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التخطيط تقر بعجز احلكومة
عن توفري وظائف للعـاطليـن:
ص3
هذا حلنا

الديمقراطي الكردستاين
يدعو االطراف السياسيـة لالستجابـة
ص2
ملبادرة بارزاين :اربيل بيتكم

يف اليوم الرابع م�ن االعتصام املفتوح الذي ينفذه
أنص�ار التي�ار الص�دري بداخ�ل الربمل�ان ،وج�ه
الص�در باخالئه واالعتصام خارج�ه حتى تحقيق
مطاليبه�م ،بينما دع�ا الكاظمي الق�وات االمنية
لفت�ح الجس�ور والطرق وس�ط بغ�داد.ويف اليوم
الرابع العتصامهم بمبن�ى الربملان العراقي بداخل
املنطق�ة الخ�راء وس�ط بغ�داد ،وج�ه صال�ح
محم�د العراق�ي املتح�دث الرس�مي باس�م زعيم
التي�ار الص�دري مقت�دى الص�در وال�ذي يوصف
بوزي�ره انص�اره باخ�الء مبنى الربمل�ان العراقي
خالل  72س�اعة واس�تمرار تظاهرهم يف محيطه
حتى تحقيق مطالب التيار برفض ترش�يح اإلطار
الش�يعي للوزير الس�ابق محمد ش�ياع السوداني
لرئاسة الحكومة الجديدة وتغيري الدستور والنظام
الس�يايس يف البالد.وكان رئيس الوزراء العراقي قد
ش�دد عىل رضورة اخالء املتظاهرين للمؤسس�ات
الرسمية يف اشارة اىل مبنى الربملان.وقال العراقي يف
تغريدة عىل أنه «بعد تحرير مجلس النواب وتحوّله
اىل مجلس للش�عب بفضل الله تعاىل وجهود الثوار
االبط�ال فقد تق�رر إخ�الء مبنى الربمل�ان وتحوّل
االعتص�ام أمام وح�ول الربمل�ان ومقرتباته خالل
مدة أقصاها  72ساعة من تاريخ اليوم».واشار اىل
ان�ه «إن كانت هناك أماكن أخرى ينبغي االعتصام
أمامها فس�تأتيكم التعليمات تبعاً» ،مش�ددا عىل
رضورة ديمومة االعتصام قائال انها «مهمة جدل
«لتتحقق مطالبكم التي س�نوافيكم بها الحقا ً لذا
يجب تنظيم اإلعتصام عىل ش�كل وجبات مع بقاء
زخم األعداد يف أوقات مح ّددة».
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بأسم «التغيري» 11 ..حزب ًا سياسي ًا يدعون اىل حل الربملان
وتشكيل حكومة جديدة
بغداد  /المستقبل العراقي

رفعت قوى سياس�ية عراقية حملت اسم
«التغي�ري» ،أم�س الثالث�اء ،ع�دة مطالب
ودعت االمم املتح�دة اىل دعمها بينها حل
مجلس النواب وتش�كيل حكومة جديدة،
كاش�فة عن عزمها اقام�ة مؤتمر وطني
جامع.
وضمت ه�ذه القوى «الحزب الش�يوعي
العراقي ،البيت الوطني ،التيار االجتماعي
الديمقراطي ،حزب االمة العراقية ،حركة
نازل اخذ حق�ي ،الحرك�ة الفيلية ،البيت
العراقي ،حزب الوعد ،حزب ابناء النهرين،

مقاتالت صينية تعرب مضيق تايوان
بغداد  /المستقبل العراقي
أف�اد التلفزي�ون الصين�ي بأن مقات�الت صينية ع�ربت مضيق
تايوان ،مع اس�تمرار التوتر الحاصل إثر زيارة رئيس�ة مجلس
النواب األمريكي نانيس بيلويس لتايوان.
وقالت قناة «يس جي تي إن» التلفزيونية الرسمية إن «مقاتالت
صينية من طراز  35-Suتعرب مضيق تايوان» ،من دون الكشف
عن تفاصيل أخرى.
وتأت�ي التح�ركات الصيني�ة عىل خلفي�ة زي�ارة رئيس مجلس
الن�واب األمريكي نانيس بيلويس إىل تاي����وان وس�ط اعرتاض
وتهدي�د بكني .وس�وف تكون زيارة بيلويس هي األوىل ملس�ؤول

نفط البرصة هتدد
 4رشكات عاملية :إياكم والعمل
مع إقليم كردستان
ص3

املجل�س التش�اوري ،حرك�ة ترشي�ن
الديمقراطية».وقال�ت الق�وى يف بي�ان
ت�اله قيادات االح�زاب ،يف مؤتمر صحفي
مش�رتك« ،مض�ت  10اش�هر ع�ىل اجراء
انتخابات ترشين  ،2021ولم تتمكن الكتل
السياس�ية املتنفذة ،م�ن معالجة االزمة
السياس�ية املس�تفحلة منذ س�نوات ،بل
واالرصار عىل نه�ج املحاصصة الطائفية
واالثني�ة ،ورصاع املصال�ح الضيق�ة».
وأضاف�ت أن «ذل�ك أدى اىل عج�ز مجلس
النواب ع�ن تأديت�ه مهامه الدس�تورية،
واس�تمرار حالة االنس�داد السيايس التي
انعكس�ت اثارها السلبية عىل عموم ابناء

مس�ار البناء الديمقراطي ،فأننا ندعو اىل
ح�ل مجلس الن�واب الح�ايل ،وعىل رئيس
الجمهوري�ة والنواب املس�تقلني والقوى
الوطنية الضغط من اجل تحقيق ذلك.
كما دع�ت اىل «تش�كيل حكوم�ة تحظى
بقبول سيايس وش�عبي ،وتكون مهمتها
ال�رشوع يف اتخ�اذ خط�وات عملي�ة عىل
طري�ق التغيري وتش�مل ،محاس�بة قتلة
املتظاهرين والكشف عن مصري الناشطني
املغيبني ،وتحريك ملفات الفس�اد الكربى
وتقديم الفاسدين للعدالة».

ش�عبنا ،وباتت تهدد الس�لم املجتمعي».
وتاب�ع أن�ه «يف ظل التطورات السياس�ية
وامليدانية الحاصلة ،اجتمعت قوى التغيري
الديمقراطية هذا اليوم الثالثاء ،وناقشت
مجري�ات االح�داث املتصاع�دة ،واك�دت
موقفها الثابت من عملية التغيري الشامل،
بالط�رق الس�لمية ،الذي يف�ي اىل بناء
الدولة املدني�ة الديمقراطية ،القائمة عىل
اس�اس املواطن�ة والعدال�ة االجتماعية».
وشددت «قوى التغيري» ،عىل «انها لم تكن
ولن تكون جزءا ً من أي رصاعات ال تخدم
مصالح العراقيني وتطلعاتهم».
واضاف�ت أن�ه م�ن منطلق الح�رص عىل
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احلشد الشعبي واجليش ينفذان عملية تفتيش جنوب سامراء

أمريك�ي بمث���ل هذا املس��توى إىل تاي���وان منذ  25عاما.
وتنظر الصني إىل زيارات املس�ؤولني األمريكي�ني لتايوان ،وهي
جزي�رة تتمتع بالحك�م الذاتي تق�ول بكني أنها ج�زء ال يتجزأ
من أراضيها ،عىل أنها إرس�ال إشارة مش�جعة للمعسكر املؤيد
لالستقالل يف الجزيرة.
وال يوجد لواش�نطن عالقات دبلوماس�ية رس�مية م�ع تايوان
ولكنها ألزمت نفس�ها «بموجب قانون أمريكي بتزويد الجزيرة
بوسائل الدفاع عن نفسها».
وتأتي زيارة بيلويس ،التي تحتل املرتبة الثانية يف سلسلة خالفة
الرئاس�ة األمريكي�ة واملنتق�دة منذ فرتة طويلة للصني ،وس�ط
تدهور للعالقات بني واشنطن وبكني.

اخلدمات الربملانية تعلن فقدان  15مليار دينار من أموال إعامر سنجار
إجرام بغداد تلقي القبض عىل متهم برسقة عجلة حكومية و 51متسوالً

مدير عام املوارد البرشية يف
الداخلية يستقبل مواطنني ومنتسبني
للوقوف عىل طلباهتم
ص8

الرتبية :شمول السادس االبتدائي
والثالث املتوسط من الراسبني بثالثة
دروس بإداء الدور ثاين
ص2

« »5ذهبيات للعراق
ببطولة قربص للقوس
والسهم
ص7

ص2

ص2

ص2

الرتبية :شمول السادس االبتدائي والثالث املتوسط من الراسبني بثالثة دروس بإداء الدور ثاين
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

ناق�ش وزي�ر الرتبي�ة عيل حمي�د الدليم�ي ،إمكانية ش�مول طلب�ة الثالث
املتوس�ط والسادس االبتدائي ب�امتحان»الدور الثاني» للعام الدرايس الحايل
م�ع هيئة الراي بعد اجتماع�ه مع لجنة الرتبية النيابية  .واتفق املجتمعون
عىل قرار ش�مول طلبة الس�ادس االبتدائي والثالث املتوس�ط من الراس�بني
بثالثة دروس بإداء امتحان الدور الثاني للعام الدرايس  .2022 - 2021نّ
وبني
املكت�ب االعالمي لوزير الرتبية أن معاليه عرض الق�رار عىل القيادات العليا
ً
مراعاة
يف الوزارة ضم�ن اجتماع هيئة الرأي ،وتم التصويت عليه باإلجماع؛
لظروف الطلبة بصورة عامة .ودعا الدليمي أبناءه الطلبة إىل استثمار هذه
الفرصة التي منحت له�م واملثابرة لتحقيق حلم النجاح ،فيما أثنى يف ختام
حديثه ع�ىل جهود لجنة الرتبية النيابية وحرصه�م الدائم عىل دعم العملية
الرتبوية ومستقبل الطلبة إلكمال مسريتهم العلمية.
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المستقبل العراقي  /عادل الالمي

يف الي�وم الراب�ع م�ن االعتص�ام املفت�وح
الذي ينفذه أنص�ار التيار الصدري بداخل
الربمل�ان ،وجه الص�در باخالئه واالعتصام
خارجه حتى تحقيق مطاليبهم ،بينما دعا
الكاظمي الق�وات االمنية لفتح الجس�ور
والطرق وسط بغداد.
ويف اليوم الرابع العتصامهم بمبنى الربملان
العراق�ي بداخل املنطقة الخرضاء وس�ط
بغداد ،وجه صالح محمد العراقي املتحدث
الرسمي باسم زعيم التيار الصدري مقتدى
الص�در وال�ذي يوص�ف بوزي�ره انصاره
باخ�الء مبنى الربمل�ان العراق�ي خالل 72
س�اعة واس�تمرار تظاهره�م يف محيطه
حتى تحقيق مطالب التيار برفض ترشيح
اإلط�ار الش�يعي للوزي�ر الس�ابق محمد
شياع السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة
وتغي�ري الدس�تور والنظ�ام الس�يايس يف
البالد.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد ش�دد عىل
رضورة اخ�الء املتظاهري�ن للمؤسس�ات
الرسمية يف اشارة اىل مبنى الربملان.
وق�ال العراق�ي يف تغري�دة عىل أن�ه «بعد
تحرير مجلس الن�واب وتحونّله اىل مجلس
للش�عب بفض�ل الله تع�اىل وجه�ود الثوار
االبط�ال فقد تقرر إخالء مبنى الربملان وتحونّل االعتصام
أم�ام وحول الربمل�ان ومقرتباته خالل م�دة أقصاها 72
ساعة من تاريخ اليوم».
واش�ار اىل ان�ه «إن كان�ت هن�اك أماك�ن أخ�رى ينبغي
االعتصام أمامها فس�تأتيكم التعليمات تبعاً» ،مش�ددا
ع�ىل رضورة ديمومة االعتصام قائ�ال انها «مهمة جدل

«لتتحقق مطالبكم التي س�نوافيكم بها الحقا ً لذا يجب
تنظيم اإلعتصام عىل شكل وجبات مع بقاء زخم األعداد
يف أوقات مح نّددة».
كم�ا وج�ه بإقام�ة ص�الة الجمع�ة املوح�دة لصلوات
جم�ع بغداد وباب�ل والكوت وكربالء والنجف يف س�احة
االحتفاالت وسط العاصمة يف نهاية هذا األسبوع.
واوضح املتحدث باسم الصدر ان التيار «يف طور تشكيل

لجنة م�ن قبل املحتج�ني إلدارة االحتجاجات وتنظيمها
واإلهتم�ام ب�كل م�ا يل�زم» .واالثن�ني ،دف�ع الفريقان
املتصارع�ان التي�ار الص�دري بزعام�ة الص�در واالطار
التنسيقي للقوى الشيعية بانصارهما اىل وسط العاصمة
يف اس�تعراض للقوة وس�ط مخاوف م�ن تفجرها عنفا
لكن االمور انتهت مس�اء بس�الم  .وأمس الثالثاء ،بارش
رئي�س الوزراء مصطفى الكاظمي اتصاالت مع الفرقاء

السياس�يني من اجل جمعه�م عىل طاولة
ح�وار واح�دة تبح�ث االزم�ة السياس�ية
الخط�رية التي تمر بها البالد حاليا ووضع
خارطة طريق لحلها.
ويف دلي�ل عىل ع�ودة اله�دوء اىل بغداد بعد
التظاهرات املتقابلة النصار التيار الصدري
واالطار التنس�يقي ،أعلنت قيادة عمليات
بغ�داد بان القائ�د العام للقوات املس�لحة
مصطف�ى الكاظم�ي ق�د وج�ه بالفت�ح
الكامل للجرس الجمهوري والباب الرشقي
واملنطقة الخرضاء م�ن جهة بوابة وزارة
التخطيط خالل الساعات املقبلة.
وقد اص�درت قيادات العمليات املش�رتكة
أم�را لقي�ادة عمليات بغ�داد بفتح الطرق
املغلق�ة يف العاصم�ة وبالفت�ح الكام�ل
للج�رس الجمه�وري والب�اب الرشق�ي
واملنطقة الخرضاء وسط بغداد.
وكان الكاظم�ي ق�د دع�ا يف خط�اب اىل
العراقي�ني االط�راف العراقي�ة اىل وض�ع
خارطة طري�ق نّ
لحل االزمة التي يعيش�ها
الع�راق حالي�ا فق�د طال�ب املتظاهري�ن
باخالء مبنى الربملان.
وطال�ب الجمي�ع بع�دم االنس�ياق نح�و
االتهامات ،ولغ�ة التخوين ،ونصب العداء
والكراهي�ة بني اإلخ�وان يف الوطن الواحد،
مناش�دا جميع األط�راف إىل الجلوس عىل
طاول�ة ح�وار وطني؛ للوص�ول إىل نّ
حل س�يايس لألزمة
الحالي�ة ،تحت س�قف الت�آزر العراقي ،وآلي�ات الحوار
الوطن�ي .وش�دد الكاظم�ي يف الخت�ام ع�ىل الفرق�اء
السياس�يني ب�رضورة االجتماع عىل طاول�ة واحدة من
أجل حوار وطني عرب تشكيل لجنة تض نّم ممثلني عن نّ
كل
نّ
للحل.
االطراف لوضع خارطة طريق
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بأسم «التغيري» 11 ..حزب ًا سياسي ًا يدعون اىل حل الربملان وتشكيل حكومة جديدة
بغداد  /المستقبل العراقي
رفع�ت قوى سياس�ية عراقية حملت اس�م
«التغيري» ،أمس الثالثاء ،عدة مطالب ودعت
االم�م املتح�دة اىل دعمها بينه�ا حل مجلس
النواب وتشكيل حكومة جديدة ،كاشفة عن
عزمها اقامة مؤتمر وطني جامع.
وضم�ت ه�ذه الق�وى «الحزب الش�يوعي
العراق�ي ،البيت الوطني ،التي�ار االجتماعي
الديمقراط�ي ،ح�زب االم�ة العراقي�ة،
حرك�ة ن�ازل اخذ حق�ي ،الحرك�ة الفيلية،
البي�ت العراق�ي ،ح�زب الوعد ،ح�زب ابناء
النهرين ،املجلس التش�اوري ،حركة ترشين
الديمقراطية».وقال�ت الق�وى يف بيان تاله
قيادات االحزاب ،يف مؤتمر صحفي مشرتك،
«مض�ت  10اش�هر ع�ىل اج�راء انتخاب�ات

إجرام بغداد
تلقي القبض عىل متهم برسقة عجلة
حكومية و 51متسوالً
ألقت مف�ارز مديرية مكافح�ة اجرام
بغ�داد ،أم�س الثالث�اء ،القب�ض ع�ىل
مته�م برسق�ة عجلة حكومية وس�ط
العاصمة.وذك�ر بيان ل�وزارة الداخلية
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان
«مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/
مكتب مكافحة رسقة سيارات الكرخ،
ألقت القبض عىل متهم لقيامه برسقة
عجل�ة حكومية حمل ن�وع {ازوزا بيك
آب} بيض�اء اللون يف منطق�ة العالوي
ببغ�داد ،حي�ث دون�ت اق�وال املته�م
وصدقت قضائيا ً باالعرتاف وتم توقيفه
وف�ق أح�كام امل�ادة  446م�ن قانون
العقوبات».كم�ا ألقت مف�ارز املديرية
«القبض عىل عدد من املتهمني لقيامهم
برسقة دراجات ناري�ة ودراجات التك،
ومتهمني آخري�ن بالتزوير ،ومطلوبني
بقضاي�ا جنائي�ة مختلف�ة خ�الل
املمارس�ات األمنية التي أجرتها مفارز
املديري�ة خ�الل ال�  24س�اعة املاضية
يف جانب�ي الكرخ والرصافة ،وتم اتخاذ
اإلجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم
إىل القض�اء لينال�وا جزاءه�م العادل».
فيم�ا ألق�ت وكال�ة ش�ؤون الرشط�ة
القبض عدد من املتهمني برسقة عجلة
و دراجات نارية و  51متسوالً يف بغداد
ومتهم�ني اخرين بتج�ارة املخدرات يف
واس�ط وتم اتخاذ االجراءات القانونية
بحقهم أصولياً.

ترشين  ،2021ولم تتمكن الكتل السياس�ية
املتنف�ذة ،م�ن معالج�ة االزمة السياس�ية
املس�تفحلة منذ س�نوات ،ب�ل واالرصار عىل
نهج املحاصص�ة الطائفية واالثنية ،ورصاع
املصال�ح الضيقة».وأضاف�ت أن «ذل�ك أدى
اىل عجز مجل�س النواب ع�ن تأديته مهامه
الدس�تورية ،واس�تمرار حال�ة االنس�داد
الس�يايس الت�ي انعكس�ت اثارها الس�لبية
عىل عموم ابناء ش�عبنا ،وباتت تهدد السلم
املجتمعي».وتاب�ع أن�ه «يف ظ�ل التط�ورات
السياس�ية وامليداني�ة الحاصل�ة ،اجتمعت
قوى التغيري الديمقراطية هذا اليوم الثالثاء،
وناقش�ت مجري�ات االح�داث املتصاع�دة،
واك�دت موقفه�ا الثابت من عملي�ة التغيري
الش�امل ،بالطرق الس�لمية ،الذي يفيض اىل
بن�اء الدولة املدني�ة الديمقراطي�ة ،القائمة

عىل اس�اس املواطنة والعدالة االجتماعية».
وش�ددت «قوى التغيري» ،عىل «انها لم تكن
ولن تك�ون جزءا ً من أي رصاع�ات ال تخدم
مصالح العراقيني وتطلعاتهم».
واضاف�ت أن�ه م�ن منطل�ق الح�رص ع�ىل
مس�ار البن�اء الديمقراطي ،فأنن�ا ندعو اىل
ح�ل مجل�س الن�واب الح�ايل ،وع�ىل رئيس
الجمهوري�ة والن�واب املس�تقلني والق�وى
الوطنية الضغط من اجل تحقيق ذلك.
كم�ا دع�ت اىل «تش�كيل حكوم�ة تحظ�ى
بقبول س�يايس وش�عبي ،وتك�ون مهمتها
الرشوع يف اتخاذ خطوات عملية عىل طريق
التغيري وتشمل ،محاس�بة قتلة املتظاهرين
والكش�ف ع�ن مص�ري الناش�طني املغيبني،
وتحري�ك ملف�ات الفس�اد الك�ربى وتقديم
الفاس�دين للعدالة».وش�ددت ق�وى التغيري

ع�ىل أن من واجب�ات هذه الحكوم�ة ايضا
«اتخ�اذ اجراءات ملموس�ة لحرص الس�الح
بيد الدولة ،واالس�تفادة من الفائض املايل يف
تحسني معيشة العراقيني».وشددت عىل أن
«تأخذ الحكومة عىل عاتقها العمل من أجل
ضمان تحقيق مستلزمات اجراء االنتخابات
العادل�ة والنزيه�ة ،بأرشاف امم�ي ،ومنها:
تطبيق قانون االحزاب ،بما يمنع الفاسدين
واالح�زاب الت�ي لديه�ا اذرع مس�لحة م�ن
املش�اركة يف العملي�ة االنتخابي�ة ،وضمان
اس�تقاللية املفوضي�ة العلي�ا لالنتخابات».
ودع�ت هذه الق�وى ،بعثة االم�م املتحدة يف
العراق ،اىل دعم تطلعات العراقيني ،يف تحقيق
نظ�ام حكم س�يايس ديمقراط�ي حقيقي،
ورعاي�ة حوارات قواه السياس�ية الوطنية.
وتابع البيان« ،إننا يف هذا الظرف الحساس،

نؤم�ن ان مرشوع التغيري الس�لمي ،يتطلب
إج�راءات ملموس�ة ،يف مقدمته�ا مراجعة
تفسريات املحكمة االتحادية ،بشأن (الكتلة
االك�رب) ونص�اب جلس�ة انتخ�اب رئي�س
الجمهورية ،وخرق التوقيتات الدستورية».
ومن أج�ل تحقيق ذلك ،يق�ول بيان القوى،
«نتوج�ه بالدعوة الصادق�ة إىل كافة القوى
واألحزاب والشخصيات الوطنية ،والحراكات
االحتجاجية الشعبية واالتحادات والنقابات
واملنظمات والفاعلني االجتماعيني ،اىل توحيد
الجه�ود ،والعمل الجل الحفاظ عىل مس�ار
التغيري الس�لمي ،الذي يس�تجيب لتطلعات
ابناء شعبنا ،يف وطن مستقر ومزدهر».
وأك�د «انن�ا بص�دد االع�داد ملؤتم�ر وطني
جامع ،من اجل تشكيل جبهة وطنية لقوى
التغيري».

جملس الوزراء يتخذ ثالثة قرارات أحدها خيص خليجي 25
بغداد  /المستقبل العراقي
ت�رأس رئيس مجلس ال�وزراء الس�يد مصطف�ى الكاظمي،
أمس الثالثاء ،الجلس�ة االعتيادي�ة الثامنة والعرشين ملجلس
الوزراء ،التي شهدت مناقش�ة تطورات األحداث يف البالد ،إىل
جانب بحث عدد من امللفات األساسية ،واملوضوعات املدرجة
عىل جدول األعمال ،وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها.
ويف بداية الجلس�ة اس�تعرض رئيس مجلس ال�وزراء القائد
الع�ام للق�وات املس�لحة األوض�اع السياس�ية واألمنية التي
يش�هدها البل�د ،وج�دد دعوت�ه إىل رضورة تضاف�ر الجهود
إلحالل االستقرار ونزع فتيل األزمات.
وأينّ�د مجلس ال�وزراء املبادرة الت�ي قدمه�ا الكاظمي والتي
حظيت بدعم سيايس داخيل وخارجي.
واس�تضاف مجل�س الوزراء نائ�ب قائد العمليات املش�رتكة
الفري�ق أول الرك�ن عب�د األمري الش�مري ،وعددا ً م�ن القادة
األمني�ني ،الذين اس�تعرضوا الوضع األمن�ي يف البلد ،وقدموا
تقييما ً أمنيا ً للحدود العراقية  -الرتكية.
ويف ضوء ما تمت مناقش�ته ،واف�ق مجلس الوزراء عىل إقرار
توصي�ات لجن�ة التقييم األمن�ي للحدود العراقي�ة  -الرتكية
املرافق�ة ربط�اً ،التي تتضم�ن تمويل ( )30ملي�ار دينار من
الن�ص املذك�ور يف قانون األم�ن الطارئ املنش�ور يف الجريدة
الرس�مية بتأريخ  4تموز  ،2022منه�ا  20مليار دينار لبناء
املخافر ،و 10مليارات دينار لآلليات.

وتق�وم وزارة املالية بتمويل قيادة قوات الحدود بمبلغ ()42
مليار دينار ،بحس�ب اآللية املذكورة يف ق�رار مجلس الوزراء
( 15لسنة  ،)2022وتحويلها إىل قيادة العمليات املشرتكة.
يكون اس�تثناء هذه املش�اريع م�ن تعليمات تنفي�ذ العقود
الحكومية ( 2لسنة .)2014
ويف سياق الجلسة قدم وزير الشباب والرياضة السيد عدنان
درجال تقري�را ً مفصالً عن التحضريات الجارية الس�تضافة
خليجي ( )25يف محافظة البرصة ،واستعراض نتائج اللجان
التي ش�كلتها ال�وزارة ،ورصد املبالغ املالي�ة إلقامة البطولة
التي ستكون كرنفاالً رياضيا ً كبرياً.
وق�د وجنّ �ه رئيس مجل�س ال�وزراء بتلبية جمي�ع متطلبات
البطولة ،وبما يضمن نجاح العراق يف استضافة خليجي ،25
ولقاء األشقاء يف البرصة.
وبعد مناقشة ملف بطولة خليجي ( )25قرر مجلس الوزراء
ما يأتي:
 تحويل املبالغ الالزمة من امليزانية التشغيلية للبرتودوالر أواملنافذ الحدودية ملحافظة البرصة إىل وزارة الشباب والرياضة
لتنفي�ذ املتطلبات ( ،1و )2يف كتاب وزارة الش�باب والرياضة
واس�تثناؤها م�ن تعليمات تنفي�ذ العقود؛ إلكم�ال إجراءات
التعاقد.
 تموي�ل مبل�غ  3مليارات دينار للتعاقد م�ع املالك التدريبيبحسب قرار مجلس الوزراء  15لسنة .2022
 -اس�تثناء محافظ�ة الب�رصة من تعليم�ات تنفي�ذ العقود

الحكومية ألغراض بطولة كأس الخليج العربي بكرة القدم.
وشهدت الجلسة اس�تعراض التقرير الوبائي ،وجهود وزارة
الصح�ة املس�تمرة يف مواجه�ة جائح�ة كورون�ا ،وتواص�ل
إجراءاته�ا يف توفري العالج�ات الطبية ،وتأم�ني اللقاحات يف
املنافذ الصحية بعموم العراق.
وناق�ش مجلس ال�وزراء املوضوع�ات األخ�رى املدرجة عىل
جدول األعمال ،وأصدر اآلتي:
أوالً /بنا ًء عىل ما عرضته وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات
واألشغال العامة ،بموجب كتابها املرقم بالعدد ( )371املؤرخ
يف  20حزي�ران  ،2022ق�رر مجل�س ال�وزراء املوافق�ة عىل
استكمال بيع قطع األرايض السكنية البالغ عددها ()58008
قطع�ة ،املذك�ورة يف كتاب الوزارة آنف�ا ً (م.خ )451/يف  2آب
 ،2022اس�تنادا ً اىل الصالحي�ات املخول�ة للمجل�س بموجب
أحكام املادة  40من قانون بيع وإيجار أموال الدولة  21لسنة
.2013
ثاني�اً /املوافقة عىل تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء (377
لسنة  )2021لغاية  31كانون األول  ،2022بشأن مرشوعات
تطوير املحالت والشوارع.
ثالث�اً /اس�تثناء رشكة النف�ط الوطنية العراقي�ة من تنفيذ
الفق�رات ( ،3و )4من قرار مجلس الوزراء  67لس�نة ،2022
ملدة  3أش�هر عمل ،بدءا ً من تأريخ إصدار هذا القرار؛ إلخراج
الحاويات املتكدسة بحسب ما مثبت يف كتاب الرشكة املذكورة
(ن /2ه�2أص )565/يف  31تموز  ،2022وملرة واحدة.

عملية أمنية مشرتكة لتأمني حدود صالح الدين ونينوى
نف�ذت قوة م�ن اللواء  51بالحش�د والقوات
االمني�ة ،أمس الثالثاء ،عملي�ة امنية لتأمني
الحدود بني محافظتي صالح الدين ونينوى.
وذكر اعالم الحشد يف بيان املستقبل العراقي

نسخة منه ان «قوة من قيادة عمليات صالح
الدين للحش�د املتمثل�ة باللواء  51بالحش�د
بمش�اركة قوة من جه�از مكافحة اإلرهاب
فوج صالح الدين واللواء  ٩1بالجيش رشعت

بتفتيش وتأمني الرشي�ط الحدودي الفاصل
بني صالح الدين ونينوى».
فيما شهدت العملية مسح وتفتيش املناطق
من الصك�ورات اىل منطقة مجباس الغنيمة

وتطهري جميع االنفاق والوديان.
وتواصل قيادة عمليات صالح الدين للحش�د
عملياته�ا يف مختل�ف املناط�ق ضمن قاطع
املسؤولية وفق الخطط األمنية املرسومة.
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اخلدمات الربملانية تعلن فقدان  15مليار
دينار من أموال إعامر سنجار
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف رئيس لجن�ة الخدمات واإلعم�ار النيابية النائ�ب محما خليل ،عن
فق�دان  15ملي�ار دينار م�ن أموال اع�ادة اعمار قضاء س�نجار املدمر يف
محافظة نينوى.
وق�ال خليل يف ترصيح صحف�ي ان «الحكومة العراقية تتلكأ وتتنصل عن
الزامتها إزاء قضاء س�نجار ،كما أن الحكوم�ة املحلية تتجاوزعىل حقوق
القضاء» ،مشريا ً إىل «رسقة األموال املخصصة لسنجار».
وأوض�ح« :كانت األموال املجم�دة تبلغ  28مليار دين�ار ،رصفت منها 13
مليار دينار ،فيما التزال  15مليار دينار مفقودة» ،الفتا ً اىل أن «اس�تحقاق
س�نجار يف قانون الدع�م الطارئ لألمن الغذائي يبل�غ أكثر من  300مليار
دينار ،لم يتم تخصيصه حتى اآلن».
وش�دد النائ�ب محما خليل ع�ىل «مقاض�اة الحكومة املحلي�ة والحكومة
االتحادية ،يف حال وجود أي شبهات للفساد» ،بهذا امللف.
أما بخصوص حاجة قضاء سنجار من التخصيصات العماره بشكل كامل،
ذك�ر رئيس لجنة الخدمات واإلعمار النيابية« :تحتاج س�نجار إىل نحو 10
ملي�ارات دوالر ،إلع�ادة إعمار جميع قطاعاته�ا وتعويض املترضرين من
أهاليها».
وحسب احصائيات املديرية العامة لشؤون اإلزيديني ،استشهد أو اختطف
س�تة آالف و 417مواطن إزيدي أثناء حرب داعش عام  ،2014فيما هاجر
نحو  120ألف آخرين إىل خارج البالد.
وكان مجلس النواب العراقي قد صونّت يف الثامن من شهر حزيران املايض،
عىل قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية.
يذكر أن عدد النازحني من قضاء سنجار الذين يعيشون يف إقليم كردستان
يبل�غ  330الف نازحاً 40 ،الفا ً منهم يعيش�ون خارج املخيمات ،وحس�ب
إحصائيات قائممقامية س�نجار ،فإن النازحني يش�كلون نسبة  %75من
سكان القضاء.
وكانت حكومة إقليم كوردستان والحكومة االتحادية قد اتفقتا بالتنسيق
مع األمم املتحدة ،عام  ،2020عىل عدد من النقاط ،منها ،تعيني قائممقام
مس�تقل ومهني للقض�اء ،ومراجعة املواق�ع اإلدارية األخ�رى ،وأن تتوىل
الرشط�ة وجهاز األمن الوطني واالس�تخبارات مس�ؤولية أم�ن القضاء،
وإبع�اد التنظيمات املس�لحة إىل خارج�ه ،وتعزيز أم�ن املنطقة من خالل
تعيني  2500ش�خص يف قوى األم�ن الداخيل ،وانهاء تواج�د حزب العمال
الكردستاني يف سنجار.

الدفاع تصدر بيان ًا بشأن تعيني وإعادة
املفسوخة عقودهم
بغداد  /المستقبل العراقي
نف�ت وزارة الدف�اع ،أمس الثالث�اء ،األنباء عن صدور أم�ر تعيني او إعادة
للمفسوخة عقودهم اىل الخدمة.
وذك�ر بيان للوزارة ،تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه« ،تناولت عدد
من مواق�ع التواصل االجتماعي كتاب يتضمن ام�ر خاص بتعني عدد من
املرات�ب ،وتود الوزارة ان تبني ان الكتاب ادناه هو كتاب مزور وغري صادر
من وزارة الدفاع».
وبين�ت ان�ه «يف ح�ال ص�دور أي امر خاص بتع�ني او إعادة للمفس�وخة
عقوده�م س�يتم اإلعالن عنه ضم�ن املوق�ع اإللكرتوني لل�وزارة ومواقع
التواصل االجتماعي الخاصة بها».

احلشد الشعبي واجليش ينفذان عملية تفتيش
جنوب سامراء
بغداد  /المستقبل العراقي
نفذت قوة مش�رتكة م�ن اللواء 41
بالحش�د والقوات االمنية ،الثالثاء،
عملي�ة تفتيش امنية جنوب مدينة
سامراءوانطلقت قوة مشرتكة من
اللواء  41والق�وات االمنية بعملية

تفتي�ش جن�وب س�امراء ش�ملت
بس�اتني وأحراش منطقة زور البو
حشمة يف ناحية يثرب.
وتتواص�ل العملي�ة لتفتي�ش
وتمش�يط املناطق الزراعية ضمن
قاط�ع املس�ؤولية إلدام�ة الجه�د
العملياتي واألمني وتأمني املنطقة.

الديمقراطي الكردستاين يدعو االطراف السياسية
لالستجابة ملبادرة بارزاين :اربيل بيتكم
بغداد  /المستقبل العراقي

دع�ا الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني ،أم�س الثالثاء ،جمي�ع األطراف
العراقي�ة لالس�تجابة للمب�ادرة الت�ي أطلقه�ا رئي�س اقليم كوردس�تان
نيجريفان بارزاني للتحاور يف اربيل من اجل الخروج من االزمة التي تعصف
بالعملي�ة السياس�ية العراقي�ة .جاء ذل�ك يف ترصيحات لس�كرتري املكتب
السيايس للحزب فاضل مرياني اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ،ودعا فيها
لالس�تجابة ملبادرة بارزاني والحضور اىل اربيل «اربيل هي بيتكم لنستعيد
ثق�ة الش�عب بهدوء وم�ن دون ضغوط�ات وتخويف؛ الن اربي�ل مدينة ال
تحميها املزاجيات واالجندات الخارجية» ،مؤكدا ان «الشعوب واالشخاص
الذين ينتظرون ومضة نور ال ظلمة ،الش�عوب التي ترغب بحياة س�عيدة
ومعيش�ة طيبة لهم ولعوائلهم ،وليس حياة مليئة بالبؤس والذلة والخوف
والرعب والفوىض» .وأش�ار مرياني اىل أن «إخواننا ورشكاءنا قد يتذكرون
الكم الكبري من االزمات واس�بابها ونتائجها والتي كانت كلها يف الحقيقة
بعيدة عن مصالح الفرد واملجتمع العراقي ،ولكن جس�امة االزمة االخرية
تحت�اج اىل الهدوء والتأني والتنازل والتش�اؤم من أجل أال يحصل الذي كنا
نتخوف منه ،وال تستعر نار الترصيحات النارية وال تنفجر احد املواقف وال
تحرق النار االخرض واليابس معا» .وأوضح مرياني ان هذه ليس�ت صورة
العراق والعراق ال يستحق أن يشتهر بهذا الشكل القبيح ويصبح مانشيتا
(عنوانا) رئيس�يا لالخبار ،عرب مظاهر التسلح والتهديدات للرشكاء وخلق
األوض�اع غ�ري املرغوب فيه�ا بهدف التغطي�ة عىل االحداث بش�كل تكون
الصورة يف مضمونها تتخذ مس�ارا غري محس�وب له وال�ذي ليس له حظ
لحل قريب للمش�كالت والخالص من الكوارث صعبا يف نتائجه إذا لم تفرغ
البنادق من اإلطالقات.
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نفط البرصة هتدد  4رشكات عاملية :إياكم
والعمل مع إقليم كردستان

قرر تعطيل الدوام لثالثة أيام

للعوائل املتعففة ..حمافظ البرصة يوافق عىل انشاء
 1000وحدة سكنية يف قضاء الزبري
المستقبل العراقي /محمد الجابري

واف�ق محاف�ظ البرصة املهن�دس اس�عد العيداني،
أمس الثاثاء ،عىل انشاء ( ١٠٠٠الف) وحدة سكنية
يف قض�اء الزبري تخص�ص للعوائ�ل املتعففة .وبني
املهندس عب�اس ماهر الس�عيدي قائممقام قضاء
الزب�ري ان موافق�ة املحافظ جاءت خ�ال االجتماع
الذي عقد معه ملناقش�ة موض�وع ازالة التجاوزات
الس�كنية يف عموم قضاء الزبري وخاصة يف املناطق
التي ينف�ذ فيها م�رشوع البنى التحتي�ة واملناطق
االخرى التي فيها مس�اكن تعرض مش�اريع التي
تنف�ذ يف املدين�ة وهن�اك عوائ�ل حالتها املعيش�ية
صعبة وليس لديها القدرة لانتقال او انش�اء الس�كن
الائق بها وخاصة بعد اش�غال معظم الدور الكرفانية

يف املدين�ة الكرفاني�ة الثانية من قب�ل العوائل التي تم
ازالتها ..
يذكر ان االموال التي سوف تخصص لهذا املرشوع هي

م�ن ضمن موازنة التخفيف م�ن الفقر املخصصة
م�ن قب�ل وزارة التخطي�ط والت�ي س�وف تنف�ذ يف
محافظة البص�رة مبينا ان الحكومة املحلية سوف
تقوم خال االيام القادمة بتهيأة االرض املخصصة
لهذا املرشوع املهم والحيوي  .حيث س�وف يتضمن
املرشوع اضافة اىل انش�اء الوحدات السكنية انشاء
البنى التحتية املتكاملة لتقديم الخدمات للمواطنني
وتك�ون يف موق�ع قري�ب م�ن املص�ادر الرئيس�ة
للخدم�ات.إىل ذل�ك ،أعل�ن محاف�ظ البرصة أس�عد
العيداني عن تعطيل الدوام الرس�مي أيام الخميس
واألح�د واإلثن�ني املقبلة.وقال بيان أص�دره مكتب
املحافظ ان «املحافظة قررت تعطيل الدوام الرسمي
ايام الخميس واألحد واالثنني املقبلة».وأضاف ان «ذلك
جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة».

البصرة  /المستقبل العراقي
ه�ددت رشكة نفط الب�رصة  ٤رشكات
عاملي�ة تعم�ل يف إقليم كردس�تان دون
موافق�ة وزارة النف�ط بحرمانه�ا م�ن
التعام�ل معه�ا يف حق�ول الب�رصة
العماقة ووضعها عىل القائمة السوداء
تنفي�ذا لتوجيه�ات علي�ا يف ال�وزارة
الت�ي ج�اءت تطبيق�ا لق�رار املحكم�ة
االتحادي�ة الص�ادر يف شباط.وكش�ف
مدير ع�ام الرشكة خالد حم�زة عن أن
تلك ال�رشكات رسعان ما قدم�ت تعهداتها
بااللت�زام التام بق�رار املحكم�ة وما يصدر
من تعليم�ات من اللجنة املركزي�ة الوزارية
املعنية بتنفيذ القرار بقيادة الوزير إحس�ان
عب�د الجبار.يذك�ر أن عب�د الجب�ار الوزي�ر

االتح�ادي قام من خ�ال القس�م القانوني
برف�ع دعاوى يف محاك�م بغداد ضد عدد من
الرشكات األجنبي�ة العامل�ة يف اإلقليم دون
موافق�ة بغداد وكس�بت وزارته دعاوى ضد
 ٤رشكات فيما سيتم إصدار قرارات مماثلة
ضد رشكات أخرى كم�ا لجئت وزارة النفط

النزاهة تضبط مسؤولني يف صحة الديوانية لرشاء الفازلني وحتاميل بـ  100مليون دينار
بغداد  /المستقبل العراقي
تمكن�ت م�اكات دائ�رة التحقيق�ات يف هيئ�ة النزاه�ة
االتحاديَّة م�ن ضبط رئيس وأعضاء لجنة مش�رياتٍ يف
صحة الديوانيَّة؛ بتهمة املبالغة برشاء مواد طب َّي ٍة.
وأفادت دائرة التحقيقات يف النزاهة ،ويف معرض حديثها
عن تفاصيل العمليَّة التي ُن ِّف َذت بنا ًء عىل مُ َّ
ذكر ٍة قضائ َّي ٍة،
بتلقي مكتب تحقيق الهيئة يف الديوانيَّة معلوماتٍ تتضمن

إقدام لجنة مش�رياتٍ يف صح�ة املحافظة عىل املغاالة يف
رشاء مواد طب َّي ٍة ،وبعد إجراء عمليَّات التحري والتقيص،
َّ
تمك�ن فريق من مكت�ب تحقيق الهيئ�ة يف املحافظة من
ضبط رئيس وأعضاء اللجنة.
ً
أن العمليَّة ،التي تمَّت اس�تنادا ً
وضحة َّ
وتابع�ت الدائرة مُ
إىل أح�كام املادة ( )٣٤٠م�ن قانون العقوبات ،أس�فرت
أيض�ا ً عن ضب�ط معامات الرشاء ،إذ أثبت�ت التحقيقات
األوليَّة صحة ما جاء من معلوماتٍ حول املغاالة يف أسعار

الرشاء .وأضافت َّ
إن األوليات املضبوطة أثبتت رشاء مادة
(الفازلني) بمبل�غ  ٤8مليون دينار وبكميَّة ( )١٢٠٠طن
ً
مشرية إىل أن تلك األوليات كشفت أيضا ً
ومئتي كيلوغرام،
عن رشاء مادة البندول (تحاميل) بمبلغ  ٤9مليون دينار،
ً
مؤك�دة أن عمليَّة الرشاء ش�ابتها مغاالة بيّنة يف أس�عار
تلك املواد.
ضبط أص�ويلٍّ بالعمليَّة،
ونوهت الدائ�رة بتنظيم محرض
ٍ
وعرضه رفق�ة املُ َّتهمني واملُ�رزات املضبوطة عىل قايض

التخطيط تقر بعجز احلكومة عن توفري وظائف
للعاطلني :هذا حلنا
بغداد /المستقبل العراقي
أق�رت وزارة التخطيط بعج�ز الحكومة عن
توف�ري فرص عم�ل ِّ
ل�كل العاطل�ني ،يف ظل
غياب دور القطاع الخاص.
وقال�ت وكي�ل ال�وزارة للش�ؤون اإلداري�ة
أزهار حس�ني صال�ح يف ترصي�ح صحفي،
َّ
ان «ال�وزارة تعمل إضافة إىل إعداد مس�ودة
القانون ،عىل التثقيف وزيادة الوعي بأهمية
القط�اع الخ�اص ،والس�عي الدائ�م لتعديل
القوان�ني وتقلي�ل الف�وارق ب�ني القطاعني
العام والخاص».

وأضافت َّ
أن نس�بة العمل يف القطاع الخاص
وصلت إىل  88باملئة ،لذلك ال يزال البلد ضمن
ال�دول النامي�ة ،إذ َّ
إن ال�دول املتقدمة تصل
فيها نس�بة العمل يف هذا القطاع الحيوي إىل
 96باملئة.
وأش�ارت صالح إىل َّ
أن البلد يعاني حاليا ً من
ازدياد التوج�ه عىل الوظائ�ف العامة ،نظرا ً
لوج�ود نقص يف القوان�ني واالفتقار لفرص
عمل حقيقي�ة يف ظل التحدي�ات التي عانى
منها خال األعوام املاضية».
وبينتَّ ،
أن «الحكومة ال يمكنها توفري فرص
عمل للجميع وفق املعايري التنموية الحالية،

مرصف الرشيد يوضح تعليامته
بخصوص سلفة «املاسرت كارد»
بغداد  /المستقبل العراقي
أصدر مرصف الرشيد ،أمس الثاثاء ،تعليمات بخصوص سلفة املاسر كارد.
وذك�ر إعام املرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أنه»نظرا ً
لوجود عدد كبري من طلبات الس�لف التي تم قبولها من قبل قسم البطاقات
والقن�وات االلكروني�ة ولعدم اتم�ام املوافقة عىل الطلب من قبل املس�تفيد
تبقى السلفة قيد التنفيذ « .وأضاف أن «عىل الزبائن قبول الرسالة والدخول
ع�ىل التطبيق وإعط�اء املوافقة ليتس�نى للمرصف وضع املبل�غ يف البطاقة
االئتمانية (نخيل) وبخافه وبمرور مدة ( )١5يوما ً يعد الطلب ملغياً».

زراعة البرصة تعلن إنتاج
أكثر من  64مليون بيضة شهري ًا
البصرة  /المستقبل العراقي
أك�دت مديري�ة زراع�ة الب�رصة أن
مش�اريع بي�ض املائ�دة العامل�ة
يف محافظ�ة الب�رصة أنتج�ت
( )6٤،5٠6،6٠٠بيض�ة خال ش�هر
تموز امل�ايض وبمعدل ()٢،١5٠،٢٢٠
بيضة يوميا تم تس�ويقها إىل األسواق
املحلية.وق�ال مدي�ر قس�م خدم�ات
الثروة الحيوانية حيدر عدنان يف بيان

إلع�ام للمديري�ة ووص�ل للمرب�د إن
مش�اريع بيض تعمل بنظ�ام الربية
باألقفاص وبأحدث التقنيات الحديثة.
كم�ا أش�ار إىل أن أه�م املش�اكل التي
يواجهه�ا أصحاب ه�ذه الحقول هو
االرتفاع املس�تمر يف أس�عار األعاف،
إذ لوحظ وف�رة منتوج بي�ض املائدة
يف األس�واق املحلي�ة وثب�ات واعتدال
أسعاره مما جعل سعر طبقة البيض
يف متناول محدودين الدخل.

مواقع وسايلوات جتارة احلبوب تبارش بتجهيز
املطاحن بالدفعة األوىل من احلصة اخلامسة
بغداد  /المستقبل العراقي

تنفي�ذا لتوجيه وزي�ر التجارة عاء احم�د الجبوري باط�اق تجهيز الحصة
الخامسة ،بارشت املاكات العاملة يف مواقع و سايلوات الرشكة العامة لتجارة
الحبوب تجهي�ز املطاحن الحكومية و األهلية بالحصص املقررة من الحنطة
للدفعه األوىل (س�لفة  )%٢5من الحصة الخامس�ة  ،٢٠٢٢اكد ذلك مدير عام
الرشك�ة محمد حنون كريم .وقال بارشت س�ايلوات الرشكة يف املثنى ودياىل
والبرصة وذي قار وواس�ط صاح الدي�ن بتجهيز املطاحن بالحصص املقررة
من مادة الحنطة للدفعة األوىل من الحصة الخامسة.واضاف «اهتمامنا األول
هو ديمومة رفد املطاحن بالحنطة املحلية املقررة للحصة الخامسة».

لذلك ال بد من مشاركة القطاع الخاص الذي
ينبغي أن تدعمه الدولة لخلق مجتمع صحي
وزيادة انعكاساته اإليجابية بشكل عام».
ولفت�ت إىل الحاج�ة لقوان�ني س�اندة تمنح
العامل�ني يف القط�اع الخ�اص مصداقي�ة
وطمأنين�ة ،خاص�ة قان�ون الضم�ان
االجتماع�ي ال�ذي يضم�ن للعام�ل حقوقه
يف ح�ال تعرضه إلصابة تفق�ده القدرة عىل
العمل ،إىل جانب قان�ون الضمان للعمالة يف
املن�زل الذي أصدرته وزارة العمل والش�ؤون
االجتماعي�ة لضم�ان حقوق العام�ل املنزيل
بصفة {خادم}».

محكم�ة التحقيق املُ َّ
ختصة بقضايا النزاهة يف املحافظة؛
التخاذ اإلجراءات القانونيَّ�ة املُناسبة.
وكانت النزاهة قد أعلنت منتصف أيار عن ضبطها مستند
دين�ار ممنوح للجنة تنفيذ عم ٍل
رصف بمبلغ  5٠مليون
ٍ
ٍ
ً
الفتة إىل َّ
أن اللجنة لم تقم بتنفيذ
يف مستش�فى الديوانيَّة،
العمل؛ بالرغم من منح السلفة يف شهر أيلول  ،٢٠٢١كما
َّ
أنها لم ُتق ِّد ْم أي أول َّياتٍ ؛ لتسوية السلفة خافا ً لتعليمات
تنفيذ األعمال بأسلوب «أمانة».

التجارة تعلن كميات احلنطة املستلمة
واملسوقة يف حمافظتني
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة التجارة ،الي�وم الثاثاء ،عن
كمي�ات الحنط�ة املس�تلمة واملس�وقة يف
محافظتي كركوك وصاح الدين.
وقال مدير رشكة تجارة الحبوب يف كركوك
حس�ني قن�ر عزي�ز ،إن «مناف�ذ الرشكة
اس�تلمت لغاية الي�وم  ١89أل�ف طن من
محصول الحنطة».
وأض�اف عزي�ز ،أن «الرشك�ة س�لمت ما
يق�ارب  7٠باملئ�ة من املس�تحقات املالية
للفاحني والبالغ�ة أكثر من  ١٠٣مليارات
دين�ار» ،مبين�ا ً أنه «س�يتم اط�اق دفعة
جدي�دة م�ن املس�تحقات املالي�ة خ�ال
األسبوع املقبل».
وتاب�ع ،أن «الكمي�ة املس�وقة له�ذا العام
ضمن الخط�ة التي حددتها وزارة الزراعة
بلغت  5٠باملئة بس�بب شح املياه» ،معربا ً

Apago PDF Enhancer

الرافدين يطلق وجبة
جديدة من سلف املوظفني
والعقود واملنتسبني
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن مرصف الرافدين اطاق وجبة جديدة من س�لف
املوظفني والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.
وقال املكتب االعامي للمرصف يف بيان تلقت املستقبل
العراقي نس�خة منه انه «ت�م إطاق وجبة جديدة من
س�لف املوظفني والعقود ومنتس�بي الدفاع والداخلية
التي تبدأ من  5مايني دينار وحتى  5٠مليونا ً بالنسبة
للموظفني واملنتس�بني و س�لف العق�ود تبلغ  5و ١٠
مايني دينار وذلك بعد اس�تكمال كافة اجراءات املنح
وفق الضواب�ط والتعليمات حيث يك�ون التقديم عىل
الس�لف عن طريق ف�روع املرصف املنت�رشة يف بغداد
واملحافظات».
وأض�اف ،ان «الفروع مازالت مس�تمرة يف اس�تقبال
طلب�ات معام�ات الروي�ج ع�ن الس�لف للموظفني
ومنتسبي القوات االمنية».

الصحة تعلن عن توجه بإنشاء
مراكز إسعاف عىل الطرق
اخلارجية للمحافظات
بغداد  /المستقبل العراقي

وجه رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي بإنش�اء 5٠
مرك�ز إس�عاف فوريا ً ع�ىل الط�رق الخارجية ضمن
م�رشوع االتفاقي�ة الصينية .وق�ال مدي�ر العمليات
والخدم�ات الطبية الطارئة يف الوزارة فاضل الربيعي،
إن «بغ�داد تحتاج عىل األقل  ٤مراكز تس�مى بمراكز
الصدم�ات ( )ANEبس�عة  ٢٠٠رسي�ر وم�ن املؤمل
انش�اؤها ضم�ن االتفاقي�ة الصينية».وأوض�ح أن
«االنفجار السكاني وبقاء البنية التحتية عىل وضعها
الح�ايل من أبرز املش�اكل التي تواجه عم�ل الوزارة»،
الفتا ً اىل «الحاجة إلنشاء مستشفيات طوارئ متطورة
وتخصي�ص  ١٠باملئ�ة م�ن الس�عة الرسيري�ة لطب
الطوارئ».وأشار اىل أن «رئيس الوزراء وجه ،بشمول
 5٠مركز إس�عاف فوريا ً عىل الطرق الخارجية ضمن
م�رشوع االتفاقية الصينية لكل املحافظات وحس�ب
الكثافة السكانية».

ع�ن أمله بأن «تكون خطة املوس�م املقبل
افضل».
فيما أكد مدير إدارة فرع الرشكة يف صاح
الدي�ن جاس�م محم�د الجمي�ي ،لوكال�ة
األنب�اء العراقية (واع) :إن�ه «بتوجيه من
قب�ل اإلدارة العامة يف مقر الرشكة العامة
لتجارة الحبوب ،تم إطاق تجهيز السلفة
األوىل ملطاح�ن املحافظة وحس�ب نس�بة
الخلط�ة املع�دة من قبل قس�م الس�يطرة
النوعي�ة» ،الفتا ً إىل أن «الرشكة مس�تمرة
باس�تام الحب�وب م�ن املزارع�ني ضم�ن
النشاط اليومي».
وبني أن «اجمايل الكميات املستلمة لعموم
مواقع الفرع بلغت ( )٢95،٤55ألف طن»،
مش�ريا ً إىل «اس�تمرار مناقلة الحبوب من
صومع�ة تكريت ومجمع حبوب س�امراء
اىل مح�اور كل من التاج�ي والدورة وخان
ضاري ،إذ بلغ اجمايل الكمية املنقولة ).

ذي قار :كري وتطهري  49كم من األهنار واجلداول
ذي قار  /المستقبل العراقي
أعلن�ت دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر يف محافظ�ة ذي قار عن كري وتطهري  ٤9كم من
األنه�ار والجداول الرئيس�ة والفرعية جن�وب املحافظة من أجل تام�ني إيصال املياه إىل
مناط�ق ذنائ�ب األنهار.وقال بيان للدائرة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن هذه
األعم�ال ش�ملت كري وتطه�ري مرشوع م�اء الجبايش يف قضاء اإلص�اح بطول  ١6كم
وك�ري وتطهري نهر أبو الس�ميج مؤخر ناظم البدعة بط�ول  ٣٣كم باإلضافة إىل تطهري
ورفع الرسبات الطينية من نهر الصباحية ونهر أبو سميسم يف قضاء اإلصاح وتطهري
مب�زل العماق يف قض�اء الجبايش وتطهري نه�ر محيجرية يف ناحية املنار.وأش�ار إىل أن
ماكات الدائرة مس�تمرة بأعمال فتح مأخذ أيمن وأيرس نهر الفرات يف قضاء الجبايش
إضافة إىل تطهري مآخذ محطات اإلس�الة يف قضاء س�وق الش�يوخ باس�تخدام اآلليات
التخصصية لتأمني إيصال املياه الخام للمحطات.

وزارة العمل :اعادة «ألف» دينار استقطع
بـ «اخلطأ» من رواتب اإلعانة االجتامعية
بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية،
أم�س الثاث�اء ،إعادة أل�ف دينار اس�تقطع
ب�»الخطأ» م�ن رواتب اإلعان�ة االجتماعية.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي
نس�خة منه إن «الخطأ ح�دث نتيجة إلصابة
النظ�ام االلكرون�ي الخ�اص بدف�ع مبال�غ

االعان�ة االجتماعي�ة ع�ر البطاق�ات الذكية
م�ن قبل امل�رصف بخل�ل فني بس�بب تزامن
اطاقها مع اطاق رواتب مؤسسات اخرى».
وأضاف�ت ،أنه «وحرص�ا من هيئ�ة الحماية
االجتماعية عىل عدم استقطاع اية مبالغ من
االعان�ة االجتماعي�ة ،فقد تمت إع�ادة املبلغ
املس�تقطع خطأ من قبل املرصف اىل بطاقات
املستفيدين والبالغ  ١٠٠٠دينار.

العدل تعلن اإلفراج عن  102حدث خالل الشهر املايض
بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة إصاح األحداث التابعة ل�وزارة العدل عن موقفها الش�هري الخاص بعدد
املطلق رساحهم لش�هر تموز املايض لعام  .٢٠٢٢وقال بيان صادر عن الوزارة :إن العدد
ال�كي للمفرج عنهم خال الش�هر املايض بل�غ ( )١٠٢حدث بينه�م ( )٣8موقوفا لعدم
ثب�وت األدلة ،و( )5١تخلي�ه بعد قضاءهم مدة املحكومية ،باإلضاف�ة إىل ( )١٢باإلفراج
الرشط�ي الجتيازه�م الدورات التأهيلية حس�ب توصي�ة البحث االجتماع�ي ومصادقة
الجه�ات القضائي�ة ،و( )١حدثاُ تم ش�موله بالعفو .وأض�اف البي�ان :إن دائرة إصاح
اإلحداث تتابع بش�كل مستمر إلية إطاق الرساح بعد انتهاء اإلجراءات القانونية حرصا ً
منها عىل إتمام العمل بالشكل األمثل.

إىل التحكيم ال�دويل يف باريس ومقاضاة
تركيا وطلب تعويض يقدر ب�  ٣٠مليار
دوالر اثر قيامها بمس�اعدة كردس�تان
بتصدير نفطه عر فيشخابور واألنبوب
الذي يمر عر أرضيها ومن املقرر يصدر
قرار لصالح العراق يف أكتوبر املقبل.كما
اعت�رت بغ�داد من خ�ال وزارة النفط
م�ا يصدر م�ن اإلقليم ه�و نفط مهرب
وخ�ارج الس�ياقات املثبت�ة واملتبعة يف
رشكة التس�ويق (سومو).يف ظل ذلك ال
يزال الجدل مستمر بني قيادة كردستان
ووزارة النف�ط لتطبيق ق�رار املحكمة العليا
حيث ش�هدت بغداد الش�هر املن�رصم زيارة
رئي�س حكوم�ة إقلي�م كردس�تان مرسور
بارزان�ي لبح�ث جملة ملف�ات أبرزها ملف
النفط والغاز.

الصحة تصدر أمر توزيع خرجيي كليات الطب
اجلامعات غري العراقية وخرجيي السنوات السابقة
بغداد  /المستقبل العراقي
أصدرت وزارة الصحة ،أمس الثاثاء ،أمرا ً وزاريا ً بتوزيع خريجي
كليات الطب الجامعات غري العراقية وخريجي السنوات السابقة
للجامعات العراقية.
ولفت�ت الصحة اىل انه «ال يتم مبارشتهم اال بعد مصادقة مجلس
الخدمة العامة االتحادي وصدور أمر وزاري بالتعيني».

نداء للمواطنني
الكهرباء توجه ً
مع ارتفاع غري مسبوق للحرارة
بغداد  /المستقبل العراقي
وجهت وزارة الكهرباء ،أمس الثاثاء ،رس�الة للمواطنني مع بدء
موجة الحر.
وذك�ر اع�ام وزارة الكهرب�اء يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه «وفق�ا لتقري�ر الطقس ال�دويل املؤرش ع�ىل دخول
مناطق جنوب العراق ووسطه الجدول الدويل ألعىل درجات حرارة
مس�جلة يف العالم إيذانا ببدء االرتف�اع الحراري التدريجي لعرشة
أي�ام حرارية قادمة وبدرجات تفوق الخمس�ني درجة مئوية،لذا
تهيب وزارة الكهرباء باملواطنني لطفهم ومراعاة ارتفاع درجات
الح�رارة غري املس�بوق ،والرش�يد باس�تهاك الطاق�ة وإطفاء
االن�ارة ،واالجهزة الكهربائية غ�ري الرضورية ،وتخفيف األحمال
حفاظا ً عىل اس�قرارية املنظومة ولتتمك�ن املنظومة من مواكبة
الطلب وعدم التأثري سلبا ً عىل ساعات التجهيز».

التعليم تفتح استامرة النقل واالستضافة:
هذا آخر موعد للتقديم
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي فتح االس�تمارة
اإللكروني�ة الخاص�ة بالنق�ل واالس�تضافة للس�نة الدراس�ية
 .٢٠٢٢/٢٠٢٣وأوضحت دائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة يف
الوزارة تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،أن «إجراءات التقديم
بش�أن النقل واالس�تضافة تب�دأ بتفعيل االس�تمارة اإللكرونية
املوج�ودة عىل بواب�ة الدراس�ات ( )www.dirasat-gate.orgعن
طريق مراجعة الطالب جامعته ( الكلية /املعهد) األصلية لتحديد
الخيارات املطلوبة التي ال تزيد عن خمسة».
وأشارت إىل أن «مدة التقديم تستمر اىل غاية نهاية الدوام الرسمي
من يوم الخميس املوافق .»٢9/9/٢٠٢٢
ودعت دائرة الدراسات والتخطيط الطلبة اىل االطاع عىل ضوابط
النقل واالس�تضافة {أضغط هن�����������������ا } ومعاينة
رشوط التقديم.

املوارد :بدأنا بالتحول من الري املفتوح
اىل املغلق لتقليل الضائعات
بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر املوارد املائي�ة مهدي رش�يد الحمداني ،ب�دء الوزارة
بالتح�ول م�ن ال�ري املفت�وح اىل املغل�ق يف جمي�ع مش�اريعها
اإلروائية .وذكر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه
ان الحمدان�ي «اس�تقبل بمكتب�ه يف مركز الوزارة الش�يخ احمد
الجربا أحد وجهاء وش�يوخ محافظة نينوى واس�تعرض خاله
أعمال ماكات الوزارة يف عموم املحافظات من أجل تأمني إيصال
الحصص املائي�ة إىل الجميع وبعدالة من خال اس�تمرار تطبيق
نظام املراش�نة وإزالة التجاوزات بمختلف أنواعها واشكالها عن
النظ�ام املائي يف الباد» .وش�دد وزير املوارد «عىل رضورة تعاون
الجميع و كآل حسب موقعه مع ماكات الوزارة لغرض مواجهة
التحديات التي تواجه عمل الوزارة وتجاوز أزمة شح املياه» .وأكد
الحمدان�ي ان «الوزارة منذ فرة ليس�ت بالقصرية بدأت بالتحول
من الري املفتوح إىل الري املغلق يف جميع مش�اريعها الحالية قيد
التنفي�ذ لتقليل الضائعات املائية وضمان االس�تخدام األمثل لهذا
الثروة املائية والوطنية املهمة».
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اعالنات

العدد ( )2659االربعاء  3آب 2022

حمافظة النجف االرشف
دائرة صحة النجف
قسم االمور االدارية واملالية والقانونية
شعبة القانونية

العدد  3519ق
التاريخ 2022/8/2

اعالن مزايدة

تعل�ن دائرة صحة النجف الرشف عن اج�راء مزايدة علنية لبيع مادة الفكس
مي�اه التحميض (يوم االحد املصادف  )2022/8/28وفق قانون بيع وايجار
اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013املعدل يف دائرة صحة النجف فعىل الراغبني
باالش�رتاك يف املزايدة الحضور يف الزمان واملكان املعينني مس�تصحبني معهم
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة  %20م�ن القيم�ة التقديرية البالغ�ة ()750
سبعمائة وخمسون دينار للرت الواحد ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور
االعالن والداللية واجور خدمة بنس�بة  %2من بدل البيع ويلزم املشرتي بنقل
املواد خالل ( )15خمس�ة عرش يوما من تاريخ االحالة القطعية وبخالف ذلك
تس�توىف اجور خزن بنس�بة نصف باملائة م�ن بدل البيع ع�ن كل يوم تاخري
ولغاية ( )30يوما

الدكتور
امحد عباس طاهر االسدي
املدير العام وكالة

اعالن
اىل الرشيك  ( /عباس حسني عبد الله ) اقتىض حضورك اىل
مق�ر بلدية النجف لغرض اصدار إجازة البناء للعقار املرقم
( )2 / 12717حي الرشطة خالل مدة عرشة أيام وبخالفه
سيتم اصدار االجازة دون حضورك طالب االجازة  ( /احمد
وناس وطوط ) .
������������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد/ 1532:ب2022/
التاريخ2022/7/25 :
اعالن
اىل املدعى عليه  /محمد قاسم محمد
اق�ام املدعي (مهند عبد الكريم يوس�ف) الدع�وى البدائية
املرقمة /1532ب 2022/ضدك يطلب فيها الحكم بتأديتك
مبلغ خمس�ة وع�رشون أل�ف دوالر امريك�ي(،)$25000
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ
وتأييد املجلس البلدي ملنطقة الفريس الثالثة.
ً
اعالن�ا يف صحيفتني محليتني
قررت ه�ذه املحكمة تبليغك
يوميتني للحضور يف موعد املرافعة املصادف 2022/8/18
ويف حال�ة ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا ً
فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ً وعلناً.
القايض
عيل عبد األمري الك��عبي
������������������������������������������������
فقدان
فقدتالهوي����ة الص�ادرة م�ن وزارة التج�ارة (الرشك�ة
العامة لتجارة املواد الغذائية  /فرع البرصة)بأسم  /باسم
عبد الحس�ني خميس .فم�ن يعثر عليها يس�لمها اىل جهة
اإلصدار.
������������������������������������������������
اعالن
ق�دم املواط�ن ( عبد ال�ودود عبد القادر حس�ني ) الدعوى
لتبدي�ل ( اس�م ) وجعله ( حس�ني ) بدال م�ن ( عبد الودود
) فم�ن لديه حق االعرتاض عىل ذل�ك مراجعة هذه املديرية
خ�الل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما وف�ق املادة  22من
قانون البطاقة املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
������������������������������������������������
اعالن
ق�دم املواطن ( عيل عبد الله عبيد ) الدعوى لتبديل ( اس�م
) وجعل�ه ( عالء ) بدال من ( عيل ) فمن لديه حق االعرتاض
عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة
ع�رش يوما وفق املادة  22من قان�ون البطاقة املوحدة رقم
 3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
������������������������������������������������
اعالن
ق�دم املواط�ن ( وس�ام حمي�د مجي�د ) الدع�وى لتبديل (
اس�م ابنت�ه ) وجعله ( مينا) ب�دال من ( امن�ه ) فمن لديه
ح�ق االعرتاض عىل ذل�ك مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة
اقصاه�ا خمس�ة ع�رش يوما وف�ق امل�ادة  22م�ن قانون
البطاقة املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
������������������������������������������������
اعالن
قدم املواطن ( حس�ن حسني عيل ) الدعوى لتبديل ( اللقب
) وجعله ( الحس�يني ) بدال من ( الس�عيد ) فمن لديه حق
االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمسة عرش يوما وفق املادة  22من قانون البطاقة املوحدة
رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
������������������������������������������������
مديرية بلديات واسط  /لجنة البيع وااليجار
تنوية
الحاقا باعالننا املرقم  2يف  2022/7/31املنش�وريف جريدة
املستقبل العراقي بالعدد  2658بتاريخ  2022/8/2حيث
ورد خط�ا يف مت�ن االعالن عب�ارة ( بالنظر لع�دم حصول
راغب ) والصحيح عدم ذكر العبارة يف اعالننا املرقم اعالة
لذا اقتىض التنوية
������������������������������������������������
فقدان
فقدت من�ي الوثيقة املرقمة (  )616035يف 2020 /1/ 24
الع�دد (  )132الصادرة من متوس�طة العالمة الحيل للبنني
واملعنونة إىل اعدادية النبأ العظيم االس�المية باسم الطالب
( عبد الله عيل عبد الجليل يوس�ف)  /فعىل من يعثر عليها
تسليمها إىل جهة اإلصدار
������������������������������������������������
تنويه
ورد يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد (  )2652يف / 25
 2022 / 7والخاص باعالنات مديرية بلدية الحيدرية حيث
ذك�ر يف جريدتكم تاريخ االعالنات فراغ خطأ والصحيح 24
 / 2022 /8 /لذا اقتىض التنويه
������������������������������������������������
اعالن
اىل الرشيك  ( /ساهرة حازم جاسم )
اقتىض حضورك إىل صندوق االس�كان العراقي فرع النجف
االرشف وذل�ك لتثبيت اقرارك�م باملوافقة عىل قيام رشيكك
( ن�ور ع�يل عبد الصاحب ) بالبناء عىل حصته املش�اعة يف
القطع�ة املرقمة  277 / 16مقاطع�ة (  )32األغا ولغرض
تسليفه قرض االس�كان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش
ي�وم داخ�ل العراق وش�هر خ�ارج العراق م�ن تاريخ نرش
االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
������������������������������������������������
فقدان
فقد س�ند العقار املرقم  47873/3حي النداء باسم سعود
عبد الله ملهود من يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار

حمافظة النجف االرشف
دائرة صحة النجف
قسم االمور االدارية واملالية والقانونية
شعبة القانونية
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العدد  3522ق
التاريخ 2022/8/2

حمافظة النجف االرشف
دائرة صحة النجف
قسم االمور االدارية واملالية والقانونية
شعبة القانونية

اعالن مزايدة

اعالن مزايدة

تعل�ن دائ�رة صحة النج�ف الرشف عن اج�راء مزاي�دة علنية لبي�ع االجهزة
الطبي�ة املس�تهلكة التابع�ة اىل مخترب الصح�ة العامة (يوم االح�د املصادف
 )2022/8/28وف�ق قان�ون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم  21لس�نة 2013
املع�دل يف دائرة صحة النجف فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة الحضور يف
الزمان واملكان املعينني مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة %20
من القيمة التقديرية البالغة ( )8435000ثمانية ماليني واربعمائة وخمسة
وثالث�ون الف ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور اع�الن والداللية واجور
خدمة بنسبة  %2من بدل البيع ويلزم املشرتي بنقل املواد خالل ( )15خمسة
عرش يوما من تاريخ االحالة القطعية وبخالف ذلك تستوىف اجور خزن بنسبة
نصف باملائة من بدل البيع عن كل يوم تاخري ولغاية ( )30يوما

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد  / 3335 /ش2022 / 3
التاريخ 2022 / 8 / 2 /
اعالن
اىل  /املدعى عليها ( رانيه مسلم علوان)
أص�درت هذه املحكم�ة قرارها بالدع�وى املرقمة / 3335
ً
غيابي�ا بحق�ك والق�ايض
ش 2022 / 3يف 2022 / 7 / 7
تصدي�ق الط�الق الرجعي م�ن املدعي احم�د عباس خريي
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ
واش�عار مختار حي السالم النجف قررت املحكمة تبليغك
بالق�رار بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميت�ني ولك حق
االعرتاض عىل القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسه
يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
������������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد / 5893 /خطا مادي  /ش2022 / 5
التاريخ 2022 / 8 / 2 /
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( حيدر داود سلمان)
أص�درت هذه املحكم�ة قرارها بالدع�وى املرقمة / 5893
خطا مادي /ش 2022 / 5يف  2022 / 3 / 23غيابيا ً بحقك
والقايض بتصحيح اس�م املدعية من س�هاد هادي اىل سها
هادي اس�ود وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم
بالتبليغ واش�عار مختار حي قوى االم�ن الداخيل  /كربالء
قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواسطة صحيفتني محليتني
يوميتني ولك حق االعرتاض ع�ىل القرار الغيابي خالل املدة
القانونية وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض
محمد عبد الباقي امليايل
������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /5779 /ش2022/3
التاريخ 2022/8/2
اعالن
املدعى عليه  /محمود عيل محمود
اقام�ت املدعية منار نج�ف كاظم الدع�وى بالعدد /5779
ش 2022/3والت�ي تطل�ب فيه�ا نفقة ماضية ومس�تمرة
للمدعية اعاله ومستمرة االوالد كل من عيل وحسن املجتبى
ومحمد رضا وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم
بالتبليغ واش�عار مختار حي العروبة النجف عليه قررت
املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني
وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم
املواف�ق ي�وم  2022/8/21الس�اعة التاس�عة صباحا ويف
حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية
العدد /200ب2022/
التاريخ 2022/8/1
اىل املدعى عليه  /عبد الزهرة محمد عيل
تبليغ
اق�ام املدع�ي عب�ود مس�لم عبود الدع�وى املرقم�ة /200
ب 2022/ام�ام محكم�ة الب�داءة يف الح�رية يطل�ب ازالة
شيوع القطعة املرقمة 35م  26الحرية وبالنظر ملجهولية
مح�ل اقامتك الرتحالك اىل جه�ة مجهولة عليه قررت هذه
املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني يوميتني محليتني وعني
يوم  2022/8/7الس�اعة التاسعة صباحا موعدا للمرافعة
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق احكام القانون
القايض
باسم يوسف الزيادي
������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية
العدد /201ب2022/
التاريخ 2022/8/1
اىل املدع�ى علي�ه  � 1 /عب�د الزهرة محمد ع�يل  � 2زنوبة
محمود ابراهيم  � 3كايف محمود ابراهيم
تبليغ
اق�ام املدع�ي عب�ود مس�لم عبود الدع�وى املرقم�ة /201
ب 2022/ام�ام محكم�ة الب�داءة يف الح�رية يطل�ب ازالة
ش�يوع القطعة املرقمة 3م  26الحرية وبالنظر ملجهولية
مح�ل اقامتك الرتحالكم اىل جهة مجهولة عليه قررت هذه
املحكمة تبليغكم اعالنا بصحيفتني يوميتني محليتني وعني
يوم  2022/8/7الس�اعة التاسعة صباحا موعدا للمرافعة
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق احكام القانون
القايض
باسم يوسف الزيادي
������������������������������������������������
اعالن
آىل الرشيك زيد عبد الحسن نجم
اقتىض حضورك إىل صندوق االس�كان العراقي فرع النجف
وذلك للموافقة عىل اس�تالم سلفة والخاصة بالعقار املرقم
 3 /74810حي النرص مناصف�ة مع الرشيك محمد زيدان
محمد مكي مده أقصاها خمس�ة عرش ي�وم داخل العراق
وش�هر خارج العراق وبعكسه س�وف تصدر السلفة وفقا
للضوابط الالزمة

تعلن دائرة صحة النجف الرشف عن اجراء مزايدة علنية لبيع املواد املستهلكة
التابعة اىل مستشفى الحكيم العام (يوم االثنني املصادف  )2022/8/15وفق
قان�ون بيع وايجار ام�وال الدولة رقم  21لس�نة  2013املعدل يف دائرة صحة
النجف فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة الحضور يف الزمان واملكان املعينني
مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة  %20م�ن القيمة التقديرية
البالغة ( )2366000مليونان وثالثمائة وس�تة وس�تون الف دينار ويتحمل
من ترس�و عليه املزايدة اجور االعالن والداللية واجور خدمة بنس�بة  %2من
بدل البيع ويلزم املشرتي بنقل املواد خالل ( )15خمسة عرش يوما من تاريخ
االحال�ة القطعية وبخالف ذلك تس�توىف اجور خزن بنس�بة نصف باملائة من
بدل البيع عن كل يوم تاخري ولغاية ( )30يوما

الدكتور
امحد عباس طاهر االسدي
املدير العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية
العدد /199ب2022/
التاريخ 2022/8/1
اىل املدع�ى عليه�م  � 1 /عل�وان حمد شمس�ة  � 2حمود هادي
عزي � 3 .علوان هادي عزيز  � 4محمد حسن هادي
تبليغ
اقام املدعي حسني ناجي الدعوى املرقمة /199ب 2022/امام
محكمة الب�داءة يف الحرية يطلب ازالة ش�يوع القطعة املرقمة
108م  26الح�رية وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك الرتحالكم
اىل جه�ة مجهول�ة عليه ق�ررت ه�ذه املحكمة تبليغك�م اعالنا
بصحيفت�ني يوميت�ني محليتني وعني يوم  2022/8/7الس�اعة
التاس�عة صباحا موعدا للمرافعة وعند عدم حضورك او ارسال
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق احكام القانون
القايض
باسم يوسف الزيادي

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية
العدد /198ب2022/
التاريخ 2022/8/1
اىل املدعى عليه  /عبد خليل عزيز
تبليغ
اقام املدعي عبود مس�لم عبود الدعوى املرقمة /198ب2022/
ام�ام محكم�ة الب�داءة يف الحرية يطل�ب ازالة ش�يوع القطعة
املرقم�ة 179م  26الح�رية وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتك
الرتحال�ك اىل جهة مجهولة علي�ه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك
اعالن�ا بصحيفت�ني يوميتني محليت�ني وعني ي�وم 2022/8/7
الساعة التاسعة صباحا موعدا للمرافعة وعند عدم حضورك او
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق احكام القانون
القايض
باسم يوسف الزيادي

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية
العدد /197ب2022/
التاريخ 2022/8/1
اىل املدعى عليه  /عبد خليل عزيز
تبليغ
اقام املدعي عبود مس�لم عبود الدعوى املرقمة /197ب2022/
ام�ام محكم�ة الب�داءة يف الحرية يطل�ب ازالة ش�يوع القطعة
املرقم�ة 125م  26الح�رية وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتك
الرتحال�ك اىل جهة مجهولة علي�ه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك
اعالن�ا بصحيفت�ني يوميتني محليت�ني وعني ي�وم 2022/8/7
الساعة التاسعة صباحا موعدا للمرافعة وعند عدم حضورك او
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق احكام القانون
القايض
باسم يوسف الزيادي
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة /1540 :ت2021/
التاريخ 2022/8/2 :
اعالن
اىل املنفذ عليه  /عقيل طالب عبد الحس�ني يس�كن الكوفة حي
الفرات
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي واشعار
مختار املحلة املؤرخ يف  2022/3/14رزاق لفته النعماني
ان�ك مجه�ول محل االقامة ولي�س لك موطن دائ�م او مؤقت او
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة  27من قانون
التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ الكوفة
خ�الل خمس�ة عرش ي�وم تبدأ م�ن الي�وم التايل للن�رش ملبارشة
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش
هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوص�اف املح�رر نخربكم بانه تق�رر حجز االموال غ�ري املنقولة
تمام العقار املرقم  287/107مقاطعة  1الكريش�ات لقاء طلب
الدائ�ن عقيل صالح جبار البالغ عرشة ماليني فيجب ايداع املبلغ
خالل مدة خمس�ة عرش يوما من الي�وم التايل من تاريخ تبلغكم
بهذا االخب�ار بالصحف واال فان االم�وال املحجوزة بموجب هذا
القرار ستباع وفق القانون استنادا  87من قانون التنفيذ

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد 2728 / :
التاريخ 2022/8/1
اعالن
اىل املدعوه  /صربية حسني حمد
اعالن
قدم طالب حجة الوفاة (ريس�ان هادي عبد الرس�ول) طلبا اىل
ه�ذه املحكم�ة يروم في�ه اس�تصدار حجة وفاة بح�ق املدعوه
(صربية حسني حمد ) قررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية
فعلي�ك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن
وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
حسني عباس سمني

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

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش11625 /
التاريخ 2022/8/2
اعالن
بناء عىل طلب املواطن (عباس داخل حميدي) الذي يروم تبديل
لقبه وجعله (الكناني) ب�دال من (الجناتي) الوارد يف قيده لعام
 1957فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل مدة
اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف
الدعوى وفق احكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم
 3لسنة  2016واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

العدد  3505ق
التاريخ 2022/8/1

الدكتور
امحد عباس طاهر االسدي
املدير العام وكالة

اعالن
تعل�ن اللجنة العلوية املقدس�ة ع�ن اجراء املزاي�دة العلنية
لتاجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل االمانة
العامة للعتبة العلوية املقدس�ة فعىل من يرغب باالش�رتاك
باملزاي�دة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة اللجنة
يف املجم�ع االداري الكائ�ن يف صحن فاطمة الزهراء ع علما
ان موعد املزايدة يوم االحد املوافق  2022/8/7مس�تصحبا
مع�ه التامين�ات القانونية بما ال يقل ع�ن  %20من القيمة
املقدرة بموجب صك مصدق لحساب االمانة للعتبة العلوية
املقدسة وس�تجري املزايدة يف الساعة  10صباحا ويف حالة
مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم
ال�ذي يليه ويتحم�ل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور النرش
واملصاريف املرشفة عىل ذلك
ت

رقم الملك

محلة

جنس العقار

1

2/603

براق

محالت
ومخازن

2

173

براق

دار

3

134/133

مشراق

محل

������������������������������������������������
تنويه
ذك�ر يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد  2656االح�د
 2022/7/31مس�احة العقار  173,8حيث لم يذكر عرض
املمر مرت واحد وطول واحد وعرشون مرت عن س�هام املدين
البالغة اربعة عرش سهم
الدائنة
انصاف شاكر عنرب
������������������������������������������������
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف بابل
اعالن بيع عقار
التسلسل أو رقم القطعة 806
املحلة او رقم واسم املقاطعة مهدية
الجنس ارض املخزن مفرز منه تس�عة عرش محل حس�ب
واقع الحال
النوع ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة
املساحة 562
املشتمالت
الشاغل مستاجرين
ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف غماس باملزايدة العلنية
العق�ار املوص�وف أع�اله العائ�د للراه�ن حص�ة الرشيك
مصطف�ى كاظم بهيه لق�اء طلب الدائ�ن املرتهن مرصف
الرافدين  103البالغ دينار عراقي فعىل الراغب يف االش�رتاك
فيه�ا مراجعة هذه الدائرة خالل  30يوما إعتبارا من اليوم
الت�ايل لتاري�خ نرش هذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تأمينات
قانوني�ة نقدي�ة أو كفال�ة مرصفي�ه ال تقل ع�ن  %10من
القيمة املقدرة  1585600000مليار وخمس�مائة وخمسة
وثمان�ون مليون وس�تمائة الف دينار عراق�ي وان املزايدة
س�تجري يف الس�اعة  12ظه�را م�ن اليوم األخري الس�هام
املباع�ة س�هم واحد م�ن اصل ثماني�ة اس�هم وعليها عدة
حجوزات وان ديون املرصف ممتازة عىل الحصة املباعة
فاضل ياس جرب
دائرة التسجيل العقاري يف غماس
������������������������������������������������
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  / 3461 /ب2021 / 2
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( ماهر رحيم نشمي )
اق�ام املدعي ( س�يف الدين مهن�د عبد الحاف�ظ ) الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة اعاله والتي يطلب فيه�ا الحكم ب ( عدم
نف�اذ الترصف لبيع املعمل املش�يد عىل العق�ار املرقم 371
الرهيم�ه ) و لثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار حي الق�دس  1صاحب
رهم�ة العاريض عليه ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا ً
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموع�د املرافعة املصادف يف
 2022 / 8 / 8وعن�د ع�دم حض�وره او ارس�ال من ينوب
عنه قانونا ً س�وف تجري املرافعة بحق�ه غيابيا ً وعلنا وفق
االصول .
القايض
حربي طارش لفته
������������������������������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سامراء
العدد2022/273 :
التاريخ2022/8/2 :
اعالن
اىل املنفذ عليه /دعاء حسن عباس
لق�د تحقق لهذه املديرية من أنك مجهول اإلقامة وليس لك
موط�ن دائم او مؤقت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ عليه
واستنادا ً للمادة ( )27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا
بالحض�ور يف مديرية التنفيذ س�امراء خالل خمس�ة عرش
يوما ً تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية
بحض�ورك ويف حاله عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية
بإجراءات التنفيذ الجربي فوق القانون.
املنفذ العدل
هادي ملهي حبرت
اوصاف املحرر :قرار محكمة لألحوال الشخصية يف سامراء
املرقم /1373ش 2021/يف  2021/12/9واملتضمن بالزام
املدينة (دعاء حسن عباس) من تمكني الدائن ( عبداللطيف
ن�وري عبدالعزيز) من مش�اهدة طفلته (راني�ا) يف روضه
س�ندرال االهلي�ة ومل�ده مرتني يف الش�هر يوم الس�بت من
األس�بوع األول والثالث من كل ش�هر من الساعة العارشة
صباحا ً اىل الساعة الواحدة بعد الظهر.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /426ب/اعرتاضية2021/
التاريخ 2022/8/2
م  /اعالن
بن�ا ًء ع�ىل القرار الصادر م�ن هذه املحكمة بازالة ش�يوع
العق�ار تسلس�ل ()222/107مقاطع�ة  1الكريش�ات يف
الكوف�ة عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن بي�ع العقار املذكور
اع�اله واملبينة اوصافه وقيمته املقدرة ادناه فعىل الراغبني
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل ثالثون يوما من اليوم
الت�ايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية
البالغ�ة  %10من القيمة املق�درة بموجب صك مصدق المر
هذه املحكم�ة بداءة الكوفة وصادر م�ن مرصف الرافدين
فرع (مس�لم بن عقي�ل (ع)) يف الكوفة وس�تجري املزايدة
واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا من اليوم االخري من
االعالن يف قاعة املحكمة وعىل املش�رتي جلب هوية االحوال
املدنية وشهادة الجنسية العراقية او البطاقة الوطنية .
القايض
االوصاف /
عق�ار يتكون م�ن دارين مف�رز بصورة غري رس�مية الدار
األوىل تتك�ون من طابقني يتكون الطاب�ق األول من جزئني
الجزء األول مبني بالطابوق والجص واالس�منت ومس�قف
بالكونكريت املس�لح وهو عبارة عن اس�تقبال و كليدور و
درج اما الجزء االخر مبني من الطابوق والجص واالسمنت
ومس�قف بالش�يلمان وه�و عبارة ع�ن مطب�خ وصالة و
غرفة نوم وصحي�ات خارجية ومخزن مج�اور لباب الدار
ام�ا الطاب�ق الثاني فيتك�ون من غرفة وصحيات مش�يدة
بالش�يلمان وان درجة عمرانه جي�ده وان األرضية مبلطة
بالكايش وهو مش�غول من قبل الوريث (عقيل عبد مس�لم
حسني ) ويرغب بالبقاء بصفة مستأجر.
ام�ا ال�دار الثانية تتك�ون من غرفت�ني وصالة واس�تقبال
وصحي�ات وه�و مبني م�ن الطابوق و الجص واالس�منت
ومس�قف بالش�يلمان و مبلط بالكايش وان درجة عمرانه
متوسطة .
القيمة املق�درة  294.395.000 /مئتان وأربعة وتس�عون
مليون وثالثمائة و خمسة وتسعون الف دينار عراقي
������������������������������������������������
اعالن
إىل الرشي�ك حي�در نعمه حس�ن توجب علي�ك الحضور إىل
صندوق اإلس�كان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك
باملوافق�ه عىل قيام رشيك كريم ج�ودي كاظم بالبناء عىل
حصته املش�اعه يف القطعه املرقم�ه  58795/3حي النداء
خالل مده خمس�ه ع�رش يوما داخل العراق وش�هر خارج
العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك
باالعرتاض مستقبال
������������������������������������������������
اعالن
إىل الرشي�ك رض�ا ج�واد ناجي توج�ب علي�ك الحضور إىل
صندوق اإلس�كان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك
باملوافق�ه عىل قيام رشيك حس�ن مهدي ف�اج بالبناء عىل
حصته املش�اعه يف القطعه املرقم�ه  62663/3حي امليالد
خالل مده خمس�ه ع�رش يوما داخل العراق وش�هر خارج
العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك
باالعرتاض مستقبال
������������������������������������������������
اعالن
إىل الرشيك احسان فالح حسن مهدي توجب عليك الحضور
إىل صن�دوق اإلس�كان العراقي ف�رع النجف وذل�ك لتثبيت
اق�رارك باملوافق�ه عىل قي�ام رشيك خديجه هاش�م طاهر
بالبن�اء عىل حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه 10620/3
ح�ي ص�دام خالل مده خمس�ه ع�رش يوما داخ�ل العراق
وشهر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكسه سوف
يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
������������������������������������������������
اعالن
إىل الرشي�ك حس�ني فاضل ناجي توجب علي�ك الحضور إىل
صندوق اإلس�كان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك
باملوافقه ع�ىل قيام رشيك عيل جفات عجم�ي بالبناء عىل
حصته املشاعه يف القطعه  77697/3حي النداء خالل مده
خمس�ه عرش يوما داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من
تأريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك باالعرتاض
مستقبال
������������������������������������������������
اعالن
إىل الرشيك احمد حس�ن س�لمان اقتىض حض�ورك إىل مقر
بلدي�ة النجف لغ�رض اص�دار اجازه بن�اء للعق�ار املرقم
 17278/3ح�ي العروبه خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم
اإلجراءات دون حضورك اس�م طالب االجازه سليم رسول
طاهر
������������������������������������������������
اعالن
إىل الرشيك رزاق عبد عبود حس�ني توجب عليك الحضور إىل
صندوق اإلس�كان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك
باملوافقه عىل قيام رشيك مريم رزاق عبد الرضا بالبناء عىل
حصتها املش�اعه يف القطعه املرقم�ه  84501/3حي النداء
خالل مده خمس�ه ع�رش يوما داخل العراق وش�هر خارج
العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك
باالعرتاض مستقبال
������������������������������������������������
اعالن
إىل الرشي�ك حازم محمد صكبان توج�ب عليك الحضور إىل
صندوق اإلس�كان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك
باملوافق�ه عىل قيام رشيك س�ناء عبيد حم�ود بالبناء عىل
حصته املش�اعه يف القطعه املرقم�ه  40188/3حي الوفاء
خالل مده خمس�ه ع�رش يوما داخل العراق وش�هر خارج
العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك
باالعرتاض مستقبال.
������������������������������������������������
فقدان
فق�د مني باج وزاري صادر من دائرة صحة كركوك باس�م
عب�اس ع�واد ثالجعىل م�ن يعثر علي�ه تس�ليمها إىل جهة
االصدار
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كيف صنع بورخيس املتاهات وعاشها؟

وائل سعيد
قب�ل أكثر من ثالث�ة عق�ود ،وتحدي ًدا يف
 14يوني�و /حزي�ران ع�ام  ،1986رحل
ع�ن عاملنا واحد م�ن أبرز ُكت�اب القرن
العرشي�ن ،إن�ه األرجنتين�ي الالم�ع،
خورخي لويس بورخيس.
تويف بورخيس برسط�ان الكبد يف مدينة
جني�ف بس�ويرسا؛ املدينة الت�ي انتقلت
إليها أرسته عشية الحرب العاملية األوىل،
وتخ�رج يف جامعتها س�نة  .1918فيها
تعلم الفرنسية ،وأتقن األملانية بمفرده،
وكاد أن يل�م باللغ�ة العربي�ة ع�ى يدي
م�درس م�ري اس�تعان ب�ه لتحقيق
أمنيته يف االس�تمتاع بق�راءة «ألف ليلة
وليل�ة» يف لغتها األصلي�ة ،لكن األجل لم
يمهله ،ومات قبل تحقيقها!
لعل افتت�ان بورخيس بالقصة األش�هر
يف تاري�خ ال�رسد العربي هو خ�ر دليل
عيل مدى عش�قه لفك�رة «املتاهة» التي
اتبعها يف كتابة القصة والقصيدة وحتى
املق�ال ،فمثلم�ا تتف�رع الحكاي�ات من
ً
بعضا يف اللي�ايل العربية؛ تتوالد
بعضه�ا
عن�د بورخي�س الش�خصيات من ظالل
الكلمات والجُ مل ،وتنبثق الحكايات لديه
وتتوازى مكونه حديقة واسعة متشعبة
الطرق.
تش�به قراءة أعم�ال بورخيس ألول مرة
اكتش�اف ح�رف جدي�د يف األبجدي�ة ،أو

مالحظ�ة جديدة يف الس�لم املوس�يقي.
وص�ف صديق�ه ومعاون�ه يف وق�ت م�ا
أدولفو كاساريس كتاباته بأنها «منازل
يف منتصف الطريق بني املقال والقصة»،
إنها حكاي�ات مليئة بالن�كات والتأريخ
والهوامش الس�اخرة ،وغال ًب�ا ما تكون
ذات بدايات مفاجئ�ة .ومع ذلك ،وبرغم
عش�قه ُ
لألحجي�ة ف�إن لغت�ه واضح�ة
وشاعرية ،ترسم أروع املشاهد بعبارات
بسيطة ،يغرينا باملسار املتشعب لخياله
ال�ذي يب�دو غ�ر مح�دود رغ�م عزلته
املُفرطة.
قدر املعتزلني
ولد بورخي�س يف الراب�ع والعرشين من
أغس�طس /آب  1899يف العاصم�ة
األرجنتينية ،بوين�س آيرس ،ألب يمتهن
التدريس الجامعي ،وأُم تعمل يف الرتجمة،
فلم يكن مستغر ًبا أن يحتوي املنزل عى
ً
صنوف�ا متعددة
مكتبة ضخم�ة ضمت
ً
خصوصا
من الكتب يف أكثر م�ن مجال؛
أن وال�ده أراد «أن ُيصب�ح كات ًب�ا ،ولكن
محاوالته باءت بالفشل» .رغم ذلك ،فقد
كتب «مقاطع شعرية جيدة ج ًدا» ،وربما
كان�ت ه�ذه املقاط�ع بمثاب�ة محرض
لخي�ال الطف�ل آن�ذاك إلكم�ال مرشوع
«الكاتب» الذي لم يتحقق؛ فنحن بشكل
أو بآخر من املنظور «الوراثي» محطات
ً
بعضا.
عبور لبعضنا

ش�كلت أرسة بورخي�س املنح�درة م�ن
أص�ول إس�بانية وبرتغالي�ة وبريطانية
دورًا هامً ا يف تعدديته الثقافية ،وملا كان
الحوار بينهم يج�ري بأكثر من لغة فقد
أتقن اإلنكليزية واإلسبانية داخل جدران
املن�زل الذي ن�ادرًا ما كان يغ�ادره ،وملا
كان اإلنس�ان اجتماع ًي�ا بطبع�ه ،فق�د
احتال باخ�رتاع رفيقني هو وأخته نورا،
وح�ني أصابهم�ا املل�ل م�ن رفيقيهم�ا
املتخيلني ،قاال ألمهما إنهما ماتا!
الجدة حارسة األساطر
ال خ�الف يف أن الج�دة ه�ي األكث�ر قر ًبا
بني األرحام ،فبينما يخفف عنها الطفل
الوليد وحشة اقرتاب املوت تمثل بالنسبة
ل�ه األموم�ة الربيئة م�ن ال�ردع والزجر
والتأني�ب ،ف�ال غرابة أن نلمح القس�وة
تتبدى من بني كلمات أطفالنا وردودهم
الفظة بعد أن أصبحت الجدات والعجائز
يف حياتنا موارد ال قيمة لها .إنها املصدر
ال�ذي يغذين�ا بالحكايات ،وم�ن العمود
الش�اهق للحلق�ات اإلنس�انية املتصلة
ً
بعضا تتغ�ذى الحكايات يف
مع بعضه�ا
دورها ،وهك�ذا دواليك ،تتحرك مس�رة
الخربة اإلنسانية.
حظ�ي خورخ�ي الطفل بجدة ن�ادرًا ما
يجود الزمان بمثلها ،كانت تمتلك مخيلة
غنية بأساطر القبائل الهندية ،وهو ما
دفع بخياله إىل آف�اق رحبة ،ال الجدران،

وال العم�ى ،كان يف وس�عهما تحييزه يف
محي�ط .كان�ت الجدة عى صل�ة وثيقة
بشيوخ بعض القبائل ،فكانت حكاياتها
الس�حرية ه�ي ب�اب الول�وج إىل عوالم
الخيال ،قبل أن يكتش�ف وهو يف الثامنة
م�ن عمره مكتبة أبي�ه ،وما تحويه من
ً
وتش�ويقا من
كن�وز وعوالم أكث�ر ثراء
عامله الحقيقي ،فانكب عى قراءة مارك
توين ،وديكنز ،ورسفانتيس ،و»ألف ليلة
ً
مستكش�فا عوامله�ا التي تنبثق
وليلة»،
ً
بعضا ،وتتداخل مع بعضها
م�ن بعضها
ً
بعض�ا ،ليصب�ح حلمه الوحي�د أن يملك
ً
بس�اطا س�حر ًيا ينقل�ه إىل كل األمكنة،
وإىل كل األزمن�ة .وملا كان ذلك رض ًبا من
االستحالة ،أطلق لخياله العنان.
حجرة األرواح املسحورة
ُع�رف بورخيس بهوس�ه بالقراءة .كان
يق�رأ يف كل مكان ،ويفخ�ر بالصفحات
التي قرأه�ا ،ال بتلك التي كتبها ،كأنه لم
يغ�ادر مكتب�ة أبيه التي ق�رأ فيها «ألف
ليلة وليلة» .يق�ول «نحن نقرأ ما نحب،
بينم�ا ال نكتب ما ن�ود كتابته ،وإنما ما
نقدر عى كتابته» .ويف غرامه باملكتبات،
يستشهد بقول إمرس�ون حني افرتض
أن كل مكتبة هي حجرة سحرية تختبئ
فيه�ا العديد من األرواح ،تل�ك األرواح ال
تس�تيقظ إال ح�ني نناديه�ا ،فطامل�ا أن
كتا ًب�ا ال ُيفتح فهو ال محالة مجرد كتلة

ً
ش�يئا بني األش�ياء ،أرواحه
يف الفراغ ،أو
ميتة تنتظر البعث.
ً
إذا ،لي�س هنال�ك أفض�ل م�ن العوال�م

الس�حرية لتحري�ك ه�ذه األرواح ،وهو
ما صنع�ه بورخيس بالفع�ل يف حجرته
الكتابي�ة؛ فع�رب توليف�ة م�ن األح�الم
والخرافات واألساطر تتجول بني املرايا
واملتاهات ،اس�تطاع الكاتب األرجنتيني
املس�اهمة يف الح�وار الدائ�ر ب�ني كافة
الثقاف�ات ،وه�و م�ا ألق�ى بظالله عى
األدب الفلس�في والفانت�ازي ،وأث�ر يف
الحركة الواقعية السحرية يف أدب أمركا
الالتينية يف القرن العرشين.
والحقيقة أن مقولة موت املؤلف تنطبق
بضديها ع�ى كتابات بورخيس؛ فهنالك
نس�بة كبرة من الش�خصيات الوهمية
تعي�ش داخل قصص�ه تجمعها األحداث
إما ب�ه ش�خص ًيا ،أو بآخري�ن ال يقلون
ً
تخييال ،فيقوم باخ�رتاع مؤلفني،
عنه�ا
وكتاب�ة مراجع�ات عنهم .مث�ل هربرت
كوي�ن ،وبي�ر مين�ار ،مؤل�ف كيخوته،
الذي ظ�ن بعضهم أن وج�وده حقيقي
بالفع�ل ،حتى أن أحدهم قال لبورخيس
ذات مرة «ال جديد يف ما كتبته عن مينار،
لقد سبق أن كتبه نقاد آخرون غرك!».
لق�د فض�ل بورخي�س كتاب�ة القص�ة
القصرة ع�ى الرواية تفاد ًي�ا لإلطناب،
كم�ا رصح يف بع�ض مقدم�ات أعماله.
ويف حياته املكرس�ة لألدب لم يقرأ سوى
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ع�دد قليل م�ن الرواي�ات ،يق�ول عنها
«يف أغل�ب الح�االت وصل�ت إىل الصفحة
األخ�رة بدافع الواجب ،لي�س إال» .لكن
هذا لم يمنعه م�ن خوض ترجمة بعض
الرواي�ات ،أو أج�زاء منه�ا ،إىل جان�ب
ترجم�ة الش�عر ،مث�ل «وال�ت ويتمان،
إدغ�ار آالن بو ،جيم�س جويس ،ويليام
فولكن�ر ،فرجينيا وول�ف ،أندريه جيد،
وفران�ز كاف�كا» ،ع�الوة ع�ى قصائ�د
ملحمية من اإلنكليزية القديمة.
وح�ني نتأم�ل مفاهيم�ه يف الرتجم�ة،
يتضح لنا مدى حساس�يته إزاء الكلمة،
وربما استمدها من تعريف قديم للشاعر
اإلنكلي�زي صاموي�ل تايل�ور للش�عراء
العظم�اء املعنني ليس فق�ط بكل كلمة،
ولك�ن بموقعها ً
أيض�ا .لذلك تعد ترجمة
بورخي�س للمونولوج األخ�ر ملويل بلوم
من رواي�ة «عوليس» أفض�ل ترجمة تم
إنجازه�ا يف اللغة اإلس�بانية .وقد ُ
صنف
ه�ذا الفص�ل بأفح�ش فص�ل يف تاريخ
الرسد عى االطالق.
أبو الرواية لم يكتب الرواية قط
يف مجموعت�ه «حديقة الطرق املُتش�عبة
 ،»1941يق�ول بورخي�س« :إن تألي�ف
الكتب الضخمة هو إرساف شاق ومُ ف ِقر.
أفضل مس�ار إجرائي ه�و التظاهر بأن
هذه الكت�ب موجودة بالفع�ل ،ومن ثم
تقديم خالص�ة ،وتعليق أكث�ر عقالنية،

ً
س�خفا ،وأكث�ر تراخ ًيا ،لقد فضلت
أكثر
أن أكت�ب مالحظات ع�ى كتب خيالية».
وعلي�ه ،هو لم يكت�ب رواية ،وانحرت
قصصه بني الطول وال ِقر ليس إال .مع
ذلك أُطلق عى بورخيس لقب «أبو رواية
أمركا الالتينية» ،حي�ث تأثر العديد من
رموزها بعوامله السحرية ،ويف مقدمتهم
ماركيز ،ويوسا ،وفوينتيس.
تق�ول س�وزان جي�ل ليف�ني ،املرتجمة
واملح�ررة العام�ة لسلس�لة بورخي�س
املكون�ة من خمس�ة مجل�دات« :علمنا
بورخي�س أنه ال يوج�د يشء جديد ،وأن
الخلق هو إعادة خلق ،وأننا جمي ًعا عقل
واح�د متناقض ،مرتبط يف ما بيننا وعرب
الزمان واملكان ،وأن البرش ليس�وا صناع
خي�ال فحس�ب ،ب�ل هم تخي�الت يف حد
ذاتهم».
«م�ن املمك�ن أن تضيع حي�وات الناس
يف املكتب�ة ،البد م�ن تحذيره�م» ،هكذا
ُيخربنا بورخيس ،الحارس األمني للكتب
الذي كتب ذات مرة «كنت أتخيل دائمًا أن
الجنة س�تكون ً
نوعا من املكتبات» ،فهل
س�اوره الندم ً
حقا ع�ى انقضاء حياته
بني الكلمات ،من دون تجارب حقيقية،
ً
خائف�ا يف عزلت�ه ب�ني ردهات
أم ع�اش
املكتب�ة؟ ربما تجيبنا العبارة املنقوش�ة
ع�يل ش�اهد ق�ربه باألنغلوسكس�ونية
القديم�ة بتلك الكلم�ات «وما كان عليك
أن تخاف».

«محام البلقان» لـ فالديسالف باياس :ذات روائية تتطهر من محولة الدم
محسنة الخطيب
عرب مدخل فلسفي عميق يش ّد القارئ،
يأتي الحديث عن الفلسفة األبيقورية،
وما تمنحه من املُتع والهدوء الروحاني
متناغمة مع آلهة الرفاهية اإلغريقية،
ِ
الت�ي تؤمن ّ
أن الس�عادة ه�ي الحافز
ّ
ل�كل أفعالن�اّ ،
وأن مفت�اح النص هو
هذا اإلرث حول الس�الم والرضا ،الذي
س�يعمل الصدر األعظم محمد باش�ا
س�وكولوفيتش طوال حياته للوصول
إليه.
تعال�ج رواي�ة «حمّ �ام البلق�ان»
للكات�ب الربي فالديس�الف باياس
الص�ادرة ترجمته�ا بتوقيع تس�بيح
ع�ادل عبد الس�ميع ع�ن «دار العربي
للنرش والتوزي�ع» (القاه�رة)2021،
موضوع�ا ً جوهري�ا ً يتعلّ�ق بالهوية،
وتأثر الظ�روف الحياتية يف صياغتها
ً
إعادة
وتأثرها عى اإلنس�ان ،وتختار
لق�راءة التاري�خ البعي�د ،ورسديات�ه
املليئ�ة باألح�داث والش�خصيات،
ً
ً
ً
هامة هي
ش�خصية
مصطفي�ة منها
باجي�كا الربي ،ال�ذي أصبح محمد
باشا سوكولوفيتش املسلم ،وما يعنيه
ذل�ك م�ن رصاع ال�ذات م�ع تح�وّالت
الهوي�ة ،وكيفي�ة النج�اة وتحقي�ق
السالم الداخيل.
يح ّدثنا التاريخ العثماني دون مواربة
عن نظام «الدفرشمة» ،كأحد دعامات
الدولة لبناء الجيش اإلنكشاري ،حيث
ً
عنوة من
كان األتراك يجمعون األطفال
قرى البلقان ،ليت ّم إرس�الهم إىل تركيا،
وذل�ك يف قطيع�ة كاملة م�ع حياتهم
الس�ابقة ،حيث يتم تغير أس�مائهم
باعتناقه�م اإلس�الم ،ث�م تعلّ�م اللغة
ودراس�ة القرآن ،إضاف�ة إىل التدريب
ع�ى امله�ارات العس�كرية وفن�ون
القتال .وملّ�ا كانوا حماة اإلمرباطورية
القادم�ني ،فق�د كانت تت�م متابعتهم
واالهتمام باملتميّزين منهم لتسليمهم
وظائف مختلفة .كان باجيكا الربي
يف الثامن�ة عرشة من عم�ره حني تم
ضمّ ه إىل «الدفرشمة» ،وبخالف املُعتاد
يف اختي�ار أطفال يف الع�ارشة ،تم أخذ
ّ
س�نا ً أيضا ً بسبب نقص الجنود
األكرب
بعد فتح رصبيا (.)1521
وكانت مأس�اة الفتى أنه ُ
س�حب من

الدي�ر ال�ذي كان يع� ّده ليك�ون عالم
الهوت أرثوذك�ي ،فجاء األمر ليكون
ّ
يخفف منها يشءٌ.
صدمة موجع�ة ال
ً
رغم ذلك تقبّل والده األمر متأمّ ال بأن
ابنه س�يتوىل مناصب مهمة يف الدولة،
كم�ا حدث م�ع غ�ره .إال أن املعاناة
ّ
تخصه وح�ده ،فهو
القاس�ية كان�ت
س�يغادر موطنه مخلّف�ا ً وراءه قل َبه،
ً
محتم�ال ألم الفراق الصع�ب ،والبكاء
ً
طوال الطريق خوفا من املجهول الذي
ينتظ�ره .فاإلنس�ان يدخ�ل يف محنة
االغ�رتاب ،ح�ني ُيقتل�ع م�ن جذوره
ويصبح كائنا ً بال روح ،يخضع لسلطة
ّ
وتتحكم
القوّة التي تملك أقدار الناس
بحياتهم.
لم يك�ن باجيكا طفالً صغرا ً يس�هل
رس�م ص�ورة جدي�دة ل�ه دون عناء.
كانت قماش�ة روحه قد ُف ّ
صلت هناك،
وطن
وغدت الهوية وطنه ،لكنه اآلن يف
ِ
ٍ
جدي�دٍ ،يواج�ه االرتب�اك الوجودي يف
فهم الذات حني يتم اس�تبدالها بهوية
ّ
ُ
أسلحته ملواجهة ذلك،
وتتحفز
أُخرى،
حيث تلعب الذاك�رة بما اختزنته دورا ً
ُ
ً
دفاعيا ،يحافظ عى املاهية ويحميها،
وم�ع الوق�ت س�تكون رشوط الحياة
مختربا ً لتوليد هوية جديدة مزدوجة.
ً
بط�ال حقيقي�اً،
اخت�ارت الرواي�ة
ّ
حقق مكان�ة رفيعة يف تاري�خ الدولة
العثماني�ة ،وتتبّع�ت رحلت�ه الروحية
املضطرب�ة ومحاولت�ه للنج�اة ،وهو
ينجح بذكائ�ه ووعي�ه .فأمامه واقع
جدي�د ال مه�رب من�ه ،وال يمل�ك إال
التكيّ�ف مع�ه وتحويل�ه ملصلحت�ه،
ّ
الخط الفاصل بني
وه�و هنا لن يغادر
الحقيقة والواقع والتوازن بني ثقافته
األصلية والثقافة الجديدة.
كان�ت نصيحت�ه األوىل الت�ي ق ّدمه�ا
لنفس�ه ولزمالئ�ه الرافض�ني ه�ي
التهدئة وع�دم التمرّد ،وأن من ّ
حقهم
اإليمان داخل صدورهم وإبقاء ذكرى
موطنهم حيّة يف نفوسهم .لكن عليهم
مواجهة مصرهم وتجاوز ازدواجيتهم
ومساعدة بعضهم ،أما سبيلهم األوحد
للمستقبل فهو الجد والجهد والتميُّز.
هذا النه�ج لرجل واقعي ش�جاع عبّد
ل�ه طريق النج�اح ،ولفت إلي�ه أنظار
الس�لطان ال�ذي اخت�اره يف مناص�ب
بالق�رب من�ه .مم�ا جع�ل الطري�ق

مفتوح�ا ً أمام�ه لتقلُّد مناص�ب عليا
يف الدولة كمرافق�ة املبعوثني األجانب
ومرتب�ة أم�ر الس�نجق ،ب�ل وأصبح
ّ
املفضل لدى السلطان يف عالقة قائمة
ع�ى االح�رتام والثق�ة .لم تص�ل حدّ
الصداقةّ ،
ٌ
تدريب من نوع ما .ويف
لكنها
ترقيته إىل باش�ا تزداد ثروته وأمالكه،
ويبلغ القمّ ة يف اختياره كصدر أعظم
مرّتني ،ويف مصاهرة السلطان.
هذه القمّ ة رافقت سرة اإلمرباطورية
العثمانية يف معاركها وفتوحاتها ،كما
يف سياس�اتها الصادم�ة ومؤامراتها.
ً
كان تاريخ�ا ً
مثق�ال بالدم ،ل�م يتوان

الس�لطان فيه عن قتل ابنه يف س�بيل
ّ
وب�ث الرعب يف
الحف�اظ عى العرش،
قلب الجميع .ورغ�م الخوف املرتبّص
بالحي�اة نجح محمد س�وكولوفيتش
أن ي�رتك بصمته يف أداء مس�ؤولياته.
ففي معرك�ة العثمانيني ضد ُ
الفرس،
ّ
أبهر الس�لطان بالجيش ال�ذي أعده،
واس�تخدم الدبلوماس�ية بمخاطب�ة
ّ
حكام املجر والنمس�ا والروس ليجعل
التف�اوض ضم�ن س�مات التخطيط
العثمان�ي .وعندم�ا ُكلّ�ف ب�إدارة
أس�طول اإلمرباطوري�ة ،ق�ام ببن�اء
الس�فن وتدريب الوحدات العسكرية،

يف وضع بدت الحروب فيه هي الشكل
الطبيع�ي للحي�اة .هكذا تكش�ف آلية
التمايز والحضور جانب�ا ً من تجلّيات
املنش�طرة ،ح�ني تق�وم عى
الهوي�ة
ِ
تجميع ش�تاتها بأداء أدوارها كاملة،
فهي ُتمارس دينه�ا الجديد ،وتحافظ
عى صلته�ا باملوطن واأله�لُ ،
وتغدِق
يف الفع�ل وت�رك األث�ر .كان الج�رس
ال�ذي بن�اه عى نه�ر درين�ا يف مدينة
فيش�يغراد قد من�ح املدين�ة أهميتها
التاريخي�ة ،كما خلّ�ده األدب يف رواية
إيفو أندريتش «جرس عى نهر درينا»،
وق ّدم�ه هدي�ة ملوطن�ه .كم�ا بن�ى يف
املدينة حمّ امها الشهر الذي ُتستخدم
في�ه املي�اه املعدنية التي تش�في من
األمراض ،إضاف�ة إىل بنائه العديد من
املنش�آت كاملس�اجد واملستش�فيات
والتكاي�ا ومطاعم الفقراء والجس�ور
وكذل�ك الحمّ ام�ات ،تل�ك الت�ي رأى
ّ
أنها تخلق س�عادة لإلنسان تفوق أي
ً
ّ
مخصصة
متعة أخرى ،وكانت سابقا
لرج�ال الدول�ة فقط ،وهي منش�آت
عظيم�ة تخلّ�ده وتش�عره بالتطهر
والرض�ا وكان م�ن ش�يّدها صديق�ه
األقرب يف رحلة العمر املعمار سنان.
تتش�ابه وقائع حي�اة س�نان املعمار
أو جوزي�ف املس�يحي م�ع صديق�ه
محم�د س�وكولوفيتش أو باجي�كا،
فاالثن�ان مس�يحيان أُخ�ذا ضم�ن
نظ�ام «الدفرشم�ة» ،لتت� ّم تربيتهما
كمس�لمني ،وتدريبهم�ا ليكون�ا م�ن
نخب�ة الجن�ود باإلمرباطوري�ة .أظهر
س�نان براع�ة يف دراس�ته وتدريبات�ه
َ
َ
كب�ر املهندس�ني أو املعم�ار
ليصب�ح
بايش ال�ذي راف�ق الجي�ش العثماني
يف فتوحات�ه ليقوم بإص�الح ما ته ّدم
أثن�اء الح�رب م�ن جس�ور ُ
وط�رق
ومنش�آت .هكذا انعقدت بني الرجلني
صداق�ة متينة زادته�ا ترابطا ً الثقافة
املش�رتكة وامليل الفطري للمتش�ابه،
ّ
وتحقق�ت بعالقتهما أعظم املنش�آت
ّ
يف الدول�ة ،حي�ث يع�دد التاري�خ أكثر
م�ن  400أثر يف ثالث قارات كمنجزات
تبعث عى الفخر بما اختزنته من علم
ومعرف�ة وبم�ا ق ّدمت�ه لإلنس�ان من
فائدة .فالجسور ربطت بني الشعوب،
واالس�رتاحات والفن�ادق ع�ى طريق
الس�فر ّ
وفرت الراحة للناس من تعب

الس�فر ،والحمّ ام�ات أس�عدت الناس
فط ّهرتهم ،كما أس�عد التشييد والبناء
نفسيمها معاً.
ورغ�م ّ
أن العم�ل يحف�ر يف التاري�خ
البعي�د ،ويق ّدم س�رة روائية وتاريخا ً
تفصيلي�ا ً للدول�ة العثماني�ةّ ،
إال ّ
أن
الش�واهد واآلث�ار التاريخي�ة القائمة
تعي�د االتص�ال امل�ادي به�ذا التاريخ،
وه�و م�ا زال طبق�ات تاريخية تحت
حي
البني�ة الس�طحية للم�دن .ففي ّ
دورتش�ول يف بلغراد يس�كن الراوي يف
بي�ت ُبني عى أنقاض س�وق عثماني
عظيم بمصادفة غريبة ،وهناك قاعة
للموس�يقى بني�ت عى أنق�اض بالط
ومق ّر إقامة محمد باشا يف بلغراد ،أما
منطقة ترازيا فما زالت تحمل اسمها
الرتكي ومعامله�ا .يملك الكاتب فكره
الكوس�موبوليتي الذي يسمح بارتياد
آفاق بال ضفاف ،مدركا ً فضاء التنوع
ال�ذي يفرض احرتامه كاحرتام للذات.
ُ
وتحرض يف ذهنه املقارنة والتشابه بني
إس�طنبول وبلغراد كمدينتني تتميّزان
باالنفتاح والعاملية باعتبارهما موطنا ً
لتن�وّع ب�رشي كب�ر ،ومرك�زا ً هاماً،
وتقاطعا ً لكثر من الطرق يف السياسة
واملعرف�ة .ويف ّ
م�رة ي�زور فيه�ا
كل ّ
إس�طنبول يب�دي إعجاب�ه بس�حرها
وبشواهدها اإلسالمية البديعة.
ّ
يحقق الكاتب التوازي بني ّ
نصه
ولكي
وفكره ،فإن�ه يغادر عب�اءة التاريخ،
ّ
فيبني
ليواكب عره الح�ايل وكتابه،
نس�قا ً فكريا ً وجماليا ً مختلفاً ،يعاين
في�ه ازدواجية الهوي�ة أو ّ
تغرها لدى
الش�عوب واألف�راد ،فف�ي أم�ركا ما
زال األمركي�ون يرتبط�ون بجذورهم
وهوياتهم ،ويف أيسلندا يحافظ الناس
ع�ى هويّته�م بتع� ّدد األعم�ال الت�ي
يقوم�ون بها ،ويف امل�رشق يلتقي مع
الكات�ب جم�ال الغيطاني ال�ذي اهت ّم
بالتاريخ العثماني ،ولم يجد اختالفا ً يف
تعامل العثمانيني مع الشعوب املُسلمة
ّ
يحقق
ع�ن غرها .يف ه�ذه املقارب�ة
ّ
توجه فكر
األدب رس�الته ،فهو ُيظهر
األدب�اء نح�و االنفتاح وتقبّ�ل التنوّع
يف مس�ار يرغب باالعرتاف باالختالف
وتطوي�ع الواقع نحو األمن والس�الم.
وبخالف ذلك ينغلق السياس�يون عى
ّ
املتعصبة
رؤاهم الضيقة وسياساتهم

لتحقي�ق مصالحه�م ع�رب الح�روب
والخراب.
ويتط�رّق ال�راوي إىل حدي�ث الهوي�ة
والسياس�ة ،وتح�رض هن�ا ب�الده
يوغس�الفيا الس�ابقة كتجربة قاسية
لحل�م التعاي�ش .كان�ت يوغس�الفيا
مصطلح�ا ً جغرافي�ا ً انصه�ر في�ه
املاليني ،وربطت بينهم هوية جامعة،
ّ
تفككها.
ونيات طيبة لم تفلح يف منع
كان�ت املغ�االة يف تأكي�د الهوي�ة ق�د
أصبح�ت تعصب�اً ،ويع�رتف الراوي/
املؤلّ�ف  -بش�جاعة  -بمس�ؤولية
الساسة الرب يف ما حدث ويتساءل:
أل�م نلجأ إىل قتل بعضن�ا يف بحثنا عن
جذورن�ا وهويّتنا .كم�ا ينتقد الحرب
األهلية الرشس�ة التي خاضها شعبه،
والت�ي ب�دت يف لحظة معيّن�ة كما لو
أن ّ
ّ
كل رج�ل يقات�ل ألج�ل قضيت�ه،
وكان القت�ل أكث�ر رضاوة من أي نوع
من أنواع اإلره�اب لدرجة أن الربي
خارج وطن�ه أصبح ملعون�ا ً مذموما ً
كما ح�دث مع�ه يف أكثر م�ن موقف.
ويف هذه املحاكمة الواعية ّ
يؤكد نضج
الفكر أمام تهوّر السياسة.
ال تتن�اىف ه�ذه املوضوعية م�ع فخر
ال�راوي الش�ديد بش�عبه الرب�ي،
فهو من خ�الل الرواية يق� ّدم الجنود
الرب بأنه�م األفضل واألكث�ر عددا ً
يف ّ
كل الحم�الت العثماني�ة ،ويمت�دح
ش�جاعتهم وإخالصهم ،وكيف وصل
منهم ثمانية إىل منصب الصدر األعظم
بمن فيهم محمد باشا سوكولوفيتش
الذي اكتسب احرتام الرب يف هويتيه،
بينما باملقابل قام الس�لطان بمنحهم
س�يادتهم ع�ى أرضه�م ،وكان أعظم
ّ
تحق�ق لهم اس�تقاللية الكنيس�ة
ما
األرثوذكس�ية ودوره�ا كوط�ن بديل
جمع الرب ّ
وأسس لهم دولتهم.
نج�ح املؤل�ف يف بحث�ه ع�ن الهوي�ة
وتحوالته�ا ،يف الدع�وة إىل التفك�ر
والتأمّ �ل ،كي�ف ن�رث الهوي�ة وكيف
نخلقه�ا ،وكي�ف يمك�ن أن تك�ون
الهوية بن�ا ًء أو تدمراً .ويف رحلته عرب
التاري�خ والحارض اعتم�د بنية فريدة
للرواية عنوانها كرس اإليهام بالواقع،
فكانت رسديته ه�ي الوعاء ألفكاره،
عرب أس�لوب يخالف النمطية ،ويبتكر
الحرية يف الكتابة.
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كبسولة النوم ..للموظفني املرهقني

طبق اليوم

ايدام بازيال وجزر للرجيم

كان رد فع�ل عىل ش�بكة اإلنرتنت مثريا ً
للج�دل ،وبينم�ا كان�ت هن�اك أص�وات
استحسان لألمر ،إال أنه كان هناك أيضا ً
رأي بأن البعض شعر بعدم الراحة تجاه
الفكرة.تتعاون رشكتان يابانيتان إلنتاج
«كبس�ولة النوم» العامودية للمساعدة
يف حل مشكلة اإلرهاق أثناء العمل ،حيث
وقع�ت رشك�ة إيتوك�ي املتخصص�ة يف
األثاث املكتب�ي ومقرها طوكيو ورشكة
كويوجو لتجارة الخشب الرقائق ومقرها
محافظ�ة هوكاي�دو اتفاقي�ة ترخيص
لبدء إنتاج صندوق غريب الشكل يساعد
يمكن للمرء الراحة بداخله وأخذ قس�ط

م�ن الراحة من س�اعات العمل الطويلة
والش�اقة .وم�ن املرجّ �ح أن يظه�ر هذا
الصندوق يف املستقبل القريب.
ميزة كبس�ولة النوم هي أنها عامودية،
وتشبه يف مظهرها الخارجي «الكبسولة»
التي تظهر يف أفالم الخيال العلمي ،وأثناء
تثبيت الجس�د بحس�ب الف�راغ املوجود
ً
مائال
بداخله ،فإنه يس�تقر كم�ا لو كان
للخلف .وم�ن املف�رتض أن يكون حجم
ً
مماثال لحج�م كابينة الهاتف
الصندوق
العمومي املوجودة يف شوارع اليابان.
ه�ذا االخرتاع س�يطرح للبي�ع يف صيف
 ،2023باف�رتاض أنه�ا ستس�تهدف

املكات�ب .ويع�د األم�ر محاول�ة مث�رية
لالهتمام ،ولكن املقلق هو أنها عمودية.
وكان رد فعل عىل ش�بكة اإلنرتنت مثريا ً
للج�دل ،وبينم�ا كان�ت هن�اك أص�وات
استحسان لألمر ،إال أنه كان هناك أيضا ً
رأي بأن البعض شعر بعدم الراحة تجاه
الفكرة.
وبحس�ب وكال�ة «الياب�ان بالعربي» ال
يس�تطيع بع�ض األش�خاص يف العم�ل
الراح�ة ألنه�م يهتم�ون بش�عور م�ن
حولهم ،حيث تفرض التقاليد واليابانية
التفك�ري يف ع�دم مضايق�ة األش�خاص
املحيطني وعدم الترصف بأنانية.

واتساب خيترب حتديث ًا جديد ًا

املقادير:
 زيت الزيتون  2 :ملعقة كبرية  -البصل  :كوب (مفروم) صدر الدجاج  500 :غراما ًّ
(مقطع مكعبات)  -البازيالء  2 :كوب (مجمدة)
 الجزر  :كوب (مجمّد ،مقطع مكعبات)  -معجون الطماطم  :ملعقة كبرية مرق دجاج  350 :ملليلرتا ً  -ملح  :حسب الرغبة فلفل أسود  :حسب الرغبةطريقة التحضري:
حمّي الزيت يف قدر عىل حرارة متوسطة وقلبي فيه البصل حتى يذبل.
ّ
يتغري لونها من كل
أضيف�ي قط�ع الدجاج مع التقليب من وقت إىل آخر حت�ى
الجهات.
ّ
نكهي بامللح والفلفل األسود ث ّم صبي مرق الدجاج.
اغيل املزيج عىل نار هادئة حتى تنضج قطع الدجاج تماماً.
أضيف�ي البازالء والجزر ،وذوّبي معجون الطماطم بملعقتني كبريتني من املاء
وأضيفي املزيج إىل القدر.
اغ�يل املزيج ل�� 10دقائق ث� ّم ارفعي القدر ع�ن النار وق ّدم�ي الطبق مبارشة
ساخناً.

المتاهات

واتساب يتحدى منافسيه تلغرام وسيغنال بالعمل عىل تطوير
مي�زة جدي�دة ُتظهر إش�عارات فور فت�ح التطبي�ق حول آخر
التحديثات ومعلومات عن الخصوصية واألمان.
يخترب تطبيق الدردشة األكثر استخداما ً يف العالم واتساب ميزة
جديدة يتحدى بها كال من تليغرام وس�يغنال املنافس�ني ،حيث
يط�ور حاليا ً ميزة جديدة س�تخرب املس�تخدمني ب�كل األخبار
الجديدة وامليزات التي سيحصل عليها التطبيق يف املستقبل.
وس�يخربك برنامج الدردش�ة املقبل يف واتس�اب بما هو جديد
عند التحديث .وبحسب مصادر صحافية ،فإن واتساب سيقدم
م�ا يعرف ب� chatbotيف التطبيق ،وهو عبارة عن رس�الة ذكاء
اصطناع�ي تخرب املس�تخدمني بوج�ود الجديد م�ن التطبيق،
حي�ث أول من بدأ يف مثل هذه امليزة كان تطبيق تليغرام إلعالم
املستخدمني بكل ما هو قادم.
ووفق�ا ً لتقرير صادر عن  - WABetaInfoاملختص باإلبالغ عن
امليزات الجديدة يف واتساب ّ -
فإن امليزة الجديدة يف املراحل األوىل

من التطوير ،حيث قد تستغرق الرشكة بعض الوقت قبل طرح
املي�زة عىل نطاق واس�ع ،حيث ش�ارك التقري�ر بعض لقطات
الشاش�ة إلظهار كيف س�تظهر الدردش�ة املقبلة من chatbot
الذي تم التحقق منه.
وس�تظهر هذه امليزة الجديدة يف واتس�اب عند فتح الدردشة،
حيث س�يتمكن املس�تخدمون م�ن رؤية إش�عار يدعي تقديم
معلوم�ات حول املي�زات الجدي�دة املقبلة والنصائ�ح الخاصة
بتطبي�ق واتس�اب ،إىل جان�ب ع�دد م�ن املعلوم�ات ح�ول
الخصوصية واألمان .وذكر املصدر ،أن ميزة  chatbotتشبه إىل
حد كبري امليزة التي تقدمها تطبيقات املراسلة املنافسة تليغرام
وس�يغنال ،حيث يس�تخدم كال النظامني قناة رسمية لتحديث
املس�تخدمني حول اإلصدارات الجديدة ،كما قد حصل عدد من
املس�تخدمني عىل هذه امليزة فعالً ،حيث ب�دأوا مؤخرا ً يف تلقي
معاينات روابط منسقة مجددة عىل حسابات واتساب الخاصة
بهم ،ومن املتوقع طرحها للجميع خالل األيام املقبلة.

حل اللغز

روبوت من احلمض النووي

Apago
PDF Enhancer
قرر العلماء استخدام تقنية تعرف باسم كروبوتات ذات مهام وبنية محددة .وألن

«أوريغام�ي الحم�ض الن�ووي» (DNA
لبن�ة لتصمي�م ه�ذا الروبوت
ِ )origami
النان�وي املكون م�ن  3هي�اكل بنيوية.
وق�د اس�تطاع الروب�وت املُصمم بفضل
ه�ذه التقني�ة التأث�ري ع�ىل الربوتينات
واملس�تقبالت الخلوي�ة بق�در معني من
الق�وة امليكانيكي�ة ،وم�ن ث�م مراقب�ة
التغ�ريات الت�ي َتط�رأ عليه�ا .وتقني�ة
«أوريغام�ي الحم�ض الن�ووي» ه�ي
طريقة حديثة تستخدم الوحدات البنائية
ُ
كون�ة للحم�ض
(األزواج القاعدي�ة) امل ِ
الن�ووي لتصميم آليات تس�تطيع العمل

هذه الوحدات البنائية ذات شكل محدد،
فإن�ه يمك�ن للعلم�اء برمج�ة الرتكيب
الخاص بها لكي ُتطوى وتتجمع بش�كل
ذاتي مكون�ة بنى نانوي�ة ثالثية األبعاد
تس�تطيع إنفاذ املهمة التي صممَت من
أجله�ا .وتعد هذه التقني�ة من مجاالت
العل�م الحديث�ة التي أس�همت يف إحداث
تط�ورات هائل�ة يف مج�ال تكنولوجي�ا
النانو خ�الل العق�د املايض فق�ط .وقد
أوضح�ت نتائ�ج الباحث�ني أن حج�م
الروب�وت النانومرتي ال�ذي تم تصميمه
يتوافق تماما مع حجم الخلية البرشية.

كما اس�تطاع هذا الروبوت تطبيق قوى
ميكانيكية ،وكذل�ك التحكم يف مقدارها
بدقة وصل�ت إىل «بيكونيوتن» واحد (أي
جزء من تريليون جزء من النيوتن ،علما
ب�أن النيوت�ن الواحد يكاف�ئ القوة التي
يضغط بها اإلصبع عىل القلم).
تطبيقات هائلة
وطبق�ا للبي�ان الصحف�ي ال�ذي نرشه
املعهد الوطني الفرنيس للصحة والبحوث
الطبي�ة تعقيب�ا عىل الدراس�ة ،فإن هذا
الروبوت النانوي س�وف ُيم َِّك�ن العلماء
من دراس�ة القوى امليكانيكية عن كثب
وذلك عىل املستوى املجهري.

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
س�تبدأ كل من الش�هر الجديد واليوم األول من
األسبوع بمرح وحيوية للغاية .بينما ستقيض
س�اعات الصب�اح يف إكمال العم�ل املتبقي من
األس�بوع املايض  ،س�تقيض فرتات بعد الظهر
يف الجري بالخ�ارج أكثر .أناس جدد  ،صفقات
جديدة  ،استثمارات جديدة  ،بدايات جديدة.

امليزان
سيكون جدول أعمالك اليوم هو املنزل واملسائل
املنزلي�ة .تجديد أو إص�الح أو تغيريات طفيفة
يف الديك�ور أو أعم�ال نقل املن�زل .األموال التي
تحت�اج إىل إنفاقه�ا ل�كل هذا يمك�ن أن ترهق
ً
قلي�ال .يف نهاي�ة اليوم  ،س�وف تكون
م�واردك
ً
مرهقا قليالً ومتع ًبا جسد ًيا وعقل ًيا.

الثور
موضوع�ك الي�وم ه�و العالق�ات والحي�اة
العاطفي�ة .س�يقارنك تواصل�ك اإليجاب�ي مع
بيئت�ك بأش�خاص ج�دد .يمكنك اتخ�اذ بعض
املبادرات إلضف�اء اإلثارة عىل حياتك العاطفية
الرتيب�ة مع رشيكك أو زوجتك  ،والحصول عىل
املساعدة واملشورة من صديق تثق به.

العقرب
سيكون تواصلك مع زوجتك أو رشيكك إيجاب ًيا
للغاية اليوم .س�يقوي قضاء الوقت يف الخارج
بمف�ردك العالق�ة بينكم�ا .قد تتس�بب بعض
التط�ورات املتعلق�ة بأخبار تتوقعه�ا باملعنى
القانون�ي يف أن تس�تغرق العملي�ة ً
وقتا أطول
قليالً.

اجلوزاء
ق�د تزعج�ك القضايا املالي�ة واملدفوع�ات قليالً
الي�وم .يمكنك طل�ب الدعم املايل م�ن أحد أفراد
األرسة لقرضك أو ديون بطاقة االئتمان الخاصة
ب�ك .يمك�ن أن ي�ؤدي الش�عور باالرتب�اك أثناء
النهار إىل وقوع حوادث .كن حذرًا بشكل خاص
يف حركة املرور واحرص عىل عدم القيادة.

القوس
ق�د يكون أحد أفراد عائلت�ك أو صديقك املقرب
يعاني من حالة يف املستش�فى اليوم .قد تقيض
معظم اليوم يف املستش�فى  ،مما قد يس�بب لك
بعض التوتر .قد تكون هن�اك تطورات تجعلك
ً
ومتفائال بعملك أو مهنتك خالل اليوم.
سعي ًدا

السرطان
س�رتغب يف قضاء يومك أكثر م�ع أصدقائك يف
األنشطة االجتماعية .قد ال يرحب رشيكك بهذا
املوق�ف .م�ن الناحي�ة املالية  ،تمي�ل إىل إنفاق
الكثري من املال اليوم  ،وس�يكون من مصلحتك
تجنب اإلنفاق غري الرضوري.

اجلدي
س�تكون القضايا التعليمي�ة املتعلقة بأطفالك
أو أطف�ال أقربائك ع�ىل جدول أعمال�ك اليوم.
قد تتس�بب التطورات يف هذا املوضوع يف إجراء
تغي�ريات يف خطط�ك املس�تقبلية .ربم�ا حان
الوقت للتفكري أكثر يف الخارج.

االسد
س�تكون القضايا املهنية والش�ؤون املالية هي
ج�دول أعمالك اليوم .قد تب�دأ بعض الخطوات
الت�ي اتخذته�ا من قبل يف حيات�ك املهنية تؤتي
ثماره�ا اليوم .قد تكون يف مرحلة اتخاذ القرار
بش�أن اس�تثمار جديد .وم�ع ذل�ك  ،يمكن أن
يعمل هذا ً
أيضا يف االتجاه املعاكس.

الدلو
ق�د تقلق�ك صحة أحد أف�راد األرسة .س�تؤدي
تكالي�ف املستش�فى أو الجراح�ة إىل إجه�اد
ميزانيتك كث ً
ريا .ومع ذلك  ،فإن معرفة أن األمر
يس�تحق كل هذا العناء وأن ش�يخك سيعود إىل
صحته القديمة هو راحة روحية بالنسبة لك.

العذراء
ستقيض النصف األول من اليوم عىل اهتماماتك
الش�خصية .مثل هواياتك أو أنشطتك الفنية أو
األح�داث الرياضية .يف فرتة م�ا بعد الظهر  ،قد
تواج�ه توت�رًا مع ال�زوج أو عائل�ة الرشيك .يف
املساء  ،قد تقلقك مشاكل صحية طفيفة.

احلوت
ً
نش�طا للغاي�ة م�ع دائرت�ك
س�تقيض يومً �ا
االجتماعي�ة اليوم .من املحتمل ً
ج�دا أن تكون
لديك عالقة جدية يف املستقبل مع شخص جديد
س�تلتقي به من خالل أصدقائك .ثقتك بنفسك
تؤكد ذلك .اس�تفد م�ن هذه الطاق�ة الجميلة
اليوم وتواصل اجتماع ًيا.
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مدرب الناشئني :نسابق الزمن إلعداد املنتخب
والظهور بشكل الئق يف كأس العرب
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العراقي لكر ِة الق� َدم ،ظهر أمس الثالثاء،
ق ّد َم االتح�ا ُد
ّ
مُ �دربَ مُ نتخ�ب الناش�ئني (أحم�د كاظ�م) يف املُ
ؤتمر
ِ
َ
وحرض املُؤتمر
الصح�ايفّ الذي أقي َم يف مق ِّر اتحا ِد الكرة،
ِ
أعض�ا ُء االتح�اد أحمد املوس�وي ورحيم لفت�ة وخلف
جالل واألم ُ
ني العا ّم لالتحاد محمد فرحان.
َ
الرس�مي باسمه (أحمد
وافتتح ُعضو االتحاد ،الناطق
ّ
ؤتم�ر ب�رح آل ّي ِة اختي�ار املُ
املوس�وي) ،املُ
�درب ،بع َد
َ
ِ
ِ
ِ
أن اخت�ا َر االتح�ا ُد (أحم�د كاظ�م) مدرب�ا ً للناش�ئني،
ُ
لخلق
الفن�ي
يض�ع ثقت� ُه به وبجه�ازه
وإن االتح�اد
ّ
ِ
حقيقي للك�ر ِة العراقيّ�ة يكون ً
نواة مُ س�تقبلي ًّة
جي� ٍل
ّ
للمُ نتخباتِ الوطنيّة.
وأعربَ املُدرب (أحمد كاظم) عن شكرهِ ّ
التحا ِد الكر ِة الذي
ٌ
َ
لإلرشاف
درب
ِ
وضع ثقت� ُه الكاملة به ،وهو رشف ل�ك ِل مُ ٍ
ُ
ُ
ع�ىل املُ
ّ
إلخراج
جهدنا
صارى
ق
وس�نبذل
،
ة
ي
الوطن
نتخباتِ
ِ
ِ
َ
ُ
الكرة العراقيّة خ َ
ر تمثيل.
يمثل
جي ٍل
َ
وأوضح إنه َ
َ
والرياضة رئيس االتحاد
�باب
الش
ر
وزي
قى
الت
َ
ِ

أربيل يتعاقد مع مازن
فياض

العراقي لكر ِة الق ّدم (عدنان درجال) الذي ق ّد َم الدع َم الالزم
ّ
الفني املُس�اعد واملُ�ي يف بطول ِة كأس
الجه�از
الختي�ار
ّ
ِ
ِ
محطة حقيقي ً
ً
ّ�ة
العرب لتك�ون
ِ
للوقوف عىل مُ س�توياتِ
ُّ
قادر ع�ىل التأه ِل إىل
فري�ق جي ٍد
الالعب�ني ،وم�ن ثم إعداد
ٍ
ٍ
الحقيقي يف الفرت ِة املُقبلة.
كأس آسيا ،وهو َهدفنا
ّ
ِ
َ
ُ
الفني املس�اعد لالتحادِ،
وأش�ا َر إىل إنه ق ّد َم قائمة الجهاز
ّ

َ
وينتظ ُر املُ
صادقة عليها واملُبارشة بالتدريباتِ اليوميّة،
ُ
الجوانب التنظيم ّي ِة
حي�ث التقيت الالعبني وتحدثنا عن
ِ
ُ
أساس نجاح
واإلدار ّي ِة والرتبو ّي ِة والس�لوك ّي ِة التي هي
ُ
وس�نبارش اليوم بإقام ِة أول
منتخب بهذه األعمار،
أي
ٍ
ركز املوهب�ة التخصيصّ يف
وح�د ٍة تدريب ّي ٍة يف
ملع�ب مَ ِ
ِ
ملعب الشعب الدويل.
ِ
دعم الجميع ،الس�يما وس�ائل
إىل
ة
بحاج
إنه
وأض�اف
ٍ
ِ
َ
الف�رتة الزمنيّة
اإلع�الم واألنديّة قبل اتح�ا ِد الكرة ،ألن
ضيقة جدا ً
ٌ
النطالق بطول ِة العرب التي أسفرت قرعتها
ِ
ع�ن مواجه� ِة منتخباتٍ أفريقيّ� ِة لديها نتائ�ج مُ ميزةٌ
بالفئ�اتِ العمريّ� ِة مث�ل منتخبات املغ�رب وموريتانيا
َ
تدريبي يف
معس�كر
إقامة
وج�زر القمر ،وبالتايل طلبنا
ّ
ٍ
ً
فرصة إلعدا ِد الفريق.
أربيل ليكون
وبني أمامنا  2٠يوما ً فقط النطالق كأس العرب ،وسنسابقُ
َّ
ِ
َ
الظهور يف ال ُبطول ِة بش�ك ٍل
الفريق من أجل
الزمن إلع�دا ِد
ِ
ِ
َ
أوضح ،من
الئق.يش�ا ُر إىل أن امل�درب (أحم�د كاظم) ق�د
الفني
خالل املُؤتم�ر ،اآللي َّة التي اختا َر من خاللها الجها َز
ّ
املُساعد.

ظهري دورمتوند خطة
جوارديوال البديلة يف املريكاتو
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أح�رز املنتخ�ب العراق�ي للق�وس والس�هم،
الثالث�اء ،املركز األول ببطول�ة قربص الدولية
بإح�رازه  5ميداليات ذهبي�ة يف أعىل حصيلة
للعراق ببطولة خارجية
وقال سعد املشهداني ،رئيس االتحاد العراقي
للق�وس والس�هم« : ،الع�راق ت�وج ببطول�ة
قربص الدولية بعد حصد  5أوسمة ذهبية».
وأض�اف« :نج�ح عيل حم�د كاظ�م يف إحراز
ذهبي�ة القوس املح�دب (رك�رف) بمجموع
 ،632ونالت رند س�عد ذهبية القوس املحدب
نساء بمجموع .»594
وتاب�ع املش�هداني« :حصل�ت فاطمة س�عد
محم�ود ع�ىل ذهبي�ة الق�وس املركب نس�اء
بمجموع  ،679كما أن إس�حاق إبراهيم محمد مال اقتنص
ذهبية الق�وس املركب رجال بمجموع  ،683وأحرز عبدالله
س�عد محم�ود ذهبية الناش�ئني ق�وس مح�دب بمجموع
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ح�دد الفيص�يل موع�د وص�ول محرتفي�ه ،العراقي
مصطف�ى ناظم ،والنيج�ري نورث بي�رت ،اللذان تم
التعاق�د معهما يف وقت س�ابق لتعزيز صفوف فريق
كرة القدم.
وينتظر أن يصل العراقي مصطفى ناظم مساء أمس

الثالثاء ،ع�ىل أن يلتحق بتدريبات فريق�ه غدا ً والذي
يس�تعد ملواجهة سحاب الجمعة املقبل ضمن الجولة
 13لبطولة دوري املحرتفني.
وج�اءت رغبة الفيص�يل يف التعاقد م�ع ناظم بهدف
تعزيز القدرات الدفاعي�ة ،خاصة أن الفريق عانى يف
عدة مباريات من ثغرات واضحة.
يف املقابل يصل النيجري نورث إىل عمان غدا ً األربعاء،

 .»652وختم املشهداني« :هذا الفوز الكبر يف بطولة قربص
الدولية التي ش�هدت مشاركة منتخبات عاملية ،جاء نتيجة
للتط�ور الكب�ر يف مس�تويات العبينا الذي أثم�ر عن حصد
املراكز األوىل».

حيث سيخصع للفحوصات الالزمة قبل اعالن التعاقد
معه ،حيث يلعب يف خط الهجوم.
وكان فري�ق الفيص�يل قد تعث�ر يف آخ�ر مباراتني يف
بطولة ال�دوري بتعادله مع معان  3-3ثم خس�ارته
أمام ش�باب العقب�ة  ،2-1ليرتاج�ع إىل املركز الثاني
برصيد  25نقطة متأخرا ً بفارق  4نقاط عن الوحدات
«املتصدر».

ألول مرة ..أربع دول تعلن ترشحها الستضافة مونديال 2030
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من املقرر أن تعلن ،األوروغواي واألرجنتني
وتشييل والباراغواي ،رسميا أمس الثالثاء،
ترش�يحها املش�رتك لتنظي�م كأس العالم
لكرة الق�دم ع�ام .2٠3٠وس�يتم اإلعالن
الرس�مي ع�ن ه�ذا الرتش�يح ،الثالثاء يف
تم�ام الس�اعة  16:3٠بتوقيت غرينيتش،
بملع�ب س�نتيناريو يف مونتيفيديو ،حيث
أقيم�ت املب�اراة النهائية ع�ام  193٠بني
األوروغواي واألرجنتني.ويهدف الرتش�يح
املش�رتك للدول األربع أيض�ا إقامة املباراة
النهائية لنس�خة  2٠3٠ع�ىل امللعب ذاته.
وكتب رئي�س االتحاد األمرك�ي الجنوبي
لك�رة الق�دم «كونميب�ول» ،أليخان�درو
دومينغيس ،عىل «تويرت»« :يف الوقت الذي
نحتفل فيه بالذكرى املئوية لتأسيس كأس
العال�م ،يجب أن يع�ود إىل موطنه األصيل،
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يس�عى بيب جوارديوال ،مدرب مانشس�رت س�يتي ،لجلب
ظه�ر أيرس جديد ،لتعويض رحيل األوكراني أوليكس�ندر
زينشينكو إىل آرسنال مؤخرا.
ودخل الس�يتي يف مفاوضات مكثفة مع برايتون من أجل
التعاقد مع الظهر اإلس�باني مارك كوكوريال ،لكن النادي
اإلنجليزي طلب الحصول عىل  48مليون يورو نظر بيعه،
وهو ما يرفضه بطل الربيمرليج.
وبحس�ب صحيف�ة «األتلتيك» ،فإن جواردي�وال قرر إدارة
ظهره لالعب برشلونة الس�ابق والذهاب لخيار آخر بديل
من الدوري األملاني.
وأش�ارت إىل اس�تقرار املدرب اإلس�باني عىل التحرك نحو
الربتغايل رافاييل جريرو ،ظهر بوروسيا دورتموند ،الذي
ينتهي عقده بنهاية املوسم الحايل.
وس�يواجه املان سيتي صعوبة يف إقناع دورتموند بالتخيل
عن العبه ،ال س�يما بعد فش�ل األخر يف ضم األملاني ديفيد
راوم بعد انتقاله مؤخرا إىل اليبزيج.
كما يطل�ب دورتموند الحصول عىل  2٠مليون يورو نظر
بيع جريرو ،وهو ما ال يريد السيتي دفعه.
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أمركا الجنوبية» ،وفقم�ا نقلت «فرانس
برس�وقال وزي�ر الرياض�ة األوروغوياني
سيباس�تيان باوس�ا« :ما يج�ب أن نركز
عليه ه�و الذك�رى املئوية ل�كأس العالم،
س�يكون االحتف�ال بم�رور  1٠٠عام عىل

أول كأس عالم هنا ،عودة إىل األس�طورة،
والع�ودة إىل الجذور».وكانت الدول األربع
التزم�ت قب�ل أكث�ر م�ن ث�الث س�نوات
بتأسيس لجنة منظمة محلية للتنسيق مع
الهيئة الحاكمة للعب�ة يف أمركا الجنوبية

فينالدوم يعطل انتقاله إىل روما

عطل جورجينو فينالدوم ،العب وس�ط باريس سان جرمان،
انتقاله إىل صفوف روما اإليطايل ،هذا الصيف.وكشفت شبكة
فوت مركاتو الفرنسية أن الناديني توصال التفاق بشأن إعارة

فينال�دوم ملدة موس�م مع بند إلزامية ال�راء يف صيف 2٠23
مقابل  6ماليني يورو.من جانبها ،ذكرت صحيفة لو باريزيان
أن رات�ب الالع�ب الهولندي ( 1٠ماليني يورو س�نويا) ،هو ما
يعطل الصفقة ،يف ظل عدم اس�تعداد فينالدوم لتخفيض هذا
املبلغ.أشارت إىل أن راتب نجم ليفربول السابق ،يفوق القدرات

ليفربول يسعى للتعاقد مع نجم عريب آخر ملزاملة حممد صالح

كشفت تقارير صحفية إيطالية ،أن نادي ليفربول اإلنجليزي،
يدرس فكرة التعاقد مع الدويل الجزائري ،إسماعيل بن نارص،
نج�م فريق ميالن بطل الدوري اإليط�ايل لكرة القدم.ويرتبط
إس�ماعيل بن ن�ارص بعقد مع نادي مي�الن ،ينتهي يف يونيو
 ،2٠23ووصل�ت املفاوضات بني الطرفني إىل طريق مس�دود

بخص�وص تمديد العقد ،وذلك منذ ق�دوم الركة األمريكية
«ري�د بريد» ،التي اش�رتت أس�هما يف النادي ،وفق�ا لتقارير
إعالمية.وذك�ر موق�ع «كالتش�يو مركات�و» ،املتخصص يف
أخب�ار االنتقاالت يف إيطاليا ،أن ليفربول يرغب يف التعاقد مع
بن نارص خالل املركاتو الصيفي الحايل.ووفقا ل�»كالتشيو
مركات�و» ،فإن األملان�ي يورغن كلوب ،املدي�ر الفني لفريق
ليفربول ،يبحث عن بديل لالعبه اإلنجليزي أليكس أوكسليد-

كوليبايل يتواصل مع تريي بشأن
رقمه التارخيي
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تواص�ل املدافع الس�نغايل كاليدو كوليبايل
املنضم حديثا إىل تشيليس ،مع جون تري،
القائد الس�ابق للبلوز ،من أجل الس�ماح
ل�ه بارتداء قميصه (رق�م  )26التاريخي.
وهاتف كوليبايل تري قائال له بحس�ب ما
نقل موقع «س�كاي س�بورتس»« :جون
أريد س�ؤالك بش�أن أمر م�ا ،فكما تعرف
ارتدي�ت القمي�ص  26م�ع ناب�ويل ،ومنذ
رحيلك ع�ن النادي لم يرت�د أي العب هذا
الرقم».وأض�اف« :ال أعل�م م�ا إذا كن�ت
حجب�ت الرق�م أم ل�م يرغ�ب أي العب يف
الحصول عليه ،وأريد معرفة مدى إمكانية
حصويل عليه».وأجابه تري 26« :هو رقم
خ�اص للغاية بالنس�بة يل ،أقدر مهاتفتك
وال توجد مش�كلة يف حصولك عليه ،فهذا
من دواع�ي رسوري».وتاب�ع« :أتمنى لك
األفضل ،أعرف مدى أهمية الرقم بالنسبة

المستقبل العراقي /متابعة

الفيصيل حيدد موعد وصول حمرتفيه

المستقبل العراقي /متابعة
أعلن نادي أربيل ،مس�اء أول أمس اإلثنني ،تعاقده رسميا
م�ع الالعب مازن في�اض لتمثيل الفريق باملوس�م الجديد
.2٠23/2٠22
ويع�د في�اض م�ن العن�ارص التي ب�رزت بش�كل كبر يف
املوسم املنقي ،وقدم مستويات كبرة مع فريقه السابق
الزوراء.
وسبق لفياض ( )25عاما ،اللعب بصفوف كربالء والنفط
والرط�ة وال�زوراء ،بجان�ب مش�اركاته العدي�دة م�ع
املنتخبات العراقية (الشباب ،األوملبي ،الوطني).
ويح�اول أربيل االس�تفادة م�ن إمكانيات في�اض يف ظل
مس�عى الجهاز الفن�ي بقيادة الس�وري ن�زار محروس،
الظهور بشكل مختلف عن املوسم الفائت واملنافسة بقوة
عىل لقب الدوري العراقي املمتاز.
وكان أربي�ل ق�د أنجز ع�دة صفق�ات أبرزها م�ع املدافع
الدويل أحمد إبراهيم ،وظهر الزوراء الس�ابق عبد الباسط
مؤي�د ،وصانع األلعاب التونيس أيمن الطرابليس ،والثنائي
الربازييل هيليو مونترو وبرونو أوليفرا.

« »5ذهبيات للعراق ببطولة قربص
للقوس والسهم

يل ،وش�اهدتك بالطبع وأنت ترتدي نفس
الرقم أيضا ،س�يكون من دواعي رسوري
حصول�ك عليه».وأتم كوليبايل« :س�يكون
قميص ثقي�ل ارتدائه» ،ل�رد عليه تري:
«ال ،س�تتوج باأللق�اب من أجلن�ا ،أليس
كذلك؟».ويع�د جون تري قائد تش�يليس
التاريخي وأحد أبرز أساطر النادي ،حيث
توج رفقت�ه بكل األلق�اب املمكنة ،خالل
عقدين من الزمان.

تش�امربلني ،ال�ذي تعرض إلصاب�ة قوية خالل اس�تعدادات
الفريق للموس�م الجديد ،ستبعده عن املالعب لفرتة طويلة،
ووضع قائمة مخترصة من  3أس�ماء ،عىل رأسها إسماعيل
ب�ن ن�ارص ،وكذلك الرتك�ي هاكان تش�الهان أوغل�و ،العب
إن�رت ميالن ،والفرنيس أدريان رابيو ،العب خط وس�ط فريق
يوفنتوس.ويعت�رب ب�ن ن�ارص األوف�ر حظا ،ومرش�ح بقوة
ملزاملة النج�م املرصي محمد صالح يف «الريدز» ،كون كلوب

معجب كث�را بقدرات العب «الخرض» ،بعد لفته األنظار مع
«الروسينري» خالل املواسم األخرة ،حيث بات أحدة أعمدة
بط�ل الدوري اإليطايل.يذكر أن عقد بن نارص يتضمن رشطا
جزائيا يسمح له بالرحيل عن ميالن إىل ناد غر إيطايل مقابل
 5٠مليون يورو.وسبق إلسماعيل بن نارص أن خاض تجربة
غ�ر موفق�ة يف الدوري اإلنجلي�زي مع نادي أرس�نال خالل
الفرتة املمتدة ما بني عامي  2٠15و.2٠17

رافينيا يرفض عرض ًا عربي ًا
المستقبل العراقي /متابعة
تراجع رافينيا ألكانتارا ،العب وسط باريس سان جرمان الفرنيس عن
فكرة االنتقال إىل أحد األندية العربية ،هذا الصيف.
وكش�ف مراس�ل ش�بكة ليكيب الفرنس�ية أن رافينيا ،كان عىل وش�ك
االنتق�ال إىل أح�د األندي�ة يف الرق األوس�ط ،دون الكش�ف عن اس�م
الفريق.وأضاف أن الالعب الربازييل انس�حب م�ن الصفقة يف اللحظات
األخرة ،ألس�باب ش�خصية مختلفة.وينتهي تعاقد رافينيا مع النادي

الباري�يس بنهاية املوس�م املقب�ل يف صي�ف  ،2٠23ويتواجد ضمن
قائمة املعروضني للبيع هذا الصيف.
وقىض العب برش�لونة الس�ابق النصف الثاني من املوسم املايض
معارا إىل ريال سوس�يداد ،حيث س�جل هدفا واحدا يف  2٠مباراة
مع الفريق اإلس�باني.كما لعب رافيني�ا  5مباريات بقميص بي
إس ج�ي قبل إعارت�ه يف يناير /كانون الثان�ي املايض ،وإجماال
خ�اض  39مباراة مع الفري�ق الفرنيس من�ذ االنضمام إليه يف
 2٠2٠قادما من برشلونة.

تشيليس يتفق مع هدف مانشسرت سيتي
المستقبل العراقي /متابعة
توصل ن�ادي تش�يليس إىل اتفاق مع أح�د أهداف
مانشس�رت س�يتي خ�الل املركات�و الصيف�ي
الجاري.
وح�اول مانشس�رت س�يتي التعاق�د م�ع م�ارك
كوكوريال ،الظهر األيرس لربايتون ،هذا الصيف.
وكت�ب فابريزيو رومانو ،خب�ر انتقاالت الالعبني

واملدربني يف أوروبا ،عىل حس�ابه بموقع التواصل
االجتماع�ي «توي�رت»« :تم التوص�ل اآلن إىل اتفاق
كام�ل ب�ني تش�يليس وكوكوريال ح�ول الروط
الشخصية للعقد».
وأضاف« :الالعب اإلس�باني مس�تعد للتوقيع عىل
العق�د بمج�رد انته�اء االتف�اق ب�ني األندية عىل
الصفقة».
واختت�م خب�ر االنتق�االت« :س�يجري تش�يليس

وبرايت�ون محادثات مب�ارشة ،مرة أخرى من
أجل استكمال املفاوضات وحسم الصفقة».
وأرص برايت�ون عىل تق�ايض  5٠مليون جنيه
إس�رتليني مقابل التخيل عن العبه اإلسباني،
لك�ن ل�م يوافق مانشس�رت س�يتي ع�ىل هذا
السعر.ويرغب تش�يليس يف التعاقد مع ظهر
أيرس جديد ،وس�ط مخاوف من إمكانية رحيل
ماركوس ألونسو صوب برشلونة.

للتخطيط لرتشيحها.وس�تكون النس�خة
السادس�ة م�ن كأس العالم الت�ي تقام يف
أمريكا الجنوبية ،بعد ( 193٠األوروغواي)،
( 195٠الربازيل)( 1962 ،تش�ييل)1978 ،
(األرجنتني) و( 2٠14الربازيل).وسيواجه
امللف األمركي الجنوبي الرتشيح املشرتك
إلس�بانيا والربتغال واللت�ني أعلنتا عنه يف
يونيو .2٠21
وتراجع�ت بريطاني�ا وإيرلندا ع�ن فكرة
ترشيح مشرتك آخر للرتكيز عىل استضافة
كأس أوروب�ا .2٠28وش�ارك  13منتخب�ا
فق�ط يف النس�خة األوىل ل�كأس العال�م
ع�ام  193٠وتم لعب البطول�ة بأكملها يف
العاصم�ة مونتيفيدي�و ويف ثالث�ة مالعب
فقط.أما نسخة  2٠3٠فستشهد مشاركة
 48منتخب�ا ،وتتوق�ع ال�دول األمركي�ة
الجنوبي�ة األربع املرش�حة الس�تضافتها
إقامة مبارياتها يف  15ملعبا.

املالية للنادي اإليطايل ،والتفاوض جار حاليا بني باريس وروما
بش�أن توزيع الراتب عىل الناديني طوال فرتة اإلعارة.وختمت
الصحيف�ة تقريرها بأن أزمة الرواتب املرتفعة لالعبي باريس
أزمة تواجه إدارة النادي الفرنيس ،وتعطل التخلص من بعض
الالعبني بالبيع أو اإلعارة هذا الصيف.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2659االربعاء  3آب 2022

مساحة للرأي

امـضـاءات

محمد عبد الجبار الشبوط

سامي جواد كاظم

ازمة الديمقراطيات اهلشة

اهنا الشعائر احلسينية

ل�م تفلح الطبقة السياس�ية الحاكمة من�ذ عام  ٢٠٠٣يف
بناء ديمقراطية متماس�كة يف العراق السباب شتى .وهذا
ما دعاني اىل القول يف مناسبات عديدة بان ديمقراطيتنا،
وقد انحرفت كثريا عن الطريق الصحيح ،هي ديمقراطية
هش�ة قابلة للس�قوط بسهولة لهذا الس�بب او ذاك .واذا
ما تخل�ل الفس�ا ُد مفاص�ل الديمقراطية الهش�ة اصبح
سقوطها مس�ألة وقت .لم تس�قط الديمقراطية بدخول
املتظاهرين مبنى مجلس النواب ،فقد سبق للمتظاهرين
ان دخل�وا املبنى يف وقت س�ابق .وكان ذلك يف حينه عالمة
عىل هشاش�ة هذه الديمقراطية .س�قطت الديمقراطية
العراقي�ة الهش�ة واملنحرف�ة م�رات عدي�دة يف الس�ابق.
س�قطت يف االنتهاكات املتكررة للدستور من قبل الطبقة
السياس�ية .وس�قطت مع تهمي�ش دور مجل�س النواب
من قبل الش�خصيات السياس�ية النافذة .وسقطت حني
تآكل ايمان الش�عب بها .وسقطت حني فقد الشعب ثقته
بالطبقة السياس�ية .كل هذا ولم تنتبه الطبقة السياسية
فلم تحاول ارساء اسس الديمقراطية يف املجتمع العراقي.
وحتى تتعرز الديمقراطية يجب ان تتوفر طبقة وس�طى
تجد مصلحتها يف النظ�ام الديمقراطي ،وان تتوفر ثقافة
ش�عبية تؤمن بالديمقراطية ،وان توجد احزاب سياس�ية
ً
نظرية وتطبيقاً ،وغري ذلك .وفوق
ديمقراطية قوال وفعال،
ذلك كله تحتاج الديمقراطية اىل بيئة سياسية واقتصادية
قائمة عىل اساس املواطنة والحرية والحداثة والعدالة.
ُ
الديمقراطي�ة الخالفات يف السياس�ة واملصالح،
ال تلغ�ي
ب�ل ه�ي الي�ة الدارة هذه الخالف�ات وحرصه�ا يف الحيز
السيايس الس�لمي القائم عىل قواعد اشتباك ثابتة .واهم
هذه القواعد هو العقد االجتماعي الذي يوفر اجماعا عىل
هوي�ة الدولة ،لي�رك التنافس عىل الس�لطة ضمن دائرة
هذا العقد .هوية الدولة نتاج العقد االجتماعي ،والسلطة
نتاج الرصاع الس�يايس ال�ذي يتم ادارته ع�ر االنتخابات
الدورية.
وهذا بالضبط ما ال تدركه بعض القوى السياسية ومعها
جمهوره�ا ،فيج�ري الخلط ب�ني هوية الدول�ة وطبيعة
الس�لطة .ولهذا الخلط نتائج مدمرة .نقرأ قائمة مطاليب
ترفعها هذه الجهة او تلك وهي تخلط بني االمور املدرجة
ضم�ن هوي�ة الدولة ،وب�ني النق�اط املتعلقة بالس�لطة.
ويف خضم هذا الخلط ينتهك الدس�تور وتس�قط علويته،
وتهم�ش املؤسس�ات الدس�تورية ،وتتآكل هيب�ة الدولة
وقوته ،وتجنح هذه الفئة او تلك اىل نزعة فرض متبنياتها
حول الدولة والسلطة عىل االخرين.
ليس ما يجري يف العراق بدعا من االمر .فقد شهدت بلدان
اخرى وتش�هد حاالت مماثلة ،اخره�ا ،فضال عن العراق،
تون�س وما يجري فيه�ا من ارتدادات ع�ن الديمقراطية،
وقبله�ا م�ا ج�رى يف جمهوري�ة فايم�ار يف املاني�ا .هي
الجمهوري�ة التي نش�أت يف أملانيا يف الف�رة من  1919إىل
 19٣٣كنتيجة الحرب العاملية األوىل وخسارة أملانيا الحرب.
سميت الجمهورية الناشئه باس�م مدينة فايمار الواقعة
بوس�ط أملانيا والتي اجتمع بها ممثلو الش�عب األملانى يف
العام  1919لصياغة الدس�تور الجديد للجمهورية والذي
إتبعت�ه الجمهورية حتى الع�ام  19٣٣حني تمكن الزعيم
الن�ازي أدول�ف هتلر م�ن إحكام س�يطرته ع�ىل مقاليد
الحكم يف برلني بعد توليه منصبي املستش�ارية ورئاس�ة
ُ
حذرت
الجمهورية وفرض نظام دكتاتوري شعبوي .وقد
منذ س�نوات من امكانية ان تواجه الديمقراطية العراقية
الناشئة والهش�ة هذا املصري اذا لم تتمكن القوى الفاعلة
م�ن ترس�يخ جذورها وتوفري مس�تلزماتها .وه�ذا ما لم
يحصل لالس�ف .ويقف العراق اليوم ام�ام مفرق طرق،
وعىل املخلصني والواعني تجنيبه خطر االنزالق يف املنحدر،
ودفعه باتجاه اقامة الدول�ة الحضارية الحديثة القائمة
ع�ىل الديمقراطية الحقة ،والحرية املس�ؤولة ،والعدالة يف
توزيع الثروة والس�لطة .ربما تكون ه�ذه هي اللحظات
االخرية قبل الس�قوط يف الهاوية السحيقة ،ويجب تدارك
االمر بالعقل واملنطق والحوار قبل فوات االوان.

وانطلقت الش�عائر الحس�ينية ومعها تنطل�ق االراء واالقراحات والثناءات
واالفراءات ولكل قول رد وتعقيب ،ولكن يف االصل الشعائر الحسينية رائعة
وكان لها الدور االميز واملميز يف ترس�يخ مفاهيم وماس�اة نهضة الحسني
علي�ه الس�الم  .جانب�ان اود الحدي�ث عنهم�ا  ،الجان�ب االول ان الش�عائر
الحس�ينية بفعالياتها اجماال س�اهمت يف ترس�يخ واقع�ة الطف يف عقول
كل من ش�اهدها وعر الس�نني فانا خادمكم الفقري  14س�نة من الدراسة
ال اذك�ر ما قرات بقدر ما اذكر كل املش�اهد التي ش�اهدت بها ما له عالقة
بماس�اة الحسني عليه السالم نعم اتذكر وانا صبي صغري كيف هجم القوم
عىل العباس عليه الس�الم يف تش�ابيه مدينة ابي صخري ،نعم اتذكر اصحاب
الحس�ني عليه الس�الم وقوم اب�ن زياد وجيش�ه يف محاربة الحس�ني عليه
الس�الم وهم يس�ريون وس�ط محلة الفضوة يف الكاظمية وانا انظر اليهم ،
اتذكر املشاهد الخاصة بكثري من جوانب الواقعة  ،اتذكر كثريا من القصص
من خطباء املنر  ،ال اتحدث عن ما هو صحيح او فيه مبالغة لكن بالعموم
احدث�ت الش�عائر الحس�ينية اثرها يف ترس�يخ حب الحس�ني واالحس�اس
بماس�اته  ،واما من غري ملة االس�الم فالعقالء وهم كثر عندما يش�اهدون
هذه الش�عائر فانهم يسالون عن السبب ومن هو الحسني واغلبهم يهتدي
اىل مبادئ الحس�ني عليه الس�الم  ،ثبت علميا ان ما تراه العني من مش�اهد
ترس�خ يف العقول اكث�ر من القراءة وها نحن جميع�ا نتذكر ما كنا نتابعه
ع�ر التلفاز عند الطفول�ة وهيهات لنا ان نتذكر م�ا كان يرشحه لنا املعلم
يف درس العل�وم او الكيمي�اء او غريها من الدروس العلمي�ة .الجانب االخر
وهو ايضا مهم هي مجموعة من االراء التي تقال عىل الش�عائر فهنالك من
يدافع عنها وهو امللتزم بها ويؤمن بادائها بل انه يجعلها واجبة بالنسبة له
 ،وهن�اك من يحاول ان يتصيد االخط�اء لغرض التنكيل  ،وهناك من بحجة
انتق�اد الخطا واالرتقاء بالش�عائر فيطعن فيها  ،وهن�اك من هو صادق يف
نيته ويريد االفضل لهذه الش�عائر وقد ال يحس�ن التعبري  ،كل هذه تتاجج
مع موسم عاشوراء وتخفت حاملا ينتهي شهر محرم وصفر  ،وال اعلم ملاذا
ال تكون هنالك ما يس�هم يف االرتقاء بالش�عائر طوال الش�هور العرشة من
السنة؟والعجيب لو ان الشعائر تؤثر عىل املذهب فلماذا الطواغيت يمنعونها
ويعتقل�ون م�ن يقدم عليها وان�ا اتذكر جالوزة البع�ث يف تعقبهم اصحاب
املواكب ملنعهم من احياء الش�عائر ،وانا انظر اىل رجل يرتدي االبيض وياتي
من ش�ارع الكورنيش يف الكاظمية ليسري يف الشارع املواجه لرضيح االمام
الكاظم عليه السالم شارع فتاح باشا وهو يرضب عىل ناصيته يوم العارش
من محرم ،عندما تنظر للفعل دون الدوافع ستنتقده وعندما يجتمع الفعل
مع الدوافع س�يكون الراي مختلف  ،لس�ت بصدد الدف�اع او التنكيل ولكن
اق�ول دعوا الناس تع�ر عن ما تعتقده وان كان لديك االفضل فاحرص عىل
فعل�ه حتى يتعلم االخ�رون منك ،ولو خريتني انا بالقي�ام بالتطبري او املنع
فانا ال اتطر ولكن احرم االخرين ولهم رايهم .

علامء روس يبتكرون مادة جديدة لعالج
التهاب الرئتني احلاد

ابتكر علماء جامعة األورال الفدرالية مركبات كيميائية جديدة قادرة عىل
كبح االلتهاب الرئوي الحاد ،دون أن تؤثر يف منظومة املناعة.وتشري مجلة
 ،Pharmaceuticalsإىل أنه بفضل هذا االبتكار س�وف تظهر يف الصيدليات
أدوي�ة وعقاقري لعالج األش�كال الح�ادة من اإلنفلون�زا وكوفيد.واضافت
املجلة« :ابتكر علماء الجامعة طريقة جديدة للحصول عىل هذه املركبات
الكيميائية (مركبات حلقية غري متجانس�ة) ،التي تدخل يف تركيبها مواد
تمنع نشاط األنرلوكني .6-وتلعب دورا مهما يف االستجابة املناعية».ووفقا
للخ�راء ،يف بع�ض الحاالت يؤدي وجود فائض م�ن اإلنرلوكني إىل حدوث
التهاب غري منضبط ،وتلف األنسجة وتهديد حياة املرىض .ولكن املركبات
الجديدة سوف تس�اعد عىل احتواء هذا التفاعل الخطري.وقال قسطنطني
سفاتييف ،الباحث العلمي يف مختر الركيب العضوي بالجامعة« :عموما
يعتر اتجاه هذا البحث أكثر جوهرية ،واس�تنادا إىل معلوماتنا س�يمكننا
م�ن الحص�ول عىل منت�ج تطبيقي ،وبفضل دراس�تنا األساس�ية ظهرت
بعض األدوية والعقاقري الطبية الجديدة يف الصيدليات».

العراقـي

كـاريكـاتـير

أمانة بغداد تعلن تفاصيل خطة تطوير
مدينة الكاظمية املقدسة
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أعلن�ت أمانة بغ�داد ،امس
الثالث�اء ،تفاصي�ل خط�ة
تطوي�ر مدين�ة الكاظمي�ة
املقدسة ،فيما أشارت اىل أن
جميع املشاريع التي تحيط
بالح�رم الكاظم�ي متف�ق
عليها مع املعنيني يف الوقف
الشيعي.
وقال مدي�ر ع�ام العالقات
واإلع�الم يف أمان�ة بغ�داد،
محمد الربيعي ،إن «الخطة
التطويرية ملدينة الكاظمية
موجودة واألموال مرصودة
إلكمال الش�وارع الرئيسية
وباألخ�ص الش�ارع املؤدي
إىل باب الدروازة حتى مدخل
الكاظمي�ة ،حي�ث س�يعاد
تنظيمه ،فضالً عن موضوع
االس�تمالكات والبيوت�ات،
باإلضاف�ة اىل الس�احات

مدير عام املوارد البرشية يف الداخلية يستقبل مواطنني
ومنتسبني للوقوف عىل طلباهتم

املستقبل العراقي /احمد املال
بن�ا ًء ع�ىل توجيه�ات الوكي�ل االقدم ل�وزارة
الداخلية حس�ني العوادي ،اس�تقبل مدير عام
ادارة املوارد البرشية اللواء الحقوقي (حس�ني
س�بهان الس�اعدي) مجموعة من منتس�بي
ال�وزارة ومواطنني وذوي الش�هداء والجرحى
ومن لديهم اجراءات يف املديرية عىل حد س�واء
وذل�ك للوق�وف ع�ىل طلباته�م واحتياجاتهم
ضم�ن الس�ياقات والضواب�ط القانوني�ة
واس�تجاب س�يادته له�ا وف�ق الصالحي�ات
القانوني�ة املخولة له ،موجها ً مدراء املديريات

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

بتذليل العقب�ات أمامهم ومتابعة مواضيعهم
وانجازه�ا بالرسع�ة املمكنة خدم�ة للصالح
العام.م�ن جهت�ه ابدى املواطنني واملنتس�بني
ع�ن ارتياحهم النس�يابية االج�راءات املتبعة
لرويج معامالتهم بد ًء من استقبالهم وحتى
املقابلة.ويف س�ياق ذاته ،عقد مدير عام ادارة
املوارد البرشية اللواء الحقوقي حسني سبهان
الساعدي اجتماعا ً موسعا ً مع مدراء املديريات
التابع�ه إىل املديري�ة ،وذل�ك ملناقش�ة مجمل
العم�ل وآخ�ر التط�ورات اإلداري�ة وتوضي�ح
اآللي�ة الت�ي عملت عليه�ا املديري�ة يف مجال
االنظم�ة االلكروني�ة الحديث�ة وتش�خيص

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

املعوقات ووضع حلول مناسبة لها ،وتم خالل
االجتماع بحث س�بل تطوير التعاون املشرك
بني املديرية وباقي مفاصل وتشكيالت الوزارة
فيما يخص العمل االداري.واش�ار سيادته ان
العم�ل عىل منح حقوق منتس�بي الوزارة من
املهام التي لها االولوية يف عمل املوارد البرشية
كونها التش�كيل اإلداري الضام�ن لحقوقهم.
مؤكدا ً عىل تسهيل وتبسيط اإلجراءات أمامهم
ضمن الضوابط والس�ياقات القانونية .مثمنا ً
الجهود التي تبذلها املديرية يف الدقة والحرص
واملثابرة يف العمل ،من أجل االرتقاء والنهوض
باملهام اإلدارية التي تخدم منتسبي الوزارة.
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املهمة يف مدينة الكاظمية».
وأضاف أن «جميع املشاريع
الت�ي تحي����ط بالح�رم
الكاظمي متف�ق عليها مع
املعنيني يف الوقف الشيعي»،
مبين�ا ً أن «ك���ل القرارات
املتخ�ذة تك�ون مش�ركة
بني الح�رضة ال���كاظمية
وأمانة بغداد».

وأش�ار إىل أن «دائ�رة بلدية
الكاظمي�ة تعم�ل بوت�رية
متصاعدة لإلرساع بتطوير
ش�وارع املدين�ة» ،مؤك�دا ً
أن «التع�اون مس�تمر م�ع
املعنيني واملراجع وبني السيد
حسني الصدر وأمانة بغداد،
لتك�ون مدين�ة الكاظمي�ة
أكثر نظافة وجمالية».

دراسـة تكشـف «خـطـأ شـائـعـ ًا»
يف خسارة الوزن

عندم�ا يالحظ اإلنس�ان أنه وزنه قد زاد ،فهو يلق�ي باللوم مبارشة عىل
زيادة الس�عرات الحرارية التي يس�تهلكها ،أو عىل قل�ة حركته وضعف
نش�اطه البدني ،لكن هذين السبيني ليس�ا الوحيدين ،كما أن األكل ليس
هو «بيت الداء» وإنما نوعية ما نأكله يف وجباتنا.
وصدرت خالل األس�بوع الحايل دراس�ة يف الصحيف�ة األوروبية للتغذية
الرسيري�ة (أوروبيان جورن�ال أوف كلينيكال نيوترش�ن) حول العالقة
القائمة بني األكل والحركة من جهة ،وبني زيادة الوزن من جهة أخرى.
وخل�ص الباحثون إىل أن ما نأكله ليس عامال حاس�ما لزيادة الوزن ،ألن
البيانات تشري إىل أن متوسط السعرات الحرارية التي يستهلكها املواطن
األمريكي قد اس�تقر أو تراجع م�ن حيث العدد منذ س�نوات ألفني ،لكن
الواليات املتح�دة ما تزال بلد البدانة يف العالم ،ألن ثلث مواطنيها يعانون
السمنة.وبحس�ب الدراس�ة ،فإن املش�كلة تكمن يف تن�اول أطعمة غنية
بكربوهيدرات يجري امتصاصها بس�هولة ،مث�ل الخبز األبيض وحبوب
الفطور ،فضال عن أغذية كثرية تحتوي عىل نسبة عالية من السكر.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية  1530لسنة 2011

