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نائب يطالب بتعويض
الفالحني املترضرين من سيول
ص2
واسط يف 2019

الداخلية:
حريق مستشفى أبن اخلطيب لـم
ص3
يكن بفعل ارهايب

يطرح االنس�حاب املتتايل لألح�زاب العراقية من
االنتخابات الترشيعية املبكرة أسئلة عمّا إذا كان
إجراء االقرتاع س�يتم يف موع�ده املفرتض يف 10
ترشين األول املقبل أم أنه س�رحّ ل إىل نيسان من
العام .2022ويرى مراقبون ومحللون أن مسألة
موع�د االنتخاب�ات ّ
يلفه�ا الغم�وض مث�ل بقية
القضاي�ا العراقية التي ال تتس�م عادة بالوضوح
والشفافية ،السيما بعد انسحاب التيار الصدري
والح�زب الش�يوعي العراق�ي وح�زب التجم�ع
الجمهوري العراقي والترشينيون وجبهة الحوار
الوطني و»املنرب العراقي».
وأعل�ن املنرب العراقي الذي يتزعمه رئيس الوزراء
األس�بق إياد ع�اوي انس�حابه م�ن االنتخابات
الربملانية املزمع إجراؤها يف ترشين األول املقبل.
وق�ال وائ�ل عبداللطي�ف ،نائ�ب رئي�س املن�رب
العراقي ،خ�ال مؤتمر صحايف عق�ده ،إن املنرب
«يعل�ن موقفه الص�ادق والرصيح باالنس�حاب
ومقاطعة االنتخابات».
وبرّر املن�رب املنضوي تح�ت «الجبه�ة الوطنية»
انس�حابه م�ن االنتخاب�ات بتوقع�ه «تض�اؤل
وتناق�ص نس�ب املش�اركة الجماهري�ة فيها،
وله�ذا س�وف تنت�ج العملي�ة دورة برملانية غر
كفؤة لتحمل األعباء العظيمة وستتمخض عنها
حكومة ضعيفة ومس�تضعفة مقرونة بالفساد
والتزوير».
ودعا املنرب األطراف والكتل واألحزاب السياس�ية
كاف�ة بما فيها الجبهة الوطنية «موج» إىل اتخاذ
نفس املوقف بمقاطعة االنتخابات.

التفاصيل ص2

وزير البيشمركـة يتحـدث عـن «تعـاون وتنسيـق كبيـر» مـع اجليـش العراقـي

نائب يؤكد «ترحيل» قانـون جرائم املعلوماتيـة اىل الدورة الربملانية املقبلة

ص2

ص2

مبتابعة الفريق عماد حممد حممود وكيل الوزارة لشؤون الشرطة

ضد رساق وجمرمني ..القوات األمنية تنفذ «عمليات نوعية»
يف بغداد واملحافظات

بغداد  /المستقبل العراقي

بمتابع�ة الفري�ق عماد محم�د محمود
وكيل ال�وزارة لش�ؤون الرشطة ،نفذت
الق�وات األمني�ة عملي�ات نوعي�ة ض�د
متورطني بعمليات إجرامية ورسقة.
وأعلن�ت املديري�ة للعام�ة ملكافح�ة
املخ�درات ع�ن إحصائي�ة رس�مية
للمخ�درات املضبوط�ة واملتاجري�ن بها
يف العراق.وق�ال مس�ؤول اإلع�ام يف
املديري�ة العام�ة ملكافحة املخ�درات يف

بشبهة تلقيها متويالت خارجية

قال�ت مصادر يف القضاء التونيس ،أمس األربعاء ،إنه تم
فت�ح تحقيق بش�أن ثاثة أحزاب سياس�ية بينها حزبا
«النهضة» و»قلب تونس» لاشتباه يف تلقيها أمواال من
الخارج خال الحملة االنتخابية عام .2019
ونقل�ت وكالة «رويرتز» عن مصادر يف القضاء التونيس
أنه تم فتح التحقيق يوم  14تموز الجاري قبل أن يقيل
الرئي�س قيس س�عيد رئيس الوزراء هش�ام املش�ييش

العمل تكشف عن عجز
رواتب شبكة احلامية االجتامعية:
 80مليار دينار لألشهر املتبقية
ص3

التفاصيل ص2

املفوضية توجه دعوة للمرشحني املشمولني بإجراءات «املساءلة والعدالة»

القضاء التونيس يفتح حتقيق ًا بشأن  3أحزاب
بغداد  /المستقبل العراقي

الع�راق العميد زياد مح�ارب القييس ،يف
ترصيح صحف�ي ،ان «كميات املخدرات
واملؤث�رات العقلية الت�ي تم ضبطها من
العنارص األمنية خال س�نة ونصف من
تاري�خ  2020-1-1حت�ى 2021-6-1
تق� ّدر ب�� 628كيلوغراما ً م�ن املخدرات
«هروي�ن ،وكوكائ�ني ،وحش�يش،
وكريس�تال ،و 17ملي�ون حب�ة مخدرة
من املؤث�رات العقلية)» ،الفتآ إىل انه»تم
إلق�اء القب�ض ع�ى  11061ش�خصا ً
بتهم�ة املخ�درات منه�م  4750متاجرا ً

والباقي متعاطون ومروجون» .القييس
أكد أن «انتش�ار املخدرات يف املوصل يعد
ً
ضعيف�ا ً نس�بيا ً
مقارنة بباق�ي مناطق
العراق ،إال أن انتش�ار املؤث�رات العقلية
(الحب�وب املخ�درة) منه�ا الكبتاك�ون
ي�روّج يف املوصل بش�كل ملحوظ خال
ً
مبين�ا أن «املؤث�رات
الف�رتة األخ�رة»،
العقلي�ة تدخ�ل إىل املوص�ل بطريقتني:
األوىل رس�مية حي�ث تدخ�ل كع�اج،
والطريق�ة األخ�رى من خ�ال التهريب
الذي يقوم به تجار متخصصون» .وقال

قايض متخصص يف قضايا املخدرات إن
«كمي�ة املخدرات واملؤثرات العقلية التي
يت�م ضبطها تعد ج�زءا ً طفيفا ً جدا ً من
الكميات التي تدخل العراق عرب الحدود».
القايض ،الذي رفض الكشف عن اسمه،
أض�اف ،ان «الافت للنظر تزايد نس�بة
التعاطي م�ن النس�اء» .بدورها ،القت
مفارز الرشطة القبض ع�ى  13متهما ً
بحي�ازة املخ�درات يف محافظ�ات بغداد
وميسان وصاح الدين ودياىل.

ويجمد الربملان ويرفع الحصانة عن جميع أعضائه.
إىل ذل�ك ،أعلن�ت الرئاس�ة التونس�ية عن قرار رئاس�ة
يقيض بإعفاء عدد من املسؤولني الحكوميني الكبار من
مناصبهم.
وش�ملت حمل�ة اإلق�االت كا م�ن وكيل الدول�ة العام،
ومدي�ر القضاء العس�كري ،والكاتب الع�ام للحكومة،
ومدير دي�وان رئي�س الحكوم�ة ،ومستش�اري رئيس
الحكوم�ة ،إضاف�ة إىل رئي�س الهيئ�ة العامة لش�هداء
وجرحى الثورة.

وزير العدل يصادق عىل منح املوظفني املتعينني حديث ًا خمصصات اخلطورة

حمافظة النجف تعلـن اخلطـة األمنيـة واخلدميـة لعيـد الغدير األغر

حمافظ دهوك:
قريبون من الكارثة بسبب
«كورونا»
ص3

مرصف النهرين
يبارش بتخفيض مرابحة شـراء
السيارات الـى « »4باملئة
ص3

أدفوكات يستعني
بخربة بوت استعـداد ًا
لتدريب منتخبنا
ص7

ص2

ص2

ص2

وزير العدل يصادق عىل منح املوظفني املتعينني حديثا خمصصات اخلطورة
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

صادق وزير العدل س�االر عبد الس�تار ،أمس األربع�اء ،عىل منح املوظفني
ً
حديث�ا بضمنه�م املتعاقدي�ن املثبت�ني بمخصص�ات الخط�ورة
املتعين�ني
املهنية.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،ان «وزير العدل
صادق ع�ىل منح املوظفني املتعينني حديثا ً (بضمنه�م املتعاقدين املثبتني)
مخصصات الخطورة املهنية».
وأوضحت ان «مخصصات الخطورة املهنية س�ترصف بنس�بة ( )% 30من
الراتب ابتدا ًء  2021/ 8/ 1أسوة ببقية موظفي الدوائر العدلية».
وتابع البيان ان «وزير العدل أكد يف وقت سابق ،حرصه الكبري عىل انصاف
ه�ذه الرشيح�ة وضم�ان اس�تحقاقاتهم لرفد مس�رية العم�ل واالرتقاء
بالخدمات العدلية».
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يطرح االنسحاب املتتايل لألحزاب العراقية من االنتخابات
الترشيعي�ة املبكرة أس�ئلة عمّ�ا إذا كان إج�راء االقرتاع
س�يتم يف موعده املفرتض يف  10ترشي�ن األول املقبل أم
أنه سريحّ ل إىل نيسان من العام .2022
ويرى مراقب�ون ومحللون أن مس�ألة موعد االنتخابات
ّ
يلفها الغموض مثل بقية القضايا العراقية التي ال تتسم

عادة بالوضوح والش�فافية ،السيما بعد انسحاب التيار
الص�دري والح�زب الش�يوعي العراقي وح�زب التجمع
الجمهوري العراقي والترشينيون وجبهة الحوار الوطني
و»املنرب العراقي».
وأعلن املنرب العراقي الذي يتزعمه رئيس الوزراء األسبق
إياد عالوي انس�حابه م�ن االنتخاب�ات الربملانية املزمع
إجراؤها يف ترشين األول املقبل.
وقال وائل عبداللطيف ،نائب رئيس املنرب العراقي ،خالل
مؤتمر صح�ايف عقده ،إن املنرب «يعل�ن موقفه الصادق
والرصيح باالنسحاب ومقاطعة االنتخابات».
وب�رّر املنرب املنضوي تحت «الجبهة الوطنية» انس�حابه
من االنتخابات بتوقعه «تضاؤل وتناقص نسب املشاركة
الجماهريي�ة فيه�ا ،ولهذا س�وف تنت�ج العملي�ة دورة
برملانية غري كفؤة لتحمل األعباء العظيمة وس�تتمخض
عنه�ا حكومة ضعيفة ومس�تضعفة مقرونة بالفس�اد
والتزوير».
ودعا املنرب األط�راف والكتل واألحزاب السياس�ية كافة
بما فيها الجبهة الوطنية «موج» إىل اتخاذ نفس املوقف
بمقاطعة االنتخابات.
وأُعلن يف إقليم كردستان رسميا يف منتصف العام 2019
ع�ن تش�كيل املن����رب العراق�ي واتخ�اذ الع���اصمة
أربيل مقرّا له.
وتأتي االنتخابات الترشيعية املبكرة ،اس�تجابة مطالب
احتجاجية واس�عة اجتاحت أغلب مدن العراق يف أواخر
عام  ،2019سقط جراءها أكثر من  600شخص وأصيب
اآلالف اآلخرون .ويتزامن انس�حاب «املنرب العراقي» مع
إعالن جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح املطلك
مقاطعتها لالنتخابات الترشيعية.
وقالت الجبهة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة

من�ه إنها قرّرت عدم املش�اركة يف االنتخاب�ات الربملانية
املقبلة وعدم تقديم أي مرشح يف أي دائرة انتخابية بناء
عىل القناعة الراس�خة بأن انتخابات ع�ام  2018كانت
أس�وأ انتخابات حيث شهدت أدنى نسبة مشاركة وأعىل
نسبة تزوير.
وأش�ارت إىل أن م�ا أفرزته تلك االنتخاب�ات من نتائج ال
تمث�ل إرادة الش�عب العراق�ي مم�ا س�اهم يف املزيد من
التده�ور الس�يايس والف�����ش�ل يف إع�ادة بن����اء
مؤسسات الدول.
وأوضحت أن هناك حقيقة بات يدركها الشعب العراقي
تتمث�ل يف أن الوضع ال�يء الذي وصل إلي�ه البلد وعدم
توفري بيئ�ة آمنة إلج�راء االنتخاب�ات املبكرة وانتش�ار
الس�الح املنفلت كله�ا عوامل تؤكد ع�دم حصول تغيري
واضح ،ونظرا لوجود ه�ذه القناعة قرّرت الجبهة عدم
املشاركة يف هذه االنتخابات.
وأكدت الجبهة موقفها من عدم إمكانية إجراء انتخابات
نزيهة دون إنهاء عوامل التزوير املتمثل بالسالح املنفلت

واملال السيايس .وترددت أنباء عن تراجع التيار الصدري
ال�ذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر عن االنس�حاب
وعودت�ه إىل حلب�ة االنتخاب�ات ،لك�ن النائ�ب ري�اض
املسعودي عن كتلة سائرون التابعة للتيار الصدري قال
إن «تلك األنباء عارية عن الصحة».
وأضاف املسعودي أن «قرار الصدر جاء عىل خلفية تزايد
الفس�اد يف مفاصل الحكومة وتقاعس الحكومة بش�أن
العديد من امللفات املهمة الت�ي تمس املواطن العراقي»،
مش�ريا إىل أن «انس�حاب التيار الصدري من االنتخابات
ستكون له تأثريات كبرية عىل عملية االقرتاع».
وبالرغ�م م�ن ذلك فق�د أكد املس�عودي أن ع�دم العودة
عن ق�رار االنس�حاب لي�س نهائيا بحس�ب ترصيحات
صحافية أدىل بها .وأوض�ح أن «العودة مرهونة بإجراء
تعدي�الت وتغيريات مهمة يف العملية السياس�ية الحالية
بهدف الح�د من الفس�اد وتوزيع املناصب عىل أس�اس
طائفي» ،دون أن يس�تبعد أن يكون «تأجيل االنتخابات
النيابي�ة إىل موعد جديد بأنه أمر مناط باملفوضية العليا

لالنتخاب�ات» ،مبيّنا أن «الدس�تور لم يح�دد ضوابط يف
ح�ال عدم إج�راء االنتخابات النيابية بع�د تحديدها من
قبل الجهات املعنية».
بدورها ،أكدت جمانة الغالي ،املتحدثة باس�م املفوضية
العلي�ا لالنتخاب�ات يف العراق أن املفوضية لم تس�تلم أي
طلب انسحاب بشكل رس�مي للمرشحني يف االنتخابات
الربملانية املقبلة.
وقال�ت إن «املفوضي�ة صادق�ت ع�ىل طلبات ترش�يح
 3249مرش�حا ،ولم تس�تلم من جميع ه�ؤالء أي طلب
باالنسحاب».
وأضاف�ت ،أن «ب�اب تقدي�م طلبات االنس�حاب أغلق يف
العرشين من حزيران املايض».
من جانبه ،أكد حسني الهنداوي مستشار رئيس الوزراء
لش�ؤون االنتخابات أن مقاطعة االنتخابات أو انسحاب
مرشحني لن يغري موعد إجرائها املحدد.
وقال الهن�داوي إن «املفوضية العلي�ا لالنتخابات أكدت
أن انتخاب�ات مجلس النواب املقبل س�تجرى يف موعدها
املحدد وهو  10أكتوبر املقبل».
وأض�اف أن «الحكوم�ة هي�أت كل ظ�روف النج�اح
للعملية االنتخابية حس�ب تأكيدات املفوضية املس�تقلة
لالنتخابات» ،مشريا إىل أنه «سيكون هناك ما يقرب من
نص�ف مليون مراقب محيل ومراقب�ني عن األمم املتحدة
لضمان نزاهة االقرتاع والنتائج ومنعا للتزوير».
وكانت جينني هينيس بالسخارت املمثلة الخاصة لألمني
الع�ام لألمم املتح�دة يف العراق ج ّددت دعوتها األس�بوع
املايض لجميع الجهات املعنية العراقية بااللتزام بنزاهة
العملية االنتخابية وقالت «العالم يراقب».
وح�ذرت بالس�خارت خ�الل إحاطته�ا االفرتاضية أمام
مجل�س األمن م�ن أن الفش�ل يف تنظي�م انتخابات ذات
مصداقية من ش�أنه أن يولّد غضب�ا وخيبة أمل كبريين
ودائم�ني وواس�عي النط�اق« ،األمر الذي ربما يتس�بب
باملزي�د من عدم االس�تقرار يف البالد يف وقت هي يف ّ
أمس
الحاجة فيه للقوة والوحدة».
وأش�ارت إىل أن الضغط والتدخل السياسيني والتخويف
والتموي�ل غ�ري املرشوع تعد من أش�د العوام�ل إرضارا
بمصداقي�ة االنتخاب�ات ،خصوص�ا لجه�ة اإلقبال عىل
املشاركة فيها.

مبتابعة الفريق عماد حممد حممود وكيل الوزارة لشؤون الشرطة

ضد رساق وجمرمني ..القوات األمنية تنفذ «عمليات نوعية» يف بغداد واملحافظات
بغداد  /المستقبل العراقي
بمتابعة الفريق عم�اد محمد محمود وكيل
ال�وزارة لش�ؤون الرشط�ة ،نف�ذت القوات
األمني�ة عملي�ات نوعي�ة ض�د متورط�ني
بعمليات إجرامية ورسقة.
وأعلن�ت املديرية للعام�ة ملكافحة املخدرات
عن إحصائية رس�مية للمخدرات املضبوطة
واملتاجرين بها يف العراق.
وق�ال مس�ؤول اإلع�الم يف املديري�ة العامة
ملكافح�ة املخ�درات يف الع�راق العمي�د زياد
مح�ارب القي�ي ،يف ترصي�ح صحف�ي ،ان
«كمي�ات املخ�درات واملؤث�رات العقلية التي
تم ضبطها من العنارص األمنية خالل س�نة
ونصف من تاري�خ  2020-1-1حتى -6-1
 2021تق ّدر ب� 628كيلوغراما ً من املخدرات
«هريوين ،وكوكائني ،وحشيش ،وكريستال،
و 17ملي�ون حب�ة مخ�درة م�ن املؤث�رات
العقلية)» ،الفتآ إىل انه»تم إلقاء القبض عىل

نائب يؤكد «ترحيل»
قانـون جرائم املعلوماتيـة
اىل الدورة الربملانية املقبلة
رجح عضو لجنة األمن والدفاع النيابية،
سعران األعاجيبي ،ترحيل قانون الجرائم
املعلوماتي�ة اىل ال�دورة الربملانية املقبلة
لك�ون املجل�س ش�به معطل م�ع قرب
االنتخابات ،مبينا أن القانون جاهز ،ويف
حال كانت هناك جلس�ة فسوف يطرح
للتصويت.وق�ال األعاجيبي ،يف ترصيح
صحفي ،إن «قان�ون جرائم املعلوماتية
م�ن القوان�ني املهم�ة الت�ي ل�و رشعت
لكانت قد حدت من الجريمة اإللكرتونية
الت�ي انترشت بش�كل كب�ري ،ولكن من
املؤس�ف أن القان�ون ل�م يص�وت عليه
بس�بب عدم عقد جلسات» .واضاف ،أن
«اللجن�ة عملت عىل ه�ذا القانون ملدة 3
سنوات وانضجته بصورة جيدة ،بعد أن
أخذت آراء املختصني ،ولكن من املؤسف
عدم إق�راره خالل ه�ذه ال�دورة ،لذلك
سيتم ترحيله اىل الدورة املقبلة».

 11061شخصا ً بتهمة املخدرات منهم 4750
متاجرا ً والباقي متعاطون ومروجون».
القيي أكد أن «انتش�ار املخدرات يف املوصل
ً
يع�د ضعيفا ً نس�بيا ً
مقارن�ة بباقي مناطق
الع�راق ،إال أن انتش�ار املؤث�رات العقلي�ة
(الحبوب املخ�درة) منها الكبتاك�ون يروّج
يف املوص�ل بش�كل ملح�وظ خ�الل الف�رتة
ً
مبين�ا أن «املؤثرات العقلية تدخل
األخرية»،
إىل املوص�ل بطريقتني :األوىل رس�مية حيث
تدخ�ل كعالج ،والطريق�ة األخرى من خالل
التهريب الذي يقوم به تجار متخصصون».
وقال قايض متخصص يف قضايا املخدرات إن
«كمي�ة املخدرات واملؤثرات العقلية التي يتم
ضبطها تعد ج�زءا ً طفيفا ً جدا ً من الكميات
التي تدخل العراق عرب الحدود».
الق�ايض ،الذي رفض الكش�ف عن اس�مه،
أض�اف ،ان «الالف�ت للنظ�ر تزاي�د نس�بة
التعاطي من النساء».
بدوره�ا ،القت مف�ارز الرشطة القبض عىل

 13متهم�ا ً بحيازة املخ�درات يف محافظات
بغداد وميسان وصالح الدين ودياىل.
وذك�رت وكالة الوزارة لش�ؤون الرشطة ان
«مف�ارز املديرية العام�ة ملكافحة املخدرات
واملؤثرات العقلي�ة تمكنت من إلقاء القبض
ع�ىل (  ) 8متهم�ني يف محافظ�ة ميس�ان
بحوزته�م (نص�ف كيلو غ�رام) م�ن مادة
الكريس�تال املخ�درة ،إضاف�ة إىل أدوات
التعاطي وأسلحة نارية غري مرخصة».
وأضاف�ت «كم�ا ألقت املديري�ة القبض عىل
(  ) 3متهم�ني يف محافظ�ة ص�الح الدي�ن
بحوزتهم مادة الكريس�تال املخدرة ،وأدوات
للتعاطي ،فيما ألقت القبض عىل متهم آخر
يف محافظ�ة دي�اىل بحوزته حب�وب مخدرة
متنوع�ة ،وأدوات للتعاط�ي ،وبندقية صيد،
وناظور عدد ( ،)3وآالت جارحة ،ومرشوبات
كحولية متنوعة».
وتابعت ان «املديرية القت ايضا ً القبض عىل
متهم بحوزت�ه مادة الكريس�تال املخدرة يف

بغ�داد ،وأدوات للتعاط�ي ،ومبال�غ مالية»،
مؤك�دة» إحال�ة املتهم�ني إىل القض�اء وفق
أحكام املادة القانونية (  ) 28مخدرات».
كما اعلن�ت وزارة الداخليةعن القاء القبض
ع�ىل مته�م بتج�ارة وتعاطي املخ�درات يف
العاصمة بغداد.
وذكر بيان للوزارة ان قوة من اللواء السادس
الفرقة الثانية رشطة اتحادية باالشرتاك مع
مفرزة من ش�عبة اس�تخبارات الفوج األول
لل�واء ومفرزة من مخ�درات الكرخ تمكنت،
من إلقاء القبض بالجرم املش�هود عىل احد
املطلوب�ني بته�م تج�ارة وتروي�ج وتعاطي
املواد املخ�درة يف منطقة «ح�ي املواصالت»
ببغداد.
واض�اف البي�ان  ،ان املتهم ضب�ط بحوزته
 190حبة نوع وردي 8 ،غم مادة الكرس�تال
 ،حب�ة نوع صف�ر واحد  4 ،باي�ب تعاطي ،
مبلغ مايل.
وتابع البي�ان ،ان العملية ج�اءت من خالل

تتب�ع لحركة تنق�ل املتهم واماك�ن املحتمل
تواجده فيها وفقا ً الفادات سابقة لعدد من
امللق�ى القبض عليهم  ،والتي قادت اىل القاء
القب�ض عليه  ،حي�ث تم تس�ليم املتهم مع
املضبوطات اىل جهة االختصاص اصولياً.
إىل ذلك ،ألقت مفارز مديرية مكافحة إجرام
بغداد /مكت�ب مكافحة إج�رام الكاظمية،
االربع�اء ،القبض ع�ىل متهم�ني اثنني قاما
برسق�ة مصوغ�ات ذهبي�ة من داخ�ل أحد
الدور السكنية.
وذكرت مديرية إجرام بغداد انه «تم القبض
عىل متهمني اثنني قام�ا برسقة (مصوغات
ذهبي�ة م�ع هواتف عدد  )2من دار س�كني
تع�ود ألح�د املواطنني بع�د التأك�د من خلو
ساكنيه».
وبينت املدي����رية ،انه «تم اتخاذ اإلجراءات
القانونية بحقه�م أصولي�ا وتوق����يفهم
وف�ق أح�كام امل�ادة ( )444م�ن قان�ون
العقوبات».
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الصحة تسجيل أعىل حصيلة إصابات:
العراق يف املوجة الوبائية األخطر
بغداد  /المستقبل العراقي
ح�ذرت وزارة الصح�ة ،أم�س
األربع�اء ،م�ن أن الع�راق دخ�ل يف
املوجة الوبائية األخطر بعد تصاعد
ع�دد اإلصاب�ات بف�ريوس كورونا
وتس�جيل أع�ىل حصيلة الي�وم ب�
 13515حالة إصابة.
وقال املتحدث باس�م وزارة الصحة
س�يف البدر ،إنه «لألس�ف س�جل
الع�راق الي�وم رقما غري مس�بوق
بعدد اإلصابات بفريوس كورونا لم
يسجل يف املوجات السابقة».
وأضاف ،أن «الوزارة غري متفاجئة
بزي�ادة أع�داد اإلصاب�ات كونه�ا
حذرت مس�بقا وبش�كل مبارش يف
وسائل اإلعالم منذ أسابيع وأشهر،
م�ن أن ه�ذا الوب�اء يكون بش�كل
موجات وبائية» .وأشار إىل أن «عدم
االلت�زام س�يؤدي حتم�ا إىل حدوث
حالة تفش وبائي قد تكون األخطر
عىل املواطنني» ،الفتا إىل أن «العراق
يمر اآلن بموجة وبائية هي األخطر
من كل س�ابقاتها ونسبة الحاالت
الش�ديدة حاليا هي األكثر مقارنة
باملوجات السابقة».

وب�ني أن «املؤسس�ات الصحي�ة
تواج�ه ضغطا كبريا بس�بب أعداد
الح�االت الراق�دة الت�ي تحت�اج إىل
عناية خاص�ة والحرج�ة» ،مؤكدا
أن «الك�وادر الصحي�ة تقدم كل ما
بوسعها لخدمة أبناء الوطن».
وش�دد البدر ع�ىل رضورة االلتزام
بأساس�يات الوقاي�ة م�ن لب�س
الكمامة والتباعد االجتماعي وغسل
اليدين باستمرار وتلقي اللقاحات»،
الفتا اىل أن «املؤسسات الصحية إىل
اآلن ق�ادرة عىل التعام�ل مع هذه
الزي�ادة الخط�رية رغ�م الضغ�ط
الهائل ورغم التضحيات الكبرية يف
صفوف الجيش األبيض».
وب�ني أن «املؤسس�ات الصحي�ة
تس�تطيع اس�تيعاب هذه الزيادة
لك�ن إذا ما اس�تمرت تل�ك األعداد
غري املس�بوقة بش�كل يومي فإنها
ستش�كل ضغطا إضافيا كبريا عىل
مؤسساتنا الصحية».
وس�جلت وزارة الصحة اليوم أعىل
حصيل�ة إصابات من�ذ دخول وباء
كورون�����ا إىل الع�راق يف ش�باط
 ،2020بلغ�����ت  13515حال�ة،
قابلتها  66وفاة.

حمافظة النجف تعلن اخلطة األمنية
واخلدمية لعيد الغدير األغر
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن محافظ النجف االرشف ل�ؤي اليارسي ،أمس األربع�اء ،عن الخطة
االمنية والخدمية الخاصة بعيد الغدير األغر.
ّ
وب�ني اليارسي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ان «الخطة
االمنية ستش�مل مش�اركة  23الف عنرص من القوات املس�لحة س�تؤمن
طرق املحافظة والبادية والش�وارع املؤدية اىل املدين�ة القديمة اما الخطة
الخدمي�ة ستش�رتك فيها جمي�ع الدوائر الخدمية والس�اندة له�ا والعتبة
العلوية املقدسة».
وأض�اف ان «الخطة االمنية سيش�رتك يف تطبيقها الجيش العراقي والقوة
الجوية ومختلف االجهزة االمنية وفرقة االمام عيل القتالية حيث ُقس�مت
امله�ام املناطة بكل قوة لحفظ املحافظة وطرقه�ا والبادية وتأمني قوافل
الزائرين خالل احياء مراس�م زيارة امري املؤمنني عليه الس�الم» مؤكدا ان
«هناك خطة خاصة س�تنفذ لتقليل الزخم امل�روري وتحديد اماكن وقوف
املركب�ات من جميع مح�اور املحافظة وتأمني املركب�ات اليصال الزائرين
للمدينة القديمة».
واض�اف املحاف�ظ ان «الخط�ة الخدمية تش�مل مش�اركة دوائ�ر البلدية
والبلدي�ات يف املرك�ز واالقضية والنواح�ي اضافة اىل مش�اركة دوائر املاء
واملج�اري والكهرباء ودائرة الصحة التي س�تتكفل بنرش املفارز الصحية
يف مناطق مح�ددة يف املحافظة ملتابعة تطبيق الضوابط الصحية وارش�اد
الزائري�ن وتوعيته�م اضافة اىل تأمني الخدمة للح�االت الحرجة اضافة اىل
املش�اركة املهمة للعتبة العلوية املقدسة واملواكب الحسينية» مشريا اىل ان
«الحكومة املحلية وجهت جميع املؤسس�ات الحكومية عىل التعاون فيما
بينها النجاح الخطتني االمنيتي والخدمية».
وطالب «م�ن املواطنني واملواكب الحس�ينية االلت�زام بالضوابط الصحية
والتوجيهات واالرشادات الالزم تطبيقها للحفاظ عىل صحتهم وسالمتهم
من االصابة بالفايروس».

األمانة العامة تعلن متديد أوقات الدوام
يف مراكز التطعيم

وزير البيشمركة يتحدث عن «تعاون وتنسيق كبري» مع اجليش العراقي
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ال وزير البيش�مركة يف حكومة إقليم كردس�تان ش�ورش
إس�ماعیل عبد الله ،أمس األربعاء ،إن هناك تعاونا وتنس�يقا
كبريين مع الجيش العراقي وقيادة العمليات املشرتكة ،مبينا ً
أن جهدا ً كبريا ً يبذل يف اتجاه تعزيز الروابط مع وزارة الدفاع
االتحادي�ة وأكد عب�د الله ،يف ح�وار صحفي ،ع�ىل «رضورة
توحيد الجهود ب�ني اإلقليم والحكومة االتحادية للقضاء عىل
عصابات «داعش» اإلرهابية.
وبني وزير البيش�مركة أن «هناك محاوالت مس�تمرة إلقامة
عالق�ات متكاملة مع الجي�ش العراقي عىل املس�توى الالزم
والع�ايل» ،مؤكدا ً أن «هذه هي الطريق�ة الصحيحة الوحيدة
التي يجب أن تك�ون عليها عالقاتنا حتى نتمكن من القضاء
عىل عصابات (داعش) اإلرهابية معا ً وبمساعدة حلفائنا».
وأوضح أنه «يوجد حاليا ً أربعة مراكز تنس�يق مش�رتكة مع
الجي�ش العراق�ي ،يف خانق�ني وكركوك ومخمور والكس�ك،
وس�تكون ه�ذه الخط�وات أفضل م�ن أجل تعاون أوس�ع،
وكال الجانب�ني (البيش�مركة والجي�ش العراق�ي) يخططان
لس�د الثغرات األمنية مع�ا ً عرب تنفيذ عمليات مش�رتكة ضد
عصاب�ات (داع�ش) اإلرهابية» .وبش�أن املناط�ق (املتنازع
عليها) بحس�ب املادة  140من الدس�تور ،أوضح عبدالله أنه

«ل�م ننش�ئ بعد أي قوات مش�رتكة مع الجي�ش العراقي ،يف
أي مج�ال يتعل�ق باملادة  140من الدس�تور الدائ�م للعراق»،
واس�تدرك بالقول« :إىل حد ما؛ هناك تعاون وتنسيق كبريان،
وق�د كثفنا جهودنا للميض قدما ً نح�و األفضل يف أقرب وقت
ممكن ،وقريبا ً س�ننرش قوات من كال الجانبني يف تلك املناطق
الستعادة األمن واإلستقرار لسكان تلك املناطق».
وبني أنه «حتى اآلن ال يوجد اتفاق ملموس موقع بني الجيش
العراق�ي وقوات البيش�مركة ،ولكن هناك تفاه�م كبري بيننا
لعملنا يف الحارض واملس�تقبل ،ونحن نعل�م جميعا ً بأن هناك
مخاطر كبرية تواجهنا جميعا ً كعراق اتحادي وكإقليم ،لذلك
أرى أنه من الرضوري جدا ً بحس�ب األوضاع واملس�تجدات أن
تك�ون لدينا أفضل عالق�ة بني الحكومة العراقي�ة االتحادية
وحكومة إقليم كردس�تان ،وتوفري أس�اس ق�وي وصلب من
أج�ل تكوين عالق�ة متينة وقوية ب�ني وزارة الدفاع العراقية
ووزارة البيش�مركة ،والت�ي يمكنن�ي الق�ول انه�ا س�تكون
أرضية مناس�بة للتعاون مع وزارة الدفاع العراقية يف جميع
الجوانب».
وبش�أن منظومة قوات البيش�مركة ،ش�دد عبدالل�ه عىل أن
«البيش�مركة ضح�وا بالكث�ري يف امل�ايض ،ويف الح�رب ض�د
إرهابيي (داع�ش) ،وقاموا بحماية معظ�م املناطق املتنازع
عليها مع كرك�وك وأماكن أخرى ،ولوال البيش�مركة ،لكانت

كركوك احتلت مثل املوصل من قبل (داعش)»،
وأضاف أن «البيشمركة قدمت آالف الشهداء وعرشات اآلالف
م�ن الجرحى يف الح�رب ض�د الديكتاتورية وض�د عصابات
(داعش) اإلرهابية وأدت واجبها بكل فخر ورشف».
إال أن وزي�ر البيش�مركة بحكومة اإلقليم ،وجّ �ه عتابا ً مريرا ً
للحكومة االتحادية من خالل تعاملها مع قوات البيشمركة،
مبين�ا ً أن «الحكوم�ات االتحادي�ة املتعاقب�ة ق�رصت بح�ق
البيش�مركة من خالل عدم منح حقوق الجرحى والش�هداء
وارسهم».
وأش�ار إىل أن «وزارة البيشمركة لديها عالقات وتعاون كاف
مع قيادة العمليات املش�رتكة ووزارة الدفاع العراقية ،ونحن
متأكدون من أن تعزيز هذه العالقات سيكون له مردود جيد
ولخري ومصلحة الجميع».
مشكلة تواجد (حزب العمال الكردستاني )PKK -يف األرايض
العراقي�ة ومناط�ق اإلقليم ،تح�دث عنها وزير البيش�مركة
بحكومة كردستان بصورة مفصلة ،وقال :إن «حزب العمال
الكردستاني كان موجودا ً يف هذه املناطق قبل انتفاضة شعب
كردس�تان ضد ديكتاتورية البعث وقبل إنشاء حكومة إقليم
كردستان ،وال يزال وجوده مستمرا ً حتى يومنا هذا ،وبسبب
هجم�ات الجيش الرتكي وتواجد حزب العمال الكردس�تاني،
تم إخالء مئات القرى وتدمريها».

بغداد  /المستقبل العراقي
دعا األم�ني العام ملجل�س الوزراء
حمي�د نعيم الغ�زي ،املواطنني إىل
اإلرساع بتلق�ي اللقاح�ات الت�ي
وفرته�ا وزارة الصح�ة ،حفاظ�ا ً
ع�ىل حياتهم م�ن اإلصاب�ة بوباء
كورونا.وأك�د الغ�زي يف بيان) ،أن
«التوجيه�ات ص�درت إىل وزارة
الصح�ة ،بتمدي�د عم�ل املراك�ز
الصحي�ة الخاص�ة باللقاح�ات،
حت�ى الثامن�ة مس�ا ًء ب�دالً م�ن
الواح�دة بعد الظه�ر ،من ضمنها
يومي الجمعة والس�بت ،من أجل

فس�ح املجال أمام املواطنني ،بعد
أن ش�هدت األي�ام األخ�رية إقباالً
كبريا ً لتلقي اللقاحات».
وأوض�ح ،أن «املوق�ف اليوم�ي
للقاح�ات ب�دأ يتصاع�د خ�الل
الف�رتة املاضية ،حي�ث وصل عدد
امللقحني هذا اليوم ،إىل ( )117ألف
مواطن ،مهيبا ً باملواطنني الكرام،
عىل رضورة االلت�زام بالتعليمات
الصادرة من اللجنة العليا للصحة
والس�المة الوطني�ة ودع�م جهد
امل�الكات الطبي�ة والصحي�ة يف
وزارة الصحة ،يف مواجهة جائحة
كورونا».
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وزير التخطيط يعد حمافظ البرصة بقرب إنجاز
مشاريع مهمة يف املحافظة
البصرة  /صفاء الفريجي
أعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم،
اليوم األربعاء ،عن قرب انجاز مشاريع
مهمة يف محافظة البرصة.
وذك�ر بيان لل�وزارة ،تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ،ان «الوزي�ر
وص�ل اىل محافظة الب�رصة ،لالطالّع
ميدانيا عىل الواقع الخدمي والتنموي
واملش�اريع التي يجري تنفيذها ضمن
برنام�ج تنمي�ة االقالي�م ،وبرنام�ج
البرتودوالر ،فضال عن مشاريع الربامج
االس�تثمارية الت�ي تنفذها ال�وزارات
االتحادية ،كما اطلع عىل اس�تعدادات
املحافظة القام�ة بطولة خليجي ،٢5
ومستويات الدعم املطلوب للمحافظة
القامة البطولة».
وأض�اف البي�ان « :كم�ا زار الوزي�ر برفق�ة محافظ
البرصة ،عددا من املش�اريع املنفذة ،واطلع عىل نسب
االنجاز واملشاكل التي تواجه تنفيذ تلك املشاريع ،ومن

بني املشاريع التي شملتها الزيارة ،مرشوع ماء الزبري
املتكامل ،ومرشوع الطريق الرسيع الرابط بني املدينة
الرياضي�ة ،ومط�ار البرصة ال�دويل ،ومرشوع محطة
تحلي�ة محيلة بطاق�ة  ١٠٠٠مرت مكعب يف الس�اعة،

باالضاف�ة اىل زي�ارة عدد م�ن املعامل
واملصان�ع التابع�ة ل�رشكات القطاع
الخاص املنفذة للمشاريع الخدمية يف
محافظة البرصة».
وأك�د ،ان محافظة البرصة لها اولوية
خاص�ة ضم�ن اولوي�ات الحكوم�ة،
لكونه�ا تمث�ل عاصم�ة الع�راق
االقتصادي�ة ،كما انها عانت كثريا من
ضع�ف الخدم�ات ،الس�يما يف مج�ال
توف�ري املاء الصالح لل�رشب ،مضيفا،
ان املرحلة املقبلة ستش�هد انجاز عدد
من مش�اريع امل�اء ،بطاق�ات كبرية،
وان وزارة التخطي�ط ،تق�دم كل انواع
الدعم للمحافظة من اجل انجاز هذه
املش�اريع ،ومعالج�ة املش�اكل الت�ي
يمكن ان تعرق�ل انجازها ،الفتا اىل ان
الوزارة س�تطلق جميع التخصيصات
املالية للمحافظات يف غضون االسابيع القريبة املقبلة،
مشيدا بمس�توى االنجاز والجهود الكبرية التي تبذلها
حكومة البرصة الكمال املشاريع.

حمافظ دهوك :قريبون من الكارثة
بسبب «كورونا»
دهوك  /مروان ناظم
ح�ذر رئيس الحكومة املحلية يف محافظة
دهوك عيل ترت ،أمس األربعاء ،من خروج
الوض�ع الصح�ي ع�ن الس�يطرة ج�راء
التفاقم الكبري بمعدل اإلصابات بفريوس
كورونا يف املحافظة.
وقال ترت يف مؤتمر صحفي إنه «وفقا ملدير
دائ�رة صحة دهوك فقد س�جلنا إصابات
كثرية بالفريوس بني فئة الشباب مؤخرا»،
مش�ددا عىل أن�ه «ال ُيس�مح بأي ش�كل
م�ن األش�كال عق�د الن�دوات واملؤتمرات
والتجمعات الجماهريية من قبل األحزاب،
وال يمكن أيض�ا زيارة املقاب�ر» .وأضاف
قائال :عىل الذين يزورون محافظة دهوك
االلتزام بالتعليمات الصحية ،مشددا عىل
أن ارتداء الكمام�ة إجباري ،وأي جهة أو مكان يرتاده الناس
هي مسؤولة عن هذا األمر.
ولف�ت ترت إىل أن�ه «لم ّ
تحل الكارثة بع� ُد ولكننا قريبون منها،
وإن تزايدت اإلصابات أكثر فإن مستش�فيات دهوك لن تس�ع

مدير عام جتارة احلبوب للكوادر :نريد خطة عمل متكاملة وواضحة للنهوض بعملنا
المستقبل العراقي  /عامر عبدالعزيز
التقى املهندس باس�م نعيم العكييل مدير عام الرشكة
العام�ة لتجارة الحب�وب بمالكات القس�م الهنديس يف
الرشكة ومسؤويل الوحدات الفنية يف مواقع بغداد.
واس�تعرض العكييل ماتم تأشرية من مالحظات فنيه
وهندس�ية خ�الل زياراته لع�دد من الف�روع واملواقع
خالل الفرتة املاضية.
وقال إن هن�اك تراكمات يف العمل ،س�ايلوات متوقفة
ع�ن العمل وبعضها عاطلة وتحت�اج اىل تأهيل لم أجد
أي نشاط للجهد الهنديس.
وأض�اف أن العم�ل الهن�ديس البد أن يس�تند عىل ثالث
أبع�اد (ج�ودة العم�ل) و(تكالي�ف أق�ل) و(الرسع�ة
بالتنفيذ واإلنجاز).
وبني أن العمل الهنديس له أولويات ونريد انجاز ونريد

عمل متطور ونريد خطة بالعمل ونحن بعد ش�هر من
العمل معكم لم أر خطة عمل متكاملة.
وناقش العكييل السبل الكفيلة التي تساهم يف االهتمام
بالرشك�ة وال�ذي ينعك�س ب�دوره باإليج�اب اىل أداء
املوظف( ،املوظف) يحتاج إىل موقع عمل ومكتب يليق
به ويحس بقيمته وهو ينتمي لرشكة معطاء ويحتاج
إىل واس�طة نقل مريحة نحتاج إىل بناية حديثة تجمع
كل األقسام.
واس�تعرض مع�اون املدي�ر الع�ام للش�ؤون الفني�ة
واالس�تثمار حيدر نوري جرب اهم ما تم مناقشته مع
مدراء شعب القسم الهنديس خالل تواصله مع القسم
مؤك�دا طالبناه�م بخط�ة عمل القس�م ول�م أجد أي
أولويات ونالحظ األداء لم نر أي عمل.
وأك�د مدير عام الرشكة عىل املهندس�ني الحضور نريد
وض�ع خطة عم�ل واريد ان اس�تمع لالف�كار والروى

املس�تقبلية للنه�وض بواق�ع الصوام�ع واملخ�ازن
والشبكات الكهربائية والرتكيز عىل أداء أعمالهم ،نريد
عمل يخدم الرشكة ،نريد تنفيذ مضمون.
ووج�ه العكييل عىل رضورة أن تقس�م االعمال املدنية
ع�ىل املهندس�ني كاف�ه وان يك�ون توزيعه�م وف�ق
متطلبات املرحلة وما تقتضيه مصلحة العمل ،نحتاج
إىل الصيان�ة لالعم�ال املدني�ه املنفذة ،نحت�اج متابعة
تأهيل للس�ايلوات مع املكاتب االستش�ارية واإلرشاف
عىل العمل.
وناقش العكييل املش�اريع املتلكئة والتي لم تنجز رغم
االهتم�ام الحكومي بها خاصة مرشوعي الس�ايلوات
املعدنية يف كربالء والشطرة.
واستعرض مدير القسم الهنديس أسباب التلكوء والتي
كان سببه اإلدارة العامة والتي لديها روى مختلفة عن
روى القسم الهنديس.

بـمـدة تـسـديـد  6سـنـوات

مرصف النهرين يبارش بتخفيض مرابحة شـراء
السيارات الـى « »4باملئة
بغداد /المستقبل العراقي
ب�اش�ر م�ص�رف النهرين االس�الم�ي ،أمس
األربعاء ،ال�ت�اب�ع ل��وزارة املالية بتخفيض
مرابحة ش�راء الس�يارات ال�ى  % 4وب�م�دة
ت�س�دي�د س�ت س�ن�وات
ك�م��ا أع�ل��ن امل�ص�رف بحس�ب بيان له
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،ان «
املرصف اعلن ع�ن ن�ي�ت�ه اف�ت�ت�اح ف��روع
ل��ه ف�ي ج�م�ي��ع امل�ح�اف�ظ��ات وف�ق
خطته للسنوات الخمس املقبلة .وق�ال مدير
م�ص�رف ال�ن�ه�ري�ن ،محمد س�م�ي�ر ،يف
حدي�ث صحفي ،إن «مجلس إدارة امل�ص�رف
يجتم�ع ش�هريا ً وال يخل�و االج�ت�م��اع إال
وي�ت�خ�ذ ق��رار ف�ي�ه ي�ق�ض�ي بتبسيط
اج���راءات أو زي��ادة م��دة ال�ت�س��دي�د
أو تقليل نس�بة املرابحة للتخفيف عن كاهل
(الزبائن) ولتسهيل وتبس�يط اجراءات منح
طالبي تموي�ل املرابحات االس�المية بجميع
أنواعه�ا وزي���ادة ع��دد املس�تفيدين م�ن
خ�دم�ات امل�ص�رف».
وأضاف أن «من بني الق�رارت املتخذة مؤخرا ً
وب�ارش امل��ص���رف ال�ع�م��ل ف�ي�ه��ا
ت�خ�ف�ي�ض م�راب�ح�ة ش���راء السيارات

اىل  % 4س�نويا وملدة  6س�نوات بعد أن كانت
 ،»%5مؤكدا ً أن «القرار اشرتط أن ال يقل عمر
طالب التمويل ع�ن  ١8عاما ً وال يزيد عن 6٠
عاما ً ويستحق التسديد بعد مرور (( 3٠يوما
عىل تسليم السيارة للزبون».
وأك��د س�مري أن «سياس�ة امل��ص���رف
ال�رئ�ي�س��ة ت�ك�م��ن ب�ت�ذل�ي��ل
ال�ع�ق�ب��ات أم��ام الزبائ�ن وتوفري أفضل
الخدم�ات ،ومن ب�ني القرارات املتخ�ذة التي
تدلل عىل ه�ذه السياسة م�ا يخص مرابحة
العق�ار ل�رشاء ال��دور ،إذ كان�ت املرابح�ة
 % 8،3وب�م��دة س���داد ت�ص��ل إل��ى ١٠
س��ن�وات ف��ي ع��ام ، ٢٠١6وأصبح�ت يف
عام  ٢٠٢١نس�بة املرابحة  %3بمدة سداد ٢٠
س�نة للموطنة رواتبهم ،مم�ا أدى اىل ارتفاع
أعداد املعامالت الراغب�ة بالحصول عىل هذه
املرابحة بشكل كبري».
وك�ش��ف م�دي��ر امل�ص��رف ع��ن أن
«م�ع�ظ��م ال�زب�ائ��ن امل�ت�ل�ك�ئ��ني
وي��ج���دون م�ع�ان��اة ف�ي ت�س��دي�د
ال�دف�ع��ات املس�تحقة ب�ذم�ت�ه��م ه�م
م��ن امل�س��ت�ف�ي�دي�ن ل�ألع��وام ٢٠١6
و، ٢٠١٧وال�س��ب�ب ي�ك�م��ن ف���ي
ال�ت�ع�ل�ي�م�ات التي كانت يف تلك االع��وام،

العمل تكشف عن عجز رواتب شبكة احلامية
االجتامعية 80 :مليار دينار لألشهر املتبقية
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية عن وج�ود عجز يبلغ 8٠
مليار دينار برواتب ش�بكة الحماية لألش�هر املتبقية من العام الحايل،
نافي�ة وجود ش�مول جديد به�ا حاليا.وقالت رئيس�ة هيئ�ة الحماية
االجتماعي�ة بال�وزارة هدى س�جاد محم�ود يف ترصي�ح صحفي ،إن
«االم�وال املخصص�ة للهيئة خفضت من خمس�ة تريليون�ات اىل ثالثة
تريليون�ات و 5٠٠مليار دين�ار» ،مضيفة انه «تم�ت مناقلة تريليوني
دينار من االموال املخصصة للهيئة اىل تنمية االقاليم ،فضال عن مناقلة
 ٧٠ملي�ار دين�ار اىل هيئ�ة ذوي االعاقة ،ما ادى اىل ع�دم امكانية فتح
شمول جديد لإلعانات».
وبين�ت ان «هيئ�ة الحماية تمن�ح حاليا اعانات اىل ملي�ون و 4٠٠ألف
ارسة ،اي نح�و اربعة ماليني و 48٠ألف ف�رد ،بمعدل  3٠٠مليار دينار
ش�هريا» ،كاش�فة عن «وج�ود عج�ز يبلغ  8٠ملي�ار دينار لألش�هر
املتبقية من العام الحايل» ،منوهة بانه «تمت زيادة مبلغ االعانة لألرس
املس�تفيدة ،واصب�ح  ٢٧5ألف دين�ار ألرسة الرج�ل ،و 3٢5ألف دينار
ألرسة املرأة ،ومنحت بأثر رجعي اعتبارا من مطلع العام الحايل».
وافصح�ت س�جاد عن «وجود  ٧5٠ألف موافقة س�ابقة ل�دى الهيئة،
ادخل بموجبها بحدود  ١89ألفا منها بقاعدة بياناتها ،بيد انه ال يمكن
منحها اال بعد ورود تخصيصات مالية جديدة اما عن طريق املناقلة او
اقرار موازنة تكميلية» ،محذرة املواطنني ب�»عدم التعامل مع املعقبني
او املكاتب الوهمية او االشخاص املبتزين الذين يوهمونهم كذبا بأنهم
شملوا بإعانات شبكة الحماية».

ولك�ن وبع�د معالج�ات امل�رصف الفني�ة
واالداري��ة أضحت نسبة التسديد .للتمويالت
الجدي�دة تتج�اوز ال���  %»، 9٠م�ؤك��دا ً أن
«املرصف وضمن الخطة الخمس�ية له يعتزم
انش�اء ف�رع ف�ي ك�ل محافظة الس�يما أن
جميع املوافقات حاصلة وت�م تش�كيل لجنة
للبح�ث ع�ن ع�ق�ار يف كل محافظة ،إضافة
ال��ى تخصيص ك�ادر برشي بالتنس�يق مع
املصارف االخ�رى».
وب��ني س�مري أن «م�ص��رف ال�ن�ه�ري�ن
االس��الم�ي ي�ع�د م�ن امل�ص��ارف حديثة
التأس�يس إذ ب�ارش العمل نهاي�ة عام ٢٠١5
وك�ان��ت ب�داي�ات��ه مرصف�ا خ�اس��را
ول�ك��ن وم�ن��ذ ع�ام  ٢٠١٧وال���ى اآلن
ت�ح��ول ال���ى م�ص��رف راب���ح وج�اء
ذل�ك نتيجة لجه�ود ال�ع�ام�ل�ني» ،موضحا ً
أن «ال�ع��ام  ٢٠٢٠وبالرغ�م م�ن تحدي�ات
جائحة كورونا والتي أث�رت يف العمل املرصيف
بش�كل ع��ام ،إال ان�ه كان رابح�ا وأن العام
الح�ايل ووف�ق الخطة املوضوعة م�ن املتوقع
ان تتج�اوز ارباح�ه ع�ام  ٢٠٢٠بالرغ�م من
أن نس�بة املرابحة الت�ي يتقاضها تعد االق�ل
بالنس�بة للمصارف االخرى فه�و يعمل عىل
تشجيع الزبائن عىل زيادة حجم االيداعات».

نائب يطالب بتعويض
الفالحني املترضرين من
سيول واسط يف 2019

بغداد  /المستقبل العراقي
طال�ب النائب ع�ن تحالف قوى الدول�ة الوطنية ،عيل
غركان الدلفي ،أمس األربعاء ،بتعويض فالحي واسط
عن ارضار السيول يف .٢٠١9
ودعا الدلفي رئيس مجلس الوزراء اىل عرض موضوع
التعويضات يف أقرب جلس�ة ملجلس ال�وزراء وإصدار
قرار برصفها للمزارعني املترضرين.

العكييل أكد أن القسم الهنديس يعمل بدون خطة عمل
واضحة.
وخالل اللقاء اس�تمع العكييل لجميع املهندسني الذين
اس�تعرضوا اهم املش�اكل الفنية واملعوق�ات وخاصة
املهندس�ني العاملني يف املواقع والتي يأتي يف مقدمتها
املي�اه الجوفي�ة يف الصوام�ع القببي�ة والصوام�ع
العمودية والتي تشهد ارتفاع باملياه وتوثر عىل العمل،
واستعرض البعض إىل أن السايلوات متهالكة ونحتاج
إىل إنشاء سايلوات كونكريتية حديثة ومتطورة كونها
ذات مدى طويل.
ويف ختام اللقاء وجه العكييل القس�م الهنديس بتقديم
مخط�ط النش�اء بناي�ة للرشك�ة عىل مس�احة أرض
مس�احتها ( )١٢٠٠م�رت وبخم�س طواب�ق وعىل أقل
تقدير تضم ( )١٧٠غرفة وقاعات للش�عب والوحدات
بنظام حديث وفق مخطط حديث.

النزاهة تضبط أسامء «فضائيني» يف قوائم
رواتب كلية أهلية يف كربالء
بغداد  /المستقبل العراقي
َّ
تمكن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة ،أمس
األربع�اء ،م�ن ضب�ط أس�ما ٍء وهميَّ� ٍة يف
أوام�ر تعي�ني تدر ِّييس�ني وعق�ود خدم ٍة
بإحدى الكليَّات األهليَّة يف محافظة كربالء
املقدس�ة .وذك�رت دائ�رة التحقيق�ات يف
الهيئة ،بحس�ب بيان لها تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة من�ه ،ان «مالكات مكتب
تحقي�ق الهيئ�ة يف املحافظ�ة ،تمك�ن من
ضب�ط أوام�ر تعي�ني لتدريس�ني وعق�ود
خدمة يف إحدى الكليات األهليَّة الجامعة»،
ً
مُ
وضح�ة أن «العمليَّة أس�فرت عن ضبط
أس�ما ٍء وهم َّي ٍة ألساتذ ٍة مُ َّ
س�جلة يف قوائم

الروات�ب تع�ود لع�ام  ،٢٠١5بالرغ�م من
كونهم ليسوا عىل مالك الكليَّة».
وتابع�ت الدائ�رةَّ ،
أن «عملي�ات التح�ري
والتق�ي الت�ي أجرته�ا م�الكات املكتب
ق�ادت إىل َّ
أن األس�ماء الوهميَّ�ة الت�ي ت َّم
ضبطها يف قوائم الرواتب ش�ملت ( )5من
حملة شهادة الدكتوراه ،فضالً عن أربع ٍة
آخرين يحملون شهاداتٍ دون ذلك».
ضبط
واكد البيان ،انه «ت َّم تنظيم محرض
ٍ
أص�ويلّ بالعمليَّ��ة التي ُن ِّف�ذت؛ بنا ًء عىل
مُ َّ
ذك�رة قضائيَّ�ة ،وعرضهم�ا عىل قايض
محكمة التحقيق املُ َّ
ختصة بقضايا النزاهة
يف كرب�الء؛ ّ
التخاذ اإلج�راءات القانونيَّ�ة
املُناسبة».

النفط االيرانية تنفي جتفيف هور
حدودي مشرتك مع العراق

إلستقبال املرىض» .وخاطب رئيس الحكومة املحلية ملحافظة
دهوك الس�كان قائ�ال «ال تخرجوا من بيوتك�م من دون مربر
رضوري خالل هذه الفرتة» ،مردفا بالقول إن «املؤرش الوبائي
يف باق�ي مناطق ومدن العراق تح�ول إىل اللون األحمر ،ونحن
أيضا نتجه إىل ذلك».

اجلامرك تعيد اصدار دراجات نارية
مفككة وادوات احتياطية خمالفة
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت الهيئ�ة العامة للجم�ارك ،أم�س االربعاء ،إع�ادة اصدار
دراج�ات ناري�ة مفكك�ة وادوات احتياطي�ة مخالف�ة يف جمرك
البرصة.
وقالت الهيئة يف بيان مقتضب ،تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه ،أن�ه «تم اع�ادة اص�دار دراج�ات ناري�ة مفكك�ة وادوات
احتياطي�ة مخالفة لضوابط ورشوط االس�ترياد ،يف مركز جمرك
محطة بوابة البرصة».

الداخلية :حريق مستشفى أبن اخلطيب
لـم يكن بفعل ارهايب
بغداد  /المستقبل العراقي
ردت وزارة الداخلي�ة ع�ىل أنب�اء ان يكون حريق مستش�فى أبن
الخطي�ب رشق بغ�داد يف نيس�ان امل�ايض قبل أش�هر كان بفعل
ارهابي.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة اللواء خال�د املحن�ا« ،ال توجد اي
معلومة ان يكون الحادث ارهابياً».
وأض�اف «النتائج اعلنت يف حينها وال توج�د اي معلومات حالية
بما يتم تداوله».
وكان الحريق اندلع يف  ٢4نيس�ان املايض يف املستشفى املخصص
لعالج مرىض كورونا رشق بغداد وتس�بب باستشهاد  8٢شخصا ً
وإصابة  ١١٠أشخاص بحروق.

النزاهـة حتبـط حماولـة لتهـريب عـجالت
حمملة بأطنان من احلديد يف دياىل

بغداد /المستقبل العراقي

رفض�ت وزارة النف�ط اإليرانية ترصيحات نائ�ب منظمة البيئة اإليراني�ة حول تجفيف
مناطق من الهور العظيم الستخراج النفط من قبل رشكات صينية.
وأك�دت ال�وزارة يف بي�ان أن عمليات اس�تخراج النف�ط يف هذه املنطقة  -املش�رتكة مع
الع�راق -تخضع لرشوط التنقيب البحري ولم تك�ن هناك حاجة لتجفيف الهور أو الحد
من وصول املياه إليه.
وس�بق أن كش�ف مس�ؤول يف
منظم�ة البيئ�ة اإليراني�ة ي�وم
أم�س أن “منطقة الهور العظيم،
بمحافظة خوزستان تم تجفيفها
بترصي�ح م�ن مجل�س األم�ن
القومي اإليراني لتسهيل عمليات
رشكة نفطية صينية”.
وتس�تهلك إي�ران قراب�ة  9٠يف
املائ�ة من مياهه�ا يف ري األرايض
الزراعي�ة ،بينما ال يع�ود القطاع
باملقاب�ل ع�ىل االقتص�اد اإليراني
بفائدة كربى توازي الحجم الكبري من املاء املستهلك ،حسب الخرباء.
كما أن عدد س�كان القرى يف إيران يصل إىل  ٢3مليوناً ،ويس�تخدم هؤالء املياه غالبا من
ّ
وصنف معهد امل�وارد العاملية إي�ران يف املرتبة ال� ١3بني
دون اللج�وء إىل ال�ري الحديث.
الدول التي سوف تعاني من نقص حاد يف املياه بحلول .٢٠4٠
فيما يرشح الخرباء أن مش�كلة املياه س�تتصاعد خالل الس�نوات املقبلة وأزمة املياه يف
إيران ،ال تقترص عىل خوزس�تان ،فأنحاء البالد تعاني من املعضلة نفس�ها ولو بدرجات
متفاوت�ة .املناط�ق الجنوبية هي األكثر جفاف�ا ً واألعىل حرارة ،يليها وس�ط البالد ،مثل
محافظات أصفهان وكرمان ويزد .ومحافظة سيستان وبلوشستان هي األخرى تعاني
هذه األيام من أزمة مياه دفعت السكان يف الكثري من قراها إىل مغادرتها.
وي�رشح الخرباء أن إيران يهدده�ا الجفاف ،عىل خلفيّة تعرّضها لعوامل بيئية تس�بّ بت
يف انخف�اض مع ّدل هطول األمطار فيها إىل نحو  ٢5٠مليمرتا ً س�نوياً ،فيما يصل مع ّدله
العاملي إىل  83٠مليمرتاً ،تبعها انخفاض حاد يف مخزون املياه الجوفية.
ويشري مركز اإلحصاء الرسمي ،إىل أن كل إيراني يستهلك ،يومياً ،ما يعادل  ١٧٠ليرتا ً من
املاء ،أي ضعفي معدل االستهالك العاملي للفرد الواحد.
ويف األعوام األخرية ،راحت إيران تش�كو من الجفاف ،نظ�را ً إىل نقص متزايد يف مواردها
املائية نتيجة ّ
ش�ح األمطار والثلوج ،حيث أكد الرئيس اإليراني حس�ن روحاني أخريا أن
شح هطول األمطار خالل هذا العام غري مسبوق منذ  5٢عاما.

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت هيئة النزاه�ة االتحاديَّة عن قيامها بتنفيذ عمليَّتي ضبط
أحبطت خاللهما محاولة لتهريب عجالتٍ تحمل أطنانا ً من ما َّدة
حديد السكراب ،فيما ضبطت حاالت تالعب يف منح قرض ،خالفا ً
ٍ
ٍ
للضوابط يف محافظة دياىل.
املخترص املفيد ..يف االخبار الهامة تجده يف قناة الفرات نيوز عىل
التلكرام  ..لالشرتاك اضغط هنا
وذكرت دائرة التحقيقات يف الهيئة يف بيان تلقت املستقبل العراقي
ؤلف يف مكتب تحقيق دياىل َّ
«بأن فريق العمل املُ َّ
َّ
تمكن
نسخة منه،
م�ن إحباط محاول� ٍة لتهريب ()8عج�التٍ نوع (تريل�ة) مُ حمَّلة
بما َّدة حديد سكراب الس�يارات املكبوس ت َّم تهريبها من الرشكة
العامَّ ة للحديد والصلب (إحدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن
ً
الفتة إىل ضبط م�ا َّدة الحديد ومنع هدرها،
 موق�ع أبي غريب)،إضافة إىل ضبط ( )١٠مُ َّتهمني مُ شرتكني يف عمليَّة التهريب».
َّ�ة مُ نفصل ٍةَّ ،
أكدت الدائرة َّ
أن «فري�ق عمل املكتب ،الذي
ويف عملي ٍ
َّ
الزراعي يف هبه�ب ،تمكن من ضب�ط أوليَّات
انتق�ل إىل امل�رصف
ِّ
قرض ت َّم منح�ه خالفا ً للضوابط وب�دون علم الكفيل»،
إضب�ارة
ٍ
مُ بي ً
ُّ
والتعهد وك�تاب التأي�يد ال�خاص
ّنة ان «ضبط أصل الكفالة
بالك�في��ل وأصل إق�رار ال�س�ل�ف�ة وط�لب القرض وإش�عار
ِّ
الخاص باملُقرتض».
الرصف
ضبط أصوليَّني بالعمليَّ�تني،
وأوضح�ت انه «تم تنظيم محرضي
ٍ
اللت�ني ُن ِّف َذتا بنا ًء عىل مُ َّ
ذكرتني قضائيَّتني ،وعرضهما عىل قايض
ُ
ِّ
ختص بالنظر يف قضايا النزاهة؛ الذي
محكم�ة تحقيق بعقوبة امل
ق�رَّر تكيي�ف فع�ل املُ َّتهمني يف القضيَّ�ة األوىل وفق أح�كام املا َّدة
( )٢4٠من قانون العقوبات».
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الضامنات القانونية للعامل
مريم كريم هاشم الخالدي

يق�ع ع�ى عات�ق الدول�ة مس�ؤولية
اتاح�ة العم�ل للمواط�ن ،ألن ازدي�اد
ع�دد العاطل�ن عن العمل يج�ر الدولة
اىل الكس�اد والبطالة ،وتكون يف االخري
معرضة لالنهيار ،لذلك نرى أن االحزاب
قب�ل االنتخاب�ات تح�اول دائما حش�د

الجماهري لطرح برنامجها
بتوف�ري ف�رص العم�ل للعاطل�ن وقد
نص الدس�تور العراقي ع�ى ان العمل
حق ل�كل العراقي�ن ،بم�ا يضمن لهم
حياة كريمة ومبدأ اتاحة فرص العمل
للعمال يعد ضمانة مهمة للعمال ،وقد
خصص قانون العم�ل العراقي مواده
االوىل للحدي�ث ع�ن تش�غيل العام�ل

وكيفية اتاحة العمل .فقد نصت املادة
االوىل ع�ى أن« :يهدف ه�ذا القانون اىل
توظي�ف العم�ل يف خدمة عملي�ة بناء
االقتص�اد الوطني من اج�ل الرفاهية
وتحس�ن ظروف الحي�اة» وان ضمان
ح�ق العمل ل�كل مواط�ن ق�ادر عليه
تك�ون ب�روط وف�رص متكافئ�ة،
م�ن دون تمييز واتاح�ة الفرصة لكل

مواط�ن يف التدري�ب ،وقد ال�زم قانون
العمل اصحاب العمل بالتزامات كثرية،
تجاه العمال وهذه االلتزامات تنصب
كلها لصالح العم�ال ،من حيث تمكن
العامل م�ن اداء عمله وتوفري الظروف
الصحي�ة مل�كان العم�ل واالحتياطات
الالزم�ة لوقاي�ة العامل اثن�اء العمل،
وعدم نق�ل العامل او انهاء عقد العمل

م�ن دون س�ند م�ن القان�ون وتزويد
العم�ال بوثيقة براءة ذم�ة عند انتهاء
عقد العمل والزام صاحب العمل بمسك
سجالت بأسماء العمال واجور العمال،
وس�جل االج�ازات وس�جل االح�داث
والتزامات صاحب العمل ملخاطر املهنة
وتوف�ري االس�عافات الطبي�ة االولي�ة
للعمال ،وبالنس�بة للم�رأة فقد اعطى

االقتصاد األمريكي ..مقاربة متعددة اجلوانب

محمد العريان

م�ا ه�ي أفض�ل الس�بل إلحداث ت�وازن ب�ن آفاق
اقتصادية أكثر قتامة عى املدى القصري وآفاق أكثر
إرشاقا ً عى امل�دى الطويل؟ وكيف يمكن املحافظة
عى سياس�ة نقدي�ة تحفيزية جدا ً ع�ى الرغم من
احتماالت توسع مايل كبري؟ «االحتياطي الفيدرايل»
األمريك�ي م�ن املرجح أن�ه يميل بق�وة إىل احتمال
خفض مع�دالت الفائ�دة ،فإن مش�اكل االقتصاد
واألسواق تزيد من تحديات القيام بذلك.
تش�ري التقاري�ر االقتصادي�ة إىل تباط�ؤ يف تع�ايف
االقتصاد األمريكي .فضعف سوق العمل وانكماش
مبيع�ات التجزئة يس�لّطان الضوء ،منذ ش�هرين
عى قط�اع خدم�ات يتع�رض للضغط م�ن جديد
بسبب االضطرابات املبارشة وغري املبارشة املتعلقة
بكوفيد.19 -
وإذا كان�ت التدابري املتعلقة بالف�ريوس التي أعلن
ً
عنها الرئي�س جون بايدن مؤخرا ً
مطلوبة جدا ً من
أجل ازدهار صحة أم�ريكا العامة واقتصادها عى
املدى الطويل ،فإنها عى األرجح س�تكبح الس�فر
وأنشطة أخرى .ويف األثناء ،أخذت أوروبا تسقط يف
موجة ثاني�ة من الركود ،يقال إنها دفعت أملانيا إىل
التفك�ري يف إجراء مراجعة مهمة إىل األس�فل ملعدل
نموها املتوقع يف  2021إىل نحو  3يف املئة بدالً من 4
يف املئة .ه�ذه التوقعات الصعبة عى املدى القصري
تتباين مع توقعات أكثر إرشاقا ً عى املدى الطويل.
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /4921ش2021/3
التاريخ 2021/7/28
اعالن
اىل املدعى عليه  /قاسم مشتاق سلمان
اقام�ت املدعية (س�عاد عبد الرضا م�وىس ) الدعوى
بالعدد /4921ش 2021/3امام هذه املحكمة والتي
تطل�ب فيها تاييد حضانة الطفلة جمانة وملجهولية
محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار
مخت�ار حي ميس�ان الكوفة ق�ررت املحكمة تبليغك
بموض�وع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة
صحيفتن محليت�ن يوميتن وعلي�ك الحضور امام
ه�ذه املحكم�ة يف موعد املرافعة الق�ادم املوافق يوم
 2021/8/22الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة
عم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
رائد عبد هاشم املوسوي
�������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة /178 :خ2021/
التاريخ 2021/7/27
اعالن
تبيع مديري�ة تنفيذ النجف االرشف العقار تسلس�ل
 1/712ح�ي الزه�راء العائ�د للمدين محمد س�عيد
جعف�ر وجماعته املحجوز لقاء طل�ب الدائن محمد
حسن جعفر هادي البالغ  972,000,000تسعمائة
واثنان وس�بعون مليون دينار عراق�ي فعى الراغب
بالراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثن يوما
تبدأ من اليوم التايل والداللية عى املشري
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :
 � 1موقعه ورقمه  1/712 :حي الزهراء
 � 2جنسه ونوعه  :عرصه
 � 3حدوده واوصافه  :عرصه
 � 4مشتمالته  :ال يوجد
 � ٥مساحته  210 :مرمربع
 � 6درجة العمران  :متوسطة
 � 7الشاغل  :اليوجد
 � 8القيمة املقدرة  :مائة مليون دينار عراقي
�������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2021/888 :
التاريخ 2021/7/28 :
اىل /املنفذ عليه  /تحسن عبد الحسن جمعه
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن خالل كت�اب مركز
رشط�ة الجوادين ع بالع�دد  7961يف 2021/7/26
ومرفقة اش�عار املختار انك مجه�ول محل االقامة
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء
التبليغ عليه واس�تنادا للمادة  27من قانون التنفيذ
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف
خالل خمس�ة عر يوما تبدأ من الي�وم التايل للنر
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة
عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ
الجربي وفق القانون
منفذ العدل
عالء حبيب الهدابي
اوصاف املحرر :
ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية بالع�دد /478
ش 2021/يف  2021/6/20واملتضم�ن الزام�ك
بتاديت�ه للدائنه مه�ا عيىس عبد الحس�ن واطفالها
نفقة مستمرة مبلغ  ٥00,000خمسمائة الف دينار
شهريا ونفقة ماضية ملدة سنة

ذلك أن نر اللقاح يتسارع ،مصحوبا ً بجهود إدارة
بايدن األكثر جدية واألحسن تنظيما ً من أجل إبطاء
انتشار العدوى.
وفضالً ع�ن ذلك ،فإن الس�الالت الجديدة لكوفيد-
ّ
تش�كل مصدر قل�ق ،إال أنه ال دليل
 19وإن كان�ت
حتى اآلن عى أنها تقيض عى التأثري املفيد لحمالت
التطعي�م .وعالوة عى ذلك ،ف�إن املؤرشات الكثرية
عى تعرض املستش�فيات للضغط الش�ديد وعمال
الرعاي�ة الصحية لإلنهاك يبدو أنها تكبح الس�لوك
غ�ري الصح�ي لبع�ض األف�راد .ث�م هن�اك جبهة
السياسات.
فتصمي�م حزم�ة باي�دن املالي�ة األوىل ،وس�يل
األوامر التنفيذية التي س�بقت مناقش�تها من قبل
الكونجرس ،هما مؤرشان عى أن اإلدارة األمريكية
الجدي�دة ت�درك أهمي�ة املقاربة متع�ددة الجوانب
التي ناقش�تها يف مقاالتي السابقة ،وتترصف عى
ه�ذا األس�اس – أي إحراز تق�دم مبك�ر ومتزامن
بخص�وص إغاث�ة الرائ�ح األكث�ر هشاش�ة من
املجتم�ع ،ومكافح�ة كوفي�د ،19 -والتخفيف من
انعدام األمن املايل لألرس.
أما العنرص الرابع املهم من هذه املقاربة الش�املة
– اتخاذ تدابري لتحس�ن اإلنتاجية وإمكانية النمو
– فم�ن املتوقع أن تغطي�ه الحزمة املالي�ة الثانية
الت�ي برمجها باي�دن لش�هر فرباي�ر .وبالنظر إىل
الظ�روف املالي�ة الحالي�ة واألدل�ة املتزاي�دة ع�ى
اإلف�راط يف املخاط�رة يف األس�واق ،فيمك�ن أن

فقدان
فقد س�ند العقار املرقم  28106/3حي امليالد باس�م
حمزه كامل حس�ن من يعثر عليه تسليمه إىل جهة
اإلصدار
�������������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الحرية
العدد /2٥ :ب2021/
التاريخ 2021/7/2٥
اعالن مزايدة
تعل�ن هذه املحكم�ة عن بيع العق�ار املرقم 434/1
مقاطعة  ٥1اللهيبات باملزايدة العلنية فعى الراغبن
بالراء الحضور اىل ه�ذه املحكمة يف اليوم الثالثون
م�ن اليوم الت�ايل لنر االع�الن مس�تصحبن معهم
التامينات القانوني�ة البالغة  %10من القيمة املقدرة
ويتحمل املشري اجور االعالن
القايض
منار هادي الجشعمي
االوص�اف  :العقار عبارة عن دار يقع يف حي النعمان
مساحته 200م 2يحتوي عى هول واستقبال وغرفة
ن�وم واحدة ومطب�خ وحمام ومراف�ق صحية وبناء
ال�دار م�ن الطابوق ومس�قف بالكونكريت املس�لح
وذات درجة عمرانية رديئة جدا وان القيمة التقديرية
للعقار ارض�ا وبن�اءا  24,000,000اربعة وعرون
مليون دينار عراقي
�������������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /30٥٥ :ب2018/3
التاريخ 2021/7/26
اعالن
بن�اءا ع�ى القرار الص�ادر من هذه املحكم�ة بازالة
ش�يوع العقار املرقم (  10600براق جديدة يف النجف
عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور اعاله
واملبينة اوصافة وقيمته املقدرة ادناه فعى الراغبن
بال�راء مراجعة هذه املحكمة خالل خمس�ة عر
يوما من اليوم الثاني لنر االعالن مس�تصحبا معه
التامينات القانوني�ة البالغة  %10من القيمة املقدرة
بموجب صك مصدق المر هذه املحكمة بداءة النجف
وص�ادر من م�رصف الرافدين  /رق�م ( )7يف النجف
وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثانية عر
م�ن اليوم االخ�ري من االعالن يف ه�ذه املحكمة وعى
املشري جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية
العراقية
القايض االول
عامر حسن حمزة
االوص�اف  :العق�ار املرق�م  10600ب�راق جدي�دة يف
النج�ف عبارة عن دار مف�رزة اىل جزئن بصورة غري
رس�مية الجزء االول يتكون م�ن ممر يؤدي اىل خربة
ل�م تتمكن املحكمة م�ن دخوله كونه ايل للس�قوط
وه�و غ�ري مش�غول ويحت�وي ع�ى غرفت�ن ن�وم
وصحي�ات ومطبخ يف الطاب�ق االريض وغرفة نوم يف
الطابق العلوي غري مش�غول من احد لحظة الكشف
اما الج�زء الثاني يتكون من ممر يقدر بحوايل  4مر
وع�رض مر واس�تقبال وغرفتن ن�وم ومجموعتن
صحيتن وصالة صغرية ومطبخ صغري ودرج يؤدي
اىل سطح الدار وهو بطابق واحد مسقف بالشيلمان
مش�غول من قبل ايات ن�زار وهي ال ترغ�ب بالبقاء
يف العق�ار بعد البيع بصفة مس�تأجرة درجة عمران
الج�زء املذكور دون الوس�ط وان وان القيمة املقدرة
للعق�ار مبل�غ مق�داره (  )14٥,400,000مائ�ة
وخمس�ة واربع�ون ملي�ون واربعمائة ال�ف دينار ال
غريه�ا علما ان املس�احة االجمالي�ة  1,38,6٥مائة
وثمانية وثالثون مر وخمسة وستون سنتمر

نتوق�ع م�ن «االحتياط�ي الفي�درايل» أن يدف�ع يف
توجيهاته نحو خفض تدريجي سابق ملوقفه اللن
والفضف�اض جدا ً بخص�وص السياس�ة النقدية،
يف وق�ت يمر في�ه االقتصاد ع�رب صعوبات قصرية
األمد وينطلق فيه التحفي�ز املايل الجديد .والحاجة
إىل هذا الدفع يقوّيها ٌ
قلق مروع من أن األس�واق
تعرضت للتش�ويه بسبب س�نوات عديدة من ضخ
الس�يولة الكب�رية واملتوقعة ،م�ا أدى إىل انفصالها
عن األساس�يات بش�كل مفرط ،وكذل�ك إىل تغذية
التخوف�ات الكب�رية بش�أن التف�اوت االجتماع�ي
وانعدام املس�اواة .وبالنظ�ر إىل التوقعات املعقولة
بخصوص انتعاش اقتص�ادي نتيجة تحرر الطلب
املكبوت ل�ألرس بعد عملية التلقي�ح الفعالة ،وعى
اف�راض أن الكونج�رس س�يمرر معظ�م خط�ط
بايدن املالية ،فإن ض�خ الطلب املتزايد يف االقتصاد
يمك�ن أن يرتف�ع إىل نح�و  20يف املئ�ة م�ن الناتج
املحيل اإلجمايل هذا العام ،إن لم يكن أكثر .وبالنظر
َ
الكمية
إىل ع�دم احتم�ال أن ُيظهر جانب الع�رض
نفسها من النشاط عى املدى القصري ،فإن الزيادة
يف مس�توى السعر العام للفائدة يف  2021يمكن أن
تفوق هدف «االحتياطي الفيدرايل» ( 2يف املئة).
يف مث�ل ه�ذه الظ�روف ،سيس�ارع العدي�د م�ن
االقتصادين القلقن بش�أن آثار اقتصادية طويلة
األم�د إىل الق�ول إن األرج�ح هو أن األمر س�يتعلق
بتعديل للس�عر ملرة واح�دة بدالً م�ن بداية عملية
تضخم مزعزعة الستقرار االقتصاد.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3 :ب2021/4
التاريخ 2021/7/28
اعالن
بن�اءا ع�ى القرار الص�ادر من هذه املحكم�ة بازالة
شيوع العقار املرقم (  2/3710حي الغدير يف النجف
علي�ه تعلن ه�ذه املحكمة ع�ن بيع العق�ار املذكور
اع�اله واملبين�ة اوصافة وقيمته املق�درة ادناه فعى
الراغبن بالراء مراجعة هذه املحكمة خالل ثالثون
يوما من اليوم الثاني لنر االعالن مس�تصحبا معه
التامينات القانوني�ة البالغة  %10من القيمة املقدرة
بموجب صك مصدق المر هذه املحكمة بداءة النجف
وص�ادر من م�رصف الرافدين  /رق�م ( )7يف النجف
وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثانية عر
م�ن اليوم االخ�ري من االعالن يف ه�ذه املحكمة وعى
املشري جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية
العراقية
القايض االول
عامر حسن حمزة
االوص�اف  :العق�ار املرق�م  2/3710ح�ي الغدير يف
النجف عبارة عن دار س�كن رك�ن بطابق واحد تقع
عى ش�ارعن االول بع�رض  30والثان�ي بعرض 1٥
مر ويحتوي ع�ى حديقة وكراج وصحيات خارجية
وغرفة واستقبال وثالث غرف نوم وصحيات داخلية
ومطب�خ وبيتون�ه العق�ار مبل�ط بالكايش مس�قف
بالكونكري�ت مجه�ز باملاء والكهرباء غري مش�غول
م�ن احد لحظ�ة الكش�ف درجة عمران الدار وس�ط
مساحة العقار االجمالية  628مر مربع وان القيمة
الكلية للعقار مبلغ  700,000,000سبعمائة مليون
دينار ال غريها
�������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة 2019/783 /
التاريخ 2021/7/28
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الكوفة س�هام املدي�ن يف حق
املغارس�ة يف العقار تسلسل  41مقاطعة  7السهيلية
الواق�ع يف الكوفة العائد للمدين ( قيس عبد الحس�ن
علي�وي ) املحجوز لقاء طل�ب الدائن مهدي حميدي
هادي البالغ  290,000,000مائتان وتسعون مليون
دينار فع�ى الراغب بالراء مراجع�ة هذه املديرية
خ�الل م�دة ثالثن يوما تب�دأ من الي�وم التايل للنر
مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة عرة
م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنس�ية
العراقية ويتحمل املش�ري اجور التسجيل والداللية
علما ان العق�ار ملك رصف ل�وزارة املالية وفيه حق
الترصف وعدد السهام املراد بيعها حق املغارسة
املنفذ العدل
عماد بجاي الحمداني
املواصفات :
 � 1موقع�ه ورقم�ه  :كوف�ة الس�هيلية املرق�م 41
مقاطعة  7السهيلية
 � 2جنسه ونوعه  :بستان يسقى بالواسطة
 � 3حدوده واوصافه  /بلدية الكوفة
 � 4مش�تمالته  :العقار عبارة عن ارض زراعية تقع
يف الكوفة بالقرب من مرقد س�يد اسماعيل يجاورها
ش�ارع فرعي بعرض  10م 2وينتهي بش�ارع الربيع
عبد العال ومشيد عليها دور بشكل عشوائي واشجار
م�ن النخيل قس�م منه�ا متهالك والقس�م االكرب تم
تجريفه وقد فقد العقار صفة البستنة
 �٥مساحته املساحة الكلية للعقار  9دونم و 1اولك
و ٥0م2
 � 6درجة العمران :
 � 7الشاغل :
 � 8القيم�ة املق�درة  )9,838,000( :تس�عة مالين
وثمانمائة وثمانية وثالثون الف دينار عراقي

عباس الصباغ

امل�رع العراقي للمرأة العاملة حقوقا
وضمان�ات كافي�ة ،حت�ى تس�تطيع
اداء عمله�ا بش�كل متواز م�ع الرجل.
فق�د ال�زم القان�ون صاح�ب العم�ل
الذي يس�تخدم عامل�ه فاكثر ان يضع
نس�خة من االحكام الخاص�ة بحماية
املرأة العامل�ة يف لوحة االعالنات بمقر
العم�ل ،ومنعه من تش�غيل النس�اء يف

االعمال الش�اقة او الض�ارة بالصحة،
ومنع�ه من تش�غيل النس�اء الحوامل
بأعم�ال اضافي�ة ،يمكن ان ت�ؤدي اىل
ارضار بصح�ة امل�رأة .كما وفر املرع
العراق�ي ضمان�ات للعام�ل الح�دث
ومنع تش�غيلهم يف االعمال التي تسبب
امراض�ا مهنية او معدي�ة ،ونتمنى أن
يكون تطبيقا حقيقيا لحقوق العمال.

حرب غري معلنة

بع�د االنتهاء من نش�وة تحرير املوص�ل واعالن بيان
الن�رص ع�ى فل�ول داع�ش القروس�طي املتوحش�ة
كان�ت جمي�ع املعطي�ات ع�ى االرض ،تش�ري اىل انها
ل�م تنت� ِه تماما وم�ا زالت م�ع حواضنه�ا وخالياها
النائم�ة ،تمارس االره�اب املمنهج ذاته ض�د العراق
وبن�ى تحتية ،وه�و ما أك�ده أكثر
ش�عبا وحكوم�ة
ً
املحلل�ن الس�راتيجين .فق�د كان احت�الل نحو ثلث
الع�راق يمثل صفحة عس�كرية معلنة ،ف�ان االعمال
االرهابية الدنيئة التي تمارسها ما تبقى من عصابات
داعش م�ع خالياها النائمة ّ
تمث�ل صفحة اخرى غري
معلن�ة م�ن الح�رب ،التي بدأته�ا داع�ش يف حزيران
 ،2014ح�رب من نوع آخر وه�ي االطاحة باملنظومة
الوطني�ة للكهرب�اء م�ا ي�ؤدي اىل االرضار باالقتصاد
الوطني وزي�ادة معاناة املواطنن واح�راج الحكومة
يف ذروة الصي�ف القائظ ،ما ادى اىل انقطاع ش�به تام
للكهرباء الوطنية ،وهو س�يناريو أع ّد مسبقا لغرض
تدمري البن�ى التحتية للكهرباء الوطنية وتفجري ابراج
الضغط العايل وخطوط الربط ،السيما مع دول الجوار
املتهيكلة مع املنظوم�ة الوطنية ،فهي يفعل أي يشء
مرض بالبلد باستغالل اي فرصة ممكنة لذلك.
ٍ
وبع�د ان وصل التخريب املمنهج «وش�به اليومي» اىل
االطاحة بأكث�ر من « »30برجا يف ظرف زمني قصري،
وهو س�يناريو لم يت� ّم االعداد له ب�ن ليلة وضحاها،
فقد تمت تهيئته حسب اسلوب التخادم املصلحي بن
اعالن
ن�ود اعالم الس�ادة املواطنن بان خ�ط ابراج الظغط
الع�ايل الواص�ل ب�ن مصفى كرب�الء ومحط�ة املاء
الواقع�ة يف منطق�ة الرجيب�ة وامل�ار بطري�ق عل�وة
الطماط�ة وص�وال اىل ش�ارع نج�ف كرب�الء عم�ود
 9٥0س�يتم فحصه بق�درة تجريبية بداي�ة من يوم
 2021/8/1ولغاية ي�وم  .2021/8/2وعليه يرجى
مراع�اة رضورة عدم االقراب م�ن االبراج وبمحيط
 ٥امت�ار حرصا عى حياتكم م�ن االخطار املصاحبة
لذلك .شاكرين تعاونكم خدمة للصالح العام.
�������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون اإلدارية واملالية
مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة
مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة
ملحافظة املثنى قسم شؤون االحوال املدنيه
اعالن
قدم�ت املواطنة ثجيلة عتوي حس�ون طلبا إىل هذه
املديرية تطلب فيه تبديل اسمها وجعله خديجة بدال
م�ن ثجيلة وعم�ال بأحكام امل�ادة ( )22م�ن قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة  2016املعدل تقرر نر
الطلب بإح�دى الصحف املحلية فم�ن لديه اعراض
مراجعة هذه املديرية خالل فرة خمس�ة عر يوما
م�ن تاريخ النر وبعكس�ه س�وف ننظ�ر يف الطلب
حسب األصول
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة وكالة
�������������������������������������������
فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن وزارة الكهرباء/
الرك�ة العام�ة لتوزيع كهرباء بغداد باس�م (قائد
نعمان حس�ن) الرجاء من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار.
�������������������������������������������
إىل الريك هدى صاحب رسول غطيه
اقتىض حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار
اجازه بناء للعقار املرقم  3244/2براق جديده خالل
عره ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
فاطمه كاظم عبد
�������������������������������������������
إىل الريك صباح ش�عالن ظاهر اقتىض حضورك إىل
مقر بلدية النجف لغرض اص�دار اجازه بناء للعقار
املرق�م  12927/3ح�ي ص�دام خ�الل ع�ره ايام
وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
حيدر خالد جليل
�������������������������������������������
اعالن
قدم�ت املواطنة ( اس�يل كاظ�م مظل�وم ) الدعوى
لتبديل ( اس�مها ) وجعله ( اليس�ا ) بدال من ( اسيل
) فم�ن لديه حق االع�راض عى ذل�ك مراجعة هذه
املديري�ة خالل مدة اقصاها خمس�ة عر يوما وفق
امل�ادة  22من قان�ون البطاقة املوحدة رقم  3لس�نة
. 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
�������������������������������������������
تسليم وصل تامينات
تم تسليم وصل التامينات الصادر من دائرة الضمان
االجتماع�ي ع�ن مزاي�دة عى العق�ار املرق�م  34أ –
الش�ورجة بمبلغ ق�دره  2000000مليون�ان دينار
بأس�م  /محم�د س�ليم ش�بيب – فم�ن يعث�ر عليه
تسليمه اىل جهة االصدار .

عصابات داعش وحواضنه�ا وخالياها النائمة وايتام
النظام الس�ابق ،وكل هؤالء يجمعهم هدف واحد هو
االطاحة بالعراق وافش�ال عمليته السياس�ية ،وزرع
عدم الثقة بالحكومة ،بدليل ال يصدق الناس ان هنالك
تدم�ريا قائما للبن�ى التحتية للكهرب�اء ،فهم يرمون
بالالئم�ة ع�ى الحكومة وحده�ا ووعوده�ا املتكررة
يف معالج�ة هذا امللف ،واليص ّدق�ون ان هنالك تخادما
مش�ركا بن داعش وبن قوى الر يف حرب رضوس
غري معلنة ،فقد انعدمت الثقة بن املواطن والحكومة
وهو الهدف املتوخى من داعش.
كان الس�تكمال النرص عى داع�ش ان تتحرك جهود
السلطات الحكومية الس�تيعاب الحواضن الداعشية،
وارجاعه�ا اىل حض�رية الوط�ن واحتوائه�ا وتنقيتها
من االدران الداعش�ية واالفكار الهجين�ة املتخلفة ،ال
أن ُترك س�دى وهذا يعني رجوع داعش اىل ممارس�ة
ارهابها كما يف السابق وهو ما يحصل االن ،وكان عى
السلطة التنفيذية عدم ترك املنظومة التحتية للكهرباء
الوطني�ة دون حماية جدي�ة او تحت رحمة الظروف،
فالتحدي كبري ويجب أن ُيواجه بتحش�يد جيش جرار
م�درب ومحرف يقوم بحماية تل�ك املنظومة ،وليس
االعتماد ع�ى عنارص الحمايات فق�ط ،هذا التخريب
ويف درج�ة ح�رارة تفوق نص�ف درجة الغلي�ان ،هو
حرب ال ّ
تقل خطورة عن الصفحة العسكرية الرببرية
لعصابات داعش .
فهل س�تكون الحكومة يف مس�توى التحدي ام تتكرر
مأساة املوصل؟

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة البداءة املختصة بالدعاوى التجارية يف البرصة
العدد/ 109 :ت2019/
التاريخ2021/7/27 :
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه /رشك�ة رواد املع�دات للتج�ارة العام�ة
والخدمات -
يمثلها كاظم ثامر الجوراني – إضافة لوظيفته
اق�ام املدعي مدير ع�ام الركة العامة لصناعة األس�مدة
الجنوبي�ة – إضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة /109
ت 2019/بتاري�خ  2019/10/2وق�د أص�درت املحكم�ة
قراره�ا الغياب�ي امل�ؤرخ  2020/3/11الق�ايض بفس�خ
العقدي�ن املرقم�ن  24و  2٥لس�نة  2018م�ع الزامكم�ا
بدفع تعويض للمدعي مدي�ر عام الركة العامة لصناعة
األسمدة الجنوبية – إضافة لوظيفته مبلغاً مقداره ثمانية
مالين دين�ار عراقي ع�ن كال العقدين وتحميلك الرس�وم
واملصاري�ف واتعاب محاماة وكيل املدعي إضافة لوظيفته
الحقوق�ي ميثم قاس�م نبت�ز مبلغا قدره خمس�مائة الف
دينار حكماً غيابياً قابالً لالعراض واالس�تئناف والتمييز.
ولكون مق�ر رشكتكم مجهول محل اإلقامة حس�ب تأييد
املجلس البلدي ملنطقة الخليلية الثانية.
علي�ه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك بصحيفت�ن محليتن
يوميتن رسميتن ولك حق االعراض واالستئناف والتمييز
خ�الل امل�دة القانونية ويعكس�ه س�وف يكتس�ب الحكم
الدرجة القطعية وينفذ.
القايض /مصطفى شاكر عيل

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة العباسية
العدد /722 :ب2019/
التاريخ 2021/7/12
اعالن
اىل املدعى عليه  /عادل شاكر ابراهيم
اص�درت محكمة بداءة العباس�ية بص�دد االضبارة /722
ب 2019/يف  2019/11/26حكم�ا غيابيا يقيض بالحكم
بالزام�ك بان تؤدي للمدعى عليه عم�ار فاهم جميل مبلغ
قدره س�بعمائة الف دينار عن اجور عمل سكله وتحميله
الرس�وم واملصاريف وملجهولية محل اقامتك حس�ب ختم
مختار املنطقة قررت املحكمة تبليغك بصحيفتن محليتن
يوميتن ولك حق االعراض والتمييز وبعكسه يعترب القرار
مكتسب الدرجة القطعية وفقا للقانون
القايض
يارس مالك النفاخ

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الهندية
العدد  /188 /ش2021/
التاريخ 2021/7/28 :
اعالن
اىل /املدعى عليه  /وس�ام ياسن خضري محافظة بابل �
االس�كندرية قرية الخرم واالص�الح مجهول محل االقامة
حاليا
اعالن
بن�اءا عى الدعوى املقامة من قب�ل املدعية ( فاطمة غانم
عب�ود ) عليك امام محكمة االحوال الش�خصية يف الهندية
فقد اص�درت املحكمة قرارها بالع�دد /188ش 2021/يف
 2021/٥/4وال�ذي يقيض بالتفري�ق القضائي بينك وبن
املدعية فاطمة غانم عبود وملجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح مخت�ار قري�ة الخرم واالص�الح هادي حام�د كريم
املعموري يف قضاء االسكندرية يف  2021/7/3قررت هذه
املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتن يوميتن رس�ميتن ولك حق
االعراض خالل عرة ايام والتمييز خالل ثالثون يوما من
تاريخ تبلغك وبعكسه سيكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض
قيس عبد السجاد الحسناوي
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فيلم  ..limboمرسحة األسى ودوزان األمل
محمد جميل خضر
مع أغنية ماجدة الرومي «الحلم اليل
جاي» كلمات هن�ري زغيب ،وألحان
إحسان املنذر ،ينتهي فيلم «/limbo
التي�ه» ملخرج�ه األس�كتلندي ب�ن
شاروك ،عن نص وس�يناريو وحوار
له:
«راح الليل والربيع جايي
وانته�ى ال�يل حبس�ني ب�� هالعت�م
الطويل
خلصت املواعيد اليل غلت فينا
وضوت ليالينا ،ورصنا نحنا املواعيد
خذني وطري ع سما جديدة».
ً
ً
ً
كثرية بال إجابات،
أسئلة
تاركا
ينتهي
ً
ً
وأحالما معلقة يف الهواء املر ،املنقوع
ب�رد الب�الد البعي�دة ع�ن األوط�ان
املحروقة فوق صفيح ساخن.
يف مستهل األس�ئلة التي تظل حريى
يف الفيلم اإلنس�اني بامتي�از ،العاملي
ً
قياسا بعدد الجنسيات التي شاركت
ً
في�ه ،تمثيال وق�وى إنت�اج وتقنيات
وباق�ي خدم�ات ،الس�ؤال الوجودي
امللح :هل ينبغي أن يبقى يف بلده وال
يرحها ،الفرد البسيط الضعيف الذي
ال ح�ول له وال ق�وة أم�ام رصاعات
الكب�ار ومؤامرات السياس�ة؟ بغض
النظر عن مخاطر هذا البقاء ،وبغض
النظر إن أصبح ،هذا الذي قرر البقاء،
جز ًءا من دوام�ة املوت يف بالد املوت؟
أم أن املنط�ق يقول إن عليه أن يهرب
ً
الجئ�ا إىل بالد اآلخري�ن ،مهما كانت
كلف�ة هذا الهروب عىل صعيد القيمة
وامتهان الكرامات وضياع البوصالت
وشطب الذاكرات والذكريات؟
هذا الس�ؤال الذي عر عن�ه يف الفيلم
ع�ىل ش�كل رصاع داخ�يل وح�وار
ً
ملمحا الم ًعا ساط ًعا
خارجي ،ش�كل
داخ�ل مف�ردات الفيل�م ووجهاته يف
قل�ب الجزي�رة األس�كتلندية النائية
الب�اردة الكئيب�ة املغلف�ة بضب�اب
يحج�ب الرؤي�ة والرؤي�ا ،ويش�لع
الروح ،ويستهلك األيام.
الس�ؤال املل�ح الوج�ودي اإلنس�اني
الثان�ي يف الفيلم الثاني لبن ش�اروك،
بع�د فيلم�ه األول «بيكادي�رو»
( ،)2016هو :من أين جاء كل س�وء
الفهم العميق العقيم هذا بني الرشق
والغرب؟ من صنعه؟ وإىل متى سوف
يبقى؟
حتى اس�تخدام لغة واحدة (استخدم
ٌ
ٌ
وأفارق�ة
ع�رب
املمثل�ون يف الفيل�م
وأوروبي�ون وآس�يويون اللغ�ة
ً
وسيلة للتواصل ،واستخدم
اإلنكليزية
املمث�ل امل�ري أمري امل�ري (لعب

دور الجئ س�وري اسمه عمر) اللغة
العربي�ة م�ع أرسته خ�الل مكاملاته
معه�م ،وخ�الل ح�واره الحلم�ي/
املفرتض مع شقيقه نبيل) لم يسهم
بالتخفي�ف م�ن كل ه�ذا االلتب�اس،
ونمطية األح�كام ،وقدري�ة انقطاع
ح�وار مثمر بناء لصال�ح باقي عمر
الكوكب املنكوب.
الحدوتة..
رسدي�ة الفيلم هي رسدي�ة الالجئني
جميعه�م ،مم�ن تف�رض عليه�م
ً
وأحيانا ال تضع
وقائ�ع ال تالئمه�م،
يف حس�اباتها أي اعتب�ار لكراماتهم،
وخصوصياتهم ،ومناب�ت انطالقهم
إىل ب�الد الغ�رب .إذ يف�رتض م�ن
يضعون برامج تأهيل (هؤالء) ،أنهم
قد يغرقون يف شر امرأة قد تراقصهم
يف ًمناس�بة ما .وقد يتطاولون عليها
ملج�رد أنهم غ�ري أوروبي�ني .فالرقي
أوروبي ،واللباقة أوروبية ،والحضارة
غربية ،والرفاه هناك ،والحياة ،حتى
يف جزيرة موحش�ة كئيب�ة ال تزورها
الش�مس هن�اك ،وراء بح�ر ولوح�ة
ومنحوت�ة وعر نهض�ة .هنا حول
ه�ذه التفصيلة تحدي ًدا م�ن حكاية
الفيلم ،يتبني أن الغرب األوروبي عىل
وجه العم�وم ،ال ي�رى ،أو ال يريد أن
ي�رى ،من كل املتغ�ريات حوله ،إال ما
يرتبط بثورته الصناعية ،ومكتبساته
الال دينية.
يف الحدوتة ،ك�ي ال نحيد عن متوالية
أح�داث الفيل�م ،تس�تهل األح�داث
بمش�هد ينفت�ح ع�ىل ص�ف الجئني
يحاول�ون أن يعلمونه�م مف�ردات
اللق�اء األول بني رج�ل وامرأة ،حيث
عىل اللوح املدريس التعليمي التأهييل،
نلحظ( ،يريدنا املخرج أن نلحظ) ،ما
ه�و مكت�وبcultural awareness :
 ،101ثم تحت هذا العنوان العريض،
كتب،sex is asmile an invitation :
وه�و م�ا يمك�ن أن يرتج�م عربي�ا
إىل( :الجن�س ه�ل هو دع�وة)؟ هذا
ال�درس التعليمي (الغش�يم) عندما
يتعل�ق األم�ر بثقاف�ات اآلخري�ن
وقيمه�م و(لوغريتم�ات) تكونه�م،
ً
مدخال كوميديا (تبناه مخرج
ش�كل
الفيلم) يف س�ياق إدانته لجهل الغرب
بثقاف�ات غ�ريه ،وانحس�ار تفك�ري
بيادق�ه و(عوام�ه) بما يس�معونه،
حول الضفة األخ�رى من العالم ،من
نرشة األخبار.
يف س�ياق حدوت�ة الفيل�م ،تتج�ىل
ٌ
ٌ
كثرية بوصفها مساعي
ش�خصيات
بحث عن وجود وسط كل هذا الظالم،

والضب�اب ،وس�وء الفه�م :الالج�ئ
األفغان�ي فره�اد (أدى دوره املمثل
األفغان�ي في�كاش به�اي) ،الباحث
عن مساحة ال يجد نفسه فيها داخل
ً
مدانا بوصفه (زرادشت ًيا)
بالده غري ًبا
وسط بيئة مس�لمة (سنية) .الالجئ
الس�وري عم�ر (أدى دوره ،كم�ا
أسلفنا ،املمثل املري أمري املري)
اله�ارب م�ن جحيم امل�وت يف بالده،
ً
حامال عود جدهً ،
ً
فرصة
آمال أن ينال
ما يف بالد اآلخرين .الهارب النيجريي
واص�ف (أدى دوره املمثل النيجريي
أوال أريب�ي) الحال�م أن يصبح العب
كرة قدم محرتف يف نادي (تشيليس)
اإلنكلي�زي ،رشيط�ة أن يحمل الرقم
( .)11الغاني عبيدي الهارب من فقر
ب�الده وانع�دام الفرص فيه�ا (أدى
دوره ممثل غاني) ،املس�تعد ،حتى،
للعمل عامل نظافة عىل أن ال يعيدوه
إىل بؤس أفريقيا.
كوميديا الدموع..
وس�ط جزي�رة موحش�ة ال ش�مس
فيه�ا وال ربي�ع ،ف�إن أي كوميدي�ا
سعى بن شاروك إىل تمريرها ال بد أن
تنحاز من فوره�ا إىل فرع الكوميديا
الس�وداء ،م�ن دون أن ننك�ر أن�ه
ً
حقيق�ة انت�زاع ضحكاتنا
اس�تطاع
العميقة املشلوعة ،يف مشاهد كثرية،
أقحمن�ا الرشيط خالله�ا يف تفاصيل
الش�خصيات الصغرية ،ويف أشيائهم
املرتبط�ة بتداعي�ات وجوده�م فوق
أرض جزي�رة خارج قوان�ني الهجرة

واإلقامة وبناء األحالم .ليس من باب
االخرتاعً ،
إذا ،يمكن تس�مية كوميديا
فيلم  limboبكوميديا الدموع.
يف خض�م ه�ذه الكوميدي�ا يتج�ىل
األفغان�ي فره�اد بوصف�ه أيقون�ة
الفيل�م ،حامل ه�م تمريره للرشائح
األكث�ر ركاكة ،لص�ه الظريف (رسق
ً
ديكا ومنحه اس�م فريدي عىل اس�م
نجم�ه املفضل :فري�دي مريكوري)،
ص�ره العني�د (فرهاد انتظ�ر زهاء
ثالث س�نوات قب�ل أن ين�ال موافقة
أس�كتلندا عىل إقامة دائم�ة) ،بحثه
ال�دؤوب ع�ن ف�رص ممكن�ة يف بالد
ً
قائ�ال له إنها
يبدو أن أحدهم غش�ه
بالد الفرص املتناسلة.
كوميدي�ا أخرى تنبت من بني مواجع
الفيل�م؛ إنها لحظ�ة توضيحات عمر
ألم�ه ع�ر كابين�ة هات�ف عموم�ي
(بس�بب انقطاع اإلش�ارة يف الجزيرة
األس�كتلندية النائي�ة ،يعتم�د الجئو
الفيل�م ع�ىل كابين�ة الهات�ف الت�ي
أصبح�ت من تراث البرشي�ة البائد)،
الف�رق ب�ني (رامب�و) األمريك�ي،
و(ألفان�ي) النمس�اوي .كوميدي�ا
دروس التأهي�ل ،ع�ىل كل حال ،هذه
الدروس ،عىل وجه التحديد ،تضمنت
ً
حزن�ا،
أح�د أكث�ر مش�اهد الفيل�م
عندما أراد الالج�ئ (عبدول) تطبيق
أح�د الدروس التي علمه�ا له الثنائي
امل�رح يف الفيل�م (املعلم�ة الت�ي ل�م
يجر ذكر اس�مها ،أدت دورها املمثلة
الدانماركية ،سيدس بابيت كنودسن،
ومس�اعدها موريس ،املمثل األملاني،

غسان كنفاين ..صورة للبالد يف شخص واحد

محمود منير
يف ش�تاءات جمعتنا نهاية التس�عينيات ،رّ
كنا
طلب�ة وعمرّ �االً وعاطلني من العمل نتقاس�م
بيتا ً صغريا ً استأجرناه بالقرب من الجامعة،
يض� رّم غرفة وصال�ة جلوس نفرتش�ها أرضا ً
يف س�هرات نحييها بالغناء ع�ىل عزف العود،
والنقاش�ات الصاخب�ة يف األدب والثقاف�ة
رّ
جدار س�ميك
ش�كلت مح�اوالت أوىل يف نقب
ٍ
من االنكس�ارات وخيبات األمل يف واقع عربي
محبط.
ِ
كان امللصق الذي صمرّ مه غسان كنفاني يعلو
أحد الجدران ،التي رّ
خط فيها كلمة فلس�طني
كل ح�رف منها ،ممزوجا ً
بلون أحمر يصوغ رّ
ُ
باألسود واألبيض واألصفر التي ترزكش جسد
املف�ردة بزخ�ارف وقب�اب وم�آذن وخريطة
فلس�طني وبندقية عىل خلفي�ة خراء تبدو

فضا ًء يعمرّ قه األمل.
ُ
استنس�خ التصميم مررّات وم�ررّات ُ
وعلرّق عىل
رّ
رّ
ومؤسسات يف أنحاء العالم كله،
حيطان بيوت
كأيقونة ربما توازي يف ش�هرتها وانتش�ارها
رّ
ش�كلت ذاكرة برية ال
رس�وم ناجي العيل،
ُتمحى لالس�م الجريح ال�ذي كان يرتك مرارة
يف الحل�ق ال تزول كلما هتفنا ب�ه ،أو كتبناه
لكن صورته التي رّ
رّ
نفذها
عىل دفاتر املدرس�ة،
الروائي الفلس�طيني ظلرّ�ت األوضح واألبقى
واألقرب إلينا ،ترسي رعشة يف أجسادنا كلما
وقع نظرنا عليها إىل اليوم.
تواجهت مع أوىل نصوص رّ
غسان أثناء املرحلة
الثانوي�ة .يف نحو مئة صفحة فقط ،صاغ لنا
روايته «رجال يف الش�مس» بأربع شخصيات
رّ
مكثفة بحوارات
تمتلك مالم�ح حا رّدة ،ولغ�ة
ورس�ائل ال ُتخطئ هدفها ،عن رجال تائهني
قادته�م أقدارهم بع�د النكب�ة إىل البحث عن

ُلقم�ة العي�ش يف الكوي�ت ،م�ا اضطررّه�م
للخضوع إىل ابتزاز أح�د املهررّبني بوضعهم يف
ان من الحديد عىل متن سيرّارته.
خ رّز ٍ
مث�ل س�ائر أعماله ،ال يحت�اج صاحب رواية
لفائض من الرسد إليصال فكرته
«أم س�عد»
ٍ
التي تس�تق رّر كرصاصة يف وع�ي القارئ الذي
ل�ن ينىس ص�ورة ثالث�ة موت�ى ل�م يحتملوا
جدران الخ رّزان امللتهبة ،حيث قررّر املهررّب «أبو
الخيزران» التخلرّص منه�م بإلقائهم يف مكبرّ
النفاي�ات ،ثم عاد بعد أن انطلق بس�يرّارته إىل
الجثث وأخذ النقود من جيوبها.
غس�ان رّ
سعى قررّاء رّ
ونقاده إىل تأويل األحداث
رّ
وتحلي�ل الش�خصيات التي خلقه�ا عىل مدار
اثن�ي عرش عام�اً ،لكنه لم يك�ن َمعنيا ً
بكثري
ٍ
رّ
تجسدت يف تأسيس
منها ،فاملسألة األه رّم لديه
رّ
نص أدبي يش�تبك مع اللحظة التي عاش�ها،
ويعكس واقع الناس وانتماءه إليهم والتزامه

كيني�ث ك�والرد) ،فقال «تع�ودت أن
أذرف الدم�وع ً
لي�ال ،لكنن�ي ل�م ً
أعد
أفعل ذلك اآلن ،جفت دموعي».
الرتاجيديا السورية..
ً
حارضة
الرتاجيديا الس�ورية كان�ت
بق�وة يف رشي�ط ش�اروك ،وال أدري
ع�ن قص�د ،أو غ�ري قص�د ،جعله�ا
املخرج تراجيديا بالد الشام جميعها؛
ٌ
ٌ
لبنانية أكثر
أكل�ة
ف�(الباب�ا غنوج)
م�ن كونه�ا س�ورية ،ونبيل ش�قيق
عم�ر يف الفيل�م (أدى دوره املمث�ل
الفلس�طيني قيس ناش�ف) ،يطرح
وج ًع�ا عربيا جام ًعا ،ي�كاد ينبي عن
وجع فلسطني (حتى يف لهجته) أكثر
من أي وجع آخر.
وعندم�ا غن�ى عم�ر وأم�ه م ًعا عر
ٌ
كابينة
أسالك هاتف عمومي تحيطه
ٌ
وحيدة يف جزيرة نائية ،ثم شاركهما
وال�ده خال�د ،أغنية «عصف�ور طل
من الش�باك» ،فإن الشجن هنا تجىل
بوصفه شجن بالد الشام جميعها:
«عصفور طل من الش�باك
وقال يل يا نونو
خبيني عندك خبيني
دخلك يا نونو
خبيني عندك خبيني
دخلك يا نونو
قلت له إنت من وين
قال يل من حدود السما
قلت له جاي من وين
قال يل من بيت الجريان
قلت له خايف من مني

قال يل من القفص هربان
قلت له ريشاتك وين
قيل فرفطها الزمان».
إن�ه املش�هد الوحي�د الذي بك�ى فيه
عم�ر ،فأس�لوب األداء ال�ذي تبن�اه
املمثل الش�اب الذي يحمل جنسيتني:
إنكليزي�ة ،ومرية ،تج�ىل بوصفه
ً
محاكاة ألسلوب املخرج الفلسطيني
إيليا س�ليمان يف أفالم�ه ،الذي يقال
ٌ
محاكاة ألس�لوب املمثل
إنه ،بدوره،
الكومي�دي واملخرج واملنت�ج وكاتب
الس�يناريو وم�ؤدي املجازف�ات
األمريك�ي ،باس�رت كيت�ون (� 1895
 .)1966والحق يقال إن أمري املري
أتقن دوره أيما إتقان ،ولس�ت أبالغ
إن قل�ت إن دوره يف فيل�م limbo
ش�اروك ،ه�و دور حيات�ه ،وبدايت�ه
الحقيقي�ة ،بع�د ع�دد م�ن األدوار
التلفزيونية الهامشية ،والسينمائية
الثانوية.
طريقة إعداد املك�دوس التي علمتها
أم عم�ر له عر أس�الك هاتف ضائع
يف جزر بعيدة ،من املش�اهد السورية
املؤثرة داخل أح�داث الفيلم .واألكثر
ً
تأث ً
وداللة ،أن بائع البقالة الهندي،
ريا
أمن له ،رغم اختالفات ترتى بينهما،
املك�ون الرئي�يس الت�ي ألح�ت أم�ه
بخصوصه إلنج�از مكدوس حقيقي
يحمل بعض رائحتها :السماق.
أما أكثر لحظات الرتاجيديا السورية
ً
داللة داخل مش�اهد الفيلم وأحداثه،
فإنه�ا تتجىل يف الح�وار الذي دار بني
عم�ر وش�قيقه نبيل؛ هل ه�و حوا ٌر
حقيق�ي؟ ه�ل هو حل�م يقظة؟ هل
ٌ
ٌ
إخراجي�ة ليديل مخرج
تخريجة
ه�و
الفيل�م بدلوه يف مأس�اة ك�رى من
م�آيس الق�رن والواح�د والعرشين؟
بغض النظر عن اإلجابة عن كل هذه
ً
حقيقة ،الحوار الذي
األس�ئلة ،فإنه،
ً
ثيمة الفيلم :ه�ل نهرب أمام
لخ�ص
كل ه�ذا املوت؟ ه�ل نبق�ى لنحظى
بلقب ش�هداء ،يف بالد لم نعرف كيف
نكون فيه�ا أحي�اء؟ يف تفاصيل هذا
الح�وار البلي�غ ،يق�ول عم�ر لنبيل،
عندم�ا يس�أله ،ملاذا لم يع�د يعزف؟
الع�ود لم يع�د يتذك�ر دوزان�ه ،وأنا
ب�دوري ،نس�يت دوزان روح�ي م�ع
أوتاره.
تالقي الفنون جميعها..
يحت�ار مش�اهد فيل�م «التي�ه»،
بمفهومه الغرب�ي ( limboيف الوعي
الغربي ،تش�به ما يسمى يف الثقافة
العربية اإلس�المية منطقة األعراف
ب�ني الجن�ة والن�ار .إنه�ا عنده�م

رّ
تمسكه بها.
بق َيم آمن بها واستشهد بسبب
يف فرتة الحقة ،استف رّزتني مرسحيته «القبرّعة
والنب�ي» واخرتاع�ه لذل�ك «ال�يء» ال�ذي
ٌ
ش�اب بقتله،
يس�قط م�ن الس�ماء ،و ُي َّته�م
وهنا تدور محاكمات يرأس�ها قاضيان تتناىف
س�لوكياتهما مع الترشيعات الت�ي رّ
يمثالنها،
رّ
لتتجىل فكرة «ال�يء» التي تحتكم إىل العقل
وتتج�ررّد م�ن العواط�ف يف تعريته�ا أزماتنا
مفككا ً
رّ
الوجودية والسياس�ية واالجتماعية،
الس�لطة يف مس�توياتها املختلف�ة ،ومفهوم
«الرغبة» بتعقيداته يف النفس البرشية .كثريا ً
ما اعتقدت أن «اليء» يرمز إىل رّ
غسان نفسه
و ُي رّ
ع�رع�نمنظ�ورهإىلالحي�اةوال�راع.
َت َّ
صاحب رواي�ة «عائد إىل حيف�ا» بطالً
ُ
مث�ل
تراجيدي�ا ً يف أعينناُ ،تحيط ب�ه روايات عديدة
حول حياته الشخصية تناقلها مقررّبون منه،
رّ
املثق�ف امللتزم ال�ذي اعتن�ى بمظهره
فه�و
ومالبس�ه من�ذ صغ�ره ،وال يج�د يف قيافت�ه
وأناقته وابتس�امته ما يتع�ارض مع صورة
رّ
يوض�ح لناجي العيل
املناض�ل ،كما حاول أن
ح�ني التق�اه أورّل م�رة ،أو يف م�ا ُي�روى عن
انهماكه يف العمل لثماني عرشة س�اعة طيلة
أيرّ�ام متتالي�ة ،يف الكتابة والرس�م والتحرير
رّ
وكل ف�روض الصحافة التي أملتها رئاس�ته
تحري�ر مجلرّة «الهدف» ،إىل جانب انش�غاالته
السياس�ية والتنظيمية والثقافي�ة ،وبعد رّ
كل
ه�ذا الش�غل املضن�ي كان ينطل�ق إىل مرَحه
وسهره وأحاديث األنس الطويلة.
لغس�ان كانت رّ
رّ
قص�ة «القنديل
آخ�ر ما قرأته
الصغري» التي كتبها فوق عدد من رسوماته،
وأهداه�ا إىل ابنة أخت�ه مليس .بنى قصته عىل
رّ
تتلخص بوصية مل�كٍ البنته
حبك�ة بس�يطة
حت�ى ت�رث ُحكم�ه ب�أن تحمل الش�مس إىل
الق�ر ،وكادت أن تي�أس م�ن قدرته�ا عىل
تحقيق الوصية إىل أن أمرت بهدم رّ
كل أس�وار
الق�ر والس�ماح للن�اس الذي�ن يحمل�ون
القناديل لقا َءها بال ُح ُجب وحواجز.
غس�ان لها رّ
يف عيد مليس الثامن ،يكتب رّ
قصته
ٌ
لتك�ر معها كلرّما كرت .قندي�ل صغ ٌ
ري أضاء
لحظة اغتياله حيث استش�هدت مليس معه يف
الثام�ن من تموز /يوليو عام  ،1972وال يزال
ضوؤه ينترش يف املكان.

ٌ
منطق�ة غري قاس�ية م�ن الجحيم،
يمك�ن أن تتلقف األطف�ال واألخيار
مم�ن عاش�وا ومات�وا قب�ل ظه�ور
املس�يح) ،بني عدد م�ن الفنون التي
تؤس�س مرشوعية الرشيط :الفنون
البرية وق�د غص الفيل�م بكوادر
خارجية أش�به بلوحات تش�كيلية،
مثل مش�هد الش�اطئ أمامه عمود
إنارة (كهرباء) وأمام االثنني كابينة
ً
مس�تعمال
الهات�ف األريض (لم يعد
ه�ذه األيام) .ثنائية الضوء والظالل
ٌ
ملاحة فاتن�ة ،ضوء عمود
يف املش�هد
اإلنارة ييضء جزءه العلوي ،وضوء
كابين�ة الهاتف ال يضيئ إال نفس�ه،
بما يمكن أن تحمله هذه البريات
م�ن دالالت .مش�هد الرع�د وال�رق
والسماء امللبدة العطشانة إىل شمس
ما .مش�هد كوخ حزين وحيد وسط
مس�احات مرتامي�ة األط�راف م�ن
الحياد والعشب وألوان الكآبة.
املوس�يقى تح�ر بوصفه�ا جز ًءا
رئيس ًيا من محمول الفيلم ورسالته.
الش�عر؛ كتب نبيل ع�ىل جبرية عمر
ً
جبرية
(يب�دأ الفيل�م وعم�ر يض�ع
ح�ول إح�دى يدي�ه تعيق�ه وتؤخر
عودت�ه للعزف) ،ما يش�به الش�عر:
«عندم�ا أتغل�ب عىل ضعف�ي أحمل
قلب�ي بجذوع األش�جار املتجمدة يف
الكوان�ني ..األش�جار الت�ي تزهر يف
الربيع» .املرسح ً
أيضا يحر ،يف كثري
من مش�اهد الفيلم تالحظ مرسحةً
ً
مدروس�ة للدراما الس�ينمائية فيه:
تعاب�ري وجه عمر .نظ�رات الالجئني
باتجاه س�اعي الري�د .طريقة أداء
كثري من ممثليه.

عود الهوية..
يتج�ىل عود عم�ر يف الفيل�م (هدية
ج�ده وبوابة رزق�ه) بوصفه محدد
هوي�ة مش�ع بمختل�ف املعان�ي،
وبوصفه املعادل املوضوعي الجمايل
اإلنس�اني الذي يذود عمر عره عن
نفس�ه ش�بهات اإلره�اب ،ونظرات
االستهتار ،وحتى االحتقار.
يم�رسح ب�ن ش�اروك ،ال�ذي يتقن
العربي�ة ويرتكه�ا تحل�ق يف فيلم�ه
الذي حق�ق جوائز مس�تحقة (أزيد
م�ن س�بع جوائ�ز منه�ا «البافتا»،
و»كان») ،الس�ينما .يع�ود ألص�ل
الفنون جميعها .يس�تحر نداءات
األحياء من أج�ل معنى ال يموت وال
ينته�ي .يجعل من م�وت النيجريي
(واصف) يف قل�ب العاصفة الثلجية
ً
لحظ�ة ال تنتهي ،يف فيل�م ال ينتهي،
عىل أمل معالجة محنة ال تنتهي.

كل يشء سيكون
عىل ما يرام

سمر عبد الجابر

يغن�ي بوب م�اريل :ال تقلقي من أي يشء ،ألن كل يشء س�يكون
عىل ما يرام .إال أن عقيل يذكرني طيلة الوقت أن كل يشء زائل.
أجل�س عىل رشف�ة تطل ع�ىل واد أخر ،وأفكر باألش�جار .هل
تقلقها أفكار عن عاصفة هوجاء يف الش�تاء أو حريق محتمل يف
الصيف؟ أم أنها تعي�ش يف اللحظة بال جهد ،من دون الحاجة إىل
تعاليم بوذا أو الفلسفة الرواقية.
هل تحس�ب س�نني عمرها ،فتلتفت بقلق اىل ورقة رّ
تغري لونها أو
جذع آخذ بالتشقق؟
أطفئ املوس�يقى وأنصت اىل أوركس�رتا العصاف�ري والزيز بينما
هواء خفيف يعزف عىل أوراق االشجار لحنا ً لم أسمعه منذ وقت
طويل .الذباب والناموس يخررّبان املشهد ،وصوت عقيل يقاطعني
حني إىل آخر ،بينما أتأمل امتداد اللون األخر
بفكرة حزينة من
ٍ
يف الوادي.
أمل�ح أكواز الصنوبر وأفكر أنها بال ش�ك ال تميض الوقت بإطالق
ً
لي�ال .ال ب رّد أنها،
األح�كام عىل نفس�ها ،وال تؤرقه�ا أفكار النهار
وه�ي معلرّقة يف الهواء ،تس�تمتع اآلن بش�عاع الش�مس وال تأبه
باملايض أو املستقبل.
أجل�س ع�ىل رشفة معلق�ة يف اله�واء وأفكر بامل�ايض والحارض
آن معاً.
واملستقبل يف ٍ
أص�وات كالب بعيدة تقتحم املش�هد .العصاف�ري تزقزق من دون
ديك بعي ٌد يصيح من وقتٍ اىل آخرٌّ .
ملل ،وال تش�كو من تعبٌ .
كل
ٍ
رّ
ينف�ذ دوره م�ن دون تذمرّ ٍر .أتأمل الش�مس تضفي ع�ىل العالم
رّ
تستحق العبادة.
ألوانه فأفكر أنها
ثواني ثم
الذباب�ة تتجول عىل طرف فنجان القه�وة مرتني .تقف
َ
تط�ري .أفكر أن بع�ض أفكارنا كالذباب .علينا فق�ط أن نراقبها
مهم�ا أطال�ت جولتها ،حت�ى نراها تحلرّ�ق بعيداً .كث�ريا ً ما نقع
يف فخه�ا ،فنالحقها من حائ�ط اىل حائط ،بينم�ا علينا فقط أن
نتأملها تم رّر عر رشفتنا وتميض.
يغن�ي بوب ماريل يف رأيس« :ال تقلقي م�ن أي يشء ،ألن كل يشء
س�يكون عىل ما يرام» .الكالب ه�دأت .أجلس عىل الرشفة ،بينما
ٌ
خفيف يعر والعصافري رّ
تغني والس�ماء تصفو واألش�جار
هوا ٌء
رّ
ً
تتنف�س .أجلس بعيدا ع�ن جفاف املدينة وضوض�اء الالطبيعة.
أنص�ت اىل صوت الكمال يف الك�ون ،بينما تتقلرّص همومي مؤقتا ً
بدأب للوصول إىل دمي.
إىل ناموس ٍة تسعى
ٍ
رّ
ً
مؤقت�ا .لوهل ٍة ،أص رّدق بوب
يكف عن تعذيبي
عق�يل ال يهدأ لكنه
ماريل فيما يقول.
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نصائح ملرضى الكوليسرتول

طبق اليوم

العصري األخرض الدايت

يع�د م�رىض الكوليس�رتول ه�م الفئ�ة
األكثر ت�ررا ً يف حال اإلف�راط يف تناول
اللحوم ،خاصة إذا تناولوا لحوما ً دسمة
مليئ�ة بالدهون أو تناول�وا لحوما ً أعدت
بطريقة غر صحية.
وي�زداد يف عي�د األضحى تن�اول اللحوم
الحم�راء لذل�ك يج�ب ع�ىل م�رىض
الكوليس�رتول اتباع عدد من اإلرش�ادات
الهامة ،تجنب�ا لإلصابة بأي مضاعفات
صحية.
ونس�تعرض يف التقري�ر الت�ايل بع�ض
النصائح لتاليف املشاكل الصحية الناتجة

عن تناول اللحوم خالل أيام العيد.
االبتعاد عن اللحم الضأن
يجب عىل مرىض الكوليس�رتول االبتعاد
ع�ن تن�اول لح�م الض�أن الحتوائه عىل
نس�بة عالية م�ن الده�ون ،ألن حالتهم
الصحي�ة تتطلب منه�م انتق�اء اللحوم
الحمراء الخالية من الدهون.
تجنب اللحم املقي
يجب ع�ىل مرىض الكوليس�رتول تناول
اللحم املس�لوق أو املش�وي ،فه�و يقلل
من الس�عرات الحرارية ب�ه ،كما ينصح
باالبتعاد عن اللح�وم املقلية يف الزيت أو

الس�من ،ألن القي يكس�ب اللحم نسبة
عالية من الدهون املشبعة التي تعرضهم
لإلصابة بأرضار جس�يمة ،لع�ل أبرزها
تصلب الرشايني.
تناول الخراوات بجانب اللحم
ينص�ح خ�راء التغذي�ة ،م�رىض
الكوليس�رتول ،بتناول طبق من السلطة
بجانب اللحم ،ألن الخ�راوات تحتوي
عىل نس�بة عالية من األلياف ،التي تقلل
من امتصاص الدهون ،مما يس�اعد عىل
ضبط نسبة الكوليسرتول بالدم ،كما أن
تناول الخراوات بجانب اللحم.

نصائح للحفاظ عىل برشتك وجتنب البثور

املقادير:
 2ثمرة تفاح أحر
 4عيدان كرفس منزوعة األوراق
 1ثمرة خيار
 6اوراق كرنب
 2/1ليمونة
 1قطعة زنجبيل طازج
خطوات التحضر:
يف اناء قومي بتقطيع ثمرة التفاح اىل قطع متوسطة.
اضيفي عيدان الكرفس منزوع األوراق اىل التفاح املقطع.
قطعي الخيار اىل حلقات ثم ضعيها يف اإلناء.
اضيفي ورق الكرنب و الزنجبيل و الليمون بعد تقشرة يف اإلناء.
احري الخ�الط الكهربائي ثم ضعي به املكون�ات تدريجيا و اخلطي
جيدا.
ضعي العصر يف كأس التقديم و يقدم.

المتاهات

تحت�اج برشة امل�رأة لعناية خاصة للحفاظ ع�ىل مظهرها ،وأحيانا
تفق�د الب�رشة نضارتها وتظهر عليه�ا عالمات الجف�اف أو البثور
بسبب سلوكيات خاطئة تقع فيها املرأة.
وم�ن أبرز النصائح الت�ي قدمها موقع « ،»webmdاملعني بالش�أن
الصحي فيما يتعلق بكيفية املحافظة عىل البرشة ما يي:
تجنبي اإلفراط يف تناول السكر
يؤدي اإلفراط يف تناول السكر ،خاصة املوجود يف األطعمة املصنعة،
إىل اإلرضار بالبرشة وظهور التجاعيد ،و ُيفضل أن تحرص املرأة عىل
الس�كريات الطبيعية يف الفواكه والخراوات ألنها ليس�ت ضارة،
كما أن هذه األطعمة تمنح البرشة مضادات أكسدة مفيدة ً
أيضا.
ارشبي الكثر من السوائل
تحت�اج الب�رشة إىل الرطوبة لتب�دو يف أفضل حاالته�ا ،وكلما كانت
الب�رشة جافة ظهرت عليها عالمات الكر بش�كل أرسع ،وأصبحت
أكث�ر عرض�ة للحك�ة واالحم�رار ،وال نعن�ي بالس�وائل رشب املاء
فقط ،بل يمكن أن نحصل عىل الس�وائل من الحليب والعصائر مثل
الرتق�ال للحفاظ عىل ترطيب البرشة ،وم�ع ذلك فهناك مرشوبات

يفض�ل تجنبها ألنها تس�حب الرطوبة من الجس�م مثل املرشوبات
التي تحتوي عىل الكافيني.
ال لألطعمة املحفزة لظهور البثور
األطعم�ة التي تحتوي عىل الكثر من الكربوهيدرات البس�يطة مثل
الخبز األبيض ،واألرز األبيض ،ورقائق الذرة ،واملعكرونة املطبوخة،
وحت�ى الزبيب تعمل عىل رفع نس�بة الس�كر يف ال�دم برسعة ،مما
يؤدي إىل تحفيز الجسم عىل إنتاج املزيد من األنسولني ،وهو هرمون
يض�خ إنتاج الزيت ،والذي يمكن أن يس�د املس�ام ويؤدي إىل ظهور
البثور.
عدم إهمال الروتني الحيواني
تساعد األحماض الدهنية األساسية ،مثل أوميغا  ،3يف تكوين الزيت
الطبيع�ي للب�رشة ،الذي يحافظ ع�ىل نضارتها ،ويمك�ن الحصول
عليها من خالل رسطان البحر واألس�ماك مثل التونة والسلمون ،أو
الزي�وت النباتية واملكرسات وفول الصويا ،وإذا كان النظام الغذائي
للمرأة ال يحتوي عىل الروتني الحيواني ،فس�تكون لديها مستويات
أقل منه ،وستكون برشتها جافة.

حل اللغز

اطعمة تؤثر عىل الصحة العقلية للنساء أكثر من الرجال
كش�فت دراس�ة حديثة عن أن الوجبات
الرسيع�ة تؤث�ر ع�ىل الصح�ة العقلي�ة
للنس�اء ،بش�كل أك�ر م�ن تأثرها عىل
الرجال.
وأوضحت الدراس�ة التي ُنرشت يف مجلة
الط�ب الش�خيص «the Journal of
 ،»Personalized Medicineأن هن�اك
أدل�ة متزاي�دة ع�ىل وج�ود تأث�ر كبر
للوجبات الرسيعة ع�ىل الصحة العقلية
عىل امل�دى الطويل خاصة عند النس�اء،
إضافة إىل أنها أحد مسببات السمنة.
وأجرى باحثون من جامعة «بينغامتون»
يف نيويورك دراس�ة شملت  1209بالغني

تزي�د أعمارهم عىل  30عاماُ ( 329رجال
و 880ام�رأة) ،حي�ث ُطل�ب منهم ملء
اس�تبيان لتقييم مزاجهم واس�تهالكهم
اليومي ملختلف أنواع األطعمة.
ُ
وطلب من عين�ة البحث ،وفقا لصحيفة
«دي�ي مي�ل» الريطاني�ة ،تس�جيل ما
يتناولون�ه م�ن فواك�ه وخ�راوات،
ولحوم ،وفاصوليا ،ومكرسات ،ومنتجات
ألب�ان وأس�ماك ،إضاف�ة إىل الوجب�ات
الرسيعة واملرشوب�ات الغنية بالكافيني،
وكذلك مق�دار التماري�ن الرياضية التي
يمارسونها.
وأك�دت النتائ�ج الت�ي توص�ل إليه�ا

الباحث�ون ،أن هناك ارتباطا قويا بني ما
نأكله ومق�دار التمارين التي نمارس�ها
والصح�ة العقلي�ة ،لك�ن األم�ر األكث�ر
دهش�ة هو أن تن�اول الوجبات الرسيعة
كان ل�ه تأثر أكر عىل النس�اء منه عىل
الرج�ال ،كما أن النس�اء الالت�ي تناولن
الكثر من الكافيني ،أبلغن عن املزيد من
مشاكل الصحة العقلية.
وباملقاب�ل أش�ارت الدراس�ة إىل أن
التماري�ن الرياضية وتناول نظام غذائي
صح�ي غن�ي بالخ�راوات واملكرسات
واألس�ماك ،ارتبط بصح�ة عقلية أفضل
لكال الجنسني.

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
ب�رج الحمل الرجل اليوم:أن�ت مفعم بالحيوية
والنشاط البدني والذهني؛ استخدم إمكاناتك يف
اتخاذ القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم
إىل األمام يف مرشوعاتك.
ب�رج الحمل امل�رأة الي�وم :لن يفي�دك االكتفاء
باألمجاد املاضية والسلبية!

امليزان
برج املي�زان الرج�ل اليوم:الخط�ط التي قمت
بوضعه�ا منذ وقتٍ طويل أوش�كت أن تتحقق،
ف�ال تتباطأ بع�د اآلن وحت�ى وإن كان�ت لديك
بعض الش�كوك.برج امليزان املرأة اليوم:س�وف
تحصل عىل مس�اعدة من جميع الجوانب ،لكن
يجب ً
أيضا أن تستجيب بانفتاح للنقد ّ
البناء

الثور
ب�رج الث�ور الرج�ل اليوم:بم�ا أن�ك ش�خص
اجتماع�ي بح�ق ،وبما أن�ك ربما ق�د تكون قد
أهملت واحد أو اثنني من معارفك مؤخرًا
ب�رج الثور املرأة اليوم :يج�ب عليك اآلن إصالح
ه�ذه العالقات مرة أخرى ومع�اودة التواصل.
ترتفع فرص حل نزاع ما بني األرسة

العقرب
برج العق�رب الرجل اليوم:س�تصبح صدقاتك
ً
عمقا وس�وف تس�رتجع م�ع أصدقائك
أكث�ر
أحداث وذكريات ماضية ال تنىس.
برج العقرب املرأة اليوم :يف وس�ط املجموعات
الت�ي تنتم�ي إليها باألخص ،س�وف تتش�ابك
سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية

اجلوزاء
برج الج�وزاء الرجل اليوم:الي�وم ال تبدو قادرًا
عىل إنج�از أي يشء ،ولكن ال ت�دع ذلك يرجعك
ً
كث�را للخلف .إذا اس�تمريت يف العم�ل بثبات،
سوف تكتشف النجاح مرة أخرى.
الوضع مش�ابه يف حيات�ك الخاصة ،مع رشيك
ً
وأيضا مع األصدقاء.
حياتك

القوس
برج القوس الرجل اليوم :عىل الرغم من أن كل
يشء كان يس�ر بسالس�ة من قبل ،يقف يشء
أو شخص ما يف طريقك اآلن .حدد مقدار القوة
الت�ي تحتاجها للتغلب عىل هذه العقبات أو ما
إذا كان من األفضل تجاهلها ببساطة.

السرطان
ب�رج الرسطان الرجل اليوم:بما أنك اآلن تنضح
بهالة خاصة من القوة واالستقرار ،فإن الناس
سوف يلجئون إليك من أجل املساعدة والدعم.
ب�رج الرسط�ان امل�رأة اليوم:حاول اس�تخدام
طاقتك يف مس�اعدة اآلخرين ،حيث أنهم سوف
يردون الجميل بالتأكيد يف املرة القادمة

اجلدي
برج الجدي الرجل اليوم:اليوم يمكنك تحفيز من
هم حولك ،ولكن ال تهم�ل احتياجاتك الخاصة
ألن أهداف�ك اآلن أصبحت أوض�ح عن ذي قبل.
أس�لوبك النش�ط معدي ملن هم حولك ويلحظه
اآلخرون .برج الجدي املرأة اليوم:ال يوجد سبب
يمنع االحتفال بأفكارك واالستمتاع بوقتك

االسد
برج األس�د الرجل اليوم :األشخاص املهمون يف
حيات�ك يراقبون ويتابع�ون مرشوعاتك املهنية
والش�خصية .ب�رج األس�د امل�رأة اليوم:علي�ك
االستفادة من هذا التأثر والتزم باملهمة بثقة!
اقرتح آرائك ووجهة نظرك بأسلوب مُ قنع ،لكن
يف ذات الوقت بدون مزايدة ومبالغة

الدلو
برج الدلو الرجل اليوم :أنت تعمل بصورة جيدة
من خالل الفريق ،وأنت مستمتع بذلك ً
أيضا.
ب�رج الدلو املرأة اليوم :حاف�ظ عىل بيئة العمل
الخالق�ة ه�ذه ألن ً
ّ
كل منك�م س�وف يحق�ق
أهدافه الشخصية أرسع إذا تكاتفتم م ًعا .حتى
يف حياتك الشخصية

العذراء
برج العذراء الرجل اليوم:ستلقى ترحاب عارم
م�ن قب�ل كل م�ن تقابله�م ،فاح�رص عىل أن
تقاب�ل ذلك الود بنفس القدر وس�وف تكس�ب
أصدق�اء العم�ر! وق�د يحالفك الح�ظ وتلتقي
برشيك حيات�ك .برج الع�ذراء امل�رأة اليوم:كن
جديا ً يف عالقتك بالحبيب

احلوت
برج الحوت الرجل اليوم:مع طاقتك وحماس�ك
ً
حديثا ،الوقت اآلن جيد للبدء
اللذين اكتشفتهما
يف اكتش�اف فرص جديدة قد ت�ؤدي إىل تجارب
مثرة ال ُتنىس .لكن توخ الحذر حتى ال تدخل يف
مرشوعات كثرة مختلفة وترهق نفسك.
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أدفوكات يستعني بخربة بوت استعداد ًا لتدريب منتخبنا
المستقبل العراقي /متابعة

علم�ت مص�ادر مقربة م�ن الهولندي ديك
أدفوكات املرشح الساخن واألقرب لتدريب
ملنتخبن�ا الوطني لك�رة الق�دم ،بأنه فاتح
رس�ميا ً زميل�ه ومس�اعده م�درب هولندا
األوملب�ي االس�بق كور ب�وت ،ليكون ضمن
طاقم�ه الفني الذي س�يقود كتيبة أس�ود
الرافدين خالل املعس�كر التدريبي املرتقب
يف أوروبا واملقررة إقامته االس�بوع املقبل،
تأهب�ا ً للتصفيات املونديالية املقبلة املؤهلة
إىل نهائي�ات كاس العال�م يف قط�ر الع�ام
 ،2022التي من املقرر انطالقها وفق نظام
الذه�اب واإلي�اب ،وس�تبدأ أوىل جوالتها يف
الثان�ي من أيل�ول املقبل.وق�ال املصدر :إن
“ امل�درب أدف�وكات تربط�ه عالق�ة مهنية
قوية بمس�اعده الس�ابق كور ب�وت الذي
عمل اىل جنبه مل�دة  15عاماً ،وكان عنرصا ً
مهم�ا ً يف معظم محطاته املتعددة الس�يما
مع أندية زينيت س�ان بطرسبورغ الرويس
وفنربخش�ة الرتك�ي وس�بارتا روت�ردام

وفاينورد روتردام الهولنديني،
وق�د اخت�ص بوض�ع نماذج
التدري�ب وهيكل�ة التماري�ن
الخططي�ة الت�ي تتطابق مع
اساليب اللعب املراد تطبيقها
يف األندي�ة واملنتخبات ،فضال
عن تطوي�ر النظام التكتيكي
بش�قيه الدفاعي والهجومي
“.وأض�اف أن “ امل�درب بوت
 65عام�ا يع�د م�ن خ�راء
التدريب يف بلده ،وأرشف عىل
تدريب منتخ�ب هولندا تحت
 21للفرتة م�ن  2009ولغاية
 2013وق�د أس�هم يف تطوي�ر وتوظي�ف
العديد من األس�ماء التي ب�رزت يف منتخب
الطواحني الرتقالية وشكلت عالمة فارقة
م�ع انديته�ا املحلي�ة والقارية حت�ى االن،
ع�ىل غ�رار ممفيس ديب�اي ،س�تفيان دي
ف�ري ،دايل بلين�د ،س�رتوتمان ،جورجين�و
فينال�دوم ،دي يون�غ ،ل�وري ف�ر ،داري�ل
يانام�ات واخرون».ول�م يس�تبعد املصدر

استفادة مضاعفة للريال
من رحيل فاران

ان “ يس�تقطب امل�درب ادف�وكات زميل�ه
اآلخ�ر ماريو ب�ني  56عام�ا إن ل�زم األمر
قب�ل انط�الق التصفي�ات املونديالي�ة ،ويف
ضوء نتائج املعس�كر االع�دادي واملباريات
التدريبية املقبلة ،ال س�يما ان األخر س�بق
ل�ه العمل م�ع املدربني ادف�وكات وبوت يف
تج�ارب س�ابقة ،كما كان الس�اعد األيمن
مل�درب منتخ�ب االمارات الح�ايل برت فان
مارفيك بصفته مدربا ً شامالً ومتخصصا ً يف

إعصار ديوكوفيتش
يتواصل يف طوكيو

أعلن�ت إدارة ن�ادي ال�زوراء العراق�ي،
مس�اء األربع�اء ،تجدي�د تعاقدها مع
املوريتان�ي الحس�ن أحويبيب ملوس�م
آخر ،ليك�ون أول املحرتفني مع الفريق
يف املوسم املقبل.
ون�رت الصفح�ة الرس�مية لن�ادي
الزوراء عر موقع التواصل االجتماعي
«فيس�بوك» ،خ�ر تجدي�د التعاقد مع
الحسن أحويبيب للموس�م الثاني عىل
الت�وايل ،بعد األداء املميز الذي قدمه مع
الفريق يف الدوري.
يش�ار إىل أن لجنة املسابقات العراقية
مقر اتحا ِد
عقدت مؤتمرًا صحف ًي�ا ،يف
ِ
الكرة ،بحضور رئيس�ها الدكتور حيدر
عويف.
وأعلنت اللجنة خ�الل املؤتمر َ
فتح باب
للموس�م املقبل ،يف األول من
االنتقاالت
ِ
شهر أغسطس/آب ،ويستمر حتى 19
أيلول/س�بتمر ،ع�ىل أن ُيغلق الباب يف

الساعة  12صباحا.
كما أق�رت اللجنة إقام�ة مباراة كأس
الس�وبر ،بني الزوراء والق�وة الجوية،
ي�وم  15أيلول/س�بتمر ،كم�ا حددت

َ
انط�الق تصفي�ات كأس الع�راق للدرجت�ني الثاني�ة
والثالثة كمرحل ٍة أوىل ،يف العارش من نفس الشهر.
َ
قرع�ة ال�دوري املمتاز ،حيث
وح�ددت اللجنة موعد
ستقام يوم  25أغسطس ،بينما تنطلق املسابقة يوم
 20س�بتمر.وحددت أيض�ا ي�وم  12أكتوبر/ترين
األول موع ًدا النطالق دوري الدرجة األوىل ،بمش�اركة
ً
فريقا.كم�ا أعلن�ت ع�ن انط�الق دوري الدرج� ِة
24
الثاني�ة ،ي�وم  10نوفمر/تري�ن الثان�ي ،ومنحت
صالحي�ة تحديد موع�د بدء دوري الدرج�ة الثالثة إىل
االتحادات الفرعية يف املحافظات.

المستقبل العراقي /متابعة
عقدت لجنة املس�ابقات العراقية مؤتمرًا صحف ًيا ،يف
مقر اتح�ا ِد الكرة ،بحض�ور رئيس�ها الدكتور حيدر
ِ
عويف.وأعلنت اللجنة خالل املؤتمر َ
فتح باب االنتقاالت
للموس�م املقب�ل ،يف األول م�ن ش�هر أغس�طس/آب
ِ
القادم ،ويس�تمر حت�ى  19أيلول/س�بتمر ،عىل أن
ُيغلق الباب يف الساعة  12صباحا.
كم�ا أق�رت اللجنة إقام�ة مباراة كأس الس�وبر ،بني
ال�زوراء والق�وة الجوية ،ي�وم  15س�بتمر ،وأعلنت

المستقبل العراقي /متابعة

قيص منري يرفض جتديد عقده مع القاسم

رفض املدرب قيص منر تجديد عقده مع
فريق القاس�م الذي حل باملركز الخامس
عر يف قائمة دوري اندية الدرجة املمتازة
بك�رة الق�دم ،اث�ر خس�ارته م�ع فري�ق
النجف بهدف لاليشء ،وجاء الرفض رغم
املناشدات واالغراءات التي عرضها رئيس
النادي الفخري حسني الرماحي.
وقال قيص منر ان فريق القاسم يستحق
االشادة ،وان العمل معه فيه متعة لكونه
يدخل امل�درب يف رصاع مع الذات من اجل
تحقيق االنجاز ،لكن هناك ظروفا تمنعني
من مواصلة مس�رتي معه رافضا القول
إن تلك الظ�روف مادية.واك�د ان املواهب

المستقبل العراقي /متابعة
خرس العب التنس اإلسباني أليخاندرو دافيدوفيتش ،أمام
املرش�ح األول للظفر بذهبية طوكيو  2020للتنس (فردي
رجال) ،الرصبي نوف�اك ديوكوفيتش ،بنتيجة  6-3و6-1
يف الدور الثالث.
وبخس�ارة دافيدوفيت�ش ،س�يكون بابل�و كارينيو ممثل
إسبانيا الوحيد يف أوملبياد طوكيو .2020
وهيم�ن ديوكوفي�ش ،املصن�ف األول عامليا ،ع�ىل معظم
مجري�ات املباراة ،خاصة املجموعة الثانية التي كرس فيها
إرس�ال اإلس�باني دافيدوفيتش ،املصنف  34ع�ىل العالم،
ثالث مرات ليحسم املباراة بسهولة لصالحه.
وأُقيم�ت مب�اراة الجول�ة الثالث�ة يف ملعب أري�اك للتنس،
وبلغت الحرارة  31درجة مئوية ،مع نسبة رطوبة وصلت
إىل .%62
وس�يواجه ديوكوفيتش الياباني كي نيشيكوري ،يف الدور
ربع النهائي ،بينما يالقي الفرني جريمي شاردي األملاني
ألكسندر زفريف ،عىل الجانب اآلخر من نفس الدور.
وسيلعب اإلسباني بابلو كارينيو ،املصنف السادس عامل ًيا،
م�ع ال�رويس دانيي�ل ميدفيديف ،املصن�ف الثان�ي عامل ًيا،
بينم�ا يلتقي ال�رويس كارين خاش�انوف بالفرني أوجو
هومرت.

المستقبل العراقي /متابعة

الشابة التي تمكنا من تسخرها
فور تسلمنا ملهمتنا مع الفريق
س�تعطي ثماره�ا يف املوس�م
املقبل رشيط�ة ان يت�م بناؤها
بالش�كل الصحي�ح ،وان يتوفر
له�ا ملع�ب ذو ارضي�ة صالحة
للتدريبات.واش�ارت مص�ادر
مقربة م�ن املدرب ق�يص منر
اىل تلق�ي األخر عرض�ا لتدريب
فري�ق النفط يف املوس�م املقبل،
بينما تعكف ادارة القاس�م عىل
دراس�ة ملفات بع�ض املدربني
لغ�رض التعاق�د م�ع أحده�م
للموسم املقبل ويقف عىل راس
هؤالء املدرب احم�د خلف الذي كان قريبا

من الفريق.ويف سياق اخر عقد يف مديرية
ش�باب باب�ل املؤتم�ر التمهي�دي الخاص

قال�ت رابط�ة ال�دوري اإلنجلي�زي املمت�از «الريمرليج»
وروابط أخرى للعبة إن الكرة اإلنجليزية ستحد من رضبات
الرأس القوية يف التدريب إىل 10فقط يف األس�بوع بداية من
موسم  2022-2021لحماية الالعبني ضمن قواعد جديدة.
وق�ال بيان مش�رتك لروابط الدوري يف إنجل�رتا إن رضبات

ال�رأس ه�ي الت�ي تنطوي ع�ىل رضب�ات قوية تأت�ي بعد
تمريرات طويلة ألكثر من  35مرتا أو تمريرات عرضية مثل
الركالت الركنية أو الحرة.
وأض�اف البي�ان أن الدراس�ات األولي�ة أظه�رت أن معظم
رضب�ات ال�رأس تح�دث يف التدريبات ومعظمه�ا ذات قوة
منخفضة.
وتأت�ي هذه القواعد بعد تس�ليط الضوء عىل أحد األمراض

مبايب يدفع ريال مدريد لفتح
املزاد عىل العبيه
المستقبل العراقي /متابعة

بدوري اكاديميات املحافظة
لفئتي الشباب والناشئني.
وق�ال رئي�س اتح�اد
االكاديمي�ات ميث�م حم�زة
ان جمي�ع جوان�ب نج�اح
الدوري من حكام ومرفني
س�يجري توفره�ا وع�ىل
جمي�ع الف�رق املش�اركة
تس�ليم كشوفات العبيها يف
موع�د اقصاه الع�ارش من
الش�هر املقب�ل ،وان الفرق
التي س�تتخلف ع�ن املوعد
اع�اله ل�ن تح�ر املؤتمر
الفني املؤم�ل له ان يعقد يف
االول من شهر ايلول املقبل.

نجم برشلونة معروض عىل إنرت ميالن

قال تقرير صحفي إيطايل ،إن البوس�ني مرالم بيانيتش،
العب خط وس�ط برش�لونة ،ارتبط يف الس�اعات األخرة
باالنضم�ام إىل إن�رت ميالن.وبحس�ب موق�ع «توت�و

مركاتو» ،فإن فايل رمضاني ،وكيل أعمال بيانيتش ،قام
بعرض موكل�ه عىل إنرت ،يف محاولة من�ه إلخراج الالعب
من صف�وف النادي الكتالوني والعودة إليطاليا من بوابة
النراتزوري.وأضاف أن انضمام بيانيتش إىل اإلنرت مرتبط
بوضع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ،نجم وسط إنرت،

الربيمريليج :قواعد جديدة حلامية الالعبني يف التدريبات

المستقبل العراقي /متابعة

كش�ف تقرير صحف�ي إس�باني ،عن
خط�وة جدي�دة م�ن إدارة ن�ادي ريال
مدريد ،خالل سوق االنتقاالت الصيفية،
تخص العبي الفريق األول.
وق�ال برنام�ج «الرتانزيس�تور» ع�ىل
إذاعة «أوندا سرو» اإلسبانية ،إن إدارة
ري�ال مدري�د مس�تعدة لالس�تماع إىل
الع�روض لجميع الالعب�ني طاملا كانت
مناسبة.
وأض�اف« :ري�ال مدري�د ُيظه�ر ه�ذا
الصي�ف أن�ه ناد بي�ع ،وذل�ك بعدما رحل
رام�وس وف�اران قلب�ي الدف�اع خ�الل
السنوات العر املاضية للفريق».
وأش�ار التقري�ر ،إىل أن ري�ال مدري�د
يس�تهدف التعاقد مع كيليان مبابي نجم
باريس س�ان جرمان ،لذل�ك كل الجهود
املالية ستكون منصبة لتمويل الصفقة.

التنظيم الدفاعي وتنفيذ الركالت
الثابتة والزواي�ا “.ووافق املدرب
الهولندي ديك أدفوكات  73عاما ً
ع�ىل تدري�ب منتخبن�ا الوطني
بعد ان تس�لم عرضا ً رسميا ً من
الهيئة التطبيعية واجرى مسودة
من التعديالت عىل فقرات عقده
قبل ارس�اله اىل الجانب العراقي
لغرض دراس�ة بن�وده قانونياً،
فض�ال ع�ن مناقش�ته يف العديد
من الجوانب الفنية يف حال تمت
املوافقة ب�ني الطرفني ،وقد حلل
العدي�د م�ن مباري�ات منتخبنا
الوطني خالل الف�رتة املاضية ودوّن العديد
م�ن املالحظات مع تش�خيص نقاط القوة
والضعف وطريقة اللعب .وتش�ر توقعات
املراقبني واملتخصصني يف الشأن الكروي اىل
ان الهيئة التطبيعية ستعلن تسمية املدرب
الهولندي اليوم باإلضافة اىل كشف تفاصيل
الصفقة الجديدة وبرنامج الجهاز التدريبي
الجديد ونظرته لالستحقاقات املقبلة .

المستقبل العراقي /متابعة

َ
قرع�ة ال�دوري املمتاز،
اللجن�ة موعد
حيث س�تقام يوم  25أغس�طس/آب،
بينما تنطلق املس�ابقة يوم  20أيلول/
سبتمر.

إعالن مواعيد انطالق املسابقات العراقية

المستقبل العراقي /متابعة
كشف تقرير صحفي إسباني ،عن االستفادة التي حققها
ري�ال مدري�د من بي�ع مدافعه الفرن�ي رافائي�ل فاران،
ملانشسرت يونايتد ،هذا الصيف.
وأعلن مانشسرت يونايتد رس�م ًيا ،الثالثاء ،توصله التفاق
م�ع ريال مدريد لضم فاران ،دون الكش�ف عن التفاصيل
املالي�ة ،إال أن بع�ض التقاري�ر أفادت ب�أن الصفقة تمت
مقابل  50مليون يورو.
وبحس�ب صحيفة «ماركا» اإلس�بانية ،ف�إن ريال مدريد
تعاقد مع فاران قبل  9مواس�م ،قادمً �ا من لينس ،مقابل
 10ماليني يورو فقط.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن ف�اران ش�كل ثنائي�ا رائع�ا مع
س�رجيو راموس خالل تلك الس�نوات ،وقادا ريال مدريد
لتحقي�ق لق�ب دوري أبطال أوروبا  4م�رات ،من بينهم 3
مرات متتالية.
وأشارت إىل أن االستفادة املادية لريال مدريد من وراء بيع
ف�اران ،تكمن يف توفر راتبه البالغ  8ماليني يورو ،خاصة
مع تراجع مستواه يف املوسمني األخرين.

الزوراء جيدد عقد املوريتاين أحويبيب

العقلي�ة يف ال�رأس الذي تس�ببه رضبات ال�رأس من خالل
وف�اة نوبي س�تيلز العام املايض الذي تم تش�خيص حالته
والعدي�د من زمالئ�ه يف الفريق الفائز ب�كأس العالم 1966
بهذا املرض.
وأض�اف البيان« :ه�ذه التوصية من أجل حماية وس�المة
الالعبني وس�تتم مراجعته�ا بانتظام مع إج�راء املزيد من
البحث لفهم املزيد عن تأثر رضبات الرأس يف كرة القدم».

وتاب�ع« :تويص القواعد واإلرش�ادات الجديدة أيضا األندية
عىل تطوير ملفاتها بش�أن الالعبني الت�ي تتخذ يف االعتبار
الجنس والعمر واملركز يف امللعب وعدد رضبات الرأس يف كل
مباراة وطبيعتها».
وأوضح« :س�يتم اس�تخدام هذه املعلوم�ات للتأكد من أن
الحص�ص التدريبية تعك�س نوعية وعدد رضب�ات الرأس
التي يقوم بها الالعب يف املباراة».

خاصة وأن عقده مع النراتزوري قارب عىل االنتهاء.
وتاب�ع أن بروزوفيتش املرتب�ط بعقد حتى صيف ،2022
إذا ل�م يتوص�ل التفاق مع إن�رت ،فمن املتوق�ع أن يضعه
النادي بس�وق االنتق�االت الصيف�ي وبالتايل ،س�يحاول
النادي اإليطايل ضم بيانيتش.

وواف�ق االتحاد اإلنجلي�زي للعبة وال�دوري املمتاز ورابطة
ال�دوري اإلنجلي�زي ورابط�ة دوري املحرتف�ني ورابط�ة
املدربني عىل هذه القواعد الجديدة التي سيتم تطبيقها عىل
املحرتفني والهواة عىل حد سواء.
وأوص�ت القواع�د فيما يخ�ص منافس�ات اله�واة ب� 10
رضب�ات لل�رأس فقط يف التدريب ،ع�ىل أن تخصص حصة
واحدة يف األسبوع ملمارسة رضبات الرأس.

كروس :ال أحب االستعدادات قبل املواسم
المستقبل العراقي /متابعة
أك�د النج�م األملان�ي توني ك�روس ،الع�ب ريال
مدري�د ،جاهزيته لحصد املزيد م�ن األلقاب مع
املرينجي ،يف املوسم الجديد.

وق�ال ك�روس ،الذي أعل�ن اعتزاله ال�دويل عقب
ي�ورو  ،2020يف ترصيح�ات نلقته�ا صحيف�ة
«مون�دو ديبورتيف�و» الكتالوني�ة« :اس�تعدت
حالتي املزاجية مرة أخرى ،وأس�تعد حال ًيا للفوز
باأللقاب م�ع ريال مدريد ..أن�ا يف حالة مزاجية

جيدة».وأض�اف أن�ه ال يحب االس�تعدادات التي
تس�بق املواس�م ،لكن�ه أق�ر بأهميته�ا يف نفس
الوقت.
وأوضح نجم بايرن ميونخ الس�ابق« :إنه أساس
تبني�ه لنفس�ك ..أظه�ر يل ه�ذا التدري�ب (الذي

يسبق املوس�م) عىل مر السنني أنك بحاجة إليه،
كي تحظى بموس�م جيد».ويس�عى ريال مدريد
الس�تعادة لقب�ي الليج�ا ودوري أبط�ال أوروبا،
يف املوس�م املقب�ل تح�ت قي�ادة امل�درب الجديد
املخرم ،كارلو أنشيلوتي.

ألفيس :نصفي برازييل واآلخر إسباين
المستقبل العراقي /متابعة
ول�م يتعاقد ري�ال مدريد خ�الل املركاتو
الصيفي حتى اآلن ،س�وى مع النمساوي
دافي�د أالب�ا يف صفق�ة انتقال ح�ر عقب
نهاية عقده مع بايرن ميونخ.
وأفاد التقرير ،أن�ه ال يبدو أن ريال مدريد
سيضم املزيد من الالعبني وسرحل البعض
خالل األيام املقبلة مثل أوديجارد وماريانو
دياز وفاييخو وكوبو وسيبايوس.

اعرتف الرازييل داني ألفيس ،بعد تأهل منتخب بالده األوملبي
إىل رب�ع نهائ�ي أوليمبياد طوكيو  ،2020بأنه «س�يكون من
ً
واصفا نفس�ه
الجي�د» مواجهة إس�بانيا يف املباراة النهائية،
ب�أن نصف�ه برازييل ونصفه اآلخر إس�باني بس�بب ماضيه
الذي عاشه يف إسبانيا.وقال ألفيس ( 38عاما) يف ترصيحات
أدىل بها بعد انتصار منتخب الرازيل األوملبي عىل الس�عودية
بنتيجة « :1-3أنت تعلم بالفعل نقطة ضعفي تجاه إسبانيا،
وبهذا أجيبك عىل سؤالك ،سيكون من الجيد مواجهة إسبانيا

يف النهائي نظرًا للمايض الذي عشته هناك وألن نصفي برازييل
ونصفي اآلخر إسباني».وعن تحضره للمشاركة يف األلعاب
األوليمبي�ة وهو يف الثامنة والثالثني من عمره تابع« :أش�عر
بتحقيق حلم ،كل ريايض يقدم أدا ًء كب ً
را يريد القدوم إىل هنا،
واملش�اركة يف بطولة مش�وقة كهذه ،حيث يلتقي األفضل يف
جمي�ع الرياض�ات .أن أكون هنا وأمثل بلدي وش�عبي وكرة
القدم فهذا رشف كبر بالنسبة يل ،سنحاول الدفاع برف عن
ذهبية ريو ».2016وأضاف ألفيس« :عازفو الروك القدامى ال
يموتون أب ًدا ،س�يكونون هناك دومً ا للقتال ،يف نهاية األمر أنا
أتنف�س وأحيا كرة الق�دم ،لقد أعطتن�ي كل يشء يف الحياة.

يتمث�ل احرتامي لهذه املهنة يف بذل قصارى جهدي يف امللعب،
كل م�ا أعرفه وما تعلمته سأس�تغله لصال�ح فريقي ولكرة
القدم ،إنها مهنة جميل�ة للغاية يجب احرتامها».ويف الختام
أعرب عن أس�فه البتعاده عن األجواء األوليمبية فقال« :إنه
ألمر مؤس�ف أننا غ�ر مجتمعني يف القري�ة األوليمبية ،لكن
ّ
ل�دي أصدقاء م�ن رياضات أخرى من ش�تى أنح�اء العالم،
وأري�د توجيه التحية له�م وإىل أصدقائي م�ن الرازيل؛ فقد
توج أحده�م بميدالية ركوب األمواج ،وهو بمثابة ش�قيقي
يل ،من املؤس�ف أال أكون هناك ،كنت أود التواجد هناك إللقاء
التحية عليهم جمي ًعا ألنهم يحظون باحرتامي».

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2419الخميس  29تموز 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

لطفي شفيق سعيد

سامي جواد كاظم

فرصة للتفكري والتأمل

ال تنتق من مدرسة املعصوم ما تشاء!

هذه اللوحة ال تصور ش�خصا معينا أو مكانا أو أي يشء آخر يف عاملنا
الطبيعي بل اعتمد يف بنائها عىل اللون ورسعة حركة الفرشاة وما لتلك
األلوان من تأثري عىل املش�اهد ومدى تأث�ره فيها وما تحدثه من تباين
ع�ىل العواطف بدرجة تختلف من واحد آلخر وتفس�ريه ملعنى كل عمل
فني بطريقته الخاصة ،ومثال عىل ذلك فإن اللون األحمر يكون مفعما
بالحيوية والثقة واألخرض يبعث عىل الهدوء الرتباطه بالطبيعة وتأثري
األزرق يكون عميقا كعمق السماء والبحر واألصفر يبعث للديفء ومثريا
أحيانا واللون األبيض صامتا ً ومفتوحا ً عىل إمكانيات عديدة.
يب�دو ه�ذا العمل للوهلة األوىل ل�دى البعض بأنه ال يحت�اج إىل مهارات
فنية ولكنه يف الحقيقة ليس سهال إذ يحتاج إىل إملام يف استخدام الرسم
ودراية واسعة بأساليبه وحساس�ية الفنان العالية يف اختيار التشكيل
إضافة الس�تخدام األلوان وكيفية مزجها للحصول عىل اللون املطلوب
وبالتايل عىل الفنان أن يكون شاعرا ً إضافة لكونه رساما.
إن هذا الفن ،واقصد منه التجريدي ،لم يكن مبنيا ً عىل اإلدراك البرصي
ولكنه موجود يف حياتنا جميعا ويش�ري إىل أشياء غري مرئية كالعاطفة
والص�وت والهواء ويجري تحريكه�ا باالتجاه املطلوب عند مش�اهدة
اللوحة.
إن ه�ذه اللوحة قد خضع�ت لعدة تعديالت ومح�اوالت وخاللها جرى
اس�تخدام مجموعة من التقنيات ش�ملت التنقيط وال�ركام والتلطيخ
ولتحقي�ق ذلك تم اس�تخدام األلوان الفاتحة مقابل الداكنة والخش�نة
مقابل السلس�ة واألش�كال الكبرية مقاب�ل الصغ�رية واألبيض مقابل
األل�وان الح�ارة مع الرتكي�ز عىل مب�دأ التباين من أج�ل الحصول عىل
االتزان وتوازان مس�احتها لذلك فقد اخرتت ش�كل املستطيل وبقياس
75س�م× 60س�م وهو ما يحقق ذلك التوازن ويقرتب من مبدأ النسبة
الذهبي�ة الت�ي اعتمدها اكث�ر الفنانني وخاص�ة القدم�اء منهم أمثال
ليون�اردو دافن�ي يف لوحتيه العش�اء األخ�ري واملوناليزا وبيكاس�و يف
لوحت�ه نس�اء أفنيون والنس�بة الذهبية هي حاصل قس�مة األش�كال
بعضه�ا عىل بع�ض ،وهي مكافئة للرقم  .1,618إن قس�مة مس�احة
املس�تطيل السطحية عىل مس�احة املربع الس�طحية ينتج عنها عديد
من مس�تطيالت ومربعات بمتوالية عددي�ة النهائية وكيفية وضع تلك
العنارص داخل قطعة فنية بأكثر الطرق جمالية ويمكن العثور عليها يف
العدي�د من األعمال الفنية وألجل إيجاد ادق حالة من التوازن تربط تلك
املس�تطيالت واملربعات بلولب حركي الشكل اطلق عليه اللولب الذهبي
كما هو موضح باللوحة وقد شملت تلك النسبة الذهبية جميع األعمال
الفنية والهندس�ية والعمرانية قديما وحديثا وحتى األجس�ام البرشية
أيضا ومدى عالقة أجزاء الجسم بعضها بالبعض ولهذا اطلق عىل هذه
النسبة التي تخص الكائنات الحية النسبة اإللهية.

ان ما يحز يف النفس اننا نملك تراثا يقينا رش الدنيا وعذاب االخرة ،لدينا
تراث�ا ينه�ض بواقعنا نحو العال ،لدين�ا تراثا يهذب نفوس�نا ويوجهنا
لتحقي�ق طموحن�ا امل�رشوع ،ولك�ن واقعنا غري ذلك لالس�ف الش�ديد
فاصبح الدين االسالمي هو الشماعة التي تعلق عليها تخلفنا ومكابرتنا
يف ع�دم االمتث�ال لهذا ال�رتاث العظيم ،بل اصبحت الفكرة الس�ائدة ان
تخلفنا س�ببه اس�المنا .ملاذا نتقن ونرص ونحرص عىل املس�تحبات بل
ونؤكد عليه�ا ونحث عىل اقامتها ومن تخلف عنها ننظر له نظرة ريبة
وش�ك ،يضع يف اصابعه ش�تى انواع املحابس عقيق وغريه ولو سالته
ملاذا س�يقول لك س�نة محمد (ص) ،وجيبه ال يخلو من السواك ،ملاذا؟
النها سنة محمد (ص) ،ويقرا الف مرة السورة الفالنية ،ملاذا النها من
مستحبات الليلة الفالنية ،غسل الجمعة فيه اجر عظيم ملاذا الن السنة
حثت علي�ه ،ادخل البيت برجلك اليمن�ي وكل طعامك بيمينك ،وحافظ
عىل مس�تحبات الخالء والتزم بالخراطات التس�عة ،كله ال اشكال فيه
ولو قل�ت له ان املعصوم يحث عىل التس�امح والعف�و وااليثار وقضاء
حوائج الناس واالرتقاء بالعلم فلم لم تلتزم بها سيقول لك انه معصوم
ونحن لس�نا بمنزلته ،عجبا عليكم اليست االعمال انفة الذكر يقوم بها
املعصوم فكيف اس�تطعت ان تلتزم بها؟ انه�ا االنتقائية وما ترغب به
النفس وليس االيمان الخالص ،فااليمان الخالص هو الذي يرتب اوراق
االلت�زام باوامر املعصوم عليه الس�الم .اليس�ت مص�ادر الترشيع هي
القران والسنة والسنة هي قول وفعل وتقرير املعصوم ،اليس املعصوم
انس�ان ال يختلف عن�ك اال بما يحمل من علوم س�واء كانت عن طريق
رس�ول الل�ه او لدنية ،ولكنه طاملا قال او ت�رصف ترصفا معينا اصبح
امرا مقدورا عليه بالنس�بة لنا ،الذي ال نس�تطيع عليه هو ان نحمل ما
يحمل املعص�وم من علوم .ايام وتطل علينا ايام محرم ومصيبة س�يد
الشهداء عليه السالم وستاخذ التجاذبات مجالها بني الغوص يف املايس
والتع�ايل بالعرفان وه�و بني ه�ذا وذاك قام الحس�ني بنهضة حفظت
االسالم والزمتنا ان نخطو عىل خطاه ،ال ان اكثر من الحديث عن املايس
والظل�م حتى تف�رغ الواقعة من مفاهيمها العظيم�ة ،نحن ال ننكر ما
اصاب جمع الحسني عليه السالم (العيال واالصحاب) من مايس وعلينا
ان نرك�ز عن س�بب تحملهم ه�ذه املايس ،انها من اج�ل هدف عظيم،
ابتعدوا عن الفلسفة؟ ابتعدوا عن العرفانيات ،عيشوا الواقعة بمجملها
واس�بابها ،ان كان دم الحسني ومن معهم هو الثمن فاملثمن هو االغىل
واملثمن هو العقيدة بكل تفاصيلها التي جاء بها جده رسول الله (ص)
م�ن اجل البرشية ،اغلق�وا الباب عىل املتقول�ني ،وامنحوا املنرب حقه يف
العلم والعلوم ،تمعنوا جيدا يف نصائح املرجعية العليا يف النجف االرشف
للخطباء وما يجب علينا يف احياء الشعائر الحسينية ،ال تجعلوا الشعائر
سبب تفرقة محبي سيد الشهداء عليه السالم.

كـاريكـاتـير

كيف حتتفل دول العالـم اإلسالمي بـ «عيد الوالية»
يحتفل الش�يعة ي�وم الثامن عرش من ش�هر ذي
الحجة من كل عام بعيد الغدير األغر والذي ُيعرف
أيضا ً ب�»عيد الوالية».
عيد الغدير هو أحد أه�م األعياد الدينية املعارصة
يف العال�م العربي ،حيث يحتل املكان�ة الثالثة بعد
عيدي الفطر واألضحى عند أتباع مذهب آل البيت،
اذ يتوج�ه يف الع�راق مئ�ات اآلالف م�ن العراقيني
والزوار العرب واألجانب إىل املراقد الدينية يف بغداد
وكربالء وس�امراء والنجف التي اس�تقبلت اآلالف
من الذين توافدوا عىل مرقد اإلمام وسط النجف.
وكع�ادة العراقيني يف عيد الغدي�ر توزع الحلويات
عىل الوافدين اىل املراقد املقدس�ة التي تتزين بزينة
العيد وتتلون بالوان الفرح الذي يعم اجوائها.
ماذا حدث يف غدير خم؟
يف  18م�ن ذي الحجة يف العام العارش من الهجرة،
وأثناء رجوع املسلمني من رحلة الحج يف طريقهم
إىل املدينة ،أمر الرس�ول بالتوق�ف يف مكان يعرف
بغدير خم ،حيث قام بإلقاء بعض الوصايا املهمة
عىل املس�لمني ،ثم أعقب ذلك بتبيان فضل عيل بن
أبي طال�ب (ع) عىل وجه الخص�وص ،حيث كان
مما قاله يف حقه ،بعد أن أمسك يده ورفعها عاليا ً
ليش�اهدها األالف من املس�لمني الحارضين «من
كنت مواله ،فهذا عيل مواله».

تطور االحتفال بعيد الغدير
االحتف�ال بعيد الغدير مثله مثل أي ش�عرية دينية
أو مذهبية مش�ابهة ،ف�إن الكثري من الش�بهات
واألس�ئلة تحي�ط بتوقي�ت ب�دء االحتف�ال بعي�د
الغدير ،فبينما تذكر الروايات الدينية أنه قد جرى
االحتفال بهذا العيد عند الشيعة منذ العام العارش
من الهجرة وحتى يومنا ه�ذا بدون انقطاع ،فإن
بع�ض األراء التاريخي�ة تؤكد أن بداي�ة االحتفال
بالعي�د كانت يف أواس�ط الق�رن الراب�ع الهجري
تقريب�اً ،وأن ع�ددا ً م�ن األس�باب االجتماعي�ة
واملذهبي�ة والسياس�ية قد اجتمعت م�ع بعضها
البعض ُ
لتعي�د إحياء االحتفال بذلك العيد يف أزمنة
متعاقبة.
عند الشيعة ،توجد الكثري من األحاديث والنصوص
ال�واردة عن بع�ض األئمة مث�ل اإلمام الس�ادس
جعفر الص�ادق (ت�148.ه�) ،واإلمام الثامن عيل
الرض�ا (ت�203.ه��) ،حيث تثبت تل�ك األحاديث
والروايات أهمية عيد الغدير ورضورة االحتفال به
وإظهار االبتهاج والرسور فيه ،ومكانة الطاعات
والعبادات التي تؤ ّدى يف ذكراه .عىل س�بيل املثال،
يورد الشيخ الصدوق يف كتابه الخصال ،أن جعفر
الصادق ملا ُسئل من بعض أصحابه عن أهم أعياد
املسلمني ،رد قائالً «أعظمها وأرشفها يوم الثامن

العراق يفاوض الواليات املتحدة إلستعادة
ماليني الوثائق من أرشيفه

كش�فت وزارة الثقاف�ة ع�ن مباحثات م�ع الواليات املتح�دة األمريكية
الستعادة «الجزء األكرب» من االرشيف العراقي.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة احمد العلي�اوي يف ترصي�ح صحفي ،إن
«الجه�د العراق�ي ،املتمثل ب�وزارة الثقافة ووزارة الخارجية والس�فارة
العراقية يف أمريكا يعمل منذ مدة ،من أجل استعادة مجموعة كبرية جدا ً
من القطع اآلثارية التي يبلغ عددها  17ألف قطعة ،هي عبارة عن ألواح
ورقم طينية سومرية قديمة».
وأوض�ح أن «الجه�د والتواصل مع الواليات املتح�دة األمريكية ،أثمر بعد
نح�و عام يف تجميع القطع املوجودة يف م�زادات وجامعات أمريكية ،من
أجل إعادتها اىل العراق» ،الفتا ً إىل أن «هذه القطع سيتم حزمها وإعادتها
مع الوفد العراقي يوم غد الخميس اىل بغداد».
أم�ا بش�أن االرش�يف العراقي ،فق�د أكد العلي�اوي أن «ج�زءا ً منه تمت
اس�تعادته ،وهو محفوظ يف مكان بمطار بغداد الدويل حالياً ،لالطمئنان
عليه».ولف�ت إىل أن «هنال�ك مباحث�ات م�ع الواليات املتح�دة األمريكية
الس�تعادة الج�زء األك�رب من االرش�يف العراق�ي ،والذي ه�و موجود يف
جامعات ومراكز ووزارة الدفاع األمريكية» ،منوها ً إىل «وجود املاليني من
الوثائق يف االرشيف العراقي».

العراقـي

ع�رش من ذي الحج�ة ،وهو اليوم ال�ذي أقام فيه
رسول الله أمري املؤمنني ونصبه للناس َعلَما».
ً
احتفاال بعيد «الغدير»
طقوس يمارسها الشيعة
ويحتف�ل الش�يعة ب�»ي�وم الغدي�ر» حت�ى إنهم
أطلقوا عليه «عي�د الغدير» ،ولهم طقوس خاصة

يفعلونه�ا وم�ن أعمال ي�وم الغدير لدى الش�يعة
عرشة أمور منها بحسب اعتقادهم ،أولها الصوم،
وه�و كفارة ذنوب  60س�نة ،وقد روى أن صيامه
يعدل صيام الدهر ،ويعدل مائة حجة.
العمل الثانى هو الغسل ،والثالث زيارة مقام أمري

املؤمن�ني ،والرابع ق�راءة دعاء الندب�ة ،وهو أحد
األدعية املنس�وبة لإلمام الثانى عرش عند الشيعة
ُيس�تحب االبته�ال فيه إىل الله ىف األعي�اد ،والعمل
الخامس أن يغتس�ل ويصىل ركعتني قبل أن تزول
الش�مس بنصف س�اعة يقرأ ىف كل ركعة س�ورة
الحم�د م�رة والتوحي�د  11مرة وآي�ة الكرىس 10
مرات والقدر  10مرات ،فهذا العمل يعدل عند الله
ً
وفقا للش�يعة  100ألف حج�ة و 100ألف عمرة،
ويوج�ب أن يق�ى الله حوائج الدني�ا واآلخرة ىف
يرس وعافية.
ويعترب الش�يعة العمل الس�ادس ىف هذا اليوم ،أن
يقول�وا مائة م�رة «الحم�د لله الذى جع�ل كمال
دين�ه وتمام نعمت�ه بوالية أم�ري املؤمنني عىل بن
أبى طالب» ،والعمل الس�ابع ً
وفقا لهم هو اإلكثار
من الصالة عىل سيدنا محمد وآل محمد ،والثامن،
تحس�ني الثي�اب والتزي�ن واس�تعمال الطي�ب
وال�رسور واالبته�اج وأفراح ش�يعة أمري املؤمنني
والعف�و عنه�م وقضاء حوائجه�م وصلة األرحام
والتوس�ع عىل العي�ال وإطعام املؤمن�ني وإفطار
الصائمني ومصافحة املؤمنني وزيارتهم والتبسم
ىف وجوههم وإرس�ال الهدايا لهم وش�كر الله عىل
نعمة الوالية.
عيد الغدير االغر يف األحاديث

الكعبي مهنئ ًا بعيد الغدير :اإلمام عيل «عليه السالم»كان وما زال منه ًال للحكم الرشيد والعدالة اإلنسانية
هن�أ النائ�ب األول لرئي�س مجل�س الن�واب
حس�ن الكعب�ي  ،الي�وم األربع�اء ،الش�عب
العراقي واألمة اإلس�المية جمعاء ،بمناسبة
حلول عيد الغدير األغر .وقال الكعبي يف بيان
تلقته وكالة االنب�اء العراقية (واع)« :نتقدم
بخالص التهان�ي والتربيكات ألبناء ش�عبنا
ولسماحة السيد القائد مقتدى الصدر واألمة
االس�المية جمعاء بعيد الغدير األغر ،س�ائال
ّ
يمن عىل ش�عبنا وأُمتنا
الباري عز وج�ل أن
بمزيد من التقدم والرفعة والتكاتف لتحقيق
تطلعات املس�لمني يف الحي�اة الحرة الكريمة
ومستقبال زاهرا ً ألجيالنا القادمة».
واضاف ،أن «عيد الغدير األغر يجب أن يكون
يوم�ا ً تتعل�م من�ه اإلنس�انية أس�س الحكم
الرش�يد ووضع اللبن�ات األوىل لقيم املواطنة

ودرسا ً بليغا ً نستلهم منه مباديء اإلنسانية
والعدال�ة ورف�ض الباط�ل وتأس�يس مب�دأ
ثاب�ت لإلصالح من خالل دراس�ة ش�خصية
اإلم�ام عيل ال�ذي ح�رص عىل ن�رش الحكم
الرش�يد ومحاربة الظلم والفس�اد واملساواة
ب�ني األدي�ان وال نن�ى كلمته املأث�ورة التي

أصبح�ت ش�عار للتعايش ب�ني األديان حني
قال «الناس صنفان أما نظري لك يف الخلق أو
أخ ل�ك يف الدي�ن « وهنا لم يفرق بني مس�لم
أو يه�ودي أو نرصان�ي يف الحك�م وهذا دليل
عىل أن اإلسالم هو دين التسامح واإلنسانية
ونبذ التطرف» .وتابع« ،عىل األمة اإلسالمية
وجميع األم�م األخرى أن تتع�اون وتتكاتف
وتوحد صفوفها لنبذ كل ما يتعلق بالطائفية
والتطرف والعنرصية» ،مشريآ إىل أن «اإلمام
ع�يل «عليه الس�الم» وضع منهاج�ا ً رصينا ً
لإلنس�انية وعلين�ا تنفيذ ه�ذا املرشوع عرب
محاربة الفساد والظلم والتفكك ،وأن نهجه
القويم أكرب من ينحرص داخل أمة واحدة بل
كان وال ي�زال أساس�ا لبناء الدول�ة الفاضلة
وضمان حياة كريمة لجميع بني البرش».

قسم خدمة الزبائن يف الرشكة العامة لالتصاالت واملعلوماتية
يتابع عملية فحص جودة خدمة االنرتنت املجهزة
انطالق�ا م�ن رؤي�ة وزارة االتصاالت يف س�عيها
ملتابعة الخدمات املقدمة إىل الوزارات وتشكيالتها
وهيئ�ات الدولة العراقية كونها الجهة القطاعية
املختصة بهذا الجان�ب ،وتنفيذا ً لقرارات مجلس
إدارة الرشك�ة العام�ة لالتص�االت واملعلوماتية

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

بااليعاز ايل قس�م خدم�ة الزبائ�ن ملتابعة جودة
خدمة االنرتن�ت املجه�زة إىل الدوائ�ر الحكومية
واملناطق املجهزة بخدم�ة االنرتنت عرب تقنية ال
 FTTHلبي�ان م�دى تحق�ق سياس�تها يف تقديم
أفض�ل خدم�ات االنرتن�ت اىل القط�اع الحكومي

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

واملواط�ن املجه�زة بخدمة االنرتن�ت ،تقوم فرق
قسم خدمة الزبائن الفنية بعملية فحص لجودة
خدم�ة االنرتنت املجه�زة وبيان م�دى مالئمتها
وتحقيقه�ا ملتطلبات القطاع الحكومي واملواطن
يف بغداد واملحافظات.
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ورد يف مص�ادر املس�لمني :من صام ي�وم ثمانية
عرشة خلت من ذي الحجة كتب له «صيام س�تني
شهرا» وهو يوم غدير خم.
وعن رس�ول الله ّأن�ه قال :يوم غدي�ر خم أفضل
أعياد أمتي وهو اليوم الذي أمرني الله تعاىل ذكره
في�ه بنصب أخي ع�يل بن أبي طال�ب َعلما ً ألمتي
يهتدون ب�ه من بعدي وهو اليوم ال�ذي أكمل الله
في�ه الدين وأت ّم عىل أمت�ي فيه النعمة وريض لهم
اإلسالم ديناً.
َ
ّ
وع�ن اإلم�ام الص�ادق أن�ه ق�ال :أعظ�م االعياد
وأَرشفها ي�ومُ الثامن عرش من ش�هر ذي الحجَّ ة
وه�و اليوم َّال�ذي أَقام فيه رس�ول اللَّه (صىل الله
عليه وآل�ه) أَم َ
ري املؤمنني (عليه الس�الم) ونصب ُه
َّ
للناس علماً.
ْ
ُ
قال الراوي قلت :ما يجب علينا يف ذلك اليوم؟ قال:
ُ
يجب عليكم صيامُ ُه ُش�كرا ً للَّه وحمدا ً له «مع أ َ َّن ُه
َ
َ
َّ
أَ ٌ
ْ
ْ
ُ
ُ
هل أن يشكر كل ساعة» ،ومن صامه كان أفضل
من عم ِل ِّ
ست َ
ْ
ني سنة.
وع�ن االمام الرض�ا (عليه الس�الم) يف بيان قيمة
ذلك اليوم :إ ِ َّن يو َم الغدير يف َّ
الس�ما ِء أَشه ُر من ُه يف
َ
رض ...واللَّ�ه ل�و عرف َّ
ُ
الناس فض�ل هذا اليوم
األ ِ
ُ
املالئك�ة يف ِّ
كل ي�وم عرش
بحقيقت�ه لصافحته� ُم
مرَّات.

التحالف الدويل يسلم مكافحة االرهاب
معدات اسرتاتيجية يف عني األسد

أعلن�ت قي�ادة العمليات املش�رتكة تس�ليم التحالف الدويل ملع�دات اىل جهاز
مكافحة اإلرهاب يف قاعدة عني األسد غربي محافظة األنبار.
وذكر بيان للعمليات ،انه «وبإرشاف قيادة العمليات املشرتكة جهاز مكافحة
اإلرهاب العراقي يتس�لم من قوات التحالف  /قوة املهام املش�رتكة – عملية
العزم الصلب ( )CJTFOIRمعدات االتصاالت االسرتاتيجية وأجهزة الصيانة
بقيمة  25مليون دوالر يف قاعدة عني االسد الجوية العراقية».
وب�ني ّ
إن «ه�ذه املعدات لدعم العراق يف مهمته م�ن أجل هزيمة داعش وهي
ج�زء من برنامج صندوق تموي�ل التدريب والتجهيز ملكافحة داعش الذي تم
تنفيذه منذ عام  2014ويتم تمويله من خالل ميزانية وزارة الدفاع االمريكية
املخصصة لعملية العزم الصلب».
وأوض�ح الب���������يان «يهدف الربنامج والذي ترشف عىل تنفيذه عملية
العزم الصلب إىل دعم الحكومة العراق������ية يف املعركة ضد داعش».
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