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اتفاق على مترير قوانني ختص االقتصاد واخلدمات والعمال ومحاية األطفال

الربملان يضع «خارطة طريق» ترشيعية

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

وزير النفط :البدء بعمليات
ضخ النفط اخلام ملصفى كربالء قبل
ص3
هناية 2022

االتـصـاالت:
لن يتم قطع االنرتنت خالل امتحانات
ص3
السادس إال هبذه احلالة

أعلنت رئاسة مجلس النواب ،أمس اإلثنني ،نتائج
اجتماعها مع رؤساء الكتل النيابية ،وفيما بحثوا
مش�اريع قوان�ني تخ�ص االقتص�اد والخدمات
والعمال وحماية األطفال.
وذكرت الرئاسة ،يف بيان تلقت املستقبل العراقي
نس�خة منهّ ،
أن «رئيس مجلس الن�واب ونائبه،
عقدا اجتماعا مع رؤس�اء الكتل النيابية؛ لبحث
أه�م املواضيع املتعلق�ة بأعم�ال املجلس ،وعقد
جلس�اته ،وإكمال االس�تحقاقات الدس�تورية،
وأولوي�ات مش�اريع القوان�ني خ�ال الفص�ل
الترشيعي الحايل».
وأضافت ،أنه «تقرَّر خال االجتماع:
 .1امل�ي بترشي�ع جملة من مش�اريع القوانني
ُّ
تمس املواطنني
املوجودة يف أروق�ة املجلس ،التي
واحتياجاته�م ،وبحس�ب الج�دول املرف�ق م�ع
البيان.
 .2إكمال االستحقاقات الدستورية ،وبما ينسجم
مع متطلبات املرحلة وتحدياتها .وبنا ًء عىل طلب
نائب الرئيس شاخوان عبد الله والقوى الكردية،
وم�ن أج�ل أن تكون هناك مس�احة م�ن الوقت
ثان
للوصول إىل تفاه�م بينها؛ تم تحديد اجتماع ٍ
لرؤساء الكتل النيابية يوم الخميس املقبل؛ لبحث
ما َّ
توصلت إليه القوى الكردية بهذا الصدد.
 .3جلس�ات املجلس للفصل الترشيع�ي الثاني/
الس�نة الترشيعية األوىل تبدأ يف األس�بوع املقبل،
وبواقع ثماني جلسات ش�هرياً ،وس ُيعلن جدول
أعمالها الحقاً».

التفاصيل ص2

خـبـيـر أمنـي :مقبلـون عـلـى تغييـرات لوجستيـة بينهـا فـتـح التطـوع
العامري :وىل زمن االستضعاف ومعركة احلشد و «داعش» ميزت اخلبيث من الطيب

ص2

ص2

رئيس اجلمهورية يشدد عىل ضوروة املصاحلة بني ايران والعرب
ويؤكد عىل إخراج سوريا من الفوضى
بغداد  /المستقبل العراقي
اعت�رب رئيس الجمهوري�ة برهم صالح،
أن دول الرشق األوس�ط يج�ب أن تتعلم
من املايض وأن تعمل معا من أجل األمن
واالزدهار.
ويف مقابل�ة م�ع ش�بكة «يس إن إن»،
عل�ق صال�ح ع�ىل م�ا إذا كان الرئي�س
األمريكي ،جو باي�دن ،محقا بخصوص
الع�ودة إىل االتف�اق الن�ووي اإليران�ي،
قائ�ا« :إي�ران ط�رف رئي�ي فاعل يف
ذلك الج�زء من العالم ،وبالنس�بة يل ،يف
الع�راق ،لدين�ا حدود طويلة م�ع إيران،

بوتن وأردوغان يبحثان آليات إيصال احلبوب األوكرانية إىل العالـم
بغداد  /المستقبل العراقي

يبحث الرئيس الرويس فاديمري بوتن ونظريه الرتكي رجب
طي�ب إردوغ�ان ،اليوم الثاث�اء ،يف طهران آلي�ات تصدير
الحبوب األوكرانية العالقة يف موانئ أوكرانيا بسبب الحرب
يف أوكرانيا ،خشية نشوب أزمة غذائية عاملية.
وم�ن املق�رر أن تج�ري يف تركي�ا محادثات بني موس�كو
وكيي�ف وأنق�رة واألم�م املتحدة هذا األس�بوع بع�د تق ّدم
ُ
سجل خال يف مفاوضات األسبوع املايض .وقال املستشار
الدبلومايس للكرملني يوري أوشاكوف ،حسبما نقلت عنه
ً
«أوال ،نحن مس�تعدون ملواصلة
وكاالت األنباء الروس�ية،

دياىل :إعادة فتح
أقدم أسواق بعقوبة بعد إغالقه
ألكثر من  17عام ًا
ص3

لدينا جميع أنواع التفاعات ..الثقافية..
االجتماعية ..املصالح األمنية املشرتكة..
س�مها ما ش�ئت ..لذلك من الواضح أن
هذه مس�ألة عواقب بالنسبة لنا ،وهي
نتيج�ة للمنطقة األش�مل ،ب�ل والعالم
يف الواق�ع» .وأض�اف صال�ح «ال توج�د
حلول عسكرية ،ونحن بحاجة إىل إنهاء
دبلوم�ايس لهذا املأزق ،ونحن بحاجة إىل
ترتي�ب أمن�ي يف الرشق األوس�ط ،حيث
نجتم�ع ملكافح�ة اإلره�اب ال�ذي يظل
مشكلة رئيسية».
وأشار إىل أنه يجب أن يكون هناك اتفاق
ن�ووي مع إيران ،وأن يك�ون هناك نوع

من املصالحة بني إيران والعرب.
وأوض�ح برهم صال�ح أن «العراق يلعب
دورا مهم�ا ج�دا يف الوق�ت املناس�ب
للتوس�ط بني الس�عوديني واإليرانيني»،
مضيف�ا« :كان هناك عدد من املحادثات
الت�ي ج�رت يف بغداد بني إي�ران وجريان
ع�رب آخري�ن ،وهن�اك بع�ض األجواء
املهم�ة التي تحس�نت» .وتاب�ع صالح:
«يف نهاي�ة اليوم ،نحتاج إىل أن نجلس إىل
نفس الطاولة ونتحدث عن املشاكل التي
تنتج عن ناخبين�ا ..يف نهاية اليوم ،نعم
أمري�كا مهمة ..نع�م العالم مهم ،ولكن
أيضا أولويتنا الخاصة يف الجزء الخاص

بنا ،من العالم مهمة».
يف ح�ني ق�ال مق�دم الربنام�ج« :لك�ن
لي�س هذا ه�و امل�كان الذي تس�ري فيه
األمور اآلن ..ما يحدث هو أن السعودية
تق�وم بتحال�ف ضمن�ي م�ع إرسائيل..
لق�د أقام�ت الوالي�ات املتح�دة تحالفا
مفتوحا بشكل فعال ،وهذا يشبه إىل حد
كبري اس�رتاتيجية االحتواء ملعس�كرين
متحارب�ني» .وعل�ق الرئي�س العراق�ي
قائ�ا« :أعتق�د أن هذا مرة أخ�رى ..إذا
ع�دت للتاري�خ ،فه�ذه وصف�ة لتكرار
مآيس املايض الرهيبة.

التفاصيل ص2

«إذا تكرر سيناريو  ..»2018اإلطار حيسم قراره بشأن رئيس اجلمهورية

العمل يف هذا االتجاه ،ثان ًيا ،س�يت ّم بحث هذه املسألة بني
الرئيسني» بوتن وإردوغان.
وأعلن�ت وزارة الدفاع الروس�ية ،يوم الجمع�ة ،أن «وثيقة
نهائية» س�تكون جاهزة قري ًبا للس�ماح بتصدير الحبوب
من أوكرانيا .وبحسب أوش�اكوف ،من املتوقع فتح مركز
تنسيق يف اس�طنبول للس�ماح بحصول عمليات التصدير
عرب البحر األسود.
وته�دف االتفاقي�ة التي ت�م التف�اوض عليه�ا من خال
األمم املتح�دة إىل إخراج نحو  20ملي�ون طن من الحبوب
املحجوزة يف الصوامع األوكرانية عرب البحر األس�ود بسبب
الهجوم الذي قادته روسيا يف أوكرانيا.

عمليات بغداد تعلن اعتقال ارهايب ومخسة متهمني بدكة عشائرية يف الرصافة

إجرام بغداد تعلن القبض عىل متهمة برسقة قاصة يف شارع فلسطني

املالية تبارش
بإطالق متويل رواتب املوظفني
لشهر متـوز
ص3

الداخلية تصدر توجيه ًا ملديريات
ومراكز الرشطة بخصوص الشكاوى
والتواجد امليداين
ص8

الطلبة العراقي يمدد
عقد حارسه مهدي ويظفر
بصفقة جديدة
ص7

ص2

ص2

ص2

الرافدين يعلن قبول كفالة منتسبي الدفاع والداخلية للتقديم عىل السلف والقروض
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن ميرف الرافدين ،أمس االثنين ،ان كفالة
منتسيبي وزارتيي الدفياع والداخليية مقبولة يف
التقديم عىل جميع انواع السلف والقروض.
وقيال املكتب االعالميي للمرف يف بييان تلقت
املسيتقبل العراقيي نسيخة منيه ،إن «امليرف
يقبل كفالة منتسيبي وزارتي الدفياع والداخلية
لكافة انواع السيلف والقروض وحسب الضوابط
والرشوط الخاصة بنظام الكفاالت».
وأضياف أن «منيح السيلف والقيروض يكيون
عير فيروع امليرف كافية املتواجيدة يف بغداد
واملحافظات».
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الربملان يضع «خارطة طريق» ترشيعية

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أعلنت رئاسية مجلس النواب ،أمس اإلثنن،
نتائج اجتماعها مع رؤسياء الكتل النيابية،
وفيما بحثوا مشاريع قوانن تخص االقتصاد
والخدمات والعمال وحماية األطفال.
وذكيرت الرئاسية ،يف بيان تلقت املسيتقبل
العراقيي نسيخة منيهّ ،
أن «رئييس مجلس
النيواب ونائبه ،عقيدا اجتماعا مع رؤسياء
الكتيل النيابية؛ لبحث أهم املواضيع املتعلقة
بأعميال املجليس ،وعقد جلسياته ،وإكمال
االسيتحقاقات الدسيتورية ،وأولوييات
مشياريع القوانن خالل الفصيل الترشيعي
الحايل».
وأضافت ،أنه «تقرَّر خالل االجتماع:
 .1امليي بترشييع جملية مين مشياريع
القوانين املوجيودة يف أروقة املجليس ،التي
ُّ
تميس املواطنين واحتياجاتهيم ،وبحسيب
الجدول املرفق مع البيان.
 .2إكمال االسيتحقاقات الدسيتورية ،وبما
ينسيجم مع متطلبات املرحلية وتحدياتها.
وبنا ًء عىل طلب نائب الرئيس شياخوان عبد
الليه والقوى الكرديية ،ومن أجيل أن تكون
هناك مساحة من الوقت للوصول إىل تفاهم
ثان لرؤسياء الكتل
بينها؛ تم تحديد اجتماع ٍ
النيابيية ييوم الخمييس املقبيل؛ لبحيث ما
َّ
توصلت إليه القوى الكردية بهذا الصدد.
 .3جلسيات املجليس للفصيل الترشيعيي
الثانيي /السينة الترشيعيية األوىل تبيدأ يف
األسبوع املقبل ،وبواقع ثماني جلسات شهرياً ،وس ُيعلن
جدول أعمالها الحقاً».
بدورها ،أفصحت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية رسوة
عبد الواحد ،عن تفاصيل اجتماع رئاسية مجلس النواب
برؤسياء الكتل السياسيية ،مشيرة اىل انيه انتهى دون

االتفاق عىل تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وقاليت عبد الواحيد إن «االجتمياع ناقيش ادراج بعض
القوانين باألصيل هيي موجيودة داخل اروقية مجلس
النواب واملرسيلة من مجليس اليوزراء وإدراجها ضمن
جدول أعمال الجلسات املقبلة».
ولفتيت اىل «حصول شيبه اتفياق عىل تحديد االسيبوع

املقبل بداية لعقد جلسات الفصل الترشيعي الجديد بعد
انتهاء العطلة الترشيعية التي استمرت شهرا واحدا».
وتابعيت عبيد الواحيد ان «االجتمياع تحيدث ايضا عن
االسيتحقاقات الدسيتورية» ،مشيرة اىل ان «مجليس
النواب بانتظار القوى السياسيية يف خارج الرملان كون
رؤسياء االحزاب السياسيية هم من يحسمون موضوع

رئاسة الجمهورية والوزراء وبعد ذلك سيتم
اإلتفياق عىل تحديد جلسية انتخياب رئيس
الجمهورية».
واوضحت رئيسية كتلة الجيل الجديد اىل ان
«االجتماع تطيرق إىل تمكن املعارضة داخل
اللجان النيابية سواء كان يف رئاسات اللجان
او النائب األول».
إىل ذلك ،حددت هيئة رئاسية مجلس النواب
العراقيي ،الخمييس املقبل موعيدا ً الجتماع
جدييد يضم قيادة الكتيل النيابيية ،لالتفاق
عيىل عقيد جلسية انتخياب رئييس جدييد
للجمهورية.وأوضيح رئييس كتلية االتحاد
الَوطني الكردسيتاني النيابيية ،هريم كمال
آغيا ،أن «اجتمياع هيئة رئاسية الرملان مع
رؤسياء الكتيل النيابيية تطيرق إىل القراءة
والتصويت عىل القوانن املهمة خالل الفصل
الترشيعي الثاني ،وتم اختيار  24قانونا ً من
أصل  78للتمرير».
وأضياف أن «رئاسية الرمليان حيددت يوم
ً
ثان مع
الخميس املقبل ،موعدا لعقد اجتماع ٍ
رؤسياء الكتل السياسية ،لالتفاق عىل موعد
جلسية انتخاب رئيس جدييد للجمهورية»،
ً
الفتيا إىل أن «االتحياد الوطنيي مير عيىل
مرشحه برهم صالح للمنصب».
وانتهيى اجتمياع رئاسية مجليس النيواب
العراقيي ،برؤسياء الكتيل النيابيية ،اليذي
ُعقيد صباح أمس اإلثنن ،مين دون االتفاق
عيىل تحدييد موعد لجلسية انتخياب رئيس
الجمهورية.وناقيش االجتمياع إدراج بعض
القوانين باألصيل هيي موجيودة داخل أروقية مجلس
النواب ،واملرسيلة من مجلس اليوزراء ،وإدراجها ضمن
جيداول أعمال الجلسيات املقبلة ،فضالً عين التطرق إىل
تمكين املعارضية داخل اللجيان النيابية سيواء كان يف
رئاسات اللجان أو النائب األول.
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رئيس الوزراء يعد بتأهيل مطار املوصل قريب ًا:
عازمون عىل إهناء مشاريع اعامر نينوى

بغداد  /المستقبل العراقي
تيرأس رئييس مجليس اليوزراء
مصطفيى الكاظمي ،أميس اإلثنن،
اجتماعيا ً خصيص ملناقشية خطط
تأهيل وإعادة إعميار مطار املوصل
اليدويل ،اليذي تيرر أثنياء الحرب
ضيد عصابيات داعيش اإلرهابيية.
وشيهد االجتمياع -اليذي حيره
وزيرة اإلعمار واإلسيكان والبلديات
واألشيغال العامة ،ومحافظ نينوى،
وعيدد مين املسيؤولن املختصين-
اسيتعراض املخططات ،والتصاميم

الجدييدة للمطيار ،وتحدييد الكليف
املالية الخاصة بالتنفيذ .وأكد رئيس
مجليس اليوزراء خيالل «االجتمياع
املي بميا تع ّهيد به ألهيايل املوصل
خيالل زيارتيه األخيرة للمحافظة،
ووضيع حجير األسياس مليرشوع
املطيار قريبيا ً بعد اسيتكمال جميع
ّ
وبين الكاظميي أن
املتطلبيات».
الحكومة عازمة عىل إنهاء مشاريع
اإلعمار املتأخرة يف املحافظة ،وتذليل
ّ
كل املعوقات التي تواجهها؛ من أجل
ّ
إظهيار املحافظة بحلية جديدة بعد
سنوات من املعاناة بسبب اإلرهاب.

خبري أمني :مقبلون عىل تغيريات لوجستية
بينها فتح التطوع

رئيس اجلمهورية يشدد عىل ضوروة املصاحلة بني ايران والعرب ويؤكد عىل إخراج سوريا من الفوضى
بغداد  /المستقبل العراقي
اعتير رئييس الجمهوريية برهيم صالح،
أن دول اليرشق األوسيط يجيب أن تتعليم
من امليايض وأن تعمل معا مين أجل األمن
واالزدهار.
ويف مقابلية مع شيبكة «يس إن إن» ،علق
صاليح عىل ميا إذا كان الرئيس األمريكي،
جو باييدن ،محقيا بخصوص العيودة إىل
االتفياق النيووي اإليرانيي ،قائيال« :إيران
طرف رئييس فاعل يف ذلك الجزء من العالم،
وبالنسبة يل ،يف العراق ،لدينا حدود طويلة
مع إييران ،لدينا جميع أنيواع التفاعالت..
الثقافيية ..االجتماعيية ..املصالح األمنية

إجرام بغداد تعلن
القبض عىل متهمة برسقة
قاصة يف شارع فلسطني
بغداد  /المستقبل العراقي
ألقت قوة من مديرية مكافحة إجرام
بغيداد ،أميس االثنين ،القبيض عىل
متهمية برسقة قاصة حديدية رشقي
العاصمة بغداد.
وذكير بييان لوكالية وزارة الداخليية
لشيؤون الرشطية تلقيت املسيتقبل
العراقيي نسيخة منيه ان «مفيارز
مديريية مكتب باب الشييخ ملكافحة
اإلجيرام يف بغيداد ألقيت القبض عىل
متهمة لقيامها برسقة قاصة حديدية
تحتيوي مبلغا ماليا قيدره ( )50الف
دوالر أمريكي من داخيل إحدى الدور
السيكنية يف منطقة شيارع فلسطن
ببغداد».
وأضياف «تيم تدويين أقيوال املتهمة
وعرضها عيىل قايض التحقييق الذي
قيرر توقيفهيا اصولييا ً وفيق أحكام
املادة  444من قانون العقوبات».
ولفيت اىل ان مفيارز املديريية نفذت
أوامر قبيض قضائية بحيق عدد آخر
من املتهمن لقيامهم برسقة دراجات
نارية ودراجات التك تك ورسقة محال
تجاريية ،ومتهمين آخريين بقضايا
التزويير ،ومطلوبن بجرائيم جنائية
مختلفية ضمين مكاتيب مكافحية
اإلجيرام يف جانبي الكيرخ والرصافة
مين العاصمة بغداد ،حييث تم اتخاذ
اإلجراءات القانونية.

املشيركة ..سيمها ميا شيئت ..لذلك من
الواضح أن هذه مسيألة عواقب بالنسيبة
لنيا ،وهيي نتيجية للمنطقة األشيمل ،بل
والعاليم يف الواقيع» .وأضياف صاليح «ال
توجيد حليول عسيكرية ،ونحين بحاجة
إىل إنهياء دبلوميايس لهيذا امليأزق ،ونحن
بحاجة إىل ترتيب أمني يف الرشق األوسيط،
حيث نجتمع ملكافحية اإلرهاب الذي يظل
مشكلة رئيسية».
وأشيار إىل أنه يجب أن يكيون هناك اتفاق
نيووي مع إيران ،وأن يكون هناك نوع من
املصالحة بن إيران والعرب.
وأوضيح برهيم صاليح أن «العيراق يلعب
دورا مهما جدا يف الوقت املناسب للتوسط

بين السيعودين واإليرانيين» ،مضيفيا:
«كان هناك عيدد من املحادثات التي جرت
يف بغداد بين إيران وجران عيرب آخرين،
وهناك بعض األجواء املهمة التي تحسنت».
وتابيع صالح« :يف نهاية الييوم ،نحتاج إىل
أن نجليس إىل نفيس الطاولة ونتحدث عن
املشياكل التي تنتج عن ناخبينا ..يف نهاية
اليوم ،نعم أمريكا مهمة ..نعم العالم مهم،
ولكين أيضيا أولويتنيا الخاصية يف الجزء
الخاص بنا ،من العالم مهمة».
يف حين قال مقيدم الرناميج« :لكن ليس
هذا هو املكان الذي تسر فيه األمور اآلن..
ما يحدث هو أن السيعودية تقوم بتحالف
ضمني مع إرسائييل ..لقد أقامت الواليات

املتحدة تحالفا مفتوحا بشكل فعال ،وهذا
يشيبه إىل حد كبير اسيراتيجية االحتواء
ملعسكرين متحاربن».
وعليق الرئييس العراقي قائيال« :أعتقد أن
هيذا مرة أخرى ..إذا عيدت للتاريخ ،فهذه
وصفية لتكرار مآيس امليايض الرهيبة ..ال
يمكن لهذا الجزء من العالم أن يستمر عىل
هذا النحيو ..نحن محظوظيون بامتالكنا
النفيط ،لكين لدينيا تحدييات اقتصاديية
واجتماعيية خطيرة جيدا ،نحين بحاجة
إىل بنيية تحتيية يمكنها ربيط اقتصاداتنا
معا..نحين بحاجية إىل عمل مشيرك ضد
تغير املناخ ..ال يمكن للعراق أن يفعل ذلك
بمفرده..ال يمكن للسعودية أن تفعل ذلك

بمفردها ،وال تستطيع إيران أن تفعل ذلك
بمفردها ،وال يسيتطع األتيراك أن يفعلوا
ذليك بمفردهيم ..يف نهايية املطياف يجب
إعادة سيوريا إىل املنعطف ،وعلينا أن نجد
طريقة إلخراج سيوريا مين الفوىض التي
تعيشها اليوم لفرة طويلة».
وأردف« :بينميا نركيز عيىل العناويين
الرئيسيية من التنافسيات بن الدول ..بن
اإليرانين والسيعودين ،بن هيذا وذاك..يف
نهاية املطاف هناك بالفعل تحديات كبرة
تواجه كل دولة يف ذلك الجزء من العالم ..ال
نرييد العودة إىل املايض حيث نحن جزء من
جانب ضد اآلخر ..فعلنيا ذلك ودفعنا ثمنا
باهظا».

«إذا تكرر سيناريو  ..»2018اإلطار حيسم قراره بشأن رئيس اجلمهورية
بغداد  /المستقبل العراقي
كشيف نائب عن تحالف الفتح ،عن حسم اإلطار التنسيقي،
لقراره اذا تكرر سيناريو  2018يف انتخاب رئيس الجمهورية
وطرح مرشحن أثنن خالل جلسة الرملان.
وقال عيل تركي «فيما يخص رئاسية الجمهورية فان هنالك
اتفاق مسيبق مع االتحاد الوطني الكردستاني وهذا االتفاق
وصل اىل مرحلة النضوج كتحالف».
وأضياف «اذا ما اتفيق الكرد عىل مرشيح واحد فيان االطار
سييكون ملزما ً بذلك املرشح ،واذا ما دخلوا بأكثر من مرشح
فان االطار سيدعم مرشح االتحاد الكردستاني لوجود اتفاق
سيايس ناضج مسبق».
يشيار اىل انيه وبموجيب عرف سييايس متبع يف العيراق منذ
 ،2006فيإن األكراد يشيغلون منصيب رئييس الجمهورية،

والسنة رئاسة الرملان ،والشيعة رئاسة الحكومة.
وينيص الدسيتور العراقيي ،عيىل انتخياب رئييس جدييد
للجمهوريية بأغلبية ثلثي أعضاء الرملان خالل مدة  30يوما
مين تاريخ انعقاد الجلسية األوىل للمؤسسية الترشيعية بعد
االنتخابات.
وتنحر املنافسية يف منصيب رئاسية الجمهورية عىل أكر
حزبين كرديين يف إقلييم كردسيتان للفوز باملنصيب وهما
الديمقراطي الكردسيتاني برئاسة مسعود بارزاني واالتحاد
الوطنيي الكردسيتاني برئاسية بافيل طالبانيي وعىل مدى
الدورات السيابقة ،شيغل االتحاد منصب رئاسة الجمهورية
مقابيل حصول الديمقراطي عىل وزارة سييادية يف الحكومة
االتحادية ،إضافة إىل رئاسة اإلقليم ورئاسة وزراء االقليم.
لكين الحيزب الديمقراطيي اعرض هيذه املرة عىل مرشيح
االتحاد الوطني ،الرئيس الحايل برهم صالح ،لشيغل منصبه

لوالية ثانية.
ومع إرصار االتحاد عىل مرشيحه صالح ،قيدم الديمقراطي
مرشيحا ً مين قبله وهيو وزيير الخارجيية واملالية السيابق
هوشييار زيبياري ،وذلك قبيل أن تقي املحكمية االتحادية
باسيتبعاده من سيباق الرئاسية بعيد أن قاليت إن الرشوط
املطلوبة ال تتوفر فيه إثر االشيتباه بتورطه يف الفساد خالل
توليه وزارة املالية.
وميع فتيح باب الرشيح مجددا ،قيدم الحيزب الديمقراطي
مرشيحه الجديد وهيو وزير داخليية إقليم كردسيتان ،رير
أحمد ،للتنافس عىل املنصب.
وليم يتوصل الحزبيان حتى اآلن عىل مرشيح واحد ما يجعل
تكرار سييناريو انتخاب رئيس الجمهورية يف  2018أمر وارد
بتقديم مرشيحيهما ويكيون الرملان هو الفيصيل بانتخاب
أحدهما.

عمليات بغداد تعلن اعتقال ارهايب ومخسة متهمني
بدكة عشائرية يف الرصافة
بغداد  /المستقبل العراقي
تمكنيت قييادة عملييات بغيداد ،أميس
االثنن ،اعتقال ارهابي وخمسة متهمن
وفيق امليادة  2/4ارهاب بجرائيم الدكة
العشيائرية الفتية إىل انه تميت مصادرة
االسيلحة واالعتدة التي بحوزتهم ضمن
قاطع والرصافة.
وذكير اعيالم العملييات يف بييان تلقت

املستقبل العراقي نسخة منه ان «القوات
األمنيية يف الليواء الثانيي الفرقية األوىل
رشطة اتحادية تمكنت من القاء القبض
عيىل اربعة متهمين بالدكة العشيائرية
«اطيراف نزاعيات» ومصادرة االسيلحة
واالعتيدة التي بحوزتهيم ضمن منطقة
(الكمالية/السيدة) بجانب الرصافة ،يف
حن تمكنت قوة أخرى من اللواء نفسيه
من اعتقال متهم قام بالدكة العشائرية

عىل دار مواطن يف منطقة «املشتل» وعند
تدقيق اسيمه يف قاعدة بيانات املطلوبن
تبين انه مطلوب وفق املادة  1/4إرهاب
واملتهيم يسيتقل عجلية «سيايبا» حيث
ضبيط بحوزتيه بندقيتن اثنتين وعدد
من مخازن العتاد» .وعىل صعيد متصل
أحبطت القيوات األمنية يف الليواء الرابع
الفرقية األوىل رشطية اتحاديية جريمة
الدكية العشيائرية (إرهياب املواطنن)

بعيد أن وردت معلومات تفييد بمحاولة
قيام شخص مسيلح يستقل عجلة نوع
(سايبا) القيام بهذه الفعل ضمن احدى
مناطق «جرس ديياىل» جنوبي بغداد ،تم
رضب طوق أمنيي عىل املنطقة واعتقال
الشيخص املطليوب .فيميا تيم إحالية
امللقيى القبض عليهم وامليواد املضبوطة
إىل الجهيات ذات االختصياص التخياذ
اإلجراءات القانونية بحقهم

بغداد  /المستقبل العراقي
رجيح الخبير االمنيي ،فاضيل أبيو رغييف ،االقبال عيىل تغيرات
لوجستية سواء يف مفاصل الجيش او الحشد الشعبي.
وقيال أبيو رغييف ان »:هناليك تقصر واضيح تجاه املنتسيبن يف
الجييش او الحشيد الشيعبي ،ومشيكلتهم تكمن يف اقيرار املوازنة
والتخصيصات املالية».
واشيار اىل «اننيا نتوقع انه بمجيرد ان يتم توفير التخصيص املايل
سييتم معالجة ملفهيم؛ لكن بصورة ال تتجاوز عيىل التخصيصات
املالية لباقي الصنوف».
واضاف أبو رغيف «نحن مقبلون عىل تغيرات لوجسيتية قد تكون
مين خالل اقرار قانون خدمية العلم او فتح باب التطوع للجيش او
الرشطة او الحشيد؛ لذلك جميع الخيارات مطروحة بما يتعلق بهذا
امللف».

العامري :وىل زمن االستضعاف ومعركة احلشد
و «داعش» ميزت اخلبيث من الطيب
بغداد  /المستقبل العراقي
قيال رئيس تحاليف الفتح هادي
العامري ،ان املعركة بن الحشيد
الشيعبي وعصابيات داعيش
االرهابية قيد «ميزت بن الخبيث
والطيب».
وذكر العامري يف تهنئته بمناسبة
عيد الغدير األغر« ،يحل عىل األمة
االسيالمية عييد الله االكير عيد
الغدير االغر  ،اليوم املبارك الكمال
الديين واتميام النعمة يف رسيالة
نبينيا محمد صىل الله عليه وآله ،
بتتويجه االمام عيل عليه السيالم
خليفية ليه ووصيا بقوليه ( :من
كنت مواله فهذا عيل مواله اللهم
وال من وااله وعاد من عاداه)...
فقيام الصحابية يسيلمون عليه
(بخ
بالخالفة حتى قيال قائلهمٍ :
بيخ لك ييا ابيا الحسين اصبحت
ٍ
وامسيت موالي وموىل كل مسلم
ومسلمة)».
وأضاف «اذ نهنئ شعبنا العراقي
الكرييم واالمة االسيالمية بحلول
هيذا العييد العظيم ،فاننيا نجدد
العهيد عىل واليية الحيب ،ووالية
الطاعة ،وواليية التأيس واالقتداء
بقسييم الجنية والنيار يف االقوال
واالفعال ،ويف العدل والزهد وقول
الحق  ،ونتبيع مواعظه يف معرفة

العدو  ،وجهياد التبين والبصرة
يف مواجهية الفتين ،وخطياب
التضليل وخدع االعداء».
وبين العاميري «الييوم تحتياج
ميواالة امير املؤمنين وسيلوك
محجته البيضياء اىل توفيق الهي
عز عىل غير اهله بلوغه ،واصبح
منقبة خص الله بها املجاهدين يف
سبيله بقوله تعاىل (ومن جاهدوا
فينا لنهدينهم سبلنا) فوالية عيل
هيي الهديية االلهيية للمؤمنن،
وهي الحجة عيىل املنافقن الذين
يوالونيه علنيا ويواليون اعيداء
االسيالم رسا  ،ويهيزأون مين
اتباعه ،وكميا ورث الوالئيون من
اسيالفهم والءهيم الصيادق فقد
ورث املنافقيون مين اسيالفهم
نفاقهم املتهافت».
وتابيع «مازاليت املعركية بين
الفريقن قائمة ،ومالحم الحشيد
الشعبي ضد داعش واالرهاب هي
احيدث تلك املعارك بين الوالئين
والتكفير ،وكتيب الليه ألوليائيه
النير وللمنافقين الهزيمية ،
وهيي املعركة التي ميزت الخبيث
مين الطييب  ،واوغيرت صيدور
الحاقديين واملنافقين  ،ونحن يف
غمرة عييد الغدير نقول مبرشين
اصيروا ايهيا املؤمنيون فقد وىل
زمن االستضعاف».
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حمافظ البرصة يطلق مبادرة ملنح أهايل ناحية
عتبة قطع أراض نموذجية
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي
أطلقت الحكومة املحلية يف محافظة البرة،
أمشس االثنن ،مبشادرة ملنح
السشكان املترضريشن مشن
الحشرب العراقيشة اإليرانيشة
مما كانوا يسشكنون ناحية
عتبشة يف قضاء ششط العرب
مبشادرة لششمولهم بقطشع
أرايض نموذجية.
وقال محافظ البرة أسعد
العيدانشي إنه يجشب أن يتم
تخصيشص أرايض يف ناحية
عتبشة أو يف املناطق القريبة
وتششكل بكافشة الخدمشات
كون سشكان هشذه األرايض

تعرضشوا للتهجشري خشالل الحشرب العراقيشة
اإليرانيشة ولشم يتم تعويضهشم أو التفكري بهم
مطلقاً.وبشن أنشه سشيتم تخصيشص مناطق

www.almustakbalpaper.net

دياىل :إعادة فتح أقدم أسواق بعقوبة
بعد إغالقه ألكثر من  17عام ًا

نموذجيشة ومخدومشة إكرامشا لهشذه العوائل
املترضرة.وأشار العيداني إىل أن املبادرة ستطلق
بعشد عطلة عيد الغدير وآليشة التقديم من قبل
تلشك العوائل سشيتم وضعها
بشإرشاك القائممقاميشة
لتجنب الضغشط واالزدحام
عشى بلديشة ششط العشرب.
وتابشع أن ناحية عتبة حتى
وإن كانشت مملوكشة لوزارة
املالية فأن سكانها األصلين
هم أهايل العتبة الذي هجروا
لذلك سيتم تخصيص أرايض
خاصة ومتميزة وبمساحات
أكرب من التي توزع يف الوقت
الحشايل مشن قبشل الحكومة
املحلية.

ديالى  /المستقبل العراقي
أعلنشت محافظشة دياىل ،أمس االثنشن ،الروع
بخطة إلعادة فتح أقدم سوق يف بعقوبة بعد 17
عاما ً عى اغالقه بسشبب املفخخات والهجمات
اإلرهابية.وقشال قائممقشام بعقوبشة عبشد الله
الحيايل ،ان «دوائر البلدية والجهات املعنية بدأت
بحملشة رفع الحواجز الكونكريتية من ششوارع
سشوق بعقوبة وتنظيفه وتأهيله ملرور عجالت
املواطنشن وتسشهيل تنقشل وتبضشع املواطشن
مشن السشوق بعشد زوال املخاطشر والتهديشدات
اإلرهابية».وبن أن «السشوق أغلشق عام 2004
بسبب السيارات املفخخة والهجمات اإلرهابية
التشي خلفت آنذاك مئشات الضحايا واملصابن»،
مششريا إىل أن «السوق سشيخضع ملراقبة امنية
مكثفشة ونصب دوريشات ونقشاط تفتيش ملنع

أي تهديشدات إرهابية وطمأنشة املواطن وانهاء
معانشاة امتشدت ألكثر مشن  17عاماً».وبسشبب
الهجمات باملفخخات والعبوات الناسفة أغلقت

وزير النفط :البدء بعمليات ضخ النفط اخلام ملصفى كربالء قبل هناية 2022
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن وزير النفط ،إحسان عبد الجبار ،عن البدء بعمليات
ضخ النفط الخام ملصفى كربالء قبل نهاية .2022
وقال عبشد الجبار خالل زيارته ملشروع مصفى كربالء
النفطشي ،ان «املصفشى سشيغطي الحاجشة الفعليشة
لالسشتهالك املحشي باالضافشة اىل تقليشل االسشترياد من
املششتقات النفطيشة بنسشبة  60باملائة  .عادا ً تششغيل
مصفشى كربشالء انجشازا ً اقتصاديا ً كبريا ً يف ظشل ارتفاع
أسشعار املششتقات النفطيشة عامليشا& ;39#والتي تكلف
موازنشة البشالد نفقشات ماليشة كبرية بسشبب اسشترياد

الوقود».
وأضاف ان «مروع مصفى كربالء يعد أحدث مروع
يف قطشاع التصفيشة يف العشراق بطاقة 140الشف برميل
باليشوم  ،يضشم منظونشات تكريشر حديثشة ومتكاملشة
ويتمتع انتاجه بمواصفات عاملية ،لذلك نحن حريصون
عشى االرساع بعمليات االنتاج مشن مصفى كربالء رغم
الظروف االقتصادية والتحديات الصحية».
وأششار اىل ان «املصفشى خطشوة مهمشة لسشد الحاجة
املحلية لالسشتهالك تتبعهشا خطوات اخشرى عند اعادة
إكمشال تأهيل مصفى الصمشود يف بيجي ومروع FCC
يف رشكشة مصشايف الجنوب يف البشرة  ،و مجموع هذه

املششاريع سشيؤدي تحقيشق االكتفاء الذاتشي من انتاج
املشتقات النفطية».
وأوضشح وزير النفط ان «ششهر أكتوبشر  /ترين االول
القادم سيشهد البدء بضخ النفط الخام للمصفى معربا ً
عن أمله ببدء التشغيل الكي للمصفى تدريجياً».
وعقد وزير النفط خالل جولته يف املصفى والتي رافقها
خاللهشا وكيل الوزارة لششؤون التصفية د حامد يونس
اجتماعشا ً مع الركات املنفذة للمشروع ،مؤكدا توفري
كافة انواع الدعم لالرساع يف إجراءات االنجاز والتششغيل
للمصفى.
وقشال وكيل الوزارة لششؤون التصفية حامشد يونس أن

البيئة تعلن تأسيس الشبكة العربية للرصد اإلشعاعي
البيئي واإلنذار املبكر
بغداد /المستقبل العراقي
أعلنشت وزارة البيئشة ،أمشس االثنشن ،عشن
تأسشيس الششبكة العربية للرصد اإلشعاعي
البيئشي واإلنذار املبكر ،مششرية اىل أهميتها يف
االستعداد العربي ملواجهة أي حادث نووي أو
إشعاعي.
وذكشرت الشوزارة يف بيشان تلقشت املسشتقبل
العراقشي نسشخة منشه أن «العشراق ششارك
يف اجتماعشات الهيئشة العربيشة للطشوارئ
االششعاعية ،يف مقشر جامعشة الشدول العربية
ممثالً بمدير عام مركز الوقاية من االششعاع
صباح الحسشيني الذي أناب عشن وزير البيئة
وكالة جاسم الفالحي».
وأضافت أن «االجتمشاع حرضه ممثلون عن

 18دولشة عربيشة ،إذ تمت مناقششة الجوانب
الفنية والتنظيمية لتأسشيس الشبكة العربية
للرصد اإلششعاعي البيئي التي تم تأسيسشها
لتعشزز إنششاء و تطويشر الششبكات الوطنية
للرصشد اإلششعاعي واإلنشذار املبكشر يف الدول
العربيشة ملواجهشة أي حوادث قشد ينتج عنها
انبعاثشات إششعاعية ملوثشة للبيئشة ،والتشي
يمكن أن تنجم عنها عواقب تعرض العاملن
واملواطن العربي ملخاطر اإلشعاع املؤين».
وقال الحسيني وفقا ً للبيان :إنه «تم التباحث
مشع كبشار املسشؤولن العشرب بالتعشاون مع
الوكالشة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة
الذرية بششأن تأسشيس بنيشة تحتيشة عربية
اسشتعدادا ً للطشوارئ النوويشة واإلششعاعية
برعاية األمشن العام لجامعة الشدول العربية

صالح الدين تطلق درجات وظيفية
بصفة عقود ضمن قانون األمن الغذائي
صالح الدين  /المستقبل العراقي
اعلن ديوان محافظة صالح الدين ،أمس االثنن ،عن إطالق درجات وظيفية
بصفة عقود ضمن قانون األمن الغذائي.
ودعشا بيشان للديشوان تلقت املسشتقبل العراقي نسشخة منشه ،جميع حملة
شهادتي البكالوريوس أو الدبلوم حرا ً إىل التسجيل عى الرابط اإللكرتوني
املرفق أدناه ألغشراض التعين املؤقت عى تخصيصات (  )1000درجة التي
أطلقها مجلس الوزراء املوقر ضمن قانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي.
واضشاف« ،نرجشو تدوين املعلومشات الدقيقة يف االسشتمارة اإللكرتونية ملرة
واحدة فقط ،لضمان اعتمادها ،حيث سيتم رفض التسجيل املتكرر».

املعهد القضائي حيدد موعد ًا
إلجراء امتحان الكفاءة القانوين
للدورة « »45و «»46
بغداد /المستقبل العراقي

أعلشن املعهشد القضائشي عشن موعد
إجشراء امتحشان الكفشاءة القانوني
للمتقدمشن للدراسشة يف املعهشد
القضائشي للشدورة ( )45و( )46يف
جامعشة بغداد /كليشة القانون ،عند
الساعة التاسعة صباحا ً وملدة خمس
سشاعات .وأوضشح املركشز االعالمي
ملجلشس القضشاء األعشى أن «موعشد
اجشراء امتحشان الكفشاءة القانوني
للدورة ( )45سشيكون يشوم الجمعة
املقبشل املوافشق  2022 /7 / 29عند
السشاعة التاسشعة صباحشا وملشدة
خمشس سشاعات يف جامعشة بغداد/
كليشة القانشون ،مششريا إىل أن املواد
الداخلة يف االمتحان لهذه الدورة هي
( قانون املرافعشات املدنية ،القانون
املدنشي ،قانشون اصشول املحاكمشات

الجزائية ،قانشون العقوبات ،قانون
االحشوال الششخصية)» .وأضشاف
أن «موعشد اجشراء امتحشان الكفاءة
القانوني للدورة ( )46سشيكون يوم
السبت املقبل املوافق 2022 /7 / 30
عند السشاعة التاسشعة صباحا وملدة
خمشس سشاعات يف جامعشة بغداد/
كلية القانون ،مبينا أن املواد الداخلة
يف االمتحان لهذه الدورة هي (قانون
املرافعشات املدنيشة ،القانشون املدني،
قانون اصول املحاكمشات الجزائية،
قانشون العقوبشات ،قانشون االحوال
الششخصية ،قانشون االدعشاء العام،
قانشون رعاية االحشداث)» .وتابع أن
«االمتحان يششمل من تنطبق عليهم
رشوط وضوابشط التقديم للدراسشة
يف املعهشد القضائي الشواردة يف املادة
السشابعة من قانون املعهد القضائي
رقم ( )33لسنة .»1976

أحمد أبو الغيط».
وأكشد ،أن «االجتماع تبنشى اهداف عدة اهمها
التعريف بالششبكة العربية للرصد اإلشعاعي
البيئي واإلنذار املبكر وأهميتهما يف االستعداد
العربي ملواجهة أي حادث نووي أو إشعاعي،
والتعرف عى إمكانات الدول العربية يف مجال
االسشتعداد واالسشتجابة للطشوارئ النوويشة
واإلششعاعية ومناقششة سشبل تطوير خطط
الطشوارئ الوطنيشة» ،مششريا ً اىل «خلشق ج ٍّو
مشن التعشاون والتنسشيق وتبشادل املعلومات
والتجشارب بشن الشدول العربيشة يف ميشدان
الطشوارئ النووية واإلششعاعية ورفع الوعي
عى مسشتوى متخذي القشرار بأهمية الرصد
اإلششعاعي البيئشي وخاصة يف ظشل الظروف
الراهنة».

املرور تكشف عن اجراءات
جديدة ختص املوالت
واسترياد املركبات
بغداد  /المستقبل العراقي
كششفت مديريشة املشرور العامشة ،أمس االثنشن ،عن
إجشراءات جديدة تخص املشوالت واسشترياد املركبات،
وفيمشا أششارت اىل تششكيل لجنشة لفتشح املنطقشة
الخشرضاء ،أكدت قشرب إنجاز طريشق رئيس لتخفيف
الزخم املروري.
وقال مدير العالقات واإلعالم يف مديرية املرور العامة،
العميشد زياد محارب القيشي ،إن «أمانة بغداد أبلغت
املديرية بتوجيه مشن رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمشي ،بوجشود مششاريع عشى نوعشن :طويلشة
األمشد ،وقصشرية األمد ،حيث تعتمد قصشرية األمد عى
تششكيل لجان من أجل ِّ
فشك االختناقشات املرورية من
خالل فتح الششوارع املغلقة ورفع الكتل الكونكريتية
وإكساء الشوارع الرئيسة والفرعية وتحوير الجزرات
الوسطية كونها تسهل حركة السري».
وأضشاف القيشي ،أن «هنالك خططا ً أخشرى تتضمن
عشدم فتح أي مول إال بوجود (كراج) السشتيعاب عدد
املركبات الداخلة لهذا املول ،كذلك دراسة تغيري أماكن
األحياء الصناعية وجعلهشا خارج املحافظات» ،مبينا ً
أن «أمانشه بغشداد ومجلشس املحافظة ودائشرة الطرق
والجسور تعمل عى إكمال  13مجرساً».
وأششار إىل أنه «تم تبليط وإكساء شوارع كثرية ضمن
خطة تخفيف الزخم املروري ومنها طريق اليوسشفية
 البشرة والذي وصل العمل فيشه إىل محافظة بابل،باإلضافة إىل طريق بغداد -كركوك والذي وصل العمل
فيه إىل  %90ووصل إىل محافظة دياىل».
وأكد ،أن «طريقا ً آخر سريى النور قريبا ً وهو الطريق
املؤدي مشن تقاطع املصايف يف الشدورة باتجاه الكرادة
وعرب جبور ربطا ً بالخط الرسيع باتجاه اليوسشفية
والذي سيخفف الزخم خاصة أيام الزيارة».
وبششأن فتح املنطقشة الخرضاء واسشترياد املركبات،
قال القيي ،إن «هناك لجنة لفتح املنطقه الخرضاء،
باإلضافشة إىل العمل املروري ،حيث وجّ شه مدير املرور
العامة كل الدوريات باملحاسشبة الشديدة عى الوقوف
املمنوع وعدم اإللتزام باإلشارات الضوئية كذلك السري
عكس االتجاه كونها تؤثر يف حركة املرور».
وتابشع ،أن «هناك إجراءات بإيقاف اسشترياد املركبات
كذلك إيقاف منح األرقام».

املصفى تم انششاؤه وفق احدث املواصفات والتكنلوجيا
املتطورة النتاج املششتقات النفطية ذات الجودة العالية،
وتأتشي الزيشارة ضمن الزيشارات امليدانية ملتابعة نسشب
االنجشاز يف املشروع ،مششريا ان املرحلة األوىل لتششغيل
املصفى ستكون قبل نهاية العام الحايل واملرحلة الثانية
سشتكون يف بداية العام املقبل النتشاج املنتجات الخفيفة
والتي سشيكون تأثريها ايجابيا لسشد حاجة االسشتهالك
املحي.
وقال مدير عام رشكة مصايف الوسط عائد جابر عمران
ان الركشة قامت بتهيئة املشالكات الفنية والهندسشية
وادخالهم يف دورات تدريبية لتشغيل املصفى.

الرشيد حيذر التعامل مع املكاتب
الومهية ملنح السلف والقروض
بغداد  /المستقبل العراقي
حشذر مشرف الرششيد كافشة الراغبشن
بالتقديشم عشى السشلف والقشروض مشن
التعامل مشع املكاتب والصفحات الوهمية
التي تدعي منح السلف والقروض.
وقشال املكتشب االعالمشي يف بيشان تلقشت

املسشتقبل العراقي نسشخة منشه ان «منح
السشلف يكشون من خشالل تطبيق مرف
الرشيد ،اما بالنسبة للقروض يتم من خالل
مراجعة فروعه يف بغداد واملحافظات».
واكد ان «املرف حريص عى عدم ادخال
وسشيط بينه وبشن الزبون وغري مسشؤول
عن اي تعامالت خارج ذلك».

العراق يسجل ارتفاع ًا كبري ًا بإصابات
«كورونا» :جتاوزت  4االف
بغداد /المستقبل العراقي

سشجل العراق ،أمشس االثنن ،ارتفاعا ً كبريا ً باصابت فشريوس كورونا تجاوزت الش 4االف
خالل الش 24ساعة املاضية.
وبحسب املوقف الوبائي ،فان «املؤسسات الصحية سجلت  4455اصابة جديدة بكورونا
وتماثل  4682مريضا ً للشفاء ،فيما سجلت  3حاالت وفاة وتلقي 18366شخصا ً اللقاح
املضاد يف عموم البالد».
واالحد ،سجلت وزارة الصحة  3حاالت وفاة و 2875اصابة جديدة بفريوس كورونا.

مواقع جتارة احلبوب يف البرصه والكوت
وكركوك ونينوى جتهز املطاحن باحلصص
املقررة للحصة الرابعة
المستقبل العراقي /عامر عبد العزيز
أعلنشت وزارة التجشارة اسشتمرار تجهيز
املطاحشن يف البره و الكشوت وكركوك
ونينشوى بالحصشص املقشررة مشن مادة
الحنطشة الدفعشه الثالثشه مشن الحصشة
الرابعشة .أكشد ذلشك مديشر عشام الركة
العامشة لتجشارة الحبوب محمشد حنون
كريم.
وقال واصلت املشالكات العاملة يف مواقع
الركشة يف البشره و الكشوت ونينشوى
بتجهيشز املطاحن بالحصص املقررة من
خلطة الحنطة املقررة الحصه الرابعه .
واضاف واصل الجهد الهنديس والفني يف
سايلو مخمور التابع لفرع نينوى تجهيز
مطاحشن املحافظشة بخلطشة الحنطشة

الوجبشه الثالثه للحصة الرابعة و املقررة
للمطاحشن اذ بلغت الكميشة املجهزة من
سشايلو مخمشور  197,040طن وبواقع
 6ششاحنات .وبن إىل فرع واسط واصل
تجهيز مطحنة املتنبي الحكوميه ألدفعه
الرابعشه مشن الحصشه الرابعشه وبلغشت
الكمية املجهزة ( )177.840طن .وأشار
إىل أن فرع كركوك واصل تجهيز مطاحن
كركشوك بالحصشة الرابعشة من السشلفة
الثالثشة ( )%25حيث تم تجهيز املطاحن
بكميشة ( )289،820طشن وبواقع( )10
سشيارات.كما وواصشل فشرع الركة يف
البره تجهيز املطاحن بكميات جديدة
من الحنطة املقررة للحصه الرابعه .يأتي
ذلك لدعشم البطاقه التموينية بالحصص
املقررة من مادة الطحن .

اليوم 8 ..حمافظات بنصف درجة الغليان
بغداد /المستقبل العراقي

توقعشت هيأة األنشواء الجوية والرصد الزلزايل ،طقسشا ً صحشوا ً حارا ً وارتفاعشا ً بدرجات
الحشرارة خالل األيشام األربعة املقبلة.وبحسشب النرة الجوية للهيأة فشان  8محافظات
وسطى وجنوبية بينها بغداد ستشهد غدا ً درجات حرارة مرتفعة تصل او احيانا ً تتجاوز
نصف درجة الغليان وبمعدل من  52 -49درجة مئوية.
كما ال تخلو األجواء أحيانا ً من إثارة للغبار.

دياىل غالبية ششوارع مدينة بعقوبة والشوارع
املهمة يف االقضية والنواحي بحواجز كونكريتية
حولت املدن اىل شبه سجون وبلدات عسكرية.

ميسان :مربو اجلاموس وصيادو األسامك
هيجرون هور العودة بسبب اجلفاف
ميسان  /المستقبل العراقي
هجشر العرات من مربشي الجاموس وصائدي األسشماك يف هور
العودة قرى الهدام التابعة لقضاء امليمونة جنوبي غرب املحافظة
بسشبب الجفاف الذي طال األهوار الوسطى ونفوق عدد كبري من
املوايش بسبب ندرة املياه وانحسار الربك املائية.
وقشال عدد منهشم إن األهوار كانت تعد منجم مسشتمر لرفد املدن
باألسشماك واملشوايش والطيور الربيشة ولكن بعد جفشاف األهوار
وششحة امليشاه واإلهمال املتكشرر لهشذه البيئة هاجشر العرات
من سشكنة هور العودة وقشرى الهدام التي كانت تششتهر برتبية
الجامشوس وإنتاج الحليب الطبيعي وأسشماك «البني والسشمتي
والغريشب» واملتبقشن اغلبهشم مهديشن بالنشزوح إىل محافظات
مجاورة طلب للعمل بمهن أخرى.

االتصاالت :لن يتم قطع االنرتنت خالل
امتحانات السادس إال هبذه احلالة
بغداد  /المستقبل العراقي
حسشمت وزارة االتصاالت ،أمس االثنن ،الجدل بششأن قطع خدمة
األنرتنشت خشالل امتحانشات السشادس اإلعدادي.وقشال مديشر عام
العالقات واإلعالم يف الوزارة عادل جبار األعرجي يف تريح صحفي
إن «الوزارة بلّغت خالل اجتماعها مع وزارة الرتبية بعدم موافقتها
عى قطع خدمة االنرتنت خالل فرتة امتحانات السادس اإلعدادي».
وأوضح ،أن «الشوزارة لن تقطع خدمة األنرتنت ،اَّإال يف حالة واحدة،
وهي ورود موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي».

إعامر ذي قار تدخل  42مرشوع ًا للخدمة
ضمن صندوق
ذي قار  /المستقبل العراقي
أعلنشت إدارة صندوق إعمار محافظشة ذي قار ،أمس االثنن ،عن
دخول  42مروعا للخدمة بعد إنجازها بالكامل ضمن مشاريع
خطة  2021شملت قطاعات الصحة والكهرباء والطرق واملجاري
واملاء.وقشال مديشر عشام الصنشدوق رزاق الركابشي إن املششاريع
املتبقيشة وصلت نسشب االنجاز فيها ما بشن  70إىل  90باملائة من
املؤمل إدخالها الخدمة خالل األيام القليلة املقبلة بعد اسشتالمها
بششكل أويل.مشريا إىل وجود مشاريع أخرى مازالت نسب اإلنجاز
فيهشا ترتاوح ما بن  25إىل  50باملائة ،مبينا اسشتمرار العمل من
قبشل الركات املنفذة ومتابعتها من قبل إدارة الصندوق من أجل
تقديم أفضل الخدمات للمواطنن حسب قوله.

املالية تبارش بإطالق متويل رواتب
املوظفني لشهر متـوز

بغداد  /المستقبل العراقي
بارشت وزارة املالية /دائرة املحاسبة ،أمس األثنن ،تمويل رواتب
الوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة لشهر تموز الحايل.
وذكر بيان للوزارة تلقت املستقبل العراقي نسخة منه «استأنفت
دائرة املحاسشبة اعتبارا من اليشوم األثنن ،تمويل رواتب موظفي
الدولة لكافة الشوزارات» .ودعت املالية «وحشدات االنفاق التابعة
للوزارات كافة اىل مراجعة مقر الوزارة  /دائرة املحاسبة ،وحسب
جدول املراجعة املعتمد لغرض البدأ باجراءات التمويل».
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هل حتقق الصني طموحاهتا عرب جمموعة «بريكس»؟
جاكوب مارديل

فش�لت بك�ني وموس�كو حت�ى اآلن يف
تحوي�ل مجموع�ة «بريك�س» إىل ائتالف
مع�ا ٍد للواليات املتح�دة ،لكنهما لم تنهيا
محاوالتهم�ا بعد ،وقد تنجحان يف تحقيق
ه�ذا اله�دف يف نهاي�ة املطاف ،إذ تش�عر
دول «بريك�س» باالس�تياء م�ن الوض�ع
الراه�ن ،وب�دأت ه�ذه املجموع�ة تزداد
أهمية بالنسبة ألجندة بكني العاملية .عقد
قادة الربازيل ،وروس�يا ،والهند ،والصني،
وجنوب إفريقيا ،اجتماعا ً افرتاضيا ً يف 23
يوني�و املايض بمناس�بة القمة الس�نوية
الرابعة عرشة ملجموعة «بريكس» ،وكان
الرئي�س الصيني يش ج�ني بينغ مضيف

االجتم�اع ه�ذه الس�نة ،وه�و الزعي�م
ً
مبارشة ع�ن «األزمة
الوحي�د ال�ذي تكلم
األوكراني�ة» يف كلم�ة االفتت�اح .انتق�د
الرئيس الرويس فالديمري بوتني العقوبات
الغربية وهاجم «الخط�وات األنانية التي
اتخذته�ا دول معينة» ،لكن كان يش جني
ً
وتفصي�ال يف انتقاده
بينغ أكث�ر رصاحة
للغرب ،فزع�م أن محاوالت «بعض الدول
توس�يع التحالف�ات العس�كرية وفرض
هيمنة أحادية الجان�ب» تعكس «نزعات
خطرية» ال يمكن أن تستمر.
يف ظل ارتفاع منس�وب التوتر مع الغرب،
ّ
التوسع املضاد نهجا ً منطقيا ً بنظر
أصبح
روس�يا والصني اللتني تس�عيان إىل إنشاء
كتل�ة منا ِفس�ة ملجموعة الس�بع ،وتبدي

ّ
املرش�حة اهتمامها
مجموعة م�ن الدول
به�ذا امل�رشوع أيضاً ،لكن ه�ذا الطرح ال
يب�دو واضحا ً بم�ا يكفي بنظ�ر الربازيل
والهن�د وجن�وب إفريقي�ا ،حي�ث ت�رتدد
نيودلهي تحديدا ً يف تقليص دورها مقابل
توسيع نفوذ الصني.
لك�ن ال�رتدد يف االنضم�ام إىل تحال�ف
مع�ارض للغ�رب بقيادة الص�ني ال يثبت
غي�اب القواس�م املش�رتكة ب�ني أعضاء
مجموع�ة «بريكس» ،بل تتقاس�م الدول
الخم�س أجن�دة إصالحية س�تتابع بكني
الضغط لتنفيذها .لطاملا ّ
ش�كك املحللون
يف الغرب بفاعلي�ة «بريكس» ككتلة ذات
ثق�ل س�يايس ،ورغ�م إرصار املجموع�ة
ع�ىل اكتس�اب طابع مؤس�ي فعيل عىل

أمريكا تصدر غاز ًا إىل أوربا أكثر
من روسيا
آنا شيريافسكايا
ألول م�رة ،تزود الوالي�ات املتحدة أوروبا بالغ�از الطبيعي
أكثر مما ترسله روسيا عرب خطوط األنابيب ،وفقا ً لوكالة
الطاقة الدولية.
تبحث أوروبا عن بدائل لإلمدادات الروسية ،ويبدو أن الغاز
الطبيع�ي األمريكي املس�ال يأتي من ضمن ه�ذه البدائل،
بع�د ما خفضت رشكة غازبروم الروس�ية الش�حنات عرب
خط «نورد سرتيم» ،أكرب خط أنابيب غاز رويس يف أوروبا،
وقطعت موسكو الشحنات إىل الدول التي ال تمتثل لرشوط
الدفع الجديدة.
ولب�ت روس�يا أكثر م�ن ثلث طل�ب االتح�اد األوروبي عىل
الغ�از العام امل�ايض .وقال فاتح ب�ريول ،املدي�ر التنفيذي
لوكالة الطاقة الدولي�ة ،يف تغريدة ،إن التخفيضات الحادة
األخرية التي أجرتها روس�يا يف تدفق�ات الغاز الطبيعي إىل
االتح�اد األوروبي تعني أن هذا هو الش�هر األول يف التاريخ
الذي يس�تورد فيه االتح�اد األوروبي مزيدا ً م�ن الغاز عرب
الغاز الطبيعي املس�ال من الواليات املتح�دة أكثر منه عرب
خط أنابيب من روس�يا« .إن انخفاض اإلمدادات الروسية
يستدعي جهودا ً لتقليل طلب االتحاد األوروبي ،واالستعداد
ق�اس .».تأت�ي الزي�ادة يف واردات الواليات
لفص�ل ش�تاء
ٍ

هل ماكرون يستطيع قيادة فرنسا؟
رونالد تيرسكي

املتحدة من الغاز الطبيعي املسال يف الوقت الذي تكثف فيه
الدولة إنتاجها من الوقود شديد الربودة بعد بدء الصادرات
من س�احل الخليج يف عام  ،2016مما أدى إىل تحول تجارة
الطاق�ة العاملية .ال تزال الش�حنات األمريكي�ة قوية حتى
بعد حري�ق يف مصنع فريب�ورت للغاز الطبيعي املس�ال يف
تكساس ،والذي تم إغالقه إلصالحات مطولة.
بعد الحرب الروس�ية األوكرانية ،وافق االتحاد األوروبي يف
مارس عىل  15مليار مرت مكعب إضافية من الغاز الطبيعي
املس�ال األمريك�ي هذا الع�ام يف محاول�ة الس�تبدال الغاز
الرويس .يف هدف طموح ،س�عت الكتلة الستبدال ثلث الغاز
الرويس بالغاز الطبيعي املس�ال من مص�ادر مختلفة هذا
العام .تشحن روسيا حوايل  150مليار مرت مكعب من الغاز
إىل أوروب�ا عرب خطوط األنابيب كل عام ،و 14إىل  18مليار
مرت مكعب أخرى من الغاز الطبيعي املس�ال .باالقرتان مع
الغاز الطبيعي املس�ال الرويس ،الذي يستمر يف الوصول إىل
أوروبا باس�تثناء اململك�ة املتحدة ،قد تظل روس�يا موردا ً
إجمالي�ا ً للغاز إىل أوروبا أكرب م�ن الواليات املتحدة .يف عام
 ،2021كانت روسيا ثالث أكرب مورد للغاز الطبيعي املسال
إىل أوروب�ا ،بعد الواليات املتحدة وقطر وقبل الجزائر ،وفقا ً
للمراجع�ة اإلحصائي�ة الس�نوية لرشك�ة  BP Plcللطاقة
العاملية.

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

مر السنني ،وإنش�اء بنك التنمية الجديد،
ومتابع�ة التواص�ل بني ال�دول األعضاء،
ُتعترب ه�ذه الكتل�ة مجرّد م�كان لتبادل
األحاديث.
ه�ذه الش�كوك كله�ا ّ
رس�خت الفرضية
القائل�ة إن االختالف�ات ب�ني أعض�اء
مجموع�ة «بريك�س» تف�وق مصالحها
الجماعي�ة ،وظاهري�اً ،م�ا م�ن قواس�م
مش�رتكة كث�رية ب�ني ال�دول األعض�اء
الخم�س ،ويبقى االقتص�اد الصيني أكرب
من اقتص�ادات البل�دان األربع�ة األخرى
ً
جتمعة ،وال يمكن َنسْ �ب تعريف ّ
مُ
موحد
إىل هذه الدول كلها ،إذ ال تدخل جميعها يف
خانة الديموقراطي�ات أو الجنوب العاملي
أو املعسكر غري الغربي.

ف�از إيمانوي�ل ماك�رون يف االنتخاب�ات
الرئاس�ية الفرنس�ية يف ش�هر أبري�ل
بس�هولة ،لكن بدأت تداعي�ات االنتخابات
الربملاني�ة املفاجئة التي تلت االس�تحقاق
الرئايس ّ
تتضح اآلن ،يبدو املشهد السيايس
ً
الفرني اليوم أقل استقرارا عىل مستويات
ع�دة ،لكنه ليس فوضوياً ،مع أن كل يشء
ممكن يف فرنسا.
عىل عكس املواجهة املألوفة بني معسكرَي
اليم�ني واليس�ار ،أصبح�ت السياس�ة
الفرنس�ية الي�وم منقس�مة ب�ني ث�الث
كت�ل :حزب «التجمع الوطني» الش�عبوي
بقي�ادة ماري�ن لوب�ان ،واالئت�الف ب�ني
اليسار الوسطي واليمني الوسطي بقيادة
ماك�رون ،واالئتالف اليس�اري الش�عبوي
واملع�ارض للرأس�مالية بقي�ادة جان لوك
ميالنشون.
ُيعت�رب ميالنش�ون ولوب�ان م�ن أرشس
معاريض حل�ف الناتو والوالي�ات املتحدة
واالتح�اد األوروب�ي ،وق�د أبدي�ا تعاطفا ً
واضحا ً مع روسيا بقيادة فالديمري بوتني
يف الس�نوات األخرية باعتباره�ا جزءا ً من
«أوروب�ا العظمى» املس�تقلة حيث تؤدي
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اعالن

بن�اءا عىل ما ج�اء بكتاب مديرية بلدية الكوف�ة املرق�م أ 4703/1503 /يف  2022/4/26واملتضمن حصول
النكول عىل القطعة السكنية املدرجة تفاصيلها ادناه وبالنظر لعدم تقدم اي احد من منتسبي وزارة البلديات
واالش�غال العامة ودائرة بلدية الكوفة عىل القطعة السكنية املدرجة تفاصيلها ادناه يف املزايدة التي عقدت يف
دي�وان بلدي�ة الكوفة بتاريخ االثنني  2022/7/4واملعلن عنها باالعالن املرقم  92يف  2022/6/13تعلن لجنة
البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لبيع تلك القطعة الس�كنية والعائدة
لبلدية الكوفة وفقا للمادة (/15اوال) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013وس�يجري
البيع اىل منتسبي الدولة عامة فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة
بلدية ( الكوفة ) خالل ( )15يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه
التامينات القانونية البالغة ( ) %100من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا
اىل امل�ادة (/18ثالثا) من القانون اعاله وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من م�دة النرش البالغة ( )15يوما
يف الس�اعة (العارشة صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية ستكون
املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك
احلقوقي
فائز حممد رايض العاريض
مدير ناحية احلرية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
الرشوط املطلوبة :
 � 1ان يقدم الراغب باالشرتاك يف املزايدة كتاب تاييد من دائرته موضح فيه انه من منتسبي دائرة من دوائر
الدولة مع استمراره بالخدمة
 � 2يقدم املشرتك باملزايدة ما يؤيد عدم استفادته وزوجته واوالده القارصين بقطعة ارض سكنية او وحدة
س�كنية من الدولة او اجلمعيات التعاونية او دارا او ش�قة او ارض س�كنية عىل وجه االستقالل وفقا للقرار
 120لسنة 1982
 � 3يق�دم املش�رتك باملزاي�دة اقرار عائيل وتعهد خطي مصدق م�ن الدائرة القانونية يف دي�وان البلديات وفقا
للقرار  120لسنة 1982
 � 4يستثنى البيع من ضوابط مسقط الراس
 � 5ال يكون البيع قطعيا اال بموافقة الجهات العليا
 � 6املستمس�كات املطلوبة (هوية االحوال املدنية للمش�رتك وزوجته واوالده القارصين  +بطاقة السكن او
مضبطة تأييد سكن  +شهادة الجنسية العراقية للمتقدم وزوجته )
ت
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لك�ن العامل األس�ايس ال�ذي حافظ عىل
وح�دة الص�ف ب�ني ق�ادة ه�ذه البلدان
املختلفة عىل مر الس�نني يتعلق بس�عيها
املش�رتك إىل توس�يع نط�اق تمثيلها عىل
الساحة الدولية ،وتشعر هذه الدول بأنها
مستضعفة بوصفها مستبعدة من منتدى
الق�وى االس�تعمارية الس�ابقة والبلدان
املتط�ورة بقي�ادة الوالي�ات املتح�دة ،يف
وقت تحمل روسيا طبعا ً تاريخا ً إمربياليا ً
خاص�ا ً بها ،لكنه�ا تبقى أدنى مس�توى
من غريه�ا عند التعامل مع النظام الدويل
وكأنه نتاج للهيمنة األمريكية.
رغ�م كث�رة ال�كالم ع�ن عزلة موس�كو
الدولي�ة ،ل�م يص�وّت أي بلد م�ن أعضاء
«بريك�س» ع�ىل ق�رار ط�رد روس�يا من

مجل�س حق�وق اإلنس�ان التاب�ع لألم�م
املتح�دة يف أبري�ل امل�ايض ،و ُيف�رتض أال
يتفاج�أ أحد به�ذا التوج�ه ،فهو يتماىش
م�ع مواق�ف تل�ك ال�دول من ضم ش�به
جزي�رة القرم يف عام ُ .2014تعترب الصني
وروس�يا من أرشس منتق�دي العقوبات
االقتصادية ،لكن الربازيل بدورها انتقدت
م�ا تس�مّيه «العقوبات العش�وائية» ضد
روسيا ،ولن تقف الربازيل والهند وجنوب
إفريقي�ا إىل جان�ب روس�يا والص�ني ضد
الغرب ،لك�ن هذه البل�دان تبقى معادية
للهيمنة األمريكية ،رغم األعمال الوحشية
الت�ي ترتكبه�ا روس�يا ،وه�ي تش�ارك
الص�ني هدفه�ا املرتبط بإعط�اء «طابع
ديموقراطي» للعالقات الدولية .اس�تخف

الغ�رب لف�رتة طويل�ة بأهمي�ة الجنوب
العامل�ي يف مس�اعي الص�ني للتفوق عىل
الواليات املتحدة ،ويف ظل تدهور العالقات
الصيني�ة األمريكي�ة م�ع م�رور الوقت،
س�تزيد أهمية البل�دان النامية باعتبارها
رشيكة تجارية لبكني ،ومصدرا ً لرشعيتها
حول العالم ،وساحة قتال لتحديد املعايري
الدولية الخاصة بالتكنولوجيا الناشئة.
أخ�رياًُ ،تعت�رب مجموعة «بريك�س» أبرز
كتلة سياس�ية تش�مل بلدانا ً م�ن خارج
مجموعة الس�بع ،ومن املتوق�ع أن تبقى
أداة مهمة لزي�ادة النفوذ الصيني ،وربما
تك�ون بك�ني فش�لت حت�ى اآلن يف إحراز
التقدم املنش�ود لتنفيذ أجندتها ،لكنها لن
تستسلم بسهولة.

سعر المتر
المربع الواحد

المبلغ (دينار)

1,250,000

529,575,000

فرنس�ا دور الزعيم�ة الدبلوماس�ية ،كان
ً
كفي�ال بإضعاف أوروبا
مج�رّد وجودهما
والعالقات العابرة لألطلي ،لذا من املتوقع
أن ُيس�بّبا أزمة حقيقية عند وصولهما إىل
الس�لطة .يف الوقت نفس�ه ،من الالفت أن
ّ
تت�كل الكت�ل الثالث يف فرنس�ا ع�ىل زعيم
واحد:
ُيعت�رب ح�زب «التجم�ع الوطن�ي» (كان
ُيع�رَف س�ابقا ً باس�م الجبه�ة الوطنية)
أش�به بمارك�ة عائلي�ة ألن ماري�ن لوبان
ه�ي ابنة ّ
مؤس�س الح�زب ،ج�ان ماري
لوبان ،أما االئتالف اليس�اري الذي يقوده
ميالنشون ،فهو موجود بفضله شخصياً،
ألنه نجح مع حزب «فرنسا األبيّة» مقابل
فش�ل األطراف األخ�رى (ح�زب الخرض،
واالش�رتاكيون ،والشيوعيون) ،كان حزب
ماك�رون م�ن جهت�ه عب�ارة ع�ن حركة
قوية أنش�أها الرئيس بنفس�ه اس�تعدادا ً
النتخابات ع�ام  ،2017لكن هل يهتم هذا
األخ�ري بمصري ه�ذه الحركة م�ن بعده؟
نظري�اً ،ق�د تبق�ى الحكوم�ة الفرنس�ية
مس�تقرة خالل والية الربمل�ان املمتدة عىل
خمس س�نوات :ماكرون هو رئيس البلد،
وم�ن املس�تبعد أن تنش�أ أغلبي�ة كافي�ة
إلس�قاط الحكومة ،و ُيف�رتض أن يتمكن

ائت�الف األقلي�ة الذي يق�وده الرئيس من
بدع�م خ�اص م�ن ح�زب
ُحك�م فرنس�ا
ٍ
«الجمهوري�ون» وأط�راف أخ�رى ع�ىل
األرج�ح( .يتكلم ماكرون يف الوقت الراهن
عن أغلبية الوحدة الوطنية).
لك�ن م�ن املتوق�ع أن تك�ون الترشيعات
املبتك�رة صعب�ة املنال ،ال س�يما تلك التي

تتعل�ق بخيارات ش�ائكة تؤث�ر عىل حياة
الن�اس الش�خصية مث�ل س�ن التقاع�د،
واملس�ائل املرتبط�ة بمس�توى املعيش�ة
مثل التضخ�م وتدني الرواتب ومعاش�ات
التقاع�د ،كذل�ك ،م�ن األصع�ب تنظي�م
العملية االنتقالية نحو اس�تعمال الطاقة
الخرضاء.

تنويه
كن�ا ق�د نرشن�ا يف الع�دد  2235بتاري�خ  2020 / 10 / 14م�ن جريدتنا
(املس�تقبل العراق�ي ) االعالن الخاص بطلب بتبديل اس�م املواطن ( عبد
الحر جاهم جرب ) ..حيث جاء اس�م مدير ش�ؤون االح�وال املدنية العقيد
الحقوقي حيدر عبد جاس�م عنوز والصحيح اس�م مدير الجنس�ية العام
اللواء رياض جندي الكعبي
وكذلل�ك ضم�ن امل�ادة  22من قان�ون البطاقة رق�م  3لس�نة  .2016وتم
استيفاء اجور النرش منه
( بناء عىل طلب املواطن عبد الحر جاهم جرب طلبا يروم فيه تبديل اس�مه
وجعل�ه ( الحر ) ب�دال من ( عبد الحر ) فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه
املديرية خالل مدة اقصاها ( خمس�ة عرش يوم ) وبعكس�ه س�وف تنظر
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة  22م�ن قانون البطاقة رقم 3
لسنة  2016واالمر االداري املرقم  24195يف )2016/ 6/ 12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد/ 2388 :ب2022/
التاريخ 2022/7/17:
اىل املدعي عليها /كفاية نعمه رسحان
اع����������الن
اق�ام املدعي منتظر ميثاق عيل الدعوى املرقمة اعاله يطلب دعوتك
للمرافعة و الحكم بتس�ديد مبلغ قدره (مليونني و مائتان و خمسة
و ثالثون الف دينار عراقي) عن دين وملجهولية محل اقامتك حسب
اش�عار مختار منطقة الحوراء الثالثة (عيل خرض س�لطان الصايف)
و كت�اب مركز رشطة الع�زة املرقم  6854يف  2022/6/29لذا تقرر
تبليغ�ك بمضمون عريضة الدعوى املرقمة /2388ب 2022/و نرش
بصحيفتني محليتني لذا اقتىض حضوركم يوم  2022/8/2و يف حال
عدم حضوركم سوف يتم السري يف اجراءات الدعوى غيابيا بحقكم
القايض
نارص عبد فهد الراشدي
��������������������������������������������������������
اعالن
قدم املدعي ( عيل ش�ايف زغري ) طلبا ي�روم فيه تبديل ( لقب ) من (
ش�عواط ) اىل ( الزركاني ) فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة
هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرشة يوما وبعكسه سوف
ينظر بالدعوى وفق احكام املادة (  ) 22من قانون البطاقة الوطنية
رقم (  ) 3لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة
��������������������������������������������������������
اعالن
قدم املواطن ( مؤيد صالح حسن ) الدعوى لتبديل ( اللقب ) وجعله
( الزيرجاوي ) بدال من ( البياتي ) فمن لديه حق االعرتاض عىل ذلك
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما وفق
املادة  22من قانون البطاقة املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
��������������������������������������������������������
وزارة العدل
مالحظية التسجيل العقاري يف الرميثة
اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد
طالب تاييد السند عباس كاظم خرض
بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاري�خ 2022/4/20
لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل ( )133محل�ة  23الطوال الواقع يف
الرميثة باسم  /كاظم خرض حسن باعتباره حائزا له بصفة املالك
للم�دة القانونية ولغرض تثبي�ت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل
وفق القانون ( )43لس�نة  1971املعدل قررنا اعالن هذا الطلب فعىل
كل م�ن يدعي بوجود عالقة او حقوق عينية او ش�خصية عىل هذا
العقار تقدي�م ما لديه من طلبات او دفوع او اعرتاضات خالل مدة
ثالث�ون يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن وكذلك الحضور يف
موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة
ه�ذا االعالن وذلك الثبات ما لديه من حقوق موقعيا اثناء الكش�ف
الذي س�يجري يف املوعد املذكور اعاله وس�وف يتم لصق نسخة من
ه�ذا االع�الن يف موق�ع العقار ويف لوح�ة االعالنات الخاص�ة بدائرة
التس�جيل العقاري وسوف يتم تزويد دوائر املالية واالوقاف بنسخة
منها
رئيس الدائرة
املالحظ سالم نعيم عبد الله
��������������������������������������������������������
عالن
إىل الرشي�ك نوال يوس�ف يعقوب توجب عليك الحض�ور إىل صندوق
اإلس�كان العراقي فرع النجف وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عىل
قي�ام رشيك زينب روؤف كاظم جعفر بالبناء عىل حصتها املش�اعه
يف القطع�ه املرقمه  34944/3حي العداله خالل مده خمس�ه عرش
يوم�ا داخل العراق وش�هر خ�ارج الع�راق من تأريخ ن�رش االعالن
وبعكسه سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

اخطار
من  /محكمة قوى االمن الداخيل  /املنطقة الثانية
اىل  /املتهم الهارب ( ش  .م مازن صبار حميد حاتم العزاوي )
الساكن  /مجهول االقامة
اقت�ىض حضورك ام�ام هذه املحكمة خالل م�دة (  ) 30يوما من تاريخ
نرشه اذا كنت داخل العراق او خارجه لالجابة عن الجريمة املسندة اليك
وفق املادة  32ق ع د املعدل وبعكس�ه س�وف تتخ�ذ االجراءات القانونية
ضدك وتطبق بحقك احكام املادة  69ق أ د املتضمنة ما ييل :
-1الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك .
-2اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة الق�اء القب�ض علي�ك اينما
وجدت.
-3الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائك .
-4حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة .
لواء الرشطة الحقوقي
سعد عبيد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الثانية

��������������������������������������������������������

فقدان مستمسكات
فقدت مني املستمسكات الرسمية – هوية الطالب سامر محمد رسحان
والص�ادرة م�ن الكلي�ة التقني�ة االدارية وهوي�ة املوظف س�امر محمد
رسح�ان والصادرة من كلية الهندس�ة – جامعة بغداد – من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار .

��������������������������������������������������������

اعالن
اىل ال�رشكاء  /ام�ريه كاظ�م مرهون  /غس�ان  /محم�د  /زيزفون /
ميسون  /زينب  /عبد الله  /اوالد يونس سلمان .
اقت�ىض حضوركم اىل صن�دوق االس�كان العراقي وذلك لتثبي�ت اقرارك
باملوافق�ة عىل قي�ام الرشيك الس�يدة ( نادية عيل حس�ني ) بالبناء عىل
حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة (  ) 13157مقاطعة ( س�بع البور
) لغرض تس�ليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم
داخل العراق وشهر خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف
يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .
وزارة االعمار واالسكان
صندوق االسكان العراقي

��������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة السماوة
العدد /997ب2022/
التاريخ 2022/6/30
اىل املدعى عليه  /محمد عبد الجبار هادي املدير املفوض لرشكة انكوتري
االيطالية اضافة لوظيفته
العنوان بغداد حي بابل م  923ز  24د 24
اعالن
اق�ام املدع�ي دريد حم�ودي احمد امام ه�ذه املحكمة الدع�وى املرقمة
/997ب 2022/والت�ي يطل�ب فيها بالزامك بدفع مبلغ مقداره س�بعة
عرش مليون واربعمائة واربعة وتس�عون الف دينار عن رشاء مواد بناء
وملجهولي�ة محل اقامتكم حس�ب رشح القائم بالتبليغ يف 2022/6/13
وحس�ب اشعار املختار بتاريخ  2022/6/13قي منطقة ناحية الكرادة
الرشقي�ة عليه تقرر تبليغكم بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني
رسميتني للحضور يف موعد املرافعة واملوافق الساعة التاسعة من صباح
ي�وم  2022/7/28ويف حالة عدم حضوركم او م�ن ينوب عنكم قانونا
سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
عماد عيل عطشان

��������������������������������������������������������

اعالن
إىل الرشي�ك نجاح عب�د املهدي صادق توجب علي�ك الحضور إىل صندوق
اإلس�كان العراقي ف�رع النجف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عىل قيام
رشيك س�الم قاسم محمد بالبناء عىل حصته املشاعه يف القطعه املرقمه
 57421/3حي النداء خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وشهر
خ�ارج العراق م�ن تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك
باالعرتاض مستقبال

��������������������������������������������������������

تنويه
ورد يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالع�دد (  2235يف )2020 / 10/ 14
ادن�اه نموذج االعالن الخاص باملوما اليه حيث جاء اس�م مدير ش�ؤون
االح�وال املدني�ة ( العقي�د الحقوق�ي حي�در عبد جاس�م عن�وز) خطأ
والصحيح اسم مدير الجنسية العام ( اللواء رياض جندي الكعبي) وفق
احكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة  2016واالمر
االداري  24195يف  2016 /6/ 12لذا اقتىض التنويه
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اإلنسانية شعر ًا :الباطل بفلسطني يبقى باط ًال!
إيريش فريد ورصخته
ّ

ٌّ
صهيوني نستطيع
يهودي غري
هذا شاع ٌر
ّ
وإن مَ َ
أن نحبّ�ه ،ب�ل أن نعش�قهْ ،
قت�هُ
الصهاينة ونب�ذوه ونعتوه عىل مألوفهم
ب��»كاره نفس�ه»ّ ،
كأن�ه ممن�وع ع�ىل
ّ
ّ
ّ
يه�ودي أن ينط�ق بالح�ق والحقيقة،
أي
ّ
اإلنس�اني ع�ىل م�ا
وأن يغل�ب ش�عوره
ّ
ّ
الديني
كالتعص�ب
ع�داه م�ن مش�اعر،
ّ
و»القوم�ي» املُ ْخ َتلَق والزائف
و»العرقي»
ّ
ّ
اً
فضل عن
واملس�تند إىل الخرافة والوه�م،
الغربي،
وضع الذات يف خدمة االس�تعمار
ّ
واألوروبي .اإلنسان وليس غريه
األمريكي
ّ
ّ
ّ
والحق والحقيقة،
واإلنسانيّة وال سواها،
ْ
وإن «عىل قطع العنق» ،كما يقال.
ْ
ه�ذا ه�و إيري�ش ف ِري�دErich Fried /
والروائي الذي
( ،)1988 � 1921الش�اعر
ّ
ولد يف فيينا يف عائلة يهودية ،ومات والده
أثن�اء تحقي�ق الغس�تابو مع�ه ،فهاجر
إيري�ش يف عمر الس�ابعة ع�رة إىل لندن
اً
ط�واال ،مرتجماًا
التي مكث فيها س�نوات
شكس�بري ،وت�ي إس إلي�وت ،ودي�لن
توم�اس ،وآخرين ،إىل األملاني�ة ،ومنضمًّا
األملاني يف إذاعة «بي بي يس»،
إىل القس�م
ّ
ِّ
املنشقني ،وسياسة
حيث دعم الشيوعيني
االنف�راج ال�دويل الت�ي ّ
تبناه�ا كيني�دي،
قب�ل أن يعيد ْفريد حس�اباته عقب حرب
فييتنام التي ّ
خصها بمجموعته الشعرية
«وليكن ...فييتنام ...وليكن» عام ،1965
ّ
متأثراًا
وكل ما يتعلق بالسياسة األمريكيّة،
منحى متطرّفااً
بالحركة الطالبيّة ،وناح اًيا
اً
يف نقده لإلمربيالي�ة الغربيّة .أنطولوجيّة
«قصائد بل حدود» تش�هد عىل مناهضته
ْ
أي ش�كل من أشكال االستلب واالرتهان،
اً
اً
معتم�دا نهج�ا إنس�انويًّا ()Humanist
وسخرية حا ّدة.
مغلَّ اًفا بنزعة طوباويّة
ِ
إيري�ش ْفري�د م�ن أرشس املدافع�ني عن
القضيّ�ة الفلس�طينيّة واملناهض�ني
اً
اً
رافض�ا
مناهض�ة تامّ �ة،
ل�»إرسائي�ل»
«خب�ث تحويل مس�ار الهج�رة اليهوديّة
إىل فلس�طني» وإقامة املستوطنات فيها،
اً
مطلق�ا يف قصيدته «إىل يهود فلس�طني»
( )1949رصخت�ه املدويّة« :عمّا تبحثون
هن�اك /يف فلس�طني /عن القت�ل؟ /عن
نس�يان جروحكم عرب جروح اآلخرين؟/
عودوا اآلن قبل ف�وات األوان /عودوا قبل
أن تكتم�ل الفضيح�ة /هن�اك ضحايا يف
الطرقات /س�ترصخ يف وجوهكم يوماً ا».
فهو ل�م يؤمن ّ
قط ب�»الكذب�ة الخرقاء»،
ّ
بحس�ب تعب�ريه ،التي تزعم ح�ق اليهود
يف فلس�طني ،كما لم يسلّم يوماً ا بسياسة
البحث عن م�كان آمن لضحاي�ا النازية،
اً
الفلس�طيني أفكار
قائ�ل« :ل�م يخ�رتع
ّ
النازيّة الريرة ،ولم يش�ارك يف قتل يهود
أوروب�ا ،فلماذا ُيرغم ع�ىل تحمّل وزر تلك
الخطيئة؟!».
ويف خطاب ذائع الش�هرة له يف برلني عام
 ،1977توجّ �ه اىل الحضور بالقول« :أُعلن
أن أملاني�ا ال ّ
أمامك�م ّ
تكف�ر ع�ن ذنوبها
حي�ال اليه�ود ،وال تيضء الش�موع حول
قبورهمّ .
إنها ال تغس�ل عارها ،وال تشعر
بعذاب الضمري املزع�وم ،فكيف يمكن أن
تفع�ل ذل�ك يف حني أنه�ا ال تق� ّر بعذابات
الفلس�طينيني ،وال ّ
تكف�ر ،اً
أيض�ا وب�د اًءا،
عن ذنوبها يف ّ
حقهم .كيف يس�ع الضمري
الجمع�ي رؤية ص�ورة واح�دة للضحيّة،
ّ
الفلسطيني،
وال يعرتف بالثانية .ما ذنب
ّ
اً
الجرماني!» .وثارت
أساسا ،يف ذاك الهراء
ّ
ّ
اإلنس�اني املع�رب ثائرة
بع�د ه�ذا ال�كلم
ّ
ّ
املنظم�ات الصهيوني�ة ض� ّده يف العال�م
أجم�ع ،فه�و بالنس�بة إىل اإلرسائيلي�ني
الصهاين�ة «الع�د ّو رق�م واحد للس�اميّة
عامل اًي�ا»(!) وهو ْ
«فريد املزعج» ،بحس�ب
الصحاف�ة العربيّ�ة والدائري�ن يف فلكه�ا
يف النمس�ا وأملاني�ا ،ع�دا رس�ائل التهديد
والوعي�د التي ّ
تلقاها واملحفوظة إىل اليوم
الش�خيصّ
يف «مرك�ز إيريش
يف أرش�يفه
ْفري�د الثق�ايف» يف فيين�ا .علماً�ا بأنه ّ
ظل
اً
مناهضا
طوال حياته ،وإىل لحظة غيابه،
ل�»إرسائيل» براس�ة ،وللمدافعني عنها
يف الغ�رب .والجدي�ر ذكره ّ
أن�ه ت ّ
ربع عام
 ،1987قب�ل س�نة م�ن وفات�ه ،بمكتبته
الش�خصية الكامل�ة ملنظم�ة التحري�ر
اً
واصفا إيّاها ّ
بأنها «هدية،
الفلس�طينية،
ال أمل�ك س�واها ،ومس�اهمة صغ�رية يف
نضالك�م العظيم» .وكان أعل�ن قبل ذلك
ع�ن تضامنه م�ع القضيّة الفلس�طينيّة
اً
قائل:
بكلمات إنس�انيّة ،رقيق�ة وبليغة،
«بأل�م الفلس�طيني وأحلم�ه عش�ت ما
ان�رصم من عمري ،وبه�ذا األلم ،وبكامل
طاقتي عىل الحلم ،سوف أختم حياتي بل
ريب».
عام  ،1974أصدر إيريش ْفريد مجموعته
الش�عريّة األوس�ع ش�هرة (واس�تفزا اًزا
للصهاين�ة) ،تح�ت عن�وان «اس�معي يا
ّ
مكثفة،
إرسائيل» ،وتض ّم قصائد قصرية،
ترصد ّ
أدق التفاصيل التي كوّنت املأس�اة
مُ
الفلسطينية ،ورسعان ما نعت املجموعة
من التداول.
«اس�معي يا إرسائي�ل» ..طلقة ش�عريّة
مدوّية
ّ
تشكلت يف وعيه
صدمة إيريش ْفريد األوىل
اً
طفل ّ ،اً
معربا عنها يف القصيدة اآلتية تحت
عنوان «كلمتان»« :ما زلت أذكر /كم كنتُ
ٌ
ُ
طفل يف التوراة /ال
قرأت وأنا
فخوراًا /يوم
ُ
اً
تضطه�دوا غري اًبا /ال تحزنوا غريبا /وكم
تعلمت ّ
ُ
أن
كانت صدمت�ي يف ما بعد /ملّ�ا
كلمة غريب ̸  gerبالعربيّة /تعني فقط:
أجنبي اعتنق اليهوديّة /شيكس�ه /كلمة
ّ
ّ
تدل /عىل نساء وفتيات /غري يهوديات/
ُ
ب�دت يل مهينة /وكن�ت دائماً�ا أكرهها/
ّ
عرف�ت ّ
ُ
أن شيكس�ه/
ولكن�ي ُذهل�ت ملّا

تعني :حرة».
إنه�ا قصي�دة تؤك�د أمرين يف ش�خصية
ْفريد :إنسانيّته املس�تنكرة للقتل والظلم
والوحشيّة ،ويقينه ّ
أن «إرسائيل» ارتكبت
مج�ازر موصوف�ة بوحش�يّتها ،فلنق�رأ
ه�ذه القصي�دة تح�ت عن�وان «بع�ض
إنس�اني ،املكان ،الزمان/
منهم»« :خطأ
ّ
دي�ر ياس�ني ،حت�ى ع�ام  /1948قري�ة
اً
قتيل( /بحس�ب
فلس�طينيّة /ث�م350 ،
املص�ادر اإلرسائيلي�ة  254فقط) قبية يف
 1953 /10 /14القرية كلّها /نس�اؤها،
أطفاله�ا ،رجالها /ث�أراًا الم�رأة يهودية
ّ
الضفة /وعن قاتليهم
وطفلني /قتل�وا يف
�ث اً
َب َح َ
أيض�ا /جلوب باش�ا والس�لطات
األردنيّة /وطلبوا املس�اعدة من إرسائيل/
فكان�ت املس�اعدة اإلرسائيلية ه�ي ..ما
حدث لقبية /كفرقاسم  /1956كورفيو،
أعل�ن حظر التج�وّل نه�اراًا /والفلحون
كان�وا هن�اك ..يف حقولهم /وما س�معوا
بحظ�ر التجوّل ..وع�ادوا /م�ن عملهم،
اً
إنس�انا ،استلزم
فأوقفوا إىل الحائط56 /
اً
نريانا كثرية /بحر البقر
إزهاق أرواحهم/
 /1970املدرس�ة كان�ت كب�رية ،وحي�دة
ّ
تع�ج باألطف�ال /إصاب�ة
يف املنطق�ة/
اً
يقينا كم كان عدد
مبارشة /ال أح�د يعلم
األطفال /ثم ،لم يبق منهم كثري يف املكان/
يف منطقة بحر البقر /وأبو زعبل /1970
اً
ّ
جوي /ونهر البارد
عامل ...يف هجوم
70
اً
 /1972مرّة أخرى ..أطفال س�قطوا بعد
تدمري املخيّ�م /و 1972يف الطريق املؤ ّدي
إىل جوفايا /يف جنوب لبنان ،س�يّ ارة أجرة
دهستها دبابة ارسائيلية /سبعة مدنيني/
وطفل يف الثامنة من العمر».
وهذه نظرة إيريش ْفريد إىل أحد ّ
سفاحي
«إرسائي�ل» ،مناحي�م بيغ�ن ،ويمكن أن
تنسحب عىل أمثاله جمي اًعا من قادة الدولة
الصهيونيّة بل استثناء ،وعنوان القصيدة
«بيغ�ن» « :بيغ�ن يتكل�م /وه�و يتكلم/
كرج�ل دول�ة /ويري�د أن يس�مع /فمن
يس�مع؟ /الس�ادات ...ممكن /حسني..
ممك�ن /لكن ما معنى ذل�ك؟ /ما معنى
أن يتكلّم بيغن؟ /يعني ّ
أن القاتل يتكلّم/
مج�رم دير ياس�ني /مج�رم فن�دق امللك
إنساني /ذلك كلّه ..هو فقط:
داود /خطأ
ّ
إنس�اني /أمّ ا اإلره�اب /فهو فقط
خطأ
ّ
ما يفعل�ه الفلس�طينيّون /قاتل املئات/
اً
اً
ورجاال /والعدد يزداد عاماً ا
وأطفاال
نسا اًء
فآخ�ر /وأضح�ى اآلن /مج�رم لبن�ان/
مناحي�م بيغن يتكلّم /القات�ل يتكلّم عن
الس�لم /القاتل يتكلّم عن الحق والعدل/
مناحيم بيغن يتكلّم عن املس�تقبل /فمن
يس�مع؟ /الس�ادات ..ممكن /حس�ني..
ممكن /فماذا يس�معان؟/ما معنى كلم
القات�ل؟ /القات�ل يتكلّم عن مس�تقبل/
ّ
ولكن�ه بل مس�تقبل /فالطري�ق من دير
ياسني /إىل قتىل لبنان /كان أطول بسنني
عدي�دة /م�ن الطري�ق بني لبن�ان /وقرب
مناحي�م بيغ�ن /وطريقن�ا من�ذ اليوم/
ح�رة /س�يكون أقرص من
إىل فلس�طني ّ
طريق /الس�نوات الثلث�ني األخرية /بىل:
أق�رص من طري�ق /م�ن دير ياس�ني إىل
هنا».
أمّ ا االضطهاد َ
والنبْ�ذ اللذان تعرّض لهما
اً
فضل ع�ن التخوين وتهمة
إيريش ْفريد،
«مع�اداة الس�امية» (ي�ا للس�خرية!)
ّ
ف�إن قصيدت�ه «زم�ن املغرض�ني» ه�ي
خري تعب�ري ع�ن معاناته يف ه�ذا الصدد:
اً
خائنا /لشعبي /يسمّونني/
«يسمّونني
ّ
يهو ّد اًي�ا معاد اًي�ا للس�اميّة /ألنن�ي أتكلم
عمّ�ا /يفعلون�ه باس�م إرسائي�ل /ض� ّد
الفلس�طينيني /وض ّد عرب بلدان أخرى/
اً
وأيض�ا ض� ّد اليه�ود /اس�كتوا إىل األبد/
اً
وس�يأتي ي�وم الحق�ا /بع�د انته�اء هذا
الجنون /س�ريوح فيه اليه�ود الباقون/
باحث�ني ع�ن أث�ر يه�ود /لم يش�اركوا/
َ
ح�ذراًا /هكذا كان يش�ري
ب�ل كان�وا أكثر
األمل�ان /عقب اندح�ار هتل�ر /إىل أملان/
كان�وا حتى املايض القري�ب /مطارَدين..
أو ُقتلوا /إذ يحتاجون إليهم شهو اًدا /عىل
أن ثمة اً
ّ
أملانا /كانوا مختلفني /فهل تبقى
اً
كلمة /من تحذيراتي حيّة؟ /بل ..األهمّ/
هل سيبقى /يف فلس�طني /يهود أحياء/

نجوا من دمار /س�اهموا ه�م يف خلقه/
بظلمهم /زمن ُ
كنت حيًّا؟».
ْ
ّ
لع�ل رؤيا إيري�ش فريد األثق�ب واألدهى
تكم�ن يف قصيدته املذهل�ة والبليغة تحت
عنوان «من يهودي إىل الصهاينة»« :اهنأوا
مغرق�ون يف امل�وت /وإالّ كانوا
فموتان�ا
ِ
رصخ�وا برأيهم يف وجوهك�م /قد رصتم
َق َتل�ة ي�ا أبن�اء ضحاي�ا َق َتل�ة /تحالفتم
معهم ض� ّد أبن�اء ضحاياكم /واس�عدوا
أن َق َت َ
ل�ة أبنائنا جعلوا قل�وب البر تألف
القت�ل /حت�ى بات أس�ياد نص�ف العالم
ي�رون اليوم /جرائم قتلكم وكذبكم اً
عمل
ط ّي اًب�ا فل يحتجّ ون /واس�عدوا ّ
أن مارتن
بوب�ر صديقك�م قد م�ات /إذ ق�ال قبيل
موت�هّ /
إنكم لس�تم َور ََثة حكم�ة اليهود
القدام�ى /كل ..ب�ل رصتم تلمي�ذ هتلر
فحس�ب /واس�عدوا ّ
أن برتولت بريش�ت
َ
يب�ق موج�و اًداّ /
ألن ما كان س�يصدح
لم
ب�ه ع�ن ظلمك�م /كان س�يبقى ص�داه
يف أس�ماع العال�م وأس�ماعكم /ب�ل كان
ّ
سيظل حيًّا وأبقى من سلطانكم الباطل/
ولتس�ارعوا إىل الف�رح ،ففرحك�م قصري
امل�دى /كأفراح طغاة َ
وق َتلَ�ة آخرين /ثم
سيحيا الفلس�طينيّون واليهود يف سلم/
وسيحمدون الله عىل زوال الصهاينة».
يف الس�ياق الرؤي�وي نفس�ه ملص�ري
«إرسائي�ل» ،نقرأ هذه القصي�دة الرائعة
َ
«تعال يا/
تحت عنوان «بلغ�ة القدامى»:
شعب إرسائيل /اخرج من إثمك /دع عنك
ذاك /ال�ذي يجعلك أضحوكة الش�عوب/
وكذلك الذي�ن يت�و ّددون /يف وجهك /من
ّ
ويحكون أنوفهم /من
أجل مصالحه�م/
وراء ظه�رك ..هازئ�ني /:هاك�م ش�عب
الكت�اب املقدس /ه�و مح�بّ للنتقام..
جشع /مثل ّ
أي شعب /يف العالم الوسيع..
َ
تعال /يا ش�عب إرسائيل /ابتعد
الدامي/
ع�ن إثمك /م�ا برح�ت الفرص�ة مؤاتية
ّ
ش�اقة /ولن يقودكم
للع�ودة /وإن تكن
ذه�ب /أو كنوز وف�رية /ب�ل إن الطريق
الوحي�د /ه�و طريق التكفري ع�ن اإلثم/
هك�ذا انبي�اؤك /يف الع�رص القدي�م/
َ
أس�معوك كلماتٍ قاس�ية /لم ينافقوك/
وأنت ..لم ترجمهم جمي اًعا /بل اس�تمعت
تطل إالّ
ّ
اً
وإن َ
أحيان�ا /إىل أحدهمْ /
كنت لم
َ
نادراًا /وأنت نفسك تعرف /إىل أين يقودك
طري�ق آثامك /الذي تميض في�ه وتعبّده
للجيوش /طريق غطرس�تك /الذي ينمو
في�ه خوفك املخبّأ /ع�ىل نحو أرسع /من
ش�جاعتك الصاخب�ة /ومن ك� ّم عتادك/
َ
وأن�ت تعلم نهاي�ة /مَ ْن جع�ل بأفعاله/
َ
ّ
ْ
وأقوال�ه /كل مَ ن َحوْله /ع�دوًّا له /فإن
لم تكن ه�ذه النهاية اليوم فغ اًدا /وإن لم
تك�ن غ اًدا فبعد غدْ /
وإن لم تكن بعد غد/
ففي زمن أبنائ�ه وأحفاده /وأنت تعرف
معن�ى /األل�م وأكل الرتاب /تع�رف ذلك
اً
عميقا
من آالم�ك املديدة /التي حف�رت/
مثل أخادي�د وتجاعيدّ /
خطه�ا الزمن يف
وج�ه عتيق /ل�ذا علي�ك /أن تع�رف آالم
مَ ْنَ /
ص َنعْت آالمهم /وال تنتظر /وال َتر ِْو
آالماً �ا /زرعته�ا /بآالم جدي�دة /فتنمو/
اً
اً
وتحم�ل َ
مضاعف�ا /أعظم
محص�وال
لك
َ
ممّ�ا تس�تطيع َحمْله /إىل بيت�ك /تعال/
قبل ف�وات األوان /أيّها الش�عب القديم/
قب�ل أن تميس َه ِرماً ا ..عاج اًزا عن العودة/
أو س�تنتظر ع�ودة أحج�ار زواي�ا دارك/
َ
تسحقك».
تحت وطأة رضبات/
وعىل طريقة «من فمك أُدينك» ،يس�تعيد
ْفريد مقط اًعا حقيق اًيا من خطاب ملوش�يه
داي�ان إىل طلب ّ
كأنه «يتبن�اه» ويضمّنه
ّ
مجموعت�ه ه�ذه« :مس�توطناتنا كلها/
ُش�يّدت فوق أنقاض /قرى فلسطينيّة/
ل�م َنمْحُ ه�ا من أساس�ها فحس�ب /بل/
ومحون�ا أس�ماءها /من كت�ب التاريخ/
فأضحى لديهم /س�بب وجيه /للكفاح/
ض ّدن�ا /ومش�كلتنا /ليس�ت كي�ف/
الخلص منهم /بل كيف /العيش معهم/
اً
ولو ُ
احتماال
كنت أنا /فلسطينيًّا /لكنت �
� من رجال املقاومة /يف منظمة فتح».
 ...وأمّ ا الس�لم ،فيا س�لم ،يس�خر منه
إيريش ْفريد ّ
رش سخرية يف قصيدة منحها
عنوان «بني السادات والصهاينة»« :السلم
الذي ليس س�لماً ا /صا ِن ُعه /ليس صانع

س�لم /بني ورثة نارص /وديمقراطيني/
ليس�وا ديمقراطيني /ملصلحة املرصيني/
وملصلح�ة اليه�ود /وه�و لي�س ملصلحة
املرصي�ني /ولي�س ملصلح�ة اليه�ود/
صلح�اّ /
اً
اً
يب�ر
صلح�ا /لي�س
يصن�ع
اً
موقظا اً
اً
آماال /ليست آماال/
بمس�تقبل/
يف فلسطني /ليست فلس�طني /الباطل/
اً
باطل /وعنرصي�ة الصهاينة /ما
ما زال
ّ
برحت عنرصية /واملطرودون /ما انفكوا
ّ
وحقهم ال
مطرودين /وقراه�م املدمّ رة/
حقا /وأملهم ال يزال اً
يزال ًّ
أمل».
إىل ّ
ل�ب ه�ذه القصائد ،القصي�دة الهدف
اً
عنوانا
واأل ّم واألس�اس ،التي منحها ْفريد
ملجموعت�ه باألملاني�ة «»H̸re Israel
(اس�معي ي�ا إرسائي�ل) ع�ام ،1974
اً
ّ
خلفا للقصائد
األصيل،
وأعرضها برتتيبها
الس�ابقة الت�ي ف�رض ضي�ق املس�احة
ترتيبها عىل هذا النحو اآلنف اعتماده.
()1
كغريب عنكم ،كعد ّو لكم
طافح بكرهكم ..ال أتكلّم
فأنا أتكلّم واح اًدا منكم
عرف اً
أيضا الشتات
ويف غرف الغاز واألفران
حيث ُقتلت عائلتكم
أُعدم كذلك أهيل ..وأُحرقوا
من ذلك الحني ..أكافح
ض ّد ما أ ّدى إىل ذلك
ض ّد قوى
صعدت بهتلر إىل السلطة
تختف بعد
ولم
ِ
عن هذه األرض
فما أنتم فاعلون
ّ
إنكم تنعمون بمؤازرتها
()2
هم يرومون منكم
ما أرادوه من هتلر
اً
خطوطا أماميّة
أن تصبحوا
العاملي
لنظامها
ّ
لذا ال ب ّد من أن أصبّ
كلمي القايس
يف آذانكم
التي مألتموها باطل
لفعلكم يف زمن األنبياء
اً
وشاقا
ومهما يكن األمر مريراًا
ومهما يكن ر ّدكم قاس اًيا
لن تجرسوا عىل القول
ّ
إنه كان كلم أعدائكم وحدهم
ولن تقولوا بعدئ ٍذ
ّ
إن يف زمن انتصار اليهود
ْ
لم يكن بينهم مَ ن نطق
ض ّد ظلم اقرتفوه
()3
لقد عانيتم يف أوروبا
من جحيم الجحيم
من ملحقة ..من مطاردة
وموت من الجوع بطيء
من عنف القتلة
من عجز ضعفكم
ّ
أحط أشكال الظلم
من
ّ
الذي ال يدين إال بالقوّة
راقبتم جلّديكم
وتعلّمتم منهم
الحرب الخاطفة
وأعمال العنف ّ
املؤثرة
ما تعلّمتوه
تبغون اآلن تلقينه
يا أبناء زمن الظلم
الذين نشأوا يف أحضانه

()4
رصتم اآلن زارعني ماهرين
رويتم الصحارى
بيد ّ
أن الفقراء الذين كانوا قبلكم هناك
طردتموهم
أولياء نعمتكم الذين أرسلوا إليكم البذور
واملال لألعمال
والسلح للعسكر
يرون :البذور أثمرت اآلن
ليس اً
نباتا فحسب:
فمقابل الكراهية
الظاملة التي طاردتكم
اً
كراهية أكثر عدال
تحصدون اليوم
ما كنت أو ّد أن
تغرقوا يف البحر
ولكنني ال أو ّد اً
أيضا
اً
عطشا
أن يموت غريكم يف الصحارى
كنتم مطارَدين
ُ
وكنت واح اًدا منكم
ّ
فكيف أظل معكم
وأنتم مطا َ ِردون
()5
لم تتعلّموا من الشعوب
بل من أسيادهم
لم تمسوا ضحايا اآلخرين
بل غدوتم تضحّ ون باآلخرين
وقوّتكم إىل زوال
تلك التي تخالون ّ
أنها كافية
لتنتزعوا من املساكني أرضهم
التي سكنوا فيها
()6
وجوههم
تشبه وجوهكم
لغتهم
قريبة من لغتكم
هم اً
اً
أحيانا
أيضا اقرتفوا الظلم
ليس كل يشء أسود أو أبيض
فأنتم وهم
أحرقتم الشمس عينها
أمّ ا ظلمكم فكان أعظم
إذ أُعطيتم اً
ْ
أرضا
ّ
ممّن ال يحق له
إعطاءكم إيّاها
ُظلمتم حيث كنتم
أكثر من اآلخرين
بيد أن الفقراء الذين سلبتموهم أرضهم
لم يكن لهم َذ ْنب يف ذلك
كنتم اً
أيضا فقراء
ّ
إنما أكثر يرساًا
ممّن اشرتيتم أرضهم
هذا تقري اًبا ما فعله اليانكي مع الهنود
الحمر
()7
عودوا ،عودوا
فمن زوّدكم اً
اً
وسلحا
ماال
لن يكون هنا عىل الدوام
لكي ّ
يوفر لكم الحماية
العودة لن تكون يسريةاً
فكراهية الفقراء تحيا مدي اًدا
ّ
يتمنون لكم
وكثر
ّ
ّ
تتمنون لجلديكم
ما كنتم
ليس أمامكم طريق آخر
يفتح لكم آفاق املستقبل
إن لم يكن مستقبل
املكروهني إىل األبد
عودوا ،عودوا
اً
سلحا وماال
فمن زوّدكم
يحتاج إليكم مجرّد مرتزقة
ض ّد املستقبل

ض ّد وضع نهاية للستغلل
ض ّد آمال الفقراء
ض ّد الشعوب
اً
أخوة لكم
التي ينبغي أن تكون
()8
بني هؤالء كان
مَ ْن صاح:
«باليهود جمي اًعا إىل البحر»
ّ
إنما ليس هذا صوت املستقبل
وال تنسوا
ليس الجميع هكذا
أنتم اً
أيضا
لستم تفكرون هكذا أجمعني...
يف مرص وسورية
حكمت قوى مختلفة
غري تلك التي يف القصور...
()9
نادى امللوك بالكراهية
فهم ال يعرفون إالّها وسيلة
ّ
لحض الرعيّة
عىل القتال
ولكن حتى معاداة اآلخرين
اكتسبتموها
فالذنب ذنبكم
إن أضحى هؤالء ض ّدكم
وال تنسوا
ّ
أن يف نيويورك وهامبورغ ولندن
تكتب الصحف
بنحو أكثر و ًّدا ()...
عن هؤالء
ٍ
فهم يريدون دعم امللوك
أمّ ا البلد التي تتلمّس
ّ
بمشق ٍة نحو االشرتاكية
طريقها
فينصبون لها الفخاخ
وتخدمونهم أنتم
باألرواح والدماء
والثروات كلّها
التي يعوّضون عليكم بجزء منها
()10
ولو كنتم غري ّ
أكفاء
ألداء مثل هذا الدور
غري ماهرين وغري أذكياء
غري آدميني وغري أحرار
ّ
الجافة
لَ ُعلِّقتم عىل حبال الباطل
مثلما ُيعلَّق الناس عىل املشانق
ّ
إنه إنذار يكشف
إىل أين تفيض البسالة
إن ُ
والهمّة ْ
ضلِّلتا
فهما تخدمان الباطل
()11
ّ
إني ألَقول ذلك ملن
كانوا دوماً ا أعداءكم
وال يبحثون سوى عن ذريعة
الستعادة كراهيتهم القديمة
ولست أقوله
ملن تعلّم منكم من كارهيهم
أن يكرهوا ْ
أنفسهم
أو لريتضوا صورتهم املقيتة
بل أقول ذلك ض ّد
مَ ْن يريد اليوم اقتفاء
أثر َق َتلته
ليغدو هو نفسه قاتل
ْ
فإن أصبح أمركم بيده
فسوف يدمّ ر نفسه
رغم انتصاراته
مثلما فعل عدوّكم بكم

وأقول ذلك اً
أيضا
ض ّد صديق زائف
ّ
يستغل حاجتكم
ليورّطكم أكثر يف اإلثم
ض ّد الذين يحرّضونكم
فتغدو العودة مستحيلة
ّ
فيحققون غاياتهم
بدمائكم
()12
لقد حييتم بعد هؤالء
الذين قسوا عليكم
فهل تحيا قسوتهم
اآلن فيكم؟
كان بكم شوق لتصبحوا
مثل شعوب أوروبا
التي قتلتكم
فأصبحتم اآلن مثلها
أمرتم املهزوم:
اخلع نعليك
ثم طردتموه
كبش فداء إىل الصحراء
إىل جامع املوت الكبري
ذي النعال من رمل
بيد ّ
أنهم لم يسلّموا بالذنب
الذي علقتموه يف أعناقهم
وأثر القدم العارية
يف رمل الصحراء
أطول بقا اًء من أثر
قنابلكم ودباباتكم...
إنس�اني مفرط اإلنسانيّة
إيريش ْف ِريد
ّ
(ب�اإلذن من نيتش�ه ،وإن رم�ى عنوان
َّ
مؤلف�ه إىل مقاصد مختلف�ة) .فهل من
ّ
ينط�ق بالح�ق والحقيق�ة ه�و «معا ٍد
للساميّة» فيما هو من أبناء سام حس اًبا
ونس� اًبا؟! وه�ل مَ ْ
�ن يبغي إرج�اع بني
قوم�ه عن غ ِّيه�م وضلله�م وغفلتهم
ّ
يس�تحق أن
واس�تغلل أمم الغرب لهم
ُينع�ت ب��»كاره نفس�ه»؟! وه�ل مَ نْ
يؤمن بإنس�انيّة اإلنسان يف كل مكان يف
العالم يس�هل وصفه ب�»الخائن»؟! أين
الخيانة وكره النفس ومعاداة الساميّة
يف خطاب شاعر وكاتب معروف مكرّس
املوقع واألهميّة يف بلده ويف العالم أجمع
ْ
إن هو وقف إىل جانب املظلوم واملقهور
واملطرود من أرضه التاريخيّة فلسطني.
أال تكف�ي ع�كا وحيفا وياف�ا والقدس
والن�ارصة وبيت لحم وأريح�ا ونابلس
والجليل ،وسائر املدن والقرى والبساتني
الشاس�عة واألرايض الفس�يحة ،لتقف
شاه اًدا تاريخيًّا منذ عرات القرون ،وما
اً
أتراكا ،وبريطانيني،
قبل املس�تعمرين،
وغزاة آخرين ،عىل ّ
أن فلسطني راسخة
يف التاري�خ رس�وخ الجب�ال الت�ي ال
تتزح�زح؟! أليس�ت فلس�طني حقيقة
تاريخي�ة دامغة ،ببداوته�ا وحضارتها
وعمرانها وش�جرها وزيتونها ،وخريها
ّ
املمت�د ،وعائلتها األصيل�ة الطاعنة يف
الق�دم؟! هل كانت يوماً �ا ،عىل ما يزعم
املس�تعمرون واملس�توطنون الطارئون
ّ
واملتس�للون كاألفعى تحت
والغاصبون
جنح ظلم املستعمر الربيطاني وظلمه،
هل كان�ت اً
اً
«أرضا بل ش�عب» كي
حقا
ّ
محتل قاتل ومرتكب مجازر ل ُي ِحلَّ
يأتي
فيها «شع اًبا بل أرض»؟!
ه�ذا ما يقول�ه إيريش ْفري�د ،وال يقول
اً
ناصحا ش�عبه بأالّ
اً
ش�يئا س�وى ذل�ك،
ّ
يتح�وّل م�ن ضحيّ�ة إىل ج�لد ...لكنه
تحوّل يا إيريش ،وانتهى األمر .الضحيّة
ّ
ج�ل اًدا ،وم�ن الن�وع األكث�ر
ص�ارت
اً
توحش�ا ،واألقبح .فشكراًا لك ،وإن تكن
غادرتن�ا قب�ل أن ترى ع�ودة األرض إىل
أهلها الحقيقيني .يكف�ي ّ
َ
تركت لنا
أنك
ّ
ّ
الش�عري الذي َي ْن ُ ُ
رص الحق ض ّد
نضالك
الباطل .نح�ن مدينون لك بق�ول الحقّ
والحقيقة.
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حرك عود الثقاب

ماسك يعرتض عىل املحاكمة العاجلة
إيلون ماس�ك يطالب القض�اء األمريكي
بعدم إجراء املحاكمة قبل العام املقبل ،يف
ظل الدعوى التي قدمتها «تويرت» ضده،
ً
متهمة إياه ب�»النفاق و سوء النية».

طبق اليوم

حميش البصل بدبس الرمان

املقادير:
 البصل  6 :حبات (مقرش) الفلفل األخرض  1 :حبة (مفروم ناعم) الثوم  :فص (مهروس) جبن كريمي  :علبة جبن الشيدر  :كوب (مبشور) أعشاب مجففة  :ملعقة صغرية دبس الرمان  6 :مالعق كبريةطريقة التحضري:
اخلطي الجبن الكريمي مع الجبن الشيدر والثوم املهروس واألعشاب يف طبق.
ازييل رأس البصل لعمل حفرة لوضع الحش�وة مع الحرص عى إبقاء س�ماكة
مناسبة للبصل.
وزعي الحشوة داخل حبات البصل.
ضعي البصل يف مقالة وقلبيه ملدة  10دقائق حتى يطرى قليالً.
قوم�ي بتوزيع دبس الرمان وغط�ي املقالة واتركيه ملدة  10دقائق أخرى حتى
يطرى البصل.
قدميه ساخنا ً إىل جانب طبق من السلطة حسب الرغبة.

المتاهات

تق�دم إيل�ون ماس�ك ،أم�س الجمع�ة،
بطل�ب إىل القضاء األمريكي ،بعدم إجراء
املحاكم�ة قب�ل العام املقب�ل ،يف الدعوى
الت�ي رفعته�ا منصة «توي�رت» إلجباره
عى رشائه�ا وفق رشوط ّ
متف�ق عليها،

بعد أن طلبت شبكة التواصل االجتماعي
إج�راءات عاجل�ة.ويف وثيق�ة قضائي�ة
نقلتها وس�ائل اإلع�الم األمريكيةّ ،
يتهم
محامو رئي�س مجموعة تس�ال مجلس
إدارة موق�ع «تويرت» بالعمل عى ترسيع
القضي�ة.وكان مجل�س إدارة «توي�رت»
بدأ ،يوم الثالثاء ،إج�راءات قانونية ضد
إيلون ماس�ك ،إلجباره عى رشاء املنصة
حس�ب الرشوط املتف�ق عليه�ا معه،يف

نهاية نيس�ان/أبريل ،والتي تق ّدر قيمة
املجموع�ة املتمرك�زة يف كاليفورني�ا،
ب�� 44مليار دوالر.ويريد املس�ؤولون أن
تب�دأ املحاكمة ،يف أيلول/س�بتمرب ،حتى
ّ
تش�ل
ال تط�ول ف�رتة ع�دم اليقني التي
الرشكة إىل ح�د ما.وطلب امللياردير عدم
الب�دء بذل�ك ،قب�ل تاري�خ  13ش�باط/
فرباير ،نظ�را ً إىل الطابع املعقد للعنارص
التي سيتم فحصها.

«تيك توك» ينهي اجلدل ويعيد هيكلة قسم السالمة
املدير املس�ؤول عن قس�م الس�المة يف منصة «تيك ت�وك» روالن
كلوتيي�ه يغادر منصبه ،يف أيلول/س�بتمري املقبل ،يف إطار إعادة
هيكلة هذا القسم الذي يواجه جدالً واسعا ً يف شأن حماية بيانات
مس�تخدمي املنص�ة األمريكيني .قرر املدير املس�ؤول عن قس�م
الس�المة يف منصة «تيك ت�وك» روالن كلوتييه ،مغ�ادرة منصبه
يف أيلول/س�بتمري املقبل ،يف إطار إعادة هيكلة هذا القس�م الذي
يواجه جدالً واس�عا ً يف ش�أن حماية بيانات مس�تخدمي املنصة
األمريكي�ني .وقال كلوتييه يف مذك�رة وُ ّزعت عى املوظفني ،أمس
الجمعة ،ثم نرشتها الرشكة« :حان الوقت بالنس�بة إيل لتويل دور
جديد يف الرشكة ( ،)...وأصبح مستشارا ً اسرتاتيجيا ً مع تركيزي
بش�كل رئييس عى التأثري التجاري الذي تحدثه برامج الس�المة
ّ
واالئتمان».وأك�دت منص�ة «تيك ت�وك» اململوك�ة لرشكة «بايت
ً
دان�س» الصينية ّ
أن هذا التغيري ليس مرتبطا بالتطورات األخرية
ّ
للقسم.وأكد كل من
يف شأن سياس�تها لكنه مجرد إعادة هيكلة
رئي�س املجموعة ش�و زي تش�يو ،ونائب رئيس «باي�ت دانس»
املس�ؤول عن التكنولوجي�ا دينغ جون هون�غ ،يف مذكرة داخلية
أخرى نرشت عرب اإلنرتنتّ ،
أن «أحد جوانب املقاربة التي نعتمدها
للحد من املخاوف املتعلقة بسالمة البيانات ،يتمثل يف إنشاء قسم
جديد إلدارة معلومات املستخدمني يف الواليات املتحدة».وأضافت
املذكرة ّ
أن هذه الخطوة تمثل «استثمارا ً مهما ً يف حماية البيانات،
ما يؤ ّدي كذلك إىل تغيري دور املدير املس�ؤول عن قس�م السالمة.
واستنادا ً إىل ذلك ،قرر روالن التنحي عن منصبه الذي يفرض عليه

متابع�ة العمليات بش�ك ٍل يومي».ويف منتص�ف حزيران/يونيو،
ّ
تعني ع�ى املنصة أن تؤكد ّ
أن املوظف�ني العاملني يف الصني مُ تاح
أمامه�م الوصول إىل البيانات املتعلقة باملس�تخدمني األمريكيني،
بعدما كان موقع «باز فيد» ذكر هذه املعلومات.وجاء الخرب بعد
ش�هور من مخاوف أعرب عنها مسؤولون سياسيون أمريكيون
م�ن ّ
أن التطبي�ق الش�هري يس�تطيع توفري معلومات ش�خصية
للحكومة الصينية.وكانت املنصة أرس�لت قبل أس�بوعني رسالة
إىل  9أعض�اء جمهوريني يف مجلس الش�يوخ أعادت التأكيد فيها
ّ
أن الحزب الش�يوعي الصيني «لم يطلب منها الحصول عى هذه
البيانات».وقالت املنصة« :لم نوفر للحزب الشيوعي الصيني ّ
أي
معلومات عن املس�تخدمني األمريكيني ول�ن نقوم بهذه الخطوة
إن ُطلب منا ذلك».وكانت «تي�ك توك» أعلنت ،يف حزيران/يونيو،
ستحفظ حاليا ً
أن كل البيانات الخاصة باملستخدمني األمريكيني ُ
ّ
يف خوادم تابعة ملجموعة «أوراكل» يف الواليات املتحدة ،ولن تعود
مخزنة يف مراكز البيانات الخاصة بها يف فريجينيا وس�نغافورة.
وتخضع هذه الخطوة لدراس�ة تجريها لجنة االستثمار األجنبي
يف الواليات املتحدة ،وهي هيئة تتوىل تقييم مخاطر أي اس�تثمار
أجنب�ي ع�ى األم�ن القوم�ي للوالي�ات املتحدة.وألغ�ى الرئي�س
األمريك�ي جو بايدن ،يف  9حزيران/يوني�و  ،2021أوامر تنفيذية
كان أصدرها س�لفه دونالد ترامب بش�أن حظر تطبيقي الهاتف
املحمول اململوكني من الصني «تيك توك» و»وي تش�ات» بس�بب
مخاوف تتعلق باألمن القومي.

حل اللغز

العلامء يرصدون ...هل تصلنا رسائل ذكية من الفضاء؟

يطوّر العلماء حاليا ً تكنولوجيا االتصاالت
الكمومي�ة ع�ى األرض ،الت�ي تس�تخدم
جزيئات الكم إلرس�ال املعلومات .ويحتمل
أن تكون ه�ذه الطريقة يف االتصاالت أكثر
أمنا م�ن االتص�االت التقليدية .ف�إذا كان
هن�اك كائنات فضائية ذكي�ة ،فإنها حتما ً
قد اتقنت هذه التكنولوجيا أيضاً.
يعتق�د علم�اء الفيزي�اء النظري�ة ،أن
الحض�ارات الفضائي�ة الذكي�ة ،يمكن أن
ترس�ل إىل األرض رس�ائل كمومية.وتشري

مجل�ة  ،.Physical Review Dإىل أنه وفقا ً
للباحث�ني ،يمك�ن لجس�يمات الض�وء أو
الفوتونات االنتقال إىل مسافات بعيدة دون
أن تفقد خصائصها الكمومية, .الكمومية
تعني الرتكيز أساسا ً عى فيزياء املعلومات.
فعملي�ة إرس�ال وحفظ املعلوم�ات تتم يف
هذه الحالة باس�تخدام وس�ائل فيزيائية
مث�ل الفوتونات يف حال األلي�اف الضوئية
واإللكرتون�ات يف حالة التي�ار الكهربائي.
وهذا يعن�ي ،أن العلماء الذين يبحثون عن

إشارات من خارج كوكب األرض ،يمكنهم
البحث عن الرسائل الكمومية من حضارات
ع�ى كواك�ب أخرى.وكم�ا ه�و مع�روف
يطوّر العلماء حاليا ً تكنولوجيا االتصاالت
الكمومي�ة ع�ى األرض ،الت�ي تس�تخدم
جزيئات الكم إلرس�ال املعلومات .ويحتمل
أن تكون ه�ذه الطريقة يف االتصاالت أكثر
أمنا م�ن االتص�االت التقليدية .ف�إذا كان
هن�اك كائنات فضائية ذكي�ة ،فإنها حتما ً
قد اتقنت هذه التكنولوجيا أيضاً.

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
األش�خاص يف بيئ�ة عمل�ك إيجابي�ون بش�كل
خاص معك ؛ اس�تفد من ه�ذه الفرتة ملواجهة
مش�اكل صعبة مع فريقك وبالتايل اقرتب أكثر
من هدفك .ستس�اعد الديناميكية التي تتطور
داخ�ل الفريق ع�ى الوقوف بح�زم يف مواجهة
أصعب التحديات والنجاح م ًعا.

امليزان
أنت اآلن نشيط  ،وس�تكون قادرًا عى معالجة
التنينات املهمة .يساعدك التفكري الواضح عى
إكمال موضوع بنجاح .حتى يف حياتك الخاصة
 ،س�تصبح الش�كوك الت�ي ت�راودك واضحة ،
ويمكن�ك اآلن تجاوز الصعوب�ات التي تجنبتها
ً
سابقا

الثور
إن حالتك الجسدية والعقلية يف أفضل حاالتها ،
لذلك يكون لديك تأثري إيجابي كبري عى اآلخرين
الذين يرون إيجابيتك ويتألقون بثقة .س�تنفذ
الحم�اس الذي يغمرك ويتخل�ل كل من تتعامل
معه وتؤثر فيه  ،حتى تجدهم أفضل مس�اعدة
ومساعد لك يف تنفيذ وتحقيق أهدافك

العقرب
يف الوقت الحايل  ،يب�دو أنك تواجه عد ًدا متزاي ًدا
م�ن املضاعف�ات غري املتوقع�ة .ال يق�ع اللوم
ً
أحيانا .حاول
عى م�ن حولك – فأنت مخط�ئ
أن تحاف�ظ عى هدوئك وانظر إىل العقبات التي
تع�رتض طريق�ك كطريقة الكتش�اف مداخل
جديدة.

اجلوزاء
نظ�رًا ألن�ك تتواصل حال ًيا بش�كل جيد مع من
حول�ك ويمكن�ك تقدي�م مش�اريعك يف جو من
اإلثارة  ،فس�تتمكن ً
أيضا من جذب املش�رتكني
املتحمس�ني برسع�ة .توق�ف عن الش�ك فيهم
واقبل أي مس�اعدة يقدمونها ل�ك .حاول ً
أيضا
ً
منفتحا عى أفكار اآلخرين
أن تكون

القوس
تبدو مل�ن حولك كمبرش متعص�ب ؛ تحجم قليالً
وتقبل آراء وس�لوكيات اآلخرين .كذلك ال تغضب
بس�هولة إذا ارتك�ب اآلخرون أخط�اء  ،فاإلثارة
املفرطة ترض بصحتك اآلن  ،وتحتاج إىل العواطف
وتقدير نفس�ك .ننىس ضغوط الحي�اة اليومية ،
الراحة ستعيد شحن احتياطياتك من الطاقة.

السرطان
نظرًا ألنك شخص اجتماعي ً
حقا وربما أهملت
مؤخرًا واح� ًدا أو مجموعة من معارفك  ،فأنت
اآلن بحاج�ة إىل إص�الح ه�ذه العالق�ات م�رة
أخ�رى وإعادة االتصال .دائمً�ا ما تكون فرص
حل النزاع بني العائلة أو األصدقاء أعى .س�وف
تمر بساعات ال ُتنىس من االنسجام والتضامن

اجلدي
ستواجهك التحديات بش�كل غري عادي اليوم ،
مما يس�بب لك الكثري من الضغ�ط .ربما يجب
أن تتنح�ى يف بع�ض األحي�ان بدالً م�ن تحمل
املس�ؤولية عن كل يشء .سيساعدك عى توفري
طاقتك لألش�ياء املهمة ً
حقا  ،خاصة يف العمل.
يجب أن تفكر ً
أيضا يف صحتك

االسد
اليوم سيكون لديك الكثري من االهتمام يف العمل
وروح الفري�ق ملحوظ�ة .اعم�ل كفري�ق قدر
اإلمكان  ،ألن هذا يجعلك تش�عر بالراحة .افعل
ً
ش�يئا رائ ًعا اليوم مع أصدقائك .ماذا عن إقامة
الحفلة؟ أنت يف مزاج جيد ويمكنك التعامل مع
أي يشء .لكن ال ترهق نفسك

الدلو
أنت تعيش فرتة من التوازن الجس�دي والعقيل
املتناغ�م  ،وال توج�د عوائق خارجي�ة يف األفق
ً
أيض�ا  ،عى العكس من ذلك  ،فإن حاش�يتك يف
الغال�ب ودودة ومفي�دة وحياتك تس�ري عى ما
يرام .كونك أكثر نش�اطا  ،يمكن�ك أن تفعل ما
تريد القيام به.

العذراء
ال يشء يس�ري يف طريق�ك يف الوق�ت الح�ايل ،
ولك�ن إذا غ�ريت نهج�ك  ،يمكن�ك الوصول إىل
أهدافك بش�كل أرسع ويمكن أن تس�اعدك آراء
اآلخري�ن .يف حياتك الخاصة  ،س�تواجه جميع
أنواع املش�اكل  ،لكن يجب أن يكون لديك رؤية
واضحة لهذا املوقف.

احلوت
العوائ�ق الت�ي ت�م التنبؤ به�ا منذ زم�ن بعيد
تظه�ر تدريجي�ا ً وتتحول إىل حقيق�ة  ،وأصبح
من املس�تحيل تجنبه�ا .أكمل ه�ذه التحديات
يف أرسع وق�ت ممك�ن  ،حتى لو كان�ت املهمة
صعب�ة .كلم�ا ط�ال تأخ�رك  ،زادت العقب�ات
وتراكم عليك مضاعفة جهودك للتغلب عليها.
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الطلبة العراقي يمدد عقد حارسه مهدي
ويظفر بصفقة جديدة

إقبال :ربام أغادر يونايتد معار ًا

المستقبل العراقي /متابعة

يرييد العيب مانشسيرت يونايتيد الشياب ،زيدان
إقبال ،أن يحقق االسيتفادة القصوى من فرصته
يف الفرييق األول ،إلبهيار املدرب الجدييد إريك تن
هاج.
وقد جذب الالعب البالغ من العمر  19عامً ا األنظار،
عندما واجه العبين بارزين مثل فابينيو وتياجو
ألكانتيارا ونابي كيتيا ،خالل فيوز يونايتد الودي
 0-4عىل ليفربول ،ويأمل يف مواصلة ترك بصمته.
وعن ذلك قال الدويل العراقي ،يف ترصيحات نقلتها
صحيفة «دييل ميل» الربيطانية ،األحد« :لقد قلت
لنفيي ..قد تكون هيذه الفرصية الوحيدة التي
أحصل عليها يف الفريق األول».
وأضاف« :ما قدمته يعد جز ًءا من أسيلوب لعبي،
منيذ أن كنت صغ ً
ريا ،أريد الكيرة دائمًا ..أنا فقط
أفعل ما أفعله ،وال أشعر بأي ندم».
وتابع« :سيأحاول بذل قصارى جهدي عىل أرض
امللعيب ،وتيرك األمر لليه ً
حقيا ..وأود أن أشيكر
املشجعن عىل إظهار كل الحب والدعم يل مؤخرًا،
إنه شعور مدهش ..شكرًا لكم».

المستقبل العراقي /متابعة

إمكانية املغادرة
وترقى إقبال للفريق األول يف مانشسيرت يونايتد،
ووقع مؤخرًا عىل عقد جديد حتى عام .2025
وميع ذليك ،لم يسيتبعد تيرك النادي عىل سيبيل
اإلعارة ،إذا شيعر أن فرصه سيتكون محدودة يف
املوسيم املقبل.وقال يف هذا الشيأن« :لقد نشيأت
وأنيا أحب هذا النادي ..لقد لعبت هنا منذ أن كنت
يف الثامنية أو التاسيعة من عميري ..اللعب أمام

 90.000شخص (يف بانكوك أمام ليفربول) يشء
حلمت به» .واسيتدرك« :لكن إذا سنحت يل فرصة
الخروج عىل سيبيل اإلعارة ،فسيأقيم اإليجابيات
والسيلبيات ..اآلن مين السيابق ألوانه قيول ذلك،
فقط أنظير ماذا يخبئ املسيتقبل» .وختم إقبال:
«هنياك بالتأكييد شيعور جييد يف الفرييق ..إنيه
مدرب جديد (إريك تن هاج) ،والجميع سعداء يف
التدريب ..الجميع يعطي .»%100

إبراهيموفيتش يوقع عقده اجلديد جودو العراق يعسكر يف تونس
رسمي ًا مع ميالن براتب ضئيل حتضري ًا لدورة التضامن اإلسالمي

المستقبل العراقي /متابعة

ً
قادميا من فريق
حميد عىل كشيوفات االنيق
سامراء.
ويسيعى الطلبة بعد التعاقد ميع املدرب ثائر

المستقبل العراقي /متابعة
أنهيى ريال مدريد ،اإلثنن ،أول جلسية مران له هذا
األسيبوع يف املدينة الرياضة ،قبل السفر إىل الواليات
املتحيدة؛ حييث سييبدأ جولتيه لإلعيداد للموسيم
الجديد.

المستقبل العراقي /متابعة

أجيرى املنتخب العراقيي للجودو ،أوىل وحداتيه التدريبية،
صباح اإلثنن ،ضمن معسيكره التدريبيي املقام حاليا يف
تونس تحضريا لدورة التضامن اإلسالمي املزمع انطالقها
الشهر املقبل ،يف مدينة قونية الرتكية.
وأكد رئيس الوفد حسن مطرود ،يف ترصيحات نقلها املوقع
الرسيمي لالتحاد العراقي «املنتخيب الوطني خاض اليوم
أول وحدة تدريبية صباحية خفيفة عىل الشاطئ للتخلص
مين أعباء السيفر ومين أجل التحضيري لتنفييذ الربنامج
التدريبيي اليذي وضعه امليدرب التوني أنييس لونيفي».
وأضاف «الربنامج اليومي يشمل خوض  3وحدات تدريبية
يومية ،إذ سيتكون األوىل يف الصباح الباكر بجولة تدريبية
عىل شيواطئ البحر لرفع الحالة البدنية للفريق ،ويعقبها
وحدة تدريبية صباحية تكون داخل قاعة الحديد ،ويكون
الختام يف القاعة الداخلية عىل بسياط الجودو».وأشار إىل
أن االتحاد العراقي يسيعى جاهدا لتهيئة الالعبن نفسييا
وفنييا وبدنيا قبيل الدخول يف منافسيات بطولة التضامن
اإلسالمي التي ستقام يف تركيا خالل أغسطس/أب املقبل.
وختيم «نطمح من خالل املشياركة املقبلية يف حصد ثمار
الجهد الذي بذله االتحاد طوال األشيهر السابقة ،وتحقيق
أفضل النتائج رغم قوة املنافسن».

المستقبل العراقي /متابعة

وتيدرب الفرييق بقييادة امليدرب اإليطيايل كارليو
أنشييلوتي صباح أميس االثنين يف فالديبيباس مع
إيالء اهتمام خاص للعمل البدني وتمارين الكرة.
وسيسيافر الريال إىل مدينة بيفريل هيلز بوالية لوس
أنجلوس األمريكية اليوم الثالثاء ،بعد إجراء جلسية
مران أخري يف الساعة  10:00صباحا.

بالرشاء ،لضمه يف املريكاتو الجاري.
كما يراقب أرسنال ً
أيضا يوري تيلمانس،
نجيم ليسيرت سييتي ،من أجيل دعم خط
وسط الفريق يف الصيف الجاري ،ولكن لم
يتم تقديم أي عرض حتى اآلن.
ويريد الجانرز مواصلة دعم الصفوف ،من
أجل املنافسية وبقوة عيىل التواجد ضمن
أحد فيرق املربع الذهبي املوسيم الجديد،
بعدما فشيل يف حجز مقع ًدا له يف املوسيم
ً
خامسا.
املنرصم وحل
كميا ذكرت تقاريير صحفية أن أرسينال
يقرتب من التعاقد مع حسيام عوار ،نجم
لييون الفرنيي ،خيالل فيرتة االنتقاالت
الصيفية الجارية ،مين أجل دعم صفوف
الفريق.
وأوضحيت التقاريير أن هنياك منافسية
ً
أيضا من قبيل ريال بيتيس يف ضم الالعب

الشاب ،الذي كان ال يرغب ناديه يف التنازل
عين خدماته مين قبل ،إال أن هيذا املوقف
قيد تغيري مؤخرًا.وأشيارت التكهنيات أن
الالعب نفسه يريد االنتقال صوب الدوري

حارس برشلونة يرفض الرحيل

قيال تقرير صحفي إسيباني ،إن الربازييل نوربريتو نيتو
حارس برشيلونة ،رفض العرض املقدم من سيلتا فيجو
للتعاقد معه ،خالل سوق االنتقاالت الصيفية الحالية.
وبحسيب صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسيبانية ،فإن
نيتيو اليذي كان يؤيد فكيرة االنتقال إىل سييلتا فيجو يف

البدايية ،تراجع عين قراره ،ألنيه يرى أنه غري مناسيب
لسيلتا فيجو يف الوقت الحايل.
وكان نتييو أحد الالعبين الي 5الذين تم اسيتبعادهم من
جولة الواليات املتحدة األمريكية التحضريية قبل انطالق
املوسيم الجديد ،من قبيل املدير الفني تشيايف هرينانديز
لحسم مستقبلهم.
ويتبقى موسيم واحيد يف عقد نيتو مع برشيلونة ،والذي

رونالدو «مصمم» عىل الرحيل عن اليونايتد ..والوجهة فريق إسباين

ذكيرت تقاريير صحفيية ،أن ممثلين عن نجم كيرة القدم
الربتغيايل ،كريسيتيانو روناليدو ،تمكنوا من إقنياع مدرب
أتلتيكو مدريد ،دييغو سييميوني ،بضم «الدون» إىل الفريق
اإلسباني.
وبحسيب صحيفة « »Diario ASالرياضية اإلسيبانية ،فإن

يوفنتوس يستعد لتوجيه رضبة
لطموحات إنرت
المستقبل العراقي /متابعة

وجه نادي يوفنتوس صدمة ملنافسيه
إنرت ميالن يف املريكاتو الصيفي الجاري،
بشأن حسم إحدى الصفقات.
وزعميت العديد من التقاريير يف األيام
األخيرية أن إنيرت عيىل أعتياب التعاقد
مع الربازييل جليسيون بريمر ،مدافع
تورينو.ووفقيا ملوقيع «كالتشييو
مريكاتيو» اإليطيايل ،فيإن السياعات
األخيرية أشيعلت اليرصاع بين إنيرت
ويوفنتوس يف صفقة بريمر.
وكان يوفنتوس قد اتفق عىل بيع مدافعه
الهولنيدي ماتيياس دي ليخيت إىل بايرن
ميونخ نظري  80مليون يورو.
وأشيار املوقيع إىل أن يوفنتيوس بيات
املنافيس األقوى يف صفقة بريمر ،ويجهز
عرضيا يبليغ  40ملييون ييورو شياملة
املتغيريات لضم املدافيع الربازييل.وأوضح

أن عرض يوفنتوس يتفوق بقوة عىل إنرت
اليذي قدم  30مليون ييورو ،باإلضافة إىل
الالعب الشياب تشييزاري كاسادي.وذكر
«كالتشييو مريكاتو» أن بريمر حذف من
شيبكات التواصيل االجتماعي اإلشيارات
التيي أرسيلها بشيأن اقرتابيه مين إنرت.
وكان بريمير وضيع إعجابيا عيىل صورة
ليه بقميص إنيرت ،لكنيه عياد وحذفه يف
الساعات األخرية.

لعب سابقا لريال مدريد.
وكان روناليدو قيد سيجل  311هدفيا يف  292مبياراة مين
مباريات الدوري اإلسيباني ،عندما لعيب يف ريال مدريد بن
 2009و ،2018كما فاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات.
وتخىل تشيلي اإلنجليزي وفق تقريير لصحيفة «ذا تايمز»
الربيطانية ،عن فكرة ضم رونالدو للفريق بسيبب الصفقة
التيي أجراها يوم األربعياء ،وحصل بموجبهيا عىل خدمات

المستقبل العراقي /متابعة

رحيم سرتلينغ.
يف غضيون ذليك ،تحدثت تقاريير أخرى عن احتميال عودة
رونالدو إىل نادي سبورتينغ لشيبونة ،لكن الفريق الربتغايل
استبعد األمر.
ويف وقيت سيابق ،فاجيأ امليدرب الهولنيدي إريك تين هاغ،
اليذي تم تعيينه مؤخرا لقيادة مانشسيرت يونايتد ،الجميع،
بترصيحات «صارمية» حول النجم الربتغيايل ،حيث قال يف

ديباال عىل أعتاب االنضامم لروما

يبيدو أن املهاجيم األرجنتيني باولو ديباال وافق مين حيث املبدأ عىل
االنضمام إىل نادي روما يف صفقة مجانية بعد رحيله عن يوفنتوس،
حسيبما ذكر مصدر مقرب مين النيادي لي»رويرتز».وذكرت وكالة
األنبياء اإليطالية أن ديباال ،الذي ارتبط باالنتقيال إىل إنرت ميالن بعد
انتهاء عقده مع يوفنتوس ،سيوقع عقدا ملدة ثالث سنوات مع روما
مقابل سيتة مالين ييورو ( 6.09مليون دوالر).وفياز الالعب البالغ

من العمر  28عاما بخمسية ألقاب للدوري وأربعة ألقاب لكأس
إيطالييا مع يوفنتيوس بعد انضمامه إىل النيادي الذي يتخذ من
تورينو مقرا له قادما من بالريمو يف  ،2015وسيجل  115هدفا
يف  293مباراة بجميع املسابقات .وسيصبح ديباال رابع صفقة
لروميا يف فيرتة االنتقياالت الجارية بعيد العب الوسيط نيمانيا
ماتيتش والحارس مايل سفيالر واملدافع زكيشيليك.واحتل روما
املركز السيادس يف الدوري اإليطايل املوسيم امليايض ،وفاز بلقب
دوري املؤتمر األوروبي تحت قيادة املدرب جوزيه مورينيو.

برشلونة يعرض  3ماليني يورو لضم نجم تشيليس
المستقبل العراقي /متابعة
كشيف تقريير صحفيي إسيباني ،االثنين ،عين
تفاصيل العرض األول الذي أرسله برشلونة بشأن
التعاقد مع سيزار أزبيليكويتا ،مدافع تشيلي.
وينتهيي عقيد أزبيليكويتيا ميع البليوز يف صيف
 ،2023لكنيه يرغيب يف خيوض تجربية جديدة يف
املوسم املقبل.

وسيشيارك ريال مدرييد يف جولة أبطيال كرة القدم
 ،2022والتيي سيسيتهلها بمبياراة الكالسييكو
أمام برشيلونة يف مدينة الس فيجاس يوم السيبت،
وسيستمر يف سان فرانسيسكو ،ويلعب ودية أخرى
أميام أمرييكا املكسييكي ،قبيل أن يرحيل إىل لوس
أنجلوس ،ويواجه يوفنتوس.

أرسنال جيدد اهتاممه بضم نجم يوفنتوس

جدد أرسينال اهتماميه بالتعاقد مع نجم
يوفنتوس ،خالل فرتة االنتقاالت الصيفية
الجاريية ،مين أجل دعم صفيوف الفريق
قبل املوسم الجديد محل ًيا وقار ًيا.
وارتبيط اسيم أكثير مين العيب يف الفرتة
األخرية برغبة أرسينال يف ضميه ،ومنهم
آرثير ميلو ،نجيم يوفنتوس ،واليذي يريد
اليويف كذلك رحيله.
وبحسيب ميا ذكيرت صحيفة ديييل ميل
الربيطانيية فإن أرسينال جيدد اهتمامه
بالتعاقد مع آرثر ميلو يف املريكاتو الجاري،
ويفكرون يف اتخاذ خطوة جادة.
وأوضحيت التقاريير أنه مين املحتمل أن
يقوم أرسينال بالتقدم بعرض ،لضم آرثر
ميليو ،ملدة موسيمن يف يناير ميع التزام

المستقبل العراقي /متابعة

روناليدو اليذي يلعيب حاليا يف مانشسيرت يونايتيد ،ال يزال
مصمما عىل الرحيل أمال يف أن يخوض دوري أبطال أوروبا.
وأضياف املصيدر أن نيوادي كرة القيدم األوروبيية ال تبدي
اهتماميا كبريا بضم رونالدو الباليغ  37عاما ،رغم رصيده
الحافل باإلنجازات.
وذكرت الصحيفية أن ممثلن عن رونالدو تحدثوا إىل مدرب
أتلتيكو دييغو سييميوني ،وأقنعوه بأن يضم رونالدو الذي

أحميد للدخيول بقيوة يف املريكاتيو الصيفي،
واستقطاب أبرز العنارص للمنافسة عىل لقب
املوسم املقبل.

مران بدين قوي لريال مدريد قبل الرحيل للواليات املتحدة

المستقبل العراقي /متابعة
أعلن نيادي ميالن ،اإلثنين ،أن مهاجمه الدويل السيويدي
زالتيان إبراهيموفيتيش ،جيدد تعاقده مع النيادي حتى
صيف .2023
وأشيار النادي يف بيان له عرب موقعه الرسمي ،أن املهاجم
صاحب ال 41عاما ،سيواصل ارتداء القميص رقم (.)11
وليم يرش النادي إىل الراتب الذي سييحصل عىل زالتان ،إال
أن شبكة «سكاي سبورت» ،قالت إنه سيحصل عىل راتب
ثابت يرتاوح من مليون إىل مليون ونصف يورو ،باإلضافة
إىل متغيريات سيخية تتعليق بصناعة وتسيجيل األهداف
وإنجازات الفريق يف املوسم الجديد».
وأضافت الشيبكة« :زار باولو مالديني املدير التقني مليالن
وفيدريكيو ماسيارا املديير الرييايض ،إبراهيموفيتيش يف
بيتيه الواقع عىل بحرية جاردا ،وحصيال عىل توقيع النجم
السويدي عىل عقده الجديد».
وتابيع« :يأميل إبراهيموفيتيش يف العيودة للمالعيب بعد
نهائيات كأس العالم املقبلة يف قطر».
يذكير أن إبراهيموفيتيش خضيع لجراحية يف الركبة قبل
شهرين ،ومن املقرر أن يغيب عن املالعب فرتة ترتاوح من
 6إىل  7أشهر.

أعلن نيادي الطلبية العراقي ،االثنين ،تمديد
عقد حارسه دولفان مهدي.
وقيدم دولفان مهيدي ،مسيتويات رائعة مع
الطلبة ،وسياهم معه بشكل كبري يف الوصول
للرتتيب الثالث باملوسم املنقيض.
وسيبق ملهيدي أن مثل أنديية «زاخيو وأربيل
ونفط الوسط والنجف» ،قبل أن ينتقل للطلبة
يف املوسيم املايض ،كما شيارك مع املنتخبات
(الشباب واألوملبي واألول).
وكان الطلبية قد أعلن يف وقت سيابق ،تجديد
عقد الحارس حسين محمد ،كميا تم التعاقد
ميع حيارس الديوانيية ولييد عطيية مليدة 3
مواسيم ،فيما تم تمديد عقيد مدرب الحراس
حسن كامل لعام آخر.
كميا اعلين النيادي ،توقييع الالعيب مهيدي

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسيبانية،
فيإن برشيلونة بيدأ مفاوضيات التعاقيد ميع
أزبيليكويتيا ،األسيبوع امليايض ،وأرسيل عرضيا
لتشيلي يبلغ  3مالين يورو.
وأشيارت إىل أن ماتييو أليمانيي املديير الرييايض
لربشيلونة وجوردي كرويف عضو مجلس اإلدارة
سييواصالن العميل عيىل حسيم الصفقية هيذا
األسبوع.

وأوضحيت أن برشيلونة لديه معلومات
بأن تشيلي لن يعيق رحيل أزبيليكويتا،
وسييوافق عىل مغادرته مقابل عرض مايل
منخفض ،بمجرد التعاقد مع العب بديل.
ويسيتطيع أزبيليكويتيا اللعيب كقلب دفاع
وظهري أيير وأيمن ما سييوفر العديد من
الحليول أمام امليدرب تشيايف هرينانديز يف
املوسم الجديد.

اإلنجلييزي ،ما يمنح أرسينال دفعة قوية
يف هذا الصدد ،ومن املتوقع أن يتم حسيم
عملية التعاقد ،خاصة وأن ليون ال يمانع
حال ًيا فكرة االستغناء عن خدماته.

سييعود للتدريبات ميع الي 4العبين اآلخريين يف املدينة
الرياضيية لربشيلونة وهيم «ريكيي بوييج ،مينجويزا،
برايثوايت ،وأومتيتي».وخرج نيتو من حسيابات تشيايف
هريناندييز يف املوسيم الجدييد ،نظرا ألن الخييار األول يف
مركيز حراسية املرميى مضميون لألملاني ميارك أندريه
تري شيتيجن ،وسييكون بديله إينياكي بينييا بعد إعارته
الناجحة مع جالطة رساي الرتكي املوسم املايض.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2648الثالثاء  19تموز 2022

امـضـاءات

مساحة للرأي

يوسف السعدي

محمد عبد الجبار الشبوط

معتقدي يف تأسيس الدولة احلضارية احلديثة

والية عيل ..نموذج احلاكم العادل

يف س�ياق حديث�ي ع�ن الدولة الحضاري�ة الحديث�ة كثريا ما
يسالني القراء عن كيفية تأسيس هذه الدولة.
وعن�دي جواب ع�ى ه�ذا الس�ؤال .وجوابي ليس م�ن بنات
افكاري وانما اس�تخلصته من تجارب قيام دول كثرية بغض
النظر عن انطباق وص�ف «الحضارية الحديثة» عليها .وتبدأ
هذه التجارب عى االقل من قيام الثورة الفرنسية واالمريكية
والروس�ية والصيني�ة وااليراني�ة وغريها .بل يمك�ن العثور
عى تج�ارب تاريخية قديم�ة مثل الدولة العباس�ية والدولة
العثمانية .وحتى دولة الرسول محمد (ص) يف املدينة .وكأننا
هنا امام ظاهرة تاريخية او سياق ثابت مضطرد متكرر.
ومن خالل هذه التجارب يمكن استخالص الكيفية التالية:
نعرف ان الدولة تتكون من الش�عب بوصف�ه العنرص االول،
ثم يض�اف اليه العنارص االخرى مث�ل االرض وغريها .ودلت
التج�ارب املاضي�ة ع�ى ان عملي�ة اقام�ة الدول�ة تب�دأ من
الشعب.
واتف�ق مع صديقي االس�تاذ جب�ار موىس الذي نّ
بي س�ياق
التطور املؤدي اىل قيام الدولة.
ً
فكرة لدى فرد واحد او عدة افراد متناثرين ،يؤمنون
يبدأ االمر
بالتغيري وتأسيس دولة عى طرازهم ،ويحلمون بهذه الدولة.
ليني يف روسيا ،وكيم ايل سونغ يف كوريا الشمالية ،وكاسرتو
يف كوب�ا ،وجورج واش�نطن يف ام�ريكا ،واالم�ام الخميني يف
اي�ران ،وماوتيس تونغ يف الصي .وقبل ذل�ك عيل بن عبد الله
بن عباس وابنه محمد بالنسبة للدولة العباسية ،وعثمان بن
ارطغرل بالنسبة للدولة العثمانية.
من املحتمل ان يفش�ل هذا الف�رد او االفراد يف تحقيق خطوة
اخرى اىل االمام وينس�اهم التاريخ والناس ،ومن املحتمل ان
ينجحوا يف مرشوعهم فيحفظ التاريخ لنا اسماءهم وقصص
نجاحهم.
وتبدأ الخطوة يف النج�اح حي يتواضع هؤالء االفراد بعضهم
للبع�ض االخر وتتالق�ى افكاره�م وطموحاته�م واحالمهم
ويتحول�ون اىل ما يس�ميه جبار م�وىس «جماع�ة التغيري».
وس�وف تش�هد هذه املرحلة حراكا فكري�ا وتدرجا يف انتباه
الجمه�ور الذي قد تتف�اوت ردود افعاله ونوعية اس�تجابته
للفكرة بي مؤيد متحمس ،او متلق بربود ،او مش�كك يائس،
او رافض معارض ،وغري ذلك.
ويف الح�االت الت�ي نجح�ت ،يحص�ل تفاعل كبري ب�ي نخبة
االفراد اصحاب الفكرة ،وجمهور الناس ،يؤدي اىل االنتقال اىل
املرحل�ة الثالثة اذا لم تظهر معوقات اخرى ،مثل كمية كبرية
م�ن الجه�ل واليأس واملعارض�ة ،او حكم دكتات�وري قمعي
متس�لط ،او قوى خارجية (اس�تعمارية غالبا) ال تريد للبلد
املعني التقدم والتطور ،او ربما ظروف موضوعية اخرى مثل
الحالة االقتصادية او االجتماعية او مستوى الوعي السيايس
العام .وهذه كلها عوامل س�لبية تؤدي اىل اجهاض الفكرة يف
منتصف الطريق.
اما اذا نجحت جماعة التغيري يف االلتحام بالجمهور (الشعب
او االم�ة) فكريا وش�عوريا ف�ان مرشوع الدول�ة الحضارية
الحديثة سوف ينتقل اىل املرحلة الثالثة ،وهي مرحلة «مجتمع
التغيري» و عندها يكون التغيري جاهزا.
يف هذه املرحلة س�يكون املجتمع ،او مجتم�ع التغيري ،قادرا
ع�ى انجاز التغيري واقامة دولته ،املعربة عن مس�توى الوعي
التي وصل اليها من خالل الفرتة السابقة.
س�وف يتطلب انجاز عملية التغيري توف�ر عوامل وامكانيات
مادي�ة اخرى ال يمكن انجاز التغي�ري بدونها .ودلت التجارب
املاضي�ة ع�ى ان مس�ؤولية توف�ري ه�ذه االمكاني�ات تقع
بالدرجة االوىل عى عاتق جماعة التغيري ومجتمع التغيري.
ومع ان اغلب التجارب املاضية سلكت الطريق الثوري إلنجاز
التغي�ري ،ف�ان ه�ذا ال يمن�ع ان تتوف�ر طرق اخ�رى للتغيري
بحسب البلد املعني .فقد يكون بامكان مجتمع التغيري اقامة
دولته الحضارية الحديثة بصورة تدريجية من خالل االليات
السلمية والدس�تورية امل����توفرة مثل االنتخابات .وبالتايل
س�وف يس�عى مجتم�ع التغي�ري اىل االش�رتاك يف االنتخابات
بطريق�ة مدروس�ة تضمن له البن�اء ال����تدريج�ي للدولة
الحضارية الحديثة.

ه�ذا الرج�ل الذي خاض يف السياس�ة فكان االب�رز ،وتفاعل
يف االنس�انية فكان املربز ،واي مي�دان يدخل فيه نجده قائدا
وزعيما وقدوة تحتذى ،لكل من يريد الخري والصالح.
ل�م يكن نبيا مرس�ل ولم ي�وح اليه ،لكنه اخ�ذ كامل وصايف
م�ا عن�د النبي بتفوي�ض من الخال�ق ..هو الق�ران الناطق،
وقل�ب محمد النابض ،روح االس�الم متجلية فيه هذا الرجل،
ال�ذي اذا ما اردت ان تقيس اي جانب من س�ريته ،كانت هي
املعيار واملسار الصحيح ،فصار املقياس لسالمة العمل يف اي
مجال.
جعله الب�اري لكل ركن من اركان الدين وعبادة من العبادات
عي�دا ،فجعل عي�دا الصالة ي�وم الجمعة ،وعي�د الصوم عيد
الفط�ر ،وعي�د الح�ج عي�د األضحى ،فعي�د الوالي�ة هو عيد
الغدير ،وهو خاتمة العبادات هو عيده االكرب ..وهذا يدل عى
ان والية عيل ابن ابي طالب ،ركن اس�ايس من اركان االسالم،
وهي الش�عرية التي اكمل الرسول بها الدين ،وهو أمر واجب
الطاعة وليس االرشاد ،فالوالية هي إكمال الدين والنعم ،هي
سعادة الناس ووالية عيل هي امتداد كل النبوات ،وليس نبوة
محمد عليه واله أفضل الصلوات..
امري املؤمني هذا اللقب الذي لم يكن صنيعة عى نفسه ،انما
خص به من السماء ..لقب لم يتصف به احد ،حتى من االئمة
املعصومي واس�توقف عليه يف معركة بدر ,عندما لم يسمح
النب�ي لعيل بالقتال ,فطلب جربيل من النبي ان يس�مح المري
املؤمني يف القتال ,الن املالئكة التي تقاتل مع املس�لمي تحب
ان ت�رى عيل يقاتل بينهم ,وقال الرس�ول لعيل هذا لقبك ,وال
ينبغي الحد من بعدك ان يكون له هذا للقب.
وينق�ل عن الحس�ن والص�ادق قالوا مل�ن لقبهم ب�ه (ويحك
اتلقبن�ي بلقب ال يك�ون اال لعيل ابن ابي طال�ب ،ال لقبله قد
ق�ال وال لبع�ده) ..وكالم للنبي يف اكثر م�ن حادثة و موقف،
اعطيى اشارات واقرارات عى ان عيل هو االنسان االكمل ،بعد
النبي محمد ،هو تج�يل والتناغم بي النظرية والتطبيق ,هو
وح�ي متحرك ,وضع حد فاصل ب�ي الثقافة ثقافة العرقية
والتعصب االس�المي الن ثقافته االنسان ,كرس ثقافة تؤمن
باملعتقد باعتباره تطبيق عميل للعدالة وليس ش�عارا ,كرس
ثقافة املواطنة.
هو بداية لحضارة االسالمية ،هو دفع االمة اىل طريق النجاة،
استمرار الرسالة املحمدية بتطبيقات عيل له ،وكان السند لها
يف جميع املراحل ,دولة عيل نموذج تطبيقي لدولة محمد..،
وض�وح عدال�ة وعلم عيل وانه االفضل بعد الرس�ول ،ليس يف
الفكر االس�المي وانما يف الفكر االنساني ,لذلك كتب عنه من
مختلف املش�ارب ,ولم ياثر علية اقص�اء عيل ومرشوعه عن
اداء س�لطة ،فهو انسانية شفافة تعطي وال تاخذ ,فعيل هو
ديمقراطي�ة حقيقة ,لكن املتلقي غري مس�توعب لعيل ،فهو
ال يحم�ل األمة كرها عى ما يقتنع ويري�د ،هو عنده نص و
املؤيدات الرشعي�ة ،ويدع الراي لالمة يف قبول والرفض ,كانه
يق�ول ان نجاح االنس�ان ه�و يف اختياراته لي�س عن طريق
الفرض ..رجل زاوج بي الفضيلة واالنسانية فأصدرت الدين
بطريق�ة جميلة ،امة محمدية علوية ،منس�جمة مع تعاليم
االسالم.
حديث الغدير هو ناقوس الخطر لكل حاكم انحرف عن دين،
فص�ار كوالية ديني�ة ومحبة وليس اداري�ة ,ومحاولة ابطال
حدي�ث الغدي�ر ،النه يثب�ت ان الوالية لعيل ش�املة ,وإن يتم
التكذيب فضائله من قب�ل اعداء عيل ذلك حتى ال يفضحون,
سبب حجب هذا االمر هو سيايس ،الن الحاكم الظالم ال يحب
عدل عيل ,فصار هو واوالده محور رصاع ،النهم الشخصيات
التي تحفظ االسالم لذلك توجه لهم الحراب.
عيل أيضا يش�كل محنة ملن ينتمي اليه ،النه حري به تطيبق
تعالي�م عيل ,و معي�اره يف حكم (أكرمكم عن�د الله أتقاكم)
ق�ال امري املؤمني من نصب نفس�ه امام للناس عليه ان يبدا
بتعليم نفس�ه قبل تعليم غرية) فواجبنا اذا ما اردنا سعادتنا
يف الدنيا واالخرة,اعادة اظهار عيل يف كل جوانب الحياة وليس
كمقات�ل فقط ,والس�ري ع�ى منهجه ,وتحقي�ق االمة واعية
ومتحدة والية الغدير ,ورغم اننا متفقون عى عمق الحديث,
ولكن نبتعد عن التطبيق.

الباذنجان ..تعرف عىل فوائد الثمرة األرجوانية

يعت�رب الباذنج�ان واحدا من أكثر الخضار املفيدة ،مل�ا له من آثار إيجابية يف
الحد من االلتهاب ،وخفض معدالت السكر يف الدم ،وتخفيض الوزن.
وتعترب األصب�اغ التي تعطي الباذنج�ان لونه األرجواني الداك�ن ،واملعروفة
باسم األنثوسياني ،مضادات أكسدة قوية ،ما يسهم بتقليل نسب االلتهاب
يف الجسم.
وبحسب موقع « إيت ذيس نت ذات» ،فإن الباذنجان لديه ميزة هامة تتمثل
يف املساعدة عى ضبط مستوى السكر يف الدم ،حيث أن محتواه من األلياف
يسهم يف الحفاظ عى مستوى الغلوكوز تحت السيطرة.
األلي�اف ذاتها ،تعترب عنرصا مهم�ا أيضا يف رحلة إنقاص ال�وزن الناجحة،
حيث يمكن أن يس�اعد تناولها يف الحفاظ عى الشعور بالشبع لفرتة أطول،
وفق دراسة نرشت نتائجها يف موقع .Europe PMC
كذل�ك فإن للباذنجان قدرة مدهش�ة يف تعزيز صح�ة العظام ،حيث يحتوي
عى نسب مرتفعة من املنغنيز الذي يلعب دورا هاما يف هذا املجال.
ويتفاع�ل املنغنيز مع العن�ارص الغذائية األخرى مثل الكالس�يوم وفيتامي
«د» لتكوي�ن عظ�ام قوية وصحية.ووجدت دراس�ة أجريت ع�ام  2021أن
الباذنج�ان يمكن أن يك�ون مفيدا يف عالج متالزمة التمثيل الغذائي بس�بب
تأثرياته املضادة الرت����������فاع ضغط الدم ،ومض����ادات الس�كري،
وتعزيز فقدان الوزن.

العراقـي

كـاريكـاتـير

ً
تثمينا الداءه املتميز
وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة يكرم مفوض مرور

الداخلية تصدر توجيه ًا ملديريات ومراكز الرشطة بخصوص الشكاوى
والتواجد امليداين

املقدم�ة م�ن قب�ل املواطني،
والعم�ل ضم�ن بطاق�ة
الش�كوى» ،مضيف�ا ً «كما تم
االيعاز اىل كافة ضباط التحقيق
بانجاز القضايا بش�كل مهني
ورشط�وي بحت».كم�ا ك�رم
الفري�ق عماد محم�د محمود
وكيل وزارة الداخلية لش�ؤون
الرشطة املفوض حس�ي عيل
خريالل�ه املنس�وب اىل مديرية
م�رور  /قاط�ع ال�دورة وذلك
اللتزام�ه وانضباط�ه اثن�اء
تنفي�ذ الواجب�ات املناطة به ،
و التي تعك�س الوجه املرشق
البطال املرور وما يبذلونه من
جهود حثيثة يف س�بيل تقديم
افضل الخدم�ات اىل املواطني
خدمتا ً لصالح العام.

بغداد  /املستقبل العراقي
اص�در وكي�ل وزارة الداخلي�ة
لش�ؤون الرشط�ة الفري�ق
عماد محمد محم�ود ،توجيها ً
ملديري�ات ومراك�ز الرشط�ة
بخصوص الشكاوى والتواجد
امليداني.
وذك�ر مكتب�ه يف بي�ان ان
»:الوكي�ل الفن�ي لل�وزارة
وج�ه كافة مديري�ات ومراكز
الرشط�ة املحلي�ة يف العاصمة
بغ�داد واملحافظ�ات بالتواجد
امليداني ملدراء االقسام واملراكز
يف االس�تعالمات الخارجي�ة و
منذ ساعات الصباح الباكر».
وعزا اسباب ذلك ،اىل «استقبال
كاف�ة الش�كاوى والدع�اوى

دحر داعش» يف عمل سينامئي عراقي إيراين مشرتك»
اعل�ن وزي�ر الثقاف�ة حس�ن ناظ�م ،ع�ن ني�ة
ال�وزارة يف إنتاج عمل س�ينمائي عراق�ي إيراني
مش�رتك يوثق مرحلة دحر داعش يف العراق.جاء
ذلك خالل اس�تقبال وزير الثقاف�ة ،بمقر الوزارة
الس�فري اإليراني يف بغ�داد محمد كاظم آل صادق
والوف�د املراف�ق له.وذك�رت الوزارة يف بي�ان ،انه
»:ج�رى خ�الل اللقاء بح�ث التع�اون يف مختلف
امللف�ات الثقافي�ة والتط�رق إىل مذك�رات تفاهم
التي أبرمه�ا الوفد العراق�ي يف زيارته األخرية إىل
طهران ،وتقديم التس�هيالت يف الس�ياحة الدينية
مع قرب الزيارة األربعينية ،واالتفاق عى مواصلة
اللق�اءات ب�ي الخ�رباء واملختص�ي يف مج�االت
الثقاف�ة والس�ياحة واآلث�ار ،وتفعي�ل مذك�رات
التفاهم ب�ي البلدين».وقال ناظمَّ ،
إن «زيارته إىل
طه�ران لم تكن زي�ارة بروتوكولي�ة َّ
وإنما جرى
االتفاق عى عدة برامج تأتي ثمارها قريباً ،ومنها

إقامة أس�بوع الفلم السينمائي اإليراني يحرضه
ً
صدى
عدد من خرباء الس�ينما اإليراني�ة التي لها
جي�د يف العالم» .وأضافَّ ،
إن «التعاون لن يقترص
عى املجال الس�ينمائي ،نّإنما س�يمتد إىل مجاالت
الس�ياحة الدينية واآلثار واآلداب وتبادل الخربات
يف املج�االت الثقافي�ة املختلف�ة وتطوي�ر مل�ف

ُ
ونحن
التع�اون يف صيانة اآلث�ار واملخطوط�ات،
نبح�ث م�ع الجانب اإليران�ي تقديم التس�هيالت
للس�ياحة الدينية م�ع قرب الزي�ارة األربعينية».
وأش�ار ناظ�م ،إىل «ني�ة ال�وزارة يف إنت�اج عم�ل
س�ينمائي عراقي إيراني مش�رتك يوث�ق مرحلة
دحر داعش يف العراق بعيدا ً عن التزييف التاريخي
ال�ذي رافق األفالم الس�ينمائية التي تناولت هذه
األحداث  ،وستوضع اللبنات األساسية لهذا العمل
خالل أسبوع الفلم السينمائي اإليراني الذي يقام
يف بغ�داد قريباً» .من جانبه أكد الس�فري اإليراني
أن «الجمهورية اإلسالمية يف إيران تبدي اهتماما ً
َّ
كب�ريا ً للتع�اون مع العراق يف ش�تى املج�االت ملا
يتمتع ب�ه البلدان من عالق�ات تاريخية وعميقة
مش�رتكة» ،مثنيا ً «جهود الوفد الوزاري العراقي،
وما حققه يف زيارته األخرية إىل طهران من توقيع
عد ٍد من مذكرات التفاهم».

واتساب يطلق ميزة جديدة لـ «املشغولني»
أطل�ق تطبي�ق التواص�ل الف�وري «واتس�اب»
مي�زة جدي�دة تس�اعد أولئ�ك الذي�ن ال وق�ت
لديهم للرد عى الرس�ائل فورا ،أثناء اس�تخدام
التطبي�ق عى أجه�زة الكمبيوتر.وأوضح موقع
( ،)WABetainfoال�ذي يتاب�ع أخبار واتس�اب
أوال ب�أول ،أن املي�زة الجديدة هي ال�رد الرسيع

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

ع�ى الرس�ائل ال�واردة إىل املس�تخدمي ،الذين
يستعملون نسخة أجهزة الكمبيوتر املكتبية من
التطبيق.وأشار املوقع ،إىل أن «القدرة عى توجيه
الرد الرسيع عى الرس�ائل متاح للمس�تخدمي
الذين ثبتوا التحديث األخري لتطبيق واتساب من
متجر مايكروسوفت».وتنبع أهمية هذه امليزة،

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

لك�ون نس�خة أجه�زة الكمبيوت�ر املكتبية من
تطبيق «واتس�اب» مصممة بطريقة ال تحتوي
هذه امليزة.وأش�ار املوقع إىل أن املي�زة الجديدة
س�تتيح للمس�تخدمي توجيه رد عى اآلخرين،
عرب الكتابة يف صندوق تنبيهات ()notification
يظهر عى الشاشة.

07801969233
07901463050
07709670606

ماذا تعرف عن فريوس «ماربورغ» القاتل؟

م�ع ارتفاع نس�ب املخاطر عامليا ً م�ن زيادة تفيش األمراض والفريوس�ات،
أعلن�ت منظمة الصحة العاملية ،تفيش ف�ريوس «ماربورغ» يف غانا ،بعد 11
شهرا ً من تسجيل أول حالة وفاة بالفريوس يف غربي إفريقيا.
وينتمي الفريوس إىل عائلة «إيبوال» ،وقد تفىش يف السابق بأماكن أخرى عرب
القارة السمراء بأنغوال والكونغو وكينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا.
وال تنتقل العدوى من األش�خاص املصابي بفريوس «ماربورغ» إىل األخرين
عادة إال بعد ظهور األعراض عليهم.
ويمكن أن ينتقل «ماربورغ» عن طريق الدم أو س�وائل الجس�م أو األش�ياء
امللوث�ة كاألغطية أو املالب�س أو اإلبر.كما يمكن أن تنتق�ل العدوى إىل أفراد
األرسة أثن�اء قيامه�م برعاية أقاربه�م املرىض بهذه العدوى ،حس�بما ذكر
موقع «مايو كلينيك» الطبي.ويمكن أن ُيصاب أفراد الطاقم الطبي أيضا إذا
لم يستخدموا معدات الوقاية الشخصية املتخصصة التي تغطيهم من الرأس
إىل أخمص القدمي.وعادة يبدأ ظهور مؤرشات وأعراض فريوس «ماربورغ»
فج�أة خالل  5إىل  10أيام من اإلصابة ،وتتضمن مؤرشات املرض واألعراض
املبكرة ،الحمى ،والصداع ،وآالم يف املفاصل والعضالت.
ومع مرور الوقت ،تصبح األعراض حادة بشكل متزايد وقد تتضمن ،الغثيان
والقيء واإلس�هال الذي قد يكون دموي�ا ،باإلضافة إىل احمرار العي وطفح
جلدي ،وألم الصدر ،والسعال ،والت��������هاب الحلق ،وألم باملعدة ،ونقص
الوزن الشديد.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
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