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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

نوم على يقني خري من صالة 
على شك العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزير الدفاع مجعة عناد
 يرتأس جلسة جملس الدفاع األوىل 

اخلاصة برتقية الضباط
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الكتلـة الصدريـة تكشـف طبيعـة احلـوارات مـع الديمقـراطـي الكردستانـي
عضو يف اإلطار: االتفاقات ذاهبة بدخول »التنسيقي« والتيار الصدري بـ »كتلة موحدة«

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد رئيس مجل�س الوزراء القائد العام للقوات 
املسلحة مصطفى الكاظمي أن أقىص العقوبات 
س�تتخذ بح�ق املتورط�ن ب�«جريم�ة جبلة«، 
فيما صدقت محكمة تحقي�ق الحلة اعرتافات 
ثالثة عرش متهما عن جريمة قتل عائلة كاملة 

يف منطقة الرشايد يف محافظة بابل.
وذك�ر القائد الع�ام للقوات املس�لحة، يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، أن�ه 
»يتابع باهتمام بال�غ تفاصيل املجزرة الدامية 
الت�ي ارتكبت يف منطقة جبل�ة بمحافظة بابل 
وأم�ر بت�ويل جهاز األم�ن الوطن�ي التحقيق يف 
الجريمة؛ للتوصل إىل الحقائق حول تفاصيلها، 
يف  الخل�ل  تأش�ر  وأيض�اً  به�ا،  واملتورط�ن 
املنظومة األمنية الذي س�مح بنق�ل معلومات 
اس�تخبارية غ�ر دقيق�ة ألغراض ش�خصية، 
وتس�بب بس�قوط أبرياء، أو الس�ماح بتضليل 
املراج�ع األمني�ة وال�رأي العام ح�ول حقيقة 

الحادث ومالبساته«.
وأض�اف، أن »القائ�د الع�ام تلقى م�ن رئيس 
جه�از األمن الوطني تقري�راً اليوم اإلثنن )3/ 
1/ 2022( تضم�ن رشحاً ح�ول الظروف التي 
رافق�ت الجريمة املروعة، وبما يش�مل تأش�ر 
التقص�ر الواضح يف أداء املنظومة األمنية، وتم 
بالتعاون مع الس�لطة القضائية إلقاء القبض 
عىل 14 من املش�رتكن يف الجريمة سواء بنقل 

معلومات كيدية أو يف التنفيذ«.
وتاب�ع: »وعىل وف�ق كل ذلك ق�رر القائد العام 

للقوات املسلحة ما يأتي:
التفاصيل ص2

حادث جبلة: إنزال »أقصى العقوبات« باملتورطني
جلان التحقيق تتوصل إىل وجود »معلومات كيدية«.. وجنايات بابل تصدق اعرتافات 13 متهمًا تقديرات التخطيط:

 عـدد سـكـان الـعـراق تـجـاوز 
41 مليون نسمة

ميناء ام قرص الشاميل
 يسـتـقـبـل )4( سفـن جتـاريـة 

يف مطلع 2022

هيئة خمتصة تناقش 
إنشـاء »وحـدات خاصـة« ملعاجلة 

إدمان املخدرات

ص3

ص3

ص2

وكالة شؤون الرشطة تقبض عىل جناة متورطني بثالث جرائم بشعة يف بغداد والديوانيةرئييس يتحدث عن زيارة سليامين إىل العراق: سنثأر لدمه
رشطة البرصة تعثر عىل خملفات حربية بمنطقتني.. وقائدها يوجه بمساندة الدوائر اخلدمية

العمـل تطلـق قـروضـًا بـقـيـمـة »8« مـاليـيـن ديـنـار لـفـئـتـيـن

رئاسة اجلمهورية تشدد يف ذكرى شهادة قادة النرص
 عىل رضورة رص الصف الوطني 

ص2

ص2
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املالية تطلق 
رواتب املتقـاعـديـن لشهـر 

كانون الثاين

حمافظ ذي قار
 حييـل )4( مشـاريع كبـرى

 يف املحافظة

وفق هذه الرشوط.. 
إطـالق مـنـحـة الصحفيـيـن 

والفنانني التشجيعية 

       بغداد / المستقبل العراقي

ن�وه الرئي�س اإليراني إبراهي�م رئييس، أم�س االثنن، إىل 
أن قائ�د فيلق الق�دس يف الحرس الثوري اإليراني، قاس�م 
سليماني، كان قد ذهب إىل العراق يف زيارة رسمية، عندما 

اغتالته الواليات املتحدة األمريكية.
وأوض�ح رئييس، خ�الل كلمة له يف مراس�م إحياء الذكرى 
الس�نوية الثاني�ة لحادث�ة املط�ار، موجه�ا خطاب�ه إىل 
األمريكي�ن: »الش�هيد س�ليماني كان يف زي�ارة رس�مية 

اىل بغ�داد، تلبي�ة لدع�وة رئي�س ال�وزراء العراق�ي آنذاك، 
لكنك�م بهذه الجريمة انتهكتم س�يادة العراق وقتلتم أمة 

بأكملها«.
وحذر الرئيس اإليراني، أمري�كا من »املماطلة يف محاكمة 
ومعاقبة الرئيس الس�ابق دونالد ترامب، ووزير خارجيته 
ماي�ك بومبي�و، بع�د جريم�ة االغتي�ال الوحش�ية الت�ي 
نف�ذت بأمر مبارش منهما يف حق الفريق الش�هيد قاس�م 
س�ليماني«، مؤكدا أن »الش�عب اإليراني س�ينتقم لدمائه 

الطاهرة قطعاً.«

      بغداد / المستقبل العراقي

ع�ىل  الجمهوري�ة،  رئاس�ة  ش�ددت 
رضورة رص الصف الوطني والحفاظ 

عىل السلم املجتمعي.
وذكر بيان لها تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة من�ه :«يف الذك�رى الس�نوية 
الثانية الستش�هاد قادة النرص، نائب 
رئي�س هيأة الحش�د الش�عبي الحاج 
أبو مهدي املهن�دس، والقائد اإليراني 
الكبر الحاج قاسم سليماني، نستذكُر 
للبطلن  الش�جاعة  الوقف�ة  بإج�الل 
وتصديهم�ا يف ظ�روف عصيب�ة ومنذ 

الساعات األوىل ألعتى هجمة وحشية 
جس�دها داع�ش بخطط�ه الخبيث�ة، 
باذلن روحهما الزكية الغالية لحماية 
أرض املقدس�ات من دنس اإلرهابين 

الظالمين«. 
العراقي�ون  تمك�ن  »لق�د  وأض�اف 
بإرادته�م الصلب�ة وبس�الة الق�وات 
املسلحة من الجيش والرشطة والحشد 
ومكافح�ة  والبيش�مركة  الش�عبي 
اإلره�اب، وبفت�وى الجه�اد الكفائي 
للمرج�ع األع�ىل آي�ة الل�ه العظم�ى 
سماحة الس�يد عيل السيستاني )دام 
ظل�ه(، وبدعم وإس�ناد م�ن الجران 

م�ن  ال�دويل،  والتحال�ف  واألصدق�اء 
كرس ش�وكة اإلره�اب واالنتصار عىل 
داع�ش وحماية املنطق�ة والعالم من 

رشوره«. 
وأشار البيان اىل« أننا اليوم، عىل أعتاب 
التئام مجلس النواب الجديد وتشكيل 
حكوم�ة جديدة، نؤك�د رضورة رص 
الص�ف الوطن�ي والتكات�ف م�ن أجل 
الحفاظ عىل الس�لم املجتمعي وقطع 
الطريق أم�ام محاوالت بقايا اإلرهاب 
العبث بأمننا واستقرارنا، وفاًء للدماء 
الزكي�ة التي س�الت من أج�ل حماية 
البل�د وس�يادته وكرامت�ه، ومواصلة 

طريق اإلص�الح وتثبيت دعائم الحكم 
الدول�ة  الرش�يد وترس�يخ مرجعي�ة 
بس�يادة كامل�ة، فالع�راق املس�تقل 
واملس�تقر اآلم�ن ذو الس�يادة يمث�ل 
مصلحة للعراقين، وكل املنطقة التي 

أنهكتها الرصاعات«. 
وبينت إن »ش�عوب وبلدان املنطقة ال 
ت�زال تواجه تحديات جمة مش�رتكة، 
فتي�ل  ن�زع  العم�ل ع�ىل  تس�توجب 
التصعي�د  ومن�ع  القائم�ة  األزم�ات 
وتخفي�ف التوت�رات واالنتص�ار للغة 

الحوار والتالقي.
التفاصيل ص2

ص7

الــزوراء
 يف اختبـار صعـب أمـام 

الشـرطـة

ص2
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العمل تطلق قروضا بقيمة »8« ماليني دينار لفئتني
     بغداد / المستقبل العراقي 

والش�ؤون  العم�ل  وزارة  أطلق�ت 
االجتماعي�ة، أم�س االثن�ن، قروضاً 
بقيم�ة 8 مالين دين�ار للعائدين من 

املهجر واملتعافن من املخدرات.
وذكرت ال�وزارة، يف ترصيح صحفي، 
أن�ه »ت�م إط�الق ق�روض للعائدي�ن 
م�ن املهج�ر بقيم�ة 8 مالي�ن دينار 

للمرشوع«.
وأضاف البيان أنه »تم ايضاً إطالق 50 
قرضاً بقيمة 8 مالين دينار إلنش�اء 

مشاريع للمتعافن من املخدرات«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د رئيس مجلس ال�وزراء القائد العام 
للقوات املس�لحة مصطفى الكاظمي أن 
أقىص العقوبات ستتخذ بحق املتورطن 
ب�«جريمة جبلة«، فيما صدقت محكمة 
تحقي�ق الحل�ة اعرتاف�ات ثالث�ة عرش 
متهم�ا عن جريمة قت�ل عائلة كاملة يف 

منطقة الرشايد يف محافظة بابل.
وذك�ر القائد العام للقوات املس�لحة، يف 
بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، أنه »يتاب�ع باهتمام بالغ تفاصيل 
املجزرة الدامي�ة التي ارتكبت يف منطقة 
جبل�ة بمحافظة بابل وأم�ر بتويل جهاز 
األم�ن الوطن�ي التحقي�ق يف الجريم�ة؛ 
للتوص�ل إىل الحقائق ح�ول تفاصيلها، 
واملتورط�ن به�ا، وأيضاً تأش�ر الخلل 
يف املنظوم�ة األمني�ة الذي س�مح بنقل 
دقيق�ة  غ�ر  اس�تخبارية  معلوم�ات 
ألغراض ش�خصية، وتس�بب بس�قوط 
أبري�اء، أو الس�ماح بتضلي�ل املراج�ع 
األمني�ة وال�رأي الع�ام ح�ول حقيق�ة 

الحادث ومالبساته«.
وأض�اف، أن »القائ�د الع�ام تلق�ى من 
رئي�س جه�از األم�ن الوطن�ي تقري�راً 

الي�وم اإلثن�ن )3/ 1/ 2022( تضم�ن رشح�اً حول 
الظ�روف الت�ي رافقت الجريمة املروعة، وبما يش�مل 
تأش�ر التقصر الواضح يف أداء املنظومة األمنية، وتم 
بالتعاون مع السلطة القضائية إلقاء القبض عىل 14 
من املشرتكن يف الجريمة سواء بنقل معلومات كيدية 

أو يف التنفيذ«.
وتابع: »وع�ىل وفق كل ذلك قرر القائ�د العام للقوات 

املسلحة ما يأتي:

1- تش�كيل فريق تحقيق امني برئاس�ة رئيس أركان 
الجيش، وعضوية )وكيل جهاز األمن الوطني، ووكيل 
وزارة الداخلية لش�ؤون الرشطة، ووكيل وزارة العدل، 
ووكيل مستش�ار األمن القومي( يتوىل توس�يع نطاق 
التحقي�ق يف الظ�روف التي س�محت بالجريمة وتعدد 
مصادر املعلومات االس�تخبارية، واالستمرار يف تلقي 
إبالغ�ات كيدي�ة والت�رصف ع�ىل أساس�ها م�ن دون 
إخضاعها للتدقي�ق املوضوعي، وإحالة كل املقرصين 
إىل القض�اء وتقدي�م تقري�ر إىل القائ�د الع�ام للقوات 

املسلحة خالل أسبوع واحد.
2- إقال�ة قائد رشط�ة بابل ومدير اس�تخبارات بابل، 
ومدي�ر اس�تخبارات جبل�ة، وإحالته�م إىل التحقي�ق 
الفوري، وتقديم كل املتورط�ن بالجريمة إىل القضاء 

لتنفيذ أقىص العقوبات بحقهم.
3- إحال�ة املعنين يف نقل املعلوم�ات األمنية وإعالنها 
يف وزارة الداخلي�ة، وخلية اإلع�الم األمني إىل التحقيق 

حول نرش معلومات مضللة عن الحادث.
4- تكلي�ف مستش�ار األم�ن القومي بتقدي�م تقرير 

نهائي إىل القائد العام للقوات املس�احة 
ح�ول تنظي�م س�احات العم�ل األمني 
واملؤسس�ات  لل�وزارات  واالس�تخباري 
األمين�ة كاف�ة، والثغ�رات الت�ي تتي�ح 
األمن�ي  العم�ل  س�احات  يف  التداخ�ل 
واالس�تخباري، وبما يمنع بش�كل بات 

تكرار مثل هذه الجرائم مستقبال«.
إىل ذل�ك، صدقت محكم�ة تحقيق الحلة 
اعرتافات ثالثة عرش متهما عن جريمة 
قت�ل عائلة كاملة يف منطقة الرش�ايد يف 
محافظ�ة باب�ل. وقال مجل�س القضاء 
االعىل، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه، إن »قايض التحقيق املختص 
صدق اقوال ثالثة عرش متهما من بينهم 
تس�عة ضباط وثالثة منتسبن، اضافة 
إىل املخ�ر ال�ذي ادىل باملعلوم�ات غ�ر 
الصحيح�ة، بش�أن جريمة قت�ل عائلة 

كاملة يف منطقة الرشايد باملحافظة«.
وأضاف، أنه »من خالل التحقيقات التي 
جرت م�ع املتهمن تبن س�بب حصول 
الحادث ه�و بناء عىل إخب�ار كاذب من 
قبل )اب�ن اخ املجنى عليه / زوج ابنته( 
نتيج�ة خالف�ات عائلي�ة بينهم�ا حيث 
ادىل بمعلوم�ات غر صحيح�ة لألجهزة 
االمنية مدعيا وجود ارهابين مطلوبن 
وفق�ا للم�ادة )4 /1( م�ن قانون مكافح�ة االرهاب 
رق�م )13( لس�نة 2005 يف دار )املجن�ى علي�ه( ليتم 
مداهمة منزله من قبل االجهزة األمنية«. وأشار إىل أن 
»هناك أربعة اوام�ر قبض صدرت ملتهمن اخرين وأن 
التحقيق جاري وفق امل�ادة )406 / 1/ ز( من قانون 
العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبداللة مواد االشرتاك 
)47و48و49( منه«، الفت�ا إىل أن »التحقيقات االولية 

تشر بان الحادث جنائي«.

جلان التحقيق تتوصل إىل وجود »معلومات كيدية«.. وجنايات بابل تصدق اعرتافات 13 متهمًا

حادث جبلة: إنزال »أقصى العقوبات« باملتورطني
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      بغداد / المستقبل العراقي

شددت رئاسة الجمهورية، عىل رضورة 
رص الصف الوطني والحفاظ عىل السلم 

املجتمعي.
وذكر بيان لها تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه :«يف الذكرى السنوية الثانية 
الستش�هاد ق�ادة النرص، نائ�ب رئيس 
هيأة الحش�د الش�عبي الحاج أبو مهدي 
املهندس، والقائ�د اإليراني الكبر الحاج 
بإج�الل  نس�تذكُر  س�ليماني،  قاس�م 

الوقفة الش�جاعة للبطل�ن وتصديهما 
يف ظروف عصيبة ومنذ الس�اعات األوىل 
ألعتى هجمة وحش�ية جس�دها داعش 
روحهم�ا  باذل�ن  الخبيث�ة،  بخطط�ه 
الزكية الغالية لحماية أرض املقدس�ات 

من دنس اإلرهابين الظالمين«. 
وأضاف »لقد تمكن العراقيون بإرادتهم 
الصلب�ة وبس�الة القوات املس�لحة من 
الجي�ش والرشط�ة والحش�د الش�عبي 
اإلره�اب،  ومكافح�ة  والبيش�مركة 
وبفتوى الجهاد الكفائي للمرجع األعىل 

آي�ة الل�ه العظمى س�ماحة الس�يد عيل 
السيس�تاني )دام ظله(، وبدعم وإسناد 
من الجران واألصدقاء والتحالف الدويل، 
من كرس شوكة اإلرهاب واالنتصار عىل 
داع�ش وحماي�ة املنطق�ة والعال�م من 

رشوره«. 
وأش�ار البيان اىل« أننا اليوم، عىل أعتاب 
التئام مجل�س النواب الجديد وتش�كيل 
رص  رضورة  نؤك�د  جدي�دة،  حكوم�ة 
الص�ف الوطن�ي والتكات�ف م�ن أج�ل 
الحف�اظ عىل الس�لم املجتمع�ي وقطع 

الطري�ق أم�ام محاوالت بقاي�ا اإلرهاب 
العب�ث بأمننا واس�تقرارنا، وفاًء للدماء 
الزكية التي س�الت من أجل حماية البلد 
وس�يادته وكرامت�ه، ومواصل�ة طريق 
اإلص�الح وتثبيت دعائم الحكم الرش�يد 
وترسيخ مرجعية الدولة بسيادة كاملة، 
فالع�راق املس�تقل واملس�تقر اآلمن ذو 
الس�يادة يمثل مصلحة للعراقين، وكل 

املنطقة التي أنهكتها الرصاعات«. 
وبين�ت إن »ش�عوب وبل�دان املنطقة ال 
ت�زال تواجه تحدي�ات جمة مش�رتكة، 

تس�توجب العمل عىل نزع فتيل األزمات 
وتخفي�ف  التصعي�د  ومن�ع  القائم�ة 
الح�وار  للغ�ة  واالنتص�ار  التوت�رات 
والتالق�ي، واالنط�الق نحو أط�ر تعاون 
تسودها الثقة وتأخذ يف االعتبار املصالح 
املش�رتكة لش�عوب املنطقة التي عانت 
م�ن ويالت الح�روب والنزاع�ات لعقود 
طويلة وحان الوقت أن تنتهي، رحم الله 
شهداء العراق، وتعازينا للشعب العراقي 
وللش�عب اإليران�ي يف ذكرى استش�هاد 

قادة النرص«.

رئاسة اجلمهورية تشدد يف ذكرى شهادة قادة النرص عىل رضورة رص الصف الوطني 

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د عضو اإلط�ار التنس�يقي عن 
ائتالف دولة القانون وائل الركابي، 
أمس االثن�ن، دخول اإلطار والتيار 
الص�دري بكتلة موحدة يف جلس�ة 
الرمل�ان األوىل املق�رر عقدها األحد 

املقبل.
»التفاهم�ات  ان  الركاب�ي  وق�ال 
السياس�ية موج�ودة حت�ى ه�ذه 
السياس�ية  اللحظ�ة، واالتفاق�ات 
ماضية نحو دخول الجلس�ة االوىل 
بكتلة ش�يعية متوح�دة من االطار 

التنسيقي والتيار الصدري«. 
وش�دد »الب�د ان يكون واق�ع االمر 
دخول الش�يعية بكتلة موحدة آلن 

أي خيار آخر يضعنا أمام مش�اكل 
كبرة ولربم�ا ُتبعد أصحاب املكون 
األكر عن استحقاقهم الحقيقي«، 
مبيناً ان »الجمي�ع يتفق عىل هذه 
به�ذا  التوج�ه  وس�يكون  االم�ور 

الشكل«. 
وكان عضو اإلطار التنس�يقي عن 
دول�ة القان�ون كاظ�م رايض أك�د 
أمس للفرات نيوز، أن« هناك زيارة 
جديدة لوفد من اإلطار اىل محافظة 
اليوم�ن  خ�الل  األرشف  النج�ف 
املقبلن للقاء زعيم التيار الصدري 

السيد مقتدى الصدر«. 
وأض�اف »الوضع حت�ى اآلن مبهم 
والعم�ل جاري عىل ترتي�ب الزيارة 

املتوقعة خالل اليومن املقبلن«.

عضو يف اإلطار: االتفاقات ذاهبة بدخول »التنسيقي« 
والتيار الصدري بـ »كتلة موحدة«

        بغداد / المستقبل العراقي

ناقش�ت لجنة الكتلة الصدرية املفاوضة برئاس�ة حس�ن 
الع�ذاري، أم�س االثن�ن، مع ق�ادة الح�زب الديمقراطي 
الكردس�تاني يف أربيل جملة من امللفات املتعلقة بتش�كيل 

الحكومة العراقية الجديدة. 
وبحث رئيس اللجنة الصدرية املفاوضة مع رئيس الحزب 
الديمقراط�ي الكردس�تاني بحس�ب بي�ان للكتل�ة تلقت 
»املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه، »عدًدا من املوضوعات 
ذات اإلهتم�ام املش�رتك، فضالً ع�ن أهم������ي�ة البدء 

بمرحل�ة جدي�دة م�ن العمل الج�اد لخدمة أبناء الش�عب 
العراقي كافة«. 

وجرى خ�الل اللقاء، بحس�ب البيان، »مناقش�ة عدد من 
امللفات املتعلقة بالش�أن الداخيل ويف مقدمتها التفاهمات 
الثنائي�ة لتش�كيل حكوم�ة األغلبي�ة الوطني�ة، والتطرق 
إىل رضورة توحي�د الجه�ود إلنقاذ الع�راق وتوفر الحياة 

الكريمة البنائه«.
وأكد القي�ادي يف الديمقراطي هوش�يار زيباري »الحرص 
ع�ىل توس�يع آفاق التع�اون والتنس�يق املتب�ادل لإلرساع 

بتشكيل حكومة تلبي تطلعات الجمهور«. 

ووص�ل وفد من التي�ار الصدري، برئاس�ة رئي�س الكتلة 
الصدرية، حسن العذاري، إىل أربيل، للقاء قيادات يف الحزب 

الديمقراطي الكردستاني.  
الكردس�تاني،  الديمقراط�ي  الح�زب  يف  القي�ادي  وكان 
هوش�يار زيباري يف اس�تقبال الوفد الصدري، بمش�اركة 

عدد من قيادات الحزب.  
ويأت�ي هذا اللق�اء، بعد مصادقة املحكم�ة االتحادية عىل 
النتائج النهائية لالنتخابات النيابية، وبدء الكتل السياسية 
مرحلة املش�اورات املكثفة حول تأليف الحكومة الجديدة، 

بعد انتهاء مرحلة »جس النبض«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

بمتابعة وكي�ل وزارة الداخلية لش�ؤون 
الرشطة الفري�ق عماد محم�د محمود، 
أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد عن 
تمكن مفارزها يف مكتب مكافحة اجرام 
الق�دس م�ن كش�ف مالبس�ات جريمة 
قتل غامض�ة ألحد املواطن�ن يف منطقة 

الطالبية رشق العاصمة.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، ان »مفارز مكتب 
مكافحة اجرام القدس القت القبض عىل 
ثالثة متهم�ن ولدى التعم�ق بالتحقيق 
املتوف�رة  باألدل�ة  ومواجهته�م  معه�م 
االول  املته�م  بقي�ام  رصاح�ة  اعرتف�وا 
بالطمع بأموال صديق�ه }املجنى عليه{ 
الت�ي أمنها لديه مع عجلته ليقوم املتهم 
باالستعانة بشقيقه وابن عمه واالتفاق 
معهم بالتدبر لقتله بعد وعود بتقس�يم 
املبال�غ املالي�ة، حيث ق�ام املتهم برشاء 

دراج�ة نارية وس�الح مس�دس وايصال 
صديق�ه املجنى عليه قرب محل س�كنه 
واطالق الن�ار عليه واصابت�ه يف منطقة 

الرأس والهروب لجهة مجهولة«. 
أق�وال  »تدوي�ن  اىل  املديري�ة  وأش�ارت 
املتهم�ن وتصديقها قضائي�ا باالعرتاف 
كال حس�ب دوره يف ارت�كاب الجريم�ة، 
وت�م توقيفهم وف�ق أحكام امل�ادة 406 
من قان�ون العقوبات وتم إجراء كش�ف 

الداللة وجاء مطابقا للحقيقة«.
إىل ذلك، كش�فت وكالة الوزارة لش�ؤون 
يف  املدائ�ن  رشط�ة  قس�م  الرشط�ة، 
رشطة بغداد، ع�ن تفاصيل جريمة قتل 

غامضة.
وذك�ر بي�ان للوكال�ة تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، ان مركز رشطة 
ج�رس دياىل التابع لقس�م رشطة املدائن 
يف رشط�ة بغداد اس�تخر بوجود حادث 
واملصابة داخل املستشفى ولدى االنتقال 
ع�ىل الف�ور اىل املستش�فى تب�ن ب�ان 

املصاب�ة بطلق ن�اري يف منطق�ه البطن 
وقد فارقت الحياة وبعدها تم التوجه اىل 
محل الحادث لكش�ف مالبسات الحادث 
وبصحب�ة خبر االدلة الجنائية ويف بداية 
االم�ر ادع�ى اه�ل املجن�ى عليه�ا بأنها 

انتحرت.
واض�اف البيان، ان�ه لغم�وض الحادث 
وج�ه قائد رشط�ة بغ�داد الل�واء الركن 
ماج�د فالح نعمة بالتحقيق بمالبس�ات 
الح�ادث وجم�ع االدل�ة وتفتي�ش محل 
الح�ادث وبالفعل ومن خ�الل التعمق يف 
التحقيق مع والد الضحية اعرتف بقيامه 

بقتل ابنته.
وتاب�ع البي�ان، ان�ه ت�م ضب�ط س�الح 
الجريم�ة واقتي�اده اىل مرك�ز الرشط�ة 
الالزم�ة  القانوني�ة  اإلج�راءات  التخ�اذ 

بحقه وفق القانون.
يف الغضون، أعلنت قيادة رشطة الديوانية 
إلقاء القبض عىل متهم بقتل والده خنقا 
ورميه يف منهولة املنزل وسط املحافظة.

وذك�ر بي�ان للرشط�ة تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه انه »وبعد تس�جيل 
اخب�ار ع�ن فق�دان مواط�ن يف العق�د 
الس�ادس من العمر من س�كنة منطقة 
ح�ي الوح�دة خل�ف جام�ع القائ�م من 
قبل ذويه بعد إحال�ة األوراق التحقيقية 
م�ع أحد املتهمن من قب�ل مركز رشطة 
الوحدة إىل قسم مكافحة اإلجرام ولكون 
الجريمة غامضة فقد تم تش�كيل فريق 
عم�ل ملتابع�ة املوض�وع ب�إرشاف قائد 
الرشطة ومدير قس�م مكافح�ة اإلجرام 
العمي�د حس�ن رش�اد فض�ال ع�ن عدد 
آخر م�ن الضباط«.  وأض�اف انه »وبعد 
التحقيق مع املته�م البالغ من العمر 41 
س�نة أعرتف قيام�ه بقتل وال�ده خنقا 
ورمي�ه يف منهول�ة املنزل بس�بب خالف 
ش�خيص«.  وأش�ار البي�ان اىل »توقي�ف 
املتهم من قب�ل قايض التحقي�ق تمهيدا 
إلحالته إىل املحكم�ة املختصة حتى ينال 

جزائه العادل«.

العلي�ا  الوطني�ة  الهيئ�ة  ناقش�ت 
لش�ؤون املخدرات واملؤثرات العقلية، 
أم�س االثن�ن، الخطة االس�رتاتيجية 
انتش�ار  ع�ىل  للس�يطرة  التنفيذي�ة 
املخدرات، باإلضافة إىل إنشاء وحدات 

خاصة ملعالجة اإلدمان.
وقالت وزارة الصح�ة والبيئة يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراق�ي إن وزيرها 
هاني العقابي »ترأس اجتماعا للهيئة 
املخ�درات  العلي�ا لش�ؤون  الوطني�ة 
واملؤثرات العقلية وبحضور مدير عام 
دائرة الطب العديل ومستش�ار الصحة 
الرس�مي لوزارة  النفس�ية واملتحدث 
الداخلي�ة  وزارات  وممث�يل  الصح�ة 
والع�دل والزراع�ة والعمل والش�ؤون 
االجتماعية واملخابرات واالمن الوطني 
وهيئة الكمارك وعدد من املختصن يف 

الوزارة«.
»الخط�ة  االجتم�اع،  وناق�ش 
للس�يطرة  التنفيذي�ة  االس�رتاتيجية 
ع�ىل انتش�ار املخ�درات وتقويم عمل 
الهيئة وفق ماجاء يف قانون املخدرات 
واملؤث�رات العقلي�ة )50( لعام 2017 
». واك�د العقاب�ي، وفق البي�ان، عىل 
»افتتاح ردهة نفسية لعالج املتعاطن 
يف مستش�فى الرش�اد ب بغداد وتوفر 
التخصيص�ات املالي�ة الالزمة لتكون 
رده�ة نموذجية. كما ت�م التاكيد عىل 
تنس�يق التعاون مع اقليم كردس�تان 
يف ه�ذا املجال , وبح�ث أولويات عمل 
الخط�ة الذي تضمن انش�اء الوحدات 

الصحية الخاصة ملعالجة االدمان«.

الكتلة الصدرية تكشف طبيعة احلوارات مع الديمقراطي الكردستاين

وكالة شؤون الرشطة تقبض عىل جناة متورطني بثالث جرائم بشعة يف بغداد والديوانية

هيئة خمتصة تناقش 
إنشـاء »وحـدات خاصـة« 

ملعاجلة إدمان املخدرات

        بغداد / المستقبل العراقي

ترأس وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، أمس االثنن، جلسة مجلس 
الدفاع األوىل للعام الحايل 2022 والخاصة برتقية الضباط.

وذكر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أنَّ »الوزير 
جمع�ة عناد س�عدون ترأس يف مق�ر الوزارة اليوم، جلس�ة مجلس 
الدف�اع األوىل الخاصة بجدول ترقية ضباط الوزارة من مس�تحقي 

الرتقية يف جدول 6 كانون الثاني 2022«.
وأضاف البيان، أن »الجلس�ة حرضها رئيس أركان الجيش واألمن 

العام للوزارة ومعاونو رئيس األركان وقادة األسلحة والصنوف«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مصدر أمني، أمس اإلثنن، بالعثور عىل عبوة ناس�فة قرب مستشفى 
الكرخ العام وتم تفجرها »تحت السيطرة«.

وق�ال املصدر يف ترصي�ح صحفي إن »قوة امنية عثرت عىل عبوة ناس�فة 
بالقرب من مستشفى الكرخ العام اسفل جرس باب املعظم«. 

وأضاف، أنه »تم استدعاء خبر املتفجرات الذي بدوره قام بتفجر العبوة 
تحت السيطرة دون أي إصابات تذكر«.

وزير الدفاع مجعة عناد
 يرتأس جلسة جملس الدفاع األوىل اخلاصة 

برتقية الضباط

العثور عىل عبوة ناسفة قرب مستشفى يف بغداد: 
»فّجرت حتت السيطرة«

        البصرة / صفاء الفريجي

وج�ه قائد رشط�ة الب�رصة اللواء 
عيل املالكي مديرية افواج الطوارئ 
يف  الخدمي�ة  الدوائ�ر  بمس�اندة 

البرصة.
وقال قي�ادة الرشطة يف بيان تلقت 
من�ه  نس�خة  العراق�ي  املس�تقبل 
إن »قائ�د رشط�ة الب�رصة الل�واء 
ع�يل املالكي وج�ه مديري�ة افواج 
الطوارئ بمساندة الدوائر الخدمية 

يف البرصة«.
إىل ذل�ك، وبمتابع�ة من قب�ل قائد 
رشط�ة البرصة اللواء ع�يل املالكي 
الق�وات  اس�تطاعت  وتوجيهات�ه 
االمني�ة يف س�فوان  العث�ور ع�ىل 
مخل�ف حربي  يف منطقه س�فوان 

قرب م�زاد س�فوان وت�م توجيهه 
مف�رزة م�ن الدف�اع املدني قس�م 
املعالج�ة وتم رف�ع املخلف الحربي 
وهو عبارة ع�ن قذيفة مدفع عيار 
57ملم عدد 2وت�م رفعها بدون اي 

حادث يذكر .
قائ�د  توجيه�ات  ض�وء  وع�ىل 
رشط�ة البرصة اللواء ع�يل املالكي 
استطاعت االجهزة االمنية يف قضاء 
الزب�ر مرك�ز الزب�ر م�ن العث�ور 
ع�ىل مخلف حربي قدي�م مرتوك يف 
قض�اء الزبر  منطق�ة حي الهادي 
)املعام�ل( ق�رب حس�ينية)حجي 
چ�الب(  وه�و عبارة ع�ن صاروخ 
هاون عي�ار 82 ملم ت�م رفعه من 
قبل فريق معالجة  الدفاع املدني يف 

البرصة بدون حادث يذكر.

رشطة البرصة تعثر عىل خملفات حربية بمنطقتني.. 
وقائدها يوجه بمساندة الدوائر اخلدمية
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    بغداد / المستقبل العراقي

وجهت دائرة الضم�ان االجتماعي، أمس االثنني، دعوة 
للعامل�ني غري الحاصلني عىل هوي�ة ضمان اجتماعي، 
فيما كشفت عن عقوبات تصل اىل الحبس بحق صاحب 

العمل املمتنع عن سداد اشرتاك عماله املضمونني.
وق�ال مدير تفتي�ش العمل يف دائ�رة التقاعد والضمان 
االجتماع�ي احم�د تركي عب�د عيل، إن »امل�ادة 40 من 
قان�ون الضم�ان االجتماع�ي رق�م 39 لس�نة 1971 
اوجب�ت عىل العام�ل املضم�ون أن يتأكد من ش�موله 
بأحكام القانون عن طريق حصوله عىل هوية الضمان 
االجتماع�ي، أم�ا م�ن قبل صاح�ب العم�ل بتقديم ما 
يؤيد تس�جيله بالضمان أو من خ�ال مراجعة الدائرة 

للحصول عىل هوية الضمان«.

وأوض�ح أن�ه »بعد التأكد من ش�مول العام�ل بأحكام 
القانون يحصل عىل هوية الضمان«، مبيناً، أن »العامل 
يج�ب أن ُيعلِم الدائرة بجمي�ع املتغريات التي تطرأ عىل 
عمل�ه أو انتقال�ه م�ن عمل آلخ�ر، ليتم تس�جيله لدى 

أصحاب العمل بنفس الضمان األول«.
وب�ني ع�يل أن »دائ�رة الضم�ان االجتماعي مس�تمرة 
التفتيش�ية  الزي�ارات  بموج�ب  املش�اريع  بمتابع�ة 
واحتساب مبالغ االشرتاكات املستحقة عليها ومتابعة 
تحصيله�ا، حيث إن قانون تحصي�ل الديون الحكومية 
رقم 56 لس�نة 1977 ينص عىل حج�ز األموال املنقولة 
وغ�ري املنق�ول لصاح�ب العم�ل غ�ري امللتزم بتس�ديد 
االش�رتاكات، السيما أن االش�رتاكات تعد ديوناً ممتازة 
وف�ق أح�كام الفق�رة جي�م من امل�ادة 21 م�ن قانون 

الضمان االجتماعي«.

وأش�ار اىل أن »املادة 40 م�ن قانون الضمان نّصت عىل 
تسديد الدائرة كامل الحقوق للعامل املضمون من دون 
النظ�ر اىل مدى تس�ديد االش�رتاكات، يف ح�ال حصوله 
عىل هوية ضمان، باإلضاف�ة إىل رصف الحقوق كاملة 
لح�االت الوفاة اىل أوالد العامل املتوىف من دون النظر اىل 

مدى تسديد االشرتاكات«.
ون�وه بأن »الدائرة عملت ع�ىل تعريف الطبقة العاملة 
بحقوقهم التي أوجبها لهم القانون وااللتزامات املرتتبة 
عليهم عن طري�ق مواقع التواص�ل االجتماعي، عاوة 
عىل املنشورات واملطويات التي توزع عىل العمال خال 
الجوالت التفتيشية لتوعية العاملني بأهمية حصولهم 
ع�ىل هوية الضم�ان والتأكد من تس�ديد االش�رتاكات 

املستحقة عليهم«.
وأك�د مدير تفتيش العم�ل يف دائرة التقاع�د والضمان 

االجتماع�ي، أن »العام�ل غ�ري املس�جل بالضمان ولم 
يحص�ل عىل هوية، بإمكانه اللج�وء اىل محكمة العمل 
املختصة إلثبات خدمت�ه املضمونة لدى صاحب العمل 
وأن يق�دم للمحكمة ما يؤيد عمله لدى صاحب العمل، 
ع�ر ش�هود أو عقد عم�ل مكتوب بين�ه وبني صاحب 

العمل«.
وتابع، أن »الدائرة مس�تمرة بمتابعة املش�اريع التي ال 
تش�مل عمالها بالضمان، أو تش�مل عماله�ا بعدد أقل 
م�ن الع�دد الحقيقي؛ فأن�ه تتم إحالة صاح�ب العمل 
اىل محكم�ة العمل املختصة وفق أح�كام املادة 96 من 
قان�ون الضم�ان، املفروضة عىل صاح�ب العمل والتي 
تنص عىل غرامة خمسة أضعاف املبلغ الذي أغفل عنه 
اإلشرتاك، إضافة اىل الحبس ملدة شهر بالنسبة لصاحب 

العمل الذي لم يشرتك عن جميع عماله املضنونني«.

الضامن االجتامعي هتدد بعقوبات بحق صاحب العمل املمتنع عن سداد اشرتاك عامله

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة، أم�س االثنني، 
الوص�ول إىل تلقي�ح 9 % م�ن الفئات 
املستهدفة ضد وب�اء فريوس كورونا.

وق���ال م�دي�ر تعزي�ز الصحة ف�ي 
ال��وزارة، هيث�م العبيدي، يف ترصيح 
صحف�ي، إن »عملية توعي�ة املجتمع 
مس�تمرة من�ذ دخ�ول الوب�اء وحتى 
اآلن، ولك�ن م�ا زال�ت دون املس�توى 
املطل�وب، لذلك س�نعمل ع�ىل تطوير 
مكافح�ة  بش�أن  التثقي�ف  برام�ج 

الفريوس خال األيام املقبلة«.
وأوض�ح أن »عدد امللقحني تج�اوز 8 مايني، 
أما نس�بة الش�فاء فقد بلغت 99 % والوفيات 
1 %« مش�رياً إل��ى أن »ن�س�ب�ة ال�ف�ئ�ات 
امل�س�ت�ه�دف�ة ال�ت�ي تلقت التطعيم بشكل 

كامل ضد الفريوس وصلت اىل 9 %«.
ون�ب��ه ال�ع�ب�ي��دي »امل�واط�ن��ني إل��ى 
ض���رورة ع���دم االط�م�ئ�ن��ان بش�أن 
انخفاض اإلصابات املس�جلة بحسب املوقف 
باإلج�راءات  االلت�زام  ينبغ�ي  إذ  الوبائ�ي، 
الوقائية الفردية واملجتمعية بارتداء الكمامة، 

واالبتعاد عن التجمعات«.
البيئي�ة  »ال�ظ��روف  أن  وأض���اف 
وال�ث�ق�اف��ة  واالج�ت�م�اع�ي��ة 
مه�م  دور  له�ا  للمجتم�ع  الصحي�ة 
بانتشار املتحور الجديد يف حال دخوله، 
ل���ذا ينبغ�ي أخ���ذ ال�ل�ق�اح�ات 
ل�ل�ح��د م��ن اح�ت�م��ال وج��ود 
متغريات إضافي�ة أو مضاعفات أكثر 

خطورة«.
وأع�ل�ن��ت ال�ش��رك�ة ال�ع�ام��ة 
لتسويق األدوي��ة وامل�س�ت�ل�زم�ات 
الطبية أمس وصول شحنة جديدة من 
اللقاح املضاد لفريوس كورونا املس�تجد، من 

إنتاج رشكة فايزر بواقع مليون جرعة.
وأظهر املوق�ف الوبائي خ�ال األيام املاضية 
تحس�ناً ملحوظ�اً م�ن ناحي�ة قل�ة أع�داد 

اإلصابات والوفيات وارتفاع نسب الشفاء.

الصحة تعلن نسبة امللقحني: نحذر من »اإلطمئنان«
بعد انخفاض اإلصابات

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبلت وزارة النق�ل/ الرشك�ة العامة 
ملوانئ العراق اربع سفن تجارية يف مطلع 
ع�ام 2022 رس�ت جميعها ع�ىل ارصفة 

ميناء ام قرص الشمايل. 
وق�ال مدير عام املوان�ئ الدكتور املهندس 
ازدي�اد  »س�اهم  الفرط�ويس،  فرح�ان 
النش�اط التج�اري بارتف�اع ع�دد وصول 

الس�فن التجارية املراف�ق لزيادة 
حج�م التب�ادل التج�اري متزامنا 
املينائية  الخدم�ات  م�ع تس�هيل 
االمر ال�ذي ادى اىل ارتف�اع وترية 
عملن�ا«، مش�رياً اىل »توجيه وزير 
النقل الكابتن نارص حس�ني بندر 
الش�بيل ب�رورة تقلي�ص عامل 
الوق�ت وتوف�ري أفض�ل الخدمات 
انسيابية  اللوجيس�تية وتس�هيل 

حركة املاحة البحرية«. 
وأض�اف املدير الع�ام ان ميناء ام 

قرص الش�مايل استقبل أربع سفن تجارية 
متواج�دة عن�د االرصف�ة )20 /18/21( 
محمل�ة بالس�يارات والحاوي�ات املتنوعة 
الحموالت لرفد االس�واق املحلي�ة ويف هذا 
الصدد يجرى التنس�يق الدائم بني الجهات 
املعنية يف املوانئ لتس�هيل كافة االجراءات 
الخاصة بدخول وخروج الس�فن من واىل 
املوان�ئ وعملي�ات الش�حن والتفريغ عىل 

األرصفة«.

ميناء ام قرص الشاميل يستقبل »4« سفن 
جتارية يف مطلع 2022

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التخطي�ط، أم�س اإلثن�ني، تقدير 
س�كان العراق مع نهاية الس�نة املاضية تجاوز 

41 مليون نسمة. 
وقالت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه، إن »تقديراتها لعدد السكان يف العراق 
لس�نة 2021 بلغت )41.190.658( نسمة، وفقا 
لإلس�قاطات الس�كانية املبني�ة ع�ىل التقديرات 
الس�نوية التي يعدها الجه�از املركزي لإلحصاء، 
وفقا للمع�ادالت واملعايري االحصائية، املس�تندة 
اىل نس�بة النمو الس�نوية، ومع�دالت الخصوبة، 

ونسب البقاء عىل قيد الحياة«.
وأضافت، أن »تقديراتها تش�ري إىل أن عدد الذكور 
بلغ )20.810.479( نس�مة، يشكلون ما نسبته 
)51%( م�ن مجموع الس�كان، يف ح�ني ُقّدر عدد 
اإلناث ب� )20.380.179( نس�مة، يشكلن نسبة 

)49%( من مجموع السكان«.
وتابع�ت ال�وزارة، أن »التقدي�رات لعدد س�كان 
املناط�ق الحرية للعراق بلغت )28.779.201( 
نس�مة لسنة 2021 وبنس�بة مقدارها )%69.9( 
من مجموع س�كان العراق، أما س�كان املناطق 
الريفية فقد بلغ عددهم )12.041.457( نس�مة 

بنسبة )30.1%( من مجموع سكان العراق«.
أن  أظه�رت،  »التقدي�رات  أن  إىل  وأش�ارت 
العاصمة بغداد ش�كلت أع�ىل املحافظات يف عدد 
الس�كان لس�نة 2021 حيث ُقّدر عدد سكانها ب� 
)8.780.422( نس�مة وتش�كل نس�بة مقدارها 
)21.3%( من مجموع سكان العراق، فيما جاءت 
محافظ�ة املثنى، أقل املحافظات س�كانا بحوايل 

)880( ألف نسمة، وبنسبة )%2.1(«.

تقديرات التخطيط: 
عدد سكان العراق 

جتاوز 41 مليون نسمة
    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت دائرة الوقاية يف هيئة النزاهة االتحاديَّة عن إفصاح رئيس الهيئة القايض )عاء 
ته املاليَّة للعام 2022. جواد الساعدي( عن ذمَّ

ت استمارة كشف  وذكرت الدائرة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أنَّها »تلقَّ
ة برئيس هيئة النزاهة القايض )عاء جواد الساعدي(،  ة املاليَّة للعام الجاري الخاصَّ الذمَّ

ليغدو أول املفصحني عن ذممهم املاليَّة من رؤساء الهيئات املستقلة«. 
فيما أشارت إىل« إفصاح نائب رئيس الهيئة )مظهر تركي عبد(، وجميع املديرين العامني 

فيها عن ذممهم املاليَّة للعام الجاري 2022«. 
وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام 2019 عن تفاصيل التعديل األول لقانونها ال�نافذ 
رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التع�ديل، طبقاً ألحكام البند أوالً من املادَّة 
)61( والب�ند ثالثاً من املادَّة )73( من الدستور، إذ أشارت املادَّة )16/ أوالً/ ج(، إىل إلزام 
كلٍّ من )رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم(، فضاً عن غريهم 
نته املادَّة يف فقراتها األخرى،  ن يش�غل إحدى الوظائف واملناصب الرس�ميَّة كما تضمَّ ممَّ

بتقديم إقرار عن ذممهم املاليَّة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الرتبية، أمس االثنني، اتخاذها 
قراراً جديداً يخ�ص طباعة املناهج إلبعاد 
تدخ�ل جه�ات م�ن خ�ارج ال�وزارة بهذا 
املل�ف.  وق�ال وكيل وزارة الرتبية حس�ني 
ص�ري يف مؤتمر صحايف عقده مع رئيس 
االدعاء العام والنزاهة يف الهيئة السياسية 
للتيار الصدري جواد الش�هييل ببغداد، إن 
»الوزارة كان لديها مقرتح بش�أن طباعة 
املناه�ج من خ�ال اس�تبدال الرشيك من 
رشك�ة النهري�ن للطباعة، حي�ث تم تبني 

املقرتح من قبل وزير الرتبية«.

وأضاف، أن�ه »خال اجتماع وزارة الرتبية 
االربع�اء املايض تم التصوي�ت عىل ارشاك 
صندوق الرتبية مع الرشيك الخارجي وهو 
رشكة النهرين«، مش�ريا اىل أنه »من خال 
هذا املقرتح سنمنع تدخل جهات خارجية 

يف عمل وزارة الرتبية«.  
وأكد أن »طباعة الكتب تعتمد عىل املوازنة 
االتحادية، وأن الرشاكة بني صندوق وزارة 
الرتبية ورشكة النهرين للطباعة ستساهم 
يف طباع�ة الكتب بالوق�ت املحدد وتوضع 
باملخزن الخاص باملديريات يف وقت محدد 
للمس�اهمة يف توزيعه�ا اىل الطلب�ة دون 

تأخري«.

رئيس الـنزاهـة ومالك اهليأة املـتقـدم 
يفصحون عن ذممهم املالية للعام 2022

الرتبية متنع التدخل يف ملف طباعة املناهج

التقاعد تصدر قرارات بشأن 
احتساب مدة الفصل السيايس

وفق هذه الرشوط.. إطالق منحة 
الصحفيني والفنانني التشجيعية

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت الهيئة العامة للتقاعد، أمس اإلثنني، قرارات بش�أن احتس�اب مدة 
الفصل السيايس للمعينني عىل ماك الهيئة.  

وقال�ت الهيئة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، إنه »بعد 
االجتم�اع الذي عقد بني رئيس هيئة التقاعد الوطنية ورئيس دائرة ش�ؤون 
املفصول�ني السياس�يني التابع�ة لامانة العام�ة ملجلس ال�وزراء و اعضاء 
اللجن�ة الفرعية يف هيأة التقاعد الوطنية، قامت الهيئة/ قس�م إدارة املوارد 
البرشية برفع وجبة من القرارات الخاصة باملفصولني السياسيني بعد اقرار 
موازن�ة 2022 اىل وزارة املالي�ة الدائ�رة االدارية واملالية/ امل�وارد البرشية، 
لغرض أستحصال موافقة وزير املالية، وبمتابعة مبارشة من رئيس الهيئة 
ورئي�س دائ�رة املفصولني السياس�يني واعض�اء اللجنة يف الهيأة وحس�ب 

األسماء يف القوائم أدناه«.  
وأضافت، »وسيتم رفع باقي الوجبات تباعاً«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت نقاب�ة الصحفيني العراقيني، 
أمس االثنني، عن استكمال إجراءات 
دف�ع املن�ح التش�جيعية املخصصة 
للصحفيني والفنانني، وعن تفاصيل 
التش�جيعية  املن�ح  ه�ذه  اس�تام 
الذي�ن  للصحفي�ني  املخصص�ة 
يحمل�ون هوي�ة النقابة.وقال مدير 
املكت�ب الخاص لنقاب�ة الصحفيني 
العراقيني وعضو هيئة املستشارين 
حازم محم�د القييس، يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، انه 
»اس�تناداً إىل ق�رار مجل�س الوزراء 

وبجه�ود حثيث�ة م�ن قب�ل نقي�ب 
الصحفي�ني العراقيني والعرب مؤيد 
الامي وبالتنسيق مع وزارة الثقافة، 
وبع�د االنته�اء م�ن اع�داد قاع�دة 
البيان�ات للمس�تفيدين م�ن املنحة 
املخصص�ة للصحفي�ني والفنان�ني 
من الزماء الذين أكملوا االس�تمارة 
الخاصة لهذا الغرض، وزارة الثقافة 
تعل�ن املبارشة بإط�اق هذه املنحة 
التشجيعية رشط حضور الصحفي 
أو الفنان إىل مقره�ا الكائن موقعه 
يف ش�ارع حيفا مقابل هيأة الرقابة 
أو هيئ�ة الس�ياحة لغرض اس�تام 

املبلغ يدوياً«.

الغزي يشدد عىل االلتزام بالتوقيتات 
الزمنية ملرشوع إعامر ذي قار

    بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد األم�ني الع�ام ملجلس ال�وزراء 
حمي�د الغ�زي، أم�س االثن�ني، ع�ىل 
رضورة االلت�زام بالتوقيتات الزمنية 
ملرشوعات صن�دوق إعمار محافظة 

ذي قار.
وقال بيان صادر ع�ن األمانة العامة 
وتلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة 
من�ه إن »الغ�زي التق�ى محافظ ذي 
قار محم�د هادي، ورئي�س صندوق 

إعم�ار املحافظ�ة رزاق الركابي وش�ّدد عىل 
رضورة الت�زام الرشكات املنف�ذة ملرشوعات 
صندوق إعمار محافظة ذي قار، بالتوقيتات 
الزمني�ة املعدة بحس�ب بنود العق�ود املرمة 
مع الصندوق، ومضاعفة الجهد ورفع وترية 

العمل، وحث إدارة الصندوق عىل االس�تعداد 
للمب�ارشة باملرشوعات املدرجة ضمن س�نة 
أن  البي�ان،  بحس�ب  الغ�زي،  2022«.وأك�د 
»املرحل�ة املقبل�ة تتطل�ب تش�ديد الرقاب�ة 
واملتابع�ة لعم�ل ال�رشكات، وعدم الس�ماح 
بحدوث حاالت تلكؤ يف مراحل العمل، وتقييم 

عمل الرشكات بحسب ما تقدمه من 
نسب إنجاز«. 

وأشار إىل أن محافظة ذي قار ستشهد 
نقلة نوعية م�ن الناحيتني العمرانية 
واالقتصادي�ة؛ نظ�راً ملا تش�هده من 
حرك�ة عر انطاق حمل�ة اإلعمار يف 
املحافظ�ة، ش�ملت جمي�ع األقضية 
القطاع�ات  مختل�ف  يف  والنواح�ي 
الخدمي�ة، كما وصل�ت الخدمات إىل 
الط�رق الريفية، وأن الس�نة الحالية 

ستشهد إحالة مرشوعات إضافية«.
وأثن�ى األمني العام ملجل�س الوزراء عىل جهد 
إدارة وم�اكات صن�دوق إعم�ار املحافظة، 
واملاكات الفنية والهندس�ية التي تتابع سري 
العم�ل بصورة دورية، بالتنس�يق مع اإلدارة 

املحلية للمحافظة.

أمني بغداد يوجه بتشكيل جلنة متخصصة 
للمبارشة بتطوير شارع الرشيد

    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه ام�ني بغ�داد ع�اء مع�ن، أم�س االثنني، 
بتش�كيل لجنة العداد دراسة فنية 
وكشف موقعي للمباني الرتاثية يف 
شارع الرش�يد استعداداً لتطويره 
وتحويل�ه لنموذج مش�ابه لزقاق 

املتنبي.  
تلق�ت  لامان�ة،  بي�ان  وذك�ر 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »امني بغ�داد اطلع خال جولة 
ميدانية له بشارع الرشيد بحضور 
م�دراء عام�ي دوائر )املش�اريع ، 
التصاميم ، بلدية مركز الرصافة( 
عىل واقع االبنية واملحال التجارية 
بدءاً م�ن منطقة حاف�ظ القايض 

وصوالً ملنطقة امليدان ، مشرياً اىل ان امانة بغداد 
س�تبارش خال االي�ام القليلة القادم�ة بتطوير 

شارع الرشيد«.  

وتاب�ع ان »اعمال التطوير س�تتضمن مقطعني 
االول من س�احة الرصايف لغاي�ة منطقة امليدان 
والثان�ي من تقاطع حافظ الق�ايض ومقرتباته 
لغاي�ة س�احة الوثب�ة ، وبش�كل 
يضاهي ما ظهر عليه زقاق املتنبي 

وأبهر جميع مرتاديه ومحبيه«.  
واض�اف ان »ام�ني بغ�داد وج�ه 
دائ�رة  تض�م  لجن�ة  بتش�كيل 
التصاميم ودائرة املشاريع ودائرة 
بلدي�ة مرك�ز الرصاف�ة ورشك�ة 
ابن رش�د إلج�راء كش�ف موقعي 
واع�داد دراس�ة فنية ع�ن املباني 
الرتاثية اآليلة للس�قوط والتعاون 
م�ع الجهات املتخصص�ة واملعنية 
إلع�ادة تأهيلها م�ع الحفاظ عىل 

طابعها الرتاثي والتاريخي«.

    ذي قار / المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ ذي ق�ار محمد هادي، أمس االثن�ني، إحالة أربعة 
مشاريع كرى يف املحافظة، ضمن مشاريع صندوق اإلعمار.

وذك�ر املكتب اإلعامي ملحاف�ظ ذي قار يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه أن »املحافظ التقى االمني العام ملجلس الوزراء 

حميد الغزي، برفقة مدير صندوق االعمار رزاق الركابي«.
وذك�ر املحاف�ظ، بحس�ب البي�ان، أن »ادارة الصن�دوق أحال�ت 
مرشوع انش�اء جرس الزيتون املعلق الجديد يف النارصية، وكذلك 

تمت احالة مرشوع البنى التحتية ملدينة أور الجديدة«.
وأض�اف الغ�زي، أنه »كم�ا تمت احال�ة مرشوع تأهيل املش�هد 
الح�ري لش�ارع الحبوب�ي، وم�رشوع كورني�ش النارصية«، 
مشرياً إىل أن »االجتماع ناقش وضع معايري وأسس جديدة القرار 

خطة الصندوق لهذا العام«.

حمافظ ذي قار حييل »4« مشاريع 
كربى يف املحافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائرة اإلص�اح التابعة ل�وزارة العدل، أم�س االثنني، عن 
إطاق رساح )630( نزياً خال ش�هر كان�ون األول املايض لعام 

.2021
 وق�ال بيان صادر عن الوزارة، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، إن »دائرة اإلصاح العراقية اتخذت كافة التدابري واإلجراءات 
التي من ش�أنها ترسيع وترية حركة التسفري وتأمني النزالء إمام 

املحاكم«. 
وأضاف البيان، إن »ماكات الدائرة كل من التس�فري ونقل النزالء 
واللجان القانونية واآلليات والحراس�ات والطوارئ تعمل بشكل 
يومي ولس�اعات تعدت س�اعات الدوام الرس�مي بغي�ة متابعة 
القضايا والدعاوى م�ع الجهات القضائية والجهات ذات العاقة 
للترسيع بإج�راءات إطاق رساح النزالء حرص�َا منها عىل إتمام 

العمل بالشكل األمثل«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أطلق�ت وزارة املالي�ة، أم�س االثن�ني، رواتب املتقاعدين لش�هر 
كانون الثاني الحايل.

وأك�دت ال�وزارة ع�ىل إدارات مرصيف الرش�يد والرافدي�ن وهيئة 
التقاعد الوطنية استكمال إجراءات دفع رواتب املتقاعدين املدني 
والعسكري للشهر الحايل عر بطاقات الدفع االلكرتوني واعتبارا 
م�ن االربع�اء املوافق 5/1/2022 وذلك بس�بب اغ�اق املصارف 

الستكمال اجراءات املطابقات والجرد املرصيف السنوي.  
ودعت الوزارة كافة املتقاعدين املدني والعسكري ممن ستصلهم 
رس�ائل نصي�ة مراجعة ف�روع املصارف ومناف�ذ الرصف االيل يف 

بغداد واملحافظات إلستام رواتبهم.  
وكان مصدر مرصيف كش�ف أمس عن ق�رب إطاق تمويل رواتب 
املتقاعدي�ن له�ذا الش�هر وان تأخر األجراء بس�بب أي�ام العطل 

املاضية والجرد السنوي.

العدل تفرج عن 630 نزياًل 
خالل الشهر املايض

املالية تطلق رواتب املتقاعدين 
لشهر كانون الثاين
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هل 2022 مستعدة لك؟
           ليو بوتاري

مع بداية س�نة 2022، فم�ن املُحتمل أن 
يس�ألك أحدهم: هل أنت ُمس�تعد للسنة 
الجديدة؟ ولكن الس�ؤال األكث�ر ُمالءمة 
هو: هل 2022 ُمس�تعدة ل�ك؟ فبدالً من 
تجهيز نفس�ك للمجهول ال�ذي ينتظرك، 
من األفضل أن تستبقه. ولكي تبدأ، يتعني 
علي�ك أن تفكر يف مميزات�ك، إمكانياتك، 
وقدراتك.... األشياء التي تشعر باالمتنان 
مل�ن وهب�ك إياه�ا. أعد كش�ف حس�اب 
بممتلكاتك وأصول�ك الفكرية واملعنوية، 
حدد أجندتك، واهتم بيشء محدد سيكون 
بمثابة السالح الرسي لرشكتك يف 2022، 
ثقافة رسعة االس�تجابة الت�ي يتعلمها 
املوظفون بالرشكة من بعضهم البعض. 

ربم�ا ل�م تك�ن ق�رأت أو س�معت هذه 
العب�ارة »ثقافة رسعة االس�تجابة التي 
يتعلمها املوظفون بالرشكة من بعضهم 
البع�ض« قب�ل ذلك، بل وربم�ا لم يخطر 
ببالك من األصل أن تجتمع هذه املفردات 
مع�اً يف ه�ذه الرتكيبة اللغوي�ة الغريبة. 
ومن النادر يف حياتنا أن يتعلم املرء شيئاً 

جديداً وناجحاً يف الوقت نفسه. 
ولكي نفهم معنى العب�ارة، يتعني علينا 
الثقاف�ة وُن�درك  أن نفه�م أهمي�ة  أوالً 
دوره�ا الحي�وي يف نج�اح أي رشك�ة أو 
منظم�ة. الثقاف�ة هي املح�رك الرئييس 
آلليات عم�ال ال�رشكات، وه�ي العامل 
الفاصل األول ال�ذي ُيحدد نجاح الرشكة 
أو فش�لها يف اجتي�از العقب�ات، األزمات 
والظ�روف الصعبة التي ق�د تواجهها يف 

مس�رتها. الثقاف�ة تف�وق يف أهميته�ا 
الخطط واالسرتاتيجيات، وهذه حقيقة 
راس�خة يف علم اإلدارة منذ أن قال املفكر 
بي�رت  الش�هر،  األمريك�ي  االقتص�ادي 
دراك�ر، عبارته املأث�ورة »الثقافة تلتهم 
االسرتاتيجية يف وجبة اإلفطار«. وحينما 
يق�ول دراك�ر ش�يئاً يتع�ني ع�ى كافة 
املديري�ن، وكبار  التنفيذي�ني،  الرؤس�اء 
املسؤولني بالرشكات اإلصغاء إليه جيداً، 
فهو الرجل الذي نال باإلجماع لقب »األب 

الروحي لإلدارة«.
الت�ي  ال�رشكات  إىل  رسيع�ة  وبنظ�رة 
استطاعت أن تتجاوز األزمة التي تسببت 
فيها جائح�ة »كوفي�د-19« وتداعياتها 
االقتصادية عى م�دار العامني املاضيني، 
س�نفهم مقولة دراك�ر، وأيض�اً العبارة 

املذك�ورة أع�اله. فل�م تكن ل�دى أي من 
ه�ذه الرشكات اس�رتاتيجيات أو خطط 
مس�بقة للتعامل م�ع األزم�ات، بل عى 
العكس، فلقد أُس�ِقط يف أيدي مسؤوليها 
ومديريها جميعاً عندما تفشت الجائحة، 
فلق�د كانت األزم�ة ُمباغتة له�م تماماً. 
إذن، كي�ف اس�تطاعت ه�ذه الرشكات 
دون  »كوفي�د-19« م�ن  أزم�ة  تج�اوز 
اس�رتاتيجية أو خطة مس�بقة؟ اإلجابة 
ببس�اطة أن جميع العامل�ني، بما فيهم 
املدي�رون، يف ه�ذه ال�رشكات يمتلكون 
أن  نس�تطيع  »نح�ن  اس�مها  ثقاف�ة 
نفعلها«. وألهمتهم هذه الثقافة التحرك 
العاج�ل واالس�تجابة الرسيع�ة ألزم�ة 
الجائحة وتداعياته�ا، فجرى التخطيط، 
ث�م تحدي�د األدوار واملس�ؤوليات، يلي�ه 

التكليف، فالتنفيذ، ف�كان االنتصار عى 
»كوفي�د-19« والتع�ايف م�ن تداعياته�ا 
االقتصادي�ة عى هذه ال�رشكات. هكذا 
ُت�دار ال�رشكات واملؤسس�ات، وهك�ذا، 
يكون تجاوز األزم�ات والصعاب. يتعني 
عى القائد أو املدي�ر أن يغرس يف أعضاء 
فريق عمل�ه اإليمان بالقدرة عى النجاح 
واجتياز العقبات أياً ما كانت. وبعد ذلك، 
س�يتعاملون م�ع أي أزمة عن�د حدوثها 
عى نحو تلقائي، وس�تكون كافة األمور 
النج�اح  ثقاف�ة  لديه�م  طامل�ا  س�هلة، 

واإليمان به.
ُنظمه�ا  العال�م يف  دول  بع�ض  تنته�ج 
التعليمي�ة مب�دأ تدري�ب التالمي�ذ ع�ى 
أس�ئلة واختبارات ُمعينة، ف�إذا فوجئوا 
بأس�ئلة غرها، أُسقط يف أياديهم، ألنهم 

ببس�اطة ل�م يتدرب�وا عى تلك األس�ئلة 
الجديدة. وعى النقي�ض من ذلك، تتبنى 
بعض ُبلدان العالم األخ�رى نهجاً يعتمد 
ع�ى تحدي الطلب�ة واس�تفزاز قدراتهم 
ومداركهم بأسئلة ذات نهايات مفتوحة، 
أي لي�س لهم أجوبة نموذجي�ة. وكل ما 
ه�م مطلوب م�ن التالميذ أن يس�تنفروا 
عقوله�م يف التفكر إليج�اد حلول لهذه 
األس�ئلة. ليس املقصود هو حل األسئلة، 
وإنم�ا املقص�ود تدري�ب التالمي�ذ ع�ى 
واألزم�ات  الطارئ�ة  املواق�ف  مواجه�ة 
املُباغتة الت�ي لم تكن تخط�ر بأذهانهم 
من قبل. إنها روح التحدي التي تتجاوب 
برسع�ة م�ع أي عقب�ة، أي�اً م�ا كان�ت 
نوعيتها وش�دة صعوبته�ا. نتحدث عن 
ثقاف�ة ال تخاف املجهول وإيمان راس�خ 

بالقدرة عى االنتصار.
إذا كنت مديراً أو مس�ؤوالً كبراً برشكة، 
وأنت يف بداية 2022، وتستهل صفحتها، 
علي�ك أوالً أن ُتغل�ق صفح�ة 2021، بأن 
التالي�ة:  تط�رح ع�ى نفس�ك األس�ئلة 
ما ال�ذي علمتن�ي الجائحة إياه بش�أن 
التعام�ل م�ع فري�ق العم�ل يف رشكتي؟ 
ما ه�ي القيم والس�لوكيات التي تعلمها 
الفريق من الجائحة وأود أن يس�تمروا يف 
تبنيها؟ وما الذي تعلمته أنا شخصياً من 

الجائحة عن نفيس كقائد؟ 
إذا أجب�ت ع�ن ه�ذه األس�ئلة، وطبقت 
اإلجاب�ات عى النحو الس�ليم م�ن واقع 
تجربت�ك يف 2021، فح�ري ب�ك يف ه�ذه 
 2022 إىل  بالس�ؤال  تتوج�ه  أن  الحال�ة 

قائالً: هل أنِت مستعدة يل؟ 

احلرب الثقافية وميزان القيم

اهلوية الوطنية ضامن قوة الدولة

           نرمين المفتي

ال ب�د من قراءة كت�اب )الحرب الب�اردة الثقافية: 
اليس آي أي وعالم الفن واالدب( للباحثة فرانسيس 
س�تونور س�واندرس، الصادر س�نة 1999 والذي 
ترجمت�ه اىل العربي�ة الراحل�ة نارصة الس�عدون 
يف س�نة 2000 لتش�خيص م�ا يج�ري يف املنطقة 

ومحاولة ايجاد بعض الحل.
يش�ر الكتاب اىل فرتة الحرب الباردة بني القطبني 
)الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي( التي تخللت 
حرب�ا ب�اردة ثقافية س�ارت متوازية م�ع الحرب 
الباردة السياسية التي بدأت مع تحقيقات مكارثي 
وانتهت بانهيار االتحاد الس�وفيتي. الكتاب يشر 
اىل الحرب الثقافية التي اس�تهدفت شعوب العالم 
الغربي )امركا- كن�دا وأوروبا الغربية( من خالل 
الفن بحقوله واالدب للسيطرة عى افكارهم ومن 
ث�م توجيهه�ا كما يري�د البيت االبي�ض واليس آي 
أي.  ويف مقدمة طبعته الجديدة باللغة االنكليزية، 
نق�رأ يف مقدمة النارش »خالل الح�رب الباردة، تم 

التباه�ي بحري�ة التعبر عى أنها أغ�ى ممتلكات 
الديمقراطي�ة الليربالي�ة - ولك�ن ه�ذه الحري�ة 

ُوضعت يف خدمة أجندة خفية. 
كش�فت  الثقافي�ة،  الب�اردة  الح�رب  كت�اب  يف 
فرانس�يس س�تونور س�وندرز ع�ن الجه�ود غر 
العادي�ة لحملة رسي�ة كان فيها بع�ض من دعاة 
الحرية الفكري�ة األكثر صخب�اً يف الغرب يعملون 
لصال�ح وكالة املخاب�رات املركزي�ة أو يدعمونها، 
س�واء كانوا يعرفون ذلك أم ال، ووصفت صحيفة 
النيويورك تايمز الكتاب بأنه }أشمل حساب حتى 
اآلن ألنش�طة ]وكال�ة املخاب�رات املركزي�ة[ ب�ني 
عامي 1947 و1967{. ويقدم الكتاب أدلة مروعة 
ع�ى برنامج وكال�ة املخاب�رات املركزي�ة الرسي 
للتدخ�الت الثقافية يف أوروب�ا الغربية ويف الداخل، 
إذ يجم�ع ب�ني الوثائ�ق التي رفعت عنه�ا الرسية 
والوثائ�ق الحرصي�ة ومقاب�الت لفض�ح الحملة 
املذهلة لوكالة املخابرات املركزية والتي استخدمت 
هانا أرندت وإش�عياء برلني وليونارد برنش�تاين 
وروبرت لويل وجورج أورويل وجاكس�ون بولوك 

كأس�لحة يف الحرب الباردة«. الذي س�يقرأ الكتاب 
الذي ُترجم اىل عرش لغات، س�يجد ان حربا ثقافية 
مماثلة موجهة اىل منطقتنا ولكن بوسائل حديثة 
وأق�وى يف الس�يطرة ع�ى الفك�ر وتوجيهه وهي 
الفضائي�ات. هن�اك فضائي�ات مربمج�ة لتنفيذ 
الح�رب الثقافي�ة ومنها الخاص�ة بالكليبات التي 
تس�تخف بعق�ول الش�باب وتحوله�م اىل عي�ون 
نهمة تنتظر جس�دا يشبه جس�د هذه الفنانة او 
تل�ك التي تقوم بجس�دها املثر بح�ركات موحية 
ومث�رة، ومج�الت اونالين او ورقي�ة تنرش اخبار 
فنان�ي وفنانات الكليب�ات واالم�وال الهائلة التي 
يحصلون عليها يف سنة واحدة. فضائيات ومجالت 
اخترصت كل األحالم بحلم واحد أن يكون الشاب/ 
الش�ابة مطربا. وقطعا تشاهدون عرشات االالف 
م�ن الش�باب والش�ابات الذي�ن يقف�ون باالي�ام 
لالختبار كلما اعلنت فضائية ما لربامج منافسات 
الختيار نجم جديد. قطع�ا نحتاج اىل الفن، الغناء 
واالس�تعراض  وامل�رسح  والس�ينما  واملوس�يقى 
والباليه والتلفزيون، لكن الفن الذي يحتفظ بقيم 

الجمال ويدف�ع اىل الحلم بغٍد أجم�ل وليس الحلم 
بجسد مثر فقط. 

وفضائي�ات أخرى تس�تهدف العقول مس�تخدمة 
الدين – اي دين، وتبث برامج تس�تهدف الش�باب 
وتدفعه�م اىل التط�رف وأن يع�ادي اصح�اب هذا 
الدي�ن اصحاب الدين االخر، او يكون اصحاب هذا 
املذه�ب من دين واحد ضد اصح�اب املذهب اآلخر 
م�ن الدين نفس�ه.  تأثر هذه الح�رب واضحة يف 
ال�دول التي فقد ميزان قيمها بوصلته وهبط فيها 

الوعي اىل الصفر او دونه.
إذن، ب�دل أن تدمع العني حني س�ماع هذا النش�يد 
القدي�م او تلك االغنية، ال بد م�ن عمل يعيد الوعي 
الذي سيقوم بدوره بتعديل ميزان القيم ويعيد اىل 
جمي�ع مجاالت الحي�اة ألقها وجماله�ا ويعيد اىل 

الطبقة املتوسطة دورها.
 ال ب�دَّ م�ن التفك�ر الج�اد الكفيل بالب�دء بعرص 
ذهبي جديد، عرص ال فضل به عى قومية غالبة يف 
نفوسها عى أخرى، وال لطائفة عى أخرى، عرص 

بال شعارات خاوية تقوم بمهام ملهية الرعيان.

           صالح لفتة

يف ذك�رى انتص�ار العراق ع�ى الغزو 
الظالم�ي عى داعش نس�تذكر بفخر 
واعتزاز تلك البطوالت، التي سطرتها 
املس�لحة بجمي�ع صنوفه�ا  قواتن�ا 
وتش�كيالتها لط�رد عدوه�م األش�د 
خطورة واألكثر اجراماً وبطش�ًا عى 

جميع العراقيني. 
بع�د أن س�عت داع�ش لتش�يد إمارة 
دموي�ة بعيدة جداً عن روح اإلس�الم 
املتس�امحة بإدعائه�ا زوراً وبهتاناً، 
أنه�ا املمث�ل الرشعي والوحي�د ألبناء 
املناط�ق الت�ي احتلته�ا معتمدة عى 
أع�الم مضل�ل ق�وي ودع�م م�ادي 

خارج�ي كب�ر جاذب�ة ش�باب م�ن 
املغرر به�م، أو من وق�ع عليه الظلم 
بته�م كيدية فس�عى خط�أً للخالص 
واالنتقام بالتحالف مع تلك الفئة من 

شذاذ اآلفاق املتشددين .
إضاف�ة إىل املجرمني الذين ال يعبؤون 
بحي�اة الن�اس وكان همه�م الوحيد 
إفش�ال التجرب�ة الديمقراطية ودفع 

الناس للقتال الداخيل. 
ان سيطرة داعش واجتياحها األرايض 
لها أسباب ومسببات ال يمكن التعتيم 
عنها والس�كوت عما يج�ب الخوض 
فيه أكث�ر وتحليله�ا وق�راءة الواقع 
قراءة دقيقة ملعالج�ة الحالة األمنية 
والسياس�ية، ملنع تك�رار ما حدث يف 

2014، ف�إذا ل�م تعالج تلك األس�باب 
خالي�ا  وج�ود  سيش�كل  فبالتأكي�د 
داعش النائمة خطراً دائما عى الناس 

والوطن. 
إن الرجوع إىل تلك الفرتة واستذكارها 
األح�داث  ش�خصنة  معناه�ا  لي�س 
أو األس�باب وتأويله�ا ع�ى حس�ب 
األذواق أو األطر الشخصية بل الغاية 
اس�تخالص العرب وال�دروس من تلك 

الفرتة. 
ال�ذي ع�اش يف  العراق�ي  فاملواط�ن 
ه�ذا البل�د املتعدد األدي�ان والطوائف 
والقوميات آلالف السنني ليس بجديٍد 
عليه هذا التنوع، ولم تش�كل األديان 
والطوائ�ف خطورة علي�ه لكن تخيل 

الناس عن الهوي�ة الوطنية الجامعة 
وازده�ار الخط�اب الطائفي يف حينه 
وعدم محاس�بة ومعاقبة من يرصح 
بترصيحات تؤجج النعرات العنرصية 
وتمزيق النس�يج االجتماعي، أدت ملا 

أدت من خسائر باألرواح واألموال. 
إن التأكي�د ع�ى أن الهوي�ة الوطنية 
هي الجامع الكب�ر واملحامي الوحيد 
للن�اس ونف�ى كل م�ا قد يس�بب أو 
يس�اعد بإبع�اد الن�اس ع�ن الهوية 
الوطني�ة ه�ي الضام�ن األوث�ق ملنع 

عودة داعش. 
كما أن انصاف املظلومني وعدم نسيان 
أرس من ضح�وا بأرواحهم ش�هدائنا 
مم�ن  أرسه�م  ومس�اعدة  االب�راء 

يحتاجون الدعم واملساندة والرعاية.  
والعمل عى إعادة جميع املخطوفات 
من العراقي�ات اللواتي ت�م تهريبهن 
وبيعه�ن كس�بايا يف دول الج�وار أو 
معرف�ة مصر املغيبني وح�ل أوضاع 
املهجري�ن واملهاجري�ن واملترضرين، 
الذي�ن لم يعودوا إىل مناطق س�كنهم 
بعد أن أصبحت أمواله�م وبيوتهم يف 
خ�رب كان ويس�كنون الخي�ام وطال 
الزمن عليهم، وال يمكن تركهم بالعراء 
طيلة هذه الف�رتة بدون تعويض وال 
ح�ل. وإعم�ار املدن املح�ررة برسعة 
هو اس�تكمال لالنتص�ار عى داعش 
وتثبي�ت لالس�تقرار يف الع�راق ومنع 

تكرار األحداث املؤملة.

سباق الفضاء التجاري!
           مناهل ثابت

قبل اكتش�اف كولومبوس للعالم الجديد، 
كان هناك تكهنات كثرة حول ذلك العالم 
وحول أصقاع ش�تى أخ�رى يف العالم لم 
تك�ن قد اكتش�فت بعد، وتل�ك التكهنات 
وغرها تش�به تكهنات العالم اليوم حول 

الفضاء الخارجي لهذا الكوكب.
وثم�ة ق�ول ب�أن الس�باق املحم�وم بني 
رشكات الس�ياحة الفضائية مثل رشكة 
أوراي�ون  ورشك�ة  جالكتي�كا  فرج�ن 
أم�ازون لن يبلغ أكثر م�ن الطواف حول 
مدار كوك�ب األرض، فيما يعتقد آخرون 
ب�أن منته�ى الس�ياحة الفضائي�ة ل�ن 
يكون أكثر من بلوغ الس�ياح ملدار القمر، 
والطواف حوله، كم�ا أن هناك اعتقادات 
أخ�رى منها أن بلوغ الفض�اء لن يتعدى 
أكث�ر من أن يك�ون مظهراً م�ن مظاهر 
الرف�اه والتباه�ي ل�دى رج�ال األعمال 
وأصح�اب األموال األثري�اء ولن ينتج أي 
اقتصاد يمكن أن يؤثر يف االقتصاد العاملي 
أو يفتح الباب ملجاالت مالية واستثمارية 
جدي�دة يمك�ن أن تغر مس�ار االقتصاد 

العاملي كلياً.
إنن�ا إذا نظرنا بتمعن يف األمر س�نجد أن 
ه�ذه التكهن�ات ه�ي ذاتها الت�ي بدأت 
بها قص�ة العال�م الجديد قبل اكتش�افه 
واكتش�اف بقي�ة العال�م كم�ا ذكرت يف 
مطلع املقال، لكن االكتش�افات التي أتت 
الحق�ًا غرت مس�ار البرشي�ة وأصبحت 
تلك العوالم الجديدة املكتش�فة هي أقوى 
مناطق يف العالم وهي التي تحكمه اليوم 
اقتصادياً وسياس�ياً وأكثر من ذلك وهي 

التي تتحكم فيه.
حني ق�ال إينش�تاين إن هناك ش�يئني ال 
حدود لهما وأحدهما هذا الكون فقد كان 
بحق يعني ما يقوله ويش�ر إىل أفق أبعد 
مما يعتق�د اليوم يف مجال االس�تثمار يف 
الس�ياحة الفضائية والسفر إىل الكواكب 
األخرى وما يطوف حولها من تكهنات ال 
تنبئ س�وى عن قصور يف الرؤية وعتمة 

يف االعتقاد.
إن تراكم�ات املعرفة اإلنس�انية والخربة 
البرشي�ة الطويلة تقول إن االكتش�افات 
مثل األفكار ومثل الكلمات يفتح بعضها 
بعضاً امله�م أن تكون هن�اك بداية فقط 
ملس�ارها وبال ش�ك فإن فضاءات وأبعاد 
هذا الك�ون باملث�ل فيكف�ي أن نكون قد 
بدأنا يف طريق الس�فر نح�و تلك الكوكب 
والفض�اء الخارج�ي حت�ى تت�واىل لدينا 
اكتش�افات يف كل يوم وس�تثمر بال ش�ك 
م�وارد واقتص�ادات ال ح�رص له�ا وكل 
اكتش�اف س�يفتح الب�اب آلف�اٍق جديدة 
من االكتش�افات ل�ن تنتهي حتم�اً ألننا 
ببس�اطة أمام كون ال ح�دود له عى حد 

تعبر إينشتاين.
إن اإلنس�انية يف أمس الحاجة إىل ش�يئني 
أولهم�ا الثق�ة بقدراتها وثانيهم�ا الثقة 
بالالتناه�ي الكون�ي ال�ذي يح�ف عال�م 
الفضاء وبعد ذلك أثق ثقة كاملة يف بلوغ 
اإلنس�انية ألكثر مما حلمت به وطمحت 

إليه.
ورغم ذلك يجب أن يكون لنا خيال واسع 
ف�كل ما لم نكتش�فه بع�د يف الفضاءات 
الخارجي�ة لهذا الكوكب ليس س�ببه أننا 
عاج�زون مثالً ولكن س�ببه أن خيالنا لم 
يكت�ب لنا قائم�ة بالطلب�ات التي يمكن 
أن يوفره�ا لنا العال�م الخارجي لكوكب 
األرض ألي�س الخي�ال يس�بق املعرفة بل 
وأه�م منها كم�ا يقول إينش�تاين مثلما 
سبقت قصة أليس يف بالد العجائب نظرية 
النسبية أهم نظريات الفيزياء حتى هذه 
اللحظ�ة وهذه األهمية ليس ألنه ال يشء 
بعد النسبية مثالً بل ألننا لم نتخيل شيئاً 
حتى اللحظ�ة ونكتبه يضاهي النس�بية 

الفيزيائية. 
أتوق�ع أن يك�ون هناك مس�تقبل عظيم 
للس�ياحة الفضائي�ة وس�يخلق ب�دوره 
اتجاه�ات ال ح�دود له�ا يف االقتصاد قد 
تغ�ر مصر البرشية إىل أبعد مما يتصور 
الب�رش أنفس�هم. وكل ع�ام وأنت�م بخر 

وسنة سعيدة للجميع.. وللحديث بقية.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 9

التاريخ 2022/1/3
اىل  / املدعو / جاسم محمد مجيد

اعالن
ق�دم طال�ب حج�ة الوف�اة بنني محم�د مجي�د طلب�ا اىل هذه 
املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو )جاس�م 
محم�د مجيد( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك 
الحض�ور امامه�ا خالل ع�رشة ايام م�ن تاريخ ن�رش االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

����������������������������������������������
اعالن 

قدم املواطن ) جاس�م مطرش صايف (  الدعوى لتبديل ) اللقب ( 
وجعل�ه ) موزاني ( بدال من ) الالمي ( فمن لديه حق االعرتاض 
عى ذلك مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوم�ا وفق املادة 22 م�ن قانون البطاقة املوحدة رقم 3 لس�نة 

. 2006
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

����������������������������������������������
اعالن 

قدم املواطن ) ش�اكر مطرش صايف (  الدعوى لتبديل ) اللقب ( 
وجعل�ه ) موزاني ( بدال من ) الالمي ( فمن لديه حق االعرتاض 
عى ذلك مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوم�ا وفق املادة 22 م�ن قانون البطاقة املوحدة رقم 3 لس�نة 

. 2006
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

����������������������������������������������
فقدان 

فق�دت مني الهوي�ة الصادرة من وزارة الكهرب�اء / دائرة نقل 
كهرب�اء الوس�ط باس�م املوظفة بصف�ة كاتب عقد / س�جى 

حماده حميد – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

����������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد: 7385/ب2021/1 
التاريخ : 2022/1/3 

اعالن
اىل / املدعى عليه )ميثم عامر عبد الكاظم ( 

اقام  املدعي عيل  حميد عبد الحس�ني الدع�وى البدائية املرقمة 
اعاله والتي يطل�ب فيها الحكم بالزامك بتاديتك للمدعي اعاله 
ما بذمت�ك له مبلغا مق�داره اثنى عرش ملي�ون دينار بموجب 
وصل االمانة ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائي يف محكمة بداءة الكوفة واش�عار  مختار مزارع حي 
ميس�ان 13 � 14 حيدر رزاق الكالبي  ل�ذا قررت هذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني  للحضور يف موعد 
املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم  2022/1/19 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا وعند عدم حضورك  او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا  

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3001/ب2018/3

التاريخ 2021/12/25
اىل الشخص الثالث / مقتدى ليث جبار 

اق�ام املدع�ي رئيس جمعية اس�كان ضب�اط ومفويض 
وموظف�ي قوى االمن الداخ�يل اضافة لوظيفته الدعوى 
البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم ب ابطال 
قيد العقار املرق�م 3/52595 حي النداء والقيود املفرزة 
من�ه واعادة تس�جيلها باس�م دائرة املدع�ي اعاله وقد 
ق�ررت املحكمة ادخالك ش�خصا ثالثا يف الدعوى منظما 
اىل جانب املدعى عليه�م ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي القاسم 
/1 ناج�ح جاب�ر العب�ودي  عليه  قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور 
يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 2022/1/11 الس�اعة 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 2683/ش/2021
التاريخ :  2021/12/30

اعالن
اىل املدعى عليه / مصطفى عبد الرحمن عبد الحسن 

اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرقم 2683/ش/2021 
يف 2021/11/30 واملتضم�ن الحك�م بتصدي�ق واقع�ة 
الط�الق الخلع�ي الخارج�ي الواق�ع بني املدعية س�هى 
كريم عبد الحس�ن وبني زوجها املدع�ى عليه مصطفى 
عب�د الرحمن عبد الحس�ن الواقع بتاري�خ 2021/8/2 
واعتباره طالق�ا خلعيا بائنا بينونه صغرى واقعا للمرة 
االوىل بحي�ث ال يس�تطيع املدعى عليه اع�ادة املدعية اىل 
عصمت�ه واس�تئناف الحي�اة الزوجية بينهم�ا اال بعقد 
ومهر جديدين وليس عى املدعية عدة تحس�ب النتهائها 
وم�رور وقتها رشعا وليس له�ا التزوج من رجل اخر اال 
بعد اكتس�اب القرار درجة البتات وتحميل املدعية كافة 
الرسوم واملصاريف القضائية ولم تحكم املحكمة باتعاب 
محام�اة لع�دم وجود ط�رف رابح او خ�ارس يف الدعوى 
وص�در القرار اس�تنادا الحكام امل�واد )37 و 38 و 39 و 
46 و 47 و 48 و 49( م�ن قانون االحوال الش�خصية و 
)22 و25 و 67 و 76 و 140( من قانون االثبات و املواد 
) 154 و 155 و 156 و 159 و 161و166 و 203( م�ن 
قان�ون املرافع�ات املدنية حكما غيابي�ا قابال لالعرتاض 
والتميي�ز وافهم علنا يف 2021/11/30 وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب اش�عار املخت�ار عيل كاظم الحس�ناوي 
وامل�ؤرخ  يف 2021/12/21 لذا تقرر تبليغك بصحيفتني 

محليتني يوميتني بقرار الحكم املرقم اعاله 
القايض

رائد عبد هاشم املوسوي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 118/ب2021/4

التاريخ 2021/12/22
اعالن

بناءا عى القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العق�ار املرقم ) 2/18007 م2 حدود بلدية النجف( حي 
الغدير يف النجف  عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار 
املذكور اع�اله واملبين�ة اوصافة وقيمته املق�درة ادناه 
فع�ى الراغب�ني بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة خالل 
ثالث�ون يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا 
معه التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة  
بموج�ب صك مص�دق المر هذه املحكمة ب�داءة النجف 
وص�ادر م�ن م�رصف الرافدي�ن / رق�م )7( يف النجف 
وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش من 
الي�وم االخر من االعالن يف هذه املحكمة وعى املش�رتي 

جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوص�اف : العق�ار املرق�م 18007 /  2 م2 حدود بلدية 
النج�ف حي الغدي�ر يف النجف عبارة ع�ن دار مفرزة اىل 
ثالث اجزاء تقع عى ش�ارع بعرض 12 مرت تاخذ ش�كل 

حرف 
 تحت�وي عى ك�راج وحديق�ة العقار مفرز م�ن الداخل  

Lالجزء االول يحتوي
عى مخزن وغرفة نوم ع�دد 2 ومطبخ وصحيات وممر 
مش�غول من قبل صباح عبد الرحيم وهو يرغب بالبقاء 
يف العق�ار بعد البيع بصفة مس�تاجر اما الج�زء الثاني 
يتك�ون من صالة ومطب�خ  وغرفتني نوم مش�غول من 
قبل عالء عب�د الرحيم محمود وه�و ال يرغب بالبقاء يف 
العق�ار بع�د البيع اما الج�زء الثالث يتك�ون من كلدور 
ومطب�خ صغر وصحيات وغرفة نوم  يف الطابق االريض 
ام�ا الطابق العل�وي يتكون م�ن غرفتني ن�وم ومطبخ 
مس�قف بالش�يلمان يف الطابق العلوي مشغول من قبل 
ضي�اء عبد الرحمن وهو ال يرغ�ب بالبقاء يف العقار بعد 
البيع العقار مبني بالطابوق مس�قف بالكونكريت عدى 
الطاب�ق العلوي كما ذكر مجهز بامل�اء والكهرباء درجة 
عمرانه دون الوسط مساحته االجمالية 400 مرت مربع 
وان القيمة املقدرة للعق�ار ) 483,000,000( اربعمائة 

وثالثة وثمانون مليون دينار فقط ال غرها  
����������������������������������������������

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد وفاة / 2021

التاريخ 3/ 1/ 2022
إعالن

قدم املدعو محسن عبد الحسني جاسم
طلب�ا يروم في�ه الحصول عى حجة وف�اة لولده املدعو  
ماهر محس�ن  عبد الحس�ني عى أنه ت�ويف بتاريخ 29/ 
7/ 1966 فم�ن تتوفر لديه معلوم�ات عن املدعو ماهر 
محسن  عبد الحس�ني عليه مراجعة املحكمة خالل مدة 
أقصاه�ا ع�رشة أيام م�ن تاريخ النرش وبخالفه س�يتم 

إصدار الحجة
القايض

عيل لفته جادر

Public Tender Announcements for Tender No: 034-SC-21-EBS
Provision of S2 Pilot Water Injection and S1 Water Disposal EPCC Project 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws 
of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nah-
rawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of S2 Pilot Water Injection and S1 Water Disposal EPCC Project 
Tender No.: 034-SC-21-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Com-
pany Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender 
fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek a contractor which has enough experience and ability that can carry 
out the project of Provision of S2 Pilot Water Injection and S1 Water Disposal EPCC Project. And for more details, 
please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of sub-
mission. please email to Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and Ms. Bao 
Xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance. 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration documents, tax clearance, social securities etc. 
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email)
D: One person can only represent one company
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. 
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 
before the tender submission deadline 4:00 PM 2nd February, 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan 
S2 Camp before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read 
and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be 
submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address 
and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform 
the C&P Dept not later than 7 days before the submission deadline date for the purpose of swift answering before 
the bidding date.
Contract Person: Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and Ms. Bao xiao-
fang baoxiaofang@ebspetroleum.com
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq
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مازن الرفاعي: لوحات تتناسل من أصٍل خفي
           عباس بيضون

يمكن القول لدى مشاهدة لوحات اللبناني 
م�ازن الرفاعي، ولو يف كاتال�وغ، إّننا أمام 
فّناٍن َمتني. متني أكثر مّما نتوّقع وأكثر مّما 
تتيح سمعته الفنية، فهو ال ينتمي إىل جيل 
ُيتعارف علي�ه بأنه جيل ال�رّواد، جيل بول 
غرياغوس�يان وأمني الباشا وحسني مايض 

وسلوى روضة شقري وإيفيت أشقر، إلخ.
جي�ل م�ازن الرفاع�ي يض�ّم إلي�ه فّنانني 
بعُضه�م له لوحته وله بصمُت�ه؛ يكفي أن 
نس�ّمي محمد ال�رواس للتدليل ع�ى ذلك. 
معرض »أعمال جديدة« مل�ازن الرفاعي يف 
غالريي »أجيال« بب�ريوت )اخُتتم يف الرابع 
من كانون الثاني/ ديسمرب الجاري( ُيعيدنا 
بق�ّوة إىل ه�ذا الجي�ل الذي لم ي�دع الظرف 
اللبناني فرص�ة لتصدي�ره أو تقييمه، لذا 
يبق�ى فّنان�وه أف�راداً متفرقني يقاس�ون 
عى أنفس�هم، وُيحاَكم كّل منهم بأسلوبه 

ولوحته الخاّصة.
مل�ازن الرفاع�ي لوحت�ه، كما أن ل�ه أيضاً 
انتقاالت�ه وتبّدالته، لكّن�ه يف ذلك كلّه، وهو 
يختل�ف من معرض إىل مع�رض يف التِّقنية 
والخي�ار األس�لوبّي واملوض�وع، يبقى هو 
نفسه. يبقى صاحب لوحة وصاحب بصمة 
وملوَّن�ة ومعالَج�ة. يبق�ى أن�ه، يف مراحل 
مختلف�ة وتقني�ات متغايرة، ق�ادٌر عى أن 
يك�ون هو نفس�ه م�ن وراء التقنية ووراء 
املوض�وع. يبقى ل�ه فّنه، قدرت�ه الخاّصة 

عى الرتكيب والتأليف واملزج واملوازنة.
يف لوح�ات م�ن مراح�ل س�ابقة يظهر لنا 
االفتت�ان بالفضاء، التألي�ف من فراغ ومن 
فضاء س�ماوّي. ه�ذا التألي�ف ُيعيدنا، من 
دون ش�بهة تقلي�د، إىل غري فن�ان، بل وإىل 
غري تّيار أو مدرسة. سنجد يف لوحات هذه 
املرحلة ذلك التنغيم الفضائي الذي ُيعيدنا، 
م�ن بعي�د، إىل لوحات مارك روثك�و، لكّننا 
هنا أمام إيع�از روثكو وفضائه. إنه فضاء 
م�وزون متناغم، لكّن مازن الرفاعي، وهو 

يحتف�ل بالفض�اء، ال يتوّق�ف يف الس�ماء 
الروثكي�ة، ال يبن�ي فق�ط متوازي�ات من 

الفراغ.
إنه يبس�ط الفضاء ويتدّرج فيه لكْن تحت 
الس�ماء املوزونة، هناك هذه اليابسة، التي 

تكّم�ل الت�وازن ب�ل وتجعل م�ن زيحها يف 
أس�فل اللوحة ويف طرفه�ا التحتّي ما يبدو 
متوازي�اً آخر للفضاءات التي تتناغم فوقه. 
نحن هكذا بني التجريد والتشخيص، ونحن 
أم�ام الفراغ ال�ذي يقع عى امل�ادة وعى ما 

يش�به اليشء. لقد اس�تطاع الرفاعي هكذا 
أن يصنع لوحة وس�طاً ب�ني لوحات. لوحة 
م�ن لوحات ومن أس�اليب وتقنيات تندمج 
وترتك�ب يف عم�ل واح�د. مع�رض م�ازن 
الرفاع�ي األخري ليس هك�ذا، لكّنه مع ذلك 

ليس يف جهة معاكسة. إنها لوحة الرفاعي، 
ب�ل طاقت�ه التأليفي�ة، بل إيقاعه ونس�قه 
نفس�اهما، وم�ن وراء ذلك املهارة نفس�ها 
التي هي يف الهندسة ويف امللّونة ويف الرتكيب. 
يف معرض »أجيال« نعثر مرّة ثانية عى تلك 

الهندسة التي تقيم شكالً متوازياً ومتحرّكاً 
وش�به مّتجه اىل داخل، بل ويصنع ما يكاد 
يك�ون انعطافاً ومم�رّاً وعمقاً م�ن تراكب 
وتواٍز وتداخل ُبَقٍع لونية وأش�كال هندسية 
ُتفيض أيضاً إىل ما يشبه فضاًء، إىل ما يشبه 
سماًء بني معمارات ذات بناء هنديس وذات 
إيحاء بمباٍن وربما منعطفات وشبه أحياء. 
نح�ن، ألّول وهلة، وأّول نظ�رة، نتصّفح ما 
يشبه أن يكون تجريداً هندسياً، ما يذّكرنا، 
م�ن بعي�د وبعيد ج�داً، ببولياك�وف ببقعه 
وتوازنات�ه اللوني�ة. نح�ن هك�ذا يف النظرة 
إن  إذ  فق�ط،  الرسي�ع  التصّف�ح  يف  األوىل، 
الشكل الذي تحت أعيننا، رسعان ما يتحرّك 
ويتوازن وينغلق أو ينفتح ويذهب عمقاً أو 
جانبي�اً. وإذا نحن أمام س�طوح وواجهات 
ورشف�ات وغرف م�ن الداخل ومم�رّات، ما 
ي�كاد يك�ون أزّق�ة، وإذا نح�ن يف تصّفحنا 
للوح�ات، وانتقالن�ا من واح�دة إىل أخرى، 
نكتش�ف أنها رواي�ة واحدة مّتصل�ة. إنها 
لوحات تتناسل من أمٍّ مختفية. نكتشف أن 
كّل لوحة جدي�دة ُتضيف فصالً جديداً، وأن 
اللوح�ات، واحدًة تلو أخرى، تتوالد من ذات 
املصدر وتتكامل تقريباً. نكتشف أننا هكذا 
نجول يف ش�وارع ونم�ّر أمام مب�اٍن ونغور 
يف أزّق�ة ونص�ل إىل أحي�اء. أي أن التجري�د 
الذي ذّكرنا، بادئ األم�ر، ببولياكوف، ليس 
تجري�داً إاّل للحظ�ة واحدة، بل ه�و تجريد 
يق�ع عى غ�ريه، غ�ريه وال أقول عكس�ه. 
التجري�د وهو يقع عى تش�خيص، يبدو أن 
هذا ما قابلياته، وأنه وجد عى هذا األساس، 
وأننا هك�ذا أمام أس�لوب م�ازن الرفاعي. 
هذا التجريد الذي يقع عى تش�خيص دون 
أن يتعاكس�ا أو يتناف�را، بل يب�دو وكأنهما 
يتناس�الن، وأن واحدهما يخ�رج من اآلخر 
ويهندس�ه ويؤلّفه. نحن هك�ذا أمام لوحة 
مازن الرفاعي، أمام أسلوبه، أمام اختياره 
التقني. املدينة تخرج من هندستها، األحياء 
واملم�رات واملنازل تتح�ّول هكذا إىل متوالية 

هندسية، كما إىل تجريد فضائي.

طرح نسخة نادرة
من ديوان آنا أمخاتوفا 

للبيع يف مزاد

           بغداد / المستقبل العراقي

طرح�ت للبيع نس�خة ن�ادرة لديوان »املس�اء« 
)طبعة ع�ام 1912( بقلم الش�اعرة الروس�ية 
الش�هرية، آنا أخماتوفا )1889–1966( يف مزاد 
»ليتفون�د« ال�رويس مقابل مليون�ي روبل )27 

ألف دوالر(.
يف  »ليتفون�د«  تقري�ر ن�ره م�زاد  وج�اء يف 
بطرس�بورغ أن الصفحة األوىل للدي�وان الخايل 
عن غ�الف مذّيلة بتوقيع، مارينا تس�فيتايفا ) 
1892 - 1941( حيث كتبت الش�اعرة: »مارينا 

تسفيتايفا، العام »1916.
وتعترب النس�خة التي طرحت للبيع تحفة أدبية 
ن�ادرة ج�دا ل�م يمتلكه�ا أي متحف يف روس�يا 

وخارجها إال نادرا.
يذكر أن املزاد العلني سيقام يف بطرسبورغ يوم 

20 يناير العام 2022.
يف  »ليتفون�د«  م�زاد  باس�م  ناط�ق  وأوض�ح 
بطرس�بورغ أن نس�ختني من الدي�وان املذكور 
س�بق لهم�ا أن بيعت�ا مقاب�ل 800000 روب�ل 
) نح�و 11 أل�ف دوالر(. أم�ا تواقيع الش�اعرة، 
مارينا تس�فيتايفا، فبيعت مقابل 5.75 مليون 

روبل و6.74 مليون روبل و4.1 مليون روبل.

»ريتسا« توليفة سينامئية جتمع بني الرومانسية والرتاجيديا
           بغداد / المستقبل العراقي

م�ا يحق�ق لفيلم م�ا نجاحه ه�و الحبكة 
والعملي�ة  التمثي�ي  واألداء  الس�ينمائية 
اإلخراجي�ة الت�ي تجمع كاف�ة العنارص يف 
عمل متناس�ق، ولعل من أبرز األفالم التي 
تجتذب جمهورا واسعا هي تلك التي تتقن 
لعبة الحبكات الثانوي�ة ورمي األلغاز بني 
ثناياه�ا لتجتمع يف األخري يف الكش�ف عن 
خي�وط قص�ة ممتع�ة. ولعل هذا م�ا مّيز 

الفيلم املرصي الجديد “ريتسا”.
القاهرة - ألول وهلة يشعر الجمهور الذي 
جذب�ه الفيلم املرصي “ريتس�ا” املعروض 
حاليا يف ع�دد من دور الع�رض بالقاهرة، 
أنهم يرون فيلما أجنبيا، فاالس�م ال يوحي 
من قري�ب أو بعيد بمرصيت�ه، ومع تتابع 
املش�اهد يتأك�د الجمهور أنه�م أمام فيلم 
ي�دور يف مدين�ة اإلس�كندرية املطل�ة عى 
البح�ر املتوس�ط، والت�ي اش�تهرت بأنها 
من امل�دن الت�ي انصهرت فيه�ا حضارات 
وثقافات متنوعة )كوزموبوليتانية(، وهذا 
الوص�ف هو جزء محوري من القصة التي 

تناولها الفيلم.
اعت�اد الفنان محمود حمي�دة بطل الفيلم 
اإلبداع يف هذا النوع من األعمال التي تجمع 
بني الرومانس�ية والرتاجيديا، وربما تكون 
هي الثيمة التي جذبت البطل الثاني الفنان 
أحم�د الفيش�اوي ال�ذي تخى ع�ن الكثري 
من طقوس�ه الشكلية االس�تعراضية التي 
صاحبت�ه يف بع�ض األعمال، وبدا متس�قا 
مع ش�خصية مالك منص�ور مؤلف رواية 
“ريس�تا” يف الفيل�م م�ن حي�ث الثقاف�ة 

والحياة العبثية يف بعض جوانبها.

تفكيك األلغاز الفنية
لع�ب محم�ود حمي�دة دور القبطان حداد 
فريد، وهي الشخصية الرئيسية يف الرواية 
بجانب ريتس�ا التي تحدث�ت عنها وكأنها 
من وح�ي خي�ال املؤل�ف، وانتقل�ت منها 
رسيعا إىل الواقع بال تكلف أو اسرتس�ال يف 

فك اللغز بني الجانبني.
م�زج مؤلف الفيلم معتز فتيحة بني العمل 
األدب�ي “ريتس�ا” والفيل�م، وأزال املخ�رج 
أحم�د يرسي التداخل الذي انتاب الجمهور 
من خ�الل ت�رتات املقدمة، واملش�هد األول 
الغامض يف الفيل�م، والذي تخيل فيه حداد 
محبوبت�ه ريتس�ا جالس�ة أم�ام البحر يف 
اإلس�كندرية، ع�ى الرغم م�ن رحيلها قبل 
عق�ود طويلة.ريتس�ا ه�ي فت�اة إيطالية 
قامت بدورها الفنانة التونسية عائشة بن 
أحم�د، أعجب بها حداد عندم�ا كان يعمل 

قبطان�ا صغ�ريا يف زم�ن الح�رب العاملي�ة 
الثانية، ثم غ�ادرت املدينة وال يعرف عنها 
ش�يئا، وتكش�فت مالمح القصة تدريجيا 
م�ع صدور رواية مالك منصور التي تحمل 
االس�م نفس�ه، واس�تقى املعلومات عنها 
من فتاة عى عالق�ة عاطفية بها، وقامت 
بدورها أيضا عائش�ة بن أحمد، واسمها يف 

الفيلم مانويال وهي حفيدة ريتسا.
بدت معالم الفيلم متشعبة ومليئة باأللغاز 
الت�ي ه�ي بحاج�ة إىل تفكي�ك، ويف الوقت 
الذي تبدو فيه املش�اهد رومانس�ية تنتقل 
إىل الرتاجيدي�ا، األمر ال�ذي وضع الجمهور 
يف حالة استنفار لفك شفرة الفيلم، والذي 
كان يتاب�ع رسيع�ا خاص�ة عندم�ا التقى 
ح�داد مع مانوي�ال يف املطعم ال�ذي يحمل 
اسم ريتسا والتي جاءت من جنوب إيطاليا 

لتعيد افتتاحه.
عمد املخرج إىل أن يكون أول لقاء بني حداد 
وريتس�ا يف ش�بابه مماث�ال ألول لقاء بينه 
ومانوي�ال وه�و يف ش�يخوخته، يف املطعم 
نفس�ه، وع�ى موس�يقى راقص�ة، وكأن 
الزم�ن لم يتح�رك ب�ه، ويف املش�اهد التي 
اس�رتجع فيها ح�داد ذكرياته مع ريتس�ا 

قام الفنان الش�اب يوس�ف عثمان بدوره 
يف املرحلة العمرية املبكرة، وقامت عائش�ة 
بن أحمد بالدورين، ول�م يالحظ الجمهور 
فرق�ا بينهما س�وى يف ش�كل املالبس التي 
اختلفت باخت�الف الزم�ان.كادت مانويال 
تعيد تكرار مأس�اة جدتها )ريتسا( عندما 
حملت م�ن األدي�ب مالك منص�ور )أحمد 
الفيش�اوي( وقررت مغادرة اإلس�كندرية 
حي�ث ش�عرت أن حب�ه له�ا ينتاب�ه تردد 
وقلق، وبدال من مواجهت�ه اتخذت قرارها 
بالرحيل، كما فعلت ريتس�ا مع حداد.جاء 
فك اللغ�ز عندما توطدت عالق�ة حداد مع 
ماونيال وحكت له قصة رحيل ريتسا وهي 
حام�ل منه وهو ال يعل�م، وأنها لم تتزوج، 
وحافظت عى ذكرى عالقتها به، وفهم أن 
مانوي�ال حفيدت�ه، وقد تلق�ى األمر بصدر 
رحب وبدت عليه الس�عادة من دون نقاش 
أو أخ�ذ ورد، ربم�ا ألن حياته بمفرده هي 

التي دفعته إىل التسليم بهذا الواقع.

تقاطعات شخصية ومكانية
مض�ت قصة حداد ومانوي�ال يف جزء منها 
اس�رتجاعية منطقي�ة، ونج�ح املخرج يف 

إزالة النفور الذي يمكن أن ينتاب الجمهور 
من هذه املشاهد، حيث تمكن من االنتقال 
بسالس�ة بني املايض والحارض، وأس�همت 
موهب�ة يوس�ف عثم�ان يف تمري�ر ه�ذه 
املعادلة بأقل قدر من االرتباك الفني، والذي 
كلم�ا الح�ت معامل�ه يأتي ظه�ور محمود 
حميدة ليبدده بحنكته املعتادة ومن خالل 

كاريزما فنية طاغية.
الثالث�ة  الخي�وط  أح�د  البع�د  ه�ذا  كان 
الرئيس�ية يف الفيلم التي ألقت بظاللها عى 
الخيطني اآلخرين، فشخصية مالك منصور 
متقاطعة م�ع الثالثي مانوي�ال محبوبته، 
وحداد بط�ل عمل�ه األدبي، وريتس�ا التي 
حملت اس�م روايته وج�دة مانويال، ومالك 
أو أحم�د الفيش�اوي الذي بدا يف املش�اهد 
األوىل رصين�ا وال يعيب�ه س�وى ال�رتدد يف 
االق�رتان بمانويال، ظهر بش�خصية أخرى 
عندما اقرتبت منه الفنانة الشابة كارولني 

عزمي املتيمة به وبكتاباته.
ج�اءت ش�خصية الفت�اة املتعلق�ة بأديب 
مش�هور تقليدي�ة يف جوان�ب مختلف�ة يف 
الفيل�م، وأع�ادت ش�خصية مالك نفس�ه 
الصورة النمطي�ة عن البعض من املثقفني 
الذي�ن يدمنون رشب الخمر، ولهم طقوس 
غريب�ة يف الكتاب�ة، وال يضع�ون ح�دودا 

للعالقات الجنسية.
يف مش�هد داخ�ل من�زل مال�ك رشب حتى 
الثمالة وكاد يعتدي عليها، غري أنها صدته 
تماما، مع أن نظراتها أحيانا كانت محملة 
بمعان جنس�ية، وقد لجأ املخ�رج واملؤلف 
إىل مش�هد الصد املفتعل كي يمهد للمشهد 
الت�ايل، فعندما حاول مال�ك االعتداء عليها 
بقوة س�قطت عى األرض فأصيبت بجرح 

يف رأسها بموجبه نقلها إىل املستشفي.
معالم الفيلم بدت متشعبة ومليئة باأللغاز 
الت�ي هي بحاجة إىل تفكي�ك كما تبدو فيه 

املشاهد الرومانسية تنتقل إىل الرتاجيديا
إىل  ح�داد  انتق�ال  م�ع  امل�كان  تقاط�ع 
املستش�فى أيضا عقب إحساسه بالتعب، 
فقام�ت ماونيال به�ذه املهم�ة التي ألغت 
سفرها ألجلها، ووجد الخيط األول والثاني 
يف م�كان واح�د، وتالحم�ت الش�خصيات 
األربع مع�ا تمهيدا لوص�ول الخيط الثالث 
إىل املكان نفس�ه.كان الفنان أمري املرصي 
وم�ي الغيطي ومريم الخش�ت ه�م أبطال 
هذا الخي�ط، فاألول زوج للثانية وعاش�ق 
لألخ�رى، وكع�ادة الكث�ري م�ن القص�ص 
ال�زوج  املرصي�ة تنش�ب مش�كالت ب�ني 
والزوجة عى إثرها يجد مالذه يف عش�يقة 
ع�ى  متحفظ�ة  تب�دو  بلهف�ة،  تنتظ�ره 
وجوده�ا يف حي�اة رج�ل مت�زوج ث�م تبدأ 

تطارده بذريعة أنها ال تستطيع االستغناء 
عنه.

كان ه�ذا الخي�ط أكث�ر الخي�وط ضعف�ا 
يف الفيل�م، غ�ري أن األداء التمثي�ي للثالث�ة 
)أم�ري ومي ومري�م( جاء مبهرا، وكش�ف 
أن الفن�ان أم�ري امل�رصي ال�ذي ش�ارك يف 
أول ظه�ور له م�ع محمد هني�دي يف فيلم 
حم�ودة”  أبوالعلم�ني  م�ربوك  “رمض�ان 
ممث�ل واع�د، واس�تفاد من مش�اركته يف 
بعض األفالم األجنبية والوصول إىل مرحلة 
متقدم�ة م�ن النض�ج الفن�ي.كان الفنان 
أمري املرصي ومي الغيطي ومريم الخش�ت 
ه�م أبطال هذا الخيط، فاألول زوج للثانية 
وعاش�ق لألخ�رى، وكع�ادة الكث�ري م�ن 
القص�ص املرصية تنش�ب مش�كالت بني 
ال�زوج والزوجة عى إثرها يج�د مالذه يف 
عش�يقة تنتظ�ره بلهفة، تب�دو متحفظة 
عى وجودها يف حي�اة رجل متزوج ثم تبدأ 
تطارده بذريعة أنها ال تستطيع االستغناء 

عنه.
كذل�ك بالنس�بة إىل كل م�ن م�ي الغيط�ي 
ومري�م الخش�ت، فف�ي كل املواق�ف التي 
تتطل�ب انفع�االت ح�ادة جاءت املش�اهد 
منطقي�ة ول�م تصطحب معه�ا مبالغة أو 
دهشة س�لبية، وأدت كلتاهما الدور بيرس 
وإقناع، م�ا يؤكد القدرة ع�ى التعامل مع 
األحداث املتقلبة التي تنتقل من الرتاجيديا 
إىل الرومانس�ية أو العكس.ح�اول املخرج 
أحمد ي�رسي زيادة املس�احة التي يتحرك 
فيه�ا الفن�ان أم�ري امل�رصي ال�ذي ق�ام 
بشخصية حسام وتقديمه كممثل يتحمل 
بطول�ة بعض األفالم الحقا، وهو ما فرض 
علي�ه أن يكون حلقة الوص�ل بني الغيطي 
والخش�ت، ويق�ع يف عق�دة التعاطف مع 
األوىل بس�بب اكتش�اف مرضه�ا الخبيث، 
والتخي عن الثانية التي بدأت تطارده وهو 
يف طريق�ه إىل االنحياز إىل زوجته لظروفها 
املرضية، والتي اس�تدعت أن يذهب بها إىل 
املستش�فى، وهو املكان الذي التقى عنده 
الخي�ط األول والثاني.كان�ت املفاج�أة أن 
حس�ام هو ابن حداد فريد، وخال مانويال 
التي سارعت باالتصال به لتبلغه أن والده 
مريض يف املستش�فى، وهنا التقى الجميع 
يف ه�ذا املكان، حي�ث طلب ح�داد الحديث 
م�ع مالك ليبلغه ب�أن ماونيال حامل وتريد 
الزواج منه وأنه جدها، وجاء مشهد النهاية 
ليعيد صياغة العالقة ب�ني الخيوط الثالثة 
وتتجمع عند حداد، فهو العنرص املش�رتك 
الرئي�ي بينه�ا والرابط اإلنس�اني القوي 
والعنرص املش�رتك يف حالتي الرومانس�ية 

والرتاجيديا.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

تتلقى اليوم الكثري من الدعم عىل صعيد العمل 
خاصة من مديرك، قد تأخذ اليوم موقف واضح 
ورصيح ضد أحد األشخاص الذين حاولوا إيذائك 
يف وقت س�ابق، تجد نفس�ك يف موقف دفاع عن 

نفسك بسبب مكيدة من أحد األشخاص

عليك اس�تثمار وقتك بش�كل افض�ل، واالبتعاد 
ع�ن اضاع�ة الوقت يف امور غ�ري مهمة، حاول 
ان تبتعد عن الترسع والعصبية، عليك الجلوس 
م�ع الرشيك والحديث برصاحة عن األمور التي 
تزعج�ك من�ه وذلك إلنه�اء الخالف�ات بينكما، 

انتبه ملصاريفك يف هذه الفرتة

حاول ان تربز نفس�ك يف العمل وتتقدم بش�كل 
أفض�ل، يج�ب عليك ترتي�ب أولويات�ك يف هذه 
الف�رتة، عليك أن تعمل بجد وال تهمل أي مهمة 
من املهام املطلوب�ة منك، ابتعد عن الرتدد وكن 
حازًما يف قراراتك، ستحمل األيام القادمة الكثري 

من املفاجآت السارة

عليك السيطرة عىل بعض صفاتك مثل العصبية  
والس�لبية وكث�رة االنتق�اد، ال ت�رتدد يف الفرتة 
القادم�ة باتخ�اذ بع�ض الق�رارات الحاس�مة 
والرضوري�ة، تخط�ط لقضاء وق�ت مميز مع 
األصدق�اء، من أج�ل االس�رتخاء واالبتعاد عن 

العصبية والتشتت الذهني

يوم غري جيد للدخول يف أي حوارات او نقاشات 
عقيم�ة، ابتع�د ع�ن إث�ارة غضب م�ن حولك، 
وح�اول التعب�ري ع�ن انزعاج�ك أو رفضك الي 
ترصف بطريقة ودي�ة وهادئة، انتبه ان تغامر 
برشاء يشء ثمني يؤثر عىل ميزانيتك باملستقبل 

بشكل يسء.

تع�ود للعم�ل بطاق�ة إيجابي�ة كب�رية بعد أن 
قضي�ت اج�ازة مميزة م�ع األصدقاء، تش�عر 
بالراحة واإلقبال الش�ديد ع�ىل العمل والحياة، 
هناك الكثري م�ن املهام التي علي�ك إنجازها يف 
الفرتة املقبلة، عليك وضع خطة واضحة لهذه 

املهام تعتمد عىل األولويات 

تتع�رض اليوم ملوق�ف يسء تجد نفس�ك أمام 
ق�رارات صعب�ة، يج�ب علي�ك الس�يطرة عىل 
أعصاب�ك وع�دم الته�ور أو الت�رصف بطريقة 
س�يئة، تصاب بخيبة أمل وصدمة بس�بب ردة 
فعل صديق توقعت أن يساندك ويقف إىل جانبك 
لكنه يهاجمك ويكون سبًبا بشعورك بالغضب

الكث�ري من املهام ملقاه عىل عاتقك، ال وقت ابًدا 
للتفك�ري وأخذ قس�ط من الراحة، س�بب تراكم 
ه�ذه األعم�ال هو اهمال�ك الس�ابق، عليك حل 
هذه املش�كلة حتى ال تزيد االعمال عليك، انتبه 
لعالقتك بالعائلة فهم يشعرون أنك أصبحت بعيد 

عنهم حاول ان تعوضهم عن الفرتة املاضية

تش�عر برغبة ش�ديدة من أجل التسوق، حاول 
أن تس�يطر عىل مصاريفك وال تبالغ يف الرشاء، 
حاول أن تش�رتي ما تحتاج اليه فقط، تيشغل 
املس�تقبل تفكريك بشكل كبري، تش�عر بالقلق 
خاصة انك يف الف�رتة املاضية خرست امر مهم 

عليك جًدا

عليك أن تتعامل مع بعض األشخاص من حولك 
باللني والتفاهم خاص�ة يف مجال العمل، ابتعد 
ع�ن التزم�ت يف اآلراء وخوض النقاش�ات غري 
املربرة، يفاجئك الرشي�ك بهدية مميزة محاواًل 
من خالله�ا االعتذار لك عن بع�ض الترصفات 

واهماله الكبري لك

تش�عر برغبة بالعزلة والراح�ة يف الفرتة املقبلة، 
تفك�ر بأخذ اج�ازة من اجل الراح�ة فقط وعدم 
القي�ام ب�اي مجه�ود ذهن�ي او جس�دي، عليك 
ممارس�ة الرياضة لزيادة حالة االس�رتخاء التي 
ترغب بها، فرتة هادئة عىل محيط العائلة، تتلقى 

اتصال من صديق قديم لم تلتقي به منذ مدة

يج�ب علي�ك الح�ذر يف الفرتة املقبل�ة، ال تمنح 
ثقتك املطلقة الي ش�خص، انتبه لالشارات وال 
تهمله�ا، علي�ك االنتباه من بعض األش�خاص 
خاص�ة يف صعيد العم�ل، قد تتع�رض لصدمة 
عاطفية أو ازمة بس�بب أح�د األصدقاء، عليك 

تجاوز جميع هذه االزمات واملشاكل.

العذراء

احلوت

أول رسالة نصية يف التاريخ بـ 120 ألف دوالر
يف  قص�رية  نصي�ة  رس�الة  أول  بيَع�ت 
التاري�خ أُرس�لت عرب رشك�ة االتصاالت 
ديس�مرب   3 يف  »فوداف�ون«  الربيطاني�ة 
1992 مقاب�ل 120 ألف دوالر، خالل مزاد 
علني ُنظم اليوم )الثالثاء( يف دار »أغوت« 
بفرنس�ا.وتتألف الرس�الة، الت�ي تلقاها 
حينها ريتش�ارد جارفي�س املتعاون مع 
»فودافون« خالل فرتة عيد امليالد، من 15 
حرفا، وفيها عبارة »ميالد جديد«.ولم يتم 

الكشف عن هوية الشاري، ولكن ُعلم أنه 
كندي يعمل يف مجال التقنية، فيما أعلنت 
رشكة »فودافون« أن ريع املزاد سيعود إىل 
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني.
وبيعت الرس�الة بتكنولوجيا »إن إف تي« 
لتوثيق األصالة الرقمي�ة، والتي أصبحت 
محركاً رئيس�اً لس�وق املزادات يف العالم، 
حي�ث تقوم بمن�ح وثيقة تثب�ت األصالة 

الرقمية ملنتج افرتايض أو حقيقي.

حتذيرات وخماطر من »طق األهبر«
حّذر استش�اري وأس�تاذ أمراض القلب 
وقسطرة الرشايني الدكتور خالد النمر، 
م�ن الضغط الش�ديد ع�ىل الظه�ر بما 
يسمى »طق األبهر«، مبيناً خطورة ذلك 

عىل الصحة.
وقال النمر إن طق األبهر قد يؤدي لكرس 
أحد أضالع القفص الصدري، كما أنه قد 
يؤدي كذلك لحدوث فتق يف الرئة ودخول 

الهواء يف التجويف البلوري.

وأش�ار إىل أن فت�ق الرئة قد يتس�بب يف 
تنويم الش�خص باملستشفى واضطرار 
األطب�اء لوض�ع أنبوب صدري، مش�دداً 
ع�ىل أهمي�ة الحذر م�ن ذل�ك الترصف 
الخط�ر. وأش�ار إىل أن فت�ق الرئ�ة ق�د 
يتس�بب يف تنويم الشخص باملستشفى 
واضطرار األطباء لوضع أنبوب صدري، 
مش�دداً ع�ىل أهمي�ة الح�ذر م�ن ذل�ك 

الترصف الخطر.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- مقادير الدجاج :

ص�در الدج�اج : 500 غرام�اً - حبهان : ملعقة صغرية - ورق غ�ار : 4 ورقات - ملح : 
ملعقة صغرية - جوزة الطيب : رّش�ة - القرفة : نصف ملعقة صغرية - فلفل أس�ود : 

حسب الرغبة )مطحون(
- لتحضري األرز :

البصل : 2 حبة )مفروم( - الجزر : 1 حبة )مبش�ور( - أرز بس�متي : 2 كوب - الكركم 
: ملعقة صغرية - ملح : حس�ب الرغبة - حبهان : حس�ب الرغبة - بهارات مش�كلة : 
نصف ملعقة صغرية - فلفل أس�ود : نصف ملعقة صغرية )مطحون( - املاء : حس�ب 

الحاجة - - للتزيني :
صنوبر : حسب الرغبة - لوز : حسب الرغبة

طريقة التحضري:
ضع�ي الدجاج يف قدر ع�ىل النار، اغمريه بامل�اء ثم أضيفي ورق الغ�ار، جوزة الطيب، 

القرفة، الحبهان وامللح.
اتركي الدجاج عىل النار حتى ينضج.

لتحضري األرز: سّخني القليل من الزيت يف قدر عىل النار.
أضيفي البصل والجزر وقلّبي املكونات حتى تذبل.

زي�دي األرز، الكرك�م، املل�ح، الفلفل األس�ود، الحبه�ان والبهارات املش�كلة ثم اغمري 
املكونات باملاء.

حرّكي الخليط بتأٍن واتركيه عىل نار هادئة حتى ينضج.
أبعدي القدر عن النار، اسكبي األرز يف طبق ثم وّزعي رشائح الدجاج عىل الوجه.

سّخني القليل من الزيت عىل النار ثم ضعي الصنوبر واللوز وحرّكي حتى تتحّمر.
صّفي املكرسات من الزيت ثم وّزعيها عىل وجه الطبق ثم قدمي الطبق ساخناً.

أرز بسمتي بالكركم والدجاج
دالالت صحية قد تكون وراء مشاكل اللثة

كشفت دراسة جديدة أعدها باحثو 
جامع�ة برمنغهام الربيطانية، أّن 
املرىض الذين لهم تاريخ طبي مع 
أمراض اللثة، يكونوا أكثر ُعرضة 
ملخاطر اإلصاب�ة بأمراض القلب، 

واعتالل الصحة العقلية.
واس�تخدم الباحثون يف الدراس�ة 
األوىل م�ن نوعها، بيانات نحو 64 
ألف مري�ض، متوس�ط أعمارهم 
44 عاما، ولديهم تاريخ طبي مع 

أمراض اللثة.
,تنوع�ت أم�راض اللث�ة يف العينة م�ا بني مرض الته�اب اللثة 
)61 أل�ف حالة(، وبني مرض »التهاب دواعم الس�ن« )3 آالف 
مريض(، وت�م مقارنة أفراد املجموع�ة األوىل بمجموعة ثانية 
يقدر عددها بنحو 251 ألف ش�خص لي�س لديهم معاناة مع 

أمراض اللثة.
مخاطر أمراض اللثة

وعىل مدى متابعة متوس�طها حوايل 3 سنوات، فحص العلماء 
بيانات املرىض لتحديد الرابط بني أمراض اللثة وأمراض القلب 
واألوعي�ة الدموي�ة، مث�ل: قصور القل�ب والس�كتة الدماغية 
والخ�رف الوعائي وكذلك اضط�راب القلب واألوعي�ة الدموية 
كارتفاع ضغط الدم، ومرض الس�كري م�ن النوع 2.بإضافة 
إىل أم�راض املناعة الذاتية مثل التهاب املفاصل والس�كري من 

األول والصدفي�ة واعتالل  الن�وع 
العقلي�ة، والتي تش�مل  الصح�ة 
واألم�راض  والقل�ق  االكتئ�اب 
الخطرية.وكش�فت  العقلي�ة 
الدراس�ة الت�ي ُن�رشت مؤخرا يف 
مجل�ة »BMJ Open« أّن امل�رىض 
الذي�ن لديه�م تاري�خ طب�ي م�ع 
أم�راض اللثة، كان�وا أكثر عرضة 
ه�ذه  م�ن  بواح�د  للتش�خيص 
األم�راض عىل مدار 3 س�نوات يف 
املتوسط، مقارنة باملجموعة غري 
املصاب�ة بأمراض اللثة. وب�نّي الباحث�ون أّن أصحاب أمراض 
اللث�ة كان لديهم زيادة خطر اإلصابة باعتالل الصحة العقلية 
بنس�بة 37 باملئ�ة، بينما زاد خط�ر اإلصابة بأم�راض املناعة 
الذاتية بنسبة 33 باملئة، يف حني ارتفع خطر اإلصابة بأمراض 
القل�ب واألوعي�ة الدموية بنس�بة 18 باملئة.كم�ا ارتفع خطر 
اإلصاب�ة باضطراب القل�ب واألوعية الدموية بنس�بة 7 باملئة 
إىل جان�ب مع زيادة خطر اإلصابة بمرض الس�كري من النوع 
2 بنس�بة 26 باملئة.ويق�ول الباحثون إن هذه الدراس�ة ُتعزز 
األبح�اث املرتبطة بأم�راض اللثة باس�تمرار، وخاصة التهاب 
دواعم الس�ن، ومختلف الظروف الصحية العامة، مشددين يف 
الوقت نفس�ه عىل أهمية الوقاية والتش�خيص املبكر والعالج 

من التهاب اللثة.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز



رياضة7
العدد )2523( الثالثاء  4  كانون الثاني  2022

الزوراء يف اختبار صعب أمام الرشطة
             المستقبل العراقي/ متابعة

يس�تضيف الزوراء، منافس�ه الرشطة، 
غداً األربعاء، عىل ملعب الش�عب الدويل، 
يف إط�ار الجول�ة 17 م�ن عم�ر الدوري 

العراقي.
ويتطلع ال�زوراء صاح�ب الوصافة، إىل 
تقليص الف�ارق مع املتص�در الرشطة، 
بعد استعادة نغمة االنتصارات يف الجولة 

املاضية، والفوز عىل نفط الوسط.
نقط�ة م�ن 15  ال�زوراء، 33  ويمتل�ك 
مباراة، أما الرشط�ة لديه 44 نقطة من 

16 مباراة.
وق�ال عيل حس�ن رحمة، عض�و املالك 
التدريبي املس�اعد للزوراء »نرفع شعار 
الفوز فقط، س�نعمل عىل وضع التكتيك 

املناسب لتجاوز عقبة املتصدر«.
م�ن  نعان�ي  »ال  لك�ووورة  وأض�اف 
اإلصاب�ات أو اإليقاف، جميع الالعبن يف 

أتم الجاهزية لتقديم عرض قوي«.
أم�ا الالع�ب س�عد عب�د األمري، أك�د أن 

الفريق يهدف ملواصلة النتائج اإليجابية، 
بعد تجاوز نفط الوسط.

وتاب�ع »تنتظرن�ا مب�اراة مهم�ة أم�ام 
مناف�س حقيقي بحجم املتصدر، نتمنى 

الظهور بصورة طيبة«.
أم�ا الرشط�ة، أج�رى اإلثن�ن، مرانه يف 
العاصم�ة، ويركز ع�ىل مواصلة النتائج 
اإليجابي�ة، بعد الف�وز بثالثية عىل أمانة 

بغداد.

م�درب  ويغي�ب 
العراق�ي،  املنتخ�ب 
بيرتوفيتش،  زيليكو 
عن حض�ور املباراة، 
بمتابعة  وس�يكتفي 
اللق�اء ع�ر التلفاز، 
إىل  مغادرت�ه  بع�د 
إج�ازة  يف  ب�الده 

قصرية.

الكرخ يطلب هداف جبلة السوري
            المستقبل العراقي/ متابعة

ق�دم الك�رخ العراق�ي عرض�ا رس�ميا 
ملصطفى الشيخ يوس�ف، مهاجم جبلة 
الس�وري، الذي س�يدرس الع�رض ويرد 
علي�ه خالل األي�ام املقبلة، حس�بما علم 

»كووورة«.
يف  ض�م  ق�د  الك�رخ  وكان 
الس�اعات األخ�رية، كامل 
ال�رزاق  وعبد  حميش�ة 
املحمد، العبي ترشين، 
تحس�ن  بطم�وح 
ال�دوري  يف  نتائج�ه 
املح�يل، واالبتعاد عن 
للقسم  الهبوط  دائرة 
الثان�ي، حي�ث يحت�ل 
ب��13  ال��16  املرك�ز 

نقطة.
ومن املتوقع أن يوافق 
رحي�ل  ع�ىل  جبل�ة 
هدافه، لينال جزءا من 

قيم�ة العقد، مقابل عودة الالعب للنادي 
الس�وري فور نهاية تعاقده مع الكرخ، 
ال�ذي طل�ب ض�م يوس�ف حت�ى نهاية 

املوسم الحايل، مقابل 40 ألف دوالر.
وكان مصطفى الش�يخ يوسف قد تألق 
مع جبلة، يف املوس�م املايض، وس�اهم يف 
تتويج�ه بلق�ب كأس س�وريا، كما لعب 

قب�ل موس�من مع ترشي�ن وق�دم أداًء 
الفًتا.

وتلقى الش�يخ يوس�ف الدعوة قبل أيام، 
للتواجد يف معسكر املنتخب األول بحلب، 
تحت قيادة املدرب الروماني تيتا فالرييو، 
الذي أش�اد بإمكانيات الالع�ب وقدراته 

التهديفية.

برشلونة يكذب اجتامعه 
مع ديمبيل

              المستقبل العراقي/ متابعة

ك�ذب ماتيو أليمان�ي، املدي�ر الريايض لرش�لونة، األنباء 
الت�ي انترشت مؤخرًا بش�أن عثمان ديمب�يل نجم الفريق 

الكتالوني.
وزعم�ت تقاري�ر إس�بانية، أن ممثيل ديمبيل س�يعقدون 
اجتماًع�ا جدي�ًدا مع مس�ئويل برش�لونة، الي�وم اإلثنن، 

ملناقشة عرض العقد.
وأشارت إىل أن أليماني سيكون أبرز الحارضين يف االجتماع 
من جانب برشلونة، وستكون جلسة اليوم، األخرية لحسم 
استمرار ديمبيل، أو سيتحرك البارسا رسيًعا ملحاولة بيعه 

يف املريكاتو الشتوي.
وق�ال اليمان�ي، يف ترصيح�ات أبرزها حس�اب فابريزيو 
رومان�و، خبري انتقاالت الالعب�ن واملدربن يف أوروبا، عىل 
موقع التواصل فيس بوك »لم نخطط لعقد أي اجتماع مع 

عثمان ديمبيل أو وكيله. إنهما يعرفان موقفنا وقرارنا«.
وأض�اف »ال يمكنن�ا أن ننتظ�ر طوي�اًل يف هذه املس�ألة. 
نحن يف انتظ�ار الرد النهائي لعثم�ان ديمبيل عىل العرض 

املقدم«.
وينته�ي عقد ديمبيل مع البارس�ا يف الصي�ف املقبل، ولم 

يوافق عىل عروض التجديد مع برشلونة حتى اآلن.

فريان توريس: اللعب لربشلونة حلم.. وأريد إعادة النادي ملكانته

ميندي يديل بترصيح صادم لساديو ماين

              المستقبل العراقي/ متابعة

الجدي�د  الواف�د  توري�س  ف�ريان  أب�دى 
لرش�لونة، س�عادته بتقديمه الرس�مي، 
ظهر اإلثنن، للجماهري ووس�ائل اإلعالم، 
بع�د التعاقد معه من صفوف مانشس�رت 

سيتي اإلنجليزي.
وق�ال توري�س خ�الل مؤتم�ر تقديم�ه، 
الذي نقلت�ه صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
اإلس�بانية: »اللعب لرشلونة حلم، ونحن 
جميًعا نع�رف حجم برش�لونة والعظمة 
الت�ي يتمت�ع به�ا، وس�أقدم كل م�ا لدي 

لوضع النادي يف املكان الذي يستحقه«.
وأض�اف: »أش�كر الرئي�س والن�ادي عىل 
ثقته�م وجمي�ع الكتالوني�ن ع�ىل ه�ذا 

الرتحي�ب، وأنا ش�فيت م�ن اإلصابة 
تقريًبا، ويف وقت قصري جًدا سأحاول 

إسعاد الجماهري الكتالونية«.
وتابع: »األي�ام املاضية كانت خاصة 
ج�ًدا، وأود أن أش�كر الرئي�س ورافا 
يوس�تي وماتيو أليمان�ي والجماهري 

الكتالونية عىل الرتحيب«.
االنضم�ام  اختي�اره  س�بب  وع�ن 
لرشلونة، علق: »لطاملا قلت ذلك، لقد 
ذهبت إىل مانشس�رت س�يتي من أجل 
الع�ودة إىل أحد أعظم أندية إس�بانيا 
يف املس�تقبل ولم أت�ردد يف املجيء إىل 
برش�لونة، وأري�د إع�ادة الفري�ق إىل 

املكانة التي يستحقها«.
وحول مركزه املفض�ل يف امللعب، أوضح: 

»كنت ألع�ب كمهاجم لكنن�ي أقول دائًما 
إن مرك�زي عىل الطرف األيم�ن، وأنا أكثر 
تنوعا وهذا يس�اعد امل�درب، وطاملا ألعب 

فال يه�م املرك�ز، وبرش�لونة يضم 
أفضل الالعبن يف العالم، وس�تكون 

هناك منافسة دائمة«.
وأردف: »آمل أن أكون العبا مهما يف 
الفريق، وأمنح السعادة للجماهري، 

وأواصل التطور والنمو هنا«.
قي�ادة  تح�ت  »الت�درب  وواص�ل: 
جوارديوال؟ لقد تعلمت الكثري، فهو 
أحد أفضل املدرب�ن يف العالم، ولدي 

الكثري من الذكريات الرائعة معه«.
وع�ن حديثه م�ع جواردي�وال حول 
الرحيل إىل برش�لونة، أوضح: »إنها 
أمور داخلية تبقى بينه وبن النادي 
أن�ا الع�ب يف  وال�وكالء وبرش�لونة، اآلن 

برشلونة وهذا ما كنت أتطلع إليه«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يرى إدوارد ميندي، حارس تش�يليس، أن مواطنه ساديو 
ماني كان يس�تحق الطرد، خالل تعادل البلوز أمس أمام 
ليفرب�ول )2-2(، يف قم�ة الجول�ة رق�م 21 م�ن الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.واعتدى ماني عىل س�يزار أزبيليكويتا، 
مداف�ع الفري�ق اللندني، باملرف�ق بعد 6 ث�وان فقط من 
بداية املباراة، التي أقيمت عىل ملعب س�تامفورد بريدج، 
لك�ن الحك�م اكتفى بإش�هار البطاقة الصف�راء يف وجه 
املهاجم الس�نغايل.وعقب ساعات من انتهاء اللقاء، الذي 

شهد تسجيل ماني الهدف األول لليفربول، سافر الثنائي 
مًع�ا عىل مت�ن طائرة واح�دة، للمش�اركة يف كأس األمم 
اإلفريقية التي س�تنطلق األحد املقب�ل بالكامريون.وعن 
واقعة ماني املثرية للجدل، قال ميندي يف ترصيح لش�بكة 

»RMC Sport«: »ساديو هو أخي ومواطني.

إنفانتينو: يمكن لعب اليورو كل عامني مثل املونديال
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال رئي�س االتحاد ال�دويل لك�رة الق�دم )فيف�ا(، جياني 
إنفانتينو، االثنن، إن بطولة كأس األمم األوروبية )اليورو( 
يمكن أن تقام كل عامن مثل نهائيات كأس العالم، ألن هذا 
»سينجح من وجهة النظر الرياضية«، و«التأثري االقتصادي 

لذلك سيكون إيجابيا للجميع«.
وأوض�ح إنفانتين�و إلذاع�ة )أنش�يو س�بورت( أن »إقامة 
املوندي�ال كل عامن ليس طلبي، بل مجلس الفيفا هو الذي 

طلب دراسة جدوى«.
وأك�د »لق�د قمنا بدراس�ة ج�ادة للغاية، من وجه�ة النظر 
الرياضية س�تنجح، والتأث�ري االقتصادي س�يكون إيجابيا 

للجميع«.
وأض�اف أن »األه�م هو أنه أم�ر إيجابي لحماي�ة الدوريات 
الوطنية، ولالعبي كرة القدم أنفس�هم.. سيكون هناك عدد 
أقل من املباريات، مع فرتة راحة يف يوليو )تموز( يف أوروبا.. 

هناك معارضة، لكن هذه طريقة أكثر شموال«.
وردا عىل س�ؤال حول إمكانية تغيري اس�م ملع�ب أوملبيكو 

يف روما ليحمل اس�م باول�و رويس، تكريم�ا لالعب اإليطايل 
املحب�وب بطل موندي�ال 1982 الذي ُتويف ع�ام 2020، أبدى 

إنفانتينو دعمه للفكرة.
وقال »ال يوجد أحد ضد بابليتو.. علينا أن ندعم فكرة تغيري 

اس�م امللع�ب إىل باول�و رويس، لي�س ألح�د تأثري عىل 
اإليطالين يف العالم مثله«.

ريال مدريد يعرض إيسكو عىل ناد إنجليزي
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي، عن سعي ريال مدريد 
للتخل�ص من العب�ه إيس�كو، ومحاولة بيعه 
لفري�ق إنجلي�زي، خ�الل املريكات�و الش�توي 

الجاري.
وينتهي عقد إيس�كو مع ريال مدريد يف صيف 
2022، وال ين�وي الفريق امللك�ي، تجديد بقاء 

الالعب.
وس�ريحل إيس�كو مجاًنا عن ري�ال مدريد يف 
الصيف املقبل، حال اس�تمراره لنهاية املوسم 

الجاري يف الرنابيو.
وبحس�ب صحيفة »م�ريور« اإلنجليزية، فإن 
ريال مدريد يعتزم عرض إيسكو عىل توتنهام 
خالل األيام املقبلة، ح�ال أبدى الالعب، رغبته 
يف الرحيل.ُيذكر أن إيس�كو ش�ارك يف الدقائق 

األخ�رية، أمس األح�د، ض�د خيتايف يف 
مب�اراة الجولة 19 من الليج�ا، والتي 

خرسها املرينجي بهدف دون رد.
وانضم إيس�كو، البالغ م�ن العمر 29 
عاًم�ا، لري�ال مدريد يف صي�ف 2013، 

لكنه يف املواس�م األخرية لم يقدم بصمة 
واضح�ة م�ع الفريق، نظ�رًا لع�دم اعتماد 

املدربن عليه بشكل أسايس.

البورتا: هاالند كل الالعبني 
يفكرون يف االنتقال لربشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

علق خوان البورتا، رئيس نادي برشلونة، 
ع�ىل إمكاني�ة تعاق�د الن�ادي الكتالوني 
م�ع النرويج�ي إيرلينج هاالن�د، مهاجم 
بوروسيا دورتموند، خالل الصيف املقبل.

وقال البورت�ا، يف ترصيحات خالل مؤتمر 
تقدي�م ف�ريان توريس، أبرزته�ا صحيفة 
»سبورت« اإلسبانية: »التعاقد مع هاالند 
وم�دى إمكانية النجاح يف ضبط الرواتب؟ 
ماتي�و أليمان�ي أوضح األمر بش�كل جيد 
للغاي�ة. لق�د تعاقدن�ا م�ع توري�س قبل 
ضبط الرواتب، لكنن�ا نعمل عىل ذلك عىل 
أي حال، ويف املوس�م املقبل سنكرر نفس 
األم�ر. إنها وظيفتن�ا وكل يشء ممكن إذا 
تم بش�كل جي�د. أنا مقتنع ب�أن كل يشء 

سيكون عىل ما يرام«.
وأضاف: »نحن يف السوق وجميع الالعبن 
الكب�ار يفك�رون يف إمكاني�ة االنتقال إىل 

برش�لونة. يف الوقت الحايل، علينا أن نلقي 
نظ�رة ع�ىل الوض�ع االقتص�ادي، لكنن�ا 

نتحسن وكل يشء عىل ما يرام وممكن«.
وتابع: »سنؤكد الصفقات األخرى املخطط 
له�ا فور حدوثها. إن س�وق االنتقاالت له 
خصائ�ص محددة ويجب معالجتها حتى 
تكون النتائ�ج جيدة. نحن نعمل من أجل 
املزيد من الصفقات يف املريكاتو الش�توي، 
وس�تقوم األمان�ة الفنية بذل�ك أيًضا من 

أجل الصيف«.
وواص�ل: »ه�ل التعاقد مع هاالن�د خيار 
واقعي؟ نحن نعزز املراكز التي يريد املدرب 
تحس�ينها، وهذا ما نقوم به. التحدث عن 
العب من خارج النادي يعني رفع س�عره 

يف السوق«.
واختتم: »لقد عدنا )برشلونة(. لقد أدركت 
هذا األمر، وتم تأكيد ذلك من خالل التعاقد 
م�ع توري�س. ع�ودة برش�لونة حقيق�ة 

واقعة، وسنقوم بتحسن الفريق«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

قدم نادي أربيل عرضا رس�ميا لسعد أحمد، مدافع الوثبة 
السوري.

وعل�م مصدر، أن الس�وري ن�زار املحروس، املدي�ر الفني 
ألربيل، طل�ب من مجلس إدارة ناديه التفاوض مع س�عد 
أحمد، وضمه يف إطار املريكاتو الشتوي، مشيدا بإمكانياته 

وصالبته يف الدفاع، إىل جانب نزعته الهجومية.
وأكد املص�در أن املفاوضات بن الطرفن ب�دأت قبل أيام، 
ومن املتوقع أن ُتحسم خالل الساعات املقبلة، بعدما أبدى 

الالعب موافقة مبدئية فور تلقيه العرض.
وكان سعد أحمد قد رفض 3 عروض من البحرين، الصيف 
امل�ايض، ليجدد عق�ده مع الوثبة، ب�رشط الرحيل املبارش 

فور تلقيه عرضا خارجيا يتناسب مع إمكانياته.
وس�بق ألحمد خوض تجربة احرتافية بالعراق مع الطلبة، 

فيما لعب محليا للجيش وتألق بقميصه.
كما لفت األنظار مع منتخب س�وريا يف تصفيات مونديال 
2022، حن لعب أساس�يا يف غي�اب أحمد الصالح وعمرو 
امليدان�ي، لكن�ه ابتع�د ع�ن بطول�ة كأس العرب بس�بب 

اإلصابة.

كشف موقف باريس من بيع إيكاردي ليوفنتوس
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، االثنن، 
موقف باريس سان جريمان الفرنيس من 
رحي�ل مهاجمه م�اورو إي�كاردي، خالل 
فرتة االنتقاالت الشتوية الجارية.وبحسب 
صحيف�ة »الجازيتا ديلو س�بورت«، فإن 
اإلسباني ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس 

املع�ار من أتلتيكو مدري�د، يريد االنضمام 
إىل برشلونة هذا الشهر، لكن البيانكونريي 
لن يس�مح برحيله، إال إذا نجح يف التعاقد 
أن  الصحيف�ة  إيكاردي.وأوضح�ت  م�ع 
املفاوضات لم تبدأ حتى اآلن، بن يوفنتوس 
وباريس سان جريمان، إال أنه يف الساعات 
مرحل�ة  اإليط�ايل  الن�ادي  ب�دأ  األخ�رية 
استكش�اف الوضع.ولفت�ت إىل أن النادي 

الفرن�يس منفت�ح ع�ىل بيع إي�كاردي، 
خ�الل يناير كانون ث�ان الجاري، يف ظل 
عدم االعتماد عليه بش�كل أسايس طوال 
الفرتة املاضية، لكن باريس ينتظر عرضا 
مناسبا من يوفنتوس.وختمت »الجازيتا 
ديلو سبورت« بأن العقبة تكمن يف صيغة 
العق�د، حيث ال يرغ�ب وكالء إيكاردي يف 

رحيله عىل سبيل اإلعارة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

أزمة لوكاكو تقربه من خيانة تشيليس
            المستقبل العراقي/ متابعة

ارتبط اس�م املهاج�م البلجيكي روميلو لوكاك�و، بالرحيل 
عن نادي�ه تش�يليس، بع�د ترصيحاته األخرية وش�عوره 

باإلحباط.
وأش�ارت تقارير إيطالي�ة إىل رغبة لوكاك�و، يف العمل من 
جديد تحت قيادة مدربه الس�ابق يف إنرت، أنطونيو كونتي، 

والذي يرشف حالًيا عىل تدريب توتنهام.
وبحس�ب صحيفة »الجازيتا ديللو س�بورت«، فإن لوكاكو 

يفكر يف الرحيل إىل السبريز، للعمل تحت قيادة كونتي.

وخ�رج لوكاكو م�ن قائمة تش�يليس يف مب�اراة األمس التي 
انتهت بالتعادل 2-2 أمام ليفربول، وذلك بعد الحوار الصادم 
الذي أجراه، وأش�ار م�ن خالله إىل ش�عوره باإلحباط رفقة 

البلوز.
وانض�م لوكاك�و إىل تش�يليس، الصيف امل�ايض مقابل 97.5 

مليون إسرتليني، قادًما من إنرت ميالن.
وأوضح توماس توخيل، مدرب تشيليس، عقب مباراة األمس، 

بأنه سيجري محادثات مع لوكاكو بسبب ترصيحاته. 
يذك�ر أن لوكاك�و ش�ارك يف 18 مب�اراة رفقة تش�يليس هذا 

املوسم، ونجح يف تسجيل 7 أهداف.

أربيل يقدم عرضًا 
رسميًا ملدافع سوريا
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خطة إلنقاذ الكرة الوفاء لدماء الشهداء

اسعد عبد الله عبد علييوسف الراشد

نع�م كان�ت مفخرة واس�تعراض منظ�م يليق بأصح�اب هذه املناس�بة الذين 
ارخصوا الغايل والنفيس واعطوا أسمى وأغىل ما يضحي به االنسان وهي الروح 
)والجود بالنفس اغىل غاية الجودي( ليلتحقوا بقائمة الش�هداء واملضحني من 

اجل رفع راية االسالم عاليا واندحار راية الكفر والتطرف الداعيش البغيض.
نعم ان هذه املاليني التي جاءت من مختلف مناطق العراق من ش�ماله وجنوبه 
ورشق�ه وغربه لتندد بالذكرى الثاني�ة لجريمة اغتيال قادة النرص وهي جريمة 
بحق سيادة العراق وشعبه وتجاوز القوات االمريكية حرمة االجواء العراقية ولم 

تراع املواشيق واالعراف الدولية التي تنظم التعامل بيها بني البلدان والشعوب.
ولقد صدحت حناجر هذه الجموع بالتنديد والشجب لهذا العمل املشني وطالبت 
بخ�روج القوات األمريكية واألجنبية من العراق ألنه الضمانة االكيدة الس�تقرار 
الع�راق وان يحيا حياة كريمة وعىل الحكوم�ة العراقية بالقيام بواجبها بتنفيذ 
االنس�حاب وخلو العراق من هذه القوات والن وجوده�ا أصبح لن يكون نافعاً 

للعراقيني وال سيما يف مجال التعايش السلمي.
الكرة االرضية امس�ت 31/ 12 احتفلت بقدوم عام ميالدي جديد 2022 ورحيل 
ع�ام 2021 كل دول العال�م بطريقته�ا الخاص�ة وتجمع�ت ش�عوب االرض يف 
الس�احات واملالعب والن�وادي وهي تالحظ وتراقب حلول الس�اعة 12 ليالً لبدء 
إطالق الصعاديات والش�عل واأللعاب النارية وكانت الصني هذا العام قد أبهرت 
العال�م به�ذه األلعاب وهذا االس�تعراض الجميل وكان لش�باب العراق احتفاالً 
خاصاً باس�تذكار قادة النرص ليش�اهد العالم وفاء العراقيني لقادتهم يف تجمع 
مليوني رس الصديق وابغض العدو. ونأمل ان ينظم تجمع جماهريي اخر يشبه 
هذا التجمع الكبري يندد بالتواجد االمريكي يف العراق ويطالب بخروج االمريكان 
وام�ام الس�فارة االمريكية التي اصبح�ت مصدر ووكر للتجس�س والتآمر عىل 
الع�راق وترفع مناش�دات لألمم املتح�دة واملجتمع الدويل والهيئ�ات واملنظمات 
االنس�انية تطالب بمس�اعدة العراق لخروج هذه القوات من اراضيه وال حاجة 
للعراق بقوات أجنبية. بصمات الشهيدين أبو مهدي املهندس وقاسم سليماني، 
كانت واضحة خالل قيادة التحرير ومالحقة فلول اإلرهاب الداعيش يف س�احات 
القتال والتنقل بني القطعات وتهيئة املؤن والذخرية واالس�لحة واملعدات وتوفري 
الدعم اللوجس�تي وس�د الثغرات يف احلك الظروف التي م�ر بها العراق، وحينما 
كان�ت املدن تس�قط عندم�ا اجتاحه�ا التنظيم الداع�يش الواحدة تل�و األخرى 
وامتنعت اغلب الدول من تزويد العراق بالسالح باستثناء الجمهورية االسالمية 
التي فتحت مذاخرها ليعرب العراق هذه املحنة. لقد ضحا الش�هيدين بكل يشء 
م�ن أجل العراق وكرامته وانهم يف ضمري األمة وس�يبقيان أحياء يف قلوب األمة 
وأنه�م مدرس�ة املقاومة والصم�ود وأن الثأر لدماء الش�هداء ه�و التأكيد عىل 
إخ�راج الق�وات األجنبية كافة، وال نقب�ل بأقل من ذلك وال نس�اوم وال نرتدد يف 
مطالنا هذا ويف جميع املناسبات. وعىل الحكومة العراقية ان تخطوا كما خطت 
الحكوم�ة االيرانية عندما رفعت دع�وة قضائية القانوني�ة للرئيس االيراني إىل 
رئي�س الجمعي�ة العامة لألم�م املتحدة بإصدار ق�رار يدين املتورط�ني باغتيال 
قاس�م س�ليماني، وتفيد بأن حصانة املتورطني باغتيال املسؤولني الحكوميني 
والدبلوماس�يني قد عرّضت السالم الدويل للخطر كما اقرتحت إيران يف مذكرتها 
بإص�دار الق�رارات املن�ددة ب�ه�ذه الجرائ�م الدول�ة املتمثل�ة يف االغتياالت ضد 

املسؤولني الحكوميني والدبلوماسيني والحد من ارتكابها مستقبالً.

ح�ال الك�رة العراقية منذ عام 1997 ال يرس عدو وال صديق، حيث س�جل بداية 
االنح�دار الفظيع للكرة العراقية، فبعد الخروج املبكر واملذل من تصفيات كاس 
العال�م 1998، حيث الخس�ارة املذلة امام منتخب مغمور )كازخس�تان( والذي 
كان للت�و خ�ارج من االتحاد الس�وفيتي، لكنه تغلب ع�ىل منتخبنا مرتني! مرة 
يف بغ�داد عىل ملعب الش�عب بهدف�ني، ومرة اخرى بالعاصم�ة الكازخية بثالثة 
اه�داف، فكانت اس�وء مش�اركة يف تاري�خ الك�رة العراقية ضم�ن التصفيات 
املونديالي�ة، وبعد انته�اء التصفيات اختفى منتخب الع�راق عام ونصف ليعود 

من جديد يف الدورة العربية باألردن عام 1999، لكن اخذ شكل الفريق املهزوز.
وتتابع�ت الهزائ�م حيث خرسنا لقب غرب اس�يا عام 2000، ث�م الهزيمة املذلة 
امام اليابان يف امم اس�يا 2000 يف بريوت وباألربع�ة. ومع تقادم الزمن ظهرت 
اجي�ال كروية متخلفة! ال تملك الفكر والرؤية مجرد جري و”تش�ويت” للكرة! 
وصاحبه�ا مدربون يبنون افكارهم عىل )الج�وت والجالق( فقط، باإلضافة اىل 
فضائ�ح بيع املباريات للفرق املنافس�ة يف اكثر من بطولة، وهك�ذا ذبلت الكرة 
العراقية وغربت شمس�ها، فلم يعد هنالك نجوم مثل احمد رايض او ليث حسني 
او ناطق هاش�م او رعد حمودي، مجرد العبني ش�به معاقني الفتقادهم للفكر 
الك�روي، وكل االنج�ازات التي تحققت يف الفئات العمرية )اش�بال+ ناش�ئني+ 
ش�باب+ اوملبي( تمت عرب التزوير والتالعب باألعمار، مما جعل الكرة العراقية 
عىل مستوى املنتخب الوطني بحالة فشل دائمة. االن تمر الكرة العراقية بأسوأ 
مرحل�ة، فالبن�اء الذي تم بعد 2003 كان ش�ديد االعوجاج، مم�ا أدخلنا يف فرتة 

ضياع. الحلول:
هنا نحدد مجموعة حلول ممكنة، والتي لو تمت س�تكون لحظة انطالق العراق 

نحو العاملية، هي االتي:
1- اقام�ت دوري للمحرتف�ني وحس�ب الرتاخيص العاملية، واش�رتاط ان يكون 
مدرب�ي الفرق جميعه�ا اجانب. 2- اعادة الروح لبطول�ة الجمهورية ملنتخبات 
املحافظات، مع تنظيمها عىل شكل ثالث مجموعات كل مجموعة من 6 منتخب، 
كي يلعب كل فريق 5 مباريات، كي تعم الفائدة. 3- اقامة دوري للشباب خاص 
ب�كل محافظ�ة، وليكن م�ن 12 فري�ق ونتاجه يكون تش�كيل منتخب ش�باب 
املحافظة ليشارك بعدها يف بطولة الجمهورية للشباب.. وكذلك دوري للناشئني 
ونفس االفكار. 4- اجبار االندية يف الدوري املمتاز والدرجة االوىل عىل املش�اركة 

بدوري الشباب والناشئني واالشبال، واال يتم اقصاؤها من املشاركة.
5- إلزام االندية بأنش�اء مالعب ومنش�آت مكتملة، واال يت�م اقصاء النادي من 

املشاركة باي بطولة من بطوالت البلد.
6- التش�جيع عىل اقام�ة اكاديميات رصينة تكون كوادره�ا اجنبية، وغلق كل 

االكاديميات التي ال تلتزم بالرشوط املوجبة ملنح الرتخيص.
7- اعادة الروح للرياضة املدرس�ية عرب ق�رار حكومي، وضغط اعالمي، لتكون 
رافد مهم للرياضة. 8- اعادة الروح لبطوالت الجيش الكروية، ليكون رافد اخر 
للكرة العراقية. 9- االعتماد عىل مدرسة كروية معينة، لتدريب جميع املنتخبات 

العراقية )اشبال وناشئني وشباب واوملبي(، ولتكن برتغالية او اسبانية مثال.
اخرياً، ننتظر خطوات حقيقية إلصالح منظومة كرة القدم يف العراق، مع عملية 
اقص�اء لذيول االحزاب، الذين دخلوا ضم�ن االندية واالتحاد لغرض واحد فقط، 

وهو االفساد وقضم اموال كرة القدم.

ي�درس علم�اء حول العال�م ظاهرة العامل�ني يف القطاع�ات الصحية الذين 
يتعرضون بش�كل مبارش لفريوس كورونا املس�تجد ولكنه�م لم يصابوا به 
عىل اإلطالق. ووفق تقرير ن�رشه موقع »دييل ميل« يعتقد العلماء أن هناك 
أدلة متزايدة عىل أن بعض الناس مقاومون بش�كل طبيعي لفريوس كورونا 
املس�تجد ومتحورات�ه. ويأم�ل العلماء أن يج�دوا إجابات عن األس�ئلة التي 
تدور يف أذهانهم ملس�اعدتهم عىل إنشاء لقاح مضاد يمكنه محاربة كورونا 
ومتغرياته�ا. ويبحث العلماء عن االختالفات الجينية املحتملة التي قد تجعل 
من بعض األش�خاص محصنني من العدوى. ويف كلية لندن الجامعية يدرس 
علم�اء عين�ات دم ملئات من موظف�ي الرعاي�ة الصحية، الذين ل�م يصابوا 
بفريوس كورونا. ليزا ستوكويل ممرضة تبلغ من العمر )34 عاما( عملت يف 
معظم عام 2020 يف استقبال املصابني بفريوس كورونا، حيث كان زمالؤها 
الذين يعملون معها يعانون من اإلصابة بالفريوس، يف الوقت الذي لم تنتقل 

لها العدوى عىل اإلطالق.

أدلة متزايدة عىل أن هناك أشخاصًا
 »ضد الكورونا«

 ول�د ت�وأم بفارق 15 دقيقة فقط ولكن يف س�نتني مختلفتني، وذلك عش�ية 
رأس السنة بني عامي 2021 و2022.

وول�د أحد التوأمني يف والية كاليفورنيا، قب�ل منتصف الليل بدقائق يف نهاية 
عام 2021 واآلخر يف منتصف ليلة رأس السنة الجديدة 2022 تماما.

وأنجب�ت األم فاطم�ة مادريجال طفلها ألفريدو أنطونيو تروجيلو الس�اعة 
11:45 مساء، وبعد 15 دقيقة ولدت شقيقة ألفريدو، أيلني يوالندا تروجيلو 

يف منتصف الليل مع بداية عام 2022.
وقالت الوالدة يف بيان صحفي: »إنه ألمر مجنون بالنسبة يل أن يكونا توأمان 
ولديهم�ا أعياد مي�الد مختلفة، لقد تفاجأت وس�عدت بوصولها يف منتصف 

الليل«.
ووصفت الدكتورة آنا أبريل أرياس، طبيبة األرسة يف املستشفى، هذه الوالدة 

بأنها »واحدة من أكثر الوالدات التي ال تنىس يف حياتي املهنية«.

يف حدث نادر.. والدة توأم
 يف عامني خمتلفني

دراسة صادمة عن فأرة الكومبيوتر
 ربما يعتقد معظمنا أن مقعد املرحاض أكثر 
األماكن الذي تتجمع فيها البكترييا، واألكثر 
تلوثاً عىل اإلطالق م�ن بني كل ما يحيط بنا، 
لكن دراس�ة حديث�ة قد تقلب ه�ذا االعتقاد 
رأسا عىل عقب. فقد توصلت دراسة قام بها 
مجموعة من الباحثني إىل أن فأرة الكمبيوتر 
هي أكرب نقطة ساخنة لتجمع البكترييا أكثر 
من مقعد املرحاض، وفق ما أفادت صحيفة 

»دييل ميل« الربيطانية.
وقام الباحث�ون التابعون لرشك�ة التنظيف 
املعروفة »ش�يكوبي« )Chicopee( بالبحث 
يف أكث�ر النق�اط الجاذبة للبكتريي�ا والعفن 
وامللوث�ات يف املنازل واملكات�ب، وهي النقاط 
الت�ي تع�رف مجتمع�ة ب�«وحدات تش�كيل 
املستعمرات«. كذلك وجدوا أن فأرة الكمبيوتر 

هي أكثر األماكن التي تحمل امللوثات، بنسبة 
أكرب ب�11 مرة من مقعد املرحاض.

كما ح�ذروا من مقابض األب�واب، خصوصاً 
تحت�وي  إنه�ا  قائل�ني  الحمام�ات،  أب�واب 
تش�كيل  »وح�دات  م�ن  وح�دة   188 ع�ىل 

املس�تعمرات«، وكذلك مفاتيح الضوء والتي 
تحتوي عىل 99 وحدة تشكيل مستعمرة.

وأوض�ح الفري�ق أن وج�ود زجاج�ة مطهر 
للي�د يتم اس�تخدامها من أكثر من ش�خص 
باملكان هو أمر بالغ الخطورة، حيث إن هذه 
الزجاجات تحتوي عىل 175.5 وحدة تشكيل 

مستعمرة، وفقاً للدراسة.
يذك�ر أن دراس�ات س�ابقة تحدث�ت عن أن 
ح�وض الجيل يف املطبخ يعت�رب بمثابة خزان 
كب�ري للبكترييا الس�يئة، حيث يق�وم الكثري 
من الناس بتذويب منتجات اللحوم النيئة أو 
يشطفون الدجاج، وال يضعون أكثر من املاء 
الج�اري لتنظيف�ه. ووجدت دراس�ة أجريت 
عام 2017 أن 362 نوعاً مختلفاً من البكترييا 

تعيش يف اإلسفنج املستخدم يف املطبخ.

رحل�ة أقل م�ن عادي�ة إىل متج�ر غذائي، 
ل�رشاء الحليب، أصبحت قص�ة »مذهلة«، 

وحولت رجال عاديا إىل مليونري.
كان دينس ويلوب�اي ذاهبا يف رحلة عادية 
ل�رشاء حلي�ب الش�وكوالتة ألطفاله، من 

متجر »سيفن إليفن« 
وتفاج�أ ويلوباي الحقا عندم�ا أعلنوا أنه 

الفائز الجدي�د بيانصيب الوالي�ة، وقيمته 
مليون دوالر، وهو أم�ر مذهل خاصة وأن 
احتمالي�ة الف�وز ه�ي 1 من أص�ل 1.63 

مليون، وفقا ملوقع »يس إن إن«.
وعرضت املسابقة عىل األب األمريكي خيار 
الحصول عىل دفعات سنوية للمبلغ تستمر 
ملدة 30 عام�ا، أو الحصول عىل مبلغ 640 

أل�ف دوالر كامال دفعة واح�دة، وهو مبلغ 
مخصوم بس�بب الرضائب، ليختار الخيار 

األول.
وأش�ار الرج�ل األمريك�ي إىل أنه ل�م يقرر 
رشاء تذك�رة اليانصيب من قب�ل الذهاب، 
لكن�ه تش�جع عندم�ا رآها خ�الل رشائه 

حليب الشوكوالتة.

قصة مذهلة.. ذهب لرشاء احلليب فتحول إىل مليونري !

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

أتق�دم بأس�مي وبأس�م جميع منتس�بي 
مؤسس�ة املس�تقبل العراق�ي للصحاف�ة 
والنرش )جريدة املستقبل العراقي و وكالة 
أنباء املستقبل( بأجمل التهاني والتربيكات 
للس�يد قائد فرق�ة املش�اة الحادية عرشة 
الل�واء الرك�ن مش�آة آيل )معد ب�داي فرج 
الدراجي( بمناس�بة تس�نمه مه�ام عمله 
ق�ائ�داً للفرق�ة )11( متمنياً ل�ه التوفيق 
والنج�اح يف م����ه�ام عمل�ه خ���دمة 

للعراق العزيز.

الش�كر  ب��واف�ر  نتق�دم 
والتقدير اىل االستاذ )خ�الد 
الركاب�ي( مدير  عبد ع�يل 
ورياضة  ش�باب  مديري�ة 
بغداد الرصاف���ة والشكر 
م�وصول اىل االستاذ )رزاق 
جرب كاظم( املعاون الفني 
يف  لجهوده�م  للمديري��ة 
الش��باب  قابليات  تطوير 
بكاف�ة املج�االت العلمي�ة 
وال�رياضي�ة واالجتماعية 
له�م  متمن�ني  والفكري�ة 
دوام امل�وفقية والنجاح يف 

مهامهم النبيلة.
علــي  الدراجــي

رئيــس مجلــس االدراة

شكر وتقدير رئيس مؤسسة املستقبل العراقي للصحافة والنرش هينئ اللواء الركن
 معد بداي الدراجي بمناسبة تسنمه قيادة الفرقة »11«


