعم�ال من خارج املس�ابقة، 
الح�رب  يف  الس�ورية  »الرحل�ة  ه�ي: 
العمومية 1916« للقس بطرس خويري، 
حققها وقدم لها الباحث الس�وري قاسم 
وهب، و«ش�عرية الرحلة« ملؤلفه بوسيف 
واس�طي، ترجم�ه وقدم ل�ه املغربي عبد 
النبي ذاكر، و«أوديسة ابن بطوطة لديفيد 
وين�ز، برتجم�ة عبد النب�ي ذاك�ر أيًضا، 
و«االس�ترشاق اإلس�كندنايف: م�ن خ�الل 

يوميات أسري س�ويدي وقنصل دنماركي 
يف املغ�رب 1754 – 1768«، للمغربي عبد 

السالم الجعماطي.
وضم�ت القائم�ة أيًض�ا »رحل�ة غرق�ي 
واس�تعبادي: م�ع وصف الصح�ارى من 
الس�نغال إىل املغرب 1784م« ملؤلفه بيار 
رايم�ون دو بريس�ون، ترجم�ة وتقدي�م 
بوش�يعب الس�اوري، و«رصيف دي غاما 
الربن�ويص،  ش�وقي  للتون�ي  األخ�ري« 
و«الطري�ق إىل القم�ر: ترشي�ق وتغريب« 
للعراقي حس�ان الحديث�ي، باإلضافة إىل 
»يف بالد السافانا: النيجر، مايل، السودان« 
للسوداني الصّديق حاج أحمد، و«يف جزر 
املهراجا« للمرصية نوره�ان عالم، و«أن 
تك�ون يف هافانا: رحل�ة إىل كوبا« لليمني 

خالد عبد الحليم العبي.

الروائية مها حسن: »العربية« حقل فاكهة ومجال!
           إيهاب المالح

من ب�ني أهم وأملع األص�وات الروائي�ة العربية يف 
السنوات العرش األخرية؛ يربز اسم الكاتبة السورية 
املقيم�ة بباري�س مها حس�ن صاحب�ة التجارب 
الروائي�ة املتمي�زة؛ »حب�ل رسي« و»الراوي�ات« 
و»طب�ول الحب«.. وغريها م�ن األعمال الرسدية 
املمت�ازة م�ن  الطبق�ة األوىل  الت�ي وضعته�ا يف 
مبدع�ات ومبدع�ي الرواي�ة العربية.. بمناس�بة 
ص�دور روايتها األخ�رية »يف بي�ت آن فرانك« عن 

منشورات املتوسط، تحدثت إىل )االتحاد(.
* ماذا تعني العربية لغة وثقافة لكاتبة س�ورية 

مرموقة ذات أصول كردية؟
- أش�عر بالقلق الغامض أحيان�اً، هذا القلق الذي 
يعرف�ه الكّتاب، ويحللون مص�دره أثناء الكتابة، 
فأعرف أن مش�كلتي هي ع�دم رضاي عن جملة 
تؤرقن�ي، وحني أعثر عىل عب�ارة أو لفظة، كانت 
غائب�ة عني، يب�دو األمر وكأن ش�عاعاً من ضوء 
مّر يف روح�ي، فأتحرر من القل�ق.. اللغة العربية 

بالنس�بة يل، حق�ل اكتش�اف دائم، يس�اعدني عىل 
معرف�ة املزيد عّني، وعن اآلخر.. حقل ميلء بالثمار 
والفاكه�ة والجمال، وال يزال مهما رست فيه، بعيد 
املنال، وكلما خطوت متعمقة فيه، اكتش�فت منبع 

األمان. 

تكاد تك�ون اللغة العربية بالنس�بة يل، هي زجاجة 
امل�اء الصافي�ة املنبعثة من ينابي�ع نقّية. قد أرشب 
مياه الصنابري، أو مياهاً غازياً، حيث أتحدث وأكتب 
بلغ�ات أخرى، غ�ري العربية، لكن إحس�ايس صوب 
اللغ�ة العربي�ة، يبقى هو األصفى واألكثر سالس�ة 

وطمأنينة.

* حسنا. ماذا عن أحدث مرشوعاتك الروائية؟
- روايت�ي األخرية »يف بيت آن فرانك« اس�تغرقت 
ثالثة ع�رش عاماً حتى تمكنت م�ن إظهارها إىل 

العلن. 
كتبُت النسخة األوىل، بعد انتهاء إقامتي يف منزل 
آن فران�ك يف أمس�رتدام/ هولن�دا، ث�م تركته�ا، 
وعدت م�راراً ملراجع�ة املخط�وط األول، ويف كل 
مرة كنت أش�عر فيها بالهل�ع وأنا أتخيل الكتاب 
مطبوعاً. أريد االعرتاف، بأن استس�هال الكتابة 
يف العال�م العرب�ي عموم�اً، واختي�ار املواضي�ع 
الهادئ�ة والرقيق�ة ع�ىل األغلب، جعلني أش�عر 
دائم�اً بالقلق، وألنن�ي ال أرغ�ب بالعزلة، فإنني 
أق�وم بتأجيل مواضيع�ي األكثر إش�كالية، تلك 
الت�ي أب�دو فيها وكأنن�ي كائن »دونكيش�وتي« 
يح�ارب وحده كائن�ات خيالية، ليس�ت خيالية 
أبداً يف مش�هدنا الثقايف، امليلء بالنسخ والتكرار، 
التجري�ب،  والخ�وف م�ن  امل�ايض،  واس�تلهام 

واملغامرة اإلبداعية.
* هل تحمل الرواية من مغامرات عىل مس�توى 

الشكل؟
- إحدى معضالت هذه الرواية، هو تحديد جنس�ها 
األدبي، حيث أش�عر دائماً ب�أن كلمة »جنس أدبي« 
تقّي�د الكتابة، وتحيلها إىل حالة أكاديمية مدرس�ية 
كس�ولة إىل حد م�ا. ه�ذه الرواي�ة، تتضمن بعض 

اليومي�ات، تقاطعاً مع كت�اب اليوميات آلن فرانك، 
رشيكتي يف هذه التجربة، لكن كتابي ليس يوميات. 
له�ذا أحياناً يتم الخلط بني فك�رة الرواية التي هي 
النس�بة يل، يف ه�ذه التجرب�ة خاص�ة، ويف تجرب�ة 
»عم�ِت صباًحا أيتها الحرب« هي مزج بني الواقعي 
والخي�ايل، بحي�ث يصعب عىل الق�ارئ أن يتأكد من 
مرجعي�ة العمل، وأظن أنه ليس من الكاتب الربهنة 
ع�ىل واقعية وصّحة ما وقع ل�ه يف الكتاب، طاملا أن 
العم�ل يف النهاية، ليس وثيقة تاريخي�ة، بل وثيقة 

إبداعية.
* مل�اذا »يف بي�ت آن فران�ك« م�ا ال�ذي جم�ع بينك 

وبينها؟
- يف ه�ذه الرواية، جمعُت ب�ني روح آن فرانك التي 
أقم�ُت يف بيته�ا، وجس�دي ال�ذي ترك�ُت آلن فرانك 
تقي�م فيه الحق�اً، لتطلّع عىل الحي�اة التي حصلت 
بع�د موتها، وتعرف املزيد مما كانت تتمنى معرفته 
آن�ذاك. ربما م�ن األه�داف الرسية له�ذا النوع من 
الكتاب�ة، ه�و محاول�ة من�ح الخلود للكات�ب الذي 
يموت، وتبقى روحه املبدعة القلقة تهيم يف الحياة. 
الرواي�ة دع�وة أيض�اً ملراجع�ة تاريخ الح�رب التي 
ال تزال تتك�رر، والتي عاش�تها آن فرانك من جهة، 
وأنا ككاتبة س�ورية من جهة أخرى، ورغم الفارق 
الزمني ب�ني الحربني، لك�ن معاناة الش�عوب وآالم 

الحرب واحدة.

مساءلة نقدية ملفهوم هايدغر للميتافيزيقا: سؤال الكينونة وشفرات الذات
           بغداد / المستقبل العراقي

ص�در عن »سلس�لة أطروحات الدكت�وراة«، يف املركز 
العرب�ي لألبحاث ودراس�ة السياس�ات، كتاب بش�ري 
ربوح »املس�اءلة النقدية ملفهوم امليتافيزيقا يف فضاء 
اللغة عند مارتن هايدغر«. يستمد هذا الكتاب أهميته 
من اش�تغاله عىل مس�ار فلس�في يهتم بنقد مفهوم 
امليتافيزيق�ا بطريق�ة مغاي�رة تماًما ملا هو س�ائد يف 
الفك�ر الغرب�ي، تم االعتم�اد فيه عىل قراءة للمس�ار 
الهايدغ�ري، وتتب�ع س�ؤال الكائن، وس�ؤال الكينونة 
املني من متن الن�ص امليتافيزيقي. عرّب هايدغر عن 
مرحلة فكرية خِطرة يف الفكر الغربي؛ ألنه استش�َكل 
املس�ألة من جهة النس�يان، ال من جهة الذاكرة، فهو 

بحث يف الوجه املستبَعد واملقيص والالمفكر فيه.
هذا الكتاب )خمس�ة فص�ول يف 456 صفحة بالقطع 
الوس�ط، موثًق�ا ومفهرًس�ا( عمل نق�دي يعاين لغة 
النص الهايدغري التقويضية النقدية، ومدى انفكاكها 

عن مسار امليتافيزيقا الغربية، أو امتدادها فيها.

الهوت وفينومنولوجيا وهريمينوطيقا
يف الفص�ل األول، »األبعاد األساس�ية لفك�ر هايدغر: 
الاله�وت، الفينومنولوجي�ا، الهريمينوطيق�ا«، يقف 
ربوح عىل بعض املعالم الكربى يف املس�ار الهايدغري، 
حي�ث تش�كل يف الفض�اء الالهوت�ي، ومن�ه أدرك أن 
الالهوتي�ات عاج�زة عن فه�م ذاتها، ألنها ال تمس�ك 

بموضوعها، وال تحوز
األدوات والتقني�ات والتقالي�د الت�ي تجعله�ا فكرًا أو 
فلس�فة. وعىل أس�اس هذه التجربة، حكم عىل عرس 
الجم�ع ب�ني املس�يحية والفلس�فة، واالق�رتاب م�ن 
الفينومنولوجي�ا، الذي تزامن م�ع انخراطه يف املجال 
الربوتستانتي، واطالعه عىل س�ؤال الكينونة، فيكون 

هايدغ�ر ق�د ول�ج عالم الفلس�فة. ونظ�رًا إىل 
الحركي�ة الفكري�ة القوية التي كان يعيش�ها، 
تعرّف إىل املنج�ز الهريمينوطيقي، فبدأ البحث 

عن معنى الكينونة.
ي�رى رب�وح أن ه�ذا املس�ار يب�نّي أن هايدغر 
س�يكون م�ع موع�د تاريخ�ي م�ن الناحي�ة 
الفلسفية، يتمثل يف البحث عن سؤال الكينونة، 
باعتباره السؤال املني من متن الفكر الغربي، 
»وبحكم أن هذه اإلش�كالية هي بحجم تاريخ 
الفلس�فة، فإن امل�رشوع الهايدغري س�يدخل 
يف اش�تباك معريف م�ع الش�خصيات املرجعية 
الك�ربى، واألطاريح التي أثث�ت البيت الفكري 

اإلنساني«.

من الصباحية إىل الالهوتية
يف الفصل الثاني، »سؤال الكينونة من النصوص 
الصباحي�ة إىل االنخراط يف املرشوع الالهوتي«، 
يقرأ ربوح الدرس التاريخي يف فضاء الفلسفة، 
فيجد أن الكينونة هي س�ؤال القدر بالنسبة إىل 
الفكر الغربي، لكن هذا الفكر انخرط يف مسار 
النسيان بسبب عوامل متعددة وأنواع مختلفة 
من الحجب، وإدراك هذه العوامل خطوة الزمة 
لفهم تمفصل س�ؤال الكينونة، وقد س�اهمت 

اللغة يف تكريس نسيان الكينونة.
ويذهب املؤلف يف هذا الس�ياق إىل أن النس�يان 
ال ُيع�ّد مفهوًما قدحًيا، أو مس�تهجًنا، بل يعرّب 
ع�ن تلك الق�وة املحركة للفك�ر الغربي؛ إذ هو 
الذي كان س�بًبا يف تش�ييد هذا الرصح الفكري 
كله يف الغرب، واستطاع أن يحرك سؤال الكائن، 

جاعاًل إي�اه ينبوع التصورات واإلش�كاالت الكربى يف 
تاريخ اإلنسانية. كما يجب النظر إىل املنجز الصباحي 

للفكر الغربي عىل أنه نص الوالدة الكربى، حيث كانت 
الشذرات هي التي صدر منها قبس السؤال، ومن روح 
الش�عر البارمنيدي، تشكلت الكينونة وحدث التماهي 

م�ع مب�دأ الهوي�ة، وعال�م الفك�ر، غ�ري أن هذه 
اللحظة االنعطافية انطمس�ت يف تربة النس�يان، 
بفعل النص األفالطوني، والرؤية األرسطية. ويرى 
املؤل�ف أن األفالطونية بداي�ة امليتافيزيقا، وفيها 
ح�رت اللغ�ة بحس�بانها منق�ًذا ألفالطون من 
العرس الناتج من نظرية املش�اركة، أما األرسطية 
فهي التي توحد فيه�ا املنطق باللغة، وحدث فيها 

التعالق الغليظ بني الالهوت والرؤية الطبيعية.

سؤال الكينونة وبراديغم الذات
يف الفص�ل الثال�ث، »س�ؤال الكينون�ة وبراديغ�م 
الذات«، يس�جل رب�وح خمس مالحظ�ات مهمة: 
األوىل، ع�ىل الرغ�م م�ن قيم�ة املنجز ال�ذي قدمه 

ديكارت، وخصوًصا يف مسعاه الكبري لجهة
تأس�يس حداث�ة تنبن�ي ع�ىل فك�رة الكوجيت�و، 
والبح�ث عن يق�ني يتعايش مع البداه�ة القائمة 
يف س�احة الوعي الذات�ي املزود بالن�ور الطبيعي، 
فإن هايدغر اكتش�ف يف فلس�فة دي�كارت جملة 
م�ن الق�وادح تتلخ�ص يف أن الديكارتي�ة تنتم�ي 
معرفًي�ا إىل أفق البحث عن الكائن، وأنها ضاعفت 
منس�وب نس�يان الكينون�ة؛ الثاني�ة، يف مس�ار 
مخالف لتوجه الكانطية الجديدة، حرص هايدغر 
عىل تقديم ق�راءة أنطولوجية للمنج�ز الكانطي، 
نظ�رًا إىل انش�غاله، يف الطبع�ة الثاني�ة من مؤلف 
كان�ط نقد العقل املحض، بس�ؤال اإلنس�ان، وقد 
تق�دم خط�وة جه�ة البح�ث ع�ن س�ؤال الزمان 
املدع�م بفكر التناه�ي، الذي أصبح عن�د هايدغر 
هو األفق اإلش�كايل لس�ؤال الكينونة؛ الثالثة، كان 
اليبِنتز عالمة فارقة يف مرشوع هايدغر، ألنه طرح 
الس�ؤال الكبري واالنعط�ايف يف تاريخ الفلس�فة: »ملاذا 
هن�اك وجود، بداًل م�ن ال يشء؟«؛ الرابع�ة، إن املنجز 

الهيغيل مفتاح مهم لفهم مس�ار الكينونة بحسبانها 
فكرًا ينبني عىل مفهوم االكتمال؛ الخامسة واألخرية، 
التقني�ة هي الهالة العلي�ا للميتافيزيقا الغربية، نظرًا 

إىل مراجعاتها الذاتية ونزعتها األداتية الخالصة.
من التأسيس إىل التجاوز

يف الفص�ل الراب�ع، »م�ن س�ؤال التأس�يس إىل تخوم 
التج�اوز«، يقول ربوح إن هايدغر ل�م يكتِف بتوجيه 
النق�د إىل براديغ�م الذات، ب�ل حرص ع�ىل التفكري يف 
البديل املعريف ال�ذي قدمه يف صيغة ميتافيزيقا جديدة 
هي ميتافيزيق�ا الدازاين؛ »ألنه أدرك أن الفكر الغربي 
يف حاج�ة إىل رؤية أنطولوجي�ة تنبني عىل فكرة »األنا 
موج�ود« الذي اس�تخرجه م�ن ركام »األن�ا مفكر«، 
خصوًص�ا يف صيغت�ه الديكارتية، وعىل أس�اس فكرة 
الكينون�ة بحث يف معانيه�ا وارتباطاتها مع الحقيقة 

والزمان والكائن«.
يضيف املؤلف أنه عىل الرغم من املكاسب املتحققة من 
ميتافيزيقا الدازاي�ن، وخصوًصا حينما أدرك هايدغر 
املخاط�ر التي ترتبص ب�ه، واآلتية من عال�م »الُهْم«، 
فإن�ه فهم أن�ه »م�ا زال هو يتح�رك يف فض�اء يفكر 
بالتزام مع س�ؤال الكائن، أي إن الدازاين هو الش�كل 
املتطور من ميتافيزيقا الذاتية، فبدأ يبحث عن مخرج 
معريف، فعثر عليه يف فك�رة »االختالف األنطولوجي«، 
مع حرصه الش�ديد عىل اس�تعمال مفردة جديدة هي 
مف�ردة »راع�ي الكينون�ة« التي توحي عن�ده بفكرة 

اليقظة«.

كينونة ولغة
يف الفص�ل الخامس، »س�ؤال الكينونة وأف�ق اللغة«، 
يش�تغل رب�وح معرفًيا ع�ىل مرحلة املنعط�ف يف فكر 
هايدغ�ر؛ فيج�د أن املنع�رج كان اس�تجابة معرفية 

واستشكالية ملقتىض فكري، »تمثَّل يف اكتشاف

خاتم سليامن
        علي رياض

حني فتحوا الجرس مرت العربات، واختلط هواء الضفتني بني الساحة والحصن، 
ل�م ير الجنرال الفاريس الحصن ناتًئا وال الس�احة منبس�طة*، اس�تعاد حكمة 
البقع�ة والنقاء املغولية، عىل ذات النهر، خلط القتلة باملقتولني وقرأ عىل االثنني 

فاتحة واحدة.
حني فتحوا الجرس، استقدموا عمال نظافة أغبياء، يغسلون املجاز باملاء، ويزيلون 
الكلم�ات بالبلدوزر، كان الجنرال أقل غباًء، ثبتَّ الجنوَد يف أرضهم ورفض فكرة 
النرص، صوبَّ أسلحتهم لياًل إىل فضاء الجرس، ونوافذ املطعم الشاهق. كان حني 
ينام يرى برج بابل يحمل صور القتىل تمس رؤوُسهم السماَء، ويفز عىل رائحة 

إطارات محرتقة.
ح�ني فتحوا الج�رس، عاد املرابطون إىل بيوتهم، وتركوا دمًعا عىل الرخام أس�فل 
طالس�م الحري�ة، هج�ر الش�حاذون والباع�ة الس�احة، وابتيل امل�كان بالحزن 
والخ�وف، تذكر الجن�رال لعنتي بابل وكربالء، واس�تعاد رواية النيس�ابوري** 
، وبدل أن يبته�ج، أدرك التأويل الكامن يف حكمة الخاتم،  وقال: هذا أيًضا س�يمرُّ

فغص بالبكاء.
*استفادة من قصيدة سعدي يوسف »أمريكا.. أمريكا«.

** للش�اعر األمريكي إدوارد فيتزجرالد قصيدة بعنوان »خاتم س�ليمان« مبنية 
ع�ىل رواية ينقله�ا فريد الدين العطار النيس�ابوري عن س�لطان طلب من امللك 
)النبي( س�ليمان أن يصنع له خاتًما يبدل حزنه�ا مرسة، فصنع له خاتًما كتب 
عليه بالفارسية »این نیز بگذرد« بمعنى »هذا أيًضا سيمر. تحولت هذه العبارة 
إىل مث�ل ش�عبي ودخلت يف حكاي�ات تراثية يف العديد من الثقاف�ة، كما دخلت يف 
الكث�ري من األعمال األدبية، ومنها قصيدة »هذا أيًضا س�يمر« للش�اعر العراقي 

حميد قاسم.
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الدول النامية وكورونا.. تأثريات غري مبارشة

بدائل االقتصاد الريعي

           نيكوالس كريستوف 

قب�ل مج�يء 2020، كان العال�م قد 
تغل�ب عىل املجاع�ة عموم�اً. فآخر 
األم�م  س�لطات  أعلنته�ا  مجاع�ة 
املتح�دة كان�ت يف ج�زء صغ�ر من 
جن�وب الس�ودان لبضعة أش�هر يف 
2017 – ولك�ن األم�م املتحدة تحّذر 
اآلن من أن املجاعة باتت وش�يكة يف 
اليم�ن وجنوب الس�ودان، وبوركينا 
فاس�و وش�مال رشق نيجري�ا، مع 
وج�ود 16 بلداً آخر عىل ذاك املس�ار 

نحو الكارثة.
ويقول »مارك لوكوك« املسؤول عن 
الشؤون اإلنس�انية يف األمم املتحدة: 
»إن املجاعات عائ�دة اآلن« مضيفاً: 

»إنها ستكون وصمة عار عىل جبني 
اإلنس�انية لعقود قادمة إذا أصبحنا 
الجي�ل ال�ذي يرشف عىل ع�ودة تلك 
الك�وارث، غر أنه ما زال من املمكن 

تجنب ذلك«.
ألنن�ا  محظوظ�ون،  أنن�ا  والواق�ع 
نعيش يف عه�د تراجعت فيه نس�بة 
وفيات األطفال واألمراض واملجاعة، 
وارتف�ع التعل�م، وازداد الرخ�اء. يف 
مثل هذا الوقت من الس�نة، عادة ما 
أواج�ه كل مقاالت�ي املتش�ائمة من 
خالل كتابة أن الس�نوات الس�ابقة 
كانت األفض�ل يف التاري�خ البرشي، 
اس�تناداً إىل معاير من قبيل نس�بة 
األطف�ال الذي�ن يموت�ون قبل س�ن 
الخامس�ة. غ�ر أن 2020 ل�م تكن 

أفضل س�نة يف التاري�خ البرشي. بل 
كان�ت س�نة فظيعة، واليونيس�يف 
تح�ذر من أن النتيجة ق�د تكون 10 
آالف طفل إضايف يموتون كل ش�هر 

جراء الجوع.
النامي�ة  البل�دان  يف  واالنتكاس�ة 
فاقمتها السلبية والشلل والالمباالة 
ويف  وأوروب�ا  املتح�دة  الوالي�ات  يف 

املنظمات الدولية مثل البنك ال�دويل.
أكرب س�بب لألزم�ة العاملية هو وباء 
بش�كل  ولك�ن  كورون�ا،  ف�روس 
غر مب�ارش فق�ط. فخ�ارج العالم 
الغني، الضحايا الرئيس�يون ليس�وا 
املس�نني املصابني بالفروس، وإنما 
األطف�ال الذين يموت�ون من الجوع 
بس�بب االضطرابات االقتصادية، أو 

الكبار مم�ن هم يف منتص�ف العمر 
الذي�ن يموتون م�ن اإلي�دز ألنهم ال 

يستطيعون الحصول عىل أدوية.
وعاصم�ة املعان�اة اإلنس�انية اليوم 
هي اليمن، التي تصفها األمم املتحدة 
بأنها أس�وأ أزمة إنس�انية يف العالم 
الذي دخل الس�نة الجديدة، وال يزال 

أطفال اليمن يموتون م�ن الج�وع.
وإذا نظرت إىل أرقام فروس كورونا 
فقط، فقد تعتقد أن البلدان الفقرة 
البل�دان  أن  ذل�ك  الخط�ر،  تجنب�ت 
النامي�ة عموماً تفادت وفيات كثرة 
من كوفيد- 19، وخاصة يف أفريقيا. 
غ�ر أن ذلك قد يكون بص�دد التغر 
حالياً مع موجة اإلصابات الجديدة، 
وع�ىل كل حال ف�إن التأث�رات غر 

املبارشة كارثية، ذلك أن وباء فروس 
كورون�ا كان متبوع�اً بأوبئة الجوع 
وامل�رض واألمية. كم�ا أن اإلغالقات 
كانت تعني عم�االً مؤقتني من دون 
دخل، ومرىض س�لٍّ غر قادرين عىل 
الحص�ول عىل ال�دواء. وع�الوة عىل 
ذلك، ت�م التخيل عن حمالت محاربة 
املالريا وشلل األطفال واإليدز ونقص 

فيتامني ألف.
التداعي�ات كب�رة ج�داً وال نهاي�ة 
له�ا. إذ تح�ذر األمم املتح�دة من أن 
الناجمة عن  الفق�ر واالضطراب�ات 
الوب�اء ق�د تدف�ع 13 ملي�ون فت�اة 
إضافي�ة إىل ال�زواج يف س�ن مبكرة. 
كما أن الحمالت املتوقفة ضد ختان 
الفتيات قد تؤدي إىل خضوع مليوني 

فتاة إضاف�ة لهذه العملي�ات، وفق 
األمم املتحدة، بينما قد يؤدي تراجع 
الوصول إىل وس�ائل من�ع الحمل إىل 
15 ملي�ون حالة حمل غر مقصود. 
ومن جانب�ه، يقول البن�ك الدويل إن 
72 ملي�ون طفل إض�ايف قد ُيدفعون 

إىل األمية.
وتعليق�اً ع�ىل هذا املوض�وع، تقول 
أنجيل�ني موريم�روا م�ن منظم�ة 
»كامفيد«، التي تدعم تعليم الفتيات 
يف بل�دان أفريقيا جن�وب الصحراء: 
»بتن�ا نتح�دث عن جي�ل ضائع، قد 
يكون الوباء دّمر إمكانياته بش�كل 

دائم«.
فريق خ�رباء حلّل األرق�ام وقّدر أنه 
حتى يف ظ�ل س�يناريو »معتدل« ملا 

ينتظرن�ا مس�تقبالً، ف�إن 168 ألف 
طفل إضايف س�يموتون جراء س�وء 
التغذي�ة بس�بب تداعي�ات ف�روس 
 2020 أن  ه�ي  املفارق�ة  كورون�ا. 
قد تك�ون مع ذل�ك واح�دة من بني 
أحس�ن خم�س س�نوات يف التاريخ 
الب�رشي، م�ن حيث بع�ض املعاير 
مثل نس�بة األطفال الذي�ن يموتون 
أو نسبة األش�خاص الذين يعيشون 
يف فق�ر مدق�ع. وإذا اتج�ه العال�م 
بقوة ملعالجة األزمة، فإن الس�نة قد 
يتذكره�ا الجمي�ع باعتبارها مجرد 
تراج�ع مؤق�ت. ولك�ن الس�يناريو 
الكابويس هو أزمة ممتدة يف البلدان 
الفق�رة ونقطة تحول – يف عهدنا – 

ُتنهي مسرة تقدم البرشية.

           طه الخزرجي

أعتق�د أن هنال�ك نظري�ة رصاع محكم�ة 
منتج�ة داخ�ل اح�دث مختربات السياس�ة 
الدولي�ة عصية ع�ىل الفهم الف�ردي بعد ان 
راهنوا علينا، بأن نكون الوجود يف الال معنى 
خاص�ة يف بعدن�ا االقتص�ادي ال�ذي أضحى 
اخطر مثر س�لبي محرك ألغلب رصاعاتنا، 
بسبب غياب التوازنات والعدالة االجتماعية 

يف توزيع الثروة، وأيادي معطلة يراد لها حمل 
الس�الح، بدال من الفأس او املنجل او املاكنة 
)يف الحطام العام للمعتقدات وااليدلوجيات.

تثب�ت ايديولوجي�ة معين�ة ع�ىل االق�ل هي 
ايديولوجي�ة االقتص�اد(، فأصب�ح احت�الل 
االسواق هو البديل العوملي الحتالل البلدان .

ل�ه  الع�داء  يف  االقتص�اد  يق�رب  وبذل�ك   
كسراتيجية من سراتيجيات االمن الوطني 
وبن�اء الق�درات الدفاعي�ة للبل�دان وتوجيه 

الرصاع�ات من اج�ل احتالل االس�واق نعم 
احت�الل االس�واق بش�تى الط�رق ناعمه�ا 

وخشنها.
 لننظ�ر اىل اس�واقهم وم�دى حمايته�ا وما 
يمنح�ون م�ن تس�هيالت ملنتجه�م او م�ن 
يس�تثمر اصول�ه املالية يف دوله�م، وخطط 
وقواعد عم�ل يف تطوير اقتص�ادات بلدانهم 
صناعي�ا واقتصادي�ا، وف�ق خط�ط قصرة 
وطويل�ة األم�د للخروج من أزم�ة االقتصاد 

االحادي واالعتماد الكيل عىل املوارد النفطية 
يف موازناته�م م�ن خ�الل أنظم�ة حماي�ة 
ملنتجاتهم ولجم عمليات االس�تراد بش�كل 

مخطط.
وتخطي�ط التعليم وف�ق متطلبات الس�وق 
كع�دد الجامعات واالختصاص�ات الدراجية 
وجمي�ع مخرج�ات قط�اع التعلي�م، لرف�د 
مؤسس�ات الدول�ة والقط�اع الخ�اص بما 
يحتاجه م�ن موارد برشي�ة مدربة وكفوءة 

تس�توعبها الس�وق وال ترم�ى ع�ىل قارعة 
طري�ق او للمجهول، وبذل�ك نجحوا بتكوين 
واقع يحمل الكثر من التوازنات بني الدخول 

وكذلك تفعيل الشعوب لكمالها 
االجتماع�ي، الذي يس�هم يف عملي�ة التنمية 
ع�ن طريق وج�ود مصان�ع ورشكات قطاع 
ع�ام او خ�اص م�ع وج�ود منت�ج حقيقي 
ودرع�ا  ع�ال  ذات  تقدي�ر  للف�رد  يعط�ي 
نفس�يا ق�د يجنبه الكثر م�ن الرصاعات او 

االضطرابات االجتماعي�ة،  ويمكن ان نأخذ 
مثال اقتصاديات دول الجوار كايران وتركيا 
او دول الخلي�ج، الت�ي فك�رت بش�كل جاد 
بايجاد بدائل للس�لعة الواحدة التي قد تصل 
يف يوم من االيام اىل الكساد او انتفاء الحاجة 
لها او هبوط اسعارها كما هو حاصل هذه 
االيام من هبوط االس�عار النف�ط، التي تعد 
اح�د افرازات وباء )كوفي�د- 19( الذي غزى 

العالم فأوقف اقتصادياته.

االختالف غنى

الرأي العام األوريب.. ورئاسة بايدن

خطة مخسية للقاح كورونا

            رفيف الشيخلي

م�ن الن�ادر أن ننتبه إىل األهمي�ة البالغة 
لالخت�الف، وبأنه ه�و الذي س�اعد عىل 
تطور العلوم واملع�ارف، وتكوين الحياة 
التي نعيش�ها نحن، فل�وال اختالف الليل 
والنه�ار، واخت�الف الفص�ول، مل�ا ُعرف 
وح�ول  الش�مس  ح�ول  األرض  دوران 
نفس�ها، ومل�ا عرفن�ا الش�هور واألي�ام 
والزمن والتاريخ، ول�وال اختالف األفكار 
الفلس�فات  تط�ورت  مل�ا  والتأوي�الت، 
والعل�وم، وح�ني اكتش�ف داروي�ن تلك 
الطي�ور  أن�واع  بع�ض  يف  االختالف�ات 
والحيوان�ات، نش�أت نظري�ة التط�ور، 
واختالفات الشعوب وظروفها عرب الزمن 

أدت إىل علوم األنثروبولوجيا.
تصوروا لو أن ال اختالفات هناك، هل كنا 
س�نعرف الفن واألدب؟ فل�وال تلك امليزة 
املهم�ة ج�دا يف الوج�ود، ملا كان�ت هناك 
ثقافات وفنون، من أين س�يجيء الفنان 

أو املبدع بما يميزه لو كانا متشابهني؟ 
أليس�ت ش�هرة بيكاس�و مث�ال أو ف�ان 
ك�وخ ه�ي اخت�الف األس�لوب؟ ونح�ب 
ميالن كونديرا وأمربت�و إيكو ألن لديهما 
طريقتهما الخاصة يف تناول املواضيع يف 

رواياتهما؟ 
ورغم كل ما يمكن لتك التفاصيل املهمة 
أن تفعله للتط�ور الفكري  والثقايف وكل 
أن مجتمعاتن�ا  نج�د  الحي�اة،  مناح�ي 
م�ع  تتعام�ل  بالخص�وص،  الرشقي�ة 

االختالف�ات وكأنه�ا تهم�ة قبيح�ة، بل 
تحاول إلغاءها بكل الطرق من املحاربات 
املبارشة إىل السخرية والتجاهل، وقد يصل 
األمر إىل اإلقصاء االجتماعي. فيصر لزاما 
علين�ا أن نفكر مثل الجمي�ع، ونترصف 
بش�كل آيل يقت�ل عفويتن�ا ك�ي نصب�ح 
مجرد نسخ، حتى مش�اعرنا وتوجهاتنا 
تصر تلبية للمجتمع وليس لنا، واألمثلة 
عديدة، يجب ان يتزوج الش�خص يف سن 
مع�ني، وإال فهو غريب عن املجتمع، وأن 
يلد، يجب أن يترصف بالطريقة نفس�ها 
التي يقوم بها الكل، أن يفكر مثل البقية، 
حتى تل�ك الفئ�ة الصغرة الت�ي تحاول 
التعب�ر عن اختالفها ع�ن طريق املظهر 
يت�م التعام�ل معه�ا بس�خرية، وأحيانا 

بعنف، ه�ذا دون الحديث عن االختالفات 
الكربى، كالتوجهات الفلس�فية والدينية 
والسياس�ية، والجنس�ية أيض�ا، فما أن 
يفكر أحدهم بذلك، سيش�عر أن املجتمع 
كل�ه أصبح ض�ده، إىل درجة صار مجرد 
الس�ؤال والتفكر يف مث�ل هذه املواضيع 
أم�را مث�را للدهش�ة والش�ك، ومخيفا 
ق�د ي�ؤدي بالش�خص إىل ع�دم الب�وح 
بم�ا يعتم�ل يف فك�ره أو م�ا يكبته من 
مش�اعر، وس�يبحث بالتأكي�د عن طرق 
أخ�رى للتفريغ، ق�د ال تكون محمودة يف 
وض�ع مثل م�ا نعيش�ه يف أوطاننا، كأن 
تش�ابهاتنا يف البل�د، وظ�روف تاريخي�ة 
تع�رف   جغرافي�ة  ومنطق�ة  معين�ة، 
الطق�س وال�»أجواء« والتاريخ نفس�ه، 

كل ذل�ك غ�ر كاف للتأكيد ع�ىل انتمائنا 
وهويتن�ا، فيص�ر لزاما علين�ا أن نكون 
نس�خا، مجرد أرقام، فحني ُيمنع التعبر 
عن االختالف مهما كان شكله وكيفيته، 
فإننا بذلك ال نك�ون أفرادا.تخيلوا، مثال، 
ل�و أن ش�خصا يمل�ك 15 نس�خة م�ن 
الكتاب نفس�ه، فهل هو يملك 15 كتابا؟ 
ال طبع�ا، هو يملك نس�خا فق�ط، هكذا 
نح�ن يف مجتمعات نك�ون فيها مجربين 
ع�ىل أن نك�ون متش�ابهني يف العديد من 
األم�ور واألفكار، نك�ون أرقاما، ومجرد 
نس�خ، وطبيعي، أن مجتمع�ات كهذه، 
صع�ب أن تع�رف تط�ورات مهم�ة، ألن 
النسخ س�تكرر بعضها دائما، ولن تنتج 

معارف جديدة.

            آدم تايلور 

أظه�رت بيان�ات الس�تطالعات رأي جدي�دة عىل 
أوروب�ا أن هن�اك أغلبي�ات كب�رة، وس�ط الدول 
الحليفة الكب�رة للواليات املتح�دة، لديهم وجهة 
نظر إيجابية عن الرئيس املنتخب جو بايدن، مما 
يوح�ي بتحول كبر يف الرؤية األوروبية للرئاس�ة 
األمركية. لكن بيانات اس�تطالعات الرأي توحي 
أيض�اً ببع�ض التوجه�ات غ�ر املطمئن�ة فيم�ا 
يب�دو للعالق�ات عرب األطل�ي بعد أربع س�نوات 
م�ن رشاك�ة متوترة، مع وجود م�ؤرشات عىل أن 
الجمه�ور األوروبي يعتق�د أن قوة الصني تفوقت 

عىل قوة الواليات املتحدة يف ظل قيادة ترامب. 
وأظهر اس�تطالع رأي أجراه مركز »بيو« البحثي 
يف نهاي�ة الع�ام امل�ايض وُن�رش يف األي�ام القليلة 
املاضية، أن 79% من األملان و72% من الفرنسيني 
و65% من الربيطانيني يتوقعون أن يقوم الرئيس 
ج�و بايدن »بما هو صائب يف الش�ؤون الدولية«. 
ونس�ب التأييد املرتفعة لباي�دن يف أكرب دول غرب 
أوروبا تمثل تناقضاً صارخاً مع النسب املنخفضة 
لس�لفه. فق�د توص�ل مركز بي�و البحث�ي إىل أن 

مس�تويات الثقة يف ترامب يف أملانيا بلغت 10% ويف 
فرنسا بلغت 11% ويف بريطانيا بلغت %19. 

ووجهات النظر تلك عن ترامب ُسجلت يف الصيف، 
وربم�ا ال ينعكس فيها رفض الرئيس قبول نتائج 
انتخاب�ات نوفم�رب أو اقتح�ام مق�ر الكونجرس 
مطلع الش�هر الج�اري. وأظهر اس�تطالع للرأي 
أجرته »واش�نطن بوست« وشبكة »أيه. بي. يس. 
نيوز« أن مع�دالت التأييد لرام�ب داخل الواليات 
املتح�دة انخفض�ت يف األس�ابيع األخ�رة ل�ه يف 
الس�لطة. واصط�دم الزعي�م األمرك�ي بنظرائه 
األوروبي�ني يف قضاي�ا تضمنت التج�ارة واإلنفاق 
العس�كري، كما قوب�ل باحتجاجات كب�رة أثناء 
زيارات�ه إىل العواص�م األوروبي�ة. كما اش�تبك يف 
سجال كالمي مع مسؤولني منتخبني يف بريطانيا 

وفرنسا. 
وتعق�ب مركز»بي�و« الثق�ة العاملية يف الرؤس�اء 
األمركي�ني أثن�اء تواجدهم يف الس�لطة منذ عام 
2000. وأدنى نس�ب س�جلتها فرنس�ا وأملانيا يف 
الثق�ة يف الرئي�س األمرك�ي كانت يف ف�رة إدارة 
ترامب، وأدنى نسبة سجلتها بريطانيا بلغت %16 
وكانت من نصيب الرئيس جورج بوش االبن عام 

2008. ويف كل ال�دول الث�الث، س�جل العام األول 
م�ن إدارة الرئيس باراك أوباما أعىل نس�بة للثقة 
يف الرئي�س األمرك�ي يف العقدي�ن املاضيني؛ فقد 
أعرب 93% من األملان و91% من الفرنسيني و%86 
م�ن الربيطانيني ع�ن وجهة نظ�ر إيجابية تجاه 

الرئيس األمركي. 
وجزء من الش�عبية النس�بية لبايدن، التي يتفوق 
بها عىل ترامب وس�ط الجمهور األوروبي، تتعلق 
فيم�ا يب�دو بسياس�ته. فف�ي كل ال�دول الثالث، 
وج�د مركز »بيو« أن أغلبيات كب�رة، أعلنت أنها 
تتوقع تحس�ناً يف االستجابات األمركية عىل تغر 
املناخ وجائحة كورونا يف ظل قيادة بايدن، وأيضاً 
تحس�ناً عاماً يف السياس�ة الخارجي�ة األمركية. 
جانب�ي  ع�ىل  األمركي�ة  األوروبي�ة  والعالق�ات 
األطلي تشهد مشاعر إيجابية فيما يبدو. فهناك 
85% من األملان والفرنسيني أعلنوا أنهم متفائلون 
بش�أن العالقات عرب األطلي يف ظل قيادة بايدن، 
وعرب 72% م�ن الربيطانيني و73% من األمركيني 

عن هذه املشاعر أيضاً. 
لكن الدبلوماس�ية ع�رب األطلي، ربم�ا تكتنفها 
دراس�ة  أش�ارت  فق�د  املس�تقبل.  يف  مش�كالت 

للمجل�س األوروب�ي للعالقات الخارجي�ة، اتبعت 
منهجية مختلفة وُنرشت يف األيام القليلة املاضية، 
إىل أن هناك رؤية أكثر تشاؤماً للعالقات األوروبية 
األمركي�ة عىل امت�داد القارة. فهن�اك أغلبية من 
الخاضعني ملس�ح يف 11 دولة يتوقعون أن تصبح 
الص�ني قوة عظم�ى أكثر نف�وذاً يف غضون عقد. 
وأشارت بيانات نرشها مركز »بيو« العام املايض 
إىل نتيج�ة مش�ابهة مع إش�ارة 55% م�ن األملان 
و48% من الفرنس�يني و47% م�ن الربيطانيني إىل 
الصني باعتبارها ق�وة اقتصادية رائدة يف العالم. 
وهذه نسبة أكرب من الذين قالوا اليشء نفسه عن 
الوالي�ات املتحدة يف كل الح�االت الثالث ويف زيادة 

عن العام األول من فرة والية ترامب. 
وذكر مركز »بيو« أن استطالعاته لآلراء األوروبية 
عن بايدن أجريت بطريق املس�ح عرب الهاتف عىل 
3066 شخصاً من البالغني، من 12 نوفمرب إىل 23 
ديس�مرب 2020، بهامش خطأ ي�راوح بني %3.9 
و4.2%. ووجهات النظر عن ترامب جرى رصدها 
يف مقابالت عرب الهاتف عىل 1070 بالغاً، وأجريت 
ب�ني 10 يونيو والثالث من أغس�طس 2020، مع 

هامش خطأ تراوح بني 3.9% و%4.1.

           د.نازك بدير

وس�ط تع�ّدد اآلراء حول أحقّية َم�ن يأخذ اللقاح 
أّواًل، ثّم�ة أم�ر يف�رض االنط�الق من�ه، والبناء 
علي�ه، هو أّن لكّل ش�خٍص الحّق يف الحصول عىل 
الّتطعيم، مهما اختلفت جنسّيته أو عمره، وسواء 
أكان عاطاًل عن العمل أم يشغل مركزًا يف مؤّسسة 
م�ا، فالوباء لم يفّرق بني الب�رش. وعىل قاعدة أّن 
الڤاي�روس يصيب الجميع، كذلك من حّق أّي كان 

الحصول عىل اللقاح من دون أّي تمّييز.
املسؤولّية، والحال هذه، تقع عىل عاتق الدولة يف 

توفر اللقاح للحّد من تفيّش الوباء، حماية ألرواح 
الن�اس، وإفس�اًحا يف املج�ال أمام املستش�فيات 
الس�تقبال املرىض من ذوي األمراض املستعصية 
الذي�ن ب�ات متعّذًرا- خ�الل املّدة األخ�رة- إيجاد 

ة لهم. ّ أسرِ
تبدو املفارقة يف« صورة« مريٍض يلتقط أنفاس�ه 
يف قس�م الطوارئ، بانتظار وصول دوره لوضعه 
ع�ىل جه�از تنف�س اصطناع�ّي، وبني ش�خص 
يتبّجح بالتق�اط« صورة« له خ�ارج البالد خالل 
أخذ اللقاح. قد يلجأ البعض إىل ذلك أحياًنا من باب 
نرشرْ الطمأنين�ة بني املحيطني به، لك�ن يف األعّم، 

تحّول األمر إىل ما يش�به االستعراض واملزايدة، يف 
حني يفقد الناس أحّبتهم بس�بب عدم القدرة عىل 

تأمني العالج الالزم.
ويف الوقت الذي تقوم في�ه الّدول الغربّية بافتتاح 
املزيد من مراكز الّتطعيم الجماعي يف أنحاء البالد 
لتغطية أكرب عدد ممكن من الس�ّكان خالل وقت 
قصر للّس�يطرة عىل الوباء، وبينما ترّفع الّدول 
ع�ن« خصوماتها السياس�ّية« وتنج�ز اتفاقّيات 
تعاون يف سبيل تطوير اللقاح وإنتاج كمّيات أكرب 
من أجل توفره�ا ملواطنيها، ومع ازدياد القلق يف 
دول االتح�اد األوروبي بعد إعالن«اس�رازينيكا« 

و« فايزر« التأخر يف تس�ليم الجرعات، واملطالبة 
بوض�ع جدول زمني مح�ّدد، نبقى هن�ا، يف هذه 
البقعة من الرّشق، بمن�أى عن هذا البحث الجاّد، 
ع�ىل الرّغم من أّن لبنان، عىل س�بيل املثال، يحتّل 
املرتبة الثالثة يف العالم من حيث نس�بة اإلصابات 
بكوفي�د-  19، بع�د بريطاني�ا والوالي�ات املتحّدة 

األمركية.
يف خض�ّم كّل م�ا يحصل، هل ثّم�ة خّطة تطعيم، 
أم س�تكون عب�ارة ع�ن أولوّي�ات ع�ىل طريق�ة 
املحاصصة واملحسوبّيات كما هو الحال يف غالبّية 

املشاريع؟

اعالن جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 

االسحاقي
العدد: 238

التاريخ :2021/2/1 
م/ نرش فقدان

للطلب املقدم من قبل املدعوة )حسنه 
حم�ود كنفذ( التي ت�روم فيه نصبها 
قيمة ع�ىل زوجه�ا املفق�ود )ارحيم 
محمد احم�د( قررت ه�ذه املحكمة 
نرش فق�دان املدع�و )ارحي�م محمد 
احم�د( الذي فق�د يف محافظة صالح 
الدين/ قضاء بلد/ناحية االس�حاقي 
يع�رف  ول�م   2018/1/1 بتاري�خ 
مصره لحد االن وعىل من يعثر عليه 
وتتوفر لديه معلوم�ات عنه االتصال 
بذويه الس�اكنني يف ناحية االسحاقي 
او مرك�ز رشط�ة االس�حاقي خ�الل 

شهر من اليوم التايل لنرش اإلعالن. 
 القايض 

يعرب عيل جاسم
������������������������������

اىل / الرشيك / عادل محسن عيل 
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان 
العراق�ي الكائن قرب مجمع النهضة 
وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك السيد ) مصطفى عبيد 
عبد الله ( بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطع�ة املرقمة ) 768 ( مقاطعة 
) التاجيات ( لغرض تس�ليفه قرض 
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوم داخل العراق وش�هر خارج 
االع�الن  ن�رش  تاري�خ  م�ن  الع�راق 
يف  وبخالف�ه س�وف يس�قط حق�ك 

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

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 

االسحاقي
العدد: 91

التاريخ :2021/1/13 
م/ نرش فقدان

للطلب املقدم من قبل املدعوة )برشى 
خلي�ف فالح( التي ت�روم فيه نصبها 
قيمة عىل ابنها املفقود )سعد إبراهيم 
عيل خاطر( قررت هذه املحكمة نرش 
فق�دان املدع�و )س�عد إبراهي�م عيل 
خاطر( ال�ذي فقد يف محافظة صالح 
الدين/ قضاء بلد/ناحية االس�حاقي 
يع�رف  ول�م   2015/5/28 بتاري�خ 
مصره لحد االن وعىل من يعثر عليه 
وتتوفر لديه معلوم�ات عنه االتصال 
بذويه الس�اكنني يف ناحية االسحاقي 
او مرك�ز رشط�ة الفرحاتي�ة خ�الل 

شهر من اليوم التايل لنرش اإلعالن. 
 القايض 

يعرب عيل جاسم
������������������������������

إىل الرشيك احمد خضر عباس
 اقتىض حضورك إىل مقر بلدية النجف 
لغرض اص�دار اج�ازه بن�اء للعقار 
املرق�م 46995 /3 ح�ي النداء خالل 
عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك طالب االجازه 
قيص ياسني خضر

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف االرشف
رقم االضبارة : 2013/1501

التاريخ : 2021/2/2 
اىل  /املنف�ذ علي�ه  / رغي�د قاس�م 

خضر
م�ن  املديري�ة  له�ذه  تحق�ق  لق�د 
خ�الل رشح املبلغ يف ورق�ة التكليف 
بالحض�ور وكذل�ك هام�ش مخت�ار 
منطق�ة ح�ي الرشط�ة كاظ�م عبد 
املهدي االبراهيمي  انك مجهول محل 
االقام�ة ولي�س ل�ك موط�ن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  
عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديري�ة التنفي�ذ النج�ف االرشف  
خ�الل خمس�ة ع�رش يوما تب�دأ من 
اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة عدم 
املديري�ة  حض�ورك س�تبارش ه�ذه 
باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 

املنفذ العدل 
نصر حسن عبد زيد الكالبي

اوصاف املح�رر : الكمبيالة الصادرة 
م�ن كات�ب الع�دل يف النج�ف بالعدد 
العمومي 43 يف 2012/8/12 وبمبلغ 
عرشون مليون دينار عراقي وتاريخ 
ع�ن   2012/8/19 يف  اس�تحقاقها 

قرضة حسنة 
 ������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

اعالن 
العدد : 390/ب2021/3

التاريخ : 2021/1/31
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه االول )ولي�د هلي�ل 
لفتة(

اقام املدعي ) املدير املوفض ملؤسسة 
االس�كان التعاونية  اضافة لوظيفته 
( الدع�وى املرقمة اعاله ضدك والذي 
يطلب فيها الحكم )بتاديتك له واملدعى 
علي�ه الثان�ي احم�د محيس�ن ج�رب 
بالتكاف�ل والتضامن مبلغ�ا مقداره 
2250 دوالر امريكي عن قرض مؤرخ 
يوم 2019/4/30 ونظ�را  ملجهولية 
مح�ل اقامت�ك   حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ يف محكمة ب�داءة النارصية 
واش�عار مختار منطق�ة الحمام ذي 
قار � الشطرة لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
التاس�عة   2021/2/11 املرافع�ة 
صباحا  وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بناء عىل الطلب املقدم من السيد )حمد 
محيبس اسماعيل( الذي يطلب تبديل 
اللقب من )العباوي( اىل )العب�ادي(. 
فم�ن لدي�ه اع�راض مراجع�ة هذه 
املديري�ة خالل مدة اقصاها خمس�ة 
عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطلب وف�ق أحكام املادة 
22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016.
اللواء رياض جندي الكعبي

والج�وازات  املدني�ة  األح�وال  مدي�ر 
واالقامة العامة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل، يحتاج املنزل منك اهتماماً 
خاص�اً بعض التغيريات التي تقوم بها يف املنزل 
قد تكون مقلقة يف البداية، عىل املستوى العميل 
ح�اول ان تبقي عيون�ك وآذان�ك مفتوحة عىل 
الش�خص املناس�ب يف الوقت املناس�ب فرصة 

سفر مع شخص تعرفه منذ زمن .

عزيزي برج الثور،ش�ئ جمي�ل أن تكون جاداً 
يف املخطط�ات وامل�ل فعملك الج�اد يلفت نظر 
الكثريين ويثري إعجابهم به، قد ال تكون األمور 
يف حقيقتها بمث�ل ما تبدو عليه. الحذر واجب، 

لكن العمل أفضل. 

عزي�زي ب�رج الج�وزاء،ال داع�ى للخ�وف من 
تأخري بعض األعمال عن املواعيد املحددة هنلك 
هفوات يمكن اعتبارها صغرية فقط ركز ودقق 
وس�تعرب إىل بر األم�ان وحافظ ع�ىل ميزانيتك 
وس�تحقق كل ماترنو اليه رسالة عمل ستقلب 

الطاولة اىل لون ابيض وجميل

عزيزي برج الرسطان، كن هادئاً يف مش�اريعك 
ومخططات�ك والتعقده�ا وال تأخ�ذ كل االمور 
بش�كل ج�دي ج�داً، أن�ت تعي�ش يف مرحل�ة 
اإلكتشاف فرتقب جيداً قبل اصدار اي معلومات 
او قراراتحت�ى تس�ري باالتج�اه الصحيح عىل 

املستوى العاطفي 

عزي�زي برج األس�د، التكن س�لبياً ومتش�ائماً 
دائماً السلبية ونقص الدعم قد يشكالن مشكلة 
كبرية، فك�ر جيداً يف القيام برح�الت ترفيهية. 
العم�ل يحت�اج اىل تركيز اكرب منك اس�تغل كل 
لحظة لبناء خططك املس�تقبلية بوضوح تفكر 

ىف صفقات كبرية للغاية 

ق�رارات  اتخ�اذ  العذراء،علي�ك  ب�رج  عزي�زي 
حاس�مة وال ترتدد يف اتخاذ القرارات املنضبطة 
الي�وم، وال تخف من مواجه�ة املواقف املتعلقة 
بم�ن تحب م�ن أجل ح�ل املش�اكل، ابتعد عن 

املايض كي تتمكن من التقدم.

عزي�زي ب�رج املي�زان، لدي�ك الكاريزم�ا وكل 
مقوم�ات النجاح وتأكد أن لديك كافة الحقائق 
الالزم�ة قب�ل أن تتخذ أي خط�وة، تعلم بعض 
املهارات الجديدة التي تزيد من دخلك. ال تعتقد 
أن الطريق معبدة وس�الكة تماماً أمامك، عليك 

الخروج إىل الحياة و التجريب

عزي�زي ب�رج العقرب،جديتك تحق�ق نجاحات 
رائع�ة فتلق�ي بالض�وء ع�ىل أس�اليبك الجادة، 
استعد للقيام ببعض التغيريات، اإلرهاق والعمل 
الكث�ري ه�و نتيج�ة تراك�م أعمال س�ابقة غري 
منج�زة عليك اال تؤج�ل عمل الي�وم اىل الغد ، يف 
العاطفة هنالك امل جديد بلقاء كنت تطمح له.

نش�اطك  أوج  يف  القوس،أن�ت  ب�رج  عزي�زي 
وتفك�ريك الصحي�ح أف�كارك قد تك�ون جيدة 
ومجدية ولكنها ليست بالرضورة مناسبة لكل 
ش�خص. احذر م�ن الوعود الت�ي تجعلك تعلق 

آماالً ليس لهاأساس

عزيزي برج الجدي،ركز كث�رياً يف عملك وابتعد 
ع�ن القلق وعلي�ك اإلهتمام أكثر بمس�ئولياتك 
وتهتم بنفس�ك قب�ل أن تس�اعد اآلخرين، عدم 
اس�تقرار أمورك املنزلية تس�بب ل�ك حالة من 
التوت�ر واالضطراب،يف العم�ل هنالك صعوبات 

تنتظر الحل عليك ان تبدأ بالعمل .

عزيزي برج الدلو،لديك أس�لوب ساحر وقابلية 
عجيبة ع�ىل اإلقناع يف الحياة مم�ا يجذب إليك 
الكثريين، ورصاحتك وبس�اطتك املمزوجة مع 
القليل من السحر وحالوة اللسان تجذب الناس 

إليك.

عزي�زي ب�رج الحوت،امام�ك فرص�ة كب�رية 
وحظوظ وفرية حاول أن تس�تثمر باملس�تقبل 
لتكس�ب املال، يمكنك استثمار أموالك يف إحدى 
الصفقات املربحة. من املحتمل ان يكون هناك 
تغريات مفاجئة ل�ذا يجب عليك مراعات النظر 

اىل جميع زوايا الحياة بحلوها ومرها.

العذراء

احلوت

بيع مفتاح زنزانة نابليون مقابل 92 ألف يورو
بي�ع مفت�اح الغرف�ة الت�ي ت�ويف فيها 
نابلي�ون يف جزيرة س�انت هيلينا حيث 
أل�ف   92 مقاب�ل  الربيطاني�ون  نف�اه 

يورو.
وشارك 11 شخصا يف املزاد عىل القطعة 

املعدنية التي يبلغ طولها 13 سنتيمرتا، 
والت�ي بيع�ت بس�عر يف�وق 16 م�رة 

تقديرها األويل.
وعث�ر عىل املفت�اح يف مظ�روف كان يف 
صندوق منزل اسكتلندي، حيث أحرضه 

جن�دي يدعى تش�ارلز فوك�س كان يف 
جزيرة س�انت هيلينا بعد وفاة نابليون 
ليقدم�ه لوالدته، والتي كانت من أش�د 
املعجبني بالحاكم الس�ابق، لدرجة أنها 

أرسلت له حلويات وكتبا أثناء أرسه.

نصائح إلنشاء كلمة مرور قوية وآمنة
يف ظ�ل متابعة األخب�ار العاملية الخاصة 
باخ�رتاق أك�رب األجه�زة، أو سياس�ات 
الخصوصي�ة، يمك�ن التفك�ري يف جانب 
من جوانب حماي�ة األجهزة وهو تفعيل 
كلم�ات رس قوي�ة، صحي�ح أن ه�ذا لن 
يؤثر ع�ىل سياس�ات الخصوصية، لكنه 
قد يحمي أجهزتك من االخرتاق، ونتعرف 
يف هذا التقرير عىل نصائح إنش�اء كلمة 

مرور قوية وآمنة..
نصائح

باس�تخدام  اإلنرتن�ت  خ�رباء  ينص�ح 
املصادق�ة الثنائية، متى كان�ت متاحة، 
فه�ي تجع�ل اخ�رتاق جه�ازك أصع�ب 
بكث�ري، ويمك�ن اختيار نوع�ني أو ثالثة 

للمصادقة.

فيمكنك اس�تخدام كلمة م�رور ثانية أو 
رمز PIN، أو اس�تخدام بعض املعلومات 
عن بعض األش�ياء امللموسة مثل األرقام 
األخرية من بطاقتك البنكية أو رمز يرسل 
إىل هاتفك املحمول، أيًضا استخدام جزء 
فيزيائ�ي منك مث�ل بصمت�ك أو صوتك، 
الكب�رية  األح�رف  اس�تخدام  وعلي�ك 

والصغرية، والرموز واألرقام.
النصيح�ة الثانية ه�ي التأك�د أن كلمة 
امل�رور بط�ول ثمانية أحرف ع�ىل األقل 
وكلما طال�ت وتعق�دت كان أفضل، وال 
تس�تخدم فيه�ا كلمات املرور الش�ائعة 

.”password”مثل 123456 أو
وإذا اضطررت الستخدام كلمة حقيقية 
يف كلمة مرورك، ح�اول كتابتها بصورة 

األح�رف  بع�ض  اس�تبدل  أو  خاطئ�ة 
باألرق�ام، ع�ىل أال تك�ون مش�تقة م�ن 
اسمك أو اس�م أحد أفراد عائلتك أو اسم 
حيوان�ك األليف.أيًضا ال تس�تخدم أرقام 
الهوات�ف أو العناوين أو تواريخ امليالد أو 
أرقام الضمان االجتماعي، وال تس�تخدم 
كلمة املرور نفسها عىل أكثر من حساب 
أو موقع، وال تكت�ب كلمات مرورك عىل 
ورق أو تشاركهم مع أحد، عىل أن تعتاد 
عىل تغيري كلمات مرورك بانتظام، بعض 

املواقع ستجربك عىل فعل هذا دوريًّا.
ُينص�ح أيًض�ا بعدم املوافق�ة عىل حفظ 
متصفحك لكلمات املرور، قد يكون األمر 
مريًح�ا لك�ن من املمك�ن أن يرتك بعض 

التفاصيل غري محصنة.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
»تكفي 4 أش�خاص« -  كوب سبانخ مفرومة - 1 حبة بصل متوسطة مفروم 
ناعم - 2 حبة طماطم مكعبات صغرية - 2 حبة خيار مكعبات صغرية - ربع 

كوب زيت زيتون - ثلث كوب برغل - عصري ليمونة
ملح

فلفل أسود مطحون
ماء

ملحوظة:
يستخدم نفس الكوب لكل املقادير.

طريقة عمل الفتوش اللبناني  
خطوات التحضري:

ينقع الربغل يف املاء ملدة نصف ساعة، ثم يصفى من املاء، ويوضع جانباً.
يف بولة متوسطة، نضع البصل ونتبله بامللح والفلفل األسود، ونقلبه جيداً.

نضيف الخيار والطماطم والسبانخ والربغل، ونخلطهم مع بعض.
نضيف زيت الزيتون وعصري الليمون، ونخلطم مرة أخرى حتى يتجانسوا.

نضع تبولة السبانخ يف طبق التقديم، ونقدمها باردة.

تبولة السبانخ

ما هي محية الشوكوالتة؟
تص�درت حمية الش�وكوالتة عناوين الصح�ف، بعد أن ظهرت 
مؤخ�را يف برنامج تلفزيوني بريطاني، ادعى أنها تس�اعد عىل 

فقدان الوزن.
وذكرت صحيف�ة »إكس�ربيس« الربيطانية أن إح�دى حلقات 
 How to Lose Weight Well ،القن�اة الرابع�ة لفق�دان ال�وزن
ع�ىل التلفزي�ون، ش�هدت ظه�ور صديق�ني، هم�ا هين�ا )37 
عام�ا( ودروت�ي )38 عام�ا(، وهم�ا يجرب�ان حمي�ة القهوة 

والشوكوالتة.
وانجذب املش�اهدون بش�كل خ�اص إىل تحدي دروت�ي، باتباع 
نظام الش�وكوالتة، والذي يصعب تصديقه، ولذلك، عمل موقع 
صحيفة »إكس�ربيس« عىل توضيح ه�ذا النظام الغذائي اللذيذ 

الذي يعتمد عىل الشوكوالتة.
ما هي حمية الشوكوالتة؟

تعتمد فكرة حمية الش�وكوالتة عىل تناول الشوكوالته الداكنة 
باعتدال.

وأوض�ح مقدم�و الربنام�ج التلفزيون�ي: »يتعلق ه�ذا النظام 
الغذائي بتدريب أسنانك عىل التخلص من الشوكوالتة منخفضة 
الس�كر. قبل وبعد كل وجبة، س�وف يأكل دروتي الش�وكوالتة 
الداكن�ة الت�ي تحتوي ع�ىل أكثر م�ن 70% من ال�كاكاو، وهي 

تحتوي عىل نسبة عالية من مضادات األكسدة«.
ومن املفرتض أن يساعد تناول املزيد من »الشوكوالتة الجيدة« 

عىل التوقف عن تناول »الشوكوالتة السيئة«.
وحمية الش�وكوالتة مس�توحاة من كتاب الدكت�ور ويل كلور، 
عن تناول الشوكوالتة وانقاص الوزن، الذي اعتمد عىل خسارة 
أحد عمالء الدكتور كلور أكثر من 45 كغ من خالل هذا النظام 

الغذائي.
وأراد الطبيب أن يكرس أسطورة كون الشوكوالتة ضارة، ألنها 
يف الواقع مليئة بمضادات األكسدة التي يمكن أن تساعدك عىل 

إنقاص الوزن.
وتستغرق خطة حمية الشوكوالتة ثمانية أسابيع حتى تكتمل. 
ويمكن إم�ا رشاء الكتاب ملعرفة كل التفاصيل، أو فقط القيام 

بتجربة اتباع القاعدتني األساسيتني.
وتن�ص القواع�د ع�ىل أن�ه يج�ب تن�اول أونص�ة واح�دة من 

الشوكوالتة الداكنة الصلبة يوميا.
ويج�ب أن تك�ون الش�وكوالتة الداكنة مع أكثر م�ن 70% من 
الكاكاو ويجب تقس�يم الكمية حتى ت�أكل قليال قبل وبعد كل 

وجبة متوازنة.
هل حمية الشوكوالتة جيدة؟

يعمل نظام الش�وكوالتة الغذائي بش�كل جي�د، طاملا أنك تأكل 
بشكل صحي وتتبع القواعد.

ويف الربنامج التلفزيوني، ُس�مح للمشارك دروتي بتناول ثالث 
وجبات يف اليوم.

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

1 - ناد ريايض إيطايل.
2 - خص�م � )ال��.......( عاصم�ة مرص 

)معكوسة (.
 � )معكوس�ة(  عربي�ة  إم�ارة   -  3

لالستفهام.
4 - ) مغ�رم يا.....( أغني�ة لراغب عالمة 

� والدة.
5 - اترك ) معكوسة ( � ناد ريايض قطري 

)معكوسة(.
يخصن�ي   � س�عودية  مدين�ة   -  6

)معكوسة(.
7 - عاصمتها الدوحة � والد )معكوسة( � 

جنون )معكوسة(.
8 - متشابهان � يخصني � حرف جر.

9 - للتوجع )معكوسة( � شجاعة.
10 - ناد ريايض قطري )معكوسة(.

1 - أغنية لنانيس عجرم.
2 - أرش�د )معكوس�ة( � كف )....... 

مداح( مطرب عربي شهري.
3 - يوايل )مبعثرة(.

4 - صغري األسد )معكوسة(.
5 - مطرب قطري شهري.

للتوج�ع   � )معكوس�ة(  دق   -  6
)معكوسة( � ثار.

7 - يقطع )معكوسة( � متشابهان.
8. للتخيري )معكوسة( � ملس � اتحدث 

بصوت منخفض )معكوسة(.
9 - مرض � مدينة فرنسية.

10 - مطربة عربية ش�هرية � س�ائل 
حيوي.

عموديأفقي
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مدير عام نفط ذي قار حيتفي بفريق كرة 
الصاالت وهيدي اإلنجاز لوزير النفط

             المستقبل العراقي/ متابعة

أحتف�ى مدير عام نف�ط ذي قار ، املهندس 
عيل خضري ، بفريق الرشكة بكرة الصاالت 
واملت�ّوج بلق�ب كأس بطول�ة مع�ايل وزير 

النف�ط الت�ي أختتم�ت أخ�رياً 
ف�رق  بمش�اركة  الب�رة  يف 

الرشكات واملعاهد النفطية . 
اإلنج�از  خض�ري  أه�دى  و 
الوزي�ر  مع�ايل  إىل  املتحق�ق 
األس�تاذ إحس�ان عب�د الجبار 
، واع�داً بتحقي�ق رشكة نفط 
ذي قار املزيد من النجاحات يف 

مختلف املجاالت .
وهن�أ املدي�ر الع�ام ، الجه�از 
 ، والالعب�ن  والفن�ي  اإلداري 
املبذول�ة  بجهوده�م  مش�يداً 

لحص�ول نف�ط ذي قار ع�ى ه�ذا االنجاز 
املرّشف ، متمنياً له�م التوفيق و النجاح يف 
مسريتهم وأن يحققوا املزيد من النجاحات 
و البط�والت الت�ي تضاف لإلنج�ازات التي 
حققته�ا الرشك�ة يف مختل�ف القطاعات ، 

متعهداً بتذليل العقبات التي قد تقف أمام 
الفريق والس�عي لتقديم املزيد من الدعم 
وتهيئ�ة الظ�روف املناس�بة لرفع أس�م 
الرشك�ة ورياض�ة املحافظ�ة يف املحافل 

واملنافسات الدولية واملحلية .  
م�ن جانبهم ، ثّم�ن الالعبون 

واإلداري  الفن�ي  وجهازه�م 
ه�ذه املبادرة الطيبة من إدارة 
الرشك�ة ، التي تأتي يف س�ياق 
اهتمامها بالرشك�ة واإلرتقاء 

بها إىل أعى املستويات .
وح�ر اإلحتفالية رئيس 

الهي�أة اإلدارية يف رشكة 
نفط ذي قار سعيد زغري 
اإلدارة  مجل�س  وعضو 
ثائر اإلس�ماعييل وعدد 
من مس�ؤويل األقس�ام 

إلغاء معسكر املنتخب العراقي يف ديب
             المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ررت الهيئ�ة التطبيعي�ة لالتحاد 
العراقي لكرة القدم إلغاء معس�كر 
املنتخب األول املقرر إقامته يف دبي 

منتصف الشهر الحايل.
وجاء ق�رار اإللغاء بالتش�اور مع 
مدرب املنتخب العراقي، سرتيشكو 

كاتانيتش.
للهيئ�ة   الناط�ق اإلعالم�ي  وق�اَل 
يف  محم�د  هش�ام  التطبيعي�ة، 
تريح�ات صحفي�ة: »ق�رار إلغاء 
املعسكر جاء بسبب عدم تأمن 
مب�اراة ودية عى مس�توى 
ع�اٍل، وه�ذا م�ا جع�ل 
التطبيعي�ة باالتفاق 
م�درب  م�ع 

منتخبنا الوطني، 
إلغ�اء  تق�رر 
املعسكر لعدم 
ئه  س�تيفا ا

املواصفات املثالية«.
وأك�د: »التطبيعية تس�عى جاهدًة إلقامة 
مباراة دولية ودية أو اكثر يف ش�هر مارس 
/ أذار املقب�ل، ع�ى أن تك�ون املباري�ات 
متزامن�ة مع أيام الفيف�ا، فضال عن كون 

ه�ذا التوقي�ت يتزام�ن م�ع ق�رب مباراة 
منتخبن�ا الوطن�ي م�ع هون�ج كون�ج يف 
التصفيات اآلسيوية املزدوجة، ناهيك عن 
ع�دم التأثري عى س�ري وانتظام مس�ابقة 

الدوري«.

مدرب الديوانية: نستهدف 
النقاط الثالث أمام امليناء

فليك يوضح موقف جوريتسكا 
من مونديال األندية

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد س�مري كاظ�م، م�درب الديواني�ة، أنه يتطل�ع للظفر 
بالثالث نقاط من مواجهة امليناء، املقرر إقامتها الخميس، 

ضمن منافسات الجولة ال�17 من الدوري املمتاز.
وقال كاظم يف تريح�ات: »رغم أننا ندرك بأن امليناء من 
الف�رق العريقة واملحرتمة وس�تكون املواجه�ة يف ملعبه، 
لكنن�ا بحاج�ة إىل تحقيق الفوز يف ظل ال�راع والتنافس 

الشديد بن األندية عى املراكز مع نهاية املرحلة األوىل«.
وبن أن املب�اراة ال تخلو من الصعوبة خصوصا بعد عودة 
املين�اء وتحقيقه الفوز يف املب�اراة املاضية عى الطلبة، ما 
منحه دفعة معنوية، إال أن فريقنا هو اآلخر ينظر للمباراة 

بعن األهمية ألن نقاطها ستدفعنا عدة مراكز إىل األمام.
وأش�ار م�درب الديواني�ة، إىل أن التح�اق الالعب�ن الجدد 
»املح�رتف األفريقي ليم�ا ومحمد الباق�ر والالعب عباس 
جاسم« س�يمنح الفريق قوة إضافية، نسعى الستثمارها 

يف املواجهة.
ويحت�ل فري�ق الديواني�ة املرك�ز الثاني ع�رش برصيد 19 
نقط�ة، فيما يحتل املين�اء املركز الرابع ع�رش برصيد 17 

نقطة.

ثائر أمحد: نبحث عن النقاط الثالث أمام الصناعات الكهربائية

إصابة جواو فيليكس بفريوس كورونا

              المستقبل العراقي/ متابعة

فريق�ه  أن  للك�رخ،  الفن�ي  املدي�ر  أك�د 
س�ريفع ش�عار النقاط الثالث يف مواجهة 
الصناع�ات الكهربائي�ة، املق�رر إقامتها 
الخميس، ضمن منافس�ات الجولة ال�17 

من الدوري املمتاز.
تريح�ات«:  يف  الك�رخ،  م�درب  وق�ال 
»الفري�ق بحاج�ة إىل تحقي�ق ف�وز يعيد 
الخس�ارة  وأن  خصوص�ا  الت�وازن،  ل�ه 
يف الجول�ة املاضي�ة أم�ام نف�ط الب�رة 
أخرت الفري�ق يف الئحة الرتتيب، وخرسنا 
نتيجته�ا رغم أفضليتنا يف امللعب، وبالتايل 
س�نكون مطالب�ن بالتعوي�ض يف مباراة 
الصناع�ات الكهربائية«.وب�ن أن الفريق 

جاهز للمب�اراة، مضيفا: »عملنا بش�كل 
جاد خالل األيام املاضية لتصحيح مس�ار 
الفريق، وسعينا خالل الوحدات التدريبية 
إىل من�ح عدد من الالعبن واجبات محددة 
للضغ�ط عى الفري�ق املنافس، ألن هدفنا 
من املباراة النقاط الثالث وبالتايل سنلعب 

بطريقة هجومية«.
وأش�ار إىل أن املحرتف النيجريي س�لمون 
لن يش�ارك يف املباراة بس�بب اإلجارة التي 
منح�ت له من قب�ل اإلدارة لزي�ارة بلده، 
وبالتايل س�يغيب عن املباراة، لكننا نراهن 

عى الالعبن املتواجدين معنا.
يشار إىل أن الكرخ يحتل املركز الثالث عرش 
برصيد 18 نقط�ة، فيما يتذيل الصناعات 

الكهربائية الرتتيب برصيد 11 نقطة.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي أتلتيكو مدريد رس�مًيا، إصابة نجمه الربتغايل 
جواو فيليكس، بفريوس كورونا املستجد.وأصدر أتلتيكو 
مدريد بياًنا رس�ميا، ج�اء فيه: »أثبتت نتائ�ج اختبارات 

كورونا، التي أجريت لالعبي أتلتيكو مدريد، إصابة جواو 
فيليكس بالفريوس املس�تجد«.وأضاف: »سيغيب الالعب 
ع�ن التدريبات من اليوم األربعاء، وس�يتم عزله يف املنزل 
امتثااًل لتوصيات السلطات الصحية وبروتوكول الليجا«.
وبحس�ب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، بات 

م�ن املقرر أن يغي�ب الالعب عن مباراة ي�وم اإلثنن أمام 
س�يلتا فيجو، حي�ث يجب عزله مل�دة 15 يوًما عى األقل، 
ول�ن يتمك�ن م�ن االنضم�ام إىل الفريق قب�ل أن تتحول 
مس�حته إىل س�لبية.ويعد فيليكس ثال�ث حالة تتعرض 

لإلصابة بكورونا يف أتلتيكو مدريد، خالل فرتة وجيزة.

تشيليس ينافس الريال يف صفقته املحتملة
              المستقبل العراقي/ متابعة

دخل نادي تش�يليس اإلنجلي�زي طرفا يف إح�دى الصفقات 
املهم�ة الت�ي ارتبط�ت بريال مدري�د خالل األش�هر القليلة 
املاضية.ويس�عى النادي اللندني لرتمي�م فريقه بعد صدمة 
سوء النتائج التي أبعدته عن املنافسة عى لقب الربيمريليج، 
وأجربت�ه عى تغيري مديره الفني فرانك المبارد واس�تبداله 

باألملاني توماس توخيل.
وأك�دت مجلة )س�بورت بيل�د( األملاني�ة األربع�اء أن نادي 
تشيليس اإلنجليزي بات من املهتمن بضم النمساوي ديفيد 

أالبا لدعم دفاعه الصيف املقبل.
وقال�ت إن املفاوضات بن ريال مدريد وممثيل الالعب البالغ 
من العمر 28 عاما، لم تصل ملرحلة متقدمة كما كان ُيعتقد 

حتى اآلن.

وأش�ارت إىل أن أالبا مس�تعد لألخ�ذ بعن االعتب�ار عروضا 
أفضل من تلك املقدمة من امللكي.

ول�م تمض عملية تجدي�د عقد أالبا مع بايرن قدما بس�بب 
املطالب املالية لالعب ووكيل أعماله بيني زاهايف.

وكبدائل ألالبا، يوجه تش�يليس أنظ�اره أيضا نحو الفرنيس 
داي�وت أوباميكانو الذي يلعب حالي�ا لصالح اليبزج األملاني 

ويسعى الفريق البافاري لضمه.

كما يض�ع »البلوز« أيض�ا ضمن خيارات�ه األملاني نيكالس 
سويل الذي يدافع حاليا عن قميص بايرن.

وبالنس�بة ألوباميكان�و، يعت�رب بايرن س�ابقا بخطوة عى 
تشيليس يف املفاوضات، بحسب املجلة األملانية.

أما س�ويل فلديه عقد ممتد حتى 2022 مع النادي البافاري، 
إال أن هذا األخري منفتح عى س�ماع عروض من أجل الالعب 

حال لم يتوصل التفاق بشأن تجديد عقده.

دورمتوند حيدد بديل سانشو
              المستقبل العراقي/ متابعة

ذك�رت تقاري�ر صحفي�ة أن الهولندين دونيل 
مال�ن )آيندهوفن( وممفي�س ديباي )ليون(، 
ضمن األسماء املرش�حة عى طاولة بوروسيا 
دورتموند، لتعويض الرحيل املحتمل لإلنجليزي 

جادون سانشو.
وبحس�ب مجلة )س�بورت بيلد( األملانية، فإن 
مالن )22 عاما( قد يكلف »أسود فستفاليا« ما 
بن 20 و30 مليون يورو، بينما سيكون ديباي 

)26 عاما( حرا يف نهاية املوسم الجاري.
ومع ذلك، س�يجد النادي األملاني منافس�ة عى 

ديباي م�ن برش�لونة، حيث م�ن املرجح 
أن يخت�ار الالعب الن�ادي الكتالوني ليعود 

للعم�ل تحت إم�رة مدرب�ه الس�ابق رونالد 
كومان.

وسيوفر رحيل سانشو املحتمل املال الالزم 
لدورتموند للتعاقد مع أحد الالعبن.

مفرتق طرق بني راموس 
ورئيس الريال

              المستقبل العراقي/ متابعة

حس�م س�ريجيو رام�وس، قائ�د ري�ال 
مدريد، أمر مس�تقبله م�ع املرينجي، يف 
ظ�ل تباط�ؤ إدارة الن�ادي يف وض�ع حد 
للجدل الدائر حول مسألة تجديد عقده.

وينته�ي عق�د رام�وس )34 عاًما( مع 
ري�ال مدري�د بخت�ام املوس�م الج�اري، 
وس�ط محاوالت لم تؤِت ثمارها بش�أن 

التجديد.
وعرض ريال مدري�د عى راموس تجديد 
عقده ملوسمن قادمن، ولكن مع خصم 
10% من قيمة راتبه، وهو ما رفضه قائد 

املرينجي.
وبحس�ب صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
اإلس�بانية، ف�إن رام�وس أخ�رب رئيس 
الري�ال فلورنتينو برييز بأنه س�ريحل يف 
نهاية املوسم، إذا لم يتم تنفيذ رشوطه.

ويش�رتط رام�وس الحصول ع�ى راتب 
قدره 12 مليون يورو يف املوسم الواحد.

وأضافت الصحيف�ة، أنه خالل االجتماع 
األخ�ري الذي جمع برييز وراموس، كانت 

األمور هادئة، عى عكس ما قيل.
وأك�د قائد الري�ال عى تقدي�ره ملا فعله 
بريي�ز معه يف 2005، عندما دفع الرشط 
الجزائي يف عقده مع إشبيلية )27 مليون 
يورو( إلحضاره إىل س�انتياجو برنابيو. 
وم�ع ذلك، أش�ار التقري�ر إىل أن هناك 3 
أندي�ة مهتمة بض�م رام�وس، رغم أنها 
لم تقدم ل�ه عروًضا رس�مية حتى اآلن، 
هي: باريس سان جريمان، باإلضافة إىل 

قطبي مانشسرت يونايتد والسيتي.
إال أن ريال مدريد متمسك ببقاء الالعب، 
مل�ا له من دور كبري مع الفريق ويف غرفة 
املالب�س، ولك�ن هناك صعوب�ة كبرية يف 

تلبية مطالبه حتى اآلن.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ب�ات العب الوس�ط األملاني ليون جوريتس�كا مه�ددا بالغياب 
عن املش�اركة م�ع فريقه بايرن ميونخ يف بطول�ة كأس العالم 
لألندية.وم�ن املقرر أن ينطلق مونديال األندية، الخميس، بينما 
س�يخوض باي�رن أوىل مباريات�ه يف نصف النهائ�ي يوم اإلثنن 
املقبل، حيث ينتظر الفائز من الدحيل القطري واألهيل املري.
وأصي�ب ال�دويل األملاني مؤخرا بفريوس كورون�ا، لكنه يأمل يف 
التعايف رسيع�ا يف غضون األيام القليلة املقبل�ة، للتواجد ضمن 
بعثة فريقه التي ستطري إىل قطر.من جانبه، قال املدرب األملاني 
هانز فليك، يف تريحات أبرزتها ش�بكة »س�كاي سبورتس«: 
»ليون سيخضع الختبار طبي مجددا يوم السبت، وسنتخذ عى 
إثره القرار املناسب بشأنه«.وال يعد جوريتسكا املصاب الوحيد 
ضمن صف�وف الفريق البافاري، حيث يعاني زميله اإلس�باني 
خايف مارتينيز من كورونا هو اآلخر.ويتحتم عى مارتينيز أيضا 
أن يخض�ع الختبار جدي�د، عى أمل أن تخرج النتيجة س�لبية، 
مما س�ُيمكنه من االنضمام لبعثة فريق�ه يف املونديال.ويطمح 
العبو بايرن ومدربهم فليك لتحقيق السداسية التاريخية، التي 
س�بق أن حصدها برش�لونة يف 2009، حيث قال فليك »الفريق 
يريد صناعة التاريخ هناك، وه�ذا هدفنا«.ومن املقرر أن تطري 
بعثة بايرن إىل قطر بعد مواجهة هريتا برلن، الجمعة املقبل، يف 

الجولة ال�20 من الدوري األملاني.

برشلونة خيشى رحيل 3 نجوم جمانًا
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، ع�ن واحًدا 
م�ن امللف�ات التي س�يفتتح بها الس�كرتري 
الفن�ي أو املدير الريايض الجديد لربش�لونة، 
والذي س�يأتي م�ع الرئي�س املقب�ل، عمله 
يف الن�ادي الكتالوني.وم�ن املق�رر أن تجرى 
آذار/م�ارس   7 ي�وم  برش�لونة  انتخاب�ات 
املقب�ل، بع�د ق�رار تأجيله�ا م�ن ي�وم 24 

كانون الثانى/يناير املايض، بس�بب انتشار 
فريوس كورونا.وبحس�ب صحيفة »موندو 
ديبورتيف�و« اإلس�بانية، فإن مل�ف الثالثي 
عثم�ان ديمبيل، س�ريجي روبرتو وكارليس 
أليني�ا، من أه�م امللفات يف برش�لونة حالًيا، 
باعتب�ار أن عقودهم تنتهي يف صيف 2022، 
ويجب حسم موقفهم رسًيعا، إما بالتجديد، 
أو بيعه�م الصي�ف املقبل لتجن�ب خروجهم 
مجاًنا.وأوضح�ت الصيحف�ة، أن اس�تمرار 

الثالث�ي »عثم�ان ديمب�يل، س�ريجي 
روبرتو وكارلي�س ألينيا« من عدمه، 
ال يعتمد فقط ع�ى اإلدارة الجديدة، 
وإنما عى املدير الفني أيًضا.وأشارت 
م�ن  العدي�د  يمل�ك  ديمب�يل  أن  إىل 
الع�روض، أبرزها م�ن الربيمريليج 
وتحدي�ًدا مانشس�رت يونايتد، إال أن 
املدي�ر الفن�ي رونالد كوم�ان، لديه 

ثقة يف قدراته ويؤيد استمراره.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مييس يستعد ملقاضاة بارتوميو ورباعي برشلونة
            المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحفي إسباني، أن األرجنتيني ليونيل 
مييس، قائد برشلونة، قرر اتخاذ إجراءات قانونية 
بعد ترسي�ب تفاصيل عقده مع الربس�ا.وكانت 
صحيفة »املوندو« قد نرشت تفاصيل العقد الذي 
يجم�ع بن مييس وبرش�لونة، ويتقاىض من خالله 
الربغ�وث األرجنتيني نحو 555 ملي�ون يورو ملدة 4 
مواس�م، تنته�ي بنهاية املوس�م الجاري.وبحس�ب 
صحيفة »س�بورت« الكتالوني�ة، فقد أكدت مصادر 

مقرب�ة م�ن مييس، أنه س�يقوم برفع دع�وى قضائية 
ضد األش�خاص الخمس�ة الذين يعتقد أنهم ربما قاموا 
بترسيب عقده، وهو ما يعترب بمثابة جريمة.وأش�ارت 
الصحيف�ة، إىل أن األش�خاص الخمس�ة هم، جوس�يب 
ماري�ا بارتوميو )رئيس برش�لونة الس�ابق(، كارليس 
توسكيتس )الرئيس باملؤقت(، جوردي ميسرتي )نائب 
الرئيس الس�ابق(، أوس�كار جراو )الرئيس التنفيذي(، 
وروما بونت�ي )رئيس الخدم�ات القانونية(.وأوضحت 
الصحيف�ة، أن ه�ؤالء هم األش�خاص الخمس�ة داخل 

برشلونة، الذي لديهم تفاصيل العقد كاملة.
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سياحة »الفاكسني«لؤلؤ صناعي

جوسلين إيلياسما حسن

رًا جدًّا، وبعد تجارب وخربات مريرة، وفاش�لة، عىل مدى سنني  متأخِّ
الحي�اة، اكتش�فت أن أمي، رحمها الله، كانت ع�ىل صواب، يف وجهة 
نظرها، ونم�ط حياتها. كانت بال صديقات مقرَّب�ات دائمات، كانت 
كلُّ حياتها مكرَّس�ة لبيتها وعائلته�ا، وكلُّ أنثى تمرُّ يف حياتها تكون 
عالقتها بها عاب�رة، باحرتام، حتى تعتقد أنه�ا عالقة قوية ومتينة، 
وسوف تدوم، ولكنها أبًدا لم تكن كذلك، فلدى أمي قناعاتها، وهي أن 
ه عند آخرين، ولذلك لم تضع  اإلنس�ان يصبح ضعيًفا، حني يضع رسَّ

ها، إال داخل نفسها، وقلبها، حتى رحلت. رسَّ
لم تك�ن تحبِّذ العالقات والصحب�ة الرصيحة امللتصق�ة، وكلُّ عالقٍة 
يج�ب أن تنته�ي مع انته�اء ال�دوام يف العم�ل، وللج�ارة ضيافتها، 
ولألخ�ت حدودها، وأرسار بيتها كانت الخطَّ األحمر الذي ال يتجاوزه 
أح�د، مهما بلغ قربه منها، ولذلك حافظت ع�ىل عالقٍة قويٍة ومتينة 
ر عليها ثقتها التامة  مع الزوج، ولم تس�مح أليِّ صوت أنثوي أن يعكِّ
بزوجه�ا، برغ�م طبيعة عمله، فلدي�ه باقات متجدِّدٌة م�ن الطالبات 

والزميالت، وهكذا لم ُتَصْب بنريان صديقة، طيلَة حياتها.
يجب أن تتقدَّم يف العمر كثريًا، وُتجَرح، وُتصَدم، وتتواىل الكوارث فوق 
رأس�ك، وينهش�ك َمن حولك، بال رحمة؛ ألنك لس�بٍب بس�يٍط لم تكن 
مث�ل أمك، فلم تِع الدرس جي�ًدا، وتجد أن كلَّ من دخلوا حياتك، تحت 
روها، وتس�أل نفسك السؤال الغبي: ملاذا نحتاج  بند األصدقاء، قد دمَّ
ك، وصوت عواٍء من بعيد، وقطة تموء يف الجوار،  أصدقاء، والعتمة تلفُّ
�وال التي ترغم�ك أن تهرش رأس�ك، وتضغط أرقام  وتل�ك الليايل الطِّ
هاتف�ك، وتتحدَّث، وليتك لم تفعل. والي�وم، أيها البائس، أصبح األمر 
أسهل، فأنت تراهم يف صفوف وأعمدة، وخلف أيقونات تيضء وتخبو 
وأس�ماء حقيقية، أو وهمية، أو إيحائية، وهكذا تفتح فمك، وتتكلم، 
وليتك ل�م تفعل، أيًضا. ولكن وقت الرتاُجع ق�د مىض؛ فالكعكة التي 
كان�ت يف فم�ك قد قضمت منها قضمة، وأصبح�ت من حقِّ اآلخرين، 

وأنت لم تستسغ لذَّة القضمِة الوحيدة منها.
يق�ول نجيب محفوظ: مهما بلغ�ت ثقتك باآلخرين، ال تفتح لهم من 
غ�رف حياتك أكثر من غرفة الضيوف. وتق�ول مقولة حكيمة: احذر 
ة. ويبدو أن  ع�دوَّك مرَّة، واح�ذر صديقك ألف مرَّة، فهو أعل�ُم باملرضَّ
مقولة الصديق وقَت الضيق قد أصبحت ِمس�احتها ضيِّقة يف حياتنا، 
والغ�در والخيان�ة، أو حتى الخذالن، يف أحس�ن الظروف، قد أصبحت 
دي�دن األصدق�اء، يف هذه األي�ام. وربما قس�وة ظ�روف الحياة هي 
السبب يف تغريُّ األصدقاء، وإن أصبحت األنانية تسود، وتعلو، فيما لم 
يعد هناك إنس�ان يحبُّ الخري لغريه، إال يف حاالٍت نادرة. ويف النهاية، 
أن�ت لن تأمن الصدمات، م�ن أقرب املقرَّبني، وتعزو الخطأ إىل س�وء 

اختيارك، منذ البداية.

كان السفر إىل القمر حلماً واليوم أصبح السفر بعينه حلماً، يف املايض 
القريب توفرت لنا س�بل السفر والس�ياحة واكتشاف البلدان، غازلنا 
الثقافات بوسائل عديدة، سافرنا بأجمل الطائرات وأرسع القطارات 
وأفخم الس�فن، والي�وم وبعد نحو العام عىل تف�ي فريوس كورونا 
الذي طال البرش والحجر واالقتصاد، ذلك السجان عديم الضمري الذي 
وضعن�ا يف زنزان�ات انفرادية حرمن�ا من التواص�ل االجتماعي وغري 

االجتماعي، حرمنا من كل يشء حتى التنقل.
السفر والسياحة أصبحا شيئاً من الذكريات، العام املايض كنا نتكلم 
عن الس�فر إىل القم�ر لدرجة أن هناك من حجز تذك�رة لزيارة القمر 
يف ع�ام 2023، واليوم يحلمون برؤية املطار وليس املركبة الفضائية 
الت�ي بنوا عليها أحالمه�م لتأخذهم إىل خارج كوكبن�ا بعد أن أصبح 

كوكبنا عجيباً وغريباً، ولم يعد لدينا حالياً أي حلم غري اللقاح.
يف بريطاني�ا توص�ل العلم�اء إىل اخ�رتاع نوع�ني م�ن اللقاحات ضد 
ف�ريوس كورونا، غ�ري أن األولوية فهي للمتقدمني بالس�ن، وهم َمن 
فوق الس�بعني من العمر أو لحاالت استثنائية، بينما استطاعت دولة 
اإلم�ارات ب�دء حمل�ة التطعيم؛ مم�ا جعلها وجهة ش�هية ألصحاب 

املاليني املقيمني يف لندن.
فنظ�م ناٍد خاص يف العاصمة الربيطانية قيم�ة االنتماء إليه 25 ألف 
جني�ه إس�رتليني س�نوياً، رحالت س�ياحية لتلقي اللق�اح يف كل من 
الهند ودبي وأبوظبي، ويشمل العرض السفر عىل متن طائرة خاصة 
واإلقام�ة لف�رتة تفوق ال��21 يوماً؛ ألن ه�ذا الوقت مطل�وب لتلقي 
الجرع�ة الثانية م�ن اللقاح، والالف�ت يف إعالن الن�ادي الخاص لتلك 
الرحالت هو التش�ديد عىل عن�رص الرفاهية واإلقامة الفاخرة يف فيال 
مطلة عىل البحر مع بركة س�باحة خاص�ة، مع كل مغريات الحرارة 

الدافئة والشمس الدائمة.
وال يقترص العرض عىل السفر إىل اإلمارات أو الهند فقط، إنما يصل إىل 
مدغشقر، فهناك إمكانية للسفر إىل الوجهة الثانية بعد تلقي اللقاح 
األول لتف�ادي املل�ل، نعم امللل ال�ذي أصبح رفي�ق صباحاتنا وبحور 
أيامنا وأماس�ينا الحزينة التي تتشابه والتي نشكر »نتفليكس« عىل 

كل فيلم سخيف وظريف تقدمه لنا يف ظل الحجر والتعب النفيس.
ريتشارد برانس�ون، رجل األعمال الربيطاني وصاحب رشكة طريان 
»فريج�ن«، وعدنا بعد إطالقه »فريجن غاالكتي�ك« برحالت إىل القمر 
لقاء مبلغ 250 ألف دوالر أمريكي، متوقعاً بأن تتوفر الرحالت بشكل 
أك�رب بعد عام 2023 ليتدنى س�عر التذك�رة إىل 40 ألف دوالر، يف حني 
يبلغ سعر رحلة اللقاح إىل اإلمارات أو الهند 40 ألف جنيه إسرتليني.

معنى السفر تبدل، فأصبح مرعباً يخيف املسافرين من اسمه بعدما 
اعتمده الفريوس للتنقل بني البلدان.

كيف يمنع النظام الغذائي اإلصابة باألمراض العقلية؟
وجد علماء يف دراسة حديثة عالقة 
ب�ني اتب�اع الطف�ل لنظ�ام غذائي 
معني وإصابت�ه بمرض عقيل عند 

الكرب.
العلماء، هن�اك عامالن  وبحس�ب 
رئيس�يان مرتبطان بن�وع النظام 
الغذائي، هما مستويات األنسلوين 
والس�منة، وه�ذان العام�الن ق�د 
يتنب�آن بإصاب�ة األطف�ال بمرض 
عق�يل يف عم�ر متق�دم، بحس�ب 
البح�ث املنش�ور يف مجل�ة “جاما 

سايكايرتي”.
وتاب�ع الباحثون بيان�ات 15 ألف 
طفل من س�ن الع�ام الواحد حتى 

24 عام�ا، وخ�الل ه�ذه الفرتة ق�ام العلماء 
بقياس مس�تويات األنس�ولني لدى املشاركني 
يف عمر تس�عة و15 و18 و24 عاما باإلضافة 
إىل قياس مؤرش كتلة الجس�م بشكل مستمر. 
ثم درس�وا مخاطر تع�رض األطفال لالكتئاب 

واألمراض العقلية يف عمر 24 عاًما.
كيف ترتبط الس�منة ومس�تويات األنسولني 
باالكتئاب واألم�راض العقلية: حصل العلماء 
عىل نتائ�ج مثرية للقل�ق، فق�د كان األطفال 

الذين يعانون من ارتفاع مستمر يف مستويات 
األنس�ولني ابتداء من سن 9 كانوا أكثر عرضة 
لخطر اإلصابة باملرض العقيل الذهان بخمس 
م�رات، وثالث م�رات أكث�ر عرض�ة لإلصابة 

باضطراب ذهاني.
أم�ا األطفال الذي�ن لديهم زي�ادة ملحوظة يف 
م�ؤرش كتلة الجس�م يف س�ن قريب من س�ن 
البل�وغ كانوا أكثر عرض�ة لإلصابة باالكتئاب 

بأربع مرات عند بلوغهم 24 عاًما.
م�ا يمكن لآلب�اء فعل�ه حيال هذه املش�كلة: 

وفقا ملوقع “سايكولوجي توداي”، 
يمكن للوال�دان قياس مؤرش كتلة 
األطفال بانتظام يف عيادة الطبيب 
واالنتب�اه إىل زي�ادة م�ؤرش كتلة 
الجس�م يف س�ن قري�ب من س�ن 

البلوغ.
كم�ا ينصح استش�ارة الطبيب ما 
إذا كان طفل�ك يحت�اج إىل نظ�ام 
غذائي مع�ني باإلضافة إىل التحقق 
من مس�تويات األنس�ولني. ورغم 
إن�ه لي�س هن�اك دالئ�ل أن تغيري 
النظ�ام الغذائ�ي ق�د يحس�ن من 
الوضع الصح�ي والعقيل فالخرباء 

يعتقدون أن التغيري قد يساعد.
م�ا هو النظ�ام الغذائي املث�ايل : يويص بعض 
خ�رباء التغذي�ة بالتقلي�ل من تن�اول األغذية 
املصنعة أو التقليل منها لصالح تناول األغذية 
الكاملة بشكل أسايس، مثل اللحوم واألسماك 

والدواجن والخرضوات والفواكه.
وبالنس�بة للتحكم يف مس�تويات األنس�ولني 
فهن�اك بع�ض األدل�ة ع�ىل أن حمي�ة البحر 
األبيض املتوسط واألنظمة الغذائية منخفضة 

الكربوهيدرات يمكن أن تساعد أيضا. 

أطلقت انس�تجرام مي�زة “املحذوف مؤخرًا”، وهي مي�زة تعمل عىل إبقاء 
الص�ور واملحت�وى املحذوف ضمن مجلد محذوف�ات بحيث يمكن الذهاب 
للمجلد واس�رتجاع الصور منه، ما يعني أن املس�تخدم سيتمكن بسهولة 
من اس�رتجاع صوره التي حذفها عن طريق الخط�أ أو حتى عند اخرتاق 
الحس�اب.وتعمل امليزة عىل إبق�اء الصور يف مجلد منفص�ل ملدة 30 يوًما 
ليتسنى للمستخدم استعادتها إذا أراد ذلك، حيث أن الصور تكون ظاهرة 
لصاحب الحس�اب فقط عىل عكس الصور األخرى التي تظهر للمتابعني، 
وذلك بطريقة ش�بيهة لتطبيق الصور عىل iOS.وتش�ري انس�تجرام إىل أن 
الس�بب الرئي�يس يف إط�الق امليزة يع�ود إىل معان�اة أصحاب الحس�ابات 
املخرتقة بس�بب حذف املخرتق�ني املحتوى عند رسقة الحس�اب، وبالتايل 
يفقد صاحب الحس�اب املحتوى عن اس�تعادته للحساب مرة أخرى. لكن 
مع هذه امليزة فس�يتمكن م�ن الحفاظ عىل الصور ومقاط�ع الفيديو يف 

حسابه ويستعيدها مرة أخرى إن أراد.

أظهرت دراسة جديدة أن الطقس الحار والرياح لهما تأثري أكرب عىل معدالت 
الفريوسات من التباعد االجتماعي أثناء الجائحة.

ووج�د الباحث�ون أن درجة حرارة اله�واء والرطوبة تلعبان دورا رئيس�يا يف 
تحديد متى وأين سترضب املوجة الثانية من الوباء.

ويق�ول الباحثون إن نماذج التنب�ؤ الحالية تأخذ يف االعتب�ار عاملني فقط: 
معدل اإلرسال ومعدل االسرتداد.

ولكن من خالل تضمني بيانات عن الرطوبة ودرجة الحرارة، تمكن باحثون 
يف ق�ربص من إضافة مس�توى من الفروق الدقيقة التي تس�مح بتنبؤ أكثر 

دقة.
وكتب الباحثون يف دراستهم: “تشري النتائج إىل أن تفي وباءين سنويا أمر ال 

مفر منه ألنهما مرتبطان ارتباطا مبارشا بما نسميه موسمية الطقس”.
وابتك�ر طالب دبوق وديمرتيس دريكاكيس، من جامعة نيقوس�يا، نموذجا 

حاسوبيا يفرس االختالفات يف الطقس وكذلك سلوك الفريوسات.

انستجرام تطلق ميزة تساعد عىل اسرتجاع 
الصور بعد حذفها

ثالثة عوامل أكثر تأثريا عىل »كوفيد-19«
 من التباعد االجتامعي

هل جيب أن ترشب الشاي األخرض عىل معدة فارغة؟
تع�د قائم�ة الفوائ�د الصحية لرشب الش�اي 
األخ�رض طويلة وعدي�دة، انطالق�ا من كونه 
وسيلة فعالة جدا لفقدان الوزن، وكونه عالجا 
فع�اال الس�تقرار مس�تويات الس�كر يف الدم، 
إىل العدي�د من الفوائد األخ�رى التي ال تعد وال 
تحىص.يفض�ل بعض الناس الش�اي األخرض 
كثريا لدرجة أنهم يرغبون ببدء يومهم به، لكن 
بحس�ب ما نرشه موقع “تايمز أوف إينديا”، 
من غري املحبذ رشب الشاي األخرض عىل معدة 
فارغة لكون هذا األمر يؤثر سلبا عىل الجسم.

يحتوي الشاي األخرض عىل مادة العفص التي 
يمكن أن تزيد من الحمض يف املعدة مما يؤدي 
إىل آالم فيه�ا، كما يمكن أن ي�ؤدي اإلفراط يف 
إفراز هذا الحمض إىل الش�عور بالغثيان، وقد 
يس�بب مش�كلة اإلمس�اك أيضا.ولهذا األمر، 

ينص�ح امل�رىض الذي�ن يعان�ون م�ن القرحة 
الهضمية أو ارتجاع املريء بعدم رشب الشاي 
األخ�رض عىل معدة فارغ�ة، ألن ذلك يمكن أن 
ي�ؤدي إىل تفاق�م حالته�م املرضية.كما تؤثر 
املركبات املوجودة يف الشاي عىل الجسم والدم 

بش�كل رسيع عندما يتم تناوله يف بداية اليوم 
عىل معدة فارغة، إذ أن أحد آثاره السلبية هو 
تقلي�ل الربوتني الذي يس�اعد يف تخثر الدم، ال 
يس�مح الش�اي بأكس�دة األحماض الدهنية 
بسبب مضادات األكس�دة املوجودة به، والتي 
يمكن أن تؤدي إىل ترقق الدم، وبالتايل، ال ينبغي 
لألش�خاص الذي�ن يعان�ون م�ن اضطرابات 
تخث�ر الدم تناول الش�اي األخ�رض عىل معدة 
فارغة أيضا.ويمكن للش�اي األخرض أن يقلل 
من قدرة الجسم عىل امتصاص الحديد بشكل 
طبيعي، وبالتايل، ُينصح األشخاص املصابون 
بفقر الدم بعدم تناول الش�اي األخرض، ولكن 
إذا كان املرء ال يزال يرغب يف تناوله، فال يجب 
أن يتناوله بانتظام، وبالتأكيد ليس عىل معدة 

فارغة.

أف�ادت الدراس�ات ب�أن هناك عص�ريا طبيعيا 
متاح�ا يف كل من�زل يعط�ي حل�وال مدهش�ة 
ملش�كلة تس�اقط الش�عر التي تنتهي بالصلع 

لدى الرجال.
وذكرت صحيفة “دييل إكس�ربيس” أن عصري 
البصل له دور فعال عند استخدامه موضعيا يف 
عالج داء الثعلب�ة البقعي، وهي حالة تؤدي إىل 

تساقط الشعر عىل شكل بقع صغرية قد تكون 
غري ملحوظة.

مجموعت�ني:  إىل  امل�رىض  تقس�يم  وج�رى 
املجموعة األوىل )عصري البصل املعالج( تتكون 
م�ن 23 مريضا، 16 ذكور و 7 إناث. وتراوحت 
أعماره�م م�ا ب�ني خم�س إىل 42 س�نة، فيما 
تتكون املجموعة الثانية من 15 مريضا، ثمانية 

ذكور وسبع إناث. تراوحت أعمارهم بني ثالث 
املجموعت�ان  ونصح�ت  س�نة،  و35  س�نوات 

بتطبيق العالج مرتني يوميا ملدة شهرين.
وبدأت إعادة نمو الش�عر الخش�ن النهائي بعد 
أس�بوعني م�ن العالج بعص�ري البص�ل الخام، 
وظهر شعر س�ميك طويل مصطبغ كاملوجود 

عىل الوجه واإلبطني ومنطقة العانة.

عصري طبيعي حيفز نمو الشعر خالل أسبوعني

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

مركز تابع للعتبة احلسينية يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة
خدمة لرتاث العراق العربي املخطوط..

أعل�ن مرك�ز اإلمام الحس�ني )عليه الس�الم( 
لرتمي�م املخطوطات التابع للعتبة الحس�ينية 
املقدس�ة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة 
البح�ث الصناعي التابع�ة ل�وزارة الصناعة، 
مبين�ا أن الهدف من هذه املذك�رة هو لتبادل 

الخربات وتطوير املهارات.
وق�ال مدير املرك�ز مناف التميم�ي يف حديث 

للموقع الرس�مي، إن »مركز اإلمام الحس�ني 
)علي�ه الس�الم( لرتمي�م املخطوط�ات وق�ع 
مذك�رة تفاه�م مع هيئ�ة البح�ث الصناعي 
يف وزارة الصناع�ة، من أجل تب�ادل الخربات، 
وتطوير املهارات، خدمة لرتاث العراق العربي 

املخطوط«.
وأوض�ح أن »هيئ�ة البح�ث الصناع�ي لديها 

مختربات تعنى بفحص الورق واالحبار«.
يذكر أن هذه الخطوة ليس�ت االوىل من نوعها 
الت�ي يقوم بها مرك�ز اإلمام الحس�ني )عليه 
الس�الم( لرتمي�م املخطوطات التاب�ع للعتبة 
الحس�ينية املقدس�ة، وإن املركز لديه تواصل 
مس�تمر مع املراك�ز املختص�ة، باالضافة اىل 

الجامعات والكليات.


