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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 الداخلية يوقع
 عىل جدول ترقية كانون الثاين: 

األولوية هلؤالء
ص2

عضو يف اإلطار يتحدث عن »اتفاق« بني التنسيقي والتيار الصدري  قبل جلسة الربملان 
تفاصيل جديدة عن جريمة نحر العقيد اجلوراين: القاتل وشقيقه حيدثان صدمة!
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تش�هد النجف واربيل حراكاً كبرياً بني املسؤولني 
التق�ى  وفيم�ا  الجدي�دة،  الحكوم�ة  لتش�كيل 
وف�د ص�دري بمس�ؤويل الح�زب الديمقراط�ي 
الكردس�تاني، اس�تقبل زعي�م التي�ار الص�دري 

رئيس تحالف تقدم يف االنبار.
ويف إطار الحوارات الجارية بني الكتل السياس�ية 
الفائ�زة يف االنتخاب�ات املبك�رة الت�ي ج�رت يف 
العارش م�ن ترشين االول امل�ايض، فقد وصل اىل 
النج�ف )160 ك�م جنوب بغ�داد( رئيس تحالف 
تقدم رئيس الربملان الس�ابق محم�د الحلبويس، 
حيث بدأ فورا مباحثات مع زعيم التيار الصدري 

الفائز يف االنتخابات.
وكش�ف مص�در مطل�ع ع�ن طبيع�ة األج�واء 
التي س�ادت لق�اء زعيم التيار الص�دري مقتدى 
الصدر ورئي�س تحالف تقدم محمد الحلبويس يف 

النجف.
وق�ال املص�در إن »لق�اء الحلب�ويس الص�در يف 
من�زل األخري بالحنان�ة يف النجف س�ادته أجواء 
إيجابية، حيث أكدا عىل أهمية اإلرساع بتش�كيل 
حكومة جدي�دة وإحداث تغيري يف الواقع املعايش 

للمواطنني«.
وأض�اف أن »زعي�م التي�ار الص�دري ع�ربرّ ع�ن 
دعمه املس�تمر لرئي�س تحالف تقدم ال�ذي أدار 
الربمل�ان بطريق�ة حكيم�ة«. وبحس�ب املصدر، 
ف�إن »الصدر والحلبويس أكدا عىل أهمية اإلرساع 
بتشكيل حكومة وإحداث تغيري يف الواقع املعايش 

للمواطنني«.

التفاصيل ص2

أربيل والنجف.. »حراك كبري« لتشكيل احلكومة
وفد من التيار الصدري يتحدث عن »تفاهمات جيدة« مع الدميقراطي.. والصدر يستقبل احللبوسي يف احلنانة حمافظ البرصة يصدر

 أمرًا إداريًا بتسهيل منـح بطاقـة 
السكن لسكان حمافظة

حمافظ واسط يعلن
 عن املبارشة بتطوير وتأهيل مدخل 

املحافظة الشاميل

صندوق اإلسكان يطلق
 مبادرة بشأن القروض: إعادة جدولة 

تسديد االقساط
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شوارع السودان حتتقن والسلطة ترد بـ »تعزيزات أمنية«
الناطق باسم القائد العام يكشف آخر تطورات بشأن صفقة »رافال« الفرنسية

رئيس جملس القضاء يفصح عن ذمته املالية للعام 2022
وكالة شؤون الرشطة تضبط ٥ كغم من املخدرات يف سيطراهتا 

حمافظ دياىل حيدد رشطًا للقضاء عىل داعش يف املحافظة: 
»هناك خطأ أمني كبري«
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ص2

ص2 ص3 ص3

االتصاالت تعلن
 إنجاز مرشوع الكابل الضوئي 

يف مناطق عدة ببغداد

اإلعامر تطلق
 »خـطـة كبيـرة« لتـأهيـل 

الطرق العامة

احلشد الشعبي يطلق
 عملية أمنية لتفتيش ضفتي 

هنر دياىل

       بغداد / المستقبل العراقي

تجمع آالف الس�ودانيني، أمس الثالثاء، يف ميادين رئيسية 
م�ن م�دن العاصمة الخرط�وم وعدد من أقالي�م البالد، يف 
مسريات احتجاجية جديدة تطالب بالحكم املدني. وخرجت 
املظاهرات وسط تعزيز الوجود األمني يف املداخل املؤدية إىل 
القرص الرئايس يف الخرطوم وعدد من الطرقات والجس�ور 
الرئيسية، التي أغلق بعضها تماما بأسالك شائكة وحواجز 
إسمنتية. كما خرجت املظاهرات يف مناطق أخرى، مثل أم 
درمان وبورس�ودان، وفقا ملصادرنا، للمطالبة بانسحاب 
الجي�ش من الحياة السياس�ية. وح�ذرت الواليات املتحدة 

والنروي�ج وعدد من البلدان األوروبي�ة واألمم املتحدة، من 
اس�تخدام القوة ض�د املحتجني، بعد مقتل 56 ش�خصا يف 
املسريات السلمية املس�تمرة منذ أكثر من شهرين. وتعقد 
املش�هد السيايس بشكل كبري بعد اس�تقالة رئيس الوزراء 
عب�د الله حم�دوك من منصب�ه، يوم األح�د. وقال مجلس 
الس�يادة الس�وداني إن�ه يعمل ع�ىل اختيار رئي�س جديد 
للوزراء لتش�كيل حكومة ذات مه�ام محددة. وقالت األمم 
املتحدة إن األزمة السياسية يف السودان والتي احتدمت بعد 
اإلج�راءات الت�ي أعلنها الجيش يف 25 م�ن أكتوبر املايض، 
تهدد بمزيد من عرقلة التقدم املحرز بعد »ثورة ديس�مرب« 

التي أطاحت نظام الرئيس السابق عمر البشري.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد محاف�ظ دياىل مثن�ى التميمي، أمس 
الثالثاء، أن التنس�يق مع اقليم كردستان 
يع�د رشط�اً للقضاء عىل بقاي�ا »داعش« 
االرهاب�ي يف املحافظ�ة، فيما كش�ف عن 
خطأ أمني كبري.وقال التميمي ان »الحدود 
الفاصل�ة ب�ني اقلي�م كردس�تان وبقي�ة 
مناطق العراق ش�هدت نش�اطا داعشيا، 
وال يمك�ن القض�اء عىل داع�ش من دون 
التنس�يق مع االقليم ملعرفتهم الجغرافية 
املعلوم�ات«. وأض�اف »جغرافية  وتبادل 
حوض حمري�ن معقدة وتمت�د عرب ثالث 

محافظ�ات، والحادث�ة االخ�رية يف جبال 
وبح�رية حمري�ن كان اله�دف منها خلق 
ج�و من قبل التنظيم بانه متواجد يف دياىل 

بالتايل هي مجرد مجاميع صغرية«. 
وتابع التميمي »لدينا إمكانية يف الحد من 
هذه املجاميع وهناك عمليات عس�كرية 
والس�يطرة عىل اغلب مناطق املحافظة«، 
مؤكدا«الحاجًة اىل جهد استخباراي قوي.

ونام�ل من قي�ادة العمليات املش�ركة يف 
خطة 2022 تسليح الجيش بمعدات فنية 
ونواظ�ري ليلية وتجهي�ز كل مناطق دياىل 
بالكام�ريات الحراري�ة وتوجي�ه رضبات 
جوي�ة ملناط�ق تواجده�ا يف املناطق غري 

ماهول�ة بالس�كان«. وب�ني »اي م�كان 
مهج�ور يف املحافظ�ة تس�تغله مجاميع 
داعش االرهابية، واالجهزة املحلية ليست 
لديه�ا امكاني�ة ل�رشاء طائرات مس�رية 
واجه�زة عس�كرية س�وى وزارة الدف�اع 
وهن�اك عمل امني متواص�ل للقضاء عىل 
التميمي بالقول  هذه املجامي�ع«.واردف 
»لدين�ا كام�ريات حراري�ة يف قس�م كبري 
م�ن مناط�ق املحافظ�ة ت�م رشائه�ا من 
موزاناتنا املخصصة؛ لكن املناطق البعيدة 
عن مراكز امل�دن والنائية تحتاج اىل نصب 
الكامريات، واليوجد مربر رس�مي لتأخري 
اع�دام االرهابي�ني، أم�ا االم�ن ال يتحقق 

بالبندقي�ة فقط بل من خالل اش�راك كل 
فعالي�ات املجتم�ع«. ون�وه التميم�ي اىل 
»خط�أ أمني كبري بتغيري الق�ادة االمنيني 
يف املحافظ�ة دون اخذ رأي املحافظ امللمة 
بام�ن املحافظ�ة«، مس�تذكراً »كان لدينا 
قادة امنيني اشداء ولديهم الباع يف مقارعة 
التنظيم والحاجة اليوم تؤكد اعادة النظر 
بخصوص الق�ادة االمنيني يف دياىل ونامل 
بتكام�ل امني بني الحكومت�ني االتحادية 
واملحلي�ة«.  وات�م »ل�و ان املس�ؤولية بيد 
املحافظة ملا وصلت االمور اىل هذا الوضع 

الحايل«.
التفاصيل ص2
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رضبة للجوية أمام 
نفط الوسط  وأختبار صعب 

للنوارس أمام القيثارة
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صندوق اإلسكان يطلق مبادرة بشأن القروض: إعادة جدولة تسديد االقساط
     بغداد / المستقبل العراقي 

كش�ف صندوق اإلسكان، أمس الثالثاء، إطالق مبادرة 
بشأن القروض.

وقال صندوق اإلسكان، يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه، أنه »نظراً للظ�روف التي مر بها البلد من 
تداعي�ات جائح�ة كورون�ا الت�ي أدت اىل تعث�ر بعض 
املقرتضني يف تس�ديد االقساط الش�هرية نود أن ننوه 
أن صندوق االسكان العراقي يطلق مبادرة ملنح فرصة 
ألج�راء التس�وية للمقرتضني إلع�ادة جدولة تس�ديد 
االقس�اط املتعثرة لذا ع�ى املقرتض�ني بمراجعة مقر 
الصن�دوق والف�روع للفرتة م�ن 2/1 اىل 2022/4/2 

إلجراء التسوية«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تشهد النجف واربيل حراكاً كبرياً بني املسؤولني لتشكيل 
الحكوم�ة الجديدة، وفيما التقى وفد صدري بمس�ؤويل 
الحزب الديمقراطي الكردس�تاني، اس�تقبل زعيم التيار 

الصدري رئيس تحالف تقدم يف االنبار.
ويف إطار الحوارات الجارية بني الكتل السياسية الفائزة 
يف االنتخاب�ات املبكرة التي ج�رت يف العارش من ترشين 
االول امل�ايض، فق�د وص�ل اىل النجف )160 ك�م جنوب 
بغداد( رئيس تحالف تقدم رئيس الربملان السابق محمد 
الحلب�ويس، حيث ب�دأ فورا مباحث�ات مع زعي�م التيار 

الصدري الفائز يف االنتخابات.
وكش�ف مصدر مطلع ع�ن طبيعة األجواء التي س�ادت 
لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف 

تقدم محمد الحلبويس يف النجف.
وقال املصدر إن »لق�اء الحلبويس الصدر يف منزل األخري 
بالحنانة يف النجف سادته أجواء إيجابية، حيث أكدا عى 
أهمية اإلرساع بتشكيل حكومة جديدة وإحداث تغيري يف 

الواقع املعايش للمواطنني«.
وأضاف أن »زعيم التيار الصدري عربرّ عن دعمه املستمر 
لرئيس تحالف تقدم الذي أدار الربملان بطريقة حكيمة«. 
وبحس�ب املصدر، ف�إن »الص�در والحلب�ويس أكدا عى 
أهمية اإلرساع بتشكيل حكومة وإحداث تغيري يف الواقع 

املعايش للمواطنني«.
وخ�الل اجتم�اع عقده وف�د التيار الص�دري مع رئيس 
الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني مس�عود بارزان�ي، 
فق�د جرى بحث تط�ورات العملية السياس�ية يف العراق 
ونتائج االنتخابات االخرية والخطوات املتخذة نحو عقد 
أول جلس�ة ملجلس النواب يف التاس�ع من الش�هر الحايل 

وتشكيل الحكومة االتحادية الجديدة.
وقال مكت�ب بارزاني يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه انه تم التأكيد خالل االجتماع مع وفد التيار 
برئاسة رئيس كتلته حسن العذاري املكلف باملفاوضات 
مع القوى السياس�ية عى مواصلة الجهود لبدء مرحلة 
جدي�دة م�ن العملي�ة السياس�ية واجتي�از التحدي�ات 
واالستجابة لرغبات وإرادة املواطنني، وحل املشاكل بني 

إقليم كردس�تان وبغداد يف إطار تصحيح مسار العملية 
السياسية واالخذ بنظر االعتبار مطالب املكونات العراقية 
كاف�ة. ومن جانب�ه، قال التي�ار الص�دري ان مباحثات 
وفده مع بارزاني جرت »وس�ط أجواء إيجابية متفائلة 
فضالً عن تأكيد الطرف�ان عى أهمية وضع النقاط عى 
الحروف والسعي الحثيث إلنقاذ الوطن«.  واشار يف بيان 
اىل ان وفه اكد خالل اللقاء عى »رضورة تشكيل حكومة 
األغلبية الوطنية بمشاركة الكتل النيابية الفائزة وأيًضا 

إيجاد معارضة قوية تحت قبة الربملان«.
وبعد مباحثات اجراها الوفد الصدري يف اربيل مع املكلف 
باملفاوض�ات مع القوى السياس�ية القي�ادي يف الحزب 
الديمقراطي الكردس�تاني هوشيار زيباري قالت الهيئة 
السياس�ية للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الفائز 
يف االنتخاب�ات انه قد تم بحث »عدد من املوضوعات ذات 
االهتمام املش�رتك فضالً عن أهمية البدء بمرحلة جديدة 

من العمل الجاد لخدمة أبناء الشعب العراقي كافة«.

واوضحت ان اللقاء ناقش ايضا عددا من امللفات املتعلقة 
بالش�أن الداخ�ي ويف مقدمته�ا التفاهم�ات الثنائي�ة 
لتش�كيل حكوم�ة األغلبي�ة الوطني�ة ورضورة توحي�د 
الجهود إلنق�اذ العراق وتوفري الحي�اة الكريمة البنائه.. 
منوهة اىل ان زيباري أكد عى الحرص عى توس�يع آفاق 
التعاون والتنس�يق املتب�ادل لإلرساع بتش�كيل حكومة 

تلبي تطلعات الجمهور.
وعقب املباحثات كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني 
أن وفد التيار الصدري أكد عى حكومة األغلبية بمشاركة 
الكت�ل الفائ�زة، فيما أش�ار اىل أنه لم يت�م بحث منصب 
رئي�س الجمهوري�ة مع االتح�اد الوطني الكردس�تاني 
حتى اآلن. وقال عضو املكتب الس�يايس للحزب محمود 
محم�د يف مؤتمر صحايف يف اربيل »الح�زب الديمقراطي 
الكردس�تاني اجتمع مع وفد التي�ار الصدري الذي يزور 
اربيل حاليا لبحث عدد من امللفات السياس�ية وتش�كيل 
الحكوم�ة«.. مبين�اً أن »وجه�ة نظ�ر التي�ار الص�دري 

للحكوم�ة القادمة هو أن تك�ون حكومة أغلبية وطنية 
تش�ارك فيها األحزاب الفائزة م�ع وجود معارضة قوية 
أيضا« كما نقلت عنه الوكالة العراقية الرس�مية مشريا 
اىل أن »الح�زب الديمقراط�ي لدي�ه خصوصية ورؤية يف 
كردس�تان وهناك م�رشوع خاص مع االتح�اد الوطني 

الكردستاني«.
واوضح أن »املباحثات بش�أن منصب رئيس الجمهورية 
ل�م تتط�رق حتى اآلن م�ع االتح�اد الوطن�ي«. وأكد أن 
»هن�اك تفهم�اً مع التي�ار الصدري بخصوص تش�كيل 

الحكومة الجديدة.
واش�ار محمد اىل ان الح�زب الديمقراطي يرهن موقفه 
من تش�كيل الحكوم�ة االتحادي�ة الجدي�دة بمخرجات 
املباحثات بني الكتلتني الش�يعيتني االكرب التيار الصدري 
واإلط�ار التنس�يقي للق�وى الش�يعية ال�ذي يض�م كالً 
م�ن نوري املالك�ي رئيس ائتالف دول�ة القانون وهادي 
العام�ري رئيس تحال�ف الفتح وحيدر العب�ادي رئيس 
ائت�الف النرص وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة 
وفال�ح الفي�اض رئيس حرك�ة عطاء وهم�ام حمودي 
رئي�س املجلس األعى اإلس�المي فضال عن ش�خصيات 

شيعية أخرى.
وش�دد بالقول نحن لغاية اآلن ال ندعم اي طرف س�واء 
التي�ار الصدري أو االطار التنس�يقي الننا نريد أن نكون 

رشكاء وركناً اساسياً يف الحكومة املقبلة .
يش�ار اىل ان التيار الصدري واالطار التنسيقي قد اجريا 
جلس�تي ح�وار يف بغ�داد والنج�ف بحض�ور قيادييهما 
لالتفاق عى شكل الحكومة الجديدة التي يريدها الصدر 
حكوم�ة اغلبي�ة فيما يرص ق�ادة االطار ع�ى ان تكون 
حكوم�ة توافقية لك�ن وجهات النظ�ر مازالت مختلفة 
ح�ول املوضوع بانتظار جولة ثالث�ة خالل االيام القليلة 
املقبلة. يشار اىل ان النتائج النهائية لالنتخابات املصادق 
عليها من قبل املحكمة االتحادية العليا يف 22 من الشهر 
امل�ايض العليا قد أظهرت تصدر التي�ار الصدري بزعامة 
مقت�دى الص�در له�ا يليه املس�تقلون ثم تحال�ف تقدم 
برئاس�ة رئيس الربمل�ان محم�د الحلبويس )س�ني( ثم 
ائت�الف دولة القانون برئاس�ة ن�وري املالكي ثم الحزب 

الديمقراطي برئاسة مسعد بارزاني.

وفد من التيار الصدري يتحدث عن »تفاهمات جيدة« مع الدميقراطي.. والصدر يستقبل احللبوسي يف احلنانة

أربيل والنجف.. »حراك كبري« لتشكيل احلكومة
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      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د محافظ دي�اىل مثن�ى التميم�ي، أمس 
الثالثاء، أن التنسيق مع اقليم كردستان يعد 
رشطاً للقضاء عى بقايا »داعش« االرهابي 
يف املحافظ�ة، فيم�ا كش�ف عن خط�أ أمني 

كبري.
وق�ال التميم�ي ان »الح�دود الفاصل�ة بني 
اقلي�م كردس�تان وبقي�ة مناط�ق الع�راق 
ش�هدت نشاطا داعش�يا، وال يمكن القضاء 
عى داع�ش من دون التنس�يق م�ع االقليم 

ملعرفتهم الجغرافية وتبادل املعلومات«.
وأض�اف »جغرافية ح�وض حمرين معقدة 

وتمت�د ع�رب ث�الث محافظ�ات، والحادث�ة 
االخرية يف جبال وبحرية حمرين كان الهدف 
منها خلق جو من قبل التنظيم بانه متواجد 
يف دياىل بالتايل هي مجرد مجاميع صغرية«. 
وتاب�ع التميمي »لدينا إمكاني�ة يف الحد من 
ه�ذه املجاميع وهن�اك عمليات عس�كرية 
والس�يطرة ع�ى اغلب مناط�ق املحافظة«، 

مؤكدا«الحاجًة اىل جهد استخباراي قوي.
ونامل من قيادة العمليات املشرتكة يف خطة 
2022 تسليح الجيش بمعدات فنية ونواظري 
ليلية وتجهيز كل مناط�ق دياىل بالكامريات 
الحراري�ة وتوجي�ه رضبات جوي�ة ملناطق 
تواجدها يف املناطق غري ماهولة بالسكان«.

وبني »اي مكان مهجور يف املحافظة تستغله 
مجاميع داعش االرهابية، واالجهزة املحلية 
ليست لديها امكانية لرشاء طائرات مسرية 
واجهزة عسكرية سوى وزارة الدفاع وهناك 
عم�ل امن�ي متواص�ل للقض�اء ع�ى هذه 

املجاميع«.
واردف التميم�ي بالق�ول »لدين�ا كام�ريات 
حرارية يف قس�م كبري من مناطق املحافظة 
ت�م رشائها م�ن موزاناتن�ا املخصصة؛ لكن 
املناط�ق البعيدة ع�ن مراكز امل�دن والنائية 
تحت�اج اىل نصب الكام�ريات، واليوجد مربر 
رسمي لتأخري اعدام االرهابيني، أما االمن ال 
يتحقق بالبندقية فقط بل من خالل اشرتاك 

كل فعاليات املجتمع«.
ون�وه التميمي اىل »خط�أ أمني كبري بتغيري 
الق�ادة االمنيني يف املحافظ�ة دون اخذ رأي 
املحاف�ظ امللمة بامن املحافظة«، مس�تذكراً 
»كان لدينا قادة امنيني اش�داء ولديهم الباع 
يف مقارع�ة التنظي�م والحاجة الي�وم تؤكد 
اع�ادة النظ�ر بخصوص الق�ادة االمنيني يف 
دياىل ونام�ل بتكامل امني ب�ني الحكومتني 

االتحادية واملحلية«.  
وات�م »ل�و ان املس�ؤولية بي�د املحافظ�ة ملا 

وصلت االمور اىل هذا الوضع الحايل«.
وبما يخ�ص تركة املحافظة، ق�ال التميمي 
»ورثنا تركة ثقيلة من ال�وزارات لدينا 179 

الرتبي�ة  وزارة  مدرس�ة مهدم�ة يف عه�دة 
واملحافظ�ة س�لمت ال�وزارة 106 م�دارس 
مؤثثة، وتوقف العمل بمستش�فى االسرتايل 
ومش�اريع املج�اري وامل�اء منذ 8 س�نوات 
وع�رشات املش�اريع الحكومي�ة معطل�ة يف 
االتحادي�ة  الحكوم�ة  املحافظ�ة وناش�دنا 

بمئات الكتب ولم تلبي النداء«.
املحارضي�ن  بموض�وع  التميم�ي  وخت�م 
املجاني�ني »س�ابقا عمل�وا م�ن دون رواتب 
وقام�وا بتغطية ش�واغر جمي�ع املدارس يف 
دي�اىل ومن املفرتض مغادرة هذه التس�مية 
واملب�ارشة بتعيينهم عى مالك وزارة الرتبية 

الدائم يف موازنة 2022«.

حمافظ دياىل حيدد رشطًا للقضاء عىل داعش يف املحافظة: »هناك خطأ أمني كبري«

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، 
أم�س الثالثاء، توقيع�ه عى جدول 

ترقيات كانون الثاني 2022.
ونق�ل بيان ملكتبه تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه ع�ن الغانمي 
قول�ه، »مثلما انصفنا املس�تحقني 
يف جدول ترقية تموز املايض، عملنا 
عى انصاف ضباط وزارة الداخلية 
الذي�ن يس�تحقون اإلنص�اف م�ن 
منحهم حقوقه�م، يف جدول ترقية 
كان�ون الثان�ي 2022 ال�ذي وقعنا 

عليه ووضعنا يف حساباتنا األبطال 
يف س�واتر القت�ال والذي�ن يعملون 
جاهدين لتقدي�م أفضل الخدمات، 
فضال ع�ن الجرحى وكذل�ك الذين 

سيحالون إىل التقاعد«. 
وأض�اف »نح�ن نعلم م�دى أهمية 
الرتقي�ة للضب�اط، نرج�و لجميع 
والعط�اء  النج�اح  املش�مولني 
الدائ�م لخدم�ة ه�ذا البل�د وأمنه« 
مؤكدا »س�نعمل جاهدي�ن عى أن 
يك�ون ضباطن�ا يف أماكنه�م التي 
يستحقونها، ونحن أحرص عليهم 

فهم أبناؤنا وإخواننا«.

وزير الداخلية يوقع عىل جدول ترقية 
كانون الثاين: األولوية هلؤالء

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف محافظ دياىل، مثنى التميمي، عن تفاصيل جديدة 
حول جريم�ة قتل مدير عام دائرة ج�وازات األعظمية، 
املغدور العقيد ي�ارس الجوراني عى يد عصابات داعش 

االرهابية قبل أيام يف املحافظة التي أختطف فيها.
وق�ال التميم�ي ان »الش�هيد املغ�دور مدي�ر ج�وازات 
األعظمي�ة ذه�ب للصي�د يف منطقة غ�ري مأهولة وغري 
ممس�وكة أمنياً وأعطى فرص�ة لإلرهابيني بالنجاح يف 

إعتقاله وقتله وبرهن عى وحشية داعش«. 
وكش�ف، ان »من نفذ عملية نحر الشهيد الجوراني هو 
من ناحية جل�والء وكان ضابطاً أمنياً وبعد عام 2014 

تم ط�رده بفعل انتماءته للتنظيم�ات االرهابية ويقال 
ان ش�قيقه ضابط برتب�ة عميد يف وزارة الدف�اع حالياً 
ببغداد«، مؤكدا انه »وحس�ب الجهة االستخبارية فأننا 

سنصل خالل أيام اىل النتائج النهائية«. 
وأضاف التميمي »حسب معلوماتي فان الجوراني كان 
من املقاتلني األشداء ضد داعش وسجله حافل بذلك لهذا 
فقد اتخذ االرهابيون هذا اإلجراء بحقه وقتلوا الش�هيد 

نحراً وغدراً إنتقاماً لبطوالته ضد االرهاب«. 
ولف�ت اىل ان »أغل�ب االرهابي�ني الدواع�ش م�ن أبن�اء 
املناط�ق املج�اورة م�ن س�د وت�الل حمري�ن وعددهم 
بحدود الع�رشات«.  وتابع محافظ دي�اىل »لدينا جميع 
البيانات الخاصة باالرهابيني وقسم من أطلق رساحهم 

بضغط سيايس بحجة املخرب الرسي وعادوا اىل ممارسة 
أعمالهم االرهابية«. 

وكانت عصابات داعش االرهابية قد اختطفت يف 13 من 
كانون االول املايض 4 أش�خاص خالل رحلة صيد قرب 
بح�رية حمري�ن يف محافظة دياىل، وه�م مدير جوازات 
االعظمية العقيد يارس الجوراني، إىل جانب منتس�ب يف 

الحشد الشعبي، وموظف يف مرصف، ورابع كاسب. 
ويف 29 م�ن الش�هر امل�ايض أي بع�د 16 يوم�اً ع�ى 
اختطافه�م بثت داعش ص�وراً لنح�ر الجوراني وقتله 
ذبحاً، م�ع الثالثة اآلخرين املختطفني معه بعد محاولة 
ق�وات مكافحة اإلرهاب لتحريرهم التي وصلت بالفعل 

اىل منطقة تواجدهم.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو يف اإلطار التنسيقي، أمس 
الثالثاء، عن موعد لقاء وفد اإلطار بزعيم 
التي�ار الصدري الس�يد مقتدى الصدر يف 
النجف األرشف.وق�ال وائل الركابي، »لم 
تحدد حتى اآلن موعد زي�ارة وفد اإلطار 
التنس�يقي اىل النج�ف االرشف، لكن من 
املؤكد انها ستجري خالل هذين اليومني 

وقبل انعقاد جلسة الربملان املقررة األحد 
املقبل«.

وأضاف »ال زلنا نعتقد ان التيار الصدري 
واإلطار التنس�يقي س�يدخالن الجلس�ة 
األوىل وه�م متفقون وان ال تخرج الكتلة 

األكرب من البيت الشيعي«.
وكان اإلط�ار التنس�يقي، أك�د حضوره 
للجلس�ة األوىل ملجل�س الن�واب الجدي�د 

املقرر انعقادها األحد املقبل.

يذكر ان الس�يد الصدر اس�تقبل األربعاء 
امل�ايض يف منزله بالنجف وفداً من اإلطار 
ضم رئيس تحالف الفتح هادي العامري 
وأم�ني ع�ام عصائ�ب أهل الح�ق قيس 
الخزعي ورئيس هيئة الحش�د الش�عبي 

فالح الفياض.
وُبعي�د اللق�اء، ن�رش الس�يد الصدر عى 
صفحات�ه الرس�مية يف مواق�ع التواصل 
االجتماعي قصاصة ورقي�ة كتب عليها 

»حكوم�ة أغلبي�ة وطني�ة ال رشقية وال 
غربية«.

فيما وص�ف العامري اللق�اء بانه »كان 
إيجابياً ومس�ؤوالً ومنطلق�اً من تغليب 
القوي�ة، والنج�اح يف  الدول�ة  مصلح�ة 
املرحلة املقبلة« مضيفا »سيتم استكمال 
بحث ضمانات النجاح يف بناء الدولة ويف 
األي�ام القريبة املقبلة س�تكون لنا عودة 

مرة أخرى للنجف«.

كش�ف محافظ دي�اىل مثن�ى التميمي، 
أمس الثالث�اء، االطاح�ة بضابط أمني 
يف  املخ�درات  تج�ارة  م�ن   %20 يدي�ر 
املحافظ�ة. وق�ال التميم�ي ان »دي�اىل 
تاتي باملرتب�ة العارشة بتهم�ة تعاطي 
املخ�درات ومش�كلتنا تكم�ن بممر مع 
اقلي�م كردس�تان واغلب التج�ارة تاتي 
من�ه، ولدين�ا معلوم�ات ان عصاب�ات 
كب�رية يف مناط�ق كالر واخرى مجاورة 
لدياىل تعمل عى توريد املخدرات باتجاه 
املحافظ�ة ومنه�ا اىل العاصم�ة بغ�داد 
»اعتق�ال  اىل  واش�ار  واملحافظ�ات«.  
ضابط أمني يعم�ل بتجارة املخدرات يف 
دي�اىل متلبس�اً بالجرم وحالي�اً موقوف 
يف الس�جن وكان يش�كل 20% م�ن هذا 
الخرق يف املحافظة«.   واضاف التميمي 
»الي�وم نمتل�ك طاقة جي�دة يف معالجة 
املخ�درات ولدين�ا 300 موق�وف بتهمة 
التعاطي ولدينا مكتب ملكافحة املخدرات 
تابع ل�وزارة الداخلية يعم�ل ليل نهار، 
باالضافة اىل توجه العشائر يف مكافحة 
هذه الظاهرة«. واقرتح »أنش�اء سجن 
كبري ملروجي وتج�ار املخدرات يف مكان 
بعيد وتش�كيل لجنة الص�دار القرارات 
باشد العقوبات، واملتعاطني هم الحلقة 
»هن�اك ش�خوص  االضع�ف«، خاتم�اً 

لديهم إمكانية بمكافحة هذا امللف«.

تفاصيل جديدة عن جريمة نحر العقيد اجلوراين: القاتل وشقيقه حيدثان صدمة!

عضو يف اإلطار يتحدث عن »اتفاق« بني التنسيقي والتيار الصدري
 قبل جلسة الربملان 

اإلطاحة بضابط
 أمني يدير 20% من جتارة 

املخدرات يف دياىل

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف الناطق باس�م القائد العام للقوات املس�لحة، اللواء يحيى رس�ول، 
ع�ن آخر تط�ورات يف صفقة مقاتالت رافال الفرنس�ية لحس�اب الجيش 

العراقي.
وقال رس�ول، يف ترصي�ح متلفز، »وصلن�ا ملراحل متقدم�ة يف التعاقد مع 
فرنس�ا ل�رشاء طائرات }راف�ال{ ويجب تهيئ�ة األمور اللوجس�تية لها يف 

القواعد العراقية«.
وأض�اف »}رافال{ هي طائرة متعددة االغ�راض تعبوية متصدية وتفيدنا 

أحياناً أكثر من أف 16«. 
وأكد رس�ول »نحتاج اىل منظومة دفاع متكامل�ة ورادارات واطئة وأخرى 

عالية وصواريخ جو - جو وغريها«. 
وش�دد انه »ال يمك�ن بناء القدرات العس�كرية يف ظ�ل تخصيصات مالية 

بسيطة ونشكو قلة املوازنة للجانب القوة الجوية«.  
وكان�ت لجنة االم�ن والدفاع النيابية الس�ابقة كش�فت يف حزيران 2021 
عن »تفاهمات أولية مكتوبة تتضمن اس�ترياد طائرات فرنسية من طراز 
}رافال{ مع تعزيز رادارات قيادة الدفاع الجوي وتعزيز قدراتها« مؤكدة ان 
»العراق يتجه للبحث عن تنويع مصادر التس�ليح وس�ط تصاعد تحديات 
املخاط�ر األمني�ة والسياس�ية وتع����ثر مل�ف ال����طائ�رات الحربية 

األمريكية طراز }إف-16{«.

الناطق باسم القائد العام يكشف آخر تطورات 
بشأن صفقة »رافال« الفرنسية

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت دائ�رة الوقاي�ة يف هيئ�ة 
النزاه�ة االتحاديَّ�ة ع�ن إفص�اح 
األع�ى  القض�اء  رئي�س مجل�س 
ته املاليَّة للعام  فائ�ق زيدان عن ذمَّ

.2022
�ت  وأش�ارت الدائ�رة إىل أنَّه�ا تلقَّ
ة  ة بكشف الذمَّ االس�تمارة الخاصَّ
املاليَّ�ة لرئي�س مجل�س القض�اء 

األعى للعام الجاري.
وكان�ت النزاهة قد أفصحت أواخر 
العام 2019 ع�ن تفاصيل التعديل 

 30 رق�م  الناف�ذ  لقانونه�ا  األول 
لس�نة 2011، بع�د إق�رار مجلس 
النُّوَّاب التعديل، طبقاً ألحكام البند 
أوالً من املادَّة )61( والبند ثالثاً من 
املادَّة )73( من الدستور، إذ أشارت 
املادَّة )16/ أوالً/ ه�( من التعديل 
إىل إل�زام كلٍّ م�ن )رئي�س مجلس 
األعى والقض�اة وأعضاء  القضاء 
االدعاء الع�ام(، فضالً عن غريهم 
�ن يش�غلون إح�دى الوظائف  ممَّ
نته  واملناصب الرس�ميَّة، كما تضمَّ
املادة يف فقراته�ا األخرى، بتقديم 

إقرار عن ذممهم املاليَّة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أطلقت قيادة عمليات دياىل للحشد 
الش�عبي عملي�ة أمنيرّ�ة لتفتي�ش 

ضفتي نهر دياىل. 
وذك�ر بي�ان الع�الم الحش�د تلقت 
وكال�ة }الفرات نيوز{ نس�خة منه 
ان »ألوي�ة الحش�د الش�عبي اللواء 
}110 - 20 - 28{ وبإسناد صنوف 
وخدم�ات القيادة رشع�ت يف تمام 
الس�اعة التاس�عة صباحاً بعملية 

أمنيرّة واس�عة لتفتيش ضفتي نهر 
دياىل وتأمينها من فلول داعش«.

قواتن�ا وف�ق  تتق�دم   « وأض�اف   
لتحقي�ق  االٔمني������ة  الخط�ط 
أهدافها املرسومة حتى الوصول اىل 
مص�ب نه��ر دي�����اىل وتأمينها 
بالكامل ت�زامنا مع س�وء األحوال 
الجوي�����ة وال��ضب�اب الكثيف 
عى  الف���رص�ة  لتف���وي����ت 
املدن اآلمنة  اإلرهابيني الس�تهداف 

واملواطنني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

الداخلي�ة  وزارة  وكي�ل  بمتابع�ة 
لشؤون الرشطة الفريق عماد محمد 
محمود، بعملية نوعية، القت مفارز 
س�يطرة بغ�داد واس�ط التابع�ة اىل 
مديرية شؤون الس�يطرات والطرق 
الخارجي�ة يف قي�ادة رشط�ة بغداد 
القب�ض ع�ى مته�م يحم�ل ٥ كغم 
من املخدرات حيث حاول النفاذ من 
السيطرة من خالل مباغتة منتسبي 

اس�تيقافه  ت�م  حي�ث  الس�يطرة 
وتفتيش املضبوط�ات التي بحوزته 
وتب�ني ان�ه يحم�ل كمية م�ن مادة 
الكرستال املخدرة تبلغ ٥ كغم حيث 
تم تسليمه مع الكمية املضبوطة اىل 
الجهات املختص�ة التخاذ اإلجراءات 
وف�ق  بحق�ه  الالزم�ة  القانوني�ة 
القان�ون، فيم�ا وجه وكي�ل الوزارة 
لش�ؤون الرشط�ة بتكريم منتس�ب 
الس�يطرة ال�ذي الق�ى القبض عى 

املتهم النتباهه وحسه االمني.

رئيس جملس القضاء يفصح عن ذمته
 املالية للعام 2022

احلشد الشعبي يطلق عملية أمنية لتفتيش 
ضفتي هنر دياىل

وكالة شؤون الرشطة تضبط ٥ كغم
 من املخدرات يف سيطراهتا 
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة االتص�االت، أم�س الثالثاء، ع�ن أبرز 
مي�زات مرشوع )الفايرب تو هوم(، فيما أش�ارت اىل 
االس�تعانة بخرباء مرصيني بش�أن م�رشوع القمر 

الصناعي.  
وقال املتحدث باسم الوزارة رعد املشهداني إن »وزارة 
االتصاالت بارشت خطتها االسرتاتيجية لعام 2020 
وكان هناك بعض املشاريع املتفق عليها خالل العام 
2021، منه�ا املرشوع الوطني ومرشوع )الفايرب تو 
هوم( ومرشوع )FTTH( الكابل الضوئي، الذي أنجز 
العم�ل به يف عدد م�ن مناطق بغ�داد، قاطع الكرخ، 
وهي منطقة املنص�ور، والداودي والخرضاء، وبدالة 
الحرية، والكاظمية، والش�علة، والجكوك، ومنطقة 

الخرضاء األمنية«.  
وأض�اف أن »م�رشوع )الفايرب تو ه�وم( يعترب من 
املش�اريع املهمة، وهي خدمة إعادة الهاتف األريض 
اىل الب�داالت والعم�ل به، حيث وصل�ت هذه الخدمة 

اىل أكثر من 55 ألف مش�رتك، وتم اس�تبدال  البداالت 
املتهالك�ة بب�داالت الكرتونية حديث�ة، اعتمدت فيها 
خدمت�ان ،وه�ي خدمة الش�عرية االلكرتوني�ة التي 
توف�ر )ال�داون ل�ود( التي تك�ون عبارة ع�ن ألعاب 
الرسع�ة متفانية يف الدقة، إضاف�ة إىل فتح عدد من 
القنوات التلفزيونية، فضالً عن نقاء الصوت ورسعة 
االتص�ال«.   وتابع أن »هذه الخدمة تكون بأس�عار 
مدعوم�ة وبالدينار العراقي، حيث إن س�عر الفايرب 
من أريض اىل أريض يكون بمبلغ  5 دنانري ومن أريض 
اىل محافظ�ات أريض ب�� 15 ديناراً، وم�ن أريض اىل 
موبايل 50 ديناراً »، مؤكداً أن »هذه الخدمة توفرت 
يف جانب الكرخ وخالل أيام أو ش�هر ستكتمل يف تلك 
املناط�ق، وس�نعمل عليها يف املرحل�ة املقبلة بجانب 
الرصاف�ة«.   وأش�ار إىل أن »مرشوع الكابل الضوئي 
ل�ن يخترص فقط عىل محافظة بغداد، بل سيش�مل 
جمي�ع املحافظات خالل الفرتة القادمة، باس�تثناء 
إقليم كردس�تان، حيث إن كوادرنا الهندسية والبنى 
التحتية مستعدة لتطوير هذا املرشوع«، موضحاً أن 

»هذه الخدمة ستنطلق يف عدد من املحافظات خالل 
األيام القليلة القادمة«.  

وب�ني أن »هناك تقص�رياً يف رسع اإلنرتنت، حيث إن 
وزارة االتصاالت أطلقت عدداً من الرشكات املنافسة، 
وم�ن ح�ق أي رشك�ة أن تق�دم أفض�ل الخدم�ات 
والعروض من أجل ايصال الرسالة الواضحة لخدمة 

املواطن واملشرتك العراقي«.  
ولف�ت إىل »وجود تعاون مش�رتك ثالث�ي بني العراق 
واململكة األردنية وجمهورية مرص العربية، للتعاون 
والتبادل، بحس�ب ما دعا إلي�ه مؤتمر القمة الثالثي 
ال�ذي أكد عليه رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي 
وهي خدمة القم�ر الصناعي العراقي األول«، مؤكداً 

أن »هذه الخدمة ما زالت قائمة«.  
كما أشار إىل أنه »تمت االستعانة بخربة املرصيني يف 
هذا الش�أن، وفتح الدعوات اىل كل الرشكات العربية 
والعاملية التي لديها خربة يف صناعة وتنفيذ مشاريع 
األقمار الصناعية«، معرباً عن أمله بأن«يكون هناك 

قمر صناعي عراقي بامتياز«.

االتصاالت تعلن إنجاز مرشوع الكابل الضوئي يف مناطق عدة ببغداد

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التج�ارة ع�ن رصف ع�رش دفع�ات من مس�تحقات 
الفالحني ملس�وقي الحنطة موس�م 2021 وبملغ اجم�ايل ) ترليون 

و٣0 مليار و٧51 مليون (دينار . 
وقال�ت الوزارة يف بي�ان نقال عن مدير عام الرشك�ة العامة لتجارة 
الحب�وب املهندس باس�م نعي�م العكي�ي ان اهتمام وزي�ر التجارة 
الدكتور عالء الجبوري ومتابعته املس�تمرة مع وزارة املالية اثمرت 
عن تامني هذه املبالغ  لدعم رشيحة الفالحني اس�تعداداً للموس�م 
التس�ويقي املقبل الذي ينطلق يف شهر نيسان القادم من هذا العام 

والذي يمثل الخزين االسترتاتيجي ملادة الحنطة املستخدمة يف انتاج 
مادة الطحني املجهز ضمن مفردات السلة الغذائية .

مش�رية ان رشكة الحب�وب وبتوجيه من وزير التج�ارة قد اطلقت 
للفالح�ني  املالي�ة  املس�تحقات  لتس�ديد  دفعت�ني م�ن حس�ابها 

واملزارعني  
ملوس�م الحنطة 2021 ، ووفق نظام االس�بقية يف التس�ويق والتي 

بموجبها يتم رصف املستحقات يف فروع ومواقع الرشكة .
ه�ذا ومن الجدي�ر بالذكر ان مجلس ال�وزراء كان ق�د اقر كذلك يف 
جلس�ته االعتيادي�ة الرابعة واالربع�ون رصف 250 مليار لتس�ديد 

مستحقات الفالحني ملسوقي الحبوب للعام 2021 .

التجارة تعلن رصف »10« دفعات من مستحقات الفالحني 
ملسوقي احلنطة موسم 2021

اإلعامر تطلق »خطة كبرية« لتأهيل الطرق العامة
    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة اإلعم�ار واالس�كان، أمس 
الثالث�اء، ع�ن تفاصي�ل خطته�ا لتأهي�ل 
الطرق العامة والجس�ور يف عم�وم البالد، 
فيما أشارت إىل إعداد خطة كبرية بالتنسيق 
م�ع وزارة التخطيط تش�مل 6٣ مرشوعاً 

لتأهيل الطرق.
وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور أحد 
تش�كيالت وزارة االعمار حس�ني جاس�م، 
إن�ه »بعد توق�ف أعمال الصيان�ة منذ عام 
201٣ وحتى اآلن قامت الوزارة بالتنس�يق 
م�ع وزارة التخطي�ط الت�ي أع�دت خطة 
كب�رية لتأهيل الط�رق العامة تمثلت يف 6٣ 
مرشوعاً بأط�وال تتجاوز األل�ف كيلومرت 
وأكثر من ٣9 تقاطعاً ،وأكثر من 15 جرساً 

سيتم صيانتها يف هذه الخطة«.
أط�وال  »مجم�وع  أن  جاس�م  وأض�اف 
الجس�ور التي س�تتم صيانتها تبلغ ٧٣25 
مرتاً وتتمثل بإزالة التشوهات والتكرسات 
التي حصلت، وس�تكون الصيان�ة جذرية 
تركزت عىل الطرق الرابطة بني املحافظات 

حيث كثرت الحوادث مؤخراً«.
ولف�ت إىل أن »األعمال ستش�مل التخطيط 
للش�وارع والعالم�ات املروري�ة م�ن أج�ل 
رفع مس�توى األمان حيث رصدت الخطة 
الجس�ور الت�ي تحت�اج اىل تأهي�ل ،وكذلك 
انش�اء بع�ض التقاطع�ات الت�ي تزيد من 
مس�توى األم�ان يف ه�ذه الط�رق وتقليل 
الحوادث فيه�ا، كما أدرج يف الخطة تأهيل 
بعض التقاطعات مع املرور الرسيع نتيجة 
زي�ادة التجمع�ات الس�كانية يف الطري�ق 
الرسي�ع لكونه أنش�ئ يف ثمانينيات القرن 
املايض، وهناك جس�ور وتقاطعات أنشئت 

للتطورات املستقبلية«.
وأش�ار إىل أنه »تم اإلع�الن قبل أيام بتنفيذ 
أك�رب عملية تأهي�ل للطرق من�ذ أكثر من 
٣0 عاماً وه�ي تأهيل طريق بغداد كركوك 
الذي يعد من أس�وأ الطرق بس�بب األعمال 
الحربية وتركه من دون صيانة«، مبيناً أنه 
»يف الس�نتني األخريتني عمل�ت الوزارة عىل 
تأهيل أجزاء بس�يطة م�ن الطريق تمثلت 
ب��)25( ك�م وأنجزته�ا ،و25 ك�م س�يتم 

إنجازها خالل الشهرين املقبلني«.
وتابع أن »العقود األربع�ة التي تم إبرامها 
تمثل�ت بتأهي�ل طريق كامل بط�ول 400 
كم، والدائرة لم يس�بق له�ا القيام بعملية 

تأهيل به�ذا الط�ول دفعة واح�دة«، الفتاً 
وزي�ري  بدع�م  حظ�ت  »الخط�ة  أن  إىل 
االعم�ار والتخطيط اللذي�ن تبنيا املوضوع 
ه�ذه  أع�دت  الت�ي  وزارتيهم�ا  بك�وادر 
الخطة بالتنس�يق مع املحافظات وحددت 
القادم�ة  األي�ام  وستش�هد  األولوي�ات، 
املبارشة الفعلية بالعمل حس�ب األولويات 

واالرضار«.
وأردف بالق�ول: »دائرتن�ا أيض�اً ماضي�ة 
يف انش�اء املمرات الثانية وسنش�هد خالل 
الف�رتة املقبلة إنش�اء املم�ر الثاني لطريق 
فج�ر آل بدير يف الديواني�ة بطول 52 كم«، 
مبيناً أن »الش�هر الحايل سيش�هد املبارشة 

يف املمر«.
ون�وه إىل أن »ال�وزارة س�تحيل أكرب جرس 
بط�ول ٣ كم يف بح�رية حمري�ن والذي تم 
تصميم�ه كبدي�ل للطري�ق ال�ذي تع�رض 
للس�يول قبل ٣ س�نوات، واآلن أهايل دياىل 
يعانون من انقطاع الطريق بسبب السيول 
وبدأوا يسلكون طريقاً آخر فيه خطورة«، 
الفت�ًا إىل أن »الدائرة م�ن جانبها ومن أجل 
عدم تك�رار األرضار التي تصي�ب الطريق 
نتيج�ة ارتفاع الس�يول عمدت اىل انش�اء 
جرس س�يكون بديالً ناجحاً وهو مرشوع 

ضخم جداً«.
وبشأن طريق بغداد – كركوك، قال جاسم: 
إن�ه »تم توقي�ع 4 عقود قب�ل نهاية العام 
وت�م توقيع مجموعة من عقود املش�اريع 
للصيان�ة التي ت�م ذكرها«، مش�رياً إىل أن 
»طريق الدورة يوس�فية من الطرق املهمة 
الت�ي تنفذه�ا الدائرة الس�يما أن املرشوع 
تلكأ منذ العام 2012 اىل العام 2021 حيث 
شهد يف العام املنرصم نهضة كبرية وإزالة 

كل املعوقات أمامه«.
ونب�ه ع�ىل أن »هن�اك عمالً مضني�اً تقوم 
به الدائ�رة من خالل ال�رشكات العاملة يف 
املرشوع وتقدم نس�بة االنجاز اىل أكثر من 
60%«، متوقعاً أن »يشهد هذا العام دخوله 
يف الخدمة«. وحول الطرق األخرى، لفت إىل 
انه »تمت إحالة طريق الحر كمالية بسبب 
معانات�ه م�ن تلف كبري وبع�ض الطرق يف 
النجف والديوانية )ممر االياب( الذي يعاني 
من تشوهات كبرية نتيجة مرور األحمال«. 
وأشار إىل أن »هناك مشاريع أخرى تمثلت 
يف طري�ق الك�وت – عم�ارة، وأيضا طريق 
مدخ�ل الديواني�ة باتجاه الطري�ق الرابط 
بالرسيع وهو من املش�اريع االسرتاتيجية 

املهمة يف محافظ�ة الديوانية لكونه طريق 
أشبه بالطريق الحويل الذي دائما ما يعاني 
س�كان الجنوب املتجهني لكربالء املقدسة 
والنج�ف األرشف من خ�الل دخولهم أثناء 

الزيارات املليونية«.
وأك�د أن »جمي�ع الط�رق التي ت�م ذكرها 
تتحمل األحم�ال الكبرية وت�م فيها إدخال 
تقني�ة املواد املحس�نة واملصممة يف عملية 
الخليط االس�فلتي«، مضيفاً: »دائرتنا أول 
دائ�رة عراقية أدخلت م�ادة البوليمار عىل 
خواص االس�فلت وهذا األم�ر يدعو للفخر 
ونفذناه�ا بنتائ�ج مبهرة، وس�يتم تعميم 
ه�ذه الفكرة ع�ىل كل الط�رق التي تعاني 
من األحمال كطري�ق الحر كمالية وطريق 

الديوانية والطرق األخرى«.
وبخصوص مش�اريع وط�رق نينوى، قال 
جاس�م: إن »الدائ�رة ورغم األزم�ة املالية 
أنج�زت الجس�ور األول والثان�ي والثال�ث 
وأدخل�ت الخدمة ع�ام 2020، واآلن تعمل 
عىل صيان�ة الجرسي�ن الراب�ع والخامس 
م�ن خ�الل الرشك�ة األجنبية ك�ون هذين 
الجرسي�ن فيهم�ا تقني�ة خاص�ة ليس�ت 

بالتقليدية«.
تعرض�ت  نين�وى  »جس�ور  أن  وأوض�ح 
للتدم�ري أثناء فرتة التحري�ر من عصابات 
أعم�ال  تش�هد  واآلن  اإلرهابي�ة  داع�ش 
الصيان�ة«، مؤك�داً أن »أعم�ال الصيانة يف 
املوصل مس�تمرة وتمثلت بالطريق الرابط 
بني بغداد - موصل حيث تم انجاز مقاطع 
مهمة ،وهناك مقطعان أيضاً بطول 90 كم 
،فضالً ع�ن تأهيل طريقي الذهاب واإلياب 
املمتدين من ح�دود محافظة صالح الدين 

اىل حدود بلدية املوصل«.
وأكمل: »كما أنجزنا جرس القيارة يف املوصل 
وج�رس الكوير والتي تدم�رت أثناء الحرب 
ولدين�ا خط�ة يف صيانة الجرس الس�ادس 
وه�و مهم حي�ث ينق�ل األحم�ال الثقيلة 
املقبلة من تركيا باتج�اه املوصل«، مؤكداً 
أن »هناك تنسيقاً عالياً مع املحافظة حول 
الط�رق والجس�ور ومنها الطري�ق الحويل 
حي�ث دعوا ال�وزارة إلع�داد التصميم لهذا 
الطري�ق«. وأك�د أن »ال�وزارة ماضية مع 
جميع املحافظات إلنجاز املشاريع«، مبيناً 
أن »حرك�ة العم�ل س�واء كان خاص�اً أو 
حكومياً س�وف ينعك�س بطريقة مبارشة 
يف كس�ب الش�باب للعمل وتحريك العجلة 

االقتصادية للبلد«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    البصرة / محمد الجابري

ش�ارك النائ�ب االول ملحاف�ظ الب�رصة املهن�دس محم�د طاهر 
التميمي يف حفل تكريم جرحى الجيش العراقي.

واثن�ى نائ�ب املحاف�ظ يف كلمة له خ�الل الحفل ع�ىل تضحيات 
جرح�ى الجي�ش العراق�ي الذين بذل�وا الغايل والنفيس يف س�بيل 
الوطن واملقدس�ات ضد ش�ذاذ االف�اق )داعش( وعان�وا من آالم 

الجراح لسنواٍت عدة.
واضاف املهندس التميمي ان محافظة البرصة ستتبنى تخصيص 
االرايض اىل الجرحى وذوي الش�هداء، وس�تقوم الحكومة املحلية 

بعالج الحاالت املستعصية للجرحى خارج العراق.
وتعه�د التميمي بعقد لقاء قري�ب للجرحى مع محافظ البرصة، 

والتكفل بتلبية متطلباتهم الرضورية.

النائب االول ملحافظ البرصة يشارك يف تكريم 
اجلرحى بمناسبة ذكرى تأسيس اجليش

    بغداد / المستقبل العراقي

تمكن�ت هيأة املناف�ذ الحدودية، أمس الثالث�اء، بجهود ومتابعة 
دقيقة يف منفذ ميناء أم قرص األوس�ط ومن خالل تنس�يق العمل 
وتبادل املعلومات مع جهاز املخابرات الوطني تم ضبط خمس�ة 
حاوي�ات تحت�وي )م�واد كيميائي�ة خط�رة( مخالف�ة لرشوط 
وضوابط االس�ترياد حيث تجاوزت امل�دة القانونية عىل بقائها يف 
امليناء . تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العالقة وتنظيم محرض 
ضب�ط أص�ويل وإحال�ة الكيفي�ة إىل القض�اء التخ�اذ اإلجراءات 

القانونية بحق املخالفني.

    بغداد / المستقبل العراقي

تمكن�ت مفارز جه�از األمن الوطن�ي، أمس الثالث�اء، من ضبط 
مذخرين يحويان نحو )٧( ماليني علبة دوائية مهربة يف بغداد.

 وذك�رت خلية اإلع�الم األمني يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه ان »مفارز جه�از األم�ن الوطني يف بغ�داد تمكنت 
باالش�رتاك مع مفارز وزارة الصحة من ضبط مذخرين يحويان 
نح�و )٧( ماليني علبة دوائية مهربة م�ن احدى املنافذ الحدودية 

وغري خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية«.  
واشارت انه »جرى التحفظ عليها واجراء محرض ضبط اصويل«، 
مبين�ة ان »ذل�ك جاء خ�الل إجراء جولة تفتيش�ية ع�ىل املذاخر 
الدوائي�ة يف منطقة الس�عدون ملراقبة االس�عار وتاريخ صالحية 

املنتج«.

ضبط »5« حاويات حتتوي مواد 
كيمياوية خطرة يف ميناء أم قرص

األمن الوطني يضبط نحو 7 ماليني 
علبة دوائية مهربة يف بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

ل�ؤي  املس�تقيل  النج�ف  محاف�ظ  أعل�ن 
الي�ارسي، أمس الثالثاء، ع�ن قبول رئيس 
الكاظم�ي اس�تقالته  ال�وزراء مصطف�ى 
م�ن منصبه.وقال الي�ارسي يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه »اعلن وصول 
موافق�ة رئيس الوزراء عىل طلبي بإعفائي 
من منصب محافظ النجف االرشف«، مبينا 
انه »طيلة الفرتة املاضية عملت بكل حرص 
وتف�ان واخالص ما يحقق مصلحة النجف 
االرشف اوال واخريا والحفاظ عىل قدسيتها 
الخاص�ة  وامالكه�م  ودمائه�م  وابنائه�ا 
وأتأم�ل ان اك�ون ق�د وفق�ت يف تحقي�ق 
ذلك«.واض�اف ان »اكثر من خمس�ة اعوام 
تحملت املسؤولية يف ادارة الحكومة املحلية 
اخرج�ت املحافظة م�ن الكثري من االزمات 
املالية الصعبة التي عصفت بالبالد ونقص 
الخدمات وأزمة حظر التجوال يف كورونا«، 
مش�ريا اىل ان »عجل�ة العم�ل واالعم�ار لم 

تتوق�ف واصبح�ت النجف االرشف يش�ار 
له�ا بالبنان من ب�ني كل محافظات العراق 
بخدماته�ا ومش�اريعها وحرص�ت عىل ان 
تكون هذه املش�اريع وفق معايري النزاهة 
والش�فافية حفاظا ع�ىل االمان�ة االدارية 
والقانونية والرشعية تجاه اموال النجف«.

وبني انه »رغ�م كل التحديات التي واجهت 
الحكومة املحلية طيلة فرتة تسلمي االدارة 
اس�تطعنا ان نعرب اىل بر االمان واس�تطعنا 
ان نص�ل بالنج�ف اىل مرحل�ة االس�تقرار 
والتط�ور والتفك�ري نحو مدين�ة متطورة 
وف�ق االمكاني�ات املتط�ورة«، موضحا انه 
»خ�الل االع�وام القليلة القادمة س�تكون 
النجف وفق الخطط الخمسية التي وضعت 
له�ا والتي نأم�ل من املحافظ�ني القادمني 
اكمال املشوار فيها وستكون النجف مدينة 
متكامل�ة الخدمات«.وقدم محافظ النجف 
األرشف لؤي الي�ارسي، يف 24 كانون األول 
امل�ايض، اس�تقالته من منصب�ه إىل رئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي.

الكاظمي يوافق عىل استقالة حمافظ النجف 
ويكلف الكرعاوي بإدارة مهام املحافظة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أظهرت دراس�ة أجرتها كلية اقتصادي�ات األعمال يف جامعة النهرين ان انتاجية املوظف 
العراق�ي ه�ي 1٧ دقيق�ة فق�ط يومياً.وقالت عمي�دة الكلي�ة الدكتورة نغ�م النعمة، يف 
ترصي�ح صحف�ي، إن »إنتاجية املوظف العراق�ي ال تتجاوز 1٧ دقيق�ة يومياً، ت�ت�وزع 
م�ا ب�ني وص�ول�ه إل�ى املؤسسة ف��ي ال��س��اع��ة 8.5 إل���ى 9 ص�ب�اح�اً وم�ن 
ث�م وج�ب��ة اإلف�ط�ار ال�ت�ي تس�تمر ل�غ�اي�ة ال��س���اع��ة 10 وال��ن��ص��ف، 
وم��ن ث�م ي�ب�دأ العمل تتخلله اس��ت�راح�ات أو إنطفاء التيار الكهربائي بعد ش�مول 
ال�دوائ��ر بالقطع املربم�ج ال�ذي يجعل م��ن امل�وظ�ف�ني يتجمعون ف��ي امل�م�رات 
وال���س����اح���ات، إل����ى أن ي��ح��ني م�وع�د خ��روج��ه ف��ي ال�س��اع�ة 
12 ظ�ه��راً بع�د ت�ق�دي�م إج����ازة زم�ن�ي�ة ل�ل�وص�ول إل�ى املن�ازل قبل ازدحام 
الش�وارع«.وأض�����اف�����ت أن “ال�����ع�����راق ب��أم���س ال�ح�اج�ة إل��ى 
زي��ادة اإلن�ت�اج�ي�ة وع�دد س��اع�ات التش�غيل للنهوض ب�ال�واق�ع االق�ت�ص�ادي 
وال��وص��ول إل��ى مصاف ال��دول املتقدمة وتحقيق م��وارد تقيه من العجز« مؤكدًة 
أن “زي��ادة العط�ل ت�ؤدي إل�ى تأخ�ري معامالت املواطنني واملش�اريع واألع�م�ال التي 
تحتاج إىل م�واف�ق��ات ال��دوائ��ر ال�رس��م�ي�ة«.وبينت، أن »ه�ذا العدد من العطل 
أو إعالنه�ا ف�ي منتصف الليل ي�ؤدي إل�ى إرب�اك امل�وظ�ف�ني وال�ت�الم�ي�ذ وط�ل�ب�ة 
الكلي�ات خصوصاً يف أيام االمتحانات، وهذا األمر غ�ري موجود يف دول العالم التي تعتمد 
عىل أي�ام ومناس�بات معروف�ة للجميع«.وأوضحت النعمة أن »العراق بحاجة إىل قانون 
ينظم العطل فيه أس�وة بباقي ال��دول، ك�ون كثرتها تسبب خسائر بالوقت واإلنتاجية 
والتطور”، منوهة اىل أن “هناك تناقضاً بالوضع العراقي ال���ذي ي�ؤك�د أن�ه�ا أك�ث�ر 
دول���ة تمتلك موظفني وغالبية املوازنة تذهب لس�د روات��ب��ه��م وف��ي ال��وق��ت 
ن�ف�س��ه ه�ن�اك الكثري م�ن أي��ام العطل ال�ت�ي تتسبب بخسائر مادية للحكومة«.
وأوض�ح��ت عميد كلي�ة اق�ت�ص�ادي�ات األع�م�ال أن »امل�وظ��ف ال�ع�راق�ي يعاني 
م���ن )ت������راخ( ب�س��ب�ب اإلغ����الق ال��ذي تس�ببت ب�ه جائح�ة )ك�ورون�ا( 
خالل الس�نتني األخريتني”، مقرتحة “إعادة النظر به�ذا الكم الكبري من العطل يف الدولة 
بوج�ود يومي الجمعة والس�بت ال�ل�ذي��ن ي��ع���دان ع�ط�ل��ة ل�ل�م�وظ�ف�ني يف 
جمي�ع القطاعات«.أم��ا ال�خ�ب�ي�ر االق��ت��ص��ادي مصطفى أك���رم ح�ن�ت�وش 
ف�ق��د ب��ني أن��ه »ي�ج�ب ال�ت�ف�ك�ي�ر ب�اس��ت�غ�الل ال�ع�ط�ل وج�ل�ب م�ردود 
اقتص�ادي للدول�ة وإىل الس�وق العراقية«.وق�ال إن :«كلف�ة العطل الرس�مية يف العراق 
ك�ب�ي��رة ج���داً ب�س��ب�ب ان�خ�ف��اض ال�ن�ات��ج القوم�ي واألداء، خصوص�اً يف 
الدوائ�ر ال��خ��دم��ي��ة«.وب��ني أن »ال������دول ت�ت�م�ت�ع بالكثري من العطل، إال 
أنه�ا مس�تغلة، حيث يتوج�ه املوظف فيها إىل الخ�روج يف نزهة أو س�فرة أو الذهاب إىل 
مكان ترفيهي مما يفعل قطاعي الس�ياحة والنقل، أما يف العراق فيضطر املوظف إل��ى 
ال�ب�ق��اء ف�ي م�ن�زل��ه أو ال�ذه�اب إل�ى خ��ارج ال�ع�راق مما يتس�بب بخس�ائر 

كبرية للبلد«.

دراسة جديدة عن موظفي القطاع العام:
17 دقيقة فقط إنتاجية واخلسائر كبرية

حمافظ البرصة يصدر أمرًا إداريًا بتسهيل منح 
بطاقة السكن لسكان حمافظة

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أص�در محاف�ظ الب�رصة املهندس أس�عد 
العيداني، أمس الثالثاء، أمراً إدارياً بتسهيل 
مه�ام املواطن�ني الراغب�ني بالحصول عىل 
بطاقة السكن من محافظة البرصة حرصاً 

مع الضوابط.
وحصل�ت املس�تقبل العراق�ي ع�ىل وثيقة 
ُتظه�ر إصدار محاف�ظ الب�رصة املهندس 

اسعد العيداني
أمراً ادارياً يقيض بتس�هيل مهام املواطنني 
الراغبني بالحصول عىل بطاقة السكن من 

محافظة البرصة حرصاً مع الضوابط.

حمافظ واسط يعلن عن املبارشة بتطوير وتأهيل 
مدخل املحافظة الشاميل

    المستقبل العراقي/ الغانم

أعلن محافظ واس�ط الدكتور محمد جميل املياحي، أمس الثالثاء، 
عن املبارشة باإلج�راءات امليدانية لتطوير وتأهيل مدخل محافظة 
واس�ط الش�مايل من خ�الل إحالة م�رشوع تأهيل س�يطرة اللج، 
بتصمي�م جديد، يتناس�ب ومتطلبات الطري�ق الرئييس، و يتماىش 

مع أعمال توسعة طريق كوت – بغداد.
وأوضح أن هذا املرشوع هو تطوير كامل لسيطرة اللج وفق تصميم 
جديد وتوسعة ومس�ارات جديدة وإضافات عديدة، حيث تم إعداد 
التصميم بالتنس�يق مع قيادة رشطة واسط وسيتم بالعمل الفعي 
قريب�ا ليك�ون املدخل بعد إنج�ازه جميل والئق ينس�جم مع هذه 
املحافظة التي تش�هد يف الوقت الحارض حملة بناء وإعمار واسعة 

وكبرية تشمل عموم االقضية والنواحي وكذلك املناطق الريفية.
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رشكة النفط الوطنية العراقية
رشكة احلفر العراقية ـ رشكة عامة

اىل ) السادة املجهزين واصحاب الرشكات املختصة (  
م / اعالن املناقصة )28/جتهيز / 2021 / تشغييل / خمزنية / للمرة الثانية ( 

1ـ  يرس )رشكة الحفر العراقية  / رشكة عامة( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم  
لتجهيز ) مواد احتياطية ملحركات نوع )CAT 3512.3406( مختلف املواصفات والقياسات ومن منشأ الواليات 
املتحدة االمريكية )USA( مع تقديم شـهادة منشـأ مصدقة وحسب الضوابط واملواد  واصلة اىل مخازن الرشكة 

يف البرصة / الربجسية 
2 ـ سـيتم العمل وفق االليـة املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيـح ملقدمي العطاءات كافة من الدول 
املؤهلني االشـراك فيما كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدولة 

املؤهلة (
3ـ  عـىل مقدمـي املؤهلـني والراغبني يف الحصول عىل معلومـات اضافية االتصال بـ ) رشكـة الحفر العراقية / 
الهيأة التجارية / قسـم العقود اللوجسـتية )Logistic.cont.s@idc.gov.iq( )8 سـاعات يوميا( وكما موضحة 

بالتعليمات 
ملقدمي العطاءات 

4ـ  بأمـكان مقدمـي العطـاء الراغبـني يف  رشاء وثائق العطاء باللغـات )العربية( بعد تقديـم طلب تحريري اىل  
العنوان )رشكة الحفر العراقية /رشكة عامة يف محافظة البرصة / الزبري / الربجسـية ( وبعد دفع قيمة البيع 

للوثائق غري املسردة البالغة ) 100,000( مائة الف دينار 
5 ـ  اخر موعد  لتسـليم العطاءات اىل العنوان االتي ) مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة ـ الزبري ـ الربجسـية 
ـ مقرر لجنة فتح العطاءات ( يف املوعد املحدد هو  )يوم االثنني املوافق 2022/1/20 الساعة الثانية عرش ظهرا 

سوف ترفض 
العطاءات املتاخرة وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان 
التايل : ) يف البرصة ، الزبري ، الربجسية / مقر رشكة الحفر العراقية  / لجنة فتح العطاءات ( يف الزمان والتاريخ 
يـوم االثنني املوافـق 2022/1/20 ( السـاعة الثانية عرش ظهرا  يجـب ان تتضمن العطـاءات ضمان العطاء ) 
خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او سـفتجة وبمبلغ )5,670,000( خمسـة ماليني وستمائة وسبعون الف 

دينار عراقي ال غري 
6 ـ اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم )الخميس( املصادف 2022/1/16

7 ـ يف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعدا للغلق الذي يكون فيه دوام رسمي ويكون 
موعد فتح العطاءات بنفس اليوم املحدد لغلق املناقصة 

8 ـ العناوين املشار اليها انفا هي ) العراق / البرصة ـ الربجسية / رشكة الحفر العراقية / الهياة التجارية ( 
9 ـ الكلفة التخمينية للمناقصة )  188,995,000 ( مائة وثمانية وثمانون مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون 

الف  عراقي ال غري 
10 ـ يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه يتم استبعاد عطائه 

11 ـ يتم استبعاد العطاء الذي لم ترفق به معايري التاهيل املطلوبة )السيولة النقدية ( الواردة بتعليمات مقدمي 
العطاء )ورقة بيانات العطاءات ( بموجب وثائق املناقصة

مديرية زراعة حمافظة بغداد / الرصافة
االرايض / التعاقد 

اىل املستاجر /  عبد االمري حسن حممد عيل 
بالنظر لعدم استغاللك املساحة املؤجره لك 
بموجب عقدك املرقم 4655 يف 2000/2/26 
املربم عىل القطعة املرقمة 1/136 مقاطعة 
15 / جـرف النـداف  والبالغ مسـاحتها 5 
دونم واملربم وفق احكام القانون 35 لسنة 
1983 والقرار 103 لسنة 1997 وملجهولية 
محل االقامة والرتحالك عن املنطقة وعدم 
تبليغك باالنذار املوجه لك لذا ننذرك بوجوب 
اسـتغاللك ورفع التجاوزات عن مسـاحة 
عقدك خالل مـدة 90 يوم من تاريخ النرش 
وبعكسه تتخذ االجراءات القانونية لفسح 

عقدك واسرداد االرض منك فوق االصول

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد / الرصافة
فقدان 

فقدت مني اجازة العمل ملحل صياغة البيك 
كرادة داخل واملرقمة 8554 والنافذة لغاية 
31 / 12 / 2021 والصـادرة مـن جهـاز 
التقييس والسيطرة النوعية باسم / احمد 
خليـل ابراهيـم عبد الحسـني – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل الثانية 
املنطقة الثالثة 

اعالن 
اىل املتهـم الهارب الرشطـي ) حيدر صكط 
عبد خضري ( ملا كنت متهم وفق املادة )32 
/ اوال وثانيـا ( مـن ق ع د رقم 14 لسـنة 
2008 املعدل وبما ان محل تواجدك مجهوال 
اقتىض تبليغك بواسـطة هـذا االعالن عىل 
ان تحرض امـام هذه املحكمـة خالل مدة 
ثالثون يوما اعتبارا مـن تاريخ تعليق هذا 
االعالن يف محل اقامتك ومقر عملك وتجيب 
عن التهمة ضدك وعند عدم حضورك سوف 
تجـري محاكمتـك غيابيا وتحجـز اموالك 
املنقولـة وغري املنقولة ويحكم باسـقاطك 
مـن الحقوق املدنيـة ويطلب من املوظفني 
العموميني القاء القبض عليك اينما وجدت 
وتسـليمك اىل اقرب سلطة والزام املواطنني 
اخبـار  تواجـدك  بمحـل  يعلمـون  الذيـن 
السـلطات عنك وفق املـادة 69 من قانون 
اصول املحاكمات الجزائية لدى قوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008 .
رئيس محكمة 

قوى االمن الداخيل الثانية 
للمنطقة الثالثة

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل الثانية 
املنطقة الثالثة 

اعالن 
اىل املتهـم الهارب الرشطـي ) حامد مرشف كاظم عبـاس ( ملا كنت 
متهم وفق املادة )32 / اوال وثانيا ( من ق ع د رقم 14 لسـنة 2008 
املعـدل وبما ان محـل تواجدك مجهوال اقتىض تبليغك بواسـطة هذا 
االعـالن عـىل ان تحرض امام هـذه املحكمة خالل مـدة ثالثون يوما 
اعتبـارا من تاريـخ تعليق هذا االعـالن يف محل اقامتـك ومقر عملك 
وتجيب عن التهمة ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 
غيابيـا وتحجز اموالك املنقولة وغري املنقولة ويحكم باسـقاطك من 
الحقوق املدنيـة ويطلب من املوظفني العموميني القاء القبض عليك 
اينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة والزام املواطنني الذين يعلمون 
بمحل تواجدك اخبار السـلطات عنك وفق املادة 69 من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لدى قوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008 .
رئيس محكمة 

قوى االمن الداخيل الثانية 
للمنطقة الثالثة

محكمة بداءة ابي الخصيب
 العدد: 50/ب/2020 

التاريخ: 2022/1/3   
اعالن

اىل األشخاص الثالثة: 1- حمديه عبد عطيه 
2- زهرة جاسم صالح 

اقامـت املدعية سـناء نجم عبـود الدعـوى البدائيـة املرقمة 
50/ب/2020 امـام محكمة بداءة ابي الخصيب والتي تطلب 
فيهـا الحكم بإعطاء حق املرور لعقارهـا املرقم 80 مقاطعة 
18 بـاب رمانة عىل العقارات املرقمة 81 و82 و94 و98 و97 
من نفـس املقاطعة ولثبوت مجهولية محـل اقامتكما، تقرر 
تبليغكمـا بالحضور اىل هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 
2022/1/17 السـاعة التاسـعة صباحاً نرشاً ويف صحيفتني 
يوميتـني ويف حالـة عـدم حضوركمـا او حضـور مـن ينوب 
عنكما قانوناً سـوف تجري املرافعة بحقكما غياباً وعلنا وفق 

القانون.
القايض / اياد احمد سعيد الساري

فقدان
فقدان وثيقه مدرسـيه صادره من ثانويه 
مهد الحضـارات للبنـات معنونه اىل معهد 
فنون الجميله للبنات بالعدد 249 يف تاريخ 
23/12/2021  بأسـم ) نـور حازم مزهر 

عبود (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 5106/ش2021/3

التاريخ 2021/12/23
اعالن 

املدعى عليها / ريام عباس عز الدين
اقام املدعي احمد عباس محسـن الدعوى 
بالعدد 5106/ش2021/3 قررت املحكمة 
تبليغـك بموضـوع الدعوى والـذي يطلب 
فيها مشاهدة الطفلة ايه وملجهولية محل 
اقامتـك  وحسـب رشح القائـم بالتبليـغ 
واشـعار مختار منطقـة الحديرية النجف 
وعليـك  يوميتـني  محليتـني  صحيفتـني 
الحضـور  امـام هـذه املحكمـة يف موعد 
املرافعة القـادم املوافق يوم 2022/1/16 
السـاعة التاسـعة صباحـا ويف حالة عدم 
حضورك او ارسـال من ينـوب عنك قانونا 
سـوف تجري املرافعة بحقـك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مدرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقار يف واسط االوىل 

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة/ 4084/2

املحلة او رقم و اسم املقاطعة/ 29/
داموك   

الجنس/ ارض الدار مع بنائها
النوع/ ملك رصف

رقم الباب/ 
رقم البطاقة/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/

املساحة/   200,10 م
املشتمالت/ هول و استقبال و غرفتني 
نـوم  و مطبـخ و صحيـات الطابـق 
العلـوي اربـع غرف نـوم و صحيات 
+ بيتونـه مسـلح باللكونكريـت من 

الدرجه األوىل
املوزعات او املفروسات /

واردات و املبيع السنوية/ 
الشاغل/  صاحب العقار 

 )120,000,000(  / املبيـع  مقـدار 
مائة و عرشون مليون دينار  

سـتبيع دائـرة التسـجيل العقاري يف 
واسط االوىل   باملزايدة العلنية العقار 
املوصوف اعاله العائد للرهني  )سالم 
حسني  جرب(لقاء طلب الدائن املرتهن 
)مـرصف الخليـج التجـاري( البالغ 
وسـبعون  ثمانيـة   )78,000,000(
مليون دينار  فعىل الراغب يف االشراك 
مراجعة هذه الدائرة خالل )30يوما( 
اعتبارا من اليـوم التايل لتاريخ النرش 
معهـم  مسـتصحبني  االعـالن  هـذا 
تأمينـات قانونيـة نقديـة او كفالـه 
برصفية ال تقبل عن 10% من القيمة 
و  مائـة   )120,000,000( املقـدرة 
عـرشون مليـون دينـار  وان املزايدة 
سـتجري يف السـاعة )12( ظهرا من 

اليوم االخري
دائـرة التسـجيل العقاري يف واسـط 

االوىل
ــــــــــــــــــــــــــــــ 
خـرض  مطـر  عامـر   / الرشيـك  اىل 
اقتىض حضورك اىل مقر بلدية النجف 
لغـرض اصدار إجـازة البنـاء للعقار 
املرقم )86949 / 3( حي امليالد خالل 
مدة عرشة أيام وبخالفه سيتم اصدار 
االجـازة دون حضورك طالب االجازة 

/ نعمه محمد نعمه هادي .
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اىل الرشيـك / رحمـان رسـول كـزاز 
اقتىض حضورك اىل مقر بلدية النجف 
لغـرض اصدار إجـازة البنـاء للعقار 
املرقـم )26758 / 3( حـي الجامعة 
خالل مدة عرشة أيام وبخالفه سيتم 
اصـدار االجـازة دون حضورك طالب 

االجازة / محمد رسول كزاز .
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اىل الرشيـك / رحمـان رسـول كـزاز 
اقتىض حضورك اىل مقر بلدية النجف 
لغـرض اصدار إجـازة البنـاء للعقار 
املرقـم )26758 / 3( حـي الجامعة 
خالل مدة عرشة أيام وبخالفه سيتم 
اصـدار االجـازة دون حضورك طالب 

االجازة / محمد رسول كزاز .

والجـوازات  املدنيـة  األحـوال  مديريـة 
واإلقامة يف ذي قار / النرص

تغيري تولد 
طيا هامش املدير العام املحرم عىل طلب 
املواطـن )سـعد تركـي عطيـه احيدش( 
والـذي يروم يف تغيـري تولده مـن مواليد 
1989 اىل 1985/7/1 بنـاء عـىل كتـاب 
العامـة  الشـخصية  األحـوال  محكمـة 
واسـتناداً اىل املـادة 46 مـن قانـون رقم 
7 لسـنة 1960 املعـدل. عـىل ان ينرش يف 
الجريدة الرسمية وملدة 30 يوم من تاريخ 

اصدار القرار.
العقيد/يوسف شاكر نارص البلداوي

ــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان 

فقد مني الوصل الصادر من مديرية بلدية 
الحيدريـة و املرقـم ) 677322( بتاريـخ 
2021/11/14 بمبلغ قـدره ) 300000 
( ثالثمائـة ألف دينار بأسـم/ محمد عبد 
الكاظـم عبـادي . فعـىل من يعثـر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

النجـف  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / حجة وفاة  / 4271

التاريخ 2021/12/2
اىل  / املدعو / كرار محمد حسني 

اعالن
قـدم طالب حجـة الوفاة  محمد حسـني 
محمد طلبـا اىل هذه املحكمـة يروم فيه 
اسـتصدار حجة وفاة بحـق املدعو )كرار 
محمد حسني ( قررت املحكمة تبليغك  يف 
الصحـف املحلية فعليـك الحضور امامها 
خالل عرشة ايام مـن تاريخ نرش االعالن 
وبخالفـه سـيتم النظـر بالطلـب وفـق 

القانون 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

النجـف  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /  3977

التاريخ 2021/11/16
اىل  / املدعوه / هذال حسني سعدون

اعالن
قـدم طالـب حجـة الفقـدان  دوايل عبـد 
الحسـني فريـخ طلبـا اىل هـذه املحكمة 
يـروم فيه اسـتصدار حجة فقـدان بحق 
املدعوه )هذال حسـني سـعدون( قررت 
املحكمة تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك 
الحضـور امامها خـالل عـرشة ايام من 
تاريخ نرش االعالن وبخالفه سـيتم النظر 

بالطلب وفق القانون 
القايض

محمد عبد الباقي امليايل 

ــــــــــــــــــــــــــــــ
إىل الرشيك عرفات حسـن هـادي اقتىض 
حضـورك إىل مقـر بلدية النجـف لغرض 
املرقـم  للعقـار  بنـاء  اجـازه  اصـدار 
54459/3 حـي النداء خـالل عرشه ايام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
 طالب االجازه 

ابتسام عباس جاسم

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب )رشكة عامة(

هيأة املواد / قسم العقود واملشرتيات
املناقصة العامة املحلية 2021/253

مرشوع تنفيذ االعامل املدنية والكهربائية لوحدة التحلية البحرية يف مصفى البرصة 
اعالن اول عىل املوازنة التشغيلية 

1ـ يـرس رشكة مصايف الجنوب /رشكة عامة بدعوة اصحاب الرشكات واملكاتب لالشـراك يف املناقصـة اعاله عىل ان يكون املراجع املدير 
املفوض او وكيل له بوكالة رسمية صادره ومصدقة من كاتب العدل

2ـ  تقديم طلب تحريري معنون اىل قسم العقود واملشريات ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصة البالغة )150,000 دينار( فقط 
مائة وخمسون الف دينار عراقي(مع صورة من هوية تصنيف املقاولني  نافذة املفعول  وشهادة تاسيس الرشكة

3 ـ الكلفة التخمينية تبلغ )423,000,000( فقط اربعمائة وثالثة وعرشون   مليون دينار عراقي 
4ـ  التامينـات االوليـة املطلوبة )8,460,000( دينار فقط ثمانية ماليني واربعمائة وسـتون  الف دينار عراقي صادرة من مرصف معتمد 

لدى رشكة مصايف الجنوب  ونافذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري 
5 ـ ملقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية زيارة املوقع االلكروني للرشكة 

www.src.gov.iqولالستفسار عن اية معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا 
contracts@src.gov.iq : عىل الربيد االلكروني التايل

6 ـ يتم تسـليم العطاءات يف مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة /غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية واخر موعد السـتالم العطاءات 
السـاعة الثانية عرش ظهرا ليوم الغلق املصادف 2022/2/7 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسـمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة 

ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وسيتم رفض العطاءات املتاخرة 
7 ـ سـيكون انعقاد املؤتمر لالجابة عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة السـاعة العارشة صباحا يوم 2022/1/31 يف مقر الرشكة 

الكائن يف محافظة البرصة /الشعيبة 
8 ـ اجراء الكشف املوقعي من قبل املناقصني وتوقيع محرض مشرك بذلك قبل موعد غلق املناقصة 

9 ـ  يتـم تقديم الجزء الرابع من الوثيقة القياسـية بعد مـىلء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسـعرة )ضمن الجزء الرابع 
حرصا ( وحسب ما موضح يف الوثيقة وتقديم الجزء الخامس  للتاكيد عىل املواصفات املطلوبة عىل ان تكون موقعه ومختومة عىل جميع 
اوراقهـا ومغلفـة يف ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليـه العنوان القانوني الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واسـم 

املناقصة مع تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة والتامينات االولية
10 ـ يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها المالء الجزء الرابع منها فسيتم استبعاد عطاءه 

مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم
11 ـ املستمسـكات املطلوبة عند التقديم شـهادة تاسـيس الرشكة ،املحرض االول للتاسـيس ، قرار التاسـيس ، هوية تصنيف املقاولني 
النافـذة  ، الهوية الرضيبية واسـتخدام الرقم الرضيبي ، تاييد سـكن مصدق خاص بعنوان الرشكة ، تاييد حجـب البطاقة التموينية عن 
املدير املفوض للرشكة او املكتب ، كتاب عدم ممانعة من الهياة العامة للرضائب لالشـراك يف املناقصات معنون اىل رشكة مصايف الجنوب 

، براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي 
12 ـ يجب مراعاة تقديم السيولة النقدية املطلوبة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء

13 ـ  تحديد مدة نفاذية العطاء بفرة )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي
14 ـ سـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة / غرفة 

لجنة فتح العطاءات املحلية يف نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التايل يف الساعة التاسعة صباحا 
15 ـ رضورة حصول منتسبي الرشكات عىل شهادة خاصة باجتيازهم لدورات الـ HSE  )السالمة والصحة والبيئة( قبل الرشوع بتنفيذ 

االعمال داخل الرشكة
16 ـ الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

17 ـ يتحمل من ترسـو عليه املناقصة اجور اخر اعالن باالضافة اىل تسـديد رسـم عديل بمبلغ )10,000( عرشة االف دينار ورسـم طابع 
بنسبة )0,003( من قيمة العقد ورسم هنديس بنسبة ) 0,0005( من قيمة العقد قبل توقيع العقد 

18 ـ سـيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسـية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 
2014

19 ـ لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي 
العطاء

First Extension Announcement for Tender No: 013-PC-21-EBS (2nd Announcement)
Provision of Fire Fighting Trucks for EBS Project 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 
Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Fire Fighting Trucks for EBS Project 
Tender No.: 013-PC-21-EBS (2nd Announcement)
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second Time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) 
after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
The Company seeks one contractor who has qualified international professional experience and can supply 2 firefighting 
trucks, water tank capacity of 10,000 liters, foam tank capacity of 2,000 liters with double cabin with 4 doors including Air 
Conditioner. For more details, please refer to the ITB document.
Part Two: Purchase the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Zhang 
Xianqiao  zhangxianqiao@ebspetroleum.com  & Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com  and submit the follow-
ing documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc. 
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email)
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one com-
pany
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 
the tender submission deadline 4:00 PM 12th Jan. 2022 based on the ITB documents. Please kindly note that Company 
extends Closing Date from 12th Jan. 2022 to 4:00 PM 2nd Feb 2022 (Iraqi Time).
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 com-
pile).
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 submit-
ted 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. SEVEN days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao & Mr. Pan Youjun Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com & panyoujun@ebspe-
troleum.com.
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website http://www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announce-
ment.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.
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فيصل دراج.. املثقف الفلسطيني العريب التنويري الشكاك واملقاتل
           فخري صالح 

تكريًما للدكتور فيصل دّراج صدر مؤخرًا 
عن ال�دار األهلي�ة للنرش يف عم�ان كتاب 
عي�ى  د.  أع�ده  الحكاي�ات«  »ح�ارس 
برهوم�ة وعام�ر س�لمان أب�و محارب. 
ش�هادات  التكريم�ي  الكت�اب  ويض�م 
ودراسات ومراجعات لكتب دّراج وأفكاره 
وإس�هاماته يف النق�د والفك�ر ونظري�ة 
الرواي�ة. وقد ش�ارك يف ه�ذا العمل نخبة 
م�ن الباحث�ن والنق�اد والكت�اب العرب، 
م�ن أصدقاء الناقد واملثقف الفلس�طيني 
الكب�ر، وأقران�ه ومجايلي�ه. وم�ن ب�ن 
املش�اركن: فهم�ي جدع�ان، وإبراهي�م 
عبد املجيد، وش�رين أبو النجا، وواسيني 
األع�رج، وهدى ب�ركات، وأم�ن الزاوي، 
وص�ري  املوس�وي،  جاس�م  ومحس�ن 
وطال�ب  الوهايب�ي،  واملنص�ف  حاف�ظ، 
الرفاع�ي، ومحم�د عبي�د الله، وغس�ان 
عب�د الخال�ق، وش�كري امل�ايض، ونضال 
الش�مايل، وإبراهيم الس�عافن، وإدريس 

الخرضاوي، ورامي أبو شهاب.
فيما ييل ش�هادتي حول إس�هامات دّراج 
النقدي�ة والنظرية والفكري�ة، وصداقتي 
مع�ه: ينتمي فيصل دّراج إىل جيل س�ابق 
لجي�يل يف الثقافة الفلس�طينية والعربية، 
فهو من ذلك الجيل الذي ولد يف فلس�طن 
واضط�ر أهله إىل اللجوء بعد نكبة 1948، 
والعي�ش يف بلد عربي آخر غر فلس�طن. 
لق�د تفتَّ�ح وعي�ه ع�ى فاجع�ة الرحيل 
د، والعيش يف املخيَّم، الذي أرصَّ عى  والترشُّ
س�كناه طوال وجوده يف س�ورية. لكنه، 
مثل عديدين من أبناء جيله الفلس�طيني، 
اس�تطاع أن يصنع من هذه التجربة املرَّة 
س�رة ثقافية مدي�دة أس�همت يف تطور 
الثقافتن الفلسطينية والعربية يف آن، من 
خالل االنتساب إىل ثقافة عربية تنويرية، 
حداثي�ة، تس�عى إىل التغلُّب عى هزيمتن 
وهزيم�ة   1948 نكب�ة  هم�ا  مدويت�ن، 
1967. ويس�تقر ه�ذا الطموح إلش�اعة 
روح تنويرية نهضوية تقدمية يف أس�اس 
مرشوعه الثقايف والنقدي والفكري، الذي 
يقي�م تواص�اًل حميميًّ�ا ونقديًّ�ا، يف اآلن 
نفس�ه، مع الثقاف�ة اإلنس�انية وتيارات 

الفلس�فة والفك�ر والنقد يف الغ�رب. إنه 
يقي�م يف ذلك الحد الفاص�ل بن الثقافتن 
العربي�ة والغربي�ة، متخ�ًذا مس�افًة من 
التنوي�ر األوروب�ي، الذي ينض�ح بوجوه 
متع�ددة من املركزي�ة الغربي�ة، لكنه، يف 
الوقت نفس�ه، يدرك ما للتنوير األوروبي 
من أثر عميق يف فكر آبائه من النهضوين 
العرب، وعى رأس�هم طه حسن يف النقد 
والفكر واإلبداع، ونجيب محفوظ يف عالم 
ر باملعضالت الكرى للعرب  الرواية والتفكُّ
املعارصين م�ن خالل األش�كال الرسدية 

واملتخيَّل الروائي.
التقيت فيص�ل دّراج ألول م�رة يف بروت 
يف بداي�ات عام 1981، عى م�ا أذكر، وقد 
كان العدد األول من مجلة »الكرمل«، التي 
يرتأس تحريرها الصديق الراحل والشاعر 
الخالد محمود درويش، قد صدر، مدش�ًنا 
مرشوًعا مفتوًحا عى الثقافة اإلنس�انية، 
كم�ا ع�ى األس�ئلة الحائ�رة الت�ي كانت 
الثقافة الفلسطينية تطرحها عى نفسها، 
وهي تحسُّ دبيب الزلزال الذي س�يصيب 
الفلس�طينين يف صيف عام 1982 عندما 
واضط�رت  ب�روت  إرسائي�ل  اجتاح�ت 
منظم�ة التحرير إىل الرحي�ل، وبدء فصل 
جديد من اللجوء والترشد، وطرح السؤال 
القديم املتجدد: وماذا بعد؟ يف تلك املرحلة 
املتوترة، وقبل االجتياح والرحيل، تعرَّفت 
ع�ى فيص�ل ال�ذي كان ناش�ًطا يف حياة 
ب�روت الثقافي�ة، يس�هم يف الكتاب�ة يف 
مجالتها، بدًءا من »ش�ؤون فلسطينية«، 
»الكرم�ل«  مجل�ة  وأخ�ًرا  و«اآلداب«، 
الطموحة، الت�ي كان فيصل حارًضا عى 
صفحاتها بصورة دائم�ة وبارزة، يجادل 
يف الشأنن الثقايف الفلس�طيني والعربي، 
وكذلك يف النقد والنظرية والرواية والفكر، 
يف مرحل�ة بروت، كما يف مرحلتي قرص 
ز األس�ايس  ورام الل�ه. ويب�دو يل أن املحفِّ
لتلك الصداقة - التي نش�أت بيني وبينه، 
ب�دًءا من لقائنا األول، ومن ثمَّ يف س�نوات 
تالي�ة، يف دمش�ق والقاه�رة، ومؤتمرات 
ثقافية عدي�دة يف عواصم عربية وعاملية، 
وص�واًل إىل مرحل�ة اس�تقراره للعيش يف 
عم�ان - هو الش�عور بوجود انش�غاالت 
والفك�ر  النق�د  يف  مش�رتكة  وقناع�ات 

م�ن  االس�تفادة  يف  والرغب�ة  والثقاف�ة، 
املنجز النظري للنقد الغربي لتطوير النقد 
العرب�ي، ال�ذي ش�عر أبناء جي�ل فيصل، 
وكذلك جي�يل الطال�ع بعدهم، أن�ه واقٌع 
يف أرس االنطباعي�ة من جهة، والتفس�ر 
امليكانيكي للمتمركسن العرب، من جهة 
أخ�رى. وق�د وقع�ُت يف بداية تع�رُّيف عى 
دّراج عى ترجمته ملقالة باليبار ومارشيه 
»األدب كش�كل أيديولوجي«، التي نرشها 
يف مجل�ة »ش�ؤون فلس�طينية« يف العدد 
82/81 ع�ام 1978، وق�د كان دروي�ش 
رئيًس�ا لتحريره�ا يف ذل�ك الوق�ت. كانت 
تل�ك املقال�ة نوًعا م�ن االكتش�اف املبهر 
بالنس�بة يل، إذ فتح�ت يل آفاًقا يف التصور 
النق�دي ل�م أعاينه�ا م�ن قب�ل، لكونه�ا 
تقطع مع التوجهن الس�ائدين يف الكتابة 
النقدي�ة العربي�ة خالل س�تينيات القرن 
العرشين، التي تربَّيُت عى منجزها يف ذلك 
الوقت؛ أي االنطباعي�ة املُفقرة، والتحليل 
والتأويل امليكانيكي�ان لنظرية االنعكاس 
املاركس�ية. قلت لنفيس: ه�ا أنا أعثر عى 
نقد وفكر نظري مختلف بدأه الفيلسوف 
الفرنيس لوي ألتوس�ر وواصله يف مجال 
األدب تلمي�ذاه باليبار ومارشيه، من بن 

عديدين يف الثقافة الفرنس�ية، نهَل منهم 
فيصل أثناء دراس�ته للفلسفة يف فرنسا، 
وبع�د عودت�ه إىل العال�م العرب�ي. وق�د 
تس�ببت تلك املقالة القص�رة، وتعليقات 
فيصل عليها، بنوع من اإلزاحة يف تفكري 
بالش�كل األدب�ي، ومثَّل�ت نقًض�ا للجدل 
العقي�م ح�ول عالق�ة الش�كل باملحتوى 
الت�ي ش�غلت الكثرين من النق�اد العرب 
والس�تينيات،  الخمس�ينيات  عق�دي  يف 
وبعض السبعينيات كذلك. ويمكن القول 
إن عث�وري عى مقالة باليب�ار ومارشيه 
هو ال�ذي وجهني فيما بع�د إىل ا الهتمام 
بالناق�د الريطاني ت�ري إيجلتون، الذي 
اس�تفاد كث�ًرا م�ن تنظ�رات مارشي�ه 
ومفه�وم  األيديولوج�ي  الش�كل  ح�ول 
اإلنتاج األدبي، ودفعن�ي إىل ترجمة كتاب 
إيجلتون املركزي »النق�د واأليديولوجية« 
)1976(؛ وق�د ص�درت تل�ك الرتجم�ة يف 
طبعتها األوىل ع�ام 1992. ما أقصد قوله 
هو أن قراءتي لكتابات فيصل وترجماته 
القليلة، إىل جان�ب آخرين من نقاد جيله، 
فتحت يل أفًقا عى النظرية األدبية ما بعد 
املاركس�ية، والبنيوي�ة التكويني�ة، الت�ي 
هت  أثَّرت يف عم�يل النقدي فيما بعد، ووجَّ

بعًض�ا م�ن اختيارات�ي يف الرتجم�ة. وقد 
تحول�ت الصداقة، به�ذا املعن�ى، إىل نوع 
من الرتاس�ل النقدي والفكري والنظري، 
الذي سينتج عنه يف العقدين األخرين من 
الق�رن العرشين الكثر م�ن الجدل حول 
النق�د والنظرية، بتأثر االط�الع املبارش، 
أو ع�ر الرتجم�ة، لتطوير األف�ق النقدي 
العرب�ي، وإيج�اد بع�ض الحل�ول لعالقة 
النص األدب�ي بالنقد والنظرية، يف مرحلة 
ب�دت واعدًة يف النق�د العربي املعارص. وال 
ش�كَّ يف أن دور فيص�ل ب�ارٌز وواض�ٌح يف 
جدل النقد والنظري�ة يف الثقافة العربية، 
بدًءا من نهاية س�بعينيات القرن املايض، 
وص�واًل إىل اللحظ�ة الراهن�ة.   انطالًق�ا 
من ه�ذا الدور املتواص�ل لفيصل دّراج يف 
تطوير النق�د والفكر يف حقول متعددة يف 
الفكر واملمارس�ة النقدية والثقافية، فإن 
جهود الصديق الناقد واملفكر الفلسطيني 
العربي الكبر تستحق االهتمام وااللتفات 
والق�راءة املتفحصة. لقد رهن عمره كله 
للنق�د والفكر، رافًضا العمل يف املؤسس�ة 
األكاديمي�ة، مولًِّي�ا ظه�ره ألي موقع أو 
منص�ب، ألن حلم�ه األس�ايس كان، وما 
زال، الكتاب�ة ومحاولة تأوي�ل العالم من 
ر النقدي باألدب والسياس�ة  خ�الل التفكُّ
واملجتمع. وأظن أن مثال فيصل يف العالم 
العرب�ي عزيٌز ون�ادر، ألن غالبي�ة النقاد 
العرب يعملون يف الجامعة، وال أعرف غر 

فيصل شخًصا آخر، يحمل درجة أكاديمية 
عالي�ة، ره�ن حيات�ه للكتاب�ة، مغام�رًا 
باس�تقرار العي�ش وثبات�ه يف عالم عربي 
ر الفكر والنقد أو يوليهما اهتماًما  ال ُيق�دِّ
حقيقًيا. فهو قامٌة عالية من قامات النقد 
العربي التي لم تس�َع إىل الكس�ب والرتبُّح 
م�ن الكتاب�ة والعم�ل الثقايف، ول�م تهتم 
إال بتطوي�ر معرفتها الفكري�ة والنقدية، 
ل لديها من  متشككًة يف كل حن بما تحصَّ
معرفة. ويمكن ملن يقارن كتابات فيصل 
األوىل بكتابات�ه األخرة أن يعثر عى هذه 
اكة، غر املس�تقرة،  الروح النقدية الش�كَّ
الباحث�ة ع�ن مص�ادر معرفي�ة متجددة 
لق�راءة النص�وص والواقع. وق�د دفعته 
شكوكيُته، وشغُفه باملعرفة، وبكل جديد 
يف الفك�ر والثقافة، إىل االنفتاح عى قوس 
واسع من املعارف واملنهجيات، ال يستقر 
ع�ى واحدة من ه�ذه املنهجي�ات، باحًثا 
ع�ن مقرتح�ات جدي�دة للق�راءة العاملة، 
ص حق�ول اإلبداع املتع�ددة، وفهم  وتفحُّ
املمارس�تن السياس�ية واالجتماعي�ة يف 
العالم العربي.إن مساهمة فيصل دّراج يف 
الثقافة العربية تتسم بالشمول واالمتداد، 
فه�و ل�م يح�رش نفس�ه يف حق�ل بعينه 
من حق�ول النقد والفك�ر، وآمن بتواصل 
الحق�ول واملعارف اإلنس�انية، وتداخلها، 
وتراس�لها، وق�درة كل منها عى إخصاب 
اآلخ�ر، وتوس�يع آف�اق البح�ث والفهم. 

لهذا الس�بب تتع�دد مرجعيَّات�ه الفكرية 
والنقدية، بدًءا م�ن كارل ماركس، مروًرا 
بجورج لوكاش ولوسيان غولدمان وبير 
بورديو وبير مارشيه وميخائيل باختن، 
م�ا يجع�ل عمل�ه متص�اًل بالكش�وفات 
الفلس�فية والنقدية الجديدة عى الدوام.

إن صل�ة فيص�ل الحميميَّة بفك�ر الغرب 
ونظريت�ه النقدي�ة ه�ي رافٌد م�ن روافد 
ثقافت�ه، وليس�ت الج�زء املفص�يلَّ املؤثر 
فيها، وليس هو مسحوًرا مستلًبا لكل ما 
ينجزه الغربي�ون من نقد وفكر ونظرية. 
فهو، من جانب آخر، مهتمٌّ اهتماًما شديًدا 
بفكر النهضة والتنوير العربين، مشغوٌل 
األف�كار  الت�ي جعل�ت  األس�باب  بفه�م 
والطموح�ات، الت�ي حل�م النهضوي�ون 
العرب األوائل بإنجازها، تفشل يف التحقق 
بع�د ما يزيد ع�ى قرن ونص�ف قرن من 
نهضة عربية مجهضة. كما أنه مس�حوٌر 
بطه حسن، وفكره، وأسلوبه، بحيث إنه 
ال يم�لُّ من كتابة الدراس�ة تلو الدراس�ة 
عن ذل�ك املثقف التنويري املرصي العربي 
�ره يف كل  الكب�ر ال�ذي ينبغ�ي أن نتذكَّ
حن، ألنه س�أل منذ حوايل القرن األسئلة 
الت�ي نس�ألها اآلن ولم نعث�ر لها بعد عى 
أجوبة. ولعل ولعه بهذه القامة الثقافية 
العربي�ة الس�امقة نابٌع م�ن راهنيَّة طه 
حس�ن وطاقة نصه املتج�ددة الفياضة، 
وأس�لوبه الس�احر الع�ذب ال�ذي يجع�ل 
اللغة م�رآة صافي�ة للفكر.ينطلق فيصل 
م�ن مراث فك�ر النهض�ة، فاحًصا هذه 
النهض�ة، ومنجزاتها ع�ى صعيد اإلبداع، 
شعرا ورواية ومرسًحا ونقًدا وفكرًا ممتًدا 
إىل ه�ذه اللحظة، م�ن خالل االس�تعانة 
باملنهجيات الفكري�ة والنقدية اآلتية من 
جهات عدي�دة من العال�م، ولكنها تصبُّ 
يف النهاي�ة يف فكر الغ�رب ومعرفته. وهو 
ال يتعامل مع ه�ذه املعرفة كصنم يتعبَّد 
ل�ه، كم�ا يفعل بع�ض أقرانه م�ن النقاد 
واملثقفن العرب، بل إنه ُيعِمل فيها روَحه 
ه العتيَد املتواصل. نعثر عى  النقدية وشكَّ
راته  ذل�ك يف كتاباته عن الرواي�ة، ويف تفكُّ
حول الفكر العربي املعارص، ويف دراساته 
ومقاالت�ه الت�ي تغط�ي حق�ول الفك�ر 

واإلبداع والسياسة.

وداعًا خالد أبو خالد
           راسم المدهون 

والدته يف عام 1937 يف »سيلة الظهر« كانت متأخرة شهوًرا 
عن يوم استشهاد والده الذي كان أحد القسامين البارزين 
الذي�ن قاوم�وا االحت�الل الريطان�ي وبدايات االس�تيطان 
واملرشوع الصهيوني يف فلس�طن وهو زمن »ثورة القسام« 
ومن بعدها ثورة فلسطن الكرى عام 1936. خالد أبو خالد 
هو االس�م الذي اش�تهر به كش�اعر ومثقف بل إنني أتذكر 
أنني عرفت اسمه الحقيقي، خالد محمد صالح الحمد، يوم 
ترافقن�ا مًع�ا يف رحلة إىل العاصمة الجزائرية للمش�اركة يف 
الوفد الفلس�طيني ملهرجان الشباب العربي الذي أقيم هناك 

صيف عام 1972 مروًرا وعودة بالعاصمة املرصية.
هو من أوائل من عرفت من الشعراء الفلسطينين الناشطن 
م�ع الفصائل الفلس�طينية بعد قليل من تع�ريف عى الراحل 
أحم�د دحبور يف »مجلة فتح« األس�بوعية التي كانت تصدر 

يف دمش�ق. خالد أب�و خالد كان يف تلك األي�ام يعيش مرحلة 
الخ�روج الفلس�طيني م�ن األردن ويعي�ش يف الوق�ت ذاته 
»أزمة« داخل فتح كان عنوانه�ا األبرز خالفه واختالفه مع 
القيادة والتي تركت آثارها عى عمله بعد ذلك عقوًدا طويلة. 
مرحل�ة دفعت�ه للتأمل كثرًا ب�ل وطوياًل وترك�ت آثارها يف 

نفسه وحتى يف تجربته الشعرية بعد ذلك.
يف العودة لحياته ترز محطتان هامتان: عمله يف التلفزيون 
الكويتي كمعد ومقدم لرنامج ثقايف، ثم عمله يف التلفزيون 
الس�وري كمقدم لن�رشات األخبار حتى التحاق�ه بعد نكبة 
1967 بق�وات »العاصف�ة« التابعة لحركة فت�ح نائًبا لقائد 
القطاع األوس�ط يف األردن، ثم قائًدا مليليشيا فتح يف الشمال 
ومقره إربد. ه�ي مرحلة البدايات وأتذكر أنني يومها قرأت 
قصيدت�ه »الرحيل يف اتج�اه العودة« الت�ي نرشها يف مجلة 
»الكات�ب« التي كان ي�رتأس تحريرها أحم�د عباس صالح 
الذي زرناه بعد ذلك معا يف مكتبه وبحضور الش�اعر الراحل 

صالح عبد الصبور.
يف الش�عر كما يف أش�ياء أخرى كنا من نبعن مختلفن يتبع 
كل منا »هواه« وتصوراته للشعر وللحياة، نختلف ونتجادل 
ثم ال ننى أن نواصل »مشاويرنا« اليومية يف شوارع الشام 
وكانت قد صدرت يومها مجموعته الش�عرية األوىل »وس�ام 
عى صدر امليليش�يا«. قصائد املجموعة جاءت وليدة فكرته 
الت�ي كان يحدثن�ي عنها كث�ًرا، والتي تضم�ر رغبته يف أن 
يك�ون »حادي الث�ورة« األق�رب للتعبر عنها وس�نرى بعد 
ذل�ك كثرًا من تلك الرغبة يف عالقته الش�عرية والش�خصية 
بالرتاث وبالفولكلور الشعبي الفلسطيني ومناخاته وحتى 
مفرداته. كان يف نهجه الش�عري الصوت األقرب للسياس�ة 
وش�عر الواقعي�ة مرتافًقا يف ذلك من صديق�ه وزميله أحمد 

دحبور وإن تباينا يف األسلوب واملوهبة وأساليب التعبر.
حي�اة خالد أبو خال�د األوىل جاءت بالغة القس�وة إذ هو لم 
ير أباه وكان عليه أن يبدأ وحيًدا وأن يحفر لنفس�ه طريقه 

وس�أعرف بعد لقاءاتنا األوىل الكثر عنه من أصدقائه الذين 
أصبح�وا أصدقائي ومنهم الش�اعر أحمد دحب�ور، الروائي 
والق�اص يحيى يخلف، الروائي والقاص رش�اد أبو ش�اور، 
الش�اعر محمد القييس والش�اعر فواز عي�د وبالطبع فخر 
جيلنا الراحل ماجد أبو رشار. سرة أبو خالد وحكايات كثرة 
عنه رأيت بعض مالمحها حن رافقته مرات عديدة لزيارات 
إىل »معس�كر الهامة« لفتح قرب دمشق وهو املعسكر الذي 
تعرض لقصف الغ�ارات اإلرسائيلية عام 1972، وكيف كان 
يجم�ع يف بوتقة صداقاته مزيًجا من املقاتلن ومن املثقفن 
من الشعراء والكتاب ويدير مع الجميع حوارات ال تنتهي إال 
لتتواصل عن الثورة والوطن كما عن الشعر واألدب والثقافة 
عموًما يف بساطة كانت تعكس شخصيته وحضوره وحتى 

حماسته واندفاعه يف الدفاع عن أفكاره ورؤاه.
يف الس�نوات القاس�ية األخ�رة التي عصفت بس�ورية ومن 
حوله�ا لم أره، أنا الذي أعيش يف درع�ا الجنوبية وهو الذي 

يعيش يف الش�ام ولكنن�ي كنت أتابع أخب�اره من أصدقائنا 
ومنهم عرفت أنه يف الفرتة التي سبقت رحيله عاش ظروف 
املرض القايس خصوًصا أن املرض ترافق مع تقدمه يف السن 

حتى أتاني خر رحيله قبل أيام.
خال�د أبو خالد يف الذاكرة كما ه�و يف الحياة واحد من الذين 
آمنوا بوطننا فلس�طن بل أكاد أقول إنه عاش بذلك اإليمان 
ومعه طيلة عمره واتفق واختصم مع اآلخرين عى أساسه 
ووفًق�ا ملا رآه مع ذلك الوطن أو ضده. كتب كثرًا بل واظب 
عى الكتابة بدأب ال يكل، وسعى خالل كتاباته كلها للتأكيد 
ع�ى الحلم الذي ق�د تعصف به أن�واء السياس�ة وظروفها 
وتقلباته�ا لكن�ه يظل ح�ارًضا ومتقًدا يف ال�روح التي تنبع 
م�ن فكرة عميقة تؤكد له كش�اعر أن كل األهداف العظيمة 
ل�م تكن س�وى أحالم نبح�ث عنها ومن أجلها ك�ي نجعلها 

حقيقة يف الواقع والحياة.
وداًعا خالد أبو خالد.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /  3975

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

اعالن
ق�دم طالب حجة الفقدان  دوخه حس�ن منجل  
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة 
فق�دان  بح�ق املدعو )عادل حس�ن س�عدون( 
قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك 
الحض�ور امامها خ�الل عرشة ايام م�ن تاريخ 
نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الهندية
رقم االضبارة : 2021/3130

التاريخ : 2021/12/12 
اعالن

املنفذ عليه  / محمد حسن مهدي 
لق�د تحق�ق له�ذه  املديري�ة م�ن خ�الل كتاب 
مرك�ز رشط�ة حي الحس�ن ع بالع�دد 13928 
يف 2021/12/9 واش�عار مخت�ار املنطق�ة  انك 
مجه�ول مح�ل االقامة ولي�س لك موط�ن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ  عليه 
واس�تنادا للم�ادة 27 م�ن قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الهندية  
خ�الل خمس�ة عرش ي�وم تبدأ م�ن الي�وم التايل 
للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك 
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجري وفق القانون 
املنفذ العدل

محمد رضا الجليحاوي 
اوص�اف املحرر محكمة ب�داءة الهندي�ة بالعدد 
803/ب/2021 يف 2021/8/26 قررت املحكمة 
الحك�م بالزام املدعى عليه محمد حس�ن مهدي 
بتسليم السيارة املرقمة 28753 ج / بغداد اجرة 
نوع ش�ري صالون اللون برتقايل مصفر موديل 
2009 للمدع�ي خض�ر عب�اس حم�د وتحميله 
الرسوم واملصاريف ومنها خمسمائة الف دينار 

اتعاب محاماة حكما غيابيا 
���������������������������������������

إىل الرشي�ك. عرفات حس�ن ه�ادي توجب عليك 
الحض�ور إىل صن�دوق االس�كان العراق�ي فرع 
النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عى قيام 
رشيك ابتس�ام عباس جاسم بالبناء عى حصته 
املشاعه يف القطعه املرقمه 54459/3 حي النداء 
خالل مده خمسه عرش يوما داخل العراق وشهر 
خ�ارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

)) اعالن((
نظرا لحصول عملية الضم )كرس قرار ( عى مكتب االستنساخ 
يف كلية اللغات بجامعتنا تعلن رئاس�ة جامعة الكوفة /ش�عبة 
العق�ود الحكومي�ة  عن اجراء املزاي�دة العلني�ة  لتاجر املكتب 
اع�اله وبقيمة تقديرية ) 4888000( اربع�ة مالين وثمانمائة 
وثمانية وثمانون الف دينار   فعى الراغبن يف االشرتاك باملزايدة  
مراجع�ة ديوان الجامعة / الش�ؤون القانونية الواقع يف املدينة 
الجامعي�ة طريق كوفة � نجف لالطالع ع�ى التفاصيل والعقار 
املعلن عنه موقعيا وخالل مدة سبعة ايام ابتداء  من اليوم التايل 
لنرش  االعالن اذ ستجري املزايدة يف الساعة العارشة صباحا من 
الي�وم االخر   للمدة اعاله بديوان الجامعة مس�تصحبن معهم 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 25% من القيمة املق�درة وبصك 
مص�دق معنون اىل رئاس�ة جامع�ة الكوفة / صن�دوق التعليم 
الع�ايل وكتاب براءة ذمة  من دوائ�ر الرضيبة  املختصة تتضمن 
ع�دم املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس س�نة املزايدة وكتاب 
يتضمن الرقم الرضيبي للمزايد اضافة اىل بطاقة السكن وهوية 
االح�وال املدني�ة او البطاقة الوطنية املوحدة ع�ى ان  يتم جلب 
ع�دم املحكومية والترصيح االمني  ملن ترس�و عليه املزايدة مع 
جلب  كتاب مكتب التسجيل الجنائي للمتقدم  للمزايدة وبحسب 
محافظته  والتعهد بجلب كتاب عدم محكومية من بغداد يف حال 
رس�و املزايدة  عى ان يقوم املس�تأجر بايداع تأمينات مقدارها 
10%  م�ن قيمة عقد االيجار الس�نوي يت�م ارجاعها بعد انتهاء 
م�دة العقد يف حال�ة عدم ترتي�ب مبالغ بذمته نتيج�ة مخالفة 
رشوط العق�د او ارضاره باملأج�ور وال يج�وز دخول املوظفن 
الذي�ن ذكرتهم احكام امل�ادة )4( من قانون بي�ع وايجار اموال 
الدولة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من ترسو عليه اجور 

الخدمة  ونرش االعالن

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاس�ة جامعة الكوفة /ش�عبة العقود الحكومية  عن اجراء 
املزاي�دة العلني�ة  لتاج�ر االموال املبين�ه يف ادناه  فع�ى الراغبن يف 
االش�رتاك باملزاي�دة   املذكورة مراجع�ة ديوان الجامعة / الش�ؤون 
القانوني�ة الواق�ع يف املدينة الجامعية طريق كوف�ة � نجف لالطالع 
ع�ى التفاصي�ل والعق�ار املعل�ن عن�ه موقعيا وخالل مدة خمس�ة 
عرش  يوما ابتداء  من اليوم التايل لنرش  االعالن اذ س�تجري املزايدة 
يف الس�اعة العارشة صباحا م�ن اليوم االخر   للم�دة اعاله بديوان 
الجامعة مس�تصحبن معهم التامينات القانوني�ة البالغة 25% من 
القيم�ة املق�درة وبصك مصدق معنون اىل رئاس�ة جامعة الكوفة / 
صندوق التعليم العايل وكتاب براءة ذمة  من دوائر الرضيبة  املختصة 
تتضم�ن ع�دم املمانع�ة يف الدخول باملزاي�دات لنفس س�نة املزايدة 
وكت�اب يتضمن الرقم الرضيب�ي للمزايد اضافة اىل بطاقة الس�كن 
وهوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة عى ان  يتم جلب 
كتاب عدم املحكومية للمتقدم للمزايدة وبحس�ب محافظته عى ان 
يقوم املستأجر بايداع تأمينات مقدارها 10%  من قيمة عقد االيجار 
السنوي يتم ارجاعها بعد انتهاء مدة العقد يف حالة عدم ترتب مبالغ 
بذمت�ه نتيجة مخالفة رشوط العق�د او ارضاره باملأجور وال يجوز 
اش�رتاك املوظفن الذين ذكرته�م احكام املادة )4( م�ن قانون بيع 
وايج�ار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من ترس�و 
علي�ه املزايدة   اجور الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون املش�ار 

اليه اعاله 
 اوال / كافرتيا كلية العلوم السياسية  

القيمة التقديرية لبدل االيجار السنوي 2750000 مليونان وسبعمائة 
وخمسون  الف   دينار 

ثانيا /  اجازة التصوير الفوتغرايف  يف كلية الرتبية االساسية  
القيمة التقديرية لبدل االيجار السنوي  1700000 مليون وسبعمائة  

الف دينار

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / )ر ع حي�در عب�د املحس�ن 

جاسم ( 
املنس�وب اىل / مديرية رشط�ة محافظة النجف 

االرشف  واملنشات  
العنوان /  محافة النجف االرشف العباسية حي 
النرص محلة 417 زقاق 7 رقم الدار 18769 /3     
بم�ا انك متهم وفق احكام املادة /5/ من قانون  
عقوبات قوى االمن الداخيل رقم 14 لسنة 2008 

املعدل 
وملجهولية محل اقامتك اقتىض تبليغك بواسطة 
ه�ذا االعالن ع�ى ان تحرض ام�ام محكمة قوى 
االم�ن الداخ�يل / املنطق�ة الرابع�ة  خ�الل مدة 
اقصاه�ا  ثالثون ي�وم اعتبارا م�ن تاريخ تعليق 
هذا االع�الن يف محل اقامتك  وتجيب عى التهمة 
املوج�ه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمتك غيابيا اس�تنادا الح�كام املواد  )65 و 
68 و 69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل 
اللواء  الحقوقي

سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة الرابعة
 ���������������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة 

مالحظية  التسجيل العقاري يف غماس
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اءا عى الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ 
2021/9/21  لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل 
)1650( )الغرب ( باسم / عباس جاسم سلمان 
باعتب�ار  حائزا له بصفة املال�ك للمدة القانونية 
ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة املذك�ورة له�ا تمهيدا 
للتسجيل وفق القانون )43( لسنة 1971 قررنا 
اع�الن ه�ذا الطلب فع�ى كل من يدع�ي بوجود 
عالق�ة او حقوق عيني�ة او ش�خصية  عى هذا 
العق�ار تقديم ما لدي�ه من طلب�ات او دفوع او 
اعرتاض�ات  خالل مدة ثالثون يوم�ا اعتبارا من 
الي�وم التايل لن�رش االع�الن وكذل�ك الحضور يف 
موق�ع العقار يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من 
الي�وم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات 
حقوق�ه موقعي�ا يف  الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض 
املالحظ 

مطرش نعيم صر
���������������������������������������

فقدان 
 فق�دت الوثيق�ه املدرس�يه املرقم�ه 1198872 
بتاري�خ 16/11/2021 الص�ادره م�ن ثانوي�ة 
الضحى للبنات يف النجف باس�م الطالبه نرجس 
محم�د صبار من يعثر عليها تس�ليمها إىل جهة 

اإلصدار
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

 تستجمع طاقتك وقوتك يابرج الحمل وبتحاول 
الرتكيز عىل األمور املهمة بعملك لتكون قادر عىل 
العط�اء واإلبداع وبتحاول تبتعد عن النقاش�ات 
والح�وارات العقيم�ة حت�ى ماتس�تنفذ طاقتك 
بأمور جانبية . يوم كتري مهم إلك بتابع ش�غلك 

بجهد وبتكمل واجبات كانت مرتاكمة عليك . 

ع�م تبذل مجه�ود كبري بش�غلك لتحقق غايتك 
وتثب�ت براعت�ك و رغ�م كل الضغ�وط ايل ع�م 
تعان�ي منه�ا وانش�غالك لوقت طوي�ل إال إنك 
يابرج الثور عم تحاول تخصص وقت لنفس�ك 
وتهت�م بأناقتك ومظه�رك الخارج�ي وممكن 

تحب تخرج للتسوق لتشعر بالراحة 

خليك اليوم هادئ والتترسع بالحكم عىل بعض 
األش�خاص وحافظ عىل عالقات�ك االجتماعية 
وخليك عىل تواصل مع الناس ايل بيحبوك النهم 
رح يكونو س�ند الك ورح تستمد طاقتك وقوتك 

من محبتهم ودعمهم املعنوي الك . 

مازلت محافظ اليوم عىل همتك ويف كتري أمور بدك 
تعملها وممكن تدخل بمشاريع جديدة تحسن من 
وضعك املايل ح�اول تكون رسيع بخطواتك يابرج 
الرسط�ان وماتهدر وقتك لتحقق تقدم جيد . عند 
املسا لقاء بيجمعك مع بعض األصحاب وذكريات 

قديمة وملة حلوة عم تشعرك بالسعادة .

انت اليوم متوتر كتري وحاسس بالتعب الشديد 
عم تره�ق حالك وعم تفوت بقصص انت مالك 
عالق�ة فيه�ا وعم تس�اعد غريك عىل حس�اب 
صحت�ك وهال�ي ياب�رج االس�د ع�م ينعكس 
ع�ىل صحتك وتركيزك بش�غلك لهيك حاول إنك 

تخلص أمورك باألول 

ع�م تكون كت�ري مش�غول بالف�رتة الصباحية 
وعندك إلتزامات رضوري تقوم فيها وماممكن 
تتأخر لهيك خيل حركتك رسيعة وممكن تعتمد 
عىل أحد الزمالء ليس�اعدك يف عمل ما وتخلص 
أمورك بوقت قصري. ومن بعد الضهر عم تكون 

األمور جيدة وعم تشعرباالستقرار والهدوء

بالك مشغول وعطول عم تفكر بأعمال بدك تقوم 
فيها وهالي ممكن يأث�ر عىل أعصابك ويخليك 
تش�عر بالتوتر واألرق ح�اول تريح حالك وتنظم 
عملك وماتضغط حالك بالش�غل او تسهر لوقت 
طويل . عند املس�ا عم يتع�دل مزاجك وعم تكون 

اكرت نشاط وتشعر باالنسجام مع من حولك.

تبدو اليوم اكرت نش�اط وحيوية وتحاول كسب 
الفرص املتاحة أمامك مارح تخيل اليأس يتسلل 
لقلبك ياب�رج العقرب ورح تعم�ل جهدك لتغري 
الواقع وترس�م طريق جدي�د يخلصك من بعض 
الهم�وم واألوه�ام رح تق�وم بخط�وات جي�دة 
وتغيري بسيط يعمل جو من الحركة واالنتعاش

اهتمامك بش�غلك كتري كبري وع�م تبدع بمجال 
عمل�ك لكن�ك بحاج�ة لالبتعاد ع�ن كل مايثري 
التوتر والقل�ق واألجواء املش�حونة حتى تقدر 
تطلع كل قدراتك وابداعك بش�كل جيد وممكن 
تقوم بع�دة اتص�االت مهمة وتتوص�ل لنتائج 

وحلول ملشاكل لوجستية بالعمل .

لدي�ك الكث�ري من األعم�ال والواجب�ات ايل الزم 
تق�وم فيها ياب�رج الجدي لهيك ان�ت اليوم عم 
تنظ�م مواعي�دك وممك�ن تعت�ذر ع�ن بعض 
اللقاءات العائلية وتقيض معظم وقتك بش�غلك 
وتثبت براعتك بجهدك وتصميمك عىل النجاح. 

الضغوط عم تزيد عليك وانت مانك مرتاح يابرج 
الدلو لهيك بنصحك تتحىل بالصرب وطولة البال 
وريح حالك واألمور رح تتصلح وتجي لحالها . 
يف م�ن رح يوقف جنبك ويدعمك من األصدقاء 
وحرك�ة إيجابي�ة او اتصال من ش�خص بعيد 

بخربك أخبار سارة كنت ناطر تسمعها.

بتعاني اليوم من ضغوط مختلفة بالشغل وعم 
تعم�ل جه�دك إن�ك تخل�ص كل إلتزاماتك لكن 
شعورك بالتعب عن يخليك تقرص بشغلك وعم 
ترتاج�ع نوعا ما لهي�ك حاول تاخ�د راحة من 
وقت للتاني والتهمل صحتك حتى تقدر تشتغل 

بهمة ونشاط .

العذراء

احلوت

تعرف عىل »متالزمة هز الرضيع«
 ي�ؤّدي اله�ز العنيف للرضي�ع إىل األمام 
والخل�ف إلصابته بما ُيعرف ب�«متالزمة 
ه�ز الرضي�ع«، والت�ي تتمث�ل يف ظهور 
إصابات بكدم�ات ونزيف وتورم الدماغ، 
ط�ول  ع�ىل  الكب�رية  األوردة  وتم�ّزق 
الج�زء الخارج�ي م�ن الدماغ.وتس�ّبب 
ه�ذه اإلصاب�ات تلف�ا دائم�ا يف الدماغ 
ل�دى الرضي�ع، إىل جان�ب مجموعة من 
املضاعف�ات الخطرية التي ق�د تؤدي إىل 
الوف�اة، كما يتس�ّبب هز الرضيع بهدف 
توقفه عن البكاء يف اإلصابة بتلف الرقبة 

والعمود الفقري والعينن.

وفيما ييل أعراض وأس�باب ومضاعفات 
املتالزمة ونصائح لألم لتجنبها:

أعراضها
وتظه�ر مجموع�ة م�ن األع�راض عىل 
باملتالزم�ة، ومنه�ا:  املص�اب  الرضي�ع 
»التهيج الش�ديد، والتقيؤ، والتشنجات، 
وش�حوب الجل�د وتغرّي لون�ه إىل األزرق، 
وصعوب�ة التنف�س، وضع�ف الش�هية، 

ومشكالت التغذية والهضم واإلخراج«.
كما تشمل األعراض: »الخمول املصحوب 
باإلره�اق الش�ديد، وع�دم الق�درة عىل 
االستيقاظ، وظهور كدمات عىل الذراعن 

أو الص�در، وعدم القدرة عىل رفع الرأس 
وتورمه، وفقدان الوعي، واتس�اع حدقة 

العن، وعدم القدرة عىل الرتكيز«.
 أسبابها

ويرصد الخرباء سببن رئيسين إلصابة 
ارت�داد  أولهم�ا  باملتالزم�ة،  الرضي�ع 
الدم�اغ الناتج عن محاول�ة هز الرضيع 
بعنف إليقاف بكائه ورصاخه املس�تمر، 
الرضي�ع  ض��رب  محاول�ة  وثانيهم�ا 
عىل رأس�ه باس�تخدام أداة غ�ري مؤذية 
كالوس�ادة أو الفراش.ويرج�ع ذل�ك إىل 

ليونة الدماغ لدى الرضع.

التقشري الكيميائي افضل من امليكانيكي للبرشة
 نص�ح طبي�ب الجلدي�ة والتجميل، 
الدكتور محمد الش�ايع، باستخدام 
التقشري الكيميائي للعناية بالبرشة 
وحمايتها ولي�س امليكانيكي؛ كون 
األول يق�وم عىل تجديد البرشة دون 

الحاجة للتأثري عليها.
إح�دى  خ�الل  الش�ايع  وأوض�ح 

حلق�ات برنام�ج »س�يدتي« ع�ىل 
قن�اة »روتان�ا خليجي�ة«، أن فكرة 
التقش�ري تس�تخدم بترسيع تجديد 
خاليا الب�رشة فهي تعد أحد األركان 
األساس�ية للحف�اظ ع�ىل البرشة، 
ناصحاً باالبتعاد عن الحمام املغربي 
كون التأثري السلبي الخاص به عىل 

املدى البعيد كبرياً.
وأش�ار إىل أن التقش�ري الكيميائ�ي 
يومي�اً  اس�تخدامه  بع�دم  ينص�ح 
إال يف ح�االت الع�الج، لك�ن يمك�ن 
استخدامه مرتن باألسبوع وخالل 
الفرتات الليلية وع�ىل ثالث مراحل؛ 

هي الغسول واملقرش واملرطب.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- خمرية : مغلف - س�كر : ملعقة صغرية - ماء دافئ : كوب )للعجن( - دقيق 
: كوب�ان ونص�ف - زي�ت الزيت�ون : 2 ملعقة كبرية - مل�ح : ملعقة صغرية - 
صلصة البيتزا : حسب الحاجة )جاهزة( - الفليفلة : حسب الحاجة )مقطعة( 
- طماطم : حس�ب الحاج�ة )مقطعة( - الفطر : حس�ب الحاجة )مقطع( - 

الزيتون : حسب الحاجة )مقطع(
طريقة التحضري:

حّمي الفرن عىل حرارة 180 درجة مئوية.
يف وعاء صغري الحجم، ضعي الخمرية، السكر واملاء الدافئ ثم اخلطي املكونات 

جيداً حتى ذوبان املكونات.
اتركي املزيج جانباً لحوايل 10 دقائق حتى تتفاعل.

انخيل الدقيق وامللح يف وعاء متوس�ط الحجم، اسكبي الزيت ثم أضيفي مزيج 
الخمرية.

اخلط�ي املكونات جي�داً حتى تحصيل عىل عجينة متماس�كة ثم ادعكيها عىل 
سطح صلب منثور بالقليل من الدقيق لحوايل 5 دقائق.

إف�ردي العجينة يف صينية ف�رن مدهونة بالقليل من الزيت ثم ادهنيها بالقليل 
من صلصة البيتزا.

وّزع�ي الفليفل�ة، الفط�ر، الزيت�ون والطماطم ع�ىل الوجه ثم انث�ري الجبن 
املبشور.

أدخيل الصينية إىل الفرن لحوايل 15 دقيقة واتركيها حتى تنضج.

معلومات قد ال تعرفها عن الدمبيتزا سهلة بعجينة العرش دقايق
أفضل بدائل منصة فيسبوك

تعترب منصة فيس�بوك إحدى أهم منصات التواصل االجتماعي 
املتاح�ة حالًي�ا، وربما تك�ون يف بعض البالد وس�يلة التواصل 

االجتماعي الرسمية بن الحكومات واملواطنن.
ولكن يش�عر الكثريون باالس�تياء ناحية فيس�بوك وسياسات 
الرشكة السيئة يف مختلف املجاالت وخاصًة حماية خصوصية 

وبيانات املستخدمن.
وتجعل هذه السياس�ات املس�تخدمن راغب�ن يف االنتقال من 
املنصة وتركه�ا، ولكن قد ال يس�تطيعون التخيل عن خدماتها 

املختلفة.
وتوج�د مجموعة م�ن املنصات املختلفة الت�ي يمكنك االعتماد 
عليها بشكل كامل بعيًدا عن منصة فيسبوك واملنصات التابعة 

لها.
منصات تخزين الصور املختلفة

 يعتم�د البعض عىل منصة فيس�بوك من أج�ل خدمات تخزين 
الصور الت�ي توفرها املنصة. حيث تس�تطيع رف�ع الكثري من 
الصور ومش�اركتها عرب حس�ابك دون الحاجة لرشاء مساحة 

تخزين إضافية.
وتوجد الكثري من خدمات تخزين الصور املتاحة للمستخدمن 
والتي توفر له االختيارات نفسها، ولكن دون خاصية مشاركة 

الصور بشكل واسع.
وتعت�رب منص�ة Google Photos إحدى أفضل بدائل فيس�بوك 
عندم�ا يتعل�ق األم�ر بتخزي�ن الص�ور، ولكن ال توف�ر املنصة 

مساحة كبرية مجانية.
وتقدم منصة Google Photos مجموعة من الخدمات املوجودة 
يف منصة فيس�بوك عندما يتعلق األمر بمشاركة الصور. حيث 
تستطيع عربها مشاركة الصور مبارشًة مع أحد املستخدمن، 
كم�ا أن املنص�ة تعمل عىل ربط املس�تخدمن وجهات اإلتصال 
يف حس�اب جوجل الخاص بك تلقائًيا مع الصور التي تلتقطها 

وتنبههم لذلك.
ولك�ن يحت�اج املس�تخدم إىل الدخ�ول إىل الراب�ط ال�ذي تقرر 
مش�اركته أو فت�ح منصة الص�ور لريى الص�ور متاحة أمامه 

ويشاركك فيها.
ويمكنك النظ�ر إىل بدائل منصة Google Photos أيًضا إذا كنت 
تبحث عن منصات مجانية لتخزين الصور دون الحاجة لرشاء 

مساحة إضافية.
بديل فيسبوك للرسائل الرسيعة

 يعتمد الكثريون عىل منصة ماس�نجر من فيسبوك يف الرسائل 
الرسيعة والتواصل مع املستخدمن املختلفن عرب املنصة.

ولك�ن تتواف�ر الكث�ري م�ن االختي�ارات املختلف�ة الت�ي تقدم 
الخاصية ذاتها بشكل أفضل وإمكانيات أفضل كثريًا. وال يجب 
أن تنتقل من ماس�نجر إىل واتس�اب. حيث يظل واتساب تحت 

مظلة مؤسسة ميتا املسؤولة عن املنصة.
وتستطيع االنتقال بداًل من ذلك إىل منصة سيجنال أو تيليجرام، 
حيث توفر هذه املنصات خاصية الرسائل النصية الرسيعة مع 

حماية خصوصية املستخدم وتأمينها.

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
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رياضة7
العدد )2524( االربعاء  5  كانون الثاني  2022

اربيل يستهدف االنتصار الثالث تواليًا عرب بوابة نفط ميسان

رضبة للجوية أمام نفط الوسط  وأختبار صعب للنوارس أمام القيثارة
             المستقبل العراقي/ متابعة

عقَد االتح�اُد العراقي لك�رِة القدم، ظهر 
الفن�ي  املؤتمري�ن  مق�ره،  يف   ، الثالث�اء 
واألمن�ي ملب�اراِة ال�زوراء والرشط�ة التي 
س�تقاُم الي�وم األربع�اء يف تماِم الس�اعة 
الخامسة وخمس وأربعني دقيقة يف ملعب 
الش�عِب الدويل لحس�اب مبارياِت الجولِة 
السابعة عرشة ملنافساِت الدوري املمتاز.

وح�ر املؤتم�ر عض�و االتح�اد يحي�ى 
زغري وممثيل الفريق�ني والجهات األمنية 
الس�اندة ورواب�ط املش�جعني، فضالً عن 

اللجنِة األمنية يف اتحاد الكرة. 
وس�ريتدي فري�ُق الرشطة ال�زي األخر 
الكامل، بينما يرتدي حارس مرماه اللون 
ال�وردي، وس�ريتدي فريق ال�زوراء الزي 
األبي�ض الكام�ل، وحارس مرم�اه اللون 

األسود. 
وتم االتفاُق يف املؤتمر الفني عىل إجراءاِت 
الربوتوك�ول الصحي املُعتمد قب�ل املباراِة 
للم�الكاِت  وكذل�ك  الفريق�ني،  لالعب�ي 

التدريبّي�ة اىل جانِب التأكي�د عىل رضورِة 
التش�جيع النظي�ِف واالبتعاد ع�ن األموِر 
املأل�وف، ومن�ع دخ�ول  الخارج�ِة ع�ن 
األلعاِب النارّية واألنابيب املعدنّية الحاملة 

ألعالم الناديني.
وحَث عضو االتح�اد، يحيى زغري، ممثيل 
فريق�ي الرشطة وال�زوراء ع�ىل رضورِة 
إخ�راج املب�اراِة باملظه�ر ال�ذي يعك�ُس 
التأريَخ الثَ�ر للناديني وإنجاحها بما يليُق 
املحليني  الالعب�ني  بجماهريهم�ا ونوعية 

واملحرتفني املوجودين بني صفوفهما.
من جانب آخر يعاني فريق القوة الجوية 
من غياب أب�رز العبي�ه، يف مواجهة نفط 
الوسط، اليوم األربعاء، عىل ملعب النجف 
ال�دويل، ضم�ن الجول�ة 17 م�ن ال�دوري 

املمتاز.
ويغي�ب عن كتيبة الصق�ور ثنائي الدفاع 
أحمد إبراهيم وحسن رائد بداعي اإليقاف 
لرتاك�م البطاق�ات، فيما يتوج�ه املهاجم 
ال�دويل ع�الء عب�اس إىل الدوح�ة إلكمال 

إجراءات انتقاله إىل السيلية.

ويس�عى عباس لخوض تجربة احرتافية 
جديدة، بعد مش�اركة قص�رية مع القوة 

الجوية يف الجوالت املاضية.
وس�بق ل�«األبات�ي« أن خ�اض تجارب 
احرتافي�ة عدي�دة، أبرزه�ا م�ع الكوي�ت 

الكويتي وجل فيسنتي الربتغايل.

يذك�ر أن الق�وة الجوية تعرض لخس�ارة 
مفاجئ�ة أم�ام النف�ط به�دف نظيف يف 
الجول�ة املاضية، ليرتاجع إىل املركز الثالث 
ب��32 نقط�ة، بف�ارق نقط�ة واحدة عن 
الزوراء الوصيف، و12 نقطة عن الرشطة 

املتصدر.

ايضاً يستضيف الزوراء، منافسه الرشطة، 
اليوم األربعاء، عىل ملعب الشعب الدويل، يف 
إطار الجولة 17 من عمر الدوري املمتاز.

ويتطل�ع ال�زوراء صاح�ب الوصاف�ة، إىل 
تقلي�ص الف�ارق م�ع املتص�در الرشطة، 
بعد اس�تعادة نغمة االنتصارات يف الجولة 

املاضية، والفوز عىل نفط الوسط.
ويمتلك الزوراء، 33 نقطة من 15 مباراة، 
أم�ا الرشط�ة لدي�ه 44 نقط�ة م�ن 16 

مباراة.
وق�ال عيل حس�ني رحم�ة، عض�و املالك 
التدريبي املس�اعد للزوراء »نرفع ش�عار 
الفوز فقط، س�نعمل ع�ىل وضع التكتيك 

املناسب لتجاوز عقبة املتصدر«.
أو  اإلصاب�ات  م�ن  نعان�ي  »ال  وأض�اف 
اإليقاف، جمي�ع الالعبني يف أتم الجاهزية 

لتقديم عرض قوي«.
أما الالعب سعد عبد األمري، أكد أن الفريق 
يه�دف ملواصل�ة النتائ�ج اإليجابي�ة، بعد 

تجاوز نفط الوسط.
وتابع »تنتظرنا مباراة مهمة أمام منافس 

حقيق�ي بحجم املتص�در، نتمنى الظهور 
بصورة طيبة«.

أم�ا الرشط�ة، أج�رى اإلثن�ني، مران�ه يف 
العاصم�ة، ويرك�ز عىل مواصل�ة النتائج 
اإليجابي�ة، بع�د الفوز بثالثي�ة عىل أمانة 
بغداد.ويغي�ب م�درب املنتخ�ب الوطني، 
زيليكو بيرتوفيتش، ع�ن حضور املباراة، 
وس�يكتفي بمتابع�ة اللقاء ع�رب التلفاز، 

بعد مغادرته إىل بالده يف إجازة قصرية.
وقررت لجنُة املس�ابقات يف اتح�اد الكرِة 
إج�راَء مب�اراة فريقي ال�زوراء والرشطة 
يف الس�اعة الخامس�ة وخم�س وأربع�ني 
دقيقة عرصاً بدالً من الس�ابعة مساًء غد 

األربعاء.
وم�ن جان�ٍب آخر يس�عى الس�وري نزار 
محروس، م�درب أربيل، أن يحقق الفريق 
انتصاره الثال�ث توالًيا تحت قيادته، عرب 
بوابة ضيفه نفط ميسان ضمن مباريات 
الجولة ال� 17 من ال�دوري العراقي، التي 

ستقام عىل ملعب دهوك، غًدا األربعاء.
وتقام املباراة من دون حضور الجماهري؛ 

بق�رار من اتحاد الكرة، عىل خلفية اعمال 
الش�غب الت�ي رافق�ت مب�اراة أربيل مع 

ضيفه الرشطة.
وحق�ق ن�زار مح�روس، فوزي�ن يف بداية 
مش�واره التدريبي مع الكتيب�ة الصفراء 
ع�ىل ضيف�ه القاس�م )1-0(، وس�امراء 

.)1-2(
وخ�اض أربيل ظهر اليوم الثالثاء، تدريبه 
الرئييس عىل امللعب الفرعي لنادي دهوك، 
بمشاركة جميع الالعبني، بانتظار التحاق 
املداف�ع الس�وري س�عد أحم�د ال�ذي تم 
االتفاق معه ع�ىل تمثيل القلعة الصفراء، 

خالل فرتة االنتقاالت الجارية.
وال ي�زال موق�ف الالع�ب ش�ريكو كريم، 
غامًض�ا، حيث طل�ب الالعب م�ن اإلدارة 
بطاقة االس�تغناء من أجل خوض تجربة 

احرتافية مع أهيل بنغازي الليبي.
ويحت�ل أربي�ل املرك�ز ال�� 15 برصيد 14 
و5  انتص�ارات   3 م�ن  جمعه�ا  نقط�ة 
تع�ادالت، بينم�ا تع�رض للهزيم�ة يف 8 

مواجهات.

اتصاالت إيطالية هتدد 
صفقة منتظرة للريال

ليفربول خيشى تأجيل 
مباراته مع آرسنال

              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�عى يوفنت�وس وميالن للتعاق�د مع أحد أه�داف ريال 
مدريد، يف املريكاتو الصيفي املقبل.

وينته�ي عقد األملاني أنطونيو روديجر، مدافع تش�يليس، 
يف الصي�ف املقبل، ويرفض الالعب كل عروض التجديد مع 
البل�وز، وتزع�م تقاري�ر أن ريال مدريد يق�رتب من ضمه 

مجاًنا يف املوسم الجديد.
ووفًقا لش�بكة »سكاي س�بورت إيطاليا«، فإن يوفنتوس 
ومي�الن أح�دث األندي�ة املنضم�ة إىل س�باق التعاق�د مع 

روديجر هذا املوسم.
وأشارت إىل يوفنتوس استفرس بالفعل عن موقف روديجر 
م�ن التجدي�د مع تش�يليس، بينم�ا ميالن يراقب املش�هد 

باهتمام.
وأوضحت أن يوفنتوس يس�تعد الحتمالية رحيل ماتياس 
دي ليخ�ت ع�ن الفري�ق يف الصيف املقبل، بينم�ا ميالن يف 

طريقه لخسارة قائده أليسيو رومانيويل بنهاية املوسم.
وتزعم تقارير أن دي ليخت سيستغل بنًدا يف عقده يسمح 
ل�ه بالرحيل يف الصي�ف املقبل، بينما ل�م يوافق رومانيويل 

عىل عرض التجديد املقدم من ميالن حتى اآلن.

تشايف: مواجهة ليناريس معقدة.. وأنتظر من ديمبيل بذل اجلهد

كورونا يواصل مطاردة نجوم بايرن ميونخ

              المستقبل العراقي/ متابعة

ش�دد تش�ايف هريناندي�ز املدي�ر الفن�ي 
لربشلونة، عىل صعوبة مواجهة ليناريس 
ديبورتيف�و، األربعاء، ضمن منافس�ات 

دور ال�32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.
وق�ال تش�ايف، خ�الل املؤتم�ر الصحفي 
الثالثاء: »أتوق�ع مباراة صعبة ومعقدة، 
فهي مب�اراة واح�دة، وليناري�س فريق 
جيد ولديهم م�درب جيد، ونعلم صعوبة 

هذه املباريات«.
وأضاف: »بالنسبة لنا ليس هناك أمامنا 
سوى الفوز ألن الجميع يعتربنا األفضل، 

وسيكون الجميع متحمسني للغاية«.
وع�ن تجدي�د عق�د ديمب�يل، عل�ق: »أنا 
ه�ادئ، ويف انتظار األخب�ار، ألن األمر ال 
يعتم�د عيل بل ع�ىل النادي وعلي�ه، وأنا 
أنتظ�ر منه أن يبذل جه�ًدا، ودعونا نرى 

ما سيقرره«.
وتابع: »نحن نذهب للمباراة بحماس 
كب�ري، وتابعن�ا ليناريس وم�ا قدمه 
ضد الفريق الثاني لربش�لونة، والفوز 
بالكأس ه�و هدفنا، بغض النظر عن 
املس�ابقات األخ�رى، فنح�ن البط�ل 

الحايل«.
وأردف: »كوتيني�و؟ ل�م أتحدث معه، 
ولكي نجل�ب صفقات يجب أن يرحل 
العب�ون، ونح�ن يف انتظ�ار تس�جيل 

ألفيس وفريان توريس«.
أوض�ح:  البورت�ا،  الرئي�س  وح�ول 
»أش�اركه تفاؤله، وأنا مرتبط بالرئيس 
فه�و  طموح�ه  وأح�ب  وبش�خصيته، 
رج�ل ش�جاع للغاية وأنا س�عيد بالعمل 
مع�ه، ونح�ن نعم�ل بج�د ل�رد الجميل 

لربشلونة«.
واس�تكمل: »أرى دان�ي ألفي�س يف حالة 

جيدة جًدا، وبوترية تنافسية هائلة، فهو 
محرتف رائع ونحتاج له يف الفريق«.

ون�وه: »ت�ري ش�تيجن س�عيد بوجوده 
معنا، ونحن بحاجة إليه فهو أحد أفضل 

حراس املرمى يف العالم«.
وعن إمكانية مش�اركة الح�ارس نيتو، 
أجاب: »سنقرر غًدا من سيلعب، وتحدثت 
معه، وسننتظر أيًضا لنعرف ما إذا سيتم 

تسجيل داني ألفيس أم ال«.
ممفي�س  يتواج�د  »ل�ن  وأوض�ح: 
ديباي أو أنس�و فاتي، فهما يقومان 
بتدريبات فردية، وس�نرى ما إذا كانا 
بإمكانهم�ا التواج�د يف املب�اراة ضد 

غرناطة«.
وزاد: »ريكي بويج يساعدنا كثريًا وأنا 
س�عيد جًدا به، فهو يمنحن�ا املرونة 
ويس�اعد الفريق، ولعب مباراة جيدة 
ضد ماي�وركا، ولكن هناك الكثري من 
الالعب�ني يف خط الوس�ط واملنافس�ة 
كبرية«.وبس�ؤاله عن ضم موراتا، علق: 
»لن نتحدث عن الفرضيات، ومن األفضل 
أن نتحدث عن الالعبني املوجودين لدينا. 

موراتا وهاالند ليسا ضمن فريقي«.
وأتم: »يوس�ف دمري؟ هو حالًيا جزء من 
الفريق، وسوف نرى ما إذا كان سيستمر 

أو سريحل«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن ن�ادي بايرن ميون�خ، الثالثاء، إصاب�ات جديدة بني 
صفوفه بفريوس كورونا املستجد.وقال بايرن، يف بيان عىل 
موقعه الرسمي: »أصيب لريوي ساني ودايوت أوباميكانو  

بف�ريوس كورونا. الالعب�ان يف حالة جي�دة ويتواجدان يف 
العزل املن�زيل«.وكان بايرن أعلن، أول أمس اإلثنني، إصابة 
الثنائي لوكاس هريناندي�ز وتانجي نيانزو أيًضا بفريوس 
كورونا ودخولهما للحجر الصحي.وجاءت تلك اإلصابات، 
بعدما تبني معاناة الرباعي كورينتني توليس�و، كينجسيل 

كوم�ان، عم�ر ريتش�اردز ومانوي�ل نوير يف وقت س�ابق 
من ف�ريوس كورونا، كما ه�و الحال مع املدرب املس�اعد 
دين�و توبمولر.وتوالت الربات ع�ىل رأس املدرب األملاني 
جولي�ان ناجلس�مان، قب�ل أيام م�ن مواجهة بوروس�يا 

مونشنجالدباخ يف البوندسليجا، الجمعة املقبل.

توخيل: لوكاكو مسؤول عن تنظيف فوضى ترصحياته
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد مدرب تش�يليس توماس توخي�ل، أن مهاجمه البلجيكي 
روميل�و لوكاكو، عاد إىل تدريبات الفري�ق، بعدما اعتذر عن 
مقابلت�ه الصحفي�ة األخ�رية الت�ي رصح خالله�ا بأنه غري 
مرتاح يف تش�يليس ون�ادم عىل مغادرة إن�رت ميالن. وأحدثت 
املقابل�ة بلبل�ة يف وقت حاس�م ومزدح�م باملباري�ات، وقرر 

توخيل عىل إثرها، استبعاد لوكاكو من تشكيلة الفريق الذي 
تع�ادل مع ليفربول 2-2 مس�اء األحد، ضمن الجولة 21 من 
ال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز. وقال توخي�ل يف مؤتمر صحفي 
مس�اء الثالثاء، قبل ي�وم واحد من مب�اراة الفريق املنتظرة 
أم�ام توتنهام يف نص�ف نهائي كأس الرابط�ة: »بداية، نحن 
س�عداء ألننا أخذنا وقتن�ا لنهدأ، هذا ما فعلن�اه، )لوكاكو( 
اعتذر وعاد إىل الفريق للتدريب اليوم، كان أهم يشء هو فهم 

املوقف وأنه لم يكن مقصوًدا«. وأضاف: »لم يكن هناك أدنى 
شك حول سلوكه مع الفريق، هذه نقاط مهمة جًدا لفهم أن 
االمر ليس كبريا بالدرجة التي يعتقدها الناس، كما أنه ليس 
صغريا، لكنه�ا صغريا بما يكفي لتحافظ عىل هدوئك وتقبل 
االعت�ذار وتم�ي قدًم�ا«. وعن رأي�ه يف ردة فع�ل الجمهور 
تجاه لوكاك�و، قال توخيل: »إنه عىل دراي�ة بما حدث وبما 
افتعله، ويش�عر باملس�ؤولية لتنظيف الفوىض التي أحدثها، 

لكن قد ما تزال هناك رائحة بالطبع، نحن سعداء ألنه العبنا 
وسنحميه، إذا اعرتض أحدهم بشدة، فهذا يتعلق بالفريق«. 
وتاب�ع: »إن�ه ملتزم جدا، ه�ذا هو الس�بب يف أن ترصيحاته 
كانت مفاجئة للغاية بالنس�بة يل، لم يكن لدي أدنى ش�ك يف 

التزام�ه، إنه رجل عاطف�ي وال يرتاجع عن رأيه، ال ينبغي 
أن نلومه فقط ونشري إىل الجانب السلبي منه، بل علينا 

أن نتأقل�م مع�ه، لقد أحدث بع�ض الضجيج الذي ال 

ميالن يدير ظهره لدي ماريا
              المستقبل العراقي/ متابعة

ارتبط األرجنتيني آنخي�ل دي ماريا، نجم باريس 
سان جريمان، باالنتقال إىل ميالن خالل املريكاتو 

الشتوي الجاري.
وينته�ي عق�د دي ماري�ا م�ع س�ان جريمان يف 
الصي�ف املقبل، وتزعم بع�ض التقارير أن النادي 

الباري�يس ال يمانع رحيل�ه يف املريكاتو الش�توي 
الجاري.

ووفًقا لصحيفة »ال ريبوبليكا« اإليطالية، فإن دي 
ماريا ُعرض عىل مس�ؤويل ميالن يف ش�هر يناير/
كانون الثاني، لكن ردت إدارة الروسونريي بأنهم 

ليسوا مهتمني بالصفقة.
وأشارت شبكة »كانال بلس« الفرنسية إىل أن دي 

ماري�ا يحلم بأن يجدد س�ان جريم�ان عقده 
ملوسم آخر، ثم يعود إىل نادي روزاريو سنرتال 

الذي نشأ معه الختتام مسريته الكروية.
وش�ارك دي ماري�ا مع س�ان جريمان يف 16 
مب�اراة بمختل�ف البط�والت ه�ذا املوس�م، 
ونجح يف إح�راز 3 أهداف، وقدم 5 تمريرات 

حاسمة.

غرفة مذهلة تقي رونالدو رش اإلصابات
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي، عن رس خاص داخل 
منزل النجم الربتغايل كريستيانو رونالدو، 
يس�اعده ع�ىل البق�اء يف القم�ة وتجن�ب 
اإلصابة رغم تقدمه يف العمر.ورغم اقرتاب 
نج�م مانشس�رت يونايتد من بل�وغ ال� 37 
عاماً، إال أن لياقته البدنية العالية تعد رسا 
يرغ�ب الكثري من الناس يف اكتش�افه يوماً 
ما.ويبدو أن واحدة من أرسار لياقة رونالدو 
العالي�ة قد ظهرت أخ�رياً للعلن، فقد قالت 
صحيف�ة »ذا صن« إن كريس�تيانو حصل 
ع�ىل جهاز خاص يس�اعده عىل تحس�ني 
لياقت�ه البدنية.وأضافت أن أحس�ن العب 
يف العال�م خمس م�رات قد اش�رتى غرفة 
أوكسجني عالية التقنية، من أجل الحفاظ 
ع�ىل لياقت�ه يف املنزل.وأوضح�ت أن هدف 
كريس�تيانو رونالدو من اس�تخدام غرفة 
األوكسجني هو دفع الهواء النقي مبارشة 
إىل بالزما الدم، وهو ما يس�اعد عىل إصالح 

األنسجة التالفة بالجسم.ونقلت »ذا صن« 
ع�ن مصدر لم يكش�ف ع�ن اس�مه قوله 
»الكل يع�رف أن كريس�تيانو يهت�م كثرياً 
بلياقته البدنية ويبذل أقىص جهده ليكون 
يف أفضل حال�ة ممكنة«.وواص�ل املصدر: 
»لقد سبق واس�تخدم غرف األوكسجني يف 
مس�ريته الكروية، لكنه ليس من الس�هل 
العثور عليه�ا يف اململكة املتحدة، لذلك قرر 
اقتن�اء واح�دة وتركيبه�ا يف منزله«.وعن 
أهمية جهاز غرفة األوكسجني، قال نفس 
املصدر »يعني هذا أنه إذا ش�عر )رونالدو( 
بأل�م يف أي وق�ت، فإن�ه يمكن�ه الذه�اب 
واستخدام )غرفة األوكسجني( والحصول 
عىل فوائدها«.وأردف: »هذه هي األسباب 
الت�ي تجعل�ه يغي�ب ع�ن ع�دد قلي�ل من 
أن  إىل  اإلصابة«.يش�ار  املباري�ات بس�بب 
كريس�تيانو رونالدو عاد بداية هذا املوسم 
إىل فريق�ه مانشس�رت يونايت�د بع�د رحلة 
ناجحة للغاي�ة مع ريال مدريد اإلس�باني 

ويوفنتوس اإليطايل.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ذك�رت تقاري�ر صحفي�ة انجليزي�ة مس�اء الثالث�اء، أن 
ليفربول يخىش عدم قدرته عىل مواجهة آرس�نال يف ذهاب 
نص�ف نهائي كأس الرابط�ة اإلنجليزية مس�اء الخميس 

بسبب تفي فريوس كورونا.
 وغ�اب مدرب ليفرب�ول يورجن كلوب عن تع�ادل فريقه 
2-2 مع تشيليس يوم األحد بعد أن ثبتت إصابته بفريوس 
كورون�ا. ويف الوقت نفس�ه، ل�م يكن نج�وم الفريق األول 
روبرت�و فريمينو وجوي�ل ماتيب وأليس�ون بيكر متاحني 
أيًض�ا للمواجه�ة يف ملع�ب »س�تامفورد بري�دج« بعد أن 
جاءت نتائج اختباراتهم إيجابية. ومع عدم توفر الحارس 
أليس�ون تحديدا، فإن املباراة يف العاصم�ة لندن، معرضة 
لخط�ر اإللغاء إذا تم اس�تبعاد حارس مرم�ى آخر. وغاب 
ميكيل أرتيتا مدرب آرس�نال ع�ن هزيمة فريقه 2-1 أمام 
مانشسرت سيتي يف يوم رأس السنة الجديدة، لكنه سيعود 
إىل املنطق�ة الفنية ي�وم الخميس، يف وقت س�يواصل فيه 
كلوب ابتعاده عن ليفربول. ووفًقا لصحيفة »دييل ميل«، 
يعتقد ليفربول، أن رحلته إىل شمال لندن يف وقت الحق من 
هذا األس�بوع، مهددة بالتأجيل، إذا ل�م يتمكن الفرق من 
إرس�ال فريق يتكون من 13 العباً إىل جانب حارس مرمى 

واحد.

أونانا خيضع للكشف الطبي يف إنرت ميالن
              المستقبل العراقي/ متابعة

يخض�ع الكامريوني أندري�ه أونانا، حارس أياكس الهولندي، للكش�ف 
الطب�ي اآلن تمهيًدا لتوقيع عقد انتقاله إىل صفوف إنرت ميالن. وينتهي 
عق�د أونانا مع أياكس يف الصيف املقب�ل، ورفض الحارس الكامريوني 
كل ع�روض التجديد مع الن�ادي الهولندي. وزعم�ت تقارير صحفية، 
أن إنرت أبلغ أياكس بش�كل رس�مي أنه س�يضم أونانا بداية من ش�هر 

يونيو/ حزيران املقبل يف صفقة انتقال حر. وقال ش�بكة »بي 
إن س�بورت« الرياضية، إن أونانا يخضع اآلن للكش�ف الطبي 
يف إنرت مي�الن، قبل إعالن النادي اإليطايل عن الصفقة بش�كل 
رسمي. يذكر أن عقد الحارس السلوفيني سمري هاندانوفيتش 

مع إنرت ميالن ينتهي يف الصيف املقبل، وزعمت تقارير أن النادي 
اإليطايل عرض عليه التجديد برشط أن يخفض راتبه ويوافق عىل 

أن يكون الحارس الثاني للفريق مع اقرتابه من ضم أونانا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

بيانيتش ينصح موراتا ودي ليخت برفض برشلونة
            المستقبل العراقي/ متابعة

وجه البوسني مريالم بيانيتش، العب وسط بشكتاش 
الرتك�ي، نصيح�ة لزميليه الس�ابقني ألف�ارو موراتا 
مهاجم يوفنتوس، واملدافع ماتياس دي ليخت، بالبقاء 

داخل صفوف السيدة العجوز.
وس�بق لبيانيت�ش أن لع�ب ليوفنتوس قب�ل أن يرحل 

إىل برش�لونة، ويواج�ه معان�اة كبرية بعدما فش�ل يف 
الحص�ول ع�ىل دور أس�ايس أو احتياط�ي، لريحل إىل 
بشكتاش.وارتبط موراتا بالرحيل عن يوفنتوس خالل 
فرتة االنتقاالت الش�توية الجارية، من أجل االنضمام 

لربشلونة، واألمر نفسه بالنسبة لدي ليخت.
وقال بيانيتش يف ترصيحات لصحيفة »توتو سبورت«: 
»موراتا يعرف ما علي�ه فعله، النصيحة الوحيدة التي 

أود تقديمه�ا ألي ش�خص هي أن يفك�ر بحرص قبل 
الرحيل عن مكان يش�عر فيه بالسعادة، حتى إذا كان 

اآلخرون يعرضون عليك شيئا أكرب«.
وأضاف: »دي ليخت سعيد يف يوفنتوس، وعندما تكون 
س�عيدا فمن األفضل البقاء«.وع�ن تجديد عقد ديباال، 
أتم بيانيت�ش: »إذا كان الطرفان يريدان نفس اليء، 

فسيتم إيجاد الحل، ديباال يريد البقاء دائًما«.
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امـضـاءاتمساحة للرأي

الوطنية واإلصالح واهلويةالدولة كانت طرفًا يف اجلريمة

عبد الخالق الفالحمحمد عبد الجبار الشبوط

الذي يؤخذ م�ن بيان مجلس القضاء االعىل ان جريمة جبلة 
حصل�ت بس�بب »اخب�ار كاذب« واالدالء »بمعلوم�ات غ�ر 

صحيحة لألجهزة األمنية«.
وه�ذا الكالم يعني، إْن صح، ان مواطنا اس�تطاع اس�تغفال 
الدول�ة لتحقيق مصلحة ش�خصية، او ان الدولة عىل درجة 
من الغباء تمكن املواطن من استغاللها. ويف الحالتني يمكننا 

ان نقول ان الدولة كانت طرفا يف الجريمة.
ومث�ل ه�ذا املواطن فاس�د حيث يتمثل فس�اده يف اس�اءة 

استخدام امكانات الدولة لتحقيق مصلحته الشخصية. 
وهذا فساد عىل املستوى الجزئي micro وعىل املستوى الكيل 

macro للدولة واملجتمع.
وال عالقة لهذين املستويني من الفساد بالنظام الربملاني وال 

بالديمقراطية وال بالدستور، عىل سبيل املثال.
لكن�ه ع�ىل عالقة مب�ارشة بمنظوم�ة القيم العلي�ا الحافة 

باملركب الحضاري وعنارصه الخمسة.
وهذا ما برحُت اؤكد عليه منذ سنوات طويلة مستعينا بقوله 
تعاىل: »َظَهَر ٱلَْفَساُد ِف ٱلرَْبِّ َوٱلَْبْحِر ِبَما َكَسَبْت أَْيدِى الّناس«. 
وخالصة القول يف هذا املجال ان االنس�ان هو س�بب الصالح 
او الفس�اد يف الدول�ة واملجتمع. لكل ف�رد يف املجتمع نصيب 
من الفس�اد او الصالح يف الدولة واملجتمع بحس�ب نشاطه 
وفعاليت�ه وموقع�ه ودوره. واملش�كلة ان الذي�ن يتحدثون 
عن االصالح مازالوا يتناس�ون عن عم�د او جهل حقيقة ان 
الفساد والصالح مرتبط باالنسان اينما يكون سواء يف الدولة 
او خارجها. وتبعا لذلك يغفلون حقيقة ان االصالح يجب ان 
يتم عىل مس�تويني يناظران مس�تويي الفساد عىل املستوى 
الكيل وعىل املستوى الجزئي. وعليه يجب ان يتضمن االصالح 
عمليات عىل املستوى الكيل للمجتمع والدولة، وعمليات عىل 
املس�توى الجزئي اي املش�كالت الفرعية الت�ي يتعرض لها 
املجتمع والدولة، مثل الفساد، والبطالة، والفقر، وانخفاض 
مستوى االنتاجية، الخ. وان االنشغال بالجزئيات مع اغفال 
الكليات غر صحيح، كما ان االنش�غال بالكليات مع اغفال 
الجزئيات غر صحيح. انما هما خطان يدعم احدهما االخر 
لتحقيق الهدف املشرتك وهو االصالح. وجامع هذين املعنيني 
ُ ما ِبَقوٍم َحّتى  قول�ه تعاىل يف القران الكريم: »إِنَّ اللَّ�َه ال ُيَغرِّ

وا ما ِبأَنُفِسِهم«. ُيَغرِّ
انني اكرر القول ان املشكلة يف العراق ذات بعد ثقايف وتربوي 
وقيمي، اضافة اىل ابعادها السياسية واالقتصادية واالمنية 
ال�خ. وان اي حل او اصالح للمش�كلة الب�د ان يتضمن هذه 
االبع�اد كله�ا. وحتى ال يتش�عب املوضوع وتضي�ع حلقاته 
املركزية يف زحمة النقاش�ات جمعت كل هذه االبعاد بكلمة 
الدول�ة الحضارية الحديث�ة. واملقصود واض�ح، ومضمونه 
ان االص�الح يجب ان يتضمن العمل عىل اع�ادة بناء الدولة، 
وليس فقط االنش�غال يف ش�كل حكومتها وهل هي حكومة 
اغلبية ام توافقية، وان هذه الدولة يجب ان تكون حضارية، 
بمعنى انها قائمة عىل اس�اس منظومة القيم العليا الحافة 
باملرك�ب الحضاري وعنارصه الخمس�ة، وان ه�ذه الدولة 
يجب ان تك�ون حديثة بمعنى اس�تنادها اىل العلم يف تنظيم 
االقتص�اد واالدارة والسياس�ة والخدم�ات والبني�ة التحتية 

وغر ذلك. 
وهذا كله يتطلب ويتوقف عىل تغير واعادة تشكيل املحتوى 
الداخ�يل للمجتم�ع، وتنش�ئة اطفاله عىل اس�اس منظومة 
القيم العليا الحافة باملركب الحضاري. وطاملا رددت ان هذه 
ه�ي مهمة املدرس�ة بالدرجة االوىل، حي�ث يتعني عىل وزارة 
الرتبية ان تضع نظاما تربويا حضاريا حديثا يواكب الطالب 
من الس�نة الدراس�ية االوىل حتى اكماله س�نوات الدراس�ة 

االساسية االلزامية اي ال ١٢ سنة االوىل.
م�ا اقول�ه اعاله ليس اكتش�افا جدي�دا، وانما ه�و الطريق 
الذي س�لكته كل املجتمع�ات التي توصل�ت اىل اقامة الدولة 
الحضارية الحديثة يف بلدانه�ا. وما عىل املجتمع العراقي اال 

ان يسر يف هذا الطريق.
وهن�ا يتعني عىل النخب�ة الواعية ان تعمل ع�ىل بناء اجماع 
وطني عىل س�لوك هذا الطريق من خ�الل الدعوة والتثقيف 

العام.

يمكن النظ�ر إىل الوطنية باعتبارها خليطاً م�ن التعلق العاطفي بالبلد 
ورموزه�ا التعريفي�ة وقيمها التأسيس�ية التي تعرف باملب�ادئ األوىل، 
ويمكن تمييز التعليق األمة وقيمها التأسيس�ية و مؤسساتها وقرارتها 
ُر الوطنية  السياس�ية ويف كل بلٍد يس�عى اىل الديمقراطية والحري�ة، ُتوَفِّ
ش�عوًرا والوالء والتفاني وُتق�ّدم للمواطنني غرًض�ا حياتًيا يرتكز عليه 
النظام، النهوض باملواطنة التي تنطوي عىل مجموعة محددة وواضحة 
املعالم م�ن الحقوق الفردي�ة والقانونية، واجبات و حقوق سياس�ية، 
وحق�وق اقتصادي�ة اجتماعية. من ش�أن ذل�ك تعزيز مش�اعر الوالء، 

وترسيخ تمييز حاسم بني أولئك املشمولني “املواطنني” و«األجانب«.
إنَّ ضعف الهوية الوطنية لصالح هيمنة انتماءات ضّيقة يعنى ضعفا ف 
البناء الفكري والسياىس. ويعنى ان املواطن يشعر بان الوطن ليس لكلِّ 
ابنائه وأنه س�احة رصاع عىل مغانم فيه، لذلك يأخذ االنتماء إىل طائفة 
أو مذه�ب أو قبيلة ُبعدا أكثر حصانة وقوة من االنتماء الوطنى الواحد، 
كما يصبح االنتماء الفئوى مركبة سياس�ية يتّم اس�تخدامها للحفاظ 

عىل مكاسب سياسية أو شخصية.
كذلك فإّن ضع�ف الهوية الوطنية قد يكون هو املدخل لالحتالل أحيانا، 
حي�ث تتحّول أولوي�ة االنتماءات الضّيقة إىل حجج بي�د ضعيفي االرادة 
الوطني�ة تقتيض منهم التعامل م�ع أي جهة خارجية من أجل مواجهة 

االنتماءات األخرى يف الوطن الواحد!
إّن ضع�ف الهوي�ة الوطنية املش�رتكة هو تعبر أيضا ع�ن فهم خاطئ 
لالنتم�اءات األخ�رى. باالعتق�اد بمذاهب ديني�ة مختلف�ة، أو االعتزاز 
بأص�ول إثني�ة أو قبلي�ة، ه�و ظاهرة طبيعي�ة وصّحي�ة ف مجتمعات 
تق�وم عىل التعّددية. لكن تحّول هذا االختالف إىل خالف س�ياىس عنفى 
ورصاع�ات دموي�ة يعن�ى تناقضا م�ع الحكم�ة ف االخت�الف والتعّدد، 
فيكون املعيار هو محاس�بة اآلخرين عىل ما ُولدوا به وعليه، وليس عىل 
أعماله�م وأفكارهم. من هنا يمكن النظر إىل الوطنية باعتبارها خليطاً 
من التعلق العاطفي بالبلد ورموزها التعريفية وقيمها التأسيسية التي 
تعرف باملب�ادئ األوىل، ويمكن تمييز التعلق باألمة وقيمها التأسيس�ية 
و مؤسس�اتها وقرارتها السياس�ية ويف كل بلٍد يس�عى اىل الديمقراطية 
�ُر الوطنية ش�عوًرا وال�والء والتفاني وُتق�ّدم للمواطنني  والحري�ة، ُتوَفِّ

غرًضا حياتًيا يرتكز عليه النظام .
يمث�ل التع�دد الثقايف ظاه�رة اجتماعي�ة وتاريخية ّ قل م�ا يخلو منها 
مجتم�ع. إن الثقاف�ة متع�ددة االط�راف تش�كل نقط�ة ارتكازها عىل 
املعتق�د واللغة والتاريخ، وتضطلع الدوائر املحيطة باس�تيعاب الجديد، 
ليصب�ح ج�زءا متج�ددا منها، فتص�ر األصال�ة قوة خالق�ة ومحفزة، 
وطاقة متجددة دائمة لتنمية الهوية الوطنية يف إطار سرورة متحركة، 

فتتشكل الشخصية الوطنية بمقوماتها الجغرافية والدينية واللغوية.

ابتكـار فـريـد يصمـم خصيصـًا للشبـاب العـراقـي 
بغداد/ خاص

 شهدت بغداد ليلة ٢١ كانون االول ٢٠٢١  
إطالق YOOZ يف الحدث االضخم من نوعه 
يف الع�راق، مما ترك الش�باب يف حالة من 
الدهش�ة. خالل الحدث املبه�ر، تم ازاحة 
الستار عن YOOZ من قبل رائد االتصاالت 
االكثر دعما للش�باب يف العراق: آسياسل. 
يع�د ه�ذا االبتكارالفريد م�ن نوعه أحدث 
منصة تقدم من آسياس�ل ت�م تصميمها 

خصيًصا للشباب العراقي.
تألق الحفل بحضور عدد من الشخصيات 
والدبلوماس�يني  الرس�مية  الحكومي�ة 
واملش�اهر واملؤثرين اضاف�ة اىل ٠٠٠,١5 
ضيف�ا، ت�م تعريفهم بخدم�ة Yooz وهي 
 SIMCard عب�ارة عن رشيح�ة الكرتونية
الكام�ل  التحك�م  ملس�تخدميها  تتي�ح 
بالخدمات التي يدفعون مقابلها باإلضافة 
اىل مي�زات ال حرص لها تلبي�ة لحتياجات 
الش�باب العراقي. عرب السيد عامر صناع، 
املدير التنفيذي آلسياس�يل، عن س�عادته 
باطالق خدم�ة Yooz حيث جاء يف كلمته: 
 ”Yooz“ س�عداء للغاي�ة بتقديم خدم�ة«
من قلب العاصمة بغ�داد.. فمثل ما تمثل 

بغ�داد بالنس�بة للعراق، ف�أن منصة يوز 
“Yooz” تمثل روح الشباب الذين يسعون 

للشفافية والتحكم الكامل.
ان الش�باب هم الفئة األكثر تنوًعا بوجود 
احتياج�ات متع�ددة، واآلن أصب�ح لديهم 
الحري�ة الكامل�ة يف تخصي�ص حزمه�م 
الخي�ارات  م�ن  واالس�تفادة  الخاص�ة 
واملي�زات غر املح�دودة بش�فافية تامة، 
عارف�ني أين يذه�ب كل دين�ار ينفقونه. 
يع�د YOOZ الش�باب بأنه س�يكون دائًما 
ارادوا حزًم�ا  نصره�م وداعمه�م، لق�د 
مصمم�ة لتناس�ب كل احتياجاته�م، لقد 
اس�تمعنا، وقمن�ا بتقديمها الي�وم، اآلن، 
أصب�ح بإم�كان الش�باب االرشاف ع�ىل 
انفاقه�م عىل الباق�ات، والتي من ضمنها 
املرون�ة يف الرس�ائل القص�رة واإلنرتن�ت 
 ،Mood وبطاق�ات  املكامل�ات،  وخدم�ات 
االش�رتاك مجان�ي يف تطبيق�ات األف�الم 
 Play واالغان�ي، العاب حرصية من متجر
Store باإلضاف�ة الختي�ار رق�م هاتف�ك! 
نهدف إىل خدمة عمالئن�ا من خالل الدعم 
الفني ومش�اريع املس�ؤولية االجتماعية 
للرشكات التي من شأنها تحسني املجتمع 

وزيادة املهارات واملعرفة. املستقبل يحمل 
املزي�د م�ن املب�ادرات الت�ي تتب�ع خطى 

املبادرات السابقة يف التميز والشمول »
لم تجلب آسياس�ل التكنولوجي�ا الحديثة 
ملج�ال االتص�االت فحس�ب، ب�ل لصناعة 
الح�دث ايضا، حيث انطل�ق الحفل ببداية 
مث�رة للحم�اس، بتأل�ق س�تة عازف�ني 
للطبول أثن�اء تحليقه�م يف الجو، معلنني 

عن ب�دء الحدث. أضواء وع�روض ليزرية 
لم يس�بق لها مثيل يف العراق. تم توضيح 
الفوائد العديدة ل� YOOZ من خالل عرض 
تقديم�ي مهي�ب ت�م عرضه عىل خش�بة 
املرسح باستخدام تقنية الهولوغرام. اعتىل 
املؤثرون املتحمس�ون امل�رسح وأوضحوا 
املوجه�ة  واملزاي�ا  والتحك�م  الش�فافية 
للش�باب التي تأت�ي مع YOOZ. اس�تمر 

 Drones حفل اإلطالق بعد عرض طائرات
زينت سماء بغداد بأضواء مذهلة وشعار 
العالم�ة التجاري�ة، وهو أمر لم تش�هده 
س�ماء بغداد من قبل. ثم أذهل الراقصون 
الذين توجه�وا إىل العراق خصيًصا لتقديم 
عروضه�م خ�الل ه�ذا الح�دث، وبوجود 
الفنان العراقي س�تار س�عد، زاد حماس 
الجمهور باألجواء الساحرة التي خلقوها 
وقي�ادة الحفل�ة طوال اللي�ل. أظهر حفل 
اإلط�الق كي�ف أثبت�ت رشك�ة االتصاالت 
الرائ�دة بالتكنولوجي�ا أنه�ا ال تدخ�ر أي 
نفقات لتلبية احتياجات الشباب وتضمني 

الرقمنة يف جميع جوانب الحياة.
التكنولوجي�ا  ع�رص  بداي�ة  ه�و   YOOZ
املبتكرة للشباب. حيث قام ١5٠٠٠ ضيف 
 QR( بمس�ح رم�ز االس�تجابة الرسيع�ة
code( ال�ذي ظهر عىل الشاش�ة العمالقة 
الت�ي تبل�غ مس�احتها 7٠٠٠ مرتمرب�ع 
وبارشوا بتحميل تطبيق YOOZ عىل الفور 

واستكشفوا التجربة الجديدة.
رشائ�ح ي�وزSIMCard( )YOOZ متاحة 
اآلن ألي ش�خص يرغ�ب يف الب�دء به�ذه 

التجربة الرقمية املتقدمة.

عندم�ا أتحدث عن ش�خصية متميزة اقف عاج�زاً وحائراً بماذا 
اب�دأ م�ن كلمات تلي�ق بمقامه الرفي�ع وتواضعه الج�م ودماثة 
اخالقه وانس�انيته .  كلم�ة حق يجب أن ُتق�ال يف حق رجل بذَل 
وال ي�زال يبذل الكثر من وقته يف س�بيل مرض�اه ومد يد العون 
لهم ومس�اعدتهم   ، وحينما يك�ون العطاء فاعالً والجهد مميزاً 
والثمرة ملموسة عندها يكون للشكر معنى وللثناء فائدة ودائما 
سطور الشكر تكون يف غاية الصعوبة عند صياغتها فكل الشكر 
والتقدي�ر للج�راح االختص�اص الدكتور ) س�يف الدين يوس�ف 
يعق�وب ( لجه�وده املبذولة تجاه جميع امل�رىض .. بارك الله به 

وبجهوده الخرة .
عبد الكريم محسن بنيان

شكر وتقدير
 اىل الدكتور »سيف الدين يوسف يعقوب«

الصحة العاملية حتدد اجلزء الذي يصيبه أوميكرون وتتحدث عن »اللقاح اخلاص«
 حذر مس�ؤول يف منظمة الصح�ة العاملية، من 
أن األدلة تظهر أن متح�ور أوميكرون لفروس 
ال�ذي ظه�ر للم�رة األوىل يف جن�وب  كورون�ا، 
أفريقيا، يصيب الجهاز التنفيس العلوي، بحسب 
رويرتز. وأوضح مدير إدارة الحوادث يف منظمة 
الصح�ة العاملية، عبدي محم�ود، أن »مزيدا من 
األدلة ُتظهر أن ساللة أوميكرون تصيب الجهاز 
التنفيس العلوي«، ولكنها »تسبب أعراضا أخف 
من املتحورات الس�ابقة«. وردا عىل سؤال حول 
ما إذا كان أوميكرون س�يحتاج إىل لقاح خاص، 
اعت�رب محم�ود أنه »من الس�ابق ألوان�ه تحديد 
ذلك«، مشددا عىل أن هذا القرار يحتاج إىل تنسيق 
عامل�ي وال يج�ب أن يتخ�ذه القط�اع التجاري 
وحده.ووصلت حاالت اإلصابة بفروس كورونا 
مس�تويات قياس�ية يف بلدان عدة، حيث تجاوز 

العالم العتبة الرمزية ملليون إصابة يوميا للمرة 
األوىل يف األس�بوع املمتد من ٢3 إىل ٢9 ديس�مرب 
كانون االول املايض، بحسب تعداد أجرته وكالة 
فرانس برس، عشية االحتفاالت بالعام الجديد. 
كم�ا ارتف�ع ع�دد اإلصاب�ات الجدي�دة بكوفيد 
بجميع متحوراته، وفقا لتقرير ملنظمة الصحة 

العاملية، بنسبة 57 يف املائة يف أوروبا يف األسبوع 
الذي س�بق ٢6 ديس�مرب املايض، وبنسبة 3٠ يف 
املائ�ة يف األمركت�ني. وكان مدي�ر املدي�ر العام 
ملنظم�ة الصح�ة العاملي�ة، تي�دروس أدهان�وم 
جيربيس�وس، ق�د أعرب األس�بوع امل�ايض عن 
قلقه من أن انتش�ار املتحورين دلتا وأوميكرون 
يس�بب »طوفانا من اإلصابات«.وكرر تيدروس 
دعوته للدول من أجل مشاركة اللقاحات بشكل 
أكثر مساواة وحذر من أن الرتكيز عىل الجرعات 
املنشطة يف الدول الغنية قد يحرم الدول الفقرة 
م�ن الجرع�ات األساس�ية. بينم�ا اعت�رب مايك 
راي�ان، كبر خرباء الط�وارئ يف منظمة الصحة 
العاملية، أن املرحلة الح�ادة من جائحة كوفيد-
١9 ق�د تنتهي العام املقبل، لكن فروس كورونا 

لن يختفي.

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

أتقدم بأس�مي وجميع منتسبي مؤسسة 
والن�رش  للصحاف�ة  العراق�ي  املس�تقبل 
)جريدة املس�تقبل العراق�ي  و وكالة أنباء  
املس�تقبل( بأحر التعازي وأصدق املواساة 
اىل االخ )محمد خلف(  وذلك بوفاة املغفور 
لها إن شاء الله ) والدته ( سائالً املوىل تبارك 
وتع�اىل أن يتغمد الفقيدة بواس�ع رحمته 
ومغفرته وأن يس�كنها فسيح جنانه وأن 

يلهم أهلها ومحبيها الصرب والسلوان.
عيل الدراجي

رئيس مجلس االدارة

تعزية

البرصة / نهلة الحمداني
افتت�ح مدي�ر االح�وال املدني�ة و 
الج�وازات و االقام�ة يف الب�رصة 
العمي�د »ح�ازم الالم�ي« البناية 
الجديدة لدائ�رة البطاقة الوطنية 
يف قض�اء اب�و الخصي�ب ضم�ن 
م�ن  االقالي�م  تنمي�ة  مش�اريع 
الخدم�ات  افض�ل  تقدي�م  اج�ل 
البن�اء البرصة الك�رام واهايل ابو 

الخصيب االعزاء .

مدير االحوال املدنية 
و اجلوازات و االقامة يف البرصة 

العميد »حازم الالمي« يفتتح 
البناية اجلديدة لدائرة البطاقة 

الوطنية يف قضاء ابو اخلصيب


