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احلشد الشعبي
 يطلق عملية تفتيش بمحيط 
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رئاسة اجلمهورية تنفي إصدارها عفوًا عن متهميـن باالرهاب واملخـدرات
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ح�ذر ق�ادة عراقيون�، أم�س الثالثاء، م�ن خطورة 
مرحلة مابعد االنتخاب�ات والفوىض التي قد تتفجر 
بعد اع�الن نتائجها، فيما طرحوا حلوال لالزمة التي 
تم�ر به�ا البالد الت�ي اكدوا انه�ا تمر باي�ام صعبة 
وحساسة هي االخطر التي تشهدها. جاء ذلك خالل 
الجلس�ة االفتتاحية ملنتدى السالم واالمن يف الرشق 
االوس�ط« املنعق�د يف الجامع�ة االمريكي�ة بمدين�ة 
ده�وك العراقي�ة )415 كل�م ش�مال بغداد( وس�ط 
اهتمام محيل واسع. وقال رئيس الجمهورية برهم 
صال�ح ان ع�دم انته�اء رئي�س وزراء او جمهورية 
يف الع�راق بع�د 2003 اىل الس�جن أو املش�نقة م�ن 
ايجابيات املرحلة الجدي�دة يف البالد. وعرب عن االمل 
يف أن تنتهي االنتخابات بنتائج قانونية ودس�تورية 
ففي العراق مشاكل كبرية ال يمكن تجاهلها.  وحذر 
قائ�ال »نواج�ه تحديات األم�ن والتط�رف وهذه ال 
تح�ل باجراءات محلية، ب�ل تتطلب تعاون�اً إقليمياً 
وتواص�اًل، عىل الرغم م�ن أن الخالف�ات يف املنطقة 
عميق�ة«. وأش�ار اىل ان »الرشق االوس�ط يف مرحلة 
انتقالية جديدة، وهو تحول دائم، لكن هذه املرحلة 
تمث�ل نقطة مفصلية يف املنطق�ة، واملفصل يف هذه 
التحوالت هو العراق، وما يحصل يف العراق س�يكون 
ل�ه تبع�ات كب�رية يف املنطقة«. وش�دد عىل رضورة 
املش�اكل العالق�ة ب�ن الحكومة االتحادي�ة وإقليم 
كردس�تان ع�رب ح�وار حقيق�ي يف بغ�داد وتجاوز 
املشاكل السنوية التي تحدث حول املوازنة والقضايا 
األخرى«. ونوه صالح اىل ان »املرحلة املقبلة مرحلة 
اس�تحقاقات كب�رية يف العراق وتتطل�ب الخوض يف 

مشاكلها الحقيقية«.
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مبادرة جلمع الفائزين ورافيض نتائج االنتخابات
احلكيم أطلقها وشدد على اتباع »التضحية« واخليارات السلمية.. وقادة سياسيون: املخاطر على األبواب رئيس هيأة التقاعد: الوزارات 

والدوائر مطالبة بارسـال الستقطاعـات 
والتوقيفات التقاعدية ملوظفيها

التجارة
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األفران واملخابز

العراق حيدد حجم 
صادراته النفطية خالل الربع األول

من العام املقبل
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قمة بايدن ويش جني بينغ: حتذيرات متبادلة وجمامالت 
اخلارجية: 240 شخصًا سجلوا للعودة الطوعية من بيالروسيا 

وكالة شؤون الرشطة تلقي القبض عىل 87 متهاًم بينهم بجرائم اخلطف والنصب 
النزاهة تضبط معامالت رصف ومهية بقرابة 8 مليارات دينار يف الديوانية

جملس الوزراء يوجه بإكامل مرشوع صندوق تقاعد موظفي 
اجلامعات األهلية ودعم لبنان بزيت الغاز
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مدير عام »أوبك« يتوقع 
فائضًا نفطيًا: هذا حتذيرنـا 

ألعضاء وحلفاء املنظمة

الصحة تسجل مؤرشًا 
»خطـريًا« لدخـول املوجـة 

الوبائية الرابعة

بالتفاصيل.. فروع مرصف الرافدين 
املشمـولـة بمنـح السلف للمـوظـفيـن 

ومنتسبي القوات األمنية

       بغداد / المستقبل العراقي

عق�د الرئيس األمريكي ج�و بايدن ونظ�ريه الصيني يش 
جن بينغ، أم�س الثالثاء، مؤتم�راً افرتاضيا عرب الفيديو، 

كان مرتقبا بشدة.
وهذا هو االجتم�اع األول وجها لوجه، وإن كان افرتاضيا، 
للرئيس�ن منذ تويل بايدن منصب�ه يف كانون ثاني املايض، 
ع�دا اتصاال هاتفي�ا كان قد جمع بن االثنن يف الس�ابق. 
وتأت�ي املحادثات يف عمق توت�رات متزايدة بن أكرب قوتن 
اقتصاديت�ن يف العال�م. ووفق�اً ملا تداولت�ه وكاالت األنباء 
العاملية س�اد جو إيجابي املحادث�ات، إذ وصف يش بايدن 

بأن�ه »صديق قديم« وق�ال إنه يجب ع�ىل الجانبن تعزيز 
االتصاالت والتعاون ملواجهة التحديات الكثرية املطروحة. 
بينم�ا بدأ الرئي�س األمريكي من عىل طاول�ة االجتماعات 
يف قاعة روزفلت بالبي�ت األبيض قائال: »ربما ينبغي يل أن 
أبدأ بش�كل رس�مي أكثر، رغم أنني وأنت لم نكن رسمين 
م�ع بعضن�ا البعض بهذا الش�كل ق�ط«، وارتس�مت عىل 
وجهه ابتس�امة عريضة بينم�ا ظهر الرئيس الصيني عىل 
شاش�ة كبرية. إىل ذلك دعا الجانبان عىل رضورة »االحرتام 
املتب�ادل«. ودع�ا يش إىل التع�اون والتعايش الس�لمي بن 
البلدين، بحس�ب تلفزيون الصن املركزي. وقال إنه يتعن 

عىل البلدين »تحمل مسؤولياتهما الدولية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

وجه مجلس ال�وزراء، أم�س الثالثاء، 
تقاع�د  صن�دوق  م�رشوع  بإكم�ال 
تدريسيي وموظفي الجامعات األهلية، 
ودعم لبنان ب��500 ألف طن من زيت 

الغاز.
وقال ويز االتصاالت راكان الش�يباني 
يف ترصيح صحفي بعد جلسة مجلس 
الوزراء التي عقدت إن »رئيس مجلس 
ال�وزراء ق�دم عرض�اً ع�ن األوض�اع 
واالقتصادي�ة  واألمني�ة  السياس�ية 
الكاظم�ي  وأص�در  ومس�تجداتها، 

لل�وزراء تتعلق  مجموع�ة توجيه�ات 
باهمية الجهود املبذولة من أجل تذليل 
العقب�ات أم�ام املش�اريع الت�ي تخدم 
أبناء شعبنا وعدم التأثر باألوضاع التي 
يشهدها البلد يف هذه األيام، فالحكومة 
الحالي�ة وضع�ت من�ذ بداي�ة عمله�ا 
مواجه�ة تحدي�ات عدي�دة ونجحت يف 
العدي�د من امللفات، وأن تؤس�س لبناء 

دولة املؤوسسات«.
نص قرارات مجلس الوزراء:

تس�ديد  تأجي�ل  ع�ىل  املوافق�ة  أوالً/ 
الغرام�ات املفروض�ة ع�ىل ال�رشكات 
التي ل�م تتمكن من تقدي�م املعلومات 

القانوني�ة كافة، عىل وف�ق التوقيتات 
ال�واردة بقانون الرشكات )21 لس�نة 
1997( املع�دل، وذل�ك نتيجة ما مر به 
البل�د بظ�روف جائحة كورون�ا ، عىل 
أن تتحم�ل وزارة اإلعم�ار واإلس�كان 
والبلديات واألشغال العامة وبالتنسيق 
م�ع وزارة التجارة، مس�ؤولية تحديد 
مبلغ الغرامات املطلوب تأجيلها، واملدد 

املحددة للتأجيل.
ثانياً/ التأكي�د عىل وجوب تنفيذ حكم 
امل�ادة )16( من قان�ون وزارة اإلعمار 
واإلسكان )33 لسنة 2012(، باعتباره 
نص�اً خاص�اً يقّي�د عم�وم النصوص 

أو  املالي�ة،  اإلدارة  قان�ون  يف  ال�واردة 
قانون املوازنة.

ثالثاً/ التوجيه بتخصيص مبلغ قدره 
)250( ملي�ار دين�ار، فق�ط )مئت�ان 
وخمسون مليار دينار عراقي(؛ لغرض 

رصف مستحقات الفالحن .
رابع�اً/ ناقش مجلس الوزراء مرشوع 
صندوق تقاعد التدريس�ين والعاملن 
واملعاه�د  والكلي�ات  الجامع�ات  يف 
األهلية، وتم التوجيه بدراس�ة مرشوع 
القانون واضافة املالحظات التي ذكرت 

يف جلسة مجلس الوزراء.
التفاصيل ص2
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الـزوراء
 حيقـق فـوزًا قـاتـاًل 

عىل نوروز

ص2
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الرتبية تعلن قبول دوام الطلبة بـ«االنتساب« للعام الدرايس 2021 – 2022
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت وزارة الرتبي�ة، أم�س الثالثاء، قب�ول دوام الطلبة ب�«االنتس�اب« للعام الدرايس 
. 2022 – 2021

وذكرت الوزارة يف بيان، تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان »وزير الرتبية عيل حميد 
الدليمي وافق عىل ان يكون دوام الطلبة للعام الدرايس الحايل باالنتساب«. 

كما حددت املديرية العامة للتعليم العام واألهيل واالجنبي »آلية القبول عىل وفق الضوابط 
اآلتي�ة )الحاالت الرسطانية والح�االت املرضية معززة بالتقاري�ر الصحية الصادرة من 

اللجان الطبية ، وكذلك ابناء املبتعثني خارج العراق ، فضالً عن الحاالت األمنية(«. 
واش�ارت املديري�ة اىل »منع الغاء االنتس�اب يف حالة صدوره وألي س�بب كان ، عىل ان 
يكون آخر موعد للدوام باالنتس�اب لغاية بداية امتحانات الكورس االول ونصف الس�نة 
ع�ىل ان تتوىل املديريات العامة تنفيذ ما ورد يف اعاله ، مع التقييد التام بالضوابط وعدم 

ارسال الطلبة ممن ال تنطبق عليه تلك الضوابط اىل مديريتنا العامة«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ح�ذر قادة عراقيون�، أمس الثالثاء، من خطورة 
مرحل�ة مابع�د االنتخاب�ات والف�وىض التي قد 
تتفج�ر بعد اعالن نتائجه�ا، فيما طرحوا حلوال 
لالزم�ة الت�ي تم�ر به�ا البالد الت�ي اك�دوا انها 
تم�ر بايام صعبة وحساس�ة ه�ي االخطر التي 

تشهدها.
جاء ذلك خالل الجلسة االفتتاحية ملنتدى السالم 
واالمن يف الرشق االوس�ط« املنعق�د يف الجامعة 
االمريكي�ة بمدين�ة ده�وك العراقي�ة )415 كلم 

شمال بغداد( وسط اهتمام محيل واسع.
وق�ال رئي�س الجمهورية برهم صال�ح ان عدم 
انته�اء رئي�س وزراء او جمهوري�ة يف الع�راق 
بعد 2003 اىل الس�جن أو املشنقة من ايجابيات 

املرحلة الجديدة يف البالد.
وعرب ع�ن االمل يف أن تنته�ي االنتخابات بنتائج 
قانونية ودس�تورية ففي العراق مش�اكل كبرية 

ال يمكن تجاهلها. 
وح�ذر قائال »نواج�ه تحديات األم�ن والتطرف 
وهذه ال تحل باجراءات محلية، بل تتطلب تعاوناً 
إقليمي�اً وتواصالً، عىل الرغم من أن الخالفات يف 
املنطقة عميقة«. وأش�ار اىل ان »الرشق االوسط 
يف مرحلة انتقالية جديدة، وهو تحول دائم، لكن 
ه�ذه املرحلة تمثل نقطة مفصلي�ة يف املنطقة، 
واملفص�ل يف ه�ذه التح�والت ه�و الع�راق، وما 

يحصل يف العراق سيكون له تبعات كبرية يف املنطقة«.
وش�دد ع�ىل رضورة املش�اكل العالق�ة ب�ني الحكوم�ة 
االتحادية وإقليم كردس�تان عرب حوار حقيقي يف بغداد 
وتجاوز املش�اكل الس�نوية الت�ي تحدث ح�ول املوازنة 
والقضاي�ا األخرى«. ونوه صال�ح اىل ان »املرحلة املقبلة 
مرحلة استحقاقات كبرية يف العراق وتتطلب الخوض يف 

مشاكلها الحقيقية«.
واعترب صالح ان »الع�راق نقطة تالقي العربي والكردي 
والش�يعة والس�نة وباق�ي الطوائ�ف، ونقط�ة تواصل 
إقليمي�ة بني الكتل البرشية من العرب والفرس والرتك«، 
موضحا ان »العراق حقق انفتاحا مهما عىل دول الجوار 
واملنطقة، واجتمعت يف بغداد دول املنطقة املختلفني مع 
بعضهم، ولكنهم متفقني اليوم عىل ان العراق املس�تقر 

يخدم مصالحهم«.
من جهته، قال نجريفان بارزاني رئيس اقليم كردستان 
بارزان�ي يف كلم�ة ل�ه »نح�ن يف إقلي�م كردس�تان كن�ا 
ومازلنا وس�نبقى مس�تعدين للمبادرة يف تحقيق األمن 
واالس�تقرار، ويتع�ني أن يك�ون هذا األمر م�ن أولويات 
عمل الحكومة العراقية املقبلة وكذلك إعادة النازحني إىل 

ديارهم، وينبغي حفظ أمنهم وكرامتهم«.
واكد بالقول »إننا يف اقليم كوردس�تان سنبقى عامال يف 
تحقيق األمن واالس�تقرار والتعايش س�واء يف العراق ام 
خارجه، ونحن مس�تعدون للتعاون مع جميع األطراف 
ملواجه�ة التحدي�ات التي تتع�رض لها الب�الد«. ودعا اىل 
إدارة مش�رتكة للمناطق املتنازع عليها بني أربيل وبغداد 
لعدم السماح لتنظيم داعش للتوسع مرة أخرى يف البالد، 
مبينا أن العوامل التي أدت إىل ظهور هذا التنظيم املتشدد 

لم تنته لغاية اآلن.
واش�ار اىل إن »االنتخابات االخرية جرت قبل موعدها يف 
6 أش�هر نزوال عن�د مطالب املتظاهري�ن يف احتجاجات 

الع�ام 2019« مش�ددا عىل أن�ه »يتعني أن يك�ون لدينا 
موقف ورؤية لعراق ما بعد وقبل داعش ونس�أل أنفسنا 
عن العوامل التي ادت لظهور داعش هل انتهت؟ الجواب 
ال«. وأضاف أن�ه »بعد االنتخاب�ات الفرصة متاحة ملنح 
الحقوق الطبيعية للش�عب، وتحقيق األمن واالس�تقرار 
وه�ذا أيضا يحتاج إىل وق�ت، وينبغ�ي للحكومة املقبلة 
العمل عىل تحقيق مطالب الشعب، والرشاكة السياسية 
بني الجميع«. ونوه بالقول »صحيح أننا حققنا االنتصار 
العس�كري عىل داع�ش ولكننا أمام مرحلت�ني يف الوقت 
الراهن االوىل: ترس�يخ الثقة والس�لم واألمن واالستقرار 

والثانية تتمثل بتوفري الخدمات ألبناء الشعب كافة«.
إىل ذل�ك، أطل�ق رئي�س تحال�ف ق�وى الدول�ة الوطنية 
عم�ار الحكيم مبادرة »لجم�ع الفائزي�ن يف االنتخابات 
واملعرتضني عىل نتائجها« مش�دداً عىل »رضورة االتفاق 
الوطني والحفاظ عىل النظام السيايس والديمقراطي«.

وقال الحكيم يف كلمته باملنتدى »رغم إمتالكنا العديد من 
األدلة والوثائق والتس�اؤالت التي تط�ال مجمل العملية 
اإلنتخابي�ة وخروقاتها الواضحة، ولك�ن ذلك لم يمنعنا 
من: التمس�ك بالخي�ار الديمقراطي واإليم�ان بالتداول 
الس�لمي للس�لطة ووجوب الركون اىل اآلليات الس�لمية 
والط�رق القانوني�ة يف اإلع�رتاض وكذلك إح�رتام خيار 

الناخبني واملشاركني يف العملية اإلنتخابية«.
وأش�ار اىل إن »اإلنتخاب�ات ل�م تنتج توازنات سياس�ية 
واضحة من حيث أكثرية عددية حاسمة او كتل متقاربة 
ومتجانسة تشكل أغلبية مريحة ومتفاهمة عىل منهاج 
حكوم�ي متني للس�نني األربع�ة القادمة«.. وش�دد عىل 
انه يجب االن »صناعة حل�ول و تفاهمات حقيقية عىل 
3 أصع�دة: الصعيد األول: إيجاد صيغ�ة تفاهم وتعاون 
للخروج من اإلنس�داد السيايس الحاصل لغرض تشكيل 
حكومة قوية ومس�تقرة وقادرة عىل إدارة مسؤولياتها 
بشكل صحيح، والصعيد الثاني: معالجة تبعات العملية 

اإلنتخابي�ة الحالية، بمراجعة ج�ادة للقانون اإلنتخابي 
واملفوضي�ة وإجراءاته�ا، والصعيد الثال�ث: إعادة الثقة 
ب�ني الجمهور ونظامه الديمقراطي ومؤسس�ات الدولة 
والقوى السياس�ية«. ودعا الحكي�م اىل »مبادرة وطنية 
سياس�ية وموس�عة تجمع جمي�ع الق�وى الفائزة عىل 
مس�توى املقاع�د او األص�وات وع�ىل مس�توى املتقبل 
للنتائج أو املعرتض عليها وعىل مس�توى القوى الكبرية 
او الق�وى الناش�ئة الش�بابية واملس�تقلة لوضع صيغة 
تفاه�م تفيض اىل إعادة التوازن للعملية السياس�ية من 
خ�الل إتف�اق وطني جام�ع متبنى م�ن قب�ل الجميع، 
بآلي�ات ونقاط وتوقيتات واضحة وعملية«. ونوه اىل ان 
»مث�ل هذا اإلتفاق بحاجة اىل وع�ي وتضحية من جميع 
األط�راف، دون اإلرضار بحقوق الفائزين وال القفز عىل 
مطالي�ب املعرتض�ني للميض قدم�ا والخ�روج من عنق 
الزجاجة، متجاوزين الش�د والتوتر وإالختناق السيايس 

الحاصل«.
وشدد الحكيم عىل رضورة إلتزام كافة األطراف باآلليات 
القانوني�ة والس�لمية يف اإلعرتاض والتف�اوض وإعتبار 
ال�دم العراق�ي خط�اً أحمرا ال يج�وز تج�اوزه من قبل 
الجمي�ع ووضع آليات واضحة لحل الخالفات أثناء وبعد 
تش�كيل الحكومة وإحرتام خيارات األطراف التي ترغب 
باملش�اركة او املعارضة او املمانعة حكومي�ا او برملانيا 
وان يت�م التصوي�ت عىل ورق�ة اإلتفاق الوطن�ي كقرار 

برملاني يف اوىل جلساته الرسمية.
ومن جهته عرب رئيس حكومة إقليم كردس�تان مرسور 
بارزان�ي عن األم�ل يف التمكن من اجتي�از مرحلة مابعد 
االنتخابات ونتائجها بنجاح وامليض بالعراق إىل ش�اطئ 
األم�ان. واض�اف يف كلمة له إن »املنطق�ة بصورة عامة 
وبلدن�ا بصورة خاص�ة يمر بمرحلة حساس�ة ومهمة، 
وعلين�ا يف ه�ذا املنتدى ومن خ�الل تب�ادل اآلراء وتقديم 
ه�ذه الكلم�ات أن نؤكد ع�ىل النقاط املهم�ة التي تؤثر 

عىل منطقتنا بصورة عامة«. وأش�ار إىل أنه »إىل 
جانب األجواء السياس�ية فإن املن�اخ الطبيعي 
أيضاً ش�هد الكثري من التغريالذي يمكن أن يؤثر 
م�ن أوجه عدة عىل العالقة بني الدول يف املنطقة 
ودول العال�م. ودع�ا الن يك�ون ه�ذا املوضوع 
أيض�اً واحداً من املواضيع املطروحة للبحث وقد 
ملسنا بوضوح أن مشكلة املياه مثالً واحدة من 
املشاكل التي تستطيع التأثري عىل العالقات بني 

الدول«.
ون�وه اىل وجود تغيريات عىل مس�توى املنطقة 
من خ�الل تكوين تحالفات وتدش�ني حوار بني 
ال�دول وق�ال إن »هذه ظاه�رة نح�ن ندعمها 
وندعم كل حوار سلمي من أجل التوصل إىل حل 

مناسب يف منطقتنا«.
أما القيادي يف الحزب الديمقراطي الكردستاني 
وزير الخارجية االس�بق هوش�يار زيباري فقد 
اعت�رب مرحلة ما بعد نتائ�ج االنتخابات املبكرة 
االخرية »أخطر أزمة يمر بها العراق« بعد العام 
2003 وسقوط نظام صدام حسني.. وعد األيام 
الع�رشة املقبلة التي س�تصادق عليها املحكمة 
االتحادية العليا عىل نتائج االنتخابات مفصلية 

وحاسمة.
واض�اف إن »االنتخابات جرت بتوافق عراقي و 
ال احد يس�تطيع ان يقول انا لم اؤيد االنتخابات 
والقي�ادات العراقية هي الت�ي وضعت القانون 
الجدي�د لالنتخاب�ات، ونحن كنا م�ن املعارضني 
)الح�زب الديمقراط�ي( له�ذا القانون«. وب�ني أن هذه 
لالنتخاي�ات  جدي�دة  بمفوضي�ة  »طالب�ت  القي�ادات 
وبالتصويت والعد االلكرتون�ي وبرقابة دولية، ومجلس 
األم�ن اتخذ قراراً بذلك، وإرس�ل بعثة دولية وايضا نحن 
والقي�ادات العراقية وافقنا عىل ذلك وقمنا بالتوقيع عىل 
وثيق�ة الرشف ومدونة الس�لوك االنتخابي .. مش�ريا اىل 
ان »نتائ�ج االنتخابات قد ال تريض الكل وهي يف تقديرنا 
م�ن االنتخابات الس�ليمة التي جرت يف الع�راق«. ونوه 
زيب�اري اىل إن »االنتخابات اف�رزت هذه القوى ولم تفز 
اي منه�ا باالغلبي�ة فهذا النظام االنتخاب�ي ال يركز عىل 
عدد األصوات ولكن عىل عدد املقاعد لذلك يجب ان نكون 

واقعيني وعمليني يف التعامل مع هذه النتائج«.
وعن مطالب�ات املعرتضني عىل االنتخاب�ات قال زيباري 
»أن نلغ�ي االنتخابات يعن�ي لن تكون هن�اك انتخابات 
أخ�رى يف الع�راق وتكون ه�ذه االخرية، وعدم التمس�ك 
بالدس�تور يعني العودة اىل الرجل الق�وي والدكتاتوري 
واعادة الف�رز اليدوي كامل�ة يخالف القان�ون ولكن يف 

بعض املراكز االنتخابية التي فيها طعون يمكن ذلك«.
ولفت بالقول »نحن نمر بايام صعبة وحساس�ة، وهذه 
اخطر ازمة يم�ر بها العراق الن هناك انقس�اما نصفيا 
وش�ديدا وهناك أطرفاً ترفض النتائج ونبحث عن حلول 
عن كيفية ان تكون الحكومة املقبلة جامعة«.. مش�ددا 
ع�ىل أن »الخارسي�ن يج�ب أالاّ يبق�وا خ�ارج العملية«. 
وح�ذر بالقول »نحن امام مرحلة حاس�مة تتمثل ب�10 
ايام تجري فيها عملية املصادقة عىل نتائج االنتخابات، 
و نح�ن نؤيد املصادقة، ام�ا تعطيل العملية ومنع اجراء 

املصادقة فسيخلق فوىض خطرية«.
يش�ار اىل ان منت�دى الس�الم واالمن يف الرشق االوس�ط 
ينعقد بمشاركة ش�خصيات حكومية وسياسية عديدة 

وتستمر اعماله حتى يوم غد االربعاء.

احلكيم أطلقها وشدد على اتباع »التضحية« واخليارات السلمية.. وقادة سياسيون: املخاطر على األبواب

مبادرة جلمع الفائزين ورافيض نتائج االنتخابات
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        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الخارجي�ة، أمس 
الثالثاء، تس�جيل أكثر من 300 
طلب ع�ودة لعراقيني عالقني يف 

الحدود البيالروسية.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة، 
أحم�د الصح�اف، يف بيان تلقت 

نس�خة  العراق�ي  املس�تقبل 
منه، »نش�هد إقباالً يف تس�جيل 
الطوعي�ة  بالع�ودة  الراغب�ني 
بواقع 240 مسافراً، و65 طالباً 

لجواز املرور«.
»وفودن�ا  أن  وأض�اف، 
بش�كل  تعم�ل  الدبلوماس�ية 

مستمر يف بالروسيا«.

اخلارجية: 240 شخصًا سجلوا للعودة الطوعية 
من بيالروسيا 

      بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه مجل�س ال�وزراء، أم�س الثالثاء، 
بإكمال مرشوع صندوق تقاعد تدريسيي 
وموظفي الجامعات األهلية، ودعم لبنان 

ب�500 ألف طن من زيت الغاز.
وقال وي�ز االتص�االت راكان الش�يباني 
يف ترصي�ح صحفي بعد جلس�ة مجلس 
ال�وزراء التي عق�دت إن »رئيس مجلس 
الوزراء قدم عرضاً عن األوضاع السياسية 
ومس�تجداتها،  واالقتصادي�ة  واألمني�ة 
وأص�در الكاظم�ي مجموع�ة توجيهات 
لل�وزراء تتعلق باهمية الجه�ود املبذولة 
م�ن أجل تذلي�ل العقبات أمام املش�اريع 
الت�ي تخ�دم أبن�اء ش�عبنا وع�دم التأثر 
باألوض�اع الت�ي يش�هدها البل�د يف هذه 

األي�ام، فالحكومة الحالي�ة وضعت منذ 
بداي�ة عمله�ا مواجهة تحدي�ات عديدة 
وأن  امللف�ات،  العدي�د م�ن  يف  ونجح�ت 

تؤسس لبناء دولة املؤوسسات«.
نص قرارات مجلس الوزراء:

أوالً/ املوافقة عىل تأجيل تسديد الغرامات 
املفروضة عىل ال�رشكات التي لم تتمكن 
من تقديم املعلومات القانونية كافة، عىل 
وفق التوقيتات الواردة بقانون الرشكات 
)21 لس�نة 1997( املع�دل، وذلك نتيجة 
ما مر به البل�د بظروف جائحة كورونا ، 
عىل أن تتحمل وزارة اإلعمار واإلس�كان 
والبلديات واألش�غال العامة وبالتنس�يق 
م�ع وزارة التج�ارة، مس�ؤولية تحدي�د 
مبلغ الغرامات املطل�وب تأجيلها، واملدد 

املحددة للتأجيل.

ثاني�اً/ التأكي�د عىل وج�وب تنفيذ حكم 
امل�ادة )16( م�ن قان�ون وزارة اإلعم�ار 
واإلسكان )33 لس�نة 2012(، باعتباره 
النص�وص  يقياّ�د عم�وم  خاص�اً  نص�اً 
الواردة يف قانون اإلدارة املالية، أو قانون 

املوازنة.
ثالث�اً/ التوجيه بتخصي�ص مبلغ قدره 
)مئت�ان  فق�ط  دين�ار،  ملي�ار   )250(
وخمس�ون مليار دينار عراقي(؛ لغرض 

رصف مستحقات الفالحني .
رابعاً/ ناق�ش مجلس ال�وزراء مرشوع 
صن�دوق تقاع�د التدريس�يني والعاملني 
يف الجامع�ات والكليات واملعاهد األهلية، 
وتم التوجيه بدراس�ة م�رشوع القانون 
واضافة املالحظات التي ذكرت يف جلسة 

مجلس الوزراء.

جملس الوزراء يوجه بإكامل مرشوع صندوق تقاعد موظفي اجلامعات األهلية ودعم لبنان بزيت الغاز

        بغداد / المستقبل العراقي

نفى املكتب اإلعالمي لرئاسة الجمهورية 
عف�واً  الرئاس�ة  إص�دار  قاطع�اً  نفي�اً 
ع�ن بع�ض املتهم�ني بجرائ�م اإلره�اب 
واملخدرات وما ش�ابه ذلك، من أس�اليب 

تهدُف لإلرضار باملجتمع العراقي.

وفيم�ا ينف�ي املكت�ب الرئ�ايس »ه�ذه 
�ة، التي ُتنرش  األخب�ار العارية عن الصحاّ
ب�ني الحني واآلخ�ر، فإنه يؤك�د رضورة 
استقاء املعلومة من مصادرها املعتمدة، 
�ات  واملوق�ع الرس�مي للرئاس�ة، واملنصاّ

التابعة له«. 
وأهاب »بوسائل اإلعالم واملدواّنني ومواقع 

التواصل االجتماعي وأبناء شعبنا العزيز 
إىل تحراّي الدقة يف املعلومة، خصوصاً مع 

الفرتة الحرجة التي تمراّ بها البالد«. 
وكان املطل�وب للقض�اء العراقي طارق 
الهاشمي أعلن اليوم عن إفراج أحد أفراد 
حمايت�ه املتهم�ني باإلره�اب ومحك�وم 

باالعدام.

رئاسة اجلمهورية تنفي إصدارها عفوًا عن متهمني باالرهاب واملخدرات
وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي، أمس الثالثاء، 
أمراً بشأن الجرحى االشقاء األربعة.   وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف بيان 
مقتض�ب تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان�ه »وجه القائ�د العام برتقية 
الجرحى االش�قاء االربع بعد اس�تقبالهم ووالدتهم اثناء جلس�ة مجلس الوزراء«.   
وأكد البيان أن ذلك جاء »بمتابعة شخصية من قبل السكرتري الشخيص للقائد العام 

للقوات املسلحة الفريق اول ركن محمد البياتي«.  

الكاظمي يرّقي اجلرحى األربعة 
بعد استقباهلم ووالدهتم 

        بغداد / المستقبل العراقي

نفذت قوة من الفوج الثالث يف اللواء الرابع بالحشد الشعبي عملية تفتيش 
يف محيط جبال بادوش يف محافظة نينوى.

وقال اعالم الحش�د الشعبي يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان 
»العملية شملت تفتيش وتأمني قاطع املسؤولية ملنع تسلل عنارص داعش 

واستهداف أمن املواطنني«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت هيئة النزاهة االتحادية، أمس الثالثاء، عن ضبطها معامالت 
ة ومديريَّة املجاري يف الديوانيَّة التي  رصٍف وهميَّ�ة يف دائرتي الصحَّ
ناه�زت مبالغها قراب�ة )8,000,000,000( مليارات دين�اٍر، ُمبياّنًة 

نها من إحباط عمليَّة الرصف يف ُمديريَّ�ة املجاري تمكُّ
دائرة التحقيقات يف الهيئة أفادت يف بيان لها تلقت املستقبل العراقي 
ن،  « فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة يف املُحافظة تمكَّ نسخة منه، أنَّ
بع�د قيامه بالبح�ث والتحري،  م�ن ضب�ط )177( معاملة رصٍف 
ة الديوانيَّة، تعوُد لس�نواٍت سابقٍة«، ُمشريًة إىل  وهميَّة يف دائرة صحَّ
أنَّ »مجم�وع مبالغ تلك املعامالت التي تمَّ ضبطها يف مخزٍن مرتوٍك 
ة بلغت )7,713,445,447( مليارات دينار«.  يقع خلف دائرة الصحَّ
دت املديريَّة قيام فريق العمل بإحباط رصف  ويف عمليٍَّة منفصلٍة، أكَّ
مبالغ ُمعامالٍت وهميٍَّة يف ُمديريَّة مجاري الديوانيَّة، وضبط أوليات 
صيانٍة ألربع محطات مجاٍر يف املُحافظة«، الف�تًة إىل أنَّ »ال�ف�ري�ق 
ك�ش��ف، ب�عد ال�ُمت�ابع��ة وال�بح�ث، أنَّ تل�ك املُعامالت وهميَّة 
ول�م تتم أيَّة أعمال صيانة للمحطات، فضالً عن عدم رشاء أي مواد 
ة بالرشاء يف ُمديريَّة  ا قامت به اللجن�ة املُختصَّ له�ا، عىل العكس ممَّ

مجاري الديوانيَّة من تنظيم ُمعامالت رشاء للمواد«. 
َذتا  واشارت اىل انه »تمَّ تنظيم محرضي ضبط بالعمليَّتني، اللتني ُنفِّ
رتني قضائيَّتني، وعرضهما عىل قايض محكمة تحقيق  بناًء عىل  ُمذكَّ
ة بنظر قضايا النزاه�ة، الذي ق�رَّراس�تقدام لجنة  الديوانيَّة املُختصَّ
املُشت�ريات يف القضيَّة الثانية وفقاً ألحكام املادة )331( من قانون 

العقوبات«. 

احلشد الشعبي يطلق عملية تفتيش بمحيط 
جبال بادوش

النزاهة تضبط معامالت رصف ومهية بقرابة
 8 مليارات دينار يف الديوانية

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وكال�ة وزارة الداخلي�ة 
لش�ؤون الرشط�ة القب�ض 87 

متهماً بجرائم مختلفة.
تلق�ت  للوكال�ة  بي�ان  وذك�ر 
املستقبل العراقي نسخة منه انه 

تم القبض عىل »سبعة أشخاص 
بحوزته�م م�واد مخ�درة و14 

سيارة مخالفة للتعليمات«.
 78« ع�ىل  القب�ض  اىل  وأش�ار 
متس�والً وأثنني بته�م بالخطف 
والنص�ب واالحتيال يف العاصمة 

بغداد«.

وكالة شؤون الرشطة تلقي القبض عىل 87 متهاًم 
بينهم بجرائم اخلطف والنصب 
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    بغداد / عامر عبدالعزيز 

اعلن�ت وزارة التجارة بدء فروع الرشك�ة العامة لتجارة 
الحبوب يف املثنى و الديوانية اليوم بدء استالم اول كميات 
الش�لب م�ن الفالح�ني و املزارعني للموس�م التس�ويقي  
2021 – 2022، اكد ذلك مدير عام الرشكة العامة لتجارة 

الحبوب املهندس باسم نعيم العكييل . 
وقال إن مراكزنا التسويقية فتحت يف محافظات الديوانيه 
و املثنى ابوابها رس�ميا امام الفالحني و املسوقني لتعلن 
دخول و استالم اول كميات الشلب املسوق لهذا املوسم . 
واضاف مالكاتنا العاملة يف املواقع املنتجة للشلب وخالل 
االيام املاضية انهت كافة االس�تعدادات االدارية و الفنية 

ووفرت كل مستلزمات انجاح حملة التسويق .وبني اىل ان 
فرع الرشكة يف الديوانية سجل دخول اول كمية من شلب 
الياسمني لصومعة الشامية . وبني اىل ان سايلو السماوه 
التاب�ع لفرع الرشكة يف املثنى اس�تلم الي�وم اول كميات 
ش�لب العنرب من فالحي املحافظة وتم س�حب نموذج  و 
بدء فحص الكمية يف وح�دة املخترب وبحضور مدير فرع 

الرقابة التجارية واملالية يف املثنى ، بلغت الكمية املستلمة 
)2٨.٥٦0 ( طن شلب عنرب . وكان فرع النجف االرشف قد 
بارش باس�تالم اول كميات الشلب من الفالحني الخميس 
امل�ايض و البالغة كميته�ا بح�دود ) 4.444 ( فقط اربع 
طن و اربعمائه واربع واربعون كغ.واختتم العكييل اىل ان 

كميات الشلب املستلمة تجاوزت الستمائة طن.

جتارة احلبوب تفتح ابواب املراكز التسويقية يف حمافظتني ايذانًا باستالم اوىل كميات الشلب
إضافة إىل مواقع الشركة يف النجف

    بغداد/ المستقبل العراقي

قال أمني عام أوبك محمد باركيندو، 
املنظم�ة ت�رى  إن  الثالث�اء،  أم�س 
يف  فائ�ض  َتك�ّون  ع�ى  م�ؤرشات 
املعروض النفطي اعتبارا من الشهر 
املقب�ل، لذل�ك يتعني ع�ى أعضائها 
وحلفائه�ا توخي الحذر الش�ديد يف 
يف  اإلنت�اج  لسياس�ات  مراجعته�م 

االجتماعات الشهرية.  
وقال باركيندو ع�ى هامش مؤتمر 
ع�ن الطاق�ة ل�دى س�ؤاله عم�ا إذا 

كان واثق�ا م�ن ظه�ور فائض نفط�ي العام 
املقبل »س�يبدأ الفائض بالفعل يف ديسمرب... 
هذه إش�ارات يجب أن نكون حذرين حيالها 

للغاية«.  
ورف�ض باركيندو توضيح ما إذا كانت أوبك+ 

ستتمس�ك بسياس�تها االنتاجي�ة القائمة يف 
اجتماعها يف الثاني من ديسمرب كانون األول.  
وارتفع خام برنت ٥2 س�نتا أي 0.٦ باملئة إىل 
٨2.٥7 دوالر للربميل بحلول الس�اعة 11:3٥ 
بتوقي�ت غرينت�ش، يف ح�ني زاد خ�ام غ�رب 
تكس�اس الوسيط 40 س�نتا أي 0.٥ باملئة إىل 

٨1.2٨ دوالر للربميل.  
وق�ال باركين�دو »التوقع�ات، ليس 
فقط من أوبك لكن أيضا من منظمة 
الدولي�ة ومص�ادر أخرى،  الطاق�ة 
تشري إىل أنه سيكون هناك فائض يف 
السوق قياسا عى مخزونات منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية، خالل 

فصول العام املقبل«.  
وأضاف »وهناك دالئل أخرى تش�ري 
إىل إنه يتوجب علينا الحذر الشديد يف 

القرارات التي نتخذها كل شهر«.  
وتاب�ع أن أوبك لها مصلحة كبرية يف 

ضمان استمرار التعايف االقتصادي العاملي.  
وق�ال أيض�اً »نح�ن نعتق�د أننا عى مس�ار 
االنتع�اش، وبالنس�بة لنا داخ�ل أوبك فنحن 
س�نواصل القيام بكل ما هو مطلوب لضمان 

أال يتعثر هذا االنتعاش«.

مدير عام »أوبك« يتوقع فائضًا نفطيًا: هذا حتذيرنا 
ألعضاء وحلفاء املنظمة

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مصدر مطل�ع لوكالتنا ان مرصف 
الرافدي�ن ح�دد فروع�ه املش�مولة بمنح 
الق�وات  ومنتس�بي  للموظف�ني  الس�لف 

األمنية. 
والفروع هي، كاآلتي: 

- فروع بغداد
- فرع الزوية 

- فرع حي الوحدة
- فرع الباب الرشقي 

- فرع الرافعي 
- فرع حي العامل

- فرع الخنساء
- فرع الوطني

- فرع الحي العربي
- فرع الخلفاء
- فرع املنصور

- فرع االعظمية
_ فرع الخرضاء

- فرع املعرفة
- فرع الوزيرية

- فرع املشتل
- فرع ساحة الفردوس

- فرع باب املعظم 

فروع املحافظات
- فرع اسمنت الجنوبية

- فرع مسلم بن عقيل
- فرع حي االمري

- فرع الغري 
- فرع الحيدرية

- فرع املثنى
- فرع القادسية

- فرع الحمزة
- فرع قرطبة

- فرع بابل
- فرع الجرس
-فرع القاسم
-فرع العباس
-فرع الهندية 

-فرع عيل الغربي
- فرع الشطرة
-فرع الشنافية

-فرع االستقالل
-فرع املدينة

-فرع الصيادلة
-فرع االنبار
- فرع دياىل

- فرع الفاروق

بالتفاصيل.. فروع مرصف الرافدين املشمولة 
بمنح السلف للموظفني ومنتسبي القوات األمنية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصح�ة ع�ن تس�جيلها ع�دد من 
ال��ح���االت ال�ح�رج��ة امل�ص�اب��ة ب�وب�اء 
ك��ورون���ا خ���الل ال�ي�وم��ني امل�اض�ي�ني 
وصفت�ه  م�ؤرش  يف  امللقح�ني،  لغ�ري  خاص�ة 
ب�«الخط�ري« يمهد لدخول امل�وج��ة ال�راب�ع�ة 

ل�ل�وب�اء.
ال�ص�ح��ة  ت�ع�زي��ز  م�دي��ر  وق���ال   
ان  صحف�ي،  ترصي�ح  يف  ال�ع�ب�ي��دي  هيث�م 
ش���ه��دا  االخ��ي��ري���ن  »ال�ي�وم��ني 
ظ��ه��ور ح���االت ح���رج���ة ل��غ��ي��ر 
م��ؤش���ر  وه����ذا  امل��ل��ق��ح���ني 
خ��ط��ي���ر، ق���د ن��دخ���ل م�ن خ�الل�ه 
م�ع  ل�ل�وب��اء  ال��راب��ع���ة  امل��وج���ة 
دخ���ول م��وس���م ال��ب��رد ال��ت��ي تكثر 
في�ه االلتهاب�ات التنفس�ية بأنواعه�ا م�ن�ه�ا 
يج�ب  ل��ذا  وك��ورون���ا،  ال�ف�ي�روس��ي�ة 
ت�وخ��ي ال�ح��ذر بتلق�ي اللق�اح او االلت�زام 
باالجراءات الوقائية من ارت��داء الكمامة خشية 

م�ن ارت�ف�اع اعداد االصابات«.
للوب�اء  ال�راب�ع��ة  »امل�وج��ة  ان  واوض���ح 
ب��االم��ك��ان ت�م�ي�ي�زه�ا ع�ن�د ارت��ف��اع 
ع�دد االصابات ع�ن املع�دل الح�ايل، ف��ض��ال 
ع��ن ت��ع��رض��ه��ا ل��الط��ف��ال بنسبة 

عالية«.
وب���ني ال�ع�ب�ي��دي ان »م���ن ال�ع�وام��ل 
ال�ت�ي ت�س��اع�د ع�ل��ى م�ع�رف�ة امل�وج�ة 
ال��ج��دي��دة أخ��ذ ع�ي�ن�ات ع�ش��وائ�ي�ة 
م�ن ال�ح��االت املختلف�ة املس�جلة يف ب�ع�ض 
امل�ح�اف�ظ��ات واج����راء عملي�ة ف��ص��ل 
امل�خ�ت�ب��رات  ف���ي  ال��ج��ي��ن���ات 
املتخصصة، وبالتايل يتم اكتش�اف ن�وع الساللة 

ويثبت دخولها للبلد من عدمه«.
ول�ف�ت ال��ى »اه�م�ي�ة اب���راز ال�ب�ط�اق�ة 
التلقيحي�ة يف امل��دارس والجامع�ات لتخفي�ف 
وط��أة ان�ت�ش��ار ك�ورون��ا، وف��ي ح�ال�ة 
ال�����زام  يج�ب  ال�ل�ق��اح  أخ���ذ  ع���دم 
 )PCR( ال�ش��خ�ص ب��اج���راء م�س��ح�ة

اسبوعيا«.

الصحة تسجل مؤرشًا 
»خطريًا« لدخول املوجة 

الوبائية الرابعة

    بغداد / المستقبل العراقي

فكك�ت مف�ارز األم�ن الوطن�ي يف بابل ش�بكة لتزوير س�ندات 
العقارات بضمنها أربعة موظفني.

وذك�ر بي�ان العالم الجهاز تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
ان�ه »وبناًء ع�ى معلومات اس�تخبارية دقيق�ة ، تمكنت مفارز 
جه�از األمن الوطني يف محافظة بابل بعد اس�تحصال املوافقات 
القضائي�ة من تفكيك ش�بكة مؤلفة من )10( اش�خاص بينهم 
)4( موظفني يف التس�جيل العقاري والبطاقة الوطنية يختصون 
بتزوير املستمسكات الرسمية وسندات العقارات ووكاالت عامة 
وعدد كبري من معامالت القس�ام الرشعي لبي�ع امالك املواطنني 

املهاجرين يف محافظتي بابل والبرصة«. 
وأضاف  »جرى تدوين اقوالهم اصوليا، وتمت احالتهم اىل الجهات 

القانونية املختصة إلتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم«. 
ولف�ت البيان اىل »إص�دار املحكمة الحقاً قراراً بس�جن املوظفني 
املتورط�ني وفق احكام ق�رار )1٦0( ملدة )٥( س�نوات، اما بقية 
املتهمني فقد اصدرت املحكمة قراراً بس�جنهم وفق احكام املادة 

)290( عقوبات وملدة )10( سنني«.

بينهم موظفون.. تفكيك شبكة 
لتزوير سندات العقارات يف بابل

    بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب رئي�س هي�أة التقاع�د الوطنية الدوائ�ر املعني�ة برتويج 
معامالت التقاعد ملنتس�بيها املشمولني بالحرص والدقة يف انجاز 
ما يقع عى عاتقها ، عازياً ذلك ان استكمال هذه الدوائر لالوراق 
املطلوب�ة يؤدي اىل الترسي�ع يف اتمام معامل�ة املتقاعد يف هيئتنا 
بوقت قيايس قد اليتجاوز الس�اعة الواحدة ، لكن التلكؤ والتأخري 
وعدم الدقة واهمال بعض الجوانب االدارية املطلوبة قد يتس�بب 

بالرضر والتأخري للمتقاعد.
كم�ا دعا جمي�ع الدوائر اىل ارس�ال االس�تقطاعات والتوقيفات 
التقاعدية ملوظفيها بش�كل مستمر وبخالفه سينعكس ذلك عى 
االجراءات الخاصة بمعام�الت املتقاعدين وما يرتتب عليهال من 
تأخ�ري وتك�رار املراجعات ، الن ع�دم ورود هذه االس�تقطاعات 
ي�ؤدي اىل عدم اس�تطاعتنا تروي�ج املعامالت لوج�ود خلل اداري 

ومايل فيها .
وم�ن اجل انس�يابية العم�ل والتوج�ه اىل اس�تخدام التكنلوجيا 
الحديث�ة واالتمت�ة يف عم�ل الهيأة ، طالب الس�يد رئي�س الهيأة 
الوزارات املعني�ة مثل الصحة والداخلية والع�دل اىل تزويد الهيأة 
بش�كل متواصل بالوقوع�ات التي تطرأ ع�ى املعلومات الخاصة 
باملواطن�ني م�ن وفيات وقس�ام رشعي واحداث اخرى ليتس�نى 

تأشريها يف سجالتها.

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه�ت وزارة التعلي�م العايل والبح�ث العلمي بتعزي�ز إجراءات 
التقدي�م والقبول يف الجامعات والكلي�ات األهلية عى وفق خطة 

العام الدرايس 2021 /2022.  
ويف ه�ذا الس�ياق ناقش�ت دائ�رة التعلي�م الجامع�ي األهيل مع 
م�دراء التس�جيل يف الجامع�ات والكليات األهلي�ة مضامني دليل 
الطالب الذي س�يطلق يف املدى املنظور وآليات التقديم والقبول يف 
الجامعات والكليات األهلية يف ضوء الطاقة االستيعابية املقررة. 
واس�تمع الحارضون اىل توجيهات ال�وزارة برضورة التكامل مع 
نظام القب�ول املركزي وتقديم الدعم للطلب�ة خالل فرتة التقديم 
املرتق�ب وتمك�ني املتفوقني م�ن التنافس ع�ى املنح الدراس�ية 

املجانية.

رئيس هيأة التقاعد: الوزارات والدوائر مطالبة 
بارسال االستقطاعات والتوقيفات التقاعدية ملوظفيها

التعليم توجه اجلامعات األهلية بتمكني 
الطلبة املتفوقني من املنح الدراسية املجانية

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت وزارة التج�ارة، أم�س الثالثاء، ع�ن 3 خيارات لدع�م االف�ران واملخابز بمادة 
الطحني.

وق�ال الناطق باس�م ال�وزارة، محمد حن�ون ان »وزارة التجارة دخلت ع�ى خط مادة 
خ�الل  م�ن  الطح�ني 
زي�ارة املخابز واالفران 
املش�اكل،  عى  لالطالع 
وجب�ة  اط�الق  وت�م 
كاملة منها وحاليا يتم 

تجهيزها للمواطنني«.
واش�ار اىل ان »ال�وزارة 
تدرس 3 خيارات لدعم 

االفران واملخابز وهي:
م�ن  االس�تفادة  اوال: 
نسبة النمو يف املطاحن 
وتجهيزها  الحكومي�ة 
بس�عر  تب�اع  كم�ادة 

مدعوم.
ثانيا: مشاركة تجارة الحبوب باتجاه رشاء كمية من مادة الحنطة االسرتالية وطحنها 

وتوزيعها عى املخابز واالفران.
ثالث�ا: الرشوع بامل�رشوع الوطني النتاج طح�ني الصفر والول مرة م�ن خالل القطاع 
الخ�اص عرب املطاحن االهلية والتي ستس�تورد وتطحن وتنتج بالتايل تنافس الس�وق 

املحلية. 
وخت�م حن�ون »ال�وزارة تطل�ق 4٥0 ال�ف طن من م�ادة الطح�ني كل وجب�ة لتجهيز 

الوكالء«.
وكانت وزارة التجارة، اعلنت مس�بقاً انها رشعت بمتابعة أس�عار الطحني يف األس�واق 

املحلية.
وقال معاون مدير عام الرقابة التجارية واملالية يف وزارة التجارة أحمد فاهم يف ترصيح 
متلف�ز، ان إرتف�اع األس�عار عاملياً للحنط�ة اىل ٥00 دوالر للطن الواح�د أمر لم يحصل 

سابقا بسبب تغيري املناخ والجفاف وزيادة الطلب وعوامل أخرى.
واك�د، ان أس�عار الصم�ون ثابتة وال زال�ت 10 صمونات بالف دين�ار وهناك طلب عى 
الطحني بسبب ارتفاع بأسعار العلف للدواجن واملوايش، مبينا ان مادة الطحني سُتدفع 

لألسواق بأسعار مدعومة. 

التجارة تكشف عن 3 خيارات 
لدعم األفران واملخابز

العراق حيدد حجم صادراته 
النفطية خالل الربع األول

من العام املقبل

الرتبية تصدر توضيحًا بشأن سنوات 
الرسوب للثالث املتوسط والسادس اإلعدادي

    بغداد / المستقبل العراقي

حدد وزير النفط إحس�ان عبد الجبار، أمس الثالثاء، حجم صادرات العراق 
يف الربع األول من عام 2022، فيما أكد التزام العراق بمحددات أوبك.  

وقال عبد الجبار، يف ترصيح للوكالة الرس�مية، إن »سياس�ة أوبك ليس�ت 
لخفض او رفع األس�عار وإنما تعمل عى تحقيق االس�تقرارية يف امدادات 
الطاق�ة يف العالم«، مبيناً أن »هدف أوبك هو منع االنهيار يف أس�عار النفط 
ومن�ع االرتف�اع الحاد يف األس�عار وال يوجد هدف للوصول اىل س�عر معني 

وإنما الهدف األسايس هو تحقيق االستقرارية«.  
وأضاف، أن »اوبك ماضية بزيادة طبيعية بنحو 400 ألف برميل لكل شهر، 
وس�يكون هناك إعادة مراجعة خالل الربع األول لعام 2022 للنظر لإلبقاء 
ع�ى ه�ذه الزيادة«، مش�ريا اىل أن »العراق يهدف إىل الوص�ول اىل 3 ماليني 

و200 الف برميل من منشآته الجنوبية لتصدير النفط الخام«.  
وتاب�ع أن »الحصة املحددة لالقليم هي 2٥0 الف برميل يوميا«، الفتا اىل أن 
»العراق ملتزم بمحددات أوبك وبكل القرارات التي يتفق عليها الرشكاء«.  
وأك�د عبد الجبار، أنه »من املف�رتض أن نصل يف الربع األول من عام 2022 
اىل 3 ماليني و400 الف برميل وهي حصتنا يف السوق«، الفتا اىل أن »العراق 
ل�ن يتجاوز الحص�ة وال يطلب االس�تثناء بغية تحقيق االس�تقرارية بهذا 

االتجاه«.

   بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ررت وزارة الرتبية أم�س الثالثاء 
الصف�وف  يف  للراس�بني  الس�ماح 
املتوس�طة  ملرحلت�ي  املنتهي�ة 

واالعدادية الدوام للسنة الثالثة.
ووفق�ا لكت�اب حمل توقي�ع املدير 
للتقوي�م  الع�ام  للمديري�ة  الع�ام 
عب�د  نعم�ة  ش�اكر  واالمتحان�ات 
عون فإنه »ُيس�مح للط�الب الذين 
رس�بوا س�نتني يف الصف الواحد يف 

املدارس الثانوية والنهارية )العامة 
يف  ثالث�ة  س�نة  ال�دوام  واملهني�ة( 

املدارس الثانوية املسائية«. 
وأش�ار الق�رار إىل أن طلب�ة الثالث 
االع�دادي  والس�ادس  متوس�ط 
املس�ائية  امل�دارس  يف  الراس�بني 
للع�ام ال�درايس )2021/2020( ال 
يحق لهم ال�دوام للس�نة الثانية يف 
هذه املدارس، ويح�ق لهم التقديم 
للع�ام  الخارجي�ة  لالمتحان�ات 

الدرايس )2022/2021(.

يضم مراكز ختصصية لألمراض املستعصية والنادرة

مستشفى الكرامة.. انجازات وخدمات وهتيئة ردهات لعزل مرضى فريوس »كورونا«
    تقرير / احمد عبد الصاحب كريم

    تصوير / علي محمد علي السراي

تعد مستشفى الكرامة التعليمي من اقدم و اشهر 
املستش�فيات الكربى يف العراق و التي تأسس�ت 
ع�ام 1927 بمس�احة )٥( دونم س�عة )44٥( و 
تض�م مبن�ى االستش�ارية و الطوارى و اقس�ام 
)الباطنية ، الجراحية ، الجناح الخاص ، املجاري 
البولي�ة ، العي�ون ، االذن و االن�ف و الحنج�رة ، 
مركز الحروق ، قس�م النس�ائية و التوليد ، قسم 
االطفال ، الكس�ور و العظام ( ، فضال عن املركز 
التخصصية الكربى )مركز الحياة لغس�ل الكى، 
مرك�ز إمراض الدم )الثالس�يميا( ، مركز العناية 
التنفس�ية ، مرك�ز الجراحة الناظوري�ة ، مركز 
الخالي�ا الجذعي�ة ، مركز امراض و غس�ل الكى 
)االطف�ال( ، املركز العالجي و االرش�ادي ملرىض 
العوز املناعي ، املخت�ربات و وحدات الفحوصات 

الساندة و تستقبل اكثر من )1٨000( الف مراجع 
ش�هريا باالضافة اىل اجراء اكثر من )100000( 
ال�ف فحص و تحليل مختربي ش�هرياو اكثر من 
)4٥0( عملية جراحية متنوعة و )٨000( فحص 
يف الوحدات الس�اندة و تس�جيل اكثر من )200( 
حال�ة والدة ش�هريا و تقدم خدماته�ا الطبية و 
الصحي�ة لجميع املواطنني م�ن كافة املحافظات 

العراقية
و بني مدير مستشفى الكرامة التعليمي الدكتور 
)حس�ام جم�ال جلي�ل الديبس( ان مستش�فى 
الكرام�ة التعليم�ي تعترب م�ن اكرب املؤسس�ات 
الصحي�ة يف جانب الكرخ و تمتل�ك اكفأ املالكات 
الطبي�ة و الصحي�ة و العالجية م�ن ذوي الخربة 
و التيتض�م اح�د اهم و اكرب املراك�ز التخصصية 
يف الع�راق اهمه�ا مرك�ز ام�راض ال�دم الوراثية 
)التالس�يميا( و و ه�و املرك�ز الوحي�د يف جانب 
الك�رخ و بس�عة رسيري�ة )1٦0( رسي�ر و يت�م 
تقدي�م العالجات و بعض ه�ذه العالجات نادرة 

و باهض�ة الثمن اىل املصابني املس�جلني مجانا ، 
و املرك�ز امله�م االخر ه�و مركز الحياة لغس�يل 
الكى و مركز العناية التنفسية و مركز الجراحة 
الناظوري�ة و مرك�ز الخالي�ا الجذعي�ة و مرك�ز 

امراض و غسل الكى )االطفال(. 
و اض�اف جليل بناءا ع�ى توجيه�ات مدير عام 
دائ�رة صح�ة بغ�داد الك�رخ الدكتور )جاس�ب 
لطي�ف عيل الحجام�ي( ب�رضورة تهيئة ردهات 
لعزل املرىض املصابني بفريوس كورونا و تحسبا 
لدخ�ول املوجة الجديدة تم تهيئ�ة ردهات للعزل 
بسعة )102( رسير و تجهيزها بكافة االجهزة و 

املعدات الطبية و االوكسجني الطبي
و اضاف مدير مركز الحياة لغسيل الكى اخصائي 
ام�راض و زرع ال�كى الدكت�ور )صف�اء الدي�ن 
جميل( ان مركز الحياة يف مستشفى الكرامة يعد 
من احد املراكز الكربى و املهمة يف عالج و غسيل 
ال�كى و بل�غ ع�دد املراجعني املس�جلني يف املركز 
اكثر م�ن )320( مري�ض اجريت له�م )2٨٥٨(

عملية غس�ل كى خالل ش�هر ترشي�ن االول من 
الع�ام الجاريللم�رىض الغري مصاب�ني باالمراض 
الفريوسية و التهاب الكبد الفايروسيباالضافة اىل 
اجراء عمليات الغس�ل الكلوي ل�لمرضىاملصابني 

بمرض التهاب الكبد الفايرويس
و اض�اف جمي�ل يتك�ون املرك�ز م�ن ردهت�ني 
تحت�وي كل ردهة عى )20( رسير و )20( جهاز 
لغس�ل الكى و يرتاوح زمن الغسلة الواحدة لكل 
مريض من )3 – 4( س�اعات بواقع ثالث غسالت 
اس�بوعيا و منظومت�ني لتنقي�ة و تصفية املياه 
مبينا ان املركز يق�دم خدماته الطبية و الصحية 
عى م�دار )24( س�اعة بواقع )4( ش�فتات من 
الس�اعة الخامسة صباحا و لغاية منتصف الليل 
باإلضاف�ة للح�االت الطارئ�ة و يتم اج�راء كافة 
الفحوصات التشخيصية و الرسيرية و املختربية 
لكل مريض للتأكد من اصابته بعجز كلوي و يتم 
تثبيت بيانات امل�رىض و اعطائهم جدول لغرض 

اجراء عمليات الغسل الكلوي .
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 6177/ب2021/4

التاريخ 2021/11/16
اعالن

اىل / املدعى عليهم ) نصري ماجد سهر وعماد عبد القادر 
سالم ومثنى عاتي سالم (

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 
 CHF

اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى املرقم�ة اعاله ضدك�م الذي 
يطلبون فيها 

الحك�م بالزامك�م بتاديتكم ل�ه   وبالتكاف�ل والتضامن 
بينك�م  مبلغ�ا ق�دره 1500 $  ع�ن الق�رض  امل�ؤرخ 
2015/2/10  ونظ�را لثب�وت مجهولية مح�ل اقامتكم 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي  يف محكم�ة اس�تئناف 
البرصة  واشعار املجلس البلدي ملنطقة االبلة الثالثة   لذا 
تقرر تبليغكم اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة 2021/11/21 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند 
عدم حضوركم او ارس�ال من ينوب عنكم س�وف تجري 

املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 355/45  
املحلة او رقم واسم املقاطعة 1 كريشات  

الجنس دار 
النوع ملك رصف

رقم الباب
 رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة 298 م2
املشتمالت :  خمسة دور شيلمان بناء رديء   

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية

الشاغل احمد رضا وحيد 
مقدار املبيع : 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة باملزايدة العلنية 
العق�ار املوص�وف اع�اله العائد للراهن جاس�م حس�ن 
علوان لقاء طل�ب الدائن املرتهن م�رصف الرافدين فرع 
العباس�ية  / البالغ )26440767( ستة وعرشون مليون 
واربعمائ�ة واربعون الف وس�بعمائة وس�بعة وس�تون 
دينار فعىل الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة 
خالل )30(يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة 
مرصفي�ة ال تقل ع�ن 10% م�ن القيمة املق�درة للمبيع 
البالغ�ة )   اع�اله  ( مائت�ان  مليون دين�ارا وان املزايدة 

ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري
رافد ستار عبد االمري

مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة الحلة
العدد 5642/ب/2021
التاريخ 2021/11/15

اعالن
اىل املدعى عليه / عباس جاسم هادي عبد

اق�ام املدعي فراس ناجي محمد الدعوى البدائية املرقمة 
اع�اله يطالبك بمبلغ م�ن املال قدره مليون�ني وثلثمائة 
وخمس�ة وس�تون الف دين�ار وملجهولية مح�ل اقامتك 
حسب رشح املفوض عقيل حسني دوحي يف 2021/11/8 
واشعار مختار  منطق حي نادر املدعو عبد السميع نجم 
عبد ايوب ل�ذا قررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني لغرض حضورك ام�ام محكمة بداءة 
الحل�ة يف ي�وم املرافع�ة املوافق 2021/11/24 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا ويف حال عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

احسان طعمه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /  3975

التاريخ 2021/11/16
اىل  / املدعو / عادل حسني سعدون

اعالن
قدم طالب حجة الفقدان  دوفه حسني منجل  طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة فقدان  بحق 
املدعو )عادل حسني سعدون( قررت املحكمة تبليغك  
يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك الحض�ور امامه�ا خالل 
ع�رشة اي�ام من تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 6100/ب2021/4

التاريخ 2021/11/16
اعالن

اىل / املدعى عليها ) كريمه عامر عبد الحميد( 
االس�كان  ملؤسس�ة  املف�وض  املدي�ر  املدع�ي  اق�ام 

التعاونية 
 اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اع�اله ضدك الذي 

يطلب فيها 
 الحك�م بالزام�ك  واملدع�ى عليه االخ�ر بتاديتكما له 
وبالتكافل والتضامن بينكما  مبلغا قدره 1600 $  عن 
القرض  املؤرخ 2021/1/31  ونظرا لثبوت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي  يف محكمة 
ب�داءة النارصي�ة واش�عار مخت�ار منطق�ة الصابئة 
حيدر طالب داخل   لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 2021/11/21 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 6174/ب2021/4

التاريخ /  /
اعالن

اىل / املدعى عليها ) نرصه عليوي جرب( 
االس�كان  ملؤسس�ة  املف�وض  املدي�ر  املدع�ي  اق�ام 

التعاونية 
اضاف�ة لوظيفته الدع�وى املرقمة اع�اله ضدك الذي 

يطلب فيها 
الحك�م بالزام�ك  واملدعى علي�ه االخ�ر بتاديتكما له 
وبالتكاف�ل والتضام�ن بينكم�ا  مبلغا ق�دره 1400 
$  ع�ن الق�رض  امل�ؤرخ 2020/8/1  ونظ�را لثبوت 
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي  
يف محكم�ة بداءة كربالء واش�عار مخت�ار دور واطئة 
الكلفة عبد اليذ عبد سوادي املرشدي  لذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة 
2021/11/21 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

اعالن 
قدمت املواطنة ) علياء جاس�م جرب (  الدعوى لتبديل 
) لق�ب ابنها القارص احمد س�امي س�ليم ( وجعله ) 
الرشيف الحسني ( بدال من ) الزوبعي( فمن لديه حق 
االع�رتاض عىل ذلك مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوما وفق املادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

اعالن 
قدم املواطن ) عيل سامي سليم (  الدعوى لتبديل ) اللقب 
( وجعله ) الرشيف الحس�ني ( بدال من ) الزوبعي( فمن 
لديه حق االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوما وفق املادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

����������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف
محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة

العدد وفاة / 2021
التاريخ 15/ 11/ 2021

إعالن
قدم املدعو توفيق عبد الحسني 

طلبا يروم فيه الحصول ع�ىل حجة وفاة للمدعو بركات 
توفيق عبد الحس�ني عىل أنه تويف بتاريخ 14/ 9/ 2007 
فم�ن تتوفر لديه املعلومات عن املدعو بركات توفيق عبد 
الحسني عليه مراجعة املحكمة خالل مدة أقصاها عرشة 

أيام من تاريخ النرش وبخالفه سيتم إصدار الحجة
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 3947

التاريخ 2021/11/15
اعالن 

اىل / املدعى عليه  / حيدر عبد زيد نارص
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم  من قب�ل طالبة حج�ة االذن 
باس�تصدار جواز س�فر للمدعوه ضحى كاظم حس�ون  
ام�ام ه�ذه املحكم�ة فقد اص�درت املحكم�ة حجة اذن 
باس�تصدار ج�واز س�فر املرقم�ة 6 يف 2021/11/11    
وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب  رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مختار حي الجزائر  / النجف ل�ذا تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفيتن يوميتني محليتني رس�ميتني فعليك 
الحضور امام ه�ذه املحكمة بعد تبلغك بثالثة ايام وعند 

عدم حضورك سوف تصدق الحجة وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 

التاريخ 2021/11/15
اىل  / املدعو / عدنان عبد عطش جبار

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة  قحطان عبد عطش جبار  طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق 
املدعو )عدنان عبد عطش جبار ( قررت املحكمة تبليغك  
يف الصح�ف املحلية فعليك الحض�ور امامها خالل عرشة 
ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب 

وفق القانون 
القايض

عمار هادي املوسوي
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /  3977

التاريخ 2021/11/16
اىل  / املدعو / هدال حسني سعدون

اعالن
قدم طالب حجة الفقدان  دوايل عبد الحس�ني فريخ طلبا 
اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة فقدان بحق 
املدعو )هدال حس�ني سعدون( قررت املحكمة تبليغك  يف 
الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام 
م�ن تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظ�ر بالطلب 

وفق القانون 
القايض

محمد عبد الباقي امليايل

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
 دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء

العدد 25/استمالك/2021
التاريخ:2021/11/1 

اعالن
إىل / املستملك منهم 

1-جميل�ة عبدالرزاق محمود 2- فاطم�ه إبراهيم عبدالرزاق 
3- محم�ود ومحم�د ول�دي طالب محم�د 4- فاطمه محمد 
عبدالرزاق5- حسام وكاملة أوالد قوام حسن 6- رشاد محمد 
احمد  7-بدرية وشكرية بنتي محمد مهدي 8- قسمة نوري 
عيل 9- فخرية عبدالله صالح 10-عبدالفتاح جواد عيل 11-

عبدالرحمن محمد علوان 12 – فوزية محمد مهدي
ملقتضي�ات الدع�وى االس�تمالكية املرقمة 25/ اس�تمالك/ 
2021 املقام�ة من قبل الس�يد ام�ني عام العتبة العس�كرية 
املقدس�ة إضاف�ة لوظيفت�ه الخاصة باس�تمالك س�هامكم 
يف العق�ار املرق�م 2/131 رشقي�ة ولحض�ور بع�ض الورثة 
يف الدع�وى واس�تناداً ألح�كام امل�ادة 11/ ثانياً م�ن قانون 
االستمالك قررت املحكمة تبليغكم بواسطة صحيفة محلية 
يومي�ة للحضور بموعد املرافعة املواف�ق 2021/11/24 ويف 
حال�ة عدم حضوركم او م�ن ينوب عنكم قانوناً فس�تجري 

املرافعة بحقكم غيابياً وعلناً وفق القانون.
القايض 

احمد مهدي محمد
��������������������������������������������������

إىل الرشيك رضغام جاس�م محمد توج�ب عليك الحضور إىل 
صندوق االس�كان العراقي فرع النج�ف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافق�ه عىل قيام رشي�ك صبيحه عبد الواح�د عيل بالبناء 
عىل حصته املشاعه يف القطعه املرقمه 55117/3 حي النداء 
خ�الل مده خمس�ه عرش يوم�ا داخل العراق وش�هر خارج 
العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقك 

باالعرتاض مستقبال
��������������������������������������������������

تنويه
وردة س�هون يف جريدة املس�تقبل العراق�ي  املصادف يف يوم 
األح�د   يف تاري�خ 2021/10/24 يف الع�دد 2473 الخطاء يف 
اس�م الدائن عداي ج�ربان عبد الصاحب هو الصحيح اس�م 

الدائن عدي جربان عبد الصاحب 
قضية تنويه 

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |234|2021
التاريخ/2021/11/16 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ س�دة الكوت العقار التسلس�ل 792/2م 
38 الخاجية  الواقع يف ألكوت العائدة للمدين)محمد حس�ني 
بش�ار  ( املحج�وز لق�اء طل�ب الدائ�ن )زكي ه�ادي جابر(

البال�غ )15,000,000( مليون  دينار فع�ىل الراغب بالرشاء 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة )30 يوم�ا ( تبدأ من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

رساج منري يوسف
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه : العق�ار املرق�م  792/2م 38 الخاجية 
الواقع يف الكوت

2-جنس�ه ونوع�ه : ارض خالي�ة من الش�واغل عىل ش�ارع 
رئييس

3-ح�دوده واوصاف�ه  : عرض�ه 15م و كذال�ك عىل ش�ارع 
عرضه 10م دور  

4-مشتمالته :-  )ال توجد( الخليج بستان
5-مساحتة :- 

6-درجة العمران :
7– الشاغل :- الرشكاء

8القيم�ة املقدرة : 15,000,000 خمس�ة عرش مليون  دينار  
عراقي

اىل الرشيك / معدل نعمه كريم اقتىض حضورك اىل مقر بلدية 
النجف لغرض اصدار إج�ازة البناء للعقار املرقم )78339 / 
3( ح�ي النرص خالل مدة عرشة أيام وبخالفه س�يتم اصدار 
االجازة دون حضورك طالب االجازة / ايمان تيمون جميل .

���������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

الع�دد:12580/ 2021
التاريخ: 2021/11/16

نرش اعالن
قدم�ت املس�تدعية )س�امية محمد حس�ني( طل�ب اىل هذه 
املحكم�ة تطلب فيه اصدار حجر وقيموم�ة لزوجها املفقود 
)إبراهيم حسن نايل( والذي فقد بتاريخ 2014/6/16 عليه 
واس�تنادا لقانون رعاي�ة القارصين ق�ررت املحكمة نرشه 

بصحيفتني محليتني لغرض التثبت من حياة املفقود.  
القايض

كاظم متعب داود
��������������������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد:12582/ 2021

التاريخ: 2021/11/16
نرش اعالن

قدم�ت املس�تدعية )س�امية محمد حس�ني( طل�ب اىل هذه 
املحكم�ة تطلب فيه اص�دار حجر وقيموم�ة لولدها املفقود 
)احمد إبراهيم حس�ني( وال�ذي فقد بتاري�خ 2014/9/17 
علي�ه واس�تنادا لقان�ون رعاي�ة القارصين ق�ررت املحكمة 
نرشه بصحيفتني محليتني لغرض التثبت من حياة املفقود.  

القايض
كاظم متعب داود

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

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

الع�دد:12581/ 2021
التاريخ: 2021/11/16

نرش اعالن
قدم�ت املس�تدعية )س�امية محمد حس�ني( طل�ب اىل هذه 
املحكم�ة تطلب فيه اص�دار حجر وقيموم�ة لولدها املفقود 
)مصطفى إبراهيم حسني( والذي فقد بتاريخ 2014/9/17 
علي�ه واس�تنادا لقان�ون رعاي�ة القارصين ق�ررت املحكمة 

نرشه بصحيفتني محليتني لغرض التثبت من حياة املفقود
القايض

كاظم متعب داود
��������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة 
العدد : 730/ج/2021
التاريخ 2021/11/15

اىل املتهم الهارب / عيل عبد الحسن جابر حبيب
نرش حكم غيابي 

حي�ث انك تم الحك�م عليك  غيابيا بالدع�وى املرقمة )730/
ج/2021( وحس�ب قرار محكمة جنح الكوفة بالعدد 730/

ج/2021 بالحبس البس�يط مدة ستة اشهر  استنادا الحكام 
امل�ادة 432 م�ن قان�ون العقوب�ات وبداللة مواد االش�رتاك 
49/48/47 منه املشتكي  فيها  )حسني عبد الحسني نارص 
(  وملجهولي�ة مح�ل اقامتك قررت املحكم�ة تبليغك بالحكم 
الص�ادر بحقك غيابي�ا يف صحيفتني محليت�ني وفق القانون 
وان القرار بعد ميض ثالثة اش�هر عىل تبلغك بالصحف سوف 

يصبح القرار  بمنزلة الحكم الوجاهي
القايض

محمد جاسم عبيد

Second Extension Announcement for Tender No: 016-PC-21-EBS
Provision of Casing for EBS Oilfield

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the 
laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company 
Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Casing for EBS Oilfield 
Tender No.: 016-PC-21-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Pe-
troleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor who has enough experience and ability to carry 
out the Project Provision of Casing for EBS Oilfield. The country of origin of Casing must be Western Europe, 
USA, Canada, Japan and any company which obtained exemption from the origin restriction by Ministry of 
Oil.
Note: For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email 
to Ms. baoxiaofang@ebspetroleum.com  & cp@ebspetroleum.com and Mr. yangguang@ebspetroleum.com 
and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related com-
pany.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent 
one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed sepa-
rately on or before the tender submission deadline 04:00 PM, 7th Nov 2021 based on the ITB documents. 
and first extended to 04:00 PM 21st Nov 2021 based on the clarification and extension announcement, now 
second extended to 04:00 PM 6th Dec 2021 based on the clarification and this second extension announce-
ment.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nah-
rawan S2 Camp before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read 
and compiled).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be 
read and compiled).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before 
the bidding date.
Contact Person: Miss Bao Xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement 
above.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.
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»رسومات كافكا«.. الفنان قبل الكاتب
           نجيب مبارك 

اشتهر فرانز كافكا ككاتب أكثر من كونه 
رّس�اًما، بالرغ�م م�ن أنه ترك رس�ومات 
كثرية تش�هد عىل أن�ه كان فّناًنا حقيقيًّا. 
وهناك عدة أس�باب لذلك، أولها عبقريته 
األدبي�ة الت�ي ال ينكره�ا أحد. لك�ن أهم 
هذه األس�باب عىل اإلطالق ه�و أن أغلب 
رس�ومات كاف�كا ظل�ت مجهول�ة حتى 
الي�وم، وذلك عىل م�دى ق�رن تقريًبا من 
رحيل�ه يف ع�ام 1924، ول�م يت�ح لها أن 
تنرش كاملة إال خالل هذا الش�هر، بشكل 
متزام�ن يف كثري من أنح�اء العالم، حيث 
صدرت نس�ختها الفرنسية يوم 4 ترشين 
الثاني/ نوفمرب الجاري بعنوان »رسومات 

كافكا« )ليكايي ديسيني، 2021(.
ظلت جميع رس�ومات كافكا، باس�تثناء 
القليل منه�ا، حتى عام 2019، محفوظة 
بش�كل آمن يف أحد بن�وك زيوريخ. لكنها 
ب�دًءا م�ن هذا الش�هر ص�ارت يف متناول 
الجمه�ور، بع�د أن ُضّمت أخ�رًيا يف كتاب 
للم�رة األوىل. لك�ن، مل�اذا تأخ�ر نرشه�ا 
كل ه�ذا الوقت؟ الجواب ه�و أن الجميع 
وق�ع ضحية مسلس�ل منازعات قضائية 
النهائية، حول من ل�ه أحقية الترصف يف 
أرش�يف كافكا، منذ وفاة صديقه ماكس 
برود يف ع�ام 1968، ثم وفاة س�كرتريته 
)وعش�يقته ع�ىل األرجح( إس�تري هوف 
عام 2007، وادعاء ابنتيها الحق يف تنفيذ 
وصية برود، وهو املسلس�ل الطويل الذي 
انتهى ع�ام 2016، م�ع الحك�م النهائي 
للمحكمة العليا بوضع هذا األرشيف تحت 
املسؤولية الحرصية للجامعة اإلرسائيلية 
يف تل أبيب. وال ننىس أن هذه الرس�ومات 
كان محكوًم�ا عليه�ا أيًض�ا بالحرق من 
ط�رف كاف�كا نفس�ه، قبل وفات�ه بفرتة 
والرس�ائل  املخطوط�ات  مث�ل  قص�رية، 

وغريه�ا، لك�ن لحس�ن الحظ ل�م ينفذ 
ماك�س ب�رود وصية صديق�ه، ليحقق 
بذلك واح�دة من أش�هر »الخيانات« يف 

تاريخ األدب العاملي.
يض�م الكت�اب الجديد أربع�ة نصوص 
مصاحبة لنس�خ من هذه الرسومات: 
اثن�ان م�ن تألي�ف أندري�اس كيل�رش، 
ي�درس أحدهما بدقة تاري�خ هذا النقل 
املعقد مللكية األرش�يف، واآلخر بعنوان 
»الرس�م والكتابة يف كافكا«، باإلضافة 
إىل »فه�رس األعمال« الذي وضعه بافل 
شميدت )ترجمه من األملانية فريجيني 
بريونني( ومس�اهمة م�ن جوديث بتلر 
األجس�اد يف تخطيط�ات  ع�ن »حي�اة 
كاف�كا« )ترجمه م�ن اإلنكليزية جايل 

كوجان(.
خ�الل الس�نة التي قضاه�ا يف وظيفته 
رشك�ة  داخ�ل   )1908  -1907( األوىل 
اإليطالي�ة  التأم�ني  ملجموع�ة  تابع�ة 
 ،Assicurazioni Generali الكب�رية 
كان فران�ز كاف�كا يش�عر بأنه رس�ام 
أكث�ر م�ن كونه كاتًب�ا ]قب�ل االلتحاق 

بكلي�ة الحق�وق، كان يف الواق�ع قد تلقى 
دروًس�ا يف الرسم لعدة أش�هر[. يف رسالة 
إىل فيلي�س ب�اور، كت�ب ]دون أن يتخ�ىل 
ع�ن روح الدعاب�ة[: »يف زم�ن آخر، كنت 
رس�اًما رائًع�ا، لكنن�ي تعلمت الرس�م يف 
مؤسس�ة أكاديمية عىل يد رّسامة رديئة، 
تس�ّببت يف فقدان�ي كّل موهبت�ي«. لكن 
الواقع أن فرانز كافكا كان يرس�م بشكل 
مكثف ب�ني عام�ي 1901 و1907، وعىل 
حوامل مختلفة: دفاتر، رس�ائل، بطاقات 
بريدية، ونرشات أو دوري�ات يف القانون. 
كان يلتقط جميع أنواع الشخصيات عىل 
الف�ور، ويصورها يف هيئة كائنات هش�ة 
وغري مس�تقرة، تب�دو غامض�ة بقدر ما 
هي بس�يطة، متحّررة من الجاذبية بقدر 

تحّررها من أجسادها الواقعية. وكما هو 
الحال يف أعماله املكتوبة، ينتقل املش�اهد 
بني الحلم والواقع دون حواجز، مستسلما 
إليقاعات مقلق�ة تتاخم ح�دود الغرابة. 
وقد نجا من هذه الرس�ومات دفرت كامل 
يكش�ف للقارئ هذا الجانب غري املعروف 
لواحد من أب�رز الكتاب عبقرية وتفرًدا يف 

القرن العرشين.
لكت�اب  املصاحب�ة  النص�وص  تق�دم 
كيل�رش  أندري�اس  بأق�الم  الرس�ومات، 
وجوديث بتلر وبافل شميدت، إىل القارئ، 
مفاتي�ح القتحام ه�ذا العال�م الغرائبي، 
حي�ث تضح�ك الس�خرية م�ن املأس�اة، 
ويتجاور الحلم مع اليأس. كتب أندرياس 
كيل�رش: »نج�د عن�د كاف�كا رصاًعا بني 
الكتاب�ة والصورة: إنهم�ا ال يجتمعان بل 

املنشورة  الرسوم  يتعارضان«. وتنقس�م 
هن�ا إىل مجموع�ات: »منش�ورات وحزم 
صغ�رية 1901-1907«، »كتاب الرس�م« 
الذي ذكره ماك�س برود ألول مرة يف عام 
1954، »رسومات مجالت السفر 1911-
املراس�الت  ضم�ن  »رس�ومات   ،»1912
الصح�ف  يف  »رس�ومات   ،»1921-1909
والدفات�ر 1909-1924«، و«مخطوطات 
-1913 تزييني�ة  وتصامي�م  بزخ�ارف 
1922«. يوض�ح أندري�اس كيل�رش كيف 
أصبح كاف�كا مهتًما بالفن منذ س�نوات 
مراهقته، وكيف تأثر بإميل أورليك، فنان 
ب�راغ ال�ذي كان ش�غوًفا بفن�ون الرشق 
األقىص، لذل�ك أعلن كافكا ع�ن رغبته يف 
كتابة مح�ارضة )ل�م ينجزه�ا( بعنوان 
»اليابان ونحن«. يمكن للمرء أن يتساءل 

بش�كل رشع�ي إىل أي م�دى كان إدم�اج 
األوروب�ي  الف�ن  يف  الياباني�ة«  »النزع�ة 
أورلي�ك، حاس�ًما يف  الحدي�ث بواس�طة 
التوج�ه الجمايل ليس فقط يف رس�ومات 
كاف�كا، ولك�ن يف كتاباته أيًض�ا. ومهما 
يكن األمر، فإن الجمالية املحددة للرس�م 
اليابان�ي املتمثل�ة يف االنتقال من الرس�م 
التقريب�ي إىل الكتابة أثارت اهتماًما كبريًا 

من طرف كافكا يف نهاية عام 1902.

التأثر بالفن الياباني
يف أوائ�ل القرن العرشين، لم تنجح جهود 
ماكس برود لتحريض كافكا عىل االتصال 
بالفنانني املعارصين. كان برود يهدف إىل 
ترس�يخ حضور كافكا ك�«فن�ان عظيم 
جًدا« من خالل املش�اركة يف املعارض عىل 

س�بيل املث�ال، حس�ب ما كت�ب أندرياس 
كيل�رش. وعموًما، لقد وصفت رس�ومات 
بأنه�ا  الكت�اب،  كاف�كا، ع�رب نص�وص 
أو  تكعيبي�ة،  أو  نموذجي�ة«،  »تعبريي�ة 
يابانية. ويبدو خالل عام 1908 أن كافكا 
كان يرس�م أق�ل ويكتب أكثر، فاتس�مت 
العالق�ة ب�ني الرس�م والكتاب�ة ببع�ض 
الغموض. كانت رس�وماته معربة بشكل 
أوض�ح بحي�ث تتع�ارض حدوده�ا م�ع 
الكتابة. وحتى التعبري املجازي صار يميل 
يف اتج�اه إىل املجرد. وبعبارة موجزة، هذا 
يعني أن رس�ومات كافكا كانت، بطريقة 
ما، صوًرا غري متخيلة. ويقتبس أندرياس 
كيلرش مرة أخرى كافكا )نص األشجار( 
ليرشح أن »الكتاب�ة والصورة مرتاكبتان 
هنا لتشكيل صورة كتابة مفتوحة إىل أجل 
غري مس�مى«: »ألننا مثل جذوع األشجار 
يف الثلج. يبدو أنها مدفونة بشكل مسطح 
وبقليل من الدفع نس�تطيع إخراجها من 
هن�اك. ولك�ن ال، ال يمكنن�ا ذل�ك، ألنه�ا 
راس�خة بقوة يف األرض. رغ�م علمنا بأن 
ه�ذه مج�رد مظاه�ر«.يف ع�ام 1909، 
حرض كافكا عرًضا للبهلوانيني اليابانيني 
ثم كت�ب يف مذكراته عن »عدم قدرته عىل 
الكتاب�ة«: »كل األش�ياء الت�ي تتب�ادر إىل 
الذهن ال تأتي من الجذور، بل من مكان ما 
يف الوسط. إذا حاول شخص ما االستيالء 
عليه�ا، فه�ذا يش�به محاولة االس�تيالء 
عىل نصل من العش�ب لم ي�رشع يف النمو 
حتى منتصف الس�اق. هذا ما يس�تطيع 
البع�ض القي�ام ب�ه، ع�ىل س�بيل املث�ال 
البهلواني�ون اليابانيون الذين يتس�لقون 
س�لًما ال يتك�ئ ع�ىل األرض، ولك�ن عىل 
نعل مس�اعد نصف مستلق، مرتفع قلياًل 
ع�ن األرض بال دعامة، وغري مس�تند عىل 
جدار، لكنه معلق يف الهواء. أنا ال أستطيع 
فع�ل ذلك، حتى أنن�ي أتجاهل حقيقة أن 

سلّمي ال يستند عىل هذه النعال. بالطبع 
ه�ذا لي�س كل يشء، ومثل ه�ذه املكاملة 
ال تقودن�ي إىل التعب�ري ع�ن نف�ي. لكن 
كل يوم يج�ب أن يس�تهدفني خط واحد 
عىل األق�ل كما يس�تهدف امل�رء املذنبات 
باس�تخدام التلس�كوبات...«.أما جوديث 
بتلر، فتبدأ نصها بعنوان »ولكن أي تربة؟ 
أي جدار؟«، وتحت عنوان »حياة األجساد 
يف تخطيط�ات كافكا« تكتب: »إن كتابات 
ورس�ومات كافكا تطرح الس�ؤال التايل: 
هل من املمكن مل�س األرض؟ هل تصميم 
الجسم يلغي الحاجة إىل األرضية؟ وبينما 
يبدو أن ع�دم القدرة عىل ملس األرض أمر 
متك�رر يف أعمال كافكا، ف�إن البقاء عىل 
األرض أو حت�ى االتكاء عىل الحائط يمثل 
مش�كلة بنفس الق�در. ومع ذل�ك، حتى 
األش�كال املعلقة بش�كل غري معقول، أو 
التي تتح�رك بأعجوبة عىل طول الجدران 
والس�قوف دون خ�وف من الس�قوط، ال 
تتح�رر من الجاذبية« )يذكرنا هذا بقصة 
كاف�كا الطويلة »التحول« أو »املس�خ«(. 
لك�ن جودي�ث بتلر تع�ود إىل الرس�ومات 
املكتملة، وإىل الرس�ومات األكثر رصانة، 
حيث يبدو أن األش�كال التي تم تقليصها 
إىل خطوط، فتح�ررت من الحجم والوزن 
والجاذبية، كرس�ت صورة جس�م نحيف 
وهزي�ل، كأن�ه مص�اب بس�وء التغذية: 
»فهي تستبعد االحتمال أن يكون الجسم 
ب�ارًدا، وأن�ه يحت�اج إىل طع�ام أو مأوى، 
واالس�تعراض  التبعي�ة  يف  يش�ارك  وأن 
والهشاش�ة، عىل غرار الحياة الجس�دية. 
]...[ ال تحتوي الخطوط أبًدا عىل الجس�د 
ال�ذي تس�عى إىل أن تح�ّل محل�ه. الل�ون 
األبيض ح�ارض دائًما، فهو يفصل الرأس 
الكروي عن الخيوط مما يش�ري إىل املكان 
الذي يق�ف فيه الجس�د، أي حيث نتوقع 

العثور عليه«.

لقول ما قل
     عبد اللطيف اللعبي

     ترجمة عن الفرنسية: محمد خماسي

َمزيًدا من األسئلة!

أَْسِئلٌَة
َمزيًدا من األسئلة
أْسِئلٌَة ال َتْنَتهي!

ِمْنها األسئلة الَخرْقاء
والّتي ال يْقوى عىل االْسِتهاَنِة بها

كالسؤال الّذي ُيالِزمُه
من فرتة قريبة:

ماذا َسَيْفُضُل ِمّما َكَتَب
لَِنُقْل، بعد خمسني عاًما؟

ِكتاٌب
َصْفَحة
ِحْكَمٌة

لَْفٌظ من َتْوليده
َكلَِمٌة تقاَدَمْت

أعاد َبثَّها يف اللّغة
فاتََّشَحْت فيها
بألوان جديدة

أو رّبما ال يشء
ال يشء باملرّة؟

هناك بالّطبع تلك الّدائمة:
أسئلُة الحياة واملْوت

والُحبِّ
واإلِخاء
والوَفاء

ومعنى املُغامرة اإلنسانيَّة
وَمْحدوِدّيِتها

وتلك الّتي أجاب عليها
الِعلُْم عىل َنْحٍو ما

أو الّتي أَْعلََن
أّنها خارج اختصاصه

ثمَّ هناك تلك
الّتي ال يتشارُكها حالًيا

إاّل... مع نفسه
ها ُخلَْسًة أو يُدسُّ

يف قصيدٍة
ُمْسِداًل عليها ِحجاًبا

شّفاًفا بمقداٍر
تلك األسئلة الَّتي َيِقف أَمامها

حائرًا
لكثرة ما تبدو له

أَْغرََب ِمّما
قد ُيْدِرُكه عقُل إنسان

أَْسِئلٌَة
َمزيًدا من األسئلة

ِمْنها املُْحِبَطة
وِمْنها املُْفرَِحة

الغريب أنَّ أيًّا ِمْنها
لم ُيْنِهْكُه الّتداُوُل

وال َوَجَد جواًبا ُمْفِحًما
وباألَْحرى نهائيًّا

كلُّها ما زالت حارضًة
عجائَز وراشداٍت وشاّباٍت

بعُضها ُطفويِلٌّ
وَتْحَتِدُم يف ِمرَْجٍل

أُِعدَّ لذلك
َمَجرٌَّة صعبُة املِراس
أخَذْت مكانها داخَل

ُجمُجمِة الّشاعر
■ ■ ■

َقْوُل ما َقلَّ

» لَِقْوِل »ما قلَّ
ُيْنَصُح بالعيش »أكثر«

وَعَدِم اإلنتاج
عدم الكتابة  

إاّل يف حالة الفائض
لكن عندما يكون الّنصُّ ناجزًا

يجب إزالة نصف الكلمات
امللّوثة منها

والباِهتة
والجْوفاء

وَسدنة الّنْصب والكذب
وِقْس عىل ذلك األفكار

املّدعّية
والخانقة

والّسوداء بدون َقرار
والوْردّية

بال َطْعم وال رائحة
دون نسيان ُفلوِل الَحْشو

من ُنَقٍط
وَفواِصَل
وَعواِرَض
وأْقواس

ومواضعاٍت ِطباعيَّة أخرى
وحينئٍذ

وهي تّتشح بكامل ُعْرِيها تقريًبا
وُترِْبُك ببساطتها

ستْحظى
هذه الجوهرة املْكنونة

» بفرصة أن تقول »ما قلَّ
الّنّفاذ

الحاِرق
املُِشّع
املُْفِحم
الباّت
الّنادر

الالُمَتوّقع
 

■ ■ ■

َمالجئ

أْخباُر اليوم ُمرِْعبة
َكأَْخباِر األمس

ِل أَْمس وأَوَّ
عىل ِغرار املاَلجئ

َنة ضّد الّطائرات املَُحصَّ
املاَلجئ ضّد الُهجوم النووّي

يجب أن تكون هناك
َمالجُئ َتْحمي

من الكوارث والفظاعات
ُعْدواِنّيِة الِخطابات من

األصوات والّصَور
َمالجئ َتْحمي

من الكذب البواح
من الّدناءة والكالم الّساقط

يجب أن تكون هناك
َمالجُئ َتْحمي 

ِمْن رضوب الكراهية ُكلِّها
ومن اليأس

َمالجُئ آمنٌة 
عىل تواُضعها

َيطيب فيها اللّقاء
يِّبة والرّفقة الطَّ

لتقاسم لحظة ُسكوٍن
وكرسِة ُخْبٍز وزيتون

إذا الَبْطُن َعوى من جوع
إىل أن ينتهي الكابوس

ويخرج الجميع
لتعود الحياة

إىل سابق عهدها

■ ■ ■

ْوُت اللَّعني الصَّ

ْوت اللّعنُي الصَّ
أَْسَمُعُه

آِتًيا ِمّني إيِلَّ
يقول يل ِتلْك األشياء القاسية

ِبِتلْك الَكلمات
الّتي أَْقَصْيُتها ِمْن َفمي

لقد اْسَتنَفْدُت األَمل
واليأس لرّبما أكثر

الَعْيُش
مري الّذي أَْحِمُله مع هذا الضَّ

ُيؤلُِمني

ما إِْن أَْغفو
أَِجُد َنْفي

يف قاعة الّتعذيب إّياها
وَجاّلِديَّ

تاَرًة ُغرَباُء
تاَرًة أَْقرِباء

وحٌش َبِشع
يْسَحُبني من قدميَّ

ويأُْخذني
َصْوَب اللّيل

املجهول

يف كّل مرحلة من حياتي
اْسَتْعَجلُْت املُرور

إىل املرحلة الاّلحقة
فال َمجال اآلن

لَِخْرق
القاِعَدة 

َكْم َوِدْدُت
لَْو تكون يل َمالذات املُْؤِمِن

ومالِجُئه:
الدَّْير

الَكْهف
أِلُْسَتْغِرَق الِفراق
وأَْنىس أّنه كان يل

اْسٌم ولََقٌب
َسلٌَف وَخلٌَف
وأَّني ِعْشُت

يف حقبة َقِذَرٍة ِبَعْيِنها
أَْفرَتُِش األرض

كما يف »الزّمن الذائع الّصْيت«
زمن الّسجن

وأن أُْجرِبَ نفي عىل الّصمت
إىل نهاية

أَجيل!

الّصْوُت اللّعني
ال ِخياَر يل

ِسوى أن أُْصِغي إليه

وإيالُمُه
ُيريُحني

لم أَُعْد أحتاج أن أَْنُظر
إىل وجهي يف أَّي مرآة

فهاِوياتي
ْصُتها الّتي َتَفحَّ

أَْنَظُف
وأَكَثُر وفاًء

عىل الّشاعر أَْن يموت ياِفًعا
وإاّل...

■ ■ ■

ِسيِزيف َمْبهوًتا

إّنه َنْبٌع
اْنَبَجَس يف َكْوَكٍب

بَمَجرٍّة بعيدة
ويف الُحُلِم

ُيْطفئ َظَمأ الَعْطىش

إّنها امرأٌة
فة روٌح رِصْ

عىل ِصَفِة العني املُجرَّدة
َمرْسومًة

وَسط الَكّف

إّنها حّبة َرْمٍل
بها مسٌّ من الحياة

ُتزاِوُل أحالم
ما قْبل الوَْعِي

إّنها َثَمرٌة
من نسج َخياِل الّشجرة

الّذي ال َيْنُضب

إّنه إلٌَه
صالٌح لألكل

يف زمن الحرب
واملَجاَعة

إّنها ِحّصة الفقري
والغائب
والّتائه
واملْنبوذ

إّنه انتظاٌر
ِبال نافذٍة

ِبال نجمٍة بني العينني
بدون غليون الرّّسام 

الّذي هو ليس بغليون 

إّنه الدَّْرُب
املفقوُد
املُسَتعاُد

املفقوُد من جديد
الوْهُم الّتاّم

واملُْشَتهى ِبَحِمية

إّنه الِكتاب
املُْدَرُك يف أدقِّ تفاصيلِه

والّذي لن َيْنَكِتَب
أبًدا

إّنه البورتريه

ِمْن ِبْضع َقَسماٍت
ُمالِمًسا الجْوهر

إّنه األبيُض
دون زيادٍة

ألّي لوٍن آخَر
ُيضاهي األْسوََد َفصاحًة

إّنه الّدم
ُقُزِحيًّا

يتدّفق من األْوِردة
َيْمأل الّنْصَف الفارغ

ِمن الكلمات

إّنها الّشجرة األوىل
املأَْلى طيوًرا ُتَصيل

وهي َتْنُمو
ة َّ َمَحلَّ الرسُّ

إنه َبْيٌت َمْهجوٌر
َطْوَطٌم عاٍر

ُتَهْدِهُدُه األمواج
وَتُحفُّ رأسه

 هالٌة من ُنجوم

إنه قرٌب
بَمْنأى عن البالد

واألْهواء
ُثْقٌب إضايفٌّ

يف ِمْطَفَحِة الّذاكرة
ِنكايًة

ِبآِكيل الِجَيف

إّنه ذاك الذي
لم َيُعْد َيْجُرؤ عىل الكالم

ِخْشَيَة أن ُيصبح
فقة َمْدعاًة للشَّ

إّنها تلك التي ُتضاهي الّنافورة
الّتي يْنبِجُس منها الضوء

وكذا املَْوجة
الّتي تنرش

ُسلطان الّظالم

إّننا نحن
الّذين نتواجُد

وسط َمخاَضة الّنهر
مراًرا وتكراًرا!

إنه سيزيف َمْبُهوًتا
يرى الّصخرة

تنفلت من بني يديه
وتطري يف الهواء

إّنها ليلُة أََرٍق أخرى
ساحُة معركٍة
أَْضَحْت مألوفًة

وحيث الرّغبة يف االنتصار
ليست أكثر وال أقّل اْضِطراًما

من الرّغبة
يف االنهزام

إّنها ُنْتَفٌة
ُتضاف للنَُّتِف األخرى

ُخْدَعٌة
يف أحسن األحوال

إِلِْرباِك

وْحِش الَيأس

وزارة الداخلية
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة 

واملالية 
مديرية االح�وال املدنية والجوازات 

واالقامة
يف النجف االرشف

 قس�م ش�ؤون االح�وال املدني�ة / 
الواقعات

العدد ج/ش/ 8622
التاريخ 2021/11/11

اعالن
بن�اء عىل الدع�وة املقام�ة من قبل 
ام�ني  اله�ادي  )عب�د  املس�تدعي  
مه�دي( طلب�ا لغرض تبدي�ل لقبه  
وجعل�ه ) الطريح�ي( ب�دل م�ن ) 
الطريج�ي( فم�ن لدي�ه اع�رتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مده 
ي�وم(  ع�رش  )خمس�ة  اقصاه�ا 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدعوى وف�ق احكام املادة )22( 
من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 
لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

�����������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 
االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد  /6251 /ب2021/3

التاريخ 2021/11/16
اىل املدعى عليها / ملى عدنان محمد 

حسن 
اق�ام املدع�ي رئيس دي�وان الوقف  
الش�يعي اضاف�ة لوظيفت�ه ضدك 
واملدع�ى عليه�م االخري�ن الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اعاله والتي تطلب 
فيه�ا الحكم باثب�ات وقفية العقار 
وقفا خريي�ا بعنوان جامع الس�يد 
عدنان س�نبه وباس�م الواقف سيد 
عدن�ان محم�د حس�ن س�نبة عىل 
العقار املرقم 17259/2 حي الغدير 

وقفا للوصية الرشعية  
 ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك 
القضائ�ي يف  املبل�غ  حس�ب رشح 
واش�عار  كرب�الء  ب�داءة  محكم�ة 
مخت�ار حي الحس�ني الثانية عادل 
عب�د كاظم عب�ود  لذا ق�ررت هذه 
املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
يف  للحض�ور  يوميت�ني  محليت�ني 
موع�د املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم 
التاس�عة  2021/11/22 الس�اعة 
صباح�ا وعن�د ع�دم حض�ورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 
تجري املرافع�ة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

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

فقدان 
فق�د الوص�ل 1012376 يف 3 / 7 
/ 2018 بمبل�غ 237000 مائت�ان 
وسبعة وثالثون الف دينار باسم / 
سهام محس�ن قحط والصادر من 
بلدية النعمانية فعىل من يعثر عليه 

تسليمه لجهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 6178/ب2021/4
التاريخ 2021/11/16

اعالن
اىل / املدع�ى عليهم�ا ) ع�يل عب�د 

حسني و عماد قاسم  مذخور( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة 

االسكان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفته الدع�وى املرقمة 

اعاله ضدك الذي يطلب فيها 
الحك�م بالزامكم�ا بتاديتكم�ا ل�ه 
بالتكاف�ل والتضامن بينكما  مبلغا 
ق�دره 1227 $  عن القرض  املؤرخ 
2023/4/8  ونظرا لثبوت مجهولية 
محل اقامتكما كون العنوان وهميا  
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي  يف 
محكمة استئناف البرصة  واشعار 
املجالس املحلية حي  الحسني 2   لذا 
تق�رر تبليغكما اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة 
التاس�عة  2021/11/21 الس�اعة 
صباحا وعن�د ع�دم حضوركما او 
ارس�ال م�ن ين�وب عنكما س�وف 
تج�ري املرافع�ة بحقكم�ا غيابي�ا 

وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة 

العدد : 730/ج/2021
التاريخ 2021/11/15

اىل املته�م الهارب / زي�ن العابدين 
كريم عاشور

نرش حكم غيابي 
حي�ث انك ت�م الحكم علي�ك  غيابيا 
بالدعوى املرقمة )730/ج/2021( 
وحسب قرار محكمة جنح الكوفة 
بالحب�س  730/ج/2021  بالع�دد 
البس�يط مدة ستة اش�هر  استنادا 
قان�ون  م�ن   432 امل�ادة  الح�كام 
العقوب�ات وبداللة مواد االش�رتاك 
49/48/47 من�ه املش�تكي  فيه�ا  
  ) ن�ارص  الحس�ني  عب�د  )حس�ني 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ق�ررت 
املحكم�ة تبليغ�ك بالحك�م الصادر 
بحقك غيابيا يف صحيفتني محليتني 
وفق القان�ون وان القرار بعد ميض 
ثالثة اش�هر عىل تبلغ�ك بالصحف 
سوف يصبح القرار  بمنزلة الحكم 

الوجاهي
القايض

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

محكمة بداءة أبي الخصيب 
العدد:321/ب/2021

تنويه 
ن�رش يف جري�دة املس�تقبل الع�دد 
 2021/11/14 بتاري�خ     2488
اع�الن مزاي�دة بي�ع العق�ار املرقم 
309مقاطع�ة7 نه�ر خ�وز وذل�ك 
يف تم�ام الس�اعة الثاني�ة عرش من 
ظهر اليوم )15( الخامس عرش من 
اليوم التايل لن�رش هذا اإلعالن خطأ 
والصحي�ح م�ن ظهر الي�وم )30( 

الثالثون لذا اقتىض التنويه.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

ابتعد يف الفرتة املقبلة عن النقاشات غري املهمة 
والتي ق�د تورطك يف امور ان�ت بغنى عنها، قد 
تحت�ل مراتب علي�ا يف وظيفتك الف�رتة املقبلة، 

فرتة جيدة لالستقرار مع الرشيك.

تحق�ق طموحاتك يف هذه الف�رتة، نجاح باهر 
ع�ى الصعيد العميل، فرتة غ�ري جيدة عاطفًيا، 
تش�عر بالفراغ العاطفي بعد انتهاء قصة حب 
يف حيات�ك وتخ�يل الرشي�ك عنك، أن�ت بحاجة 

للحب يف حياتك لكن احسن االختيار.

يج�ب عليك االس�تماع لنصائح بع�ض الزمالء 
وانفعاالت�ك،  لترصفات�ك  انتب�ه  العم�ل،  يف 
عالقت�ك بالرشيك تش�هد ارتياًحا بش�كل عام، 
علي�ك االهتم�ام اكث�ر بمواضيعك الش�خصية 

والعائلية.

تعرض عليك الفرتة املقبلة فرصة جيدة جًدا يف 
العم�ل، فكر به�ا جيًدا وال تت�رع يف أي قرار، 
هناك بعض األشخاص الذين يستغلونك حاول 
أن تنتب�ه وتتخل�ص منه�م يف حيات�ك بش�كل 

نهائي.

علي�ك أن تعالج بع�ض املش�اكل يف العمل بكل 
ه�دوء وحكمة، ال تتورط يف أم�ور ال عالقة لك 
بها، انتبه لبعض التفاصيل يف حياتك العاطفية 
وال ت�رتك األم�ور عرض�ة للتخم�ن م�ن قب�ل 

الرشيك

تب�دأ األم�ور بأخذ منحني�ات جي�دة  بعد فرتة 
س�يئة من األحداث، ما خرته سابًقا وبالرغم 
من حزنك الشديد عليه هو ربح وليس خسارة، 
هذا ما ستكشفه األشهر املقبلة، أنت عى موعد 

مع تغيري جذري يف حياتك

مكاف�أة مالي�ة او ترقي�ة يف العم�ل أو كالهما 
سوًيا، هذا ما ستشهد األسابيع املقبلة، عائلتك 
الداعم األكرب لك، تشعر بامتنان كبري لهم وهو 
م�ا س�تحاول رده يف القري�ب العاج�ل، بعض 

التوترات يف عالقتك العاطفية.

ال تأخ�ذ جمي�ع األمور عى املحمل الش�خيص، 
يج�ب أن تنتبه لترصفاتك حتى ال تخر بعض 
األشخاص، فرتة غري جيدة عى صعيد العالقات 

العاطفية واالجتماعية، انتبه لعملك جيًدا

الي�وم جي�د عى كاف�ة االصعدة، ل�م تتوقع ان 
تنقلب االم�ور لصالحك بهذا الش�كل املفاجئ، 
تش�عر أن الحياة منحتك فرص�ة جديدة، انتبه 
لصحتك واحرص عى ممارس�ة الرياضة، قرار 

مصريي يشغل تفكريك

تع�رتض بع�ض الصعوب�ات طريق�ك يف هذه 
الف�رتة، ال تتأث�ر بما يح�دث وح�اول الوقوف 
ع�ى قدميك مجدًدا، عالقت�ك مع الرشيك جيدة 
وتش�عر بالسعادة معه، ال ترتدد يف الخروج مع 

األصدقاء والرتفيه عن نفسك

بذلت جهًدا كبريًا يف العمل الفرتة املاضية ستثمر 
نتائجه علي�ك، هناك بعض التغيريات االيجابية 
يف صعي�د العم�ل، عالقتك بالرشي�ك جيدة لكن 

يجب عليك أن تمنحه املزيد من وقتك.

ان�ت محب للعمل وهو ما جعل�ك متوتر الفرتة 
املاضية بس�بب رغبتك يف ش�غل وقت�ك أكثر يف 
العم�ل، تس�تطيع تحقيق الكثري م�ن األهداف 
بالف�رتة املقبل�ة، تتلقى خرب جيد من ش�خص 

مقرب.

العذراء

احلوت

سيدة تأكل جدران املنازل والطباشري
عربت س�يدة أمريكية ع�ن معاناتها 
م�ن إدمان م�ن ن�وع غري�ب، مبينة 
أنه�ا تقوم ب�أكل جدران املن�ازل، وال 

تستطيع التوقف عن ذلك.
وأوضح�ت الس�يدة األمريكية وتدعى 
نيكول وهي من سكان مدينة ديرتويت 
بوالية ميتشجان، أنها تتناول ما يصل 
إىل ستة أمتار من جدران املنزل يوميًّا، 
وأن مجموع م�ا تناولته من الجدران 
وم�ا تحتويه من م�واد للبن�اء خالل 
الس�نوات السبع املاضية يصل إىل ألف 

قدم مربعة.

س�تار«  »دي�يل  صحيف�ة  ونقل�ت 
الربيطاني�ة ع�ن نيك�ول قوله�ا، إن 
إدمانها الغري�ب بدأ عندما بدأت تأكل 
الطباشري الذي يس�تخدمه املدرسون 
يف الكتاب�ة عى اللوح يف املدرس�ة، ثم 
بدأت تحب رائحة الجدران وملمس�ها 
وكل م�ا يتعل�ق به�ا، وبعده�ا تطور 

األمر إىل البدء يف تناولها.
وكش�فت نيكول ع�ن أن إدمانها أكل 
الجدران خ�رج عن الس�يطرة عندما 
توفي�ت والدتها قبل خمس س�نوات، 
وأوضح�ت إنه�ا أبق�ت إدمانه�ا عى 

ا ع�ن الجميع فلم  تن�اول الجدران رسًّ
يعلم به أحد ألنه أمر يسبب لها حرًجا 

بالًغا.
طبيب�ة  استش�ارت  أنه�ا  وذك�رت 
بش�أن حالته�ا، وق�د حذرته�ا م�ن 
الت�ي  الجس�يمة  الصحي�ة  املخاط�ر 
تهددها بس�بب أكل الج�دران، ومنها 
والتس�مم  بالرط�ان  اإلصاب�ة 
املع�وي،  واالنس�داد  والحساس�ية 
وغريه�ا م�ن األمراض، وذلك بس�بب 
املواد الكيميائية الس�امة املوجودة يف 

الجدران والدهانات.

نقص الرقائق يكبد آبل خسائر كبرية
تكّبدت رشكة آب�ل األمريكية 
خس�ائر ُقّدرت ب�� 6 مليارات 
أزم�ة  بس�بب  وذل�ك  دوالر، 
التوريد الناتجة عن النقص يف 

الرقائق اإللكرتونية.
جاء ذلك وفقاً لتقرير الرشكة 
ألرباحه�ا يف الرب�ع الرابع من 
املالي�ة 2021، والذي  الس�نة 
حصل�ت في�ه ع�ى إي�رادات 

قدرها 83.4 مليار دوالر.
التنفي�ذي  الرئي�س  وع�زا 
أزم�ة  ك�وك،  تي�م  للرشك�ة، 
الرقائ�ق  نق�ص  إىل  التوري�د 
ع�ى مس�توى الصناع�ة، إىل 
جان�ب التداعيات االقتصادية 
واضطراب�ات  للجائح�ة 
رشق  جن�وب  يف  التصني�ع 

آسيا.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- البازيالء : 600 غراماً

- البصل األخرض : 4 حبات )مفروم ناعم(
- خس : 7 ورقات )للطهي(

- املاء : ليرت
- كريمة : 150 ميلليلرتاً )طازجة(

- النعناع : عرقان
- ملح : رّشة

- فلفل أسود : رّشة
طريقة التحضري:

ُيغس�ل الخ�س وُيفرم فرماً خش�ناً، ثّم يوض�ع يف ِقدر عى نار متوس�طة مع 
البصل والبازيالء.

تغمر املكونات باملاء، وتنّكه برّشة من امللح.
عندما تغيل املاء، ُتخفف النار وُيرتك القدر عى نار هادئة ملّدة 25 دقيقة.

ُتنزع الِقدر عن النار، وتضاف الكريمة الطازجة وأوراق النعناع إىل املزيج.
يوضع الحس�اء يف الخ�الط الكهربائي ويهرس، وينّكه بامللح والفلفل حس�ب 

الرغبة قبل التقديم.

شوربة البازيالء بالنعناع
مناعة اللقاح أم اإلصابة بالعدوى؟

كشف مسؤولون صحيون يف الواليات 
الت�ي يمنحه�ا  املناع�ة  أن  املتح�دة، 
كورون�ا  لف�ريوس  املض�اد  اللق�اح 
املس�تجد، أفض�ل وأنجع م�ن املناعة 
التي تحصل يف الجس�م بع�د اإلصابة 

العادية بالعدوى.
وبحس�ب دراس�ة صادرة عن املراكز 
األمريكي�ة ملراقبة األم�راض والوقاية 
منها، فإن األش�خاص غ�ري امللقحن 
مم�ن أصيب�وا بكورون�ا قبل أش�هر، 
لإلصاب�ة  عرض�ة  أكث�ر  يكون�ون 
خمس�ة  بواق�ع   ،»19 ب�«كوفي�د 

أضع�اف، مقارن�ة بم�ن أخ�ذوا التطعي�م، دون أن يكون�وا قد 
أصيبوا من ذي قبل.

وي�رى الخب�ري والباح�ث يف األم�راض املعدية بجامع�ة أالباما 
األمريكية، مايك س�اغ، وهو لم يشارك يف الدراسة، أن البيانات 
الت�ي جرى نرشه�ا تظه�ر أن اللقاحات أكث�ر تحصينا ملناعة 
اإلنس�ان مقارن�ة باملناعة الت�ي ينالها الجس�م عندما يصاب 

بفريوس كورونا.
واعتم�دت الدراس�ة ع�ى بيان�ات من نح�و 190 مستش�فى 

وانك�ب  أمريكي�ة،  والي�ات  تس�ع  يف 
الباحث�ون عى تحليل ح�االت 7 آالف 
مريض ممن دخلوا املستشفى، خالل 
الع�ام الجاري، من ج�راء اضطرابات 
تنفس�ية أو أعراض ش�بيهة بمرض 

»كوفيد 19«.
وذكرت الدراسة أن 6 آالف منهم كانوا 
ملقح�ن بش�كل ت�ام ع�رب تطعيمي 
»موديرن�ا« أو فاي�زر«، قب�ل دخ�ول 
املستش�فى بم�دة ترتاوح ب�ن 3 و6 

أشهر.
أم�ا األل�ف الباق�ون فكان�وا من غري 
امللقحن، لكنهم أصيبوا بم�رض »كوفيد 19« قبل مدة ترتاوح 

بن ستة أشهر وعام كامل.
وأظه�رت النتائج أن 5 يف املئة من امللقحن املش�مولن تأكدت 
إصابتهم بفريوس كورونا املستجد، يف حن وصلت النسبة إىل 9 
يف املئة وسط غري امللقحن الذين سبق لهم أن أصيبوا ب�«كوفيد 
19«.وكانت دراس�ات سابقة قد أش�ارت أيضا إىل أن اللقاحات 
تمنح عددا أعى من األجسام املضادة يف جسم اإلنسان مقارنة 

باألجسام املضادة التي يجري تحفيزها عن طريق اإلصابة.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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الزوراء حيقق فوزًا قاتاًل عىل نوروز
             المستقبل العراقي/ متابعة

خط�ف الزوراء ف�وزا قاتال من ضيف�ه نوروز، 
بهدف�ن مقاب�ل هدف، الي�وم يف س�تاد كربالء 

التاسعة  الجولة  الدويل، لحساب 
من الدوري.

بدأ الزوراء ضاغطا وأضاع عددا 
 41 الدقيق�ة  ويف  الف�رص  م�ن 
تمك�ن نوروز م�ن خطف هدف 
م�ن  هائل�ة  بتس�ديدة  التق�دم 

الالعب هاوري أنور.
ويف الشوط الثاني ضغط الزوراء 
بحث�ا عن تعدي�ل النتيجة، وكاد 
الصناهج�ي  حم�زة  املغرب�ي 
أن ي�درك التع�ادل ل�وال يقظ�ة 

الحارس.
ويف الدقيقة 61 س�جل سعد عبد 
األمري هدف التعادل من تسديدة 

قوية استقرت بالشباك.
واس�تمر ضغ�ط ال�زوراء حتى 
تمك�ن  حي�ث   88 الدقيق�ة 

الجزائ�ري لهواري الطويل من اس�تثمار إحدى 
الكرات ليس�جل منه�ا الهدف الثان�ي، لتنتهي 
املب�اراة ملصلح�ة الزوراء بهدف�ن مقابل هدف 

واحد.

ورف�ع الزوراء رصي�ده إىل النقطة 21 يف املركز 
الثان�ي، بينما تجمد رصيد ن�وروز عند النقطة 

الثامنة يف املركز 13.
وخيم التعادل الس�لبي عىل مواجه�ة الكهرباء 
وزاخو، مس�اء الي�وم، يف ملعب 
التاجي لحساب الجولة التاسعة 

من الدوري املمتاز.
ورفع زاخو رصي�ده إىل النقطة 
15 يف املركز الس�ابع، بينما رفع 
الكهرباء رصيده إىل النقطة 11 

يف املركز التاسع.
ويف مباراة ثالثة أقيمت يف ملعب 
الكفل، خيم التعادل السلبي عىل 
مواجهة أهل الدار فريق القاسم 
ضم�ن  بغ�داد  أمان�ة  وضيف�ه 
التاسعة من  الجولة  منافس�ات 

الدوري.
ورف�ع أمان�ة بغ�داد رصيده إىل 
النقط�ة الس�ابعة يف املرك�ز 15 
بينما رف�ع القاس�م رصيده إىل 

النقطة السادسة يف املركز 17.

إنريكي جيهز مفاجأة لراموس
             المستقبل العراقي/ متابعة

يجهز لوي�س إنريكي، املدي�ر الفني 
س�ارة  مفاج�أة  إس�بانيا،  ملنتخ�ب 
لس�ريجيو رام�وس، مداف�ع باريس 

سان جريمان، خالل العام املقبل.
»الش�رينجيتو«  لربنام�ج  ووفًق�ا 
اإلسباني، فإن إنريكي ينوي استدعاء 
رام�وس ضم�ن قائم�ة املات�ادور يف 
كأس العال�م 2022، إذا ع�اد الالعب 
للمش�اركة يف املباري�ات م�ع فريقه 

وأصبح يف حالة بدنية جيدة.
وانض�م س�ريجيو راموس إىل س�ان 
جريم�ان يف الصي�ف امل�ايض خ�الل 
صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده 

مع نادي ريال مدريد اإلسباني.
اإلس�باني  املداف�ع  يش�ارك  ول�م 
املخ�رم، يف أي مب�اراة بالقمي�ص 
البارييس، بس�بب إصابات عضلية يف 

الساق وآالم الركبة، التي أبعدته عن املالعب ما 
يزيد عن 3 أش�هر. إال أن راموس بدأ املش�اركة 

تدريجيا يف التدريبات الجماعية هذا األس�بوع، 
ومن املتوقع ظهوره يف قائمة املباريات بنهاية 

شهر نوفمرب/ترشين ثان الجاري.

يذكر أن منتخب إسبانيا حجز تذكرة التأهل إىل 
مونديال قطر، عقب التغلب عىل السويد بهدف 

دون رد يف الجولة األخرية من التصفيات.

برشلونة يرفض بند 
التمديد يف عقد ألفيس

املصائب تتواىل 
عىل رأس ميندي

              المستقبل العراقي/ متابعة

رفض نادي برشلونة، وضع أي بند يتعلق بالتمديد يف عقد 
الربازي�ي داني ألفيس الذي انضم إىل الن�ادي الكتالوني يف 

صفقة انتقال حر منذ أيام، وحتى نهاية املوسم الحايل.
وزعمت تقارير أن برش�لونة وضع بنًدا يس�مح له بتمديد 

التعاقد مع ألفيس حتى صيف 2023.
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن عقد 
ألفيس مع برش�لونة ال يتضمن أي بن�ود تتعلق بالتمديد، 
سواء كان غري مرشوط أو يتعلق بخوض الالعب الربازيي 

عدد محدد من املباريات حتى يجدد له تلقائًيا.
وأشارت الصحيفة اإلسبانية إىل ألفيس لم يعد إىل برشلونة 
من أجل خوض معهم الدور الثاني يف املوسم الحايل فقط، 
لكنه يخطط إلقناع مس�ؤويل البارسا برورة التجديد له 

يف نهاية املوسم الحايل.
وأوضح�ت أن ألفي�س أراد العودة إىل أوروب�ا، ألنه يخطط 

للعب مع منتخب الربازيل يف كأس العالم 2022.

من داخل بايرن.. كتاب جديد يكشف كواليس »إذالل برشلونة«

كوتينيو يعاند تشايف

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف كت�اب جدي�د، أرسار نج�اح هانز 
فلي�ك، م�درب باي�رن ميونخ الس�ابق، يف 
تحقي�ق الثالثي�ة التاريخي�ة ع�ام 2020 
للفري�ق البافاري، وكذل�ك كواليس الفوز 
دوري  يف   )2-8( برش�لونة  ع�ىل  الكب�ري 

أبطال أوروبا.
اس�تطاع فلي�ك تحقي�ق ثالثي�ة ال�دوري 
والكأس والشامبيونزليج لبايرن ميونخ يف 
موس�م 2020/2019، بعد أن خلف نيكو 

كوفاتش يف تدريب الفريق البافاري.
ورسد كريس�تيان فالك، مدير قس�م كرة 
الق�دم يف مجموع�ة »بيل�د« اإلعالمية، يف 
كتابه الجديد »من داخل بايرن«، كواليس 

تحقيق لقب دوري األبطال. 
إذالل برشلونة

ذه�ب باي�رن ميون�خ يف أغس�طس/آب 

2020 إىل لشبونة الستكمال دوري األبطال 
ب�«نظام مجم�ع«، وكانت مباراة الفريق 

األوىل يف ربع النهائي أمام برشلونة.
ل�م يس�تغل فليك مه�اراة العب�ي فريقه 
وقدراته�م الفنية الرائع�ة فقط، يف الفوز 
ب�دوري االبط�ال، ب�ل اعتم�د أيض�ا عىل 

الجانب املعنوي والحيل النفسية.
واتب�ع املدرب تداب�ري خاصة ج�دا، وقرر 
وض�ع الالعب املعار لبايرن من برش�لونة 
فيلي�ب كوتيني�و ليح�ل مح�ل مي�يس يف 

الحصة التدريبية، التي سبقت املباراة.
وقبل مغ�ادرة الفري�ق إىل امللعب ملواجهة 
البارس�ا، جم�ع فلي�ك العبي�ه يف غرف�ة 
االجتماع�ات إللقاء خط�اب مؤثر، وقال: 
»املب�اراة ضد برش�لونة رئيس�ية لتكملة 
البطول�ة.. لدين�ا املفت�اح الذي س�نفتح 
الب�اب به!«.وانته�ت املب�اراة بع�د ذل�ك 
بنتيج�ة تاريخية للفريق بفوزه 8-2 عىل 

برش�لونة، وكان�ت بمثاب�ة الش�علة التي 
أضاءت طريق بايرن إىل النهائي.

فيديو الدموع
أما يف املب�اراة النهائي�ة، ولرفع معنويات 
العبي�ه ضد باريس س�ان جريم�ان، قدم 

امل�درب فلي�ك -وفق�ا للكت�اب- الش�كر 
األملاني�ة  وباللغ�ات  الفري�ق  اجتم�اع  يف 
والربتغالي�ة  واإلس�بانية  واإلنجليزي�ة 
والهولندي�ة  والكرواتي�ة  والفرنس�ية 

والبولندية.

              المستقبل العراقي/ متابعة

رد الربازيي فيليب كوتينيو، العب وس�ط برشلونة، بقوة 
عىل مدربه اإلسباني تش�ايف هرينانديز، الذى توىل مؤخرًا 
مهمة قيادة الفريق الكتالوني .وكانت العديد من التقارير 

أكدت أن تشايف طلب بشكل فوري االستغناء عن كوتينيو 
يف ش�هر يناي�ر/ كانون الثان�ي املقبل.ووفًق�ا لصحيفة 
»سبورت« اإلسبانية، فإن كوتينيو أكثر العب يف برشلونة 
إثارة للجدل بسبب أدائه املتواضع وراتبه الكبري.وأشارت 
إىل أن رونالد كومان، املدرب السابق لربشلونة، بدأ يف منح 

الثقة لكوتينيو هذا املوسم، لكن التعاقد مع تشايف رضب 
آم�ال الالع�ب الربازي�ي يف املش�اركة بانتظام.وأوضحت 
أنه رغم ذلك رفض كوتينيو بش�كل ت�ام فكرة الرحيل يف 
يناير/ كانون الثاني املقبل، وينوي استكمال املوسم مع 

برشلونة، مهما تلقى من عروض مغرية.

أدلة جديدة بتورط زوجة أبيدال يف اهلجوم عىل العبة باريس
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي فرنيس، عن أدلة جديدة تدين »حياة«، 
زوج�ة إريك أبيدال الس�كرتري الفني الس�ابق لربش�لونة، يف 
واقع�ة االعت�داء عىل خ�رية حم�راوي، العبة باريس س�ان 

جريمان.
وكان�ت الرشط�ة الفرنس�ية ق�ررت اس�تجواب أبي�دال يف 

القضية التي هزت أركان سان جريمان مؤخرا، بعد أن تبن 
أن رشيحة هاتف »خرية«، مس�جلة باس�م العب برش�لونة 

السابق.
وتعرض�ت حمراوي لهج�وم من قبل رجل�ن ملثمن رضبا 

ساقيها بقضيب حديدي.
ووفًق�ا لصحيفة »ليكيب« الفرنس�ية، ف�إن حمراوي تتهم 
زوجة أبي�دال بتدبري ه�ذه الواقعة أثناء الع�ودة من تناول 

العش�اء م�ع زميالته�ا أميناتا ديالو وس�اكيما قرش�اوي، 
والعبات أخريات من سان جريمان.

وأش�ارت الصحيفة إىل أن أميناتا ديال�و قالت إن الحمراوي 
تعرضت للتهدي�د قبل عامن، من أش�خاص تابعن لزوجة 

أبيدال، وتوسط شخص إلنهاء هذا املوقف.
وأوضح�ت »ليكي�ب« أن الحم�راوي اتصلت بأبي�دال عقب 
الواقعة، وس�معت العديد من العبات سان جريمان املكاملة، 

ألن خرية فتحت مكرب الصوت يف الهاتف.
وذكرت أن الحمراوي س�ألت أبيدال حول مس�ؤولية زوجته 
ع�ن تدب�ري ه�ذه الواقع�ة، لكنه انده�ش ونف�ى أن تكون 

»حياة« لها عالقة باألمر.
وأكدت الصحيفة الفرنس�ية أن الرشطة قد تحقق أيًضا مع 

زوجة أبيدال يف واقعة الهجوم عىل الحمراوي.
ويف سياق متصل، قالت صحيفة »ماركا« اإلسبانية، إن هناك 

ليفربول جيهز بدياًل مفاجئًا لصالح أثناء أمم أفريقيا
              المستقبل العراقي/ متابعة

يعم�ل ليفربول ع�ىل تعويض امل�ري محمد صالح، 
نج�م الريدز، خ�الل فرتة غيابه بس�بب املش�اركة يف 

كأس األمم األفريقية مع منتخب الفراعنة.
ووفًقا ملوقع »ليفرب�ول إيكو« الربيطاني، فإن صالح 
إىل جانب س�اديو ماني ونابي كيتا سيغيبون عن عدد 
من املباريات يف ش�هر يناير/ كان�ون ثاٍن املقبل، بناء 

عىل الدور الذي ستصل إليه منتخباتهم يف البطولة.
وأشار إىل أن األمر يمثل إزعاًجا يف ليفربول، ال سيما أن 
روبرتو فريمينو يتعرض إلصابات كثرية هذا املوسم.

وأوض�ح أن التوقيع مع العب جدي�د يف الهجوم خالل 
املريكاتو الشتوي أمر غري مرجح، لكنه ليس مستبعًدا 

بشكل كامل.
وذك�ر أن فريمينو س�يزامل ديوجو جوت�ا يف الهجوم 
أثن�اء أم�م أفريقي�ا، بينما الالع�ب الثالث ق�د يكون 

تاكومي مينامين�و أو ديفوك أوريجي، أو 
هاريف إلي�وت إذا واصل التعايف من إصابته 

بشكل جيد.
وكشف »ليفربول إيكو« عن خيار مفاجئ 

ق�د يعوض صالح أثناء أم�م أفريقيا، حيث 
إن هناك احتمالية أن يش�غل الظهري األيمن 
نيك�و ويليام�ز ه�ذا املركز يف ش�هر يناير/ 

كانون الثاني.

جوارديوال يفاجئ مواهب كرة 
القدم يف معرض إكسبو ديب

              المستقبل العراقي/ متابعة

التقى اإلس�باني بيب جواردي�وال، مدرب 
مانشس�رت س�يتي اإلنجليزي، العبي كرة 
الق�دم الصغ�ار يف إكس�بو 2020 دب�ي، 
خ�الل زيارة مفاجئ�ة إىل إحدى الحصص 
التدريبي�ة اليومية التي ينظمه�ا النادي، 
ط�وال فرتة الح�دث العاملي الكب�ري، الذي 
يحتضن 192 دولة.وتوج�ه جوارديوال يف 
هذه الزيارة الخاصة، ملتابعة سري حصص 
م�دارس الس�يتي لك�رة الق�دم التدريبية 
خالل معرض إكسبو 2020 دبي، واالطالع 
ع�ىل أداء املواه�ب الكروي�ة الناش�ئة يف 
اإلمارات.وقال الالعب محمد سالم، البالغ 
م�ن العم�ر 8 س�نوات: »فوجئنا بحضور 
بي�ب جواردي�وال عند دخوله ع�رب البوابة 
خالل الحص�ة التدريبية، وأظن أنه أفضل 
املدربن يف العالم، وأنا سعيد ألنني حصلت 
عىل فرصة اللعب أمام�ه والتحدث إليه«.

ويف أول زيارة يتوجه فيها بيب جوارديوال 
م�درب  قص�د  دب�ي،   2020 إكس�بو  إىل 
السيتي جناح اإلمارات، ثم توجه بعد ذلك 
إىل جناح اململكة املتحدة الواقع يف منطقة 
الف�رص، والذي يتناول مس�تقبل تقنيات 
الذكاء االصطناعي وآفاقها الواسعة.وقال 
جوارديوال: »ي�ا لها من تجربة رائعة، تلك 
الت�ي تربط بن مواهب ك�رة القدم وأكرب 
مع�رض دويل يف العالم، وهو إكس�بو دبي 
االهتم�ام  »أدهش�ني  2020«.وأض�اف: 
الكبري بالرباعم والناشئن والربامج املميزة 
التي يطبقونها، وس�عدت بق�درة الفريق 
عىل التواصل والتفاع�ل مع الجمهور من 
مختل�ف أنح�اء العال�م«.وزاد: »كم�ا أن 
حم�اس الجيل الناش�ئ وطموح الالعبن 
الصغار أمر رائع حقا، وس�عدت بمتابعة 
الالعبن الصغار أثناء الحصص التدريبية، 
وآم�ل أن يحظى بعضهم بفرصة التدريب 

يف مدينة مانشسرت يف املستقبل«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

تعرض الفرنيس بنجامن منيدي، ظهري مانشسرت سيتي، 
ملصيبة جديدة تهدد باستمرار بقائه يف السجن.

واتهم�ت الرشطة مين�دي، ب�4 ته�م تتعل�ق باالغتصاب 
وواح�دة باالعت�داء الجن�يس، وذلك بالنظر إىل 3 ش�كاوي 
قدمت من إناث تتخطى أعمارهن 16 عاًما يف الفرتة ما بن 
شهري أكتوبر/ ترشين األول من عام 2020 وأغسطس / 

آب من عام 2021.
وكانت محكمة تشيس�رت ك�راون حددت ي�وم 24 يناير/ 

كانون الثاني من العام املقبل موعًدا ملحاكمة ميندي.
ووفًق�ا لصحيف�ة »الجاردي�ان« الربيطانية، ف�إن النيابة 
العام�ة الربيطاني�ة أك�دت، الي�وم الثالثاء، أنه�ا وجهت 

لبنجامن ميندي تهمتن إضافيتن باالغتصاب.
ورفض�ت املحكم�ة 3 مرات اإلف�راج عن نجم مانشس�رت 
س�يتي بكفالة مالية، لذا سيس�تمر يف السجن حتى موعد 

املحاكمة.
يذكر أن ميندي اعتقد أنه س�يوضع يف جناح الشخصيات 
املهم�ة داخل الس�جن، م�ن أجل س�المته، لكن�ه تعرض 

ملفاجأة صادمة عندما اكتشف أن األمر ليس كذلك.

يوفنتوس خيطط جللسة ساخنة مع رايوال
              المستقبل العراقي/ متابعة

يخطط مس�ؤولو نادي يوفنتوس لعقد جلسة 
مع الوكيل اإليطايل مينو رايوال، ملناقش�ة أكثر 
م�ن قضية س�اخنة.ووفًقا ملوقع »كالتش�يو 
مريكاتو« اإليطايل، فإن القضية األوىل ستكون 
التجديد لفيدريكو برينارديسكي، جناح السيدة 

العجوز، ال�ذي ينتهي عقده يف الصيف املقبل.
وأش�ار املوقع اإليط�ايل إىل أن يوفنتوس يأمل 
أن يواف�ق راي�وال )وكيل الالع�ب( عىل خفض 
راتب برينارديس�كي يف العقد الجديد.وأوضح 
»كالتش�يو مريكاتو« أن يوفنتوس س�يناقش 
أيًض�ا مصري مدافع�ه الهولن�دي ماتياس دي 
ليخت يف جلسة رايوال، رغم أن عقده ينتهي يف 

صيف 2024.وذكر أن يوفنتوس لديه تخوف 
م�ن تفعيل أي ناٍد لل�رشط الجزائي يف عقد 
دي ليخت البالغ 120 مليون يورو، والذي 
يصبح سارًيا بدًءا من الصيف املقبل.وقال 
املوقع اإليطايل إن يوفنتوس س�يتفاوض 
مع راي�وال حول إمكاني�ة تجديد عقد دي 

ليخت وتفادي خطورة الرشط الجزائي.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

أنباء سارة ألنشيلويت قبل مواجهة غرناطة
            المستقبل العراقي/ متابعة

واصل ريال مدريد تحضرياته، مس�اء الثالثاء، تمهيًدا 
ملواجه�ة غرناط�ة األح�د املقب�ل، يف إطار منافس�ات 

الجولة 14 من الليجا.
وبحس�ب صحيفة »م�اركا« اإلس�بانية، ق�د يتواجد 
ماريانو دياز مهاجم املرينجي يف قائمة املباراة، خاًصة 
وأنه يعمل منذ أيام قليل�ة بالقناع الواقي للوجه، بعد 

أن خض�ع لعملية جراحية إثر كرس أنفه، وأصبح غري 
مستبعد من املشاركة.

ول�م يك�ن ماريانو دياز ضم�ن خطط امل�درب كارلو 
أنش�يلوتي، لكنه بعدم�ا لعب 90 دقيق�ة ضد إلتيش، 
حص�ل بعض م�ن األم�ل يف إمكاني�ة أن يش�ارك مع 
الفريق، خاًص�ة وأن الربي لوكا يوفيتش ال يحظى 

بثقة املدرب.
وأش�ارت الصحيف�ة، إىل أن دي�از سيس�تخدم القناع 

الواق�ي يف األس�ابيع املقبل�ة، حتى يتع�اىف تماما من 
الكرس.ويف س�ياق متصل، قد يع�ود الثنائي فالفريدي 
ورودريج�و، حيث تع�اىف كالهما م�ن اإلصابات، وقد 
يشاركان ضد غرناطة، كما أدى إيدين هازارد تدريبات 

يف املدينة الرياضية دون أي مشاكل.
وم�ن املنتظ�ر ع�ودة الالعب�ن الدولي�ن يف تدريبات 
الغد، باس�تثناء ميليتاو وفينيس�يوس جونيور اللذان 

سينضمان الخميس املقبل.



Apago PDF EnhancerApago PDF Enhancer

العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد   2491   االربعاء  17  تشرين الثاني   2021

العراقـي

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

الدبلوماسية الثقافية والسالماملواطنة )١(

رائد الهاشميمحمد عبد الجبار الشبوط

من اهم املش�كالت التي يعان�ي منها املجتم�ع العراقي تراجع 
تأثري وفاعلية مبدأ املواطنة، لصالح تنامي دور وتأثري »املكون« 

القومي او الطائفي. 
واحدث هذا خلال كبريا يف عالقة الفرد العراقي بالدولة من جهة، 

وعالقة االفراد العراقيني فيما بينهم من جهة ثانية.
وكان ه�ذا م�ن ابرز عي�وب التأس�يس يف الدول�ة العراقية بعد 
ع�ام ٢٠٠٣، علما ان ه�ذا الخلل كان موج�ودا يف العهد البعثي 
الصدامي، من قبل. ومثال ذلك التمييز بني املواطنني عىل اساس 
الوالء لصدام حس�ني ش�خصيا كما هو مدون فيما كان يسمى 
»هوي�ة اصدق�اء الرئي�س القائد صدام حس�ني« تح�ت عنوان 
»االمتيازات« الت�ي يحصل عليها »اصدقاء ص�دام« وال يحصل 
عليها غريه�م من املواطن�ني العراقيني. ومن ه�ذه االمتيازات 
»اضاف�ة خم�س درجات ع�ىل املع�دل«، االس�تثناء من رشوط 
القب�ول يف املعاه�د والكليات العس�كرية، وتفضيلهم عىل بقية 

املواطنني يف املقابالت، وغري ذلك. 
وكان من املتوقع ان يعاد االعتبار اىل مبدأ املواطنة بعد اس�قاط 
النظ�ام البعثي الصدامي واعادة تأس�يس الدول�ة العراقية عىل 

اسس حضارية حديثة يف مقدمتها وعىل رأسها املواطنة.
وكنت قد كتبت ورقة يف اسس الدولة العراقية الجديدة يف اواخر 
عام ٢٠٠٢، اي قبل س�قوط النظام الصدامي البعثي، ووزعتها 
يف مؤتمر لن�دن، اخر موتم�رات املعارضة العراقية، وس�لمتها 
باس�م »حركة الكوادر االس�المية« اىل جميع اح�زاب املعارضة 

انذاك. ومما جاء يف تلك الورقة املهمة:
»ثانيا، الوطنية، بمعنى ان الدولة تعترب ان الكفاءة الش�خصية 
واملواطن�ة الصالحة اس�اس يف ت�ويل املناصب واملس�ؤوليات يف 
الدول�ة واملجتمع. ان االمتيازات الطائفية مثلها مثل االضطهاد 
الطائف�ي ظواه�ر متناقض�ة م�ع الطبيع�ة الوطني�ة للدولة. 
ان املش�اركة االجتماعي�ة العام�ة يف املناصب العام�ة، بمعنى 
مس�اهمة مختلف التكوينات االجتماعية يف تويل املناصب دليل 
عىل  ديمقراطية الدولة ووطنيتها، كما ان انحصار تويل املناصب 
العليا بفئة قليلة طائفة كانت ام حزبا ام غري ذلك، بالشكل الذي 
تقوم عليه الدولة العراقي�ة الحالية،  امر يتناقض مع الوطنية 
والديمقراطية.« ثم طورت هذه الفكرة يف اطار اطروحة الدولة 
الحضاري�ة الحديثة التي بدأت بطرحه�ا بعد عام ٢٠١٦ وبينت 
ان املواطنة هي الركيزة االوىل يف بناء الدولة. والحق ان املواطنة 
ه�ي رشط يف بن�اء الدول�ة الحضارية الحديثة، حي�ث ال يمكن 
تصور هاتني الصفتني يف دولة غري حضارية وغري حديثة. حتى 
سويرسا، وهي عبارة عن اتحاد مكونات لغوية واثنية،  او دولة 
اتحادي�ة فيدرالي�ة اتحادية بني مكون�ات ومقاطعات مختلفة 
اتخذت يف دس�تور ع�ام ١٩٩٩ املع�دل املواطنة وم�ا يتعلق بها 
من حقوق االنس�ان اساسا محوريا يف بناء الدولة. وكذلك االمر 
بالنس�بة للواليات املتحدة وهي اكرب دول�ة فيدرالية اتحادية يف 
عاملنا املعارص )٥٠ والية( يقوم نظامها الس�يايس عىل اس�اس 
املواطن�ة، واية ذلك عىل س�بيل املث�ال انتخاب الرئي�س انتخابا 
مب�ارشا من قب�ل جميع املواطن�ني بغض النظر ع�ن الوالية او 
االص�ل العرقي، وتش�كيل الحكوم�ة )اي الوزراء( عىل اس�اس 
حزبي )حزب واحد( بغض النظر عن الوالية والعرق وغري ذلك.

ول�م يحصل ه�ذا بعد س�قوط ص�دام، الن نظام ص�دام عّمق 
الش�عور بالتميي�ز الطائفي واالضطه�اد القومي ل�دى الناس 
فارت�دوا اىل مكوناته�م العرقي�ة والطائفي�ة، ب�دل االندفاع اىل 
االمام، اىل الوط�ن واملواطنة والوطنية. وكان هذا، كما قلت من 
افدح اخطاء وعيوب التأس�يس حيث تعّمق االنقسام الطائفي 
والعرقي يف املجتمع العراقي رغم ان العديد من املواطنني مازالوا 
يحن�ون اىل »الوطنية العراقية«، لكن هذا الحنني الش�عوري لم 
يتحول اىل فعل س�يايس او ظاهرة سياسية، فبقي االنفصام او 
االنفصال قائما بني الحنني الوطني والواقع السيايس. واية ذلك 
قيام االحزاب »السياسية« عىل اسس عرقية او طائفية، وليس 
عىل اساس وطني واحد. واتضح هذا االنقسام بشكل جيل حني 
اجريت االنتخابات العامة عىل اس�اس الدائ�رة الواحدة، يف عام 

٢٠٠٦، مما يعرفه الجميع.

الدبلوماس�ية كما هو معلوم للجميع هي ج�زء من العالقات الدولية 
التي تربط الدول معاً، وتشمل كاّفة االلتزامات املتبادلة بني كّل دولتني 
تتمتع�ان باالس�تقالل الذاتي، لتصبح الدبلوماس�ية ج�زءاً مهماً من 
السياسات الدولية، وأساساً من أساسات التعامل بني شعوب العالم، 
وطريقة للتواصل والتفاعل يستخدمها مجموعة من األشخاص أثناء 
القي�ام بعمل ما.وأحببت الي�وم أن أركز عىل قضي�ة هامة جداً وهي 
)الدبلوماس�ية الثقافي�ة(. ويف اعتقادي أّن الس�بيل إىل تحقيق وفاق 
عاملي وتحقيق السالم يف العالم يبدأ بتعزيز مكانة الثقافة يف العالقات 
الدولّية.  فالدبلوماس�ّية الثقافّية هي مفتاح مهم يجب الرتكيز عليه 
لتحقيق التقارب بني الّش�عوب، وهي صّمام أمان حقيقي لألمم التي 
تنب�ذ الحروب وتبحث عن الّس�الم لش�عوبها ، فالسياس�ة وحدها ال 
تكفي لحّل املشاكل القائمة بني الّدول وهذا ما أثبته الواقع الذي عاشه 
العالم من�ذ نهاية الحرب العاملّية الثانية و خاص�ة إّبان دخول العالم 
يف تجاذب قطبي بني املعس�كرين الرأسمايل واالشرتاكي. فقد اكتشف 
السياس�ّيون يف تلك املرحلة ومن خالل الوقائع أّنهم بحاجة إىل وسيلة 
أكثر فاعلية من طاوالت املفاوضات، وأدركوا دور الثقافة يف التأثري عىل 
الّش�عوب وقدرتها عىل تش�كيل العالقات الدولّية.وإّنني عىل ثقة بانه 
لو تم الرتكيز عىل ذلك فأّن دور الدبلوماس�ية الثقافية سيزداد توّسعا 
يف املس�تقبل، ولن تستطيع الدبلوماس�ّية التقليدّية االستغناء عنه يف 
التخلص من الحروب والنزاعات الدولية يف جميع بقاع العالم.من هذا 
املنطلق فان عىل جميع الحكومات التي تبحث عن الس�الم لش�عوبها 
أن تركز وتهتم بتفعيل الدبلوماسية الثقافّية واذا ما أرادت لها النجاح 
فعليها ارشاك األكاديميني واملؤسسات األكاديمّية ملا لها من دور كبري 
يف ن�ر الوعي العلم�ي والثق�ايف يف املجتمعات من خالل مّد جس�ور 
التعاون العلمي والثقايف بينها وبني املؤسس�ات واالكاديميات العاملية 
يف مختل�ف بلدان العالم وم�ن خالل تبني مفاهيم الس�الم والتعايش 
الس�لمي والتس�امح ونب�ذ الح�روب والكراهية والتفرق�ة العنرصية 
والديني�ة واملذهبية ,وجعل هذه املفاهيم كمرتكزات ثابتة تس�تخدم 
لتنش�ئة الطلب�ة يف كل مراحل الدراس�ة لكي تكون قواعد راس�خة يف 
املجتمعات ولكي تكون ثقافة مكتس�بة بش�كل تدريجي وترتسخ يف 
نف�وس الجميع حيث أن العلوم التي تدّرس يف الجامعات ليس غايتها 
األساس�ّية توفري كفاءات علمية وثقافية للمجتمع فحسب، بل عليها 
تأهي�ل مواطنني ُيمارس�ون قي�م الحوار وتب�ادل الثقاف�ات من أجل 
نر التفاهم، فتكون الدبلوماس�ّية الثقافّية ذات فاعلّية بني الشباب 
املتعلّم وحصنا ًمنيعاً لألجيال القادمة ,وبالتايل ممارس�ة الضغط عىل 
الحكوم�ات لتبني ه�ذه الثقافة لكي تكون خط�وة مهمة يف تحقيق 

السالم املنشود يف كل دول العالم.

 لطامل�ا كان دور مجموع�ات معين�ة م�ن الربوتينات املوجودة عىل س�طح 
خاليا الدماغ يف الُحصني، الجزء من الدماغ الذي يلعب دورا رئيس�يا يف التعلم 

والذاكرة، محريا للعلماء لعدة عقود حتى اآلن.
ولك�ن هذا اللغز البيولوجي املحدد ربم�ا ُحّل أخريا. وكان معروفا بالفعل أن 
تعطيل هذه املجموعات يمكن أن يؤدي إىل اضطرابات عصبية ش�ديدة، لكن 
لم يتضح سبب ذلك. وتشري دراسة جديدة إىل أن املجموعات عبارة عن »نقاط 

ساخنة« إلشارات الكالسيوم وهي حيوية يف تنشيط التعبري الجيني.
ويبدو أن بروتينات النقاط الس�اخنة عبارة عن قنوات أيونية كبرية بش�كل 
غ�ري عادي، وه�ي بوابات تس�مح للذرات املش�حونة بدخ�ول الخلية. وتعد 
تبادالت هذه األيونات إحدى الطرق الرئيس�ية التي تتواصل بها الخاليا مثل 
الخاليا العصبية مع بعضها البعض - حيث يتم تمرير إش�ارة مثل اللمس�ة، 
أو أنم�اط التفك�ري، م�ن مجموعة م�ن الخالي�ا إىل أخرى حت�ى نتمكن من 

معالجتها بوعي.

العلامء يكشفون أخريًا رس »النقاط الساخنة« 
الغامضة عىل خاليا الدماغ!

 تلق�ت املنظمة العاملية لصحة الحيوان عدة تقارير عن حاالت حادة من 
تفيش إنفلونزا الطيور يف أوروبا وآسيا يف األيام القليلة املاضية، يف مؤرش 

عىل أن الفريوس ينتر برسعة مرة أخرى.
وأدى انتش�ار إنفلون�زا الطيور ش�ديدة الع�دوى إىل وضع قط�اع تربية 
الدواجن يف حالة تأهب بعد أن أدت حاالت تفشٍّ سابقة إىل إعدام عرات 
املالي�ني من الطي�ور. وغالباً ما يؤدي تفيش امل�رض أيضاً إىل فرض قيود 

تجارية.
وأبلغت الصني عن ٢١ إصابة برية بساللة »إتش. ٥ إن. ٦« من إنفلونزا 
الطيور حتى اآلن هذا العام، وهو أكثر من العدد الكيل للحاالت املس�جلة 
يف ع�ام ٢٠٢٠ بأكمله. وأفادت املنظمة العاملية لصحة الحيوان، نقالً عن 
تقرير من السلطات الكورية الجنوبية، أن سيول أبلغت عن تفيش املرض 
يف مزرعة تضم حوايل 77٠ ألف دجاجة يف تشونغ تشيونغ بوك دو، األمر 

الذي أدى إلعدام جميع الطيور.

حتذير عاملي.. إنفلونزا الطيور يتفشى 
بشدة يف أوروبا وآسيا

مدير اتصاالت نينوى يبحث مع مسؤويل املحافظة جتهيز املؤسسات 
احلكومية بخدمة االنرتنت

نينوى / املستقبل العراقي

زار املهندس ل�ؤي رياض نبيه، مدير 
مديرية اتصاالت ومعلوماتية نينوى، 
دي�وان املحافظ�ة، والتق�ى بالنائب 
األول للمحافظ الس�يد سريوان روچ 
بيان�ي، وقائممق�ام قض�اء املوصل 

السيد زهري األعرجي. 
وتضمن اللقاء مناقش�ة عدة محاور 
وأهمه�ا  املديري�ة،  عم�ل  تخ�ص 
ايصال خدم�ات االنرتنت واالتصاالت  
للمؤسس�ات والدوائ�ر الحكومية يف 
محافظة نين�وى، وكذلك تم التطرق 

ملوضوع مد وايصال الكابل الضوئي 
لدوائ�ر البطاق�ة املوح�دة يف قضاء 
س�نجار، بعد اس�تحصال املوافقات 
الرسمية. وأشار السيد مدير املديرية 
إىل أن هن�اك دع�م المح�دود تقدمه 
االتص�االت  وزارة  يف  العلي�ا  االدارة 
لالتص�االت  العام�ة  والرك�ة 
املديري�ة  ملنتس�بي  واملعلوماتي�ة، 
املش�اريع  انج�از  رسع�ة  لضم�ان 
الت�ي تنفذها املديري�ة، وبما يعكس 
حرصه�ا الكبري ع�ىل توفري خدمات 
ممي�زة تلي�ق بمواطن�ي محافظ�ة 

نينوى ومؤسساتها الحكومية.

أعلن مدير االثار يف محافظة ذي قار عامر عبد 
الرزاق عن بدء تنفيذ البعثة الربيطانية لصيانة 

جرس تراثي يف املحافظة يعود إىل 4٠٠٠ عام.
ووصف عبد الرزاق البعثة الربيطانية املسؤولة 
ع�ن صيان�ة الجرس القدي�م بانه�ا واحدة من 
اكرب البعثات النموذجية وهي ذاتها التي نقبت 
مدينة كرسو السومرية سابقاً يف قضاء النرص 

الواقع يف املحافظة . واضاف ان عملية الصيانة 
تتم بارشاف مبارش من دائرة االثار يف املحافظة 
بالتع�اون مع الربيطاني�ني. ووضح ان الجرس 
يعد جرسا وناظما يف آن ويقع عىل احد مجاري 
االنهر .واشار ان عملية الصيانة تأخرت بسبب 
االهمال وان الجرس اُكتشف منذ سنوات طويلة 

وهو اآلن يف صدد الرتميم والصيانة.

بعثة بريطانية تصل إىل ذي قار لصيانة جرس تراثي يف املحافظة يعود إىل 4000 عام

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

سامسونغ تطلق حتديثات جديدة 
بميزات مهمة

بحسب العلم.. هذه أسوأ وأفضل طعام لصحتنا عىل اإلطالق

 ذكر تقرير ملوقع }يس نت{ أن الوباء 
أعط�ى رشكة سامس�ونغ كثري من 
األفكار لتحس�ني تجربة اس�تخدام 
هواتفه�ا الذكية من خ�الل تحديث 

جديد.
أن  إىل  األمريك�ي  املوق�ع  وأش�ار 
التحدي�ث الجدي�د لهواتف غاالكيس 
الخصوصي�ة  تحس�ني  يف  يتمح�ور 
وسهولة االستخدام والتواصل، وهي 
عن�ارص الحظ�ت الرك�ة الكورية 
أنها أصبح�ت ذات أهمية مع قضاء 
املزيد من الوقت عىل الهواتف الذكية 
بس�بب حاالت اإلغ�الق ج�راء وباء 

فريوس كورونا.
واالثن�ني، أعلنت رشكة سامس�ونغ 
لإللكرتونيات عن اإلطالق الرس�مي 
 ،»4 One UI« لتحديث جديد يسمى
والذي س�يتم طرحه أوال يف سلس�لة 
هوات�ف غاالك�يس »S٢١«، ع�ىل أن 
يط�رح لبقية هواتف سامس�ونغ يف 

وقت قريب.
وق�ال التقري�ر إن التحدي�ث األخري 
لهوات�ف غاالك�يس يع�د مث�اال آخر 
عىل التحول األوس�ع الذي حدث عرب 
صناع�ة التكنولوجي�ا حي�ث ب�دأت 
منتجاته�ا  تصمي�م  يف  ال�ركات 
لتس�هيل العمل عن ُبع�د والتواصل 

االجتماعي.
سامس�ونغ  رئي�س  نائ�ب  وق�ال 
ورئيس البحث والتطوير، هايس�ون 
س�ايل جيونغ، »لقد نظرنا إىل امليزات 
تل�ك  وفهمن�ا  مس�بقا  املوج�ودة 
الخصاص التي يتطلبها االس�تخدام 

الجديد بسبب الوباء، وعززنا ذلك«.
الت�ي  الخصائ�ص  إح�دى  وتتمث�ل 
يش�ملها التحدي�ث األخ�ري الق�درة 
عىل تس�جيل الصوت والفيديو أثناء 
املكامل�ات الجماعي�ة، وه�ي إضافة 
ج�اءت بع�د اللجوء للتعل�م عن بعد 

بسبب الوباء.

 يحتار غالبيتنا عما يجب تناوله للبقاء بصحة 
جيدة، وس�ط عديد من التس�اؤالت بش�أن إذا 
كان الطع�ام منخفض الده�ون، فهل يحتوي 
أيضاً عىل نس�بة عالية من السكر وامللح؟ وإذا 
كان بدي�اًل نباتي�اً، فهل يتم معالجته بش�كل 
كبري بحث يفتقد إىل العنارص الغذائية القيمة، 
ما يجعلنا يف حرية من أمرنا حول أفضل وأسوأ 

طعام لصحتنا.
م�ن  فري�ق  صن�ف  ذل�ك،  ع�ىل  ولإلجاب�ة 
الباحث�ني يف كلية فريدمان لعلوم وسياس�ات 
التغذي�ة بجامع�ة تافتس يف بوس�طن، بوالية 
ماساتشوس�تس األمريكي�ة، أب�رز األطعم�ة 
والعصائ�ر، وأدناه أبرز م�ا تضمنته القائمة، 

وفق صحيفة »ذا تايمز« الربيطانية.
العصائر: ونبدأ من العصائر األفضل لصحتنا، 
فعص�ري الكرفس ه�و إحداه�ا إذ يحتوي عىل 
نس�بة عالية من املاء ويحت�وي عىل مضادات 
األكس�دة التي قد يكون لها خصائص مضادة 
لاللتهابات. باإلضافة إىل البوتاسيوم وفيتامني 

K أكثر من عصري الطماطم وعصري الجزر.
أم�ا أس�وأها فهو قه�وة م�وكا بالحليب قليل 
الدس�م املثلجة، فه�ي مزيج من الش�وكوالتة 
والقه�وة وتحتوي غالباً ع�ىل رشاب يمكن أن 

يوف�ر ما يصل إىل ٦٠ غراماً من الس�كر و٥٠٠ 
سعرة حرارية مروعة لكل كوب.

الحبوب/املعكرون�ة: يف م�وازاة ذل�ك، احتل�ت 
الكينوا رأس قائمة الحبوب من حيث األفضل، 
إذ تحتوي عىل نسبة عالية نسبياً من الربوتني 
بكميات كافية من جمي�ع األحماض األمينية 

األساسية التسعة.
وتحتوي أيضاً ع�ىل ٢.٢ غرام من األلياف لكل 
١٠٠ غرام، وبعض فيتامينات ب ، والبوتاسيوم 
، وفيتامني ه� ، ومضادات األكس�دة املختلفة 

ملكافحة األمراض.

أما األرز الربي فجاء يف املرتبة الثانية من حيث 
األفض�ل كذلك، إذ يوفر ١.7 غ�رام من األلياف 
ل�كل ١٠٠ غ�رام وس�عرات حرارية أق�ل قليالً 
)١٠١ ل�كل ١٠٠ غام( م�ن األرز البني، إضافة 
إىل كميات صغرية من البوتاسيوم واملغنيسيوم 

والحديد.
يف م�وازاة ذلك، احتلت النودلز أبرز أس�وأ أنواع 
املعكرونة إذ تحتوي عىل نسبة عالية من سكر 
الدم )glycaemic(، مما يعني أنها ترفع نسبة 

السكر يف الدم برسعة أكرب.
كذل�ك، األرز األبي�ض ال�ذي يحت�وي س�عرات 
حراري�ة أق�ل م�ن املعكرون�ة البيض�اء ولكن 

عنارص غذائية وألياف أقل من األرز البني.
الخب�ز والحب�وب: إىل ذل�ك، ننتق�ل إىل الخب�ز 
املبش�ور  القم�ح  ه�و  وأفضله�ا  والحب�وب، 
املصن�وع م�ن القم�ح الكامل بنس�بة ١٠٠ يف 
املائة مع ٦ غرام من األلياف، إذ يحسن صحة 
القناة الهضمية ويس�اعد عىل الس�يطرة عىل 

الكوليسرتول.
أما األس�وأ من الحب�وب والخب�ز، فهي كعكة 
القرفة والزبيب حيث يضاف السكر عادة فوق 
الفاكهة املجففة باإلضافة إىل أنه قليل األلياف 

ويستخدم الدقيق املكرر.


