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طهران تعلن عن تقدم كبير في 
مفاوضات فيينا

المراقب العراقي/ بغداد...
اكدت اللجن�ة املالية، امس الثالثاء، ان الحكوم�ة تباطأت بتنفيذ بنود 

موازنة العام الحايل، االمر الذي انعكس سلباً عىل السوق.
وق�ال عضو اللجنة جم�ال كوجر يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراقب 
العراق�ي«، إن »الحكوم�ة  بطيئ�ة يف تنفي�ذ املوازن�ة«، مش�را إىل أن 
»الطع�ون ُقِدَم�ت ع�ىل 10 فق�رات فقط م�ن 60 فقرة«، مبين�ا ان » 

الطعون ال تؤثر عىل رصف املوازنة«.
وبني ان »حركة الس�وق بطيئة والحكومة مطالبة باإلرساع   يف إطالق 
مستحقات املقاولني واملواطنني واإلرساع يف ايصال موازنات املحافظات 
والتي هي الدافع األساس يف تحريك السوق وتوفر فرص عمل كثرة«.
وأش�ار إىل أن »الحكوم�ة تجاوزت النصف األول م�ن العام دون رصف 

80% من املوازنة«.

المالية النيابية: الحكومة
 تباطأت بتنفيذ الموازنة

المراقب العراقي/ بغداد...
اكد النائب رعد حسني، امس الثالثاء، 
ان تحديد موعد لالنتخابات اثر سلباً 

عىل عقد جلسات مجلس النواب.
وق�ال حس�ني يف ترصي�ح صحف�ي 
تابعته »املراقب العراقي« إن »تحديد 
االنتخاب�ات يف االش�هر املقبل�ة اث�ر 
س�لبا ع�ىل عق�د الجلس�ات حي�ث 
اصبح اعضاء الربمل�ان يعتقدون انه 
ال جدوى من عقد اي جلس�ة كما ان 
اغلبه�م مرش�حون ايض�ا ويعملون 

عىل تهيئة اوضاعهم«.

وتابع أن “مناقش�ة واستدعاء قادة 
اىل  يحت�اج  ال  امني�ني  ومس�ؤولني 
عقد جلس�ة وانم�ا يمكن مناقش�ة 
مواضيعهم ضمن القاعة الدستورية 
او اللجن�ة املختص�ة فيه�م وحت�ى 
ال�وزراء يمك�ن مناقش�تهم ضم�ن 
اللجان املعنية بهذه الوزارة املعينة”.

وتاب�ع أن “حقيقة جلس�ات الربملان 
ومن�ذ التصويت عىل قان�ون املوازنة 
ولغاي�ة االن لم تكن مقنعة وليس�ت 
كافي�ة يف ظل الظروف الت�ي مر بها 

العراق”.

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�دت لجن�ة الرتبية النيابي�ة، امس 
الثالثاء، ان العراق الزال يعمل بنظام 
امل�دارس الكرفاني�ة، فيم�ا بينت انه 
م�ن املس�تغرب ان البلد غن�ي نفطيا 

ويعيش يف عام 2021.
وق�ال عضو اللجن�ة رعد املكصويص 
يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »الع�راق لدي�ه مدارس 
كرفاني�ة وطيني�ة اىل اآلن ونح�ن يف 
أن  مؤك�دا   ،»2021 ع�ام  منتص�ف 
»هذا األمر غر صحيح وأن مش�كلة 
االبني�ة املدرس�ية ه�ي أم املش�اكل 
بالرتبي�ة، حيث أن الص�ف الواحد يف 
بعض امل�دارس يضم 70 - 90 طالبا، 
وهذا اليس�اعد الطالب عىل استقبال 

الدروس«.
»وزارة  أن  املكص�ويص،  وأض�اف 
الرتبي�ة والحكوم�ات املحلي�ة قامت 
به�دم واعادة بناء ع�دد من املدارس، 
لكن من الصعوبة يف هذه الفرتة جعل 
ال�دوام احاديا رغم م�ي الحكومة 
االتحادية والحكوم�ات املحلية ببناء 
مايقارب الفي مدرس�ة«، الفتا إىل أن 
»العراق يعتزم بناء الف مدرس�ة هذا 
الع�ام ضمن الق�رض الصيني، وهذا 

األمر أدرج يف املوازنة«.
وأك�د املكص�ويص، »حاج�ة البلد اىل 
ال�ف مدرس�ة اخ�رى لغ�رض انهاء 
ال�دوام الرباعي والثالث�ي«،  مبينا أن 
»الدوام سيبقى ثنائيا حتى بعد توفر 

هذا العدد من املدارس«.

نائب: تحديد موعد االنتخابات 
أثر سلبًا على عمل البرلمان

في عام »2021« مدارس 
كرفانية ببلد نفطي!

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي 
الكمي�ات املجه�زة  النف�ط  ضاعف�ْت وزارة 
الحكومي�ة واألهلي�ة يف بغ�داد  املول�دات  اىل 
واملحافظ�ات بالتزام�ن مع ارتف�اع درجات 
الحرارة، بينما أعلنت وزارة الكهرباء أن لديها 
خطة جاهزة لزيادة س�اعات التجهيز مطلع 
حزيران الج�اري , إال أنه رسعان ما تراجعت 
س�اعات تجهيز الكهرباء مع ارتفاع درجات 
التالع�ب  املول�دات  الح�رارة وب�دأ أصح�اب 

باالسعار.
واُحبط�ت أح�الم املواط�ن العراق�ي بالتنعم 
بس�اعات مس�تقرة من الطاق�ة الكهربائية 
,فالوزارة رسعان ما ألقت اللوم عىل عمليات 
اس�تهداف االب�راج الناقل�ة للكهرب�اء ما بني 
املحافظ�ات , رغم مخاطباتها وزارتي الدفاع 
والداخلي�ة برضورة حماية االبراج , فالوزارة 
بع�ض  مش�ايخ  اىل  ضخم�ة  أم�واال  تدف�ع 
العشائر يف املناطق الغربية من أجل حمايتها 
, حي�ث أصبحت عملي�ة تدمر االب�راج لعبة 
يتخذها البعض لزيادة ضخ االموال للعش�ائر 
, أما يف الجنوب فاالشتباكات املسلحة ما بني 
العش�ائر واستخدام االس�لحة الثقيلة بسبب 
الخالفات وراء تدمر االبراج , ما سبب رضرا 

يف تجهيز املواطن بالكهرباء. 
وزارة الكهرباء كشفت ،عن إجراءاتها بشأن 

حماي�ة أبراج نقل الطاقة، حيث قال املتحدث 
باس�مها أحم�د م�وىس » إن ال�وزارة اتخذت 
جمل�ة م�ن اإلج�راءات، ش�ملت مخاطب�ات 
رسمية لوزارتي الدفاع والداخلية ومناشدات 
للق�وات املاس�كة ل�الرض، ب�رضورة توفر 
الحماي�ة الالزم�ة لألب�راج الناقل�ة للطاق�ة، 
الفت�ًا اىل أن وزي�ر الكهرب�اء طال�ب مديرية 
حماية الطاق�ة بتوفر اإلجراءات الالزمة من 
خالل ربط الكامرات الحرارية عىل مس�ارات 

الخطوط الناقلة للطاقة.
وجه�اء  م�ع  اجتمع�ت  ال�وزارة  أن  وتاب�ع 

العش�ائر واملختاري�ن يف املناطق التي تش�هد 
تواج�د أب�راج، باالضاف�ة إىل الدوائ�ر التابعة 
للمحافظ�ات واالقضية والنواح�ي، من أجل 
حثه�م عىل حماية الخط�وط والبنى التحتية 

واالسرتاتيجية التابعة للكهرباء.
وملعرف�ة املزيد ع�ن معان�اة املواطن يف فصل 
الصي�ف , أكد املخت�ص بالش�أن االقتصادي 
جاس�م الطائي: أن إج�راءات وزارة الكهرباء 
ل�م تفل�ح بمنحه�ا االم�وال لبعض مش�ايخ 

الغربية يف حماية االبراج ...
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بين فشل الوزارة وسطوة العشائر
الكهرباء تشد الرحال مع »موجة الحر«

ضربات المقاومة تدفع القوات األميركية 
إلى التلويح بـ»راية« االنسحاب   

واشنطن »تلملم« حقائب جنودها من القواعد

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
من�ذ أن اس�تهدفت الطائ�رات االمركية 
ق�ادة الن�رص يف مطار بغ�داد مطلع عام 
»2020« املن�رصم، وعني قاطني القواعد 
االمركي�ة التن�ام، من وط�أة الصواريخ 
التي تباغتهم ب�ني الحني واآلخر، وتلحق 
بهم خسائر مادية كبرة وأحياناً برشية.
وكثفت فصائ�ل املقاومة م�ن عملياتها 
العس�كرية عىل مدار ع�ام ونصف العام 
إلجب�ار تل�ك الق�وات الت�ي دخل�ت بعد 
ع�ام »2014« بذريع�ة محارب�ة داعش 
ع�ىل االنس�حاب م�ن قواعده�ا، حي�ث 
استهدفت قواعد )عني االسد- فكتوريا- 
بل�د( وقواع�د أخ�رى بش�كل متواصل، 
كم�ا وجه�ت رضب�ات اىل أرت�ال الدع�م 
اللوجس�تي التي تنقل امل�ؤن واملعدات اىل 

الجيش االمريكي.
وص�وت الربمل�ان ع�ىل ق�رار أجمع عىل 
رضورة جدولة س�حب الق�وات االجنبية 
من داخ�ل العراق، بعد أي�ام عىل جريمة 
املط�ار التي نفذتها الطائ�رات االمركية 
إِبَّاَن والية الرئيس السابق دونالد ترامب، 
إال أن وصول »جو بايدن« اىل سدة الحكم 
َ اىل ح�د ما يف السياس�ية الخارجية،  َغرَّ
وعمد يف أش�هره االوىل عىل س�حب قواته 

من أفغانستان.
وكش�فت مصادر إعالمية أن واش�نطن 
أرسلت دعوة اىل رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي للحض�ور اىل واش�نطن، فيما 
بين�ت أن املل�ف االول يف ذل�ك اللق�اء هو 
بحث سحب القوات االجنبية من العراق.

وأقدم�ت اإلدارة االمركي�ة عىل س�حب 
قواتها العس�كرية من أفغانستان، وهو 
م�ؤرش يوضح نيته�ا بج�الء قواتها من 
املواقع التي تكبدت فيها خس�ائر مادية 
وبرشية ومنه�ا العراق بحس�ب ما يرى 

مراقبون للشأن السيايس.
وحول هذا املوضوع يرى املحلل السيايس 
محم�ود الهاش�مي أن »رغب�ة الوالي�ات 
املتحدة باالنس�حاب م�ن منطقة الرشق 

االوس�ط لم تأِت من مجرد عمل تكتيكي 
فرضته ظروف مرحلية ،بل إنها س�جلت 
أدائه�ا خ�الل ه�ذه  فش�ال واضح�ا يف 
املنطقة عىل جميع االصعدة ،فقد فشلت 
بأفغانس�تان وس�وريا والع�راق ولبنان 
وفلس�طني وإي�ران ،حتى انته�ى الرأي 
بالرئيس الس�ابق )ترام�ب ( بالقول: لم 
تعد منطقة الرشق االوسط من أولوياتنا 

ونحن غر مهتمني لنفط الخليج !«.
وأرج�ع الهاش�مي يف حدي�ث خ�ص به 
االنس�حاب  ني�ة  العراق�ي«  »املراق�ب 
لعدة أس�باب »منها يرج�ع إىل االقتصاد 

االمرك�ي وتأث�ر اإلنف�اق ع�ىل املواقع 
اىل  باالضاف�ة  باملنطق�ة،  العس�كرية 
رضبات املقاومة وتماس�كها يف مواجهة  
إدارة  يف  والفش�ل  االمرك�ي،  التواج�د 
ملف�ات املنطق�ة وتزاي�د النقم�ة ع�ىل 

أمركا«.
وأوض�ح أن »االع�الن االمرك�ي يؤكد أن 
الق�وات العس�كرية االمركي�ة س�تتجه 
اىل منطق�ة املحيط اله�ادي حيث الخطر 
الصين�ي، ولك�ن االعتق�اد الحقيقي هو 
أن الوض�ع الداخيل االمركي وما يش�هد 
من انقس�ام مجتمع�ي وعرق�ي وديني 

وس�يايس ينذر بخط�ر  ويدعو أمركا اىل 
مللمة أطراف تمددها العاملي«.

ولف�ت املحل�ل الس�يايس اىل أن »رئي�س 
اللجن�ة الفني�ة العراقية للتف�اوض مع 
االم�ركان الفري�ق الرك�ن عب�د األم�ر 
الش�مري أكد بع�د انتهاء االجتم�اع، أن 
واش�نطن س�تعمل ع�ىل س�حب قواتها 
م�ن الع�راق باتج�اه ال�دول املج�اورة ، 
وهي إش�ارة واضحة لالنسحاب، كما أن 
س�حب الدفاع�ات الجوي�ة )الباتريوت( 
من العراق وس�وريا والسعودية واالردن 
إع�الن واضح بب�دء ذلك ،ليكون س�حب 

قواتهم من أفغانستان االشارة الثانية«.
ونوه الهاش�مي اىل أن »زي�ارة الكاظمي 
اىل واش�نطن تأت�ي لرتتيب الف�راغ الذي 
س�يعقب االنسحاب االمركي من العراق 
واملنطق�ة، واىل أي حد يك�ون الكاظمي 

ضامنا للمصالح االمركية« . 
يش�ار اىل أن الق�وات االمريكية كانت قد 
انس�حبت من أفغانس�تان بش�كل كيل، 
وم�ن املتوقع أن تقبل ع�ىل ذات الخطوة 
يف الع�راق، لكنه�ا تبحث ع�ن بديل يحل 
محله�ا ويحف�ظ مصالحه�ا بمنطق�ة 

الرشق األوسط.

المراقب العراقي/ خاص...
فعلته�ا الكتل السياس�ية، وأخل�ت بنصاب 
جلس�ة الربملان التي كان م�ن املزمع عقدها 
أم�س الثالث�اء، ملناقش�ة عدد م�ن القضايا 
الحساس�ة أبرزها ملف االنته�اكات الرتكية 
عىل الس�يادة العراقي�ة، باالضاف�ة اىل ملف 
ال�دوالر الذي بات الش�غل الش�اغل للغالبية 
العظم�ى من أبن�اء الش�عب العراقي نتيجة 
لتأثره بشكل مبارش عىل »املعيشة« والقوت 
اليوم�ي، لتخترص تل�ك الكت�ل الطريق أمام 
محاوالت إصالح ملف »الدوالر« باس�تضافة 

محاف�ظ البنك املرك�زي كإج�راء »خجول« 
ملواجه�ة االزم�ة، لك�ن ه�ذا االم�ر ف�ره 
مختصون بأنه »ضحك« عىل ذقون الشعب.

وج�ود  اىل  األم�ر  ه�ذا  ع�زوا  مختص�ون 
»إخف�اق« يف إدارة الربملان متمثال برئاس�ته 
س�يما الرئيس محم�د الحلب�ويس، متهمني 
إي�اه باختص�ار الع�راق بمحافظت�ه االنبار 
ومحاوالته ممارسة التضليل االنتخابي عىل 

شعبه أسوة بباقي النواب.
وأعلن�ت الدائ�رة اإلعالمي�ة ملجل�س النواب، 
أم�س الثالثاء، عن تأجيل جلس�ة الربملان إىل 

ي�وم األح�د املقبل، بس�بب اخت�الل النصاب 
القانون�ي، وذل�ك بع�د أن أجمع�ت عدد من 
الكتل عىل وجود محاوالت سياسية لتعطيل 
عمل الربملان بسبب انشغال الكتل بالحمالت 

االنتخابية.
وأمام مسلس�ل املعان�اة املس�تمرة من قبل 
املواط�ن العراق�ي س�يما يف قضي�ة ارتف�اع 
أس�عار رصف ال�دوالر وغ�الء املعيش�ة وما 
ترتب عليها من آثار اقتصادية باتت واضحة 
للقايص والداني وعدم الس�يطرة عىل أسعار 
الس�وق من قبل الجه�ات الحكومية، يبقى 
الربملان الذي يعترب ممثال للشعب عاجزا عن 
اتخ�اذ إج�راءات حقيقية ش�أنها التخفيف 
أو إنه�اء معان�اة املواطنني املتعلق�ة بامللف 
االقتصادي، حتى وصل الحال اىل عدم القدرة 
عىل عقد أي جلس�ة نيابية تتضمن مناقشة 
الواقع االقتصادي املؤلم، خصوصا أن جلسة 
الربملان التي من املؤم�ل أن تعقد ظهر أمس 
الثالثاء فشلت يف ذلك بسبب اختالفات حادة 
ب�ني أعض�اء الكتل ح�ول املل�ف االقتصادي 
من جهة وكذلك ملف الس�يادة واالنتهاكات 
الرتكي�ة ع�ىل االرايض العراقي�ة م�ن جه�ة 

أخرى.
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البرلمان يطفئ جلسة محافظ البنك 
المركزي بـ »قدح« ماء و«مداولة« 
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الوساطات أمام حائط مسدود .. مأرب 
تعود إلى االشتعال

الصحة تسعى لتلقيح الطلبة فوق سن الـ 18 عامًا
المراقب العراقي/بغداد ...

ام�س  النيابي�ة،  الرتبي�ة  لجن�ة  كش�فت 
الثالثاء، عن مس�اع صحية لتلقيح الطلبة 

فوق سن ال� 18 عاماً. 
وق�ال رئيس لجن�ة الرتبي�ة النيابية قيص 
تابعت�ه  صحف�ي  ترصي�ح  يف  الي�ارسي 
»املراق�ب العراقي« إن«اللجنة ش�ددت عىل 

رضورة أن يكون ال�دوام حضورياً يف العام 
املقبل لكافة املراحل، يف حال اس�تمرار عدد 
اإلصاب�ات به�ذا الوض�ع، م�ع اإلقبال عىل 

التلقيح ضد فايروس كورونا«.
وأض�اف أن »وزارة الصح�ة لديه�ا خط�ة 
الطلب�ة ف�وق س�ن 18  لتلقي�ح  صحي�ة 
التعليمي�ة  الك�وادر  اىل  باإلضاف�ة  عام�اً 

والتدريس�ية«، مش�راً اىل أنه »س�يتم عقد 
اجتم�اع بع�د انته�اء امتحان�ات املرحل�ة 
الع�ام  بداي�ة  موع�د  لتحدي�د  االعدادي�ة 

الدرايس«.
ولف�ت اىل  أن »لجنة الرتبي�ة ترى أن يكون 
بداي�ة الع�ام ال�درايس يف منتص�ف ش�هر 

أيلول«.

المراقب العراقي/ بغداد ...
كشف النائب رحيم الدراجي،امس الثالثاء، عن ملفات فساد 
كبرة يف وزارة النف�ط، فيما بني أن تكلفة الغذاء للموظفني 

اسبوعياً بلغت 400 مليون.
 وقال الدراجي يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« 
ان »تكلف�ة غذاء 60 موظفا اس�بوعيا يف احدى دوائر وزارة 

النفط وصلت لنحو 400 مليون«. 
واضاف، ان »طقم العم�ل للمهندس الواحد املكون من بدلة 

وخوذة وحذاء تكلف الدولة 15 مليون دينار«.
وتاب�ع، أن »دوائ�ر يف وزارة النف�ط تطب�ع مجل�ة ش�هرية 
تكلفتها وصلت اىل خمس�ة مليارات دينار«. ودعا الدراجي، 
»املواطن�ني اىل ثورة انتخابية كبرة للقضاء عىل الفس�اد يف 

البالد«.

تكلفة غذاء 60 موظفًا تبلغ 
»400« مليون دينار أسبوعيا!!

في هذا العدد
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الطبقة السياسية »تخذل« جماهيرها تحت قبة التشريع

رئيس البرلمان منشغل بـ »تضليل« الناخبين 
ومحافظ البنك المركزي بال »استجواب«

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
فعلته�ا الكت�ل السياس�ية، وأخلت بنصاب 
جلس�ة الربملان التي كان من املزمع عقدها 
أم�س الثالثاء، ملناقش�ة عدد م�ن القضايا 
الحساس�ة أبرزها ملف االنتهاكات الرتكية 
عىل الس�يادة العراقية، باالضاف�ة اىل ملف 
الدوالر الذي بات الش�غل الش�اغل للغالبية 
العظم�ى م�ن أبن�اء الش�����عب العراقي 
نتيج�ة لتأث�ره بش�ك�����ل مب�ارش عىل 
لتخت�ر  اليوم�ي،  والق�وت  »املعيش�ة« 
تل�ك الكت�ل الطريق أمام مح�اوالت إصالح 
ملف »ال�دوالر« باس�تضافة محافظ البنك 
»خج������ول«  كإج������راء  املرك�زي 
ملواجهة االزمة، لكن ه������ذا االمر فرسه 
مختص�ون بأن���ه »ضح�ك« ع�ىل ذق�ون 

الشعب.
وج�ود  اىل  األم�ر  ه�ذا  ع�زوا  مختص�ون 
»إخفاق« يف إدارة الربملان متمثال برئاس�ته 
س�يما الرئيس محمد الحلب�ويس، متهمني 
إي�اه باختص��������ار العراق بمحافظته 
االنبار ومحاوالته مم�����ارس�ة التضليل 
االنتخاب�ي ع�ىل ش�ع���به أس�وة بباق�ي 

النواب.
وأعلن�ت الدائ�رة اإلعالمية ملجل�س النواب، 
أمس الثالثاء، عن تأجيل جلس�ة الربملان إىل 
ي�وم األحد املقبل، بس�بب اخت�الل النصاب 
ع�دد  أجمع�ت  أن  بع�د  وذل�ك  القانون�ي، 
م�ن الكتل عىل وج�ود محاوالت سياس�ية 
لتعطيل عمل الربملان بس�بب انشغال الكتل 

بالحمالت االنتخابية.
وأمام مسلس�ل املعاناة املس�تمرة من قبل 
املواط�ن العراق�ي س�يما يف قضي�ة ارتفاع 
أس�عار رصف ال�دوالر وغالء املعيش�ة وما 
ترت�ب عليه�ا م�ن آث�ار اقتصادي�ة بات�ت 
واضحة للق�ايص والداني وعدم الس�يطرة 
ع�ىل أس�عار الس�وق م�ن قب�ل الجه�ات 

الحكومي�ة، يبقى الربملان الذي يعترب ممثال 
للشعب عاجزا عن اتخاذ إجراءات حقيقية 
ش�أنها التخفيف أو إنهاء معاناة املواطنني 

املتعلق�ة باملل�ف االقتص�ادي، حت�ى وصل 
الحال اىل ع�دم القدرة عىل عقد أي جلس�ة 
نيابية تتضمن مناقش�ة الواقع االقتصادي 

املؤلم، خصوصا أن جلسة الربملان التي من 
املؤم�ل أن تعقد ظهر أمس الثالثاء فش�لت 
يف ذلك بس�بب اختالفات ح�ادة بني أعضاء 

الكت�ل ح�ول املل�ف االقتصادي م�ن جهة 
وكذل�ك ملف الس�يادة واالنتهاكات الرتكية 

عىل االرايض العراقية من جهة أخرى.

الكت�ل  بع�ض  تح�اول  الص�دد،  ذات  ويف 
السياس�ية وعرب اللج�ان التي ترتأس�ها أو 
تش�كل جزًءا من عضويتها فيها أن »تقلل« 
من نقمة الش�عب عىل املآيس التي يعيشها 
وذلك من خالل إجراءات خجولة للغاية كان 
آخرها اس�تضافة محافظ البنك املركزي يف 
اجتم�اع مصغر، بع�د أن خلصت االتفاقات 
السياس�ية واملصالح الحزبية إىل  تس�ويف 

استجوابة.
وب�دوره، اعت�رب الكاتب والصحف�ي هادي 
جل�و مرع�ي، أن »مجل�س النواب ل�م يعد 
مؤسس�ة تمثل الشعب بس����بب انشغال 
وأعضائ�ه  الحلب�ويس  محم�د  رئيس�ه 
بالحم�الت االنتخابي�ة بعيدا ع�ن تطلعات 
الش�عب العراق�ي«، منتق�دا أن »الحلبويس 
يخت�ر الع�راق بمحافظته االنب�ار وهذا 
أم�ر مرفوض س�يما أن�ه رئيس للس�لطة 

الترشيعية العراقية«.
»املراق�ب  ل��  تري�ح  يف  مرع�ي،  وق�ال 
العراق�ي« إن »ه�ذه املتغرات قد س�اهمت 
بش�كل كب�ر يف فت�ح ملف����ات الفس�اد 
الكاظم�ي  وزراء  اس�تجواب  وعملي�ات 

واملقرين«.
أم�ا بخص�وص اس�تضافة محاف�ظ البنك 
املركزي، رأى مرعي، أن »هذه االس�تضافة 
ه�ي »ضح�ك ع�ىل الذق�ون« واس�تخفاف 
بمش�اعر الش�ارع العراقي ال�ذي ال يعرف 
كي�ف يدب�ر معيش�ته يف ظل ارتفاع س�عر 
السياس�ية  االتفاق�ات  بس�بب  ال�دوالر 

والحكومة«.
وأكمل أن »الطبقة السياسية همها الوحيد 
االس�تعراض  الف�������رتة  ه�ذه  خ�الل 
اإلعالم�ي والتق�اط الص�ور ونرشه�ا عىل 
التواص�ل االجتماع�ي، ب�دال م�ن  مواق�ع 
طرح مش�اريع حلول واقعية لحل األزمات 

القائمة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد عض�و مجلس الن�واب عباس ياب�ر العطايف، امس 
الثالث�اء، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
ل�م تكن بمس�توى الطم�وح لغاية االن، مش�را اىل ان 

الكاظم�ي وفريقه الحكوم�ي يتحدثون ع�ن انجازات 
وهمية  ال أساس لها عىل أرض الواقع.

وقال العطايف، يف تري�ح تابعته »املراقب العراقي« إن 
»الس�نة األوىل من عمر حكومة الكاظمي اكتملت وهي 

تحمل منجزات ال اساس لها عىل أرض الواقع«.
وأض�اف أن »هن�اك جملة من اإلخفاقات س�جلت عىل 
الكاظم�ي وفريقه الحكوم�ي«، مش�را إىل أن »الواقع 
الس�يايس والخدم�ي واالقتصادي يتجه نحو االس�وأ يف 

ظل استمرار حكومة الكاظمي«.
وكان النائ�ب عن واس�ط عباس ياب�ر اعترب يف تريح 
س�ابق، أهايل املحافظة خاب�ت أمالهم بعد زيارة رئيس 

الحكومة، مبينا أن الكاظمي سوق لهم الوعود فقط.

مالحظات بالجملة على حكومة الكاظمي و »انجازات« ال اساس لها في الواقع

تغريدة

المحلل السياسي عباس العرداوي

الخبيث  البريطاني    المشروع 
الحكام السيطرة على الحكم 
ب���دأت تتضح  الع���راق  في 

صورته وتنضج ادواته. 
مكشوفة  البريطانية  اللعبة 
الس���يما من خ���ال الطريقة 
الس���فير  يطرحه���ا  الت���ي 
بغ���داد  ف���ي  البريطان���ي 
وتحركات���ه الدقيقة بادوات 

من لندن.

عشائر االنبار: ملف »االقليم« انتخابي وال نية شعبية إلنشائه
املراقب العراقي/ بغداد...

ق�ال املتحدث باس�م مقاتيل عش�ائر االنبار الش�يخ غس�ان العيث�اوي، امس 
الثالث�اء، ان اقليم محافظة االنبار هو ملف يطرح  بني فرتة واخرى وألس�باب 
انتخابي�ة، مؤكدا عدم وج�ود نية ش�عبية او جماهرية النش�اء االقليم.وقال 
العيث�اوي، يف تري�ح تابعت�ه »املراقب العراق�ي« إن »اقلي�م محافظة االنبار 
ه�و ملف يطرح بني فرتة واخ�رى للناس، وهناك دع�وات متكررة تظهر ايضا 
ب�ني فرتة واخرى النش�اء ه�ذا االقليم«، الفت�ا اىل أن »طرح ه�ذا املوضوع هو 
ام�ر س�يايس يحصل كلما اقرتب�ت االنتخابات او بعض املناس�بات االخرى، او 
يطرح بس�بب وجود خالفات سياسية بني جهة سياسية معينة واخرى«.وبني 
العيث�اوي، ان »الخالف�ات مع الحكومة املركزية ت�ؤدي ايضا اىل ظهور اصوات 
تدع�و اىل األقلم�ة، لكن ما ن�راه عىل ارض الواق�ع يف االنبار بخ�الف ما يطرح 
جملة وتفصيال، حيث ال توجد هناك أي نية شعبية او جماهرية النشاء اقليم 
او الدع�وة اىل ذل�ك«، عازيا ذلك اىل »االس�تقرار الس�يايس يف البل�د وخاصة بني 
محافظ�ة االنب�ار والحكومة املركزي�ة يف الوقت الحايل وعدم وج�ود الخالفات 

السياسية هناك، والعمل السيايس يسر بها بدرجة عالية من التنسيق«.

النزاهة النيابية تحسم 
الجدل حول طعن الحكومة 
بالموازنة وتضع شروطا له

املراقب العراقي/ بغداد...
اكد عضو لجنة النزاهة النيابية حس�ن ش�اكر، امس الثالثاء، 
ان املوازن�ة ت�م التصويت عليها بش�كل قانوني وهي س�ارية 
املفعول حالي�ا، مؤكدة امكانية الحكوم�ة بالطعن لكن وفقا 

لرشوط.
وقال ش�اكر، يف تريح تابعته »املراقب العراقي« إن »املوازنة 
تم التصويت عليها بشكل قانوني وهي سارية املفعول حاليا، 
والحكوم�ة م�ن حقها ان تطع�ن فيها ولكن الطع�ن ال بد ان 
يك�ون حقيق�ي وواقعي«، الفت�ا اىل انهم » رفض�وا التصويت 
عىل الق�روض الداخلية والخارجية هذا العام بس�بب تس�بب 
ه�ذه القروض بخس�ائر فادحة للش�عب العراق�ي وتؤدي اىل 
انهيار رصي�د البنك املركزي، لذلك الحكومة اضطرت اىل زيادة 
س�عر رصف الدوالر بنس�بة 22% وهذا ما اثر بصورة س�لبية 
عىل املواطن، فاذا كانت الحكومة غر قادرة عىل دفع الرواتب 
كيف س�تقوم باضاف�ة درجات وظيفية اخ�رى جديدة؟ وملن 

هذه الدرجات؟«.
 واشار شاكر اىل ان »العراق فيه بطالة كبرة ونتمنى ان تتاح 
الفرص�ة للجميع للتعني، ولكن العراق لي�س لديه قدرة مالية 
لدف�ع الرواتب«، مضيفا ان »س�عر رصف الدوالر لو بقي عىل 

ما هو عليه وصل العراق اىل االفالس يف نهاية عام 2022«.

بالــوثيقـة

ف����ي نين����وى.. ص����دور ق����رار بإرجاع 
مسؤول متهم بالفساد الى منصبه.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، ام�س الثالث�اء، عن 
إلق�اء القب�ض ع�ىل مته������م أق�دم عىل 
تسليب عجلة وقتل سائقها ورميه عىل جانب 

الطريق.
»املراق�ب  تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة،  وقال�ت 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »مف�ارز مديرية 
مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام 
النهروان من إلقاء القبض عىل متهم أقدم عىل 

تسليب عجلة وقتل سائقها ورميه عىل جانب 
الطريق«.

وأضاف البي�ان أن »املفارز وم�ن خالل جمع 
املعلوم�ات والبح�ث والتح�ري تمكن�ت م�ن 
الوص�ول إىل الجان�ي وألق�ت القب�ض علي�ه، 
حي�ث تم تدوين أقواله وتص���ديقها قضائيا 
باالع�رتاف وق�رر ق�ايض التحقي�ق توقيف�ه 
وف�ق أحكام املادة ٤0٦ م�ن قانون العقوبات 

العراقي«.

املراقب العراقي/ النجف االرشف...
تمكنت قوات الدف�اع املدني، امس الثالثاء، من 
الس�يطرة عىل حادث حريق كب�ر اندلع داخل 
عدد من مكات�ب بيع الخضار وش�احنات براد 

عدد اثنني يف علوة النجف وسط املحافظة.
وقال�ت مديري�ة الدف�اع املدني، يف بي�ان تلقت 
»املراقب العراقي« نسخة منه، إن »فرق الدفاع 
املدن�ي طوقت  الحادث وعزل�ت النران ومنعت 
اتس�اع الس�نتها التي كادت ان تلته�م مكاتب 

العل�وة بالكام�ل لوال تدخل ف�رق الدفاع املدني 
بالوق�ت املناس�ب ، حي�ث انهت الح�ادث دون 
تس�جيل اصابات او خسائر برشية مع تحجيم 

ارضارها املادية«.
وبحس�ب البي�ان فأنه »ع�ىل اثر ذل�ك تم فتح 
تحقي�ق يف مركز الرشطة املس�ؤول عن الرقعة 
الجغرافي�ة باالعتم�اد عىل تقرير خب�ر االدلة 
الجنائي�ة لتحديد اس�باب ان�دالع الحريق بادئ 

األمر«.

الداخلية تطيح بمتهم »سلب« 
عجلة وقتل صاحبها جنويب بغداد

الدفاع المدين يسيطر عىل حريق
 يف »علوة« النجف

ين
ألم

ط ا
شري

ال

صــدور امـــر باستقـــدام محــافظ بابل ورئيس مجلــس المحــافظــة
املراقب العراقي/ بغداد...

كش�فت هي�اة النزاه�ة االتحاديَّ�ة، امس 
الثالث�اء، ع�ن إص�دار محكم�ة التحقيق 
يف  النزاه�ة  بقضاي�ا  بالنظ�ر  �ة  املختصَّ
محافظ�ة باب�ل أم�ر اس�تقداٍم للمحافظ 
ورئي�س مجل�س املحافظ�ة؛ ع�ىل خلفيَّة 

إصدار أمٍر مخالٍف للقانون والدستور.
وقال�ت دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة، يف 
بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراق�ي« نس�خة 
من�ه إنَّ »تفاصي�ل القضيَّة الت�ي حققت 
إىل  تش�ر  القض�اء،  اىل  وأحالته�ا  فيه�ا 
إص�دار محافظ بابل أم�راً  بتألي�ف هيئٍة 

يرتأس�ها أح�د األش�خاص تحت مس�مى 
)هيئ�ة مكافحة الفس�اد وإدارة األزمات( 
بناًء عىل قرار مجل�س املحافظة)املنحل(؛ 
مخالف�ٍة  بص�ورٍة  أعماله�ا  ملمارس�ة 
للقان�ون والدس�تور«، مبين�ة أن�ه »وتبعاً 
لتل�ك املعطيات ق�رَّرت املحكمة إصدار أمر 
اس�تقداٍم ملحافظ�ة باب�ل ورئيس مجلس 
املحافظة اس�تناداً إىل أحكام املادة  )٣٣١( 

من قانون العقوبات«.
أعلن�ت  ق�د  كان�ت  الهيئ�ة  أن  إىل  يش�ار 
مطل�ع ترشي�ن األول املايض ع�ن ضبطها 
أشخاصاً يف محافظة نينوى كانوا يرومون 

اس�تحصال املوافقة عىل فتح  فرع ملكتب 
للهيئ�ة املزعوم�ة يف املحافظة اس�تناداً إىل 
األم�ر الصادر عن محاف�ظ بابل، بعد فتح 

الفرع الرئيس يف محافظة بابل.
َنْت من تنفيذ أمر القبض الصادر  فيما َتَمكَّ
ع�ن القضاء بحق الش�خص ال�ذي انتحل 
صفة رئيس الهيئ�ة املزعومة يف محافظة 
الذي�ن  املتهم�ني  جمي�ع  وتقدي�م  باب�ل، 
ُضِبَطْت بحوزتهم هويَّات تعريفيَّة وأختام 
وكتب ومخاطبات باس�م الهيئة املزعومة، 
وعرضهم رفق�ة املضبوطات عىل الجهات 

ة. القضائيَّة املختصَّ
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انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي ، يف 
البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وإقليم كردستان.وقال مصدر، 
إن بورص�ة الكفاح والحارثي�ة املركزية يف بغداد س�جلت 147800 
دينار عراقي مقاب�ل كل 100 دوالر أمريكي.وكانت بورصة الكفاح 
املركزية قد س�جلت خالل افتتاحها 148350 دين�اراً عراقياً مقابل 
100 دوالر.وأش�ار مصدٕراىل أن اس�عار البيع وال�راء انخفضت يف 
مح�ال الصريفة باالٔس�واق املحلي�ة يف بغداد، حيث بلغ س�عر البيع 
148250 دين�اراً عراقياً، بينما بلغت اس�عار الراء 147250 ديناراً 
ل�كل 100 دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد 
شهدت اسعار الدوالر انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148000 
دين�ار لكل 100 دوالر امريكي، وال�راء بواقع 147500 دينار لكل 

100 دوالر.

انخفاض جديد بأسعار الدوالر
 في بغداد وإقليم كردستان

اك�د محافظ بغ�داد محمد جاب�ر العط�ا ، أن املحافظة 
لديها مش�اريع كبرية وس�راتيجية بقطاعات مختلفة 
م�ن ماء ومجاٍر ومش�اريع س�كنية، وال يمكن تمويلها 

سوى من خالل االقراض.
وق�ال العطا يف بيان ، إن “املحافظة لم تحدد الية نهائية 
لالق�راض الن املوضوع يعتمد ع�ى طبيعة كل مروع 
وحجم تمويله، اذ إنَّ املش�اريع الكبرية اما أْن تحال عى 

االستثمار او يتم تمويلها من خالل القروض”.
ويف م�ا يتعلق بميزانية تنمية االقالي�م، اوضح املحافظ 
أن�ه “ال يمك�ن أن تم�ول املش�اريع الكب�رية، وبالت�ايل 
ف�ان االقراض يمث�ل الحل االنس�ب البديل ع�ن توقف 

املشاريع”.

محافظة بغداد تتجه الى االقتراض 
االقت�صاديالكمال مشاريعها

الوزارة تتذرع باألبراج لتبرير فشلها وتوقعات بصيف الهب يفاقم النقمة الشعبية
الصراع العشائري يتصاعد حول مقاوالت خطوط النقل

واُحبط�ت أحالم املواط�ن العراقي 
بالتنع�م بس�اعات مس�تقرة م�ن 
,فال�وزارة  الكهربائي�ة  الطاق�ة 
ع�ى  الل�وم  ألق�ت  م�ا  رسع�ان 
الناقلة  االبراج  عمليات اس�تهداف 
للكهرب�اء م�ا ب�ن املحافظ�ات , 
رغ�م مخاطباته�ا وزارت�ي الدفاع 
والداخلية ب�رورة حماية االبراج 
, فالوزارة تدف�ع أمواال ضخمة اىل 
مش�ايخ بعض العشائر يف املناطق 
الغربي�ة من أج�ل حمايتها , حيث 
االب�راج  تدم�ري  عملي�ة  أصبح�ت 

لعبة يتخذها البع�ض لزيادة ضخ 
االموال للعش�ائر , أم�ا يف الجنوب 
ب�ن  م�ا  املس�لحة  فاالش�تباكات 
االس�لحة  واس�تخدام  العش�ائر 
وراء  الخالف�ات  بس�بب  الثقيل�ة 
تدم�ري االبراج , ما س�بب رضرا يف 

تجهيز املواطن بالكهرباء. 
،ع�ن  كش�فت  الكهرب�اء  وزارة 
إجراءاتها بش�أن حماية أبراج نقل 
الطاقة، حيث قال املتحدث باسمها 
أحمد م�وىس » إن ال�وزارة اتخذت 
ش�ملت  اإلج�راءات،  م�ن  جمل�ة 

مخاطبات رس�مية لوزارتي الدفاع 
للق�وات  ومناش�دات  والداخلي�ة 
املاس�كة لالرض، ب�رورة توفري 
الحماي�ة الالزم�ة لألب�راج الناقلة 
للطاقة، الفتاً اىل أن وزير الكهرباء 
الطاق�ة  حماي�ة  مديري�ة  طال�ب 
بتوفري اإلجراءات الالزمة من خالل 
الحراري�ة ع�ى  الكام�ريات  رب�ط 
مسارات الخطوط الناقلة للطاقة.

وتاب�ع أن ال�وزارة اجتمع�ت م�ع 
واملختاري�ن  العش�ائر  وجه�اء 
تواج�د  تش�هد  الت�ي  املناط�ق  يف 
الدوائ�ر  إىل  باالضاف�ة  أب�راج، 
واالقضي�ة  للمحافظ�ات  التابع�ة 
والنواح�ي، م�ن أج�ل حثه�م عى 
حماي�ة الخطوط والبن�ى التحتية 

واالسراتيجية التابعة للكهرباء.
وملعرفة املزيد ع�ن معاناة املواطن 
يف فص�ل الصي�ف , أك�د املخت�ص 
بالشأن االقتصادي جاسم الطائي: 
الكهرب�اء ل�م  أن إج�راءات وزارة 
لبع�ض  االم�وال  بمنحه�ا  تفل�ح 
مش�ايخ الغربي�ة يف حماية االبراج 

, بل أصبحت مادة دس�مة للرصاع 
م�ا بن تلك العش�ائر , فتس�ميات 
داع�ش تغ�ريت وأصبح�ت كلم�ة 

س�بب  ه�ي  العش�ائري  ال�رصاع 
معاناة املواطن , لكن هذه االسباب 
هي جزء من مشكلة الكهرباء التي 

تبحث وزارتها عن ش�ماعة لتعلق 
عليها أسباب إخفاقاتها وتعاقدها 

مع رشكات أمريكية فاشلة.

 ( م�ع  اتص�ال  يف  الطائ�ي  وق�ال 
وزارة  إن  العراق�ي(:  املراق�ب 
الكهرباء تبحث عن أساب إلنفاقها 
االموال ضمن برنامج الفساد الذي 
ارتبط بعمله�ا , فكامريات املراقبة 
الحرارية ليس�ت هي الحل , وإنما 
تفعي�ل الحماي�ة االمني�ة من قبل 
رشطة الطاقة واالستعانة بعنارص 
وزارتي الدفاع والداخلية لحمايتها 
بعش�ائر  االس�تعانة  م�ن  أفض�ل 
اتخ�ذت من االب�راج م�ادة البتزاز 
الوزارة , كما أن املشكلة الحقيقية 
ه�ي عدم بناء محطات جديدة وما 
يج�ري هو صيان�ة وتأهي�ل ويتم 
له�ذا  ال�دوالرات  ملي�ارات  رصف 

الغرض والنتيجة فشل مراكم.
من جهت�ه أك�د املختص بالش�أن 
أن   العكي�ي,  جاس�م  االقتص�ادي 
ملف الطاق�ة الكهربائي�ة ُيَعدُّ من 
امللفات الش�ائكة التي رصفت عى 
تحس�ينها ع�رات امللي�ارات من 
الدوالرات وما زالت دون املس�توى 
املطلوب، فهن�اك أجندات خارجية 

تهدف إلبقاء مل�ف الكهرباء ورقة 
ضغط ع�ى بغداد ,م�ن خالل عدم 
تولي�د  محط�ات  ببن�اء  الس�ماح 
جدي�دة وف�رض رشكات أمريكية 
فاش�لة ع�ى مل�ف الكهرب�اء من 
أجل عدم الس�ماح بدخول رشكات 
رصينة .وقال العكيي يف اتصال مع 
) املراق�ب العراق�ي(: إن »معضلة 
الكهرباء هي مفتعلة وليست أزمة 
حقيقي�ة وتق�ف وراءه�ا مافيات 
الفساد وأجندات خارجية من أجل 
إبق�اء الوضع ع�ى ما ه�و عليه , 
وق�د أكد أح�د املس�ؤولن يف إحدى 
ال�ركات االمريكي�ة بالن�ص بأن 
الكهرباء لن تتحسن , وأما عمليات 
الرب�ط الكهربائ�ي فه�ي نوع من 
الفس�اد ت�رصف علي�ه ملي�ارات 
ال�دوالرات مقاب�ل طاق�ة التكفي 
لتش�غيل ناحي�ة م�ن نواحي مدن 
الب�الد , أما ال�وزارة فه�ي ترصح 
بصيف تس�تقر في�ه الطاقة ومن 
ث�م يتبخ�ر ترصيحها م�ع حرارة 

الصيف«.

ضاعف���ْت وزارة النف���ط الكميات المجهزة ال���ى المولدات 
الحكومي���ة واألهلية في بغ���داد والمحافظ���ات بالتزامن 
مع ارتفاع درجات الحرارة، بينم���ا أعلنت وزارة الكهرباء 
أن لديه���ا خطة جاه���زة لزيادة س���اعات التجهيز مطلع 
حزي���ران الج���اري , إال أنه س���رعان ما تراجعت س���اعات 
تجهيز الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة وبدأ أصحاب 

المولدات التالعب باالسعار.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

اكد الخبري النفطي حمزة الجواهري, ان أسعار 
النفط ستس�تمر باالرتفاع حت�ى نهاية العام 
الح�ايل حي�ث ان أس�عار النفط س�تبقى اعى 
من 70 دوالرا , مش�ريا اىل ان التغريات املتوقعة 
خ�الل الع�ام املقب�ل تتعلق بمتغريات الس�وق 
وعودة اي�ران للتصدير س�يوفر فائض بحدود 
مليون�ي برميل .وقال الجواهري, ان ” أس�عار 
النف�ط ستس�تمر باالرتفاع وربما س�تصل اىل 

80 دوالر خالل األش�هر املقبل�ة اىل نهاية العام 
الجاري ” , مش�ريا اىل ان ” االرتفاع الكبري ربما 
س�يؤدي اىل اس�تخدام النفط الصخ�ري الذي 

بدوره سيوفر سيوله يف األسواق ” .
وأض�اف ان ” كل التوقع�ات ب�ان االقبال عى 
رشاء النف�ط يف األس�واق س�يبقى باالرتف�اع 
بس�بب وج�ود م�ؤرشات إيجابي�ة للعديد من 
الدول التي اعتربت جائحة كورنا من االمراض 

السارية وليست جائحة وهذا مؤرش إيجابي يف 
انتعاش أالسعار” .

وبحس�ب محلل�ن يف ش�ؤون األس�واق ب�دأت 
ش�هدت تدفقات األس�هم أالجنبية من�ذ بداية 
2020 حي�ث تجاوزت 800 مليون دوالر، بدعم 
م�ن 10 أس�باب رئيس�ة، أبرزها ب�دء حمالت 
التطعي�م ض�د كورونا يف بع�ض دول املنطقة، 

وتزايد آمال عودة قطار الطروحات األولية.

خبير: أسعار النفط ستبقى فوق الـ70 دوالرا حتى نهاية العام الحالي
أك�دت مص�ادر مطلع�������ة يف الوكالة 
الروس�ية للطاق�ة الذري�ة “روس آت�وم”، 
أن م�روع بن������اء الجان�ب ال�رويس 
مفاع�الت كهرذري�ة يف الع��������راق ال 
يزال قيد البح���ث، الفت�����ة إىل تشكيل 
هيئ�ة تنظيمي�ة للتع�اون الن����ووي مع 

العراق.
وقال�ت املص�ادر : “يف إط�����ار الح�وار 

ح�������ول  العراقي�ن  ال�ركاء  م�ع 
القضاي�ا النووي�ة، تجرى مناقش�ة جدول 
األعم�ال الكام�ل للتع�اون املحتم������ل 
س������واء يف مجال الطاقة أو ف������ي 
بالطاق���ة  املتعلق�����ة  التطبيقات غري 
لألغ�راض  النووي������ة  للتكنولوجي�ات 

السلم���ية”.
وأضافت: “بالت�وازي مع ذلك يجري العمل 

ع�ى تش�كيل هيئ�ة تنظيمي�ة ملث�ل ه�ذا 
التعاون”.م�ن جهته�ا، أعلن�ت الس�لطات 
العراقي�ة أنه�ا “تن��وي بن�اء 8 مفاعالت 
كهرذرية بقيم�ة نحو أربع�ن مليار دوالر 
خ�الل الس�نوات املقبل�ة ملعالج�ة نق�ص 
الكهرب��اء يف الب�الد واالس�تجابة للطل�ب 
املتزاي�د س�ن����ويا خاص�ة ف��ي فص�ل 

الصيف”.

مصادر: بناء المفاعالت النووية في العراق لتوليد الطاقة الكهربائية »قيد البحث«

النقل: البدء بتحضيرات تنفيذ المرحلة األولى من نفق الحرير
أعلن�ت الرك�ة العام�ة للموان�ئ العراقي�ة 
التابع�ة ل�وزارة النق�ل ، التحض�ريات لتنفيذ 
املرحل�ة األوىل من مروع النفق املائي “نفق 
الحرير”.وق�ال مس�ؤول العالق�ات واإلعالم 
يف رشك�ة املؤان�ى، بهاء إس�ماعيل ، إن “لدى 
ال�وزارة العدي�د م�ن املش�اريع الت�ي تعم�ل 
عليه�ا، منها منظومة ميناء الزبري والذي يعد 
م�ن املوانئ الحيوي�ة”، مبين�اً أن “90 % من 
أرصفته نفطية وتستعد الستقبال املشتقات 
النفطية وتصديرها إىل الخارج، كما أننا نقوم 
حالي�اً بتنفيذ طريق الخ�روج من ميناءي أم 
قرص الجنوبي والش�مايل وهذا الطريق سوف 
يسهل انس�يابية خروج الش�احنات املحملة 

بالبضائع ويعد من املشاريع الحيوية”.
وأضاف اسماعيل، “كما أن املوانئ تعمل عى 
إكمال م�روع )س�احة الرحي�ب الكربى( 
وه�و م�ن املش�اريع املهم�ة التي تع�د نقلة 
نح�و التح�ول اإللكرون�ي من خ�الل نصب 
منظوم�ة األتمتة اإللكرونية والتي س�تدخل 
حي�ز التنفيذ خ�الل الف�رة القليل�ة املقبلة، 

ويع�د أكرب مروع ينف�ذ يف العراق من حيث 
املس�احة التي تبلغ 1.5 ملي�ون مر مربع يف 
ميناء أم قرص”، مش�ريا اىل أن “هذه الساحة 

ستضم جميع الدوائر الس�اندة التي تعمل يف 
املوانئ سواء كانت الجمارك واملنافذ والصحة 
والتج�ارة وغريها”.وأك�د أن “هذه الس�احة 

ستش�مل ع�ى العدي�د م�ن الخدم�ات لرواد 
املوان�ئ والتج�ار والزائري�ن، وكذل�ك املباني 
الخدمي�ة ذات النف�ع العام ل�رواد ميناءي أم 
قرص الجنوبي والش�مايل، واملروع سيسهم 
يف تقليل االزدحام ال�ذي يحدث يف امليناءين”، 
مضيفاً أن “الس�احة س�تكون إلي�واء جميع 
الش�احانات س�واء كانت الداخلة أو املغادرة 
وس�تكون هن�اك عمليات تدقي�ق، فضالً عن 

استخدام البطاقة االلكرونية”.
وتابع: “من ضمن مش�اريع الوزارة الخاصة 
باملوانئ مروع النف�ق املائي )نفق الحرير( 
وهو من املشاريع الفريدة يف الرق األوسط، 
وه�و عبارة ع�ن نفق مغم�ور يرب�ط ميناء 
الف�او بالطري�ق الدويل من خ�الل طريق يمر 
بالفاو ع�رب القناة املالحية لخ�ور الزبري، أي 
ب�ن ميناء أم قرص وخ�ور الزبري، كما أن هذا 
النف�ق يربط ميناء الف�او بطريق الحرير من 
خالل طريق أم قرص الدويل اىل بغداد”، مشرياً 
إىل أنه “تم تشييد القواعد الكونكريتية للصبة 

الخرسانية الخاصة بالنفق”.

بدء عملية استالم الحنطة من 
الفالحين في اقليم كردستان
 ب�دأت يف اقليم كردس�تان ، عملية اس�تالم محصول 
الحنطة من الفالحن يف االقليم .وقال مدير مدير دائرة 
التج�ارة والحب�وب يف محافظة الس�ليمانية كامران 
وريا بحس�ب موقع االتحاد الوطني الكردس�تاني :« 
بدأنا  باستالم محصول الحنطة من الفالحن يف حدود 
محافظة الس�ليمانية وادارتي رابرين وكرميان وفقا 
للتعليم�ات الص�ادرة من وزارة التج�ارة يف الحكومة 
االتحادية«.واض�اف:« ان الس�ايلوهات يف محافظ�ة 
الس�ليمانية لديها الق�درة عى اس�تالم/ 115 / الف 
ط�ن من محص�ول الحنطة واالس�عار س�تكون كما 
كان�ت يف العام املايض ».ويس�تطيع اقليم كردس�تان 
استالم 375 الف طن من محصول الحنطة، 109 الف 
ط�ن يف محافظة اربيل و115 ال�ف طن يف محافظتي 
السليمتانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين و100 
الف طن يف محافظة دهوك ».واسعار الحنطة تختلف 
حسب نوعية املحصول، فالنوع االول يبلغ سعر الطن 
الواح�د له 560 الف دينار والدرج�ة الثانية 480 الف 
دينار للط�ن والدرج�ة الثالثة 420 ال�ف دينار للطن 

الواحد«.

الذهب يرتفع مدعوما 
بتراجع الدوالر

ارتف�ع الذهب مع توقف االتجاه الصعودي للدوالر 
األمريك�ي؛ ما زاد من جاذبي�ة املعدن األصفر قبل 
ش�هادة ج�ريوم باول رئي�س مجل�س االحتياطي 
االتحادي )البن�ك املركزي( أم�ام الكونغرس.وزاد 
الذهب يف السوق الفورية 0.3% إىل 1787.80 دوالر 
لألوقي�ة )األونصة( بعدم�ا ارتفع 1% يف الجلس�ة 
السابقة. وصعد املعدن األصفر يف التعامالت اآلجلة 
يف الوالي�ات املتحدة 0.3% إىل 1787.70 دوالر.وقال 
جيفري ه�ايل املحلل يف أوان�دا: ”ارتفع الذهب مع 
تراجع الدوالر يف حن تستمر املعنويات )املتفائلة( 
يف آس�يا “.ونزل م�ؤرش الدوالر عن ذروة ش�هرين 
أمام منافس�يه؛ ما يخفض تكلفة الذهب لحائزي 
العمالت األخرى.واألنظار مسلطة اآلن عى شهادة 

باول أمام الكونغرس .
ويقول باول يف تعليقاته املعدة سلفا، إن االقتصاد 
األمريك�ي م�ا زال يبدي ”تحس�نا مس�تداما“ من 
تداعي�ات كوفيد-19 واملكاس�ب الحالية يف س�وق 
العم�ل لك�ن التضخ�م ”ارتفع بش�كل ملحوظ يف 

األشهر األخرية“.

أرقام واقتصاد

مليون دوالر أمريكي حجم 
مبيعات البنك المركزي 

وهي بذلك تسجل ارتفاعا 
عن الجلسة السابقة
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مليار دينار اطلقتها 
وزارة التجارة لتوزيعها 
كمستحقات لمسوقي 

الحنطة 
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ش�دد الخب�ري االقتصادي وس�ام التميمي ، عى 
رضورة التعام�ل بالنفط مقاب�ل بناء الوحدات 
الس�كنية من قبل الركات العاملي�ة الرصينة، 
الفت�ا اىل ان منح ال�ركات كميات م�ن النفط 
ينعش الس�وق النفط�ي العامل�ي وكذلك يقيض 

عى ازمة السكن يف العراق.
وق�ال التميمي ، ان “ العراق بحاجة س�نويا اىل 
500 الف وحدة س�كنية عى اقل تقدير، يف حن 
تش�ري الزيادة الس�كانية الحالية اىل حاجة البلد 
اىل اكثر من 3 مالين وحدة س�كنية كي يتجاوز 

ازمة السكن”.
واضاف ان “الحكومة ويف حال ارادت حل االزمة 
الس�كنية الراهنة فعليها اس�تغالل املس�احات 
الفارغ�ة عن�د اط�راف امل�دن وانش�اء الط�رق 
الحلقي�ة لحل مش�كلة الزحام امل�روري وكذلك 

توفري سكن مالئم للشعب”.
واوضح التميمي، ان “خري وسيلة لتجاوز االمة 

املالية ه�و فتح الباب امام اس�تثمار الركات 
االجنبية لبناء  الوحدات السكنية مقابل منحها 
كمي�ات م�ن النفط الخ�ام، لتدخل به الس�وق 
النفط�ي كركات مص�درة وكذلك تس�اهم يف 

انعاش السوق العاملي”.

اقتصادي: التعامل بالنفط مقابل البناء 
خير وسيلة لحل ازمة السكن

االقتصاد النيابية:الكاظمي تجاوز على قانون 
الموازنة ويجب إيقاف هدر المال العراقي

اك�د عضو لجنة االقتص�اد واالس�تثمار النيابية حامد 
املوس�وي, ان ع�ددا من أعض�اء مجلس الن�واب ومن 
مختلف الكتل السياس�ية س�يضغطون يف جلسة الغد 
لطرح قضية تجاوز الحكومة عى قانون املوازنة الذي 
يتعلق بدفع 200 مليار لإلقليم باثر رجعي , مش�ريا اىل 

ان اجراء الحكومة مخال�ف للمادة 10 لقانون املوازنة 
الحالية والتي تتضمن اربع فقرات ملزمة عى اإلقليم.

وق�ال املوس�وي يف ترصي�ح صحف�ي , ان ” ع�دد من 
أعضاء مجلس النواب عازمون يف جلس�ة غد بالضغط 
عى رئاس�ة مجلس النواب لطرح قضي�ة منح اإلقليم 
مبل�غ 200 ملي�ار باث�ر رجع�ي دون ان ينف�ذ اإلقليم 
ماعليه من التزامات وفق قانون املوازنة ” , مبينا ان ” 

قرار الحكومة مخالف للقانون وللدستور ” .
وأضاف ان ” قانون املوازنة رقم 23 لسنة 2021 واملادة 
10 من القانون تش�ري اىل منع ارسال أي أموال لإلقليم 
مال�م يلتزم بتنفيذ أربع فقرات منها تس�ليم االيرادات 
املق�ررة م�ن نف�ط اإلقليم لس�ومو وارس�ال 50% من 
ورادات املناف�ذ الحدودية ومب�ارشة الرقابة االتحادية 
لتدقيق الحس�ابات لالعوام املاضي�ة وغريها”.وأوضح 
املوس�وي، أن “اإلقلي�م لم ينفذ لح�د االن أي فقرة من 
فق�رات تل�ك املادة”، مش�ريا اىل أن “الحكوم�ة ووزارة 
املالية املسؤولية القانونية والدستورية ملخالفة قانون 

املوازنة ” .



A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r 2021 االربعاء 23 حزيران
العدد 2616 السنة الحادية عشرة

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت اي�ران، ام�س الثالث�اء، ع�ن التوصل 
الرئيس�ية خ�الل  الخالف�ات  التف�اق ح�ول 
املحادث�ات ح�ول االتف�اق الن�ووي يف فيينا، 
مؤكدة أنها تنتظر ق�رار الجانب األمريكي يف 
ه�ذا الصدد. وق�ال املتحدث باس�م الحكومة 
اإليرانية، عيل ربيعي، يف إيجاز صحفي، “لقد 

وصلن�ا اليوم إىل ن�ص واض�ح يف مفاوضات 
فيينا، وننتظ�ر القرار الس�يايس من الجانب 
األمريك�ي”. وأوض�ح أن�ه “تم االتف�اق عىل 
جمي�ع االختالف�ات الرئيس�ية تقريًب�ا فيما 
يخ�ص االتفاق الن�ووي”. وأض�اف املتحدث 
باس�م الحكومة اإليرانية “نأم�ل أن نصل إىل 
اتفاق قبل تس�ليم انتق�ال الحكومة للرئيس 

املنتخ�ب”. ولفت ربيعي إىل أن “قرار التوصل 
إىل اتف�اق ال عالق�ة ل�ه بنتيج�ة االنتخاب�ات 
اإليرانية”، مؤك�دا أن املفاوضات تجري وفًقا 
لقرار املؤسس�ات العليا يف البالد. واستضافت 
العاصمة النمس�اوية فيينا اجتماعات لجنة 
االتف�اق النووي منذ نيس�ان، امل�ايض ولعدة 

أسابيع يف محاولة إلحياء العمل باالتفاق.

المراقب العراقي/ متابعة...
خرج�ت مس�رة حاش�دة يف مي�دان الس�بعني يف العاصمة 
صنع�اء ألطفال اليم�ن تنديداً بتصنيف األم�ني العام لألمم 
املتحدة لحركة »أنصار الله« ضمن قائمة »منتهكي حقوق 

األطفال«.
ودان بي�ان »أطف�ال اليم�ن«، »الهرولة األممي�ة نحو املال 
الخليجي«، كما اس�تنكر »قبح اإلرصار عىل تجريم املظلوم 

وتربئة الظالم وغض الطرف عنه والتواطؤ معه«.
كذل�ك دان »أطف�ال اليم�ن«، »الرض�وخ األمم�ي لضغوط 
دول االس�تكبار التي خضع لها األمني الع�ام لألمم املتحدة 
لتبيي�ض صفح�ة الجاني ع�ىل الرغم من وحش�يته وقبح 

وجهه«.
وأك�د البي�ان أن »األمم املتح�دة قد نصبت نفس�ها خصماً 
ألطف�ال اليمن وجعل�ت املنّظمات املنضوي�ة تحت مظلّتها 

رشيكاً يف كل جريمة ارتكبت بحقنا بسكوتها«. 
وقال: »نعلم يقيناً من هو القاتل الذي يسعى لحربنا وقتلنا 
وحصارنا وتجويعنا وأمني عام األمم املتحدة رشيك أسايس 

وأحد أبرز املتسببني لنا بكل هذه املعاناة«.
واعترب املكتب السيايس لحركة »أنصار الله« السبت املايض، 
إدراج األم�ني الع�ام لألم�م املتح�دة للحركة ضم�ن الئحة 
منتهك�ي حقوق األطف�ال، »ُيصّن�ف أنطوني�و غوتريش 

ومنظمته األممية ضمن الئحة العار«.
وقال�ت حرك�ة »أنصار الل�ه« أّن »تصني�ف غوتريش قدم 
إثبات�اً ملموس�اً أن املنظم�ة األممية مجرد منص�ة تافهة 
تستغلها الدول النافذة لتحريف الحقائق ومصادرة حقوق 

الشعوب املستضعفة«.
ويف هذا السياق، ذكرت »أنصار الله« أّن »آالف الفيديوهات 

وثق�ت املج�ازر الرهيب�ة للعدوان الس�عودي بح�ق أطفال 
اليمن«.

كم�ا قال�ت الحركة إّن »أطف�ال اليمن يعرف�ون من قتلهم 
بالطائ�رات ويعرف�ون م�ن يقتله�م بالحص�ار ويعرفون 
م�ن يتقل�د املناص�ب األممي�ة مقاب�ل املتاج�رة بدمائهم 

وبطفولتهم«.
من جهت�ه، ق�ال القائم بأعم�ال وزير حقوق اإلنس�ان يف 
حكومة صنعاء عيل الديلمي للميادين إّن »قرار األمني العام 

لألمم املتحدة بتصنيف أنصار الله قرار سيايس بامتياز«.
ويأت�ي الق�رار األمم�ي يف ظ�ل تس�جيل وزارة الصح�ة يف 
حكومة صنعاء أكثر من 3 أالف طفل قتلتهم قوى العدوان، 
وأكثر من 4000 آخري�ن جرحى، بعضهم أصيبوا بإعاقات 
دائم�ة، هذا عدا عن وج�ود أكثر من 400 ألف طفل يعانون 

سوء التغذية الحاد، منهم 80 ألف مهددين باملوت.
كم�ا وقال وزير الصحة يف حكومة صنع�اء إن »هناك أكثر 
م�ن 3 آالف طف�ل بحاجة لعملي�ة قلب مفتوح الس�تبدال 
صّمام�ات، يف ظ�ل الحص�ار الجائر ع�ىل بلدنا ال�ذي يمنع 

دخول صّمام واحد إىل البلد«.
وبحسب إحصاءات وزارته بنّي املتوكل أن »قرابة 300 طفل 
يمني يموتون بشكٍل يومي جراء الحصار املطبق عىل بلدنا 

جواً وبراً وبحراً، ويف ظل الصمت املخزي لألمم املتحدة«.
وتس�تمر الجيوش الس�عودية االماراتية بارت�كاب املجازر 
بحق ابناء الش�عب اليمني، اذا تقوم بشكل مستمر بقصف 
املن�ازل وارت�كاب املج�ازر االنس�انية وكذلك قت�ل وترويع 
االطف�ال والنس�اء والش�يبة، وه�ذا االم�ر كل�ه ل�م يؤخذ 
بالحس�بان من قبل االمم املتحدة الت�ي لم تتوانى يف اصدار 

عقوباتها الظاملة بحق انصار الله.

4عربي دوليعربي دولي
طهران تعلن عن تقدم كبير في مفاوضات فيينا

المراقب العراقي/ متابعة...
دع�ت املق�ررة الخاصة املعني�ة بحال�ة املدافعني عن 
حقوق اإلنسان ماري الولور، امس الثالثاء، البحرين 
إىل اإلف�راج الف�وري ع�ن ثالثة مدافع�ني عن حقوق 
اإلنس�ان يعانون من االحتجاز لفرتات طويلة بسبب 
نش�اطهم يف الدف�اع ع�ن حق�وق االنس�ان وحري�ة 

التعبر.
ويذك�ر أن املعتقل�ني ه�م: عب�د اله�ادي الخواج�ة، 
املسجون بش�كل تعس�في، وعبد الجليل السنكيس، 
املحكوم عليه بالسجن املؤبد بتهم تتعلق باإلرهاب يف 
عام 2011، ناجي فتال املحكوم بالس�جن 15 عاماً يف 

2013 بتهمة »تشكيل منظمات غر مرشوعة«.
وقال�ت املقررة األممية يف بيان لها، إنها تلقت تقارير 
تفي�د ب�أن عبد اله�ادي الخواج�ة عانى من كس�ور 
يف الوج�ه، بينم�ا وض�ع ناج�ي فت�ال وعب�د الجليل 
الس�نكيس يف الحب�س االنفرادي وت�م حرمانهم من 
األساس�ية وحقه�م يف ممارس�ة  الطبي�ة  الرعاي�ة 

شعائرهم الدينية.
وأفيد أيضاً أن عبد الجليل السنكيس أُجرب عىل اإلدالء 

باعرتافات وُسلبت كتبه الدينية.
ولفت�ت املق�ررة األممي�ة إىل أن »حقيق�ة اس�تمرار 
تدهور صحتهم يف الس�جن مقلقة للغاية، إنني أحث 

الدول�ة عىل إجراء تحقيق محايد ومس�تقل يف مزاعم 
التعذيب أثناء وجودهم يف السجن«.

كما أش�ارت إىل أحكام أخرى ص�درت بحق مدافعني 
آخري�ن عن حقوق اإلنس�ان، مث�ل عب�اس العمران 
وعيل عبد اإلم�ام، غيابياً وحكم عليهم بالس�جن 15 
عاماً لتش�كيل منظمة غر مرشوعة ونرش معلومات 

كاذبة. وأسقطت السلطات البحرينية جنسيتهم.
وأضاف�ت أن »تجري�م املدافعني عن حقوق اإلنس�ان 
انتقام�اً لجهوده�م املرشوعة والس�لمية للدفاع عن 

حق�وق اآلخري�ن يف البحرين ال يتعلق فق�ط بالتأثر 
الض�ار عىل حي�اة هؤالء األف�راد وعائالته�م«، قائلًة 
إن التأث�ر امل�روع الذي يحدث�ه عىل  الفض�اء املدني 
يف الب�الد. والجدي�ر ذك�ره أن العدي�د م�ن املنظمات 
الحقوقي�ة ح�ذرت يف اآلونة األخرة م�ن خطر يتهدد 

مصر السجناء السياسيني يف البحرين.
وتتواصل االنتهاكات بحق املعتقلني يف البحرين، حيث 
أّك�دت جمعي�ة الوف�اق يف البحرين وق�وع اعتداءات 

عديدة بحق معتقيل الرأي يف السجون البحرينية. 

المراقب العراقي/ متابعة...
ان�وا،  محم�د  النيج�ري،  املحام�ي  أک�د 
أن اس�تمرار اظطه�اد زعي�م الحرك�ة 
اإلس�المية يف نيجريا، الش�یخ ابراهيم 
و  الصهاین�ة  عم�ل  ه�و  زکزاک�ي، 

عمالئهم.
وردا علی سؤال أنه كيف يمكن لشخص 
مثل الش�يخ زكزاكي الذي يمثل الس�الم 
والصداقة أن يس�جن بقس�وة، ومن هم 
الجن�اة الرئيس�يون ض�د الش�يخ، قال 
اس�تمرار اضطه�اد  إن  ان�وا  املحام�ی 
الش�يخ زكزاكي عىل الرغم من مهماته 
اإلنس�انية وخدمته ه�و مجرد عمل من 
أعمال املجرمني بحق لإلنسانية املتمثلني 

ب� »إرسائيل« وعمالئها. 
وعن أهداف الحركة اإلسالمية النيجرية 
ورسالتها الحالية لكل األحرار يف 
النيجري  وللش�عب  العالم 
قال أن  الهدف الرئييس 

للحرك�ة اإلس�المية يف نيجري�ا هو املهم�ة الثورية 
لضم�ان حي�اة البرشي�ة بم�ا يتم�اىش م�ع الحياة 
الحقيقي�ة ومهم�ة ثورية لضم�ان أن يعيش البرش 
وفًقا لروح اإلسالم الحقيقية كما أمر الله )سبحانه 
وتع�اىل(. و اردف قائال: إن قضي�ة املحكمة الحالية 
ضد الشيخ هي إساءة جسيمة لإلجراءات القضائية 
وإن ش�اء الل�ه لن ينجحوا أبًدا يف تل�ك املحاكمة ضد 

الشيخ.
وت�م اعتقال زعي�م الحرك�ة اإلس�المية النيجرية، 
الش�يخ ابراهي�م زكزاك�ي، يف كان�ون االول 2015، 
خ�الل هجوم ش�نته ق�وات الجي�ش والرشطة عىل 
مح�ل اقامته يف والية كادونا، حي�ث أدى الهجوم اىل 
استش�هاد عدد كبر من انصاره بمن فيهم عدد من 

اوالده.
وذك�رت بع�ض املص�ادر ان ع�دد الش�هداء يف ه�ذا 
الحادث الذي تزامن مع احياء مناسبة اربعني االمام 
الحس�ني عليه الس�الم، قد بلغ قرابة 1000 ش�هيد؛ 
بعضهم كان قد اقتي�د قرسا وقتل بدم بارد يف مكان 

آخر.

المراقب العراقي/ متابعة...
رداً ع�ىل ترصيح�ات مستش�ار األمن 
القوم�ي األمرك�ي، ش�قيقة الزعي�م 
الكوري الشمايل، كيم يو جونغ، تقول 
إن الوالي�ات املتحدة تفرّس اإلش�ارات 
م�ن بيونغ يانغ عىل م�ا يبدو بطريقة 

ستؤدي إىل خيبة أمل.
وس�خرت كي�م ي�و جون�غ، ش�قيقة 
الزعي�م الكوري الش�مايل كي�م جونغ 

أون، م�ن اآلم�ال األمركي�ة يف إج�راء 
محادثات بني البلدين.

وأص�درت كي�م ي�و جونغ املس�ؤولة 
الكبرة يف الحزب الحاك�م بياناً، اليوم 
»الوالي�ات  أن  في�ه  ذك�رت  الثالث�اء، 
املتحدة تفرّس اإلشارات من بيونغ يانغ 
عىل ما يبدو بطريقة ستؤدي إىل خيبة 
أمل«. وجاء بيانها رداً عىل ترصيحات 
مستشار األمن القومي األمركي جيك 

س�وليفان الذي قال يوم األحد املايض، 
إن�ه ي�رى »إش�ارة مهم�ة« يف كلم�ة 
ألقاها زعيم كوريا الش�مالية يف اآلونة 
األخ�رة بش�أن االس�تعداد للمواجهة 

والدبلوماسية مع واشنطن.
وقالت ي�و جونغ يف بيانه�ا إنه »يبدو 
تف�رس  ربم�ا  املتح�دة  الوالي�ات  أن 
الوض�ع بطريقة تلتم�س فيها الراحة 

لنفسها«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت مص�ادر طبي�ة فلس�طينية أن ضابط�اً يف 
جهاز األمن الفلس�طيني استش�هد عىل إثر اعتداء 

املستوطنني عليه قرب نابلس.
إىل ذلك أعلن الهالل األحمر الفلس�طيني إصابة 20 
فلس�طينياً خالل تصّديهم العتداء ق�وات االحتالل 
اإلرسائييل عىل حّي الشيخ جراح يف القدس املحتلة.
وأّكدت املصادر، أن قوات االحتالل اعتدت عىل أهايل 
الح�ي بقنابل الغاز والرص�اص املطاطي واعتقلت 
الناش�ط املق�ديس منصور أبو غريب�ة كما اعتقلت 

شاّبني خالل املواجهات.

وأطل�ق االحت�الل اإلرسائي�يل القناب�ل الصوتية يف 
اتجاه من�ازل الفلس�طينيني يف حّي الش�يخ جرّاح 
الثالثاء، وتصدى الش�ّبان لقوات االحتالل املنترشة 

يف الحي.
وقالت، إن قوات االحتالل أرس�لت تعزيزات إىل حي 
الش�يخ جراح، مع تصعيد يف االعت�داء عىل األهايل، 

وحاولت اقتحام منزل عائلة الكرد فيه.
واحتشد عرشات املستوطنني مساء اليوم االثنني يف 

منطقة جيب الذيب، رشقي بيت لحم.
ونّظ�م املس�توطنون مس�رات أع�الم اس�تفزازية 

جديدة يف الضفة الغربية يوم أمس اإلثنني.

محام نيجيري يتهم الصهاينة وعمالءهم باستمرار 
اضطهاد الشيخ الزكزاكي

خبيرة أممية تحذر من استمرار اضطهاد السجناء البحرينيين  

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تحقيق أجرته مؤخرا صحيفة ))واش�نطن بوس�ت(( أن 
الحقائ�ق وحج�م الدمار ملذبحة تولس�ا العرقية ع�ام 1921، قد 
تم التس�رت عليها عمدا تحت تواطؤ الحكومات املحلية ووس�ائل 

اإلعالم.
يف ع�ام 1921، كان�ت غرين�وود، وه�ي منطقة يف مدينة تولس�ا 
بوالي�ة أوكالهوم�ا، واحدة م�ن أغنى مجتمع�ات األمريكيني من 
أص�ل أفريق�ي يف البالد. ولكنه�ا رسعان ما أحرق�ت وتحولت إىل 

رماد يف أحداث تولسا.
ج�اء ذلك الدم�ار بعد اتهام دي�ك روالند، وه�و أمريكي من أصل 
أفريق�ي عم�ره 19 عاما، باالعتداء عىل س�ارا بي�ج، وهي عاملة 
بيض�اء يف مصع�د بمبنى وس�ط مدينة تولس�ا. وتحولت التهمة 
املوجه�ة ضد روالند وتطورت أخرا إىل صدام بني حش�ود محلية 
م�ن البي�ض واملحاربني القدام�ى الس�ود، وفقا لتقري�ر نرشته 

))واشنطن بوست(( يف نيسان املايض.
ق�ال التقري�ر إن »ما ح�دث بعد ذل�ك كان فوىض عارم�ة يعتقد 

املؤرخون أنها خلفت ما يصل إىل 300 قتيل و10 آالف مرشد«.
ورغ�م ذلك، لم يتم تحميل أي ش�خص املس�ؤولية ع�ن الضحايا 

وتدم�ر املمتل�كات، م�ع رف�ض مطالب�ات التأمني الت�ي قدمها 
أصحاب املنازل واألعمال، ما يعكس جزئيا أن العنرصية املتجذرة 

يف املؤسسات األمريكية هي السبب الرئييس للمأساة.
وج�اء يف تقري�ر الصحيف�ة أن »دائ�رة رشط�ة املدين�ة ومكتب 
عم�دة املقاطعة قاما بتفويض وتس�ليح البيض يف تولس�ا لقتل 
ونه�ب وحرق ما يقرب من 40 مبن�ى يف غرينوود«، وفقا لدعوى 
التعوي�ض الت�ي قدمه�ا ثالث�ة ناجني الع�ام املايض ض�د مدينة 
تولسا، بمقاطعة تولسا، بوالية أوكالهوما وغرفة تجارة تولسا.

وأش�ارت الدع�وى إىل أن »الح�رس الوطن�ي للوالي�ة ش�ارك مع 
أولئك الغوغاء البي�ض الغاضبني، يف قتل ونهب وتدمر ممتلكات 
السكان الس�ود يف غرينوود. واستهدفت املدينة، والعمدة، وغرفة 
التج�ارة، واملقاطعة، اس�تهدفوا قادة املجتمع األس�ود وضحايا 
املذبحة، وس�عوا ملحاكمتهم كمحرضني عىل املذبحة - عىل الرغم 

من معرفتهم للمسؤول الحقيقي«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أع�رب وزي�ر الخارجي�ة الس�عودي 
فيص�ل ب�ن فرح�ان، ام�س الثالثاء، 
عن أمله يف أن ي�ؤدي تغير الحكومة 
يف كي�ان الع�دو االرسائييل إىل«موقف 
أكثر إيجابية تجاه عملية السالم مع 

الفلسطينيني«، عىل حد تعبره.

وق�ال ب�ن فرح�ان، خ�الل مؤتم�ر 
صحايف يف فيينا مع نظره النمساوي 
ألكسندر شالينربغ، وبحسب صحف 
اجنبي�ة، ردا عىل س�ؤال حول موقف 
اململك�ة م�ن الحكوم�ة اإلرسائيلي�ة 
الجدي�دة برئاس�ة نفت�ايل بينيت “ال 
تربطنا عالقات مع “إرسائيل”، لذلك 

تغي�ر الحكوم�ة هن�اك ال ينعك�س 
علين�ا، لكن نتمن�ى أن يك�ون هناك 
موق�ف أكث�ر إيجابي�ة م�ن عملي�ة 

السالم”، حسب زعمه.
اإلرسائي�يل  “الن�زاع  ان  وتاب�ع 
الفلسطيني تسبب يف عدم االستقرار 

يف املنطقة”. 

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

واشنطن بوست تكشف عن تواطؤ حكومي في مذبحة »تولسا العرقية«

وزير سعودي بارز يتطلع إلى »السالم وااليجابية« من حكومة العدو الجديدة !

ردا على تجريم »انصار اهلل« وتبرئة ظلم آل سعود

مسيرة يمنية تدين »هرولة« االمم المتحدة وراء 
المال الخليجي وقرارها الظالم 

استشهاد ضابط فلسطيني بعد اعتداء 
المستوطنين عليه قرب نابلس

شقيقة كيم جونغ أون »تسخر« من آمال 
واشنطن في إجراء محادثات بين البلدين
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القرار األمريكي بسحب عدد من بطاريات صواريخ »الباتريوت« ومنظومة »ثاد« الدفاعية، من ثماني دول 
من ضمنها السعودية والكويت والعراق واألردن، لم يكن أمًرا مفاجًئا، بل يقع في لّب التسلسل الطبيعي 

لألحداث، وهو خطوة طبيعية في إطار استكمال استراتيجية بايدن للتعامل مع المنطقة، حيث تعتمد هذه 
اإلدارة ثالثة عناوين رئيسية لتلك االستراتيجية: 

انه الرجل الذي سيحمل راية الجمهورية الثورية الثانية بكل ثقة وثبات .
لم يسمع بالفقر في المواعظ المنبرية ، بل عاشه ولمسه منذ الصغر.

عاش يتيمًا بعد ان فقد اباه وهو في سن الخامسة.
لم تكن عائلته تتمكن من شراء كيلو رز دفعة واحدة وال كيلو كامل من اللحم ، بل كانوا يشترون من ذلك بمقدار ما يصلهم من رزق.

بقلم/ايهاب زكي
األوىل هي عدم خوض ح�روب جديدة، والثانية 
حماي�ة »إرسائي�ل«، والثالث�ة ع�دم الس�ماح 
لروس�يا أو الصني بملء الفراغ الذي س�يخلفه 
تقلي�ص التواج�د األمريك�ي. والحقيق�ة أّن�ه 
ال يمك�ن تحقي�ق هذه األه�داف الت�ي تبدو يف 
تناقٍض مع نفسها، دون مظلٍة عسكرية، وبما 
أّن الوالي�ات املتح�دة تقوم بتقلي�ص تواجدها 
العس�كري، فإّن الخي�ار الوحيد ه�و أّن تكون 
املظل�ة العس�كرية »إرسائيلي�ة«. وه�ذا بدوره 
يتطل�ب تفعيل مس�ارات التطبيع وتوس�يعها 
املنظوم�ات  ُتس�تبدل  حي�ث  األق�ى،  للح�د 
األمريكي�ة بمنظوم�ات »إرسائيلي�ة«، وتصبح 
»إرسائيل« طرًفا مب�ارًشا يف عقود الحماية مع 
كيانات املنطق�ة الوظيفية، بعد أن كانت طرًفا 
غري مب�ارش يف عقود الحماي�ة األمريكية. وبما 
أّن االس�راتيجية املس�تجدة إلدارة باي�دن، هي 
حماية »إرسائي�ل« من نفس�ها أواًل، خصوًصا 
بعد النتائج الكارثية ملعركة سيف القدس، فهي 
ستعمل عىل تربيد كل الجبهات، والحيلولة دون 
أّي رشارة حرٍب إقليمية، قد تودي ب�«إرسائيل« 
إىل غياب�ة التاري�خ، وعليه فإّن عق�ود الحماية 
املب�ارشة م�ع »إرسائي�ل«، ل�ن تك�ون عق�وًدا 
عس�كرية يف املضم�ون، وإن كان�ت كذل�ك يف 
الشكل، بل ستكون ذات مردود اقتصادي لدعم 
ميزاني�ة الكي�ان، بم�ا ُيخفف عبًئا ع�ن كاهل 
الوالي�ات املتح�دة، وكذل�ك امل�ردود األهم، وهو 
محاولة دم�ج »إرسائيل« يف النس�يج الطبيعي 
للمنطقة، وتس�للها إىل العق�ل والوعي الجمعي 
للمنطقة ككياٍن طبيعي. وهنا تبدي سلوكيات 
األنظم�ة التطبيعي�ة، أّنه�ا عىل أت�ّم الجاهزية 

للقيام بهذا الدور.

لم تتفاجأ »إرسائيل« بالقرار األمريكي بتقليص 
التواج�د يف منطق�ة ال�رق األوس�ط، فتقول 
صحيفة »معاريف« عىل لس�ان الكاتب طاليف 
رام عن مصادر أمنية إّن »«إرسائيل« لم ترّصح 
بأّن الخرب لم يفاجئها فحس�ب، بل كشفت أنها 
كانت عىل اطالٍع منذ مدة«، ويضيف الكاتب عن 
ذات املص�ادر األمنية »ال تكم�ن أهمية الخطوة 
األمريكي�ة يف تنظي�م الق�وات فحس�ب، ب�ل يف 
مس�توى التعاون«، والتعاون هنا حس�ب ذات 
الكاتب »هو التع�اون يف ما تحتاجه »إرسائيل« 
لس�د الفجوات التي ستنش�أ عن هذا التقليص 
األمريك�ي لألس�لحة والق�وات«، وع�ىل الطرف 
حيث األنظم�ة التطبيعية رساً أو عالنيًة واآليلة 
الت�ي  الصحيف�ة  ذات  نقل�ت  للتطبي�ع، فق�د 
أوردت خ�رب تقليص القوات وس�حب بطاريات 
الصواريخ »وول س�ريت جورن�ال«، أّن »وزير 
الحرب األمريكي لويد أوس�تن أطلع بن سلمان 
كان  وإذا  العس�كري«،  التقلي�ص  ق�رار  ع�ىل 
أطلعه عىل القرار فم�ن الحتمي أّنه أطلعه عىل 
البدائ�ل، أّي س�ّد الفجوات الناش�ئة، ويقيناً لن 
تكون البدائل األمريكية إنه�اء العداء مع إيران 
مث�اًل، أو االس�تعاضة ع�ن الس�الح األمريك�ي 
بأس�لحة روس�ية أو صيني�ة مث�اًل، وعليه فال 
بدائل يف العقل األمريكي لس�ّد الفجوات س�وى 
الس�الح »اإلرسائييل« والحماية »اإلرسائيلية«، 
ولكن إذا كانت أنظمة مث�ل اإلمارات والبحرين 
ليس�ت بحاجة إىل مظلٍة للتطبيع سوى اإليغال 
يف الوقاحة والصفاقة، فإّن نظاًما كالس�عودية 
بم�ا يمتلك من ق�وة روحية لتحّكم�ه يف أقدس 
بق�اع املس�لمني، بحاج�ة إىل مظل�ٍة أك�رب من 
الوقاحة والصفاقة والتي ال يعدمها باملناسبة، 
حت�ى يمارس التطبيع العلني ب�دالً من الرسية 

الفاضح�ة، وق�د يأت�ي ه�ذا يف إط�ار النواي�ا 
األمريكي�ة بإعادة إحي�اء العملي�ة التفاوضية 

لثالثة عقوٍد أخرى.
األمريك�ي س�يكون  التقلي�ص  ه�ذا  ف�إّن  إذاً 
دافًعا أك�رب لتفعيل عملي�ات التطبيع الجارية، 
الع�دوان  اس�تمرار  ع�ىل  األمريك�ي  واإلرصار 
ع�ىل اليمن، وع�دم االكراث بإنق�اذ ماء الوجه 
اليم�ن، يأت�ي يف إط�ار توجي�ه  الس�عودي يف 
بم�ا  »اإلرسائي�يل«  الس�الح  نح�و  الس�عودية 
يس�تتبع ذل�ك م�ن تع�اون عس�كري وأمن�ي 
ولوجستي، ولكن لهذه االسراتيجية األمريكية 

عي�وٌب قاتلة، أو عىل األق�ل عيبان، األول هو أّن 
»إرسائي�ل« لن تع�دم الحماقات الت�ي قد تؤدي 
الندالع حرٍب إقليمية، تجعل من االس�راتيجية 
األمريكي�ة ح�رًبا ع�ىل ورق، أّما العي�ب الثاني، 
فه�و وجود مح�ور ع�داء ل�«إرسائي�ل«، وهو 
مح�وٌر متحف�ز، ويمتلك م�ن األدوات ما تعجز 
ع�ن مواجهت�ه الق�وة »اإلرسائيلي�ة« الراهنة، 
والت�ي تتآكل مع مرور الوق�ت وال تتعزز. وبما 
أّن معركة سيف القدس رسخت معادلة القدس 
مقاب�ل ح�رٍب إقليمي�ة، وبم�ا أّن »إرسائيل« ال 
تس�تطيع التفريط بما تس�ميه س�يادتها عىل 

الق�دس، حيث محط الخراف�ات التوراتية التي 
أُس�س عليه�ا الكي�ان، وبما أّن هذا س�يدفعها 
بشكٍل دائم للترصف بعدوانية، فالقدس ليست 
مجرد مدينة تنطبق عليها تقس�يمات أوس�لو 
التكتيك�ي  للعم�ل  )أ،ب،ج(، وليس�ت تصل�ح 
يف العق�ل الصهيون�ي التورات�ي، ف�إّن العم�ل 
األمريك�ي ع�ىل تربي�د املنطقة وترسي�ع وترية 
التطبي�ع، س�يبدو رصح�اً م�ن رمال م�ع أول 
رشارٍة تنطل�ق م�ن الق�دس، وحينها س�يكون 
م�ن الصعب التفري�ق بني ركام االس�راتيجية 

األمريكية وركام املدن«اإلرسائيلية«.

بقلم/ محمد صادق الحسيني
امه ارس�لته مبك�را اىل الب�ازار ليعمل في�ه عامال بس�يطاً يبيع 
س�جادات الصالة ليس�اعدها واهله يف تحصيل معاشهم اليومي 
,امه التزال تعيش يف بيت تحت املتوس�ط يف احدى نواحي مشهد 

الفقرية وترفض االنتقال لطهران العاصمة.
هذا هو الرئيس االيراني الجديد ، املنبعث من بني جمهور الناس، 

وليس من طبقة االرشاف التي تستمتع السلطة منذ النطفة…!
لذلك عندما يقول رئييس انه سيش�كل حكوم�ة ثورية مناهضة 
للفس�اد كم�ا ورد يف اوىل ترصيحاته بعد فوزه بالرئاس�ة ، فهو 

صادق وجاد وسيفعل ذلك بالتأكيد.
رئي�يس لي�س “محافظاً” كما يوصف يف وس�ائل االعالم ، بل هو 

اصال ال ينتمي الٍي من االجنحة السياسية املشهورة يف البالد.
انه من جنس الش�هيد رجائي والش�هيد بهشتي والشهيد قاسم 

سليماني …
ان�ه م�ن جنس الفق�راء ، من الن�اس الذين يمرن يف االس�واق 

ويأكلون الطعام…!
دعون�ي اح�اول الخ�ص لكم م�اذا يعني تس�لم الس�يد ابراهيم 
“رئيس الس�اداتي” الحكومة يف ايران، بلغ�ة متفاوتة كما اراها 
-م�ن وجهة نظ�ري- املنتمية لعالم ما فوق املي�ول واالتجاهات 

السياسية االيرانية:
فان يتس�لم الس�يد رئييس الس�لطة التنفيذية يف البالد يعني ذلك 

ما ييل
بلغة الناس:

اوالً- انه سيحبط مروع اسقاط النظام بالجمهور.
وهو االمر الذي فعله يف يوم االنتخاب والذي سيس�قطه يومياً يف 
ادائه العميل كما س�يطيح بمقولة الفصل ب�ني الدولة والدين او 
بني السياس�ة والدين او بني رجل الحكم ورجل الدين التي لطاملا 

حاولوا فرضها عىل ايران ، مرة واىل االبد ..!

لقد ح�اول االجانب جهدهم من�ذ اول الثورة ان يقولوا للش�عب 
االيران�ي ان رج�ال الدي�ن يج�ب ان يذهبوا اىل املس�اجد ويركوا 
الحك�م لالفندي�ة ، ومن ثم تصاع�دت املؤامرة وتش�عبت لتقول 
لالم�ة االيرانية بان ه�ؤالء ) اي رجال الدي�ن( ال يفقهون بعلوم 
العرص ، وال بالتعامل مع الدنيا ، واخريا باتهامهم بانهم يريدون 
مصادرة كل اشكال الديمقراطية الحديثة وعلوم الحداثة لصالح 
” الحكوم�ة االس�المية ” املعادي�ة للحري�ات وحقوق االنس�ان 
وامل�رأة ، ف�اذا برئي�يس وعىل نهج رئيس�ه وقائده وقائ�د الثورة 

واالم�ة االس�المية يفاجئوهم بحرص مضاع�ف ال نظري له عىل 
كل هذه االمور واعتبارها جزءا اساس�ياً م�ن مروعية النظام 
، ال مفهوم للجمهورية االس�المية وال معنى لها وال تستقيم من 
دون الجمهور وصناديق االقراع التي حرصوا عىل احرامها ملدة 
اربعة عقود متتالية حتى وس�ط ح�روب مدمرة للمدن والبلدات 
، وان يظه�ر له�م رئييس وزوجت�ه جميلة علم اله�دى متعلمني 
ومتبحرب�ن بالعل�وم الحديث�ة اكث�ر من س�ائر املرش�حني ، بل 
واعمق من مرشحني يف ديمقراطيات عريقة بينها لندن وباريس 

وواشنطن..!
ثانياً- انه س�يحبط مروع فرض النظام السيايس واالقتصادي 

النيوليربايل عىل ايران.
اي انه س�يعمل ليل نهار عىل مكافحة الفس�اد والرشوة ونظام 
البنوك الروتشيلدية، ويقارع مقولة “ان الغرب وحده بيده مفتاح 
االزده�ار والتنمي�ة السياس�ية واالقتصادي�ة” للبل�دان النامية 
والصاع�دة ويطي�ح به�ا يف الداخ�ل االيراني بنظري�ة ومروع 
االقتص�اد املق�اوم ال�ذي يعتم�د ال�دورة االقتصادي�ة االنتاجية 
الداخلية اوال ، ومن ثم التوجه رشقاً والخروج عىل هيمنة الدوالر 
االمريكي م�ن خالل اقامة تعاون اس�راتيجي عميق مع الصني 

وروسيا وكل بلدان العالم املناهضة لالحادية االمريكية.
ثالثاً- س�يحبط بحزم مروع فرض “اوس�لو” نووي عىل ايران 
ال�ذي كان�وا يعدونه ويعمل�ون عليه بق�وة منذ اي�ام اوباما وال 

يزالون.
وما فرضوه عىل ايران من رشوط حتى االن لم يكن سوى مقدمة 
وتمهي�د ) م�ن وجه�ة النظر الغربي�ة( لف�رض رشوط اضافية 
تتعلق بف�رض محدوديات ع�ىل املنظومة الصاروخي�ة االيرانية 
، واخ�راج ايران من املعادل�ة االقليمية من خ�الل فرض رشوط 
رضورة تخليها عن حركات التحرر العربية واالس�المية ال سيما 

يف فلسطني ولبنان وسورية واليمن والعراق.
س�يكون رئييس حازماً كما يريد االمام الخامنئي ، يف تعامله مع 
ما يس�مى باملجتمع الدويل االنتهازي واملنافق ، ولن يس�مح له ال 
باستنزاف الديبلوماسية االيرانية يف مفاوضات الطائل من ورائها 
، وال بعزل�ه وحره يف زاوية اما القبول بروط “اوس�لوية” او 
الصدام ، بل انتهاج نظرية حليفه الثوري سعيد جلييل الذي ربما 
تس�لم الخارجية االيرانية والتي تق�ي بانهاك املفاوض الغربي 
وجعل�ه هو من يلهث وراء املف�اوض االيراني كما فعل به جلييل 

يوم كان رئيساً ملجلس االمن القومي يف حكومة نجاد.

تذكروا ان االمام الس�يد ع�يل الخامنئي لطاملا كرر بعض الثوابت 
يف هذا الس�ياق س�تكون بمثاب�ة قناديل مضيئ�ة لرئييس يف هذا 

املضمار وهي :
١- اذا اراد الغرب تمزيق االتفاق فنحن سنحرقه.

٢-اذا تطلب�ت حاجاتنا ومصالحنا التخصيب بنس�بة ٩٠ باملائة 
فسنخصب ولن نفاوض احداً.

٣- نستطيع ان نطور صواريخنا ملديات ٥ آالف كم ، لكننا فعال ال 
نقوم بذلك االن وعندما نريد سنفعل ولن نفاوض احداً.

٤- احباط مفعول العقوبات اهم من انجاز رفعها.
وبالتايل يف زمن رئييس اظننا لم نعد بحاجة ملنية عودة واش�نطن 
اىل االتف�اق وال لرفع العقوبات عنا…!تذكروا ان الس�يد رئييس يف 

مناظراته االنتخابية اعلن بوضوح:
“انه مع املفاوضات حول النووي ولكن بروط القائد التس�عة) 
الخطوط الحمر الش�هرية( ، وان هذا ل�ن تتمكن منه اال حكومة 

قوية وحازمة “.
لق�د تخطت ايران املنعطف التاريخ�ي الداخيل عىل طريق دخول 
الجمهورية الثورية الثانية ، بقي تحدي املنعطف التاريخي الدويل 
وهو الذي ستتخطاه مع مجموع قوى محور املقاومة باذن الله.
وعليه نستطيع ان نلخص ربما بلغة اكثر قرباً للغة الناس اقول :

الس�يد ابراهيم رئييس “الحزب اللهي “، س�يتخذ سياسة ثورية 
حازمة متحركة واضحة ش�فافة تريد التعام�ل مع الدنيا بعقل 
منفت�ح نعم ، وغ�ري منعزلة عن العالم نعم ، ولكن ايضاً ليس�ت 

هجينة ومرددة و” رجل بالبور ورجل بالفالحة” عىل طريقة:
“ه�ذا قرب س�يدنا حجر بن عدي رض�وان الله عليه قتله س�يدنا 

معاوية رضوان الله عليه..!_”
ال ابداً ، هذه السياسة ستنتهي واىل االبد ، وسيتم تسمية االشياء 
باسمائها،ما يثلج صدر الثوريني الداخليني ومن محور املقاومة.

بعدنا طيبني قولوا الله

بقلم/ رشيد الحداد
بعدم�ا بدا، يف خالل األيام املاضية، أن ثّمة إمكانية 
إلح�داث خ�رق يف ج�دار األزم�ة اليمنية م�ن باب 
امللّف اإلنس�اني، جاءت تطّورات الساعات القليلة 
الفائتة لتنس�ف كّل هذا التف�اؤل، وُتعيد األمور إىل 
نقط�ة الصف�ر. إذ إن الجانب األمريك�ي، الذي قاد 
بنفس�ه أخرياً محادثات »السالم«، ظّل مرّصاً عىل 
ابت�زاز صنعاء باألزمة اإلنس�انية، وهو ما جّددت 
األخرية رفضها له، مستأنفة عملياتها الواسعة يف 
م�أرب، إثر تجميدها إّياها إفس�احاً يف املجال أمام 

الوساطات
صنعاء | أفشل الجيش اليمني و”اللجان الشعبية”، 
خ�الل اليوم�ني املاضيني، ع�ّدة هجم�ات نّفذتها 
ق�وات الرئيس املنتهي�ة واليته، عبد رب�ه منصور 
هادي، وميليش�يات حزب “اإلصالح”، يف الجبهات 
الغربي�ة والجنوبي�ة والش�مالية الغربي�ة ملدين�ة 
م�أرب، حيث أوقعا يف صفوف املهاِجمني خس�ائر 

بري�ة ومادي�ة بع�د أن نجحا يف اس�تدراجهم إىل 
ف�ّخ مميت يف محيط منطقَتي حّمة البس والتومة 
العلي�ا. وكان�ت املواجهات اش�تّدت ب�ني الطرفني 
يف املحي�ط الرق�ي للطلع�ة الحم�راء، وامت�ّدت 
إىل جب�ال البلق الِقْب�يل، مع محاولة ق�وات هادي 
وميليش�يات “اإلصالح”، فضالً ع�ن العرات من 
عنارص تنظيَم�ي “القاع�دة” و”داعش”، تحقيق 
تق�ّدم يف اتجاه الطلعة الحمراء، وهو ما اس�تطاع 
الجيش و”اللجان” ص�ّده من مواقعهما الحاكمة 

يف “الطلعة” واملناطق املحيطة بها.
أن  ل�”األخب�ار”،  قبلي�ة،  مص�ادر  وأوضح�ت 
املواجه�ات ج�رت م�ن املس�افة صف�ر يف رشق 
الطلع�ة الحم�راء وإي�دات ال�راء الت�ي ُتع�ّد آخر 
منطق�ة من مناط�ق جبهة املش�جح، مضيفة أن 
جبهة دش�ن الحقن، الواقعة يف الناحية الش�مالية 
الغربية، ش�هدت هي األخ�رى اش�تباكات عنيفة 
خالل الس�اعات املاضية، من دون تس�جيل تقّدم 

لق�وات ه�ادي الت�ي فق�دت ع�دداً م�ن قياداتها 
هن�اك. كذل�ك، وألّول م�رّة منذ أكثر من ش�هرين، 
حرّكت التش�كيالت املوالية للتحالف الس�عودي – 
اإلمارات�ي مح�ور مدينة أس�داس، مرك�ز مديرية 
رغ�وان، ش�مال غ�رب مدين�ة م�أرب، يف محاولة 
منها لتحقيق اخراق عس�كري يعيدها إىل محيط 
جبهة الكس�ارة. ووصف�ت املص�ادر الهجمات يف 
تل�ك الجبه�ة ب�”االنتحاري�ة”، نظراً إىل انكش�اف 
س�احات القتال التي اّتخذتها قوات هادي منطلقاً 
لهجماتها. يف املقابل، أش�ارت املصادر نفس�ها إىل 
تنفيذ الجيش و”اللجان”، مس�اء السبت، هجوماً 
عىل مواقع قوات هادي يف محيط حّمة البس غرب 
م�أرب، بعد س�اعات من صّدهما هجوم�اً مضاّداً 
عىل مواقعهما، مؤكدة أن قوات صنعاء استطاعت 
الس�يطرة عىل عدد من نق�اط خصومها يف محيط 
الحّمة، وتمّكنت من تدمري ش�احنتني عسكريتني 
بم�ا تحم�الن، كم�ا اغتنمت ع�دداً من األس�لحة 

الخفيفة واملتوس�طة. ويف جبهة البلق الِقْبيل التي 
يس�يطر الجيش و”اللجان” عىل معظم مساحتها 
من�ذ ش�هرين، ُقتل وأصيب، مس�اء الس�بت، عدد 
�ن يقاتل�ون يف صفوف  من أبن�اء قبيل�ة مراد ممَّ

“التحالف”.
ولم يفلح اإلس�ناد الج�ّوي الكثيف لق�وات هادي 
يف إزاح�ة الجي�ش و”اللج�ان” ع�ن مواقعهما يف 
محيط منطقة أس�داس، عىل رغم تنفيذ الطريان، 
مس�اء الس�بت، ١٠ غارات عىل مواق�ع التماس يف 
هذه الجبهة، يف غضون س�اعات. وأفادت مصادر 
مّطلع�ة بأن ع�دداً من الغارات اس�تهدفت محيط 
قرى قبلية كانت أعلنت الحياد – ووّقعت اتفاقات 
مع الجيش و”اللجان” التزمت فيها بعدم السماح 
ألّي م�ن الطرفني بالتمرك�ز يف أراضيها -، وهو ما 
اعتربه مراقبون محاول�ة لتخريب االتفاقات التي 
حّي�دت عدداً كب�رياً من القرى وامل�زارع، وحفظت 
املمتلكات الخاصة م�ن دمار املواجهات. وتزامنت 

تل�ك التطورات م�ع تعرّض معس�كر تدريبي تابع 
لقوات هادي يف منطقة الوديعة الحدودية – ُيسّمى 
“معس�كر الحش�د” – لهجوم جّوي أدى إىل مقتل 
اكثر من ١٠ من منتسبي املعسكر، وإصابة آخرين 
تّم إس�عاف الكثري منه�م إىل مستش�فيات مدينة 
رشورة الس�عودية. واتهم�ت مص�ادر عس�كرية 
محس�وبة عىل قوات هادي، حرك�ة “أنصار الله”، 
بالوقوف وراء استهداف املعسكر، الذي يتّم تدريب 
العنارص الُجدد فيه، والرتيب للعمليات العسكرية 
بمش�اركة غ�رف عملي�ات “التحال�ف” يف رشورة 
ونج�ران، وفق ما تبّينه املصادر، التي توضح أيضاً 
أن “الحش�د” ُيعّد بمثابة نقط�ة تجميع وانطالق 

وتعزيز وتمويل وتسليح لجبهات مأرب والحدود.
»أنصار الله«: محاولة فرض معادلة امليناء مقابل 

وقف إطالق النار مرفوضة
ويأت�ي التصعي�د املتج�ّدد يف مأرب بالت�وازي مع 
عودة املبعوث األمريك�ي إىل اليمن، تيم ليندركينغ، 

إىل الرياض ومس�قط، وتأييده خالل لقائه برئيس 
حكوم�ة ه�ادي يف الري�اض، مع�ني عب�د املل�ك، 
والس�فري الس�عودي لدى اليمن، محم�د آل جابر، 
استخدام الضغط العس�كري لدفع حركة “أنصار 
الل�ه” إىل املوافقة ع�ىل مقرحات “الس�الم” التي 
يرّوج لها، بعدما فش�لت محاوالت بالده املقايضة 
بني وق�ف إطالق الن�ار ورفع الحص�ار عن مطار 
صنعاء وميناء الحديدة، بفعل رفض قيادة صنعاء 
تل�ك املعادل�ة، وتمّس�كها ب�رورة تحيي�د امللّف 
اإلنس�اني. ويف هذا اإلطار، أك�د عضو وفد “أنصار 
الله” التف�اويض، عبد امللك العجري، أن “املرفوض 
هو محاول�ة أمريكا ودول الع�دوان فرض معادلة 
املين�اء مقابل وق�ف إطالق النار، بحي�ث إذا َتجّدد 
إط�الق الن�ار ألّي س�بب م�ن األس�باب )وال يشء 
يمنعه�م( يكون�ون قد انتزع�وا اعرافاً ي�رّبر لهم 
إغالق امليناء، وهي معادلة باطلة، فال يجوز إغالق 

املوانئ تحت أّي ظرف” 

 

يعان�ي العراق من أزمات خطرية، قد ت�ؤدي به إىل إنزالقات أخطر 
م�ن تلك التي ش�هدها خالل األعوام الس�ابقة، ل�ذا يجب أن تدرك 
جميع الكتل السياس�ية والشخصيات املاسكة بعصا السلطة بأن 
املرحلة املقبلة مرحلة إنتقال، قد ال تتماىش مع رغباتهم وميولهم 
السياس�ية، وحذاري من الوقوع بفخ�اخ مميتة ال يمكن الخروج 

منها.
أثار إس�تغرابنا إرصار بعض قادة الكتل السياسية عىل اإلستمرار 
بالخالف�ات واألزمات، وإهم�ال املصالح الُعلي�ا للوطن واملواطن؛ 
فهذه األزمات التي ال تنتهي عصفت باملكتسبات؛ وأطاحت بآمال 
املواط�ن العراقي، الذي كان يتطل�ع إىل تغيري النظام الديكتاتوري 

القمعي والخالص من الحكم العبثي.
ال�ذي حصل من تقصري وال مباالة، أضعف بل أهدم جس�ور الثقة 
ب�ني الكت�ل السياس�ية واملواطن؛ وبع�د ع�دة دورات إنتخابية لم 
يش�هد املواط�ن أي جدية من قبل الالعبني السياس�يني بتحس�ني 
الواقع املعييش، ولم يرى أي ثمرة من ثمرات التغيري التي إنتظرها، 
س�وى وعود وش�عارات ورصاعات، جميع املش�اركني يف العملية 
السياس�ية، أصبحوا محط إتهام املواطن؛ وال يمكن إعادة جسور 

الثقة إال بتبديل الوجوه وتغيري آلية إدارة مفاصل الدولة.
ال يس�تطيع املش�اركني بالعملية السياس�ية الس�ابقة والدورات 
الربملانية األربع دغدغة مشاعر الجماهري الناقمة والغاضبة تحت 
أي عنوان، شعار املواطن اليوم هو منع الفاسدين من املشاركة يف 
اإلنتخابات املقبلة، والحقيقة التي يعلمها الجميع بأن الكل متهم 
بالفس�اد، والكل كان مشاركاً فاعالً يف الحكومات السابقة، بل أن 
البع�ض متهم بإراقة الدماء والتس�بب بتجوي�ع وتفريق وتهجري 

أبناء الوطن الواحد.
إن الدع�وة للمصالحة والتق�ارب بني الفرقاء السياس�يني جيدة، 
لك�ن يجب أن تس�بقها دع�وة مصارحة ومصالحة مع الش�عب، 
وكش�ف أوراق يتس�ر عليها الركاء والفرقاء، إن الفجوة تتسع 
كلم�ا تقدم بن�ا الوقت نح�و موع�د اإلنتخابات التي ح�ددت يوم 
الع�ارش م�ن تري�ن األول املقبل؛ ومن ح�ق املواط�ن أن يطالب 
بحقوقه ومحاس�بة املتس�ببني به�در أمواله واملتس�ابقني للفوز 
والظفر بالغنائم، ال يمكننا نكران منجزات بعض الحكومات، لكن 
بعض تلك الحكومات مطالبة بكشف الكثري من امللفات املشبوهة 
وبحاجة إىل مكاش�فة، كي يتم وضع الش�عب أمام حقائق مغيبة 
قبيل موع�د اإلنتخابات املقبلة، وجميع الس�يناريوهات مفتوحة 

حتى ذلك الحني.

اإلنتخابات العراقية المقبلة 
تحدي أم إرادة ؟!

بقلم/أثري الشرع   االنكفاءة األمريكية .. دفع للتطبيع أم كوابح له؟

االنتخاب التاريخي المنعطف… الشهداء يعودون والعود احمد..!

الوساطات أمام حائط مسدود .. مأرب تعود إلى االشتعال
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أعل�ن رئي�س االتح�اد العراق�ي للكيك بوكس�ينغ قاس�م 
الواس�طي، عن انطالق بطولة الع�رب للمنتخبات واألندية 
لفئتي املتقدمني والشباب وللجنسني يف الخامس والعرشين 
من ش�هر آب املقبل يف محافظة دهوك. وأعرب الواس�طي 
ع�ن أمله ان يحق�ق العراق نتائج ممي�زة  يف البطولة التي 

ستشهد مش�اركة واس�عة ألفضل البلدان العربية باللعبة 
كمرص وتونس واملغرب وس�وريا واألردن وفلسطني وعدد 
من دول الخليج العربي. وأكد الواسطي أن »النتائج الطيبة 
للمنتخبات الوطنية العراقية أسهمت يف تعزيز ثقة االتحاد 
العرب�ي ليمنح الع�راق رشف تنظي�م بطولة الع�رب التي 

ستشهد منافس�ات قوية نظراً لتقارب املستويات«. وقال 
الواسطي أن »إتحاده يسعى ليكون تنظيم البطولة رسالة 
لألش�قاء واألصدقاء عىل قدرة العراق وتنامي بناه التحتية 
الس�تضافة البطوالت الكبرية وان العراق بلد آمن وحاضنة 

مرحبة لكافة األشقاء واألصدقاء«.

دهوك تحتضن بطولة العرب بالكيك بوكسنغ 

القوة الجوية يواجه الجنسية في ابرز 
مباريات دوري الصاالت الممتاز

أثلجت البطلة دانة حسني صدورنا بانجازات وبفرحة كّنا أحوج 
م�ا نكون له�ا من أوج�ه عديدة، وهن�ا ال أقلل من انج�از بقية 
األبط�ال الذين نالوا الذه�ب وامليداليات امللونة األخرى س�واء يف 
بطول�ة تركيا أو الع�رب يف تونس عىل حّد س�واء، ومنهم البطل 
محم�د حبانية الذي كرس حاجز الخوف أوالً من ركض خمس�ة 
آالف م�ر، تل�ك الفّعالية التي تالش�ت عراقياً، وم�ن ثم تحطيم 
الرقم البعيد املس�ّجل باس�م العداء عبد الكري�م خضري منذ عام 
1986 أو األبطال اآلخرين منتظر فالح وطه حسني ومحمد عبد 

الرضا.
حّطم�ت الع�داءة دانة حس�ني، الرقم القيايس العراقي الس�ابق 
املس�ّجل باس�مها يف بطولة ملتقى بورصا الدويل يف فعالية 200 
مر ركض أيضاً، ليكون هذا الش�هر مثالي�اً أللعاب قوى العراق 
املجته�د وعروس�ه البطل�ة الطموحة دانة حس�ني الت�ي أعلنت 
تأهله�ا رس�مياً وباس�تحقاق اىل أوملبي�اد  طوكي�و 2020، بعد 
حصوله�ا عىل الرقم التأهي�ي يف فّعالية 200م وقدره 50 . 22 ثا 
وه�و أدنى رقم مؤّهل لألوملبياد املقب�ل، فضالً عن تأّهل عداءتنا 
الذهبي�ة اىل األلعاب األوملبية، فقد نجحت يف احراز املركز األول يف 
هذه الفّعالية لتضيف ميدالية ذهبية ثانية يف خانة ميدالياتها يف 
البطول�ة العربية، بعد حصولها عىل امليدالي�ة الذهبية يف فّعالية 

100م.
وهن�ا الب�د أن نتوق�ف عند جهود االنج�از وال نم�ر عليها مرور 
الك�رام ونرفع القبعة لدانة التي اجتهدت وانترصت نفس�ياً عىل 
جملة من األمور املُحبطة التي رافقت إعدادها ليس أقلّها ظروف 
الحظر والوباء، بل والحص�ول عىل الظرف املثايل ملواكبة التطّور 
ورفع القدرة عىل زيادة الفاعلية االنجازية بدراية وتفوق لتشّكل 
فارق�ة نوعية قلّما يجود بها الزمن علينا، وتعيد ترتيب أولويات 
األرقام القياس�ية العراقية التي جثمت عىل حالها لفرة طويلة 

يمتد بعضها اىل القرن املنرصم!
ه�ذا من جان�ب، ومن الجانب اآلخ�ر فإن تألق ألع�اب القوى يف 
تونس تحديداً وبتواج�د أبطال وبطالت املغرب والجزائر وتونس 
العامليات والتفّوق عليُهّن يف ألعاب تعد ماركة رسمية لهم، فهذا 
هو م�ا نطمح الي�ه ونتمّنى ظه�ور بطالت أخري�ات تتاح لهّن 
الفرص�ة للتفّوق وتأكي�د مكانة ودور امل�رأة العراقية الرياضية 
البطلة التي افصحت عنها دانة ش�خصياً بالق�ول أنها )وصلت 
اىل ما وصل�ت اليه وتأهلت اىل األوملبياد نتيجة تخطيط وتحضري 
خالل الفرة املاضية وكنُت أرّكز يف هذه املس�ابقة للحصول عىل 
الرق�م التأهيي بغّض النظ�ر عن النتيجة النهائي�ة، والحمد لله 
نجح�ُت يف ذلك وس�أمثل بل�دي يف أوملبياد طوكيو بع�د أن بذلُت 
جه�داً كبرياً، مضيفة ب�أن هذا االنجاز بحد ذات�ه كبري ويختلف 
كثرياً بالنسبة يل عن ترشحي للمشاركة عن طريق بطاقة الكوتا 

)املجانية( النسوية(.
تحية التحاد ألعاب القوى املجتهد، والعبيه،  بتس�جيل انجازات 
كب�رية نفخ�ر به�ا، ونتمّن�ى له�م املزيد م�ن التأل�ق واالزدهار 
للتتوي�ج القاّري ال�ذي ال نراه بعيداً عّنا يف ه�ذه الفرة أو الفرة 
الالحقة، ونتمّنى أن ُيدعم أبطالنا عىل أفضل وجه، وفقاً للخطط 
املوضوعة لهم وملنتخبات الشباب والناشئني أيضاً، وآمالنا قائمة 
بظه�ور اتحاد آخر ُيحقق لنا انج�ازات موازية النجازات القوى 

التي نفتخر بها يف هذه الحقبة من مسرية الرياضة العراقية.

عروس األلعاب دانة

محمد حمدي

الص�االت، ع�ن  كش�فت لجن�ة خم�ايس 
مباري�ات الجولة 30 ل�دوري كرة الصاالت 
ي�وم  بإقام�ة س�بع مواجه�ات  املمت�از، 

الجمعة املقبل.
وق�ال صبح�ي رحي�م رئي�س اللجن�ة ان 
»اللجنة أعلنت عن اقامة س�بع مواجهات 
بمنافس�ات كرة الصاالت املمت�از الجمعة 
الت�ايل  الي�وم  يف  واح�دة  ومب�اراة  املقب�ل 
م�ع ضم�ان فريق نف�ط الوس�ط تتويجه 

باللقب«.
وب�ني رحي�م أن »املباريات الس�بع تجمع 
مصايف الوس�ط مع الرشقية يف قاعة نادي 
الش�باب ببغداد يف الس�اعة الثالث�ة ظهرا 
تليه�ا يف نف�س القاع�ة وعن�د الخامس�ة 
عرصا مباراة القوة الجوية مع الجنس�ية، 
ويضيف نفط الوس�ط يف الس�اعة الرابعة 
ع�رصا يف قاع�ة التضام�ن فري�ق ن�ادي 
الجي�ش، كما يضيف نادي بلدية النارصية 
فريق امانة بغداد يف قاعة النشاط الريايض 
يف الرابع�ة ع�رصا، ون�ادي اوروك يضي�ف 
ش�هربان يف الس�اعة الرابعة عرصا بقاعة 
رعاية املوهبة الرياضية، ومصايف الجنوب 
يضي�ف غ�از الجن�وب يف الس�اعة الثالثة 
ظهرا يف قاعة نفط البرصة، ونفط البرصة 
يضيف غاز الش�مال يف الس�اعة الخامسة 

عرصا يف قاعة نفط البرصة«.
وأض�اف رحيم أن »مب�اراة واحدة تقام يف 
الي�وم التايل يوم الس�بت املوافق الس�ادس 
والعرشين من الش�هر الحايل يجمع ناديي 
الجن�وب والرشط�ة يف الس�اعة الرابعة يف 

قاعة نفط البرصة«.
وكان فري�ق نفط الوس�ط لك�رة الصاالت 
ضمن تتويجه بلقب بطولة الدوري املمتاز 
للموس�م 2020-2021 للم�رة الثامن�ة يف 
تاريخه، قبل اختتام البطولة بثالث جوالت 
بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه فريق 

الرشط�ة.

س�مت الهيئ�ة 
لن�ادي  االداري�ة 
الحدود، الكابتن عباس 
الكروي  لفريقها  عطية مدرباً 

لقيادته خالل املوسم الحايل.
واك�د مص�در باملكت�ب اإلعالمي 
لنادي بان عباس عطية سيستلم 

مهمته يف تدريب الفريق.
وكان املدرب عمار حس�ني قدم اعتذاره 
من االس�تمرار يف مهمت�ه مدرباً لفريق 
الح�دود الس�باب خاص�ة بع�د تع�ادل 

الفريق أمام نفط ميسان.
وتعادل الحدود ايجابياً مع نفط ميسان 
بنتيج�ة 2-2 يف املباراة التي أقيمت عىل 

ملع�ب التاجي ضمن مباري�ات الجولة 
32 لدوري الكرة املمتاز.

وتخل�ص الح�دود م�ن ترتيب�ه املرك�ز 
األخ�ري بعد تعادله ليصب�ح رصيده 24 
نقط�ة ت�اركاً املرك�ز األخري للس�ماوة 
بنف�س النقاط لك�ن يفوقه بتس�جيل 

األهداف.

أك�د إبراهي�م البهاديل عض�و املكتب التنفي�ذي للجنة 
األوملبي�ة الوطني�ة العراقي�ة، رئيس االتح�اد العراقي 
للتايكوان�دو، حص�ول الع�راق ع�ىل وس�ام نحايس يف 

.G2 بطولة بريوت الدولية بالتايكواندو املصنفة فئة
وق�ال البهاديل ان »الالعب العراق�ي مهدي صالح حصل 
ع�ىل الوس�ام النح�ايس يف منافس�ات وزن 87 كغ�م يف 
بطولة ب�ريوت الدولي�ة بالتايكواندو بعد ف�وزه عىل العب 
أفغان�ي وآخر لبناني فيما خرس نزاله األخري أمام منافس�ه 
الالع�ب الركي الذي حصل عىل الوس�ام الذهبي يف ختام 

املنافسات«.
وب�ني البه�اديل، انه »أج�رى مجموعة م�ن اللقاءات 
واالجتماع�ات عىل هام�ش بطولة لبن�ان الدولية، 

د كان أهمه�ا مع رئيس وأعضاء  تح�ا ال ا
للتايكواندو،  مع اآلس�يوي  كذلك 

عدد من رؤس�اء 
دات  تحا ا

عربي�ة وآس�يوية، مبين�اً أن الهدف من تل�ك اللقاءات خدم�ة اللعبة 
وتطويره�ا يف الع�راق من خ�الل تبادل الخ�رات م�ع دول متطورة 

بالتايكواندو.

اعلن�ت لجن�ة املس�ابقات يف الهيئ�ة التطبيعية 
لالتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم، موع�داً جديداً 
ملباراة نفط ميسان والكهرباء يف الجولة املقبلة 

من الدوري املمتاز.
وقال املتح�دث باس�م اللجنة قحط�ان املالكي 
إن »لجنة املس�ابقات قررت تغيري موعد مباراة 
نفط ميس�ان أم�ام الكهرب�اء املق�رر إقامتها 
ضمن الجول�ة الثالثة والثالثني من دوري الكرة 

املمتاز«.
وأوضح أن »املباراة س�تقام من الساعة الرابعة 
وخم�س وأربع�ني دقيق�ة ب�دالً م�ن الس�اعة 
الس�ابعة وخمس عرشة دقيقة، بسبب عطل يف 
إنارة ملعب ميس�ان األوملبي، بحسب ما أفادت 

به ادارة امللعب«.
يذك�ر ان املباراة س�تقام يف الخامس والعرشين 

من حزيران الجاري.

أكد الخبري الكروي كاظم العبادي، 
أن الغاي�ة من منتخب�ات الفئات 
العمري�ة يف العراق ل�م تعرف منذ 

عام 1975 ولغاية اآلن.
»خس�ارة  إن  العب�ادي  وق�ال 
منتخب ش�باب العراق امام جزر 
القم�ر، يج�ب أن نتقبله�ا ب�كل 
روح رياضي�ة، فه�ي ارشف لن�ا 
م�ن كل انج�ازات التزوي�ر، لكن 
فنيا وتكتيكا فريقنا ضعيف جدا 
ويحتاج للكثري من العمل من قبل 

الكادر التدريبي«.
ومن�ذ  االن  »حت�ى  أن  واوض�ح 
ع�ام 1975، ال افه�م الغاي�ة من 
منتخب�ات الفئ�ات العمري�ة ولم 
تع�رف حت�ى االن، ه�ل اله�دف 
ه�و تطوي�ر اجيالن�ا؟ ام تطوير 
وتحس�ني الس�رية الذاتية لبعض 

أس�تغرب  لذل�ك  املدرب�ني؟، 
االنتقادات التي توجه اىل منتخب 
مب�اراة  خ�اض  وه�و  الش�باب 

واحدة فقط«.

يذكر ان الع�راق خرس أمام جزر 
القم�ر بنتيج�ة 4-3 يف مس�تهل 
مش�واره ببطول�ة كأس الع�رب 

للشباب.

عباس عطية مدربا لكرة الحدود

أثنى مدرب الزوراء رايض شنيش�ل عىل العبيه 
بع�د الفوز ال�ذي تحقق ع�ىل فري�ق الديوانية 
به�دف دون رد ضمن الجول�ة 32 من الدوري 

املمتاز.
وأكد شنيش�ل أن »الفوز يف الجوالت األخرية 

مهم جدا ويغطي عىل جميع العيوب«.
وقال شنيشل: »الفوز والنقاط الثالث هي 
األهم يف الجوالت األخرية من الدوري يف ظل 

الرصاع عىل مربع املقدمة«.
وأردف قائ�ال: »بالتايل النق�اط الثالث تعد 
األهم بغض النظر عن املس�توى الفني وأي 

تفاصيل أخرى«.
وأوض�ح: »بعض املباري�ات التي نخوضها 
خ�ارج الديار تع�د معقدة وصعبة بس�بب 
س�وء أرضية بع�ض املالع�ب، لكننا حققنا 

املطلوب أمام الديوانية«.
وأش�ار إىل أن�ه لم يدف�ع بالالعب�ني الدوليني 
يف الش�وط األول »ألنه�م كان�وا مجهدين من 

الس�فر وبعضهم منش�غل يف أمور ش�خصية 
والتحقوا بالفريق يف وقت متأخر«.

وقال: »سنرشكهم يف املباريات بشكل تدريجي«.
يش�ار إىل أن الزوراء فاز ع�ىل الديوانية يف ملعبه 

بهدف الالعب منتظر محمد.

شنيشل يؤكد على 
اهمية الفوز في 
الجوالت األخيرة 

المسابقات تغير موعد مباراة 
نفط ميسان والكهرباء

العبادي ينتقد مستوى منتخب الشباب

تايكواندو العراق يحصل على وسام نحاسي ببطولة لبنان



نثر تقرير صحفي إس�باني، الش�كوك حول مستقبل النجم 
الفرن�ي أنط�وان جريزمان مع برش�لونة.وكان برش�لونة 
ق�د نجح يف ض�م 4 صفقات صيفية هي، س�رجيو أجويرو 
وإريك جارسيا وممفيس ديباي وإيمرسون رويال.وبحسب 
صحيفة »س�بورت« الكتالونية، ف�إن انضمام ديباي تحديًدا 
لربش�لونة، فتح الباب عىل مرصاعيه أمام جريزمان ملغادرة 
كام�ب نو.وأوضحت الصحيف�ة، أن اختيار كوم�ان لديباي 
ال�ذي يلع�ب يف نفس مرك�ز جريزم�ان، يعد بمثابة رس�الة 
تحذيرية واضحة لجريزمان.ولم يكن أداء جريزمان يف كامب 

نو منذ قدوم�ه قبل عامني عىل مس�توى التوقعات، مقارنة 
بالس�عر املدفوع فيه )120 ملي�ون يورو(.وأحرز جريزمان 
37 هدًفا يف 99 مباراة خاضها مع برش�لونة، بنسبة )0.37( 
ه�دف يف كل مب�اراة، أما يف أتلتيكو فقد س�جل 133 هدًفا يف 
257 مب�اراة بنس�بة )0.51( ه�دف يف كل مباراة.وأضاف�ت 
الصحيف�ة، أن برش�لونة يأمل أن يقدم جريزم�ان أداًء جيًدا 
م�ع منتخب فرنس�ا يف الي�ورو، حتى يس�مح له�م بعرضه 
للبيع بس�عر جيد.وأش�ارت الصحيفة، إىل أن هناك 3 العبني 
يف برش�لونة، يمكنه�م توفر دخل كبر للن�ادي حال بيعهم، 

هم: عثمان ديمبيل وفيليب كوتينيو وجريزمان.ومع تعرض 
كوتيني�و لإلصابة، وغياب ديمبيل من�ذ فرتة طويلة، ال يوجد 
س�وى جريزمان الذي قد يحقق طموحات برشلونة يف توفر 

عائد مايل مقابل التخيل عن خدماته.
ويتقاىض جريزمان راتًبا يصل إىل 20 مليون يورو يف املوسم، 

وهو رقم كبر للغاية.
وهناك عدد قليل للغاية م�ن األندية التي يمكنها أن تدفع له 
هذا الراتب، مثل باريس سان جرمان، الذي سيضطر للبحث 

عن بديل لنجمه كيليان مبابي، حال انتقاله لريال مدريد.

حس�م االتحاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( موقفه من 
الجدل املثار يف األيام القليلة املاضية بشأن نقل مباريات 
ال�دور قبل النهائ�ي والنهائي لبطول�ة أوروبا 2020، 
م�ن ملع�ب ويمب�يل يف لن�دن.وكان رئيس ال�وزراء 
اإليطايل ماري�و دراجي قد طالب بنق�ل املباريات 
م�ن بريطاني�ا عق�ب ارتف�اع ح�االت اإلصابة 
بكوفيد-19 هناك.وسجلت بريطانيا 10633 
حالة إصابة جدي�دة بفروس كورونا، إىل 
جانب وفاة 5 أش�خاص ليصل اإلجمايل 
إىل أكثر م�ن 4.63 مليون مصاب إىل 
جانب وفاة 127676 شخصا وفقا 

لحصيلة رويرتز.وقال يويفا إنه يملك خطة طوارئ بنقل 
املب�اراة النهائية م�ن ويمبيل إذا لم تواف�ق بريطانيا عىل 
إعفاء املشجعني األجانب من رضورة الحجر الصحي ملدة 
10 أيام.وقال متحدث باس�م يويفا يف رس�الة عرب الربيد 
اإللكرتوني: »يعمل يويفا واالتحاد اإلنجليزي لكرة القدم 
والسلطات اإلنجليزية عن كثب معا وبنجاح إلقامة الدور 
قبل النهائي واملباراة النهائية لبطولة أوروبا يف ويمبيل«.

وأكد بشكل قاطع: »ال توجد خطط لتغير امللعب«.
ومن املقرر أن يس�تضيف ويمبيل مباراتي الدور قبل 
النهائ�ي يف 6 و7 تم�وز وقبل إقام�ة النهائي يوم 11 

من الشهر ذاته.

وق�ال دراج�ي رئيس ال�وزراء 
يفض�ل  إن�ه  اإليط�ايل 

بطولة  نهائي  استضافة 
أوروب�ا يف روم�ا ب�دال 

من »بلد تتزايد فيه 
اإلصابات  حاالت 

بش�كل 
. » ي�ع رس

ت  ك�ر ذ و

االربعاء 23حزيران
2021 العدد   2616

 السنة 
الحادية 

عشرة

7الرياضية

كش�ف تقري�ر صحف�ي إس�باني، ع�ن آخ�ر التطورات 
املتعلقة بمستقبل النجم الربازييل فيليبي كوتينيو، العب 

برشلونة، يف املركاتو الصيفي الجاري.
ويسعى برش�لونة للتخلص من كوتينيو هذا الصيف، يف 
ظل ما يمثله من عبء عىل خزينة النادي، يف الوقت الذي 

يغيب فيه لفرتات طويلة بسبب اإلصابة.
وبحس�ب صحيفة »س�بورت« الكتالونية، فإن برشلونة 
س�يواجه مش�كلة كبرة يف بي�ع كوتينيو بش�كل نهائي 
هذا الصيف، يف ظل إصابته األخرة يف الركبة منذ املوس�م 

املايض.
وأضافت الصحيفة، أنه لن يوجد أي نادي عىل اس�تعداد 
لدف�ع رقم كبر لرشاء كوتينيو صاح�ب ال�29 عاًما هذا 

الصيف.
وأوضح�ت أن برش�لونة س�يضطر يف النهاي�ة إىل إعارة 
كوتينيو مرة أخرى، عىل الرغم من أن هذا األمر لن يحقق 

لهم أي دخل من رحيله، وإنما سيوفر لهم راتبه فقط.
يش�ار إىل أن كوتيني�و عان�ى م�ن إصاب�ة يف الغرضوف 
املفصيل الخارجي لركبته اليرسى، 
ولم يشارك مع برشلونة أغلب 

فرتات املوسم املنرصم.

إصابة كوتينيو تحبط 

مخطط برشلونة

التعاقد مع ديباي قد يطيح بجريزمان خارج الكامب نو

يويفا يحسم قراره ويؤكد اقامة نهائي يورو 2020 في ملعب ويمبلي

ريال  يهت�م 
ي�د  ر مد
ق�د  لتعا با
الس�ويدي  مع 
إيزاك،  ألكس�ندر 
ري�ال  مهاج�م 
لتعزي�ز  سوس�يداد، 
املرنج�ي،  صف�وف 
بحس�ب تقري�ر صحفي 
ري�ال  إس�باني.ويعاني 
مدريد م�ن عدم وج�ود بديل 
مناس�ب للفرني كري�م بنزيما، 

يف ظل تدني مستوى لوكا يوفيتش وماريانو 
دياز.وبحس�ب صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
اإلس�بانية، بأن ري�ال مدريد ق�د يلجأ لخيار 
التعاقد م�ع إيزاك، خاصة مع ارتفاع س�عر 
هدفي�ه األساس�يني كيليان مباب�ي )باريس 
س�ان جرمان( وإيرلينج هاالند )بوروس�يا 
دورتموند(.وأضافت أن ألكسندر إيزاك يمتلك 
رشًطا جزائًي�ا بقيمة 70 ملي�ون يورو، وأن 
ري�ال مدريد بدأ بالفع�ل محادثاته مع وكالء 
الالعب لضمه هذا الصيف.وتأكد ريال مدريد 
من أن املهاجم الس�ويدي مملوك فقط لريال 
سوس�يداد، وال يح�ق لبوروس�يا دورتمون�د 

أي  طل�ب  أو  الصفق�ة  إيق�اف 
مقابل.وسبق وأن توصل سوسيداد 

التفاق مع دورتموند إللغاء بند خيار 
إع�ادة الرشاء املنص�وص عليه يف العقد 

امل�ربم بينهما بش�أن املهاجم الس�ويدي.
وأشارت الصحيفة، إىل أن هناك اهتمام أيًضا 
م�ن جان�ب ليفرب�ول وتش�يلي بالحصول 
عىل خدمات مهاجم ريال سوس�يداد صاحب 
ال��21 عاما.ويتواج�د إي�زاك حالًي�ا رفق�ة 
منتخ�ب الس�ويد، للمش�اركة يف كأس األمم 

األوروبية »يورو 2020« هذا الشهر.

تع�رض منتخ�ب أملاني�ا لرضب�ة موجعة بغي�اب أحد 
ركائزه األساس�ية ع�ن مواجهة املج�ر، يف ختام دور 

املجموعات ببطولة يورو 2020. 
وكشفت صحيفة »بيلد« عن غياب املهاجم األملاني 
توماس مولر عن املباراة املقبلة، نظرًا ملعاناته من 

إصابة يف األربطة الداخلية للركبة. 
وأش�ارت الصحيف�ة إىل إمكانية اس�تمرار غياب 
صاح�ب ال��31 عاًما عن املب�اراة التالي�ة يف دور 

ال�16، نظرًا لقوة اإلصابة.
وغاب مولر عن مران املانش�افت، لكن االتحاد األملاني لكرة القدم لم يصدر 

بياًنا رسمًيا يؤكد فيه حتى اآلن موقف الالعب من مواجهة املجر. 
وظهر مولر يف تشكيلة املنتخب األملاني بأول مباراتني ضد فرنسا والربتغال، 

حيث خاض املواجهتني حتى نهايتهما دون أن ُيستبدل.
وغ�اب توم�اس مولر ومات�س هوميلز وإل�كاي جوندوجان، ع�ن تدريبات 
املنتخ�ب األملاني، بينم�ا بدا روبني جوس�نس الئًقا، وذلك خالل االس�تعداد 

ملواجهة املنتخب املجري.

المانيا تؤكد غياب مولر عن مواجهة المجر

يخوض املنتخب اإلس�باني مباراته األخرة، 
يف املجموع�ة الخامس�ة لي�ورو 2020 أمام 
سلوفاكيا، معلقا آماله عىل القائد سرجيو 
بوسكيتس يف العبور بالسفينة إىل بر األمان، 
بعد مش�وار مرتنح يف البطولة القارية حتى 

اآلن.
وتب�ني إصابة بوس�كيتس بفروس كورونا 
املس�تجد قب�ل البطولة، ليغيب ع�ن املباراة 
التي تعادل فيها املاتادور سلبيا مع السويد، 
وكذل�ك خالل التع�ادل اإليجابي بهدف ملثله 

مع بولندا.
ويع�ود املنتخب اإلس�باني، بط�ل أوروبا يف 
نسختي 2008 و2012، إىل إشبيلية لخوض 
املواجه�ة الحاس�مة الي�وم األربع�اء أم�ام 
س�لوفاكيا، وي�درك أنه يف حاجة ماس�ة إىل 

الفوز، من أجل العبور لدور الستة عرش.

أزبيليكويتا،  وقال س�يزار 
يف  إس�بانيا،  مداف�ع 

صحفي�ة  ترصيح�ات 
أو  حي�اة  بمثاب�ة  »املب�اراة 

موت... لسنا يف الوضعية التي 
أردناها«.

وذكرت تقارير لوس�ائل اإلعالم 
لوي�س  امل�درب  أن  اإلس�بانية، 

إنريك�ي س�يدفع بأزبيليكويت�ا، 
جان�ب  إىل  تش�يلي،  مداف�ع 

بوسكيتس.
وق�ال أزبيليكويتا عن العب وس�ط 

برش�لونة »إن�ه قائد مذهل، يس�اعد 
الفري�ق بأكمله م�ن خ�الل هيمنته يف 

خط الوسط«.

إنريكي يعول على العبي الخبرة في مواجهة سلوفاكيا

الريال يفكر بالتعاقد مع ألكسندر إيزاك
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 فاروق جويدةالثقافـي

ال يشء يف بيتي سوى صمت الليايل

واألماني غائمات يف البرص

وهناك يف الركن البعيد لفافة

فيها دعاء من أبي

تعويذة من قلب أمي لم يباركها القدر

دعواتها كانت بطول العمر والزمن العنيد املنترص

أنا ما حزنت عىل سنني العمر طال العمر عندي .. أم قرص

لكن أحزاني عىل الوطن الجريح

ورصخة الحلم الربيء املنكرس.

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

 سقراط 
لي�س العاطل م�ن ال يؤدي عمالً فق�ط ،العاطل من 
يؤدي عمالً يف وسعه أن يؤدي أفضل منه حاذر عمل 
الرش أكثر مما تحاذر العذاب بس�ببه املرأة العظيمة 
ه�ي التي ُتعلمن�ا كيف ُنحب عندما نري�د أن نكره ، 
وكي�ف نضحك عندما نريد أن نبكي، وكيف نبتس�م 
عندم�ا نتأل�م عبقرية امل�رأة يف قلبها جمي�ع أرواح 
البرش خالدة ، لكن أرواح الصالحني خالدة ومباركة. 
الرج�ل الص�ادق دائماً طف�ل. إذا قلت للم�رأة: أنِت 
جميلة فافعل ذلك همس�اً ،ألن الشيطان إذا سمعك 
ردد يف أذنها صدى قولك مرات قلة الدين و قلة األدب 
وقلة الندامة عند الخطأ ، وقلة قبول العتاب أمراض 

ال دواء لها

معرض بغداد الدولي للكتاب .. 
بين المدح الحكومي وبؤس التنظيم!

, ب�ال ش�ّك أّن مكان الع�رض الثاني هو األح�ىل واألجمل , ويمن�ح الفرصة يف 
التأم�ل وتفّحص اعداد كبرية من الكتب , فضالً عن تأثريات الديكور واإلخراج 

وسواهما , مّما يجعل املعرض مكاناً ترفيهياً ايضاً , وهنالك ما هو اكثر .
افتت�ح وزير الثقافة ومعه عدد من املس�ؤولني معرض بغ�داد للكتاب الدويل , 
وأش�اَد به أّيما إش�ادة , بينما س�ّماه أم�ني العاصمة بالعرس الثق�ايف ! , مّما 
جعل وسائل اإلعالم تنقل تفاصيل تلكم الترصيحات ومفرداتها بشكٍل اضخم 
, بما جعلت معرض بغداد هذا وكأّنه مهرجان ” كان ” الس�ينمائي يف فرنس�ا 
.!يف الفرتة املس�ائية لليوم األول للعرض , اقتنصُت الوقت وآثرُت مش�اهدة ما 
يج�ري من عروض يف مع�رض الكتاب هذا , لكني فوجئ�ت إْن لم اقل ُصِدمت 
ب�أّن ع�دداً غري قلي�ل م�ن دور الن�رش والتي تتخ�ذ بعضها مس�احة صغرية 
وكأنه�ا ” محل او دّكان ” والتزال أمام كٍل منه�ا صناديق الكتب التي لم يجر 
فتحه�ا بع�د , وصناديٌق اخري�ات مفتوحة اىل النصف , والكتب ش�به مبعثره 
منه�ا , واألنكى أّن تلكم الصناديق الكارتونية كانت موضوعًة وس�ط الطريق 
او مم�رات املش�اة والزوار ويف اكثِر م�ن قاعٍة من قاعات الع�رض .! , بجانب 
ذلك ولألس�ف فأستس�خف الكتابة بأّن احدى خان�ات العرض قد وضعت عىل 
منّصته�ا اكياس�اً من ” الجب�س – البطاطا ” ومن صنٍف واح�ٍد فقط .! , ويف 
الحقيقة فقد قمُت بتصوير تلك املشاهد املأساوية بجهاز النّقال بنّية عرضها 
ضمن هذه األس�طر , لكّني تراجعُت عن ذلك , ولم اجد مربرا للتش�هري ميدانيا 
, ث�م إلتاح�ة الفرصة للقائمني ع�ىل دور النرش ” إلع�ادة التنظيم ” واإلرساع 
بإزال�ة آثار هذه التجاوزات التي تفتقد اللياق�ة يف كّل مجاالت الذوق والدعاية 
واإلع�الن , وال ادري وال غ�ريي ي�دري مل�اذا ل�م تق�م الهيئة العلي�ا للمعارض 
بتفّحص هذه الس�لبيات , والتي كان ينبغ�ي تفحصا وفحصها قبل يوٍم واحٍد 
م�ن موعد االفتتاح عىل األق�ل .! . وعىل العموم فإّن مع�رض الكتاب هذا كان 
مفتقداً لديكورات وأس�اليب العرض والدعاية ويف حّده�ا األدنى او اكثر قليالً 
.. اىل ذلك فتتجّس�م وتتجّسد املقارنة بني معرض الكتاب للسنة املاضية والذي 
كان مفخرًة رائعة يف أساليب اإلعالن والدعاية وما تضمنه من ديكوراٍت جذابة 
وكأنها ذي كاريزما تجتذب الزوار مغناطبسياً .! , بينما يفتقد املعرض الجديد 

الذي تبّنى القيام به اتحاد النارشين العراقيني اىل ذلك.

»حين تتشابك الحكايا«.. تقرب بين بغداد وغزة

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
 أص�درت الكاتب�ة الفلس�طينية املول�د العراقية 
النشأة س�لوى جراح روايتها السابعة واملعنونة 
»ح�ني تتش�ابك الحكايا« يف نهاية ع�ام 2019.. 
وراحت تخط�ط الحتفالية أصدار الرواية، إال أن 
جائحة كورونا وما ترتب عليها من إغالق للمدن 
ومنع للتجمعات، حال دون ذلك ،وقد صدرت ب� 
128 صفحة من القطع املتوس�ط، وقد تصدرها 
إه�داء إىل جي�ل الكاتبة الذي تنتم�ي إليه، حيث 
عرّفته بأنه الجيل الشاهد عىل الحروب وخيبات 
األمل… لكنه جيل تعل�م، وأحب، وأنجب، وكتب 
الشعر، مؤكدا مقولة نيتشه »ما ال يقتلك يجعلك 

أقوى«.
و اضاف :إن الصدفة وحدها التي جعلت الحكايا 
تتش�ابك وتتناس�ل يف رواية س�لوى ج�راح، مع 
وقائ�ع ما جرى ع�ىل األرض الفلس�طينية، بعد 
ما يقرب من 21 ش�هرا من صدور الرواية، حيث 
شن العدو الصهيوني يف مايو/أيار 2021 عدوانه 
الذي أس�تمر ل� 11 يوما عىل غزة – األرض التي 
ولد فيها السيد غريب عطا الله بطل رواية »حني 
تتشابك الحكايا« وش�خصيتها املركزية.. يقول 
غريب: أنا من غزة.. أه�ي لجأوا إليها من يافا.. 

هل زرِت يوما غزة؟
وتاب�ع :لكل كاتب رواية هدف يتوخاه ويس�عى 
لحكاياته�ا  أرادت  هن�ا  الرواي�ة  ولع�ل  إلي�ه.. 
املتش�ابكة أن تص�ل للمتلق�ي ببس�اطة ويرس 

دون تع�ب.. فجعل�ت م�ن غريب فاق�دا للقدرة 
ع�ىل ال�كالم، بع�د أن س�قط أرض�ا.. فكأنه قد 
أصي�ب بجلط�ة الدماغ، فأدخل املستش�فى بعد 
أن ظ�ل يتس�اءل مع نفس�ه – كما ب�دا للراوي 
العلي�م – لِ�َم هو مس�تلق عىل الصوف�ا الوثرية، 
يف م�ا يجلس الجمي�ع حوله صامت�ني.. يف حني 
راحت س�هام زوجته تقص )كما الراوي العليم( 
كيف بدأت عالقتها بغريب )الحظ معنى االس�م 
لرجل فلس�طيني – ظل غريب�ا أينما حل( املقيم 
يف بريطانيا وأستاذ الهندسة املعمارية يف جامعة 
لندن.. حيث تزور س�هام لن�دن يف دورة تدريبية 
أرس�لها إليها املركز الثق�ايف الربيطاني يف عمان 
حي�ث تقيم. وهك�ذا يك�ون للصدف�ة دورها يف 
أن تصب�ح الفلس�طينية – حتى نخ�اع العظم – 
س�هام زوجة لغري�ب املولود يف مخي�م لالجئني 

الفلسطينيني يف غزة.
وواصل :وكان ال بد لغريب وسهام من أن يتعارفا 
عن طري�ق الق�ص والحكي بما هو ش�خيص.. 
في�رسد لها قصة زواجه م�ن فتاة مرصية، وإن 
له منها ولد وبنت.. لكنهما انفصال عن بعضهما 
لعدم تحمل�ه آراءها يف السياس�ة التي تبتعد به 
عن أرض فلس�طني، ومبادئ�ه وما يؤمن به. كل 
ذلك بعد اشتداد الظرف السيايس عليه، حيث زار 
أنور السادات إرسائيل عام 1977 فصارت مرص 
الش�قيقة الكربى متصالحة مع العدو! وبعد أن 
ظلت تقول له زوجته األوىل إنها ال تحب الحديث 

عن االحتالل ألن�ه يعني املطالبة بالتخلص منه، 
وهذا يقود إىل الحرب. لكن سهام ترص عىل عدم 
تذكر حكاي�ة حياتها الخاصة، إال بعد أن تفصل 
يف حياة غريب يف مخيم جباليا، فحياة املخيم ذل 

يتوارثه األبناء عن اآلباء.

وأكم�ل: وراح�ت الحكايا تتش�ابك م�ع صديق 
غري�ب عب�د الواح�د، الف�الح ابن الف�الح، الذي 
حصل عىل دكتوراه الزراعة واستصالح األرايض، 
والذي أخ�رج عنوة من الضف�ة الغربية ألنهم – 
أي اإلرسائيليني – ليس�وا بحاج�ة لخبري زراعي 
فلس�طيني، م�رص ع�ىل زراع�ة أرض فيها نبع 
م�اء قريبة م�ن مس�توطنة. وتتواص�ل فصول 
الرواي�ة من غري ترقي�م، وباس�تهالل عن حالة 
غري�ب الصحية، يمتد ألس�طر قليل�ة.. لتنطلق 
بعدها سهام متذكرة املايض بيشء من التفصيل 
)تقنية االس�رتجاع أو الفالش باك(.. وهو ليس 
تذك�ر َح�َدث فقط، ب�ل تذكر مش�اعر ومواقف 
تفرض نفسها عىل الذاكرة، وهي تعاني الظرف 
الصع�ب، من خ�الل أحتمال فقدان ال�زوج بعد 
املرض.وب�ني :حني تتش�ابك الحكاي�ا يف الرواية 
بع�د ذل�ك، كان�ت ق�د أخذتن�ا رسدا يف فضائها 
املكاني من غزة ولندن وبغداد والقاهرة وعمان، 
إىل أش�هر مخيم�ات الالجئ�ني الفلس�طينيني يف 
محافظة طول كرم مخيم نور الش�مس – ورام 
الله وسلفيت، التي تعني )سلة العنب( لتحط بنا 
يف ردهة اإلنعاش يف نهاية املطاف يف مستش�فى 
إنكليزي حيث غريب الذي بدأ يس�تجيب للعالج، 
فه�ا ه�و يطلب أن يحك�ي مع س�هام زوجته.. 
فق�د صحصح وعندي فإن ع�ودة الوعي لغريب 
وإرادته عىل الكالم، إنما هي عودة الوعي إىل أمة 
تس�تعيد قدرتها عىل ق�راءة تاريخه�ا.. فغريب 

الرم�ز يف زمن الرواية الدائ�ري هذا )بداية الرسد 
ب�ه ونهايته( ه�و الذي يمث�ل اإلنس�ان العربي 
ال�ذي قد يس�كت، لكنه ل�ن ينىس.. ث�م إنه ال بد 
من أن يتكلم ويصحصح. وعندها فقط سيكون 
للتاريخ ش�أن آخ�ر.. وس�تكون لغري�ب ذاكرة 

جديدة وحكايا أخرى قد تتشابك من جديد.
واوض�ح :اعتم�دت الروائية س�لوى ج�راح لغة 
س�هلة ش�فافة واقعية، لي�س فيه�ا أطناب أو 
إس�هاب يف غ�ري محل�ه.. فابتع�دت ع�ن املجاز 
واالستعارة والش�اعرية، لتضع القارئ يف صلب 
الحكاية. وعليه ففي لغة الرواية إقناع وانسجام 

يعطي للمتلقي القدرة عىل الفهم والتأويل.
ولف�ت اىل ان رواي�ة »ح�ني تتش�ابك الحكاي�ا« 
وه�ي تس�تخدم الجغرافي�ا للتعري�ف بالتاريخ 
الفلسطيني عرب تقنية الحكي فيها، إنما تحاول 
أن تظ�ل للقضي�ة الفلس�طينية مركزيته�ا من 
خ�الل إط�الع الجيل املع�ارص م�ن املتلقني عىل 

تفاصيل هذه القضية وتعقيداتها. 
وختم : ان رواية »حني تتش�ابك الحكايا« ليست 
والعرب�ي  الفلس�طيني  للتاري�خ  رسد  مج�رد 
يف املعان�اة والهزيم�ة واإلذالل، لك�ن أيض�ا لها 
س�ماتها الجمالي�ة املمي�زة يف تس�جيل قص�ة 
التح�ول التاريخ�ي الفلس�طيني والعرب�ي بعد 
النكبة. وكما قال الفيلسوف لوكاش فإن املثقف 
الحقيقي هو من يقف بثبات يف مواجهة التاريخ 

باألدب ومواجهة األدب بالتاريخ.

عامر هشام الصفار 
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,,
           يرى الناقد عامر هشام الصفار ان رواية »حين 
تتشابك الحكايا« للكاتبة الفلسطينية المولد العراقية 

النشأة سلوى جراح هي حكاية عن االلم الفلسطيني 
تقرب الفضاء المكاني بين غزة وبغداد.

وقال الصفار في قراءة نقدية خص بها )المراقب 
العراقي(:

,,
           ما الفرق بيَن كتاٍب حديٍث يجري عرضه على ” 
بسطات ” شارع المتنبي او في المحالت التي على شكل 

مكتبات في ذات الشارع , وبيَن أن يجري عرض الكتاب على 
أرُفف معرٍض كبيٍر ذو اجنحِة عرٍض و اروقٍة مزّودٍة 

بوسائل التبريد , والكتاب هو ذات الكتاب .! 
رائد عمر

 تتوزع عموماً بني القماش والخشب 
والورق املقوى، إضافة إىل ذلك، فهو 
يب�دع الش�عر وي�رأس جمعي�ة أثر 
للفنون التش�كيلية، يعيش ويشتغل 
يف مدين�ة الصويرة الس�احرة املطلة 
ببهاء جغرايف عىل املحيط األطليس..

عىل منوال »اللوح�ة – الجدار« التي 
ظهرت كنتيجة الختب�ار املادة، لكن 
بأس�لوب صباغي مستقل ومختلف 
ملا توصل إليه كل من إميل شوماخر 
وكار فردهم�ان وفانون�رت يف أملانيا، 
حني عم�دا منذ خمس�ينيات القرن 
امل�ايض إىل وض�ع صباغة س�ميكة 
وكثيف�ة ع�ىل الس�ند للحف�ر عليها 
بواس�طة أدوات ح�ادة، قبل إضافة 
ألوان أخرى متعددة لتتحول اللوحة 
إىل ما يش�به الجدران القديمة، ُيبدع 
الفنان التش�كيي س�ليمان الدرييس 
لوح�ات صباغي�ة برائح�ة ال�رتاب، 
حي�ث ي�ذوب الل�ون يف لج�ة املادة، 
بأسلوب تش�كيي يكثر فيه اإلمحاء 
التي  العجينية،  والتغرية والصبغات 
تمنح اللوحة هوية مادية ذات تأثري 
يف املتلق�ي، الس�يما ع�ىل مس�توى 
Texture وكأنه  امللم�س والحياك�ة 
بذل�ك يوق�ع أثري�ة اللوح�ة وذاكرة 
الجدار بحس تشكيي ينم عن خربته 

يف البناء والتوليف.
يف ه�ذه اللوح�ات يب�دو الفنان مثل 
عالم اآلثار، تس�تهويه كل األش�ياء 
والقط�ع العتيق�ة إذ ينس�ج أفكاراً 

عرب »ش�كالنية مادي�ة« ذات طابع 
إنش�ائي قدي�م قائ�م ع�ىل التض�اد 
اللون�ي امللميس، وفيه�ا )اللوحات( 
بتفصي�الت  ألوان�اً ش�ذرية  يخب�ئ 
له�ا مع�ان ودالالت مبثوث�ة يف جلد 
الس�ند، من األزرق األغم�ق إىل البني 
بدرجات ضوئية مغربة، إىل الرمادي 
املل�ون واألل�وان الرتابية بميس�مها 
الطبيعي. من ث�م يصري لألثر الفني 
بقاي�ا وتركيب�ات طيفي�ة خاص�ة، 
يتس�اوى فيه�ا الف�راغ واالمت�الء.. 
أث�ر يفت�ح أب�واب التام�ل والتلق�ي 
بمعاني�ه ومباني�ه، ضم�ن عالق�ة 
تالزمية تحيا داخ�ل مراحل التجريد 
يف اللون والش�كل. وألن »كل فن هو 
لغ�ة تعب�ري«، كم�ا يقول س�نغلري، 
فإن الفن يف تجربة الفنان س�ليمان 
الدري�يس تعب�ري خال�ص ع�ن األثر 
ال�ذي  واملتغ�ري،  املتقل�ب  بتاريخ�ه 
يرس�م بصمات الزم�ن وتحوالته يف 
تاريخ اإلنس�ان، لذل�ك تغدو لوحاته 
عامرة بخدوش لوني�ة وتخطيطات 
مبهم�ة وكتاب�ات تجريدي�ة وأرقام 
وتواريخ ال يدرك دالالتها وسياقاتها 
الزمني�ة س�وى الفن�ان. الكثري من 
هذه اآلث�ار وامل�رتوكات الغرافيكية 
وامل�واد  األل�وان  عليه�ا  تتعاق�ب 
والخامات لتمحيها تارة.. ولتلبسها 
ت�ارة أخرى هوية جمالي�ة مختلفة 
ذات أص�داء واس�عة ممت�دة داخ�ل 

ثنايا اللوحة..

سليمان الدريسي.. شكالنية مادية 
ترسم ذاكرة الجدار

»موت صغير« كشف ما طمر من تاريخ ثقافي مغربي
سليمان الدريسي 

واحد من أبناء جيل 
التشكيليين المغاربة 

المجددين، الذين 
يسكنهم شغف المادة 

واختبارها إبداعياً 
وجمالياً فوق حوامل 

وأسناد متنوعة،

 إبراهيم الَحْيسن

رشيد سكري
»م�وت صغ�ري« رواي�ة اقرتن�ت بالروائ�ي 
محمد حسن علوان، فيها كشف عما طُ�مر 
م�ن تاري�خ األش�خاص الفاعل�ني يف البنية 

الثقافية واملذهبية يف املغ�����رب.
بني املرابطني واملوحدين عراقة يف السياسة 
واألدب والحكاي�ة، وها هو محيي الدين بن 
عربي الش�يخ األكرب والكربيت األحمر، نبت 
كأزهار اللحالح الصغرية يف مرس�يه، وشب 
يف دار العل�م واألدب والسياس�ة. يف أحضان 
محم�د ب�ن مردني�ش، املل�ك الذي اس�تغل 
خف�وت صوت املرابطني يف األندلس وصعود 
امللثمني، كان صوته يف الخطبة ينذر بش�ؤم 
وح�زن ووجل، خوف�ا عىل ذه�اب إمارة يف 
مرسيه، واندحار سلطانه فيها، اليشء الذي 
دفعه إىل مد يده السابغة إىل الفرنجة… وما 

فُ�سد كان أعظم.
استنكف عي الحاتمي الطائي مجون جنود 
اإلفرنجة بمرس�يه، ليايل الس�بع املالح أمام 
أع�ني وجلة من مس�تقبل مدله�م وغابش، 
ف�زاد الحصار من وط�أة الحياة، فضال عن 
وباء الطاعون، ال�ذي أتى عىل أغلب موايش 
مرس�يه، فكانت قالقُل ومحٌن تنس�اب من 

كل حدب وصوب. 
بامل�وازاة م�ع ذل�ك، كان�ت تف�رض إتاوات 
وتجن�ى رضائ�ب م�ن رعي�ة ضاق�ت بهم 
الس�ماء،  يناج�ون  وب�دأوا  األرض،  س�بل 
فج�اء الحل�ُم كنداء من وراء غي�م »يا عي، 
إن موق�ع الش�امة م�ن وجه�ك يعن�ي أنه 
يول�د ل�ك ابن يرفع ل�ك ذك�رك، ويحفظ لك 
قدرك، لك�ن مكانها تحت عين�ك، يعني أنه 
يخال�ف درب�ك«. اصطبغ هذا الحل�م، الذي 

راود الحاتم�ي، بالس�فر والرتح�ال عىل مد 
العمر، من مرس�يه املدين�ة املحارصة تحت 
حكم املوحدين، إىل ش�عاب بيت الله الحرام 
م�رورا بالفاطميني واأليوبيني والعباس�يني 
والس�������الجقة، وانته�اء بس�ج����ن 
مغم�ور يف مد القاه�رة. بالزنزانة الحجرية 
األركان واملس�احة، كان رشي�ط  الضيق�ة 
الرحلة يجيء إىل الكربيت األحمر شالال من 

ضوء يكرس عتمة هذا املكان املوحش.
اعت�اد الش�يخ األكرب والكربي�ت األحمر، أن 
يتذك�ر رحلت�ه إىل ال�رشق رفق�ة الحصار، 
للبح�ث عن أوت�اد العل�م. فالحص�ار عالم 
بالهندس�ة والجرب، بينما اب�ن عربي تاريخ 
م�ن املعرف�ة وش�عاب التص�وف، كل هذه 
األش�ياء يجره�ا كعرب�ة الحكائ�ني وراءه، 
حك�ى له ع�ن اب�ن مردني����ش، وعالقته 

بأبيه. 
فضال عن فاطمة بنت املثنى وعن إشبيلية، 
وملكها العاش�ق ل�ألدب ومجال�س الفكر، 
والكومي وابن رش�د فيلسوف قرطبة، الذي 
أبع�د عن مس�اجد الل�ه. ابن رش�د ومنفاه 
يف أليس�انة، وأب�و مدين الغ�وث الذي قىض 
نحب�ه، وهو متج�ه إىل مراكش، إنه ش�يخ 

العارفني واملتصوفني.
يف »موت صغري« ملحمد حسن علوان وثيقة 
تاريخية، تنهض بأساليب الحكم يف املغرب، 
وتقاطعه مع مسار محيي الدين ابن عربي 
الصويف األندليس، من خ�الل مجالس الذكر 

والوعظ و اإلرشاد.
 م�وت صغري، أهو إحي�اء ملاض قد توىل؟ أم 
إزعاج ونفض غبار عن مرحلة جد حساسة 

من تاريخ املغرب الوسيط؟

 يف البدء ظننت أن هذا الش�اب هو واحد من عرشات 
الش�باب الذين مازالوا يف غم�رة التجريب اإلبداعي. 
لهذا لم أكن متحمس�اً، ولكنني اس�تقبلته وأهديت 
ل�ه كتابني قصص�ني من كتب�ي، ثم غادر الش�اعر 
الش�اب واس�تلمت كتاب�ه ووضعته ع�ىل طاولتي. 
ول�م أدر أن يف طيات ه�ذا الكتاب كان هناك عفريت 
ش�عري يلتحف صفحاته!!. ورصاحة شدني عنوان 
القصي�دة األوىل )عفريت يف حضن ام�رأة( فقلت يف 
نفيس هل غامر هذا الش�اب يف عن�وان كهذا؟!. ماذا 
يقص�د؟! وإذا بي خالل نصف س�اعة أجتاز برسعة 
حصان طائر مجنح ثالثني صفحة من الكتاب، ولم 
أس�يطر عىل نف�يس حني اتصلت بالصديق الش�اعر 
الذي تفاجأ من اتصايل وقال يل )خري أس�تاذ( فقلت 
له )حس�ني.. أنت شاعر جميل.. يبدو أن أنثى النرس 
قد وضعت بيضة يف العش(. سأحكي لكم يف النهاية 
ع�ن عش الن�رس بالطب�ع، ولك�ن لنقف قلي�اًل عن 
قصائد حس�ني بهي�ش، التي أكاد أج�زم أنها بحرية 
طبيعية ال صناعية، بل أن كل نص ش�عري كان فيه 
م�ن التكثيف والوح�دة والضغط الش�ديد والتوهج 
م�ا يكفي للقول عن�ه أنه قطعة من بل�ور عىل رأي 
س�وزان برنار. قصيدة حس�ني بهيش ليس�ت جثة 
لغوية هام�دة. القصيدة عنده يشء نابض ومتحرك 
ولك�ن كحركة راقص�ة الباليه. يمل�ك إيقاعاً لطيفاً 

واستعارات اس�تبدالية غري مألوفة، لكنها تحبب يف 
قل�ب قارئها الجان�ب امليضء يف عالقت�ه العاطفية. 
حس�ني بهي�ش يطلق املش�اعر م�ن س�جنها، بدل 
أن يقيده�ا يف س�جون البالغ�ة واالس�تدعاء الثقايف 
واملعريف. يف قصيدة )مراهقة( مثالً يس�تدرج حسني 
بهي�ش الق�ارئ إىل حيث يري�د، كارساً أفق األنتظار 
عرب تلك اللغة ذات املفردات املألوفة يف إطار الرتاكيب 
املغاي�رة، ب�ل والص�ورة املغاي�رة املليئة بالدهش�ة 

والرومانت�ك :
الجميلة التي تخرج من رحم الوردة

ال أنظر لها باندفاع
ألنني أخاف أن أصري طفالً عادياً

وحت�ى ح�ني يس�تدعي الش�اعر املف�ردات اليومية 
العادي�ة، يضعن�ا وجه�اً لوجه يف ورطة االس�تعارة 
التي تمنحها الشاعرية، فال يفسد جو القصيدة، بل 
تصبح ه�ذه املفردات الباردة املجردة محض ش�عر 

مثالً:
قد يموت الحب يف حادث مروري

هذا ألنني كنت عىل ثقة كبرية يف املكابح
حب بال مكابح تضحية كبرية

قد ال يكرتث له أحد
لكنه اآلن شظايا حاملة

أكمل�ت املجموع�ة وأن�ا منده�ش من ه�ذا الفيض 

الوجداني، فقد استطاع الشاعر استنئاس الشاهد يف 
الب�وح، بمكنون الذات وإخراج لغة ال تعرف الحدود 
ليكون أكثر عمقاً وتأمالً، واعتقال الزمن والتحرش 
بعواط�ف الق�ارئ ع�رب اط�الق املس�احة املجازية 
للمخيلة عند التأمل. القراءة لحسني أشبه بالجلوس 
عىل ضفة س�اقية يف بس�تان. وال غراب�ة  يف هذا ألن 
عش النرس )السماوة( التي كانت ومازالت نوعية يف 
تصدير مبدعيها، بشهادة اآلخرين الذين يقولون أن 
الس�ماوة تصمت مدة ثم يخرج منها ش�اعر يعادل 
الع�رشات يف مدينة كبرية ربما. حبل الكهانة الرسي 
املمتد م�ن أوروك حتى هذا اليوم، يمنح هذه البقعة 
األصال�ة والثق�ة يف النف�س كثرياً. وحس�ني بهيش 
واح�د من أولئ�ك الش�عراء الواثقني بأنفس�هم عىل 
الرغم من تواضعه الجميل.. هذا باختصار إنطباعي 
ع�ن مجموع�ة حس�ني بهي�ش الش�عرية، وأت�رك 
املجال للمختصني بالش�عر وقصيدة النثر عىل وجه 
الخص�وص، لك�ي يتلقوا نتاج حس�ني تلقي�ا جاداً، 
فهو صوت شعري يس�تحق هذا، وقد راقت يل أغلب 
نصوص�ه التي عىل الرغم من بس�اطتها، وابتعادها 
ع�ن األعم�اق الفلس�فية واملعرفية الس�حيقة التي 
افسدت الشعر مدة، إال أنها كانت متوهجة وصادقة 

يف غنائها وبوحها الشفيف.. 
أبارك له وأتمنى قراءة املزيد له مستقبالً..

 »وسيلة أخرى للدخان« بيضة جديدة في عش النسر

قبل يوم اتصل بي 
الصديق حسين 

بهيش، الذي ال يبعد 
عن منزلي سوى 

شارعين، ليبلغني 
أنه بحاجة إلى 

لقائي لكي يهديني 
مجموعته الشعرية 

)وسيلة أخرى للدخان( 
الصادرة عن دار تأويل 

للنشر والتوزيع..

,, أنمار رحمة اهلل

,,
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شهدت مناسيب نهري دجلة والفرات لهذا 
وجنوبها،  بغداد  يف  خاصة  تراجعاً،  العام 
وباتت الجزر واضحة يف نهر دجلة، ما يدفع 
للتساؤل، كيف ستكون املياه بصورة عامة 
الخطة  ستنفذ  وكيف  الزراعي؟،  والواقع 
االمن  سيترضر  وهل  الصيفية؟،  الزراعية 
الذاتي  االكتفاء  اىل  الغذائي؟، وهل سنصل 
من املحاصيل السرتاتيجية؟، وهل سنشهد 
قائظ؟،  صيف  يف  الرشب  مياه  يف  شحة 
وزارتي  اىل  االستفسارات  هذه  كل  حملنا 

املوارد املائية والزراعة لنجد االجابة.
املائية  املوارد  وزارة  يف  الفني  املستشار 
املياه  االستاذ عون ذياب تحدث عن شحة 
أن  يجد  دجلة  نهر  يشاهد  »من  فقال: 
هناك نقصاً ملحوظاً باملياه يف هذه الفرتة، 
اذ  الزراعة،  فيها  تتوقف  محددة  لكنها 
الصيفي  وهما  للزراعة،  موسمان  لدينا 
تتوقف  املوسمني  هذين  وبني  والشتوي 
الزراعة، وهو موسم الحصاد، لذا ال نقوم 
بهدر املياه بل نعطي الحد االدنى للجريان 
البيئي( وهذا مصطلح  واملسمى )الجريان 
علمي معمول به يف كل دول العالم، ونؤمن 
هذا  أن  يعني  ما  و)االسالة(،  الرشب  مياه 
محسوب،  بغداد  يف  املياه  بمنسوب  النزول 
كمنسوب  مرتاً   28 عن  ينزل  لم  انه  اي 
فوق مستوى سطح البحر، وهذا املنسوب 
بحيث  االسالة  محطات  لتشغيل  نعتمده 
لم تتوقف هذه املحطات، وهذه االجراءات 
املائي،  املخزون  سالمة  لضمان  التشغيلية 
مناسيب  ستصعد  املقبلة  االيام  وخالل 
املياه يف دجلة وغريه، لكون موسم الزراعة 
الرية  وتعطى   ،6  /1 من  بدأ  قد  الصيفية 
االوىل ملحاصيل الخرض يف دجلة، ويف الفرات 
6 الرية االوىل ملحصول الرز يف  تبدأ يف 15/ 
الذرة  وملحصول  االوسط،  الفرات  منطقة 

الصفراء تبدأ يف 1/ 7«. 
ومن  الدويل  العرف  »من  ذياب  وبني   
أال تؤثر يف دولة  املنبع  املفروض عىل دولة 
حدث  كالذي  ارضاراً،  لها  وتسبب  املصب 
عام 2018 يف البرصة من كارثة، قضت عىل 
االسماك، اذ صعد اللسان امللحي الذي سبب 
حاالت التسمم من املاء، وكان من املفرتض 
عادة  تكون  املائية  واملوارد  هذا  يحدث  أال 
واخرى  ممطرة  سنوات  وهناك  ثابتة، 
شحيحة، ولكن كمعدل فموارد املياه ثابتة، 
مثال  املنابع  عىل  الساكنة  الدول  ولكن 
الفرات من منطقة ارض روم اىل حد الفاو 
وكل هذه املجتمعات تحتاج  اىل املياه، وقد 
ازدادت عددياً اىل اربعة اضعاف، وعند زيادة 
البرش يزداد الطلب عىل املياه، وهذا املفهوم 
بتقاسم  يسمى  الدولية  املجتمعات  يف 
االتفاقيات  تحسمه  االمر  وهذا  الرضر، 
الدولية وعند ذهابنا لالتفاق مع دول املنبع 
نعطي رأينا بشكل فني ودقيق ونطلب من 

سياسيينا التحرك الجاد«. 
مهدي  الدكتور  الزراعة  وزارة  وكيل  اما   
الغذائي  االمن  »ان  فبني  الجبوري  سهر 
اهم  ومن  للبلد  كبرية  رضورة  يشكل 
الزراعي،  القطاع  يف  االساسية  االنظمة 
التي  الحديثة  والتقنيات  املياه  وفرة 

والقطاع  املياه،  يف  الهدر  لتقليل  تستخدم 
الزراعي يشكل استخدامه

املياه  من  تبقى  وما   %  70 نسبة  للمياه 
تستخدم للرشب وللصناعة واالستخدامات 
سينعكس  للهدر  تقليل  واي  االخرى، 
القطاعات  احتياجات  عىل  بااليجاب 
الشتوية  الزراعية  خططنا  لذلك  االخرى، 
وزارة  مع  بالتوافق  تطرح  والصيفية 
املائي  الخزين  عىل  اعتمادا  املائية،  املوارد 
املتوفر، وخطتنا الصيفية لهذا العام جيدة 
الجيد  املائي  الخزين  من  متوفر  ملا  نسبة 
املوسم يف  اذ كان  االمطار،  بقلة  تتأثر  ولم 
املواسم  عكس  جافاً  2020و2021،  عامي 
لنا  ووفرت  رطبة  كانت  التي  السابقة 
االمطار والسيول خزينا مائيا جيدا يكفي 
ملدة ثالث سنوات عىل االقل، ولهذا فالتأثري 
لهذا  طفيفاً  سيكون  الشتوي  املوسم  يف 

العام«.
البحوث  »دائرة  أن  اىل  الجبوري  ولفت   
اصناف  باستنباط  تقوم  دائماً  الزراعية 
والتي  االساسية  الزراعية  للمحاصيل 
العليا  الرتب  خاصة  الجفاف،  تتحمل 
للحنطة والشعري والذرة الصفراء والشلب، 
حتى تستهلك مياهاً اقل وتتحمل الجفاف 
والظروف الجوية، وهذا يعد منجزاً للبحوث 
الري  تقنيات  برنامج  ولدينا  الزراعية، 
للقطاع  تنقل  التي  الربامج  اهم  من  وهو 
السطحي  الري  من  بالكامل  الزراعي 
والحديث،  التكمييل  الري  اىل  والتقليدي 
وهذا الربنامج يعاني من قلة التخصيصات 
االستثمارية  بالخطة  الرتباطه  املالية 
ويف  واملالية،  التخطيط  بوزارتي  املرتبطة 
املالية  الضائقة  وبسبب  االخرية  السنوات 
خفضت كل الخطط االستثمارية وتأثر هذا 
سنحاريب  رشكة  أن  اىل  اضافة  الربنامج، 
 2015 عام  تصفيتها  تمت  الري  لتقنيات 
التصفية  هذه  اللغاء  طلباً  وقدمنا 
بمستلزمات  تهتم  لكونها  واعادتها، 

وقد  الحديثة،  الري  تقنيات  وهي  الزراعة، 
الحديثة  الري  تقنيات  باتباع  أن  وجدنا 
كانت االنتاجية للحنطة قد تجاوزت الطن 
عكس  الواحد،  الدونم  يف  الطن  ونصف 
ال  انتاجيتها  كانت  التي  السيحية  االرايض 
وهذا  كيلوغرام(،   400 او   300( تتجاوز 
يف  الكلف  لنا  يقلل  سوف  االنتاج  يف  الفرق 
الواحد،  للطن  او  الواحد  للدونم  االنتاج 
ويزيد لنا من االرباح التي يحققها املزارع، 
وقد الحظنا يف بعض املحافظات أن الكلف 
نفسها لالرايض التي تحت الري السطحي 
او التي تحت الري التكمييل، لكن االنتاجية 
مشريا  السطحي«،  من  اعىل  التكمييل  يف 
باملحاصيل  دوماً  تهتم  الوزارة  أن  اىل 
السرتاتيجية وتخضعها اىل الري التكمييل، 
الدكتور حميد  كون االنتاجية فيها عالية. 
الزراعة  لوزارة  الرسمي  الناطق  النايف 
أن  شك  »ال  قائالً  الشحة  هذه  عن  تحدث 
هذا العام شهد قلة يف االمطار واالحتباس 
املياه  مناسيب  يف  سلبا  اثر  ما  الحراري، 
دول  بكل  بل  العراق  يف  وليس  عام  بشكل 
بتقليل  الجوار  املنطقة، وكذلك قامت دول 
وصول املياه اىل بلدنا، ما اثر سلبا يف نهري 
املصب،  نهري  باعتبارهما  والفرات  دجلة 
 2019 عام  سقطت  التي  االمطار  ولكن 
كان لها دور كبري، وقد قامت املوارد املائية 
وخزنها  الفيضانية،  املوجات  تلك  باحتواء 
أن  يف  الزراعي  القطاع  ساعد  ما  بالسدود، 
تكون خطتا عامي 2020 و2021 جيدتني، 
اعدت  التي  الصيفية  للخطة  دور  وللوزارة 
بشكل كامل ووزارة املوارد املائية ستطلق 
املياه يف الوقت املناسب، فقد كانت خطتها 
جيدة بعدم هدر املياه، اضافة اىل جهودها 
برفع كل التجاوزات اىل حد البرصة، وهناك 
تفاوض مع الجانب الرتكي وااليراني بشأن 
املائي  وضعنا  وان  املائية،  االستحقاقات 

اليوم تحت السيطرة«. 
ولفت النايف اىل أن »للوزارة بحوثاً زراعية 

للجفاف  مقاومة  اصناف  الستنباط 
ومنها  الحايل،  والوضع  تتالءم  وامللوحة، 
غلة  لزيادة  العمودية  الزراعة  اىل  اللجوء 

الدونم الواحد من خالل التقنيات
 الحديثة«.

رائدة،  اآلن  الزراعية  »الخطة  أن  اىل  واشار 
الف  و300  )2مليون  يف  اعتمادها  وتم 
دونم(  الف  و861  )مليون  منها  دونم(، 
امنتها  دونم(  الف  و)500  االرواء،  عىل 
العام  لهذا  وخطتنا  االرتوازية،  اآلبار 
الذرة  وزراعة  شلب(  دونم  الف   400(
الصفراء والبيضاء والدخن وزهرة الشمس 

بمساحات محددة وحسب املناطق«. 
 وتحدثت الدكتورة ايرس عبد العزيز النايف 
وزارة  يف  الجوفية  املياه  لهيئة  العام  املدير 
املياه  استخدامات  »ان  قائلة:  الزراعة 
للرشب،  هي  االساسية  بالدرجة  الجوفية 
اىل  اضافة  الحيوانات،  ورشب  والزراعة، 
ان  قولك  اما  الصناعية،  استخداماتها 
يف  ينحرص  فدورنا  مستساغ،  غري  ماءها 
تحليته،  مهمة  االسالة  وعىل  استخراجه، 
صالحة  لدينا  الجوفية  املياه  اكثر  ان  كما 

للزراعة«.
مياهاً  »للبلد  ان  ايرس  الدكتورة  واكدت 
تجاوزات  هناك  ولكن  غزيرة،  جوفية 
نأخذ  االوىل  بالدرجة  ونحن  عليها،  كثرية 
وغري  )متجددة  فلدينا  املتجددة،  املياه 
استخراج  ونقلل  املياه،  هذه  من  متجددة( 
املياه الجوفية كونها ثروة لالجيال املقبلة، 
سرتاتيجي  خزين  فهي  عليها  ونحافظ 

لهم«.
لهذه  عديدة  اماكن  هناك  أن  اىل  ولفتت 
الحدود  الغربية ويف  املناطق  املياه، منها يف 
الحفر  عدم  رضورة  واكدت  الرشقية، 
يجب  بل  املزارعني،  قبل  من  العشوائي 
بصدد  ونحن  هيئتنا،  طريق  عن  الحفر 
الجوفية  املياه  عىل  املتجاوزين  محاسبة 

بشتى الطرق التي قد تصل اىل الغرامة.
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

إّياك ومصادقة األحمق فإّنه يريد أن ينفعك فيضّرك.
ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.
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رافقت النخلة ابن الرافدين والتي كانت هي 
العون له يف توفري الثمار واستخدام سعفها 
خصوصاً  املهمة  الصناعات  من  كثري  يف 
أن  اال  والجريد،  والسالل  والحرصان  االثاث 

اغلب هذه الصناعات قاربت عىل االندثار.
موطن  كربالء  يف  طويريج  قضاء  ويعد 
يف  النخل  لكثافة  وذلك  الجريد  لصناعة 

املنطقة .
قضاء  يف  املهنة  هذه  موطن  اىل  انتقلنا   ،
طويريج بكربالء املقدسة وإلتقت بعدد من 

ممتهنيها.
ويقول الحاج أبو ماجد الذي يعد واحداً من 
القالئل الذين ما زالوا يمارسون هذه املهنة 
ويتوارثونها عن آبائهم وأجدادهم، إنه »بدأ 
العمل بها منذ أن كان يف الثانية عرشة من 

عمره حيث اتقنها واطلع عىل ارسارها ».
بدأت  النخل  جريد  »صناعة  أن  ويضيف 
تستهوي  كانت  ان  بعد  والنسيان  باالندثار 
كثرية  فئات  وتطلبها  والداني  القايص 
وأعمالها  منتجاتها  تتنوع  إذ  املجتمع  من 
الفواكه  وصناديق  املنزيل  األثاث  بني 
وطيور  الدجاج  وأقفاص  والخرضاوات 
والحديد  الخشب  دخول  أن  إالّ  الزينة 
اىل  دفعها  املهنة  هذه  خط  عىل  والبالستك 

االندثار«.
أما عباس غافل -أبو منتظر الذي بقي هو 
أشار  فقد  أسالفه،  بمهنة  متمسكاً  اآلخر 
عزيزة  تبقى  النخل  جريد  »منتجات  أن  اىل 

عىل قلوب العراقيني فلقد عشنا ذلك الزمن 
بني  رائجة  األثاث  هذه  فيه  كانت  الذي 
الناس ورأينا كيف كان أهلنا يستخدمونها 
التجارية  واعمالهم  وحدائقهم  منازلهم  يف 

النفس  يف  يبعث  والجلوس  عليها  فالنوم 
راحة وطمأنينة السيما بعد أن ترش باملاء 

فتصبح باردة وذات رائحة زكية«.
هذه  منتجات  عىل  »الطلب  أن  واوضح 
املهنة قّل يف الوقت الحارض وأن العمل فيها 
يقترص عىل الطلب من قبل املستهلك ويزداد 
الشتاء ألن استخدامها  ويقل يف  ذلك صيفاً 
عادة ما يكون يف الحدائق وأسطح املنازل«.

 
املالية  السيولة والتخصيصات  البرصة، من قلة  الزراعي يف محافظة  القطاع  يعاني 
حيث  من  والبساتني  الزراعية  والحقول  األرايض  عىل  مبارشة  بصورة  أثرت  التي 
التجريف والتصحر وارتفاع الرتاكيز امللحية، مما أدى إىل عزوف أغلب الفالحني عن 

تطوير أراضيهم الزراعية.
»تم  إنه  قال،  الجزائري،  عرب  والنواحي،  األقضية  لشؤون  البرصة  محافظ  معاون 
أن »القطاع  تأشري اهمال كبري تجاه األرايض الزراعية يف محافظة البرصة«، مؤكداً 
يشجع  ما  هناك  وليس  املهمش  بواقعه  للنهوض  مالية  سيولة  اىل  يحتاج  الزراعي 

ويدعم الفالح من أجل إحياء وإنعاش الحقول والبساتني«.
وأضاف الجزائري، أن »هناك حاجة ماسة للتخصيصات املالية ملعالجة التصحر واملد 
امللحي من حيث القضاء عىل الرتاكيز امللحية التي أثرت بصورة مبارشة عىل األرايض 

الزراعية والتي تعترب واجهة مهمة للمدينة«.
املحافظة،  يف  الزراعي  القطاع  لتطوير  كبرية  خطة  وضعت  »املحافظة  أن  إىل  ولفت 
مالية  سيولة  اىل  يحتاج  امللف  هذا  »إنعاش  أن  مبيناً  املحيل«،  املنتج  لتشجيع  وذلك 

كافية لتغطي كافة احتياجات الفالح لتطوير البساتني والحقول الزراعية«.
ويف السياق ذاته، قال قائممقام قضاء شط العرب، حيدر طعمة خضري، إن »امللف 
الزراعي يف محافظة البرصة بحاجة اىل تشجيع الفالح عىل تطوير أراضيه وبساتينه، 
اإلروائية(  القناة  )األول: مرشوع  لتنفيذ مرشوعني  القضاء خطة  ذلك وضع  وألجل 
و)الثاني: قيد التنفيذ يخص عمل مبزل(«، معرباً عن أمله من وزارتي الزراعة واملوارد 
املائية أن »تضعا خطة لزراعة املناطق الحدودية خارج التصميم األساس واملتاخمة 

للحدود اإليرانية، بعد عملية تطهريها من األلغام«.
وعن الخطة الزراعية املعدة، أوضح القائمقام، أنه »تم اعداد خطة زراعية موسمية 
وسنوية أي تتجدد كل سنة وتشمل عدة محاور حيث تعتمد هذه الخطة أساسا عىل 
وبكميات  والربسيم  والجت  والشعري  الحنطة  زراعة  أي  الحقلية  املحاصيل  زراعة 
كبرية جداً وبمتابعة مستمرة وجادة لكافة بساتني النخيل سيما يف املناطق الحدودية 
املمتدة من )الحوطة إىل الزريجي( وكذلك تشمل الخطة دعم مربي األغنام واملوايش 
والجاموس وتوفري األعالف«.وتابع خضري، أن »القطاع الزراعي يف املحافظة يواجه 
العديد من التحديات والصعاب أهمها تفتيت األرايض الزراعية )البساتني( وذلك لعدم 
القدرة عىل تطبيق ) قرار 634 لسنة 1980( وسحب الصالحيات من رئيس الوحدة 
اإلدارية )الجزائية( والتي من شأنها أن تحد من هذه الظاهرة بشكل كبري، كذلك من 
املعوقات األخرى انخفاض سعر محصول )التمر( حيث وصل ثمن املحصول بنسبة 
ال يوازي فيها الخدمات الواجب تقديمها اىل النخلة يرافقه انخفاض بيع املحاصيل 
الورقية البينية بسبب قدومها من املحافظات األخرى وهذه التحديات األربعة األوىل«.
محافظة  يف  الزراعة  يواجهان  وسادس  خامس  معوقان  »كذلك  بالقول:  وأردف 
مائية  سياسة  وجود  لعدم  متذبذب  بشكل  امللحية  الرتاكيز  ارتفاع  هما  البرصة 
الربح  اىل  واللجوء  بساتينه  إدامة  عن  الفالح  عزوف  اىل  أدى  مما  مجتمعة  واضحة 
الرسيع بالبيع والتوجه اىل مكاتب العقارات التي تقوم بتفتيتها، وعائق ضم التصميم 
األساس املحدث ملحافظة البرصة ألغلب املقاطعات الزراعية والذي شجع عىل تغيري 

جنس العقار بصورة غري قانونية«.
ولفت إىل أن »املحصول املحيل أيضاً هو قطاع أخرض وباألحرى حزام أخرض«، داعياً 

الدولة إىل »دعمه سيما وأن السياسة املائية لوزارة املوارد املائية غري مشجعة«.
وفيما يخص ملف شح املياه، أوضح مدير املوارد املائية يف محافظة البرصة، جمعة 
شياع، أن »وزارة املوارد املائية جادة يف إيصال الحصة املائية الكاملة ملحافظة البرصة 
فيتم حاليا إطالق )90 مرتاً مكعباً من قلعة صالح(، وهذه العملية كانت مقطوعة 
اىل   3000( من  األمالح  تراكيز  نسبة  تصل  »أحيانا  أنه  التسعينات«.وبني،  فرتة  منذ 
القناة االروائية( والتي   ( السيبة، وملعالجة ذلك تم وضع  4000( وتحديدا يف ناحية 

يكون ترصيفها )25 مرتاً مكعباً بالثانية(«.
لوضع  البلديات  لوزارة  كتاباً  وجهنا  املياه  شح  مشكلة  »وملعالجة  شياع:  وأكمل 
مضخات عىل القناة االروائية لتغذي كافة املناطق التي تعاني شحا يف املياه وباألخص 
ناحية السيبة وقضاء الفاو، وقد استحصلنا موافقة الوزارة بهذا الصدد وبذلك قمنا 
من  املياه  نقل  يتم  كي  الراشد(،  ونهر  النصاب  )نهر  هما  الحدود  عىل  نهرين  بفتح 
وكذلك  األخرى  املناطق  يف  الزراعية  األرايض  كافة  اىل  االروائية  القناة  من  خاللهما 

األرايض السكنية وحتى أبعد نقطة من الحدود العراقية االيرانية«.
ولفت إىل أن »غلق نهر الكارون أثر عىل املياه بصورة مبارشة وكبرية وبذلك فقد قامت 
وزارتنا ووزارة الخارجية بعدة لقاءات مع الجانب اإليراني للحصول عىل حصة من 
نهر الكارون سيما وأن تأثري قطع مياه نهر الكارون علينا كبري جداً وسلبي حيث إن 

الكارون قرب )جزيرة أم الرصاص( وتأثريه مبارش عىل أراضينا الزراعية«.

هل الخطر قريب ؟

الزراعة في البصرة 
هل اكل الدهر
 عليها و شرب؟

صناعة تراثية جميلة تعيش معركة وجود

بعد انخفاض مناسيب المياه..
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   يرسي بحقهم قرار 315 لسنة 2019 وتعديالته .. وذلك بعد اكمال جميع االجرات 
الشهر  من  املرتاكمة  رواتبنا  برصف  العراقية  املالية  وزارة  نطالب  بالتعاقد  الخاصة 
الواحد اىل يومنا هذا وسوف يكون هنالك اعتصام امام وزارة املالية يوم 2021/6/27 
وتاخري  املماطلة  وترك  مديرية  لكل  الصك  رصف  برسعة  ونطالبهم  االحد  املصادف 

الرواتب وجعلها سلعة انتخابية الحد االحزاب ونرفض ذلك رفضا قاطعا.

                                                                   * عالءحميد الربكي

عقود تربية المثنى

االتحاديَّة،  النزاهة  هيئة  أحبطت 
عمليٍَّة كربى للتالعب بأوليَّات عقاراٍت 
يف  الدنانري  من  املليارات  بعرشات 
ضبط  إىل  مشرية  النجف،  محافظة 

أربعة متهمني بعمليَّة التالعب.
الهيئة  يف  التحقيقات  دائرة  وذكرت 
ذَت بناًء  يف بيان  إن عملية الضبط نُفِّ
عىل ُمذكَّرة ضبٍط قضائيٍَّة حيث تمكُّن 
الهيئة  تحقيق  مكتب  من  عمٍل  فريق 
إىل  انتقاله  بعد  النجف،  محافظة  يف 
بلديَّة النجف، من ضبط كتب التقدير 

لـ )135( عقاراً تقع يف مواقع متميزٍة 
يف املحافظة، اْلُمذَيََّلة بتواقيع املتهمني 
بدورهم  مارسوا  الذين  الحقيقيَّة، 
لتلك  صادر  إعطاء  لغرض  الضغط 

الكتب.
أربعٍة  ضبط  تم  أنه  الدائرة،  وأضافت 
التالعب،  عمليَّة  يف  املتورطني  من 
تبنيَّ  األوليَّة  التحقيقات  إجراء  وبعد 
بناًء  ونُظَِّمْت  صحيحٍة  غري  الكتب  أن 
صحيحٍة  وغري  وهميٍَّة  أولياٍت  عىل 
تمَّ ضبط سندات  العقارات، كما  لتلك 

عقاراٍت  وخرائط  كشف  ومحارض 
غري  أنها  اتََّضَح  الكتب  بتلك  مرافقة 

صحيحٍة أيضاً )وهميَّة(.
كما لفتت إىل أن »قيمة تلك العقارات 
وإعادتها  بها  التالعب  كشف  تم  التي 
بـ  ُر  تَُقدَّ عليها  واملحافظة  البلديَّة  إىل 

)20( مليار دينار عراقي.
تنظيم  تمَّ  إنه  إىل  الدائرة  وأشارت 
بالعمليَّة  أصويلٍّ  ضبٍط  محرض 
امُلتَّهمني  رفقة  وعرضه  وتفاصيلها، 
قايض  عىل  املضبوطة،  واملربزات 

تصديق  بغية  ؛  املختصِّ التحقيق 
القرارات  وإصدار  قضائياً،  أقوالهم 
الهيئة  بحقهم«.وكانت  املناسبة 
من  والعرشين  الثاني  يف  أعلنت  قد 
عمليَّة  إحباطها  عن  املايض  نيسان 
نقل ملكيَّة عقار يف موقع متميز عائد 
تبلغ  مزورٍة،  بمعاملٍة  النجف  لبلديَّة 
إىل  الفتًة  دينار،  مليار  نصف  قيمته 
كشفها التزوير يف صور القيد والكتب 
الرسميَّة الصادرة عن بلديَّة وتسجيل 

عقاري املحافظة.

ممثيل  تنسيقية  بأسم 
وكافة  وواداريي  محارضي 
الرتبية  قطاع  يف  العاملني 
وزارة  نمهل  املتعاقدين 
تاريخ  لغاية  الرتبيةواملالية 
رصف  أجل  من   2021_6_28
لرواتب  املاليه  الصكوك 
رجعي  وبأثر  املحارضين 
الشهرية  الرواتب  وتامني 
تأخري  بدون  شهريا  املتبقية 
الدولة  بموظفي  أسوة 
اعتصام  عن  سنعلن  وبخالفه 
الوزارتني  تلك  أمام  مفتوح 
بإعداد هائله ومرعبة ولجميع 
أن  يعلم  والكل  املحافظات 
املحارضين هم الرقم االصعب 
وتكاتفنا  قوتنا  تختربوا  وال 

نقول  فعندما  واعتصاماتنا 
فهو  الله  عىل  بتوكلنا  نفعل 
نعتمده  من  وهو  سندنا 
الظلم  رفع  نحو  خطوة  بكل 
نحذر  وكما  الحق  واحقاق 
محافظاتنا  يف  النواب  جميع 
والصمت  السكوت  مغبة  من 
ننىس  فال  رواتبنا  رصف  عىل 
يف  اتجاهنا  السلبي  موقفكم 
يف  تكرروه  فال  املوازنه  اقرار 

رصف رواتبنا 
وما ضاع حق وراءه مطالب

ملحارضي  التنسيقية  اللجنة 
العراق

يف جميع مسمياتهم..

                  * عطر الندى

السيد رئيس الوزراء املحرتم
تحية طيبة

الرحمة  بعني  النظر  سيادتكم  من  يرجى 
أبو  واألنسانية ألصحاب أرايض 10/2 و 10/3 

دشري الثانية
عرشين  من  أكثر  منذ  توزيعها  تم  قد  حيث 
سنة ولحد اآلن بدون خدمات من ماء وكهرباء 
ومجاري  وعدد هذه القطع 23 ألف قطعة يعني 

23 ألف عائلة ساكنني يف األيجار
ملك رصف طابو سكني  األرايض  أن هذه  علمآ 
املالية  الرسوم  كافة  بدفع  قاموا  اصحابها  وأن 
واملستحقات الرسمية للدولة ..ويدون أن تقدم 

الدولة أي خدمات لهؤالء املواطنني.
حماكم الله وجعلكم ذخرآ للوطن واملواطن.

                                * مالك احمد

مناشده اىل دولة رئيس الوزراء 
ـِْن  مـ نرجو   .. الكاظمي 
بعني  تنظر  ان  املحرتم  جنابكم 
اىل  املوجه  واملسؤليه  االنسانيه 
شعبكم  ابناء  لخدمه  جنابكم 
ارض بسيطه  احدى مالكي  انا 

منطقه  يف  100م  عن  عباره 
2/10 املسماة ابو دشري الثانيه 
للنفايات  مكب  اصبحت  التي 
الذين  املتجاوزين  ويقطنها 
ومن  املنطقه  معالم  اعدموا 
تصلها  لم  التي  الخدمات  غري 

موجه  كالمي  سنه   22 منذ 
اريض  اسكن  متى  لحرضتكم 
الذي  االيجار  ـِْن  مـ ألنجو 
ايصال  منكم  نرجو  اهلكني 
ـِْن  مــ وتخليصنا  الخدمات 

املتجاوزين عىل اراضينا.

 ... املحرتم  الداخلية  وزير  السيد 
#نحن_عوائل_الشهداء_ #مناشدة 
#نرجو_ لضباط_الرشطةالعراقية 

بعني  تنظروا  ان  من_سيادتكم 
العطف والرعاية األبوية لهذه العوائل 
املستفيدين  باعتبارهم  املظلومة 
والدة  واليوم  الشهيد  تقاعد  من 
يعيشون  واأليتام  واألرامل  الشهيد 
دون خط املستوى املعييش للمواطن 
بااليجارات  ومتبهذلني   . العراقي 
املعيشة  وسوء   ، الظهر  تكرس  التي 
من  األساسية  والحاجات  والغالء 
والطبيب  الصحي  واملياه  الطعام 
ومعانات   ، والكهرباء  والدواء 
املدارس واملدرس الخاص ومالبسهم 
خري  وانتم   ، الرضورية  وحاجاتهم 

أوالدكم  عىل  يرصف  بما  العارفني 
راتب  تعلمون  وكما   ، وأهلكم 
حاجاتهم  لسد  يكفي  ال  املستفيد 
لذا   .. املعيشة  فكيف  الرضورية 
ان يكون هناك عدل واهتمام  نرجوا 
ورعاية خاصة لهم وتسوية برواتب 
يقلون  ال  وهم  وامتيازاتهم  رفحة 
بل هم قدموا تضحيات  عنهم بيشء 
اكثر وأجل منهم قدموا أرواح ودماء 
ونزفت  والشعب  للوطن  أبنائهم 
بعد  وحياتهم  وأرواحهم  قلوبهم 
يتحملون  وبقوا   ، أبنائهم  استشهاد 
واأليتام  واملسؤولية  وثقل  األعباء 
ويهتم  ويربي  يحرص  من  فقدوا 
والزوجة  للجامعات  ويوصلهم  بيهم 
انحرمت  واألم  زوجها  من  انحرمت 

األوىل  فأييهم   ، كبدها  فلذة  من 
نرجوا  لذا  سيادتكم  من  باالهتمام 
وحدات  بناء  يف  ترسعوا  ان  منكم 
بمجمعات  شبيها  لهم  سكنية 
اوشبيها  بغداد  مناطق  يف  بسماية 
بغداد  بوابة  او  العطيفية  بمجمعات 
هي  والتي  املجمعات  من  وغريها 
باألساس أرايض الدولة وتابعة للدولة 
، ويتم توزيعها عليهم عىل االقل حتى 
يعيشون بكرامة وبدون ذل وهوان .. 
واألخذ  التكرم  سيادتكم  من  راجني 
بنظر االعتبار لهذه العوائل املظلومة 

وجزاكم الله خريا باليتيم واألرامل.

                     * أم ضياء 

والخصومات عوائل شهداء ضباط الشرطة في وضع سّيىء بالتفاصيل  نضيع  ان  قبل 
والتطبيل  .. اهم ما تحتاجه بسماية

بناء  الستكمال  الكورية  الرشكة  اعادة 
املدينة  بصيانة  .تكليفها  االحياء  باقي 
الطريق  .توسعة  الدخول  مجرس  وبناء 
خمس  ذو  رسيع  خط  ليكون  الحايل 
سيطرة  وتوسعة  .تحديث  مسارات 
كونكريتي  جرس  .بناء  بغداد  دخول 
ثالثة  .بناء  الحايل  دياىل  لجرس  موازي 
مجرسات ) فلكة الجبهة، مدخل التأميم 
حي  مداخل  .جعل   ) النهروان  تقاطع   ،
بسماية  مدخل  تصميم  بذات  االمني 
كله  هذا  من  .واالهم  به  العمل  الجاري 
القدرة  لها  حازمة  جديدة  ادارة  تكليف 

عىل التغريم والطرد لكل ميسء .
باالضافة   .. بسماية  تحتاجه  ما  هذا 
وباقي  واملرصف  للمستشفى  طبعا 
الخدمات التي اهملت ولم تفتتح واكلها 

االهمال .
        * اسامة جابر ناهي

أرجعت املديرية العامة لنقل الطاقة 
التيار  إنطفاء  أسباب  الجنوب  يف 
الجنوبية  املحافظات  يف  الكهربائي 
إىل انفصال مصادر التغذية من بغداد 
محطة  يف  مشكلة  بحدوث  تتعلق 
األمني مع إحدى محطات الـ 400 يف 
بـ 6 خطوط  ترتبط  العاصمة حيث 
والوسطى،  الجنوبية  املنطقتني  مع 
فيما تعمل الكوادر الهندسية والفنية 

بالعمل عىل إعادتها للخدمة.
العامة  الرشكة  عام  مدير  وقال 
الجنوب  يف  الكهربائية  الطاقة  لنقل 
فاضل،  عيل  زياد  البرصة(  )مقرها 
عىل  حالياً  تعمل  مديريته  كوادر  إن 
خالل  من  السماوة  مدينة  تغذية 
الكهرباء  إيصال  تم  فيما  الديوانية 
إىل  ومنها  قار  ذي  إىل  خاللها  من 
موضحاً  البرصة،  يف  الغازية  الرميلة 

تشغيل  سيتم  دقائق  وخالل  انه 
وبعدها  االستثمارية  الرميلة  أيضا 
يتم تشغيل باقي املحطات اإلنتاجية 

ومحطات النقل والتوزيع.
تتطلب  األولويات  أن  فاضل  وأضاف 
املستشفيات  إىل  الطاقة  إعادة  حالياً 
املياه  ومشاريع  الحرجة  والخطوط 
التي تغذي محطات  الغاز  ومحطات 
أن  إىل  أشار  فيما  بالوقود،  اإلنتاج 
إعادة  عىل  حالياً  تحاول  الكوادر 
األحمال واملغذيات بشكل كامل وهذا 
الليل  ساعات  خالل  العمل  يتطلب 

املقبلة.
أن  املطمئنة  القضية  »إن  وتابع 
أي  فيها  ليس  الكهربائية  الشبكة 
يتم  التي  املحطات  وان  مشكلة 
الغاز  عىل  تعمل  حالياً  تشغيلها 
إلعادتها  طويل  وقت  إىل  تحتاج  وال 

الساعات  أن  توقع  فيما  للعمل، 
إعادة  يتم  الفجر  وقت  لغاية  املقبلة 

محطات اإلنتاج إىل العمل«.

تظلم
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ارشادات
النزاهة تحبط عملية تالعب 

بأوليات عقارات في النجف بقيمة 20 مليار دينار

نقل الطاقة الجنوبية: أسباب إنطفاء 
الكهرباء يعود النفصال مصادر التغذية من بغداد

بسماية
ما ضاع حق وراءه مطالب

تمكنت فرق مديرية الدفاع املدني يف 
كبري  حريق  حادث  إخماد  من  بغداد 
وقود  خزانات  من  عدد  داخل  اندالع 
أهيل  مرآب  داخل  والبانزين  الگاز 
معمل  مقابل  األورفيل  منطقة  يف 
رشقي  الصدر  مدينة  يف  السكائر 

العاصمة بغداد.
للمربد  وصلت  للمديرية  بيان  وقال 
النريان  طوقت  فرقهم  إن  نسخة 
السكنية  الدور  عن  خطرها  وأبعدت 
وأنهت  الحادث  ملوقع  املجاورة 
أو  إصابات  تسجيل  دون  الحريق 
خسائر برشية مع تحجيم أرضارها 

املادية رغم خطورة الحادث.
يف  تحقيق  فتح  تم  انه  بينت  فيما 
الرقعة  عن  املسؤول  الرشطة  مركز 
الجغرافية باالعتماد عىل تقرير خبري 
األدلة الجنائية لتحديد أسباب اندالع 

الحريق بادئ األمر.

يرجى منكم النظر الينا بعين الرحمة واألنسانية

 إخماد حريق داخل خزانات للوقود في مدينة الصدر

التفاف الفاسددين على القرار الحكومي
سيادة رئيس مجلس الوزراء املحرتم

بس هذا املقرتح ال يمنعك من توزيع قطع أرايض سكنية بصورة عادلة عىل املوظفني واملواطنني 
...ولكنكم  العراقية  للعائلة  سرتاتيجي  موضوع  األفقي  السكن  موضوع  ان  تعلم  أنت  ألنه 

جميعا لم تحسنوا العمل يف هذا امللف بسبب إلتفاف الفاسدين عىل أي قرار حكومي! !!!!!.

                                                                              * عيل الفياض

إلتفاف الفاسدين على أي قرار حكومي

السالم عليكم
 سيادة رئيس الوزراء 

انا كتبت هذه الرساله عىل امل ان تقرأها.. 
و تنصفني .. انا زوجي مهندس يف وزارة 
الشباب تويف يف 2020 واىل االن لم استلم 
التقاعد وانا لدي مسؤولية  ثالثة بنات و 
ولد واحد هو املعيل الوحيد يل والخواته انا 
اتمنى منك  ان تعني ابني ليكون الضمانة 

يل و الخواته مع كل االحرتام..

                          * أم سمري

سامراء  زرت  عندما  الوزراء  السيدرئيس 
رايت  بائسة  مدينة  اصبحت  كيف  رايت 
كيفية  و  املدينة  رايت  املحفرة  الشوارع 
انها مدينة  الدخول عليها بصعوبة  رغم 
مدينة  أصال  وهي  واثرية  دينية  سياحة 
مظلومة  املدينة  هذه  زراعية  تجارية 

السباب عديدة انت تعلمها... 
}وحسبنا الله ونعم الوكيل {

                       * محمد عيل

اهمال متعمد التماس
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كشف تحليل ش�امل جديد ألنماط 
األن�واع  م�ن  كل  ع�ر  الوفي�ات 
البرشي�ة وغري البرشي�ة، عن عدم 
قدرتنا عىل الهرب من الش�يخوخة 
حت�ى م�ع زي�ادة متوس�ط العمر 
املتوق�ع واكتش�اف ط�رق جديدة 

لقهر الشيخوخة.
فرينان�دو  اإلحصائ�ي  ويق�ول 
كولش�ريو، م�ن جامع�ة جن�وب 
الدنم�ارك: »بغ�ض النظر عن عدد 
الفيتامينات التي نتناولها، أو مدى 
صحة بيئتن�ا، أو مق�دار التمارين 
التي نمارس�ها، فسنتقدم يف العمر 

ونموت يف النهاية«.
ويف دراس�ة دولية جدي�دة أجراها 
كولش�ريو و39 عامل�ا آخ�ر، وج�د 
الفريق أن معدل الش�يخوخة ثابت 
نسبيا لدى األنواع، حتى لو تمكنت 
من اكتش�اف طرق لتحقيق أقىص 
قدر م�ن البقاء عىل قيد الحياة، ما 
ي�ؤدي إىل أن يعي�ش األف�راد حياة 

أطول يف املتوسط.
ويف ح�ن أن الح�د األق�ىص لعم�ر 
اإلنس�ان زاد بثب�ات بنح�و ثالث�ة 
منتص�ف  من�ذ  ع�ام  كل  أش�هر 
الق�رن التاس�ع عرش، ف�إن هذا ال 
يعن�ي بال�رورة أنن�ا اكتش�فنا 
الشيخوخة  بالفعل طريقة إلبطاء 
البيولوجي�ة أو تج�اوز م�ا يمكن 
أن يك�ون ح�دا صعبا لط�ول عمر 

اإلنسان.
وب�دال من ذل�ك، فإن وجه�ة نظر 
بديل�ة - تس�مى فرضي�ة »املعدل 
الثاب�ت للش�يخوخة« - تنص عىل 
أن معدل الش�يخوخة داخل النوع 

ثابت، ما يش�ري إىل أن املكاس�ب يف 
متوس�ط العم�ر املتوق�ع ال تظهر 
دلي�ال ع�ىل عملي�ات الش�يخوخة 
البطيئ�ة، ولكنها تعك�س بدال من 
ذلك مس�تويات أقل من املوت عند 

الشباب بمرور الوقت.
ويق�ول عال�م الس�كان، خوس�يه 
جامع�ة  م�ن  أبورت�و،  مانوي�ل 
املجتمع�ات  »يف  أكس�فورد: 
التاريخي�ة، كان متوس�ط العم�ر 
املتوق�ع منخفض�ا ألن الكثري من 
الناس ماتوا يف س�ن مبكرة. ولكن 

مع اس�تمرار التحس�ينات الطبية 
واالجتماعية والبيئية، زاد متوسط 
املزي�د  وأصب�ح  املتوق�ع.  العم�ر 
واملزيد من الناس يعيش�ون لفرتة 
أط�ول اآلن. ومع ذلك، فإن املس�ار 
نحو املوت يف س�ن الش�يخوخة لم 

يتغري«.
يف  الفري�ق  نظ�ر  الدراس�ة،  ويف 
العالقة بن متوسط العمر املتوقع 
)متوس�ط العمر ال�ذي يموت فيه 
األف�راد( واملس�اواة يف العمر )الذي 
يقي�س تركيز الوفي�ات يف مختلف 

العالية  األعمار(. وتعني املس�اواة 
يف م�دى الحي�اة أن معظ�م الناس 
يعيش�ون حتى سن الش�يخوخة، 
املنخفض�ة  املس�اواة  أن  ح�ن  يف 
يف العم�ر تعن�ي م�وت الن�اس يف 

مجموعة من األعمار املوزعة.
وقورنت أنم�اط الوفيات هذه عر 
مجموع�ة متنوع�ة م�ن الس�كان 
)بم�ا يف ذلك الش�عوب م�ن القرن 
الس�ابع عرش إىل القرن العرشين، 
والس�جالت م�ن مجموعت�ن من 
الصيادي�ن والجامعين( إىل جانب 

مع بيانات من 30 من الرئيس�يات 
غ�ري البرشي�ة، بما يف ذل�ك القرود 

والبابون والغوريال والشمبانزي.
إىل  التحلي�ل  يش�ري  النهاي�ة،  ويف 
أن النم�ط الع�ام نفس�ه للوفيات 
موجود عر املجموعات، ما يش�ري 
إىل االختالف�ات يف متوس�ط العمر 
املتوقع واملساواة يف العمر مدفوعة 
يف املقام األول باالختالفات العمرية 
الت�ي يم�وت فيه�ا الش�باب م�ن 
السكان، وليس االختالفات نفسها 

لدى كبار السن.
وإذا كان من املمكن زيادة املساواة 
يف العم�ر - مع عدد أقل من األفراد 
يموت�ون صغ�ارا - ف�إن الس�كان 
يميل�ون عموم�ا إىل العي�ش لفرتة 
أط�ول، كما يقول الباحثون، ولكن 
القليل من األدلة حتى اآلن تشري إىل 
أن تباطؤ أو تأخري الشيخوخة لدى 
األفراد البالغن األكر سنا له تأثري 

كبري عىل متوسط العمر املتوقع.
األنثروبولوجي�ا  عامل�ة  وتق�ول 
التطوري�ة س�وزان ألرت�س، م�ن 
الس�كان  جامع�ة دي�وك: »يتقدم 
يف الس�ن يف الغال�ب ألن املزي�د من 
األفراد يمرون بتلك املراحل املبكرة 

من الحياة«.
ويق�ر الباحث�ون ب�أن االنخفاض 
يف مس�توى خط األس�اس لوفيات 
الق�رن  منتص�ف  من�ذ  البالغ�ن 
العرشي�ن »لعب ع�ىل األرجح دورا 
املجتمع�ات  يف  األهمي�ة  متزاي�د 
اآلن،  حت�ى  ولك�ن  الصناعي�ة«. 
ال ن�رى إش�ارة ضخم�ة لذل�ك يف 

البيانات.

كشف سر تماثيل غامضةعلماء يحذرون من عدم القدرة على الهروب من الشيخوخة
 عمرها 3200 عام

كشف العلماء وظيفة التماثيل الحجرية التي نحتت قبل 3200 عام، وعثر عليها يف معبد 
يازيليكايا الحثي يف النصف األول من القرن التاسع عرش.

وتش�ري صحيفة Daily Mail، إىل أنه يف القرن الثالث عرش قبل امليالد، نحت الحثيون عىل 
حج�ر الكل�س أكثر من 90 نحتا بارزا عىل ش�كل آلهة وحيوانات ووح�وش وبنوا أمامها 
معبدا. وقد حاول الباحثون خالل 200 عام معرفة الغرض من نحت هذه النقوش البارزة 

دون جدوى.
واآلن تمك�ن فري�ق خراء دويل من تحديد الغرض منها. ه�ذه النقوش البارزة هي تقويم 
قديم وخارطة للكون عليها مس�توياته املختلفة: العالم السفيل، واألرض والسماء. وكان 

الناس يستخدمون هذه النقوش البارزة يف حساب األيام والشهور والفصول.
ووفق�ا لعلماء اآلثار، عم�ل الحثيون هذه النقوش باس�تخدام ش�قوق طبيعية مختلفة 

االتجاهات، وبهذه الطريقة تتبعوا الوقت اعتمادا عىل القمر والشمس.
ويذكر أن الحثين أسسوا إمراطورية يف نهاية القرن السابع عرش قبل امليالد وبلغت ذروة 
تطوره�ا وازدهاره�ا يف منتصف القرن الراب�ع عرش قبل امليالد، كان�وا خاللها يحكمون 
أج�زاء كب�رية من تركي�ا وأرايض أخ�رى يف الرشق األوس�ط واملناطق العليا لب�الد ما بن 

النهرين.
ولك�ن تمك�ن اآلش�وريون بحلول ع�ام 1180 قبل امليالد م�ن هزيمتهم والس�يطرة عىل 
أراضيه�م، ولم تب�ق من تلك اإلمراطورية القوية يف يوم ما، س�وى مدن�ا صغرية، تمكن 

بعضها من البقاء إىل القرن الثامن قبل امليالد.

جهاز لجمع الغبار الكوني
 في الفضاء 

اخ�رتع العلماء يف جامع�ة »أوتكن« الالس�لكية اإللكرتوني�ة بمدينة 
ري�ازان الروس�ية جه�ازا فضائيا من ش�أنه جمع جس�يمات نانوية 

متناهية الصغر مثل الغبار الكوني يف نقطة »الغرانج«. 
وتتوازن قوى جاذبية الش�مس وكواكب النظام الش�ميس، وجاء ذلك 
يف تقري�ر نرشه املعه�د الفدرايل الرويس للملكية الصناعية وش�هادات 

براءة االخرتاع. 
وج�اء يف التقرير أن اخرتاع العلماء يف جامعة ري�ازان يعود إىل أجهزة 
فضائي�ة ثنائي�ة علمية صغ�رية الحجم تخصص للبحث عن أجس�ام 
فضائي�ة متناهية الصغري بحجم النانو ذات تابعية غري أرضية ترتاكم 

يف الغبار الفضائي وجمعها يف نقطة »الغرانج«. 
ويتضمن الجهاز رشيطا مزودا ببطاريات شمس�ية وحاويات صغرية 
محكمة اإلغالق، وتتوزع يف أعىل الرشيط ويف أس�فله أقطاب كهربائية 
س�البة وموجبة من ش�أنها تش�كيل الحقل الكهربائ�ي الذي يجتذب 
جس�يمات نانوية متناهية الصغر، وأوض�ح التقرير أن إغالق إحكام 

الحاويات يمنع أية جسيمات أرضية من التوغل إليها. 
ويت�م طي البطاريات الشمس�ية بعد انتهاء عملية جمع الجس�يمات 
النانوي�ة داخ�ل الحاوي�ة محكم�ة اإلغ�الق، ثم يت�م نق�ل الحاويات 
بواس�طة  العلم�اء  سيدرس�ها  حي�ث  األرض  إىل  بالجس�يمات 

امليكروسكوبات اإللكرتونية.

طـريقـــة لحمــايــة شــريحــة االتصــال مـــن االختـــراق
ال يهتم الكثريون بحماية رشيحة اإلتصال 
يف هواتفه�م، ولكن يمك�ن اخرتاق رشيحة 
االتص�ال الخاصة بك كأنه�ا بطاقة ذاكرة 
أو قط�ع إلكرتونية أخ�رى، لكن هناك عدة 

ط�رق حماي�ة الرشيح�ة م�ن اإلخ�رتاق. 
وكش�فت مؤسس�ة أبح�اث أمني�ة يف عام 
2019 ع�ن طريق�ة جدي�دة يمك�ن م�ن 
خاللها اخرتاق رشائح االتصال. تعمل هذه 
الطريقة عر إرس�ال مجموعة متتالية من 
الرس�ائل النصي�ة إىل الرشيح�ة، وتحتوي 
هذه الرسائل عىل كود يتسبب يف االخرتاق. 
وذلك عر زرع نفسه يف الرشيحة والوصول 
إىل حزم�ة أدوات الرشيح�ة، وه�ي أدوات 

لالتصال باإلنرتنت واستخدام الرشيحة. 
تقوم كل رشكة اتص�االت بوضع متصفح 

إنرتنت داخل الرشيحة، ولكن من النادر أن 
يستخدم أحد هذا املتصفح. 

ولذل�ك يس�تخدم املخ�رتق ه�ذا املتصف�ح 
للوص�ول إىل الرشيح�ة، ث�م مراقب�ة كافة 
البيان�ات الت�ي تمر م�ن خالله�ا ومراقبة 

الهاتف أيًضا.  
وتق�ول املؤسس�ة أن ه�ذه الطريق�ة ت�م 
اس�تخدامها بالفع�ل يف أكثر م�ن 30 دولة 
ح�ول العال�م، وتضم دول الرشق األوس�ط 
وش�مال أفريقي�ا وجن�وب آس�يا وأوروبا 

الرشقية.
أن ه�ذه  البحثي�ة  املؤسس�ة  ت�رى   كم�ا 
الطريق�ة ت�م تطويرها م�ن رشكة خاصة 
تعمل مع املؤسس�ات الحكومي�ة املختلفة 

حول العالم.

تعم�ل ه�ذه الطريق�ة م�ع جمي�ع أنظمة 
الهواتف سواًء كانت آيفون أو أندرويد. 

يمكنك حماية نفسك من هذه الطريقة عر 
تجاهل الرس�ائل التي ال تعرف مصدرها أو 

تشعر بأنها غريبة.
اس�تخدمت ه�ذه الطريق�ة يف ع�ام 2019 
لرسق�ة بيان�ات حس�اب املدي�ر التنفيذي 

.Jack Dorsey لتويرت السيد
ولكن ال تعمل هذه الطريقة بش�كل تقني، 
بل إنها تستخدم ثغرة يف رشكات اإلتصال.

حيث يق�وم املخ�رتق باإلتص�ال بالرشكة 
ويخرهم بأنه يرغب يف اس�تخراج رشيحة 
اتص�ال جدي�دة، وأن الرشيح�ة القديم�ة 
ق�د تعطلت أو أن�ه يرغب يف تغي�ري هاتفه 

ويحتاج إىل رشيحة جديدة.

فشل محاوالت اصالح تلسكوب هابل الفضائي
فش�لت وكالة ناس�ا يف إصالح مشكلة مع جهاز 
كمبيوت�ر يعود إىل حقب�ة الثمانينيات، يتحكم يف 
األدوات العلمي�ة عىل تلس�كوب هابل الفضائي، 
بع�د أس�بوع م�ن توقف�ه ع�ن العم�ل، ويع�د 
التلس�كوب هو رشاكة بن وكالة ناس�ا ووكالة 
الفض�اء األوروبي�ة )ESA(، موج�ود يف الفضاء 
منذ أكثر من 30 عاًما وحقق اكتش�افات فلكية 

ال حرص لها.
ووفقا ملا ذكرته صحيفة »ديىل ميل« الريطانية، 
توقف الكمبيوت�ر عن العمل يوم األحد 13 يونيو 

وفشلت محاولة إعادة تشغيله، ولم تنجح ناسا 
يف جعلها تعمل بشكل طبيعي.

ويقول الفريق من مركز جودارد لرحالت الفضاء 
يف ماريالند الذي يحقق يف املش�كلة إنه قد يكون 

وحدة ذاكرة كمبيوتر مهينة تسبب يف اإلغالق.
وقال متحدث باس�م وكالة الفضاء األوروبية ل� 
MailOnline: »هاب�ل يف الوض�ع اآلمن، وأعمال 
الرتمي�م جارية، ولم يت�م تحديد تاري�خ العودة 

للخدمة حتى اآلن«.
وتق�ول ناس�ا إن التلس�كوب نفس�ه واألدوات 

العلمي�ة املصاحبة له »يف صحة جيدة«، مضيفة 
أن املش�كلة تتعل�ق بحاس�وب حمول�ة يتحك�م 
صحته�ا  ويراق�ب  العلمي�ة  األدوات  وينس�ق 

وسالمتها.
وكتب�ت وكال�ة الفض�اء األمريكي�ة يف مدونتها، 
»تواص�ل ناس�ا العمل ع�ىل حل مش�كلة تتعلق 
هاب�ل  تلس�كوب  ع�ىل  الحمول�ة  بحاس�وب 

الفضائي«.
م�ن  سلس�لة  ناس�ا  عملي�ات  فري�ق  وأج�رى 
االختب�ارات لجم�ع مزيد م�ن املعلوم�ات حول 

النظام لعزل املش�كلة بش�كل أكر، وخالل هذه 
العملية، سيبقى التلس�كوب وأدواته يف »الوضع 

اآلمن«.
وعندم�ا حاول فريق العملي�ات التبديل إىل وحدة 
ذاكرة احتياطية، فش�ل األمر ببدء وحدة النسخ 
االحتياط�ي يف االكتم�ال، وحاول�وا م�رة أخرى 
معرفة م�ا إذا كان بإمكانهم الحصول عىل مزيد 
م�ن املعلوم�ات التش�خيصية وإحض�ار كل من 
وح�دات الذاك�رة االحتياطية ووح�دات الذاكرة 

الرئيسية عر اإلنرتنت، لكن هذا فشل.

الصين تطور »نسخة جديدة« 
من حواجز الرمال

نجحت الصن يف وضع »نس�خة جدي�دة« من حواجز الرمال املصنوعة من 
قش القمح يف الصحراء؛ ملكافحة التصحر، حيث تتمكن الحواجز الجديدة 
الت�ي تأخذ ش�كل »حبل ش�بكي« من تثبي�ت الرمال خالل أربعة أس�ابيع 

فقط، إضافة إىل زيادة ملموسة بكفاءة العمل.
 وذك�رت وكال�ة األنب�اء الصيني�ة، أن عم�ال الغاب�ات املحلي�ة يف مدين�ة 
)تش�ونغو( بمنطقة نينغشيا ش�مال غربي الصن، نجحوا يف صناعة تلك 
الحواج�ز، خصوص�ا وأن هذه املنطقة تعتر رابع أك�ر صحراء يف الصن، 

وواحدة من أكثر املناطق تررا بالتصحر يف الصن.  
وأوضح�ت أن حواجز الرمال م�ن قش القمح أصبح�ت أول خطة صينية 
ملكافح�ة التصح�ر يت�م تصديره�ا إىل العالم، حي�ث ال تزال ه�ذه الخطة 
رخيص�ة ومريحة وصديقة للبيئة وتلعب دورا رائدا يف مكافحة التصحر يف 
أجزاء كثرية من الصن، وتعد حواجز الرمال املصنوعة من قش القمح عىل 
شكل »حبل شبكي« يف صحراء تنغر بمدينة )تشونغوي( »نسخة مطورة« 

للحواجز التقليدية. 
ويطل�ق ع�ىل التصح�ر اس�م »رسط�ان كوك�ب األرض« إذ يعد مش�كلة 
إيكولوجي�ة عاملية، وتعد الصن من أكثر الدول تررا بالتصحر يف العالم، 
وه�و ما يدفعها إلي�الء أهمية كبرية ملن�ع التصحر ومكافحت�ه، وأظهرت 
بيان�ات رس�مية أن إجم�ايل مس�احة األرايض املتصح�رة يف الص�ن بلغت 
2.6 ملي�ون كيلومرت مربع حتى نهاية ع�ام 2014، ما يمثل 27.20 % من 
مس�احة البالد، يف حن بلغت مساحة األرايض شديدة التصحر 1.7 مليون 

كيلومرت مربع، وهو ما يمثل 17.93% من مساحة البالد.

تركيب لوحة شمسية جديدة على محطة الفضاء
تركي�ب  الفض�اء  رواد  اس�تطاع 
سلس�لة من األل�واح الشمس�ية 
محط�ة  ع�ىل  القوي�ة  الجدي�دة 
التغل�ب ع�ىل  الدولي�ة،  الفض�اء 
مش�اكل البدلة والعقبات األخرى 

بالعضالت واملثابرة.
واس�تغرق األمر عمليتي س�ري يف 
الفض�اء، لرائد الفض�اء الفرنيس 
توماس بيس�كيت ورائ�د الفضاء 
ناس�ا ش�ن كيمرا لرتكيب وفك 

لوحة بطول 19 مرتًا.
اللوحة الشمس�ية  وت�م تركي�ب 
كام�ريات  وتوف�رت  الجدي�دة، 
تلفزيوني�ة  تغطي�ة  املحط�ة 
حي�ة لرتكي�ب الس�ري يف الفضاء 

اإلشكايل.
وانتهت عملية الس�ري يف الفضاء 
بع�د س�بع س�اعات و 15 دقيقة 
يف  مش�اكل  أجرت�ه  أن  بع�د 
الع�رض والتحكم يف بدلة الفضاء 
األمريكية ع�ىل العودة إىل املحطة 
وفق�ا  أنظمت�ه،  ضب�ط  إلع�ادة 
لصحيفة »ديىل ميل« الريطانية.

وشهد السري يف الفضاء استئناف 
رائدي الفض�اء بعد أن توقفا يوم 

األربعاء، عندما منعتهما سلسلة 
م�ن املش�اكل الجديدة م�ن فتح 

األلواح الشمسية عالية التقنية.
بع�د الدف�ع والش�د، تمك�ن رواد 
ومح�اذاة  فت�ح  م�ن  الفض�اء 
األل�واح الشمس�ية بحيث أصبح 
كال النصف�ن اآلن م�ن نهاي�ة إىل 
النهاي�ة، ع�ىل غ�رار لفاف�ة من 

املناشف الورقية.
األل�واح الشمس�ية الجدي�دة مع 
خمسة أخرى يف املستقبل ستمنح 
املحط�ة دفع�ة كهربائية تش�تد 
الحاجة إليها، مع نمو الطلب عىل 

التجارب وسائحي الفضاء.
خصصت ناس�ا يف األصل عمليتي 
س�ري يف الفض�اء له�ذه املهم�ة - 
واح�دة ل�كل لوحة شمس�ية يتم 
تركيبه�ا. لك�ن امل�دراء أضاف�وا 
عملي�ة س�ري ثالث�ة يف الفض�اء، 
املش�اكل  جمي�ع  إىل  بالنظ�ر 
الفضاء  السابقة، وس�يعود رواد 
ي�وم الجمعة إلكم�ال العمل عىل 
قدمته�ا  الت�ي  الثاني�ة  اللوح�ة 
Space X يف وقت س�ابق من هذا 

الشهر.
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 NY65 أعلنت وكالة الفضاء األمريكية »ناسا«، أن الكويكب 2010 
سيقرتب كثريا من األرض يف الـ 25 من يونيو 2021.

»الكويكب  أن  »ناسا«،   وكالة  عن  نقال  »سبةتنيك«  وكالة  وذكرت 
يف  الحرية  تمثال  حجم  ضعف  يمثل  ما  وهو  مرتا،   187 طوله  يبلغ 

نيويورك، ويتحرك برسعة 13.4 كيلومرت يف الثانية«.
وتعترب الكويكبات أجراما سماوية صغرية نسبيا يف النظام الشميس 
أشكالها غري  تكون  الكواكب  الشمس، وهي عىل عكس  تدور حول 

منتظمة وليس لها غالف جوي ولكن يمكن أن تكون لها أقمار.
ويرجع االهتمام العلمي باملذنبات والكويكبات بشكل كبري إىل حالتها 
باعتبارها تشكل البقايا غري املتغرية نسبيًا من عملية تكوين النظام 

الشميس منذ حوايل 4.6 مليار سنة.
وتشكلت الكواكب الخارجية العمالقة، وهي كواكب املشرتي، وزحل، 
وأورانوس، ونبتون من تكتل باليني املذنبات وبقايا أجزاء وجزيئات 

من عملية التكوين، وهذه هي املذنبات التي نراها اليوم.

أعلنت الحكومة الربيطانية األحد 
أنهـا ستسـمح بإقامـة حفـالت 
الزفـاف غـري الدينيـة يف األماكن 
املفتوحـة يف انكلـرتا وويلز للمرة 
كوفيـد-19،  تفـي  منـذ  األوىل 
مـا يعيد الحيـاة اىل هـذا القطاع 
الـذي تـرر بشـدة.وحتى اآلن 
كانـت بريطانيـا تسـمح فقـط 
بحفالت الزفـاف الخاصة ببعض 
املجموعـات الدينيـة يف األماكـن 
املفتوحـة، يف حـني يتعـني عـىل 
اآلخريـن عقد القـران عىل نطاق 
ضيـق يف غرفـة ويف حضـور عدد 

محدد.

الربيطانـي  العـدل  وزيـر  وقـال 
روبرت باكالند لشـبكة »سـكاي 
أعطـى  القـرار  هـذا  إن  نيـوز« 
»مرونـة أكـرب« لحفـالت الزفاف 
يف »اسـتقبال مزيد مـن الضيوف 
القواعد  آمنة«.وبموجب  بطريقة 
بإمـكان  سـيكون  الجديـدة 
وويلـز  انكلـرتا  يف  االشـخاص 
اعتبـارا من بدايـة يوليـو إقامة 
حفالت زفاف غري دينية ومراسم 
رشاكـة مدنيـة يف الهـواء الطلق 
أو »يف مبنـى مغطـى جزئيـا« يف 
أماكن معتمدة مثل الفنادق، وفق 
القواعد  العدل.غع5وهـذه  وزارة 

وتسـضثصذتمر  موقتة  ستكون 
حتـى أبريل من العـام املقبل عىل 
الرغـم مـن أن الحكومـة قالـت 
إنها سـتجري مشـاورات التخاذ 
دائمة.ووصفـت  بجعلهـا  قـرار 
الحكومـة الخطـوة بأنها »تعزيز 
إذ  الزفـاف«،  حفـالت  لقطـاع 
توفـر مزيدا من املرونة وتسـمح 
أماكـن  يف  الحفـالت  بإقامـة 
مفتوحـة للمـرة األوىل.واشـتكى 
منظمو حفالت الزفاف وأصحاب 
املرافق السـياحية مـن أن القيود 
املفروضة عـىل االحتفاالت خالل 

فرتة الوباء جمدت أعمالهم.

حكمت محكمة منطقة )يافلة( يف السويد عىل 
راهبة ومعلمة بتهريب الجئ أفغاني من إحدى 
مراكز الرتحيل، يف حادثة اختفاء غامضة تمت 

قبل حوايل عام.
وستقومان  الحكم  رفضتا  السيدتان 
حكمها  أصدرت  املحكمة  ولكن  باالستئناف، 
بتهريب  قاما  من  هما  أنهما  من  تأكدها  بعد 

الالجئ حينها.
الالجئ  طلب  السلطات  رفضت  قد  وكانت 
لتقبض  برتحيله،  وأمرت  باللجوء  األفغاني 
عليه الجهات األمنية وتضعه يف مركز للرتحيل، 
حينها قامت الراهبة واملعلمة بزيارته يف مركز 
الرتحيل، وجلسا معه سوية يف غرفة لوحدهما.
السيدتان كانتا معهما حقيبة سفر كبرية، ولم 
الرتحيل.  مركز  يف  املسؤولني  شكوك  ذلك  يثر 

لفرتة،  الالجئ  مع  السيدتان  جلست  أن  وبعد 
املكان.  الحقيبة وغادرت  خرجت األوىل ومعها 
وبعد ذلك بفرتة خرجت السيدة الثانية وقالت 
لهم إن الالجئ دخل دورة املياه منذ فرتة طويلة 
الحمام  واقتحموا  الغرفة  دخلوا  يخرج،  ولم 

ولم يجدوا أحداً، واختفى الالجئ تماماً.
السيدتان  استجوبت  السلطات،  أثار  حدث  ما 
بمراجعة  ولكن  يشء،  بأي  عالقتهما  فأنكرا 
كامريات املراقبة انتبهوا إىل أن الحقيبة حينما 
مما  واضح  بشكل  أثقل  كانت  املكان  غادرت 
وكان  السيدتان،  دخلت  حينما  عليه  كانت 
بالتايل األمر املنطقي أمام حادثة االختفاء هو 
الحقيبة،  يف  مختبئاً  كان  األفغاني  الالجئ  أن 
أمام  الرتحيل  مكان  من  الشكل  بهذا  وخرج 

أعني رجال األمن.

تعرض دار »فيليبس« للمـزادات للبيع يف نيويورك، اعتباراً من 23 يونيو 
الجـاري، لوحة لرئيـس الوزراء الربيطاني وينسـتون ترششـل الراحل، 
تمثـل منظراً طبيعيـاً، كانت تزيّن يخت رجل األعمال الشـهري أرسـطو 
أوناسيس، وتكمن أهمية هذه اللوحة يف ثالثة عنارص، أولها أنها بريشة 
أحـد أهم رجـال الدولة يف القرن العرشيـن، وثانيها أنهـا كانت مملوكة 
ألحـد أبـرز األثرياء، وثالثها أنهـا كانت محفوظـة يف أول »يخت خارق« 

يف التاريخ.
وتحمل هذه اللوحة الزيتية، التي رسـمها ترششـل عـام 1921، عنوان 
»ذي مـوت، بريكليس«، وقّدرت »فيليبس« سـعرها بمـا بني 1.5 مليون 
دوالر ومليونني، أي أقل بكثري من لوحة أخرى لـ»األسد العجوز«، باعتها 
أنجلينا جويل لقاء 11,6 مليون دوالر، يف مزاد لدار »كريستيز«، يف مارس 
الفائت.ومـع أنه من غري املتوقع أن تحطم اللوحـة أي رقم قيايس، فإن 
هذا املنظر الطبيعي الذي أتى ترششل عىل ذكره يف مقال نرش يف ديسمرب 

1921 عن »الرسم كتسلية«، قد يجذب هواة التاريخ واملشاهري.

بريطانيا تسمح بإقامة حفالت الزفاف
 للمرة األولى بعد الجائحة

لوحة لتشرشل امتلكها 
أوناسيس في مزاد علني

االربعاء  23  حزيران  2021   العدد  2616  السنة الحادية عشرة

»ناسا« تحذر من كويكب بحجم تمثال الحرية يقترب من األرض

راهبة تهّرب الجئا بحقيبة سفر !

عىل  للحصول  أملانيا  يف  الرشطة  سعت 
لوحتني  وصول  كيفية  حول  معلومات 

القرن  من  أوروبيني  لفنانني  أصليتني 
السابع عرش إىل حاوية قمامة عىل جانب 
رشق  جنوب  يف  الطريق 

أملانيا.
اللوحات  عىل  وُعثر 
رجل  املؤطرة،  الزيتية 
العمر 64 عاًما  يبلغ من 
للطرق  خدمة  محطة  يف 
منطقة  يف  الرسيعة 
املايض.  الشهر  بافاريا 
إن  الرشطة  إدارة  وقالت 
يف  اللوحات  سلم  الرجل 
وقت الحق إىل الرشطة يف 

مدينة كولونيا الغربية.
نداء  الضباط  وأطلق 
لصاحب اللوحات. وقالت 
أوليًا  تقييًما  إن  الرشطة 
إىل  من خبري فني خلص 
عىل  كانت  اللوحات  أن 
أصلية،  أعمااًل  األرجح 

وفقا ليس إن إن.
هي  اللوحات  إحدى 
للفنان  ذاتية  صورة 
بيلوتي،  بيرتو  اإليطايل 
عام  إىل  تاريخها  يعود 

.1665
الشخصية.  الصور  برسم  بيلوتي  اشتهر 
فإن  سويرسا،  يف  كانيسو  لغالرييا  وفًقا 
الفنان »عمل لدى عائالت بارزة للغاية يف 
البندقية وخارجها«، بما يف ذلك رعاة مثل 

الكاردينال أوتوبوني وحاكم ميالنو.
اللوحة األخرى هي لصبي مبتسم يرتدي 
قبعة حمراء، غري معروف التاريخ، للفنان 

الهولندي صمويل فان هوغسرتاتن.
كان هوغسرتاتن رساًما وكاتبًا تدرب عىل 
يد رامربانت يف أمسرتدام، وفًقا ملجموعة 
من  واحدة  وهي   ،Leiden Collection
أكرب مجموعات األعمال الخاصة يف العالم 

من العرص الذهبي الهولندي.
األخري  الجزء  يف  إنه  املجموعة  وقالت 
اصطفت  عرش،  السابع  القرن  من 
صور  اللتقاط  للجلوس  الهاي  نخبة 

هوغسرتاتن.
املدرسة  إىل  »مقدمة  الفنان  كتب  كما 
الذي  العام  يف  نرُش  الرسم«  لفن  الثانوية 

تويف فيه عام 1678.
استوديو  يف  إقامته  من  ذكريات  تتضمن 
املعرض  عليه  أطلق  ما  وهو  رامربانت، 
املتحدة »مصدًرا قيًما  اململكة  الوطني يف 
للمعلومات حول آراء رامربانت يف الرسم«

العثور على لوحات فنية تعود إلى القرن الـ17

طمعاً بإيجاد ثروة تنقذهم من العوز، هرع اآلالف بمنطقة فقرية 
للتنقيب عن »أملاس«. وتقاطر  الفائت  أفريقيا األسبوع  يف جنوب 
هؤالء إىل جانب تّل يف قرية كواهالتي الصغرية الواقعة يف كوازولو 
جوهانسربغ،  من  كيلومرت   300 نحو  بعد  عىل  )رشقا(،  ناتال 
وراحوا ينقبون باملجارف أو الفؤوس أو العيص، أمالً يف العثور عىل 

أملاس.
هذا املوضوع أثاره أحد الرعاة، فهو كان أول من استخرج أحجاراً 
إىل  االجتماعي  التواصل  وسائل  عىل  صوراً  نرشه  وأدى  غامضة، 
تأجيج اإلقبال عىل املوقع. ودفع هذا االندفاع املحموم الحكومة إىل 
التعدين لجمع عينات  العلماء وخرباء  التحرك، فأرسلت عدداً من 

بغية تحليلها، وفق فرانس برس.
النتائج  خيّبت  فقد  انطفأ.  وأملهم  يدم،  لم  الفقراء  حلم  أن  إال 
التي  األحجار  أن  يعتقدون  كانوا  كثريين  آمال  األحد  أعلنت  التي 
التي  البؤس  لحياة  الثراء أو تضع حداً  استخرجوها ستحقق لهم 
يعيشونها، حيث تبنّي أن األحجار التي استخرجوها مفرتضني أنها 
النتائج األولية  الواقع سوى بلورات كوارتز، وفق  أملاس ليست يف 

لالختبارات التي أجريت عليها.
أن  بيّنت  »االختبارات  أن  بيان  يف  املحلية  السلطات  وأوضحت 
األحجار التي عثر عليها يف املنطقة ليست أملاساً«، مضيفة أنها »يف 
الواقع بلورات كوارتز«، الفتة إىل أن قيمة هذه األحجار التي لم يتم 

تقييمها بعد »منخفضة جداً« مقارنة بقيمة األملاس.
فيها  اكتشفت  التي  املنطقة  أن  إىل  التحاليل  تقرير  أشار  كما 
األحجار تقع بالقرب من صخرة بركانية تسمى دولريت »ليست 
الكوارتز موجودة  بلورات  أن  عن  األملاس«، فضالً  تختزن  منطقة 

أيضاً داخل حوض رسوبي يمتد عىل طول املوقع.

فيديو خادع 
يدفع الفقراء 

للتنقيب عن ألماس !

تستثمر كل من وكالة الفضاء األملانية، 
واألمريكية »ناسا« يف مشاريع زراعية 
يف الفضاء وتجري اختبارات يف مناطق 
التي  الجنوبية  القطبية  القارة  مثل 
خارج  عيش  مواطن  مبدئياً  تدعم 

حدود الكرة األرضية.
وأشار موقع »يس إن بي يس« إىل أنه 
يف حال أمل البرش بإنشاء مستوطنات 
طويلة األمد عىل القمر أو املريخ فال بّد 

من أجل صحتهم الجسدية والنفسية 
تربية  عىل  القدرة  من  االستفادة 
فضاء  وكالت  أمضت  وقد  النباتات. 
تطوير  يف  طويلة  عقوداً  عدة  بلدان 
التقنيات الرورية للزراعة الداخلية، 
وتدفع حالياً باتجاه الزراعة من دون 
تطوير  عىل  »ناسا«  وعملت  تربة. 
تعود  عدة  ألسباب  الفضائية  الزراعة 
بجانب منها إىل أن مجموعة النباتات 

األسمى  الهدف  تخدم  قد  القوية 
وإنتاج سعرات  الحياة،  لنظام  الداعم 
كما  لألكل،  غذائية  وعنارص  حرارية 
وسحب  للتنفس  األكسيجني  توليد 

ثاني أكسيد الكربون من الهواء.
بأن  »ناسا«  وكالة  ملشاريع  وسبق 
الزراعة  صناعة  تطوير  يف  ساعدت 
العامودية  الزراعة  أنظمة  ذلك  يف  بما 
لتصبح صناعة تساوي  التي تطورت 

رشكات  وتضم  الدوالرات  مليارات 
التي  رووتس«  »سكوير  مثل  كربى 

أسسها كيمبال، شقيق إلون ماسك.
املستقبلية  األهداف  ضمن  ويندرج 
ال  مستقلة  زراعية  دفيئات  إنشاء 
رواد  يملك  حيث  ملزارعني،  تحتاج 
لتحسني  البستنة  خيار  الفضاء 
املحاصيل  أن  إال  النفسية،  صحتهم 
يجب أن تكون قادرة عىل النمو بشكل 

مستقل حني تكون لدى الرواد مسائل 
أكثر إلحاحاً لالهتمام بها.

أملانيا  من جهة اخرى توقع علماء يف 
قريباً  يتناولون  سوف  البرش  بأن 
هذا  أن  حيث  البحر،  قنديل  رقائق 
الحيوان البحري يمتاز بغناه بالربوتني 

واملعادن.
اليبنيز  مركز  يف  الباحثون  وأفاد 
للبحوث البحرية االستوائية أنهم اآلن 
يحققون من مصادر الغذاء املتوفرة يف 
البحر واحتماالت أن تصبح جزءا من 

حميتنا الغذائي
وقد نقلت مجلة » نيوزويك« األمريكية 
عنهم قولهم إن األرض الخصبة واملياه 
أصبحت  املعدنية  واألسمدة  العذبة 
وأن  السكان،  تزايد  مع  ندرة  أكثر 
نقص املوارد يثري مخاوف بشأن االمن 
الغذائي يف العالم، ولهذا ينظر املركز يف 
مصادر طعام أكثر استدامة يف البحر.

بمزايا  البحر  قنديل  أن  لهم  تبني  وقد 
من  الكثري  يحتاج  وال  فريدة  غذائية 
أجل الحفاظ عليه، فمن أجل الحصول 
أفاد  البحرية،  الربوتني  مصادر  عىل 
يلجؤون  ما  غالباً  البرش  ان  العلماء 
مثل  املفرتسة  الكبرية  االسماك  نحو 
تلك  نمو  لكن  والتونة،  السلمون 
األسماك يتطلب عدة مرات وزنها من 
البحر  قنديل  أما  الصغرية.  األسماك 
السلمون  مثل  بالربوتني  غني  فهو 
والتونة دون القدر نفسه من الدهون، 
وهو فوق ذلك يمتاز بنظام غذائي أقل 

تطلباً مقارنة باألسماك املفرتسة.
وقد قال عالم االحياء البحرية، هولجر 
من  البحر  قناديل  »تتكون  كونهولد: 
الجافة  مادته  لكن   ،%97 حوايل  املاء 
لها خصائص غذائية مثرية لالهتمام. 
وتتكون  الدهون  منخفضة  فهي 
وبعضها  الربوتينات  من  أساساً 
يحتوي عىل نسبة عالية من األحماض 
عىل  تحتوي  كما  األساسية.  األمينية 
العديد من املعادن واالحماض الدهنية 
املتعددة غري املشبعة«. وبناء عىل ذلك، 

هاتف الشكاوي و العالقات
07710320916

في حاوية قمامة

قنديل البحر طعام المستقبل ومشاريع لزراعة القمر والمريخ!


