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وكيل وزير الداخلية
لشـؤون الشـرطـة يشـدد علـى
ص2
محاية أمن بغداد

النفط :نحن يف طور
االتفـاق مع رشكـة سيمنـز إلنتـاج
ص3
«اهليدروجني»

فتح اللقاء الذي جمع زعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر ،وزعي�م تحالف الفتح هادي العامري يف
الحنانة بالنجف األرشف نافذة أمل وترصيحات
متفائلة م�ن أطراف ع�دة ،بإمكاني�ة االنفراج
بني التيار الصدري من جهة واإلطار التنس�يقي
م�ن جهة أخرى بش�أن الكتلة األكرب وتش�كيل
الحكومة الجديدة .وأكدت مصادر سياس�ية أن
الطرفني اللذين يمثالن البيت الشيعي متقاربان
ومتفق�ان بش�أن القضاي�ا االس�راتيجية ،مع
وج�ود خالف�ات ال يمك�ن نكرانها ،ع�ى الرغم
م�ن تغريدة زعي�م التي�ار الص�دري ،التي جدد
فيه�ا تأكيده ع�ى «حكومة أغلبي�ة وطنية ،ال
رشقية ،ال غربية» .وقال النائب عن ائتالف دولة
القانون جواد البوالني إن «االختالف موجود بني
اإلطار التنسيقي والتيار الصدري ولكن القضايا
االس�راتيجية تش�ر إىل مللمة األوضاع وتوحيد
الكلم�ة ،وهو ش�عار اإلطار التنس�يقي املوجه
ل�كل القوى السياس�ية» ،منوها ً ب�أن «الجميع
يجب أن يحصل عى استحقاقه االنتخابي ،فكل
القوى السياسية تملك قاعدة جماهرية وهذه
الجماه�ر تنتظر الفعل ع�ى األرض من توفر
الخدم�ات وإص�الح النظام االقتص�ادي» .وأكد
البوالن�ي أن «اإلط�ار التنس�يقي وضع ضوابط
وآليات لشكل الربنامج الحكومي ،بحيث تكون
الحكومة املقبلة مختلفة ،ويكون مجلس النواب
مختلفا ً عن الس�ابق نظرا ً لظروف املرحلة التي
يشهدها العراق يف ظل كثر من التغرات الدولية
والثغرات داخل املنطقة».

التفاصيل ص2
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اإلعالم األمني :األجهزة االستخبارية ستكون قريبة جدا من املنفذين لتفجريي الكرادة

ص2

ص2

جملـس األمـن الـوزاري يتخـذ « »4قـرارات
بعد تفجريي بغداد

بغداد  /المستقبل العراقي
ت�رأس رئيس مجل�س ال�وزراء ،القائد
الع�ام للق�وات املس�لحة مصطف�ى
الكاظمي ،أمس اإلثنني ،اجتماعا ً طارئا ً
للمجلس الوزاري لألمن الوطني ،جرت
في�ه مناقش�ة األوض�اع األمني�ة التي
شهدتها العاصمة بغداد خالل الساعات
املاضية.
وأك�د املجل�س ال�وزاري أن العملي�ات
اإلرهابي�ة الت�ي ش�هدتها العاصمة يف
الس�اعات املاضي�ة ته�دف إىل زعزع�ة
األمن والس�لم املجتمعي ،وسيتم اتخاذ

أوكسفام« :كورونا» يضاعف ثروات االغنياء ويزيد الفقراء فقر ًا
بغداد  /المستقبل العراقي

تضاعفت ثروات الرجال العرش األكثر ثرا ًء يف العالم منذ بداية
جائحة كوفيد 19-فيما تراجعت مداخيل  %99من البرشيّة،
بحس�ب تقرير نرشت�ه أمس االثنني منظمة أوكس�فام التي
تناضل ض ّد الالمس�اواة حول العالم.وقالت املنظمة يف تقرير
عنوان�ه «الالمس�اواة تقتل» ُن�رش قبيل املنت�دى االقتصادي
العاملي يف دافوس إن «الالمس�اواة تس�اهم يف وفاة ما ال يقل
عن  21ألف يوم ًيا ،أي شخص واحد كل أربع ثوان» .وأضافت
«هذه نتيجة متحفظة تستند إىل الوفيات عى مستوى العالم
بسبب عدم القدرة عى الوصول إىل الرعاية الصحيّة وبسبب

أمانة بغداد تعلن
تفاصيل أمسية سينامئية فلكلورية
يف شارع املتنبي
ص3

إجراءات مش�ددة ووضع خطط أمنية
م�ن ش�أنها أن تض�ع ح� ّدا ً ملث�ل هذه
األعمال التخريبية التي ته ّدد األمن العام
يف البالد ،وستتم إعادة النظر بالقيادات
األمنية التي شهدت قطعاتها خروقات
أمني�ة ،وس�تكون هناك محاس�بة ملن
يثبت تقصره يف أداء مهامه األمنية.
ّ
ووج�ه القائد الع�ام للقوات املس�لحة
مصطف�ى الكاظمي القي�ادات األمنية
كاف�ة ب�أن تك�ون خططه�م األمني�ة
واإلج�راءات املتبع�ة م����الئم�ة مع
الوض�ع ال�ذي يش�هده البل�د ،وأن ال
تقت�رص مهامه�م ع�ى ر ّد الف���ع�ل

للحدث بعد وقوعه.
ّ
ووج�ه بإعادة توزيع مس�احات العمل
لألجه�زة األمني�ة واالس�تخبارية،
وش� ّدد الكاظم�ي ع�ى رضورة تفعيل
الجه�د االس�تخباري ،وأن يكون دوره
أساس�يا ً يف املواجه�ات األمني�ة ،ويف
مالحقة املجامي�ع اإلرهابية وعصابات
الجريمة.
ويف خت�ام االجتم�اع ،أص�در املجل�س
الوزاري لألمن الوطني توجيهات أمنية
عدة من شأنها ضبط األمن يف العاصمة
بغداد وبقية مدن العراق ،وهي كاآلتي:
 -1التأكي�د ع�ى التوجيهات الس�ابقة

بخص�وص الدراج�ات الناري�ة بمن�ع
حملها ألكثر من شخص ،وكذلك تقييد
حركتها يف الشارع ابتدا ًء من الساعة 6
مسا ًء وحتى الساعة  6صباحاً.
 -2تقيي�د حركة الس�يارات الحكومية
ومنعها من الخروج بعد ساعات الدوام
الرسمية إال بورقة عمل.
 -3وض�ع مكاف�آت مالي�ة للمواطنني
للتبليغ عن أي عنرص مشبوه.
 -4إلزام جميع أصحاب املحال التجارية
بوض�ع كام�رات مراقب�ة يف أماك�ن
عملهم.

التفاصيل ص2

اإلعالم األمني :القبض عىل قاتل «منتسب اللواء الرئايس» يف بغداد

العنف القائم عى النوع االجتماعي والجوع وانهيار املناخ».
وش�هدت الثروات املراكم�ة ملجموع أصح�اب املليارات منذ
بدائح�ة جائحة كوفي�د 19-زيادة بمق�دار  5تريليون دوالر
أمريك�ي أي أكرب ارتف�اع يف ثروة أصحاب امللي�ارات منذ بدء
تدوي�ن االحصاءات ،لتصل إىل أعى مس�توياتها أي 13.800
مليار دوالر .وأش�ارت املنظمة غ�ر الحكومية إىل أن «يمكن
لرضيبة ُتفرَض ملرة واحدة بنسبة  99يف املئة عى أغنى عرشة
رجال أن تس� ّدد إنتاج ما يكفي من اللقاحات لسكان العالم
وتوف�ر الرعاي�ة الصحية الش�املة والحماي�ة االجتماعية،
وتمويل التكيّف مع املناخ والح ّد من العنف القائم عى النوع
االجتماعي يف أكثر من  80بلداً».

شـرطـة البصـرة تطيـح بمتهميـن بالقـتـل فـي قضـاء الـديـر

النزاهة تكشف تفاصيل عمليات استيالء عىل عقارات نينوى :اعتقاالت وضبط ملياري دينار

الصحة عن «اوميكرون»:
االشخاص غري امللقحيـن هم االكثر
عرضة وخطورة لإلصابة
ص3

النقل :صدور األمر الوزاري
بتثبيت عقود اخلطوط اجلوية
عىل املالك الدائم
ص2

حسني جبـار
يعـوض احـمـد يـاسيـن
يف منتخب العراق
ص7

ص2

ص2

ص2

النقل :صدور األمر الوزاري بتثبيت عقود اخلطوط اجلوية عىل املالك الدائم
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أصدرت وزارة النقل ،أمس االثنني،
األم�ر ال�وزاري الخ�اص بتثبيت
أصحاب العقود يف الرشكة العامة
للخطوط الجوية العراقية التابعة
للوزارة.
وبحس�ب األم�ر ال�وزاري ،ال�ذي
حصل�ت املس�تقبل العراق�ي عىل
نس�خة منه ،فان عدد املشمولني
ب�ه  755موظف�ا ً مم�ن م�ر عىل
خدمتهم أكثر من خمس س�نوات
يف الرشكة.
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فتح اللق�اء الذي جم�ع زعيم التي�ار الصدري
مقت�دى الصدر ،وزعي�م تحال�ف الفتح هادي
العام�ري يف الحنانة بالنجف األرشف نافذة أمل
وترصيحات متفائلة من أطراف عدة ،بإمكانية
االنف�راج بني التيار الص�دري من جهة واإلطار
التنس�يقي من جهة أخرى بشأن الكتلة األكرب
وتشكيل الحكومة الجديدة.
وأكدت مص�ادر سياس�ية أن الطرف�ني اللذين
يمث�ان البي�ت الش�يعي متقارب�ان ومتفقان
بشأن القضايا االسرتاتيجية ،مع وجود خافات
ال يمك�ن نكرانها ،عىل الرغ�م من تغريدة زعيم
التي�ار الصدري ،الت�ي جدد فيه�ا تأكيده عىل
«حكومة أغلبية وطنية ،ال رشقية ،ال غربية».
وق�ال النائب عن ائت�اف دولة القان�ون جواد
البوالن�ي إن «االخت�اف موج�ود ب�ني اإلط�ار
التنس�يقي والتي�ار الص�دري ولك�ن القضاي�ا
االس�رتاتيجية تش�ر إىل مللمة األوضاع وتوحيد
الكلم�ة ،وهو ش�عار اإلطار التنس�يقي املوجه
لكل القوى السياس�ية» ،منوها ً ب�أن «الجميع
يجب أن يحصل عىل استحقاقه االنتخابي ،فكل
القوى السياسية تملك قاعدة جماهرية وهذه
الجماه�ر تنتظر الفعل ع�ىل األرض من توفر
الخدمات وإصاح النظام االقتصادي».
وأك�د البوالن�ي أن «اإلطار التنس�يقي وض�ع ضوابط
وآلي�ات لش�كل الربنام�ج الحكوم�ي ،بحي�ث تك�ون
الحكوم�ة املقبل�ة مختلف�ة ،ويك�ون مجل�س النواب
مختلفا ً عن السابق نظرا ً لظروف املرحلة التي يشهدها
العراق يف ظل كثر من التغرات الدولية والثغرات داخل
املنطقة» ،مبينا ً أن «اإلطار التنس�يقي لديه رشوط عىل
جميع مواقع املس�ؤوليات يف الدول�ة وليس هناك صك

مفتوح عىل بياض».
من جانبها أشارت النائبة ليىل التميمي إىل أن «االتفاقات
ما زالت قيد التشاور ،وما زال اإلطار التنسيقي مستمرا ً
باملباحث�ات م�ع جميع الكتل السياس�ية ،وم�ن بينها
الكتلة الصدرية» .وأضافت أن «اإلطار التنس�يقي لديه
العديد م�ن التفاهمات مع الجانبني الكردي والس�ني،
وما زالت املباحثات جارية مع الكتلة الصدرية».
إىل ذل�ك ،أكد رئيس حكوم�ة إقليم كردس�تان مرسور

بارزان�ي ورئي�س تحالف الفت�ح ه�ادي العامري عىل
تكثي�ف الجه�ود لتش�كيل حكوم�ة رشاك�ة حقيقية
تعالج املش�اكل بني حكومة إقليم كردستان والحكومة
االتحادية يف بغداد.
جاء ذلك خال لقاء رئيس حكومة إقليم كردستان مع
رئيس تحالف الفتح ،أمس االثنني ،يف أربيل.
وحس�ب بي�ان ص�ادر عن حكوم�ة إقليم كردس�تان،
فق�د «اس�تقبل رئي�س حكوم�ة إقلي�م كردس�تان

م�رسور بارزاني ،رئيس تحال�ف الفتح هادي
العامري».
وتباحث الطرفان خ�ال االجتماع ،حول «آخر
املس�تجدات والتط�ورات يف الع�راق والجه�ود
املبذول�ة لتش�كيل حكوم�ة جدي�دة ،والتأكيد
عىل تكثيف املس�اعي الرامية لتشكيل حكومة
تحف�ظ حق�وق املواطن�ني العراقي�ني كاف�ة،
وتحق�ق االس�تقرار والرشاك�ة الحقيقية بني
املكون�ات ،كذل�ك تعال�ج املش�اكل ب�ني إقليم
كردس�تان والحكوم�ة االتحادية عىل أس�اس
الدستور».
ووص�ل العام�ري اىل مدين�ة أربي�ل يف زي�ارة
للتباحث بش�أن التطورات السياسية العراقية
عقب االنتخاب�ات الربملانية املبكرة ،وتش�كيل
الحكومة الجديدة.
والتق�ى العام�ري خ�ال زيارته م�ع عدد من
املس�ؤولني الكبار ،حيث اس�تهل زيارته بلقاء
مع رئيس إقليم كردس�تان نيجرفان بارزاني،
ليجتم�ع م�ن بع�د ذل�ك م�ع رئي�س الح�زب
الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.
وكان اإلط�ار التنس�يقي قد حذر م�ن ان البلد
يمر ب�»منعطف خطر».
وأك�د اإلطار يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه« ،عىل وحدة توجهات�ه يف تحقيق
مصال�ح املواطن�ني وحماية الوح�دة الوطنية،
واس�تمراره يف الح�وار م�ع الق�����وى السياس�ية
للوصول اىل ح�ل يخرج البلد من املنعطف الخطر الذي
يمر فيه».
وأضاف انه «ويف هذا الس�ياق ناقش االطار لقاء الحاج
ه�ادي العام�ري بالس�يد مقت�دى الص�در ومخرجاته
االيجابي�ة وحث ع�ىل تكثيف اللق�اءات والحوارات مع
القوى السياسية االخرى الرشيكة يف الوطن».
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جملس األمن الوزاري يتخذ « »4قرارات بعد تفجريي بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
ترأس رئي�س مجلس ال�وزراء ،القائد العام
للقوات املس�لحة مصطفى الكاظمي ،أمس
ً
اجتماع�ا طارئا ً للمجل�س الوزاري
اإلثنني،
لألمن الوطني ،جرت فيه مناقش�ة األوضاع
األمنية التي ش�هدتها العاصمة بغداد خال
الساعات املاضية.
وأكد املجلس الوزاري أن العمليات اإلرهابية
التي شهدتها العاصمة يف الساعات املاضية
ته�دف إىل زعزعة األمن والس�لم املجتمعي،
وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ووضع خطط
أمني�ة من ش�أنها أن تض�ع ح� ّدا ً ملثل هذه
األعمال التخريبي�ة التي ته ّدد األمن العام يف
الباد ،وستتم إعادة النظر بالقيادات األمنية

اإلعالم األمني :األجهزة
االستخبارية ستكون قريبة جد ًا
من املنفذين لتفجريي الكرادة
أعلنت خلية اإلعام األمني ،أن األجهزة
االس�تخباراتية س�تكون «قريب�ة
ج�داً» من املنفذي�ن لتفجري منطقة
الكرادة وس�ط العاصمة بغداد مساء
األح�د .وذك�ر بي�ان لوكال�ة {الفرات
ني�وز} نس�خة من�ه ان�ه «وبع�د أن
رشعت األجهزة األمنية االس�تخبارية
املختص�ة يف التحقي�ق بالحادث�ني
اللذي�ن وقع�ا مس�اء األحد بواس�طة
عبوت�ني صوتيتني يف منطق�ة الكرادة
ببغداد ،فإنها س�تكون قريبة جدا ً من
املنفذي�ن لهذي�ن االعتداءي�ن بع�د أن
قامت بتحلي�ل أويل للحادثني وتقاطع
للمعلوم�ات املتوف�رة» .وأضاف «كما
تؤك�د األجه�زة األمني�ة ان القصاص
الع�ادل م�ن املنفذين س�يكون عاجاً
غر آجل وكش�ف من يقف وراء هذين
العمل�ني الجبان�ني اللذي�ن يهدف�ان
اىل زعزع�ة االم�ن واالس�تقرار وخلط
األوراق» .وكان�ت خلية اإلعام األمني
أعلنت يف وقت س�ابق مس�اء األحد ان
«الق�وات األمني�ة فتح�ت تحقيق�ا ً يف
حادث�ني متزام�ني يف منطق�ة الكرادة
ببغداد وقعا مساء اليوم ،األول إنفجار
عبوة صوتية عىل مرصف جيهان قرب
املرسح الوطني ،واآلخر كان عبارة عن
إنفجار عبوة صوتية أيضا ً اس�تهدفت
مرصف كردس�تان بالقرب من ساحة
الواثق ،وأس�فر الحادث�ان عن إصابة
مواطنني اثنني بجروح طفيفة».

لألم�ن الوطن�ي توجيه�ات أمنية ع�دة من
شأنها ضبط األمن يف العاصمة بغداد وبقية
مدن العراق ،وهي كاآلتي:
 -1التأكي�د ع�ىل التوجيه�ات الس�ابقة
بخصوص الدراج�ات الناري�ة بمنع حملها
ألكثر من ش�خص ،وكذلك تقييد حركتها يف
الش�ارع ابتدا ًء من الس�اعة  6مسا ًء وحتى
الساعة  6صباحاً.
 -2تقييد حركة السيارات الحكومية ومنعها
من الخروج بعد ساعات الدوام الرسمية إال
بورقة عمل.
 -3وضع مكاف�آت مالية للمواطنني للتبليغ
عن أي عنرص مشبوه.
 -4إل�زام جميع أصح�اب املح�ال التجارية
بوضع كامرات مراقبة يف أماكن عملهم.

الت�ي ش�هدت قطعاته�ا خروق�ات أمني�ة،
وستكون هناك محاسبة ملن يثبت تقصره
يف أداء مهامه األمنية.
ووجّ ه القائد العام للقوات املسلحة مصطفى
الكاظمي القي�ادات األمنية كافة بأن تكون
خططهم األمنية واإلجراءات املتبعة مائمة
مع الوضع الذي يشهده البلد ،وأن ال تقترص
مهامهم عىل ر ّد الفعل للحدث بعد وقوعه.
ووجّ �ه بإع�ادة توزي�ع مس�احات العم�ل
لألجه�زة األمني�ة واالس�تخبارية ،وش� ّدد
الكاظم�ي ع�ىل رضورة تفعي�ل الجه�د
االس�تخباري ،وأن يك�ون دوره أساس�يا ً يف
املواجه�ات األمني�ة ،ويف ماحق�ة املجاميع
اإلرهابية وعصابات الجريمة.
ويف ختام االجتماع ،أص�در املجلس الوزاري

قريب ًا ..وفد برملاين ايراين يزور العراق :هذه أجندته
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن رئيس اللجنة االقتصادية الربملانية االيرانية محمد رضا
بورابراهيم�ي داوران�ي إن وفدا برملانيا تجاري�ا يعتزم زيارة
الع�راق بهدف توطي�د العاق�ات االقتصادي�ة والتوقيع عىل
مذكرة تفاهم لتنمية التعاون بني البلدين.
ونقلت وكال�ة أنباء فارس االيرانية ع�ن بورابراهيمي ،قوله
حول الزيارة املرتقبة للوفد الربملاني االيراني :إن هذه الزيارة

التي تستغرق  3ايام تضم لقاءات مع وزيري التجارة والنقل
واملواص�ات ورئيس رابطة الغ�رف التجاري�ة ورئيس لجنة
االستثمارات الوطنية العراقية».
وأض�اف «إن ه�دف الزيارة ه�و االرتقاء بمس�توى التعاون
االقتصادي بني البلدين كم�ا تقرر التوقيع عىل وثيقة تفاهم
لتأس�يس لجنة خاصة بح�ل الخافات التجاري�ة بني غرفة
التج�ارة االيرانية ورابط�ة الغرف التجاري�ة العراقية وكذلك
املش�اركة يف ملتقى رابطة الغرف التجارية العراقية يف بغداد

واملش�اركة يف امللتقيات التجارية يف كرباء املقدس�ة والنجف
االرشف».
يشار اىل ان الوفد االيراني يضم عددا من أعضاء هيئة رئاسة
الغرفة التجارية ورئيس الغرفة التجارية العراقية  -االيرانية
ورؤس�اء الغرف التجارية يف محافظات غرب الباد ورؤس�اء
اللجان التخصصية لغرفة ايران التجارية وعدد من املصدرين
املتفوق�ني يف الب�اد فض�ا ع�ن رئي�س اللجن�ة االقتصادية
الربملانية ورئيس غرفة التجارة االيرانية.

أثناء اجتماع مبديري وآمري القواطع يف جانيب الكرخ والرصافة

وكيل وزير الداخلية لشؤون الرشطة يشدد عىل محاية أمن بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
عق�د الفري�ق عم�اد محم�د محم�ود وكي�ل وزارة الداخلية
لش�ؤون الرشطة اجتماعا ً امنيا ً ملديري�ة رشطة نجدة بغداد
متمثل�ة بمديرها وآمري القواطع يف جانبي الكرخ والرصافة
بحضور عدد من قادة الوكالة ،وذلك لبحث التطورات االمنية
يف العاصمة بغداد.
وأشاد الوكيل بالدور الكبر الذي تبذله املديرية بكوادرها من
الضب�اط واملنس�بني كونها واجه�ة وزارة الداخلية من خال

عملها امليداني والبطويل ،مش�ددا ً ع�ىل حفظ االمن والقانون
وان تكون عىل اهبة االستعداد واتخاذ اقىص درجات الحيطة
والح�ذر ومنع وق�وع الجريم�ة والخروق�ات االمني�ة واخذ
دورها الفاعل بالتعاون مع القوات املاسكة لارض يف جميع
املناطق.
وب�ني الفريق عماد محمد محمود عىل تحمل املس�ؤولية من
قبل آمري القواطع والحث عىل الوقوف بوجه االرهاب وحفظ
امن العاصم�ة بغداد الن من واجبنا حماية ارواح وممتلكات
املواطنني الكرام.

اإلعالم األمني :القبض عىل قاتل «منتسب اللواء الرئايس» يف بغداد
اعلن�ت خلي�ة االع�ام االمن�ي ،أم�س االثن�ني ،تمك�ن وكال�ة
االستخبارات من القاء القبض عىل املتهم بقتل منتسب يف اللواء
الرئايس يف بغداد بعد أقل من  24س�اعة ع�ىل ارتكاب جريمته.
وذكرت الخلية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه

بعملية امنية اس�تباقية استندت ملعلومات استخباراتية دقيقة
«تمكنت وكالة االس�تخبارات والتحقيقات االتحادية وبارشاف
مبارش من قبل وكيل الوزارة لشؤون االستخبارات والتحقيقات
االتحادي�ة وبالتع�اون مع القطعات املاس�كة ل�ارض املتمثلة

باللواء الرئايس وبأقل من  24ساعة من القبض عىل املتهم الذي
قام بقتل منتس�ب يف اللواء املذكور وقام بقتله واخذ س�احه يف
بغ�داد» .واضاف البيان انه «اتخذت بحقه االجراءات القانونية
وتقديمه للقضاء لينال جزائه العادل».

2022

18

Issue No ( 2532 ) January Tue

األعرجي يرتأس اجتامع ًا بشأن املصادر املشعة
واملواد اخلطرة

بغداد  /المستقبل العراقي
ناق�ش مستش�ار األم�ن القوم�ي
قاس�م األعرج�ي ،أم�س اإلثن�ني،
األدوار واملسؤوليات الخاصة بهيئة
الرقاب�ة الوطني�ة ملن�ع االنتش�ار
والهيئة العراقية للمصادر املش�عة
واملواد الخطرة.
وذكر بيان للوزارة ،تلقت «املستقبل
العراقي» نسخة منه ،أنه «استنادا ً
إىل توجيه�ات القائ�د العام للقوات
املسلحة ،رئيس الوزراء ،مصطفى
الكاظم�ي ،ت�رأس مستش�ار
األم�ن القوم�ي ،قاس�م األعرجي،
اجتماع�ا مهم�ا ،لتنس�يق الجه�د
الوطن�ي ملراقب�ة املصادر املش�عة
وامل�واد الخط�رة ،وتطوي�ر العمل
ب�ني هيئ�ة الرقاب�ة الوطني�ة ملنع

االنتشار والهيئة العراقية للمصادر
املش�عة» .وحرض االجتماع «وكاء
جه�ازي املخابرات واألمن الوطني،
وممثل�ون ع�ن هيئة مستش�اري
رئاس�ة الوزراء ووزارتي الخارجية
والتجارة» .وجرى خال االجتماع
«مناقش�ة األدوار واملس�ؤوليات
الخاصة بهيئة الرقابة الوطنية ملنع
االنتشار والهيئة العراقية للمصادر
املش�عة،واالتفاق ع�ىل إع�داد
التوصيات الخاصة بتوحيد الجهود
وتطويرها ،لتعزيز مكانة العراق يف
املجتمع الدويل ومستوى مساهمته
يف السلم واألمن باملنطقة».
وخت�م االجتم�اع ب�� «االتفاق عىل
رف�ع توصي�ات إىل الس�يد رئي�س
الوزراء ،لتحديث وتطوير سياقات
العمل عىل املستوى الوطني».

جملس املفوضني ينتخب رئيس ًا جديد ًا
لإلدارة االنتخابية
بغداد  /المستقبل العراقي
انتخ�ب مجلس املفوّض�ني يف املفوضية العليا املس�تقلة لانتخابات ،أمس
ً
رئيس�ا ل�إدارة االنتخابية يف دورتها
االثن�ني ،القايض عامر موىس محمد
الثالثة .وذكرت املفوضية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان
املجلس عقد جلس�ة اعتيادية برئاس�ة رئيس مجل�س املفوضني القايض
جلي�ل عدنان خلف وحضور جميع أعض�اء املجلس؛ الختيار رئيس اإلدارة
ّ
تسنم القايض
االنتخابية للدورة الثالثة بعد انقضاء م ّدة الدورة الثانية منذ
عباس فرحان حسن رئاسة اإلدارة االنتخابية يف  13كانون الثاني .2021
وبينت انه َث ّم فتح باب الرتش�يح لرئاسة اإلدارة االنتخابية للدورة الثالثة،
ّ
الرسي ح�از املفوّض الق�ايض عامر م�وىس محمد ثقة
وبع�د التصوي�ت
املجل�س باألغلبية املطلق�ة .يذكر أن امل�ادة الثامنة من قان�ون املفوضية
العلي�ا لانتخابات تنص عىل ان ينتخب أعض�اء مجلس املفوّضني من بني
ً
رئيس�ا ل�إدارة االنتخابية يم�ارس أعماله مل ّدة ال تزيد عىل س�نة
أعضائه
واحدة غر قابلة للتجديد.

رشطة البرصة تطيح بمتهمني بالقتل
يف قضاء الدير
البصرة  /صفاء الفريجي
اعلنت قيادة رشطة البرصة ،أمس
االثنني ،القبض عىل متهمني بجرمة
قتل يف قضاء الدير.
وذك�رت القاي�دة يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراقي نسخة منه ،عن
»:تمكنت مفارز الرشطة من القاء
القبض ع�ىل متهمني بالقتل ،حيث
تم تش�كيل قوة م�ن مركز رشطة

الدي�ر واس�تخبارات ومكافح�ة
اره�اب الدي�ر وقي�ادة عملي�ات
البرصة للقبض عىل املطلوبني».
واضاف�ت ان�ه «بعملي�ة نوعية تم
الق�اء القب�ض عىل متهم�ني اثنني
مطلوب�ني قضائي�ا بالقت�ل وف�ق
اح�كام امل�ادة  406م�ن قان�ون
العقوب�ات ،واتخ�اذ االج�راءات
القانوني�ة بحقهم�ا واحالتهما اىل
القضاء ليناال جزاءهما العادل».

النزاهة تكشف تفاصيل عمليات استيالء عىل عقارات نينوى:
اعتقاالت وضبط ملياري دينار
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة ،أمس االثن�ني ،ضب�ط  22متهما قام�وا بالتاعب
والتج�اوز واالس�تياء عىل عق�ارات مملوكة للدولة وبيعه�ا للمواطنني يف
محافظة نينوى .وقالت الهيئة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة
إن «فري�ق عمل مُ ديريَّ�ة تحقيق نينوى َّ
من�هَّ ،
تمكن م�ن ضبط ( )18من
مُ َّ
أراض زراع َّي ٍة
وظفي جمعيَّة إسكان مُ نتسبي تربية نينوى؛ لقيامهم ببيع
ٍ
ً
عائد ٍة ملكيَّ�تها للدولة ،مُ شرة إىل ضبط سندات وعقود بيع ورشاء األرايض
الت�ي قام املُ َّتهمون بتقطيعها وبيعها؛ لق�اء مبالغ مال َّي ٍة خافا ً للقانون».
وأضافت َّ
أن «العمليَّة أس�فرت عن ضب�ط مبلغ ( )1,712,111,000مليار
دين�ار ُت ِّ
ً
ُ
مث�ل جزءا م�ن املبالغ التي بيعت به�ا تل�ك األرايض» .ويف عمل َّي ٍة
َّ
مُ نفصل ٍة ،أشارت الدائرة إىل «ضبط مُ تهمني اثنني؛ لقيامهما بالتجاوز عىل
إحدى قطع األرايض التي تقع يف منطق ٍة مُ تم ِّيز ٍة يف مركز مُ حافظة نينوى،
قضائ�ي بمنع إقامة
قرار
دور س�كنيَّ� ٍة عليه�ا؛ بالرغم من صدور
ٍّ
ٍ
وبناء ٍ
أيَّة مش�يداتٍ عليها لحني حس�م الدعوى البدائيَّ�ة» .وبيَّنت َّ
أنه «ت َّم خال
العمليَّ�ة ،التي ُن ِّف َذت بن�ا ًء عىل مُ َّ
ذكر ٍة قضائية ،ضب�ط مدير قطاع نركال
ومس�ؤول تجاوزات القطاع؛ لعدم قيامهما باتخاذ اإلجراءات الازمة ملنع
وإزال�ة التج�اوزات الحاصلة عىل قطعة األرض» .وأك�دت الهيئة «تنظيم
ضبط أصوليَّني باملربزات املضبوط�ة ،وعرضهما رفقة املُ َّتهمني
محرضي
ٍ
ال�� ( )22عىل ق�ايض محكمة تحقيق نين�وى املُ َّ
ختصة بقضاي�ا النزاهة،
ال�ذي ق�رَّر توقيف ( )14م�ن املُ َّتهمني يف القضيَّ�ة األوىل؛ بن�ا ًء عىل أحكام
ُّ
لقاءتعهدهم باملثول
املادة ( )340من قانون العقوبات ،وإخاء سبيل ()4؛
أمام املحكمة حال استدعائهم ،إضافة إىل توقيف مُ َّتهمني اثنني يف القضيَّة
الثانية وفق القرار ( 154لسنة  ، )2001مع إخاء سبيل».
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حمافظ البرصة خياطب الداخلية لتحويل
مرشوع منفذ الشالجمة اىل املحافظة
المستقبل العراقي /محمد الجابري
اعل�ن محافظ الب�رصة املهندس اس�عد عبد
األمري العيداني عن مخاطبة وزارة
الداخلية بخصوص رغبة حكومة
البرصة املحلي�ة يف تنفيذ مروع
منفذ الش�المجة ،مبينا ً انه سبق
وان ت�م مخاطبة الوزارة يف الفرتة
املاضية بخصوص رغبة املحافظة
بتنفي�ذ املروع ملا ل�ه من اهمية
للعراق ومحافظة البرصة .
وق�ال» العيدان�ي يف بيان صحفي
صدر عن مكتبه االعالمي الخاص
ان مخاطب�ة وزارة الداخلي�ة
تضمن�ت التأكي�د ع�ىل رضورة
تحوي�ل مل�ف امل�روع رس�ميا ً

ملحافظة البرصة ووفقا ً للمخاطبات السابقة
لوزارة التخطيط بالرقم ( )678يف عام ٢٠٢1
وبناءا ً عىل قرار مجل�س الوزراء رقم ()٢74
لس�نة  ٢٠1٩بخص�وص امل�روع ،الفتا ً اىل

التأكيد ع�ىل وزارة الداخلي�ة بتزويد حكومة
البرصة بكافة االوليات الخاصة باملروع مع
كافة التصاميم وجداول الكميات واملخططات
ليت�م ادراج مروع منفذ الش�المجة ضمن
مشاريع عام .٢٠٢٢
وب�ني « محاف�ظ الب�رصة ان�ه
س�بق وان تم ايضا ً مفاتحة هيأة
املناف�ذ الحدودي�ة يف ع�ام ٢٠1٩
لتزوي�د الحكومة املحلي�ة بكافة
االوليات الخاص�ة بمروع منفذ
الش�المجة الح�دودي لغ�رض
ادراجه ضمن مش�اريع املحافظة
وتوف�ري التخصيص�ات املالي�ة
لتنفي�ذه ضم�ن ادراج منف�ذي
س�فوان والشالمجة ضمن خطط
املحافظة .
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أمانة بغداد تعلن تفاصيل أمسية سينامئية
فلكلورية يف شارع املتنبي
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت أمانة بغ�داد ،أمس اإلثن�ني ،عزمها إقامة
عرض سينمائي وفلكلوري عراقي يف املتنبي مساء
غد الثالثاء .وجاء يف بيان لألمانة تلقت «املستقبل
العراقي» نسخة منه« ،تدعو أمانة بغداد املواطنني
ووس�ائل اإلع�الم للحضور واالس�تمتاع بالعرض
السينمائي الوثائقي عن الحياة والثقافة يف بغداد
والعراق اىل جانب عروض فلكلورية أخرى ستقام
مس�اء الثالثاء يف زقاق املتنب�ي» .وأضاف البيان،
«أم�ني بغداد عالء مع�ن وجه دع�وة لفريق هواة
السينما يف العراق لتقديم عرض سينمائي مسائي
يتضمن افالما ً س�ينمائية عراقي�ة تراثية يف زقاق
املتنب�ي يف عودة إلحياء ليايل بغ�داد الثقافية تقام
مساء يوم الثالثاء القادم املصادف 18/1/٢٠٢٢
اىل جان�ب معرض ملقتنيات املتح�ف الجوال تضم

مجموع�ة من اللوحات والص�ور والنماذج الفنية
الرتاثي�ة االصيل�ة» .وتاب�ع ،أن «هن�اك عروض�ا ً
للفلكل�ور البغ�دادي إلحي�اء الرتاث وحل�م بغداد

الصحة عن «اوميكرون» :االشخاص غري امللقحيـن هم االكثر عرضة وخطورة لإلصابة
بغداد  /المستقبل العراقي
اكدت وزارة الصحة ان املتحور الجديد لفريوس كورونا
املس�تجد «اوميكرون» هو أرسع انتشارا واكثر اصابة
من متحور دلتا.
وذك�رت عضو الفريق الطبي االعالم�ي لوزارة الصحة
رب�ى فالح حس�ن ،إن « اب�رز اعراض املتح�ور الجديد
اوميكرون هي س�عال جاف مع تعرق لييل ووهن عام،
ام�ا ف�ريوس دلتا فتك�ون اعراضه ضي�ق التنفس مع
فقدان حاستي الشم والتذوق واحتقان البلعوم».
واوضح�ت ان « املتح�ور اوميك�رون يك�ون اكثر اربع

مرات باالصابة والعدوى من ساللة دلتا  ،لكن االعراض
تختل�ف من ش�خص اىل اخر « ،ونوه�ت اىل ان « بعض
اع�راض االصاب�ة بمتح�ور اوميك�رون تتش�ابه م�ع
متحور دلتا ،اذ يس�بب كالهما حمى وصداعا وس�يالنا
يف االنف».
واضافت ان «الحاالت التي رصدت انها مصابة بمتحور
اوميك�رون تماثلت للش�فاء تقريب�ا ووضعها الصحي
مس�تقر حالي�ا « ،مبينة ان « انتش�ار املتح�ور الجديد
س�يصيب عددا اكثر من االش�خاص ،وم�ن املمكن ان
يعرضهم اىل مضاعفات صحية يف حال كان الش�خص
غري متل�ق للقاح ،لذلك ه�ذه املوج�ة الوبائية توصف

بانها موجة غري امللقحني».
واوضحت ان «االشخاص غري امللقحني هم اكثر عرضة
لإلصابة وللمضاعفات وللوصول اىل الحاالت الش�ديدة
والحرجة من االصابة» ،مؤك�دة ان «تلقي اللقاح مهم
جدا لتقليل اعراض املرض وتقليل ش�دة االصابة ومنع
خطورة الوفاة او الوصول اىل حاالت شديدة حرجة «.
وتابع�ت بالق�ول ان «اللقاح�ات ال تمنع م�ن االصابة
بالفريوس ،لكنها تقي من شدة االعراض واملضاعفات
لجميع الفئات املستهدفة باخذ اللقاح سواء منها كبار
الس�ن والش�باب» ،مبينة ان «املصابني بامراض القلب
وام�راض مزمنة اخرى يكونون اكث�ر عرضة لالصابة

النفط :نحن يف طور االتفاق مع رشكة سيمنز إلنتاج
«اهليدروجني»
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة النفط ،أم�س االثنني ،انها يف
طور االتف�اق مع رشك�ة س�يمنز األملانية
إلنتاج الهيدروجني.
وذكر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه انه «انس�جاما ً م�ع الربنامج
الحكوم�ي وخط�ط وجه�ود وزارة النف�ط
بالتح�ول اىل الطاق�ة النظيف�ة واملتجددة،
من خ�الل التعاون م�ع ال�ركات العاملية
الرصينة ،فقد رشعت وزارة النفط ورشكة
س�يمنز االملاني�ة عىل فت�ح اف�اق للتعاون
الجاد يف قطاع الطاق�ة النظيفة واملتجددة،
وخصوص�ا ً انت�اج الهيدروج�ني ال�ذي يعد
اح�د اهم ركائ�ز التحول للطاق�ة النظيفة،

وحماية البيئة ،وتقليل االنبعاثات ،وينسجم
مع متطلب�ات تحقيق اهداف ث�ورة الوقود
الخرضاء».
وأضاف «س�تقوم رشك�ة س�يمنز االملانية
الت�ي تع�د من ال�ركات الرائ�دة يف العالم
برف�د قط�اع الطاق�ة يف الع�راق بتقني�ات
ومع�دات متط�ورة يف ه�ذا املج�ال ،وأقامة
ورش تخصصي�ة تس�هم يف ايج�اد حل�ول
واقعي�ة للطاق�ة والبيئة يف الع�راق ،فضالً
ع�ن تس�خري برام�ج ال�ذكاء االصطناع�ي
لرف�ع معدالت االداء للعاملني يف هذا املجال،
لتمهيد الطريق وصوالً اىل بيئة نظيفة آمنة
وطاق�ة متجددة تدع�م االقتص�اد الوطني
والتنمية املستدامة».
يذك�ر ان الهيدروجني ،يع�د مصدرًا للطاقة

العراق خامس أكرب احتياطي
للنفط بالعالـم يف 2021
بغداد  /المستقبل العراقي
أظه�رت إحصائية لش�بكة  CNBCاإلخبارية االقتصادي�ة ،ان العراق
يحت�ل املرتب�ة الخامس�ة بأك�رب احتياطي للنف�ط يف العال�م يف العام
.٢٠٢1
وذك�رت الش�بكة يف االحصائي�ة ،أن «فنزوي�ال ج�اءت باملرتبة األوىل
كأك�رب دول�ة تمتل�ك احتياطي نفط�ي بواق�ع  3٠3.8ملي�ار برميل،
تليها الس�عودية بواقع  ٢58.6مليار برميل ،ثم إيران  ٢٠8.6مليارات
برميل».
واش�ارت اىل ان «كن�دا جاءت باملرتبة الرابعة ب�� 17٠.3مليار برميل،
وجاء العراق يف املرتبة الخامسة بواقع  145.٢مليار برميل».
ويع�د العراق ثاني اك�رب منتج ومصدر للنف�ط يف منظمة اوبك ،حيث
وص�ل مع�دل انتاجه خالل ش�هر كانون االول امل�ايض  4.31٠ماليني
برميل يوميا ،فيما بلغ معدل صادراته  3.677ماليني برميل يوميا.

الكهرباء تبرش منتسبيها
من األقليات وأوائل محلة
الشهادات العليا
بغداد /المستقبل العراقي
ب�رت وزارة الكهرب�اء ،االوائ�ل من حملة الش�هادات العلي�ا وأبناء
االقليات من منتسبي الوزارة.
وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة املستقبل العراقي نسخة منه »:ال زالت
وزارة الكهرباء ساعية لتأمني جميع حقوق ابناءها محاولة استغالل
كافة الفرص املتاحة لضمان مستقبلهم الوظيفي واملهني».
وأوضحت الكهرباء «ملنتسبيها من الطوائف االقلية واألوائل من حملة
الشهادات العليا بأنها قد استكملت كافة االجراءات الخاصة واملتعلقة
بهم مع وزارة املالية ورفعت كتبهم اىل مجلس الخدمة االتحادي».
ولف�ت اىل انه «س�يصار اىل اجراءاته�م الخاصة فيما يخ�ص املقابلة
واملفاضل�ة واالولوي�ة يف التعني وحس�ب القان�ون الوظيفي والخدمة
االتحادي�ة مراعني بذل�ك االختصاص املالئم مع عم�ل وزارة الكهرباء
وفرتات الخدمة الفعلية يف تشكيالت الوزارة بالنسبة اىل منتسبيها من
العقود املشمولني».

خال ًيا من الكربون يجري انتاجه وتطويره
وف�ق عملي�ات صناعي�ة يف مج�ال البحث
العلمي.
وضم�ن توجهاته�ا يف التح�ول للطاق�ة
النظيف�ة ،نظمت وزارة النف�ط وبالتعاون
مع رشكة س�يمنز للطاقة هذا اليوم االثنني
ورش�ة تخصصية بعن�وان {الهيدروجني..
مس�تقبل الطاقة النظيفة} حل�ول االنتاج
واالس�تخدام يف توليد الطاق�ة ،وقدم فريق
س�يمنز للطاق�ة عرض�ا ً ش�امالً ن اهمية
«الهيدروجني» يف مستقبل الطاقة النظيفة
 ،ومح�ور آخ�ر ع�ن «مش�وار التح�ول يف
الطاق�ة ،وحلول الهيدروج�ني ومحور عن
«التطبيق�ات يف الع�راق  -تحدي�ات وفرص
الخطوات القادمة».

وللمضاعفات ،واكثر عرضة للوصول اىل حاالت شديدة
حرج�ة من غريهم ،كذلك تعتمد عىل الش�خص املتلقي
للقاح س�واء كانت جرع�ة اوىل او ثانية او حتى جرعة
ثالثة».
وح�ول االس�تعدادات االحرتازية واالج�راءات الوقائية
للح�د من انتش�ار هذه الع�دوى ،اكدت عض�و الفريق
الطب�ي االعالمي ل�وزارة الصحة ،ان «الك�وادر الطبية
والصحية عىل قدر عال من املسؤولية والخربة ملواجهة
اي متحور جديد قد يظهر مس�تقبال ،لكن املس�ؤولية
مشرتكة عىل الجميع ألخذ التلقيح وااللتزام باإلجراءات
الوقائية».

مدير عام النقل اخلاص يعقد اجتامع ًا موسع ًا
مع مدراء األقسام :االرتقاء بالعمل أولوية
بغداد  /المستقبل العراقي
عق�د االس�تاذ عبد العظي�م عب�د القهار
الس�اعدي اجتم�اع موس�ع ض�م م�دراء
اقسام مقر الركة لالرتقاء بواقع العمل
يف مفاصل كل قس�م من االقسام وتحديد
الي�ه عمل منظمة لتحقيق اهداف الركة
الخدمي�ة .وناق�ش الس�اعدي متابع�ه
مات�م تنفي�ذه م�ن توصيات وإج�راءات
الغ�رض منه�ا النه�وض بواق�ع الركه
الخدمي واملايل حيث تم التاكيد عىل ايقاف
الرصفي�ات الغ�ري رضوريه للمش�رتيات
وتقلي�ل النفق�ات وكذلك تقيم مش�اريع
التشغيل املشرتك وماحققته وفقاا ً لدراسة
الجدوى التي اعدت سابقا لتلك املشاريع
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الزراعة تتحرك خلفض
أسعار املوايش
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الزراع�ة ،أم�س االثن�ني ،عن إج�راءات جديدة
لخفض أس�عار امل�وايش ،فيما أش�ارت اىل أص�دار توجيهات
للسيطرات بشأن نقل املوايش بني املحافظات.
وقال املتحدث باسم الوزارة حميد النايف انه «من أجل التكامل
االقتصادي بني املحافظات يف مجال إنتاج اللحوم سواء األبقار
أم الجام�وس أم األغن�ام أم املاعز ،وفرنا فرص�ة لكل التجار
الذي�ن يقومون بعملية نقل الحيوان�ات الحية بني املحافظات
بانسيابية عرب الس�يطرات بدون اي موانع» ،مبيناً ،ان «هذه
الفرصة تتيح تنقل األغنام واالبقار من املحافظات الش�مالية
إىل الجنوبية وبالعكس».
وأضاف ،أن «هذا اإلجراء س�يقلل أس�عار املوايش للمواطنني،
ألن بع�ض املحافظ�ات فيه�ا أغن�ام وأبقار وجام�وس أكثر
م�ن محافظ�ات أخ�رى» ،مش�ريا ً اىل أن�ه «تم توجي�ه جميع
األجه�زة األمني�ة من خالل كتاب رس�مي برضورة الس�ماح
لعملي�ة نق�ل املوايش بش�كل انس�يابي وم�ن دون اي عوائق
م�ع االلتزام بالضوابط الصحية من خ�الل الفحص البيطري
م�ن املكان املنق�ول منه إىل املكان الذي ينق�ل إليه ،وان يكون
مصحوبا ً بش�هادة صحية بيطرية ،حفاظا ً عىل س�المة هذه
الحيوانات».
وتابع النايف ،أن «عملية اس�ترياد املوايش مازالت مس�تمرة،
الن�ه ال يوج�د هناك اكتف�اء ذات�ي ال باالغن�ام وال باللحوم»،
موضحا ً أن «عملية االس�ترياد ،تكون وف�ق ضوابط تقوم بها
دائ�رة البيطرة ودائ�رة الثروة الحيوانية ،حي�ث تتضمن هذه
الضواب�ط ،أن تت�م عملية االس�ترياد م�ن ال�دول الخالية من
أم�راض الحمى القالعي�ة واألمراض التي تصي�ب الحيوانات
وتك�ون موثقة بش�هادة صحية من املنش�أ وعليها ختم يبني
انها خالية من األمراض».
وأكد ،أن «من رشوط االس�ترياد هو امتالك املس�تورد ألماكن
اي�واء داخل العراق» ،الفت�اً ،إىل أن «وزارة الزراعة عند منحها
إجازة اس�ترياد تمنح إجازات كذلك م�ن املعامل العراقية لكي
يتم استرياد املوايش وفق الضوابط القانونية».
وبش�أن عمليات الجزر ،ذكر النايف أن «هناك رقابة مش�ددة
من قبل قس�م املجازر يف دائرة البيطرة عىل عملية الجزر ،اي،
أن عملية الجزر تتم يف أماكن العلوات املعرتف بها أو الرسمية،
أما الجزر العش�وائي فهذا غري مس�يطر علي�ه» ،موضحاً ،أن
«الجزر الرسمي يكون بإرشاف طبيب بيطري».
وب�ني ،أن «هن�اك مداهمات ألماكن الجزر العش�وائي ،وبلغنا
الجه�ات الصحي�ة باالتفاق مع دائ�رة البيط�رة بمتابعة كل
الج�زر العش�وائي ،ألن فيه مضار عىل املواط�ن وعىل الصحة
العامة وعىل البيئة العامة أيضاً».

ووج�ه القس�م الهن�ديس والقانوني بحل
االش�كاالت املتعلقه باحالة مروع مراب
ميس�ان بمايضمن حقوق الركه املاليه
والقانوني�ه وت�م التش�ديد ع�ىل متابع�ة
االي�رادات وم�ا ت�م تحقيق�ه م�ن زياده
ملحوظه خالل االيام املاضيه ورفع موقف
بياني بتلك االيرادات التي تس�عى الركه
من وراء تحقيقها اىل عكس�ها عىل ش�كل
خدمات للمواطنني الك�رام وزيادة حوافز
املوظفني وتحسني واقعهم املعايش
ويف خت�ام االجتماع ش�دد املدير العام عىل
اتخاذ،العدي�د م�ن القرارت التي تس�اهم
يف رف�ع كف�اءة االداء وتحس�ني الخدم�ه
املقدم�ه وتعظي�م م�وارد الرك�ه املاليه
خدمة للصالح العام.

التعليم تفتح باب التقديم اىل «املوازي» للناجحني
يف الدور التكمييل وفئات أخرى
بغداد /المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بدء التقديم اىل قناة التعليم الحكومي الخاص
الصباحي (املوازي) للطلبة الناجحني يف الدور الثاني التكمييل وفئات أخرى.
ويس�تمر التقدي�م اإللكرتوني عرب بوابة دائرة الدراس�ات والتخطي�ط واملتابعة (www.
 )dirasat-gate.orgابتداء من اليوم االثنني ولغاية الس�اعة الثانية عرة من مساء يوم
الس�بت املوافق  ٢٢كانون الثاني الحايل  ٢٠٢٢فيما س�يكون متاح�ا أمام الطلبة تثبيت
عرة خيارات للتخصصات كافة عىل وفق الحدود الدنيا للقبول املوازي للسنة الدراسية
.٢٠٢1/٢٠٢٢
ويش�مل التقديم اىل قن�اة التعليم الحكومي الخ�اص الصباحي الطلبة خريجي الس�نة
الدراس�ية  ٢٠٢٠/٢٠٢1الناجحني يف الدور الثاني التكمييل يف الدراسة االعدادية للفروع
(االحيائ�ي والتطبيقي واالدبي) والطلبة الناجحني يف الدورين األول والثاني الذين لم يتم
قبوله�م يف الوجبة األوىل والذين لم يقبلوا يف كليات املجموعة الطبية وتم قبولهم يف باقي
التخصصات بناء عىل اختياراتهم ومعدالت التنافس يف ضوء الحدود الدنيا للقبول.

النقل جتري جولة تفقدية يف مرائب
قسم الكرخ
بغداد /المستقبل العراقي
اج�رت وزارة النق�ل متمثل�ة بمدي�ر عام
الرك�ة عب�د العظي�م الس�اعدي جول�ة
تفقدي�ة ملرآب العالوي لالط�الع عىل واقع
العم�ل والتعرف عىل احتياجات س�ائقي
املركبات
وق�ال املدير عام حس�ب توجيه�ات وزير
النقل الكابتن نارص الشبيل تم زيارة قسم
الك�رخ ملعالجة كافة املش�اكل واملعوقات
الت�ي تواج�ه عم�ل الخط�وط العاملة يف
املرآب ولتعزيز التواصل واالرتقاء بمستوى
العمل خدمة للصالح العام.
وعىل هامش الزيارة اوعز الس�اعدي مدير

قس�م الك�رخ بمتابعة وصيان�ة االنارة يف
محي�ط امل�رآب باالضاف�ة اىل كش�ف عن
العق�ارات املقفلة وحل مش�اكل خط حلة
بغداد وخط نجف بغداد خدمة للس�ائقني
الكرام
مش�ددا ً عىل التنس�يق مع القوات االمنية
واملرور لتنظي�م عملية النقل خارج املرآب
وتفعي�ل لج�ان املتابع�ة حس�ب قوان�ني
وانظم�ة الرك�ة ومحاس�بة املخالف�ني
ً
خدمة للصالح العام.
وأشار اىل تسهيل كافة اجراءات السائقني
حس�ب النظام املعمول ب�ه وتفعيل نظام
ال�دور بنق�ل املواطن�ني م�ن واىل مح�ل
سكناهم.

االصيل بش�وارعها وازقتها وه�ي تحتضن تقاليد
اجتماعية نبيلة اندثرت بفع�ل الظروف العصيبة
التي مر بها البلد منذ ثمانينات القرن املايض».

جملس الوزراء ينهي تكليف
رئيس هيأة األوراق املالية
بغداد  /المستقبل العراقي
أنه�ى مكتب رئيس مجل�س الوزراء تكليف رئي�س هيئة االوراق
املالية.
وبحس�ب وثيقة ص�ادرة م�ن املكتب تلق�ت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه ان «مجلس الوزراء قرر إنهاء تكليف {فيصل وس�ام
الهمي�ص} من مهام ادارة هيئ�ة االوراق املالية ،ومنح إجازة ملدة
 5سنوات».
وتضمن�ت الوثيق�ة تكلي�ف نائب رئي�س الهيئة «حس�ن حمود
حس�اني» بمه�ام ادارة الهيئ�ة ومنح�ه الصالحي�ات االداري�ة
واملالية.

احلكمة تطالب بإقرار الدور الثالث
لطلبة السادس االعدادي
بغداد  /المستقبل العراقي
طالبت كتل�ة الحكمة النيابية ،أمس االثنني ،وزارة الرتبية بأقرار
ال�دور الثالث لطلبة الس�ادس االعدادي أو إعتم�اد اعتماد نظام
التحميل الشامل.
وق�دم النائب عن الكتلة عيل ش�داد الف�ارس خيارين يف طلبه إىل
وزي�ر الرتبية األول ناش�د به بأق�رار الدور الثالث وفس�ح املجال
للش�باب واعطائ�م فرص�ة جدي�دة إلثب�ات قدرته�م يف ضم�ان
مس�تقبلهم والثاني باعتماد قرار نظام التحميل الش�امل لكافة
الدراسات الصباحية واملسائية مجانا بدون رسوم.

الكامرك :ضبط  14حاوية خمالفة
يف كمرك بوابة البرصة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت الهيأة العامة للكم�ارك ،أمس االثنني ،ضب�ط  14حاوية
مخالفة يف كمرك بوابة البرصة.
وذك�رت الهيأة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،انه
«بمتابع�ة مب�ارشة من قبل املدي�ر العام ش�اكر الزبيدي تمكنت
مفارز الهيأة من ضبط (  ) 14حاوية محملة ( مرمر  +سرياميك
 +قوال�ب حديدية  +قفل بايبيات  +مربدات ) مخالفة للتعليمات
وقانون الكمارك النافذ».
واضاف�ت ،ان «عملية الضب�ط تمت يف مركز كم�رك ميناء بوابة
البرصة بالتعاون مع الدوائر الساندة».

الثقافة تصدر بيان ًا جديد ًا
بشأن «املنحة التشجيعية»
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الثقاف�ة ،أم�س االثنني ،أن قبول قوائ�م النقابات
واالتح�ادات اإلضافي�ة للمنح�ة التش�جيعية يعتمد ع�ىل اقرار
موازنة .٢٠٢٢
وذكر بي�ان لل�وزارة ،تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
أنه «بش�أن إرس�ال النقاب�ات واالتح�ادات والجمعي�ات قوائم
بأس�ماء إضافية لغرض املنحة التش�جيعية الخاصة بالفنانني
والصحفي�ني والش�عراء الش�عبيني واألدباء بالرغ�م من كل ما
بذلته الوزارة من جهود اس�تثنائية من أجل الحصول عىل هذه
املنح�ة ،تود ال�وزارة أن توضح بأن ه�ذه املبالغ تم تخصيصها
ضم�ن موازنة  ٢٠٢1وقد تم اعتماد األس�ماء التي أرس�لت من
قبلهم».
ً
وأض�اف أنه «تم تقس�يم املبل�غ وفقا لألعداد الت�ي جاءت فيها
وإنه�ا أي النقاب�ات والجمعي�ات واالتح�ادات هي م�ن يتحمل
املس�ؤولية القانونية عن األسماء الواردة بالقوائم والتي أرسلت
إىل الوزارة».
وتابع ،أن «إرسال أعداد الحقة وتحت أي ذريعة ال يمكن القبول
به إال بعد إقرار موازنة عام  ٢٠٢٢ووفقا للضوابط التي س�يتم
تريعها بشأن املنحة».
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عبدالزهرة محمد الهنداوي
يف االسبوع املايض ،لفت نظري ،اىل خرب يفيد بتمكن
جه�از االمن الوطني ،من اإلطاحة برجل وبحوزته
اثن�ي ع�ر كيل�و غراما م�ن املخ�درات ،والالفت
يف تتم�ة الخ�رب ،أن ه�ذا التاجر ،كان كبري الس�ن،
وق�د أطال لحيت�ه البيض�اء ،مرتديا ال�زي العربي
(العب�اءة والعقال) ،مس�تغال احرتام الس�يطرات
لهذه الهي�أة ليقوم بنقل ما بحوزته من مخدرات.
وم�ن املؤكد أن عملية مثل هذه تس�تحق معها أن
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املخدرات ..ممرات ومعاجلات
نوجه التحية لجهاز األمن الوطني ،اذ يش�هد عمله
واداؤه تط�ورا نوعيا ملموس�ا ،ال س�يما يف مجال
مكافح�ة املخ�درات ،الت�ي باتت تمثل ع�دوا لدودا
لألمن املجتمعي ،وتهديدا خطريا لريحة الشباب،
اذ تش�ري املؤرشات ،اىل تنام�ي ظاهرة اإلدمان عىل
املخ�درات بنح�و كبري ب�ن هذه الريح�ة ،معها
تح�ول الع�راق ،من ممر اىل مس�تقر ،له�ذه اآلفة
الخطرية ،وباتت تشهد رواجا واسعا ،يف الكثري من
املناطق ،عىل مس�توى البلد ،وألنها تجارة مغرية،
وت�در أم�واالً طائلة ،فق�د أصبحت لدين�ا مافيات

مخيفة ،مبثوثة بن ثناي�ا املجتمع ،بلحاظ عملية
القب�ض عىل التاج�ر الذي تحدثنا عنه يف مس�تهل
ال�كالم ،فضال عن الكث�ري من العملي�ات التي يتم
خاللها ضبط مهربن ومتاجرين ومتعاطن ألنواع
مختلفة من املخدرات.
والس�ؤال األه�م يف ه�ذا املل�ف الخط�ري ،ه�و ملاذا
انترت املخدرات يف بلدنا؟ ،وهذا السؤال يستبطن
ً
أسئلة اخرى ،ملاذا انجرف الشباب يف هذه الهاوية؟
ه�ل هي عملية تقليد لغريه�م؟ ،أم هو هروب من
الواقع املر الذي يعانيه هؤالء الشباب؟ ،وكيف نقيّم

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

)Public Tender Announcement for Tender No: 019-SC-21-EBS (3rd Announcement
Provision of S1 PTF Power Station Project
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 S1 PTF Power Station Project
)Tender No.: 019-SC-21-EBS (3rd Announcement
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the Third Time. All the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum
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
Company to seek one contractor who have the qualified professional experience and can supply EPCC service for
S1 PTF Power Station Project.
For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Xu
Xiaowei xuxiaowei@ebspetroleum.com & Pan Youjun panyoujun@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 company
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc.
)C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email
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 confirmation from above email would not be accepted.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately
before the tender submission deadline 4:00 PM 3rd February 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan
S2 Camp before the deadline of tender 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
compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read
and compile).
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. no less than SEVEN days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding
date.
Contact Person: Mr. Xu Xiaowei xuxiaowei@ebspetroleum.com & Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website http://www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announcement.

االجراءات املُتخذة بحق املتاجرين واملتعاطن؟!
وس�وى ذلك الكث�ري من االس�ئلة ،التي ق�د تكون
اجاباتها اكثر قسوة منها ،اذ ال أظن َّ
أن القضية لها
عالق�ة بالتقليد ،فهي ال تش�به تعاطي {االرگيلة}،
وإن كان�ت ه�ذه أح�د املس�ارات الت�ي تس�لكها
املخدرات ،وص�وال اىل الش�باب .إذا ً القضية ترتبط
بالواقع الصعب الذي يواجهه الكثري من الش�باب،
فيتصورون أنهم بتعاطيه�م املخدرات ،يتخلصون
من واقعهم او ينترصون عليه ،من دون ان يعلموا،
او بل لعله�م عىل علم أنهم بفعله�م هذا يكونون،

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الحرية
العدد  / 4 /ش 2022 /
التاريخ 2022 / 1 / 16 /
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( محمد جبار عبد السادة )
م  /تبليغ
اقامت املدعية (كوثر منار محمد ) الدعوى املرقمة 4
 /ش  2022 /ضدك امام محكمة االحوال الشخصية
يف الح�رية مدعي�اة بان�ك زوجه�ا الداخل به�ا رشعا ً
وقانونا ً بموج�ب عقد الزواج املرقم  470يف 11 / 25
 2020 /الص�ادر عن هذه املحكمة ولكثرة املش�اكل
لع�دم االنس�جام بينها وبين�ك فانها طلب�ت دعوتك
للمرافع�ة والحك�م بالتفري�ق بينك وبينه�ا  .ولتعذر
تبليغ�ك الرتحال�ك اىل جه�ة مجهولة حس�ب اش�عار
مخت�ار محلة  444قررت املحكم�ة تحديد يوم / 23
 2022 / 1الساعة التاس�عة صباحا ً موعدا ً للمرافعة
وتبليغك بواس�طة صحيفتن يوميت�ن ويف حال عدم
حضورك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ً وعلنا .
القايض
عيل خليل محمد
��������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /7824ش2021/4
التاريخ 2022/1/16
اعالن
اىل  /املدعى عليه (عيل رايض مطر )
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا بالدع�وى املرقمة
/7824ش 2021/4يف  2021/12/20غيابي�ا بحقك
والقايض بتاييد حضان�ة املدعية عليه فرحان فرهود
للطفلة عذراء وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح
القائم بالتبليغ واش�عار مختار ح�ي امليالد  /النجف
ق�ررت املحكم�ة تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفتن
محليت�ن يوميت�ن ول�ك حق االع�رتاض ع�ىل القرار
الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسه يكتسب القرار
الدرجة القطعية
القايض
حكم شاكر ابو طبيخ
��������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الحيدرية
العدد /14ج2022/
التاريخ 2022/1/16
اىل املتهم الهارب  /كرار عيل حسن حسن ال جميل
لعدم تواجدك وتخفيك عن االنظار يا كرار عيل حسن
حس�ن ال جميل  /اسم االم بندله عاقول تولد 1987
تقرر تبليغك باالعالن بالصحف املحلية للحضور امام
ه�ذه املحكمة خالل فرتة امده�ا  30يوما من تاريخ
االعالن يف الدعوى املرقمة اعاله املش�تكي فيها رحيم
كاظ�م بندر وف�ق احكام امل�ادة  1/459م�ن قانون
العقوبات واثناء الدوام الرس�مي وبعكس�ه ستجري
املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
عيسم عيل الجبوري
��������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء
محكمة االحوال الشخصية يف الحسينية
العدد /743 :ش2019/
التاريخ 2022/1/17
اعالن
اىل املدعى عليه  /جابر رزاق صالح
اص�درت هذه املحكم�ة ق�رارا غيابيا بحق�ك بالعدد
/743ش 2019/بتاري�خ  2019/9/29بالدع�وى
املرقم�ة اع�اله يق�ي بالتفري�ق للهج�ر بينك وبن
زوجتك ايات قاس�م محسن وملجهولية محل اقامتك
ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ن محليتن
يوميت�ن ويف حالة عدم االع�رتاض عىل القرار خالل
عرة ايام من تاريخ تبليغك بهذا االعالن ومرور مدة
الطعن س�وف يتس�ب الق�رار الدرج�ة القطعية وفق
االصول
القايض
سهيل نجم حسن
��������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية الحر
العدد /1974ش2021/
التاريخ 2022/1/16
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه /ع�يل داخ�ل مجيد مجه�ول محل
االقامة
بتاري�خ  2021/12/30اصدرت ه�ذه املحكمة قرار
غيابي�ا بحقك يقي الحكم بتايي�د حضانة للمدعية
دنيا حسن عساف عىل اطفالها كل من فاطمة ومحمد
وحس�ن وعباس وحس�ن وملجهولي�ة محل اقامتك
حس�ب اش�عار مختار منطقتك تق�رر تبليغك اعالنا
بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن وعند ع�دم حضورك
للطعن بالحك�م الصادر بحقك خالل امل�دة القانونية
سوف سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض
حسام عيل حميد
��������������������������������������������
إىل الركاء يحيى غانم معتوق و ياسمن حمزه عبد
االمري
اقتىض حضوركم إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار
اجازه بناء للعقار املرق�م  483/1حي الزهراء خالل
عره ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضوركم
طالب االجازه
امريه كاظم حسن
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اعالن
اىل الريك  /كرار عيل محمد
اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي الستخراج اجازة بناء عىل العقار
املرقم  / 9025سبع البور .
الريك
سعد عبد الرسول مهدي
������������������������������������������������������
اعالن
ق�دم املواط�ن ( براهيم عباس دخ�ان ) الدعوى لتبديل ( اس�م )
وجعل�ه ( ابراهيم ) بدال من ( براهي�م ) فمن لديه حق االعرتاض
عىل ذل�ك مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عر
يوما وفق املادة  22من قانون البطاقة املوحدة رقم  3لسنة 2006
.
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
������������������������������������������������������
اعالن
قدم املواطن ( رافع محمد خليل ) الدعوى لتبديل ( اللقب ) وجعله
( املوس�وي ) ب�دال من ( الخاليص ) فم�ن لديه حق االعرتاض عىل
ذل�ك مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عر يوما
وفق املادة  22من قانون البطاقة املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
������������������������������������������������������
اعالن
ق�دم املواطن ( ف�راس موفق خلي�ل ) الدعوى لتبدي�ل ( اللقب )
وجعله ( املوسوي ) بدال من ( الخاليص ) فمن لديه حق االعرتاض
عىل ذل�ك مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عر
يوم�ا وفق امل�ادة  22من قان�ون البطاق�ة املوحدة رقم  3لس�نة
.2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
������������������������������������������������������
إىل الريك زينب سعيد عبيد
اقت�ىض حضورك إىل مقر بلدية النج�ف لغرض اصدار اجازه بناء
للعق�ار املرق�م  57959/3حي النداء خالل ع�ره ايام وبخالفه
ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
مرتىض نارص رحم
������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد/366 :ج2022/2
التاريخ 2022/1/16 :
اعالن
اىل املتهم الهارب  /كاظم عبيد عبود
حيث انك متهم يف الدعوى املرقم�ة (/366ج )2022/2والخاصة
باملش�تكي (عيل عب�د الكاظم جه�ادي ) وفق اح�كام املادة 459
من قان�ون العقوب�ات وملجهولية محل اقامتك حس�ب االش�عار
املرف�ق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغك اعالنا يف
صحيفتن محليتن يوميتن رس�ميتن يف الصفح�ات االوىل منها
بوج�وب الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املحاكمة املصادف
ي�وم  2022/2/28وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك
غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /1739ب2021 /4
التاريخ 2022 / 1 /17
اعالن
إىل املدعى عليهما هاشم هادي جواد وعيل رحيم محمد
اص�درت هذه املحكمة قرارها املرق�م  /1739ب 2021 /4يف
 2021 /12 /27واملتضم�ن الحكم ب ابط�ال القيد ذي العدد
/114نيسان  1984 /مجلد  264والذي بموجبه سجل العقار
املرق�م  7822/3مقاطعة  4جزيرة النجف حي صدام باس�م
املدعى عليه االول هاش�م هادي ج�واد وكذلك ابطال القيد ذي
الع�دد  260ترين  1985 1مجلد  286والذي بموجبه س�جل
ذات العقار باسم املدعى عليه الثاني عيل رحيم محمد واعتبار
القي�د ذي الع�دد /152ت 2008/2مجل�د  1170واملتضم�ن
تسجيل العقار اعاله باسم املدعي هادي جابر صباح ورشيكته
قسمه جابر صباح قيدا ثابت الحكم
ولثب�وت مجهولية محل إقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي
وأش�عار مختار الشهيد الصدر  6عبد الحسن صاحب العبودي
لذا تقرر تبليغكم�ا اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتن محليتن
يوميت�ن ولكم�ا حق الطع�ن عىل الق�رار املذكور خ�الل املدة
املق�ررة بكافة ط�رق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب
القرار املذكور درجة البتات وفق األصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1743 :ب2022/2
التاريخ 2022/1/11
اعالن
اىل الشخص الثالث (محمد حسن حسوني)
اقام املدعي ( عامر حس�ن رش�يد ) الدع�وى البدائية املرقمة
اع�اله والتي يطل�ب فيها الحك�م (بأبطال قيد العق�ار املرقم
/69913ح�ي امليالد املض�اف عىل قي�د املدعي اع�اله واعادة
تسجيله باسم دائرة املدعي اعاله وقد قررت املحكمة ادخالك
شخصا ثالثا يف الدعوى لالستيضاح وملجهولية محل اقامتك
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار حي الرس�الة
 1حس�ن جاهم الش�مري عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك
اعالن�ا بصحيفتن يوميت�ن بموعد املرافعة املص�ادف يف يوم
 2022/1/24وعن�د عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته
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اعالن
ق�دم املواط�ن ( عيل موف�ق خلي�ل ) الدعوى لتبدي�ل ( اللقب
) وجعل�ه ( املوس�وي ) بدال م�ن ( الخاليص ) فم�ن لديه حق
االع�رتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها
خمس�ة عر يوما وفق املادة  22م�ن قانون البطاقة املوحدة
رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام

كاملس�تجري من الرمضاء بالن�ار ،واالوىل اهون من
الثانية.
وازاء خطر كهذا ،ماذا نحن فاعلون؟
َّ
إن عملي�ات املط�اردة واالطاحة بالتج�ار ،والقاء
القب�ض ع�ىل املتعاطن ،ام�ر يف منته�ى االهمية،
فهو يس�هم يف تجفي�ف منابع ه�ذا الخطر ،ولكن
بكاف ،اذ س�تبقى الجهات املعنية
ذلك وحده ليس
ٍ
به�ذه العملية« ،تركض والعش�ا خب�از» طاملا لم
نجد حلوال ومعالجات جذرية ،تنتشل الشباب مما
هم في�ه ،بدءا من عملي�ة التعامل م�ع املتعاطي،

تنويه
ورد يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد  2529يف
 2022/1/13حي�ث ورد اس�م مع�رض الهندي�ة خط�ا
والصحي�ح هو مع�رض النوارس يف االع�الن الصادر من
مديري�ة تنفي�ذ الهندي�ة بالع�دد /1479ت 2020/ل�ذا
اقتىض التنويه
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة
اىل  /الراهن حصة  /جواد كاظم ابو السود
نوع التبليغ  /اول
التسلسل او رقم القطعة  45330 / 3 :ميالد
املحلة او رقم واسم املقاطعة  4 :جزيرة النجف
الجنس :دار
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
مقدار الدين  40000000 /دينارا ً اربعون مليون دينار
اسم الدائن املرتهن  /العراقي  /ظافر حبيب كاظم
تاريخ االستحقاق 2021 / 5 / 12 /
وصف س�جل التأمينات العيني�ة  11 /حزيران 2019 /
محلة  12مداينه
محل االقامة املبن بالعقد  :نجف  /نفس العقار
بن�اء ع�ىل اس�تحقاق الدين املب�ن اعاله وطل�ب الدائن
تحصيله وبالنظر لعدم اقامتك يف املحل املبن بالعقد وانه
لي�س لك محل اقامة معلوم غ�ريه فتعترب بذلك مجهول
مح�ل االقام�ة فعليه قررن�ا تبليغ�ك بلزوم دف�ع الدين
وتوابع�ه خالل  15يوم�ا ً اعتبارا ً من الي�وم التايل لتاريخ
نر االعالن واال فسيباع عقارك املوصوف اعاله باملزايدة
وفقا ً للقانون .
مدير التسجيل العقاري يف النجف االوىل
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الحيدرية
العدد /2 /ج2022/
التاريخ 2022/1/9 :
اىل املتهم الهارب ( نزار عيل حسن حسن ال جميل)
اعالن
ملجهولي�ة مح�ل اقامتك يا (نزار عيل حس�ن حس�ن ال
جميل) اسم االم  :بندله عاقول تولد  1985تقرر تبليغك
باالعالن بالصحف املحلية للحض�ور امام هذه املحكمة
خالل فرتة امدها ( )30يوما من تاريخ االعالن يف الدعوى
املرقمة اعاله املش�تكي فيها (يونس فاضل عبد محمد)
وفق اح�كام املادة  1/459من قان�ون العقوبات واثناء
الدوام الرسمي وبعكسه ستجري املحاكمة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
عيسم عيل الجبوري
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املشخاب
العدد /509 :ب2022/
التاريخ 2022/1/13 :
اعالن
تبيع هذه املحكم�ة العقار املرقم  131/85مقاطعة 18
املشخاب بموجب قرارالحكم املرقم /509ب 2022/يف
 2021/8/31الصادر من هذه املحكمة املكتسب الدرجة
القطعي�ة فعىل الراغبن بالراء الحضور اىل ديوان هذه
املحكمة يف يوم املزايدة يف تمام الساعة الثانية عر ظهرا
م�ن الي�وم الخامس عر لتاريخ الن�ر يف صحيفتن
محليتن مستصحبن معهم التامينات القانونية البالغة
 %10من القيمة املقدرة للعقار واملستمسكات القانونية
واجور االع�الن والداللية وان القيم�ة الكلية للعقار هي
مبلغ�ا مق�داره  52000000اثن�ان وخمس�ون مليون
دينار ارضا وبناءا
املواصف�ات  :ان العقار هو عبارة عن دار س�كن تقع يف
حي الكرامة يف املش�خاب وان مس�احة العقار هي  75م
ومفرزة اىل دارين بصورة غري رس�مية ومبنية من مادة
البلوك ومسقفة من مادة الشيلمان ومبلطة باالشتايكر
وتحت�وي ال�دار االوىل عىل غرفة واح�دة وصالة ومرافق
صحية وحمام والدار الثانية تحتوي عىل غرفتن وحمام
وتواليت وان درجة عمران البناء رديئة
القايض
كفاح بطاح الظاملي
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املناذرة
العدد 2021 /117 /
التاريخ 2021/12/16
اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ املناذرة العق�ار املرقم 2354/1م3
الحص�وة الواقع يف قض�اء املناذرة حي الن�داء 2العائد
للمدي�ن حصة  /زيد فليح حس�ن املحج�وز لقاء طلب
الدائ�ن ك�رار ص�الل غ�ايل البال�غ  2400000مليونن
واربعمائة الف دينار فعىل الراغب بالراء مراجعة هذه
املديرية خالل مدة ثالثن يوما تبدا من اليوم التايل للنر
مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية ع�رة من املائة
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم
التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
كرار عماد كايت
املواصفات
 / 1موقع�ه ورقم�ه املناذرة حي الن�داء  2354/1 2م3
الحصوة
 / 2جنسه ونوعه دار مفرزة منه عرصة
/ 3حدوه ومواصفاته  :يقع يف شارع عريض حي النداء
املناذرة
 / 4مش�تمالته غرف�ة صالة اس�تقبال مطبخ صحيات
داخلية وخارجية درج
 � 5مس�احته حصة املدين زيد فليح حس�ن من العقار
اعاله هي  12سهم فقط
 � 6درجة العمران متوسطة
 � 7الشاغل  :الدائن  /كرار صالل
 � 8القيم�ة املقدرة  2,400,000مليونن واربعمائة الف
دينار فقط

الذي ال ينبغي ع ّده مجرما ،وزجه يف السجون ،انما
علين�ا أن نتعامل معه بوصف�ه مريضا ،بحاجة اىل
مصحّ ة نفسية وجسدية ،من أجل تأهيله واعادته
اىل املجتمع عض�وا ايجابيا نافع�ا ،وهنا َّ
فإن األمر
يتطل�ب ،ايجاد ف�رص العمل املناس�بة ،التي توفر
العي�ش الكريم لجميع الش�باب ،وبذلك نس�تطيع
إغالق املمرات الخاصة بتجارة املخدرات ،وعند ذاك
لن يجد تجارها ،مَ ن يش�رتي بضاعتهم ،فيذهبون
بعي�دا للبحث عن مم�رات ومس�ارات جديدة لبيع
سمومهم.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الحيدرية
العدد /3 /ج2022/
التاريخ 2022/1/9 :
اىل املتهم الهارب ( كرار عيل حسن حسن ال جميل)
اعالن
ملجهولي�ة محل اقامتك يا (كرار عيل حس�ن حس�ن ال
جميل) اسم االم  :بندله عاقول تولد  1987تقرر تبليغك
باالعالن بالصحف املحلية للحض�ور امام هذه املحكمة
خالل فرتة امدها ( )30يوما من تاريخ االعالن يف الدعوى
املرقمة اعاله املش�تكي فيها (يونس فاضل عبد محمد)
وفق اح�كام املادة  1/459من قان�ون العقوبات واثناء
الدوام الرسمي وبعكسه ستجري املحاكمة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
عيسم عيل الجبوري
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مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /7332ب2021 /1
التاريخ 2022 /1 /17
إىل املدعى عليه عيل سهيل عبد
أق�ام املدعي عيل حس�ن عبد الل�ه يف الدع�وى البدائية
املرقم�ة اع�اله والتي يطل�ب فيها الحك�م بدفع بدالت
االيجار مبلغا مقداره ثمانية مالين دينار عن استئجارك
العقار املرقم  4/8862جزيرة النجف حي صدام املكرمة
بموجب العق�د املرق�م  005346يف  2018/8/1ولغاية
 2020/10/1وببدل ايجار مق�داره ثالثمائة الف دينار
ش�هريا ولثبوت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح
املبل�غ القضائي واش�عار مخت�ا حي الش�هيد الصدر 3أ
حس�ن صفاء الجبوري لذا ق�ررت هذه املحكمة تبليغك
اعالن�ا بصحيفتن محليتن يوميت�ن للحضور يف موعد
املرافعة املصادف يف يوم  2022/1/26الس�اعة التاسعة
صباح�ا وعن�د عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق
االصول
القايض
عامر حسن حمزة
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد ج/ش9495 /
التاريخ 2021/11/29
اعالن
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي (مالك عبيد
محس�ن ) طلبا لغرض تبديل لقبه وجعله ( املرش�دي )
بدل م�ن ( النعماني) فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه
املديرية خالل مده اقصاها (خمسة عر يوم) وبعكسه
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة
( )22م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة 2016
واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل
للمنطقة الرابعة
العدد 2021/723 :
التاريخ 2021/11/23
 � 1الرتبة عريف
 � 2اس�م املدان الرباعي واللقب مهند جاسم محمد عبد
الواحد العامري
 � 3الوح�دة  :مديرية رشط�ة محافظة النجف االرشف
واملنشات
 � 4رقم القضية 2021/723 :
 � 5امل�ادة القانوني�ة /32اوال وثانيا من ق ع د رقم 14
لسنة  2008املعدل
 � 6خالصة الحكم
 � 1الس�جن بح�ق امل�دان العريف مهند جاس�م محمد
عبد الواحد العامري ملدة سبع سنوات وفق احكام املادة
/32اوال م�ن ق ع د رق�م  14لس�نة  2008املعدل بداللة
املواد /61اوال و / 69اوال من ق ا د رقم  17لس�نة 2008
اختالس املسدس املوصوف ادناه
 � 2تضمين�ه مبل�غ مق�داره  3225000ثالث�ة مالي�ن
ومائتان وخمس�ة وعرون الف دينار عراقي عن قيمة
املسدس نوع كلوك املرقم
م�ع عتاد عدد  15اطالقه من نوعه م�ع كافة ملحقاته
وفق احكام FZG173
املادة /32ثانيا من ق ع د رقم  14لسنة  2008املعدل عىل
ان يستحصل املبلغ وفق احكام القانون
 �3ط�رده م�ن الخدمة يف قوى االم�ن الداخيل كعقوبة
تبعية اس�تنادا الح�كام امل�ادة /38اوال/ا/ج من ق ع د
رقم  14لس�نة  2008املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة
القطعية بداللة املادة /89اوال من ق أ د رقم  17لس�نة
2008
 � 4اعط�اء املوظفن العمومي�ن صالحية القاء القبض
علي�ه اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحك�م الصادر بحق�ه والزام
املواطن�ن باالخب�ار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام
املادة /69ثانيا وثالثا من ق ا د رقم  17لسنة 2008
 � 5حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام
املادة /69رابعا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 � 6اعتبار الجريمة من الجرائم املخلة بالرف اس�تنادا
الحكام امل�ادة /21أ 6/من ق ع رقم  111لس�نة 1969
املعدل
 � 7تعميم اوصاف مسدس كلوك املرقم
ع�ىل كافة تش�كيالت وزارة الداخلية والوزارات االمنية
FZG173
 � 8احتساب اتعاب املحامية املنتدبة شيماء حمزة مجيد
البالغة  30,000ثالثون الف دينار عراقي ترصف لها من
خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
قرار ص�در باالتفاق غيابيا قابال لالع�رتاض وافهم علنا
بتاريخ 2021/11/23
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة
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فيلم «االبنة املفقودة» ..عندما تلوذ األمهات بالصمت
سمير رمان سمير
ظه�ر عىل الشاش�ات الرقمية هذه األيام
الفيل�م األول للمخرج�ة األمريكية ماغي
غيلنه�ال «االبن�ة املفق�ودةThe Lost
 Daughterم�ن بطول�ة أوليفي�ا كوملان.
وهو فيلم درامي بسيكولوجي عن شعور
األ ّم بالذنب.
مقتبس عن رواية «االبنة املفقودة»
الفيلم
ٍ
للكاتبة اإليطالي�ة إيلينا فريانتيُ ،
وعرض
عام  2021يف مهرجان فينيسيا السينمائي
ال�� ،78ونال جائزة أفضل س�يناريو .ويف
آخر أيام السنة املنرصمة ،صدرت نسخة
الفيلم الرقمية للم�رة األوىل .باإلضافة إىل
ً
مرش�حا
ذلك ،من املرجح أن يكون الفيلم
قو ًيا ملوس�م العام الحايل  ،2022وبالفعل
ر ِّ
ُش�ح لجائزة غولدن غل�وب األمريكية يف
نسائي
دور
ٍّ
فئة أفضل س�يناريو ،وأفضل ٍ
أ ّدته املمثل�ة اإلنكليزي�ة ،أوليفيا كوملان.
كما تس�تحق رشيكتاها يف الفيلم ،املمثلة
األمريكي�ة ،داكوت�ا جونس�ون ،واملمثل�ة
اإليرلندية ،جييس باكيل ،الثناء والتقدير.
ت�ؤدي املمثل�ة أوليفي�ا كومل�ان دور
الربوفيس�ور ليدا(*) ،وهي امرأة وحيدة
ع�ىل مش�ارف الخمس�ن ،تص�ل جزيرة
ً
حامل�ة
يوناني�ة بقص�د االس�تجمام،
باله�دوء والس�ام ،بعي� ًدا ع�ن صخ�ب
الحي�اة وضوضائه�ا .بي�د ّ
أن الش�اطئ،
الذي كان�ت ليدا تفرتش رمال�ه البيضاء،
لتنعم بأش�عة الش�مس الدافئة ،رسعان
ّ
يع�ج بمصطافن أث�اروا عىل
م�ا أصب�ح
ً
ً
ضجيج�ا وصخبا ال يطاق .غضبت
الفور
ليدا يف ب�ادئ األمر ،ليتحوّل غضبها روي ًدا
روي ًدا إىل اهتمام وفضول .راحت تتفحّ ص
ً
سيدة ش�ابة (داكوتا جونسون) ،وابنتها
الصغرية .بع�د قلي ٍل ،ج�رى التعارف بن
أفراد املجموعة وليدا ،التي بدت مس�تع ّد ًة
ب�أن لديها ً
ّ
أيض�ا ابنتن
إلخب�ار الجمي�ع
راشدتن ،وستكرر اس�ميهما وعمريهما
ّ
ل�كل م�ن يبادره�ا يف الحديث ،ب�د ًءا من

صاح�ب الن�زل اللع�وب (إ ّد هاري�س)،
وانتها ًء بتلك األ ّم اليافع�ة ج ًدا ،وقريبتها
ً
حاما (داغمارا دومينتشيك).
التي ال تزال
ً
واضح�ا ومفهومً ا م�ن حديثها
س�يغدو
ً
سلس�ة يف ّ
ّ
كل يشء،
أن حياته�ا لم تك�ن
ّ
وذلك س�يتضح من خال ن�ربات صوتها،
وتعمّده�ا من وقتٍ آلخر التوقف عن رسد

قصتها ،إذ س�تخرب هذه املرأة بنرب ٍة تكاد
ً
ّ
ولكنها ممزوجة باملرارة،
ش�امتة،
تكون
زمياتها «األمه�ات األصغر» عن أعبا ٍء ال
ّ
إليهن.
تطاق ستحملها األمومة القادمة
هن�ا تب�دأ ذكريات امل�ايض تس� ّد فجوات
ّ
القصة عرب لقطات فاش باك ،تظهر فيها
ً
ليدا الشابّة (باكيل)
مش�غولة مع فتياتٍ

صغرياتٍ  ،وم�ع بناتها ،وهي تحاول ً
عبثا
الجمع بن واجبات األمومة من جهة ،وبن
كمرتجم�ة وناقد ٍة
مس�ريتها األكاديمية
ٍ
أدبية ،وش�غفها الش�خيص ،الذي يدفعها
إىل اله�روب م�ن روتن األعم�ال املنزلية.
باختياره�ا رواية فريانتي ،تأخذ املخرجة
مس�ألة ملحّ ً
ً
�ة،
غيلنه�ال ع�ىل عاتقه�ا

ّ
ولكنها ليست بالبس�يطة ،أال وهي صنع
فيل�م س�ينمائي ليس فقط عن النس�اء،
ٍ
ولكن عن األمّ هات واألمومة بش�ك ٍل عام،
وخاص ً
ّ
�ة عن جانب املس�ألة املظلم ،الذي
ال يت�م تناوله ونقاش�ه ،كقاع�د ٍة عامّ ة.
العب�ارة البديهي�ة «أنا أمّ» أكث�ر حضورًا
م�ن العب�ارة «أن�ت أمّ» ،فه�ي تميل عىل

معرض القاهرة للكتاب ..حزمة إجراءات ضد القرصنة
بغداد  /المستقبل العراقي
قب�ل انطاق دورته الثالثة والخمس�ن نهاية
ّ
ح�ذرت «الهيئ�ة املرصي�ة
الش�هر الج�اري،
ُ
العامّ �ة للكتاب» ،الجه�ة املرشفة عىل تنظيم
«مع�رض القاه�رة ال�دويل للكت�اب»ُ ،دور
ُ
كتب
التظاهرة مِ ن عرض
النرش املش�اركة يف
ٍ
مقرصن�ة ،ملو ً
ّحة بحزمة من العقوبات التي
قالت ّ
إنها ُ
طاول املخالفن.
ست ِ
ّ
َّ
وأش�ارت الهيئ�ة إىل أن ع�رض كت�اب مقل�د
أو م�زوّر أو منس�وخ س� ُيعرّض صاحب�ه إىل
مص�ا َدرة الكت�اب وغل�ق الجن�اح ،وحرمان

العارض من املش�اركة يف «مع�رض القاهرة
ال�دويل» واملع�ارض املرصي�ة لثاث س�نوات
متتالية ،بينما ُيق�ى َمن ُيكرّر املخالفة بعد
اس�تنفاد العقوبة مِ ن املش�اركة نهائيا ً يف أيّة
معارض مرصية مستق َباً.
ويش�مل املنع أيضاً ،بحس�ب البند الس�ادس
من القان�ون الداخيل للمعرض ،عرض الكتب
الت�ي تكون موضوع ن�زاع قضائ�ي ،أو نزاع
ّ
يحدث أثن�اء املعرضَّ .
لكن ّ
يوضح
الن�ص لم
ً
اإلجراء الذي ُي َّتخذ يف هذه الحالة ،تاركا إلدارة
ّ
«الحق يف ّ
اتخاذ اإلجراء املناسب».
املعرض
ُ
ْ
وتأمل ُ
سهم هذه اإلجراءات يف
ور
د
نرش يف أن ت ِ
ٍ

شكل هاجسا ً
الح ّد من الكتب املقرصنة التي ُت ّ
ُ
كب�ريا ً لكثري منه�اْ ،
وإن كان تدقي�ق الكتب،
نُّ
القانون�ي منها ،يف
لتب�ن القانوني من غ�ري
ّ
ُ
تظاه�رة بحجم «مع�رض القاه�رة الدويل»،
الذي يش�هد عرض املاين من العناوين التي
ُتش�ارك بها املئات من دور الن�رش ،ليس أمرا ً
سهاً.
يف املقاب�ل ،وكم�ا يف دوراته الس�ابقةُ ،يخيّم
وإن َ
ش�بح الرقاب�ة عىل املع�رض ال�ذي ْ
كان
البن�د الخام�س م�ن نظام�ه الداخ�يل ّ
يؤكد
ّ
ع�ىل ّ
املنظمة ال تفرض ّ
أي ش�كل
أن «الجهة
م�ن أش�كال الرقاب�ة»ّ ،
فإن�ه ُيضي�ف ب�أنّ

«املعروضات تخض�ع لقوانن الرقابة النافذة
داخ�ل جمهورية م�رص العربي�ة ،ومن يثبت
تج�اوزه ُت ّتخذ حيال�ه اإلج�راءات القانونية
ّ
املتبعة».
ّ
ُيذكر أن الدورة الثالثة والخمسن من املعرض
ُ
س�تقام ب�ن الس�ادس والعرشي�ن كان�ون
الثاني /يناير الجاري والسادس من شباط/
فرباي�ر املقب�ل تحت ش�عار «هوي�ة مرص..
ّ
وتح�ل اليونان
الثقافة وس�ؤال املس�تقبل»،
ضي�ف رشف فيها ،بينما اختري الكاتب يحيى
َ
ّ
ش�خصية املعرض ه�ذا الع�ام ،وعبد
حق�ي
التوّاب يوسف شخصية معرض األطفال.
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فيلم جديد :دنزل واشنطن جيسد ماكبث شكسبري
بغداد  /المستقبل العراقي
يف وقت س�ابق حس�م املمثل الربيطان�ي دانيال
كري�ج خطوته املقبل�ة بعد آخر مش�اركة له يف
سلس�لة أفام العميل الرسي الربيطاني جيمس
بون�د .ورصح بأنه س�يقدم أش�هر ش�خصيات
شكس�بري ش�خصية ماكب�ث ،الجن�رال القاتل
الطم�وح ،وذل�ك عىل مس�ارح ب�رودواي العام
املقبل بعدما قدم شخصية بوند للمرة الخامسة
يف فيلم�ه الجدي�د “نو تاي�م ت�و داي” (ال وقت
للموت) الذي كان العرض العاملي األول له أواخر
عام  2021يف لندن.
واستعادة شخصية شكس�بري الشهرية لم تكن
حكرا ع�ىل كري�ج يف اإلنتاجات الجدي�دة ،ففي
الس�ينما تقدم ش�خصية ماكب�ث يف فيلم جديد
بعن�وان “ذي تراجي�دي أوف ماكب�ث” يقتب�س
مرسحي�ة شكس�بري وبطله�ا وعواملها بش�كل
مغاي�ر يف عم�ل مث�ري س�واء يف طرح�ه للقصة
أو الطريق�ة الت�ي ص�ور به�ا والت�ي تعيدنا إىل
كاسيكيات هوليوود والسينما العاملية.
من�ذ أن ابتكر شكس�بري ش�خصية ماكبث قبل
ّ
يجس�دها أحد م�ن عيار دنزل
أربع�ة قرون ،لم
واش�نطن الذي يجسد هذه الشخصية يف الفيلم
الجدي�د .وق�د حص�ل النج�م الحائ�ز جائزت�ي
أوسكار ،و ُيعترب من أهم املمثلن يف عرصه ،عىل
ترشيحات ملعظم الجوائز السينمائية املقبلة عن
دوره يف “ذي تراجي�دي أوف ماكبث” الذي بات
متوافرا اعتبارا من الجمعة عرب “آبل.تي.يف”.
وق�د يب�دو عم�ر ّ
كل من دن�زل واش�نطن (67
عاما) وفرانسيس ماكدورماند ( 64عاما) التي
أدت دور اللي�دي ماكبث عائقا أمام والدة وريث
ململكتهما.
ّ
س�نا”،
ويق�ول واش�نطن “هم�ا متعبان وأكرب
موضح�ا ّ
أن الوقت ال�ذي يم ّر يلع�ب دورا كبريا
يف هذه النس�خة ويدفع الشخصيتن نحو الرش
والجن�ون .ويضيف “الش�خصيتان ّ
تفكران عىل
النحو اآلتي :لقد حان وقتنا ،وهذا حقنا .أعطونا
إياه”.
وه�ل كان املمث�ل ال�ذي يقاتل األعداء بالس�يف
مرتن يف الفيلم ليؤ ّدي هذا الدور بش�كل مختلف
قب�ل عرشي�ن أو ثاثن عاما؟ يجيب واش�نطن

املرأة أن تتن�ازل عن ّ
حقها بارتكاب خطأ ٍ
إن أظهرت مش�اعرها الس�لبية ،كالتعب
والغضب والتهيّج ،وما يتبع ذلك من أفعا ٍل
خطرية مميت�ة .البطلة كوملان ،املس�ماة
عىل اس�م األس�طورة اليوناني�ة القديمة
ّ
تجس�د مثال األنوثة واألمومة،
ليدا ،التي
تدحض هذا املفهوم الس�ائد ،وتحمل عىل
كاهلها ط�وال الوقت عبء الخطيئ ٍة التي
ً
محاولة تربير نفسها.
ارتكبتها،
لعبت أوليفيا كوملان دور االرتباك الطفويل
بمه�ار ٍة ش�ديدة ،ويف الوق�ت ذات�ه بدت
ً
طباعا
الش�يخوخة والعصبية والغض�ب
متأصلة يف ش�خصيتها ،لتجعل املش�اهد
ً
أحيانا بعدم الراحة وهو يشاهدها،
يشعر
ّ
فهي تث�ري غض ًبا ال إراد ًيا م�ع كل حركة
سخيفة رشيرة تقوم بها ،ومع ّ
تعبري
كل
ٍ
يرتسم عىل وجهها .يؤدي بحثها يف أسباب
انهياره�ا الج�ذري إىل عودته�ا إىل ف�رتة
ّ
أق�ل عصبية وتوترًا،
الصب�ا ،التي لم تكن
حيث قامت بدوره�ا يف تلك الفرتة املمثلة
جي�يس باكيل (التي دخل�ت الدور بصور ٍة
ّ
وكأن املرأتن خلقتا لتبادل األدوار
مذهلة،
وأعمار مختلف�ة) ،والتي كانت
أزمن�ة
يف
ٍ
ٍ
بتواتر مريب.
عينيها
من
تنفر
الدموع
ٍ
املش�هد األول املأخ�وذ يف واق�ع األمر من
ٌ
ام�رأة ممددة
نهاية الفيل�م ،حيث تظهر
بكامل مابسها عىل رمال الشاطئ ،يربك
املش�اهد ،ويدفع�ه إىل االعتق�اد ّ
أنه أمام
فيلم من أفام اإلثارة والتشويق ،فيتحفز
ٍ
محقق ما .ولكن نربة الفيلم
يرقب ظهور
ٍ
وإيقاع�ه يتاش�يان برسع� ٍة ليختفي�ا
نهائ ًيا ،ومن املحتمل أن يتحول األس�لوب
السينمائي هنا إىل دراما نفسية .ليس من
الصعب أن يضبط املش�اهد نفس�ه وهو
يدي�ن البطل�ة ،وبالتايل ّ
يؤكد وج�ود بني ٍة
اجتماعية متجذر ٍة يف عقله الباطن تدفعه
إىل إدان�ة ترصفاته�ا .األصع�ب م�ن ذلك
مش�اهدة الفيلم من دون رفض أفكاره،
ومحاولة فهمه�ا وقبولها .بالطبع ،ليس
قبول ّ
كل يشءٍ ،ولك�ن أقلّه إقرار ّ
حق األ ّم

ً
إنس�اناّ ،
وأنها ليس�ت مجرد
يف أن تبق�ى
ّ
وظيفة ،وكذل�ك حقها يف الترصيح ،ليس
ً
ً
وخفية (كم�ا تفعل «نين�ا» التي
همس�ا
ت�ؤدي دوره�ا املمثلة داكوتا جونس�ون،
التي يمكن بالكاد التعرف عليها ليس من
ش�كلها الخارج�ي فقط ،ب�ل ومن خال
أدائها التمثييل ً
بصدق يرتافق
أيض�ا) ،بل
ٍ
بثقة ّ
أنها ستلقى تف ّهمًا ّ
بأن األمور تكون
ً
ً
أحيان�ا صعبة عىل األ ّم إىل درجة ال تطاق.
ً
انطاقا من اإلدراك ّ
بأن ترك الرجل لألرسة
ٌ
ّ
مقب�ول ً
نوعا
ولكنه
أم� ٌر جدي ٌر باإلدان�ة،
ٌ
مجتمع
يف
سائدة
حقيقة
ما ،هو لألس�ف
ٍ
ّ
بح�ق امل�رأة الت�ي ت�رتك منزله�ا
يص�در
وأوالدها حكمً�ا قطع ًيا غري قاب ٍل للطعن،
أو االس�تئناف .وكذلك كان األمر بالنسبة
ّ
ب�كل م�ا أوتيت من
ملحاوالته�ا الصم�ود
ق�وة ،من خال الدخول يف عاقاتٍ عابرة،
ومن خال الش�كوى أمام الغرب�اء ،أثناء
الدقائ�ق والس�اعات واألي�ام التي تكرس
طوق وحدتها.
س�تجد ليدا نفس�ها أم�ام أش� ّد القضاة
ً
رصامة وقس�وة ،أال وه�ي روحها ذاتها،
حت�ى وإن كان العق�اب س�يطالها يف
النهاية بحس�ب قصة الفيل�م ،تمامً ا كما
يف األس�اطري اليونانية القديمة .املخرجة
غيلنهال ال تعفي البطلة من الذنب ،فترتك
للمشاهد الحكم عىل ماضيها وحارضها،
ّ
ولكنه�ا يف الوقت نفس�ه تحظى بفرص ٍة
جديدة ع�ىل ما يبدو .فها هي ليدا تصحو
يف الصب�اح التايل ،وتتص�ل بابنتها بانكا،
التي كان�ت برفقة أختها مارثا .س�عدت
الفتاتان ج ًدا بس�ماع ص�وت أمّ هما التي
ً
فجأة منذ بضعة أيام .بعد انتهاء
اختفت
ّ
املكاملة ،نظ�رت ليدا إىل يدها فوجدت أنها
تمس�ك برتقالة س�ارعت تن�زع قرشتها
كاملة لتش�كل منه�ا ما يش�به الثعبان،
بالطريق�ة نفس�ها الت�ي كان�ت تبه�ج
بناتها عندم�ا ّ
كن صغريات .كان االتصال
ً
اخرتاقا ليس للمايض ،بل لواقع حارضها
املجهول.

األمم كلها ألغاز
فرناندو بيسوا
ترجمة عن البرتغالية :عبد الجليل العربي
أوروبا مستندة إىل املرفقن:
من الرشق إىل الغرب تضطجع مُ ح ّدقة
َ
وشعرُها الخيايل يظلّل
ُ
عينيها اإلغريقيتي�ن املفعمتن بالذكريات
■
األسطورة هي الايشء الذي يعن�ي كل يشء.
الشمس نفسها التي تكشف السماء
ما هي إال أسطورة ساطعة وخرساء.
■
ّ
تحس وتدرك،
إذا كانت الروح
ّ
ّفلتتذكر فقط ما قد نسيت
نعيش ،أمّ ة ،ألننا نملك
ذاكرة تش ّدنا بالفطرة إليك
■
ّ
كل بداية هي الإرادية.
الرب هو الكفيل،
البطل يساعد نفسه ،بطرق مختلفة
والواعية
■
األمم كلّها ألغاز.
ّكل أمة هي لوحدها العالم أجمع.
يا أ ّم امللوك وج ّدة األمب�راطوريات،
اسهري علي�نا!
■

مبتس�ما “لربما كنت استخدمت قدراتي البدنية
أكث�ر ،ومل�ا كان�ت أعاقتن�ي الحال الت�ي بلغتها
َ
ركبتاي يف هذه املرحلة من حياتي”.
أم�ا كون دنزل واش�نطن أس�ود الب�رشة ومثله
ك�وري هوكين�ز ( 33عام�ا) ال�ذي ي�ؤدي دور
عدوه يف الفيلم ماكدوف ،فا يتوافق مع السياق
التاريخي لقصة من املف�رتض ّ
أن أحداثها تدور
يف أس�كتلندا خال القرن الحادي عرشّ ،
لكن هذا
التفصي�ل لي�س جديدا يف اقتباس�ات ماكبث .إذ
ق ّدم أورس�ون ويلز عىل س�بيل املثال نسخة من
املرسحي�ة عام  1936كان جمي�ع األبطال فيها
من السود.
ويق�ول واش�نطن خ�ال حلق�ة نقاش�ية م�ع
الصحاف�ة “من املؤكد أنن�ا متنوّعون وأعتقد ّ
أن
هذا األم�ر ممتاز” ،مضيف�ا “يف رأيي املتواضع،
يج�ب أن نص�ل إىل مرحلة ال ينبغ�ي أن نتح ّدث
فيها عن التنوّع كما لو كان أمرا غريبا”.
ويضيف “هؤالء الشباب مهما كان لون برشتهم،

س�واء أكان أس�ود أم أبي�ض أم أزرق أم أخرض،
ّ
ويتمتعون بمهارات عالية ،ولهذا
موهوبون جدا
السبب وصلوا إىل هذه املرحلة”.
ويق�ول هوكين�ز “ال يمكنني تغي�ري برشتي وال
شعري ،لكن ما أستطيع فعله هو أن أكون جيّدا
حيث لم يكن ُي َ
توقع أن أكون”.
واخت�ار املنت�ج واملخرج جويل كوي�ن أن يكون
فيلم�ه باألبي�ض واألس�ود ،وبصيغ�ة الصورة
ش�به املربعة التي كانت معتمدة يف نهاية حقبة
الس�ينما الصامت�ة ،مكتفي�ا بالح� ّد األدنى من
املؤثرات الصوتية مم�ا يضفي عىل الفيلم نكهة
بدايات هوليوود.
وسبق أن ُعرضت نسخ سينمائية من “ماكبث”،
أنجزه�ا مخرج�ون كب�ار ع�ىل غرار أورس�ون
ويل�ز وأك�ريا كوروس�اوا ورومان بوالنس�كي.
ّ
ويؤكد واش�نطن أنه لم يش�اهد إطاق�ا أيا من
ّ
هذه النس�خ بل تجنبها عمدا لك�ي ال يفكر هل
سيستطيع تقديم نسخة أفضل منها.

ويضي�ف املمث�ل ال�ذي تك�ون ش�خصيته يف
“ماكب�ث” هادئ�ة قب�ل الوق�وع يف الغض�ب
والطم�وح ثم الجنون “ل�م أكن أرغب يف أن يؤثر
ذلك عىل أدائي ،لذلك أقبل�ت عىل الدور بمخيّلتي
وبنظرة جديدة”.
ولم يك�ن ماكبث الش�خصية األوىل التي يؤديها
واش�نطن لشكس�بري ،ب�ل أ ّدى دور “يولي�وس
قيرص” يف ب�رودواي ،وظهر يف فيلم “ماتش أدو
أباوت ناثينغ” للمخرج كينيث براناه.
ويأمل كوري هوكين�ز أن يرغب األوالد املنتمون
إىل األقليات يف االطاع عىل أعمال شكس�بري بعد
مش�اهدة املمثل�ن الس�ود اآلخري�ن يف الفيل�م.
ويقول “قد يثري هذا العمل فضولهم”.
ويتابع “نعم يحّ ب الس�ود شكس�بري .نحبّه من
دون معرفة ذلك ّ
ألن هنالك الكثري من اإلش�ارات
إلي�ه يف األغني�ات والثقاف�ات الت�ي نحبه�ا”.
ويقول هوكينز “نملك شكس�بري بقدر ما يملكه
اآلخرون”.

لم يستطع الحظ إيوائي
ألنني لم أكن من أصحابه.
هكذا عشت حياتي ،وهكذا مت
هادئا ً تحت سماء صافية،
وفيا ً لكلمتي ،وفيا ً لفكرتي.
ّ
وكل ما تبقى هو بيد الرب.
■
مجنون .نعم ،مجنون أنا ،ألنني طلبت العظمة
تلك التي لم يهبني القدر إياها.
روحي أصغر من أن تتحمّل يقيني؛
ولذا حيثما تمت ّد الرمال
ّ
تظل نفيس التي كانت وليست الكائنة

* مقاطع من كتاب «رسالة» الذي صدرت نسخته العربية هذا الشهر
عن منشورات «مكتبة ليلو» يف مدينة بورتو الربتغالية.
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استراحة

سودوكو

حرك عود الثقاب

عالج جديد لكورونا
طبق اليوم

فطائر بحشوة املسخن

توصل عدد م�ن الباحثن إىل عالج جديد
لف�ريوس كورون�ا «كوفي�د  »19يقل�ل
احتم�االت دخ�ول املري�ض إىل العناي�ة
املركزة ب�  4مرات.
ووف�ق الدراس�ة الجدي�دة الت�ي
أجراها باحثون بالهند فإن الجمع
بن دواء «ديكس�اميثازون» ،الذي
كان أول دواء يت�م ترخيصه لعالج
كورون�ا ،وب�ن دواء قصور القلب
«س�بريونوالكتون» يعط�ي نتائج
هائلة يف عالج الفريوس وأعراضه
الخط�رية ،وف�ق «دي�ي مي�ل»
الريطانية.
وأجريت الدراس�ة عىل  80مريضا ً

بالفريوس تم إدخالهم إىل مستش�فيات
مدين�ة دله�ي الهندية ،حيث ت�م إعطاء
نصفه�م دواء «ديكس�اميثازون»

اعداد :ايهاب فاضل محمد

www.almustakbalpaper.net

كلمات متقاطعة

فق�ط يف ح�ن أُعط�ي النص�ف اآلخ�ر
مزيج�ا ً من عق�اري «ديكس�اميثازون»
و»سبريونوالكتون».
ووجد الباحثون أن  % 5.4فقط من
امل�رىض الذين تلق�وا املزيج دخلوا
إىل العناية املرك�زة جراء إصابتهم
بأعراض شديدة للفريوس ،مقارنة
ب�� % 19.6من الذي�ن تناولوا دواء
«ديكساميثازون» بمفرده.
وأش�ار فري�ق الدراس�ة إىل أن هذا
الع�الج الجدي�د يعمل ع�ن طريق
إيقاف تأثري الفريوس عىل الجسم،
ب�دالً م�ن اس�تهداف الف�ريوس
نفسه.

استشاري :قللوا األدوية املوصوفة للمرضى

املقادير:
 ص�در الدج�اج  2 :صدر (مقط�ع مكعبات)  -ملح  :ملعق�ة صغرية  -فلفلأسود  :نصف ملعقة صغرية  -الكمون  :نصف ملعقة صغرية  -هيل  5 :حبات
(حبّ )  -البصل  2 :حبة (متوسط الحجم  /مقطع رشائح)  -زيت الزيتون 2 :
ملعقة كبرية  -سماق  2 :ملعقة كبرية  -عجينة البف باستريي  :عبوة (مربعة
الشكل)  -الزبدة  :ملعقة كبرية
طريقة التحضري:
ضع�ي املقالة عىل النار ،وأضيف�ي صدور الدجاج املقطع�ة وقلبيها حتى يبدأ
يتغري لونها إىل األبيض.
به�ري الدجاج بنص�ف ملعقة صغ�رية من املل�ح ،والفلفل األس�ود والكمون
والهيل وقلبي.
أضيفي البصل الرشائح عىل الدجاج مع زيت الزيتون ونصف ملح صغرية من
املل�ح وقلبي قليالً ،ث�م غطي املقالة واتركي املكونات ملدة  10دقائق حتى يذبل
البصل وينضج الدجاج.
بع�د مرور الوقت ،ارفعي الغطاء وأضيفي الس�ماق عىل الدج�اج وقلبي جيدا ً
حتى يتوزع ويتجانس.
ارفعي املقالة عن النار ،وضعيها جانباً.

دعا استش�اري وأس�تاذ أمراض القلب وقس�طرة
الرشاي�ن الدكت�ور خالد النم�ر األطب�اء إىل تقليل
كمي�ة العالجات املوصوفة للم�رىض قدر اإلمكان،
لتجني�ب املري�ض العديد م�ن األرضار الناتجة من
كثرة األدوية.
وق�ال النم�ر إن كث�رة األدوي�ة للمري�ض الواح�د
مش�كلة متع�ددة الجوان�ب ،مبين�ا ً أنه�ا تزيد من
ح�دوث األع�راض الجانبي�ة ،وتزيد تفاع�ل الدواء
م�ع األدوية األخرى ،وتقلل نس�بة الت�زام املريض
بأدويته ،كما أنها تزيد من نس�بة الخطأ يف رصف
العالج وترتيبه.
وأض�اف أن كثرة العالج�ات املوصوفة ألي مريض
قلب من ع�دة تخصصات أخرى ،قد يكون س�ببه
بالفعل ضعف التواصل والتنس�يق ب�ن األطباء يف
التخصص�ات املختلفة ،وعدم وج�ود طبيب أرسة
متمكن ومُ لِم بحالة املريض ،ينسق بن هذه التخصصات.
ونص�ح األطب�اء باالبتعاد قدر اإلمكان ع�ن اإلكثار من األدوية

حل اللغز

ملريض واحد ،مش�ريا ً إىل أن هذا السلوك قد يدفع بعض املرىض
لله�روب من األطباء واللجوء إىل األعش�اب والعطارين ،فيكون
كاملستجري من الرمضاء بالنار.

حقائق حول رسطان الرئة

Apago PDF Enhancer

أوضح�ت وزارة الصح�ة ،بع�ض الحقائ�ق الخاصة برسطان
الرئة تتعلق بنس�ب انتش�اره بن غري املدخنن ،وحجم وفيات
النساء بسببه.
وبيّنت أن خطر اإلصابة برسطان الرئة يزيد بنسبة  20إىل %30
لغ�ري املدخنن الذي�ن يتعرضون للتدخن الق�رسي يف املنزل أو
العم�ل ،كما أن  9من كل  10وفي�ات برسطان الرئة ناتجة عن
تدخن السجائر أو التعرض للتدخن السلبي.
ولفتت إىل أن النس�اء تموت بس�بب رسطان الرئة كل عام أكثر
ً
مبين�ة أن رسط�ان الرئة يعد أكث�ر أنواع
م�ن رسط�ان الثدي،
الرسطانات شيوعاً.

المتاهات

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
مهني�اً :قد يحم�ل اليوم االول من الش�هر كما
الي�وم الثان�ي بع�ض املتاع�ب ،فتجد نفس�ك
محش�ورًا يف الزاوي�ة ،وتضغ�ط علي�ك االمور
فتقلق بس�بب بعض املهمات الت�ي توكل اليك.
تحتاج اىل محيط آمن وتشعر بعدم االرتياح

امليزان
حافظ عىل ح�ذرك يف بداية الش�هر وال تعرض
نفس�ك للجروح والكس�ور وذلك حت�ى تاريخ
ً
معاكس�ا يولّ�د بع�ض
 ،212فكوك�ب م�ارس
البلبلة ،كما ان كواكب كثرية يف العقرب تجعلك
ً
وقلقا ،فيعاكسك القمر ً
ّ
ايضا
مشك ًكا

الثور
مهنياً :كن ذا افق واس�ع وبعد نظر وخصوصا ً
ىف تعاملك مع رؤسائك ىف العمل .من االفضل ان
تستفيد من االجواء لالسرتخاء والتزود بشحنة
اضافي�ة من العزم عاطفي�اً :ما زالت الضغوط
تم�ارس يف مج�ال الحب ،فح�اول التعويض يف
عالقاتك االجتماعية

العقرب
مهنياً :تتبدل االجواء وتطمنئ الخواطر انه يوم
مثمر فتق�وى الحظوظ يف لق�اءات ومفاجآت
ومعلومات جيدة تحصل عليها وتيضء طريقك.
تش�جع عىل تكرار املحاولة ،س�تعرف تضميدا ً
للجروح وتخفيفا ً م�ن األلم .تملك افكارا ً غنية
وحيوية فائقة

اجلوزاء
ق�د تتعثر الخط�وات وتواجه مصاع�ب عملية
جدي�دة ترتد س�لبا ً عىل وضع�ك االقتصادي .ال
توق�ع أي عق�د أو صفقة ،وانتظ�ر بضعة أيام
لتعرف عىل ما سرتسو عليه الحالة االقتصادية.
تجنب بعض األشخاص الذين يحاولون اإليقاع
بك يف حبائلهم

القوس
إذا بدت لك األجواء دقيقة ملواجهة  ،فاعلم أنها
تس�ري نح�و التصعيد يف وس�طه ،وق�د تتحول
إىل احت�كاكات كبرية أو حت�ى يشء من العنف
عاطفياً :قد تضط�ر إىل التجاوب مع قرارات ال
تستسيغها ،أو تجد نفس�ك أمام موقف دقيق،
أو مأزق تواجهه أو تتهرب منه

السرطان
علي�ك أن تتجنب األناني�ة يف التعامل مع اآلخرين،
وهذا ستكون له انعكاسات إيجابية عىل مستقبلك
عاطفي�اً :منافس�ة رشيف�ة بينك وب�ن الرشيك،
ّ
لكنه�ا قد تخرج ع�ن إطاره�ا الحقيقي فتصبح
تحدي�ا ً غري محس�وب النتائج صحي�اً :خفف من
حمل أشياء ثقيلة تعتقد أنك قادر عىل رفعها

اجلدي
ال تزال الحظوظ تدعم كل تطلّعاتك وتوج ّهاتك.
وال ب�د م�ن أن تك�ون ق�د وضع�ت الخط�وط
العريضة عىل مختلف الصعد املالية والدراسية
ّ
يتحسن الوضع املايل من خالل
واملهنية وغريها
ربح اضايف أو انفراج ملسألة عالقة
ٍ

االسد
ح�اذر م�ن درب خاطئة تعتمدها ،فقد بس�ود
ج� ّو هذا اليوم بعض اإلرباك وتواجه مطالب أو
أوضاعا ً دقيقةّ .
تجنب االنتقاد واالتهام حتى ال
ينقلب األمر علي�ك عاطفياً :قد تقدم عىل يشء
مختلف أو تدور الخميساث برسعة نحو مناخ
أكثر إيجابية ووعدا

الدلو
عليك أن تحس�م األمور العالقة رسيعاً ،ألن ذلك
سيعيد اليك الثقة بالنفس ويقطع الطريق عىل
املصطادي�ن يف امل�اء العكر عاطفياً :التس�امح
س�يكون عن�وان املرحل�ة املقبلة م�ع الرشيك،
وذلك سيس�اهم يف ترميم م�ا تهد صحياً :عليك
ان تحافظ عىل الغذاء الصحي ّ
املتبع

العذراء
يحم�ل إليك هذا اليوم برشى س�ارّة وهدية من
الق�در .قد تعرف خ�را ً مهم�ا ً أو تطلق عملية
خالّقة جدا ً أو مرشوعا ً مميزا ً عاطفياً :قد يقدم
إلي�ك الرشيك عرض�ا ً بارتب�اط ،أو يحرك حدث
ما مش�اعرك .ح�اول أن تتناغم مع األجواء وال
توجه انتقادات إىل اآلخر

احلوت
تبدأ الشهر مع وعود وتجارب جديدة وحظوظ
آفاقا ً حل�وة ولقاءات فكرية وثقافية وعواطف
مزدهرة .قد تس�تعيد اوراق�ا ً ضائعة أو عالقة
كان�ت مه� ّددة عاطفياً :الرتاب�ة يف العالقة مع
الرشيك تس�بب بعض املش�اكل ،لك�ن الحلول
سهلة وبن يديك.
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جبار يعوض ياسني يف منتخب العراق

درجال يوقع اتفاقية مع االحتاد السعودي
المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

وق�ع رئيس االتح�اد العراقي لكرة الق�دم ،عدناند
درج�ال ،االثنني ،اتفاقية عمل مش�رك مع نظريه
السعودي يارس بن حسن املسحل.
َ
تع�اون مع
اتفاقية
وق�ال درج�ال ،ان�ه »:ابرمن�ا
ٍ
ّ
الس�عودي ،يارس بن حسن املسحل،
رئيس االتحاد
ِ
والتي ضمت العدي َد من القضايا املهمّة التي تتعلقُ
بتطوير اللع َبة يف البلدين الشقيقني وتعزيز العالقة
ِ
بينهما».
واش�ار اىل «حض�و َر توقي�ع ّ
االتفاقي�ة الس�ف ُ
ري
العراقي يف الس�عوديّة عبدالستار الحنابي ،واألمنيُ
ّ
ّ
«االتفاقية
العا ّم لالتحاد محمد فرحان» ،مؤكدا ً إن
ً
خطوة
الت�ي وقعت م�ع االتح�ا ِد الس�عودي ُتع�د
عمق العالقات األخوي ِة ،وتجس�يدا ً لروحي ِة
لتعزيز
ِ
بواقع اللعبة ودفع عجلتها
التعاون التي تجمع األش�قا َء لالرتق�ا ِء
ِ
إىل األمام».
َ
ُ
تش�مل
واوض�ح درجال ،ان «االتفاقية
تبادل الخ�رات يف املجاالتِ
النجاح
اإلداريّة والفنيّ�ة والتنظيميّة والطبيّة مع
تأم�ني مفرداتِ
ِ
ِ
للمنتخب�اتِ الوطنيّ� ِة م�ن إقام� ِة املعس�كرات التدريبيّة وخوض
املباري�اتِ الوديّ�ة ب�ني منتخب�ات البلدين».وبني ،ان «األش�قاء يف

برييز :هذه إجابتي دائ ًام
بشأن مبايب

ق�رر الجه�از الفن�ي للمنتخ�ب العراق�ي ،بقي�ادة زيليك�و
بروفيتش ،االثنني ،اس�تدعاء جناح القوة الجوية،
حس�ني جب�ار ،إىل قائم�ة أس�ود الرافدي�ن اىل
س�تواجه املنتخ�ب األوغن�دي ودي�ا ،الجمعة
املقبل.
ويأت�ي ق�رار ضم لجب�ار لتعوي�ض غياب
أحمد ياس�ني ،املحرف يف الس�ويد ،والذي
تعذر حض�وره ج�راء إصابت�ه بفريوس
كورون�ا ،وه�و م�ا منع�ه م�ن االلتحاق
باملعسكر التدريبي ،الذي سينطلق مساء
اليوم يف ملعب الش�عب ال�دويل بالعاصمة
العراقية بغداد.
وسيغيب ياسني بذلك عن املباراتني املقبلتني
للعراق أمام إيران ولبن�ان ،ضمن التصفيات
اآلسيوية املؤهلة ملونديال قطر .2022
يذكر أن حس�ني جب�ار ،قدم مباري�ات كبرية مع
فريق�ه يف الدوري املحيل ،وس�بق أن مثل املنتخب
األوملب�ي يف بطولة آس�يا (تحت  23عام�ا) ،التي
جرت قبل عامني يف بانكوك.

َ
لتطبي�ق بنود االتفاقية،
التعاون
الكث�ري من
الس�عوديّة أبدوا
ِ
ِ
لتقدي�م الفائ�د ِة املرج�وة من
ة
االيجابي�
بمنته�ى
وكان�وا
ِ
ِ
الطاق�اتِ املتواف�رة ل�دى البلدين».ون�وه درج�ال ،إىل
«االس�تفاد ِة ُ
القصوى من بنود االتفاقي ِة بما يخدمُ مشوا َر
كرتنا مستقبالً ،بعد أن ملسنا تعاونا ً كبريا ً من قبل األشقا ِء
ديموم�ة العالق�ة الو ِثيقة التي
يف االتح�اد الس�عودي عىل
ِ
ُ
تجمع البلدين ،واستثمارها بالشكل األمثل».

ديمبيل يراهن عىل تشايف
إلفساد خمطط برشلونة

هازارد يطلب مغادرة ريال مدريد
المستقبل العراقي /متابعة
أع�رب البلجيكي إيدين ه�ازارد ،نجم ريال مدريد،
ع�ن عدم رضاه ع�ن وضعه داخ�ل الفريق امللكي
خالل املوسم الحايل.
وحس�ب صحيف�ة «م�اركا» ،ف�إن ه�ازارد طل�ب
الرحيل بشكل رسيع عن ريال مدريد خالل املريكاتو
الشتوي الجاري.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن ه�ازارد ي�درك أنه خارج
حس�ابات املدرب اإليطايل كارلو أنش�يلوتي ،ويبحث

المستقبل العراقي /متابعة

كشف فلورنتينو برييز ،رئيس ريال مدريد ،موقفه عندما
تطالب�ه جماه�ري امللك�ي بالتعاقد م�ع الفرن�ي كيليان
مبابي ،نجم باريس سان جريمان.
وينتهي عقد مبابي مع س�ان جريم�ان يف الصيف املقبل،
وتزعم العدي�د من التقارير أن الالع�ب يف طريقه للتوقيع
مع املرينجي عر صفقة مجانية.
وق�ال بريي�ز ،يف لقاء أجراه م�ع برنامج «الش�رينجيتو»
عقب نهائي الس�وبر اإلس�باني ،ر ًدا عىل سؤال هل طالبك
جمه�ور ريال مدريد يف الس�عودية بالتعاق�د مع مبابي؟:
«لقد طالبني الجمهور بضم مبابي يف كل مكان».
وأضاف« :وماذا تكون إجابتك عليهم؟ ال يشء ...ال أخرهم
دائمًا بأي يشء».
وتابع« :نحن سعداء بالتغيريات القليلة التي أجريناها عىل
الفريق ،كما أنني أرى أن لوكا مودريتش يعد األفضل».
ورص�د «الش�رينجيتو» أن برييز ذه�ب إىل مودريتش فور
انتهاء املباراة النهائي�ة ،وقال له« :إنهم يحبونك يف جميع
أنحاء العالم ،ألنك ال تزال األفضل».
وج�اء ذلك عقب فور ريال مدريد عىل أتلتيك بلباو (،)0-2
أمس األحد ،يف نهائي الس�وبر اإلس�باني ،عىل ملعب امللك
فهد بالعاصمة السعودية الرياض.
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كان سيحصل عىل راتب أقل بمليون يورو
فقط ع�ن الذي يحص�ده حال ًيا يف س�ان
جريمان ،وهو فارق ضئيل».
وأضافت الصحيفة «فينالدوم حتى يومنا
ه�ذا ال يفهم ما حدث ،لكنه س�ئم وقتها
من انتظار برشلونة لحسم الصفقة ،ولم
يظهر اهتمامً ا كاف ًيا إلتمام األمور».
وأش�ارت إىل أن املفاوض�ات ل�م تك�ن
طويلة كما ت�م ترسيب األخبار وقتها ،بل
توقفت املفاوضات بشكل مبارش ،وزادت
الشكوك داخل البلوجرانا.وأفاد التقرير أن
فينالدوم غري سعيد مع باريس ،ويفكر يف
الع�ودة إىل إنجلرا ،مع اهتمام نيوكاس�ل
بضمه.

ع�ن مفاج�أة
Enhancerصحف�ي،
كش�ف تقري�ر
Apago
PDF
حول س�بب رفض الهولن�دي جورجينيو
فينال�دوم ،االنضمام لصفوف برش�لونة
الصي�ف امل�ايض ،وتفضيل باريس س�ان
جريم�ان.وكان فينال�دوم ق�د رح�ل عن
ً
مجان�ا عق�ب نهاي�ة
صف�وف ليفرب�ول
عقده ،وارتبط اسمه باالنتقال لرشلونة،
حيث تلقى عدة دروس يف اللغة اإلسبانية
ألكثر من نصف عام.
وقالت صحيفة مون�دو ديبورتيفو «املال
ل�م يك�ن الس�بب وراء رف�ض فينالدوم،
الرحيل إىل برش�لونة».وتابعت «فينالدوم
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يتمس�ك عثمان ديمبيل ،جناح برش�لونة ،باالس�تمرار يف
الفريق الكتالوني حتى نهاية املوسم الحايل.
وينته�ي عق�د ديمب�يل م�ع برش�لونة يف الصي�ف املقبل،
وزعم�ت العديد م�ن التقارير ،األح�د ،أن الالعب الفرني
أبلغ البارسا ،بأنه لن يجدد.
وأضاف�ت التقاري�ر أن ديمب�يل س�يواجه خط�ر التجميد
والبقاء يف املدرجات حتى نهاية املوس�م ،إذا لم يوافق عىل
الرحيل يف املريكاتو الشتوي الجاري.
ً
خائفا
وحس�ب صحيفة «س�بورت» ،ف�إن ديمبيل لي�س
م�ن خيار البقاء يف املدرجات حتى نهاية املوس�م ،وبالتايل
إمكانية خسارة التواجد مع فرنسا يف كأس العالم.
وأش�ارت إىل أن ديمب�يل يراه�ن عىل أن املدرب تش�ايف ،لن
يوافق عىل خيار التجميد ،حتى ال يصنع مش�كلة يف غرفة
مالبس الفريق الكتالوني.
وأوضح�ت الصحيف�ة أن ديمب�يل متأك�د ً
أيضا أن تش�ايف
يحت�اج إىل قدرات�ه الفني�ة يف امللعب حتى نهاية املوس�م،
وبالتايل سيواصل الدفع به يف املباريات.

أس�راليا املفتوحة ،كما واجه الحظ�ر التلقائي الذي يمنعه
من دخول أس�راليا ملدة ثالثة أع�وام ،وفقا لقانون الهجرة،
ما لم يصدر قرار مختلف من جانب وزير الهجرة.
وتجدر اإلش�ارة إىل أن اتخ�اذ قرار مختلف ،يتطلب أس�بابا
مقنعة أو مستجدات مهمة.
لكن رئيس الوزراء موريسون رفض استبعاد إمكانية عودة
ديوكوفيتش بش�كل أرسع ،حيث ق�ال يف ترصيحات إلذاعة

عصام محد مدير ًا فني ًا ألمانة بغداد

أعلن�ت إدارة ن�ادي أمانة بغ�داد ،االثنني،
تعاقده�ا مع عصام حم�د لقيادة الفريق
يف مرحل�ة اإلي�اب م�ن ال�دوري العراقي
املمتاز.
وقال الن�ادي يف بيان ل�ه« :اختيار عصام
حم�د جاء عن قناعة تام�ة من قبل إدارة
الن�ادي بق�درات امل�درب لتحقي�ق نتائج
إيجابية للفريق».
وأضاف أمانة بغداد« :النادي يوجه شكره
للم�درب وس�ام طال�ب ال�ذي واف�ق عىل
قيادة الفريق مؤقتا ملا تبقى من مباريات
املرحلة األوىل خلفا لجمال عيل».
وتاب�ع ن�ادي أمانة بغداد« :وس�ام طالب
س�يعمل مس�اعدا للمدرب عصام حمد يف
الجوالت املتبقية من املوسم الحايل».
يذك�ر أن عصام حمد س�بق له ان عمل يف
بداي�ة الدوري م�ع الزوراء ،ال�ذي غادره
بشكل مبكر ،كما عمل مع أسود العاصمة
يف أكثر من تجربة سابقة.
ويحتل فري�ق أمانة بغداد املركز الخامس

ملاذا فشل برشلونة يف ضم فينالدوم؟
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إريكسن حيصل عىل عرض إنجليزي

حصل الدنماركي كريس�تيان إريكسن ،صانع ألعاب إنر
مي�الن الس�ابق ،عىل ع�رض للعب يف ال�دوري اإلنجليزي
املمتاز هذا املوسم.
وكان إنر ميالن ،قد أعلن هذا املوسم ،فسخ عقد إريكسن

بالرايض ،بس�بب لوائ�ح الدوري اإليط�ايل التي تمنع أي
العب من خوض مباريات يف املسابقة إذا كان لديه جهاز
تنظيم نبضات القلب.
وحس�ب صحيفة « ،»The Athleticفإن برينتفورد قدم
ً
عرضا لكريس�تيان إريكس�ن ،أم�س اإلثن�ني ،للعب مع
الفريق ملدة  6أشهر مع خيار التمديد ملدة عام آخر.

وكان كريس�تيان إريكس�ن قد تعرض لنوبة قلبية خالل
مب�اراة منتخب بالده أمام فنلندا يف كأس األمم األوروبية
.2020
وش�ارك إريكس�ن قبل أيام قليلة ،أول مقط�ع فيديو له
ع�ىل أرض امللعب منذ الحادثة التي تعرض لها يف الصيف
املايض.

رئيس وزراء أسرتاليا يطمئن ديوكوفيتش

قال رئيس الوزراء األس�رايل ،س�كوت موريس�ون ،إن نجم
التن�س الرصب�ي ،نوف�اك ديوكوفيتش ،املصن�ف األول عىل
العالم ،قد يعود إىل أس�راليا بشكل أرسع من املتوقع ،وذلك
رغم أنه يواجه حظرا من دخول البالد ملدة  3أعوام.
ول�م يتمك�ن ديوكوفيت�ش ( 34عاما) من الدف�اع عن لقب
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ع�ن االنتق�ال إىل فري�ق آخر يس�مح له باملش�اركة يف
املباريات بانتظام.
وظل إيدي�ن هازارد ع�ىل مقاعد الب�دالء ،أمس األحد،
خالل فوز ريال مدريد ع�ىل أتلتيك بيلباو بهدفني دون
رد يف نهائي كأس الس�وبر اإلس�باني.وكان هازارد قد
انتق�ل من تش�يلي إىل صفوف ري�ال مدريد يف صيف
 2019خالل صفق�ة تخطت قيمتها  100مليون يورو
باملتغريات.لكن الالعب البلجيكي لم يشارك بانتظام يف
املباريات مع ريال مدريد خالل املواسم املاضية بسبب
كثرة اإلصابات التي تعرض لها.

ع�ر يف الئحة الرتيب بعد نهاية القس�م
األول م�ن الدوري العراقي املمتاز ،برصيد
 19نقطة.

« 2جي.ب�ي راديو» ،الي�وم االثنني ،إنه لن يس�تبق األحداث
أو يقول ش�يئا يعرقل عم�ل الوزير.وأضاف «األمر يس�تمر
ألكثر من ثالثة أعوام ،لكن تكون هناك فرصة للش�خص أن
يعود ،يف حال توفر الظروف املناسبة ..وسيجري دراسة هذا
األمر يف الوقت املناس�ب».وأكد موريس�ون أن ديوكوفيتش،
ال�ذي أبدى بالفعل خيبة أمله إزاء القرار ،أو أي وافد آخر إىل
أسراليا ،يجب أن يلتزم بالقوانني.

دوناروما :نحتاج راموس أمام ريال مدريد
المستقبل العراقي /متابعة
ش�دد جيانلويج�ي دوناروم�ا ،ح�ارس مرمى
باري�س س�ان جريم�ان ،ع�ىل أهمي�ة تواج�د
زميله املخرضم س�ريجيو رام�وس ،أمام ريال
مدري�د يف دوري أبط�ال أوربا .وق�ال دوناروما
يف ترصيح�ات ع�ر صحيف�ة «ل�و باريزيان»

الفرنس�ية« :سريجيو بطل عظيم والعب رائع،
أتمنى أن يواصل األداء بقوة واس�تمرارية ،ألن
تواجده مهم للفريق» .وأضاف الحارس اإليطايل
الشاب صاحب ال� 22عامً ا« :راموس يمكن أن
يكون إضافة كبرية لنا بفضل خرته الواسعة،
ً
عن�رصا مهمًا يف مباراتنا ضد
ويمكن أن يكون
ريال مدري�د» .وتابع« :أرى س�ريجيو راموس

يؤدي التدريبات يوميا ب�كل جدية ،إنه مثال
وق�دوة للجمي�ع ،فه�و يق�وم بعم�ل جيد،
وأب�ارك له مش�اركته يف أول مباراة بملعب
حديق�ة األمراء ضد بريس�ت» .ويحل ريال
مدري�د ضيف�ا ع�ىل الفري�ق الباريي يوم
 15ش�باط /فراير املقبل ،ضمن منافسات
ذهاب دور ال� 16لدوري أبطال أوروبا.

عناد يوفنتوس يمهد خلسارة ديباال جمان ًا
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كشف تقرير صحفي ،س�بب عناد مسئويل يوفنتوس
م�ع املهاجم األرجنتين�ي باولو ديب�اال ،يف مفاوضات
التجديد.
وينتهي عقد ديباال مع اليويف يف الصيف املقبل ،وسحب
مسئولو الس�يدة العجوز ،عرض التجديد املتفق عليه
ً
عرضا جدي ًدا بأموال أقل.
مع الالعب ،وقدموا له

وحس�ب ش�بكة «س�كاي س�بورت إيطالي�ا» ،ف�إن
يوفنت�وس أج�ل مفاوضات تجديد ديب�اال إىل فراير/
ش�باط أو م�ارس/آذار ،بع�د تده�ور املحادثات بني
الطرفني يف األسابيع األخرية.وهذا األمر أكده ديباال يف
ترصيحات لوسائل اإلعالم عقب مباراة يوفنتوس ضد
أودينيزي يف الدوري اإليطايل.
وأش�ارت الش�بكة إىل أن مس�ئويل يوفنت�وس تخل�وا
ع�ن اتفاقهم مع ديباال ،وس�حبوا عرضهم الرس�مي

واس�تبدلوه بآخر أقل ،بعد تأكده�م بأن الالعب لم
يحصل عىل عروض أخرى بقيمة أكر.
وأوضحت أن يوفنتوس ينوي التمس�ك بموقفه مع
ديباال ،ولن يمنحه العرض السابق مرة أخرى ،حتى
ً
مجانا.
إذا اضطر إىل خسارة الالعب األرجنتيني
وقال�ت الش�بكة اإليطالي�ة إن ديباال يتمت�ع حال ًيا
باهتم�ام توتنهام هوتس�بري وبرش�لونة وأتلتيكو
مدريد وإنر ميالن.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2532الثالثاء  18كانون الثاني 2022

مساحة للرأي

امـضـاءات

اسعد عبد الله عبد علي

محمد حسن الساعدي

بومبيو فكرة اغتيال قاسم سليامين

احلكومة القادمة بني النتائج والتحالفات

نقل موقع (عربي بوس�ت) خ�را اثار ضجة كبرية ،ع�ن صاحب فكرة
اغتي�ال قائد فيلق القدس الجنرال قاس�م س�ليماني .فخالل لقاء وزير
الخارجية األمريكي الس�ابق مايك بومبيو ،مع قناة “فوكس نيوز” يوم
الس�بت / 15كانون الثاني“ 2022 /إن اغتيال قائد فيلق القدس التابع
للحرس الثوري الجنرال قاسم سليمان كان رضورة لألمريكيني” ،ويدلل
هذا عن حالة الرعب التي كانت تس�يطر ع�ى قيادات الجانب االمريكي
من هذا الجنرال الش�جاع ،والذي كان يث�ري الرعب يف صفوف االمريكان
وذيولهم يف الرشق األوسط ،فبقيادته املحنكة للمجاهدين مع ابو مهدي
املهن�دس ،تمكنوا من ايقاف اكر مخططات امريكا للعراق ،بان يتحول
لدولة يحكمها الدواعش وعاصمتهم بغداد.
وكشف بومبيو خالل اللقاء أنه هو الذي طالب الرئيس األمريكي السابق
دونالد ترامب بتنفيذ عملية االغتيال ،من أجل الحفاظ عى أمن وسالمة
الجنود األمريكيني يف العراق.
يتضح هنا جليا لكل انس�ان عاقل ان النظ�ام االمريكي يقوم بعمليات
قتل لضمان استمرار تحقق اهدافه! أي انه نظام مجرم ال يؤمن بالنظم
االنس�انية الت�ي تجرم افعال القت�ل ،ويثبت انه نظ�ام “بلطجي” يقتل
كل ص�وت يقف بوجه�ه ،وانه نظام ال يعرتف بالقوان�ني الدولية والتي
تح�رم عمليات قتل املختلف معهم ،من دون اللجوء للقانون الدويل ،انها
البلطج�ة االمريكية يا عزيزي ،والس�عي االمريك�ي الحثيث خلف حلم
امركة العالم بالرتغيب والرتهيب.
وهذا الرجل «بومبيو» اس�تمر بإيضاح دوره الرشير ونصائحه الخبيثة
لرتامب ،حيث يقول انه دعا اإلدارة األمريكية الحالية إىل رفض التفاوض
م�ع نظام يهدد الرئيس الس�ابق رونالد ترامب بالقت�ل انتقاما ً الغتيال
س�ليماني ،ويقول “انه ح�ذر من “يف حال تم اإلفراج ع�ن أموال إيران،
فستضاعف األخرية من شبكتها املقاتلة يف الرشق األوسط وحول العالم،
وهذا خطأ فادح ،س�يهدد حليفتنا إرسائيل” .هن�ا يتضح ان الصهاينة
وراء كل جريمة تحص�ل ،فالقيادة االمريكية تفعل كل يشء يريض بني
صهيون .ويستمر بومبيو يف رسد االحداث وطرح اسباب رؤيته املتشددة
حول ايران فيقول« :إن إيران نرشت مقطع فيديو رس�وم متحركة عر
املوقع الرس�مي للمرش�د األع�ى اإليراني عيل خامنئ�ي يظهر فيه رجل
يس�تهدف الرئيس الس�ابق دونالد ترامب أثناء لعب الغولف” ,س�بق أن
ً
َ
محاكاة
مقطع فيديو بالرس�وم املتحركة “عالية الدقة” ،يتضمن
نرش
تص�وِّر عملية اغتي�ال للرئيس األمريكي الس�ابق دونالد ترامب يف غارة
رَّ
مس�رية ،وقد فهمها االمريكان انها رسالة تهديد،
جوية إيرانية بطائرة
فيما يبدو ردا ً عى اغتيال القائد اإليراني قاسم سليماني.
أي ان ايران تبعث رس�ائل تهديد لكل االدارة االمريكية التي اش�رتكت يف
عملية االغتيال.

انتهت مرحلة االنتخابات وبمش�اركة  9ماليني و 077ألفا و779ناخبا،
وبنس�بة مش�اركة بلغت  %41باالستناد إىل س�جل االنتخابات وبحسب
اإلحصائي�ات التي أعلنتها املفوضية العلي�ا لالنتخابات ،وها نحن اليوم
نب�دأ مرحلة جدي�دة وهي انعقاد أول جلس�ة للرمل�ان ،والتصويت عى
رئيس الرملان ومن ثم يصار إىل التصويت عى رئيس الجمهورية ،والذي
بدوره سيكلف صاحب الكتلة األكر يف تشكيل الحكومة القادمة؟!
وهنا ننقل تساؤل الشارع يا ترى من هي الكتلة األكر؟ وهل هي الكتلة
الت�ي حصلت عى أعى األصوات أم الكتلة التي تحصل عى أكر عدد من
النواب؟
أذا قلنا إن الكتلة األكر هي التي تحصل عى أكر عدد من األصوات فمن
حق األطار التنس�يقي اليوم تش�كيل الحكومة ،ألنه�ا حصلت عى أعى
األص�وات بعدد مقاعد  88مقعدا ً أو أقل ،وهنا نثري تس�اؤلنا أذن ملاذا ال
يس�عى التيار الصدري لتش�كيل الحكومة منفردا ً دون التحالف مع أي
مكون من مكونات ”اإلطار التنسيقي” الذي ولد بال مباني؟!
الحراك
اليوم وبعد أن اتضحت النتائج األولية لالنتخابات الرملانيةَ ،ك ُثر ِ
السيايس ُ
للكتل الفائزة يف االنتخاباتُ ،
وعقدت العديد من الحوارات وربما
وص�ل بعضها إىل التفاوض ،من أجل تش�كيل التحالفات القادمة ،التي
يتم من خاللها ،الوصول إىل اتفاقات سياسية تقود إىل تشكيل الحكومة
املقبلة ،وتوزيع املناصب الرئاسية الثالثة (رئيس مجلس النواب ،رئيس
الجمهوري�ة ،رئيس الوزراء) ،والتي متى ما تم االتفاق عليها ،س�تظهر
املالمح الرئيس�ية للحكومة القادمة ،ومن سيكون رئيسها .ولكن هناك
تس�اؤل يٌف�رض علين�ا اإلجابة عنه حول ش�كل الحكوم�ة املقبلة ،هل
ستكون حكومة استحقاق انتخابي فعالً ،تشكل من قبل الكتلة الفائزة
بأغلب األصوات ،أو من قبل الكتلة الحاصلة عى أكثر عددا ً من األصوات
أو املقاعد بعد االئتالف فيما بينها ،أم أن الحال سيبقى عى ما كان عليه
يف ظل الحكومة الس�ابقة ،فيكون تش�كيل الحكومة الجديدة محكوما ً
بالتوافق�ات السياس�ية ،بعيدا ً ع�ن االس�تحقاقات االنتخابية ،فنكون
أم�ام حكومة توافقي�ة؟ أم أن الحكومة املقبلة س�تذهب نحو األغلبية
السياسية والتي دعى اليها اإلطار التنسيقي.
إن اإلجابة عى هذا التس�اؤل يحتاج ،إىل اس�تقراء الس�احة السياسية،
خصوص�ا ً مع التقارب الكبري يف األصوات بني االئتالفني اللذان يش�كالن
الكتلة الشيعية االكر.
ُط�رح مفهومان يف اآلونة األخرية ،مفهوم ” األغلبية السياس�ية ” الذي
يعد اإلطار التنس�يقي من املتبنني لهذا املفه�وم ،كما طرح مفهوم آخر
ه�و مفهوم ” رشاك�ة الفائزين ” والذي قاده ودعا إليه الس�يد مقتدى
الص�در وفريقه ،واملفهومان صحيحان ،ويمك�ن أن ينفذا ،ولكن يف كل
واحد منهما اإليجاب والسلب.

كـاريكـاتـير

مدير عام ادارة املوارد يف وزارة الداخلية جيري جولة ميدانية يف مديرية
Enhancer
رشطة حمافظة صالح الدين واملنشات

املستقبل العراقي  /احمد املوايل
بن�ا ًء ع�ى توجيهات وكي�ل ال�وزارة االقدم
حسني العوادي اجرى مدير عام إدارة املوارد
البرشي�ة الل�واء الحقوقي حس�ني س�بهان
الس�اعدي زيارة ميداني�ة يف مديرية رشطة
محافظة ص�الح الدين واملنش�ات مع الوفد
املراف�ق ل�ه واملتمث�ل بالعمي�د عدن�ان عبد
الحس�ن مدير مديرية املالك واملقدم وس�ام

خريي ممثل عن مديرية الضباط ومجموعة
م�ن الضب�اط العامل�ني يف املديري�ة ،وذل�ك
لالطالع ع�ى اإلجراءات االداري�ة يف املديرية
والوق�وف ع�ى املعوق�ات ووض�ع الحل�ول
املناسبة لها ضمن الضوابط القانونية ،حيث
اجتم�ع مع الضب�اط م�دراء اإلدارة ومدراء
االقسام ومدراء القواطع مستمعا ً لطلباتهم
واحتياجاتهم ضمن القانون متباحثا ً معهم
يف بعض اإلجراءات التي تخدم الوزارة مؤكدا ً

مدير اتصـاالت واسـط يزور حمطة كهـرباء املحافظة
ويبحث مع مسؤوليها االستفادة من خدمات املديرية

زار املهن�دس عيل حس�ن رحيم مدي�ر مديرية االتص�االت واملعلوماتية يف
محافظة واسط ،هذا امس االثنني ،مقر محطة واسط الكهربائية ،بمعية
كل من مدير قس�م خدمة الزبائن الس�يد عبد الحس�ن ضاحي ،ومسؤول
إع�الم املديرية الس�يد زاير ج�ودة .وكان يف اس�تقبال الوف�د االتصاالتي
املهندس عادل مناتي حس�ني مدير محطة كهرباء واسط ومسؤول قسم
التخطي�ط ،وقدم املهندس عيل حس�ن إيجاز عن الخدم�ات التي تقدمها
املديرية ،وإمكانية تجهيز مقر املحطة ،والرشكات األجنبية العاملة معهم
به�ذه الخدمات .من جانب�ه رحب املهندس ع�ادل مناتي بالوف�د الزائر،
وابدى رغبته بالحصول عى خدمة االنرتنت عن طريق مديرية االتصاالت،
كما وعد بالتنسيق مع الرشكات األجنبية لالتجاه بنفس املنحى .وأوضح
املهن�دس عيل حس�ن رحي�م ان مالكات اتصاالت واس�ط تس�عى جاهدة
لتس�ويق الخدم�ات الت�ي تقدمه�ا املديري�ة ع�ى كاف�ة رشكات القطاع
الحكوم�ي ،وذلك للتعريف بعمل املديرية ،وزيادة الواردات املالية وحس�ب
توجيهات االدارة العليا يف الرشكة العامة لالتصاالت واملعلوماتية.

العراقـي

عى االهتمام بالجوانب االكرتونية املتطورة
واتخاذه�ا ضم�ن اإلج�راءات املعتم�دة يف
العم�ل االداري�ة كونه�ا اثبت�ت نجاحه�ا يف
الجان�ب االداري واختص�ار الوق�ت ورسعة
االج�راء ،ومن جانبه تق����دم اللواء قنديل
والح�ارضون يف مديرية رشطة صالح الدين
بش�كرهم عى هذه الزي�ارة املبارك�ة التي
اعتروه�ا زي�ارة نوعي�ة تص�ب يف مصلحة
الوزارة واملنتسبني.

العتبة احلسينية تقرتب من افتتاح مستشفى لـ «النسائية والتوليد» يف نينوى

Apago PDF

أعلنت العتبة الحس�ينية املقدسة قرب افتتاحها
مستش�فى «البتول التعليمي للنسائية والتوليد»
يف الجان�ب األيم�ن م�ن محافظة نينوى ش�مال
العراق.
وقال رئيس قس�م املش�اريع الهندسية يف العتبة
(الجهة املنف�ذة) املهندس حس�ني رضا «يجري
العمل اآلن يف املستش�فى ع�ى اإلنهاءات األخرية
وبنسبة إنجاز  98%داخل املرشوع».
وأضاف «املرشوع بمس�احة  700م 2وبمساحة
 500م 2تح�ت البن�اء ويحت�وي املركز عى 220

رسيرًا .وبني رضا ان هذه املستش�فى هدية من
العتب�ة الحس�ينية اىل ابناء املحافظ�ة بالجانب
االيم�ن حيث س�بق للعتبة ان اهدت مستش�فى
مماثلة اىل ابناء املحافظة يف الجانب االيرس وهي
تقوم بانجاز مستشفى ثالث يف نينوى مساهمة
منها يف تقديم العون البناء املوصل.
ومنذ بدء جائحة كورونا وإىل اآلن ،أنشأت العتبة
الحس�ينية  19مرك�زا ً
ومستش�فى يف مختل�ف
ً
محافظات العراق إلنع�اش املصابني بهدف دعم
جهود وزارة الصحة يف مواجهة جائحة كورونا.

رشكة أدوية سامراء تنتج وألول مـرة مستحرض ديسلوراسام املضاد للحساسية

 تمكن�ت الرشكة العامة لصناعةاألدوي�ة واملُس�تلزمات الطبي�ة يف
س�امراء إح�دى رشكات وزارة
الصناع�ة واملع�ادن م�ن إنت�اج
مُ س�تحرض ديسلوراس�ام ( رشاب
الب�الد .
 100مل ) وألول مرة يف ِ
َ
أعل�ن ذلك مُ دير عام الرشكة السيد
 :خال�د مُ حي��ي عل�وان مُ بينا ً َ
بأن
م�الكات الرشك�ة يف قس�م البحث
والتطوير وبالتع�اون مع العاملني
يف قس�م ال�رشاب ب�ارشت بإنتاج
وجبة إس�تطالعية من مُ ستحرض
ديسلوراسام املُضاد للحساسية وال
ُيس�بب ُ
النعاس بع َد نجاحها يف إنتاج الوجبة
البحثي�ة وبواق�ع (  ) 10آالف قنينة لصالح

ُ
التخصصي�ة لغ�رض
الوكال�ة التس�ويقية
طرح� ُه يف الس�وق املحلية قريبا ً  ،مُ ش�ريا ً إىل
َ
ان املُستحرض الجديد ُينتج ألول مرة ويمتاز

بمواصفاته اإلنتاجية العالية الدقة
والجودة فضالً ع�ن فعل ُه العالجي
املُتمي�ز وال�ذي ُيضاه�ي مثيل� ُه
األجنبي املُس�تورد حيث ت رَّم إنتاج ُه
وفقا ً للدس�اتري العاملية الريطانية
واألمريكية وبإستخدام مواد أولية
ذات مناشئ عاملية رصينة وبشكله
خ�الل
الصيدالن�ي املُتط�ور م�ن ِ
إستخدام أحدث األس�اليب العاملية
يف التعبئ�ة والتغلي�ف  ،مؤك�دا ً َ
ان
الرشكة ُتواصل مس�ريتها العلمية
إلنت�اج مُ ختل�ف األدوي�ة الحديثة
وتطوي�ر النمطي�ة منها بالش�كل
الذي ُيحافظ عى مُ س�توى أدائه�ا واإلرتقاء
بها نحو األفض�ل .

«ماتت من فرحتها» ..وفاة عروس ليلة زفافها
كش�ف ش�اب مرصي تفاصي�ل وفاة عروس�ه ليلة
زفافها ،دون أسباب ظاهرية واضحة ،وتحدث عما
جرى يف تلك الليلة ،من لحظة وصولهما ش�قتهما يف
منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة ،حتى اكتش�افه
وفاتها داخل حمام الش�قة .وقال�ت صحيفة اليوم
الس�ابع إن قس�م رشطة الهرم كان ق�د تلقى بالغا
بوفاة ربة منزل داخل ش�قتها ،وبعدها انتقل رجال

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

املباحث إىل محل الواقعة إلجراء التحريات ،وقالوا إن
املتوفاة متزوجة حديثا «وتعرضت الختناق بس�بب
ترسب غاز الس�خان» .لكن زوجها ،إس�الم ،نفى يف
ترصيح�ات نقلته�ا صحيف�ة املرصي الي�وم صحة
حدوث ترسب للغاز وقال «لو حدث ذلك كنا عرفنا».
وق�ال الش�اب الثالثين�ي للصحيفة« :هاج�ر كانت
فرحانة قوى ألنن�ا تزوجنا ...صديقة هاجر اتصلت

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

بي مُ نهارة وقالت ىلّ« :ماتت من كرت (كثرة) فرحتها
إنكم خالص اتجوزتم (تزوجتما)».
وقال الش�اب ،الذي يعمل مهندس�ا يف دبي منذ نحو
س�بع س�نوات ،إنه�ا كانت س�عيدة للغاي�ة لرؤيته
وإتم�ام الزفاف ،مش�ريا إىل أنها ل�م يلتقيا منذ نحو
خمس سنوات وأنه حرض إىل القاهرة يوم الثالث من
يناير دون أن يعلمها مسبقا.
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وقال مسؤولون يف العتبة الحسينية إن جهودها
يف هذا الجانب تأتي يف إطار تقديم الدعم واملساندة
للجهد الخدمي للوزارات واملؤسس�ات الحكومية
وتقديم الخدمات الرضورية للمواطنني.
وأش�ارت العتبة الحس�ينية إن دور مؤسس�اتها
الصحية هو دور مكمل لجهود الجهات الصحية
املعني�ة يف املحافظ�ة يف تقديم أفض�ل الخدمات
الطبي�ة للمرىض ،وفقا ً للمتويل الرشعي الش�يخ
عب�د امله�دي الكربالئ�ي يف حديث له يع�ود لعام
افتتاح مستشفى زين العابدين.

ميزة انتظرها املاليني ..واتساب يعمل
دون إنرتنت

بعد طول انتظار ،أتاح تطبيق واتس�اب ،بشكل رسمي واحدة من أبرز املزايا
التي ينتظرها املاليني ،وتس�مح للمس�تخدم بربط حس�ابه بجهاز ثان مثل
الكمبيوت�ر ،وإرس�ال واس�تقبال الرس�ائل دون الحاجة إىل اتص�ال الهاتف
الذكي األسايس باإلنرتنت.
ووفقا ً لصفحة الدعم الخاصة بتطبيق واتس�اب ،أصبح بإمكان املاليني عر
العالم ،يف الوقت الحايل اس�تخدام ما يصل إىل أربعة أجهزة مرتبطة ،وهاتف
واحد .حيث يمكن استخدام خدمة الدردشة عى الويب والكمبيوتر واألجهزة
األخرى من خالل ربطها بهاتفك سواء كان متصال باإلنرتنت أو ال.
وتوفر ميزة «األجهزة املرتبطة» هذه حال جديدا ألحد قيود واتساب البارزة،
التي تمنع املس�تخدمني من فتح حس�اباتهم عى جهاز آخر واالس�تمرار يف
اس�تخدام الخدمة م�ع بقاء الهاتف الذكي املس�جل عليه الحس�اب متصال
باإلنرتنت ،حتى يتمكنوا من إجراء أي محادثة عى األجهزة املرتبطة بالجهاز
األسايس.
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