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«ذكرى اإلبادة» 3 :آالف إيزيدي يف عداد املفقودين
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

وزير النفط :نسعى للتخفيف
من وطأة التحديات األمنية والصحية
ص3
التي تواجه السوق

جنايات البرصة حتكم
باإلعدام عىل جمرم ينتمي لعصابة
ص2
اغتياالت بدوافع ارهابية

أعلن ديندار زيباري منس�ق التوصيات الدولية يف
حكومة إقليم كردس�تان ،أمس األربعاء ،أن نحو
 3000إيزي�دي ما يزالون يف ع�داد املفقودين منذ
أن هاج�م تنظيم داعش قضاء س�نجار يف صيف
الع�ام  ،2014مؤك�دا يف ذات الوقت نزوح 1400
أرسة م�ن القضاء املذكور جراء عدم االس�تقرار
األوضاع األمنية يف سنجار.
وقال زيباري ،يف مؤتمر صحفي يف اربيل بمناسبة
م�رور  8س�نوات لهج�وم داعش عىل س�نجار،
إن مجل�س وزراء حكوم�ة إقلي�م كردس�تان
اصدر الق�رار رقم  5170بتاري�خ 2014/8/21
بتشكيل لجنة عليا لتعريف الجرائم املرتكبة ضد
األيزيدي�ن عىل أنها إبادة جماعية .عملت اللجنة
عىل مر الس�نن لتدويل القضية ورفع شكاواهم
إىل املحكم�ة الجنائي�ة الدولية.وأض�اف أنه أعيد
تفعي�ل اللجن�ة يف الحكوم�ة الحالي�ة وتواص�ل
تهيئ�ة الظ�روف لالع�راف بمأس�اة اإليزيدين
ومكون�ات س�هل نين�وى كونها إب�ادة جماعية
وتقدي�م إرهابيي داع�ش إىل العدال�ة .اضافة اىل
ذل�ك تم تكليف مكتب منس�ق التوصيات الدولية
بالتنسيق مع فريق التحقيق التابع لألمم املتحدة
لتعزي�ز املس�اءلة يف جرائم داع�ش ()UNITAD
يتواص�ل مكتب املنس�ق مع املؤسس�ات املعنية
وق�د تم تقديم العديد م�ن الوثائق ذات الصلة إىل
الفري�ق االممي حتى اآلن.وح�ول تعريف جرائم
داعش عىل الصعيد الدويل ،قال منسق التوصيات
الدولي�ة :وثقت حكومة إقليم كردس�تان ملفات
آالف املختطفن األيزيدين.

التفاصيل ص2

مستشار رئايس :تثبيت العقود وتعيني ذوي املهن الصحية والشهادات العليا غري مرتبط باملوازنة

القايض زيدان والسفرية األمريكية يؤكدان احرتام إكمـال االستحقـاقات الدستـوريـة

ص2

ص2

األمم املتحدة ترحب بإجراء «حوار وطني شامل»
فـي الـعـراق

بغداد  /المستقبل العراقي
رحبت بعثة األمم املتحدة لتقديم املس�اعدة
إىل الع�راق بالدعوات إلجراء ح�وار وطني»
محذرة من ان «اي اخفاق س�يايس سيدفع
الش�عب الثم�ن» .وذكر بي�ان ليونامي« ،يف
األش�هر واألس�ابيع األخ�رية ،دع�ت بعث�ة
األم�م املتح�دة لتقديم املس�اعدة إىل العراق
باس�تمرار إىل الحوار بوصف�ه أكثر الطرق
فعالية للخروج من األزمة السياس�ية التي
طال أمدها» .وبينت «أصبح الحوار الهادف
ب�ن جمي�ع األط�راف العراقي�ة اآلن أكث�ر
إلحاحا ً م�ن أي وقت م�ى ،حيث أظهرت

السيد الصدر يطالب بحل الربملان وإجراء انتخابات مبكرة
بغداد  /المستقبل العراقي
طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ،أمس االربعاء،
بح�ل الربمل�ان وإج�راء انتخابات مبك�رة ،فيما طال�ب بالوقت
نفسه املحتجن باالستمرار يف اعتصامهم.
وق�ال الصدر ،يف كلم�ة مصورة« ،ل�ن اعادي اح�دا حتى الذين
يريدون قتيل كم�ا يف الترسيبات» .وأض�اف ،أن «الحوار معهم
جربناه وخربناه وما اف�اء عىل الوطن اال الخراب والتبعية ،وال
فائ�دة ترتجى من الحوار معهم» ،الفتا إىل أن «الدعاوى الكيدية
عرقلت تشكيل حكومة األغلبية».
وتابع موجها حديثه للمواطنن« ،ايها الشعب العراقي ان اردتم

الزراعة :انتاج متور
املوسم احلايل سريتفع ألكثر
من  600ألف طن
ص3

األحداث األخرية خط�ر التصعيد الرسيع يف
ه�ذا املناخ الس�يايس املتوت�ر .يف حن تؤكد
األحزاب أهمي�ة األساس�يات الديمقراطية
مثل االمتثال الدستوري واحرام مؤسسات
الدولة ،ف�إن هذه األمور ال ُتالحظ بش�كل
متزايد .كان لفش�لهم يف امل�ي قدما تأثري
سلبي واضح عىل ثقة الجمهور» .وأضافت
يونام�ي «ال يمكن ألي ح�زب أو جماعة أن
يدعي أن األزم�ة ال تدخلهم أو تؤثر عليهم.
إن الحاجة إىل إيج�اد حلول من خالل حوار
ش�امل واضح�ة .يف غيابه�ا س�تظل دولة
العراق تسيطر عليها املصالح املتنافسة مما
يؤدي اىل مزيد من عدم االس�تقرار مع دفع

بحاجة إىل حلول ،والتزام بتنفيذها ،إلخراج
بالده�م من أزمتها السياس�ية» .وأكدت ان
«العراق يواجه قائمة واس�عة من القضايا
الداخلي�ة املعلقة :فهو يف أم�س الحاجة إىل
اإلص�الح االقتص�ادي ،وتقدي�م الخدم�ات
العام�ة الفعالة ،فضالً عن ميزانية اتحادية
 عىل س�بيل املثال ال الحرص .ومن ثم ،فقدحان الوقت ألصحاب املصلحة السياس�ين
أن يتحمل�وا مس�ؤولياتهم وأن يترصف�وا
مل�ا في�ه املصلح�ة الوطني�ة ،وتق�ف األمم
املتحدة ،كما هي دائما ،عىل استعداد للدعم
واملساعدة».

الش�عب الثمن .مثل هذا السيناريو ال يطاق
ببس�اطة .ويف ه�ذا الس�ياق ،ترح�ب بعثة
األم�م املتح�دة لتقديم املس�اعدة إىل العراق
بالدع�وات األخ�رية إلج�راء ح�وار وطني،
وتثني ع�ىل اإلعراب عن التأيي�د من جميع
األطياف السياسية .ونناشد جميع الجهات
الفاعلة االلتزام واملشاركة الفعالة واالتفاق
ع�ىل الحل�ول دون تأخ�ري» .ولفت�ت اىل انه
«وعالوة عىل ذل�ك ،فإن االنتقال من األقوال
إىل األفع�ال س�يثبت اآلن رضورة .العراق ال
يس�تطيع أن يذهب حوار وطني آخر هباء.
العراقي�ون ليس�وا بحاج�ة إىل رصاعات أو
مواجه�ات مس�تمرة ع�ىل الس�لطة .إنهم

التفاصيل ص2

وكيل الداخلية لشؤون الرشطة يوجه مرور التاجيات بانجاز املعامالت بـ «زمن حمدد»

التغيري فانا بانتظاركم ،ولم أقرر الخوض باالنتخابات الجديدة
م�ن عدمها» .ودعا الصدر يف كلمته «إىل إجراء انتخابات مبكرة
بعد ح�ل الربملان الحايل ،وعىل املحتجن البقاء واالس�تمرار ،وال
يوهمونكم بأن الثورة رصاع عىل السلطة».
وأوض�ح الصدر ،أن «اإلص�الح ال يأتي إال بالتضحي�ة ،وأنا عىل
اس�تعداد تام للش�هادة من أجل اإلصالح» ،مشريا إىل أن «الثورة
ب�دأت صدرية وه�م جزء من الش�عب ،وأن الثورة لن تس�تثني
الفاسدين من التيار الصدري».
وأك�د الصدر« ،لم ولن أرىض بإراقة الدماء أبدا ،وأغلب الش�عب
قد س�أم من الطبقة الحاكمة برمته�ا» .وتابع الصدر مخاطبا
العراقين« :استغلوا وجودي إلنهاء الفساد».

العراق يرحب بمقتل زعيم تنظيـم «القاعـدة» أيمـن الظواهـري

مع اقرتاب «املوجة الالهبة» ..الدفاع املدين يعلن «االستنفار التام»

صادرات العراق
النفطية تنخفض بنسبة  ٪2يف متوز:
هذه األسباب
ص3

التعليم تقرر
ختفيض األجور يف املوازي
والدراسة املسائية
ص2

مصدر :انقسام حاد يف احتاد
الكرة عىل هوية املدرب الوطني..
ومقرتح بشأن شنيشل
ص7

ص2

ص2

ص2

التعليم تقرر ختفيض األجور يف املوازي والدراسة املسائية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

ق�ررت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي اس�تمرار العم�ل بإعفاء الطلبة
بنس�بة ( )%50م�ن األج�ور الدراس�ية للمراحل كاف�ة ضمن قن�اة التعليم
الحكومي الخاص الصباحي للسنة الدراسية 2022/2023
وأوضح�ت دائرة الدراس�ات والتخطي�ط واملتابعة يف بيان تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه أن «القرار جاء اس�تنادا اىل موافقة وزير التعليم العايل
والبح�ث العلمي نبيل كاظ�م عبد الصاحب عىل اس�تمرار العمل بما جاء يف
إجراءات ش�ؤون الطلبة بإعفاء الدارسني يف املراحل كافة بنسبة ( )%50من
األجور الدراسية املقررة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي».
وتابعت بش�أن أجور الدراس�ة املس�ائية أن» للهيئة املرشف�ة يف الجامعات
صالحي�ة تخفي�ض األج�ور الدراس�ية بنس�بة ال تتج�اوز ( )%25بناء عىل
توصية من الكلية أو املعهد».
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«ذكرى اإلبادة» 3 :آالف إيزيدي يف عداد املفقودين
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أعل�ن دين�دار زيب�اري منس�ق التوصيات
الدولية يف حكومة إقليم كردس�تان ،أمس
األربع�اء ،أن نحو  3000إيزيدي ما يزالون
يف ع�داد املفقودي�ن منذ أن هاج�م تنظيم
داعش قضاء سنجار يف صيف العام ،2014
مؤك�دا يف ذات الوق�ت ن�زوح  1400أرسة
من القضاء املذكور جراء عدم االس�تقرار
األوضاع األمنية يف سنجار.
وق�ال زيباري ،يف مؤتم�ر صحفي يف اربيل
بمناس�بة مرور  8س�نوات لهجوم داعش
ع�ىل س�نجار ،إن مجل�س وزراء حكومة
إقليم كردس�تان اصدر الق�رار رقم 5170
بتاريخ  2014/8/21بتش�كيل لجنة عليا
لتعري�ف الجرائم املرتكبة ض�د األيزيديني
عىل أنها إبادة جماعية .عملت اللجنة عىل
مر السنني لتدويل القضية ورفع شكاواهم
إىل املحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أنه أعيد تفعيل اللجنة يف الحكومة
الحالي�ة وتواصل تهيئة الظروف لالعرتاف
بمأس�اة اإليزيديني ومكونات سهل نينوى
كونه�ا إب�ادة جماعي�ة وتقدي�م إرهابيي
داع�ش إىل العدال�ة .اضاف�ة اىل ذل�ك ت�م
تكليف مكتب منس�ق التوصي�ات الدولية
بالتنس�يق مع فريق التحقيق التابع لألمم
املتح�دة لتعزيز املس�اءلة يف جرائم داعش
( )UNITADيتواص�ل مكت�ب املنس�ق مع
املؤسس�ات املعنية وقد تم تقديم العديد من الوثائق ذات
الصلة إىل الفريق االممي حتى اآلن.
وح�ول تعري�ف جرائم داع�ش عىل الصعيد ال�دويل ،قال
منسق التوصيات الدولية :وثقت حكومة إقليم كردستان
ملفات آالف املختطفني األيزيديني وبدأت أرش�فة وثائق
املخطوف�ني األيزيديني يف  1كان�ون األول  2021وانتهت
يف  3نيس�ان ،خالل هذه الفرتة تم أرش�فة  3،543حالة
( )5،393صفح�ة ،كم�ا تم تقديم الدع�م النفيس ألكثر
من ()2،234ضحية.لتوثيق جرائم داعش قال املس�ؤول
الكردس�تاني ،إن حكوم�ة إقلي�م كردس�تان نس�قت

مع يونيت�اد  ،ومن خ�الل لجنة التحقي�ق وجمع األدلة
واملعالج�ة ( ، )CIGEقامت بأرش�فة أكثر من 73،912
صفحة م�ن األدلة إلكرتونيا ً لهذه الجرائم .باإلضافة إىل
ذلك  ،ت�م تقديم ( )4206قضايا إىل املحاكم كش�كاوى.
وم�ن بني ه�ذه الح�االت ،ت�م اكم�ال ( )1778قضية،
ويجري العمل عىل ( )2428قضية.
وح�ول جه�ود الحكوم�ة النق�اذ املختطف�ني اوض�ح
منس�ق التوصيات الدولية ،إن حكومة إقليم كردس�تان
بذل�ت جهودا دؤوب�ة لإلفراج عن املختطفني ،فش�كلت
لجن�ة لجمع املعلومات والتحقي�ق يف قضايا املخطوفني
وخصص�ت ميزاني�ة له�ذا الغ�رض .اعتبارًا م�ن يوليو

ً
ش�خصا :من بينه�م  1207من
 ،2022ت�م إنقاذ 3554
النس�اء و 339من الرجال و 1051من اإلناث و 957من
األطفال الذكور ،باإلضافة إىل ذلك ال يزال  2717شخصا ً
يف عداد املفقودين.
منس�ق التوصيات الدولي�ة يف حكومة االقليم اش�ار اىل
التع�اون القائم بني حكوم�ة االقلي�م و اليونيتاد قائال:
كجزء من مرشوع االرش�فة اإللكرتونية لجرائم داعش،
س�اعدت حكومة إقليم كردستان يونيتاد يف الوصول إىل
املحفوظ�ات الوثائقية املتعلقة بجرائ�م داعش التي تم
جمعه�ا و حفظها من قب�ل حكومة إقليم كردس�تان ،
بما يتماىش مع التزام العراق بقرار مجلس األمن التابع

لألمم املتحدة رق�م  2379ملحاكمة داعش
عىل املستوى الدويل.
كم�ا زودت حكوم�ة إقلي�م كردس�تان
اليونيتاد بتقارير ومعلومات مس�تفيضة
ع�ن قيادة داع�ش وموارده�ا املالية حتى
يتمكنوا من ب�دء تحقيقاته�م القانونية،
وفقا لزيباري.
كم�ا ن�وه اىل جه�ود الحكوم�ة للع�ودة
اآلمنة اىل س�نجار واملناطق االخرى قائال:
قدمت قوات البيش�مركة والقوات االمنية
لحكوم�ة اقلي�م كردس�تان تضحي�ات
جسيمة يف الدفاع عن املناطق التي سيطر
عليها داع�ش و تحريرها بلغت ما يقارب
( )1719ش�هيدا و ( )10369جريح�ا و
( )47مفقودا ،رغم ذلك ما يزال اوضاع تلك
املناطق معلق لح�د اآلن .وابرمت حكومة
االقلي�م والحكوم�ة االتحادي�ة ب�إرشاف
االم�م املتح�دة يف ترشي�ن األول أكتوب�ر
 ،2020اتفاق�ا ً يهدف إىل إعادة االس�تقرار
إىل سنجار ،منها إخراج املجاميع املسلحة
غري القانونية من املدينة ،وقال زيباري إنه
لألسف لم ُتنفذ االتفاقية الن عنارص حزب
العمال الكردس�تاني وامليليشيات املسلحة
ما زالوا يتمركزون يف املدينة وهو ما سبب
اجواء من عدم اس�تتاب االمن واس�تحالة
تقديم الخدمات واملشاريع اليها.
زيباري اوضح ايض�ا :نتج عن عدم تنفيذ
اتفاقية س�نجار نزوح ح�وايل  1400أرسة
من سنجار صوب مناطق ومدن اإلقليم ،كما خلق فراغا
امنيا واسعا استغله االرهابيون للقيام بأعمال ارهابية،
ففي عام 2021فقط قامت الجماعات االرهابية بتنفيذ
( )257هجم�ة عىل املناط�ق املحررة التي تش�هد فراغا
امنيا نتج عنها  387شهيدا  518جريحا و 37مفقودا.
يف ختام ترصيحه دعا منسق التوصيات الدولية الجهات
املعنية اىل ضمان عودة النازحني من االيزديني واملكونات
االخ�رى الطوائ�ف ،الذي�ن أج�روا عىل الهجرة بس�بب
الهجمات اإلرهابية والتهديدات .كما يجب تذليل العقبات
السياسية واإلدارية التي تعيق اعمار مناطقهم.

األمم املتحدة ترحب بإجراء «حوار وطني شامل» يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
رحبت بعثة األمم املتحدة لتقديم املس�اعدة
إىل الع�راق بالدع�وات إلجراء ح�وار وطني»
محذرة من ان «اي اخفاق س�يايس سيدفع
الش�عب الثمن» .وذك�ر بي�ان ليونامي« ،يف
األش�هر واألس�ابيع األخ�رية ،دع�ت بعث�ة
األم�م املتحدة لتقدي�م املس�اعدة إىل العراق
باس�تمرار إىل الح�وار بوصفه أكث�ر الطرق
فعالي�ة للخروج من األزمة السياس�ية التي

العراق يرحب
بمقتل زعيم تنظيم «القاعدة»
أيمن الظواهري
أك�د مستش�ار األمن القومي قاس�م
األعرج�ي ،أم�س األربع�اء ،ترحي�ب
الع�راق بمقتل زعيم تنظي�م القاعدة
أيمن الظواهري.
وذكر بيان للمكتب اإلعالمي ملستشار
األم�ن القوم�ي ،تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،أن «مستش�ار
األم�ن القوم�ي ،قاس�م األعرج�ي
استقبل بمكتبه السفرية األمريكية يف
بغداد ،ألينا رومانوسكي».
وج�رى خ�الل اللق�اء« ،بح�ث آخ�ر
املس�تجدات السياس�ية واألمني�ة يف
العراق واملنطقة ،والتعاون املشرتك يف
مجال مكافحة اإلرهاب».
وأعرب األعرج�ي عن «ترحيب العراق
بمقت�ل زعي�م تنظيم القاع�دة ،أيمن
الظواه�ري» ،مش�ريا إىل :رضورة أن
يستمر الضغط عىل تنظيمي القاعدة
وداع�ش ،لتخلي�ص العال�م م�ن رش
اإلرهاب وإجرامه ،كما أبدى األعرجي
ترحي�ب الع�راق بتمدي�د الهدن�ة يف
اليم�ن» .وأك�د األعرج�ي للس�فرية
األمريكي�ة أن «العراقيني قادرون عىل
ح�ل مش�كالتهم السياس�ية ،كونها
شأنا داخليا عراقيا ،ونعمل عىل تهيئة
ظ�روف ح�وار وطن�ي ضم�ن وفاق
عراقي يحقن الدم العراقي ،ويحافظ
عىل العراق املوحد .

طال أمدها» .وبينت «أصبح الحوار الهادف
ب�ني جمي�ع األط�راف العراقي�ة اآلن أكث�ر
إلحاح�ا ً م�ن أي وقت مىض ،حي�ث أظهرت
األح�داث األخرية خطر التصعي�د الرسيع يف
ه�ذا املناخ الس�يايس املتوت�ر .يف حني تؤكد
األح�زاب أهمي�ة األساس�يات الديمقراطية
مثل االمتثال الدس�توري واحرتام مؤسسات
الدول�ة ،فإن ه�ذه األمور ال ُتالحظ بش�كل
متزاي�د .كان لفش�لهم يف امل�ي قدما تأثري
س�لبي واضح عىل ثقة الجمهور» .وأضافت

يونام�ي «ال يمكن ألي ح�زب أو جماعة أن
يدع�ي أن األزمة ال تدخله�م أو تؤثر عليهم.
إن الحاج�ة إىل إيجاد حل�ول من خالل حوار
ش�امل واضح�ة .يف غيابه�ا س�تظل دول�ة
العراق تسيطر عليها املصالح املتنافسة مما
ي�ؤدي اىل مزيد من عدم االس�تقرار مع دفع
الش�عب الثمن .مثل هذا السيناريو ال يطاق
ببساطة .ويف هذا السياق ،ترحب بعثة األمم
املتحدة لتقديم املساعدة إىل العراق بالدعوات
األخ�رية إلج�راء ح�وار وطن�ي ،وتثني عىل

اإلع�راب ع�ن التأيي�د م�ن جمي�ع األطياف
السياسية .ونناش�د جميع الجهات الفاعلة
االلت�زام واملش�اركة الفعال�ة واالتفاق عىل
الحل�ول دون تأخري» .ولفتت اىل انه «وعالوة
عىل ذلك ،فإن االنتقال من األقوال إىل األفعال
س�يثبت اآلن رضورة .العراق ال يستطيع أن
يذه�ب حوار وطن�ي آخر هب�اء .العراقيون
ليس�وا بحاج�ة إىل رصاع�ات أو مواجه�ات
مس�تمرة ع�ىل الس�لطة .إنه�م بحاج�ة إىل
حل�ول ،والت�زام بتنفيذها ،إلخ�راج بالدهم

من أزمتها السياس�ية» .وأك�دت ان «العراق
يواجه قائمة واس�عة من القضايا الداخلية
املعلق�ة :فه�و يف أمس الحاج�ة إىل اإلصالح
االقتص�ادي ،وتقدي�م الخدم�ات العام�ة
الفعال�ة ،فضالً عن ميزاني�ة اتحادية  -عىل
س�بيل املثال ال الحرص .ومن ث�م ،فقد حان
الوق�ت ألصح�اب املصلح�ة السياس�يني أن
يتحملوا مس�ؤولياتهم وأن يترصفوا ملا فيه
املصلحة الوطنية ،وتقف األمم املتحدة ،كما
هي دائما ،عىل استعداد للدعم واملساعدة».

مستشار رئايس :تثبيت العقود وتعيني ذوي املهن الصحية والشهادات العليا غري مرتبط باملوازنة
بغداد  /المستقبل العراقي

أكد املستش�ار الفن�ي لرئيس الوزراء ،هيث�م الجبوري ،أمس
األربع�اء ،عدم وج�ود توجه حكومي لتخفيض س�عر رصف
ال�دوالر مقاب�ل الدين�ار ،وفيما أق�ر بصعوبة إق�رار موازنة
 ،2022أوض�ح أن تثبيت العقود وتعي�ني ذوي املهن الصحية
واصحاب الشهادت العليا غري مرتبط بإقرارها.
وقال الجبوري ،يف ترصيحات صحفية إن «اإليرادات املتحققة
جراء ارتفاع أس�عار النف�ط تعتر وقتي�ة وال يمكن التعويل
عليها يف رس�م الخطط االقتصادية بعي�دة املدى ،كونها تقع

ضمن املد والجزر خالل الوقت الراهن والتي تعتمد عىل الطلب
والع�رض العاملي».وأض�اف ،أن «االس�تقرار الحقيق�ي يقع
ضمن اإليرادات غري النفطية كونها ثابتة ويمكن التحكم بها
حس�ب الترشيع الداخيل وليس لها عالقة باألس�عار الدولية
والت�ي تمثل الجباية وتحس�ني الوع�اء الرضيبي وما تحصل
عليه الدولة من الجمارك ،باإلضافة إىل تش�جيع االستثمار»،
مبينا ً أن «هذه االمور يمكنها أن تخلق استقرارا ً اقتصاديا ً يف
البالد وزيادة يف اإليرادات املتحققة».وأش�ار إىل أن «اإليرادات
النفطي�ة زادت بش�كل فع�يل ويمك�ن اس�تثمارها يف بعض
املشاريع التنموية ولكن ال يمكن االعتماد عليها طويالً».

وح�ول إق�رار قان�ون املوازن�ة وخفض س�عر ال�رصف ،أكد
الجب�وري أن «املوازن�ة االتحادي�ة لع�ام  2022م�ن الصعب
أن تق�رر خالل العام الج�اري» ،موضح�ا ً أن «تثبيت العقود
ملن يمتلك خدم�ة فعلية لعامني وتعي�ني ذوي املهن الصحية
والطبي�ة للك�وادر املش�مولة بالت�درج الطب�ي وأصح�اب
الشهادات العليا متوفرة حتى وأن لم تقر املوازنة».
ولفت إىل أن «توفري درجات وظيفية بشكل مطلق أمر يحتاج
ويعتم�د عىل إق�رار املوازنة وتوفري الس�يولة املالي�ة الكافية
لتوفري تلك الدرجات».وأش�ار إىل أن «الحكومة ليس لديها أي
توجه لخفض سعر رصف الدوالر أمام الدينار العراقي».

الوكالة أطاحت مبتهمني ضبط حبوزتهم مواد خمدرة يف ميسان

وكيل الداخلية لشؤون الرشطة يوجه مرور التاجيات بانجاز املعامالت بـ «زمن حمدد»
بغداد  /المستقبل العراقي
وجه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة الفريق عماد محمد
محمود ،أمس االربعاء ،موقع مرور التاجيات بانجاز املعامالت
بزمن محدد وذكر اعالم وكالة الوزارة يف ،بيان تلقت املستقبل
العراقي نس�خة منه ،ان «االخري تفقد موق�ع مرور التاجيات
ووجه بإنجاز معامالت املراجعني وفق الس�قف الزمني املحدد
وابداء املس�اعدة لكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة».من

جان�ب آخر ،اعلنت وكال�ة الوزارة لش�ؤون الرشطة االطاحة
بمتهم�ني ضبط بحوزته�م مواد مخدرة يف محافظة ميس�ان
وذك�رت الوكالة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه
«بعملي�ة نوعي�ة أمني�ة تمكنت مديري�ة مكافح�ة مخدرات
(ميسان) التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الرشطة القبض عىل
متهمني ضب�ط بحوزتهم ( 4كيل�و) و (  )400غرام من مادة
الكريستال املخدرة» .فيما تم أحالتهم إىل القضاء وفق أحكام
املادة القانونية  28مخدرات لينالوا جزاءهم العادل.

مع اقرتاب «املوجة الالهبة» ..الدفاع املدين يعلن «االستنفار التام»

اعلن�ت مديرية الدفاع املدن�ي ،أمس االربعاء،
الدخ�ول بحالة االس�تنفار التام م�ع الدخول
بموجة الحر الالهبة وتس�جيل ارتفاعا ً كبريا ً
بدرج�ات الحرارة.ا وذكر اع�الم الدفاع املدني

انه« ،مع دخول موجة الحر للبالد دخلت فرق
الدفاع املدني حالة االستنفار التام تحسبا ً الي
طارئ بس�بب ارتفاع درجات الح�رارة ،فيما
كثف�ت املديري�ة جهودها خالل اش�هر تموز

وآب وأيلول وذلك الن معدالت درجات الحرارة
ترتفع اىل اعىل درجاتها».واش�ار اىل «تسجيل
بصورة يومية ح�ادث حريق كبري ،فضالً عن
الح�وادث العريضية».واه�اب اع�الم الدف�اع

املدن�ي باملواطن�ني «االتص�ال املب�ارش بفرق
الدف�اع املدني عن طريق الرقم { }115وحفظ
الرق�م لتتمك�ن الفرق من الوص�ول اىل مكان
الحادث بصورة مبارشة دون أي تاخري».
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العامري :ال حل لالزمة احلالية
اال عرب التهدئة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن رئيس تحالف الفتح هادي العامري ،أم�س االربعاء ،تأييده ودعمه
لدعوة الكاظمي للحوار.
وق�ال العامري ،يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه »:نؤكد ما
اكدناه س�ابقا ان ال حل لالزمة الحالية اال عر تهدئة التشنجات  ،وضبط
النفس  ،والجلوس عىل طاولة الحوار البناء الجاد».
واعل�ن العامري «تأييده لدعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي
اىل حوار وطني ش�امل بش�أن األحداث األخرية التي تشهدها البالد ،ونشد
عىل ايدي كل الخريين الس�اعني للوصول اىل مخرج لهذه االزمة يريض كل
االطراف».
وكان رئي�س مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي دعا يف بيان أمس «جميع
األط�راف إىل التهدئ�ة ،وخفض التصعي�د؛ للبدء بمبادرة للحل عىل أس�س
وطنيّ�ة ،وعدم االنس�ياق نحو االتهام�ات ،ولغة التخوي�ن ،ونصب العداء
والكراهية بني اإلخوان يف الوطن الواحد».
كم�ا دعا «جمي�ع األط�راف إىل الجل������وس عىل طاولة ح�وار وطني؛
للوص�ول إىل ّ
حل س�يايس لألزم�ة الحالية ،تحت س�قف الت�آزر العراقي،
وآليات الحوار الوطني».

القايض زيدان والسفرية األمريكية يؤكدان
احرتام إكامل االستحقاقات الدستورية
بغداد  /المستقبل العراقي
اكد رئيس مجلس القضاء االعىل فائق زيدان لسفرية الواليات املتحدة لدى
العراق آلينا رومانوكيس ،احرتام اكمال االستحقاقات الدستورية والتعبري
عن الرأي
وقال مجلس القضاء االعىل يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان
«رئيس مجلس القضاء االعىل فائق زيدان أستقبل سفرية الواليات املتحدة
االمريكية يف العراق آلينا رومانوسكي».
وأكدت رومانوس�كي دعمها للقضاء العراقي ،مشددة عىل «احرتام إكمال
االستحقاقات الدستورية وسلمية حق التظاهر والتعبري عن الرأي وحماية
املمتلكات العامة والخاصة».

جنايات البرصة حتكم باإلعدام عىل جمرم
ينتمي لعصابة اغتياالت بدوافع ارهابية
البصرة  /المستقبل العراقي
أصدرت محكمة جنايات البرصة يف
رئاسة استئناف البرصة االتحادية،
حكما باإلعدام ش�نقا ع�ىل مجرم
ينتم�ي لعصاب�ة مس�لحة تق�وم
بعملي�ات االغتي�ال يف محافظ�ة
البرصة بدوافع إرهابية.

وأوضح مجل�س القضاء األعىل يف
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة
منه أن «املجرم اعرتف بانتمائه إىل
العصابة وتنفيذ عمليات اغتيال يف
قضاء الزب�ري ،فيما قضت املحكمة
قراره�ا اس�تنادا إلح�كام امل�ادة
الرابع�ة  1/م�ن قان�ون مكافحة
االرهاب رقم  13لسنة .« 2005

القوات األمنية تطيح بشبكة أجنبية لتجارة
املخدرات يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن الناطق بأس�م القائد العام للقوات املسلحة اللواء يحيى رسول ،أمس
االربعاء ،االطاحة بشبكة أجنبية لتجارة املخدرات يف العاصمة بغداد.
وقال رس�ول يف تغريدة ان «جهاز املخابرات ،نفذ عملية نوعية ضد شبكة
اجنبية لتجارة املخدرات يف بغداد».
واضاف ان�ه «تم ضبط بحوزة الش�بكة كمية من مخ�درات املاريجوانا»،
مؤكدا «القبض عىل عراقي متعاون مع الشبكة».

خالل الشهرين املاضيني

وكالة االستخبارات :القبض عىل  80متسل ًال واحباط
عدد من عمليات التهريب عىل احلدود
بغداد  /المستقبل العراقي
تمكن�ت مفارز وكال�ة االس�تخبارات والتحقيقات االتحادي�ة يف وزارة
الداخلية من القاء القبض عىل  80ش�خصا يحملون جنسيات مختلفة
خالل محاولتهم التسلل عر الحدود العراقية واحبطت عدد من عمليات
التهريب ملواد مختلفة خالل الشهرين املاضيني.
ج�اء ذلك نتيجة لتكثيف الجهد االس�تخباري وامليدان�ي من قبل مفارز
الوكال�ة املرابطة يف مختل�ف القواطع عىل الحدود العراقي�ة وبنا ًء عىل
معلومات استخبارية دقيقة نفذت عمليات نوعية منفصلة استخدمت
فيها الكمائن اذا تم القاء القبض عىل  20شخصا ً حالوا التسلل اىل داخل
االرايض العراقي�ة يحملون الجنس�ية األجنبية والق�اء القبض عىل 20
شخصا اخرين يحملون الجنسية العربية حالوا التسلل اىل داخل االرايض
العراقية عر الحدود مع س�وريا فضال عن القاء القبض عىل متس�للني
عر الحدود يف محافظات مختلفة (واسط،كركوك،الس�ليمانية،دهوك،
نينوى،اربي�ل) بل�غ عدده�م  40ش�خصا يحملون جنس�يات مختلفة
بح�وزة احدهم اس�لحة نوع (برنو) ع�دد  4و 5جلكان�ات تحمل مادة
الكل�ور وش�خص اخر ح�اول تهري�ب اغن�ام ع�دد ( )183يف املنطقة
الحدودية االوىل.
كم�ا ضبط�ت مف�ارز الوكال�ة ش�احنة تحم�ل  17طن م�ن املصاعد
الكهربائية واخرى تحمل  28طن من االس�مدة الزراعية خالل محاولة
تهريبها اىل داخل االرايض العراقية يف محافظة كركوك ،فضال عن ضبط
 20جلكان س�عة  30لرت تحمل مادة (االس�يد) التي تس�تخدم يف صنع
الحشيشة.
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حمافظ البرصة يرفض قرار حتويل مبالغ املوازنة
التشغيلية لتمويل خليجي 25
المستقبل العراقي /محمد الجابري
أك�د محاف�ظ الب�رصة اس�عد العيدان�ي ،أم�س
األربع�اء ،رفضه ق�رار مجلس ال�وزراء العراقي
الذي صدر خالل جلسة بش�أن تمويل استضافة
بطولة خليجي  25من املوازنة التش�غيلية للبرتو
دوالر.
وق�ال العيداني ،يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه« ،كث�ر الحديث ع�ن ق�رار مجلس
ال�وزراء ،الكل يعلم هذا الق�رار مرهون بموافقة
املحاف�ظ ،ت�م رفض الق�رار م�ن قبلن�ا ،وابلغنا
املعنين».
وأض�اف انه «طلبنا اس�تضافة بالجلس�ة القادمة
ملجلس الوزراء».
ب�دوره ،قال النائ�ب األول للمحاف�ظ محمد طاهر
التميم�ي إن املحافظ�ة أعدت خط�ة متكاملة لعدد

من املش�اريع يف مج�ال الخدمات البن�ى التحتية يف
مناطق متع�ددة وعدد من مش�اريع املاء وعدد من
املش�اريع الس�اندة إلقام�ة بطولة خليج�ي  25يف
املحافظ�ة ،إال أن املحافظة تفاج�أت بقرار مجلس
الوزراء والقايض بتحوي�ل ترليون و 200مليار من
املوازنة التش�غيلية لتنفيذ تل�ك الخطة وكذلك و20

ملي�ار م�ن أم�وال إىل وزارة الش�باب والرياضية
وهذا قرار مرفوض من قبل حكومة البرصة.
وأضاف أن خطة البطولة كبرية وفيها املتنزهات
وتعبي�د الط�رق ومش�اريع الكهرب�اء أعدت من
قب�ل الجهات املعنية تص�ل قيمتها إىل  400مليار
باإلضاف�ة إىل خط�ة لتطوير منفذ س�فوان فإذا
كان�ت كل هذه املش�اريع تنفذ م�ن قبل البرصة
فه�ذا يعني ب�أن املحافظة لن تتمك�ن من تنفيذ
مشاريع تخص املواطنن.
وأكد أن املحافظ والحكومة املحلية ترفض تطبيق
هذا القرار وننتظر أن يعدل هذا القرار وتخصص
مبالغ إضافية عى اعتب�ار أن بطولة خليجي  25ال
تخص البرصة بل تخص كل العراق.
وأش�ار التميمي إىل أنه ال يمكن لحكومة البرصة أن
تعطل مشاريعها وتحول ما مخصص لها من أموال
لصالح البطولة فقط.

www.almustakbalpaper.net

وزير النفط :نسعى للتخفيف من وطأة التحديات
األمنية والصحية التي تواجه السوق
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د وزي�ر النفط ح�رص «أوبك بلس» عى اس�تقرار أس�واق
النف�ط العاملي�ة ،والعمل ع�ى التخفيف من وط�أة التحديات
األمنية والسياس�ية والصحي�ة التي تواجه العالم ،والس�عي
نح�و تحقيق الت�وازن بن الع�رض والطلب ،ج�اء ذلك خالل
مشاركته يف االجتماع الش�هري للجنة الوزارية ملتابعة اإلنتاج
 JMMCواالجتم�اع ال�وزاري ،ملنظمة أوبك وال�دول املتحالفة
ع�رب الدائ�رة التلفزيونية.وقال الوزير احس�ان عبد الجبار ان
االجتماع�ات تضمن�ت مراجعة تط�ورات األس�واق النفطية،
واالستماع اىل التقارير التي أعدتها الجهات البحثية يف املنظمة
ح�ول املتغريات والعوامل املؤث�رة ،واثرها عى العرض والطلب
يف الس�وق النفطية.وأش�ار عبد الجبار اىل االتف�اق عى زيادة
يف س�قف اإلنتاج لش�هر أيل�ول املقبل بإضاف�ة كمية ()100
ال�ف برميل بالي�وم ،وذلك من اجل التعويض ع�ن زيادة متوقعة
يف الطل�ب العاملي ،وان الزيادة الجدي�دة توزع عى الدول املنتجة

أمانة جملس الوزراء تعلن قرب انتهاء املرحلة الثانية من برنامج أمتتة الوثائق اإللكرتونية
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت األمان�ة العامة ملجل�س ال�وزراء ،أم�س الثالثاء،
ق�رب انته�اء املرحلة الثانية م�ن برنامج أتمت�ة الوثائق
اإللكرتوني�ة ،وفيم�ا أش�ارت إىل أن الربنام�ج زاد م�ن
اإليرادات املالية للدولة ،كشفت عن إنهائه  3مشاكل.
وقال املتحدث باس�م األمانة العامة ملجلس الوزراء حيدر
مجي�د ،إن «املرحل�ة الثانية لربط الجه�ات غري املرتبطة
ب�وزارة س�تنتهي قريب�ا ً ضم�ن برنام�ج إدارة الوثائ�ق
االلكرتوني�ة» ،مبينا ً أن «املرحل�ة األوىل تضمنت املبارشة
بربط الوزارات كافة باألمان�ة العامة وانطالق الربنامج،
وحتى اآلن تم تداول ما يقارب  90ألف وثيقة».

وأوض�ح مجي�د ،أن�ه «بع�د اكم�ال رب�ط ال�وزارة ع�ى
املحافظات والجهات غري املرتبطة بوزارة س�تكون هناك
منظوم�ة حكومي�ة متكاملة املؤسس�ات به�ذا الربط»،
مؤك�دا ً أن «الربنامج سيس�هل ايصال الوثائ�ق واختزال
الزمن للقضاء عى البريوقراطية ،فضالً عن منع التالعب
وتزوير الوثائق».
وأش�ار مجيد ،إىل أن «اللجنة العليا للحوكمة االلكرتونية
اتخ�ذت إجراءات أخ�رى يف أتمتة الدوائر واملؤسس�ات»،
منوه�ا ً بأن «هيئة املنافذ الحدودي�ة حققت إنجازا ً كبريا ً
بش�أن أتمتة الوصوالت الجمركية والرضيبية واملرشوع
ب�إرشاف مب�ارش وتنفي�ذ رئي�س هيئ�ة املناف�ذ وبجهد
استثنائي ذاتي ،لم يكلف الدولة أمواالً».

ولف�ت مجي�د ،إىل أن «أتمت�ة املنافذ ما ب�ن دوائر املنافذ
ً
فض�ال عن الوصل الجمركي مهدت
والجمارك والرضيبة
إىل القضاء عى الفس�اد والتزوير ما أدى اىل زيادة إيرادات
خزين�ة الدولة ،وكذلك أنهت حال�ة التالعب بتغيري جنس
املادة».
وأكد مجي�د« ،توقيع مذكرات تفاهم ب�ن األمانة العامة
ملجلس الوزراء والربنام�ج االنمائي لألمم املتحدة ،والذي
يقدم الدعم اىل مركز البيانات الوطني واملساهمة يف دعم
ه�ذا املرشوع ،باإلضاف�ة اىل إجراءات أخ�رى متخذة من
قب�ل اللجنة العلي�ا فيما يخص موض�وع صحة الصدور
االلكرتوني�ة ،بعد توجيه رئيس الوزراء ،بإيقاف إجراءات
صحة الصدور الورقية وكانت هنالك أتمتة للكثري والعديد

صادرات العراق النفطية تنخفض بنسبة  ٪2يف متوز:
هذه األسباب
بغداد /المستقبل العراقي

انخفضت ص�ادرات الع�راق النفطي�ة لتبلغ
 3.303مالي�ن برمي�ل يف اليوم ،خالل ش�هر
تموز املايض وبنسبة بلغت أكثر من  %2مقابل
 3.373مالين برميل يف اليوم مقارنة بش�هر
حزيران.وأظه�رت بيان�ات وزارة النف�ط ،أن
صادرات النفط العراقية ،باستثناء التدفقات
م�ن إقلي�م كوردس�تان ،انخفض�ت بنس�بة
 %2.08عى أساس شهري يف تموز ،رغم زيادة
حصة الع�راق يف أوب�ك .+وبلغ�ت الصادرات
من املوانئ النفطي�ة الجنوبية  3.225مالين
برميل يومي�ا يف تموز ،بانخفاض  %1.26عن
الشهر الس�ابق.وبلغت صادرات خام كركوك
ع�رب مين�اء جيهان الرتك�ي بمع�دل  76الف
برمي�ل يوميا وه�و اقل بنس�بة  %12.65عن
شهر حزيران املايض.وارتفعت حصة العراق
من أوب�ك +إىل  4.651مالي�ن برميل يف اليوم
يف ش�هر آب ،وبانتظ�ار م�ا تق�رره اوب�ك+
الي�وم يف اجتماعها من زيادة انتاج او االبقاء
ع�ى انتاجه�ا وف�ق املعطي�ات االقتصادي�ة

العاملي�ة .فيم�ا ع�زا الخب�ري النفط�ي حمزة
الجواه�ري ،الس�بب وراء انخفاض صادرات
الع�راق النفطية هو محدودية تصدير العراق
النفطية اىل الخارج التي ال تتعدى  3.3مالين
برمي�ل يوميا ،مبين�ا لوكالة ش�فق نيوز ،أن
«الع�راق لديه خطة لرف�ع صادراته النفطية
ألكث�ر م�ن  3.45مالين برمي�ل يوميا نهاية
العام الح�ايل» .واوض�ح ان «الع�راق يحتاج
اىل اع�ادة تطوي�ر بنيته التحتي�ة التصديرية

استعداداً للعام الدراسي اجلديد

الرتبية تقرر إيقاف العمل بـ «تكييف
املناهج الدراسية»
بغداد  /المستقبل العراقي

وزي�ادة مناف�ذه التصديرية بم�ا يتالئم مع
خططه املستقبلية يف زيادة إنتاجه النفطي»،
الفت�ا إىل أنه بدون ذلك ل�ن يتمكن العراق من
الحف�اظ ع�ى مكانت�ه كثان�ي اك�رب مصدر
للنف�ط داخل املنظمة» .واك�د الجواهري ان
«شهر ايلول س�يكون اخر االش�هر التي يتم
زي�ادة انتاج النفط لل�دول املنتجة يف منظمة
اوبك ،+وبالتايل س�يصل العراق إىل املس�توى
الطبيعي إلنتاجه املرجعي».

الزراعة :انتاج متور
املوسم احلايل سريتفع
ألكثر من  600ألف طن

وجه�ت وزارة الرتبي�ة ،أم�س األربعاء ،بإيق�اف العم�ل ب�»تكييف املناهج
الدراسية» (التعليم العام ،مدارس ثانوية بغداد واملتميزين ،التعليم املرع)
استعدادا ً للعام الدرايس الجديد وتهيئة األجواء املناسبة الستقباله.
وقال بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ان املديرية العامة
للمناه�ج أصدرت إعماما ً إىل املديري�ات العامة للرتبية يف بغداد واملحافظات
يقيض بإيقاف العمل ب�»تكييف املناهج الدراسية» (التعليم العام  ،مدارس
ثانوية بغداد واملتميزين  ،التعليم املرع) للصفوف املنتهية وغري املنتهية يف
املراحل الدراسية كافة ،الذي تم العمل به يف العام الدرايس .2022 – 2021

العمل تلغي رشط حضور املعاق مع املعني
إلصدار بطاقة «املاسرت كارد»
بغداد /المستقبل العراقي

وج�ه رئي�س هيئ�ة رعاي�ة ذوي
اإلعاق�ة واالحتياج�ات الخاص�ة يف
وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية
الحقوق�ي أحمد ه�ادي بنية ،اليوم
األربع�اء ،بإلغاء حض�ور املعاق مع
املعن إلصدار بطاقة املاسرت كارد.
وذك�رت وزارة العم�ل يف بيان تلقت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه أن
«رئيس هيئ�ة رعاي�ة ذوي اإلعاقة
واالحتياج�ات الخاص�ة يف الوزارة،
وج�ه بإلغ�اء حض�ور املع�اق م�ع
املعن فيما يخص املستفيدين ممن
أكمل�وا الفح�ص الطبي وتس�لموا

الق�رارات الطبية لغ�رض املراجعة
إلصدار بطاقة املاسرت كارد يف بغداد
واملحافظات» ،مشريا اىل «فتح قاعة
ثانية الستقبال املراجعن يف مجمع
الوزارة ضمن بناي�ة املركز العراقي
الكوري يف منطقة الوزيرية ،إضافة
اىل القاع�ة املوج�ودة ضم�ن مق�ر
الهيئة وبحضور املعن فقط».
وأض�اف ،أن «املراجع�ة تت�م م�ن
الس�اعة الثامنة والنص�ف صباحا ً
ولغاية الس�اعة الواح�دة والنصف
ظهرا ،وعى املراجعن اس�تصحاب
املستمس�كات األصلي�ة للمع�ن
واملعاق ،وصورة ع�ن القرار الطبي
وحسب األحرف األبجدية للمعاق».

بغداد  /المستقبل العراقي
توقع�ت وزارة الزراع�ة ،أمس االربع�اء ،ارتفاع انتاج
التمور للموسم الحايل إىل اكثر من  600ألف طن مبينة
انها تمتلك كافة التسهيالت لعملية التصدير.
وق�ال املتحدث باس�م وزير الزراعة هادي هاش�م ان
«انتاج التمور يف العراق يف السنة املاضية بلغ  640الف
طن وبمختلف انواعها».
واض�اف «نتوق�ع هذه املوس�م زي�ادة يف االنتاج عى
اعتب�ار ان هن�اك خدمات قدمت لقط�اع التمور منها
حم�الت ال�رش املجاني�ة الت�ي تبنته�ا وزارة الزراعة
اضافة إىل الدعم املقدم الصحاب بساتن النخيل».
وأش�ار اىل ان «القيم�ة االقتصادي�ة للتم�ور ارتفعت
عامليا عى اعتبار انه منتج عايل الطلب وهناك زيادة يف
اسعاره يف االسواق العاملية «.
واردف بالق�ول» ه�ذا االمر ش�جع ال�وزارة اإلهتمام
بالنخيل ورفع زيادة انتاجه واتوقع سنصدر أكثر من
العام املايض» مشريا ً إىل ان» الزراعة لديها التسهيالت
الالزمة لخروج عمليات التصدير وعمليات الفحص».

م�ن الدوائ�ر واملؤسس�ات يف م�ا يخص صح�ة الصدور
االلكرتونية».
وتاب�ع أن «بواب�ة أور االلكرتوني�ة املنضوي�ة يف مرشوع
االتمت�ة والت�ي أطلقها مرك�ز البيانات الوطن�ي ،قدمت
أكث�ر من  100خدمة الكرتوني�ة اىل املواطنن يف موضوع
تس�هيل إنجاز املعامالت ومتابعتها» ،الفتا ً اىل أن «قس�م
إدارة الج�ودة يف األمانة العامة ملجلس ال�وزراء متواصل
م�ع الوزارات والجه�ات غري املرتبطة ب�وزارة ،من خالل
اجتماعات دورية أس�بوعية أو نصف ش�هرية مع ممثيل
ال�وزارات والهيئ�ات بخصوص إضاف�ة الربامج وتطوير
األداء املؤس�ي يف م�ا يخ�ص األتمت�ة يف املؤسس�ات
الحكومية».

كركوك تسجل اعىل معدل إنتاج
«رقي» منذ سنوات

بغداد  /المستقبل العراقي

أكد اتح�اد الجمعيات الفالحية يف كركوك،
أم�س األربع�اء ،أن انتاج الرقي للموس�م
الحايل سجل اعى نسبة منذ عدة سنوات إال
أن تدني األسعار «قتل فرحة املزارعن».
وق�ال رئيس االتح�اد محمود الع�زي ،إن
إنتاجي�ة الرق�ي للموس�م الح�ايل يف عدة
مناطق وخاصة قضاء الحويجة س�جلت
ارتفاعا بنس�بة  %70عن املواسم املاضية
بع�د نج�اح الخط�ة الصيفي�ة بجمي�ع
مضامينه�ا ،مش�ريا ً إىل أن رق�ي كرك�وك
س�جل حضورا ب�ارزا م�ن حي�ث الجودة
والطعم .واس�تدرك القول إن أسعار املنتج
الت�ي ال تتج�اوز  200دين�ار للكيلوغ�رام
الواح�د قتل�ت فرح�ة املزارعن وس�ببت
إحباط�ا كب�ريا مل�ا تكب�دوه م�ن تكاليف

لتأمن مس�تلزمات الزراعة من االس�مدة
واملبيدات مقابل أسعار متدنية لم تغط ما
نفقه املزارعون طيلة موسم االستزراع.
وأرج�ع الع�زي أس�باب تدن�ي األس�عار
اىل موس�م الرق�ي ونض�وج املحص�ول يف
وق�ت واح�د ويف ع�دة محافظ�ات رغ�م
االقبال الكبري عى رق�ي كركوك من تجار
املحافظ�ات الوس�طى والجنوبية ومراكز
بيع الخضار يف البالد.
ودع�ا رئيس اتح�اد الجمعي�ات الفالحية
إىل إس�رتاتيجية اقتصادي�ة عادلة تضمن
للم�زارع تأم�ن أرب�اح معيش�ية ت�وازي
الجه�ود ،واملبال�غ املالي�ة الت�ي تتطلبه�ا
الخط�ة الزراعية الصيفية مقابل أس�عار
معقول�ة تضمن لجمي�ع طبقات املجتمع
وخاص�ة أصح�اب الدخ�ل املح�دود رشاء
املحصول.

هيئة احلج :بدء موسم العمرة مبكر ًا
وتفويج مئات املعتمرين العراقيني

للنفط م�ن اوبك والدول املنتجة املتحالفة معها بحس�ب نس�ب
انت�اج كل دولة .كما ن�وه اىل متابعة تطورات الس�وق النفطية،
واتخاذ اإلجراءات املناسبة من قبل أوبك بلس.

الصحة تسجل صفر وفيات و1252
اصابة جديدة بـ «كورونا»
بغداد  /المستقبل العراقي
سجلت وزارة الصحة ،أمس االربعاء ،صفر وفيات و 1252اصابة
جديدة بفريوس كورونا خالل ال� 24ساعة املاضية.
وبحس�ب املوق�ف الوبائي اليومي ،س�جلت الصحة ايضا ً ش�فاء
 2407حال�ة م�ن امل�رض وتلقي  6590ش�خصا ً اللق�اح املضاد
للفريوس يف عموم البالد.
وكانت وزارة الصحة س�جلت امس الثالثاء ،حالتي وفاة و1344
إصابة جديدة بكورونا.

جتهيز مطاحن ذي قار بأكثر
من ألف طن من حبوب احلنطة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن فرع تجارة الحبوب يف محافظة ذي قارعن تجهيز املطاحن
األهلي�ة بأكثر من ألف و  332طن من حب�وب الحنطة املخلوطة
من س�ايلوات النارصي�ة والرفاعي والش�طرة املعدن�ي من أجل
تجهيز املواطنن بحصتهم الشهرية من مادة الطحن.
وقال بيان للفرع تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إن الكميات
املجه�زة كانت بواق�ع أكثر م�ن  472طن من س�ايلو النارصية
وأكثر من  860طن من سايلو الرفاعي والشطرة املعدني وبنسب
خلط  %25حنطة اسرتالية و  %75حنطة محلية.
مش�ريا إىل استمرار مناقلة كميات من حبوب الحنطة املحلية من
مركز تس�ويق الدبوني يف محافظة واس�ط حيث تم استالم أكثر
 720طن بعد تفريغ ثمانية شاحنات وصلت إىل مخازن الفرع.

كهرباء البرصة :معدل انتاج الطاقة هلذا
العام بلغ  5339ميكا واط

بغداد /المستقبل العراقي

اعلن�ت الهيئة العليا للحج والعم�رة ،تفويج مئات املعتمرين العراقين اىل املدينة املنورة،
مؤكدة ان بدء موسم العمرة يف بداية شهر محرم يحدث ألول مرة بتاريخ الهيئة .وذكرت
الهيئ�ة ،يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه انها «أرشفت ع�ى تفويج مئات
املعتمرين عرب رشكات العمرة ،حيث انطلقت عدة رحالت من املطارات العراقية إىل مطار
األم�ري محمد بن عبد العزيز يف املدينة املنورة ايذانا ببدء موس�م العمرة  1444هجرية».
واشارت إىل ان» رئيس الهيئة الشيخ سامي املسعودي وضمن جهوده الرامية اىل تطوير
عمل الهيئة وتحقيقا لرغبة املواطنن بشمول اكرب عدد ممكن منهم باداء مناسك العمرة،
حرص عى أن يبدأ موسم هذه الشعرية العبادية مبكرا ،خالفا ملا كان معمول به سابقا
من انطالق املوس�م يف ش�هر ربيع األول» .وكان�ت الهيئة قد اعلنت يف بيان س�ابق ،انها
«حصلت عى موافقة الس�لطات السعودية بمنح تأشريات الدخول (فيزا) ملوسم العمرة
املقبل لثالثة اش�هر مع حق التجول يف كل محافظات اململكة» .ودعت الهيئة « الرشكات
الراغبة بتسيري رحالت العمرة ملوسم (1444ه� 2022-م 2023-م) اىل مراجعتها والبدء
بتصديق العقود وفق الرشوط والضوابط املعتمدة لديها».

املرور تطرح مقرتحات جديدة لفك االختناقات يف بغداد
بغداد /المستقبل العراقي
أعلنت مديرية املرور العامة ،أمس األربعاء،
ع�ن إجراءاتها ّ
لفك االختناقات املرورية يف
بغ�داد ،فيما ح�ددت موع�د افتتاح طريق
جدي�د س�يخفف الزحام�ات املرورية عى
رسيع الدورة.
وق�ال مدي�ر العالق�ات واإلع�الم يف املرور
العام�ة ،العمي�د زي�اد القي�ي ،إن «م�ن
املقرتح�ات املطروحة ِّ
لف�ك االختناقات يف
بغ�داد ،ه�و إنش�اء املج�رات واألنفاق،
وكذل�ك إنش�اء طريق حويل بط�ول  77إىل
 99كيلومرتا ً حول بغداد ،والذي س�يخفف
الزخ�م ع�ن بغ�داد ويس�هل حركة س�ري
املرور».وأضاف القيي ،أن «هناك طريقا ً
جدي�دا ً س�ريى الن�ور يف القري�ب العاجل
خالل شهر أو ش�هر ونصف الشهر ،يمتد
م�ن تقاطع املصايف باتج�اه كرارة وعرب

جبور واليوسفية ،وسريبط الخط الريع
باليوسفية ،ما سيخفف الزخم عى رسيع
ال�دورة» ،مؤك�دا ً أن «الطري�ق س�يكون
جاهزا ً وسيفتتح خالل  45إىل  50يوماً».
وأش�ار إىل أن «طري�ق بغ�داد  -كركوك تم
إكس�اؤه بحدود  %85ولم يبق س�وى 30
كيلو مرتا ً يف قضاء الخالص ،إضافة إىل أن
دائرة املش�اريع يف أمان�ة بغداد عملت عى
إكس�اء أغلب الطرق واملجرات يف بغداد،
منه�ا مج�ر الربيع�ي وملعب الش�عب
ومج�رات مدين�ة الكاظمية والش�وارع
املمت�دة باتجاه س�احة ع�دن ،مما خفف
الكثري من حركة السري».
وأك�د ،أن «اللجنة املش�كلة من قبل القائد
العام للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي،
قامت بفتح الطرق املغلقة بنسبة ترتاوح
م�ن  %85اىل  %90لف�ك االختناق�ات ع�ى
املواطنن».

البصرة  /المستقبل العراقي
اعلنت رشكة انتاج كهرباء محافظة البرصة ان معدل انتاج الطاقة
الكهربائي�ة لهذا العام بلغ  5339ميكا واط.وقالت الرشكة يف بيان
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ان ع�ام  2021كان معدل
االنت�اج قد بلغ  3665ميكا واط وبفارق كبري بن العامن و زيادة
1674مي�كا واط.واضاف البي�ان ان هذه الزيادة ادت اىل تحس�ن
س�اعات تجهيز الطاقة الكهربائية اىل املواطنن وهذا يعود للجهد
االستثنائي التي تقدمه الكوادر العاملة يف القطاع الكهربائي.

ميسان :فتح باب التعاقد عىل ألف درجة
حلملة «البكالوريوس والدبلوم»
ميسان  /المستقبل العراقي

دعت حكومة ميس�ان حملة الشهادات (البكالوريوس والدبلوم)
ولكاف�ة االختصاص�ات ممن تتوف�ر فيهم ال�رشوط والضوابط
القانونية بالتقديم للتعين والتس�جيل عى  1000درجة عقد ملدة
ثالث سنوات ألغراض التدريب والتطوير.
وقال املكت�ب االعالمي ملحافظ ميس�ان يف بيان تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة منه ان ع�ى املتقدمن مراجع�ة مديرية العمل
والش�ؤون االجتماعية  /دائرة العمل والتدريب املهني يف منطقة
مغرب�ة خلف مركز رشط�ة الجوادين ابت�دا ًء من الي�وم ولغاية
نهاية شهر آب الجاري.
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حممد بنيس فلسطيني ًا
عبد الرحيم العالم
حظي الشاعر املغربي محمد بنيس بعديد
م�ن اللق�اءات االحتفائية ب�ه وبتجربته
اإلبداعي�ة ،داخل املغرب وخارج�هُ .
وق ّدر
يل ،يف الفرتة األخرية ،أن أحرض ملناس�بتني
احتفاليتني كبريتني بهذا الشاعر ،احتفاء
من الجهتني املنظمت�ني بعطائه اإلبداعي
والفكري ،وتقديرًا ملواقفه تجاه القضايا
املصريي�ة ألمت�ه العربي�ة ،وعىل رأس�ها
القضي�ة الفلس�طينية ،وذل�ك ع�ىل مدى
عقود زمنية خلت ،من الحضور والكتابة
والتألي�ف والتدري�س والنرش واملش�اركة
والسفر واملواقف والوفاء.
كان�ت إح�دى تل�ك اللحظ�ات االحتفالية
الكربى ،بمناس�بة تكريم الش�اعر محمد
بني�س من قبل أكاديمية اململكة املغربية،
يف حف�ل بهي�ج أقي�م بمق�ر األكاديمي�ة
بالرب�اط ،يف ب�ادرة اعتباري�ة نبيل�ة من
ه�ذه املؤسس�ة الوطني�ة تجاه ش�اعر
مغربي ،س�اهم ،بش�كل الفت ومؤثر ،يف
تحدي�ث القصي�دة العربي�ة وتجديده�ا،
بكتابات�ه الش�عرية املبدع�ة ،وبأبحاث�ه
الفكري�ة والنقدي�ة املضيئ�ة ،وببيانات�ه
الرائدة ،وأيض�ا بكتاباته النثرية العميقة
وترجمات�ه الدقيق�ة والش�اعرية ،من�ذ
س�تينيات الق�رن املايض إىل الي�وم .وهو
االحتفاء الذي أقيم بمناس�بة تخليد اليوم
العاملي للشعر ،والذي كان بنيس مهندسه
األساس.
أما اللحظ�ة االحتفائية األخ�رى ،فكانت
بمناس�بة تكري�م بني�س ،من ل�دن دولة
فلس�طني ه�ذه امل�رة ،بالنظ�ر ملكان�ة
ه�ذا الش�اعر االعتبارية عرب ًي�ا ،وتقديرًا
لحض�وره اإلنس�اني والرم�زي والنضايل
والثق�ايف واإلبداع�ي ،فكانت ،ه�ي ً
أيضا،
لحظ�ة اع�رتاف كب�رية ومس�تحقة م�ن
فلس�طني األبي�ة ،وم�ن أع�ىل س�لطة يف
الدولة ،بهذا الش�اعر العرب�ي ،وبمواقفه
الراس�خة تجاه قضية فلس�طني ،قضية
اإلنسانية األوىل.
وق�د ترشف�ت بتلقي دع�وة من س�فارة
دولة فلسطني بالرباط ،للمشاركة يف هذا
الحف�ل الكبري ،فقدمت خالله ش�هادة يف
حق الصديق الشاعر محمد بنيس ،حاولت
فيه�ا إب�راز معن�ى أن تكرمك فلس�طني
وتحتفي بك يف بلدك ،هذه الفلسطني التي
عودتن�ا دائمًا عىل أن تخت�زل فيها العالم
كل�ه ،بمثل ما تخت�زل التاري�خ والذاكرة
والوجدان واألسطورة ورمزية األشياء...

وفلس�طني ،إذ تك�رم بني�س ،فه�ي ،يف
األص�ل ،إنما تكرم ً
أفقا إنس�ان ًيا وإبداع ًيا
وجمال ًيا ونضال ًيا وأكاديم ًيا رح ًبا وصاف ًيا
ً
ً
وطافح�ا بالكثري م�ن املعاني
وصادق�ا،
ً
والدالالت؛ أفقا سيظل ممت ًدا فينا جمي ًعا،
قد ال تسعفنا العبارة دائما للتعبري عنه؛ إذ
ما فتئنا نمتلئ به ،بمثل ما تغمرنا كتابات
محمد بنيس وأشعاره وأبحاثه ومواقفه
ومقاالت�ه وبيانات�ه ،بالدهش�ة والجرأة
والجدة والرق�ة واألناقة والعذوبة والحب
والبالغ�ة والص�دق والصف�اء والحكم�ة
والكياس�ة ،م�ن منطلق أن ش�اعرنا ظل
وف ًي�ا للمبادئ وللقيم اإلنس�انية الرفيعة
الت�ي تربى عليها ،وآمن بها ،وظل مداف ًعا
عنه�ا إىل الي�وم ،بمثل وفائه االس�تثنائي
لهذه الفلسطني األبية ،بكل ما يحمل هذا
الوفاء من ش�حنة قيمية وأبعاد إنسانية
ورمزي�ة ممت�دة فين�ا ،وغ�ري مح�دودة
يف الزم�ن ،وقد ص�ارت فلس�طني وطننا
الجماعي ،عىل حد تعبري شاعرنا.
وال غرابة يف ذلك ،ما دام الوفاء لفلسطني
ً
ً
ومرتسخا
متأصال يف ش�خصية ش�اعرنا
ً
فيه منذ يفاعته ،وليس أمرًا طارئا عنده،
ً
مرتبط�ا بس�ياق متغ�ريات عابرة ،هو
أو
املول�ود يف عام النكبة ،ع�ام «الزلزال الذي
لم يس�كن بعد» عىل حد تعب�ريه ،فظلت
فلس�طني ،يقول ش�اعرنا ،ه�ي الحضن
العرب�ي ال�ذي وضع�ت رأيس في�ه وأن�ا
مراهق.
فأن يكرَم الش�اعر محم�د بنيس من قبل
فلسطني ،يف سياق االحتفاء باليوم العاملي
للش�عر ،معناه أن روح ش�اعرنا تتواجد
باس�تمرار يف صل�ب املصادف�ات الكونية
الجميلة .ففلسطني الشامخة وهي تنبت
يف تل الربي�ع ،إذ تحتفي بش�اعرنا ،فهي
إنما تحيي من وهب الشعر يومه الكوني،
وشيد له «بيته الشعري» الرمزي ،وغرس
«أركانته» املثمرة.
وفلسطني ،من خالل احتفائها بشاعرنا،
ع�رب توش�يحه بواحد من أرفع األوس�مة
الفلس�طينية (وس�ام الثقاف�ة واإلب�داع
والفن�ون) ،إنم�ا تري�د أن تش�كر بنيس
بطريقته�ا الخاص�ة ،ع�ىل كون�ه انترص
دائمًا للش�عر ،بمثل ما انت�رص لقضيتها
الكوني�ة ،فحملها معه أينما حل وارتحل،
ولتش�كرهً ،
أيضا ،ع�ىل كونه ظ�ل دائمًا
ً
وال ي�زال حاضنا لألف�ق الثقايف واإلبداعي
ً
«درويشا» يف
الفلس�طيني ،وعىل أنه آوى
املحمدي�ة ،حت�ى يتفرغ لكتاب�ة ملحمته
ً
صوتا
الخالدة عن الوط�ن ،هو الذي خلق

مواز ًي�ا ملجل�ة «الكرم�ل» هن�اك يف أرض
«األقىص» ،فكانت مجلة «الكرمل» هناك،
ً
صوت�ا آخ�ر لألق�ىص هنا ،فح�ني منعت
«الثقافة الجديدة» ،هنا ،يف املغرب ،انربت
«الكرم�ل» لتحتض�ن ً
ملفا ع�ن «الثقافة
املغربية» ،كان م�ن املفروض أن ينرش يف
مجل�ة «الثقافة الجديدة» ،قبل أن تطالها
ي�د املن�ع .اس�تضاف الش�اعر محم�ود
دروي�ش ذلك امللف يف مجلته ،مقدّمً ا بذلك
الحجة عىل أن املقاوم�ة الحقيقية ال تتم
ع�ىل جبهة واحدة ،بل ع�ىل عدة جبهات،
يق�ول بني�س ،ف�»كان�ت «الكرم�ل» من
جهتها تجد يف ه�ذه اإلبداعات والكتابات
املغربية جان ًبا من شخصيتها التي تبحث
عنه�ا ،ووج ًها من الثقاف�ة التي نريد لها
أن تصب�ح متداول�ة يف الحي�اة الثقافي�ة
الفلس�طينية ،ب�ل ويف الحي�اة الثقافي�ة
العربية عمومً ا» ،كما يضيف بنيس.
ولم يتوقف الرتحيب الفلس�طيني به عند
ه�ذا الح�د ،حي�ث إن «مجلة الش�عراء»
الفلسطينية ،كانت ،بدورها ،قد خصصت
ً
ملفا لش�اعرنا ،يف أكثر من  500صفحة،
ً
صوتا للش�عراء املغاربة .ويف
احتف�اء ب�ه
الط�رف املقابل لالحتف�اء ،ما فتئ محمد
بني�س يواص�ل دائمً�ا حض�وره الثقايف
والرمزي ،يف جميع الرضورات املستعجلة
واملناس�بات املتاحة عن فلسطني ،يف كتب

جماعي�ة ويف مناب�ر ثقافي�ة ،ويكفي أن
نذك�ر ،هنا ،بعضها فقط ،من قبيل كتاب
«فلس�طني ذاك�رة مغربية» ،م�ن إصدار
وزارة الثقافة املغربية ،ومجلة «الدراسات
الفلس�طينية» ،يف ملف عن «فلس�طني يف
مرايا الثقافة العربية».
وفلس�طني اليوم ،إذ تبادل شاعرنا املحبة
باملحبة ،فألن أفقه اإلنس�اني الرحب ظل
ً
وصادقا ،ويف صلبه ظلت فلس�طني
كون ًيا
شامخة ومتوهجة ومتأللئة ،بمثل ما ظل
شاعرنا مدافعا عن شموخها بكل حرص
ومس�ؤولية ورغبة واس�تماتة ،أليس هو
من قال« :كنا شعراء نقف ألجل فلسطني،
ال نعبأ بما يمكن أن يقودنا إليه وقوفنا»،
ليواصل طرح األس�ئلة ،لتتس�ع وتش�مل
الشعر والثقافة والفكر والحداثة والحرية
والديموقراطي�ة ،ولتنفت�ح ع�ىل النق�د
واملغام�رة ،فظل ش�اعرنا ،من خالل ذلك
ً
منترصا للحداثة يف اللغة ويف الش�عر
كله،
والثقافة والحي�اة يف مجتمعاته العربية،
ويف كتابات�ه وحوارات�ه املضيئ�ة ،كما يف
فوض�اه الجميل�ة واحتماالت�ه الكث�رية،
بعي ًدا عن أي تبعية سياس�ية فجة ،بمثل
م�ا ظل مداف ًعا ع�ن النب�وغ املغربي بكل
استماتة ،بعي ًدا عن أي انتهازية مقيتة.
ويف الطرف اآلخر للفرح ،عودتنا فلسطني
ع�ىل كرمه�ا ،وع�ىل امتداده�ا األب�دي يف

وجدانن�ا ،فه�ي األم الت�ي عودتن�ا دائمًا
ع�ىل أن تحتضن أبناءها ،هنا أو هناك ،يف
حياتهم وحضورهم ووفائهم ،ويف تمثلهم
النضايل لقضايا الوطن والتاريخ والذاكرة
واألرض والحري�ة والحل�م وال�رصاع
والوجود.
ويبق�ى محم�د بني�س ،يف ه�ذا الباب ،يف
طليعة الكت�اب واملثقف�ني املغاربة الذين
اهتموا بفلس�طني ،وذلك منذ يقظة وعيه
الس�يايس أثناء فرتة الش�باب ،ونش�اطه
الطالب�ي يف الجامع�ة ،وبعي�د هزيم�ة
 ،1967حيث أصبحت فلس�طني حارضة
ً
وأيض�ا من
يف حيات�ه ويف أفق�ه العرب�ي،
منطلق وفاء خاص لفلسطني وألصدقائه
الفلس�طينيني ،يف أش�عاره ومقاالت�ه
ونثريات�ه ومواقف�ه املرشف�ة ،املناهضة
لالس�تيطان ،وللهج�رات اليهودي�ة إىل
فلس�طني ،وللتطبي�ع ،ولصفق�ة القرن،
ولتدش�ني مق�ر الس�فارة األمريكي�ة يف
القدس ،ولغريها م�ن التحوالت العاصفة
الت�ي عرفتها القضية الفلس�طينية ،عىل
مدى تاريخها ورصاعاتها من أجل التحرر
والحرية.
لجأ ش�اعرنا إىل جم�ع الكثري مم�ا كتبه
هو وغريه عن فلسطني ،يف كتاب بعنوان
«فلسطني :ذاكرة املقاومات»
وداخ�ل ه�ذا األف�ق اإلنس�اني والرم�زي

والثق�ايف املمت�د يف محم�د بني�س وفين�ا
جمي ًعا ،فقد لجأ ش�اعرنا إىل جمع الكثري
مم�ا كتب�ه ه�و وغريه ع�ن فلس�طني،
يف كت�اب بعن�وان «فلس�طني :ذاك�رة
املقاوم�ات» (يف  424صفح�ة من القطع
الكبري ،)2021 ،والصادر يف صيغة «تأليف
متعدد» ،إثر اإلعالن عن «صفقة القرن»،
يف كونه�ا «الفصل امل�ؤدي إىل املتاه يف برد
عزلة عربية ودولية» ،يقول محمد بنيس،
ً
وأيضا إثر ما تواجهه فلس�طني من محو
لذاكرتها والس�مها من اللغ�ات ،بما فيها
اللغة العربية ،وهو ما جعل محمد بنيس
ً
نصوص�ا أخ�رى يف ه�ذا الكتاب،
ي�رشك
ال�ذي أهداه إىل صديقه القديم عبد الكبري
الخطيب�ي ،هذا املفكر املغرب�ي الذي كان
له تأث�ري كبري عىل بنيس ،من�ذ  ،1970ملا
كان طال ًبا يف كلية اآلداب بفاس؛ إذ حصل
أن زار محم�د بني�س الخطيب�ي بالرباط
بدع�وة من�ه ،وكان�ت فلس�طني م�دار
حديثهم�ا ،حيث طل�ب الخطيب�ي ،الذي
كان يتهي�أ لتأليف كتاب «الوعي الش�قي
الصهيوني» ،من الشاعر الشاب أن يمده
بوثائق فلس�طينية ...فجاء إهداء الكتاب
لعبد الكبري الخطيبي.
ونص�وص ه�ذا الكت�اب منس�وبة ألدباء
ومفكري�ن وعلم�اء ومؤرخ�ني وفنانني،
ً
فضال عن نصوصه هو ،التي تمتد عىل أزيد
من أربعني س�نة ،وكلها مس�اهمات قام
محمد بنيس بجمعه�ا وانتقاء مقاطعها
ونصوصها التي يفرضها س�ياق الكتاب،
م�ن مؤلفات عدي�دة ،قديم�ة لجغرافيني
ومؤرخ�ني ،من قبي�ل :ياق�وت الحموي،
وابن حوقل وابن خلدون ،وحديثة ملبدعني
ومفكري�ن كث�ر ،م�ن املغاربة :عب�د الله
العروي وعب�د الكبري الخطيب�ي وإدمون
امللي�ح ،وم�ن بع�ض البل�دان العربي�ة:
غس�ان كنفاني ومحمود درويش وإميل
حبيب�ي وإدوار س�عيد وولي�د الخال�دي
وإلي�اس صن�رب وهش�ام رشاب�ي ومريد
الربغوث�ي ومع�ني بسيس�و ،واألجنبي�ة:
فروي�د وبرنار نويل وجان جينيه وأنجيال
ديفيز ومكسيم رودنس�ون وجيل دولوز
ونعوم تشومس�كي ،وغريهم ،ممن «لهم
مكانتهم االس�تثنائية يف الدفاع عن رؤية
منفتح�ة وعادل�ة للح�ق الفلس�طيني»،
جعله�م بنيس جمي ًع�ا ،يف كتابه ،يطلون
عىل فلس�طني وعىل الشعب الفلسطيني،
يف «ليل الدعاي�ة الصهيونية املتوارثة» ،يف
مس�اهمة منه ألن تبقى ذاكرة فلس�طني
ح�ارضة ،يف الذاك�رة الثقافي�ة املتعددة،

وذل�ك م�ن منطل�ق أن دع�م القضي�ة
الفلسطينية ومنارصتها ،يف نظر شاعرنا،
«ظ�ال محصورين يف الجوانب السياس�ية
ً
س�ابقا»،
واملادي�ة واملقاوم�ة املس�لحة،
وهو م�ا يس�تلزم ،يف نظ�ره« ،تنبيه كل
م�ن ين�ارصون فلس�طني ،الي�وم ،إىل أن
البع�د الثق�ايف للمقاومة س�يدعم الرؤية
النقدية إىل الصهيونية وسياس�ة إرسائيل
التوس�عية والتطه�ري العرق�ي ل�ألرض
الفلسطينية.»...
فف�ي كتاب�ات بني�س الش�عرية ،كما يف
مقاالت�ه وحوارات�ه ،تح�رض فلس�طني،
باعتبارها إحدى كربيات املآيس اإلنسانية
ً
وأيض�ا باعتبارها،
يف الق�رن العرشي�ن،
يق�ول ش�اعرنا ،قضي�ة ش�عب عرب�ي
يتعرض للتطهري العرق�ي ،ويواصل رغم
ذل�ك مقاومت�ه ،غري متنازل ع�ن حقه يف
ً
متمس�كا بالحرية واالس�تقالل،
الوجود،
فكان�ت أول قصيدة كتبه�ا محمد بنيس
عن فلس�طني بعنوان «موسم الصفات»،
يف أواس�ط س�بعينيات الق�رن امل�ايض،
لتتواىل بعدها كتاباته الش�عرية والنثرية
ع�ن فلس�طني ،ومش�اركاته يف اللقاءات
التضامنية معها ،وتزايدت مواقفه املدافعة
ع�ن حقه�ا يف األرض والحي�اة والوجود،
واتس�عت عالقاته وصداقات�ه مع كتابها
ومفكريها وفنانيها ومنابرها الثقافية...
ً
حارضا
فظل بذل�ك محم�د بنيس دائمً�ا
يف صل�ب القضي�ة الفلس�طينية ،مداف ًعا
عنه�ا ،ومنب ًه�ا غ�ريه إىل تطوره�ا ،وإىل
تراجعها املخيف ع�ىل صعيد االهتمامات
العربية بها.ولم تتوقف اهتمامات محمد
بني�س بالقضي�ة الفلس�طينية عند هذا
الح�د ،ب�ل نجده يواص�ل الكتاب�ة عنها،
س�واء ضمن مش�اريع ش�عرية ذاتية أو
مش�رتكة ،بما يف ذلك ترجمت�ه لنصوص
لصديقه الش�اعر برنار نوي�ل ،نرشها يف
كتاب بعنوان «املوجز يف اإلهانة» ،وغريها
من مقاالت بني�س التحليلية عن القضية
الفلس�طينية ،واس�تعاداته النوستالجية
لفلس�طني الذاك�رة واملكان واملس�تقبل،
ً
فض�ال عن مواصلت�ه الحوار م�ع الطلبة
الفلس�طينيني ،مم�ن يش�تغلون يف حقل
الش�عر الفلسطيني ،إىل جانب تعاونه مع
أصدق�اء مغاربة مناضلني عىل تأس�يس
جمعي�ة املقاطعة األكاديمي�ة والثقافية
والفنية والرياضية إلرسائيل ،وغريها من
أش�كال االهتمام بفلس�طني ،والتي يقبل
عليه�ا بنيس «ب�دون بطولة أو مس�احة
ورد» كما يقول.

«الطري املسافر» فيلم تسجييل عن حياة املوسيقار بليغ محدي
نضال قوشحة

تغن�ي بش�كل أوبرايل وبع�ض امللحن�ني قالوا إن
صوتها ال يصلح للغناء الرشقي ،لكن بليغ طوع
صوتها واس�تطاع ب�ه تقديم األلح�ان الرشقية،
وبعده ل�م يعرف أحد كيف يوظ�ف هذا الصوت
للغن�اء الرشق�ي .كذل�ك األم�ر مع الفن�ان عيل
الحجار الذي تابعه يف برنامج املوس�يقى العربية
يف التلفزي�ون ،فأعج�ب بموهبته وب�دأ بتدريبه
وتابعه يف التس�جيل اإلذاع�ي وقدمه يف الحفالت
وهو الذي صنع حالة عيل الحجار”.
ويعرف عن بيلغ حمدي أنه عاش حياة شخصية
ش�ديدة الخصوصية ،فكان ش�خصا عصيا عىل
التأقل�م مع أي ظرف ،يعيش حياته بش�كل غري
منظم تمأل وقته حالة الس�هر والس�فر والتفرغ
التام للعمل.
وعن مصاعب توثيق هذه الحالة يف فيلمها تقول
هن�داوي “لم تش�كل حالته الش�خصية صعوبة
يل ،كون الفيلم تس�جيليا ولي�س روائيا .فالفيلم
التس�جييل يعتم�د ع�ىل التوثي�ق ،ونح�ن أتين�ا
بأشخاص عارصوه ليقدموا معلومات يعرفونها
عن فنه وطباعه ،منها العيوب املزاجية التي كان
يع�رف بها ،نحن نؤرخ ونوثق لش�خصية هامة،
وكان لزام�ا علين�ا التأك�د من ه�ذه املعلومات،
لذلك قدمنا شخصيات عارصته أوردت شهادات
بشكل محايد ،كل األش�خاص الذين سيظهرون
يف الفيلم عارصوه وعرفوا املعلومات بأنفس�هم
ولم تنقل لهم ومن هنا تأتي أهمية الفيلم”.

وبعتنا ..مع الطري املسافر جواب ..وعتاب
وتراب من أرض أجدادي وزهرة من الوادي
يمكن يفتكر اليل هاجر
إن له يف بالده أحباب
كث�ريا م�ا تغني أه�ل مرص به�ذه األغني�ة التي
لحنها بليغ حمدي وقدمتها نجاة الصغرية ،وهي
تخاط�ب من ابتعد بس�فر خارج الوط�ن .كانت
األغنية بش�جنها نبضا يعيش يف قلب كل مغرتب
يرحل عن أرض الوط�ن ،وكأن حال منتجي فيلم
“الط�ري املس�افر” يؤك�دون ل�روح الفن�ان بليغ
حمدي بعد س�نوات طويلة م�ن رحيله بأن له يف
بالده أحبابا.
موس�يقى بليغ حمدي ،تس�كن وجدان الش�عب
امل�رصي والعربي ،وه�و عنده مب�دع ارتبط فنه
ب�أرض مرص وش�عبها ب�كل تفصي�الت الحياة.
يتفرد بأنه قدم موس�يقاه لكل مش�اهري الغناء
العربي وليس املرصي فحس�ب ،غنى من ألحانه
مطربون ب�دءا من أم كلثوم رم�ز الغناء العربي،
وأحمد عدوي�ة رمز الغناء الش�عبي ،وما بينهما
غنى له وديع الصايف وفريد األطرش وفايزة أحمد
ووردة الجزائري�ة وش�ادية وعبدالحلي�م حافظ
ومحمد رش�دي ومي�ادة الحن�اوي وعزيزة جالل
وس�مرية س�عيد وجورج وس�وف وعفاف رايض
وعيل الحجار ويف اإلنشاد الديني سيد النقشبندي
وغريهم.
ولقد شكل وجود املوسيقار بليغ حمدي منعطفا
خاص�ا يف تاري�خ املوس�يقى يف م�رص والوط�ن
العرب�ي ،وأجمع كل موس�يقيي الع�رص عىل أنه
أحدث ثورة موسيقية خاصة ساهمت يف ترسيخ
الذائقة املوس�يقية ل�كل العرب ووس�مها بحالة
خاصة اسمها بليغ حمدي.
بليغ والسينما
ه�و الذي نش�أ يف منطقة ش�ربا يف القاهرة ،التي
جمعت كل أطي�اف املجتمع املرصي ،صنع مجدا
موس�يقيا راس�خا ،وتعام�ل م�ع ال�رتاث بخربة
الع�ارف فتمك�ن م�ن إحي�اء العديد م�ن أغاني
املورث الشعبي بش�كل عرصي مختلف وجاذب.
وأثن�ى عليه عظماء أه�ل الفن يف مرص .فقد قال
عن�ه الش�اعر مأمون الش�ناوي إن�ه “أمل مرص
يف املوس�يقى” ،بينما قال عنه املوس�يقار محمد
ف�وزي إنه “يق�دم ألحانا س�تعيش س�تني عاما
لألمام” ،أما محمد عبدالوه�اب فقال إنه “دائما
ما يدندن ألحانه بينه وبني نفسه” .وما جعل من
اس�م بليغ حمدي قام�ة فنية عمالق�ة تهتم بها
طاقات إبداعية مرصي�ة خالقة ،كان منها فريق
العمل الذي أوجد مرشوع فيلم “الطري املس�افر”
الذي أنتج عنه وسيعرض قريبا يف القاهرة.
ظه�ر بلي�غ حمدي يف الس�ينما مبك�را من خالل
مش�اركته يف فيل�م “الوس�ادة الخالي�ة” يف عام
 ،1957وكان م�ن بطول�ة عبدالحلي�م حاف�ظ
وقدم في�ه أغنية “تخونوه” من زجل إس�ماعيل
الحربوك والت�ي تميزت بطروحات لحنية جديدة،

ث�م تتالت األعمال الس�ينمائية الت�ي قدمها عىل
مس�ار س�نوات طوال منها“ :لن أع�ود” ثم فيلم
“أحالم البنات” ،كما قدم املوس�يقى التصويرية
يف الس�ينما وكان�ت البداية مع فيل�م “يف لبنان”
للمطربة صباح وحمل اس�م ك�رم الهوى يف عام
 1967تبعه فيلم “يشء من الخوف” ليتابع العمل
مع صباح ويق�دم لها أغاني فيل�م “كانت أيام”
وغنت فيه “عاش�قة وغلبانة” و”يانا يانا” .كما
قدم أفالما ش�هرية مثل “نار الشوق” و”خمسة
ش�ارع الحبايب” و”األبري�اء” و”أضواء املدينة”
و”عندما يغني الح�ب” و”دنيا” والفيلم الحربي
“أبناء الصمت” والفيلم الش�هري ليوسف شاهني
ّ
الضال” وكان فيل�م “نور العيون”
“عودة االب�ن
آخر مشاركاته بصفته ملحنا يف السينما.
ويف درام�ا التلفزيون قدم بليغ حمدي مسلس�ال
قديما حمل اس�م “الوادي الكب�ري” يف عام 1974
لحن في�ه أغان�ي وردة الجزائرية التي ش�اركها
الغناء في�ه املط�رب الراحل صباح فخ�ري ،كما
ق�دم مقدمة املسلس�ل الش�هري بواب�ة الحلواني

التي غناها عيل الحجار ،وقدم يف املرسح واإلذاعة
ع�رشات األعم�ال منها مرسحي�ة ريّا وس�كينة
لشادية وسهري البابيل.
ويأتي “الطري املس�افر” فيلما تس�جيليا يشارك
في�ه بلي�غ حم�دي  -الغائ�ب الح�ارض -بأجواء
حياته وإبداعه ،يش�اركه فيه عفاف رايض وعيل
الحجار ،وتم تصويره يف عدة أماكن كان يرتادها
املوس�يقار وكذلك بع�ض املراكز الدراس�ية التي
تعلم فيها.
الفيلم س�يعرض قريبا يف القاهرة وهو من إنتاج
املركز القومي للس�ينما يف م�رص ،كتبته الناقدة
فايزة هنداوي وأخرجه حس�ني بكر ،كما ش�ارك
في�ه مهندس الديكور ش�ادي العناني ومس�اعد
املخرج محمد حسني وكامريامان مارمينا شلبي
ومدي�رة إنت�اج منرية فهيم ومنت�ج منفذ مجدي
الش�حري ومنف�ذ إنتاج عاصم س�عيد ومهندس
صوت إبراهيم عبدالعزيز وخالد محمد إبراهيم.
الجديد يف فيلم الطري املسافر أنه عن بليغ حمدي
ولي�س له ،ت�م تداول فك�رة إنجازه قب�ل أعوام،

وق�د ترجم�ت ه�ذه الفك�رة إىل التنفي�ذ الناقدة
الس�ينمائية املرصي�ة فاي�زة هن�دواي ،فكتب�ت
سيناريو الفيلم وبدأت رحلة تأمني منتج له ،وقد
واج�ه الفيلم عثرات إنتاجية حتى تبلورت فرصة
إنتاج�ه عرب جه�ة حكومية مرصية ه�ي املركز
القومي للس�ينما ،وق�ام بإخراج الفيلم حس�ني
بكر.
ينتمي بلي�غ حمدي إىل عوال�م إبداعية مختلفة،
س�اهمت يف تكوين مخزونه الفني الذي قدمه يف
موسيقاه ،خاصة فيما يتعلق بالرتاث والتجديد
ال�ذي قدم�ه ،تتح�دث فاي�زة هن�دواي مؤلف�ة
الفيل�م ل�”الع�رب” عن مرشوعها “رك�ز الفيلم
ع�ىل تعامل بلي�غ حمدي م�ع ال�رتاث كونه من
أه�م امللحنني الذين تعامل�وا مع الرتاث يف مرص،
ّ
مغن أو مطرب
وصاغه بش�كل جديد يناسب أي
قدمه .فما قدمه ملحمد رشدي يختلف عما قدمه
لعبدالحليم حافظ”.
وع�ن املحط�ات الهامة يف مس�رية بلي�غ حمدي

تتابع هنداوي “س�يوثق الفيلم املحطات الهامة
يف تاري�خ املوس�يقار الفن�ي من�ذ البداي�ات مع
فاي�دة كامل وعبدالحلي�م ثم مرحل�ة أم كلثوم،
وهي الت�ي وضعته ع�ىل منصة الكب�ار وعرفت
به لدى الجمهور بش�كل أوس�ع ،كما أنها كانت
مرحل�ة هامة ألم كلث�وم ،كونها دخلت بها عالم
الشباب واألجواء الجديدة من خالل ألحانه ،ومن
ث�م مرحلة عبدالحليم حاف�ظ ورشاكته الطويلة
معه .وس�يظهر يف الفيلم متخصصون يقدمون
تحليالت موسيقية عن األعمال التي قدمها بليغ
حمدي ،وس�يكون التحليل مبس�طا لكي يفهمه
الن�اس ول�ن نذه�ب في�ه إىل لغ�ة املصطلح�ات
املوس�يقية العميق�ة التي لن يعرفه�ا الجمهور
الع�ادي ،فهدفن�ا تعري�ف الناس به�ذه القامة
الكبرية”.
تق�ول هن�دواي يف ذل�ك “بلي�غ حمدي اكتش�ف
الكثري من الفنانني ودعمهم ،منهم عفاف رايض
وعيل الحجار ولهم�ا عنده مكانة خاصة ،وهما
مش�اركان معن�ا يف الفيلم .عف�اف رايض كانت

إنتاج حكومي
بدأت رحلة إنتاج الفيلم قبل سنوات ،حيث تقول
فايزة هن�داوي “ب�دأ التحضري للفيل�م منذ عام
 2019عندما قدم فيلم “أمري البهجة” عن محمد
ف�وزي وال�ذي أخرجه حس�ني البك�ر ،وطرحت
الفكرة من وقتها كوني أعترب بليغ حمدي امللحن
املفض�ل عندي والذي أرى أنه ل�م يأخذ حقه من
اإلعالم .والدي كان مهتما به وكان يعرّفني باسم
امللح�ن قبل املط�رب عندما يحدثني ع�ن أغنية،
ش�غفه بموس�يقى بليغ حمدي نقله يل ،وكوني
لم أدرس املوس�يقى لم أعرف ما س�أفعل ،حتى
ج�اءت فكرة الفيلم فقدمن�اه إىل املركز القومي
للسينما ،ألن ميزانية العمل ستتكلف ماال كثريا،
حيث سندفع إىل جمعية املؤلفني وامللحنني مبالغ
عن حقوق التأليف”.
وتابع�ت “قبله�ا كن�ا صورن�ا يوما واح�دا مع
ش�قيقة وج�دي الحكي�م صدي�ق بلي�غ حمدي
األق�رب ،وهي الت�ي أقام يف بيته�ا عندما كان يف
أوروب�ا ،لذلك تعرف الكثري عنه ،كانت ستس�افر
خارج مرص فصورنا معها ربحا للزمن ،وصورنا
مع ابن ش�قيقه ،ث�م تركنا العمل ف�رتة زمنية،
بعده�ا ج�اءت كورون�ا وأوقف�ت كل يش .من�ذ
شهرين أخربنا املركز القومي للسينما بأن نتابع
العم�ل عىل الفيلم وهذا ما كان ،واملركز يوفر كل
اإلمكان�ات املتاحة ،وأرى أن تقرر جهة حكومية
عمل فيلم عن بليغ حمدي هو حالة صحية وهي
الت�ي يج�ب أن تقدم هذه املادة ك�ون بليغ ثروة
وطنية هامة يف حياة كل املرصيني”.
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اليمني املحافظ ..بني أمريكا وبريطانيا
جنيفر روبين
«الجمهوري�ون» األمريكي�ون ل�م
يتعلّموا ش�يئا ً منذ تمرد الس�ادس
م�ن يناي�ر  .2021وه�م يف ذل�ك
ع�ى عك�س نظرائه�م يف «ح�زب
املحافظ�ن» الربيطان�ي الذي�ن
فاض بهم الكيل من رئيس الوزراء
بوريس جونس�ون وأطاحوا به.
هل يجب أن نشعر بصدمة؟ بالطبع
ال .فقد أصدر الرئيس السابق دونالد
ترامب أكثر من  30ألف زعم كاذب
أو مضل�ل أثناء وجوده يف منصبه.

وح�اول قل�ب نتيج�ة االنتخابات،
ولم يتعلم أبدا ً أساس�يات وظيفته،
ومنه�ا -عى س�بيل املثال -س�بب
أهمية حلف شمال األطليس ،وال ما
يعنيه العجز التجاري .هذا الرئيس
أيد بش�دة ووك�ر وعددا ً كب�ريا ً من
املتعصب�ن ومروج�ي نظري�ة
املؤام�رة .وإجماالً ،رش�ح الحزب
الجمهوري أكثر من  100ش�خص
م�ن منكري االنتخابات لس�باقات
التجدي�د النصف�ي ع�ى املس�توى
االتحادي وعى مس�توى الواليات.
ويف نيفادا ،اختار الجمهوريون جيم

مارش�انت الذي أعل�ن أنه يعارض
التصدي�ق عى ف�وز ج�و بايدن يف
نيفادا ،ليكون أكرب مسؤول انتخابي
يف الوالي�ة .ويف والي�ة بنس�لفانيا،
اختاروا دوغ ماس�ريانو ،املشارك
يف أعمال الش�غب يف الس�ادس من
يناي�ر يف الكونج�رس األمريك�ي،
مرش�حا ً ملنص�ب حاك�م الوالي�ة.
ويف والي�ة أوهايو ،اخت�اروا «جي.
دي .فان�س» ،أح�د مروجي ترامب
وداعي�ة اإلجه�اض الق�ري،
مرش�حا ً لعضوية مجلس الشيوخ
ع�ن الوالي�ة .وه�ؤالء املرش�حون

متعصب�ون لدرج�ة تثري الش�كوك
ح�ول ق�درة الحزب عى اس�تعادة
مجلس الشيوخ.
وجاء يف تقرير لصحيفة «واشنطن
بوس�ت» أن�ه «يف الكواليس ،يتزايد
توت�ر النش�طاء الجمهوري�ن».
وشبَّه أحد الجمهورين الوضع بما
حدث بن «عام�ي  2010و،2012
حن فشل الحزب يف الفوز بأغلبية
مجلس الشيوخ بس�بب مرشحن
غري منضبطن واستقطابين مثل
ش�ارون أنجل يف نيفادا ،وتود أكن
يف ميزوري ،وريتش�ارد موردوك يف

إنديانا».
وع�ى الرغ�م م�ن أن ه�ؤالء
الجمهورين ربما يبدون كمجموعة
من األشخاص غري الالئقن ،فإنهم
يشبهون إىل حد كبري أعضاء التكتل
الجمه�وري يف مجل�س الن�واب أو
املشاركن يف مؤتمر للعمل السيايس
للمحافظن.
وتذك�روا أن معظ�م مرش�حي
الح�زب الجمه�وري يتبن�ون
«الكذب�ة الكب�رية» الت�ي مفاده�ا
أن االنتخاب�ات ق�د رُسق�ت ،وهي
ً
سخافة
أكثر األكاذيب السياس�ية

احلج ...منهج إصالح الذات
والدولة

منذ أس�اطري «القضي�ة الخاسة»
الت�ي تع�ود ألي�ام الح�رب األهلية
األمريكية .فريق ووكر ،عى عكس
حكوم�ة بوري�س جونس�ون ،ل�م
يستقيلوا بشكل جماعي بعد كشف
فضائحه�م .ول�م يقط�ع الح�زب
التموي�ل ع�ن أي من مرش�حيه يف
مجلس الش�يوخ .وفشلت جلسات
االستماع للجنة املنتخبة يف مجلس
النواب للتحقيق يف أحداث السادس
من يناير يف تحريك الحزب .كما لم
يحرك الحزب أيضا ً استجابة ترامب
الكارثيةلف�ريوس«كوفي�د.»19-

وإذا اس�تعاد الحزب الجمهوري أيا ً
من مجليس الكونجرس ،فهل يعتقد
أي ش�خص أن الح�زب س�يخرج
من دوار األوه�ام والتعصب؟ وكي
تصم�د الديمقراطي�ة األمريكي�ة،
يج�ب ع�ى الناخب�ن رف�ض
الجمهوري�ن لي�س فق�ط ألنه�م
صنع�وا «الكذبة الكربى» ومحاولة
االنق�الب ،بل يج�ب رفضهم ألنهم
أثبتوا ع�دم قدرتهم عى اس�تبعاد
املرشحن غري الالئقن يف االنتخابات
التمهيدية ،والذين يشكلون تهديدا ً
لديمقراطيتنا.

الصفر اإلعالمي ..دروس
مستقاة من احلرب
منى زعرور

د .نازك بدير
ّ
لع�ل أهميّ�ة يوم عرفة تنب�ع من حيث رمزيّتهّ ،
إنه مناس�بة يقف فيه�ا املرء أمام
ذات�ه ،قب�ل أن يقف أمام ربّه ،يعرف بينه وبن نفس�ه بأخطائ�ه ،يتصارح معها،
رُيفرغ ّكل ما يف داخله من أحمال وأثقال ،ويرميها عن كاهله ،ويتوب توبة صادقة،
بنيّة صافية ،وبقلب كلّه ّ
توجه نحو إله واحد رحمن رحيم .ولكن هل ينتظر حلول
التاسع من ذي الحجة لريتدي البياض ،وقلبه ال يزال ّ
ّ
يتشح سوا ًدا؟
ه�ذا من جهة ،ولكن ومن جهة ثانية ،للتواجد يف جب�ل عرفة فضائل كثرية جعلها
ً
دروس�ا لعباده ،حيث يجتمع املس�لمون عى اختالف جنس�يّ اتهم ومشاربهم
الله
وألوانه�م وانتماءاته�م وأعراقهم وطوائفهم يف مس�احة واحدة(جبل عرفة) وهي
س�انحة حقيقيّة ليعود اإلنسان إىل إنسانيّته الحقيقيّة ،ويتعامل مع أخيه عى ّ
أنه
والت ّ
تماما ،ال اختالف بن شخص وآخر ّإال معيار األخالق والتقوى ّ
ً
فكر .وهي
مثله
فرصة ّ
للتقارب بن املسلمن ،وتذويب الخالفات يف ما بينهم ،ومحاولة بناء جسور
ت�الق وتالقح ،عى الرّغم من اختالف اللغ�ات والعادات ّ
والتقاليد ،ألن ما يجمع بن
ٍ
اإلنس�ان وأخيه م�ن أوارص محبّة وتعاون ودع�م وتضحية ،هي أق�در عى البقاء
واالس�تمراريّة من الفتن .فليبدأ برويض نفس�هْ ،
وأخذها نحو منابع الخري ،بعي ًدا
ّ
الرش.
من منابت
الناس يف الحج لعلّه من ال ّدروس الروحيّة ليس للحجيج فحس�بّ ،
اجتم�اع ّ
إنما ملَن
أي بقعة كان من العالم ،فهو ،وإن كان فرض عبادةّ ،
يري�د ّ
التط ّهر يف ّ
لكنه رياضة
ّ
تأمليّ�ة روحيّة يف آن متى أدرك املرء فلس�فته الحقيقيّ�ة؛ يف الطواف حركيّة دائريّة
وعموديّة يف الوقت ذاته ،كلّما َ
صفت النيّة وأحس�ن اإلنس�ان عمله وأخلص إىل ربّه،
كلّم�ا تكامل�ت هذه الحركيّة ،وصارت أقرب إىل نهج حياة ،فلن يركها يف املش�اعر
ّ
املق ّدس�ةّ ،
س�لوكا عامًّ ا يمارس�ه يف املجتمع ،ولن تكون األخالقيّات
إنما س�تكون
إنما يف الحياة العامّ ة ،ويف ّ
الحجّ ،
ّ
ً
كل زمان ومكان.
حرا يف مواقيت
ّ
ّ
ّ
الحج” ملن استطاع إليه سبيال” لكن ،ومن ال يملك إىل الحج السبيل ،يمكنه اجراح
ّ
ّ
ّ
الطرائق للعبادة ،من خالل قول الحق ،وخدمة الناس ،واإلحسان إليهم ،ومعاملتهم
ْ
بالحس�نى ،ورفض الفساد ،ومحاسبة الفاس�دين ،وإرجاع الحقوق إىل أصحابها،
ووضع ح ِّد النهيار ال ّدولة التي قد تكون من أجمل العبادات!

اغتيال آيب يرسخ سلطة رئيس الوزراء كيشيدا
كوسوكي تاكاهاشي
رُ
صدِم�ت اليابان باغتيال ش�ينزو آب�ي ،صاحب
أطول عه�د كرئيس وزراء يابان�ي ،بعد تعرّضه
إلط�الق الن�ار يف العاصم�ة القديم�ة «ن�ارا»،
ً
فج�أة إىل بط ٍل ذي
يف  8يولي�و .ث�م تح�وّل آب�ي
مص�ري مأس�اوي يف اليابان وبقي�ة دول العالم،
والياباني�ون يعتربون هذا االغتي�ال مدويا ً بقدر
ما كان اغتيال الرئيس جون ف .كينيدي صادما ً
لألمريكين.
كان آبي وجها ً مألوفا ً يف نرشات األخبار اليومية
يف الياب�ان منذ عق�ود ،وهو رج�ل الدولة األكثر
قوة وشعبية يف التاريخ الحديث.
واجه آب�ي فضائح عدة محلي�اً ،لكنه كان العبا ً
مؤث�را ً ع�ى الس�احة الدولي�ة وصاح�ب رؤية
ّ
ترف كمس�ؤول
اس�راتيجية ثاقب�ة ،ولطاملا
منفتح عى اآلخرين ،باختصار ،كان هذا الرجل
سياسيا ً مرموقا ً من النوع النادر يف اليابان.
اليوم ،يلوم الرأي العام الياباني الرشطة املحلية
وجهاز األمن القومي عى تس�هيل ارتكاب هذه
الجريمة املشينة ،فشلت هذه األجهزة يف حماية
آبي من القاتل تيتسويا ياماغامي ( 41عاماً).
يف الوق�ت نفس�ه ،أدرك العال�م بع�د اغتيال آبي
مدى هشاش�ة تداب�ري إدارة األزم�ات يف اليابان،

لقد أحرجت الرشطة اليابانية ،وال سيما رشطة
محافظة «نارا» ،نفسها أمام املجتمع الدويل.
رُق ِت�ل آبي خالل ح�دث انتخابي رُن ّظ�م يف اللحظة
األخ�رية ،قب�ل يوم�ن فق�ط ع�ى انتخاب�ات
مجل�س الش�يوخ يف الياب�ان ،يف ي�وم التصويت
يف  10يولي�و ،دعم الناخب�ون املتأثرون «الحزب
الليربايل الديموقراطي» بعد اغتيال آبي .وبحسب
اس�تطالع رأي ن�رشه «تلفزي�ون طوكي�و»
األسبوع املايض ،اعرف  13يف املئة من الناخبن
بأنهم ّ
غريوا الحزب الذي صوتوا له بعد االغتيال،
واعتربت وسائل اإلعالم اليابانية هذه االنتخابات
معركة حداد عى آبي من جانب «الحزب الليربايل
الديموقراطي».
بقي آب�ي صانع مل�وك رغم تنحيه من رئاس�ة
الحكوم�ة قب�ل س�نتن ،وس�يرك موت�ه فراغا ً
كبريا ً يف قيادة «الح�زب الليربايل الديموقراطي».
كان آب�ي يرأس أكرب تكتل تاب�ع للحزب (يتألف
ّ
ّ
تش�كل جماع�ة
مرشع�اً) .يف املقاب�ل،
م�ن 94
فوميو كيش�يدا رابع أكرب تكتل ،وهي تشمل 44
عضواً ،ويرتفع احتمال أن يتفكك تكتل آبي بعد
رحيل رئي�س الوزراء ال�ذي كان القوة الجامعة
بن مختلف املس�ؤولن ،ومن املتوقع أن ّ
يرس�خ
كيش�يدا س�لطته من اآلن فصاع�داً ،بعد رحيل
آبي.

رُ
انت ِخ�ب كيش�يدا وآبي مع�ا ً يف انتخابات مجلس
النواب ع�ام  1993للمرة األوىل ،م�ا يعني أنهما
مس�ؤوالن مع�ارصان وخصم�ان سياس�يان
قوي�ان ع�ى القي�ادة الداخلية للح�زب الليربايل
الديموقراطي.
يف منتصف يونيو املايض ،تطرقت وس�ائل إعالم
ياباني�ة ،مث�ل صحيف�ة «س�انكي ش�يمبون»
املحا ِفظة ،ألحدث خالف بن كيشيدا وآبي.
اس�تبدل كيش�يدا نائب وزير الدفاع ،كازوهيسا
ش�يمادا ،بأتس�وا س�وزوكي الذي كان مفوض
وكال�ة االس�تحواذ والتكنولوجي�ا والخدم�ات
اللوجس�تية يف وزارة الدف�اع ،وق�د أصب�ح ذلك
التعين س�اري املفع�ول يف  1يولي�و ،وقد صدر
القرار املرتبط به مع أن وزير الدفاع نوبو كييش،
شقيق آبي األصغر ،كان طالب بإبقاء شيمادا يف
منص�ب إداري مرموق يف ال�وزارة قبيل مراجعة
مرُ َّ
خطط له�ا لوثائق مرتبطة بسياس�ة دفاعية
يابانية أساس�ية ،بما يف ذلك اس�راتيجية األمن
القومي ،مع اقراب نهاية السنة.
لك�ن رفض كيش�يدا ذل�ك الطل�ب ع�ى اعتبار
أن الحكوم�ة تح�ر والي�ة نائب الوزي�ر بمدة
سنتن.
ترك شيمادا منصب نائب الوزير يف  1يوليو ،لكن
كي�يش عيّنه مستش�ارا ً خاصا ً للوزي�ر والوزارة

ككل خالل اليوم نفسه.
لهذا السبب ،رُي ّ
ركز الخرباء السياسيون اليابانيون
عى احتم�ال أن يس�تبدل كيش�يدا كييش خالل
التعدي�ل الوزاري املقب�ل ،حتى أنه قد يس�تبدل
مسؤولة الشؤون السياسية يف «الحزب الليربايل
الديموقراطي» ،س�انا تاكاييش ،وهي من أقرب
مس�اعدي آب�ي ،خ�الل التعيين�ات التنفيذية يف
الحزب .من املتوقع أن تتم التعديالت يف الحكومة
و«الح�زب اللي�ربايل الديموقراط�ي» خ�الل هذا
الصيف بش�ك ٍل متزامن ،وإذا قرر كيش�يدا إقالة
كي�يش وتاكاي�يش ،يعني ذلك أن رئي�س الوزراء
نجح يف ترسيخ سلطته.
الي�وم يملك االئتالف الحاكم ،بما يف ذلك «الحزب
اللي�ربايل الديموقراط�ي» الذي يقوده كيش�يدا،
أكث�ر من َ
كاف
ثلثي املقاعد يف الربملان ،وهو عدد ٍ
لتأيي�د تعديل الدس�تور .كان آب�ي يحلم بتعديل
الدس�تور منذ وقتٍ طويل ،وقد يرغب عدد كبري
من أعض�اء «الحزب اللي�ربايل» يف تحقيق حلمه
تكريما ً لذكراه.
أخ�رياً ،م�ن املس�تبعد أن تش�هد الياب�ان أي
انتخابات وطنية خالل الس�نوات الثالث املقبلة.
إنها «الس�نوات الذهبية» لألحزاب الحاكمة ،ما
يعن�ي أنها تس�تطيع القيام بم�ا تريده يف هذه
الفرة.

رُتعلمن�ا الحروب الكث�ري ،أو لنقل إن الدروس املس�تقاة من الحرب
لهي ال�دروس األهم التي تخلّ�ف األثر العميق .فف�ي الحرب فرادة
عجيب�ة ،إذ تلتح�م فيه�ا األحداث واملواق�ف املتناقضة .وتتش�ابك
إزاءها املش�اعر ..املؤي�دة منها واملعارضة ،الش�امتة واملتعاطفة..
وتتداخل فيها الحقائق واألخبار الكاذبة .وتكثر يف زمنها الشائعات
واألساطري املستحدثة.
ً
ومن الحرب الدائرة حاليا ،أو الحرب الروسية -األوكرانية ،نستنتج
الكم الهائل من املعلومات التي تحلينا إىل أكثر من دراسة ،أو رُتشكل
عى أي باحث يف أي مج�ال من املجاالت املتعددة ،لتدفعه إىل تقيص
كل ما يمكن له معرفته ،لتطوير الرؤى البحثية إزاء مقاربة القضايا
واألزمات والتحوالت ،إبان هذه الحرب أوالتي ستنتج عنها.
ً
مث�ال ،الح�ظ الباحث�ون اإلعالميون مدى
فع�ى الصعي�د اإلعالمي
التف�اوت يف التغطي�ات للحدث الواح�د ،أو كم التضلي�ل اإلعالمي،
ال�ذي أمعنت جميع األطراف يف اس�تخدامه .أو العنرية يف تغطية
أزمة الالجئن األوكران ،أو حجم اس�تثمار املأساة اإلنسانية للجوء
يف الح�رب اإلعالمية الدائرة .لكن ما لم يت�م لحظه ،يف تغطية أزمة
اللج�وء ،أن اللجوء الحايل ال�ذي أخذ الحيز األكرب م�ن التغطية ،لم
يك�ن األول لهذا الش�عب ،ففي أواخر ش�باط /فرباي�ر عام ،2014
م�ع الغزو ال�رويس ألوكرانيا يف ه�ذا التوقيت ،لض�م جزيرة القرم،
أثارت روس�يا حركة احتجاجيّة سياس�يّة سعان م�ا تحوّلت إلى
تم�رّد عنيف يف رشق أوكرانيا بن فرباير /ش�باط ومايو /أيار من
ذل�ك العام .وقد خلّفت ه�ذه األحداث وضم جزي�رة القرم ،اللجوء
األوكران�ي األول حينها (يف العام  ،)2014وال�ذي قدر بعدد مليوني
الجئ ونازح داخيل عى األقل.
والتي أشارت إليهم بعض وس�ائل اإلعالم بأنهم الجئون منسيون،
بس�بب استقبال االتحاد األوروبي لهم ،ومعدل قبول طلبات اللجوء
املنخفض ،واألهم اإلهمال اإلعالمي لهم حينها ،عى عكس االهتمام
الحايلّ البارز.
ويف الس�ياق التاريخ�ي ،لطامل�ا كان اإلهمال اإلعالم�ي ،أو التعتيم،
أو تغيي�ب الحدث كليا ً عن التغطية ( يف ما يمكننا تس�ميته الصفر
اإلعالمي) ،من أهم األساليب املستخدمة يف الحروب .وحرب الخليج
الثانية ،خري مثال رُيرب عى هذه املسألة.
ّ
املش�ددة واملرُحكمة عى اإلعالم يف وقت الحرب ،منع
ففرض الرقابة
اإلعالمي�ن من حض�ور العمليات ،ليحق�ق الس�يطرة املطلقة ،إىل
الح�د الذي دفع وكالة الصحافة الفرنس�ية إىل رفع دعوى قضائية
ض�د البنتاغ�ون .وقد وصفت ه�ذه الحرب عى أنه�ا أكثر حرب يف
التاريخ الحديث ،تمت فيها إحكام مراقبة وضبط وس�ائل االتصال
والس�يطرة عليها ،بعد الدروس التي تلقاه�ا األمريكيون من حرب
فيتنام ،ونس�ب الفش�ل األمريكي يف الح�رب الفيتنامية إىل اإلعالم.
وه�ي الحرب التي كت�ب عنها أيضاً ،عالم االجتم�اع الفرنيس جن
باودري�ال بمؤلف�ه الذي حم�ل عنوان «ح�رب الخليج ل�م تحدث»،
معت�ربا ً فيه أن األح�داث التي وقعت لم تكن مماثل�ة ملا تم نقله إىل
اإلعالم.
هذا التعاط�ي اإلعالمي ال يمكن فهمه إال م�ن خالل نظرية ترتيب
األولوي�ات أو األجندة ،حيث تف�رض هذه النظرية أن القيمن عى
وس�ائل اإلعالم يختارون بعض املواد التي يتم الركيز عليها بشدة
لتصب�ح أولوية ،ويتحكم�ون يف طبيعتها ومحتواها ،عى حس�اب
طم�س أو إضعاف مواد أخرى ونيلها حقها من االهتمام واملعالجة
والتغطي�ة ،وفقا ً لعدة معايري رُتصنف عى أساس�ها أهمية املواد أو
الحدث الحاصل وحقه يف التغطية.
وبه�ذا املعنى ف�إن التعمية اإلعالمي�ة تكون بإظهار وإب�راز مواد
إعالمي�ة لح�دث أو أحداث بش�كل ،تتم فيها الس�يطرة من خاللها
ّ
املحيل إلضعاف ظهور
عى املش�هد اإلعالمي العامل�ي أو اإلقليمي أو
حدث أو أحداث أخرى تحصل يف الوقت نفسه ،أو إعدام وجودها يف
الظه�ور والتناول لتصبح صفرا ً من معادلة التغطية اإلعالمية رغم
وجودها الحقيقي يف العالم.

األثر التنويري للجامعات
خالد خليل هويدي
تميل أغل�ب الجامع�ات العريق�ة إىل تبني
عدد من املش�اريع البحثية والكتابات التي
رُتفص�ح ع�ن هويته�ا وطبيع�ة منهجه�ا
البحثي ،وطبيعة توجهها املعريف من طريق
م�ا تنرشه ،م�ن كتب وأبحاث ودراس�ات،
عى مستوى التأليف والرجمة.
ّ
لك�ن املالحظ أن ه�ذه الوظيف�ة البنيوية
ّ
واملهمة قد تخلت عنها الجامعات العراقية،
وعزفت عزوفا ً
تاما عن املشاركة يف طباعة
الكت�اب العلم�ي ،وتنازلها ع�ن واحدة من

أهم وظائفها املعرفية ،التي تعكس طبيعة
اتجاه�ات البح�ث العلمي يف تش�كيالتها،
عى الرغم م�ن امتالكها مطاب�ع تاريخية
مهمة.
لألس�ف أقول إن أغلب الجامعات يف العراق
تخلّ�ت عن طباع�ة الكت�ب العلمي�ة ،ذلك
التقلي�د ال�ذي يعك�س مس�تويات البحث
العلم�ي يف كلياته�ا ومراكزه�ا البحثي�ة،
واقت�رت مطابعه�ا عى طباع�ة الدفاتر
االمتحاني�ة وكت�ب املخاطبات الرس�مية،
متناس�ية وظيفته�ا التنويري�ة الت�ي تع ّد
طباع�ة الكت�اب العلم�ي واحدة م�ن أهم

مالمحه�ا وركي�زة مهم�ة م�ن خطابه�ا
املعريف.
ً
ح�ارضا يف مختلف
لق�د كان ه�ذا التقلي�د
الجامعات العراقي�ة ،وقد ألِ َ
ف جيلنا عبارة
(ساعدت جامعة بغداد /البرة /املوصل
عى طباعة هذا الكتاب).
يف العال�م املتح�ر ترتف�ع قيم�ة الكتاب
العلمية إذا كان صادرا عن جامعة معروفة؛
ألن ذل�ك يش�ري إىل خض�وع ه�ذا املطبوع
ملراجع�ات علمي�ة ،وتدقيقي�ة ومنهجي�ة
يفتق�ر إليها ربما الكت�اب الصادر عن دار
نرش تتوخى الربح عى حساب النوع.

ه�ذا التقليد موجود يف املغ�رب ،تلك الدولة
ذات امل�وارد املح�دودة ،فف�ي كلي�ة اآلداب
جامع�ة محم�د الخام�س توج�د هنال�ك
مؤسس�ة معني�ة بمنش�ورات أس�اتذتها
والرس�ائل املتميزة التي تناق�ش يف الكلية،
وهي مطبوعات تنط�وي عى قيمة علمية
راقية ،وتباع بأسعار تنافسية.
أق�ول ه�ل يصع�ب ع�ى الجامع�ة إصدار
مجموع�ة م�ن الكت�ب العلمي�ة ،بمختلف
ميادين املعرفة كل سنة؟.
هل يستحيل عى الجامعة عرب لجان علمية
انتخاب عدد م�ن الرس�ائل املتميزة لتقوم

بطبعاته�ا ونرشه�ا ،وتوزيعه�ا بطريق�ة
احرافية ،ومن ثم إثبات حضورها املعريف،
واملش�اركة يف مع�ارض الكت�ب العلمي�ة؟
فالباح�ث ال يج�د مكتب�ة تابع�ة لجامعة
رُتش�ارك يف مع�ارض الكت�ب الت�ي رُتقام يف
العراق.
هل يمكن أن نتخي�ل مطابع عظيمة تعود
لجامعات مهمة يقتر دورها عى طباعة
الدفاتر االمتحانية؟.
ل�و أن الجامع�ة يف كل س�نة تخت�ار كتا ًبا
ً
مؤلفا أو مرج ًما لعدد من أساتيذها ألسهم
ذلك كث�ريا يف إعادة االعتبار العلمي لها بعد

أن تنازل�ت عنه لعدد م�ن دور النرش ،التي
يض�ع بعضها رشوطا مرهق�ة عى املؤلف
لطباعة كتابه.
ه�ل تعل�م الجامع�ة أن هنال�ك دورا نرش
عربي�ة مهمة تنتظ�ر كتاب�ات وترجمات
عدد من األساتذة العراقين لتقوم بتلقفها
وطباعتها؛ لقيمتها املعرفية ،وألنها تطرق
موضوعات غاية يف الجدة والحداثة؟
لألس�ف أق�ول إن الجامع�ات العراقي�ة ال
تشري الكتاب ..وال تطبعه.
وال تدعم من يؤلِّف من أس�اتذتها!
فم�اال�ذيتبق�ىله�اإذنيات�رى؟!.
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أعراض اإلصابة بأنواع «أوميكرون» الفرعية
طبق اليوم

سبانخ باحلمص للنباتيني

تشر هذه األعراض إىل خصوصية األنواع
الفرعية من متحور «أوميكرون».
أعلشن بافل فولتششكوف ،مديشر مخترب
الهندسشة الجينومية يف معهد موسشكو
للفيزيشاء والتكنولوجيشا ،أن سشيالن
األنشف والتهشاب الحلشق هشي األعراض
الرئيسشية لإلصابة باألنواع الفرعية من
«أوميكرون».
ويقشول عالشم الفروسشات الشرويس ،يف
مقابلشة مشع « ،Gazeta.Ruتششر هذه
األعراض إىل خصوصيشة األنواع الفرعية

من متحشور «أوميكشرون» ،التي ال تنزل
إىل الرئتني ،بل تبقى يف نفس املكان التي
حدثت فيه اإلصابشة .أي يف تجويف الفم
والبلعوم األنفي».
ووفقشا ً لشه ،يشدل سشيالن األنشف عى أن
الجسشم يف رصاع مع الفشروس التاجي
املستجد.ويقول« ،سيالن األنف رضوري
لتنظيف الجسم من الفروس .ويحتوي
املخشاط الخشارج من األنف ،عشى العديد
من العدالت امليتة ،مع تششكيل ششبكات
العدالت .وهو عمل منظومة املناعة».

الصور األوىل ملجرة «عجلة العربة»

املقادير:
 السبانخ  3 :اكواب (طازج ومفروم خشن) البصل  1 :حبة (كبر الحجم  /مفروم) زيت الزيتون  3 :مالعق كبرة ملح  :ملعقة صغرة فلفل أسود  :نصف ملعقة صغرة حمص  :كوب (مسلوق ومصفى) ماء دافئ  :ربع كوبطريقة التحضر:
سخني الزيت وأضيفي البصل وقلبي ملدة  3دقائق حتى يذبل.
أضيفي السبانخ وامللح والفلفل وقلبي حتى يذبل السبانخ.
أضيفي املاء والحمص واتركي املزيج حتى يترب السبانخ املاء.
قدميه ساخنا ً إىل جانب األرز أو الخبز املحمص حسب الرغبة.

التقطشت كامشرا «ويشب» لألششعة تحت
الحمراء القريبة تفاصيل للمجرة أظهرت
حلقشة خارجية واضحة تحتشوي نجوما ً
«شابة».
رصد تلسشكوب «جيمس ويب» الفضائي
التابشع لوكالشة «ناسشا» مجشرّة «عجلشة
العربشة» للحصشول عى تفاصيشل جديدة
حشول تششكيل نجمهشا والثقب األسشود
املركزي الذي ال يزال مهيمنا ً فيها.
ونرت «ناسشا» صورا ً للمجرة التي تقع
عشى بعشد  500مليشون سشنة ضوئية يف
كوكبشة النحّ ات .وكان هشدف الرصد هو
مراقبشة التغشرات عى مدى مليشارات السشنني .وتتكون مجرة
عجلشة العربة من حلقتني ،حلقة داخلية مرقة وحلقة ملوّنة
كبرة تحيط بها .ولوحظ أن الحلقة الخارجية تتوسع منذ 440
مليون سشنة ،ويسشيطر عليها تكوين النجوم عرب املسشتعرات

األعظميشة .تخلشق الحلقة ضغطشا ً أثناء
تمددها حشول الغاز السشاخن يف الطبقة
املحيطشة وتبدأ يف تكويشن النجوم .التقط
تلسكوب ويب نسشخته التفصيلية بينما
حجشب الغبشار والسشحب الغازيشة صور
هابل.
والتقطت كامشرا «ويب» لألششعة تحت
الحمراء القريبة تفاصيل للمجرة أظهرت
حلقشة خارجية واضحة تحتشوي نجوما ً
«شابة».
وتنتج بيانشات « »NIRCamصورا ً ملوّنة
باللون األزرق والربتقايل واألصفر ،النقاط
الزرقشاء الفردية للمجشرة عبارة عن نجوم منفشردة صغرة أو
بداية تششكل النجوم .كششفت كامرا األششعة تحشت الحمراء
القريبشة أيضا ً عن مجموعشة من النجوم الكثيفشة املوجودة يف
املنطقة الوسطى.

حل اللغز

استنساخ فئران من خاليا جمففة

وجشد الفريشق أن نوعشا ً مشن الكاتششني
املوجشود يف الششاي األخشر قشادر عى
حماية الحمض النوويُ .
استخدم لتجميد

المتاهات

وتجفيف الخاليا الجسشدية املستخرجة
مشن الفرئان.قام فريق مشن الباحثني يف
جامعة يامانايش يف اليابان باستنسشاخ
فرئان من خاليا فرئان مجففة بالتجميد
محفوظشة ملشدة تصشل إىل  9أششهر.قد
يكون اإلنجاز تقنية مستقبلية للحفاظ
عى املوارد الجينية لفشرة طويلة ،وفقا ً
للفريق ،يف وقت بدأ فيه العلماء يف جميع
أنحاء العالم يف الحفاظ عى البذور وخاليا
البويضشات الحيوانيشة لضمشان التنوع
البيولوجي.يتطلشب الحفشاظ عى خاليا
البويضشات الحيوانية وجشود نيروجني
سائل ،والذي يأتي مع تحديات من حيث
التكلفشة والحفشظ أثنشاء الكارثة .يعترب

التجفيف بالتجميد طريقة أكثر مالءمة،
ولكنه يتطلشب تدابر لحمايشة الحمض
النووي مشن التلف.وجد الفريشق ،بما يف
ذلك سشاياكا واكاياما ،األسشتاذ املساعد
يف الجامعة  ،ومقرها يف كوفو بمحافظة
يامانايش ،أن نوعا ً من الكاتشني املوجود
يف الششاي األخشر قشادر عشى حمايشة
ُ
اسشتخدم لتجميشد
الحمشض النشووي.
وتجفيف الخاليا الجسشدية املستخرجة
مشن الفرئان.وبعشد الحفظ ،تشم ترطيب
الخاليشا وزرع نشواة الخلية املسشتخرجة
منهشا يف خاليشا البويضشات العاديشة .تم
تخصيبهشا إلنتشاج الخاليشا الجذعيشة
الجنينية.

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
اخشر الكلمشات املناسشبة للتحشدث والشرح
بوضشوح حتى ال يكون هناك مسشاحة لسشوء
التفاهم بينك وبني أصدقائك ،سشوف تسشتمتع
ببعشض األنششطة الرياضيشة اليوم ،قشد تنفق
الكثشر من املال عشى تعليم أطفالشك ،ال ُتظهر
حبك أب ًدا يف كل موقف

امليزان
إذا كنشت ترغشب يف تجميع الثشروة ،فتحدث إىل
زوجشك أو والديك حول هذا املوضوع ،سشيكون
رشيشك حياتك داعمًشا ومفي ًدا للغايشة ،إذا كنت
تفكشر يف الحصشول عى إجازة ليشوم واحد ،فال
داعشي للقلشق ألن األمور ستسشر بسالسشة يف
غيابك .بسبب نمط الحياة املزدحم

الثور
سشتجد تحديات جديدة يف طريقك اليوم ،سوف
تتغلشب عشى كل الصعوبشات كفائشز ،سشوف
تششعر بالراحة واالسشتمتاع بيومشك ،وفر املال
للمستقبل ،يمكنك رشاء املجوهرات أو األجهزة
املنزلية ،سشتظل مشغوالً بالتسشوق واألنشطة
األخرى اليوم

العقرب
تحكشم يف نفقاتك وحاول تجنشب اإلنفاق الزائد
عشى أششياء غشر رضوريشة ،سشتؤدي بعشض
املسشؤوليات غشر املتوقعشة إىل تعطيشل خطشة
يومك ،ستكون مشغوالً بفعل األشياء لآلخرين
وبدرجشة أقشل لنفسشك ،قشد تتحشول حياتشك
العاطفية إىل رباط مدى الحياة

اجلوزاء
عليشك أن تنفق عى نفسشك الستكششاف املزيد
مشن الحقائق حول ششخصيتك ،يجب أن تحفز
ً
نفسشك عشى أن تكون أكثشر تفاؤالً
وثقشة وأن
تتخشى عن الحشركات السشلبية مثشل الكراهية
والغشرة واالنتقام ،قشد تحصل عشى أرباح من
مصادر غر معروفة

القوس
كشن إيجابيشا ،يمكشن أن تزيد زيشارة منزل أحد
األقشارب من متاعبك املالية ،سشيقدم األصدقاء
وأفشراد األرسة الحب واملسشاعدة ،قشد تدخل يف
جدال مع حبيبك عى يشء قديم ،إذا كنت تفكر
يف التقشدم لوظيفشة يف الخارج  ،يبشدو أن اليوم
يوم محظوظ

السرطان
يجب عشى رجال األعمشال عدم مششاركة أكرب
قدر ممكشن أي تفاصيل مهمة حول مقرحات
أعمالهشم وخططهم مع أي ششخص ،و ُينصح
رجشال األعمشال يف عالمشة الشربوج هشذه وهم
راسخون باستثمار أموالهم اإلضافية بطريقة
حسابية للغاية

اجلدي
قشد تظشل قو ًيا مشن الناحيشة املالية ،سشيكون
حماسشك إلنجشاز الوظائف موضشع تقدير ،قد
يكون هناك سوء تفاهم بينك وبني رشيكك .إذا
كانت هناك مششكلة  ،يجب أن تواجهها وجها ً
لوجه ،قشد تمر حياتك الزوجيشة بوقت عصيب
لكنكما ستجعالن األمور أفضل م ًعا

االسد
إيواء اإلرادة الريرة ضد اآلخرين سيعطيك توترًا
عقل ًيا اليومُ ،ينصح بتجنب مثل هذه األنواع من
األفكار التي قد تضيع كفاءتك ،من املرجح ج ًدا
أن يتشم حل املضاعفات املاليشة مع قيام والديك
بتقديم الدعم ،تواصل مع األششخاص املطلعني
يف منطقتك واتبع ما ينصحون به

الدلو
قد يعتنشي التدفشق املفاجئ لألمشوال بفواترك
ونفقاتشك .قشد يتشم تحديشث جهشات االتصال
القديمشة .قشد تعشد املششاريع الجديشدة بعوائد
جيدة .سشتكون حياتك الزوجية رائعة ،وتفرح
األرسة بمجموع أبناءها خالل الفرة املقبلة

العذراء
سشتقيض بعشض الوقشت مشع أصدقائشك حيث
سشتبقى صحتك جيدة اليوم ،زقد تجد نفسشك
يف وضشع جديشد ومثر  ،مما سشيجلب لك ً
أيضا
مكاسشب مالية ،قد تكون هناك فرص لحضور
املناسشبات االجتماعية اليوم  ،والتي سشتجعلك
عى اتصال وثيق ببعض األشخاص املؤثرين

احلوت
ستكون بصحة جيدة .قد تقيض بعض الوقت يف
ممارسة الرياضة مع أصدقائك .قد تكون هناك
تحسشينات مالية .قد تيسء كلماتك القاسية إىل
أصدقائشك أو رشيكك ،سشتكون حياتك الزوجية
سعيدة ،وتسعد انت وارستك بمجموعا متوسطا ً
يف نتيجة الثانوية األيام املقبلة.
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مصدر :انقسام حاد يف احتاد الكرة عىل هوية املدرب
الوطني ..ومقرتح بشأن شنيشل

المستقبل العراقي /متابعة

كشف مصدر مقرب التحاد الكرة
عن بوجود انقس�ام حاد يف الرأي
بش�أن تحديد هوية املدرب املقبل
للمنتخب الوطني.
وبن املص�در يف ترصيح صحفي
ان »:غالبي�ة أعض�اء املكت�ب
التنفي�ذي لالتح�اد يدع�م فكرة
إناط�ة مهم�ة تدري�ب املنتخبن
األول واألوملبي معا ً للمدرب رايض
شنيش�ل ،وبناء فريق مس�تقبي
من الشباب ،بينما يرفض آخرون
ه�ذا ال�رأي ويطالب�ون برضورة
ع�دم التداخل بن املنتخب�ن ،ومنح الفرصة
ألس�ماء أخرى عىل غرار حكيم شاكر وباسم
قاس�م لقيادة أس�ود الرافدين يف ح�ال تعذر
التعاقد مع أحد األسماء األجنبية العاملية ملدة

أربع سنوات.
وأض�اف املصدر أن «اخت�الف وجهات النظر
بن أعض�اء املكت�ب التنفيذي التح�اد الكرة
بش�أن حس�م مدرب املنتخب الوطني ال يزال
قائماً ،السيما بعد العودة إىل األسماء املحلية،

إذ يدع�م الس�واد األعظم من
أعض�اء املكت�ب التنفي�ذي
فك�رة تعي�ن امل�درب رايض
شنيش�ل مدرب�ا للمنتخ�ب
األول واألوملبي ومنحه جميع
الصالحي�ات ،إلع�داد منتخب
متجدد ش�بابي يكون خليطا
متجانس�ا بن العب�ي املهجر
وأبرز مواه�ب الدوري املحي
وبأعمار صغرية».
ونوه ب�أن «دعاة ه�ذا الرأي
يدعم�ون مق�رح أن يق�ود
امل�درب شنيش�ل الوطن�ي يف
بطولة األردن املقررة إقامتها
منتص�ف أيل�ول املقب�ل يف العاصم�ة عم�ان
فض�ال عن املب�اراة التجريبية أمام املكس�يك
يف ش�هر ترشين الثان�ي املقب�ل باإلضافة إىل
تكليفه بعمل مسح ش�امل ملواهبنا الكروية

انطالق حتضريات القوة اجلوية
والصناعة للموسم اجلديد

بيانيتش :أنا سعيد جد ًا
يف برشلونة

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة
عل�ق إريك تن ه�اج ،املدير الفني ملانشس�ر يونايتد،
ع�ىل واقع�ة مغ�ادرة الربتغ�ايل كريس�تيانو رونالدو
وبع�ض الالعبن ،عقب تبديلهم يف ودية رايو فايكانو،
رغم عدم انتهاء اللقاء.
وقال تن هاج ،يف ترصيحات نقلها الحس�اب الرسمي
لفابريزيو رومانو خبري االنتقاالت الشهري« :أنا ال أقبل

المستقبل العراقي /متابعة

أعلن نادي الطلبة ،األربعاء ،تعاقده مع الالعب سيفن
أم�ن ،قادم�ا من زاخ�و ،لتمثيل�ه يف املوس�م الجديد
.2023 /2022ووف�ق بيان للنادي ،فإن عقد املوهوب
أمن ،يمتد ملدة  3مواس�م ،دون الكشف عن تفاصيل
القيم�ة املالية.ويعد أمن  ،من العنارص الش�ابة التي
ب�رزت بش�كل كبري م�ع زاخ�و يف املوس�م املنقيض،
ويطمح لخ�وض تجربة جديدة مع أح�د أبرز األندية

ب�دأ ن�ادي الق�وة الجوية ،إج�راء فحوص�ات طبية
لالعبي�ه املحلين ،يف مس�تهل التحضريات للموس�م
الجدي�د ،ال�ذي ينطل�ق مطل�ع أكتوبر/ترشين أول
املقبل.
وغاب ع�ن الفحوص�ات الطبية ،املحرف�ون ،الذين
سيتم إخضاعهم لالختبارات الصحية حال وصولهم
إىل بغداد يف األيام املقبلة.
ويعتمد الجهاز الفني للقوة الجوية بقيادة قحطان
جث�ري ،عىل االختب�ارات البدني�ة يف املرحل�ة الثانية،
ويرشف عليها أحمد جمعة مدرب اللياقة البدنية.
وستكون املحطة الثالثة خالل األسبوع املقبل بإجراء
التدريبات يف ملعب الصقور ،ثم الدخول يف معس�كر
ً
الحقا.
مغلق داخي ،بجانب معسكر آخر سيحدد
وب�ارش فري�ق الصناع�ة ،مران�ه األول ع�ىل ملعبه
بالعاصمة بغداد ،تحض ً
ريا للموسم الجديد.
وقاد صادق حنون ،املدي�ر الفني للفريق ،التدريبات
التي أقيمت وسط أجواء حارة.
وم�ن املرج�ح أن تب�دأ التدريب�ات لجمي�ع األندي�ة
العراقية يف األسبوع املقبل ،بعد استكمال الصفقات
املحلية ،عالوة عىل التعاقدات مع املحرفن.

واحد عىل انتهاء عقديهما
وبحس�ب صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلس�بانية ،فإن
كل يشء يش�ري إىل أنه لن يكون هناك املزيد من الوافدين
واملغادري�ن يف ريال مدريد ،مع تبقي أس�بوع واحد عىل
انطالق موسم الفريق بلقاء كأس السوبر األوروبي أمام
آينراخت فرانكفورت.
وأش�ارت الصحيفة ،إىل أنه بعد رحيل بورخا مايورال ،ال

للن�ادي ،ع�ىل ع�زم دورتموند ع�ىل جلب
مهاج�م آخ�ر قبل غل�ق ب�اب االنتقاالت
الصيفية.
ودخل دورتمون�د يف محادثات بالفعل مع
ممثي صاح�ب ال� 35عام�ا ،الذي ارتبط
اسمه أيضا باالنتقال إىل ريال مدريد.
ورح�ل املهاجم املخرضم عن مانشس�ر
يونايتد بعدما خ�اض  59مباراة بقميص
الفريق ،سجل خاللها  19هدفا.

البغدادية  ،واملس�اهمة بالوصول نحو اللقب باملوسم
املقبل ،كم�ا أنه الالعب الثاني ال�ذي يتم التعاقد معه
مل�دة  3مواس�م بع�د الصفق�ة األوىل مع ع�ي نوري.
يذك�ر أن الطلبة تعاقد يف املريكات�و الصيفي مع عدد
من الالعبن الش�باب أبرزهم  ،خرض عي  ،قادما من
الرشط�ة  ،واركان أم�ري العب زاخو الس�ابق ،والعب
األوملب�ي حس�ن عب�د الله.وكان�ت إدارة الطلبة  ،قد
اجتمعت بالجهاز الفن�ي لفريقها بقيادة ثائر أحمد،
وتمت مناقشة خطة إعداد الفريق للموسم الجديد.

هذا بالتأكيد ..أعتقد أن هذا غري مقبول للجميع».
وأضاف« :نحن فريق ،وعليك أن تبقى حتى النهاية».
جدير بالذكر ،أن رونالدو طلب الرحيل عن مانشس�ر
يونايت�د هذا الصي�ف ،لفريق يش�ارك يف دوري أبطال
أوروبا.
وارتبط اس�م رونالدو باالنتق�ال ألندية أتلتيكو مدريد
وبايرن ميونخ وتش�يليس ،لك�ن كل هذه األندية نفت
وجود رغبة يف ضم الالعب.

سيميوين يف حرية قبل مواجهة قادش

يس�تعد أتلتيكو مدري�د ملواجهة قادش يف
كأس رام�ون كارانثا اليوم الخميس ،قبل
بدء العد التن�ازيل للموس�م الجديد ،بينما
لم يس�تقر املدرب دييجو س�يميوني بعد
عىل التشكيل األسايس الذي سيخوض به
املوسم.وأعد سيميوني بالفعل مجموعتن
من الالعبن من أجل كأس كارانثا ،لكنه ال
يعرف بعد الرتيب الذي سيدفع بالالعبن
وفقا له.
ويف حال قرر األرجنتيني تكرار التش�كيل
ال�ذي بدأ به مباراة الس�بت التي فاز فيها
أتلتيك�و ع�ىل مانشس�ر يونايت�د ،1-0
فس�يبدأ ب�كل م�ن ي�ان أوب�الك وناوي�ل

المستقبل العراقي /متابعة

كافاين عىل رادار عمالق أملاين

ل�م يحس�م األوروجويان�ي إيدنس�ون
كافان�ي ،وجهته املقبلة حت�ى اآلن ،رغم
رحيله عن نادي مانشسر يونايتد بنهاية
املوسم املايض فور انتهاء تعاقده.
يأت�ي ذل�ك يف ظ�ل بح�ث بع�ض األندية
الك�ربى ع�ن مهاج�م جديد ،عىل رأس�ها
بوروسيا دورتموند ،الذي يسعى لتعويض
غي�اب واف�ده الجدي�د
سيباس�تيان هالري بعد
إصابته ب�ورم خبيث يف
الخصيتن.
وبحس�ب صحيف�ة
« »Bildاألملاني�ة ،ف�إن
دورتموند يضع كافاني
ضمن قائم�ة خياراته،
لتعزيز خط الهجوم مع
بداية املوسم الجديد.
ويتزامن ذلك مع تأكيد
هانز يواكيم فاتس�كه،
الرئي�س التنفي�ذي

المستقبل العراقي /متابعة

مولين�ا وس�تيفان س�افيتش وخوس�يه
ماريا خيميني�ث ورينالدو ماندابا ويانيك

كاراس�كو وماركوس يورينتي وجيوفري
كوندوجبيا وتوم�اس ليمار وأنخل كوريا

وماتيوس كونيا.
أم�ا إذا فضل س�يميوني الدفع بتش�كيل
الش�وط الثاني من لقاء اليونايتد ،فسيبدأ
بكل م�ن إيف�و جربيتش ورسخي�و دييز
ودانيي�ل واس وأكس�ل فيتس�ل وماري�و
إرموس�و ،ال�ذي تعاىف م�ن إصابته وغاب
عن مباراة الس�بت يف أوس�لو ،وس�اؤول
إنييجيز وأنط�وان جريزم�ان ورودريجو
دي ب�ول وكوكي ريسوركس�يون وجواو
فيليكس وألفارو موراتا.
وقد يلجأ األرجنتيني إىل عمل توليفة تمزج
بن املجموعتن ،مدفوع�ا بفوزه بجميع
الوديات خالل فرة اإلعداد للموسم الجديد
وحفاظ الفريق عىل نظافة الشباك وتألق
أوبالك الذي تصدى لركلة جزاء.

ألفيس حيظى بفرصة توديع مجاهري كامب نو
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سافر الظهري الدويل الربازيي داني ألفيس ،مع وفد فريقه
الجدي�د بوماس أونام ،إىل مدينة برش�لونة لخوض كأس
جوان جامرب أمام الفريق الكتالوني ،حيث يأمل أن يودع
جماهري كامب نو.وأنهى ألفيس مغامرته الثانية بقميص
البارسا يف يونيو/حزيران املايض.وقال الالعب البالغ من

العمر  39عام�ا «الحياة تمنحني الحق يف املجيء واللعب
مع بوم�اس ويف كامب ن�و لتودي�ع الجماهري».وأضاف
«لق�د أخرجوني م�ن الباب الخلفي يف امل�رة قبل األخرية،
ه�ذه املرة لم يكن األمر من الب�اب الخلفي ألن عقدي قد
انته�ى .ماذا حدث؟ ال يشء ،قلت وداعا ،لم أنتظر الكثري،
يف النهاية وقعت عىل عقد لستة أشهر وقد التزمت به».
وت�وج ألفيس ب�� 23لقبا مع برش�لونة ،بينها  3نس�خ

ل�دوري أبطال أوروبا ،وتوج م�ع الفريق مرتن بالثالثية
التاريخي�ة ومرة بالسداس�ية التاريخية ،ل�ذا فإن عودته
لقلعته القديمة لتوديع الجماهري سيعطي طابعا خاصا
ل�كأس ج�وان جام�رب .2022وتتضم�ن بعث�ة بوم�اس
املتجه�ة لربش�لونة  23العب�ا ،م�ن بينه�م األرجنتينين
إدواردو سالفيو ،جوستافو ديل بريتي ،نيكوالس فريري
وخوان دينينو.

مطالب ريال مدريد تصعب رحيل أسينسيو وسيبايوس

كش�ف تقري�ر صحف�ي إس�باني ،األربع�اء ،ع�ن آخ�ر
املستجدات بشأن موقف الثنائي داني سيبايوس وماركو
أسينسيو ،العبي ريال مدريد يف املوسم املقبل.
وارتبط اس�م الثنائي بمغادرة ري�ال مدريد هذا الصيف،
يف ظل عدم مش�اركتهما بشكل أس�ايس ،وتبقي موسم
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دون  22عاما ً واإلرشاف عىل املنتخب األوملبي
يف االستحقاقات القارية مستشهدين بتجربة
مدرب البحرين الربتغايل هيلوا سوزا».
ورأى املص�در أن «بقي�ة أعض�اء املكت�ب
التنفي�ذي يعارض�ون فكرة تعين شنيش�ل
مدربا للوطني واألوملبي ويعتقدون بأنه بات
لزاما عليه الركيز فقط يف مهمته املستقبلية
م�ع منتخب العراق تح�ت  23عاما بعد قرار
تس�ميته يف األس�بوع املايض ،لضم�ان عدم
التداخل يف املهام وفس�ح املجال أمام أس�ماء
تدريبي�ة محلية أخرى يف ح�ال تعذر االتفاق
مع مدرب أجنبي خالل األشهر املقبلة بسبب
الضائق�ة املالية التي يمر به�ا االتحاد وعدم
إقرار املوازنة الحكومية».
وكان مجل�س الوزراء قرر أمس اس�ناد ملف
دع�م املنتخ�ب الوطن�ي ومالك�ه التدريب�ي
بتخصيص مبلغ ثالث�ة مليارات دينار إلعداد
املنتخب الوطني لبطولة خليجي .25

تني هاج :ما فعله رونالدو غري مقبول
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يبدو أن مس�تقبل البوسني مرياليم بيانيتش ،العب وسط
برش�لونة ،لن يكون بعيدا عن الفريق الكتالوني يف املوسم
املقبل ،عىل الرغم مما تردد بشأن إمكانية رحيله.
وانض�م بيانيتش ( 32عاما) إىل برش�لونة قبل موس�من،
لكنه لم يش�ارك بش�كل أسايس يف موس�مه األول ،وخرج
معارا لبشكتاش يف املوسم الثاني.
لكن الوضع تغري هذا الصيف ،حيث قدم مستويات مميزة
مع الفريق خالل فرته التحضريية للموس�م الجديد ،مما
جعل مسؤويل البارسا واملدرب تشايف هرينانديز يناقشون
فكرة استمراره.
وق�ال بيانيت�ش ،يف ترصيحات للصحفي�ن ،األربعاء ،بعد
رج�وع الفريق من اإلجازة القص�رية عقب رحلة الواليات
املتحدة« :أنا سعيد جدا يف برشلونة».
وبحس�ب صحيفة «مون�دو ديبورتيفو» اإلس�بانية ،فإن
بقاء بيانيتش لن يش�كل أزمة بالنسبة لربشلونة ،خاصة
بعدما قام بتخفيض راتبه.
وأش�ارت الصحيف�ة ،إىل أن بق�اء بيانيت�ش ب�ن صفوف
البارس�ا ،يعتم�د ع�ىل م�دى تقبل�ه للجل�وس احتياطيا
لس�ريجيو بوس�كيتس ،الذي يعترب أولوية لدى تش�ايف يف
وسط الفريق.

الطلبة يكمل صفقة سيفن أمني

توج�د هناك فرصة لرحيل أي العب س�وى ماريانو دياز
وألف�ارو أودريوزوال ،اللذان خرجا من حس�ابات املدرب
كارلو أنشيلوتي.
وأضاف�ت الصحيف�ة ،أن الري�ال كان يخط�ط لبي�ع
س�يبايوس وأسينس�يو قبل نهاية عقديهما ،ورغم من
ً
وخصوصا الثاني،
اهتمام أكثر من نا ٍد بالتعاقد معهما،
إال أن ه�ذه األندية ال تقدم الع�روض املالية التي طلبها

املرينجي.
وق� ّدر ريال مدريد قيمة أسينس�يو ب�� 30مليون يورو،
مقاب�ل نصف هذا املبلغ لس�يبايوس ،ومع ذلك ،لم يقدم
ً
عرضا بهاتن القيمتن.
أي نا ٍد
وأكدت الصحيفة ،أن اس�تمرارية سيبايوس وأسينسيو
ليس مشكلة لكارلو أنشيلوتي ،ويمكن أن يعتمد عليهما
بشكل طبيعي ،يف حالة الحاجة لجهودهما.

باريس يزاحم برشلونة عىل صفقة ثقيلة من الربيمريليج
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يس�تعد نادي باريس س�ان جريم�ان الفرنيس ،ملنافس�ة برش�لونة
اإلسباني ،للفوز بصفقة ثقيلة من الدوري اإلنجليزي ،هذا الصيف.
وكش�فت شبكة «فوت مريكاتو الفرنس�ية» أن «بي إس جي» يجهز
نفسه لضم برناردو سيلفا ،نجم مانشسر سيتي ،الذي أبدى استعدادا
للعودة مجددا للدوري الفرنيس.وأضافت أن س�ان جريمان يراهن يف
هذه الصفقة عىل مستش�اره الري�ايض ،لويس كامبوس ،الذي كان

وراء انضم�ام س�يلفا إىل موناكو.أوضحت أن الن�ادي اإلنجليزي
يق�در العبه الربتغايل بمبلغ يراوح ب�ن  80إىل  85مليون يورو،
علما بأنه انضم إىل الس�يتي قادما م�ن موناكو يف صيف 2017
مقابل  50مليون يورو.كما أش�ارت إىل أن ما يعطل برش�لونة
عن صفقة برناردو سيلفا ( 27عاما) هو عدم تخلص النادي
الكتالوني م�ن العبه الهولندي فرينك�ي دي يونج.ولفتت إىل
أن برناردو لعب  252مباراة مع الس�يتي يف  5مواس�م ،سجل
خاللها  48هدفا إضافة إىل  51تمريرة حاسمة.

سميث رو :فوجئت بمدى جودة جيسوس
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وصف العب آرس�نال إيميل س�ميث رو ،زميله الجديد
جابريي�ل جيس�وس ،بأن�ه ال يص�دق ،واع�رف بأنه
فوج�ئ قليالً بمدى جودة مهاجم مانشس�ر س�يتي
السابق.
ويعترب جيس�وس أبرز صفقة آلرس�نال هذا الصيف،
حيث يتطلع الفريق للميض قدمً ا ،بعد حلوله املوس�م

املايض يف املركز الخامس بالدوري اإلنجليزي املمتاز.
وظهر املهاج�م الربازيي يف حالة جيدة يف فرة ما قبل
املوسم ،مسجال  7أهداف يف  5مباريات ،ويقول سميث
رو إن جيسوس أثار اإلعجاب يف التدريبات.
ونقل�ت صحيف�ة «ديي مي�ل» عن س�ميث رو قوله:
«الالعب�ون الذين ع�ادوا من صفقات اإلع�ارة ،أعرف
بالفع�ل م�دى جودته�م ،ولكن م�ن الالعب�ن الجدد،
جابريي�ل جيس�وس ،لم أك�ن أدرك يف الواق�ع كم هو

حاد».
وأض�اف« :م�ن الواضح أن اللعب ض�ده مختلف،
تراه عندما تش�اهد مباريات مانشس�ر س�يتي،
لكن األمر يختلف عندما تراه يف التدريب».
وأردف «لق�د كنت أخرب أصدقائي ،إنهم يس�ألون
عن�ه دائمً�ا ،وأنا أقول ..إنه ال يص�دق ،الجميع يف
الفريق متحمس�ون ً
حقا للموس�م الجديد ويجب
أن يكون املشجعون كذلك عىل ما أعتقد».

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2660الخميس  4آب 2022

مساحة للرأي

امـضـاءات

محمد عبد الجبار الشبوط

ضياء محسن االسدي

نحو نظام منصف للرشاكة

احلسني (عليه السالم) مرشوع إصالحي

يف دراس�تنا وتحليلن�ا للمش�كالت الت�ي يواجهها املجتم�ع العراقي ،وبالت�ايل تحديد
املوق�ف منه�ا ،وتالي�ا العم�ل ع�ى حله�ا ،نحت�اج اىل توفري وع�ي عمي�ق بمفهوم
املجتم�ع وحقيقت�ه .وم�ع ان علماء االجتم�اع تحدثوا كث�ريا عن تعري�ف املجتمع،
اال انن�ي وج�دت افض�ل م�ن كتب عن ذل�ك ه�و الفيلس�وف االمريكي ج�ون راولز
الذي س�وف اس�تعيد بع�ض افكاره ال�واردة يف كتابه الش�هري «نظري�ة يف العدالة».
املجتم�ع يف حقيقت�ه هو مجموعة من االش�خاص االحرار املتس�اوين العقالء الذين
تجمعهم عى بقعة محددة من االرض ش�بكة عالق�ات رضورية للرشاكة الخاضعة
لرشوط عادلة ومنصفة تس�تهدف تحقيق الخري لجميع املش�اركني .وينبثق عن هذا
ُ
الحظت
قواعد معينة يتعني عى الجميع االلتزام بها من اجل ادامة هذه العالقات .وقد
ان كل الرشائع السماوية وكذلك الوضعية تعمل من اجل ارساء هذه القواعد وتثبيتها
وحمل االفراد عى التقي�د بها للحفاظ عى مصالح الجميع بصورة منصفة وعادلة.
ويف مقدمة ما تس�عى اليه هذه القواعد حل الخالفات والنزاعات بني االفراد ،بالعدل
ُ
الحظت ايضا ان القران الكريم قد
واالنصاف ،وهذا امر متوقع يف املجتمع البرشي .وقد
اوىل هذه املسألة اهتماما كبريا يكون من املفيد بالنسبة ملجتمع املسلمني االهتداء بها
ومراعاتها ،دون ان ننىس بطبيعة الحال الخربة البرشية املرتاكمة يف هذا املجال ايضا.
اصي�ب املجتمع العراقي منذ زمن طويل بخلل حاد يف هذه القواعد امللزمة للس�لوك.
وربما امكننا العودة بتاريخ وقوع هذا الخلل اىل وقت حوايل فرتة سقوط بغداد تحت
االحت�الل املغويل يف ع�ام  ،١٢٥٨قبلها وبعده�ا .ويمكن تحديد وق�ت اقرب لحصول
هذا الخلل يف الفرتة التي تلت س�يطرة الدولة العثمانية ع�ى العراق يف فرتتها الثانية
اعتب�ارا من س�نة  ١٦٣٨وما بعدها .ففي ذلك الوقت لم تك�ن الدولة العثمانية ذاتها
بمنج�ى م�ن هذا الخل�ل .فقد كانت هي نفس�ها تعاني م�ن الخلل الحاد يف ش�بكك
العالقات التي تنتظم املجتمع .فلم يكن من املتوقع ان يكون دور الس�لطة العثمانية
اصالحيا يف هذا املجال .وحينما ندرس الخطوات االصالحية التي قام بها بعض الوالة
العثمانيني نجدها ابعد ما تكون عن اصالح او تحسني رشوط العالقات االجتماعية.
ول�م تكن العه�ود التي تلت فرتة تكون الدول�ة العراقية الحالية بع�د الحرب العاملية
االوىل وس�قوط الدولة العثمانية بافضل حاالت ،فقد تراكمت مضاعفات هذا الخلل،
بس�بب ما صاحبه من فساد وجهل وفقر وغري ذلك االمر الذي ابعد املجتمع العراقي
عن التعريف الذي ذكرته قبل قليل ،و تخلخلت قواعد الحرية واملس�اواة والعقالنية
كث�ريا ،ول�م يعد س�لوك االفراد مطابق�ا لرشوطه�ا .وظهرت نزع�ات يف املنظومات
الفرعي�ة للمجتم�ع العراق�ي ويف مقدمتها االح�زاب والقوى املجتمعي�ة املختلفة ال
تح�رتم ال�رشوط الثالثة للرشاكة االجتماعي�ة املنصفة والعادلة واقص�د بها الحرية
واملس�اواة والعقالنية ،واجازت هذه املنظومات لنفس�ها حق الوصاية عى االخرين
وف�رض الخيارات السياس�ية او االقتصادية او العقائدية عليه�ا .وكل هذا يحوّل اىل
االختالف بني البرش من كونه س�ببا اىل التعارف بينهم ،كما يش�ري القران الكريم ،اىل
س�بب للخصومة واالحرتاب والقطيعة والتصفية املتبادلة .وهذا ما ش�هده املجتمع
العراقي ،ويشهده ،عى االقل منذ عام  ١٩٥٨اىل اليوم ،بصيغ مختلفة واساليب شتى.
ان اصالح احوال العراق ال يتحقق بالشعارات العامة التي يجري اطالقها فيما يخص
النظام الس�يايس او ش�كل الحكومة او ما ش�ابه ،وانما يتم من خالل اعادة تشكيل
العالق�ات البينية بني الن�اس جميعا كونهم احرارا ومتس�اوين وعقالء يتعني عليهم
التعاون من اجل تحقيق الخري العام لهم جميعا ،وعى اس�اس نظام منصف وعادل
للرشاكة يف الثروة والسلطة واالرض.

إن خروج الحسني بن عيل عليه السالم لم يأت من فراغ وال فكرة مادية أو سلطوية
مرتجلة ،ففي حينها أراد منها أن يثبت وجوده عى الس�احة السياس�ية أو الدينية
أو االجتماعية بعدما خلت منها القيادات الدينية لكن هي نتيجة إعداد مس�بق من
الس�نني املرتاكمة م�ن االنحراف العقائ�دي ورضبها يف الصمي�م ومحاولة لطمس
جهود النبي األكرم محمد بن عبد الله س�الم الله عليه وعى آله وصحبه ومن بعده
الصحاب�ة األجالء رض�وان الله عليهم وأبوه وليد الكعبة ع�يل بن أبي طالب وأخيه
الحس�ن بن عيل عليهما الس�الم الذين أفنوا حياتهم يف س�بيل النهضة اإلس�المية
املحمدية وتحملوا صعابها وضحوا بأنفسهم.
إن نهضة الحس�ني عليه الس�الم ضد مرشوع االنحراف العقائدي لتشويه اإلسالم
واندثاره الذي قاده أعداء اإلس�الم منذ نش�أته بقيادة أبي س�فيان وآل مروان بن
الحك�م وغريهم بدعم ومباركة خارجي�ة وبالتحديد من بيزنطة التي كانت تمدهم
بش�تى الط�رق والوس�ائل املتاح�ة وكان ضحية ه�ذا املرشوع ه�و صاحب هذه
الرس�الة اإللهية النبي محمد ومن بعده أصحابه ومقربيه وحاميل هذه الرس�الة
الفتية ومن بعده بصورة جلية هو األمام عيل بن أبي طالب وأبنه الحس�ن عليهما
الس�الم حتى وصل املرشوع الحد الذي ال يُطاق وظهرت مالمحه وبوادره يف تمزيق
األمة اإلسالمية ذروتها يف زمن األمام الحسني عليه السالم ،فكان ال بد منه أن يقف
بوجه هذا التيار املعادي ويقف ندا قويا ضد هذا االنحراف الذي راح ضحيته اآلالف
املؤلفة من املسلمني يف معارك طاحنة بينهم بتخطيط مربمج من الخارج والداخل
فكان للحسني وقفته الصامدة الصارمة الثابتة بقوة الجنان وعزيمة الفكر والجود
بالنفس أمام هذا التحدي وبقيادة حكيمة وشجاعة وتضحية بعيدة عن حب الدنيا
ولذاته�ا فكان له ال�رشف يف حمل لواء املرشوع اإلصالح�ي العقائدي ضد الطغيان
والفس�اد الفكري واالجتماعي واالنحراف عن العقائد اإلس�المية الحقيقية بقيادة
رأس الطغمة الحاكمة يزيد بن معاوية وأزالمه بسيف الحق املرشع وبلسان ناطق
وقل�ب مل�ئ باإليم�ان الحقيقي منطلق�ا من مدينة ج�ده الرس�ول الكريم محمد
صلوات الله عليه وعى آله وصحبه وعى رؤوس األش�هاد وجالوزة الس�لطة آنذاك
بثقله الرشيف من أهل بيته األطهار إىل بيت الله الحرام مكة املكرمة ثم متوجها إىل
الع�راق حيث كان النزال األخري بني الحق والباطل بني مرشوع اإلصالحي ومرشوع
الظ�الل والفكر املنحرف عن العقيدة املحمدية والرس�الة اإلس�المية حيث س�الت
ع�ى أرض كرب�الء الدماء الزكية والنف�وس الطاهرة العطرة ليضع الحس�ني عليه
السالم ش�اخصا ومنارا وليجعل هذه األرض املباركة قبلة وكعبة لألحرار وطريقا
معب�دا بالدماء نحو الحرية وتحرير الذات من دنس الدنيا والظالل وتزكية النفوس
التي تركت س�فينة هوى الدني�ا مضحية بالغايل والنفيس نرصة للدين اإلس�المي
الحنيف .ما يكون منا اآلن إال أن يكون الحسني حارضا دائما يف نفوسنا وضمائرنا
وأعمالن�ا مرتجمة عى أرض الواقع يف دنيانا بدال من اللطم للخدود والنوح والبكاء
وكثريا من الشعائر الدخيلة التي ال تدخل الرسور عى الحسني وأهل بيته املطهرين
التي أصبحت رائجة يف هذا الزمان والتي تيسء إىل قضية ومراد النهضة الحس�ينية
الطاه�رة ،بل يجب أن تك�ون أفعاال عى أرض الواقع منطلق�ة إىل الحرية الفكرية
والنفس�ية بعيدة عن املتاجرة بقضيته الحقيقية من قبل الجهلة واملندس�ني عليها
والذين تس�لقوا عى أكتافها .فس�الم لك منا س�يدي يا أبا عبد الله الحسني إىل قيام
الس�اعة وعه�دا منا عى الوفاء بنهجك ومس�ريتك التي رس�متها بدمك ودماء أهل
بيتك وأصحابك.

كـاريكـاتـير

اتصاالت ذي قار  :االنتهاء من تنصيب هواتف عمومية اضافية
يف سجن النارصية املركزي

«املستقبل العراقي « تنعى مستشارها «فاروق محدي»
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن واالىس ننعى فقد الزميل
العزيز والصحفي الكبري ( فاروق حمدي ) مستش�ار مؤسس�تنا ( مؤسس�ة
املس�تقبل العراقي للصحافة والنرش) الذي وافته املنيه بعد مسرية طويلة يف
عالم الصحافة واالعالم كان فيها الراحل العزيز مثاالً للصحفي املعطاء املثابر
ال�دؤوب الحريص عى عمل�ه وكان للزميل الراحل بصم�ة واضحة ومضيئة
يف مؤسس�تنا منذ تأسيسها حيث كان مستش�ارا ً للمؤسسة ولم يدخر جهدا ً
يف العم�ل واس�تمراريته ،ونح�ن اذ نعزي انفس�نا بهذا املص�اب كذلك نتقدم
بالتع�ازي اىل جمي�ع االرسة الصحفية يف العراق عام�ة واالرسة الصحفية يف
البرصة خاص�ة  ،والتعزية موصولة اىل عائلة الفقيد وجميع اهله واصدقائه
ومحبيه  ،سائلني املوىل تبارك وتعاىل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته
وان يسكنه فسيح جنانه وان يلهم اهله ومحبيه الصرب والسلوان.

اعلن املهندس عيل حس�ني حسن مدير مديرية
اتصاالت ومعلوماتي�ة ذي قار عن االنتهاء من
االعم�ال الخاص�ة بتنصيب هوات�ف عمومية
اضافية يف سجن النارصية املركزي.
واوضح السيد مدير املديرية بأن هذه الخطوة
جاءت تلبية لطلب قدمته ادارة الس�جن  ،نظرا
لالقب�ال املتزايد من قبل النزالء عى اس�تخدام
الهواتف العمومية املوجودة يف السجن  ،كونها

علي الدراجي
رئيس مؤسسة المستقبل العراقي للصحافة والنشر

تمثل وسيلة اتصال آمنة بني النزالء وذويهم.
وكش�ف املهن�دس ع�يل حس�ني ان امل�الكات
املختصة قامت بمد الكابالت للهواتف الجديدة
والبال�غ عدده�ا (  ) 7ليصبح العدد الكيل ( ٢٥
هاتف ).
وعى صعي�د متصل ذك�رت املهندس�ة ضحى
جبوري مس�ؤولة الب�داالت يف املديري�ة انه تم
اس�تحداث ورش�ة لصيان�ة اجه�زة الهوات�ف

العراق حيتل املرتبة  14عاملي ًا والـ 3عربي ًا باستخدام «التيك توك»

حـذاري مـن اآلتـي
بقلم /الدكتورة نادية الجدوع
تحية وبعد  ..مايجري االن يجعل الشعب
كله يف حذر مسحوب عى بقية من ترقب
 ..فا االحداث متسارعة ال يستطيع حتى
املنجم�ون السياس�يون التكه�ن بيشء
منها وإن كذبوا  ..ومجرياتها تكاد تكون
تنزلق نح�و الهاوية وتق�رتب من حرب
االخ�وة وابناء العم وابن�اء املذهب والدم
الواح�د  ..وه�و ما تخطط ل�ه االجندات
الخارجي�ة منذ س�نوات  ..وانا عى يقني
انه�م حاولوا مرارا ً وتكرارا ً أن يستنس�خوا تجربة قابيل وهابيل ولم يفلحوا
به�ا  ..وألج�ل كل ما ذك�ر  ..بأعتق�ادي  ..املرحلة القادمة تس�تدعي جهد
صحفي واعالمي كبري وربما يكون االكثر اهمية من كل املراحل  ..وذلك من
منطلق املس�ؤولية امللقاة عى عاتق الصحفي كصانع رأي  ..العقل الجميع
لدى الجمهور العراقي رسيع التأثر  ..كثري االزدواجية  ..متوسط التشتت ..
ول�ذا أرى من الرضوري أن تتوج�ه كل االقالم الرائدة واملكللة بالحكمة نحو
صناعة خطاب صحفي واعالمي موحد ينربي من التشدق بفنائات التوجيه
الصحيح وفق أيديولوجيا ت س�ليمة تتمحور حول تحقيق املصلحة العامة
عرب تأصيل الحس الوطني لدى املتلقي ليسمو فوق كل ما دونه ..
وما مس�ابقة افضل مقال صحف�ي التي انطلقت بها بمعي�ة تحالف حرية
االعالم اال خطوة واثقة يف صحيح املس�ار  ..وعندما ترشفت بأن اكون جزء
منه�ا فق�د كان جل اهتمامي ومنذ اللحظة االوىل هو تش�جيع من يش�جع
الح�س الوطني ..ولربم�ا كان االختي�ار الدقي�����ق للتوقيت الس�ليم لها
وفقا” ملتطلبات املرحلة هو من ابرز س�ماتها  ..ول�ذا ادعوكم مخلصة ايها
النخبة املثقفة من صناع الرأي أن تنطلقوا من االن بواجبكم الذي تتحملون
مسؤوليته .

العراقـي

مع وصول عدد مستخدمي تيك توك إىل أكثر
من مليار مس�تخدم نش�ط ش�هرياً ،أصبح
تطبي�ق تي�ك ت�وك أح�د أضخ�م التطبيقات
االجتماعية يف الوقت الحايل.
وعى الرغ�م من أن هذا الرقم يش�مل العالم
بأرسه إال أن هناك بعض الدول التي تساهم
يف زي�ادة عدد مس�تخدمي التطبيق بش�كل
واض�ح بينها الع�راق الذي احت�ل املرتبة ١4
عامليا ً بعدد املشاهدة.
ومن حيث عدد املس�تخدمني ،تعترب الواليات
املتح�دة األكث�ر اس�تخداما ً لتيك ت�وك وذلك
بحوايل  ١٣٦مليون مستخدم تليها إندونيسيا
بح�وايل  ٩٩مليون مس�تخدم .وتخص هذه

األرقام عدد املس�تخدمني النشطني بعمر ١٨
عاما ً أو أعى.
أم�ا من حيث معدل االس�تخدام فإن اململكة

ً
عاملي�ا يف
العربي�ة الس�عودية تعت�رب األوىل
اس�تخدام تيك توك ،حيث يق�وم  %٩٢.4من
الس�كان بعمر  ١٨عاما ً أو أكثر باس�تخدام
التطبيق .من املهم اإلشارة إىل أن الصني تمتلك
نس�خة خاصة م�ن تطبيق تيك ت�وك تعرف
باسم  ByteDanceويصل عدد مستخدميها
ألكثر من  ٦00مليون مستخدم نشط يومياً،
أم�ا يف الهند فق�د تم حظر تطبي�ق تيك توك
رسميا ً هناك ،لذلك ال تتفاجئ من عدم وجود
الصني والهند يف القائمة التالية.
يف التقري�ر الت�ايل نتع�رف ع�ى أكث�ر الدول
اس�تخداما ً لتي�ك توك ع�ى مس�توى العالم
وكذلك يف العالم العربي.

اهلند تتجاوز الصني بعدد السكان العام املقبل
توقع تقرير لألمم املتح�دة أن تتفوق الهند عى
الص�ني لتصب�ح أكرب دول�ة يف العال�م من حيث
عدد الس�كان يف عام ٢0٢٣؛ ما يهدد آفاق النمو
االقتصادي.وأش�ار التقرير الذي نرشته ش�بكة
”يس إن إن“ األمريكي�ة إىل أن ع�دد س�كان ّ
كل
من الصني والهند تجاوز  ١.4مليار نس�مة العام
الج�اري كل ع�ى حدة.وذك�ر التقري�ر الصادر
بمناس�بة اليوم العاملي للس�كان أن عدد سكان
العال�م ،الذي يقدر أن يصل إىل  ٨مليارات بحلول
ال�� ١٥م�ن ترشين الثان�ي /نوفم�رب املقبل ،قد

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

يرتف�ع إىل  ٨.٥ملي�ار يف ع�ام  ، ٢0٣0و ١0.4
ملي�ار يف عام  ،٢١00م�ع تباطؤ وترية الوفيات.
وبلغ عدد سكان الهند  ١.٢١مليار نسمة يف عام
ً ،٢0١١
وفقا لإلحص�اء املحيل ،الذي يتم إجراؤه
مرة كل  ١0س�نوات ،وفقا للشبكة التي أشارت
إىل أن الحكوم�ة الهندي�ة أرج�أت تع�داد ٢0٢١
بس�بب جائحة كورونا.وأظهرت تقديرات األمم
املتح�دة أن عدد س�كان العال�م كان ينمو بأبطأ
وترية منذ عام  ،١٩٥0بعد أن انخفض إىل أقل من
 %١يف ع�ام .٢0٢0ويف عام  ،٢0٢١بلغ متوس�ط

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

الخصوبة لس�كان العالم  ٢.٣مول�ود لكل امرأة
ع�ى م�دى العمر ،بع�د أن انخفض م�ن نحو ٥
مواليد يف عام  ،١٩٥0بحسب التقرير الذي توقع
أن تنخفض الخصوبة العاملية أكثر إىل  ٢.١مولود
لكل امرأة بحلول ع�ام .٢0٥0وقال األمني العام
لألمم املتح�دة أنطونيو غوترييس يف بيان ”هذه
مناسبة لالحتفال بتنوعنا واالعرتاف بإنسانيتنا
املش�رتكة ،واإلعجاب بالتط�ورات الصحية التي
أطال�ت العم�ر وخفضت بش�كل كب�ري معدالت
وفيات األمهات واألطفال“.

07801969233
07901463050
07709670606

العمومي�ة يف ح�ال ح�دوث خلل فيه�ا لتأمني
عملها.
ويذك�ر ان الرشك�ة العام�ة لالتص�االت
واملعلوماتية قامت بتنصي�ب هواتف عمومية
يف عدد من س�جون بغ�داد والب�رصة ودياىل و
بابل لتسهيل الت����واصل بني النزالء وذويهم
من جهة ،وتحقيق إي�رادات مالية للرشكة من
جهة اخرى.

شكر وتقدير

أسمى عبارات الش�كر واالمتنان والعرفان واالحرتام والتقدير
املكلل�ة بالورود الطيبة لكل لحظة عناي�ة منك وعى كل رعاية
طبية تقدمينها من أجيل ومن أجل كل املراجعات ...
اتقدم بش�كري اىل الدكتورة ( مي شوقي ) أخصائية باالمراض
النسائية والتوليد والعقم ...
تمت�زج رعايتك م�ع الكفاءة الطبي�ة العالية فش�كرا لك وعى
إخالص�ك وحبك فكلمات الثناء والعرفان واالمتنان تقف عاجزا
ولن تستطيع أن توفيك حقك وجميل ما صنعت.
أدام الله عليك الصحة والعافية ومنحك الرقي والتقدم والوصول
إىل أعى املراتب .

المراجعة
نور محمد محسن

العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
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