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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت مفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، أمس 
الس�بت، عدد األح�زاب املجازة التي ستش�ارك يف 
االنتخاب�ات الربملاني�ة املقبلة، فيم�ا أكدت إغالق 

باب تسجيل التحالفات.
وأظهرت وثيقة حصلت عليها املس�تقبل العراقي 
املوق�ف اليوم�ي لتس�جيل األح�زاب والتحالفات 
السياس�ية إن »األح�زاب قيد التأس�يس 49 حزبا 

وعدد األحزاب الراغبة باملشاركة 126 حزبا«.
فيم�ا بلغ ع�دد التحالف�ات املص�ادق عليها »42 
تحالفا«. وبينت الوثيق�ة أن »عدد التحالفات قيد 
التس�جيل 9 تحالفات، وعدد التحالف�ات الراغبة 
باملش�اركة 22 تحالف�ا«. ولغاي�ة الجمعة، وصل 
عدد املرشحني املسجلني رسمياً لدى املفوضية إىل 
1630 مرش�حاً منضوين داخل 38 تحالفاً و256 
حزباً.وكان�ت مفوضية االنتخابات قد أكدت بأنها 
تعم�ل خ�الل يومي الجمعة والس�بت الس�تقبال 
قوائم املرش�حني وتس�جيل التحالفات السياسيًة 
حي�ث اس�فرت تس�جيل التحالفات عن تس�جيل 
1236 مرش�حاً، مبينة إن عمية التس�جيل تشهد 
إقباالً كبرياً، وإن عملية تمديد التسجيل لن تحصل 
مرة أخرى. ويعتزم العراق إجراء انتخابات مبكرة 
يف ترشي�ن األول املقبل. ويأت�ي مطلب االنتخابات 
املبكرة ض����من مطالب عدة أطلقها الناشطون 
من�ذ الف�رة األوىل لتظاه�رات ترشي�ن يف ترشين 
قتل�ة  محاس�بة  أبرزه�ا  وك���ان   ،2019 األول 
امل���حتجني وحرص الس�الح بي�د الدولة، وإجراء 
االنتخاب�ات بعيداً من تأثري الس�الح املنفلت واملال 

السيايس.
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       بغداد / المستقبل العراقي

قال عباس عراقجي، كب�ري املفاوضني النوويني اإليرانيني 
ومساعد وزير الخارجية، أمس السبت، إن طهران توصلت 
خالل محادثات فيينا إىل اتفاق لرفع العقوبات عن غالبية 

األفراد والكيانات«.
وأض�اف عراقج�ي »توصلن�ا إىل اتف�اق لرف�ع العقوبات 
عن غالبي�ة األفراد والكيان�ات واملفاوضات حول بقيتهم 
ال ت�زال متواصل�ة«، مضيفا أن�ه »وفق التفاه�م الذي تم 
التوص�ل إلي�ه حتى اآلن، ينبغ�ي رفع كاف�ة العقوبات يف 

مجال الطاقة واملصارف واملوانئ والسيارات«.

ولف�ت املس�ؤول اإليران�ي إىل أن »ثم�ة مس�ودة اتف�اق 
ت�م التف�اوض بش�أنها س�تحملها الوف�ود إىل عواصمها 

للتشاور«.
وأش�ار عراقج�ي إىل أن »مفاوضات فيين�ا وصلت ملرحلة 
النض�ج وأصبحت أكثر وضوحا«، الفت�ا إىل أن »مباحثات 

فيينا تسري ببطء لكنها تميض قدما«.
وأوضح أن »عملية التفاوض تباطأت قليال بس�بب دخول 
مرحل�ة كتابة النصوص يف بعض املج�االت، لكنها تميض 

إىل األمام«.
يف املقاب�ل، أك�د عراقجي ع�ى أنه »ال يمك�ن توقع موعد 

التوصل إىل اتفاق شامل يف مفاوضات فيينا«.

        بغداد / المستقبل العراقي

يشتكي حس�ني الحلفي من كثرة ساعات 
العم�ل، مقابل قلة مرتب�ه اليومي الذي ال 
يكف�ي لس�د حاج�ات منزله، فه�و يعمل 
بإح�دى أفران بي�ع الصم�ون يف العاصمة 
بغ�داد.  ويقول الحلفي »ال أفهم من يومي 
يشء، أخرج إىل العمل منذ س�اعات الفجر 
األوىل وال أعود حتى الساعة التاسعة مساًء، 
أعمل أكثر 15 س�اعة يف اليوم«، مشرياً إىل 
أن�ه »تخرج من كلي�ة اإلدارة واالقتصاد يف 
جامعة بغداد سنة 2016 / 2017 ولم يجد 
لغاية اآلن وظيفة يف املؤسسات الحكومية 

وال حتى يف رشكات أهلي�ة«. وحدد قانون 
العمل وبالتحديد يف املادة 55 منه، ساعات 
العمل ب�8 س�اعات يف اليوم الواحد عى أن 
تكون هن�اك راحة تتخلل هذه الس�اعات 
ملدة س�اعة واحدة تس�تغل لتناول الطعام 
والراح�ة الجس�دية وب�ني قان�ون العم�ل 
رق�م 71 لس�نة 1987 ع�ى أن س�اعات 
العمل النه�اري يختلف ع�ن العمل اللييل، 
فالنهاري يبدأ من الساعة 6 صباحا وحتى 
التاس�عة مساء يف حني أن س�اعات العمل 
اللييل تبدأ من 9 مساء إىل السادسة صباحا 
ويمكن أن تكون هناك أوقات إضافية ملدة 
س�اعة أو أكث�ر لك�ن يف كل األح�وال فان 

هذه الس�اعات ه�ي محس�وبة من حيث 
األج�ر والوقت. وتعان�ي رشيحة العمال يف 
العراق، التهمي�ش واإلهمال، ولم يكن ذلك 
وليد الي�وم، ب�ل كل الحكوم�ات املتعاقبة 
لم تويل لهذه الرشيح�ة أي اهتماماً يذكر. 
يتح�دث حس�ني األم�ري )27( عام�ا الذي 
يعم�ل يف مطعم صغري يف منطق�ة الكرادة 
وس�ط العاصمة بغداد، بمناسبة يوم عيد 
العمال، بابتس�امة عريض�ة: »عن أي عيد 
نتكلم، ال حق�وق وال ضمانات!«. ويضيف 
األم�ري أن »جميع حكوم�ات ما بعد 2003 
ل�م تنص�ف رشيح�ة العم�ال، ول�م تؤمن 
حتى حقوقه�م مثل الضمان االجتماعي«. 

ويستدرك حديثه بالقول »نحن يف مستقبل 
مجهول!، ال وجود مهم بالنس�بة إلينا من 
قبل الحكومات املتعاقب�ة«. حتى األطفال 
الذين لم يتج�اوز عمرهم العرش س�نوات 
اقتحم�وا األس�واق ومحالت بي�ع الخضار 
واألفران واملطاع�م بحثاً عن فرص العمل، 
لس�د رم�ق العيش. حس�ني ب�در طالب يف 
املرحل�ة االبتدائي�ة، ويعم�ل يف الوقت ذاته 
مع أحد حالق�ي منطقته رشقي العاصمة 
بغداد، يقول »أعمل وأدرس، أحاول املوازنة 
ب�ني االثن�ني، ال أري�د أن يؤث�ر العمل عى 

دراستي«.
التفاصيل ص2
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ميمي يتحرس
 عىل سوء نتائج الرشطة آسيويًا.. 
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بالتفاصيل.. ضوابط التقديم عىل إجازة اخلمس سنوات
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت وزارة املالية عن ضوابط التقديم عىل اجازة الخمس س�نوات التي وردت ضمن قانون املوازنة االتحادية 
لعام 2021.

وأوضح�ت دائ�رة املوازنة أنه »ورد نص ضمن قانون املوازنة االتحادية لعام 2021 املادة /2٦- اوال، التي تنص 
ع�ىل »للوزي�ر املختص أو رئيس الجهة غري املرتبطة بوزارة أو املحافظ أو م�ن يخوله وبناء عىل طلب املوظف، 
من�ح م�ن أكمل مدة خمس س�نوات فعلية بالوظيف�ة من املوظفني إجازة براتب أس�مي ملدة خمس س�نوات، 
وتحتس�ب الغراض التقاعد ع�ىل أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة واالس�تقطاعات كافة خالل مدة تمتعه 
باإلجازة ويحق للموظف املجاز العمل يف القطاع الخاص استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ) 1٤ 

( لسنة 1٩٩1 املعدل وفقا الضوابط التي اصدرتها األمانة العامة ل مجلس الوزراء لسنة / ۲۰۱٩ ».
واضاف البيان انه »يحق للموظفني الذين تم منحهم اجازة اربع سنوات حسب املادة ٣٨-اوال من قانون املوازنة 
االتحادية لسنه 201٧ و انهى مدة االجازة وتمت مبارشتهم بوظائفهم، شمولهم بمنحهم اجازة خمس سنوات 

براتب اسمي وحسب املادة 2٦- اوال من قانون املوازنة االتحادية لسنة 2021 وملرة واحدة فقط«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت مفوضية العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات، 
أم�س الس�بت، ع�دد األح�زاب املج�ازة الت�ي 
ستش�ارك يف االنتخابات الربملاني�ة املقبلة، فيما 

أكدت إغالق باب تسجيل التحالفات.
وأظهرت وثيقة حصلت عليها املستقبل العراقي 
املوقف اليومي لتس�جيل األح�زاب والتحالفات 
السياس�ية إن »األحزاب قيد التأسيس ٤٩ حزبا 

وعدد األحزاب الراغبة باملشاركة 12٦ حزبا«.
فيما بلغ ع�دد التحالفات املص�ادق عليها »٤2 
تحالفا«. وبينت الوثيقة أن »عدد التحالفات قيد 
التس�جيل ٩ تحالفات، وعدد التحالفات الراغبة 

باملشاركة 22 تحالفا«.
ولغاية الجمعة، وصل عدد املرش�حني املسجلني 
مرش�حاً   1٦٣0 إىل  املفوضي�ة  ل�دى  رس�مياً 

منضوين داخل ٣٨ تحالفاً و25٦ حزباً.
وكان�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات قد أك�دت بأنها 
تعمل خالل يومي الجمعة والس�بت الس�تقبال 
قوائم املرشحني وتسجيل التحالفات السياسيًة 
حيث اس�فرت تس�جيل التحالفات عن تسجيل 
12٣٦ مرشحاً، مبينة إن عمية التسجيل تشهد 
إقب�االً كب�رياً، وإن عملي�ة تمديد التس�جيل لن 

تحصل مرة أخرى.
ويعتزم العراق إجراء انتخابات مبكرة يف ترشين 

األول املقبل.
ويأتي مطل�ب االنتخاب�ات املبك�رة ض����من 

مطال�ب ع�دة أطلقه�ا الناش�طون من�ذ الف�رة األوىل 
لتظاهرات ترشين يف ترشين األول 201٩، وك�������ان 
أبرزه�ا محاس�بة قتل�ة امل���������حتج�ني وح�ر 
الس�الح بيد الدولة، وإجراء االنتخاب�ات بعيداً من تأثري 

السالح املنفلت واملال السيايس.

ولم تكشف القوى الشيعية حّتى اآلن عن تحالفاتها.
ول�م يتب�نّي إذا ما كانت أك�رب كتلتني يف الربمل�ان، وهما 
تحال�ف س�ائرون والفتح، س�تخوضان االنتخابات مع 

النفس األحزاب التي سبق وأن تحالفات معها.
لك�ن ع�ىل صعيد الك�ردي، أعل�ن الح�زب الديمقراطي 
أن�ه  ال�ذي يتزعم�ه مس�عود بارزان�ي  الكردس�تاني، 

س�يخوض االنتخاب�ات املق�ررة يف العارش م�ن ترشين 
األول املقبل يف 11 محافظة.

وقال مسؤول قس�م االنتخابات يف الحزب الديمقراطي 
الكردس�تاني، خ�رو ك�وران، يف مؤتم�ر صح�ايف، إن 
االنتخاب�ات يف 11  الديمقراط�ي س�يخوض  »الح�زب 
محافظة«، مبين�ا أن املحافظات هي »ده�وك، وأربيل، 

والسليمانية، ونينوى، وكركوك، وصالح الدين، 
وبغداد، ودياىل، واألنبار، وكربالء، وواسط«.

ولف�ت إىل أن »الح�زب لم يدخ�ل يف أي تحالف، 
وسيش�ارك يف االنتخابات لوح�ده«، مضيفا أن 

»الحزب سيقدم 55 مرشحا يف االنتخابات«.
ب�دوره، تحال�ف رئي�س ح�زب »رأي نين�وى« 
األكاديم�ي مزاح�م الخياط مع ح�زب »تقدم« 
بزعام�ة محمد الحلبويس لخ�وض االنتخابات 

النيابية املقبلة.
وقال�ت مصادر سياس�ية مطلع�ة إن »مزاحم 
الخياط ال�ذي يرأس ح�زب رأي نينوى تحالف 

مع حزب تقدم بزعامة محمد الحلبويس«.
وأضاف�ت، أن الحزب�ني أعدا برنامجا سياس�ياً 
خاصاً بمحافظة نينوى، وتعهدا بالعمل س�وياً 
عىل إعادة إعمار املوصل بعد الدمار الكبري الذي 
لحقها إثر س�يطرة تنظيم داعش عليها للفرة 

بني 201٤ – 201٧، وما شهدته من معارك.
ويع�د مزاحم الخياط من أش�هر الش�خصيات 
األكاديمي�ة يف مدين�ة املوصل، وش�غل منصب 
رئيس جامعة نينوى كم�ا توىل إدارة املحافظة 
بعد إقالة املحافظ األس�بق نوف�ل العاكوب إثر 

حادثة غرق العّبارة يف 201٩.
وأظه�رت قوائ�م التحالف�ات السياس�ية التي 
نرشته�ا مفوضي�ة االنتخاب�ات، تحالف حزب 
تق�دم بزعام�ة رئيس مجل�س الن�واب محمد 
برئاس�ة  التع�اون«  »تجم�ع  الحلب�ويس م�ع 
عيل فرح�ان الدليم�ي املحافظ الح�ايل لألنبار، 
و«الخيار العربي« برئاسة عبد الكريم الجبوري، وحزب 
الح�ق الوطني برئاس�ة النائب أحمد املس�اري، وتجمع 

»نهضة جيل« برئاسة أكرم العساف.
بدورها، لم تعلن األحزاب التي أفرزتها تظاهرات ترشين 

إذا ما كانت ستخوض االنتخابات داخل تحالف واحد.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الصح�ة، أمس الس�بت، عن 
تلق�ي »أغلب« الزعامات الديني�ة يف العراق، 

لللقاح املضاد لفريوس كورونا.
وق�ال مدير دائرة الصح�ة العامة يف الوزارة 
ري�اض عبد األمري  لوكالة األنباء الرس�مية، 
إن »هن�اك تواف�داً واضحاً من الش�باب عىل 
مراك�ز التلقي�ح خاص�ة يف النج�ف وبعض 
املحافظ�ات وأع�داد امللقح�ني ازدادت« بعد 

تلقي زعي�م التيار الص�دري مقتدى الصدر 
للقاح املضاد لفريوس كورونا.

وأض�اف، أن »أغل�ب الزعام�ات الديني�ة يف 
العراق أخذت اللقاح«، مشرياً إىل أن »تجهيز 
الع�راق بكميات من اللقاح م�ا زال محدودا 
حاله ح�ال أغل�ب دول العال�م، والكثري من 
الدول تش�كو من قلة التجهيز من الرشكات 

املصنعة«.
وأك�د عب�د األم�ري أن »إقب�ال املواطنني عىل 
اللقاح يف العراق ي�وازي الكميات التي تصل 

إلي�ه«، معرب�اً عن أمل�ه يف »زي�ادة وجبات 
اللقاح يف األسابيع املقبلة«.

وتلقى زعيم التي�ار الصدري مقتدى الصدر 
قبل يومني اللقاح املض�اد لفريوس كورونا، 
ودع�ا أتباع�ه إىل تطعي�م أنفس�هم أيض�اً، 
لتش�هد بعدها مراك�ز التطعيم ضد فريوس 
كورون�ا التابع�ة لوزارة الصح�ة إقباالً أكثر 
من ذي قبل بفعل توافد أتباع التيار الصدري 

عليها.
ب�دوره، أك�د مدي�ر دائ�رة الصح�ة العامة 

ري�اض عبد األمري أن وزارة الصحة لم نرفع 
أي توصية إىل اللجنة العليا للسالمة الوطنية 

بشأن حظر التجوال.
وق�ال مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد 
األمري يف تريح لوكال�ة األنباء العراقية إن 
»وزارة الصحة لم ترفع حتى اآلن أية توصية 
إىل اللجنة العليا للصحة والس�المة الوطنية 

بشأن الحظر يف األيام املقبلة«.
وأض�اف، أن »اللجن�ة العلي�ا ق�د ال تتوافق 
مع توصي�ات وزارة الصحة ويبق�ى القرار 

النهائي من صالحية اللجنة«.
وأش�ار عبد األم�ري اىل أن »هناك مناقش�ات 
داخ�ل ال�وزارة بش�أن املوض�وع، واجتماع 
اللجن�ة العلي�ا للس�المة الوطنية ل�م يعقد 

بعد«.
وأعلن�ت وزارة الصح�ة، يف وقت س�ابق من 
اليوم السبت، تس�جيل 51٦٧ إصابة جديدة 
بف�ريوس كورونا و٣٣ حال�ة وفاة يف عموم 
العراق خ�الل الس�اعات األرب�ع والعرشين 

املاضية.

»الشيعة« يتكتمون على حتالفاتهم.. و »السنة« يأسسون »خارطة جديدة«.. وقوى تشرين متحفظة.. وحزب بارزاني: ننافس يف )11( حمافظة

املفوضية تغلق باب التسجيل: املعركة االنتخابية عىل األبواب

العدد )2368(   2     آيار    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

الصحة: أغلب الزعامات الدينية تلقت اللقاح املضاد لـ »كورونا«
أكدت عدم رفعها أي توصية إىل جلنة السالمة بشأن حظر التجوال

        بغداد / المستقبل العراقي

بره�م  الجمهوري�ة  رئي�س  كت�ب 
صالح، أمس الس�بت، عىل صفحته 
يف توي�ر بش�أن هجوم�ات داعش 
األخرية ان دماء الشهداء من الجيش 
والحشد والبيشمركة اختلطت لصد 
محاوالت اإلرهاب اس�تهداف امننا. 
واطلع�ت املس�تقبل العراق�ي ع�ىل 
تغري�دة الرئيس بره�م صالح قال 

فيها »الي�وم اختلطت دماء الجيش 
الش�عبي  والحش�د  والبيش�مركة 
لص�د  ودي�اىل  وكرك�وك  بغ�داد  يف 
محاوالت اإلرهاب اس�تهداف امننا. 
واجبن�ا رص الصفوف لدعم الدولة 
واجهزتها األمنية وعدم االستخفاف 
بخطر داعش، و تعزيز الدعم الدويل 
ألنهاء فلوله يف كل املنطقة. الرحمة 
للش�هداء والعزة لدمائهم الطاهرة 

من اجل السالم«.  

رئيس اجلمهورية بشأن هجومات »داعش«: 
اختلطت دماء اجليش واحلشد والبيشمركة

        بغداد / المستقبل العراقي

يش�تكي حس�ني الحلفي م�ن كثرة س�اعات العم�ل، مقابل 
قل�ة مرتبه اليومي الذي ال يكفي لس�د حاج�ات منزله، فهو 
يعمل بإحدى أفران بي�ع الصمون يف العاصمة بغداد.  ويقول 
الحلفي »ال أفهم من يومي يشء، أخرج إىل العمل منذ ساعات 
الفج�ر األوىل وال أعود حتى الس�اعة التاس�عة مس�اًء، أعمل 
أكث�ر 15 س�اعة يف الي�وم«، مش�رياً إىل أنه »تخ�رج من كلية 
اإلدارة واالقتص�اد يف جامع�ة بغداد س�نة 201٦ / 201٧ ولم 
يج�د لغاي�ة اآلن وظيفة يف املؤسس�ات الحكومية وال حتى يف 
رشكات أهلي�ة«. وح�دد قانون العمل وبالتحدي�د يف املادة 55 
منه، ساعات العمل ب�٨ ساعات يف اليوم الواحد عىل أن تكون 
هناك راحة تتخلل هذه الس�اعات ملدة س�اعة واحدة تستغل 
لتناول الطعام والراحة الجس�دية وبني قانون العمل رقم ٧1 
لسنة 1٩٨٧ عىل أن ساعات العمل النهاري يختلف عن العمل 
اللي�يل، فالنهاري يبدأ من الس�اعة ٦ صباحا وحتى التاس�عة 
مس�اء يف حني أن س�اعات العم�ل اللييل تبدأ من ٩ مس�اء إىل 
السادس�ة صباحا ويمكن أن تكون هناك أوقات إضافية ملدة 
س�اعة أو أكث�ر لكن يف كل األح�وال فان هذه الس�اعات هي 
محس�وبة من حيث األج�ر والوقت. وتعان�ي رشيحة العمال 
يف الع�راق، التهمي�ش واإلهمال، ولم يكن ذل�ك وليد اليوم، بل 
كل الحكوم�ات املتعاقبة لم تويل له�ذه الرشيحة أي اهتماماً 
يذكر. يتحدث حس�ني األمري )2٧( عام�ا الذي يعمل يف مطعم 
صغري يف منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، بمناسبة يوم 
عيد العمال، بابتسامة عريضة: »عن أي عيد نتكلم، ال حقوق 

وال ضمان�ات!«. ويضيف األمري أن »جمي�ع حكومات ما بعد 
200٣ لم تنص�ف رشيحة العمال، ولم تؤم�ن حتى حقوقهم 
مث�ل الضمان االجتماعي«. ويس�تدرك حديث�ه بالقول »نحن 
يف مس�تقبل مجه�ول!، ال وج�ود مهم بالنس�بة إلينا من قبل 
الحكومات املتعاقبة«. حتى األطفال الذين لم يتجاوز عمرهم 
الع�رش س�نوات اقتحم�وا األس�واق ومح�الت بي�ع الخضار 
واألف�ران واملطاعم بحثاً عن فرص العمل، لس�د رمق العيش. 
حس�ني بدر طالب يف املرحلة االبتدائي�ة، ويعمل يف الوقت ذاته 
مع أحد حالقي منطقته رشقي العاصمة بغداد، يقول »أعمل 
وأدرس، أح�اول املوازنة بني االثنني، ال أريد أن يؤثر العمل عىل 
دراس�تي«، مؤكداً أنه »م�ن الطلبة األوائل عىل مدرس�ته«. يف 
الس�ياق، يؤكد الخب�ري القانوني عيل التميمي، أن »الدس�تور 
أوج�ب رعاية الطفول�ة واألرسة واألمومة وفق املادة 2٩، كما 
ان قان�ون العمل ٣٧ لس�نة 2015 منع تش�غيل الصغار دون 
سن 15 سنة، وأوجب هذا القانون عىل وزارة العمل بالتنسيق 
مع الداخلية منع ذلك وإنذار أرباب العمل حالة قاموا بتشغيل 
الصغار وفق املادة ٩5 من القانون«.ويشري التميمي إىل أنه »يف 
حالة اإلرصار ع�ىل املخالفة يحال املوضوع إىل محكمة العمل 
ملحاسبة أصحاب العمل«، مبيناً أن »كثرة العاملني من الصغار 
س�ببه البطالة والفقر والحاجة«. يؤكد وزير العمل والشؤون 
االجتماعي�ة ع�ادل الركاب�ي، أن اح�رام حق العم�ال يكون 
عرب ترشي�ع قانون التقاع�د والضمان االجتماع�ي. الركابي 
تعه�د يف بي�ان يف »اإلرصار عىل املطالبة بالحق�وق والحريات 
لرشيح�ة العم�ال واملكافحة م�ن أجل ديموم�ة قضيتها عىل 
أس�اس الحرية والعدالة واإلنص�اف«. ويتابع الوزير يف بيانه: 

»األه�داف هنا يجب أن تس�ري باتجاه تعزي�ز مكانة الطبقة 
العامل�ة وتفعيل دورها الحيوي يف تطوي�ر االقتصاد الوطني 
وإع�ادة اإلعمار م�ع رضورة اح�رام حق العم�ال العراقيني 
بحياة كريم�ة عرب ترشيع القوانني الكفيلة برفع مس�تواهم 
املعييش ومنه�ا قانون التقاعد والضم�ان االجتماعي ، فضالً 
عن الس�عي الجاد لحماية الحريات النقابية مرشعة بقوانني 
تنس�جم مع مثيالته�ا يف بل�دان العالم«. رئي�س الجمهورية 
برهم صال�ح كتبت يف تغريدة عرب توير، تابعتها الس�ومرية 
نيوز »يف ي�وم عيد العمال، ُنحّيي بإجالل نض�ال ُبناة الوطن. 
االنتص�ار لحقوقهم يكون بإصالح االقتصاد وتحقيق التنمية 
واالعمار بتوفري فرص العمل عرب تكافؤ الفرص واس�تنهاض 
قطاع�ات اإلنتاج الصناعي والزراعي والس�ياحي والخدمات، 
وعدم االعتماد كليا عىل النفط، وضمان حق العراقيني يف حياة 
ح�رة كريم�ة«. فيما كتب رئي�س مجلس ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي، تغري�دة تابعته�ا الس�ومرية نيوز »عي�د العمال 
العاملي، مناس�بة لن�ا كعراقيني، لتجديد عه�د العمل من أجل 
العراق، وإعالء قيمة العمل كوس�يلة بن�اء وحضارة وارتقاء 
ننشدها جميًعا. كل عام وعّمال العراق بخري.. اليد التي تعمل 
هي وحدها القادرة عىل بناء غٍد أفضل. العمل من أجل الوطن، 
يبني رصوحاً ويحمي املس�تقبل«. أما رئي�س مجلس النواب 
محم�د الحلب�ويس، فكتب تغري�دة تابعتها الس�ومرية نيوز، 
ق�ال فيها »يف عيد العمال العاملي تحية تقدير إىل عمال العراق 
وسواعدهم املخلصة التي تنجز العمران وتحقق اإلنتاج، بغية 
النهوض بالوطن وصناعة املستقبل. نتطلع إىل دور جديد لهم 

يف تحقيق التنمية واالزدهار«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بارشت فرق�ة الرد الري�ع، أمس 
الس�بت، بفتح ط�رٍق كان�ت مالذا 

لتنظيم داعش يف محافظة دياىل.
وذك�ر إعالم فرقة ال�رد الريع، يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه أن »فرقة الرد الريع بارشت 
بفتح ط�رق جديدة داخ�ل مناطق 
الكثيف�ة  والغاب�ات  املس�تنقعات 

الصعبة  يف رشق محافظة دياىل«.
امن�اً  م�الذاً  »كان�ت  أنه�ا  وب�ني 
ووص�ول  االرهابي�ة  للعصاب�ات 
قطع�ات ال�رد الري�ع م�ن قرية 
دي�اىل  نه�ر  حاف�ة  اىل  البودج�ى 
الجيزان�ي  قري�ة  م�ن  وتقدم�ت 
باتج�اه نه�ر الخريس�اني وصواًل 
تحق�ق  إذ  دي�اىل،  نه�ر  حاف�ة  اىل 
تماس ب�ني الل�واء االول والثاني يف 
تلك املناط�ق يصاحبها فتح الطرق 
داخل املستنقعات والغابات ووضع 
نقاط مراقبة ومس�ك ل�ألرض من 
قبل قطعات عمليات دياىل وبإسناد 

طريان الجيش«.
وأكمل، أن »عمليات اليوم ش�هدت 
تفجري ع�دٍد من العب�وات املزروعة 
يف هذه املناط�ق وتدمري العديد من 
املضافات وتفتيش مناطق واس�عه 
ل�م يص�ل إليها م�ن   قب�ل اي قوة 
عس�كريه وكان هن�اك جه�د م�ن 
الدوائر املدنية يف املحافظة وتعاون 

كبري من قبل االهايل«.

العامل العراقيون يف عيدهم: »رواتب قليلة« وال قانون حيمي حقوقهم  الرد الرسيع
 تفتح طرقـًا كانـت مالذًا

 لـ »داعش« يف دياىل

دع�ا رئي�س إقلي�م كردس�تان، نيجريف�ان 
بارزاني، أمس الس�بت، الحكومة االتحادية، 
الب�دء  إىل  داع�ش،  ض�د  ال�دويل  والتحال�ف 
بتش�كيل قوات مش�ركة يف املناطق املتنازع 
عليه�ا، لس�د الطريق أكثر، أم�ام ازدياد قوة 

داعش يف املنطقة.
وأص�در رئيس إقلي�م كردس�تان، نيجريفان 
بارزان�ي، بياناً حول الهجم�ات التي حصلت 
ليلة الجمعة، تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه حّذر فيه »الحكومة االتحادية، والتحالف 

ال�دويل ضد داع�ش، من خط�ورة ازدياد قوة 
داعش واس�تغالله للف�راغ األمني يف املناطق 

املتنازع عليها«. 
واك�د بارزاني ان الف�راغ األمن�ي يف املناطق 
املتن�ازع عليه�ا، »يش�كل خطراً كب�رياً جداً 

عىل إقليم كردس�تان والعراق بأكمله«، داعياً 
إىل »تش�كيل قوة مش�ركة من البيش�مركة 
والجيش العراقي يف املناطق املتنازع عليها«. 
 وأعرب عن استعداد إقليم كردستان »لتقديم 

كافة أنواع املساعدة يف سبيل ذلك«. 

بارزاين يوجه دعوة لبغداد بعد اهلجوم عىل البيشمركة: آن أوان القوات املشرتكة 

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�در القائد الع�ام للقوات املس�لحة مصطفى الكاظمي، أمس الس�بت، 
توجيها بعد هجوم الطارمية أمس الذي راح ضحيته ٤ مقاتلني بالجيش. 
وقال الناطق باس�م القائد العام، اللواء يحيى رسول يف تريح متلفز، إن 
»العمل اإلرهابي الذي اس�تهدف منتس�بينا لن يمر دون عقاب«، مبيناً أن 
»القائ�د العام للقوات املس�لحة مصطفى الكاظمي وج�ه قيادة العمليات 

املشركة بمالحقة ومطاردة منفذي الهجوم«. 
وأضاف، أن »القوات األمنية نفذت سابقاً عمليات عدة يف قضاء الطارمية، 
والقطع�ات العس�كرية ما زالت موج�ودة هناك، والتزال هن�اك بقايا من 

داعش يف الطارمية«. 
وتاب�ع الناطق باس�م القائد الع�ام، أن »الق�وات األمني�ة تحقق رضبات 
موجع�ة ضد عن�ارص داعش يف الطارمي�ة، وتعتمد يف أكث�ر عملياتها عىل 

الجهد االستخباري«. 
وأف�ادت خلية اإلعالم االمن�ي فجر اليوم، باستش�هاد ٤ مقاتلني بالجيش 

بانفجار عبوة ناسفة عىل عجلتهم يف الطارمية.

        بغداد / المستقبل العراقي

توج�ه وزير الخارجية فؤاد حس�ني، أمس الس�بت، إىل العاصمة اإليطالية 
روم�ا، يف زيارة رس�مية. وق�ال املُتح�ّدث باس�م وزارة الخارجّي�ة، أحمد 
الصّحاف، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه أن »وزير الخارجّية 
ف�ؤاد حس�ني يتوج�ه إىل العاصم�ة اإليطالية روم�ا، لعقد جول�ة لقاءات 
وح�وارات مهم�ة مع املس�ؤولني هن�اك، يف دول�ة الفاتي�كان، ويف الدولة 
اإليطالية«. وأش�ار إىل أن »حس�ني س�يلتقي بابا الفاتيكان، ويبحث معه 

مخرجات زيارته إىل العراق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت مفارز االستخبارات، أمس السبت، من القبض عىل مسؤول االوكار 
وتجهيزاتها يف صحراء جزيرة االنبار.

وذك�ر بيان ل�وزارة الداخلي�ة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان�ه 
»بعملي�ة نوعي�ة تاتي مكملة ملهامه�ا يف مالحقة الخالي�ا النائمة لداعش 
وبالتنس�يق مع قس�م اس�تخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز 
ش�عبة االس�تخبارات العس�كرية يف الفرقة السابعة واس�تخبارات الفوج 
االول لواء املشاة االيل ٣0 من القاء القبض عىل احد عنارص الخاليا النائمة 
واملس�ؤول عن االوكار وتجهيزاتها يف ناحي�ة الرمانه بمنطقة البو حردان 

بصحراء جزيرة االنبار . 

رئيس الوزراء يصدر توجيهًا للقوات األمنية 
إثر هجوم الطارمية

وزير اخلارجية إىل روما للقاء بابا الفاتيكان

االستخبارات تلقي القبض عىل مسؤول 
أوكار »داعش« يف صحراء االنبار

        بغداد / المستقبل العراقي

القضاء  اس�تقبل رئي�س مجل�س 
األع�ىل الق�ايض فائق زي�دان وزير 
ناظ�م  حس�ن  الدكت�ور  الثقاف�ة 
رفق�ة مدير ع�ام هيئة الس�ياحة 

ظافر مهدي عبدالل�ه. وبحث لقاء 
القايض والوزير اج�راءات القضاء 
يف الدعاوى الخاصة بوزارة الثقافة 

وهيئة السياحة.
 وأكد الجانبان عىل رضورة الحفاظ 

عىل املال العام.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد التحالف ال�دويل يف العراق، أمس 
السبت، تس�ليم ٦0 س�يارة إسعاف 
اىل جه�از مكافح�ة اإلره�اب ضمن 
برنام�ج صن�دوق تموي�ل التدري�ب 
والتجهيز ملكافحة »داعش«.    وقال 
املتح�دث باس�م التحال�ف ال�دويل يف 
تدوين�ة، »يتلق�ى جه�از مكافح�ة 
اإلره�اب العراقي مؤخرًا ٦0 س�يارة 
إس�عاف من خ�الل برنامج صندوق 
تموي�ل التدريب والتجهي�ز ملكافحة 

داع�ش األمريك�ي يف قاع�دة األس�د 
ال�ذي  الربنام�ج  ه�ذا  إّن  الجوي�ة. 
ت�رشف عليه عملي�ة الع�زم الصلب 
يق�دم الدع�م اىل حكوم�ة العراق يف 
معركتها املس�تمرة من أجل تحقيق 
هزيم�ة داع�ش«.   وأض�اف »يت�م 
تموي�ل هذا الربنامج م�ن قبل وزارة 
الدف�اع األمريكية وال يش�مل برامج 
املس�اعدة األمنية لوزارة الخارجية. 
يعمل التحالف مع رشكائنا العراقيني 
عىل تحقيق الهدف املشرك املتمثل يف 

إبقاء املنطقة خالية من داعش«.  

رئيس جملس القضاء األعىل يستقبل 
وزير الثقافة

التحالف الدويل يسلم جهاز مكافحة 
اإلرهاب 60 عجلة إسعاف 
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    بغداد / المستقبل العراقي

وافق وزير التعليم عىل إطالق برامج الدراسات العليا يف 
تخصص إيكو القلب وتخصص التمريض

وأك�د وزير التعليم العايل والبح�ث العلمي الدكتور نبيل 
كاظ�م عبد الصاح�ب يف بيان تلقت املس�نقبل العراقي 
نس�خة منه أن وزارة التعليم ماضية باس�تكمال البنى 
التحتية يف جامعتي ذي قار وس�ومر والكليات واملعاهد 
التقني�ة ويعلن املوافقة ع�ىل إطالق برامج الدراس�ات 

العليا يف تخصص إيكو القلب وتخصص التمريض. 
واش�ار البيان انه لدى زيارت�ه محافظة ذي قار ولقائه 
محافظها الدكتور أحمد غني الخفاجي بحضور رؤساء 
جامعات ذي قار وسومر والتقنية الجنوبية ومساعدي 
رؤس�اء الجامعات وعمداء الكليات ب�ارك معايل الوزير 
للس�يد املحافظ مهمت�ه يف إدارة دف�ة املحافظة يف هذا 

التوقيت االستثنائي وهنأ أبناء ذي قار الكرام بمناسبة 
ش�هر رمض�ان املب�ارك والطبق�ة العمالي�ة الكادح�ة 

بمناسبة عيد العمال العاملي. 
وأع�رب املحافظ بحس�ب البي�ان عن حفاوت�ه الكبرية 
به�ذه الزيارة التي ترتجم املتابع�ة الحكومية ملحافظة 
ذي قار ومؤسساتها اىل برامج فعلية قابلة للتنفيذ عىل 

أرض الواقع. 
وأك�د وزي�ر التعليم أن زي�ارة وف�د وزارة التعليم العايل 
الذي ضم مستش�ار الوزارة الدكتور عالء عبد الحس�ن 
عطية ومدير الدائرة اإلدارية واملالية الدكتور أسعد غني 
جه�اد ومدير دائرة اإلعم�ار واملش�اريع الدكتور حيدر 
مكي�ة جاءت ضم�ن توجيهات الس�يد رئي�س مجلس 
ال�وزراء األس�تاذ مصطف�ى الكاظمي ملتابع�ة وزيارة 
املحافظ�ات كافة الفت�ا اىل أن محافظة ذي قار تحظى 
بأولوية حكومية قصوى والسيما أن مؤسسات التعليم 

العايل يف هذه املحافظة يمكن أن تس�هم إسهاما فاعال 
يف دعم املحافظة والنهوض بمش�اريعها وتقديم الرؤى 

واملعالجات التي تصب يف خدمة املجتمع. 
واس�تعرض رؤس�اء جامعات ذي قار وسومر والتقنية 
الجنوبية رؤاهم وتصوراتهم يف مجال تطوير املؤسسات 

الجامعية واالحتياجات األكاديمية واللوجستية. 
وعق�د وزير التعلي�م الع�ايل ومحافظ ذي ق�ار مؤتمرا 
صحفيا يف مبنى املحافظة أك�د خالله أن وزارة التعليم 
ماضي�ة بصياغ�ة الحل�ول املتعلق�ة باس�تكمال البنى 
التحتية وتقديم الخدم�ات التعليمية يف ضوء التحديات 

التي تقتيض توسيع واستحداث األبنية الجامعية. 
وأعلن الوزير خالل املؤتم�ر الصحفي اتفاق املجتمعني 
بحض�ور رئي�س مرك�ز النارصية للقلب ع�ىل مقررات 

مشرتكة مع املحافظة هي اآلتي: 
- املوافق�ة ع�ىل إط�الق برام�ج الدراس�ات العليا عىل 

مس�توى الدبل�وم يف تخص�ص إيكو القل�ب وتخصص 
التمريض.

- تش�كيل لجن�ة مش�رتكة ب�ني الجامع�ات والصح�ة 
لتحقيق التكامل النوعي الذي يخدم محافظة ذي قار.

- دعم كلية طب األسنان يف جامعة ذي قار وإنشاء بناية 
تخصصية بكلفة مشرتكة بني التعليم واملحافظة.

- االتف�اق عىل إقامة مؤتمر ب�ني الجامعات واملحافظة 
للوقوف عىل احتياجات وتطلعات الشارع وبلورة ورقة 

عمل تنفيذية بهذا االتجاه.
- دع�م م�روع األقس�ام الداخلي�ة الجامعي�ة وبناء 
واس�تكمال س�ت عرة قاعة يف جامعة س�ومر ضمن 
املش�اريع املس�تمرة لتنمية األقاليم وامليض بمش�اريع 
كلي�ات الجامع�ة التقني�ة الجنوبية يف ذي قار وحس�م 
بع�ض امللفات البلدية املتعلقة ب�األرايض بني املحافظة 

والجامعات.

التعليم توافق عىل إطالق برامج الدراسات العليا يف ختصص »إيكو القلب« والتمريض
أكدت املضي باستكمال جامعيت ذي قار وسومر والكليات واملعاهد التقنية

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الزراعة، أمس الس�بت، استعادة 
الع�راق مكانته الس�ابقة بص�ورة تدريجيَّة 
بصدارة الدول املنتجة للتمور وتصدره املرتبة 
الرابع�ة، مؤكدة بلوغ إنتاجه املحيل 735 الف 

طن.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة حميد نايف إن 
»البالد اس�تكملت عملية تصدي�ر آخر وجبة 
م�ن محصول التمور للعام املايض إىل الخارج 
برق�م يقرب م�ن 600 الف طن م�ن مختلف 
األن�واع”، معلناً “تصدر الب�الد املرتبة الرابعة 

ضمن التسلسل العاملي للدول املنتجة«.

وكان الع�راق يحتل املرتبة االوىل عامليا بإنتاج 
التم�ور حت�ى منتص�ف س�بعينيات الق�رن 
املايض، برقم تج�اوز املليون و500 ألف طن، 
وبعدد نخيل تج�اوز 33 مليونا، بينما تراجع 
ه�ذا الرق�م خالل تس�عينيات الق�رن املايض 
إىل املرتب�ة التاس�عة ليك�ون 200 ال�ف طن، 
وتناقص�ت باملقاب�ل اعداد نخيل�ه إىل أقل من 

تسعة ماليني.      
وأوضح نايف أنَّ »لوزارة الزراعة الدور الساند 
بتع�ايف بس�اتني النخي�ل التي وص�ل عددها 
حاليا إىل 17مليون نخل�ة، باعتماد قرار منع 
اس�ترياد مادتي التمور والدب�س خالل العام 
2019، م�ا ق�دم دافعا كبريا للف�الح العراقي 

لالهتمام بتلك البساتني وتنميتها«.
واشار إىل أنَّ »الوزارة رفعت سعر رشاء التمور 
من الفالحني إىل 700 الف دينار للطن بدال من 
200 الف دينار، اضافة إىل الدعم اللوجس�تي 
املتمثل بمكافحة افات النخيل ورش املبيدات 
بصورة دورية«، مبينا أنَّ »حجم االس�تهالك 
املحيل ملادة التمور يبلغ 150 إىل 200 الف طن 
سنويا، وهو ما دعا الوزارة إىل تصدير الكمية 

املتبقية من االنتاج«.
واش�ار املتح�دث باس�م ال�وزارة إىل »تصدير 
التم�ور ت�م إىل دول الهن�د وتركي�ا وس�وريا 
واالم�ارات وبنغالدي�ش، فض�ال ع�ن بع�ض 

األسواق االوروبية واألمريكية«.

بكمية »735« الف طن.. العراق يصدر التمور إىل اهلند 
واإلمارات وأمريكا

حيتل املرتبة الرابعة عامليًا بإنتاجه

رشكة نفط ميسان تدين إغالق أبواهبا من قبل 
املعتصمني ومنع منتسبيها من تأدية واجباهتم 

    ميسان / المستقبل العراقي

ادان�ت رشك�ة نف�ط ميس�ان يف بي�ان صدر 
عنها وبش�دة إغالق أبوابها ومنع منتس�بيها 
م�ن تأدي�ة واجباته�م، واصف�ًة ذل�ك باألمر 
، معت�ره ذل�ك  املقب�ول  ، وغ�ري  املرف�وض 
س�ابقة خط�رية رغ�م أيمانها ب�أن التظاهر 
او االعتص�ام ح�ق مكفول بموج�ب القوانني 
والتريع�ات . وأك�دت الرك�ة يف بيان عىل 
أهمي�ة دورها الريادي املش�هود وجهودها يف 
القض�اء عىل البطالة من خالل تش�غيل اعداد 
كبرية من الشباب العاطلني عن العمل وزجهم 
العامل�ة  والعراقي�ة  االجنبي�ة  ال�ركات  يف 
بحقولها ، والس�عي الجاد لتشغيل املهندسني 
وباق�ي الرائ�ح املعتصم�ني أم�ام بواب�ات 
الرك�ة ويف الحق�ول النفطي�ة. واوضح�ت 
أن اجراءاته�ا بخص�وص املهندس�ني ابرزها 
بانه�ا   خاطب�ت ابع�دد من الكتب الرس�مية 
وزير النفط  الس�تحصال املوافقة عىل تعيني 
250  م�ن مختل�ف االختصاصات الهندس�ية 
والعاطلني عن العمل يف الركات االستثمارية   
، وحصل�ت موافقة معايل الوزي�ر بعد التاكيد  
ع�ىل مخاطبة الركات االس�تثمارية وتوفري 
ف�رص العمل م�ع الركات الثانوي�ة وقد تم 
رفضه م�ن قبل املهندس�ني املعتصمني فضال 
ع�ن تقديم مق�رتح باع�داد برنام�ج تدريبي 
لتدري�ب ) 300 ( مهن�دس  داخ�ل الرك�ة 
بمختلف االختصاصات وبراتب شهري قدره 
300 الف دينار ، باالضافة لتدريب ) 100 ( من 
الحرفيني بمرتب شهري قدره 200 الف دينار 
وتم�ت املوافقة ع�ىل املقرتح اع�اله وبالفعل 
املهندس�ني  م�ن  الخريج�ني  الس�ادة  ب�ارش 
والحرفيني بفعالي�ات التدريب ووفق برنامج 
مكثف اع�د لهم من قبل الرك�ة وتم رفضه 
من قبل املعتصمني . واضافت يف البيان »بانها 
تم مخاطبة وزارة  النفط وحسب طلب ممثيل 

محافظة ميس�ان يف مجلس الن�واب العراقي 
واملتضم�ن توفري عق�ود وزاري�ة بواقع 260 
للمعتصمني وباختصاصات مختلفة  شخصاً 
كم�ا تم�ت  مخاطب�ة وزارة النف�ط بموجب 
كتاب رس�مي ايضا بخصوص املعتصمني من 
اجل إيجاد فرص التعيني بصفة عقود وزارية 
أي قب�ل موع�د التصعيد االخ�ري للمعتصمني 
كم�ا   ، الرك�ة   أب�واب  بإغ�الق  وقيامه�م 
رتب�ت تنظي�م لق�اء مع مع�ايل  الوزي�ر و تم 
دع�وة س�بعة اعضاء من مجل�س النواب من 
محافظة ميس�ان وخ�الل االجتم�اع املنعقد 
ط�رح الوزي�ر ا ورشك�ة نف�ط ميس�ان عىل 
املهندس�ني املعتصمني امكاني�ة إيجاد ) 200 
( فرص�ة عمل بصفة متعاقدين مع مش�غيل 
جوالت الرتاخيص وقوبل�ت بالرفض من قبل 
الس�ادة املعتصمني . وتابعت » بانها  خاطبت 
الوزارة النفط بكتاب  لغرض تخصيص) 300 
( درج�ة وظيفي�ة يف مختل�ف دوائ�ر القطاع 
النفطي وبمختلف االختصاصات  يتم التقديم 
لها من خالل مجلس الخدمة االتحادي ، ولكن 
املعتصمني رفضوا ذلك لرغبتهم باس�تحصال 
تلك الدرجات لهم ودون منافس�ة مع أقرانهم 
م�ن الخريجني للس�نوات الس�ابقة علما بأن 

الركة ليس لديها درجات حذف واس�تحداث 
للعام الجاري  . واشارت اىل انها  توضح للرأي 
العام بأنها معنية بش�ؤون االس�تخرج وتعد 
ثاني رشكة عىل مستوى العراق يف هذا املجال 
، وم�ن الخطأ اغالقه�ا وارباك ال�دوام فيها ، 
األمر الذي سيؤثر سلبا عىل االقتصاد العراقي 
وانتاج النفط الخام يف ظل الظروف التي يعاني 
منها العراق والعالم أجمع بسبب أزمة جائحة 
كورون�ا... وال نعلم  !!!  لم الرتكيز عىل رشكة 
نفط ميس�ان بينما هنالك تش�كيالت ودوائر 
أخ�رى يف املحافظ�ة . واك�دت بانها س�تبقى 
الخيمة الت�ي تحتضن أبناء ميس�ان الحبيبة 
اال انه�ا  تعت�ر موق�ف املعتصم�ني مرفوض 
جمل�ًة وتفصيالً  ، داعية الق�وات االٔمنية عىل 
املمتل�كات العام�ة والخاص�ة ،مؤك�دة ب�ان 
التظاه�ر حق لكل عراقي إال أن اختيار الوقت 
، واملكان ، وطريقة التظاهر ، لم تكن مناسبة 
وال تليق باملعتصمني وستتخذ كافة االجراءات 
القانونية الالزمة للحفاظ عىل سالمة الركة 
وديمومة العمل إذ أن التش�غيل والتعاقد ليسا 
من صالحيات الركة إطالقا وهما يخضعان 
لق�رارات الحكومة املركزية وقان�ون املوازنة 

العامة .

   المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

اك�د مدي�ر ع�ام الرك�ة العام�ة لتج�ارة 
الحب�وب ان كمي�ات الحنط�ة التي س�وقت 
من قبل الفالحني و املس�وقني وتم استالمها 
يف صوام�ع و مخازن الرك�ة يف محافظات 
الب�رة و ميس�ان و ذي ق�ار و الك�وت و 
املثن�ى و النج�ف و الديواني�ة و كرب�الء و 
بابل وصومعة الرصاف�ة ببغداد لغاية اليوم 
بلغ�ت ) 353,815 ( ال�ف حنط�ة بانواعها. 
وقال انه بعد مرور اس�بوعان عىل بدء حملة 
تسويق  الحنطة تصاعدت وترية التسويق يف 
عم�وم املحافظات وتج�اوزت الكميات التي 
س�وقت موسم 2021 عما تم تسويقه العام 
املايض بما يقارب ) 220( الف طن .وكش�ف 
الجويراوي ان اجمايل كميات الحنطة درجه 
اوىل التي سوقت  بلغت اكثر من ) 303,108( 
الف ط�ن ، فيما بلغت كمي�ة الحنطة درجة 
ثاني�ة بلغ�ت ) 50,021 ( ال�ف ط�ن ، ام�ا 
الحنط�ة درجة ثالث�ة التي س�وقت بلغت ) 
686.240 (طن.واختت�م مدي�ر عام الركة 

بالقول إن حملة التسويق تتصاعد وتريتها و 
مازالت واسط يف مقدمة املحافظات العره 
التي بارشت يف حملة التسويق ، حيث سوق 
فالح�و ه�ا الحنطة ملخ�ازن الركة ، حيث 
بلغت الكمية املس�تلمه اكثر من ) 105,584 
( ال�ف طن وحلت صومع�ة الرصافة عارشا 
بكمي�ة بلغ�ت ) 4,438 ( ال�ف  ط�ن .م�ن 
جانب اخر توقف  اليوم الثالثني من نيس�ان 
كافة اعمال االس�تالم و التجهيز يف فروع و 
مواق�ع الركة إلجراء عملية الجرد الفصيل 
للموج�ودات الثابتة و املتحرك�ة و االثاث و 

املعدات كافه .

جتارة احلبوب: كميات احلنطة املسوقة هذا العام 
تشهد زيادة كبرية عن العام املايض

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزير امل�واد املائية مهدي رش�يد الحمداني، أمس الس�بت، 
باإلرساع يف إنجاز تأهيل سدة الفلوجة.

وقال املكتب اإلعالمي للحمداني يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه إن األخري »أجرى زيارة ميدانية إىل سدة الفلوجة وكان 
يف اس�تقباله مدراء الدوائر التابعة للوزارة يف القضاء لالطالع عىل 

كافة االعمال الخاصة بتأهيل السدة«.
وحث وزير املوارد املائية كوادر وزارته، وفق البيان، عىل »االرساع 

بانجاز تأهيل السدة ضمن املدة املحددة لذلك«.

وزير املوارد املائية يوجه باإلرساع 
يف إنجاز تأهيل سدة الفلوجة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئة العامة للكمارك، أمس الس�بت، اتالف )540( مواد 
غذائي�ة ) لح�وم + مقطع�ات دج�اج ( غري صالحة لالس�تهالك 

البري يف كمرك ام قر الشمايل.
وذك�رت الهيئ�ة ببيان تلقته املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان، 
»الهيئ�ة العام�ة للكمارك عن ات�الف )540( طن م�واد غذائية ) 
لح�وم + مقطع�ات دجاج ( غ�ري صالحة لالس�تهالك البري يف 
مركز كمرك ام قر الش�مايل«. مبين�ًة، ان »عملية االتالف تمت 
بعد اكتم�ال كافة اإلجراءات القانونية و بمش�اركة ممثيل دائرة 
صح�ة ام ق�ر و هيئة املناف�ذ الحدودية و ممثل ع�ن بلدية ام 

قر و بمساندة رشطة الكمارك ».

    البصرة  / محمد الجابري

تمكن�ت قوة أمنية من أفواج طوارئ رشطة البرة، من القبض 
ع�ىل 48 مطلوباً وضبط عدداً من العج�الت والدراجات النارية يف 

مناطق مختلفة من املحافظة.
وذكرت وزارة الداخلية يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
ان »أفواج طوارئ رشطة البرة تمكنت يف اليومني املاضيني من 
إلقاء القبض عىل )48( متهما مطلوبني بقضايا جنائية مختلفة 
بضمنهم متهمني برتويج املواد املخدرة، والقبض عىل )3( مشتبه 
بهم«. وأضافت، ان�ه »تم ضبط نصف غرام من مادة الكرس�تال 
املخ�درة مع انبوبة تعاطي مع عدد من االطالقات، و)11( عجلة 

مخالفة للتعليمات والقواعد املرورية، و)136( دراجة نارية«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

دعت لجنة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة الحكومة بوزاراتها 
املالية والتخطيط وال�زراع�ة إلنشاء ش��رك��ة وط��ن��ي��ة 
الس���ت��ي��راد امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة وط��رح��ه��ا 

ف��ي األس���واق لضبط األسعار وعدم ارتفاعها.
 وق��ال عضو اللجنة أس�عد العبادي، يف تريح صحفي، »إن 
عىل الحكومة ووزارات التخطيط والزراعة واملالية انْ  ت�ت�ج�ه 
إلن��ش��اء ش��رك�ة وط�ن�ي�ة ق��ادرة ع�ل�ى اس�ت�ي�راد 
امل��واد الغذائية وطرحها باألس�واق بش�كل م�دع�وم وخلق 

عنر املنافسة مع التجار«. 
وتاب�ع أن« ارتفاع س�عر الدوالر اث�ر س�لبا يف األرس الفقرية، 
وهناك اآلالف م���ن األف������راد واألس�����ر ل�م تسجلهم 
وزارة العم�ل ضمن ش�بكة الحماية االجتماعية”، مش�رياً إىل 
أن“وص�ول األم�وال إىل الطبقات الفقرية س�يعالج أوضاعهم 
االجتماعي�ة ولو بجزء بس�يط جداً، وننتظر ال�روع بتنفيذ 
آلي�ات املوازن�ة لتش�مل جمي�ع األرس الفقرية ضمن ش�بكة 
الحماي�ة االجتماعي�ة، وهو العه�د الذي اتخذت�ه ال�ل�ج�ن�ة 
ف���ي دع����م ش��ب�ك�ة ال��رع��اي���ة االجتماعية بعد 

التواصل مع وزارة العمل ».

الكامرك: إتالف ٥٤٠ طن من اللحوم والدجاج 
غري صاحلة لالستهالك يف ام قرص الشاميل

رشطة البرصة تلقي القبض عىل ٤8 مطلوبًا 
وضبط عجالت ودراجات نارية

دعوة إلنشاء رشكة السترياد املواد 
الغذائية ملنع التالعب باألسعار

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت س�لطة الطريان املدني، أمس السبت، إنها تعمل عىل استكمال اإلجراءات املتعلقة 
بالحص�ول عىل املوافق�ات للمبارشة برحالت إج�الء العراقيني العالق�ني يف الهند.وقالت 
الس�لطة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي عىل نس�خة منه، إنه »بناء عىل توجيه رئيس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإجالء العراقيني العالقني يف الهند فقد تم التنس�يق 
م�ع وزارتي الصحة والخارجية عىل تس�يري رح�الت للخطوط الجوي�ة العراقية إلجالء 
املواطنني العراقيني العالقني يف الهند من خالل تنس�يق الجهود واألدوار لكل جهة بهدف 
تقديم التس�هيالت الالزمة لعودتهم إىل البالد، وهناك متابعة متواصلة لغرض اس�تكمال 
جمي�ع اإلجراءات االحتزارية والصحية الخاصة من قبل وزارة الصحة والتي من خاللها 
سوف يتم تحديد أول رحلة إلجالئهم ضمن توقيتات سيتم اإلعالن عنها الحقاً«.وأضافت 
الس�لطة، بأن�ه »تم تهيئة صالة كرب�الء يف مطار بغداد الدويل والتي س�تكون مخصصة 
الس�تقبال جمي�ع الرحالت الخاصة بع�ودة العراقيني م�ن الهند إىل الع�راق مع مراعاة 

اإلجراءات الصحية حفاظا عىل سالمة املواطنني«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الكهرب�اء، أمس الس�بت، 
عن وج�ود مس�اع لتعميم تجرب�ة العداد 

االلكرتوني يف عموم املناطق.
وقال املتحدث باس�م الوزارة أحمد موىس، 
ان »من املفرتض العمل بالعداد االلكرتوني 

يف مناطق منتخبة، ومن ثم دراسة معايري 
التجرب�ة م�ن ناحية نجاحها من فش�لها 
ومعالج�ة االخفاقات املوجودة بها«، الفتاً 
اىل أنه »وفق القرارات الحكومية س�تضع 
وزارة الكهرب�اء مجلس ال�وزراء واألمانة 
العام�ة بالص�ورة، لتعميم ه�ذه التجربة 

عىل باقي مناطق العراق حال نجاحها«.

الطريان املدين يعلن هتيئة صالة كربالء يف مطار بغداد 
الستقبال العراقيني العالقني باهلند

الكهرباء تسعى لتعميم جتربة 
العداد اإللكرتوين يف عموم املناطق

العيداين يزور مستشفى البرصة التعليمي 
ويتابع مسألة احلريق

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

زار محاف�ظ البرة اس�عد العيدان�ي، أمس 
الس�بت، مستش�فى البرة التعليمي بعد أن 
نش�ب في�ه حريق س�ارعت ف�رق اإلطفاء إىل 

السيطرة عليه.
وق�ال بي�ان ملكت�ب املحافظ تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة منه محافظ البرة أس�عد 
العيدان�ي زار مستش�فى الب�رة التعليم�ي 
وتاب�ع موضوع ح�ادث الحريق ال�ذي حصل 
نتيج�ة عط�ب كهربائ�ي يف اح�دى الردهات 
والذي تم  الس�يطرة عليه من قبل فرق الدفاع 

املدني دون وقوع أي خسائر او إصابات.
وظه�ر أم�س الس�بت، أف�اد مص�در أمني يف 
محافظ�ة البرة بتمكن ف�رق الدفاع املدني، 
من اخماد حريق اندلع يف مستش�فى البرة 

التعليمي.
وقال املص�در إن »فرق الدف�اع املدني تمكنت 
من اخماد حريق بس�يط بعد وق�ت قليل جداً 

م�ن اندالعه، نتيجة لعط�ب يف الكهرباء داخل 
مستشفى البرة التعليمي، دون اي خسائر 

برية او مادية تذكر«.

النقل تبدأ خطوات تعظيم مواردها بنقل 
املشتقات النفطية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الركة العامة لسكك الحديد العراقية، أمس 
الس�بت، عن نقلها )1220( حوض من املشتقات 
النفطية عىل ثالث محاور لحساب الركة العامة 
للمنتج�ات النفطي�ة خالل ش�هر نيس�ان . وقال 
مدير ع�ام الركة طالب جواد كاظم الحس�يني 
يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ام 
ل�رورة إيجاد ع�دة مناف�ذ تس�ويقية لتعظيم 
املوارد املالية للركة ورفع طاقة نقل مادة النفط 
االسود، ومتابعتنا املستمرة لحركة انسيابية سري 
قطارات نقل النفط االس�ود من منصات التحميل 
اىل مواقع التفريغ بواسطة االحواض التخصصية 
عر املوانئ العراقية رصيف رقم 9 لحساب وزارة 
النفط، دعم�اً لألقتصاد الوطن�ي وتعظيم موارد 

السكك«.
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار أموال الدولة االوىل

تنويه
الحاق�ا بإعالننا املرقم )٤٤( لس�نة ٢٠٢١  
والخ�اص بلجنة بيع وايج�ار أموال الدولة 
األوىل واملنش�ور بجريدة املستقبل العراقي 
بالع�دد )٢٣٤٤( يف ٢٩/ ٣/ ٢٠٢١ تم الغاء 
الفقرة الخامسة من االعالن أعاله والخاصة 
بإنشاء معرض لتجارة السيارات عىل جزء 
م�ن القطعتن املرقمت�ن )١٧٠ و ٢٤٢٥/ 
١٥٦( م٤٠ نين�وى الرشقي�ة وذل�ك لع�دم 
تطابق أوليات القطعة أعاله مع استعمال 

العقار  لذا اقتىض التنويه

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف الشعب
اعالن تبليغ مدين جمهول االقامة

اىل الراهن مالك كامل شجاي 
نوع التبليغ اول

التسلسل او رقم القطعة ٥١٥١/١  
املحلة او رقم واسم املقاطعة  م٩ ثعالبة 

الجنس : ثالث دور
رقم االبواب

رقم الطابق 
رقم الشقة

مق�دار الدي�ن )٦,٥٥٠,٠٠٠( دين�ارا س�تة مالين وخمس�مائة 
وخمسون الف دينار عدا الفوائد ومصاريف 

اسم الدائن املرتهن : مرصف الرافدين االدارة العامة / القانوني
تاريخ االستحقاق مستحق االداء
وصف سجل التأمينات العينية    

محل االقامة املبن بالعقد 
بن�اء عىل اس�تحقاق الدين املبن اع�اله وطلب الدائ�ن تحصيله 
وبالنظ�ر لع�دم اقامتك يف املحل املبن بالعق�د وانه ليس لك محل 
اقام�ة معلوم غ�ره فتعترب بذل�ك مجهول مح�ل االقامة فعليه 
قررن�ا تبليغك بلزوم دف�ع الدين وتوابعه خ�الل ١٥ يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن واال فسيباع عقارك املوصوف 

اعاله باملزايدة وفقا للقانون

مدير دائرة التسجيل العقاري يف الشعب

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

الع�دد:٤١8/ش/٢٠٢١            
التاريخ: ٢٠٢١/٤/٢٦

اىل املدعى عليه / إبراهيم حمد عيل
م/ نرش مجهول محل اقامة

اقامت املدعية )ش�ذى س�امي جاس�م( الدعوى الرشعية املرقمة 
لثب�وت  وبالن�ر  تفري�ق  موضوعه�ا  والت�ي  ٤١8/ش/٢٠٢١ 
مجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض  وحس�ب اش�عار مختار 
منطقة الجزيرة وشهادة الشاهدين )عبدالحي اياد حسن وقاسم 
سامي جاسم( ومصادقة قائمقامية قضاء سامراء عىل ذلك عليه 
قررت املحكم�ة تبليغك بواس�طة بصحيفتن محليت�ن يوميتن 
بموعد املرافعة املوافق ٢٠٢١/٥/٩ واستناداً لألحكام املادة ١/٢١ 
مرافعات مدنية  ويف حال عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 

قانوناً ستجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون.
مع التقدير....

القايض
كاظم متعب داود

������������������������������������������������������
إىل الرشيك ازهار حمود  شمران عنوز 

اقت�ىض حضورك إىل مقر بلدية النج�ف لغرض اصدار اجازه بناء 
للعق�ار املرق�م ١/٣8١٩ حي قادس�يه صدام خالل ع�رشه ايام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
 طالب االجازه 

ماجده عبد الطيف مجيد
������������������������������������������������������

 إىل الرشيك سعديه عباس محمد علوان 
اقت�ىض حضورك إىل مقر بلدية النج�ف لغرض اصدار اجازه بناء 
للعقار املرق�م ٣/ ٣٤8٠١ حي العداله خالل عرشه ايام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه

 هناء جاسم محمد
������������������������������������������������������

إىل الرشيك أمن رضا باقر 
اقت�ىض حضورك إىل مقر بلدية النج�ف لغرض اصدار اجازه بناء 
للعق�ار املرق�م ٣/ ١١٦٤٣حي صدام خالل ع�رشه ايام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك 
 طالب االجازه 

جنان حميد مجيد
������������������������������������������������������

 إىل ال�رشكاء محم�د مهدي حس�ن و برشى محمد حس�ن فوزيه 
مصطفى عيل

 اقت�ىض حضورك�م إىل مقر بلدي�ة النجف لغرض اص�دار اجازه 
بن�اء للعقار املرق�م ٣٦٩/ ٣8٣٥ حي املعلمن خ�الل عرشه ايام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضوركم 
طالب االجازه

 عيل مهدي حسن
������������������������������������������������������
 إىل الرشكاء عباس فاضل محمد و حسون جاسم محمد حسون 
اقت�ىض حضوركم إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار اجازه بناء 
للعقار املرق�م ٣/ ٥88٢٠ حي النداء خالل ع�رشه ايام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضوركم
طالب االجازه

سام رائد عبد عيل
������������������������������������������������������

اعالن 
إىل الرشيك الذي ال يحر / عيل عباس مبارك 

توجب علي�ك الحضور إىل صندوق اإلس�كان العراقي فرع النجف 
وذل�ك القرارك باملوافقة ع�ىل قيام رشيكك يف البن�اء عىل القطعة 

املرقمة ٢٠٩٤/ ١١٦ خان الحماد يف الحيدرية 
طالب القرض 

ياسن امر حسن
������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد ٢١٦8/ب٢٠٢١/٣

التاريخ ٢٠٢١/٤/٢٩
اعالن

اىل / املدعى عليها )نجاة سعدون نايف( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ض�دك والذي يطلب فيها 
الحكم 

 بالزام�ك  واملدع�ى علي�ه  ) ع�يل س�عدون ناي�ف(  بتاديتكما له   
بالتكافل والتضامن فيما بينكم مبلغا قدره )١٦٠٠$  عن القرض  
املؤرخ ٢٠١٩/٥/٣٠  ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبل�غ القضائي يف محكمة بداءة النارصية واش�عار مختار 
منطق�ة الحس�ن /١ عدنان كامل ك�زار  لذا تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفتن محليتن يوميتن بموعد املرافعة ٢٠٢١/٥/٩ الساعة 
التاس�عة صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 8٠٢٣٧/ ٣ حي العروبه
املحلة او رقم واسم املقاطعة :  ٤ جزيرة النجف

الجنس:  دار
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  ٢٠٠م٢
املش�تمالت :   صالة و اس�تقبال وغرفة ومطبخ وحمامات عدد ٢ 

ومن األعىل غرفتن وصالة ومطبخ وحمام وسقوف شيلمان
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : فضيله عبد رايض \ حسن تركي لهوف
مقدار البيع : حصتهما من العقار

س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف األوىل يف املزايدة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن ) فضيله عبد رايض وحسن 
ترك�ي لهوف( لق�اء طلب الدائ�ن املرتهن ) امل�رصف الصناعي / 
فرع الك�رار( البالغ )٣٠٠٠٠٠٠( ثالثة مالين ديناراً فعىل الراغب 
يف االش�راك فيها مراجع�ة هذه الدائرة خ�الل )٣٠( يوماً اعتباراً 
من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً معه تأمينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن ١٠% م�ن القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة )٥٠٠٠٠٠٠٠( خمس�ون مليون ديناراً وان 

املزايدة ستجرى يف الساعة )١٢( ظهراً من اليوم األخر. 
الحقوقي احمد حمزه كريم

مدير التسجيل العقاري يف النجف االوىل
������������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : ١٦٩٩٩/ ٣ عروبه
املحلة او رقم واسم املقاطعة : ٤جزيرة النجف

الجنس:  دار
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  ١8٠م٢ 
املشتمالت :   صالة واستقبال و٢ غرفة \مطبخ وصحيات\غرفة 

ومطبخ يف األعىل سقوف شيلمان
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : كريمة موىس حسن
مقدار البيع : تمام العقار

س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف األوىل يف املزايدة العلنية 
العق�ار املوص�وف اعاله العائ�د للراهن ) كريمة موىس حس�ن( 
لق�اء طل�ب الدائن املرته�ن ) امل�رصف الصناعي / ف�رع الكرار( 
البالغ )٢٥٠٠٠٠٠( مليونان وخمس�مائة الف ديناراً فعىل الراغب 
يف االش�راك فيها مراجع�ة هذه الدائرة خ�الل )٣٠( يوماً اعتباراً 
من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً معه تأمينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن ١٠% م�ن القيمة 
املق�درة للمبي�ع البالغة )٦٥٠٠٠٠٠٠( خمس�ه وس�تون  مليون 
دين�اراً وان املزاي�دة س�تجرى يف الس�اعة )١٢( ظه�راً م�ن اليوم 

األخر. 
الحقوقي احمد حمزه كريم

مدير التسجيل العقاري يف النجف االوىل
������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد : 8٩٤ 
التاريخ : ٢١ / ٤ / ٢٠٢١ 

م / نرش فقدان 
للطل�ب املقدم م�ن قبل املدع�وة ) عبر قحطان ح�روش ( التي 
ت�روم فيه نصبها قيمة عىل زوجها املفقود ) ابراهيم محمد احمد 
لطيف ( قررت ه�ذه املحكمة نرش فقدان املدعو ) ابراهيم محمد 
احم�د لطيف ( الذي فق�د يف محافظة صالح الدين بتاريخ ١٦ / ١ 
/ ٢٠١٦ ول�م يعرف مصره لحد االن وعىل من يعثر عليه وتتوفر 
لديه معلومات عنه االتصال بذويه الس�اكنن يف ) محافظة صالح 
الدين / ناحية االسحاقي ( او مركز رشطة االسحاقي خالل شهر 

من اليوم التايل لنرش االعالن .
القايض 

فائق مشعل صالح 
������������������������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيكة / ساره لطيف عبد الله 

اقت�ىض حض�ورك اىل بلدية املنصور لغرض اس�تخراج اجازة بناء 
للقطعة املرقمة ٣ / ٥٢8٢ غزالية . 

الرشيك 
رؤيا عبد الجبار عبد املجيد 

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

اىل الرشيكة / خلود رشيد ابراهيم 
اقتىض حض�ورك اىل بلدية التاجي الجراء اج�ازة بناء عىل العقار 

املرقم ٧٢٦٦ .
الرشيك 

مصطفى عبد الحسن ماشاء الله

اىل الرشي�ك ال�ذي ال يحر / عيل عباس مب�ارك اقتىض حضورك 
اىل مق�ر بلدية الحيدرية لغرض اص�دار إجازة البناء للعقار املرقم 
)٢٠٩٤/ ١١٦ ( خ�ان الحم�اد خ�الل م�دة عرشة أي�ام وبخالفه 
س�يتم اصدار االجازة دون حضورك  طالب االجازة / ياسن امر 

حسن.
������������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : ١١٣٢٧/ ٣ حي صدام
املحلة او رقم واسم املقاطعة : حي صدام \ ٤ جزيرة النجف

الجنس:  هيكل سقف
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  ٢٦٠ م٢
املشتمالت :   صالة \ استقبال \ وغرفة ومطبخ وصحيات األعىل 

\٣ غرفة وصالة سقوف مسلح
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : حسن طالب جبار
مقدار البيع : حصته من العقار

س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف األوىل يف املزايدة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن ) حس�ن طالب جبار( لقاء 
طل�ب الدائ�ن املرتهن ) امل�رصف الصناعي / فرع الك�رار( البالغ 
)٣٠٠٠٠٠٠٠( ثالث�ون ملي�ون  دين�اراً فعىل الراغب يف االش�راك 
فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )٣٠( يوماً اعتباراً من اليوم التايل 
لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً معه تأمينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل عن ١٠% م�ن القيمة املق�درة للمبيع 
البالغة )١٠٠٠٠٠٠٠٠( مائة  مليون ديناراً وان املزايدة س�تجرى 

يف الساعة )١٢( ظهراً من اليوم األخر. 
الحقوقي احمد حمزه كريم

مدير التسجيل العقاري يف النجف االوىل
������������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : ٢٠٥٥/ ٣ حي العروبه
املحلة او رقم واسم املقاطعة : حي عروبة  \ ٤ جزيرة النجف

الجنس:  دار
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  ٢٠٠م٢
املشتمالت :   صالة و استقبال وغرفتن نوم ومطبخ وصحيات ٤ 

غرف نوم وصحيات سقوف شيلمان
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الش�اغل : دخيل مك�ي عباس \حيدر دخيل مك�ي\ محمد دخيل 
مكي

مقدار البيع : تمام العقار
س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف األوىل يف املزايدة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن ) حيدر دخيل مكي و محمد 
دخي�ل مك�ي و حيدر دخي�ل مكي( لقاء طل�ب الدائ�ن املرتهن ) 
املرصف الصناعي/ فرع الكرار( البالغ )١٦٠٠٠٠٠٠( س�تة عرش 
مليون  ديناراً فعىل الراغب يف االش�راك فيها مراجعة هذه الدائرة 
خ�الل )٣٠( يوماً اعتباراً من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن 
مستصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل 
عن ١٠% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة )8٠٠٠٠٠٠٠( ثمانون  
مليون ديناراً وان املزايدة ستجرى يف الساعة )١٢( ظهراً من اليوم 

األخر. 
الحقوقي احمد حمزه كريم

مدير التسجيل العقاري يف النجف االوىل
������������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : ٧٠٠١٠/ ٣ حي امليالد
املحلة او رقم واسم املقاطعة :  ٤ جزيرة النجف

الجنس:  دارين مفرزة بصورة غر رسمية 
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  ٢٠٠م٢
املش�تمالت :   غرف�ة وصاله واس�تقبال ومطب�خ وصحيات ومن 

األعىل هيكل سقوف شيلمان
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : ضياء عبد النبي يارس
مقدار البيع : حصته من العقار

س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف األوىل يف املزايدة العلنية 
العق�ار املوصوف اع�اله العائد للراهن ) ضياء عب�د النبي يارس( 
لقاء طلب الدائن املرتهن ) املرصف الصناعي/ فرع الكرار( البالغ 
)١8٠٠٠٠٠٠( ثمانية عرش مليون  ديناراً فعىل الراغب يف االشراك 
فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )٣٠( يوماً اعتباراً من اليوم التايل 
لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً معه تأمينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل عن ١٠% م�ن القيمة املق�درة للمبيع 
البالغة )٣٠٠٠٠٠٠٠( ثالثون مليون ديناراً وان املزايدة س�تجرى 

يف الساعة )١٢( ظهراً من اليوم األخر. 
الحقوقي احمد حمزه كريم

مدير التسجيل العقاري يف النجف االوىل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد ٢١٣١/ب٢٠٢١/٣

التاريخ ٢٠٢١/٤/٢٩
اعالن

اىل / املدعى عليهما )عباس نعيم  حميدي واياد كاظم 
حميدي( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدكما والذي 

يطلب فيها الحكم 
 بالزامكما بتاديتكما  له  و بالتكافل والتضامن بينهم 
مبلغا قدره )٦٠٠$  عن القرض  املؤرخ ٢/٢٢/٢٠١8  
ونظ�را لثبوت مجهولية مح�ل اقامتكما كون اعلنوان 
وهميا  حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف محكمة بداءة 
بغ�داد الجديدة لذا تق�رر تبليغكما اعالن�ا بصحيفتن 
محليتن يوميتن بموعد املرافعة ٢٠٢١/٥/٩ الساعة 
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد ٢١٤٠/ب٢٠٢١/٣

التاريخ ٢٠٢١/٤/٢٩
اعالن

اىل / املدع�ى عليهم�ا )رغدة احمد كري�م واحمد كريم 
محمود( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اع�اله ضدك والذي 

يطلب فيها الحكم 
 بالزامكما  بتاديتكما له  بالتكافل والتضامن فيما بينهم 
مبلغا قدره )٢٠٠$  عن القرض  املؤرخ ٢٠١٩/١/٢٢  
ونظرا لثب�وت مجهولية محل اقامتكم�ا كون العنوان 
وهميا  حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف محكمة بداءة 
الرصاف�ة  واش�عار مخت�ار محلة ١٣١ احمد س�لمان 
محمود  لذا تقرر تبليغكما اعالنا بصحيفتن محليتن 
يوميتن بموعد املرافعة ٢٠٢١/٥/٩ الس�اعة التاسعة 
صباح�ا وعند ع�دم حضوركما او ارس�ال م�ن ينوب 
عنكم�ا س�وف تجري املرافع�ة بحقكما غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد ٢١٧١/ب٢٠٢١/٣

التاريخ ٢٠٢١/٤/٢٩
اعالن

اىل / املدعى عليه االول )ضياء لطيف كاظم( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اع�اله ضدك والذي 

يطلب فيها الحكم 
 بالزامك  واملدعى عليهم االخرين  بتاديتك له  و بالتكافل 
والتضام�ن مبلغا ق�دره )٩٩8$  عن الق�رض  املؤرخ 
٢٠٠٥/١٢/٤  ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة اس�تئناف 
الكرخ  واش�عار مختار ناحي�ة املنصور الغزالية حيدر 
جمال نصيف تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن 
يوميتن بموعد املرافعة ٢٠٢١/٥/٩ الس�اعة التاسعة 
صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول

القايض
خالد جابر عبيد

���������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد ٢١٧٣/ب٢٠٢١/٣
التاريخ ٢٠٢١/٤/٢٩

اعالن
اىل / املدع�ى عليهم�ا )اراك�ي فاجيك ارش�اك وكرار 

حسن عبد مسلم( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اع�اله ضدك والذي 

يطلب فيها الحكم 
 بالزامكم�ا  بتاديتكما له و بالتكافل والتضامن بينهم 
مبلغا قدره )١٤٠٠$  عن القرض  املؤرخ ١٣/٢٠١8/8  
ونظرا لثب�وت مجهولية محل اقامتكم�ا كون العنوان 
وهميا  حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف محكمة بداءة 
بغ�داد الجديدة   لذا تقرر تبليغكم�ا اعالنا بصحيفتن 
محليتن يوميتن بموعد املرافعة ٢٠٢١/٥/٩ الساعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضوركما او ارس�ال من 
ين�وب عنكما س�وف تج�ري املرافعة بحقكم�ا غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد ١88٣/ش٢٠٢١/٦

التاريخ ٢٠٢١/٤/٢8
اعالن 

اىل / املدعى عليه / عباس فاضل رضا   
 اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا بالدع�وى املرقم�ة 
بحق�ك  غيابي�ا   ٢٠٢١/٣/٣١ يف  ١88٣/ش٢٠٢٠/٦ 
والق�ايض تاييد حضان�ة االطفال كل م�ن ابو الفضل 
وحي�در للمدعية رس�ل فيصل هان�ي وملجهولية محل 
اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار 
محل�ة الجدي�دة ٣ النج�ف ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك 
بالقرار بواسطة صحيفتن محليتن يوميتن ولك حق 
االعراض ع�ىل الق�رار  الغيابي خالل امل�دة القانونية 

وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

عيل جبار الخزعيل
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : ١ / تظلم / ٢٠٢١

التاريخ ٢٠٢١/٤/٢٩
اعالن 

اىل / املتظلم عليه / جنيد جليل ياقو   
اقام�ت املتظلمة خمائل حامد ناج�ي تظلم بالعدد ١/ 
تظل�م /٢٠٢١ امام ه�ذه املحكمة والت�ي تطلب فيها 
اس�تصدار حجة اذن باستصدار جواد سفر للقارصين 
ع�يل وش�هد وملجهولية مح�ل اقامتك وحس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واش�عار مختار حي العروبة / النجف 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بموض�وع التظل�م وبموعد 
الجلس�ة اعالنا بواس�طة صحيفتن محليتن يوميتن 
وعلي�ك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد الجلس�ة 
الق�ادم املواف�ق ي�وم ٢٠٢١/٥/٥ الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري الجلس�ة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

رائد عبد هاشم املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد ٢١٧٤/ب٢٠٢١/٣

التاريخ ٢٠٢١/٤/٢٩
اعالن

اىل / املدعى عليهم )عصام عامر صادق وعلياء عدنان 
حسن وعماد عدنان حسن ( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
  اضاف�ة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاله ضدك والذي 

 CHF يطلب فيها الحكم
والتضام�ن  بالتكاف�ل  و  ل�ه  بتاديتك�م  بالزامك�م    
بينك�م مبلغ�ا ق�دره )٣٧٥٠$  ع�ن الق�رض  امل�ؤرخ 
٢٠١8/٢/٢٦  ونظرا لثب�وت مجهولية محل اقامتكم 
ك�ون العن�وان وهميا  حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
يف محكم�ة اس�تئناف الكرخ  واش�عار مخت�ار ناحية 
املنص�ور حي العدل محلة ٦٤٧ عدي محمد عيل صالح  
لذا تقرر تبليغك�م اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن 
بموعد املرافعة ٢٠٢١/٥/٩ الس�اعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضوركم او ارس�ال من ينوب عنكم سوف 

تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد ١١٩٤/ب٢٠٢١/٣

التاريخ ٢٠٢١/٤/٢٩
اعالن

اىل / املدعى عليها )فريال جبار مراد( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اع�اله ضدك والذي 

يطلب فيها الحكم 
 بالزام�ك واملدع�ى علي�ه عب�اس فاضل عب�د العباس   
بتاديتكما ل�ه  بالتكافل والتضامن فيم�ا بينكم مبلغا 
ق�دره )٢٧٥٠$  ع�ن الق�رض  امل�ؤرخ ٥/8/٢٠٢٠  
ونظ�را لثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار رشي�ط الرموك ٢ 
كاظم هاشم امليايل   لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن 
محليتن يوميتن بموعد املرافعة ٢٠٢١/٥/٩ الساعة 
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد ٢١٣٣/ب٢٠٢١/٣

التاريخ ٢٠٢١/٤/٢٩
اعالن

اىل / املدعى عليها )زهراء عيل جعفر( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اع�اله ضدك والذي 

يطلب فيها الحكم 
 بالزامك واملدعى عليه حس�ن جاسم راهي   بتاديتكما 
ل�ه  بالتكاف�ل والتضام�ن فيم�ا بينك�م مبلغ�ا قدره 
)٤٠٠$  ع�ن الق�رض  امل�ؤرخ ٢٠١8/١٠/٣  ونظ�را 
لثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة الكوفة  واش�عار مختار 
الجمهوري�ة  حس�ن ع�الوي الحمي�داوي  ل�ذا تق�رر 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن بموعد 
املرافع�ة ٢٠٢١/٥/٩ الس�اعة التاس�عة صباحا وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد ٢١٢8/ب٢٠٢١/٣

التاريخ ٢٠٢١/٤/٢٩
اعالن

اىل / املدعى عليه )اثر فاضل  كاظم( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
 اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقم�ة اعاله ضدك والذي 

CHF يطلب فيها الحكم
 بالزام�ك  بتاديتك ل�ه  واملدعى عليه الثان�ي بالتكافل 
والتضام�ن فيم�ا بينك�م مبلغ�ا ق�دره )١8٠٠$  عن 
الق�رض  املؤرخ ٢٠١٩/٩/١٥  ونظرا لثبوت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف محكمة 
ب�داءة الش�عب ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتن 
محليتن يوميتن بموعد املرافعة ٢٠٢١/٥/٩ الساعة 
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد ٢١٢٩/ب٢٠٢١/٣

التاريخ ٢٠٢١/٤/٢٩
اعالن

اىل / املدع�ى عليهم�ا )قحط�ان عدن�ان عزيز ومحمد 
فاضل حسن( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدكما والذي 

يطلب فيها الحكم 
 بالزامكم�ا  بتاديتكم�ا ل�ه واملدع�ى علي�ه الثال�ث و  
بالتكاف�ل والتضامن بينهم مبلغ�ا قدره )8٤٠٠$  عن 
الق�رض  املؤرخ ٢٠١٩/٣/٢٦  ونظرا لثبوت مجهولية 
مح�ل اقامة املدع�ى عليه االول قحط�ان عدنان عزيز 
واختي�ار املدع�ى علي�ه الثان�ي محمد فاضل حس�ن 
عنوانا وهميا  حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة 
ب�داءة مدين�ة الصدر   واش�عار مختار قض�اء الصدر 
محل�ة ٥١٧ كريم عاتي حن�ش ورشح املبلغ القضائي 
يف محكم�ة بداءة الكرادة واش�عار مخت�ار محلة ٩٠٢   
لذا تقرر تبليغكما اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن 
بموعد املرافعة ٢٠٢١/٥/٩ الس�اعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضوركما او ارسال من ينوب عنكما سوف 

تجري املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد ٢١٤١/ب٢٠٢١/٣

التاريخ ٢٠٢١/٤/٢٩
اعالن

اىل / املدعى عليها )عذراء عيل عبد كوام( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اع�اله ضدك والذي 

يطلب فيها الحكم 
 بالزامك  واملدعى عليها امل عبود عبادي   بتاديتكما له  
بالتكافل والتضام�ن فيما بينكم مبلغا قدره )١٦٠٠$  
لثب�وت  امل�ؤرخ ٢٠١٩/٩/8  ونظ�را  الق�رض   ع�ن 
مجهولية محل اقامتك وحسب رشح املبلغ القضائي يف 
محكمة بداءة الكوت  واشعار مختار انوار الصدر االوىل 
موىس مجبل مصيخ لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن 
محليتن يوميتن بموعد املرافعة ٢٠٢١/٥/٩ الساعة 
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
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الشهادة بالصورة.. قراءة يف صور سجن أبو غريب
           وارد بدر السالم 

املع�ارص  اإللكرتون�ي  الواق�ع  م�ع 
جم�ال  يف  املتع�ددة،  ومش�تقاته 
السوش�يال ميديا وعالقاتها املبارشة 
بالحياة والص�ورة الثابتة واملتحركة، 
ليس لنا س�وى أن نع�رتف بأن العالم 
أصب�ح بحج�م رشيح�ة إلكرتوني�ة، 
عاب�رة للزم�ن وامللف�ات السياس�ية 
والعريض�ة،  الطويل�ة  واالجتماعي�ة 
تحت تكثيف الواق�ع وزواياه الكثرية 

ومنعطفاته الرسيعة.
الثورة اإللكرتونية العاملية التي أدخلتنا 
يف ه�ذا التكثيف املب�ارش، وّطنت فينا 
الق�درة التالية ع�ى التعامل املعارص 
مع رسدي�ات يومية كث�رية. وصارت 
الص�ورة- الثابت�ة واملتحرك�ة- جزًءا 
من صناعة األحداث وإحدى رسدياته 
املتعارف عليها، عندما يتكّثف الواقع 
وينح�رس يف رشائح ضوئي�ة صغرية، 
مثلما يمكن أن نكّثف التاريخ العريض 
يف رشائح إلكرتونية، ونس�تعيض عن 
مجلّ�دات ضخمة ملعاينت�ه وتدقيقه. 
وإذا كان التاري�خ هو م�ا مىض، فإن 
الحارض هو ما س�يميض أيًضا. وبني 
االثن�ني زمن رسي�ع بالتح�والت عى 
مختلف األصعدة الحياتية. فال توّثقه 
بإمكانياته�ا  الجدي�دة  الص�ورة  إال 
التقني�ة الهائلة، يف دّقته�ا ورسعتها 
يف التق�اط الح�دث، وتجميده يف زمن 
حدوثه، لتش�ري إىل ما قبله أو حتى إىل 

ما بعده.

أبو غريب.. الفضيحة
س�يبدو التاريخ بعيًدا نسبًيا بانشغال 
الرأي العام بفضيحة سجن أبو غريب 
املعروف�ة عاملًيا )2004( عندما انتهك 
حرم�ة  األمريكي�ون  املارين�ز  جن�ود 
الس�جن  يف  عراقي�ني  أرسى  أجس�اد 
املذك�ور بطريق�ة لي�س فيه�ا م�ن 
فروسية املحاربني بيشء. عندما قاموا 
بتعريتهم، وإذالل أجسادهم بالكالب 
البوليسية، والتلميح بإشارات الشذوذ 
و)..  البط�يء،  والتعذي�ب  الجنس�ية 
إجبار السجناء العراقيني عى التعرّي، 
البع�ض،  والتك�ّدس ف�وق بعضه�م 
وتعرّضهم للرضب، والصعق باألسالك 
بال�كالب،  والتخوي�ف  الكهربائي�ة، 
والحرمان من النوم، والوقوف لفرتات 
طويل�ة يف وضعي�ات مختلفة وس�ط 

قهقهات السجانني..(.
وسيبدو الحدث؛ بعد مرور سبع عرشة 
س�نة؛ كأنه بقي ألبوَم صور يف خزانة 
البنتاغ�ون وأرش�يفه ومس�تودعاته 
العس�كرية القديم�ة، بغط�اء أحداث 
تالية أكثر قسوة منه وأهمية، غري أن 
هذا لم يحدث بطبيعة الحال، أمام قوة 
الصورة وشهادتها وبقائها التاريخي 
مع الزمن. وستبقى أضعاف هذا املدى 
الزمني شاهدة عى فعٍل إجرامي خرج 
عن السياقات التقليدية يف التعامل مع 
األرسى املدني�ني. فالثقاف�ة الرقمي�ة 
اليوم ه�ي )اللغة( العرصية الصامتة 
يف حض�ارة اإللكرتوني�ات. ووجه من 
وجوه امليديا الجديدة، وال يمكن إنكار 
هذا التوصيل بارع النجاح يف الكش�ف 
عن كثري من خفايا السياسة وحروبها 
يف ملفاته�ا الرسي�ة. وبالت�ايل فه�ي 
مطلوب�ة زمنًيا للبحث واالس�تقصاء 
والتحقيق كش�واهد ألث�ر فعيل وقع. 
لذل�ك ل�م تس�تطع اإلدارة األمريكي�ة 
يف زم�ن ب�وش أن تتف�ادى واقعة أبو 
غري�ب أو تتنّك�ر له�ا أو تحذفها من 
أرشيف السياس�ة والحروب؛ لنجد أن 
الصورة األبو- غريبية أخذت مكانتها 
يف الذاك�رة الجمعية العاملية؛ بوصفها 
الحالة األكث�ر صدقية، عندما جّمدت 
جزًءا من حدث عس�كري - اجتماعي 

- نف�ي - تاريخ�ي، بينم�ا تش�ري يف 
واقعه�ا غ�ري املرئ�ي إىل ح�دث أكرب. 
فتس�اعد عى الكش�ف عن مالبسات 
كثرية يف الواقعة والحدث. وما التغيري 
الرادي�كايل الذي نحي�اه يف عاملنا اآلن، 
إال وج�ه من وجوه ع�رص االتصاالت 
الجديد يف معطياته اإللكرتونية. ولهذا 
فالش�هادة - الص�ورة تبق�ى حّية إىل 

أجٍل غري محدود.

الشهادة بالصورة.. الحس األكاديمي
بنحج�ل  رج�اء  التونس�ية  الباحث�ة 
وقفت عى مالبسات سجن أبو غريب 
عرب الصورة. وقرأتها أكاديمًيا ونقدًيا 
بطريق�ة تفكيكها وإحالتها وتأويلها 
إىل ما ه�ي عليه - قبل الصورة وحتى 
بعده�ا- يف كتابها املتمّيز »الش�هادة 
بالص�ورة- قراءة يف صور س�جن أبو 
غريب« ال�ذي اجتهدت كث�رًيا؛ برفقة 
املراج�ع النقدية الفاعل�ة؛ يف أن توّثق 
بح�س أكاديم�ي جريمة أب�و غريب، 
األس�ري،  العراق�ي  الجس�د  وانته�اك 
عن�د قراءت�ه ق�راءة مع�ارصة ع�ى 
ض�وء املنهجي�ات الحديث�ة يف العلوم 
والنفس�ية.  واالجتماعي�ة  األدبي�ة 
وال تع�دو قراءتن�ا له�ذه الق�راءة إال 
تنويًعا متضامًن�ا عى الحدث القديم، 
واستشفاًفا للواقع املؤلم الذي أفصح 
ع�ن س�ادية اس�تعمارية تنتم�ي إىل 
مرجعيته�ا املعروفة تاريخًيا. لذا نرى 
أن العرض س�يحاذي الن�ص الجمايل 
ال�ذي أبدعت في�ه الباحث�ة، ومنحته 
زخًم�ا كب�رًيا م�ن الكش�ف النق�دي 

الفاعل.
األدب  يف  أكاديمي�ة  باحث�ة  بنحج�ل 
العربي الحديث. متحصلة عى شهادة 
األس�تاذية يف اللغ�ة واآلداب العربي�ة 
 ،2002  - منوب�ة   – اآلداب  كلي�ة   -
وش�هادة املاجستري - اختصاص أدب 
2012 وتسعى لنيل شهادة الدكتوراه 

أيًضا.
يأت�ي ص�دور كتابه�ا )2019( بع�د 
زمن غري قصري من حادثة س�جن أبو 
غريب. ويضم قراءة واس�عة وشاملة 
ألدبيات الصورة، ورسدياتها املتعاقبة، 

وأهميته�ا القص�وى يف توف�ري األدلة 
املبارشة للحدث واإلشارة إليه يف زمنه 
وتاريخه وظروفه الحربية وأشخاصه 
واملنفذين؛  والفاعل�ني  االستش�اريني 
مّم�ا يتي�ح املج�ال ألن تس�اعد هذه 
القراءة بالوصول إىل حقيقة الجس�د 
أواًل، وماهيت�ه الرشقي�ة املغتصب�ة، 
وبالت�ايل معاين�ة توثي�ق الحدث عرب 
الص�ورة الرقمي�ة التي أخ�ذت مداها 
االجتماعي�ة  القطاع�ات  يف  الواس�ع 
والسياس�ية، إْذ ) تكون الصورة جزًءا 
من الحدث وأث�رًا باقًيا منه إذا محيت 
كل اآلث�ار( و)هي األث�ر املرئي( بينما 
يكاد املح�و يتالىش إىل ما بعد الصورة 

ولو بشكل رمزي. 
وما ب�ني املحو واألثر تط�وف بنحجل 
واالس�تعارات  الرمزي�ات  ه�ذه  يف 
والتأويالت إىل أبعد الحدود الكاش�فة 
له�ذا الفع�ل القمعي التعس�في الذي 
طال العّزل من العراقيني يف سجن أبو 
غري�ب. وهي صور صادم�ة، تلّخص 
الس�ادية املفرطة لدى جنود املارينز، 
مثلما ت�يش بالتوّحش الب�رشي الذي 
م�ورس ض�د أرسى ال ح�ول لهم وال 
قوة، أكثر مّما هو رد فعل عى عملية 
عسكرية ومقاومة طبيعية لالحتالل 
فالجس�د  العس�كرية.  ومش�تّقاته 
املق�ّدس يف الديانات كله�ا، خضع إىل 
اختبار تعس�في غري متكافئ، وخرج 
عن النس�ق اللغوي ومخياله الواس�ع 
يف ه�ذا الح�دث االس�تثنائي املماَرس 
ضد مجموعة مدنية ال ُتهمة واضحة 
له�ا. بل ت�م احتالل�ه بش�كل مبارش 
بطريقة رع�اة البقر التي نش�اهدها 
يف كالس�يكيات األف�الم األمريكية، يف 
واقعة مدّنس�ة أش�ارت إىل مجموعة 
من العالمات املختربية، وأولها كيفية 
أن يتحّول الجس�د الرشقي إىل )عدو( 
رشيف   - اجتماع�ي  وع�بء  صاحب�ه 
ين�وء به حامله أم�ام هيمنة ذكورية 
- أنثوية كاس�حة مس�لّحة بالبنادق 
والكالب الرشس�ة وأقنعة الذّل املرّكبة 
ع�ى الوج�وه. ومث�ل ه�ذا التخالط 
الجن�ي ال�ذي يبع�ث ع�ى الحياء يف 
فطرته الرشقية، س�نكون مع حاالت 

أوح�ت  وُمربك�ة،  ومث�رية  صادم�ة 
به�ا الص�ور الكثرية الت�ي خرجت إىل 
الفضاء االجتماع�ي العربي والعاملي، 
لتق�ول الكثري م�ن املخف�ي الضمني 
الذي يمكن للجمع تخّيله عى واقعيته 
الت�ي لم تظهر كلًي�ا. لكنها ظهرت يف 
واق�ع الخي�ال واملتصّور م�ن الحدث 
الفاج�ع. وهو خيال حتم�ي يقود إىل 
تفاصيل أخرى ل�م تقلها الصور التي 
اكتف�ت ب�أن تكون كما هي، س�اكنة 
تقريًبا. ولم تفتح جروح السجناء إىل 
نهايتها، غري أنه�ا كانت هي الجروح 
بذاته�ا؛ الجروح الواس�عة التي عانى 

منها أرسى منفردون إىل النهاية.
يف ه�ذا التقريب النس�بي ب�ني الصور 
والسجناء واملسجونني، تقف الباحثة 
ع�ى املص�ّور ال�ذي اس�تهوته لعب�ة 
التعذيب الخارقية، بأن يكون ش�اهًدا 
وممارًس�ا للفعل نفسه. بتلّذذ سادي 
أحك�م طوقه عى املجموعة األس�رية 
التي فق�دت اتجاهات أجس�ادها مع 
الكالب املفرتسة والصعق الكهربائي. 
ب�ل إن )التلّذذ بالتعذيب يصل منتهاه 
بنش�وة التصوي�ر( بص�ورة مبتذل�ة 
تفصح عن مهيمن�ات عدائية قاّرة يف 
النزعة العدوانية األمريكية؛ فالصورة 
- الحدث التي ش�غلت اإلعالم العاملي، 
ه�ي إنتاج هوليوودي ب�ارع اإلخراج، 
واملص�ّور الذي رافق انتهاك األجس�اد 
اإلدان�ة  يوّث�ق  أيًض�ا  ه�و  العاري�ة، 
املعكوسة من دون أن يعرف، فالوعي 
التصوي�ري لدي�ه ييش بأن�ه )يصنع 
حدًثا(، ولكن الحقيقة هي أنه يصنع 
ويزّك�ي  فيه�ا،  ويس�اهم  جريم�ة، 
فاعليها من املجّندين واملجّندات الذين 
تناوبوا ع�ى إهانة الجس�د العراقي- 
الرشق�ي يف أعى مراح�ل اإلهانة؛ بما 
يش�فُّ عن أحقاد مضمرة - تاريخية 
– نفس�ية، تب�نّي ع�ى نحٍو م�ا جزًءا 
م�ن املنطقة املعتمة م�ن وعي هؤالء 
الجنود والضباط الذين ارتكبوا جريمة 
الفع�ل- التصوي�ر، قب�ل أن يرتكب�وا 
الجريمة ذاتها بسحق الجسد وإذالله 

يف نوازع عدوانية غري مربرة.
املصّور الذي ال يعي الحالة التاريخية 

اللقط�ات  بفع�ل  فيه�ا  الت�ي دخ�ل 
الكثرية التي مارسها بنشوة وسادية، 
ه�و وجه ال يق�ع خلف الص�ورة. بل 
ه�و يف داخلها. يف املش�هد االقتحامي 
الفردي الذي التقط ألولئك العّزل. ويف 
إطار املش�اركة التصويرية املقصودة 
س�يكون املصّور أو املص�ّورون نتاج 
هذه العقلي�ة املتضامنة يف س�لوكها 
املتشابه، مثل كالب الصيد التي تسلّم 

فريستها إىل صيادها..!
لهذا نج�د يف قراءة الباحث�ة بنحجل، 
املعرفية  اإلبستمولوجية  وبمحّدداتها 
بالح�دث  االهتم�ام  )يتوف�ر  أن�ه 
والشهادة والصورة(، ويف هذا الثالثي 
املتالحق، تطرح الكثري من التساؤالت 
املبدئي�ة فهل أبو غري�ب حدث؟ وهل 
أعمال التعذيب والعنف الجس�دي هي 
الح�دث؟ ه�ل التصوير ه�و الحدث؟ 
أم نرشها هو الح�دث؟ ومن مجموع 
هذه األس�ئلة عن حدث واقع واحد يف 
سجن أبو غريب، تتشّيأ الصورة الكلية 
إىل وح�دات تصويرية صغ�رية، لكنها 
تنتظ�م بناظ�م واح�د ه�و: الجريمة 
املص�ّورة. باعتب�ار أن الص�ورة له�ا 
قابلية عى )إنتاج املعنى( وأن )عالقة 
الص�ورة بالح�دث هي عالق�ة الجزء 
بالكل( وهذا الجزء - الصورة الواحدة 
تروي بلغتها عّم�ا وراءها من أحداث 
وليس حدًثا واح�ًدا. فالصورة تجميد 
لحظ�ة حدثت بالفعل. ولكنها تش�ري 
إىل الفع�ل املتقّدم، بل وحت�ى املتأّخر 
من�ه. وألننا )نعي�ش بالفعل يف عرص 
الصورة( - حس�ب تعبري آبل جانس- 
فإن العرص برّمته يخضع لهذا التأويل 
املبارش. وليس�ت الصورة بمعزل عن 
الحياة اليومية مهما تفرّعت وانقذفت 
إىل أبع�د الزواي�ا عتم�ة. وبالتايل فإن 
األبو-غريبي�ة،  الصوري�ة  الع�روض 
وه�ي هوليوودية بامتي�از، تعرّب عن 
والعس�كرية  األخالقي�ة  املس�تويات 
يف السياس�ة األمريكي�ة، كم�ا تش�فُّ 
عن الن�وع الس�ادي يف أع�ى درجاته 
توحًش�ا وقابلية عى اإلفراط يف هذه 
الرسديات البوليس�ية املمارَس�ة ضد 
اآلخر- األعزل. لذا فاملعنى الذي تنتجه 

الصورة، هو املعن�ى األول والحقيقي 
للحدث املشار اليه.

ربحت الحرب وخرست اإلعالم
ه�ذه  م�ع  تفاعل�ت  الت�ي  بنحج�ل 
الصور- الحدث بمنهجي�ة أكاديمية، 
بوصفه�ا ص�وًرا )صادم�ة(، أنجزت 
ه�ذا الكت�اب املائز تح�ت مقتضيات 
التمهيد والتحلي�ل والوصف والتأويل 
والدراسة الشاملة، من دون أن تفوتها 
مناس�بة  ومصدري�ات  مرجعي�ات 
لتوطيد العالقة املماثلة - السلبية بني 
سجن أبو غريب وما يشابهه يف العالم 
اآلخ�ر كمعتق�الت النازي�ة الش�هرية 
وغريها، يف محّدداتها اإلبستمولوجية، 
لنرى أن مثل ه�ذه املحّددات املعرفية 
الدارس�ة  الفلس�فية  تنظرياته�ا  يف 
لطبيع�ة املعرف�ة البرشي�ة وأنواعها 
وقيمه�ا املتع�ّددة ومعياريتها لألبعاد 
املعرف�ة  م�ن  تق�رتب  االجتماعي�ة، 
بالس�ياقات  الهتمامه�ا  التحليلي�ة، 
فالص�ورة  والثقافي�ة.  االجتماعي�ة 
األبو-غريبي�ة ال ُتعزل عن مصدريتها 
التصويري�ة الس�ادية. وال ُتع�زل عن 
الثقاف�ة الش�عبية - التاريخي�ة التي 
يحملها الس�جناء، تحت وطأة سياط 
الجالدين ودرايتهم يف األثر التصويري 
الذي يراهنون عى جديته )التذكارية( 
بنوعيته الفريدة، من بشاعة فيها من 
الفس�ق والفجور والش�ذوذ ما يمكن 
ملث�ل تلك الصور من ق�درة فائقة عى 
تخزينه زمنًي�ا؛ وإش�هاره كتلويحة 
»انتصاري�ة« لواق�ع س�يايس مهزوم 
الضخم�ة.  العس�كرية  اآلل�ة  أم�ام 
وبالتايل فإن )الحدث الفعيل( ليس هو 
الص�ورة األبو-غريبية ولي�س ذاكرة 
الخي�ال كم�ا نحس�ب، بل ه�و الذي 
حدث قب�ل وأثناء وبع�د الصورة، مع 
هذه الثالثي�ة الزمنية التي مارس�ها 
املارينز األمريكيون بشكل سافر. فيه 
من القس�وة أكثر ما فيه من املواجهة 
املعت�ادة يف ح�روب املقاوم�ة ورّدات 

الفعل غري املحسوبة فيها.
الص�ورة  بتش�كيل  وحينم�ا نم�يض 
الحدثية يف س�جن أبو غريب، ستظهر 
الص�ورة الواح�دة التي تش�ّتتت عى 
وحدات صغرية؛ يف قف�زات تصويرية 
املدّرب�ة  ال�كالب  تفرتعه�ا  رسيع�ة، 
واملجّندات الشقر والسالسل واألقنعة 
الس�ود واألس�الك الكهربائي�ة. وهذا 
خلي�ط ال يدع�و إىل التأّم�ل والتأويل، 
معرف�ة  رس�م  إىل  يدع�و  م�ا  بق�در 
صحيح�ة لصفح�ة عس�كرية ق�ذرة 
األمريكي�ة  العس�كرية  مارس�تها 
يف ذل�ك الس�جن. فخ�رست إعالمًي�ا 
بعدما ربحت عس�كرًيا. مما يدعو إىل 
التفس�ري السوس�يولوجي كونه أكثر 
العنارص التحليلية اقرتاًبا من الحادثة 
– الحدث؛ وُيلزم التوّس�ع يف تاريخية 
املجتمع�ات  يف  وحلول�ه  املفه�وم 
املع�ارصة وأثره الس�لبي يف تقويض 
س�الالت الحياة االجتماعي�ة القائمة 

عى قانونيتها وضبطها.

الحدث اإلعالمي.. مؤّوالت القراءة
هذه الفضيحة التي تداولتها وس�ائل 
اإلعالم بطريقة واس�عة جًدا، حّددت 
فيها الباحثة منهجه�ا القرائي وهي 
ُتص�ّدر ُمؤّوالته ع�رب املنهج البرييس 
)تشارلز س�اندرز بريس( بالعالمات 
األيقوني�ة الت�ي تحّدد وجه�ة النظر 
الفلس�فية الس�يموطيقية، كاش�فة 
ب�ني  للعالم�ات  الداللي�ة  الوظيف�ة 
س�لبيتها وإيجابيته�ا أو بني صدقها 
وكذبه�ا؛ يف ُبعدها التمثييل، التواصيل 
أو الداليل. فاملؤّول املبارش هو ظاهرة 
واإلس�المية  العربي�ة  االحتجاج�ات 
يمّث�ل  أويل  كش�عور  والعاملي�ة 

)الصدم�ة.. وبه تتش�ّكل الفضيحة( 
ب�رّد فع�ل طبيع�ي له�ذه املش�اهد 
وجنونه�ا  س�ادّيتها  يف  )املخيف�ة( 
العبث�ي. أم�ا امل�ؤّول الدينام�ي فهو 
القائ�م عى جملة معطي�ات ميدانية 
وشبحية يف النفي أو عدمه والتشكيك 
بحدوث�ه أو هو واقع فع�اًل. فالصور 
املتتالية التي أخرجت الضمري العاملي 
من س�باته، ال يمكن أن تكون كاذبة، 
وه�ي )ت�ؤّرخ( الح�دث يف أكث�ر من 
زاوية، لتؤّكد س�ادّية اآلخ�ر يف تنفيذ 
األوامر العليا ملمارس�ات غري إنسانية 
جلّي�ة، فضحتها الصور التي انعتقت 
م�ن الس�جن وطاف�ت ح�ول العالم. 
فيما يبقى امل�ؤّول النهائي )محاولة 
للخ�روج ع�ن الدائ�رة التأويلية. أي 
مرحل�ة تخّطي فهم الح�دث وتعقله 
إىل تطويقه وربطه بمؤثرات خارجية 
أخرى..( وه�ي مرحلة الحقة للصور 
كخط�وة  الفاضح�ة،  الحقيقي�ة 
)انتقالي�ة.. م�ن التأوي�ل الفوري إىل 
التربي�ري إىل االعتذار..( عى أس�اس 
االع�رتاف بالخط�أ والخطيئ�ة، أمام 
أيقوناته�ا  يف  اإلش�هارية  العالم�ات 
الداللية الب�ارزة التي أحكمت الطوق 

عى الفعل يف جريمته البشعة.

تحليل الصور
).. الصور ال تمّثل كل الحقيقة ولكنها 
تمث�ل عّينة م�ن الحقيق�ي(، وهذه 
العينة الفوضوية يف مزاياها املبارشة 
ه�ي فضيحة م�ن الن�وع الثقيل بني 
ج�دران الس�جن؛ فالفضيح�ة الت�ي 
تّم�ت بالصور )بدت وكأنها إش�ارات 
خفي�ة متقطع�ة لحقائ�ق ال تب�رص 
بالع�ني املج�ردة( والحقائ�ق الكبرية 
كلي�ًة.  نش�اهده  م�ا  ليس�ت  ه�ي 
بل ه�و م�ا ت�وارى منه�ا واحتجب. 
الس�جن  فض�اء  يف  ش�اهدناه  وم�ا 
الفضيح�ة وتجذير  لبل�وغ  إش�ارات 
لصريورتها الواقعة. وما دام الس�جن 
فض�اًء مغلًقا س�وى من الس�جانني 
واملس�جونني، فإن فضائ�ح أكرب من 
الصور تجري قبل عدسة التصوير يف 
خياٍل تعس�في، يمكن بلوغه وتخّيله 
بض�وء رشائح الص�ور التي تقاطرت 
من داخل السجن، الكتشاف الفظاعة 
التي كانت تجري عى أجس�اد هؤالء 
اله�رم  كص�ورة  البس�طاء،  األرسى 
البرشي الذي تكّدس�ت فوقه أجس�اد 
املس�جونني، مثل اس�تعراض لسريك 
متجول وهو )مشهد معّقد ومرّكب..( 
بوج�وه غائبة خل�ف األقنعة )غياب 
الجسد.. هو غياب الهوية( اجتماعًيا 
يف سلس�لة أرادتها املجن�دات انتصاًرا 
عى الجس�د الرشقي، بظاهره املعّبأ 
بمخ�زون جني أل�ف- ليالتي. وهذا 
أم�ر من املضم�رات يف س�يكولوجية 
وج�دن  الالت�ي  الداخلي�ة  املجّن�دات 
يف إذالل ه�ذه األجس�اد )الرشقي�ة( 
»انتص�اًرا« قيمًي�ا ذاتًي�ا وجماعًي�ا، 
لتبديد عنفوان فكرة الجس�د الرشقي 
الصورية  اإلشهارات  وفحولته. ولعل 
التي طالعناها، ال تخلو كلها من هذه 
الفكرة التي استحوذت عى املجّندات 
)ع�ورات(  كان�ت  وم�ا  واملجّندي�ن. 
غبي�ة  إش�ارات  س�وى  املس�جونني 
له�ذا املنحى ال�ذي التقطت�ه هواتف 
املجّن�دات واملجّندين، وه�م ينفردون 
الوحي�دة. وكأنم�ا  األجس�اد  به�ذه 
أرادوا إيص�ال فكرة انهي�ار الذكورية 
الرشقية واإلس�المية، حيث )اس�تغّل 
األمريك�ي فك�رة الخج�ل والحياء يف 
املجتمع اإلس�المي فبحث عما يجلب 
الدن�س والع�ار...( وه�ذا م�ا حلّلته 
الباحثة، مس�تندة عى مجموعة من 
الصور العارية امللتقطة يف س�جن أبو 

غريب.

ال تـتـبـعـنـي
           حسن أكرم

أعرف تلك االستعدادات التي يحتاجها أّي شخص ليودّع 
أحداً ما. أعرفها وأفهم جّيداً أنَّ الحياة وداعات متكّررة، 
وأعرف ِمْن أّي نوع ِمَن النس�اء هي حليفتي. أس�ّميها 
»حليفت�ي« ألّن�ي أرى الحياة عى أّنها حرب مس�تمرّة 

وأن َمْن ُيحّبك يعني أنه يحالفك يف تلك الحرب.
وحليفت�ي فائق�ة الجمال تمل�ك وجهاً ريفي�اً وعينني 
واس�عتني حاّدتي النظرات تتوّسطان وجهاً مصقوالً، 
وأعتق�د أنَّ ذل�ك كلُّ ما طلبت�ه يف مراهقت�ي: »عينان 

واسعتان ووجه مشدود«.
ال أذكر بالضبط كيف تعرّفُت إليها، لكن ما أذُكره أنها 
دخلت حياتي وَمألتها برسعة. وللصدفة، يف اليوم األول 
الذي َطرقت فيه بابي، كنُت للتّو قد فّكرُت بأن أتحالف 
معه�ا، ولم يح�دث يشٌء خارق يف ذلك الي�وم، غري أننا 
رقصنا وس�معنا األغاني وقّبلنا بعضنا ثالثاً وس�بعني 
مرّة أو تس�ع وس�بعني، ثم رسع�ان ما غ�ادرت، وقد 
َتركت يل »مزامنة« لحس�ابها عى »واتساب« لترتكني 

أتتبُع أثرها.
وَصلَ�ت للمطار ورصُت أراقب مواعيد الرحالت وأخّمن 
عى متن أّية طائرة س�تكون. َتَعّمدْت كّل ذلك، تركتني 
أاُلحقه�ا بقلب�ي وعق�يل. وعندما عادت بعد أس�بوع، 
استقبلتها بوابل من القبل، ومن املؤسف أنه قد فاتني 

أْن أعدَّ تلك الُقَبل.
ل�م نتح�ّدث كثرياً عّمن تك�ون هي أو َمن أك�ون أنا أو 
كيف سيكون العالم. كّنا نرغب يف اختزان طاقة الحّب 
ه�ذه دون أن نلوّثه�ا بالروت�ني. بقين�ا هكذا س�بعة 
أش�هر، يتحاىش أحدنا اآلخر. لم ننزلق إىل حوار طويل 
أو نقاش عّما سنفعل أو ُيفعل بنا، َظللنا ُمحتاطني من 

أن نسقط يف رغبة املعرفة.
أنا أجهُل من تكون، وأقول عنها صاحبة العني الواسعة 
فحس�ب، وه�ي ربم�ا تجهل ش�يئاً واحداً عن�ي؛ أنني 

أتعذب اآلن لفراقها.
صحوُت صب�اح يوم األحد. لم أكن ق�د انتبهت إىل أنها 
ذهبت. ثيابه�ا موج�ودة، حقائبه�ا، عطورها وحتى 
غطاؤها الذي تحّبه. كانت قد طلبت يف أول يوم أن تنام 

يف الغرفة وحدها، وشّددت عى أن تقفلها باملفتاح من 
الداخل. تركُت لها ذلك، جلس�ُت عى الكنبة. كنت أضع 
كتاب�اً يف ي�دي وأُلّقن نف�ي: »يوٌم ع�ادي ولن يحدث 

يشء، يوم عادي ولن يحدث يشء«.
إاّل أنني لم أمس�ك بكلم�ة واحدة من الكت�اب، لم أكن 
أتحّس�س وج�وده، حتى ي�دي التي تحمله ��� كأنها 
عصا أو مس�ند �� نس�يُتها تماماً، كنت أُفّكر وأس�أل 

نفي مراراً هل سترتكني وحيداً هنا؟
س�معُت صوت املفت�اح وهو ي�دور يف القف�ل، تنّبهت 
لكتابي ورصت أستعيد يدي من جديد، وقّررُت أن أظّل 
منش�غالً بما يف يدي. فجأًة تحّسس�تُ وجودها قربي، 
أزاحتن�ي إىل ط�رف الكنبة وتوّس�دت بقرب�ي، بعد أن 

سحبت السيجارة من يدي وأبعدت املنفضة عّني.
تهادت بثوبها األس�ود املطّرز بالزه�ر وتمايلت كأنها 
ُتعّشق جس�دها بجسدي. الفس�تان قصري جداً؛ أظّنه 
أق�رص من عم�ري. تلّحف�ْت بغطائها األبي�ض )َنْفس 
الغط�اء ال�ذي أضّم�ه اآلن إىل صدري( وهمس�ت يل أِن 

اقرتْب أكثر.

ما يصعب عيّل فهمه أنني إىل اآلن ال أس�تطيع استعادة 
ُقبلة واح�دة من تلك الُقبل، رغم أنني أجهدُت نفي يف 
الرتكي�ز يف تلك اللحظة، وودت أن أمس�ك الوقت معها 

وأشّده كما شددتها إيلّ وقّبلتها.
وج�دُت الي�وم دفرتاً صغرياً ج�ّداً تحت الكنب�ة، بعدما 
كن�ت قد ارتمي�ت عى األرض أتلّوى م�ن األلم. تلّقفته 
كأن�ه آخ�ر بقاي�ا العال�م، وتصّفحت�ه وكنت آم�ُل أن 
يك�ون قد ُكتب علي�ه الكثري من الذي ل�م ننطق به. يف 
الصفح�ة األوىل كان اس�م حس�ابها ع�ى »الجيميل« 
ورمزه الرسي، كأنها فعلت ذلك لتتذّكره وهي تنشئه 
أّول م�رة. ويف الصفحة الثانية مفردات متناثرة، كانت 
عى هذه الشاكلة: »تجنيد، منحة، رجل، محّطة، بيت 

وطريق«.
يف الصفحة الثالثة كلمات أُخرى مش�طوبة ال يمكنني 
تمييزها. وأنا أقلب الصفحات س�ألُت نفي هل َتركته 
عن عمد؟ أم أنه سقط سهواً؟ هل توّرطُت للتو يف لعبة 

من تصميمها؟ أم أنها تدلني عى الطريق؟
وبعد أن َتركْت باق�ي الصفحات فارغة، كتبْت التايل يف 

الصفحة األخرية: »إّنني، وبطريقة ما يصعب رشحها، 
أكره اآلخرين ولحسن حّظي أنني أسكن معك وأعرف 
أن�ك تكرههم أيضاً. لذا، وم�ن دون اتفاق بيننا، وجدنا 
أنفسنا قد وضعنا جداراً معنوياً يف البيت، ال يجرؤ عى 
تخّطيه أحد. ورّبما ألشهر طويلة لم نتحّدث مع بعضنا 
البعض، وهذا م�ا جعلني أكثر كرهاً للبرش، حّتى أنني 
فّك�رُت مرّة �� وخل�ُت أّنك تريد ذلك أيض�اً �� أن أضع 
ملصق�اً عى باب الش�قة أكتب في�ه: نْمُقت البرش وال 

نحب أن ُيطرق بابنا.
وم�ع كل يوم أصح�و فيه وأج�دك تنظر ع�رب النافذة 
لتستعيد توازنك، أرغب يف إخبارك أّنني ال أطيق وجودك 
ح�ويل. ُيجهدن�ي أن أّظل ُمداومة ع�ى مراقبتك. فعلت 
ذلك كّل تلك األش�هر، وال أوّد أن أعرف�ك أكثر. ال أوّد أن 
تنطفئ م�ن حياتي وتصري مثل اآلخرين. أريدك هكذا، 
ُك�رًة مش�تعلة يف صدري. لذا س�أترك ل�ك فراقي الذي 
س�يتحّول إىل جم�رة متوّهجة كلّم�ا تذّكرَتني، تحرتق 

لتذيب صدرك كلّما تذّكرت أنني ما زلت أحبك.
ال تتبعني...«.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل،بس�بب الظ�روف املتغرية، 
يب�دو أن هدفك خارج الس�يطرة م�ن جديد. ال 
يج�ب أن ينتابك اليأس واإلحب�اط؛ ابدأ بإعادة 
التفك�ري يف املوق�ف بتمع�ن. ق�د يك�ون مجرد 
انطباع ويمكن جعل الخسارة يف أضيق الحدود 

باتخاذ اإلجراءات املناسبة.

عزي�زي برج الثور،  أنت أنس�ان م�رن وتتقبل 
التغي�ري، كما أنك تم�ر بفرتة سلس�ة، فكل ما 
تقوم ب�ه ال يتطلب مجهود م�ن قبلك ونتيجته 
جيدة. انتفع من ه�ذه األوقات املمتعة للتقدم 

يف تحقيق أحالمك وطموحاتك! مع ذلك

عزيزي برج الجوزاء، اس�تعد ل�كل ما هو غري 
متوق�ع، فاملفاجآت الس�ارة يف انتظارك. فوق 
ذل�ك، رشي�ك حياتك يحتفظ ب�يء خاص لك، 
ولك�ن ال تجعل توقعاتك ترتفع أكثر من الالزم، 
وكن ش�كوًرا عىل كل ما تتلقاه. سوف يتفاعل 

األصدقاء معك بإيجابية

عزيزي برج الرسط�ان،إن العراقيل التي تنبأت 
بقدومه�ا من�ذ ف�رتة طويل�ة تظه�ر تدريجًيا 
وتتح�ول إىل واقع، وب�ات تفاديها مس�تحيالً. 
واج�ه تلك التحدي�ات يف أرسع وقت، حتى وإن 

كانت املهمة صعبة. كلما تأخرت يف ذلك

عزيزي برج األسد،اذا كنت ترغب يف النجاح ويف 
تحقيق يشء ذو قيمة، فحان الوقت أن تتحالف 
م�ع اآلخرين، ق�د يكونوا أقرب�اء أو أصدقاء أو 
زمالء يف العمل. ال ت�دع الفرصة تفوتك، فيجب 
عليك االنتفاع من هذه الفرصة وبذل مجهود. 

عزي�زي برج العذراء، يمكنك اليوم تبني موقًفا 
مؤيًدا لتقوية الروابط األرسية، وس�وف تتقبل 
عائلتك ذلك بس�عادة وس�وف تدعمك بشدة يف 
خططك. هذا التعزيز يف العالقات سوف يستمر 
أيًضا يف حياتك العاطفية. قد تتقرب من شخص 

محدد، قد ينتج عن ذلك عالقة طويلة املدى.

عزي�زي برج امليزان، هناك بعض التغريات التي 
تحدث يف حياتك، فال تخجل من ذلك، واس�تقبل 
العالم برتحاب. س�وف تلتقي بأش�خاص جدد 
يمكن�ك االس�تمتاع معه�م وإقام�ة عالق�ات 
ذات معنى. بالنس�بة للمس�ائل املهنية، سوف 

تصادفك بعض التحديات.

عزي�زي ب�رج العقرب،هن�اك م�ا يعوق�ك عن 
التق�دم يف اتجاه أهدافك، فال تي�أس أو تتوقع 
تلقي الكثري من املواساة من أي شخص. احشد 
قوتك واستمر يف تتبع أحالمك – حتى وإن كان 

البد من تغيريها بعض اليء.

عزي�زي برج القوس،  إذا لم تتوخ الحذر، فس�وف 
تس�يطر عليك النفعاالتك وتسبب أرضار أكثر مما 
تحب يف املس�تقبل. أنت تمي�ل إىل الرغبة يف مقارنة 
نفس�ك بم�ن ه�م حول�ك ولذل�ك أنت تبح�ث عن 
املواجهة أيًضا. س�يطر عىل مزاجك الحاد ألنه عىل 
الرغم من حبك يف أن يكون لديك الكثري من الطاقة

عزيزي برج الجدي،ال يشء يسري حسب رغبتك 
يف الوقت الحايل، ولكن إذا قمت بتغيري مدخلك، 
قد تنجز أهدافك بش�كل أرسع، كما قد تساعد 
آراء اآلخرين. س�وف تواج�ه يف حياتك الخاصة 
جمي�ع أنواع املش�كالت، ولكن يج�ب أن تكون 

وجهة نظرك واضحة يف هذا املوقف.

عزيزي ب�رج الدلو،حان وق�ت توضيح األمور، 
وه�ذا ينطبق عىل امله�ام املؤجلة وأيًضا س�وء 
التفاه�م ب�ن الزم�الء. الثقة الت�ي تنضح بها 
مغري�ة وجذاب�ة لآلخرين. أنظ�ر إىل العالم من 
خالل عيون مفتوحة. املعارف القديمة قد تعيد 

لك حيويتك.

عزيزي ب�رج الحوت،أنت تعم�ل بصورة جيدة 
من خ�الل الفريق، وأنت مس�تمتع بذلك أيًضا. 
قة ه�ذه ألن كًل  حاف�ظ عىل بيئ�ة العمل الخالاّ
منكم سوف يحقق أهدافه الشخصية أرسع إذا 
تكاتفتم مًعا. حتى يف حياتك الشخصية فسوف 

تشعر أكثر بالراحة يف مجموعة.

العذراء

احلوت

انتبه من املطاعم حتى لو أخذت اللقاح
يف زم�ن الوب�اء، أضحى م�ن الرضوري 
دراس�ة أي خطوة يقوم بها املرء تفادياً 
لإلصابة. ولعل تناول الطعام والرشاب يف 
أماكن عامة مغلقة يع�د من املخاطر يف 
ظل استمرار الجائحة، بسبب التجمعات 
وقيام األفراد بإزالة الكمامات، بحسب ما 
أكدت مرك�ز مكافحة األمراض والوقاية 

.»CDC« منها يف الواليات املتحدة
فق�د اعت�رت طبيب�ة األرسة يف منظمة 
الصح�ة التعاونية يف كولومبيا، س�اوث 
كارولينا، ورئيس�ة األكاديمية األمريكية 
ألطب�اء األرسة، الدكتورة أدا س�تيوارت، 

أنه ال يزال يتعن عىل الناس توخي الحذر 
الشديد عند التواجد يف مثل هذه املناطق، 
وذلك ألن ف�رص التباع�د االجتماعي قد 
تكون ضئيلة بسبب املساحة، وكذلك قد 
يكون الحديث بصوت ع�ال أمراً طبيعياً 
بس�بب األجواء الصاخبة، ما يزيد فرص 

انتشار املرض من خالل رذاذ الكالم.
كم�ا يمك�ن أن ترتاكم قط�ريات الجهاز 
التنف�ي، والهواء الذي قد يكون محمالً 
بف�ريوس كورون�ا، أو تنت�رش ألبعد من 
6 أق�دام، ويعتم�د ذل�ك ع�ىل التهوية يف 

املطعم.

لن يحدث اللقاح فرقاً
مراك�ز  أك�دت  املخاط�ر،  ه�ذه  أم�ام 
الس�يطرة عىل األم�راض والوقاية منها 
يف أم�ريكا أن اإلرش�ادات بش�أن تن�اول 
الطع�ام يف املطاعم الداخلي�ة هي ذاتها 
لألش�خاص املُحصنن، وغري املحصنن، 
فإذا ما تلقيت التطعيم بالكامل، وأُصبت 
بالع�دوى، من غ�ري املحتم�ل أن تصاب 
بأع�راض كورون�ا، لكن�ك ق�د تع�رض 
شخصاً آخر للمرض، وقد ينتهي املطاف 
بذلك الش�خص باإلصابة بمرض خطري، 

وفقاً للدراسة.

ثغرة أمنية يف واتساب هتدد حسابات املستخدمني
اكتش�ف خ�راء تقني�ون ثغ�رة أمني�ة 
للتواص�ل  حديث�ة يف تطبي�ق واتس�اب 
الف�وري، تس�مح ألي ش�خص بتعلي�ق 
الحس�اب الخاص ب�ك، دون الحاجة إىل 

اللجوء إليه.
وذك�ر موق�ع »PaperGeek« الفرن�ي 
واملتخص�ص يف املس�تجدات التقني�ة أن 
ه�ذا االكتش�اف يأتي بعد ف�رتة قصرية 
م�ن اعتم�اد واتس�اب سياس�ة تحديث 
الخصوصي�ة، الت�ي أث�ارت الكث�ري من 

الجدل.
ويبدأ مس�تغل الثغرة بتثبيت »واتساب« 
ع�ىل جه�از جدي�د، ث�م يدخ�ل رقم�ك 

الهاتفي لتفعيل الحس�اب. ومعروف أن 
تطبيق الدردش�ة ليس بإمكانه التحقق 
من الرق�م بنس�بة 100%، حيث يكتفي 
بإرس�ال رمز رسي إىل رقمك. وبعد عدة 
مح�اوالت متك�ررة وغ�ري ناجح�ة، يتم 

تعليق حسابك ملدة 12 ساعة.
كل يشء حت�ى اآلن طبيعي، لكن بمجرد 
إغالق حس�ابك، يرس�ل مس�تغل الثغرة 
رس�الة طلب دعم إىل واتساب من عنوان 
بري�ده اإللكرتون�ي، مدعي�ا أن هاتف�ه 
ض�اع أو رسق، وأن الحس�اب املرتب�ط 
برقم�ك، يج�ب أن يت�م إلغاء تنش�يطه 

بشكل عاجل.

بعدها، يقوم واتس�اب بالتحقق من ذلك 
من خالل رس�الة إىل بري�دك اإللكرتوني 
ويوقف مبارشة الحساب دون أي إجراء 

من صاحب الحساب األصيل.
ه�ذا وبإم�كان مس�تغل الثغ�رة تك�رار 
العملي�ة عدة م�رات، مما سيتس�بب يف 

تعليق الحساب بشكل شبه دائم.
وقال مراقبون إن الحس�اب لن يتعرض 
لخطر االخرتاق أو االطالع عىل الرس�ائل 
الشخصية، لكنه سيظل »معطال« لفرتة 

معينة.
ولم يرد واتس�اب ع�ىل طلب�ات التعليق 

بشأن الثغرة األمنية الجديدة.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
1 كيلو لحم مكعبات مسلوق

1 حبة بطاطس مكعبات
1 حبة جزر مكعبات

3 كوب شوربة »مرقة«
1 كوب ماء

ملح
فلفل أسود

خطوات التحضري:
توضع الشوربة واملاء يف وعاء عىل النار حتى تبدأ يف الغليان.

توضع البطاطس والجزر وقطع اللحم يف الشوربة.
تتبل بامللح والفلفل االسود، وترتك عىل نار مرتفعة حتى تغيل.

تغطى، وترتك عىل نار هادئة ملدة 20 دقيقة وحتى تنضج.
توضع يف األطباق، وتقدم ساخنة.

شوربة اللحم باجلزر والبطاطس

وفيات كورونا يف أوروبا تتخطى املليون
أحص�ت أوروبا وفاة أكثر من مليون ش�خص بكوفيد-19 منذ 
ظهر ف�ريوس كورونا للم�رة األوىل يف الص�ن يف كانون األول/

ديس�مر 2019، بحس�ب تعداد لوكال�ة فرانس ب�رس االثنن 
الساعة 18,30 ت غ باالستناد إىل حصائل للسلطات الصحية.

وبل�غ عدد الوفيات يف 52 بل�دا ومنطقة وصوال إىل الرشق حتى 
أذربيج�ان وروس�يا مليون�ا و288 وفاة م�ن 46 مليونا و496 
الف�ا و560 اصاب�ة، فيما س�جلت امريكا الالتيني�ة والكاريبي 
832 الف�ا و577 وفاة )26 مليونا و261 الفا وس�ت اصابات( 
والواليات املتحدة وكندا 585 الفا و428 وفاة )32 مليونا و269 
الفا و104 اصابات( وآس�يا 285 الف�ا و824 وفاة )19 مليونا 
و656 الف�ا و223 اصاب�ة( والرشق االوس�ط 119 الفا و104 
وفيات )س�بعة مالين و11 ألف�ا و552 اصابة( وافريقيا 115 
الف�ا و779 اصاب�ة )اربعة مالي�ن و354 الف�ا و663 اصابة( 

واوقيانيا 1006 وفيات )40 الفا و348 اصابة(.
لكن االتجاهات مختلفة داخل الدول األوروبية. فبعدما سجلت 
اململك�ة املتحدة ما يصل اىل 8700 وفاة خالل أس�بوع يف نهاية 
كانون الثاني/يناير، ش�هدت تراجعا كب�ريا للوباء )238 وفاة 

يف االي�ام الس�بعة االخرية(. والس�بب عىل االرجح أن س�تن يف 
املئة من س�كانها الراش�دين تلقوا الجرعة االوىل من اللقاح. يف 
املقاب�ل، تواجه دول أخرى موجة ثالثة من الفريوس عىل غرار 
ايطالي�ا )3200 وفاة من�ذ الثالثاء الفائت( وروس�يا )2500( 
وفرنسا )2200(.وتستند ارقام فرانس برس إىل حصائل يومية 
تنرشها السلطات الصحية يف كل بلد. لكنها تبقى تقديرا جزئيا 

للعدد الفعيل للوفيات.
وس�بق أن تج�اوزت اوروب�ا عتب�ة نص�ف مليون وف�اة يف 17 
كانون االول/ديسمر، بعد أحد عرش شهرا عىل إعالن أول وفاة 
يف الص�ن يف كانون الثاني/يناي�ر 2020. وقىض نصف مليون 

شخص آخرين يف أقل من أربعة أشهر.
ومن�ذ نهاي�ة آذار/مارس اس�تقر مس�ار الوفي�ات. وأحصت 
أوروبا 27 الفا و36 وفاة االسبوع الفائت، أي ما معدله 3900 
وفاة يوميا، يف رقم أدنى بكثري مما سجل يف االسبوع الذي شهد 
أك�ر عدد من الوفيات يف الق�ارة العجوز. فبن 14 و20 كانون 
الثاني/يناي�ر 2021 أحصيت أربعون الفا و178 وفاة، أي نحو 

5700 وفاة يوميا.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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حل اللغز



Apago PDF Enhancer

رياضة7
العدد )2368( االحد  2  آيار  2021

درجال: لدينا القدرة عىل تنظيم خليجي 25.. 
وبنيان يطالب ادارة البطولة بطريقة احرتافية

             المستقبل العراقي/ متابعة

عق�َد رئي�ُس الهي�أة التطبيعي�ة لالتحاد 
العراق�ي لكرة القدم، إياد بني�ان، مؤتمراً 
الش�باب  وزي�ر  م�ع  مش�ركاً  صحفي�اً 
والرياضة، عدنان درجال، اليوم الخميس، 
يف قاعة العالقات الدولية بوزارة الش�باب 
والرياضة، حرضه األمني العام للتطبيعية 
محم�د فرح�ان ومجموعة م�ن الالعبني 
الدوليني السابقني، والعديد من الصحفيني 

واإلعالميني العاملني بمختلف وس�ائل اإلعالم.. 
املؤتم�ر جاء يف خطوٍة لتوضي�ح حيثيات زيارة 
الوف�د العراق�ي ل�دول الخليج قبي�ل التصويت 
ع�ى من�ح الع�راق ح�ق اس�تضافة  النس�خة 
الخامس�ة والعرشين لبطولة الخلي�ج.يف بداية 
املؤتمر، رحَب وزيُر الش�باب والرياضة، عدنان 
درجال، بالحضور، طالب�اً من الجميع التعاون 

والتكات�ف إلظه�ار خليج�ي ٢٥ الت�ي س�تقام 
بالبرصة بأحى صورة من كل النواحي اإلدارية 
والتنظيمية واللوجستية والتسويقية. وأوضَح: 
لدينا القدرة عى النج�اح وتنظيم البطولة التي 
تعد اس�تحقاقاً للعراق، وعلين�ا التفكري بتوفري 
مس�تلزمات نجاحه�ا وتذليل املعوق�ات كافة.

وق�ّدم وزير الش�باب ش�كره الجزيل لرؤس�اء 
االتحادات الخليجية عى دعمهم الواسع للعراق 

بع�د احتضان�ه خليج�ي ٢٥، وس�عيهم 
لرفع الحظر ال�دويل عن املالعب العراقية.

من جانبه، ق�اَل رئيُس الهيأة التطبيعية، 
إياد بنيان، يف املؤتمر: كانت لقاءات الوفد 
العراقي مع رؤساء االتحادات الخليجية 
مبني�ًة عى املطالب�ة برف�ع الحظر عن 
مالعبن�ا ولي�س الدخ�ول بمفاوض�ات 

الحتض�ان خليج�ي ٢٥، ع�ى اعتبار 
ان االتح�ادات الخليجية داعمة 

بق�وة ملل�ف الب�رصة لتضييف 
البطولة، وجاءت إجابات رؤساء 

االتحادات بأنها مس�اندة لقرار 
رف�ع الحظ�ر، بما يؤك�د نجاح 
جهود الوف�د العراقي، الس�يما 

والرياض�ة  الش�باب  وزي�ر  م�ن 
عدنان درجال الذي كان له الدور املهم يف 

هذا االستحقاق.

ميمي يتحرس عىل سوء نتائج الرشطة آسيويًا.. 
ويقول: هذا ما متنيته

             المستقبل العراقي/ متابعة

أع�رب نج�م املنتخ�ب الوطن�ي ومهاج�م 
الس�يلية القطري، مهند عيل }ميمي{ عن 
حزنه من خروج ناديه الس�ابق الرشطة 
م�ن دوري أبط�ال آس�يا.وقال ميم�ي: 
»س�وء النتائ�ج لن�ادي الرشط�ة، أمر 
احزنني ج�داً يف البطولة األس�يوية«.
وأض�اف »كن�ت أتمن�ى تواج�دي يف 
صفوف الفريق لتحقيق االنتصارات 
الرشطاوي�ة«.وكان  االمة  وأف�راح 
فري�ق الرشط�ة ودع بطولة دوري 
أبطال آسيا بخسارة أمام استقالل 
الي�وم   ،1-0 اإليران�ي  طه�ران 
الجمع�ة، يف خت�ام دور املجموعات.

وأحتل الرشطة املركز األخري يف املجموعة الثانية برصيد 
3 نقاط فق�ط، بينما يتصدر االس�تقالل برصيد 11 

نقط�ة، يليه الدحيل القطري ثم األهيل الس�عودي ولكل منهما 8 نقاط.
وتعد هذه الخس�ارة هي الخامسة للرشطة يف املجموعة، ولم يفز سوى 

عى الدحيل ٢-1 يف الجولة املاضية.

كلوب يكشف أسباب إهدار 
الفرص يف ليفربول

سان جريمان يعلن 
إصابة مبايب

              المستقبل العراقي/ متابعة

تطرق يورجن كلوب، مدرب ليفربول، للحديث عن ظاهرة 
إه�دار الف�رص يف فريقه، خاص�ًة وأن امل�ردود التهديفي 
للثالث�ي محم�د صالح وس�اديو ماني وروبرت�و فريمينو 

تراجع بشكل رهيب هذا املوسم.
ويس�تعد ليفربول ملواجهة مانشس�ر يونايتد يوم األحد، 
ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري اإلنجليزي، 
وهي مواجهة يسعى فيها كال الفريقني لتحقيق االنتصار، 
فاألول يس�عى لالقراب من املراكز األربع األوىل، أما الثاني 

فيتطلع لتعزيز وصافته.
وق�ال كل�وب يف املؤتم�ر الصحف�ي الخ�اص بمواجه�ة 
مانشسر يونايتد: “ال نسجل عدداً كافياً من األهداف لكن 
نخلق الكثري من الفرص وهذا ما علينا مواصلة القيام به، 

أنا إيجابي بشأن فرصنا يوم األحد”.
وتابع: “عندما ال تسجل األهداف مثلنا تماماً فعليك القيام 
بخلق هذه اللحظات الحاسمة مجدداً وتحاول استخدامها 

بشكل صحيح وهذا ما اُخربه لالعبي فريقي”.
وأردف: “لق�د ألقينا نظرة لنرى م�ا إذا كنا أنانيني للغاية، 
نحن لس�نا كذلك، ولكن يمكننا أن نرى أن الالعبني ليس�وا 
واثق�ني بدرج�ة كافية يف الوق�ت الحايل، ال يس�جلون من 
اللمس�ة األوىل، ونحن نعمل عى اكتسابها حتى ال نستمر 

يف خسارة النقاط”.

ما هو طريق بريلو للبقاء مع يوفنتوس؟

بيع حذاء مييس »األسطوري« يف مزاد للعمل اخلريي

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال�ت الصح�ف اإليطالي�ة صب�اح اليوم 
الس�بت أن املدرب اإليطايل الش�اب أندريا 
ن�ادي  ع�ن  للرحي�ل  طريق�ه  يف  بريل�و 

يوفنتوس اإليطايل نهاية املوسم الجاري.
و تح�دث الس�يد فابي�و بارات�ي املدي�ر 
الري�ايض بن�ادي يوفنت�وس اإليطايل عن 
املدرب الشاب أندريا بريلو مع الفريق وإذا 
كان س�يكمل يف منصبه املوسم القادم أم 
ال.وظهر يف حديث فابيو باراتي اليوم أن 
نادي يوفنت�وس اإليطايل يضع رشطاً من 
أجل بقاء امل�درب أندريا بريلو كمدير فني 

للفريق األول املوسم القادم.
ودخل يوفنتوس يف دوامة خسارات كبرية 

س�وف تجرب الفريق املتوج بلقب الدوري 
اإليطايل يف املواس�م التس�عة املاضية عى 
منافسة عى مركز مؤهل إىل دوري أبطال 
أوروبا املوس�م القادم.وأش�ار باراتي يف 
حديثه أن أندريا بريلو س�يبقى يف منصبه 
كمدير فني للفريق األول بنادي يوفنتوس 
إذا نج�ح بقيادة الفري�ق إىل بطولة دوري 
أبط�ال أوروبا.وتح�دث بارات�ي قائالً:” 
نع�م بريلو س�يقى معن�ا املوس�م القادم 
إذا تأهلن�ا إىل دوري أبط�ال أوروبا”.حدد 
سريجيو راموس قائد ريال مدريد رشطه 
الوحيد الذي يطال�ب إدارة النادي بتلبيته 
للموافقة ع�ى تجديد العق�د، وذلك وفقاً 
للتقري�ر ال�ذي نرشت�ه صحيف�ة م�اركا 
اإلس�بانية.وينتهي عقد سريجيو راموس 

م�ع ري�ال مدري�د عق�ب نهاية املوس�م 
الحايل، وفش�لت اإلدارة يف التوصل التفاق 

معه طوال الفرة املاضية، بسبب اختالف 
الطرفني عى بنود العقد الجديد.

              المستقبل العراقي/ متابعة

بي�ع الحذاء ال�ذي ارتداه ليوني�ل مييس، خالل املب�اراة التي 
حط�م فيها الرقم القيايس لألس�طورة بيليه يف عدد األهداف 
م�ع فريق واحد، ب�1٢٥ ألف جنيه إس�رليني، يف مزاد خريي 

أقيم أمس الجمعة.وس�تذهب األموال التي بيع بها الحذاء إىل 
مرشوع الفن والصحة يف مستشفى بربشلونة.والحذاء موقع 
م�ن مييس، وتظه�ر عليه أس�ماء أنتونيال روك�وزو )زوجة 
مي�يس(، تياغ�و، وماتي�و، وس�ريو، )أطفاله الثالث�ة(، مع 
تواريخ ميالدهم، وتم تصميمه خصيصا من أجل أن يش�ارك 

ب�ه النجم األرجنتيني يف هذا الح�دث التاريخي وتحطيم رقم 
بيليه الذي ظل صامدا لس�نوات طويلة.وأصبح مييس األكثر 
تس�جيال لألهداف مع فريق واحد، يف ديسمرب املايض، بعدما 
وصل إىل الهدف 644 مع برش�لونة خ�الل مواجهة ريال بلد 

الوليد، ليجتاز رقم األسطورة بيليه مع سانتوس الربازييل.

وكيله: هاالند لن يرفض ريال مدريد أو برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

أمل�ح وكيل إيرلينج هاالند مهاجم بوروس�يا دورتموند إىل 
أن ريال مدريد وبرش�لونة هما األكثر جذباً ملوكله يف حال 
ق�رر الرحيل عن الن�ادي خالل فرة االنتق�االت الصيفية 

القادم.
وأوضح مينيو رايوال أن هاالند يركز عى أمرين يف اختيار 

وجهته القادمة، األول هو االس�تمرار بتس�جيل األهداف 
باإلضاف�ة إىل تحقي�ق األلق�اب، وهذا يقل�ص خياراته يف 
الس�وق. كما أوضح وكيل أعمال الالعبني الشهري أن ريال 
مدريد وبرشلونة لديهما القدرة للتعاقد مع إيرليج هاالند، 
وذلك رغم الظروف املالية الصعبة التي يمران بها بس�بب 

جائحة فريوس كورونا.
وق�ال مينيو راي�وال يف مقاب�ل أجراها م�ع صحيفة آس 

اإلس�بانية “يهت�م هاالند بأمرين، تس�جيل األهداف، ألنه 
مثل كريس�تيانو وزالتان، فهو لديه هذا الهوس اإليجابي 

بالتسجيل، واألمر الثاني هو الفوز باأللقاب”.
وتابع “عندما تصل عروض من ريال مدريد وبرش�لونة 
وم�ع الكثري من التاريخ الرائ�ع لديهما، من الصعب أن 
تق�ول له�م ال. باريس س�ان جريمان أيض�اً أصبح من 
األندية العظمية، ومانشس�ر س�يتي يح�اول الوصول 

أيضاً لهذه املكانة، ويوفنتوس دائماً كان 
يف القمة، الدوري الذي يلعب يف كل فريق 
عامل مهم، باريس يلعب يف أس�وأ دوري 
ب�ني الكب�ار، باي�رن يتواج�د بالفع�ل يف 

دوري جذاب، لكننا نعل�م دائماً أنهم دائماً 
يف�وزون به، لكن يف إس�بانيا دائماً هناك 3 

خيارات”.

بوغبا: نحن عىل الطريق ملنافسة مان سيتي
              المستقبل العراقي/ متابعة

يرص العب خط وس�ط مانشسر يونايتد، بول 
بوغب�ا، عى أن فريقه قادر عى اللحاق بالبطل 

مانشسر سيتي املوسم املقبل.
ويحتل س�يتي املرك�ز األول بفارق عرش نقاط 
عن يونايت�د صاحب املركز الثان�ي قبل انتهاء 

خمس مباريات.

لكن بوغبا أطل�ق تحذيرًا للجريان وقال: »نحن 
نقرب أكث�ر فأكثر. نرى أننا كنا نكافح قليالً، 
ونعلم ذلك، لكن ال يتعني علينا النظر إىل الوراء. 

علينا أن نتطلع إىل األمام«.
وتاب�ع: »ما س�يحدث اآلن هو احت�الل املركز 
الثاني، واآلن نقرب أكثر من سيتي، الذي كان، 
م�ن قبل، أمامنا بطريق�ة واضحة. اآلن نظهر 
لهم أنه يمكننا املنافس�ة. نظه�ر أننا هنا وأن 

لدين�ا فريًق�ا لنح�رز 
 : ف ض�ا وأ . » للقب ا
فعله�ا  »ليفرب�ول 
وس�يتي فعلها ونحن 

اآلن هناك. 
أن�ه  نظه�ر  أن  علين�ا 

أيًضا.  يمكنن�ا تحقيق ذل�ك 
هذا هو الهدف التايل«.

جلنة التحقيق تكشف معلومات 
جديدة عن وفاة مارادونا

              المستقبل العراقي/ متابعة

توصلت لجنة طبية تولت التحقيق يف وفاة 
دييغ�و أرمان�دو مارادون�ا، إىل أن الفريق 
الطب�ي للنجم الكب�ري تعامل بطريقة غري 

الئقة ومتهورة معه.
وأف�اد تقري�ر اللجن�ة الطبية ب�أن »عمل 
الفري�ق الصحي املس�ؤول ع�ن عالج دام 
)دييغو أرمان�دو مارادونا( كان غري كاف 

وفاشال ومتهورا«.
وذكر التقرير، الذي كش�فه مصدر قريب 
م�ن التحقي�ق ل�«روي�رز«، أن مارادونا 
أصي�ب بوعك�ة خط�رية وكان يحت�رض 
لنحو 1٢ ساعة قبل وفاته حوايل منتصف 
نه�ار ٢٥ نوفم�رب/ ترشي�ن الثان�ي م�ن 
الع�ام املايض.وأضاف التقري�ر »لقد قدم 
عالم�ات ال لب�س فيه�ا عى ف�رة طويلة 
مؤملة، لذلك نستنتج أن املريض لم يخضع 
للمراقب�ة بش�كل صحي�ح م�ن الس�اعة 

00:30 ي�وم ٢0٢0/11/٢٥«.ولم يتس�ن 
ل�«رويرز« الوصول إىل النيابة واملحامني 
املعني�ني بالقضية للتعليق ي�وم الجمعة.
يش�ار إىل أن املدعني يف األرجنتني كانوا قد 
فتحوا تحقيقا بعد وق�ت قصري من وفاة 
مارادون�ا، ع�ن عم�ر يناه�ز 60 عاما، يف 
من�زل بالقرب من العاصم�ة األرجنتينية 
التحقيق�ات  آيرس.وش�ملت  بوين�س 
تفتيش ممتلكات خاصة بطبيب مارادونا 
الشخيص، والتحقيق مع اآلخرين املعنيني 
برعايته.ويف مارس من هذا العام، اجتمع 
مجل�س طبي عينت�ه وزارة العدل لتحليل 
مزاعم بأن أعضاء الفريق الصحي، الذين 
أرشفوا عى مارادونا لم يقدموا له الرعاية 
الصحي�ة املناس�بة.هذا ويع�د مارادون�ا 
واحدا من أساطري كرة القدم يف العالم، إال 
أن حي�اة األس�طورة األرجنتينية تخللتها 
كادت  الصحي�ة،  املش�اكل  م�ن  العدي�د 

بعضها تودي بحياته.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن نادي باريس س�ان جريم�ان، غياب نجم�ه كيليان 
مباب�ي، ع�ن مواجه�ة الفريق ض�د ضيفه الن�س، اليوم 
السبت، لحس�اب املرحلة ال�3٥ من عمر الدوري الفرنيس 

لكرة القدم.
وقال النادي البارييس يف بيان نرشه عى موقعه، إن مبابي 
»يعان�ي من انكماش يف ربلة الس�اق اليمن�ى«، مما يعني 
غيابه عن مباراة الليلة، كما تحوم الش�كوك حول إمكانية 
لحاقه بمواجهة مانشس�ر سيتي، يوم األربعاء املقبل، يف 

إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويحت�ل س�ان جريم�ان املرك�ز الثان�ي يف ج�دول ترتيب 
الدوري الفرنيس، برصي�د 7٢ نقطة، عى بعد نقطة واحد 
من املتص�در ليل.وكان الفريق الباري�يس، انهزم منتصف 
األس�بوع املايض عى أرضه أمام مانشس�ر س�يتي 1-٢، 
يف ذه�اب الدور نص�ف النهائي لدوري األبط�ال، ويحتاج 
الفري�ق يف مباراة اإلي�اب، للفوز بفارق هدف�ني أو بفارق 
ه�دف واح�د، رشيطة أن يس�جل أكثر من ثالث�ة أهداف، 
ليحج�ز بطاق�ة التأه�ل لنهائي املس�ابقة القاري�ة للعام 
الثان�ي تواليا.يذك�ر أن مبابي )٢٢ عام�ا(، يتصدر قائمة 
ترتيب ه�دايف الدوري الفرنيس يف املوس�م الح�ايل، برصيد 
٢٥ هدفا، بفارق 7 أهداف عن أقرب منافس�يه.كما يحتل 
النجم الفرنيس الش�اب، وصافة هدايف دوري أبطال أوروبا 
برصي�د 8 أه�داف، خلف املتصدر إيرلين�غ هاالند، مهاجم 

بوروسيا دورتموند، الذي يملك يف رصيده 10 أهداف.

زانيتي: كونتي يقوم بعمل جبار مع انرت
              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد خافيري زانيت�ي نائب رئيس 
نادي إنر ميالنو بامل�درب أنتونيو 
كونتي مش�رياً إيل أن�ه يقوم بعمل 

جبار مع النرياتزوري.
وق�ال زانيت�ي : »نح�ن بحاجة إىل 

ه�ذه الدفع�ة األخ�رية أنا س�عيد 
العام�ني  يف  الفري�ق  بعم�ل  ج�ًدا 

املاضيني«.
تاب�ع: »كونت�ي يقوم ب�يء غري 
عادي هذا املوسم لقد نما الالعبون 
كث�رًيا لق�د كان عاًم�ا صعًب�ا عى 
الجميع بسبب وباء كوفيد 19 لكن 

بجهد كبري«.
أت�م:« الفوز بال�دوري اإليطايل 

لم يكن األمر س�هال هذا املوسم 
إنها بطولة معقدة وصعبة.«

ع�ى  يتف�وق  االن�ر  ان  يذك�ر 
منافسيه يف رصاع لقب الكالتشيو 

وهو قاب قوسني من حسمه.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

برشلونة عىل مشارف التخلص من كوتينيو
            المستقبل العراقي/ متابعة

بات فيليب كوتينيو عى أعتاب الرحيل عن برشلونة، 
والع�ودة إىل ال�دوري اإلنجليزي املمت�از، وذلك بعدما 
فشل يف إثبات نفس�ه داخل الكامب نو خالل املواسم 
املاضية.ول�م تنجح األم�ور مع كوتينيو يف إس�بانيا، 
ورغم أنه بصم عى بداية موس�م ممتازة تحت قيادة 
رونال�د كومان، إال أنه تع�رض إلصابة قوية بالركبة، 
ما جعل�ه يغيب ع�ن ج�ل مباريات املوس�م.وخضع 
كوتيني�و لعملي�ة جراحي�ة جدي�دة يف بداية الش�هر 

الحايل، وس�يغيب عن بقية املوسم بسبب اإلصابة، مع العلم 
أن الالع�ب الربازي�يل ل�م يش�ارك يف أي مباراة خ�الل العام 
الجديد )٢0٢1(، وعموماً، فقد ش�ارك يف 14 مباراة يف جميع 
املسابقات وسجل ثالثة أهداف.وبحسب صحيفة “ذا صن” 
الربيطانية، فإن إيفرتون يستعد للتعاقد مع جناح برشلونة 
ونج�م ليفربول الس�ابق فيلي�ب كوتينيو، خ�الل االنتقاالت 
الصيفية القادمة، بقيمة 3٥ مليون جنيه اسرليني.وأمىض 
الالعب الربازييل خمس س�نوات يف األنفيلد بني عامي ٢013 
و٢018 قب�ل أن يغ�ادر إىل كتالونيا يف صفقة ضخمة بقيمة 

14٥ مليون جنيه اسرليني.
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امـضـاءاتمساحة للرأي

يف شارعنا بعثي!يد الطبقة العاملة 

اسعد عبدالله عبدعليحسام عبد الحسين

لق�د رصخ العمال ب�األول من أيار مرددين: نحن نعرف ح�ق املعرفة أن األغنياء ال 
يخاطبوننا بأي خطاب إال ليس�تغلونا. إن هذه املناس�بة ليست عيداً لالحتفال بل 
يوم تضامن العمال العاملي واالحتجاج ضد بش�اعة واستغالل وظلم وعدم مساواة 
الربجوازية. وليس�ت عطلة يف أغلب الدول التي تعد قواتها األمنية لقمع تظاهرات 
العم�ال يف هذا اليوم مثل فرنس�ا وتركيا وكوريا الجنوبي�ة ودول امريكا الجنوبية 
والفلب�ن وغريها. وهو ي�وم تذكري الربجوازي�ة بجرائهما ومعتقالته�ا وإعالمها 
املأج�ور وكتابه�ا ومثقفيها واقتصادييه�ا ضد الطبقة العامل�ة التي تمكنت عرب 
تأريخه�ا وتضحياته�ا م�ن فضح سياس�ات الالمس�اواة والعنرصي�ة والتحرش 
الجن�ي. تضم الطبقة العاملة اولئك الذين يعمل�ون مقابل راتب أو بأجر، إضافة 
اىل طلبة الكليات والعاطلن عن العمل وكل من يرتبط بعالقة مع وس�ائل اإلنتاج، 
حي�ث أن األول من أيار هو مناس�بة لرصخة قوة العمال املدوي�ة، وبأنهم الطبقة 
التي تدير العالم وتدر األرباح للرأس�مالية وفروعها الرجعية ولهذا جاء تقسيمهم 
تقس�يم جغرايف وحل منظماتهم وقمعهم وفتح الن�ار عليهم للحفاظ عىل األرباح 
واس�تمرارية الس�لطة. اما الع�راق؛ يتمت�ع العمال يف ه�ذا اليوم بعطلة رس�مية 
فرضت نفس�ها نتيج�ة لنضاالتهم منذ أول إرضاب قاده عمال »مس�فن دوكياد« 
يف الب�رصة ع�ام 1918 وأرضاب عمال الزي�وت النباتية ع�ام 1968 وتم فتح النار 
عليهم وتلفيق تهم الدعارة ضد العامالت بعد أربع أشهر من سيطرة البعث املقبور 
عىل السلطة؛ هنا كانت الحركة األوىل يف العراق لتفتيت الطبقة العاملة وكل حركة 
لكسب حقوقهم فأنها ستواجه بالقتل واالتهام، وحول البعث كل مصانع ومعامل 
وزارة الصناعة اىل التصنيع العسكري لفرض القوانن العسكرية عىل العمال. بعد 
عام ٢٠٠٣ واالحتالل االمريكي للعراق قرر »برايمر« منع مختلف أش�كال التنظيم 
العمايل وس�لب حق اإلرضاب والتظاهر يف القطاع العام حتى رصح »ديك تشيني« 
نائب الرئيس األمريكي آنذاك )بوش االبن( بخشيته من وصول مسودة قرار برايمر 
لالتحادات واملنظمات العمالية يف العراق، لكن سارع الربملان بسن قوانن التقشف 
والخدم�ة املدنية والحريات النقابي�ة وخصخصة املصانع والتعليم والصحة كي ال 
يكون دور لالتحادات واملنظم�ات العمالية لتنظيم الطبقة العاملة وأخذ حقوقهم 
وحمايتهم. إن الخيانة يف السياس�ة واحدة س�واء جاءت بغب�اء أو بفعل مدروس 
ومتعم�د، وم�ا قامت ب�ه الربجوازية عىل مر التأري�خ وليومنا ه�ذا والتي انهارت 
بانتش�ار “كورونا” وحولت خس�ائرها اإلقتصادية عىل العمال بخصم رواتبهم أو 
إنهاء عملهم. لذا عىل املجتمع أن يضغط بكل األشكال عىل الدولة بأخذ مسؤوليتها 
يف توفري األمان اإلجتماعي والس�يايس واإلقتصادي للجميع وإيجاد فرص عمل أو 
ضم�ان بطالة للعاطل�ن، وإطالق كافة الحري�ات وصيانته�ا وتنظيمها بقانون، 
وإتاح�ة حرية التنظي�م واإلرضاب والتظاه�ر وحرية اإلعالم والتعب�ري عن الرأي، 
وتفعيل قانون العنف األرسي ضد النساء واألطفال. سيبقى األول من أيار رصخة 
العمال بوجه اإلستغالل والتخلف والرجعية وهدم أبراج الرأسمالية العالية التي ال 
تحرتم إنس�انية اإلنسان. وسيبقى هذا اليوم إثبات بأن الطبقة العاملة قوة هائلة 

عىل الصعيد اإلقتصادي والعددي ويمكن أن تطيح بعالم الالمساواة.

الحكاي�ة تنطل�ق من ع�ام 1987 حيث العيش يف حي ش�عبي من�ي ومهمل، كل 
العراق كان يعاني من قسوة الحرب، قوافل من الشهداء ال تنتهي، فال يمر شهر اال 
ونصبت رسادق العزاء الحد الجريان، والفتات التعزية بأسماء الرجال الذين اكتلهم 
ن�ار الح�رب. يف تلك االيام ال توجد ام�راض وال وباء، وحتى م�رض الرسطان كان 
غري موجود، لكن املوت يزحف لنا بواس�طة الطاغية صدام الذي اشعل نار الحرب، 
ف�كان وقوده�ا الرجال، ومن لم يم�ت بالحرب مات بتقرير امن�ي، فاإلعدامات ال 

تنتهي تحت عنوان خونة وجواسيس ومتخاذل.
يف تل�ك االيام املرعب�ة كان لنا جار يدع�ى ابوعدي، وهو مع�روف ببدلته الزيتوني 
وش�اربه املش�ابه لش�ارب صدام، حي�ث كان يقل�د ص�دام يف كل يشء: يف امللبس، 
والش�ارب وترسيحة شعره، والكنية! وحتى بطريقة الضحكة، كان صدامياً جداً، 
وكل اه�ل املنطقة يتحاش�ون انفالت الس�نتهم امامه، فالتقرير االمني س�يكون 
مصريهم.يق�ال ان�ه يكس�ب الكثري مقاب�ل كتاب�ة التقارير بحق الج�ريان، حيث 

يشجعه الرفاق البعثيون، ويجزلون العطاء له، ويطالبوه باملزيد.
كان�ت البو عدي زيارات تفقدي�ة مفاجئة للجريان، للتأكد من وجود صورة للريس 
يف غرف االستقبال، واال كتب تقرير امني بحق الجار الرافض لتعليق صورة لصدام 
يف بيت�ه، باعتباره محاولة انقالب ع�ىل النظام او االنتماء الرسي للمعارضة، لذلك 
كان الج�ريان يعلقون صور الطاغية يف غرف اس�تقبال الضيوف، ويتذكرون جيداً 
جارهم ابو حسن الذي رفض تعليق صورة لصدام يف بيته، ورصح علنا يف محادثة 
متش�نجة يف الش�ارع مع ابو عدي قائال »ان صورة صدام تخي�ف األطفال وتطرد 
الن�وم من اعينهم«، لم يعش ابو حس�ن طويال بعد ذل�ك الترصيح، لذلك كل بيوت 

املنطقة ملتزمة بتعليق صورة للريس.
وبق�ي اب�و عدي بس�لوكه البعثي املش�ن حت�ى بع�د ام الهزائم )معرك�ة تحرير 
الكويت(، وازداد غروراً وغطرسة مع حصوله عىل لقب )الرفيق الحزبي(، واحتكر 
بيت الدعارة الوحيد يف املنطقة، وس�خر بنات الليل يف جلب املعلومات، حتى اصبح 
يكنى رسا بيت ابو عدي تهكماً، وكان يجمع اموال ش�هرية من املحالت يف السوق، 
واعدم الكثري من ش�باب الحي بتوصية من ابو عدي، س�تار العاش�ق للعب الكرة، 
وعبد العباس الحالق، وميثم عامل البناء، وتحس�ن الطالب الجامعي، ووو قائمة 
طويل�ة ال تنتهي. عند حلول 9 نيس�ان من عام ٢٠٠٣ لزم بيت�ه ولم يغادره، كان 
قليل الحركة واصبح يلبس الزي العربي الدشداشة والعقال مع اطالق لحيته اىل ان 
فاجئه ذات يوم ثالث شبان محاولن القصاص منه فرموا بثالث اطالقات بجسده 

ثم داسوا عليه بسيارتهم لتأكيد القضاء عىل هذا البعثي الحقري.
لكن بقي حياً وتم عالجه يف سنتن، بعدها اختفى ابو عدي من الحي ثالث سنوات 
مرت حتى نىس الناس ابو عدي، يف عام ٢٠٠6 ش�اءت الصدف ان نشاهد ابو عدي 
يف التلفاز ممثال ألحد االحزاب الكبرية التي تتقاس�م السلطة، ببدلة رسمية سوداء 
وربطة عنق، ولحية وش�ارب، حس�ب مقاس�ات احزاب الس�لطة، ويف كلمته قال 
»انه س�يهتم بأبناء منطقته، ويعيد اعمار املنطقة التي عاش فيها اجمل س�نوات 

حياته«.

يس�تهلك البطي�خ ع�ىل نطاق واس�ع ويفضل�ه الكثري من األش�خاص يف 
مختلف أنحاء العالم، وهو من أش�هر الفواكه الصيفية املنعشة واملرطبة 
للجس�م، واملعروف أيضا بفوائده الصحية الذهبي�ة. يحتوي البطيخ عىل 
بذور كبعض أصناف الفواكه األخرى مثل العنب والتفاح والتوت، ويمتنع 
الكثري من األش�خاص عن تناول تلك البذور ألس�باب عديدة أحدها مرارة 
طعمها ولكن بحس�ب ما نرشه موقع “ميدي�ك فوريوم” الطبي الرويس، 
فإن تلك البذور لها دورها يف تعزيز صحة الجس�م أيضا.وأشار الخرباء إىل 
أن تل�ك ب�ذور تعد مصدرا جيدا للعديد من املعادن، بما يف ذلك املغنيس�يوم 
والحديد، بالتايل لها قدرة عىل تعزيز املناعة بشكل مثايل وتساعد يف التحكم 
بمس�تويات ضغط ال�دم، وال يقترص األمر عىل تلك العنارص فحس�ب، بل 
تحتوي أيضا عىل الزنك وحمض الفوليك والكالسيوم. وتحتوي تلك البذور 
أيضا عىل املنغنيز والنحاس والبوتاس�يوم، وهذا ما يجعلها تمنحك عظام 
أقوى وأمتن، إذ تس�اعد هذه املعادن يف تحسن كثافة العظام، كما يمكن 

للمغذيات الدقيقة املوجودة فيها أن تعزز عملية التمثيل الغذائي.

أعلنت جامعة جنوب األورال، أن علماءها بالتعاون مع علماء معهد الكيمياء 
العضوية يف أكاديمية العلوم الروس�ية، ابتك�روا مركبات عضوية جديدة قد 
تصبح أساس�ا لألدوية املضادة للرسطان. ويشري املكتب الصحفي للجامعة 
يف بيان�ه، إىل أن العلم�اء يعملون منذ س�نوات طويلة يف ه�ذا املجال وتمكنوا 
من ابت�كار مركبات عضوية مضادة للرسط�ان والبكترييا والروماتيزم، من 
مش�تقات جديدة من فئة ٢،dithiol-1-٣-thiones – مركبات ذات أنش�طة 
بيولوجي�ة مختلفة، بما يف ذلك تلك القادرة عىل منع تحول خاليا الجس�م إىل 
خالي�ا رسطانية. وكان العلماء قبل س�نوات قد كش�فوا أن ج�زءا من ٢،1-

ديثيول-٣-ثي�ون هو مانح داخيل فعال لكربيتي�د الهيدروجن، أي أنه يطلق 
هذا الغاز داخل جس�م اإلنس�ان، ما يؤدي إىل زيادة تركيزه يف دمه وأنس�جة 
جس�مه. ويقول الربوفيس�ور أوليغ راكيت�ن، “ينظم كربيتي�د الهيدروجن 
الخل�وي وظائف القل�ب واألوعية الدموي�ة وعمل منظوم�ة املناعة والجهاز 
الهضمي والعصبي والتنفي. ويتضمن اإلنجاز الجديد، بشكل أسايس إدخال 
ج�زء جديد غري متجانس يحتوي عىل دورة ديثيولوثيون إلنتاج متربع داخيل 

لكربيتيد الهيدروجن، يحتوي عىل جزيء ثيوغليكوزيد طبيعي غري سام”.

ملاذا ينصح اخلرباء بتناول البطيخ
 مع بذوره؟

الروس يبتكرون مركبات فعالة ألدوية 
مضادة للرسطان

B12 مواد غذائية غنية بفيتامني
تحتوي أس�ماك الرنج�ة ولحم الدي�ك الرومي 
وم�واد أخ�رى عىل نس�بة عالية م�ن فيتامن 
B1٢ ال�ذي يلع�ب دورا مهما يف عم�ل أعضاء 
الجس�م. ويس�اهم فيتام�ن B1٢ يف تكوي�ن 
خالي�ا الدم الحمراء وتركي�ب الحمض النووي 
ويف تنظي�م الجه�از العصبي ول�ه دور مهم يف 
عملي�ة التمثي�ل الغذائي . وعن�د عدم حصول 
الجس�م عىل هذا الفيتامن م�ع الطعام يؤدي 

إىل: – فقر الدم بسبب نقص عنرص الحديد؛
 Megaloblastic( ْخُم األَرومات – َفْقُر الدَِّم الضَّ
anemia( -  فق�ر ال�دم الخبي�ث؛ – االعت�الل 
العصبي املحيطي؛ – تلف خاليا النخاع الشوكي 
والدماغ؛ – ضعف العضالت؛ – الدوار. واليشء 
امله�م والس�ار، هو أن ه�ذا الفيتام�ن يرتاكم 
يف الجس�م، حيث يمكن تخزين�ه ملدة تصل إىل 

خمس سنوات، أي أن الجسم يستخدم مخزون 
ه�ذا الفيتامن وفق حاجت�ه، وهذه الخاصية 
بال�ذات تس�مح للش�خص بتن�اول األطعم�ة 
النباتي�ة فق�ط خ�الل ف�رتة زمني�ة معين�ة. 
ويحتوي املح�ار عىل أعىل نس�بة من فيتامن 

В1٢، حي�ث تحت�وي 1٠٠ غ�رام من�ه ع�ىل 
41٢٠% من حاجة الجس�م اليومي�ة. وكبقية 
املأكوالت البحرية يحت�وي املحار عىل عنارص 
معدنية عديدة أهمها الس�يلينيوم والصوديوم 
والنحاس والفوسفور. كما يحتوي االخطبوط 
وبلح البحر والرسطان عىل نسبة جيدة من هذا 
الفيتامن. ويج�ب أن يتضمن النظام الغذائي 
كب�د البق�ر، ألن�ه باإلضافة ع�ىل احتوائه عىل 
نس�بة عالية من فيتام�ن В1٢، فإنه يحتوي 
 B5 و Bو ٣ Bعىل نسبة جيدة من فيتامينات ٢
وفيتام�ن A، و عنرص النح�اس. كما يحتوي 
كبد البط واألوز والديك الرومي وكىل البقر عىل 
نس�بة جيدة من فيتامن В1٢. والكىل مفيدة 
لصح�ة القلب الحتوائها عىل نس�بة عالية من 

عنرص السيلينيوم.

يق�ول علم�اء إن التق�اط الصور أثن�اء زيارة 
نصب تاريخي ش�هري أو مشاهدة قطعة فنية، 
يمك�ن أن يضعف بالفعل ذاكرتنا لألحداث، من 
خالل جعلنا نركز عىل فعل التقاط الصور بدال 

من اللحظة نفسها.
ويف التج�ارب، وج�د الباحث�ون يف نيويورك أن 
املشاركن كانوا أفضل يف تذكر تفاصيل األعمال 

الفنية عندما لم يأخذوا لقطات لها.
ويلتقط العديد من األش�خاص الصور كوسيلة 
للحفاظ عىل اللحظات املهمة يف حياتهم، ولكن 

الدراسة تشري إىل أن هذا ال يعمل يف الواقع.
ويقول الباحثون يف ورقتهم البحثية إن األدبيات 
مختلطة حاليا، مع بعض الدراسات التي تظهر 
ضعفا ودراسات أخرى تظهر تحسينات. ومن 

املمك�ن أن يؤدي إكمال مهمت�ن يف وقت واحد 
)املش�اهدة والتصوي�ر( ببس�اطة إىل ضعف يف 

الذاكرة للعنارص املصورة.
وأجرى الباحثون سلس�لة من التجارب شارك 
فيه�ا 5٢5 مش�اركا، حي�ث ت�م ع�رض قطع 
متنوعة من األعمال الفنية، بما يف ذلك اللوحات 

والرسومات والصور الفوتوغرافية.

دراسة تكشف أثر التقاط الصور عىل ذاكرتنا

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

وصفة مربحة
أبو تراب كرّار العاميل

قب�ل الّدخول يف م�رشوع إنتاجّي: اس�تثمار، 
تجارة وغريهما، إن كان العمل منفرداً أو مع 
رشيك، املطلوب من أصحاب الّش�أن دراس�ة 
املوض�وع به�دوء، َت�أَنٍّ وروّي�ة، ومراجع�ة 
ذوي الخ�ربة يف ه�ذا املج�ال وذاك وس�واهما 
م�ن املجاالت الّت�ي ترتبط بدرج�ة أو بأخرى 
إىل  الوص�ول  ملحاول�ة  املعن�ّي،  املوض�وع  يف 
الوضعّية املفصلّية الّتي تدفع بصاحب الخيار 
الّتخ�اذ ق�راره وحس�مه بن امل�ي قدماً يف 
العمل املطموح ل�ه أو العدول عن الفكرة من 
أساس�ها ورميها جانباً واالمتناع عن الّتقّدم 
نحو الّتنفيذ العم�يل. وإن قّرر اقتحام ميدان 
االس�تثمار والّذهاب إىل العم�ل، تالياً اإلنتاج، 
فس�تكون الوضعّية املفصلّية أيضاً موجودة، 
ولك�ن به�دف اختيار � ب�ل ُحْس�ن اختيار � 
املنهجّية الّتي تش�ّكل خارطة طريق املرشوع 
من ألفه إىل يائه، فاملُراد الحصول عىل »وصفة 

ُمرِْبَحة«.
يف ميادين الّدراس�ة والّتحصي�ل العلمي، عىل 

اخت�الف املراح�ل واألماكن: مدرس�ة، ثانوّية 
وجامعة. مهن�ّي وأكاديمي. هذا االختصاص 
وذاك. علوم دينّية، حوزوّية، أدبّية، تجريبّية، 

هندسّية، تطبيقّية وطّبّية.
الح�ّد األدن�ى للّطال�ب واملتلّقي ه�و الّنجاح، 
الّتف�ّوق،  ه�و  واألق�ى  األبع�د  والّطم�وح 
وكالهما بحاجة إىل عم�ل رؤيوّي كذائّي، مع 
اخت�الف صعوبة وعم�ق كّل حال�ة. بطبيعة 
الح�ال، مس�ار الّنج�اح أكث�ر ُيرساً، وس�بيل 
الّتفّوق أكثر صعوب�ًة ويتطلّب جهداً إضافّياً، 

لَِك َفلَْيَتَناَفِس الُْمَتَناِفُسوَن[. ]َويِف َذٰ
، املُ�راد الحص�ول ع�ىل »وصف�ة  يف الحالَ�نْ

ُمرِْبَحة«.
ال بأس باالنتقال إىل واحة الّشأن العام، حيث 
الّسلطات يف هذا العرص ُمَهْيكلة وفق تقسيم 
تسلس�يل متفّرع، والخدم�ة العاّم�ة ُمَوّزعة 
عىل غري منص�ب واملهاّم تتعّدد بن مس�ؤول 
وآخر وبن َمْعِنيٍّ وزمالئه. وأينما جاء نصيب 
أحده�م يف الّتص�دّي لتويّل وظائ�ف خدماتّية 
والقي�ام بأعم�ال تتعلّق باملجتم�ع ككّل، من 
الّسياس�ة إىل الّطّب م�روراً بالّرياضة، وليس 

انته�اًء باالجتم�اع واالقتص�اد، وم�ع ع�دم 
نس�يان القضاي�ا الّس�يادّية ودون إس�قاط 
املس�ائل األخرى، ال ُبّد له م�ن وضع منهجّية 
عمل والّس�ري وفق تخطيط مع�ّن ومدروس 
يف إطار تس�يري الّشؤون ضمن قالب تنظيمّي 
كذائ�ّي يرفع من فرص الحص�ول عىل نتائج 

محمودة، عواقب إيجابّية وخواتيم سليمة.
وإن تع�ّددت املناص�ب، تش�ّعبت الّتطبيقات 
وتنوّع�ت اإلج�راءات، املُ�راد الحص�ول ع�ىل 

»وصفة ُمرِْبَحة«.
ال مان�ع بيس�رٍي م�ن »الّتعري�ج« عىل الّش�ّق 
الّطّبي، حيث املس�احة االستش�فائّية تحوي 
غري نوٍع من الِعلل املرضّية، هذا يعاني من ألٍم 
وهذه تواجه ُمْعِضلة، وذاك يشكو من نكسٍة 
وتل�ك يف حالٍة غري مريحة. ويف ه�ذه الّدّوامة 
الّطّبّية يتفّرع نوعان: جس�دّي ونفّي. ولكّل 
منهما أمراضه وَمْن هو أهٌل لعالجها وضبط 

جموحها.
، جس�دّي ونفّي، وعىل تش�ّعب  ويف الّنوَع�نْ
تفريعاتهم�ا، يحت�اج املري�ض إىل »وصف�ة 
ُمرِْبَح�ة« م�ن طبيب�ه، ويحت�اج ه�ذا األخري 

ب�دوره إىل »وصفة ُمرِْبحة« متمّثلة بحصوله 
م�ن املري�ض ع�ىل كام�ل تفاصي�ل الوض�ع 
الّصّح�ي ومعطياته لكي ُيْحِس�ن تش�خيص 
الحال�ة قبل الخروج بالع�الج الّصحيح، تالياً 

الّنتيجة املأمولة.
وإىل الّتزّود ُدْر، إىل الّس�احة العروجّية َفلُْتَش�ّد 
الرّحال، ش�هٌر فضيل، أّيام مباركة وساعات 
ثمين�ة. من املفيد أن تتوّفر بن َيدَْي اإلنس�ان 
ل »وصفة ُمرِْبَحة«  املؤمن »مواٌد أّولّية« ُتَش�كِّ
يف سريه الّس�لوكي الّتقرّبّي إىل مواله )تبارك 

وتعاىل(.
مث�اٌل تطبيق�ّي ِل«وصفة ُمرِْبَح�ة« ُعروجّية 

ألهل الّتزّود:
خطبة رسول اللّه )صىّل اللّه عليه وآله وسلّم( 

عىل لسان سماحة األمن العام
و توصيات سماحة األمن عىل األرواح والعيال 

والوطن )حفظه اللّه وأدام ظلّه الرّشيف(
إله�ي إلهي حّت�ى ظه�ور امله�دّي اِحفظ لنا 

ة »نرص اللّه« وللحكاية َتِتمَّ
ى اللَُّه َعَملَُكْم َوَرُس�وُلُه  ]َوُق�ِل اْعَمُلوا َفَس�رَيَ

َوالُْمْؤِمُنوَن[

أطباء حيددون أفضل عالج لفقدان حاسة الشم 
بسبب »كوفيد 19«

ينص�ح مجموعة من خرباء حاس�ة الش�م 
بع�دم اس�تخدام املنش�طات لع�الج فقدان 
حاس�ة الش�م الذي يس�ببه “كوفيد-19”. 
وب�دال م�ن ذلك، يقرتح�ون محاول�ة إعادة 
تدريب األنف عىل استنشاق بعض الروائح.

وقد يس�تغرق األم�ر وقتا، وربما ش�هورا، 
ولك�ن إذا حاولت استنش�اق أرب�ع نكهات 
مختلف�ة ع�ىل األق�ل مرت�ن يومي�ا، فق�د 
يس�اعدك ذل�ك ع�ىل التع�ايف بش�كل أرسع 
وكام�ل، دون أي آثار جانبي�ة غري مرغوب 
فيه�ا، وفق�ا للخرباء.وتس�تند التوصية إىل 
مراجع�ة منهجية قائمة ع�ىل األدلة، والتي 
خلص�ت إىل أن الس�تريويدات القرشي�ة ال 
ينبغي أن تكون خي�ار العالج األول لفقدان 

الشم بسبب “كوفيد-19”.
وع�ادة ما توصف ه�ذه األدوية ملن يعانون 
م�ن احتقان أو الته�اب يف األن�ف، ولكن ال 
يب�دو أن هذا هو س�بب الخل�ل الوظيفي يف 
حاسة الش�م لدى املصابن ب� “كوفيد-19، 

لذلك قد ال يعمل.

مجموع�ة  “بصفتن�ا  املجموع�ة:  وكتب�ت 
م�ن الخ�رباء، نؤك�د بش�دة ع�ىل االعتب�ار 
األويل للتدري�ب عىل الش�م، وال يوجد له آثار 
جانبي�ة معروف�ة وهو منخف�ض التكلفة. 
ع�الوة عىل ذلك، فهو الع�الج الوحيد املتاح، 

م�����دعوما بقاعدة أدلة قوية”.
ويف ع�ام ٢٠٢٠، عىل س�بيل املث�ال، وجدت 
مقارنة منهجية للعالجات املحتملة لفقدان 
الش�م بعد اإلصابة بالف�ريوس – بما يف ذلك 
التدري�ب عىل حاس�ة الش�م، واملنش�طات 
الجهازي�ة، والعالج�ات املوضعية، واألدوية 
الفموية غ�ري الس�تريويدية، والوخز باإلبر 
– أن التدري�ب ع�ىل الش�م يج�ب أن يكون 

التوصية األوىل بناء عىل األدلة.
واليوم، قد نحتاج إىل تنفيذ هذه املمارس�ة 
ع�ىل نطاق لم نش�هده م�ن قب�ل. ويعاني 
ح�وايل 6٠% من املصابن ب�� “كوفيد-19” 
من اضطراب يف حاس�ة الشم، بي������نما 
يع���اني حوايل 1٠% من أعراض مس�تمرة 

تستمر ألسابيع أو حتى شهور.


