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على شك العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزير الداخلية يعلن
 نجاح خطة األربعيـن وارتفـاع 

عدد الزائرين اىل 17 مليونًا
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رئيس الربملان يؤكد عىل أمهية مراقبة املجتمع الدويل لالنتخابات  
مستشار حكومي يتحدث عن القرض الصيني: سينطلق هبذه املشاريع 
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ب�دأت تتكش�ف تدريجي�ا معلومات ع�ن داعمي 
ومنظم�ي مؤتمر أربي�ل للتطبيع م�ع إرسائيل، 
فيم�ا رسد محافظ املدينة معلومات عن حيثيات 

انعقاده، مؤكدا انه مخالف لسياسات االقليم.
وأك�د رئيس الحكومة املحلي�ة يف محافظة أربيل 
عاصمة إقليم كردس�تان أوميد خوش�ناو خالل 
مؤتم�ر صحايف هناك إن االجتم�اع الذي انعقد يف 
اربيل الجمعة املايض ال عالقة له بحكومة االقليم 

وال الحكومة املحلية.
وأوضح »أن القائمني عىل التجمع قدموا يف احدى 
امل�رات طلب�ا لنا ولكنن�ا رفضناه بس�بب تفيش 
ف�روس كورونا، ويف امل�رة الثاني�ة قدموا نفس 
الطل�ب ورفعن�اه اىل وزارة الداخلي�ة وتم رفضه 
ايض�ا ولم يمنحوا املوافق�ة ال من الوزارة وال من 

املحافظة«.
وأع�رب خوش�ناو ع�ن أس�فه بأنهم »اس�تغلوا 
املوضوع عىل اعتبار أنه »ورش�ة عمل« وعقدوه 
يف أح�د الفن�ادق يف أربي�ل تحت عن�وان »الحرية 

والتعايش« بني املكونات.
وأشار اىل ان التجمع تطرق اىل مواضيع مخالفة 
لسياس�ة حكوم�ة اإلقليم والحكوم�ة االتحادية 
مس�تغال فضاء الحرية الذي تتمتع به منظمات 
املجتم�ع املدني يف عملها يف اإلقلي�م. ونوه اىل ان 
ع�ددا م�ن املش�اركني بالتجمع ب�دأوا يصدرون 
يوميا توضيحات حول تورطهم باملش�اركة فيه 
ويتحدثون بأنه�م لم يأتوا إليه من أجل موضوع 

التطبيع.

التفاصيل ص2

مؤمتر »التطبيع« يف أربيل: هذه خيوط املؤامرة
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طـن من االنقـاض تعرقـل جهـود 
رفع املتفجرات يف املوصل

األعرجي يبحث
مع السفري األمريكي استعدادات 

االنتخابات املبكرة

املفوضية 
تعلــن استبعــاد » 6« مرشحيــن 

عن السباق االنتخايب
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فرنسا تنصح أوربا بـ »استخالص الدروس« من أزمة الغواصات
ة حاولت الوصول إىل »املنطقة احليوية« فرقة العباس تسقط 4 طائرات مسريرّ

العراق يربم تعاقدات مع روسيا لتعزيز قـدرات اجليـش
ي« بني مسؤولني سعوديني وإيرانيني يف بغداد أسوشييتد برس تتحدث عن »اجتامع رسرّ

إعالن نجاح مجيع اخلطط األمنية والصحية
 واخلدمية لزيارة األربعني 
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النقل تستنفر
 كامل جهدها فـي التفويـج 

العكيس لزوار األربعينية

النفط تكشف عن اتفاق
 مع رشكات عاملية الستثمـار 

»الطاقة املتجددة«

مـصـدر:
 تصحيح نتائج السادس اإلعدادي 

يف مراحلها األخرية

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الرئيس الفرنيس إيمانويل ماك�رون، أمس الثالثاء، 
أن عىل األوروبيني »التخيل عن الس�ذاجة« و«اس�تخالص 
ال�دروس« من الخيارات االس�راتيجية الجدي�دة للواليات 

املتحدة، التي تركز عىل خصومتها مع الصني.
وق�ال ماكرون خ�الل مؤتمر صحفي مش�رك مع رئيس 
الوزراء اليوناني، تعليقا عىل فس�خ أس�راليا عقدا لرشاء 
غواصات فرنس�ية لصالح الواليات املتح�دة: »حني نكون 
تح�ت تأث�ر ضغوط قوى كربى تش�تد أحيانا، ف�إن إبداء 
رد فع�ل أو اإلثبات أن لدينا نحن أيض�ا القوة والقدرة عىل 

الدفاع عن أنفس�نا ال يعن�ي االنقي�اد إىل التصعيد، بل هو 
ببساطة فرض احرامنا«.

وتابع »الواليات املتحدة صديق تاريخي كبر وحليف قديم، 
لك�ن ال بد لن�ا من اإلقرار أن�ه منذ أكثر 10 س�نوات تركز 
الوالي�ات املتحدة جهودها باملقام األول عىل نفس�ها، ولها 
مصالح اس�راتيجية تعي�د توجيهها إىل الص�ني واملحيط 

الهادئ«.
وش�دد عىل أن »هذا م�ن حقهم، إنها س�يادتهم الخاصة. 
لكننا س�نكون هنا ساذجني أو س�نرتكب خطأ فادحا إذا 
رفضنا استخالص كل الدروس ألنفسنا«، متحدثا بمناسبة 

توقيع عقد مع اليونان لبيعها 3 فرقاطات.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مصدر مسؤول يف العتبة الحسينية 
املقدس�ة، نجاح جميع الخطط األمنية 
والصحية والخدمي�ة لزيارة األربعني يف 

محافظة كربالء.
وأش�ار املصدر اىل ان أكثر من 100 ألف 
زائر عربي وأجنبي من 20 دولة شاركوا 
يف الزي�ارة.  وكان�ت العتبة الحس�ينية 

أعلنت ان مراسيم زيارة أربعينية اإلمام 
الحس�ني }ع{ ج�رت بإنس�يابية عالية 
ولم تش�هد أي خروقات وان التوس�عة 
الخاص�ة باألرضحة املطهرة س�اهمت 
بإس�تيعاب األع�داد الكب�رة للزائري�ن 

وخاصة صحن العقيلة زينب }ع{.
الجي�ش  أركان  رٔيي�س  أثن�ى  ب�دوره، 
الفري�ق الرك�ن عبد االٔمر ي�ار الله عىل 
دور الحش�د الش�عبي يف تأم�ني زي�ارة 

االٔربعني وأش�اد يار الله ، بعد زيارته اىٕل 
قيادة عمليات الفرات االٔوس�ط والتقى 
باللواء عيل الحمداني حيث ناقشوا سر 
الخط�ة االٔمني�ة ودور الحش�د املب�ذول 

طيلة أيام الزيارة والجهد الفني.   
م�ن جهته ق�ال قأي�د عملي�ات الفرات 
االٔوس�ط يف الحشد الش�عبي اللواء عيل 
الحمدان�ي ان »هن�اك تعاون�ا وديا بني 
قوات الجيش وقوات الحش�د الش�عبي 

وهذا يدل عىل التنس�يق الع�ايل واملحبة 
العالي�ة واالح�رام الع�ايل ب�ني القوات 

املشركة بصورة عامة » . 
حي�ث تأتي هذه الزي�ارات عىل هامش 
االجتماع�ات التي اجري�ت أمس االثنني 
يف كربالء املقدسة من أجل الحفاظ عىل 
أمن املحافظة وتسهيل إجراءات الزيارة 

االٔربعينية.
التفاصيل ص2
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باسم قاسم:
النفـط مطـالب بكسـر 

نحس التعادالت
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رئيس أركان اجليش أثنى على دور احلشد الشعيب 
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مصدر: تصحيح نتائج السادس اإلعدادي يف مراحلها األخرية
     بغداد / المستقبل العراقي 

كش�ف مص�در يف وزارة الرتبي�ة، 
أم�س الثالثاء، عن ق�رب االنتهاء 
م�ن تصحيح الدفات�ر االمتحانية 
يف  الدراس�ية  امل�واد  لجمي�ع 
اإلع�دادي  الس�ادس  امتحان�ات 

للدور األول 2020 -2021.
وقال املصدر ان »تصحيح الدفاتر 
املرحل�ة  اىل  وص�ل  االمتحاني�ة 

النهائية«.
وأك�د ان »إعالن النتائج س�يكون 

قريباً«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بدأت تتكش�ف تدريجيا معلوم�ات عن داعمي ومنظمي 
مؤتم�ر أربيل للتطبيع مع إرسائي�ل، فيما رسد محافظ 
املدين�ة معلوم�ات ع�ن حيثي�ات انعق�اده، مؤك�دا انه 

مخالف لسياسات االقليم.
وأك�د رئيس الحكومة املحلية يف محافظة أربيل عاصمة 
إقليم كردس�تان أوميد خوش�ناو خ�الل مؤتمر صحايف 
هن�اك إن االجتماع الذي انعقد يف اربيل الجمعة املايض ال 

عالقة له بحكومة االقليم وال الحكومة املحلية.
وأوضح »أن القائمني عىل التجمع قدموا يف احدى املرات 
طلبا لنا ولكننا رفضناه بس�بب تفيش فريوس كورونا، 
ويف امل�رة الثانية قدموا نفس الطل�ب ورفعناه اىل وزارة 
الداخلي�ة وتم رفضه ايض�ا ولم يمنح�وا املوافقة ال من 

الوزارة وال من املحافظة«.
وأعرب خوش�ناو عن أس�فه بأنهم »اس�تغلوا املوضوع 
عىل اعتبار أنه »ورشة عمل« وعقدوه يف أحد الفنادق يف 

أربيل تحت عنوان »الحرية والتعايش« بني املكونات.
وأش�ار اىل ان التجم�ع تط�رق اىل مواضي�ع مخالف�ة 
لسياس�ة حكومة اإلقليم والحكومة االتحادية مس�تغال 
فض�اء الحرية الذي تتمتع به منظم�ات املجتمع املدني 
يف عمله�ا يف اإلقلي�م. ون�وه اىل ان عددا من املش�اركني 
بالتجمع بدأوا يصدرون يوميا توضيحات حول تورطهم 
باملش�اركة فيه ويتحدثون بأنهم لم يأت�وا إليه من أجل 

موضوع التطبيع.
ولف�ت محافظ أربي�ل إىل ان م�ا يقلق س�لطات االقليم 
ه�و ان ه�ذا املوضوع اصب�ح م�ادة اعالمي�ة ودعائية 
لالنتخاب�ات يف امل�دن العراقي�ة األخ�رى، منوه�ا اىل ان 
بعض االحزاب السياس�ية اس�تغلته وتدعي ان التجمع 
انعق�د برعاية االقليم عىل الرغم من ان اي ش�خص من 
الحكومة وش�عب كردستان لم يحرض هذا التجمع ال بل 

اي كردي لم يحرض ايضا.
ون�وه إىل ان بع�ض املش�اركني هم من الع�رب املقيمني 
يف اربي�ل ولك�ن الغالبية الس�احقة من املش�اركني هم 
م�ن مناطق اخرى من العراق قدم�وا اىل االقليم لحضور 

التجمع وآخرين من خارج العراق.
وشدد خوشناو بالقول انه بما ان الحكومة االتحادية يف 

بغداد قد اصدرت مذكرات قبض بحق بعض املش�اركني 
فينبغ�ي أن تقب�ض عليهم الحكوم�ة االتحادية يف املدن 

العراقية ألنهم متواجدون هناك.
وبدأت تتكشف تدريجياً معلومات عن منظمي وداعمي 
مؤتم�ر اربيل حي�ث احتفت بع�ض الدوائ�ر األمريكية 
بأنباء دعوة 300 شخصية عراقية بالدهم إىل االنضمام 
إىل اتفاقي�ات أبراه�ام وتطبي�ع العالقات م�ع إرسائيل 
وإلغاء حظر التواصل بني العراقيني واإلرسائيليني خالل 

املؤتمر.
وأشار تقرير لقناة »الجزيرة« القطرية اىل ان حملة دعم 
فكرة تطبي�ع العراق مع إرسائيل تنب�ع من دعم بعض 
الدوائر األمريكية التي أس�همت يف عقد املؤتمر وروجت 
ل�ه أعقبها حمل�ة عىل وس�ائل التواص�ل االجتماعي - 
خاصة تويرت- لحمل اإلدارة األمريكية عىل إعالن دعمها 

للمؤتمر.
واض�اف ان املؤتم�ر ق�د ت�م تنظيم�ه من قب�ل »مركز 
اتصاالت الس�الم وهو منظمة غري ربحية مقرها مدينة 

نيويورك يقول موقعها إنها »تس�عى إىل تعزيز عالقات 
أوثق بني اإلرسائيليني والعالم العربي«.

ويرتأس جوزيف براودي مركز اتصاالت الس�الم وسبق 
ل�راودي العم�ل يف معهد واش�نطن لسياس�ات الرشق 
األدن�ى حيث صدر له كتاب »اإلصالح: سياس�ة ثقافية 
للرشاك�ة العربي�ة اإلرسائيلية« ع�ام 2019 عن كيفية 
حماي�ة صانعي الس�الم م�ن الع�رب وع�دم تعرضهم 
للعق�اب نتيج�ة انخراطه�م يف التواص�ل م�ع الش�عب 

اإلرسائييل.
ومن ضمن أعضاء مجلس إدارة املركز الس�فري دينيس 
روس، وهو مسؤول أمريكي سابق عمل يف فرق التفاوض 
األمريكية يف مفاوضات الس�الم العربية اإلرسائيلية عىل 
م�دار العقود األخ�رية ويعم�ل حاليا بمعهد واش�نطن 
لسياس�ات الرشق األدنى يف واش�نطن ويعرف بمواقفه 
املؤيدة للجانب اإلرسائييل كما يضم كذلك آدم غارفلينك، 
وهو ُيعد من منظري تيار حركة املحافظني الجدد، وهو 

العضو املؤسس ملجلة »أمريكان إنرتست.

وطالب املؤتمر الحكومة العراقية باالنضمام التفاقيات 
أبراهام التي وقعت بني دول عربية وارسائيل عام 2020 
والتي تن�ص عىل االع�رتاف بإرسائيل وإقام�ة عالقات 
معه�ا بعد عق�ود من املقاطع�ة واعتبارها ع�دوا وذلك 

برعاية ومباركة أمريكية رسمية.
وعىل صدر صفحة الرأي يف جريدة وول سرتيت جورنال 
األمريكية عر رئيس صحوة العراق وسام الحردان الذي 
عزل من رئاس�ة الصحوة بعد مش�اركته يف املؤتمر عن 
آمال�ه يف لحاق العراق ببقية الدول العربية املش�اركة يف 
اتفاقي�ة أبراهام، لكنه ادعى يف وق�ت الحق انه لم يعلم 
باه�داف املؤتم�ر وان بعض الكلمات ُح�رشت يف كلمته 

التي القاها خالل املؤتمر بدون علمه.
وكت�ب الحردان يف الصحيفة املحافظة األهم يف الواليات 
املتحدة يقول إن »من شأن العالقات الكاملة مع إرسائيل 
أن تساعد عىل التكفري عن العمل الشائن املتمثل يف طرد 

سكاننا اليهود«.
وتش�ري بعض التقارير إىل أن غالبية يهود العراق الذين 
يقدر عددهم بنحو 150 ألف شخص، قد غادروا العراق 
بعد مش�اركته يف ح�رب عام 1948 الت�ي اندلعت عقب 

تأسيس الكيان الصهيوني.
وكان القض�اء العراقي قد اص�در االحد املايض مذكرات 
إلق�اء القب�ض عىل ع�دد من الش�خصيات العش�ائرية 

والسياسية ممن نظموا وشاركوا يف املؤتمر .
وحس�ب املادة 201 م�ن قانون العقوبات التي س�تنفذ 
بحق املشاركني تقيض بتجرم كل من يحبذ التطبيع مع 
إرسائي�ل بعقوبات ت�رتاوح بني الس�جن املؤبد واالعدام 
.ولكن املادة ذاتها تكتفي بتجريم املتطبعني وفق قانون 
العقوبات العراقي املعدل يف إقليم كردس�تان حيث عقد 

املؤتمر.
وأعل�ن املرك�ز اإلعالمي ملجلس القض�اء األعىل العراقي 
أن محكم�ة تحقي�ق الك�رخ األوىل يف بغ�داد وبناء عىل 
معلومات مقدمة من مستشارية األمن القومي أصدرت 
مذك�رة قب�ض بحق ث�الث ش�خصيات من املش�اركني 
يف املؤتم�ر عىل أثر ال�دور الذي قام�����وا به يف الدعوة 
إىل التطبي�ع مع إرسائي�ل. وأكد املركز أنه س�يتم اتخاذ 
اإلجراءات القانونية بحق بقية املش�اركني حال معرفة 

أسمائهم الكاملة.
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مؤمتر »التطبيع« يف أربيل: هذه خيوط املؤامرة
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        بغداد / المستقبل العراقي

الن�واب  اس�تقبل رئي�س مجل�س 
الثالثاء،  أم�س  الحلب�ويس،  محمد 
الخارجي�ة  وزي�ر  مس�اعد  نائ�َب 
األمريكية لش�ؤون الع�راق وإيران 
جنفري غافيتو، والس�فرَي األمريكي 

لدى العراق ماثيو تولر.
وبح�ث اللقاء األوضاع السياس�ية 
النيابي�ة  واالنتخاب�ات  الع�راق  يف 
املبك�رة، وأك�د الحلب�ويس األهمية 

البالغة لالنتخابات املقبلة يف رس�م 
مالمح الفرتة املستقبلية يف العراق، 
مشرياً إىل أهمية دور املجتمع الدويل 
العراقي�ة  االنتخاب�ات  مراقب�ة  يف 
لضمان نزاهته�ا، وخلق الثقة لدى 
الذين  املواطنني باختي�ار ممثليهم 
ون عن تطلعاتهم، ولتحفيزهم  يعررِّ

عىل املشاركة الواسعة.  
كما بحث اللق�اء تطورات األوضاع 
يف املنطق�ة، وع�دداً م�ن املواضيع 

ذات االهتمام املشرتك.

رئيس الربملان يؤكد عىل أمهية مراقبة 
املجتمع الدويل لالنتخابات  

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مصدر مس�ؤول يف العتبة الحسينية 
املقدس�ة، نج�اح جميع الخط�ط األمنية 
والصحي�ة والخدمي�ة لزي�ارة األربعني يف 

محافظة كربالء.
وأش�ار املص�در اىل ان أكثر م�ن 100 ألف 

زائ�ر عربي وأجنبي من 20 دولة ش�اركوا 
الحس�ينية  العتب�ة  الزي�ارة.  وكان�ت  يف 
أعلنت ان مراس�يم زي�ارة أربعينية اإلمام 
الحس�ني }ع{ جرت بإنس�يابية عالية ولم 
تش�هد أي خروقات وان التوسعة الخاصة 
باألرضحة املطهرة س�اهمت بإس�تيعاب 
األع�داد الكبرية للزائري�ن وخاصة صحن 

العقيلة زينب }ع{.
بدوره، أثنى رٔييس أركان الجيش الفريق 
الركن عبد االٔمري يار الله عىل دور الحش�د 

الشعبي يف تأمني زيارة االٔربعني
وأش�اد ي�ار الل�ه ، بع�د زيارت�ه اىٕل قيادة 
عمليات الفرات االٔوس�ط والتق�ى باللواء 
عيل الحمداني حيث ناقش�وا سري الخطة 

االٔمني�ة ودور الحش�د املبذول طيل�ة أيام 
الزيارة والجهد الفني.   

م�ن جهت�ه ق�ال قأي�د عملي�ات الف�رات 
االٔوس�ط يف الحش�د الش�عبي الل�واء عيل 
الحمداني ان »هناك تعاونا وديا بني قوات 
الجي�ش وق�وات الحش�د الش�عبي وه�ذا 
ي�دل عىل التنس�يق العايل واملحب�ة العالية 

واالح�رتام الع�ايل ب�ني القوات املش�رتكة 
بصورة عامة » . 

حي�ث تأت�ي ه�ذه الزيارات ع�ىل هامش 
االجتماع�ات الت�ي اجري�ت أم�س االثنني 
يف كربالء املقدس�ة من أج�ل الحفاظ عىل 
أمن املحافظة وتس�هيل إج�راءات الزيارة 

االٔربعينية.

إعالن نجاح مجيع اخلطط األمنية والصحية واخلدمية لزيارة األربعني 
رئيس أركان اجليش أثنى على دور احلشد الشعيب 

       بغداد / المستقبل العراقي

تفاصي�ل  االنتخاب�ات  مفوضي�ة  كش�فت 
اس�تبعاد املرش�ح عن تحالف تقدم، شعالن 
الكري�م، بس�بب مخالفت�ه لوائ�ح الدعاي�ة 

االنتخابية.  
وقال�ت املتحدث�ة باس�م املفوضي�ة، جمانة 
الغ�الي يف ترصي�ح للتلفزي�ون الرس�مي إن 
»املرشح )الكريم( استخدم اآلليات الخاصة 

بالدولة إلكس�اء الش�وارع للدعاية الخاصة 
به، وهذا مخالف للدعاية االنتخابية، والقرار 

اتخذ وفق دالئل، موجودة لدى املفوضية.  
وأضافت أن »مفوضية االنتخابات التسطتيع 
رصد جميع املناطق يف املحافظات لذلك نحن 

نستقبل حاالت الرصد واملخالفات«.  
واش�ارت  إىل أن »عدد املرشحني املستبعدين 
بلغ س�تة مرشحني، لغاية اآلن«، الفتة إىل أن 

»القرار قابل للطعن بدءاً من يوم إعالنه«.   

واستبعدت مفوضية االنتخابات املرشح عن 
تحالف تقدم، شعالن الكريم، بسبب استخدام 

أموال الدولة ضمن الدعاية االنتخابية.   
وقال�ت املفوضي�ة يف محرض الجلس�ة الذي 
اطل�ع عليه »ناس« )27 أيل�ول 2021( فإنه 
»)...( تق�رر الغ�اء املصادق�ة عىل املرش�ح 
الدائ�رة  ع�ن  ع�يل(  عبدالجب�ار  )ش�عالن 
االنتخابي�ة األوىل/ محافظ�ة ص�الح الدين، 
وحج�ب أصوات�ه ي�وم االق�رتاع، ملخالفت�ه 

أح�كام املادتني )10، 11( من نظام الحمالت 
االنتخابي�ة، رقم 5 لس�نة 2020، الذي حظر 
اإلنف�اق ع�ىل الدعاي�ة االنتخابية م�ن املال 
العام واس�تغالل م�وارد الدولة أو وس�ائلها 
أو أجهزته�ا لصال�ح املرش�حني وملخالفت�ه 
قواعد السلوك االنتخابية، والتعهد املوقع من 
قبل�ه املتضم�ن االمتناع عن ع�رض إعالنات 
أو ملصق�ات أو وض�ع اس�م أو ش�عار عىل 

املمتلكات العامة«.      

أعلن�ت فرق�ة العب�اس القتالية ع�ن تمكنها من إس�قاط 4 
طائرات مسرّية حاولت الوصول إىل املنطقة الحيوية وتصّدت 

لها منظومة التشويش الخاصة بجهدها التكنولوجي.

وقال اعالم الفرقة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
ان »الطائرات لم تس�تحصل املوافقات الرس�مية ولم نسّجل 
أنها تابعة للعدو«. دون ان توضح مكان وموقع اس�قاطها. 

ولفت البيان اىل، أن »فرقة العباس أدخلت هذا العام منظومة 
تشويش حديثة ومتطورة جداً لتأمني املنطقة الحيوية لكنها 

لم تضطر لتشغيلها واكتفت باملنظومة االعتيادية«.

ن�رشت وكال�ة » أسوش�يتد ب�رس« 
األمريكية تفاصي�ل عن اجتماع جمع 
يف  وس�عوديني  إيراني�ني  مس�ؤولني 

العاصمة بغداد.  
ونقلت الوكالة، عن مس�ؤولني عراقيني 
قولهم إن »ش�خصيات رفيعة املستوى 
م�ن الس�عودية وإي�ران التق�وا رسا يف 
بغداد قبل نحو أس�بوع، وعقدوا جولة 
مباحثات هي الرابعة التي تس�تضيفها 
بغداد الحتواء األزم�ة بينهما«.  ونقلت 
الوكالة عن مس�ؤول عراقي أن »اللقاء 
لم يكن وزاريا لكنه كان إيجابيا، وتناول 
قضايا منه�ا إعادة التمثيل الدبلومايس 
بني البلدين«.   ويف س�ياق متصل، نقلت 
صحيفة طهران تايم�ز عن مصادر أن 
»أمني ع�ام مجلس األم�ن القومي عيل 
ش�مخاني مّثل إي�ران يف اللق�اء، بينما 
مّث�ل الجان�ب الس�عودي وزي�ر الدولة 
للشؤون الخارجية عادل الجبري«.  وقد 
أعرب الرئيس العراقي برهم صالح عن 
أمل�ه يف اس�تئناف العالقات ب�ني إيران 
والس�عودية، وقال يف لقائه مع ش�بكة 
»يس إن إن« )CNN( »نأم�ل أن يح�دث 
ذل�ك، ومن الواض�ح أن هناك معوقات، 
لكنن�ا نأم�ل أن يح�دث ذل�ك يف أق�رب 
اآلجال«.  وأض�اف صالح أن عىل الدول 
املتجاورة التحاور فيم�ا بينها حتى لو 
كانت هن�اك خالفات، بدال من البقاء يف 
حال�ة االنفصال الذي ال يعود باملصلحة 

عىل املنطقة، بحسب تعبريه.  

املفوضية تعلن استبعاد » 6« مرشحني عن السباق االنتخايب

ة حاولت الوصول إىل »املنطقة احليوية« فرقة العباس تسقط 4 طائرات مسريرّ

أسوشييتد برس تتحدث 
ي« بني مسؤولني  عن »اجتامع رسرّ

        بغداد / المستقبل العراقيسعوديني وإيرانيني يف بغداد

أعل�ن وزير الداخلية عثم�ان الغانمي، نجاح الخطة 
األمنية لزيارة أربعينية اإلمام الحسني عليه السالم.

وأكد الغانمي ان عدد زائري كربالء املقدسة وصل إىل 
17 مليون زائر.

وكانت العتبة العباس�ية قد أعلنت يف وقت س�ابق ان 
ع�دد الزائرين بلغ حتى منتصف نهار امس أكثر من 

16 مليوناً و327 الف زائر.
ع�ىل صعيد متص�ل اعلنت قي�ادة العمليات املش�رتكة، 

الثالثاء، عن نجاح الخطة االمنية لزيارة األربعينية
وذكرت القيادة يف بيان، ان  »قيادة العمليات املش�رتكة 

اعلنت عن نجاح الخطة الخاصة بزيارة اربعينية االمام 
الحس�ني ) عليه الس�الم (والتي تكللت بالنجاح بفضل 

القوات االمنية«.
واض�اف البيان، انه«تم تطبيق كاف�ة االوامر والوصايا 
الخاص�ة بالخط�ة االمني�ة للزي�ارة وتفعي�ل الجه�د 
االس�تخباري والخدم�ي من خ�الل فتح ج�وال خاص 
بقي�ادة العملي�ات املش�رتكة من�ذ اكثر من اس�بوعني 
وبحضور شخيص من قبل نائب قائد العمليات املشرتكة 
الفري�ق اول رك�ن عب�د االم�ري الش�مري ال�ذي ارشف 
بنفس�ه عىل سري العمل االمني ومساهمة خلية االعالم 
االمني بتغطية الش�عائر الدينية من خالل تسهيل عمل 

االعالميني من داخل وخارج العراق«. 

وزير الداخلية يعلن نجاح خطة األربعني وارتفاع عدد الزائرين اىل 17 مليونًا

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث مستش�ار األمن القومي قاس�م األعرجي، أمس الثالثاء، مع السفري 
األمريكي ماثيو تولر، سبل إنجاح االنتخابات العراقية املقبلة.  

وذكر املكتب االعالمي لألعرجي، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه  انه »اس�تقبل مستش�ار األمن القومي، قاس�م األعرج�ي، بمكتبه، 
الس�فري األمريك�ي يف بغ�داد، ماثي�و تولر، بحض�ور نائب مس�اعد وزير 

الخارجية األمريكية لشؤون العراق وإيران، السيدة جنيفر گافيتو«.  
وبح�ث اللق�اء، »تعزي�ز العالق�ات الثنائية ب�ني البلدين، واس�تمرار دعم 
الواليات املتحدة األمريكي�ة للحكومة العراقية، يف مجال مكافحة اإلرهاب 

والقضاء عليه، وتعزيز االستقرار والحوار يف املنطقة«.  
كم�ا جرى التطرق إىل »مل�ف االنتخابات العراقية، وأهمية توفري أس�باب 

إنجاحها، بما يحقق تطلعات جميع العراقيني«.  
وشهد اللقاء أيضا، »بحث ملف النازحني والتأكيد عىل أهمية توفري األجواء 

املالئمة، لعودة جميع النازحني إىل مدنهم، وإنهاء هذا امللف اإلنساني«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت لجنة االمن والدف�اع النيابية، أمس الثالثاء، إب�رام العراق تعاقدات 
متعددة لتعزيز قدرات الجيش والقوة الجوية.

وقال رئي�س لجنة االمن والدفاع النيابية محم�د رضا آل حيدر يف ترصيح 
صحفي إن »وفدا عراقيا ذهب اىل روسيا برئاسة قائد الدفاع الجوي وجرى 

الحديث حول التعاقد لرشاء منظومة S300 لكن توقف االمر«.
واش�ار اىل ان« الع�راق لدي�ه تعاق�دات س�ابقة مع روس�يا ح�ول تجهيز 
لواء م�درع، باعتب�ار خ�رة العراقي������ني اغلبها مع الس�الح الرويس 

وخصوصا الدروع«.

األعرجي يبحث مع السفري األمريكي
 استعدادات االنتخابات املبكرة

العراق يربم تعاقدات مع روسيا لتعزيز 
قدرات اجليش 

        بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء  رئي�س  مستش�ار  أعل�ن 
مظهر محمد صالح، أمس الثالثاء، 
الصين�ي  الق�رض  تفاصي�ل  ع�ن 
واملش�اريع املمولة منه، فيما أشار 
اىل أن املباحث�ات مس�تمرة لتحديد 
املش�مولة  املش�اريع  أولوي�ات 

بالقرض.
وقال صالح لوكالة األنباء العراقية 
)واع(، إن »اتفاق أطار التعاون بني 
العراق والصني ب�ات نافذ املفعول، 
خ�الل  م�ن  األول  مس�اره  وأخ�ذ 
ترشيع قانون املوازنة العامة للعام 
2021، عندم�ا ت�م اعتم�اد مبل�غ 
مق�داره أكثر م�ن واح�د تريليون 
دين�ار تنف�ذ م�ن خ�الل الق�رض 
الصيني بضمان�ة الوكالة الصينية 
والص�ادرات  االئتم�ان  لضم�ان 
Sinosure(«، مبين�اً  )ساينوش�ور 
أن »هن�اك مش�اريع تكنولوجي�ة 
مهمة يف مج�ال الصناعة وتحريك 
عجالت االقتصاد سيجرى تمويلها 
ال�وارد  املذك�ور  التخصي�ص  م�ن 

يف قان�ون املوازن�ة بغي�ة النهوض 
بكفاءتها اإلنتاجية ما يعني إشارة 
البدء بعمل اتفاق إطار التعاون بني 

البلدين«.
وأضاف أن »العمل ما زال مس�تمراً 
يف تحدي�د أولويات املرشوعات التي 
يمكن للرشكات الحكومية الصينية 
النهوض بها بش�كل عق�ود تنفيذ 
مب�ارشة وف�ق أفضل املمارس�ات 
الدولية يف التعاقد، ويجرى تمويلها 
من عوائ�د بيع النف�ط العراقي اىل 

جمهورية الصني الشعبية«.
م�ع  املذك�ور  »االتف�اق  أن  وأك�د 
الص�ني نص عىل تخصي�ص عوائد 
3 ماليني برميل نفط شهرياً لتنفيذ 
ال�رشكات  جان�ب  م�ن  مش�اريع 
الصيني�ة بطل�ب واختي�ار الجانب 
العراقي وفق املواصفات القياسية 
العاملي�ة«، الفت�ًا اىل أن »العمل جار 
بني االستشاريني والخراء يف جهاز 
الدول�ة لتحديد أولويات املش�اريع 
األوىل  واألولوي�ة  املس�اس  ذات 
املبارشة يف حي�اة املواطن والتنمية 

البرشية يف العراق«.

مستشار حكومي يتحدث عن القرض الصيني: 
سينطلق هبذه املشاريع 
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    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف املتح�دث باس�م رشطة دي�اىل العمي�د نهاد 
امله�داوي، عن مح�اوالت يقوم بها عن�ارص تنظيم 
داع�ش الرباك املش�هد األمن�ي يف املحافظ�ة بهدف 
تعكري صفوة االنتخبات القادمة، مشرياً إىل أن هناك 
خطة تتك�ون من ثالثة أطواق أمنية، يش�رك فيها 
م�ن 7-10 آالف مقات�ل يف ي�وم االنتخاب�ات لتأمني 

الصناديق.
وق�ال امله�داوي إن »عن�ارص داع�ش يحاول�ون أن 
يتس�ببوا بإرب�اك أمن�ي يف املحافظ�ة، م�ن خ�الل 
عمليات ارهابية يس�تهدفون بها املواطنني األبرياء، 

وذلك بع�د النجاح األمني الذي حققته قيادة رشطة 
دياىل وقطعاتها بتأمني زيارة أربعينة اإلمام الحسني 

وكذلك تأمنيها للمراكز االنتخابية«.
وأضاف أن »آخر تلك العمليات االرهابية هو تعرض 
يف ناحية العبارة بعبوة ناس�فة اس�تهدفت األهايل، 
ومن ثم قنص لتجمع من املواطنني يف مكان الحادث، 
ما أس�فر عن مقتل 5 مواطنني وجرح ثالثة آخرين، 
إضافة لتع�رض يوم أمس يف قض�اء املقدادية الذي 
اس�تهدف من خالله نقطة أمني�ة أدى ملقتل ضابط 

ومنتسب آخر«.
وأك�د أن »اله�دف م�ن ذل�ك، تعك�ري صف�وة األمن 
املف�روض، خاص�ة بعد انش�غال الق�وات األمنية يف 

تأمني الزي�ارة األربعينية وكذلك املراكز االنتخابية«، 
الفتا إىل أن »قائد رشطة دياىل اللواء حامد الش�مري 
أرشع عىل الفور بتنفيذ عمليات اس�تباقية ونوعية، 
تمثلت بمداهمة البس�اتني الكثيفة يف ناحية العبارة 
وقض�اء املقدادية، الغاية منها فرض األمن يف عموم 

ارجاء املحافظة«.
وأش�ار إىل أن »املراكز االنتخابية محددة وممسوكة 
م�ن قب�ل ثالث�ة أط�راف أمنية حي�ث لم تؤث�ر تلك 
التعرضات عىل أمن تلك املراكز، ولكن يحاول داعش 
م�ن خالل ه�ذه األعمال ارب�اك املش�هد االنتخابي، 
إال أن اإلجراءات مس�تمرة والقوات األمنية مس�اكة 

للمراكز االنتخابية واألمور تسري بشكل سليم«.

املهداوي أوضح، أن »هناك خطة محكمة تتكون من 
ثالثة أطواق أمنية، الط�وق الخارجي يتمثل بقوات 
الجيش، وهناك طوقني آخرين من مس�ؤولية قوات 
الرشطة، كما إن هناك خطة أمنية محكمة تتضمن 
عجالت أمنية مخصصة وسيش�رك فيها من 10-7 

آالف مقاتل يف يوم االنتخابات لتأمني الصناديق«.
وأردف أن »تل�ك العن�ارص والق�وات س�تقوم بنقل 
الصنادي�ق لقي�ادة العملي�ات، ومن هناك س�يكون 
تنس�يق م�ع ط�ريان الجي�ش حي�ث س�يتم نقلها 
بطائ�رات مروحي�ة للعاصمة بغداد وذل�ك لضمان 
وس�الم أمن االنتخابات«، مؤكدا أن�ه »حتى اآلن لم 

يتم تسجيل أي تعرض للمراكز االنتخابية«.

دياىل: نحو 10 آالف رجل أمن يشرتكون بتأمني االنتخابات 

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف وكيل وزير الصحة لشؤون البيئة 
جاس�م الفالحي، أمس الثالثاء، ان حجم 
االنق�اض الت�ي خلفتها عملي�ات تحرير 
مدينة املوصل يتج�اوز 13 مليون طن يف 

الجانب االيمن من املدينة فقط.
وق�ال الفالح�ي خ�الل مؤتم�ر صحفي 
»ه�ذه  ان  املوص�ل،  مدين�ة  يف  عق�ده 
االنقاض م�ن اهم العقب�ات التي تواجه 
جهود رف�ع االلغام وتطهري املناطق التي 
دارت فيه�ا رح�ى الحرب«.واش�ار اىل ان 
»هن�اك خط�ط واضح�ة لدينا م�ن اجل 
تطهري نينوى من املخلفات الحربية لكن 

ينقصنا الدعم امل�ادي وهو الفيصل بيننا 
وب�ني تكثي�ف الجهود«، مضيف�ا »نعمل 
بج�د م�ع املنظم�ات الدولي�ة املختص�ة 
به�ذا الش�أن م�ن اج�ل تقلي�ل مخاطر 
املخلفات الحربية وتطهري اكرب مس�احة 
الوق�ت  ممكن�ة م�ن االرايض«.وبش�أن 
الذي تس�تغرقه عملية تطهري نينوى من 
املخلفات الحربية وااللغام، قال »هذا امر 
غري معل�وم الن ذلك يعتمد ع�ىل التمويل 
امل�ايل وحالي�ا االعتماد االك�رب يركز عىل 
دائرة ش�ؤون االلغام واملنظمات الدولية 
باالضاف�ة اىل الجهود الكبرية التي يبذلها 
رج�ال الهندس�ة العس�كرية يف قي�ادات 
العملي�ات والف�رق والت�ي ترفع بش�كل 

يومي هذه املخلف�ات وااللغام والعبوات 
الناسفة«.وبني الفالحي بالقول »زيارتنا 
الي�وم اىل نين�وى ه�ي الط�الع املحافظة 
عىل خططنا املستقبلية وتنسيق الجهود 
بش�أن رفع املخلفات الحربي�ة والعبوات 
الناس�فة وااللغ�ام وتطه�ري املزي�د من 
بالقول  ال�وزارة  املناطق«.وخت�م وكي�ل 
»الس�نوات املاضية ش�هدت رفع كميات 
كب�رية وتطه�ري مس�احات كب�رية لكن 
م�ا نزال بحاج�ة اىل جهود كب�رية يف هذا 
املجال«.وتش�هد مدينة املوصل ومناطق 
اخرى يف محافظة نينوى حوادث انفجار 
عبوات ناسفة او مخلفات حربية يسقط 

ضحيتها املدنيني واغلبهم من االطفال.

مسؤول حكومي: 13 مليون طن من االنقاض تعرقل 
جهود رفع املتفجرات يف املوصل

    بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وزارة التخطيط العراقية، أمس 
الثالث�اء، أن ثلث س�كان الريف يعانون 
من نقص املياه الصالحة للرشب، مبيناً 
أن أق�ل محافظة االنبار حازت عىل أقل 

معدل من تلك املياه.
وق�ال الجهاز املرك�زي لالحصاء التابع 
للوزارة يف تقرير له للعام الحايل 2021، 
إن »نسبة السكان املخدومني بشبكات 
املياه الصالحة لل�رشب يف عموم البالد 
خالل ع�ام 2020 بلغ�ت 83.4%، منها 
أن »أكث�ر  91.7% يف الح�ر«، مبين�ًا 
م�ن ثل�ث س�كان الري�ف مازال�وا غري 
مخدوم�ني به�ذه الش�بكات، إذ بلغت 

نسبة املخدومني %65.6«.

وأض�اف تقري�ر الجهاز، أن »متوس�ط 
نصيب الفرد من املياه الصالحة للرشب 
املجه�زة للس�كان الكيل يف الع�راق بلغ 
365 لراً يف اليوم«، مش�رياً إىل أن »أعىل 
متوسط لنصيب الفرد سجل يف محافظة 
ميسان وقد بلغ 636 لراً يومياً، يف حني 
كان أقل معدل يف محافظة االنبار حيث 

بلغ 166 لراً يف اليوم«.
وتعان�ي بع�ض املحافظ�ات العراقي�ة 
ومنه�ا العاصمة بغداد من ش�ح املياه 
الصالح�ة لل�رشب رغ�م وج�ود نهري 
دجل�ة والف�رات، نتيجة قلة املش�اريع 
الخاص�ة بتصفية املي�اه، حيث يعتمد 
س�كان ب�الد الرافدين ع�ىل رشاء املياه 
التجارية  املعقمة لغرض الرشب وطبخ 

الطعام.

التخطيط: ثلث سكان الريف بال مياه نقية.. 
واالنبار اقل املحافظات

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية زراعة كرك�وك، أمس الثالثاء، 
ع�ن رف�ع وزارة املالية الدعم امل�ايل عن رشاء 
محص�ول ال�ذرة الصف�راء بعد س�نوات من 

الدعم الذي كان يصل بنسبة %30.
وق�ال مدي�ر الدائ�رة زه�ري ع�يل، يف ترصيح 
صحف�ي إن »وزارة املالية رفع�ت الدعم املايل 
ع�ن رشاء محصول الذرة الصفراء وهذا األمر 
يحص�ل للم�رة األوىل منذ س�نوات حيث كان 
الدعم يص�ل اىل ما مق�داره 30 باملئة«، الفتاً 
إىل أن »اس�تالم وتس�ويق املحص�ول قد يتأثر 
ويقوم املس�وقني بالتوجه اىل الس�وق املحلية 

لتسويق املنتوج«.
وأض�اف أن« اإلنت�اج املتوق�ع ملنتج�ي الذرة 
الصف�راء لهذا الع�ام يص�ل اىل 400 الف طن 
وسعر رشاء الدولة للطن الواحد يصل اىل 350 

الف دينار«.
وأك�د عيل، أن »زراعة كرك�وك قامت بافتتاح 
وتدش�ني أول معم�ل إلنتاج علف الس�يالج يف 
محافظة كركوك بطاقة 35 طن يف الس�اعة، 
االولي�ة  الخط�ة  أن  املس�تثمر  رصح  وق�د 
للمرشوع هي إنتاج 40 ألف طن قابل للزيادة 
يف ح�ال ت�م بي�ع املنتج وبع�د ذلك ت�م زيادة 
الحقول املزروعة بال�ذرة الصفراء باالصناف 
الخاص�ة بإنت�اج عل�ف الس�يالج ومع�دات 
الحصاد من اجل انجاح عملهم خدمة للقطاع 

الزراعي«.
يش�ار إىل أن الس�يالج ه�و عل�ف أخ�ر تم 
حفظه عن طريق عملية التخمري ويس�تخدم 
للموايش كعلف سهل الهضم ومرتفع القيمة 
الغذائي�ة، ويحف�ظ العلف األخ�ر أو بقايا 
املحاصيل الحقلي�ة الطرية بمعزل عن الهواء 
بحي�ث تك�ون الرطوبة ح�وايل 65% فتتحول 
امل�ادة الس�كرية املوجودة بالنبات بش�كل إىل 
حام�ض الكتيك )اللب�ن( الذي يعم�ل كمادة 
حافظه وبذلك يمكن ان نس�مي السيالج بانه 

النباتات الخراء املحفوظة.

املالية ترفع الدعم
 عن زراعة الذرة الصفراء 

يف كركوك

    بغداد / المستقبل العراقي

اكتشفت سلطات اآلثار يف أربيل، كهفاً يعود إىل اململكة االوراتية، 
التي حكمت مناطق واس�عة من ش�مال العراق وتركيا، بني 860 

و590 قبل امليالد.
وق�ال مدي�ر آث�ار قضاء س�وران، ش�مايل أربي�ل، عب�د والهاب 
س�ليمان، إن مديريت�ه تج�ري بالتع�اون مع فريق م�ن جامعة 
»كي�ل األملانية«، تنقيبات آثارية منذ 3 س�نوات يف موقع »الكهف 
األس�ود« يف املنطقة، وقد توصل املنقب�ون إىل أن هذا الكهف كان 

مركزاً عسكرياً يف عرص اململكة االوراتية.
وأض�اف، أن عمليات التنقي�ب نتج عنها العثور ع�ىل العديد من 
القط�ع األثري�ة التي تع�ود للعرص الحج�ري املعدن�ي، مبيناً أن 
م�رشوع التنقي�ب ال�ذي تجري�ه مديرية آث�ار س�وران والفريق 
األملاني يهدف لتحديد أسباب عودة اإلنسان إىل العيش يف الكهوف 

بعد ظهور القرى واملدن والزراعة يف العصور سحيقة القدم.
وبع�د س�قوط اإلمرباطوري�ة الحيثي�ة، فرض�ت مملك�ة أوراتو 
سيطرتها عىل مناطق يف شمال العراق ورشق األناضول بني 860 
و590 قبل امليالد، قبل أن يدّمرها »الس�كوثيون« وهم شعب من 
البدو الرحل، بالتعاون مع حلفائهم امليديون، وفق ما تش�ري إليه 

أبحاث تاريخية.

اكتشاف »الكهف األسود« يف أربيل: 
مركز أوارايت يعود ملا قبل امليالد

    بغداد / المستقبل العراقي

عّدت اللجنة املالية النيابية، أمس الثالثاء، ارتفاع أسعار النفط ال 
تكفي لتغطية النفقات الحكومية بقانون املوازنة، فيما لفتت إىل 

أن العراق يصدر مليونني و500 ألف برميل يوميا.
وقال عضو اللجنة محمد الش�بكي إن »العراق كان يصدر بحدود 
ثالثة مالي�ني و500 ألف برميل يوميا، إال إن�ه بعد أتفاق منظمة 
أوب�ك بخف�ض قيمة الص�ادرات لل�دول األعض�اء، أصبح يصدر 

مليونني و500 ألف برميل يوميا«.
وأضاف إن »اتفاق أوبك كان سبباً يف تقليل اإليرادات املالية العائدة 
لخزينة الدولة من صادرات النفط، بالتايل إن ارتفاع أسعار النفط 

ال تكفي لتغطية النفقات الحكومية بقانون املوازنة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الكهرب�اء، أم�س الثالث�اء، نجاح الخط�ة الكاملة 
ملراس�م الزي�ارة األربعينية.  وذك�ر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه أنه »استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء 
مصطف�ى الكاظمي إلنجاح زيارة األربعني، تعلن وزارة الكهرباء 
نجاح خطتها الكاملة يف تأمني الطاقة الكهربائية للمراقد املقدسة 
وخدم�ة زوار س�يد الش�هداء )عليه الس�الم( يف مراس�م الزيارة 
األربعينية من خالل العمل الدؤوب واملتكامل«.  وأضاف البيان، أن 
»مالكات الوزارة عملت جاهدًة لتحقيق التجهيز الكامل ملحافظة 
كربالء املقدس�ة بالطاقة الكهربائية عىل مدار 24 ساعة، وتأمني 
االن�ارة الليلية ع�ىل طرق الزائري�ن واملواكب الحس�ينية يف كافة 
املحافظات الجنوبية ومحافظات الفرات االوس�ط باتجاه املراقد 
املقدسة، وايجاد مصادر تغذيٍة بديلٍة للحاالت الطارئة، واستنفار 
تام ملالكات الصيانة واملرابطات املشتملة عىل الرافعات والعجالت 
التخصصية التي تولت تقديم الخدمات عىل مدار اليوم«. وأش�ار 
إىل أن »الوزارة حرصت عىل املشاركة بالجهد اآليل وتوفري العجالت 
لنقل الزائرين من واىل مناطق سكناهم، وعملت ايضا عىل تجهيز 
كافة املحافظات بالطاقة الكهربائية عىل مدار 24 س�اعة يوميا 
خ�الل االيام املاضي�ة، وال ت�زال جهودها متواصلة الس�تمرارية 
التجهيز وتقليل س�اعات القطع للحدود الدنيا، نهوضاً بواجباتنا 

ومسؤوليتنا يف تطوير جودة خدماتنا«.

املالية الربملانية عن ارتفاع أسعار النفط: 
ال يكفي لتغطية النفقات احلكومية

الكهرباء تعلن نجاح اخلطة الكاملة 
ملراسم الزيارة االربعينية

    بغداد/ المستقبل العراقي

أك�دت مديرية املرور العام�ة، أمس الثالثاء، أنها اتخذت إج�راءات جديدة خالل 
الزيارة األربعينية حققت انسيابية كبرية يف نقل الزائرين.

وقال مدير إعالم وعالقات املديرية، العميد حيدر كريم، إن »مديرية املرور اتخذت 
جمل�ة من االجراءات جديدة خالل مراس�يم زيارة اربعينية االمام الحس�ني )ع( 
م�ن بينها ارس�ال قوات اضافية من جميع املحافظ�ات لتعزيز املوقف يف كربالء 
املقدس�ة، باالضاف�ة اىل املب�ادرة االوىل من نوعها وهي ارس�ال كوكبة من رجال 
املرور بالياتهم املتنوعة لتغطية الزيارة«، الفتا اىل أن »هذه االجراءات انعكس�ت 
بش�كل ايجابي عىل انس�يابية الطرق رغم كثاف�ة الزائرين الوافدي�ن اىل كربالء 

املقدسة«.
وأضاف، أن »املواطنني أش�ادوا بالجهود املبذولة م�ن قبل مديرية املرور«، مبينا 
أن »كربالء املقدس�ة شهدت انتشارا واسعا لرجال املرور عىل طوقها وعرب ثالثة 
مح�اور )طويريج، النجف، بغ�داد( وبارشاف مدير مديرية امل�رور اللواء طارق 
الربيع�ي حي�ث إن هذا االنتش�ار حقق انس�يابية يف حركة الزائرين عرب ش�طر 

الطريق بني الزائرين وبني اصحاب املركبات«.

املرور تتخذ
 إجراءات جديدة حققت انسيابية كبرية 

بالزيارة األربعينية

    بغداد/ المستقبل العراقي

ارتفع س�عر خ�ام الب�رصة الخفيف، 
أم�س الثالثاء، ليس�جل اع�ىل من 77 

دوالر مع ارتفاع اسعار النفط عامليا.
وارتف�ع خام الب�رصة املصدر آلس�يا 
1.08 وبنسبة تغيري بلغ نسبته %1.47 
ليص�ل اىل 77.74 دوالراً، فيم�ا س�جل 
الخ�ام الب�رصة الثقي�ل ارتفاعا ايضا 
بمقدار 1.35 دوالر او ما يعادل %1.90 
وارتفع�ت  دوالراً.    72.35 اىل  ليص�ل 
جمي�ع أس�عار خامات منظم�ة أوبك 

حيث بلغ سعر الخام العربي السعودي 
الخفي�ف 77.44 دوالراً للربميل، فيما 
بلغ س�عر مزيج إي�ران الثقيل 74.03 
اإلمارات�ي  مرب�ان  ومزي�ج  دوالراً، 
77.13 دوالراً للربميل، ومزيج سهران 
الجزائري78.94 دوالراً، يف حني س�جل 
بوني الخفيف النيجريي 78.22 دوالراً، 

وجرياسول االنغويل 78.77 دوالراً. 
وارتفعت اس�عار النف�ط عامليا نتيجة 
شح املعروض مع ارتفاع الطلب عليه 
، يف وق����ت س�جل خ�ام برنت أعىل 

من 80 دوالراً.

خام البرصة اخلفيف يرتفع 
إىل 77 دوالر

األمن الوطني يضبط 700 كيس طحني معدًا 
للتهريب يف بغداد

النقل تستنفر كامل جهدها يف التفويج 
العكيس لزوار األربعينية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت خلية اإلعالم األمني عن ضبط ش�احنة محملة ب700 كيس من مادة 
الطحني من مفردات البطاقة الوطنية املعدة للتهريب.  

وذكرت الخلية يف بيان، تلقى »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، انه »بحسب 
توجيه�ات القائ�د العام للقوات املس�لحة، وبمتابعة من قب�ل مكتب رئيس 
ال�وزراء، وبإرشاف قيادة العمليات املش�ركة، تمكنت مف�ارز مديرية األمن 
االقتص�ادي يف جهاز األمن الوطني من رصد عجلة نوع مارس�يدس محملة 

بمادة الطحني من منطقة جميلة«.  
واض�اف البي�ان »حيث جرى تعقبها وضبطها يف رسي�ع القناة ببغداد ، وقد 
تب�ني أنه�ا تحمل نح�و 700 كيس من م�ادة الطحني من مف�ردات البطاقة 
الوطني�ة املعدة للتهريب، كما تم القاء القبض عىل س�ائقها، حيث تم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النقل/ الرشكة العامة 
لنقل املسافرين والوفود عن استنفار 
كل جهده�ا وزج جمي�ع الحافالت 
للعم�ل ع�ىل نق�ل زوار االربعني بني 
قطوعات كربالء املقدسة يف التفويج 
العك�ي له�م. ونق�ل بي�ان العالم 
ال�وزارة تلق�ت املس�تقبل العراق�ي 
نس�خة منه عن مدير ع�ام الرشكة 
كري�م كاظ�م :«تم إخ�راج كل جهد 
الرشك�ة م�ن الحافالت م�ن مواقع 

التخزين والجهد االحتياطي اىل العمل  
نظ�را لكثافة الزوار وزي�ادة االعداد 
الوافدة اىل كربالء وال�زوار العائدين 
اىل مدنهم والبدء باالستنفار الكامل 
وعىل م�دار الس�اعة دون اي توقف 
حيث اصبح جه�د الرشكة كليا بني 

قطوعات املدينة املقدسة«. 
وبني ان »عملية النقل ولليوم السابع 
عىل التوايل تجري وفق مرونه عالية 
لحرك�ة الحافالت وانس�يابية كبرية 
كما ان الخطة تجري وفق ما خطط 

لها«.

بالتعاون مع جهاز املخابرات.. املنافذ تضبط 
مواد خمالفة يف البرصة

    البصرة / المستقبل العراقي

اعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودية باالش�راك 
مع جه�از املخابرات يف محافظ�ة البرصة، 
ام�س الثالثاء، عن ضبط قابلوات كهربائية 
مخالف�ة . وقال�ت الهي�أة يف بي�ان، انه »تم 
ضبط م�واد معفاة من الرس�وم الكمركية 
بموج�ب كت�اب إعفاء رس�مي ص�ادر من 
يف  لبضاع�ة  موج�ه  الصناعي�ة  التنمي�ة 
محافظ�ة بغ�داد ت�م اس�تغالله م�ن قب�ل 
ضعفاء النفوس وضبطت املواد يف محافظة 
البرصة«. واضافت ان »عملية الضبط تمت 
بناء عىل املعلومات املرس�له م�ن قبل منفذ 
طريبي�ل الح�دودي اىل مق�ر هي�أه املنافذ 
الحدوديه وبعد التنس�يق م�ع مكتب جهاز 
املخاب�رات الوطن�ي العراق�ي يف محافظ�ة 

البرصة، ت�م ضبط عجالت عدد )6( محملة 
بم�ادة القابلوات الكهربائي�ة بوزن إجمايل 
بلغ )180( طنا«. اش�ارت الهيأة اىل انه »تم 
احال�ه املخالف�ه اىل مرك�ز رشط�ه الرميله 
الش�ماليه لعرضها امام انظار السيد قايض 
التحقيق املختص ملحاسبة كل من له عالقة 

بعملي�ه التالع�ب لكونه اس�تغالل بطريقة 
غ�ري قانوني�ة وي�ؤدي إىل هدر بامل�ال العام 
والتحاي�ل عىل مؤسس�ات الدولة من خالل 
اس�تغالل كتب االعفاء ملشاريع استثماريه 
ولك�ن يت�م بيعها يف الس�وق املحلي�ة وهذا 

خالف للضوابط والقوانني«.

النفط تكشف عن اتفاق مع رشكات عاملية الستثامر 
»الطاقة املتجددة«

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة النفط، أمس الثالثاء، أن اس�تثمار 
الغ�از املصاحب يدعم االقتص�اد العراقي ويوفر 
فرص عم�ل للعاطلني، فيما كش�فت عن اتفاق 

مع رشكات عاملية الستثمار الطاقة املتجددة.  
وقال املتحدث الرس�مي للوزارة عاصم جهاد، يف 
ترصي�ح صحفي إن »اح�د امللف�ات املهمة التي 
تعم�ل عليه�ا وزارة النف�ط هو اس�تثمار الغاز 
املصاحب للعمليات النفطية، وإيقاف حرق الغاز 
وتحويل�ه اىل طاقة مفيدة ترفد محطات الطاقة 
الكهربائية«، مبينا أن »احد املشاريع التي عملت 
عليه�ا الوزارة منذ س�نوات هو م�رشوع )بيكر 
هي�وز(، بطاقة 200 مليون ق�دم مكعب قيايس 
بالي�وم واس�تثماره م�ن حقل�ني يف محافظ�ة 
ذي ق�ار هم�ا )حق�ل النارصي�ة( و)الغ�راف(، 

وه�ذا يوقف عمليات حرق الغ�از وينظف البيئة 
وخصوص�ا يف املحافظة ويم�د محطات الطاقة 
الكهربائي�ة، باإلضاف�ة اىل توفري الغاز الس�ائل 
والكربي�ت وغريها من الفوائ�د املتعلقة بتطوير 
ه�ذه املش�اريع«.   وأض�اف، أن »وزارة النف�ط 
يف اآلون�ة األخ�رية فعل�ت الكثري م�ن االتفاقات 
والعق�ود بهذا االتجاه منها مجموعة مش�اريع 
م�ع )توتال الفرنس�ية( التي س�تضيف )600( 
ملي�ون ق�دم مكع�ب قيايس م�ن االس�تثمار يف 
عدد من الحق�ول يف محافظة البرصة، وأيضا يف 
محافظة ميس�ان«، الفتا اىل أنه »تم االتفاق مع 
احدى الرشكات الصينية الحكومية عىل استثمار 
الغ�از وتوف�ري 300 مليون ق�دم مكعب قيايس 
باليوم«.   وتاب�ع أن »تلك الخطط جميعها تأتي 
م�ن اجل إيقاف حرق الغ�از وتحويلها اىل طاقة 
مفي�دة ترفد محطات الطاق�ة الكهربائية ودعم 

االقتصاد الوطني العراق�ي وتوفري فرص العمل 
وغ�ري ذلك«، مؤك�دا أن »ال�وزارة أدخلت محورا 
جديدا وهو اس�تثمار الطاق�ة املتجددة )الطاقة 
الشمس�ية( وبالتايل هنالك اتفاقات ومش�اريع 
م�ع رشكة )توتال( الفرنس�ية ومص�ادر عاملية 
لتوف�ر كميات كبرية«.   ولف�ت إىل أن »الحكومة 
والوزارة لديهما خطط واعدة لتنفيذ مشاريع يف 
ذل�ك االتجاه، ونأمل أن تغطي جزءا من الحاجة 
املحلية او جميع الحاجة رغم أن الحاجة املحلية 

يف تنام مستمر«.  
وأش�ار إىل أن »اس�تثمار الغ�از يرتب�ط بزي�ادة 
اإلنتاج النفطي ولك�ن املهم التعاقد مع رشكات 
عاملي�ة يف ظل وج�ود التحدي�ات الصحي�ة التي 
تواج�ه االقتص�اد العامل�ي عموما«، الفت�ا اىل أن 
»تواجد هذه الرشكات هو رسالة عىل أن العراق 

بيئة استثمارية جاذبة للرشكات العاملية«.  
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مراكز الدراسات والبحوث أين وأين؟
           علي الخفاجي

تس�تمد املراك�ز البحثي�ة مكانته�ا من 
الحاج�ة التي دع�ت اليها، فتك�ون ذات 
قيم�ة اعتباري�ة إذا م�ا قام�ت بتحدي�د 
مالم�ح اله�دف الذي تش�دو الي�ه، فهي 
بالعادة تقوم بتطوير اإلمكانيات وإيجاد 
الحل�ول الت�ي ق�د تك�ون غائب�ة وغ�ر 
واضحة للعيان، تختلف مراكز الدراسات 
والبحوث يف مجاالتها السياسية والبحثية 
والس�راتيجية  والفكري�ة  والتطويري�ة 
وغرها،غايتها مس�اعدة ُصن�اع القرار 

باتحاذ اإلجراءات الحتمية التي تس�اعد 
عىل رس�م السياسة الداخلية والخارجية 
للبلد، وبالتايل تس�اعد عىل إيجاد الحلول 
الظ�روف  يف  خصوص�اً  الحاس�مة، 
االس�تثنائية، توص�ف املراك�ز البحثي�ة 
بأنها خزانة األف�كار واملقرحات غايتها 
الحيوي�ة  واملراك�ز  املؤسس�ات  تغذي�ة 
العام�ة  السياس�ات  ورس�م  باألف�كار 
لل�دول، فاعتمدت كثر م�ن البلدان عىل 
هذه املراكز، خصوصاً البلدان الناش�ئة، 
فاس�توردت عقوال ومفكرين وانش�أت 
مراكز بحثية تطويرية، سعياً منها لبناء 

الف�رد والدولة من خالل أفكار وتحليالت 
هذه املراكز.

يف العراق وبعد عام 2003 انشأت العديد 
من مراكز الدراس�ات والبح�وث، فمنها 
معلن ومنها غر معلن نتيجة ارتباطاتها 
السياس�ية والجهوي�ة والحزبي�ة، منها 
حكومي�ة، ومنه�ا الكث�ر س�جلت وفق 
قان�ون املنظمات غ�ر الحكومية، وعىل 
الرغم م�ن التنامي العددي لهذه املراكز، 
لكنه�ا لم تقدم املطلوب ألس�باب عديدة 
منه�ا، عدم إيالء مراكز الق�رار االهتمام 
ال�الزم إلنج�اح ه�ذه املراكز بم�ا يخدم 

املصلح�ة العام�ة، وبالت�ايل انعكس هذا 
األمر وبش�كل كبر عىل تسويق منتجها 
املع�ريف، وع�دم وج�ود البيئ�ة املناس�بة 
لط�رح األفكار واملقرح�ات بحرية وبما 
ينس�جم مع الوضع الراه�ن، وأيضاً من 
األسباب املهمة التي وضعت هذه املراكز 
يف موضع التس�اؤل هو ع�دم احتكاكها 
مع املراكز الدولية واالقليمية، إذ ال يمكن 
لهذه املراكز تقدي�م املطلوب منها ما لم 
تطل�ع وعن كث�ب ملراكز بحثي�ة ومراكز 
دراس�ات رصينة ملعرف�ة طريقة عملها 

ونمط اتصاالتها مع بيئتنها املحيطة .

 م�ن األم�ور اإليجابي�ة الت�ي تبعث عىل 
االطمئن�ان ه�و تع�دد املراك�ز البحثي�ة 
والتطويري�ة ومراكز الدراس�ات ملختلف 
املج�االت يف الع�راق ألن مس�توى الدول 
يق�اس بمثل هك�ذا مراك�ز، لكن برشط 
أن ت�ؤدي مهامها التطويري�ة والبحثية 
بالش�كل املطل�وب، ال أن تتح�ول ه�ذه 
املراك�ز اىل دكاكني تع�رض فيها األفكار 
أو  واملس�تهلكة  املك�ررة  واملقرح�ات 
لغ�رض التنظر األج�وف، الذي س�ئمنا 
منه كث�راً وأمىس من دون جدوى، عليه 
ووفق�اً إلهمي�ة ه�ذه املراك�ز الحيوية، 

ن�رى إنه يجب عليها الركيز عىل الحلول 
للمشكالت التي يعاني منها البلد من دون 
االكتفاء بالنظري�ات والبحوث الوصفية 
التي تقف عن�د وصف الحالة دون إيجاد 
الحلول، ومن ثم عليها أن تتخطى دورها 
التقلي�دي بإص�دار البحوث والدراس�ات 
ألغراض اجتماعي�ة وثقافية وتتحول اىل 
العب مؤثر وفاعل يف عملية صنع القرار، 
وكما إن عىل الدولة أن تهتم بموضوعات 
البحوث والدراسات بكل أنواعها اهتماماً 
كبراً، ألن االس�تثمار يف هذا املجال يدخل 

يف صلب وصميم التنمية املستدامة.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq 

Public Tender Announcements for Tender No: 023-SC-21-EBS 
Supplying Living Water and Sewage Water Hauling and Trash Removal Service 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of 
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company 
Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

 
Tender Title: Supplying Living Water and Sewage Water Hauling and Trash Removal Service 
Tender No.: 023-SC-21-EBS 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender before the deadline, to contact 
with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender 
documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor which has enough experience and ability that can carry 
out the project of Supplying Living Water and Sewage Water Hauling and Trash Removal Service, for one firm year 
and one optional year. And for more details, please refer to ITB document. 
Part Two: Purchase the ITB 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of 
submission. please email to Tanli tanli@ebspetroleum.com, cp@ebspetroleum.com and submit the following 
documents one day in advance.  
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company. 
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, Social securities etc.  
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 
D: One person can only represent one company 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp.  
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 
before the deadline 16:00 PM  October 17th, 2021 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read 
and compile). 
C. Original Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be 
submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address 
and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform 
the C&P Dept no less than seven days before the submission deadline date for the purpose of swift answering. 
Contract Person: Tanli tanli@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com  
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement. 

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 3766/ب2021/5
التاريخ 2021/9/22

اىل املدعى عليه  كفاح عبيد مختار
اق�ام املدعي س�الم هاش�م طاهر 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اع�اله 
والتي يطلب فيه�ا الحكم بتاديتك 
له مبلغا مقداره مليون وثالثمائة 
وخمس�ة وسبعون الف دينار وهو 
مبلغ بدالت االيجار املس�تحقه عن 
ايجارك للج�زء الخلفي من العقار 
املرق�م 4225/1 قادس�ية ص�دام 
للف�رة م�ن 2021/1/11 ولغاية 
تاري�خ اقامة الدعوى وببدل ايجار 
ش�هري مقداره  مائتان وخمسة 
وس�بعون ال�ف دين�ار   ولثب�وت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار 
حي الحس�ن /2 حس�ام س�لطان 
املي�ايل ل�ذا ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني  
يوميتني للحضور يف موعد املرافعة 
املص�ادف  يف ي�وم 2021/10/13 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري 
املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

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

إىل الرشيك محس�ن عبد الحس�ني 
مهي�دي توج�ب علي�ك الحض�ور 
العراق�ي  االس�كان  صن�دوق  إىل 
ف�رع النجف وذلك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافق�ه عىل قي�ام رشيك رشوق 
ناج�ي علوان بالبن�اء عىل حصتها 
املرقم�ه  القطع�ه  يف  املش�اعه 
55635/3 ح�ي الن�داء خالل مده 
خمس�ه ع�رش يوما داخ�ل العراق 
وش�هر خ�ارج العراق م�ن تأريخ 
س�وف  وبعكس�ه  االع�الن  ن�رش 

يسقط حقك باالعراض مستقبال
����������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف القادسية 

االتحادية 
محكمة بداءة الديوانية 

العدد : 1734 / ب / 2021 
التاريخ : 26 / 9 / 2021 

املدعي / سجاد ياس خضر 
املدعى عليه / بتول ناظم محمد 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا 
يف   2021  / ب   /  1734 املرق�م 
29 / 7 / 2021 واملتضم�ن ازال�ة 
ش�يوع العقار املرقم 53 / 240 م 
3 تقية عليه ق�ررت هذه املحكمة 
ن�رش ه�ذا االع�الن يف صحيفت�ني 
يوميتني محليت�ني فعىل من يرغب 
بالرشاء مراجعة قلم هذه املحكمة 
خ�الل 30 يوما تبدا من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغة 10 % من القيمة 
املق�درة للعق�ار والبالغة خمس�ة 
وثالث�ون مليون دين�ار ان لم يكن 
رشي�كا فيه ولدي�ه س�هام تقابل 
مبل�غ التامين�ات بص�ك مصدق�ة 
مستصحبا معه ش�هادة الجنسية 
العراقية وستجري املزايدة الساعة 
الثانية عرش من ظهر اليوم االخر 
لالع�الن ويتحم�ل املش�ري اجور 

االعالن .
القايض 

حسام خليل عبد الرضا 
نائ�ب رئي�س محكم�ة اس�تئناف 

القادسية االتحادية 
االوصاف :

قطع�ة ارض خالية من البناء تقع 
ضمن افرازات الطيارين مساحتها 

300 م2 .
����������������������������

مديري�ة جنسي�ة البص�رة 
اعالن 

بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد 
)اثي�ر قاس�م عجي�ل( الذي يطلب 
تبدي��ل لقب��ه م�ن )الحلفي( اىل 
)الزام�ي(. فم�ن لدي�ه اع�راض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق أح�كام املادة 22 م�ن قانون 
البطاق�ة الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 

.2016
اللواء رياض جندي الكعبي

مدي�ر األح�وال املدني�ة والجوازات 
واالقامة العامة

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
رقم الدعوى 1043/ ب1/ 2021

التاريخ 23/ 9/ 2021
اعالن

إىل املدعى عليه رسول رحمن عي
بتاري�خ 13/ 6/ 2021 أقام املدعي احمد عبد االمر علوان  ضد 
الدعوى البدائية املرقم�ة 1034/ ب1/ 2021 طلب الحكم فيها 
الزام�ك بتأديته له مبلغ 9000000 تس�عة مالي�ني دينار عراقي 
وملجهولي�ة محل إقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وأش�عار 
مخت�ار واختيارية منطقة   النداء الثان�ي  املدعو  محمد عليوي 
عب�اس ارويجد  فقد تق�رر تبليغك إعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميتني للحض�ور أمام هذه املحكمة يف موع�د املرافعة املوافق 
13/ 10/ 2021 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك أو 
ارسالك من ينوب عنك قانونا أو تقديمك ملعذرة مرشوعة فسوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

محمد كامل كرماشة
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
رقم الدعوى 1306/ ب/ 2021

التاريخ 23/ 9/ 2021
اعالن

إىل املدعى عليه حيدر هادي كاظم
بتاريخ 1/ 8/ 2021 أقام املدعي عقيل هادي كاظم ضد الدعوى 
البدائية املرقمة 1306/ ب/ 2021 طلب الحكم فيها إزالة شيوع 
العقار املرقم 2165/ الرش�ادية وملجهولية محل إقامتك حسب 
رشح القائم بالتبليغ وأش�عار مختار واختيارية منطقة النجف 
حي النداء املدعو عباس سعران الشمري فقد تقرر تبليغك إعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور أمام ه�ذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املوافق 12/ 10/ 2021 الس�اعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك أو ارس�الك من ينوب عنك قانونا أو تقديمك 
ملعذرة مرشوعة فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض

محمد كامل كرماشة
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد وفاة / 2021

التاريخ 23/ 9/ 2021
إعالن

قدم املدعو امر جميل فضاله
طلب�ا يروم في�ه الحصول عىل حجة وفاة للمدعو مس�لم جميل 
فضال�ه عىل أن�ه ت�ويف بتاري�خ 1/ 4/ 1994 فم�ن تتوفر لديه 
املعلومات عن املدعو مسلم جميل فضاله عليه مراجعة املحكمة 
خ�الل مدة أقصاها عرشة أيام من تاريخ النرش وبخالفه س�يتم 

إصدار الحجة
القايض

عي لفته جادر

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ج/ش/7266
التاريخ 21/9/2021

بن�اء عىل طلب املواط�ن  )ناظم رسيوي عبيد(  ال�ذي يروم فيه 
تبدي�ل لقب�ه وجعل�ه )عابدي( ب�دال م�ن  )عايدي( فم�ن لديه 
اعراض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 12/6/2016
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

�����������������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد 1991/ ج1/ 2021
التاريخ 20/ 9/ 2021

اعالن
إىل املتهم الهارب عي جواد كاظم حسون

حيث أنك متهم يف الدعوى املرقمة 1991/ج1/ 2020  والخاصة 
باملش�تكي محس�ن زاهي عباس وفق أحكام املادة 459/ 1 من 
قانون العقوبات وملجهولية محل إقامتك حس�ب االشعار املرفق 
يف ثناي�ا هذه الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغك إعالنا يف لوحة 
اعالن�ات  هذه املحكمة ويف مرك�ز الرشطة التي يجري التحقيق 
هذه القضية بوج�وب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم 
14/ 11/ 2021 وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب األصول
القايض

حيدر طالب علوان
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد 29/ ب/ 2018

التاريخ 22/ 9/ 2021
اعالن

إىل املدعى عليهم
1- عي عبد مسلم يارس

2- عباس كاظم غازي
أص�درت هذه املحكمة قرارها بالع�دد 29/ ب/ 2018  واملؤرخ 
22/ 3/ 2021 ق�ى ب�رد دع�وى املدع�ني ملطالبته�م بإع�ادة 
العق�ار املرقم 19/ 211 م 18 عل�وة الفحل وابطال القيود كافة 
وملجهولية محل إقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ وأش�عار 
مخت�ار واختيارية منطقة الكوفة / حي املعلمني 2 املدعو عقيل 
رايض العام�ري فق�د تقرر تبليغ�ك إعالنا بصحيفت�ني يوميتني 
بقرار الحك�م الغيابي ولك حق االعراض واالس�تئناف والتمييز 
خالل مدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية وفق القانون
القايض

محمد كامل كرماشة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 2018/807

التاريخ : 2021/9/23 
اىل  /املنفذ عليه  / 

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي ومختار 
املنطقة عباس سعدون مصعب   

 ان�ك  مجهول مح�ل االقامة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ الكوفة 
خالل خمس�ة ع�رش يوما تب�دأ من الي�وم التايل للن�رش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

عماد بجاي الحمداني
اوصاف املحرر : 

عن بيع سهامك يف العقار املرقم 47470 /3 والعائد يف حي النداء 
والبالغة خمس�ون س�هم من اصل مئتان سهم يف 2021/9/19 
وعلي�ك مراجع�ة مديري�ة تنفيذ الكوف�ة  خالل ع�رشة ايام من 
تاري�خ النرش ان كان�ت لديك رغبة يف دفع ما بذمتك واال س�وف 

يسجل باسم املشري
 �����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 2741/ب2021/2

التاريخ  :2021/9/23
اعالن

بن�اءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار 
املرقم 3/17901 حي النرص  يف النجف  عليه تعلن هذه املحكمة 
عن بي�ع العقار  املذكور اع�اله واملبينه اوصاف�ه وقيمته ادناه 
فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة هذه املحكم�ة خالل )ثالثون( 
يوما م�ن اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانونية البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق 
المر  ه�ذه املحكمة بداءة النجف وصادر م�ن مرصف الرافدين  
رقم )7( يف النجف  وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية 
عرش من اليوم االخر من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشري 

جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوصاف : العقار املرقم 3/17901/ حي النرص يف النجف عبارة 
عن دار تقع عىل ش�ارع بع�رض 10 مر وبواجهة 10 مر ونزال 
20 مر بمس�احة اجمالية 200 مر مربع  ويحتوي عىل س�احة 
كراج وكلدور صغر وصحيات واس�تقبال  1×4 ومطبخ 3,5×5 
وصالة 4×5 وسطية وحمام ومكشوفتان االوىل 1,5×3 والثانية 
2×4 وغرف�ة ن�وم ع�دد 2 كل واح�دة 4×5 م�ر وصحيات 2×2 
داخلي�ة وخلفية 2×1 ومم�ر مبلطة بالكايش مبني�ة بالطابوق 
مس�قفة بالش�يلمان ج�زء م�ن جدرانه�ا وس�قوفها مغلف�ة  
بالس�قوف الثانوية وتحتوي عىل هزارة من الس�راميك مجهزة 
باملاء و الكهرباء درجة عمران الدار دون الوس�ط مساحة البناء 
يف الدار املذكورة 140 م2 مشغول من قبل زين العابدين وحسني 
اوالد ع�الء عنون وهم ال يرغبان بالبقاء يف العقار بعد البيع  وان 
القيم�ة املق�درة للعقار مبل�غ مق�داره )128,000,000( مائة 

وثمانية وعرشون مليون دينار ال غرها

اعالن 
اىل الرشيك / مصطفى عي كاظم 

اقتى حضورك اىل صندوق االسكان العراقي الكائن قرب مجمع 
النهضة وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام  رشيكك الس�يد 
) صالح حس�ن بداي ( بالبن�اء عىل حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة ) 19 / 204 ( مقاطع�ة 21 – الس�الم لغرض تس�ليفه 
قرض االس�كان وخ�الل مدة اقصاها خمس�ة عرش ي�وم داخل 
الع�راق وش�هر خارج العراق م�ن تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعراض مستقبال .
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مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )عالء حس�ني سبتي مهاوي( 
ال�ذي يطلب تبديل لقب�ه من )الحلف�ي( اىل )الزامي(. فمن لديه 
اعراض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق أحكام 

املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
�����������������������������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد )عادل س�بتي مهاوي( الذي 
يطل�ب تبدي�ل لقب��ه م�ن )الحلف�ي( اىل )الزامي(. فم�ن لديه 
اعراض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق أحكام 

املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
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مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )مهن�د عبدالزهرة عبد( الذي 
يطل�ب تبدي�ل لقب��ه م�ن )الحلف�ي( اىل )الزامي(. فم�ن لديه 
اعراض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق أحكام 

املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
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مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بناء عىل الطلب املقدم من السيد )هادي صادق عبد( الذي يطلب 
تبدي�ل لقب�ه م�ن )الحلف�ي( اىل )الزامي(. فم�ن لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق أحكام املادة 

22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
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رواية »الكرنك« وضحايا إساءة استخدام السلطة
           رند علي

يذهب الكثري من علماء االجتماع ، وعىل رأس�هم 
كري�ن برنت�ون يف كتاب�ه »الث�ورة« إىل القول إن 
الثورات تعود إىل نقطة الصفر بعد فرتة انتصارها 
، لك�ن بتطورات طفيفة ، فيعود االس�تبداد الذي 
قام�ت ضده بش�كل آخ�ر، ويتم قهر واس�تعباد 
الطبق�ات الت�ي كان�ت هي وق�ود تل�ك الثورات، 
والش�واهد التاريخية كثرية عىل انحراف الثورات 
وضي�اع منجزاتها، وع�ودة القديم بلباس الجديد 

والخارس هم الناس.
ال يمكن أن نقرأ رواية »الكرنك« لنجيب محفوظ، 
دون أن نتذك�ر املقول�ة الش�ائعة: »ث�وار األمس 
طغاة اليوم« فحينما يحصل اإلنسان عىل السلطة 
واملنص�ب، يتول�د لديه ش�عور بالنش�وة والقوة 
واالعت�زاز، خصوصا عندما يك�ون الحصول عىل 
هذا املوقع عزيزا ن�ادرا. »وعندما يلفنا الظالم أو 
تس�كرنا القوة أو تطربنا نشوة تقليد اآللهة فإنه 
يس�تيقظ يف أعماقنا ت�راث وح�ي ويبعث فينا 

العصور البائدة«.
كتب نجيب محف�وظ رواية »الكرنك« عام 1971 
ونرشت يف س�نة 1974 وهي عتاب شديد اللهجة 
م�ن محفوظ إىل بعض رج�االت الثورة يف الحقبة 
النارصي�ة، الذي�ن أس�اءوا اس�تخدام الس�لطة 
ولجأوا إىل استخدام القوة املفرطة يف االستجواب 
والتعام�ل م�ع األف�راد يف تل�ك الف�رتة. اختي�ار 
نجيب محفوظ الس�م »الكرن�ك« لروايته لم يكن 
اعتباطياً، فاالس�م مس�تمد من اس�م أهم معابد 
م�ر القديم�ة، وهو معب�د الكرنك، ال�ذي يقع 
جن�وب مر، وه�و ما يقصد من�ه محفوظ، أن 
املقهى هو مر بحضارتها وتاريخها العريق. يف 
ح�وار رائع أجراه معه رج�اء النقاش ونرشه يف 
كتابه »نجيب محف�وظ: صفحات من مذكراته« 
ي�روي الكاتب كي�ف ولدت لديه رواي�ة »الكرنك« 
قائالً، إن فكرتها »وردت إىل ذهني وأنا أستمع إىل 
أصدقاء مقهى ريش وهم يقصون عيّل ما القوه 
من صنوف التعذيب أثن�اء فرتة اعتقالهم. فقلت 
لنفيس ملاذا ال أسجل هذه األحداث يف عمل روائي 
أللفت األنظار إىل هذه القضية؟ واختمرت الفكرة 
يف رأيس بعد أن قابلت اللواء حمزة بسيوني، الذي 
كان مدي�راً للس�جن الحربي. وجلس�ت أتأمل يف 
مالمحه الت�ي ال تظهر عليها عالمات الخش�ونة 
والجف�اء، بم�ا يتفق مع م�ا كان مش�هوراً عنه 
م�ن غلظة يف التعام�ل، وكان وقتها قد خرج من 
الخدم�ة ويح�اول الرج�وع إليه�ا م�رة أخرى«. 
»يقولون إننا نعيش ثورة يستوجب مسارها تلك 
االس�تثناءات، وإن�ه ال بد م�ن التضحية بالحرية 
والقانون ول�و إىل حني«. تدور أح�داث الرواية يف 
مقه�ى ش�عبي )الكرنك( يق�ع وس�ط القاهرة، 
تديره راقصة أربعينية معتزلة )قرنفلة( ويلتقي 

فيه مجموعة من األفراد منهم كهلة ومتقاعدون 
وطالب جامعيون مؤمنون إيماناً ش�ديداً بمبادئ 
الثورة وهم، إس�ماعيل الش�يخ وحلم�ي حمادة 
وزين�ب دي�اب، ول�د إس�ماعيل الش�يخ يف أرسة 
فقرية جداً، وولَد معه حبه لزينب جارته يف الربع 
نفس�ه وخطبه�ا أثن�اء دراس�تهما يف الجامعة، 
وكان�ت لديهم�ا أحالم وطموحات ككل الش�باب 
بع�د التخرج، إىل ان تفاجأ إس�ماعيل باعتقاله يف 
إحدى الليايل بتهمة انتمائه إىل اإلخوان املس�لمني 
واعتق�ال زينب مع�ه لصلتها به، وأف�رج عنهما 
بعد مدة قصرية، عندما تأكد خالد صفوان )مدير 
الس�جن الحربي آنذاك من براءة إسماعيل( وبعد 

مدة قصرية تم اعتقال إسماعيل مرة أخرى بتهمة 
انتمائه للشيوعية، ألن صديقه حلمي حمادة كان 
مؤمن�اً باملبادئ الش�يوعية، دون أن ينتمي إىل أي 
نشاط س�يايس، وتم إجبار إسماعيل الشيخ عىل 
أن يس�جل اعرتاف�ه، بعد أن اعتقل�وا زينب معه، 
وتم تهديده بها فاعرتف إس�ماعيل عىل نفس�ه، 
حت�ى يتم اإلفراج عنها، وبقي يف الس�جن بضعة 
أشهر مع صديقه حلمي حمادة وخطيبته زينب، 
التي تعرضت لكل صنوف العذاب يف السجن، فتم 
اغتصابها أمام خالد صفوان ووضعوها يف زنزانة 
تنام وتأكل فيها وحتى تقيض حاجتها فيها أمام 

أنظار الحراس.

وبعد أن يت�م التأكيد عىل براءته�م للمرة الثانية 
يتم األفراج عنهم، لكن هذه املرة خرج إسماعيل 
وزينب وهما مجندان كجواس�يس لصالح خالد 
صف�وان، بع�د أن أب�رم معهم�ا اتفاقي�ة وه�ي 
كتابة تقارير عىل كل من يش�كان بعدائه للثورة 
أو مبادئه�ا أو رجاله�ا. »نح�ن يف زم�ن الق�وى 
املجهولة وجواس�يس اله�واء وأش�باح النهار«. 
تخرج زينب من الس�جن فاق�دة عذريتها فتفقد 
معها كل يشء حتى مبادئها فتس�لم نفس�ها إىل 
حس�ب الل�ه بائع الدج�اج الذي خطبها س�ابقاً 
موظف�ي  أح�د  العابدي�ن  زي�ن  وإىل  ورفضت�ه 
مقه�ى الكرن�ك وكذل�ك إىل خطيبه�ا إس�ماعيل 
الش�يخ لكي تعرتف له بخياناته�ا املتعددة، لكن 
بطريق�ة مبتكرة. التعذي�ب واالغتصاب والتخيل 
ع�ن املبادئ كل هذه الظروف تجعلها أداة طيعة 
يف ي�د خالد صف�وان ورجاله فتكت�ب تقريرا عن 
حلمي حم�ادة صديقها املقرب بعد أن تكتش�ف 
ه�ي وإس�ماعيل أنه يخف�ي بعض املنش�ورات 

املناوئ�ة للثورة يف منزل�ه ويعرض عليهما العمل 
معه، فتندفع زينب إىل التبليغ عنه بهدف حماية 
إس�ماعيل من رج�االت الس�جن الحرب�ي، لكن 
يتم اعتقال إس�ماعيل للمرة الثالثة أيضاً بتهمة 
تخليه ع�ن واجب حماية الث�ورة، عندما لم يقم 
باإلب�الغ عن صديقه حلمي حم�ادة، الذي يموت 
يف السجن بس�بب تعرضه إىل أشد أنواع التعذيب 
من قبل رجال الس�جن الحرب�ي، وال يتم اإلفراج 
عن إسماعيل الذي يتعرض هو اآلخر إىل التعذيب 
إال بعد نكسة 1967 حني تتم إقالة خالد صفوان 
من منصبه بعد التحقيق معه، ويتم الحكم عليه 
بالسجن ملدة ثالث س�نوات، فيخرج من السجن 
ويلتق�ي صدف�ة يف مقهى الكرنك ب�كل من َدمر 
حياتهم إس�ماعيل الشيخ وزينب ذياب وقرنفلة 
العاش�قة صاحب�ة املقه�ى التي كان�ت تربطها 
عالق�ة ح�ب بحلمي حم�ادة، رغم فارق الس�ن 
بينهما، وبعد وفاته تبقى قرنفلة حزينة متشحة 
بالسواد ال تش�ارك يف النقاشات التي تدور داخل 

املقهى إال نادراً.
زين�ب  أح�الم  قت�ل  الس�لطة  اس�تخدام  س�وء 
وإس�ماعيل، وق�ى ع�ىل العالق�ة الت�ي كانت 
تجمعهما، خمدت جذوة الحب بينهما وأصبح ال 
جدوى منه، كذلك قرنفلة التي عاشت الباقي من 
عمرها حزينة عىل وف�اة حبيبها حلمي حمادة. 
»غ�ري أننا كنا نش�عر بأننا أقوي�اء ال حد لقوتنا، 
أما بعد االعتقال فقد اضطرب ش�عورنا بالقوة، 
وفقدنا الكثري من ش�جاعتنا، وثقتنا يف أنفس�نا 
ويف األيام، واكتش�فنا وجود قوة مخفية تعمل يف 

استقالل كيل عن القانون والقيم اإلنسانية«.
تحول�ت رواي�ة »الكرن�ك« إىل فيل�م س�ينمائي 
باالسم نفسه عام 1975. وهناك بعض الفوارق 
ب�ني الرواية والفيل�م، حيث إن الرواي�ة لم تصل 
يف أحداثه�ا إىل انتص�ارات أكتوبر/ترشين األول، 
لكن الفيلم، جعل االنفراجة السياس�ية، بخروج 
املعتقل�ني بع�د ت�وىل الس�ادات، س�دة الحكم يف 

مر.

»النقد احلضاري خلطاب ما بعد وداعًا حممد األسعد.. رحيل من عاش لفلسطني والكتابة
الكولونيالية«: إعادة تقييم            بغداد / المستقبل العراقي

بش�كٍل مفاج�ئ، رحل الي�وم يف مدين�ة الكويت 
الش�اعر والروائ�ي والناق�د الفلس�طيني محّمد 
األسعد، بعد دخوله مؤخراً مستشفًى يف العاصمة 
الكويتي�ة إلج�راء فحوصات إثر حّم�ى أصابته. 
خ�ٌر تداوله بكثري من الصدم�ة أصدقاُء الراحل، 
عىل وس�ائل التواص�ل االجتماعي، ال س�يما أنه 

كان بصحة جّيدة ويف ذروة عطائه اإلبداعي.
ُولد محّمد األسعد يف قرية أّم الزينات، عىل السفح 
الجنوب�ي لجبل الكرم�ل يف فلس�طني املحتلّة، يف 
الس�ادس من أيلول/ س�بتمر من ع�ام 1944. 
اضط�ّر وعائلته إىل النزوح م�ن منزلهم وأرضهم 
إثر النكب�ة، 15 أيار/ مايو 1948، بعد اقتحامها 
من ِقَبل العصابات الصهيونية. نش�أ األس�عد يف 
البرة التي لجأت إليها عائلته ودرس االقتصاد 
والتجارة يف »جامعة بغداد«، ثم انتقل إىل الكويت 
حيث عمل فيها صحافياً أّول األمر، قبل أن يتنّقل 

بني أكثر من بلٍد عرب�ي وأوروبي، ليعود بعد ذلك 
إىل الكويت، التي بقي فيها حّتى رحيله.

ل�م يكن هذا الع�ام، عىل صعي�د الكتابة والنرش، 
اس�تثنائياً يف مس�رية صاح�ب »أطف�ال الندى«، 
واملتع�ّدد  الغزي�ر  بإنتاج�ه  ُع�رف  ال�ذي  وه�و 
ونش�اطه واهتمامات�ه الواس�عة واملوس�وعية؛ 
حي�ث ص�در ل�ه، قب�ل أس�ابيع فق�ط، كت�اب 
»الفلس�طيني يتلو فاتحة القرن الجديد: قراءات 
يف امل�ايض/ الح�ارض« )دار »خط�وط وظالل«، 
عّمان(، وترجمٌة لرواية »الش�ياطني« ل� فيودور 
ديستويفس�كي )منش�ورات »ذات السالس�ل«، 
الكوي�ت(، كم�ا أُع�ادت الدار نفس�ها، »خطوط 
وظالل«، طبع كتابه »مسترشقون يف علم اآلثار: 
كي�ف ق�رأوا األلواح وكتب�وا التاريخ« يف نس�خة 

عة. جديدة وموسَّ
بدأ األس�عد تجربت�ه الكتابية مع الش�عر، حيث 
نرش أوىل قصائده عندم�ا كان طالباً يف »جامعة 
بغ�داد«، ليصدر ديوان�ه األّول، »الغن�اء يف أقبية 
عميقة«، ع�ام 1974 )منش�ورات وزارة اإلعالم 

العراقية(. وق�د أتبعه بدواوين »حاولُت رس�مِك 
يف جس�د البحر« )دار الطليعة، الكويت، 1976(، 
و«لس�احلَك اآلن تأت�ي الطيور« )دار إبن رش�د، 
ب�ريوت، 1980(، و«مملكة األمثال« )دار العودة، 
بريوت، 1986(، يف حني صدرت أعماله الش�عرية 
لدى منشورات »مرايا« )املحلّة الكرى، مر( يف 

جزأين )2009 و2011(.
ومن�ذ وقت مبّك�ر من مس�ريته، وض�ع الراحل 
أعم�االً يف النقد، مثل »مقالة يف اللغة الش�عرية« 
)املؤسس�ة العربية للدراس�ات والن�رش، بريوت، 
1980(، و«الف�ن التش�كييل الفلس�طيني« )دار 
الحوار، دمش�ق، 1985(، و«بحث�اً عن الحداثة« 
)مؤسس�ة األبح�اث العربي�ة، ب�ريوت، 1986(. 
ولطاملا ُعرف باهتمامه بالعالقة بني االس�تعمار 
واالسترشاق كخطاب سيايس � ثقايف، وبني أحوال 
اآلث�ار العربي�ة والخطاب املعريف ال�ذي يتناولها، 
وهو ما وضع حوله »مسترشقون يف علم اآلثار« 
)»مس�عى« و«الدار العربية للعلوم - نارشون«، 
الكويت - ب�ريوت، 2009(، إضافة إىل العديد من 

املقاالت التي نرشها »العربي الجديد«.
كاتٌب من تلك الطينة النادرة التي منحتنا أسماء 

مثل أصدقائه غسان كنفاني وناجي العيل
كما دخ�ل عالم الِكتابة الروائي�ة عام 1990 مع 
»أطف�ال الن�دى« )دار »رياض الرّي�س« للطبعة 
األوىل، 1990، ث�م »دار الفي�ل« للطبع�ة الثانية، 
2013(، التي يروي فيها قّصة تهجري أهل قريته 
أّم الزين�ات، والت�ي حظيت برتحي�ب العديد من 
الكّتاب والنّقاد وترجم�ت إىل لغات عديدة، حيث 
وصفها الروائي األردني غالب هلسا بأنها »رواية 
ذاُت ف�رادٍة يف لغتن�ا العربية«. تِبع�ت هذا العمل 
رواي�ات أُخ�رى، مث�ل: »حدائ�ق العاش�ق« )دار 
»العصور الجديدة«، القاهرة، 2001(، و«أصوات 
الصم�ت« )»مس�عى« و«الدار العربي�ة للعلوم - 
نارشون«، الكويت - بريوت، 2009(، عىل س�بيل 
املثال ال الحر، يف ح�ني صدرت أعماله الروائية 
عن منش�ورات »جمعية البيت للثقافة والفنون« 
يف الجزائر )2009(.ُعرف األسعد أيضاً برتجماته، 
وه�و الذي ُيَعّد من أبرز وأوائل َمن نقلوا إىل اللغة 
العربي�ة قصائ�د ودراس�ات عن ش�عر الهايكو، 
حي�ث ترجم كت�اب كينيث ياس�ودا »واحدة بعد 
أخرى تتفتح أزهار الرقوق: دراسة يف جماليات 
قصيدة الهايكو مع ش�واهد مختارة« )»املجلس 
الوطن�ي للثقاف�ة والفن�ون واآلداب«، الكوي�ت، 
1999(، كم�ا ترج�م مرسحية »بعد الس�قوط« 
)1998( آلرثر ميلر، ومحارضات إليتالو كالفينو 
بعنوان »س�ّت وصايا لأللفية القادمة« )1999( 
ل�دى النارش نفس�ه. وُتض�اف إىل ه�ذه القائمة 
ترجمت�ه لرواي�ة »مزرع�ة الحي�وان« لج�ورج 
أوروي�ل )»ذات الس�الل«، 2019( والعدي�د م�ن 
الرتجم�ات لنصوص وقصائ�د مختارة نرشها يف 

صحف ومجالت عديدة.
لك�ْن رغم التنّوع الكب�ري يف كتاباته واهتماماته، 
ظ�ّل األس�عد ينظر إىل الش�عر باعتب�اره الحجر 
األساس يف تجربته، أو ربما هوّيته الكتابية. يقول 
يف ح�واٍر له ُنرش عام 2004: »أنا ش�اعٌر وكفى، 
س�واًء كتبت ش�عراً أو رواية أو بحث�اً أو ترجمت 
كتاباً«.م�ع رحيل محمد األس�عد، تخرس الِكتابة 
الفلس�طينية والعربية ُمبدعاً لطامل�ا ُعدَّ من تلك 
الطينة النادرة التي منحتنا أس�ماًء مثل غس�ان 
كنفان�ي وناجي الع�يل الذي جمعته ب�ه املواقف 
السياس�ية، وهو ما يجعل قراءت�ه، اليوم، تبدو 
ملّحًة يف وقٍت يحاول فيها اإلنس�ان الفلسطيني 

والعربي استعادة ذاته.

           بغداد / المستقبل العراقي

يف الثقاف�ة العربي�ة، مثل معظ�م الثقافات 
خ�ارج املرك�ز الغرب�ي، هناك احتف�اء بما 
يع�رف بأدب ما بع�د االس�تعمار باعتباره 
أدباً تجاوز أفق التبعية الذي فرضه السياق 
الكولوني�ايل. لك�ن إىل أي ح�د تعت�ر هذه 

القناعة صائبة؟
يف كتاب�ه األخ�ري، الصادر مؤخ�راً يف طبعة 
الثقافي�ة«  الرواف�د  »دار  ب�ني  مش�رتكة 
و«منش�ورات اب�ن الندي�م«، يفح�ص عبد 
الفتاح أحمد يوسف أدَب ما بعد االستعمار 
املفه�وم عنواًن�ا  كي�ف ب�ات ه�ذا  مبّين�اً 

فضفاضاً ملادة غري متجانسة.
نق�رأ يف تقدي�م الن�ارش: »يف ه�ذا الكت�اب 
يستأنف املؤلف الكالم عىل النقد الحضاري، 
تنظ�رًيا وإج�راًء، وق�د أض�اف إىل بحوث�ه 
الس�ابقة ش�يًئا جديًدا: أثار قضية مركزية 
االس�تعمارية يف ف�رتة  بالحقيق�ة  تهت�م  
ُيصطلح عليها ب�«فرتة ما بعد االستعمار«. 
ب�ارش من خالله�ا رضباً م�ن األدب ُيعرف 
ب�«أدب ما بع�د الكولونيالية«. وعبارة »ما 
بعد االس�تعمار« توحي بالتحّرر واستعادة 
الّس�يادة والق�رار، غ�ري أّنه�ا يف حقيقتها 
م�ن  تس�مية مخادع�ة مموّه�ة، ورضب 

االستعمار جديد، له يف املنجز األدبّي اإلبداعي 
ويف س�ائر رضوب الخطاب  صوٌر وأش�كاٌل  
ُتستكش�ف يف نطاق العالقة بني املس�تعِمر 
واملس�تعَمر. وهي عالقة تكش�فها أس�ئلة 
جدلي�ة ذات دالالت حضارية حول مفاهيم 
الهام�ش واملركز، واألنا واآلخ�ر، والزّنوجة 
الّتصورات  البيضاء، وس�ائر  واأليديولوجيا 
والهوّي�ة  واللّغ�ة  للّثقاف�ة  االس�تعمارّية 
»إّن  التقدي�م:  والعرق«.يضي�ف  واللّ�ون 
للمقاربة الحضارية م�ّررات ال تقّل أهمّية 
عن الّتجربة الجمالّية، بل وتش�رتك معها يف 
إدراك تشّكل األبعاد املعرفّية للخطاب. وهذا 
أفق من البحث جديد أسماه املؤلف »شعرّية 
األفكار« ومدار هذه الّشعرّية - يف مرشوعه 
- ع�ىل األف�كار ُتول�د وتتخّم�ر وتنض�ج، 
وترتحل وتستقّر، وتتجّدد وُتستعاد، وُتدعم 
وُتدحض، وُتع�رض وُيعرتض عليه�ا. إّنها 
شعرّية جديدة يلتقي فيها األدب بالفلسفة 
يف نطاق الحض�ارة، فتخرج بالعقل النقدي 
الش�كلّية  الهوّي�ة  بدائ�رة  االهتم�ام  م�ن 
للخط�اب  وحدودها النمطّي�ة التلقائّية إىل 
مجاالت الخط�اب الفكرّية الرحبة، ومن ثّم 
االنخراط يف ممارسات موضوعّية حضارّية، 
وتاريخانّية تضع قضايا الوجود يف الخطاب 

موضع تساؤل«.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

ح�اول ان تتمتع بالدبلوماس�ية يف ه�ذا اليوم، 
يجب عليك ان تكون أكثر تسامًحا، حاول ان ال 
تدخل يف أي جداالت ال يوجد فيها اي فائدة وقد 

تتسبب بخسارتك بعض االصدقاء.

حاف�ظ ع�ى هدوئ�ك الي�وم يف العم�ل، الكثري 
من املش�اكل س�تواجهك يجب علي�ك أن تكون 
متفهًم�ا ملتطلبات من حول�ك وخاصة عائلتك، 

العائلة أهم يشء يف هذه الفرتة.

الي�وم يج�ب أن يك�ون تركزيك ع�ى أطفالك، 
انتبه لهم جيًدا، حاول ان تتحى بالدبلوماس�ية 
خاصة يف جدالك م�ع الرشيك، يجب ان تمتص 

غضبه وتكشف له عن اهتمامك به.

ي�وم ليس س�هًل يف العم�ل، لكن�ك تتمكن من 
تجاوز هذه املرحلة بكل سهولة، يف نهاية اليوم 
س�تحظى بالراحة وس�يصلك خرب سار يخفف 

من شدة األحداث الخاصة باليوم.

ال تت�رع بإص�دار حكمك عى بع�ض األمور، 
ستواجه بعض العقبات اليوم لكنك ستتجاوزها 
بكل ير، ال تشعر باإلحباط كل يشء سيصبح 

أفضل قريًبا.

حاول االنتباه ملصاريفك، ال ترصف اموالك عى 
بعض األش�ياء غ�ري املهمة، من ال�روري أن 
تنتبه اكثر واكثر، يف النهاية سيتحس�ن الوضع 

املايل ولكنه بحاجة لبعض الوقت

مزاج�ك معك�ر منذ الصب�اح بدون أي س�بب، 
ح�اول أن ال تجعل�ه يؤثر ع�ى تعاملك مع من 
حول�ك، اتصال من ص�دق سيس�اعدك عى أن 

تحسن مزاجك بالتأكيد.

اعتمد عى نفس�ك يف حل مش�اكلك، ستش�عر 
بالس�عادة قريًب�ا بس�بب بع�ض األش�خاص 
اللطيف�ن حول�ك، علق�ة صداق�ة تتوطد وقد 

تتحول إىل حب قريًبا.

تمل�ك جاذبي�ة خاص�ة الي�وم، انفراج�ه عى 
الصعيد املادي بعد انتكاس�ة ش�ديدة يف الفرتة 
املاضية، س�يتصل بك ش�خص من عمل سابق 

ويعرض عليك عرًضا مغرًيا.

تواجه بعض املشاكل الصحية ىف اآلونة األخرية، 
قد تكون هذه فرصة للسرتخاء ومنح جسمك 
ما يس�تحق م�ن التدليل، وإذا ل�م تكن ظروفك 
تس�مح بهذا، احرص عى أن تتخذ االحتياطات 

اللزمة لرعاية صحتك.

انتبه لوضعك الصحي وحاول االعتناء بصحتك 
أكثر، انتبه لغذائك ونومك وجميع هذه األمور، 
ال ض�ري بأن تراج�ع طبيب للتأك�د من وضعك 

الصحي واالطمئنان اكرت.

اس�مع لنصائح م�ع حولك، وال تجع�ل الغرور 
يتمل�كك، ال تك�ن متش�ائًما، وانظ�ر لألم�ور 
بايجابي�ة، الرشيك بحاجة ل�ك يف الفرتة املقبلة 

حاول أن تستمع له وتسانده.

العذراء

احلوت

اسباب العالمات عىل اجللد
أوض�ح خرباء أن هن�اك علمة وأعراض 
تظهر عى الجلد تدل عى اإلصابة بمرض 
خط�ري قد يس�بب انس�داداً يف الرشاين، 

والتعرض لنوبة قلبية. 
ل�«إكس�ربيس«  وفق�اً  الخ�رباء  وق�ال 
الربيطاني�ة، إن�ه يمكن التنب�ؤ بإصابة 
الجس�م بارتفاع الكوليس�رتول يف الدم، 
من خلل بروز نوع م�ن التورم األصفر 

عى الجل�د ُيع�رف بال�«زانثوما« ويبدو 
ع�ى ش�كل فقاع�ات تظه�ر يف مناطق 
محددة من الجس�م. ولفت�وا إىل أن هذه 
الفقاع�ات عبارة عن مخ�ازن من مادة 
الكوليس�رتول، وتعترب مؤرشاً كبرياً عى 
اإلصاب�ة بم�رض ارتفاع الكوليس�رتول 
يف ال�دم، كم�ا أنها تؤثر بش�كل عام عى 
»األوت�ار الباس�طة« يف الي�د، موضحن 

أن أحجامه�ا مختلف�ة وم�ن املمكن أن 
تظهر عى الركبة واليد والقدم واملفاصل 
مري�ض  ونصح�وا  الع�ن.  وبج�وار 
الكوليسرتول بعمل جملة من التغيريات 
عى نظام حياته، ومنها تفادي األطعمة 
التي تكثر فيها الدهون املشبعة كالزبدة، 
والسمن، واألجبان، واللحوم ذات النسبة 

العالية من الدهون.

فوائد االستحامم
يحصل الجس�م عى العديد م�ن الفوائد 
ع�ن  الناتج�ة  والعقلي�ة  الصحي�ة 
االستحمام، ولكن من املمكن أن يتسبب 
ن�وع مع�ن م�ن االس�تحمام يف حدوث 

رضر لصحة الدماغ والقلب.  
وأوضحت األبحاث أن فوائد االس�تحمام 
بالبخ�ار واملاء الس�اخن تكمن يف تعزيز 
ال�دورة الدموية وتخفي�ف التوتر، إال أن 
هن�اك مخاطر س�لبية تجعل الش�خص 

يش�عر بال�دوار والدوخ�ة، وانخف�اض 
ضغ�ط الدم والش�عور بالغثي�ان نتيجة 

استنشاق البخار.  
ولفتت مؤسس�ة »مايو كلين�ك«، إىل أن 
حرمان الجس�م م�ن األكس�جن الكايف 
ألداء وظائفه يؤدي إىل االنخفاض الحاد 
يف ضغ�ط الدم، ما يؤثر بطريقة س�لبية 
عى القلب والدماغ، مبينًة أن االستحمام 
باملاء البارد يساعد عى درء املرض، كما 

أن�ه يؤث�ر بش�كل إيجابي ع�ى إنتاجية 
العمل، والقلق، وردود الفعل السلبية.  

مؤسس�ة  قال�ت  نفس�ه،  الس�ياق  ويف 
»Harvard Health«، إن اآلثار الس�لبية 
للستحمام اليومي تكمن يف إزالة طبقة 
الزي�ت الت�ي تعمل عى ت�وازن البكترييا 
الجي�دة والكائنات الدقيق�ة األخرى من 
الجسم خاصة إذا كان املاء ساخناً، حيث 

إن ذلك ُيسبب الجفاف، والتهيج.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- امل�اء : 4 اك�واب )مغيل( - - حليب : كوب وربع )س�ائل( - - س�كر : ملعقة 
صغ�رية - - مل�ح : ملعق�ة كبرية ونص�ف - - الكمون : 2 ملعق�ة صغرية - - 
القرنبي�ط : 1 حب�ة )مقط�ع( - - البي�ض : 2 حب�ة - - فلفل أس�ود : ملعقة 
صغ�رية - - الكع�ك : كوب )مطحون( - - النش�اء : 2 ملعقة كبرية - - الزيت 

النباتي : 3 اكواب
طريقة التحضري:

يف قدر، ضعي املاء املغيل عى نار متوس�طة، كوب من الحليب، الس�كر، نصف 
كمية امللح والكمون وحركي املكونات.

ضع�ي القرنبي�ط يف الخليط، غط�ي القدر واتركي�ه عى النار م�دة 10 دقائق 
ليسلق.

يف وع�اء، ضعي البيض، الكمية املتبقية م�ن الحليب، الكمية املتبقية من امللح 
والكمون والفلفل األسود واخلطي حتى تتجانس املكونات.

يف وعاء آخر، اخلطي الكعك والنشاء.
صّف�ي القرنبيط من املاء، غميس كل قطعة قرنبيط بخليط البيض ثم غلفيها 

بخليط الكعك والنشاء وضعيها يف طبق جانبي.
حّمي الزيت يف قدر عى النار واقيل القرنبيط مع تقليبها بالزيت حتى تتحمر.

صّفي القرنبيط من الزيت وقدميه ساخناً.

قرنبيط بانيه سهل
أطعمة ينصح للمعمرين بتناوهلا

يتس�اءل كث�ريون عن األس�باب التي تجعل بعض األش�خاص 
يعيشون سنوات أطول ويتمتعون بصحة أفضل من غريهم.

وباإلضاف�ة إىل نمط الحياة الصحي وكثرة الحركة، فقد أش�ار 
ع�دد كبري من املعمرين حول العالم إىل أن هناك بعض األطعمة 
الت�ي اعت�ادوا تناولها طوال س�نوات حياتهم والتي س�اهمت 

بشكل كبري يف إطالة أعمارهم وتعزيز صحتهم.
ووفقاً لصحيفة »إكس�ربس« الربيطانية؛ ف�إن هذه األطعمة 

هي:
- السمك والبطاطا املقلية مرة يف األسبوع:

أرجع جون تينيس�وود، البالغ من العمر 109 أعوام، وهو أكرب 
رج�ل معم�ر يف اململكة املتحدة، عمره الطوي�ل إىل حرصه عى 

تناول السمك والبطاطا املقلية مرة أسبوعياً.
ويقول اختص�ايص التغذي�ة جينيد برودويل إن ه�ذه الوجبة 
مليئة بالفوائد الصحية، حيث األسماك توفر الدهون األساسية 
باإلضاف�ة إىل أحماض »أوميغا3« الدهني�ة التي ترتبط بتقليل 

مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
ويضي�ف برودوي�ل: »أم�ا البطاط�ا املقلية فتضي�ف إىل متعة 
الوجب�ة، كما تحت�وي عى األلياف والبوتاس�يوم وغريهما من 

العنارص املفيدة للجسم«.
ونص�ح برودوي�ل بتن�اول هذه الوجب�ة مرة واحدة أس�بوعياً 

الحتواء السمك والبطاطا عى نسبة عالية من الدهون.
- الكعك والبسكويت:

احتفل�ت الربيطانية دورين غلوفر، بعيد ميلدها ال�101 يف 10 
يولي�و )تموز( 2021. وقد قال�ت إن رس الحياة الطويلة يكمن 

يف »تناول الكعك والبسكويت، خصوصاً )كعكة باتنربغ(، وهي 
كعك�ة ش�هرية يف بريطانيا تحتوي ع�ى اللوز والش�وكوالته، 

وبسكويت الشوكوالته«.
ويقول برودويل إنه »رغ�م أن جميع الخرباء ينصحون بتناول 
الطع�ام الصح�ي م�ن أجل إطال�ة العمر، ف�إن تن�اول الكعك 
والبس�كويت والش�وكوالته يدعم الحالة النفس�ية للش�خص 
ويجعله أكثر س�عادة ويقيض عى االكتئاب والقلق؛ األمر الذي 

يساهم يف إطالة عمره«.
- العصيدة:

ُتصن�ع العصي�دة من الطح�ن املخل�وط باملاء مع الس�كر أو 
العسل، وتعّد َطبقاً معروفاً عاملياً.

وقبل وفاتها عن عمر يناه�ز 109 أعوام، ذكرت جييس غاالن، 
أكرب امرأة معمرة يف أسكوتلندا حتى عام 2015، أن رس حياتها 

الطويلة هو »أكل العصيدة واالبتعاد عن الرجال«.
ويق�ول برودويل: »س�توفر العصي�دة األلياف للجس�م؛ األمر 
ال�ذي يخفض خطر الوفاة من أمراض القلب واألوعية الدموية 

وجميع أنواع الرطان«.
وأض�اف برودويل س�اخراً: »أما فيما يتعل�ق بكلم جييس عن 
االبتعاد عن الرجال، فلس�ت متأكداً من هذا األمر. لكن الحفاظ 

عى مستويات التوتر منخفضة مفيد لصحتك!«.
- زيت الزيتون:

س�بق أن ذكرت جن كاملين�ت، التي توفيت يف ع�ام 1997 عن 
عمر 122 عاماً، أن عمرها الطويل يرجع إىل حرصها عى تناول 

زيت الزيتون والشوكوالته.

حرك عود الثقاب

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

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز
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باسم قاسم: النفط مطالب بكرس 
نحس التعادالت

             المستقبل العراقي/ متابعة

أوضح مدرب النفط باس�م قاس�م أن الفريق 
مطالب بك�ر نحس التعادالت ال�ذي رافقه 
يف املبارات�ني املاضيتني من ال�دوري ورضورة 
حص�د النقاط الثالث بمواجهة الكرخ بعد غد 

يف الجولة الثالثة من املسابقة.
وقال قاس�م: »املباراة املقبلة أمام الكرخ يوم 
الخميس املقبل س�تكون تحدي�ا لفريقنا من 
أج�ل الخ�روج من نح�س التع�ادالت بعد أن 
خرجنا بنقطتني أمام نفط ميسان يف الجولة 

األوىل والتعادل مع نوروز يف الجولة الثانية«.
وأش�ار: »الفريق لم يكن س�يئا ب�ل افتقد إىل 
اللمس�ة األخرية بس�بب غياب قوته الضاربة 
حيث عانينا م�ن اإلصابات وغياب املهاجمني 
ولي�د كري�م وم�وىس عدن�ان، لك�ن الفري�ق 
مطال�ب بالنق�اط الثالث ألنها س�تدفعه عدة 

مراكز يف الئحة الرتتيب«.
وب�ني: »رغم أن النفط لم يس�جل يف املباراتني 
املاضيتني، لك�ن باملقابل حاف�ظ عىل نظافة 

ش�باكه وعلين�ا أن نحافظ عىل ق�وة وصالبة 
الدف�اع باملقاب�ل العم�ل عىل تنش�يط الخط 

األمامي«.

صبيح: الصناعة لن يفرط يف نقاط 
مواجهة سامراء

             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد سميح صبيح املدرب املساعد للصناعة، أن الفريق يستهدف النقاط الثالث 
أمام س�امراء ي�وم غد الخميس ضمن منافس�ات الجولة الثالث�ة من الدوري 

العراقي املمتاز.
وق�ال صبيح يف ترصيح�ات خاصة ل�«ك�ووورة«: »نقاط مباراة س�امراء ال 
يمكن التفريط بها، كونها س�تكون مع فريق يقاربنا باملس�توى وتأهل معنا 
م�ن دوري الدرج�ة األوىل، واملب�اراة س�تكون يف ملعبنا وبالت�ايل علينا خطف 

النقاط الثالث والتقدم يف الئحة الرتتيب«.
وأش�ار املدرب املس�اعد للصناعة: »صفوف الفريق اكتمل�ت بالتحاق الثنائي 
املح�رتف املهاج�م الربازييل جونثان والغاني إس�ماعيل مال�ك، لتكتمل قائمة 

املحرتفني حيث سبق وأن التحق النيجريي أوميجا والغاني كيكي«.
وبني س�ميح صبيحأن الفريق جاهز باس�تثناء غياب املدافع حيدر فائق الذي 
تع�رض للط�رد يف املب�اراة املاضية أم�ام القاس�م، بينما بقي�ة الالعبني يف أتم 

الجاهزية.
يشار إىل أن الصناعة خر مباراته األوىل بالدوري العراقي املمتاز أمام الزوراء 

بهدف دون رد، وتعادل يف املواجهة الثانية أمام القاسم دون أهداف.

رضبة ثالثية للطلبة 
قبل مواجهة الديوانية

إصابة خطرية تبعد بيل 
عن منتخب ويلز

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد رياض هادي املنسق اإلعالمي لنادي الطلبة، أن الثالثي 
املحرتف لن يش�ارك أم�ام الديوانية يف الجول�ة الثالثة من 

الدوري العراقي املمتاز.
وق�ال ه�ادي: »الثالث�ي اإليف�واري إلي�ان جاملي�ل زوي 
والسنغايل إدريس�ا نيانج والغاني إستيفن بافور سيغيب 
أم�ام الديواني�ة، لتأخر التحاقه�م بالفريق بس�بب تأخر 

إصدار تأشرية الدخول«.
وب�ني: »زوي ونيان�ج س�يلتحقان بالفري�ق الخميس أي 
نف�س يوم املب�اراة وبالت�ايل ال يمك�ن أن يش�رتكا، بينما 
س�يصل املحرتف الثالث الغاني ستيفان بافور يوم السبت 

القادم«.
وأش�ار: »إدارة الطلب�ة ل�م تدخ�ر جه�دا لتأم�ني وصول 
الالعبني لكن اإلجراءات املتبعة وراء تأخر التحاق الالعبني، 
والجه�از الفني يضع ثقت�ه باملحرتفني ليش�كلوا إضافة 

مهمة للفريق«.
يش�ار إىل أن الطلب�ة خ�اض مبارات�ني بال�دوري العراقي 
املمتاز، خر باألوىل بهدف دون رد أمام الرشطة وفاز عىل 

النجف بهدف دون رد.

أنيلكا: مييس جيب أن يكون يف خدمة مبايب

كورونا يرضب نجم تشيليس قبل موقعة يوفنتوس

              المستقبل العراقي/ متابعة

ي�رى النج�م الفرنيس املعت�زل، نيكوالس 
أنيلكا، أن مواطن�ه كيليان مبابي، البد أن 
يكون النج�م األول لفريقه باريس س�ان 

جريمان.
وقال أنيلكا يف ح�وار أجرته معه صحيفة 
»لو باريزيان« الفرنسية: »يجب أن يكون 
مباب�ي قائدا لهجوم باري�س، ألنه رقم 1 
بالفريق، لقد كان مييس العبا يف برشلونة، 
لكن عليه اآلن أن يكون يف خدمة مبابي«.

وأش�ار: »لقد ق�ى كيليان 5 س�نوات يف 
الن�ادي، وعيل مييس أن يح�رتم األقدمية، 
مبابي العب اس�تثنائي من حيث رسعته، 
ه�ذا  ع�ىل  من�ه  أرسع  أح�د  يوج�د  وال 

الكوكب«.
وش�دد أنيل�كا »إذا كان باري�س يري�د أن 
يكون لديه أفضل فريق، فعليهم أن يفعلوا 

كل ما يف وسعهم للحفاظ عليه«.

واس�تدرك »لكنني أعتق�د أن األمر واضح 
ج�ًدا يف رأس كيليان، إنه يريد أن ينتقل إىل 
ناد آخر، وهذا منطقي، فهو يحلم بالكرة 
الذهبية، وكي�ف يمكنه الفوز بها إذا كان 
يلع�ب يف س�ادس أفض�ل دوري بمعاي�ري 

االتحاد األوروبي لكرة القدم؟«.
واستطرد النجم الفرنيس املعتزل »لو كان 
كيلي�ان العبا يف إنجلرتا أو إس�بانيا خالل 
الس�نوات الث�الث املاضية، ل�كان قد فاز 

بالفعل بالكرة الذهبية«.

تغيري مييس
يف س�ياق آخ�ر، انتق�ل نيك�والس أنيل�كا 
للحدي�ث عن واقعة عدم مصافحة ليونيل 
بوكيتين�و،  ماوريس�يو  ملدرب�ه  مي�يس 
اعرتاض�ا عىل اس�تبداله يف مب�اراة ليون، 
مي�يس  ش�عور  تمام�ا  »أتفه�م  قائ�ال 

باإلحباط«.
وواصل »ال يمكن اس�تبدال الالعب الفائز 

بالك�رة الذهبي�ة 6 م�رات يف الدقيقة 65 
ملج�رد أنه لم يس�جل هدفا. ه�ذا اإلجراء 
سيش�تت تركيزه، فاملهاجم يحتاج لثقة 
مدرب�ه، لك�ن مي�يس ل�ن ينىس م�ا فعله 
أيض�ا »مييس  بوكيتين�و معه«.وأض�اف 
نجم الفري�ق وكانت ه�ذه أول مباراة له 

يف حديقة األمراء، لذا سيكون من الصعب 
للغاي�ة تجاوز هذا املوق�ف، لذا غيابه عن 
مب�اراة ميت�ز كان رد فع�ل طبيع�ي، فال 
الطريق�ة«. به�ذه  مي�يس  إدارة  يمك�ن 

وأوضح »لقد أراد املدرب أن يبعث برسالة 
قوية، وهذا أمر جيد، لكن هذا مييس«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال األملاني توماس توخيل، املدير الفني لفريق تشيليس، 
إن أحد أبرز العبيه أصيب بفريوس كورونا املستجد.

وأك�د توخي�ل، يف ترصي�ح نقلته صحيفة »إكس�ربيس« 

الربيطاني�ة، أن الفرن�يس نجول�و كانت�ي، نج�م البلوز، 
مصاب بفريوس كورونا املستجد.

ويستعد تش�يليس ملواجهة يوفنتوس، مساء األربعاء، يف 
الجولة الثانية من دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويخر تشيليس أيًضا خدمات ريس جيمس وكريستيان 

بوليس�يتش وماس�ون ماون�ت أم�ام يوفنتوس بس�بب 
اإلصابة.يذكر أن تشيليس ويوفنتوس يتقاسمان صدارة 
املجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا.وتفوق البلوز عىل 
زينيت س�انت بطرس�ربج )1-0( بالجول�ة األوىل، بينما 

هزم فريق السيدة العجوز نظريه ماملو بثالثية نظيفة.

كومان: نجم برشلونة خيتلف عن املوجودين
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد رونالد كومان املدير الفني لربشلونة، أن مواجهة بنفيكا 
الربتغايل، اليوم األربعاء، بالجولة الثانية من دور املجموعات 
لدوري أبطال أوروبا، لن تكون حاس�مة للتأهل للدور التايل 
من البطولة.وقال كوم�ان، خالل املؤتمر الصحفي الثالثاء: 
»نعل�م أن بنفي�كا فري�ق ق�وي، س�تكون مب�اراة جميلة، 

ونحت�اج إىل تحقي�ق نتيجة جي�دة، ويمكننا توق�ع مباراة 
ممتعة«.وبس�ؤاله عم�ا إذا كانت املباراة حاس�مة للتأهل، 
أجاب: »مس�تحيل، إنها املباراة الثانية من أصل 6 مباريات، 
وال يمك�ن أن تكون حاس�مة«.وأضاف: »كن�ا جيدون جًدا 
ب�دون الك�رة ض�د ليفانت�ي، وضغطنا ع�ىل الخص�م، ولم 
نس�مح له باللع�ب، وتعتمد األمور عىل الخص�م أيًضا، لكن 
دائًما لدينا النية لتقديم مس�تويات قوية«.وعن عودة فاتي 

وخيار االنضمام للمنتخب اإلس�باني، علق: »ال أعرف شيئا 
ع�ن هذا املوض�وع، وكما قلت س�ابًقا فاتي م�ا زال أمامه 
طريق طويل الس�تعادة مس�تواه، لكن بالنس�بة يل عودته 
رائعة، حيث لعب 15 دقيقة وسجل الهدف الثالث حيث كان 
مثالًي�ا«.وزاد: »ال يمكنني إال أن أق�ول إنه غاب عن املالعب 
ملدة 10 أش�هر، وتدرب أسبوعني مع املجموعة، ولعب فقط 
15 دقيقة«.وبس�ؤاله عن لقائه مع الرئيس البورتا، أجاب: 

»لم أر الرئيس اليوم، ومتأكد من أننا س�نرى بعضنا البعض 
بع�د ظهر اليوم عىل مت�ن الطائرة«.وح�ول الدخول بنفس 
تش�كيلة املباراة املاضية، كش�ف: »أهم يشء هو التخطيط 
للمب�اراة، ويج�ب أن ترى املناف�س وتنظر إىل الش�باب مع 
األخذ يف االعتبار املش�كلة البدني�ة، حيث لعبنا 5 مباريات يف 
12 يوما، ويجب النظر لالعبني األكثر نش�اطا الذي يمكنهم 

قيادتنا لتحقيق نتائج أفضل«.

برشلونة يقدم عرضًا رسميًا لفايت
              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�عى نادي برش�لونة لتحصني نجمه الش�اب 
أنسو فاتي بعقد جديد خالل املوسم الحايل.

وينتهي عقد فاتي مع البارس�ا يف الصيف املقبل، 
لك�ن هن�اك بن�ًدا يس�مح لربش�لونة بالتمدي�د 

ملوسمني آخرين دون موافقة الالعب.
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، 

ف�إن ماتيو أليمان�ي، املدير الريايض لربش�لونة، 
قدم عرًضا رسمًيا لخورخي مينديز، وكيل فاتي، 

من أجل تحصني الالعب.
وأش�ارت إىل أن أليمان�ي ظ�ل يعم�ل ع�ىل العقد 
الجديد منذ ش�هر ونصف، وقدم�ه ملينديز منذ 3 

أسابيع.
وأوضح�ت أن ميندي�ز يتواج�د يف رحل�ة عائلية 
بقط�ر، وعندم�ا يع�ود س�يجلس م�ع أليمان�ي 

ملناقشة عرض النادي الكتالوني. 
وذك�رت أن ميندي�ز إذا كان يف لش�بونة هذه 
األيام، ألنهى مسألة العقد الجديد خالل مباراة 

برشلونة ضد بنفيكا.
وش�ددت »مون�دو ديبورتيفو« ع�ىل أن فاتي 
أبل�غ ميندي�ز برغبته يف البقاء مع برش�لونة، 
ورضورة الوص�ول إىل اتف�اق بش�أن العق�د 

الجديد.

سولسكاير: تسجيل كريستيانو 
مضمون أمام فياريال

              المستقبل العراقي/ متابعة

تح�دث أويل جون�ار سولس�كاير، م�درب 
مانشس�رت يونايت�د، عن صعوب�ة مباراة 
فياريال األربعاء بالجولة الثانية من دوري 
أبطال أوروبا، وكش�ف أيًضا عن حالة كل 
من هاري ماجواير ولوك ش�او، يف املؤتمر 

الصحفي، الخاص باملواجهة.
بالحديث  املؤتم�ر  واس�تهل سولس�كاير 
ع�ن إصاب�ة كل م�ن ل�وك ش�او وهاري 
ماجواي�ر قائ�اًل: »لوك تواج�د معنا اليوم 
وبالت�ايل س�أمنحه فرص�ة للتواج�د )يف 
قائمة الفريق( عىل الرغم من عدم تدربه، 
أم�ا هاري فالطبع س�يغيب ع�ن املباراة، 
إصابت�ه ال تب�دو جي�دة، وربم�ا يحت�اج 

لبضعة األسابيع للتعايف منها«.
لرشاك�ة  تفضيل�ه  رواء  الس�بب  وع�ن 
إىل  بالنظ�ر  »أواًل  وفري�د:  ماكتومين�اي 
اإلحصائيات، نجد أنن�ا حققنا العديد من 

النتائج الجيدة بتواجدهم�ا مًعا، يملكان 
الطاقة والرغبة، أحب تواجد الثنائي وأثق 

يف قدرتهما عىل منحنا ما نريد«.
وتطرق سولسكاير للحديث عن مواجهة 
فياري�ال: »نتوقع ما تعلمناه يف املواس�م 
املاضي�ة، واجهناه�م 5 م�رات وتعادلن�ا 
يف كل اللق�اءات. هم فري�ق منظم للغاية 
ويتمت�ع باالنضباط التكتيك�ي، يمكنهم 
اللعب م�ن الخلف وم�ن الصعب الضغط 
أمامهم عىل الرغم من قيامنا بذلك بصورة 
جيدة يف النهائي )الدوري األوروبي املوسم 
امل�ايض(، من الصعب أيًض�ا خلق الفرص 

أمامهم«.
وأضاف: »هذه مباراة يف دور املجموعات، 
ول�ن نخ�وض س�وى 6 لق�اءات وبالتايل 
نحت�اج إىل 10 نقاط أو ربم�ا 12 للتأهل، 
خرنا 3 نقاط بالفعل يف املباراة املاضية، 
وإذا أنهي�ت أول جولت�ني برصي�د نقط�ة 

واحدة أو دون رصيد من النقاط.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن املدير الفني ملنتخب ويل�ز روبرت بيج الثالثاء غياب 
قائد الفريق جاريث بيل بسبب إصابة عضلية خطرية.

وغ�اب بيل ع�ن مباري�ات فريقه ري�ال مدريد اإلس�باني 
األخرية، كما سيغيب أيضا عن منتخب بالده يف التصفيات 
األوروبي�ة املؤهلة لكأس العالم قط�ر 2022 أمام كل من 

جمهورية التشيك وإستونيا.
وقال بيج »هذا النوع من اإلصابات تبلغ درجاته من واحد 
إىل أربع�ة، وإصابت�ه قريبة من الدرج�ة الرابعة، ما يعني 
أنه�ا خط�رية«، مضيفا »إنن�ا نتواصل مع�ه ملعرفة مدى 

تطور حالته«.
وكان بيل سيبلغ املباراة رقم 100 بقميص منتخب ويلز لو 

شارك يف مباراة التشيك يف 8 أكتوبر/ترشين أول املقبل.
ُيذكر أن بيل تعرض يف املوس�م املايض لثالث إصابات خالل 
تواجده مع توتنهام، حيث غاب 40 يوًما بسبب مشكلة يف 
الركبة، ثم 10 أيام، و18 يوما إلصابة عضلية، وكانت آخر 

إصابة له يف 23 ديسمرب/ كانون األول املايض.

يويفا يرفض االستسالم أمام السوبر ليج
              المستقبل العراقي/ متابعة

يرفض االتحاد األوروب�ي لكرة القدم »يويفا« 
االستس�الم أم�ام األندي�ة التي تدع�و لتنظيم 
بطولة دوري السوبر األوروبي.وكان »يويفا« 
أبلغ املحكمة التجاري�ة يف مدريد أنه لن يتابع 
تنفي�ذ العقوب�ات بح�ق األندية املس�تمرة يف 

السوبر ليج، وهي برشلونة ويوفنتوس وريال 
مدريد.ووفق�ا لصحيفة »ماركا« اإلس�بانية، 
ف�إن االتح�اد األوروب�ي ق�دم طلب�ا بتنحي�ة 
الق�ايض ال�ذي ي�رتأس القضي�ة حالي�ا، ألنه 
يعتقد أن هناك مخالف�ات كبرية يف املحاكمة.
وقال االتحاد األوروبي: »تماش�يا مع القانون 
اإلس�باني، ولصالح العدالة األساس�ية، نأمل 

أن يتنحى القايض املعني عىل الفور، حتى يتم 
النظر يف هذا الطلب بشكل كامل وكاٍف«.وقدم 
االتح�اد األوروبي اس�تئنافا عىل القضية أمام 
محكمة أعىل، وهي محكم�ة مقاطعة مدريد 
)محكمة االس�تئناف(.وأكد يويفا أنه سيتخذ 
كل التدابري الالزمة، بما يتفق بدقة مع قانون 

االتحاد األوروبي والقانون الوطني.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

صفقة مفاجئة عىل طاولة ريال مدريد
            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي إس�باني، عن ظهور اس�م 
مفاجئ عىل طاولة ريال مدريد خالل املوسم الحايل.

ووفًق�ا لربنام�ج »الش�رينجيتو« اإلس�باني، ف�إن 
اإليفواري س�ريج أوريي�ه، ظهري توتنهام الس�ابق، 

دخل حس�ابات ريال مدريد، كم�ا أن الالعب معجب 
بفكرة التوقيع مع املرينجي.

يذك�ر أن أورييه بدون ناٍد من�ذ الصيف املايض، بعد 
أن فس�خ توتنهام العقد معه بصورة ودية، وبالتايل 

يستطيع االنضمام مجاًنا إىل أي فريق.
وبدا مستقبل الالعب العاجي قاتًما مع السبريز بعد 

وصول إيمرسون رويال من برشلونة يف اليوم األخري 
م�ن فرتة االنتقاالت الصيفية، بصفقة قيمتها 25.7 

مليون إسرتليني.
يذك�ر أن ري�ال مدري�د يعان�ي ه�ذا املوس�م كث�رًيا 
ع�ىل مس�توى اإلصاب�ات يف مركزي الظه�ري األيمن 

واألير.
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عباس الالميرحيم الخالدي

أول إع�اٍم حرب�ي كان عىل يد إبن�ة عيل بن أبي طال�ب »عليهما وألهما 
الس�ام« حيث نقلت الحقيقة الكاملة من أولها آلخرها، مفصلة الحقد 
والجريمة البش�عة التي أرتكبت، بل وتعدت ذلك عندما وقفت يف مجلس 
اللع�ني الطاغي�ة يزي�د، وتكلمت بلغ�ة أبيها وأحرجت�ُه ففضحته وبني 

باطله وزيف رشعية حكمه أمام الحارضين .
لزين�ب فض�ل عىل الن�اس املوالني ملذهب أه�ل البيت، بل واإلس�ام كله 
بنق�ل الحقيقة، فَعِملَْت مالم يعمله الرجال، وهي التي كانت ال ُيرى لها 
ش�خص طيلة حياتها، ولكن الدهر الذي س�اقها لتكون اللسان الناطق 
املداف�ع عن اإلس�ام املحمدي، الذي أراد آل أبا س�فيان طم�ر فضائله، 

وجعله مثلما كتب إبن تيمية ومن لف لفه من املبغضني آلل محمد . 
مثلْت عقيلة الطالبيني األنموذج لكل النس�اء من السرية والرتبية، وهي 
البن�ت الكربى لفاطم�ة »عليها الس�ام »،ولها من األس�ماء كثريا وما 
إشتهرت به »أم املصائب«، ألنها شهدْت وفاة جدها محمد وأمها وأبيها 
وأخيها اإلمام الحس�ن وآخرها إستش�هاد اإلمام الحس�ني »عليهم وأله 
أفض�ل الصل�وات » كما ال ننىس ال�دور الكبري يف رعاي�ة وحماية األيتام 
ممن قىض آباءهم يف واقعة كرباء األليمة .  أننا اليوم نستذكر األربعني 
واملس�رية املليونية، فإنما نس�تذكر تل�ك البطلة املربي�ة الفاضلة،  التي 
جمع�ت صفات ل�م تحصل عليه�ا غريها من النس�اء، فه�ي الصديقة 
الصغ�رى، وعقيلة بني هاش�م ، وعقيلة الطالبي�ني, واملُوَثَّقة والعارفة 

والعاملة غري معلّمة, والفاضلة والكاملة, وعابدة آل عيّل، والسيدة.. 
كان لها دور بطويل وأسايس يف ثورة كرباء، التي تعترب من أهم األحداث، 
التي عصفت باألمة اإلس�امية بعد الرس�ول، و كان دورها مكما لدور 
أخيه�ا الحس�ین وأصحاب�ه، صعوبًة و تأث�رياً يف نرصة الدي�ن، فقادت 
مسرية الثورة بعد إستشهاد أخيها، بدورها اإلعامي الكبري.. فأوضحت 
للعال�م حقيق�ة الث�ورة وأبعادها وأهدافه�ا. رافقت أخيه�ا إىل كرباء، 
ووقفت إىل جانبه خال تلك الش�دائد، و ش�هدت املذبحة بكل مصائبها 
و مآس�يها، فرأت بعينيها يوَم عاشوراَء، كلَّ أحبتها يسريوَن إىل املعركة 
ويستشهدون، فُقتل أبناؤها وأخوتها و بنو هاشم، فما كانت إالّ صابرة 
محتس�بة عن�د ربها، بما جرى عليها من املصائ�ب، إنها زينب بنت عيل 
بن أبي طالب »صلوات ربي وس�امه عليه�م«. بقيت تلك الكلمات التي 
القته�ا، يف ديوان الكف�ر واإلنحراف، خالدة ليومنا ه�ذا يرددها التاريخ 
جي�ا بعد جيل » فِكْد كيَدك، واْس�َع س�عَيك، وناِصْب جه�دك، فوَاللِه ال 
تمحو ِذْكرَنا، وال ُتميت وحَينا، وال ُتدِرُك أَمَدنا، وال َترحُض عنك عارها ) 

أي ال تغسله (، وهل رأُيك إالّ َفَند، وأّيامك إالّ َعَدد، وجمعك إالّ َبَدد!! 
يوم ينادي املنادي: أالَ لَعنُة اللِه عىَل الظاملني..

هذا هو الخلود، وهذه هي الدعوة بالحسنى للحق ومنهجه، وهذه هي 
البطولة التي المثيل لها وال نضري..

آخر الحكومات اإلس�امية تمثلت يف خسارة حزب العدالة والتنمية باملغرب 
غالبية مقاعده يف اإلنتخاب�ات الربملانية األخرية وتدحرج الحزب من املركز 
األول يف انتخابات 2016 إىل املركز الثامن يف إنتخابات 2021. وان أهم أسباب 
تراجع تجربة حزب العدالة هو اإلنشقاقات الكبرية بني صفوفها والتي بدأت 
ي�وم إعفاء عبد اإلله إبن ك�ريان من منصب رئيس الحكومة حيث إنقس�م 
النقاش داخل الحزب حول ما إذا كان سعد الدين العثماني، الذي عّينه امللك 
خليفة إلبن كريان سيحافظ عىل رشوط هذا األخري لتشكيل الحكومة، لكن 
العثماني تخىّل عنها برسعة وقبل دخول خمسة أحزاب إىل الحكومة والحقاً 
لم يستطع إبن كريان الرتشح لوالية ثالثة داخل الحزب بسبب رفض تعديل 
قوانين�ه الداخلية مارفع وت�رية التوتر داخل الحزب وخلق تيارين عىل األقل 
واح�د مع العم�ل الحكومي والثاني مع رشوط إبن ك�ريان. كما أن موافقة 
حكومة يرأس�ها ح�زب العدال�ة والتنمية ع�ىل التطبيع م�ع إرسائيل أفقد 
الحزب قاعدته الجماهريي�ة وطاح به بني أنصاره ومويديه رغم التربيرات 
التي قدمها الحزب والتي لم تكن مقنعه لبعض قيادته التي إنشقت بعد هذا 
القرار، هذه الهزائم س�تنعكس سلباً عىل أطروحة اإلسام السيايس بشكل 
عام وستؤثر عىل األحزاب والتنظيمات التي تحمل شعار اإلسام السيايس يف 
الوطن العربي ولن يكون س�هاً أن تجد هذه االحزاب قاعدة أو تمويل يعيد 
النش�اط لها. أما يف العراق فإن تجربة اإلسام السيايس لها خصوصيتها يف 
الجانبني )الشيعي والسني( والتي كان للوعود التي أطلقتها هذه الحركات 
طوال س�نوات ولم تلتزم بها دور يف تراجع شعبيتها وانحسارها يف جمهور 
محدد. الخاف الخليجي انعكس بش�كل كبري عىل أحزاب اإلسام السيايس 
الس�نية رغم محاولة بعض هذه األحزاب إمساك العصا من الوسط اتجاه 
عاقاته�ا بالخليج، كم�ا أن قضايا مثل النازحني واملغيب�ني يف العراق أثرت 
بش�كل كبري عىل هذه األحزاب التي اس�تخدمت هذه األوراق بش�كل يسء 
أثر ع�ىل قاعتها الجماهريية، أما أحزاب اإلس�ام الس�يايس الش�يعية فقد 
تراجع�ت هي األخرى وفقدت الكثري من ش�عبيتها والدليل هو نتائج بعض 
هذه األحزاب يف اإلنتخابات األخرية لتلجأ هذه األحزاب إىل الدخول يف عبأءة 
)الحش�د الش�عبي( الذي انطلق بفتوى املرجعي�ة الدينية يف النجف األرشف 
لتحاول كس�ب بع�ض التأييد من باب الحرب ضد اإلره�اب ونجحت يف ذلك 
إىل حد ما إالّ أنها عادت وتراجعت خصوصاً بعد إنتفاضة ترشين وإستمرار 
الفس�اد الذي يتهمها الجمهور به تارة وبحمايته تارة أخرى. وبش�كل عام 
تتشابه تجربة اإلسام السيايس يف العراق بشقيه )السني والشيعي( يف عدة 
نقاط من أهمها موقفها الضبابي وغري الواضح من تواجد الواليات املتحدة 
األمريكية بالخصوص والغرب بش�كل عام وبينما كانت هذه األحزاب تعلن 
يف بيان�ات رس�مية عن رفضها للدور األمريكي والغرب�ي يف العلن وتتهم أي 
مناه�ض له�ا بالعمال�ة كانت قيادتها يف ال�رس تعقد اللقاءات مع س�فراء 

وممثيل والواليات املتحدة بل وصل الحال اىل رشاكات إقتصادية.

اختبار بسيط يكشف مدى صحة قلبك يف 90 ثانية فقط! نقابة الصحفيني: وسائل اإلعالم عكست كرم وإيامن العراقيني
ع�ن  بتضحيات اإلمام احلسني »عليه السالم« ص�ادر  تقري�ر  كش�ف 

مؤسس�ة القل�ب الربيطاني�ة، 
عن اختب�ار جديد يطلق عليه« 
اختبار الس�الم« الذى يساعد 
يف الكش�ف عن أمراض القلب، 
وكيف يخربك هذه االختبار عن 
م�دى اصابتك واملخاط�ر التي 
تحي�ط بك، خاص�ة أن أمراض 
القلب تؤثر عىل املايني س�نويا 
يف مختلف الفئات العمرية دون 
س�ابق إن�ذار، طبقا مل�ا ورد يف 

موقع اكسربيس.
اختب�ار  أن  التقري�ر  وأوض�ح 
اختبارا بس�يطا  يعد  الس�الم 
يقيم صحة قلبك من خال مدى 
قدرت�ك ع�ىل صعود الس�الم، 

الذى يمكن أن يخربك بإشارة إذا كنت معرضا 
لخط�ر اإلصابة أم ال، ووفقا ل مؤسس�ة القلب 
الربيطاني�ة فهناك حواىل 7.6 مليون ش�خص 
يعانون من أمراض القلب أو الدورة الدموية يف 
اململكة املتحدة، وع�ىل الرغم من اتجاه بعض 
البل�دان إىل تراج�ع االقبال ع�ىل التدخني، التي 
س�اعدت بش�كل كبري عىل الحد م�ن معدالت 

اإلصاب�ة بأم�راض القل�ب، ومع ذل�ك، ال يزال 
يؤثر بشكل مبارش عىل كثري من الناس، حيث 
تظل أمراض القلب الس�بب الرئييس للوفاة يف 
مختل�ف أنحاذ العال�م، وفقا ملنظم�ة الصحة 
العاملي�ة. وأوض�ح الخ�رباء أن م�رض القل�ب 
التاج�ة يحدث عندم�ا يتم حظر إم�داد القلب 
بالدم أو انقطاعه بس�بب تراكم املواد الدهنية 
يف الرشايني التاجية، وبمرور الوقت، يمكن أن 

تصبح ج�دران الرشايني مليئة 
بالرواسب الدهنية.

 ويقي�م اختبار الس�الم مدى 
اصابتك بأم�راض القلب، فإذا 
كان بإمكان�ك امل�ي يف أرب�ع 
رح�ات من ال�درج دون عناء، 
فه�ذا يش�ري إىل أن�ك لس�ت يف 
خطر، وإذا كان بإمكان إجراء 
اختبار السال يف أقل من دقيقة 
فه�ذا يش�ري اىل تمتعك بصحة 
اس�تغرقت  إذا  بينم�ا  جي�دة، 
أكثر من دقيقة ونصف لتسلق 
أربع درجات من السالم، فإن 
صح�ة قلب�ك مع�رض للخطر 

والبد من استشارة الطبيب.
وأجرى االختبار عىل نحو 165 
مشاركا، وأجرى كل مشارك بمدة الصعود عىل 
ع�دد محدد من درجات من الس�الم، للتحقق 
من صحة قلب�ك، وتبني أنه ما يقرب من واحد 
من كل ثاثة من املش�اركني يف الدراس�ة الذين 
صعدوا الدرج برسعة ال يزالون يظهرون خلًا 
يف وظائف القل�ب، وهي عامة محتملة ملرض 

القلب التاجي.

 عربت نقابة الصحفيني العراقيني عن شكرها 
واالرسة  االع�ام  وس�ائل  لكاف�ة  وامتنانه�ا 
الصحفي�ة والق�وات االمني�ة الت�ي اس�همت 
يف انج�اح الزي�ارة االربعينية لإلمام الحس�ني 
}عليه الس�ام{. وذكر بيان لها :«تتقدم نقابة 
واإلمتن�ان  بالش�كر  العراقي�ني  الصحفي�ني 
والعرف�ان لجمي�ع وس�ائل االع�ام العراقية 
والعربي�ة واالجنبية العامل�ة يف العراق وكذلك 
لجمي�ع الصحفيني من مراس�لني ومصورين 
وغريهم من الكوادر االعامية الس�اندة للدور 
الكب�ري والب�ارز يف نقل مراس�م زي�ارة االمام 
الحسني عليه السام يف ذكرى االربعينية وإبراز 
الصورة املرشقة لتلك الزي�ارة وما رافقها من 
تقديم كل اشكال الضيافة والخدمات للزائرين 
م�ن مختل�ف أنح�اء العالم الذين ح�روا اىل 

كرباء الحياء تلك الشعرية املقدسة«.
وأض�اف »كما كان لوس�ائل االعام وكوادرها 
التي اسهمت يف التغطية االعامية االثر الكبري 
الب�راز التنظي�م الذي ش�هدته الزي�ارة فضا 
ع�ن ماقدمته املواكب الحس�ينية من خدمات 

مختلف�ة للزائرين عكس�ت كرم ابن�اء العراق 
وتضحياته�م ايمان�ا منهم بتضحي�ات االمام 
الحس�ني واه�ل بيت�ه عليهم الس�ام من اجل 
نرصة الحق والحفاظ عىل القيم االنسانية التي 

جاءت بها رسالة الدين االسامي الحنيف«.
وتقدمت نقابة الصحفيني »بالشكر واالمتنان  

لجمي�ع الق�وات األمنية من قادة ومنتس�بني  
الت�ي ش�اركت يف الخط�ة االمني�ة الخاص�ة 
بالزي�ارة وانجاحه�ا وال ننىس يف ه�ذا الصدد 
الكوادر الصحية واصحاب املواكب الحس�ينية 
واملواطن�ني الذين س�اهموا كل م�ن موقعه يف 

هذه الزيارة املباركة«.

أعلن تطبي�ق مقاطع الفيديو القصرية »تيك ت�وك« وصوله إىل حاجز املليار 
مستخدم شهريا حول العالم.

وأش�ار موقع »جي إس إم آرينا« التقني املتخص�ص إىل أن »تيك توك« نجح 
يف ك�رس كل الحواجز السياس�ية الت�ي تضعها بعض البل�دان عىل التطبيق، 

باألخص الواليات املتحدة والهند.
يذك�ر أن موق�ع »إنس�تغرام« وصل إىل ه�ذا اإلنجاز يف صي�ف 2018، ولكن 
»إنس�تغرام« لم يواج�ه العقوبات والحظ�ر الذي يواجهه تطبي�ق تيك توك 

لكافة الجمهور.
وأقّر آدم موس�ريي، رئيس »إنس�تغرام«، بأن تيك توك أصبح منافسا كبريا، 
وأن تركي�ز التطبي�ق يحت�اج إىل التغي�ري من فرضيت�ه األصلي�ة املتمثلة يف 
كونه تطبيًقا ملش�اركة الصور إىل أربعة محاور رئيس�ية، املبدعني والفيديو 

والتسوق واملراسلة.

»تيك توك« يصل إىل حاجز املليار 
مستخدم شهريًا

اكتش�ف علماء فلك باالس�تعانة بتلس�كوب هابل الفضائي ومرصد أتاكاما 
املليمرتي الكبري، 6 مجرات يف الفضاء.

ووف�ق العلماء فإن هذه املجرات »ميتة«، وقد نفد الهيدروجني منها، والذي 
يعد رضوريا لتشّكل النجوم.

وأش�ار العلم�اء إىل أن هذه املجرات قد تش�كلت من خ�ال عمليات اندماج 
م�ع مجرات صغرية وغازات، حس�بما ذكر موق�ع »إنغادجيت« املتخصص 

باألخبار العلمية والتقنية.
ووفقا للموقع، فإن هذه املجرات »امليتة بصورة غري عادية« يعود عمرها إىل 

3 مليارات سنة بعد االنفجار الكبري.
وال ي�زال س�بب موت هذه املج�رات الرسيع غري معروف بالنس�بة للعلماء، 

وخصوصا اختفاء الهيدروجني.

العرب للدفع االلكرتوين APS توقع عقد رشاكة مع اسيا سيل لالتصاالتعلامء يكتشفون ستة جمرات يف الفضاء
بغداد/ خاص 

وقع�ت رشك�ة الع�رب للدف�ع 
االلكرتون�ي APS عق�د رشاكة 
م�ع ك�ربى رشكات االتصاالت 
العراقية  »اسياسيل » يف خطوة  
تع�د االوىل من نوعه�ا لتطوير 
الخدم�ة  املتميزة للمش�رتكني 
من زبائن  الرشكة > اذ سيتيح 
ه�ذا االتفاق تطوي�ر الخدمات 
الرقمية باحدث وس�ائل الدفع 
التطورات  ومواكبة  االلكرتوني 
العاملية بهذا املجال لخدمة اكرب 
رشيحة يف العراق تستخدم هذه 

الشبكة ، وتمكينهم من استخدام البطاقات 
االلكرتوني�ة م�ن ن�وع في�زا وماس�رت كارد 

العادة شحن االرصدة له���واتف املشرتكني  
باالضاف�ة اىل دف�ع فوات�ري خط�وط الهاتف 
بواسط��ة البط����اقات االئت���ماني��ة . 

ويذكر ان رشك�ة العرب للدفع 
عراقي�ة  رشك�ة  االلكرتون�ي 
تأسست سنة 2013 ومرخصة 
من قب�ل البنك املركزي العراقي 
للعم�ل كمزود لخدم�ات الدفع 
االلكرتوني يف العراق وقد عملت 
الرشك�ة عىل مدار 7 الس�نوات 
الدف�ع  وس�ائل  توف�ري  ع�ىل 
االلكرتوني الحديثة املعتمدة يف 
العال�م وحصلت عىل ش�هادات 
عاملي�ة يف معاي�ري االم�ان  كما 
حصل�ت ع�ىل رخص�ة عض�و 
رئييس من رشكة ماس�رت كارد 
وفي�زا العامليت�ني يف مجال اص�دار وتحصيل 

بطاقات الدفع اإللكرتوني بكافة انواعها.

يس�تقبل كوك�ب األرض عاصف�ة شمس�ية، تكون 
معتدلة مع وجود فرص للش�فق القطبي، بحس�ب 
تنبؤات أعلنتها اإلدارة الوطنية األمريكية للمحيطات 
والغاف الجوي، ومكتب األرصاد الجوية الربيطاني. 
وتص�ل ش�دة العاصف�ة إىل املس�توى G2، معت�دل 
نس�بًيا عىل مقياس العاصفة الشمسية املكون من 
خمس�ة مس�تويات، يعد مس�توى G5  ه�و األقوى 

عىل املقياس، وينتج عن العواصف الشمس�ية، التي 
س�نتعرف إليه�ا يف هذه الس�طور. لتوضيح طبيعة 
الظاه�رة، يق�ول يارس عبد الهادي، أس�تاذ بقس�م 
أبح�اث الش�مس والفضاء بمعهد البح�وث الفلكية 
والجيوفيزيقية بمرص، إن العواصف الشمس�ية أمر 
طبيعي جًدا، يحدث بسبب النشاط الشميس، الذي ال 
يتوقف أبًدا، فالشمس عبارة عن مفاعل نووي قوي 

يتح�ول في�ه الهيدروجني إىل هيلي�وم. ويضيف عبد 
اله�ادي ملوقع س�كاي نيوز عربية أن�ه برغم وجود 
مجال مغناطييس قوي، تخرج أحياًنا رياح شمسية 
تكون عبارة عن جس�يمات أولي�ة مثل اإللكرتونات 
والربوتونات، وهي من مكونات الذرة، وتسمى كتلة 
إكليلي�ة، وتصل إىل األرض يف وقت يرتاوح بني دقائق 

وساعات وفًقا لرسعة وقوة العاصفة.

عاصفة شمسية جتتاح األرض.. وهذه أرضارها

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


