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واشنطن تستعرض عضالتها في الواقع 
االفتراضي انتقامًا لـ »فتات الباتريوت« 

»البلطجة اإللكترونية« سالحها الجديد!

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ظل محمد الدلفي ملدة 30 دقيقة متواصلة، 
يح�اول فتح نواف�ذ إلكرتوني�ة حرص عىل 
زيارته�ا يومياً بش�كل منتظ�م، ليتزود من 
خالله�ا بأخبار »تحظ�ى بمصداقية عالية 
بني العراقيني«، إال أن الخادم اإللكرتوني لم 

يستجب لطلبه.
وبع�د ع�دة نق�رات ع�ىل لوح�ة مفاتي�ح 
حاس�وبه، ب�دأ الش�ك يس�اور الدلف�ي، ما 
دفع�ه نحو التأكد من خدم�ة اإلنرتنت التي 
كان يظن أنها متوقفة، لكن دهش�ته زادت 
بعدم�ا تأكد من أنها مفّعلة وتعمل بش�كل 
طبيع�ي. واس�تمر الح�ال عىل ه�ذا املنوال 

حتى بدأ اليأس يدب يف نفسه.
وبع�د قراب�ة م�رور س�اعة كامل�ة، أيقن 
الدلفي أن هناك ش�يئاً مريباً أصاب مواقعه 
املفضل�ة، لي�زداد يقيناً بعدم�ا تقاطرت إىل 
أس�ماعه أنباٌء تفيد بقيام الواليات املتحدة 
باالس�تيالء عىل مواقع إخبارية عديدة وفق 

أسلوب »البلطجة اإللكرتونية«.
يق�ول الدلفي )43 عاماً(، أس�تاذ أكاديمي 
عراقي، ل�«املراقب العراقي«، إن »اس�تيالء 
أمريكا عىل مواقع إخباري�ة تزود املاليني يف 
العراق والعالم باألخبار املهّمة، ال يعدو عن 
كونه بلطجة إلكرتوني�ة، ومحاولة لتكميم 
أف�واه أبن�اء الطائف�ة الش�يعية يف مختلف 

البلدان«.
ويضي�ف الدلف�ي أن »الحكوم�ة العراقي�ة 
مطالبة بالتحرك الفوري عىل غرار نظريتها 
يف إي�ران، ملعرف�ة مالبس�ات واقع�ة إغالق 
املواقع اإلخبارية الش�يعية حرصاً«، مؤكداً 
أن »البلدان التي تحرتم شعوبها ومكوناتها 
تتخذ إجراءات عاجلة يف مثل هكذا أحداث«.
وي�رى الدلف�ي أن »االس�تيالء ع�ىل املواقع 
اإلخبارية الش�يعية ليس سياسياً فحسب، 
وإنم�ا يرتقي إىل تكميم األف�واه، ما يتطلب 
تحركاً من قبل املنظمات التي ُتعنى بالدفاع 

عن الحقوق والحريات«.
وعىل حني ِغرّة، ُصدم متصفحون عراقيون 
وعرب وإيرانيون، بعدم إمكانية الوصول إىل 
مواق�ع إخبارية طاملا اعت�ادوا عىل زيارتها 
يومي�اً، ومن بينها مواقع قن�وات )الفرات، 
آسيا، النعيم، العالم، املسرية، الكوثر، النبأ، 
فلس�طني الي�وم، اللؤل�ؤة، كرب�الء، آف�اق، 
األوىل،  األن�وار  اإلرشاق،  اإلب�اء،  ال�رصاط، 
الهده�د( فضالً ع�ن )منص�ة كاف التابعة 
لكتائ�ب حزب الل�ه، وكالة أنب�اء املعلومة، 

موقع صابرين نيوز(.
ويف وق�ت س�ابق من ي�وم الثالث�اء، نقلت 
وكالة أنباء »رويرتز« عن مس�ؤول أمريكي 
قول�ه إن وزارة العدل »ص�ادرت« حوايل 36 
موقع�ا، العديد منه�ا مرتبطة بنش�اطات 

نرش معلومات إيرانية، عىل حد زعمه.
وادَّع�ى املتح�دث باس�م وزارة الخارجي�ة 
األمريكي�ة نيد برايس أنه »س�يكون لوزارة 
العدل يف وقت الحق معلومات لعرضها حول 

حجز مواقع إعالمية إيرانية«.

وعن�د الدخول إىل مواق�ع إلكرتونية إيرانية 
مثل موقع »العالم« و«الكوثر« اإلخباريني، 
وموقع »املس�رية« اليمني وموقع املقاومة 
اإلس�المية  كتائب حزب الله ومواقع أخرى 
فإنه توجد صفحة عىل ش�كل صورة تقول 
إن املوقع تمت مصادرته من قبل الحكومة 

األمريكية.
بدورها أعلن�ت وزارة الخارجي�ة اإليرانية، 
أم�س األربع�اء، أن إغ�الق مواق�ع إعالمية 
تابع�ة لطه�ران، يع�د محاول�ة منهجي�ة 
م�ن قبل الوالي�ات املتح�دة لتقويض حرية 

التعبري.
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد 
خطي�ب زاده، ردا عىل إغالق مواقع إعالمية 
تابعة لهي�أة إذاعة وتلفزي�ون الجمهورية 
الخط�وة  ه�ذه  إن  اإليراني�ة،  اإلس�المية 
»محاولة منهجية من قبل الواليات املتحدة 
لتقويض حري�ة التعبري العاملية وإس�كات 

األصوات املستقلة يف وسائل اإلعالم«.
وأض�اف خطي�ب زادة أن�ه م�ن املخجل أن 

تستمر واش�نطن يف هذه املعايري املزدوجة، 
وق�ال إن »اإلدارة الحالي�ة للواليات املتحدة 
اتبع�ت بالضب�ط مس�ار اإلدارة الس�ابقة، 
األمر الذي لن ي�ؤدي إال إىل هزيمة مزدوجة 

لواشنطن«.
وأكد خطيب زاده أن الجمهورية اإلسالمية 
اإليراني�ة، بينم�ا ترف�ض ه�ذا العم�ل غري 
القانوني والبلطجي، س�تتابع القضية عرب 

السبل القانونية.
وليس�ت ه�ذه امل�رة األوىل التي ُتق�دم فيها 
الوالي�ات املتح�دة، عىل »مص�ادرة« مواقع 
إخبارية وأخرى مرتبط�ة بمحور املقاومة 
اإلس�المية، بل س�بقتها محاوالت س�ابقة 
تس�ببت بتعطيل العديد م�ن املواقع، تحت 
ذرائع ل�م ترتِق ملس�توى الفع�ل، وهو أمر 
يصف�ه متخصص�ون بأن�ه ين�درج ضمن 

»مساعي تكميم أفواه الشيعة يف العالم«.
وبينم�ا تواص�ل قن�وات »الفتن�ة« املمولة 
التحري�ض  »حف�الت  وأمريكي�اً،  خليجي�اً 
واس�تهداف  العراقي�ني  ع�ىل  والتش�ويه« 

املنظومة املجتمعية عرب محتوى »ميسء«، 
ان�ربت الوالي�ات املتح�دة لتعل�ن يف وق�ت 
س�ابق بكل تبّجح، »االس�تيالء« عىل املوقع 
اإللكرتوني لقناة »االتجاه« الفضائية، التي 
طاملا صدحت بالحقيقة وحدها دون تزويق 

أو تزييف، منذ تأسيسها يف عام 2009.
فبدءاً من »الحرة« وما تليهما من فضائيات 
تنتهج »الصحاف�ة الصفراء«، ضمن قائمة 
طويلة من املؤسسات اإلعالمية التي عمدت 
واش�نطن إىل تزويده�ا بأم�وال تس�تحوذ 
عليها من دول خليجية، بغية خلق رأي عام 
م�واٍل لإلدارات األمريكي�ة املتعاقبة، إال أنها 
ل�م تفلح يف ذل�ك حتى اآلن، حس�بما أثبتت 

التجربة عىل أرض الواقع.
وعرب مدون�ون كثر، عن اس�تيائهم إزاء ما 
وصفوه ب�«االس�تهتار« األمريكي، وطالبوا 
برفع دع�اوى قضائية يف املحاف�ل الدولية، 
للقصاص من اإلدارة األمريكية، التي نفذت 

انتهاكات كبرية ومتكررة يف العراق«.
ووجه مدونون آخ�رون دعوات عرب مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي، للعم�ل ع�ىل تنفيذ 
ق�رار مجلس النواب الذي صوت عليه خالل 
جلس�ة اس�تثنائية عق�دت يف الخامس من 
كانون الثان�ي 2020، والذي ُيلزم الحكومة 
بجدولة انس�حاب الق�وات األجنبية وإخالء 

البالد من أي جندي أمريكي.
ويأت�ي ذلك يف وقت تتواص�ل فيه الهجمات 
املتكررة التي تنفذها املقاومة، عىل القواعد 
العسكرية التي »تحتلها« القوات األمريكية 
اس�رتاتيجية  وف�ق  الع�راق،  يف  املتواج�دة 
عس�كرية ذات طاب�ع تصاع�دي، ل�م ُيبِق 
أمام االحتالل س�وى الفرار م�ن الرضبات 

املوجعة.
وكان�ت قاعدة عني األس�د التي تس�تضيف 
قوات أمريكية وأخ�رى أجنبية قد تعرضت 
لهجوم يف الس�ادس م�ن حزي�ران املايض، 
طال رادار منظومة »الباتريوت« يف القاعدة 

ودمره.

المراقب العراقي/بغداد...
َس�ِخَر تحال�ف الفتح، م�ن دعوات 
الربملاني�ة  االنتخاب�ات  تأجي�ل 
املبّك�رة املزمع إجراؤه�ا يف العارش 
م�ن ترشي�ن األول املقب�ل، معترباً 
مطالبات بع�ض الجهات بتأجيلها 

»مجرد أماني«.
عام�ر  التحال�ف،  عض�و  وق�ال 
الفايز، يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
العراق�ي«، إن�ه »لي�س باإلم�كان 
تأجيل االنتخابات وموعدها ثابت يف 
العارش من الع�ام الجاري«، مؤكداً 
أن »جمي�ع اإلج�راءات مكتملة وال 

يوجد أي يشء يدعو للتأجيل«.
وأض�اف أن »واقع الحال يش�ري اىل 
صعوبة االس�تجابة لتل�ك الدعوات 
ألن جمي�ع األم�ور تس�ري باتج�اه 
املوعد املح�دد وال مربر واحد مقنع 

يستطيع العمل عىل تأجيلها«.
اك�دت  »املفوضي�ة  ان  اىل  وأش�ار 
الفني�ة  انه�اء جمي�ع اإلج�راءات 
واللوجس�تية وبتايل فان محاوالت 
التأث�ري ع�ىل ه�ذه الحقيق�ة غ�ري 
به�ا  االخ�ذ  يمك�ن  وال  منطقي�ة 
وبالتايل س�يكون املوعد النهائي يف 

العارش من العام الجاري«.

المراقب العراقي/بغداد...
خلت معظم محطات تعبئة الوقود 
م�ادة  م�ن  بغ�داد،  العاصم�ة  يف 
البنزين املحس�ن الذي يس�تخدمه 
السيارات خصوصا  اغلب اصحاب 
الحديثة منها، وفيما أغلقت بعض 
املحط�ات أبوابه�ا، ش�هدت أخرى 
طوابري وزخما نتيجة شح البنزين.
ف�إن  مطلع�ة  ملص�ادر  ووفق�اً 
»الغرض من ع�دم تزويد املحطات 
بم�ادة البنزين املحس�ن ه�و رفع 

أسعارها مجددا«.
بدوره�م قال عامل�ون يف محطات 

لتعبئ�ة الوق�ود، إن »رشكة توزيع 
أوقف�ت تزويد  النفطية  املنتج�ات 
املحطات به�ذه املادة من دون ذكر 

مزيد من التفاصيل«.
م�ن جانبها قال�ت رشك�ة توزيع 
املنتج�ات النفطي�ة، يف بي�ان ورد 
تنفي  إنها  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب 
»ما ت�ردد يف بعض وس�ائل االعالم 
ومواق�ع التواص�ل االجتماعي من 
إغ�الق منافذ تجهي�ز البنزين عايل 
»مناف�ذ  أن  زاعم�ة  االوكتاي�ن«، 
التجهي�ز تعم�ل بش�كل مس�تمر 

وانسيابية عالية«.

الفتح َيسخُر من دعوات
 تأجيل االنتخابات

بغداد تخلو من البنزين المحّسن 
تمهيدًا لـ»قفزة في األسعار«

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
ملف غياب النواب عن جلسات الربملان هوعدم حضورهم 
بشكل نهائي، عىل الرغم من كون امللف مضت عليه أكثر 
من دورتني نيابيتني، إال أن جميع هيئات رئاس�ة مجلس 
الن�واب املتعاقبة ل�م تتخ�ذ أي إجراء بح�ق املتغيبني أو 
املوجود فقط »باالسم« ويستلمون رواتب طائلة شهريا 

ومخصصات مالية ضخمة وامتيازات أخرى.
إال أن الجدي�د يف ه�ذا امللف، أنه ش�هد »تراش�ق« بالتهم 

بني الكتل السياس�ية حول انتماء املتغيبني للكتلة س أو 
الكتل�ة ص، أمام اكتفاء هيأة الرئاس�ة الحالية بالتفرج 
عىل الرصاع الدائر بني الكتل، س�يما خالل الفرتة الحالية 

التي تشهد تنافسا انتخابيا حادا.
ويرى مراقبون للش�أن السيايس أن قبول رئاسة الربملان 
عىل إخض�اع هذا امللف اىل الرصاع الس�يايس والصفقات 
السياس�ية أدى اىل تف�ي ه�ذه الظاهرة، الفت�ني اىل أن 

الرئاسة معرضة اىل املساءلة بسبب ذلك.

ويف آخ�ر ترصيح برملاني أدىل به النائب عن تحالف الفتح 
عب�د االمري تعيبان، أكد في�ه أن أكثر من 120 من النواب 
غائب�ون ع�ن جلس�ات الربملان بش�كل مس�تمر، مؤكدا 
أن وج�ود أعضاء حتى أش�كالهم لم تعرف بس�بب كثرة 
الغياب�ات، فيما أوضح أن هؤالء لم يحرضوا أي جلس�ة 

للربملان.
وأش�ار تعيب�ان، اىل أن الرواتب واملس�تحقات مس�تمرة 
ع�ن  تتغ�اىض  الربمل�ان  ورئاس�ة  الغائب�ني  لجمي�ع 

محاسبتهم.
ويف سياق متصل، يطرح مراقبون للشأن السيايس، جملة 
من التساؤالت حول سكوت رئاسة الربملان من جهة عىل 
هذا امللف، وكذلك قبول الكتل السياسية به وجعله ورقة 
ضغط سياسية تلجأ اىل استخدامها خالل الفرتة الحالية 
الس�باب انتخابية، خصوصا أن الدورة الربملانية الحالية 

هي »األسوأ« بني جميع الدورات السابقة، ..
تفاصيل اوسع صفحة 2

الدورة الرابعة أقصر عمر البرلمان َتسيََّدها »الفشل« 
و»العطل« والفضائيون«

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
تع�د الش�فافية التي تتي�ح ألي مواطن معرف�ة إيرادات 
ث�روات بل�ده املالية ومج�االت  رصفها، أحد اإلش�كاالت 
التي يعاني منه�ا العراق، وهو أمر يرتبط ب�”الفس�اد” 
املس�ترشي يف البلد،وخاصة يف القط�اع النفطي , فهناك 
ع�رشات امللفات للفس�اد تس�ببت به�در امللي�ارات من 
ال�دوالرات يف ظ�ل تعتي�م وزاري عليها , لك�ن مع مرور 
الوقت تنكش�ف تلك امللفات يف وزارة تهيمن عىل واردات 
الب�الد النفطية , ويف نفس الوقت ه�ي وراء التعتيم عىل 

فس�اد ج�والت الرتاخيص وع�دم تفعي�ل م�ادة املنافع 
االجتماعي�ة , فضال عن عقود الرتاخيص نفس�ها والتي 
تع�د فس�ادا متكام�ال , تعتم علي�ه وزارة النف�ط , فمن 
مسلس�الت الفس�اد يف تلك ال�وزارة هو تكلف�ة غذاء 60 
موظفا أس�بوعيا لخمس�ة ملي�ارات ونح�و 400 مليون 
دين�ار , فض�ال ع�ن ملفات أخرى س�يتم الكش�ف عنها 
مستقبال توضح فس�اد وزير النفط ومافياته العاملة يف 

الوزارة .
حيث كش�ف أمني ع�ام حركة »كفى«  والنائب الس�ابق 

رحيم الدراجي ,عن ملفات فساد كبرية يف وزارة النفط.
وق�ال الدراجي، إن “تكلفة غذاء 60 موظفا أس�بوعيا يف 
إحدى دوائر وزارة النفط وصلت لخمسة مليارات ونحو 

400 مليون”.
وأضاف، أن “طق�م العمل للمهن�دس الواحد املكون من 
بدل�ة وخ�وذة وح�ذاء تكلف الدول�ة 15 ملي�ون دينار”، 
مطالب�ا املرجعية الديني�ة أن تعيد الفاس�دين من حيث 

جاءوا بحسب تعبريه.
وتاب�ع، أن “دوائ�ر يف وزارة النفط تطبع مجلة ش�هرية 

تكلفتها وصلت اىل خمسة مليارات دينار”.
ودعا الدراجي، املواطنني اىل ثورة انتخابية كبرية للقضاء 
ع�ىل الفس�اد يف البالد.يذكر أن وزير النفط إحس�ان عبد 

الجبار عليه عرشات امللفات الفاسدة .
وملعرفة املزيد , أكد املختص بالشأن املايل سامي سلمان , 
أن هناك هدرا متعمدا يف املال العام من قبل جهات عليا يف 
وزارة النفط من خ�الل اإلرصار عىل التعاقد مع رشكات 

أجنبية سيئة الصيت مقابل رشاوى وعموالت ...
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تماس »الفساد« يحرق كابينة الكاظمي 
ودخان النفط »يلبد« مصير الحكومة

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/خاص
أك�د عض�و لجنة االم�ن والدف�اع النيابية 
النائ�ب اي�وب الربيع�ي، أم�س األربع�اء، 
وجود أربعة مخاط�ر تمس االمن القومي 
العراق�ي يف ع�ودة عوائ�ل مخي�م اله�ول 

السوري للبالد.
وق�ال الربيعي يف ترصي�ح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي«، إن »موقفن�ا ال يزال 
واضحاً يف ملف رف�ض عودة عوائل مخيم 
اله�ول الس�وري اىل مخي�م الجدعة قرب 
املوص�ل ألنها تمس االمن القومي العراقي 
يف 4 نقاط مهمة ه�ي امكانية نقل الفكر 
املتطرف وانتشاره باالضافة اىل ان العوائل 

ه�ي قناب�ل برشي�ة موقوتة ربم�ا تخلق 
رضراً مجتمعياً وامني�ًا يف آن واحد ناهيك 
عن رفض اهايل املناط�ق املحررة عودتهم 
نظرا ملا قام به ابناء تلك العوائل من افعال 

اجرامية بحق االبرياء«.
واض�اف الربيع�ي، »لدين�ا قل�ق كبري من 
اع�ادة املزي�د م�ن عوائ�ل مخي�م اله�ول 
السوري اىل العراق خاصة أن هؤالء تغلغل 
الفك�ر املتط�رف يف عقوله�م والتقاري�ر 
االعالمية تظهر جزءاً بس�يطاً من خطورة 
ذلك«، مؤك�دا »رضورة اعادة النظر بقرار 
عودته�م لتف�ادي اش�كاالت امني�ة تعزز 

استقرار املناطق املحررة«.

مخاطر »الجدعة« ُتقلق العراقيين 
وتضع األمن القومي على المحك

رئيسي يتمسك بمبدأ مقارعة االستكبار 
وبناء إيران قوية

اليمن يطور دفاعه الجوي والسعودية 
تخسر درع حمايتها
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المراقب العراقي/بغداد...
حّذرت عضو لجن�ة الخدمات النيابية النائب 
منار عبد املطلب، أمس االربعاء، من مخاطر 
بقاء ملف العش�وائيات دون حس�م حقيقي 

من قبل الدولة .
وقالت عبد املطلب يف ترصيح صحفي اطلعت 
علي�ه »املراق�ب العراقي«، ان »العش�وائيات 
يف العراق تبقى يف هرم س�لم مش�اكله وهي 
تزداد يوما بع�د اخر والجزء االكرب منها يقع 
يف بغداد ومحيطه�ا ونحن نتحدث عن مئات 
االالف تس�كن منازل تنعدم فيه�ا الخدمات 
وهي مهددة بالرحيل يف اي لحظة ناهيك عن 

ارضارها االجتماعية واالمنية يف آن واحد«.
واضافت عبد املطلب، ان »سكنة العشوائيات 
هم ب�دون العراق النهم  ال يملكون ش�يئاً يف 

وطنه�م«، مؤك�دة أن »هناك قوى سياس�ية 
اس�تغلت وضعهم لسنوات وتحولوا اىل اوراق 
انتخابية دون اي حلول تلوح باالفق لوضعهم 
العش�وائيات  »مل�ف  أن  الصعب«.وتابع�ت 
يحتاح الرادة وطنية تسهم يف انهائها وتأمني 
س�كن الئق للفق�راء واتخاذ اج�راءات تمنع 

بشدة اي تجاوزات عىل االمالك العامة«.
واش�ارت اىل ان »هناك من يس�تفيد من بقاء 
العشوائيات وتحويل ملفهم اىل اطار للدعاية 
وجذب االص�وات رغم ان الحل�ول مطروحة 
منذ سنوات ويمكن ان تسري الحكومة بها يف 
اي وقت النها ليس�ت مس�تحيلة لكن تحتاج 
اىل ارادة الن�ه لي�س م�ن املقبول ان يس�كن 
عراق�ي يف عش�وائيات تنع�دم فيه�ا ابس�ط 

مقومات الحياة«.

المراقب العراقي/بغداد...
كشفت اللجنة املالية يف مجلس النواب، أمس األربعاء، عن أسباب تأخر تثبيت املتعاقدين 

يف مؤسسات الدولة ملن تجاوزت خدمته خمس سنوات.
وق�ال عض�و اللجنة جمال كوجر يف ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي«، ان »ملف تثبيت 
العقود ملن قىض مدة خدمته يف املؤسسة التي يعمل بها خمسة أعوام، صوت عليه مجلس 
الن�واب يف املوازن�ة العامة لع�ام 2021«، مبيناً ان »الروتني اململ هو الس�بب الرئييس يف 
تأخري إصدار أوامر التثبيت إضافة لعدم وجود قاعدة بيانات وإدارة خاصة لهذا امللف«.

واض�اف، ان »مل�ف التثبيت تابع إىل 22 وزارة والدوائر غ�ري املرتبطة بوزارة«، مؤكدا ان 
»هذا امللف يشهد تأخرياً يف أغلب الوزارات«.

ولفت إىل ان »تثبيت أصحاب العقود غري مرتبط بدرجات الحذف واالستحداث«.

العشوائيات ُتسيُل لعاب كتل سياسية 
وتتحول إلى »ورقة انتخابية رابحة«

ما أسباب تأخر تثبيت المتعاقدين 
في مؤسسات الدولة؟

حسن احمد يصف خسارة منتخب 
الشباب بالكبوة
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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

استعراض الحشد..استراحة محارب !
ه�ل انتهت املعركة مع اإلرهاب، وه�ل تم »درء املخاطر« التي أرشتها 
املرجعية الدينية، يف إعالنها فتوى الجهاد الكفائي، يف حزيران 2014؟!
أس�ئلة ال تحتاج اىل جهد فكري كبري نبذله، ك�ي نتوصل اىل قناعة ب� 
)ال( كبرية، و)ال( تعن�ي أن املخاطر قائمة والفتوى باقية، وأن العدو 

يستعد لجولة قادمة، ستكون أرشس بكثري مما حدث!!
الف�رة التي انقض�ت منذ نهاية ع�ام 2017، حينما اس�تعجل حيدر 
العب�ادي رئي�س ال�وزراء األس�بق إعالن الن�ر، ألغ�راض اتضحت 
مقاصده�ا فيما بعد، ومنها أن إعالنه كان إيذانا باتخاذ سلس�لة من 
ْن حقق النر، قادة  اإلجراءات واملواقف، التي من شأنها التخلص ِممَّ
ومقاتل�ن، ألنهم بات�وا يف قلب املعركة الكربى مع االس�تكبار العاملي 
وش�وكًة يف عيون التحالف الصهيوأمريك�ي عربي..كانت هذه الفرة 

لطريف الراع بمثابة اسراحة محارب..
الع�دو الداع�ي وحاضنت�ه الدولي�ة املتمثل�ة بالتحال�ف، وحاضنته 
َة لالنقضاض عىل  املجتمعي�ة املتطرفة، كانوا وما زال�وا ُيِعدُّوَن الُع�دَّ
العراق مجددا، ألنهم اكتش�فوا أن أمة مقاومة قد تشكلت مع تشكل 
الحش�د، وأن أمة الحش�د هذه س�تكون خصما عني�دا، يف املنازلة مع 
الع�دو الصهيون�ي وحلفائ�ه الدولي�ن واإلقليمي�ن، فضال ع�ن أنها 
وحش�دها س�يكونان، أداة فاعل�ة إلع�داد دول�ة العدل اإلله�ي، التي 

يخشون إقامتها ألنهم يعرفون أن نهايتهم عىل يد قائمها..
الحش�د أيض�ا يف اس�راحة مح�ارب، التي تعن�ي أنه يتع�ن عليه أن 
يس�تعد ملعركة قادم�ة، ويعد مقاتليه ويفح�ص جهوزيتهم القتالية 
االس�تعداد  إح�دى وس�ائل  العس�كرية  باستمرار..واالس�تعراضات 

وفحص الجهوزية.   
َة دواِعَي عديدة، تؤكد رضورة القيام باس�تعراض  أضف إىل ذلك أنَّ َثمَّ
عس�كري لقوات الحشد الش�عبي يف ذكرى تأسيسه، وهي دواٍع ذاتية 

خاصة بالحشد، وأخرى وطنية محلية وثالثة إقليمية ودولية.
ع�ي صعيد الحش�د ذاته، وكس�ائر الق�وات املس�لحة يف العالم، فإن 
االستعدادات والتحضريات لالستعراض ُتّعدُّ تمرينا إجماليا للقطعات 
املش�اركة فيه يؤس�س اىل مس�توى صارم م�ن االنضب�اط الجهادي 

العس�كري، ال�ذي ب�ات م�ن الثاب�ت أن 
الحش�د بحاج�ة ماس�ة الي�ه، ويضفي 
مزيدا م�ن الحال�ة العس�كرية املنتظمة 
ع�ىل الحش�د، ومناس�بة لرف�ع جاهزية 
واس�تعداد قطعات الحشد الشعبي كلها، 
سواء املشاركة باالستعراض أو تلك التي 
لم تش�ارك، وهو مناس�بة ُمث�ىل الختبار 

قدرات مفاصل الحشد.
االس�تعراض فرصة ممتازة؛ الستكشاف 

هك�ذا  تنظي�م  ع�ىل  الق�ادرة  الطاق�ات 
فعاليات، توطئة لتكليفها بمهام أكثر تعقيدا، كما أنه وسيلة لرسيخ 
أهمية العمل بنكران الذات، وبروح الفريق الواحد والعمل بحس أمني 

عال.
عىل الصعيد الوطني؛ هو رسالة اطمئنان للعراقين جميعا، خصوصا 
الذين عانوا من ويالت اإلرهاب، بأن ثمة جهة قوية مس�لحة تسليحا 
جي�دا، ق�ادرة ع�ىل توفري األم�ن واألمان له�م، خصوص�ا مع عرض 
منظومات تسليح جديدة ومتطورة، تمثل القوة الرادعة التي يمتلكها 

الحشد الشعبي..
االس�تعراض مناس�بة لوضع الرأي الع�ام املحي، يف ص�ورة املخاطر 
التي تحيق بالبالد، وتأكيد لحيوية الحش�د الش�عبي وقوته بمواجهة 
التحدي�ات الت�ي تس�تهدف أص�ل وج�وده، ويبعث رس�ائل بمختلف 
االتجاهات، برضورة أن يتحمل الجميع بدون اس�تثناء، مسؤولياتهم 

التأريخية والوطنية تجاه العراق وشعبه الصابر. 
ه�و رس�الة واضحة ج�دا؛ اىل الجه�ات اإلقليمي�ة والدولي�ة الداعمة 
لإلره�اب، ب�أن هنالك قوة قوية ذات بعد ش�عبي، ق�ادرة عىل حماية 

العراق والعراقين، جنبا اىل جنب مع املؤسسات العسكرية أألخرى.
الحشد القوة التي نشأت بظروف املعركة، لم يعد تلك القوة التي تعمل 
بأس�لوب الَهبَّة، بل هو اليوم قوة منظمة؛ تحظى بكل مقومات القوة 
الرس�مية، قانونيا ومؤسس�اتيا، وأنه جزء فاعل من منظومة حماية 

القرار العراقي، وردُع َمْن تسول له نفسه التأثري فيه.
الع�راق لي�س بحاجة اىل وجود قوات أجنبية؛ س�واء كان�ت قتالية أو 
للتدري�ب، فالحش�د الش�عبي وباقي قواتنا املس�لحة، قوي�ة بما فيه 
الكفاي�ة للدفاع عن العراق، وأمنه وس�يادته ووحدة أراضيه، وها هو 
الحش�د يستعرض استعراضا رفيع املس�توى، تم تنظيمه واإلعداد له 
وتدري�ب قطعاته، بجه�ود عراقية بحتة، ودون الحاجة اىل مش�اركة 

أجنبية بشكل قاطع، وبفرة وجيزة جدا.
كالم قبل السالم:الحش�د الش�عبي طائ�ر عنقاء الع�راق، وأنه نهض 

أقوى من ذي قبل بعد اغتيال قادة النر.
سالم

ألواح	طينية	..	

قاسم العجرش ..

فضائح إدارة الحلبوسي تبلغ خطورتها

أكثـر مـن 120 نائبـا »غــائبــون« عـن دورة البـرلمــان
 بشكل نهائي والرئاسة ُتخضع الملف للصفقات 

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
ملف غياب النواب عن جلس�ات الربملان 
هوع�دم حضورهم بش�كل نهائي، عىل 
الرغ�م من كون املل�ف مضت عليه أكثر 
أن جمي�ع  إال  نيابيت�ن،  م�ن دورت�ن 
هيئات رئاس�ة مجلس النواب املتعاقبة 
ل�م تتخ�ذ أي إج�راء بح�ق املتغيبن أو 
املوج�ود فق�ط »باالس�م« ويس�تلمون 
رواتب طائلة شهريا ومخصصات مالية 

ضخمة وامتيازات أخرى.
إال أن الجدي�د يف ه�ذا املل�ف، أنه ش�هد 
»تراش�ق« بالتهم بن الكتل السياس�ية 
ح�ول انتم�اء املتغيب�ن للكتل�ة س أو 
الكتل�ة ص، أمام اكتفاء هيأة الرئاس�ة 
الحالي�ة بالتفرج عىل الراع الدائر بن 
الكتل، س�يما خالل الفرة الحالية التي 

تشهد تنافسا انتخابيا حادا.
ويرى مراقبون للشأن السيايس أن قبول 
رئاسة الربملان عىل إخضاع هذا امللف اىل 
الراع السيايس والصفقات السياسية 
أدى اىل تف�ي ه�ذه الظاهرة، الفتن اىل 
أن الرئاس�ة معرضة اىل املساءلة بسبب 

ذلك.
ويف آخر تريح برملان�ي أدىل به النائب 
عن تحالف الفتح عبد االمري تعيبان، أكد 
فيه أن أكثر من 120 من النواب غائبون 
عن جلس�ات الربملان بش�كل مس�تمر، 
مؤكدا أن وجود أعضاء حتى أش�كالهم 
لم تعرف بس�بب كثرة الغياب�ات، فيما 
أوضح أن هؤالء لم يحرضوا أي جلس�ة 

للربملان.
الروات�ب  أن  اىل  تعيب�����ان،  وأش�ار 
لجمي�ع  مس�تم���رة  واملس�تحقات 
الغائبن ورئاس�ة الربمل�ان تتغاىض عن 

محاسبتهم.
ويف سياق متصل، يطرح مراقبون للشأن 
الس�يايس، جمل�ة من التس�اؤالت حول 
س�كوت رئاس�ة الربملان م�ن جهة عىل 
هذا امللف، وكذلك قبول الكتل السياسية 
به وجعل�ه ورقة ضغط سياس�ية تلجأ 
اىل اس�تخدامها خ�الل الف�رة الحالي�ة 
الس�باب انتخابية، خصوصا أن الدورة 
الربملاني�ة الحالي�ة ه�ي »األس�وأ« بن 
جمي�ع ال�دورات الس�ابقة، كونه�ا لم 
تحق�ق أي منجز س�واء عىل املس�توى 
الترشيعي أو السيايس وكذلك أن غالبية 
القوان�ن الت�ي مررت فيه�ا ثانوية ولم 
ترتِق اىل حاجة الشعب العراقي، يضاف 
اىل ذلك أن إدارة الجلس�ات تشهد إرباكا 
واضحا حس�بما ترى أوس�اط سياسية 

ونيابية.
والجدير بالذكر أن مجلس النواب معطل 
بش�كل تمام منذ أكثر من شهرين حيث 
ل�م يس�تِطِع التصويت ع�ىل أي قانون، 
بالحم�الت  أعضائ�ه  انش�غال  بس�بب 

االنتخابية بشكل مبكر.
وب�دوره، اعتربا املحلل الس�يايس س�عد 
الزبي�دي، أن »موض�وع التغيب النيابي 
بع�ض  ع�ن  الجزئ�ي  بش�كله  س�واء 
الجلس�ات أو الكي عن جميع الجلسات 

الربملاني�ة يع�د أم�را خط�ريا، تتحم�ل 
مس�ؤوليته الكت�ل السياس�ية وهي�أة 

رئاسة الربملان«.
وقال الزبي�دي، يف تريح ل�� »املراقب 
العراق�ي« إن »ه�ذا التغي�ب يع�د حنثا 
باليمن من قبل الطرفن الرئاس�ة التي 
ترت�ب عليها التزام�ات قانونية تقيض 
وكذل�ك  املتغيب�������ن،  بمحاس�بة 
من قب�ل النواب املتغيب�ن ذاتهم، ألنهم 
ممثل�ون ع�ن الش�عب ال�ذي انتخبهم 
التمثيلي�ة  امله����م�ة  اليه�م  وأوكل 

النيابية«.
وأض�اف، أن »هناك من ه�ؤالء النواب، 
قيادات يف الخط الس�يايس االول، وهذه 
سابقة خطرية خصوصا يف ظل استمرار 
عدم املحاس�بة والتوبيخ أو إصدار إنذار 
بحقهم من قبل رئاسة مجلس النواب«.
وأش�ار اىل أن »ه�ؤالء الق�ادة يرفعون 
ع�ن الحضور تحت قب�ة مجلس النواب 
فه�م غ�ري  وبالت�ايل  لتمثي�ل ش�عبهم 

جديرين باالنتخاب وثقة الشعب«.
وبخص�وص بل�وغ ع�دد ه�ؤالء النواب 
أكث�ر م�ن 120 نائبا، لف�ت الزبيدي، اىل 
أن »اس�تمرار ته�اون رئاس�ة مجل�س 
النواب وإقراره�ا بإخضاع هذا امللف اىل 
الصفقات السياسية واالنتخابية تسبب 
بتماٍد كبري بن أعضاء مجلس النواب«، 
مش�ريا اىل أن »هي�أة الرئاس�ة لوحدها 
معرض�ة اىل املس�اءلة حول ه�ذا امللف 

بسبب استمرار سكوتها عنه.

تغريدة

االعالمي الدكتور عالء مصطفى

 حكاية تش���رين انتهت الى 
انتهازية  ثل���ة  فئات:  ثالث 
باع���ت التضحي���ات ودم���اء 
االصدق���اء بصك���وك خيانة 
كراس���ي  عل���ى  اجلس���تها 
وثل���ة  فخم���ة،  استش���ارية 
كادحة الزال���ت تحت الهيب 
الش���مس  تقت���ات من عرق 
ام���ل  لفقده���ا  جبينه���ا 
التعيي���ن الذي نزفت الجله، 
وثكال���ى وأرام���ل يراقب���ن 
اب���واب المحاك���م عس���ى ان 
يدخله���ا ظال���م مكبل ذات 

نهار!

مفوضية االنتخابات: انهينا بشكل تقريبي
 جميع استعدادات اجراء االقتراع 

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�دت املتح�دث باس�م مفوضي�ة 
االنتخاب�ات جمانة الغ�الي، امس 
االربع�اء، ان مفوضي�ة االنتخابات 
كاف�ة   تقريب�ي  وبش�كل  انه�ت 
االنتخاب�ات  الج�راء  اس�تعداداتها 

املبكرة.
وق�ال الغ�الي، يف تري�ح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »املفوضية 
مس�تعدة  لالنتخاب�ات  العلي�ا 
تمام�ا الج�راء االنتخاب�ات املبكرة 
الع�ارش  يف  املح�دد  موعده�ا  يف 
 ،»2021 ع�ام  االول  ترشي�ن  م�ن 
انه�ت  »املفوضي�ة  أن  اىل  مش�رية 
مرحل�ة تحدي�ث س�جل الناخب�ن 
املرشحن وتسجيل  ومرحلة قوائم 
التحالف�ات السياس�ية وهي تعمل 

حاليا عىل مرحلة االقراع«.
»هنال�ك  ان  الغ�الي،  واوضح�ت 

اس�تعدادات الجراء ثالث�ة محاكاة 
مطلع االسبوع املقبل أي انه اقراع 
فعي من االلف اىل الياء من ضمنها 
العد والف�رز االلكرون�ي واليدوي 
وارس�ال النتائ�ج وس�تكون هناك 
محط�ة واحدة لكل مركز تس�جيل 
حيث لدينا الف وتس�عة وس�بعن 

مرك�ز«، الفت�ة اىل ان »املحاكات�ن 
املتبقيتي�����ن س�تكونان بواق�ع 

محطتن يف كل مركز تسجيل«.
واضافت الغ�الي ان »هذه املحاكاة 
نق�وم بها للتأكد م�ن دقة ورسعة 
االجهزة التي س�يتم استخدامها يف 

االنتخابات«.

الكشف عن »مخالفات« قانونية ارتكبتها رئاسة البرلمان تسببت بتعطيل الجلسات االخيرة
املراقب العراقي/ بغداد...

حملت كتلة الحكمة النيابية، امس االربعاء، رئاسة 
مجل�س النواب مس�ؤولية اخفاق انعقاد جلس�ات 

املجلس.
وق�ال النائ�ب عن الكتل�ة عي البدي�ري، يف تريح 

أخف�ق  »الربمل�ان  إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
مجددا بعدم انعقاد جلساته بسبب غياب وانقطاع 
الكث�ري من النواب وانش�غالهم بالروي�ج والدعاية 

االنتخابية«.
واض�اف، أن »ه�ذا أث�ر بش�كل كب�ري ع�ىل العم�ل 

الترشيع�ي والرقاب�ي ملجلس النواب وع�دم اكتمال 
النص�اب القانون�ي االنعق�اد الجلس�ات االعتيادية 

للمجلس«.
واوض�ح، أن »رئاس�ة الربمل�ان تتحم�ل مس�ؤولية 
اخفاقه�ا بع�دم انعقاد الجلس�ات كونه�ا ال تطبق 

القان�ون والنظ�ام الداخي بح�ق الن�واب املتغيبن 
واملقاطع�����ن للجلس�ات«، الفتا إىل إن »رؤساء 
يتحمل�ون  أيض�ا  الس�������ياس�ية ه�م  الكت�ل 
املس�ؤولية بس�بب عدم توجيهم للنواب بالحضور 

للجلسات«.

قضاة وموظفو ذي قار ينظمون وقفة اثر قيام متظاهرين منفلتين باالعتداء عليهم

الديمقراطي الكردستاني 
يبعث رسالة »خطر« ازاء 

االنتهاكات التركية

املراقب العراقي/ بغداد...
نظم قضاة وموظفو رئاس�ة محكمة استئناف ذي 
قار وقف�ة احتجاجية بعد االعتداء الذي تعرضت له 
رئاسة املحكمة من قبل بعض املتظاهرين املنفلتن 

يف املحافظة.وقال املركز اإلعالمي يف رئاسة استئناف 
ذي ق�ار، يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة 
منه، إن »املحتجن اس�تنكروا هذا االعتداء الس�افر 
عىل املؤسس�ة القضائي�ة يف املحافظ�ة، واعتربوها 

سابقة خطرية ويجب معاقبة مرتكبيها«.
وأض�اف البي�ان، أن »الوقف�ة ش�ارك فيه�ا جميع 
الس�ادة القض�اة وموظفو الرئاس�ة للتندي�د بهذا 

االعتداء«.

املراقب العراقي/ ميسان...
أعلنت وكالة االس�تخبارات التابعة لوزارة 
الداخلي�ة، ام�س االربع�اء، القب�ض عىل 
عصابة خارجة عن القانون تبتز املواطنن 
بالتهدي�د واالغتي�ال ومس�اومتهم بدفع 
مبال�غ مالية يف محافظة ميس�ان.وقالت 
الوكالة، يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« 
نس�خة من�ه، ان�ه »م�ن خ�الل متابع�ة 
عن�ارص الجريم�ة املنظم�ة والعصاب�ات 
الخارج�ه ع�ن القان�ون وبع�د ورود بالغ 
م�ن اح�د املواطني�ن بأس�تهداف منزله 
بواس�طة رمان�ة يدوية وعىل اث�ر االخبار 
تم اس�تحصال املوافقات القضائية، فيما 
تم تش�كيل فري�ق عمل مخت�ص من قبل 
االس�تخبارات والتحقيقات  مفارز وكالة 
االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة وم�ن خالل 
تكثي�ف الجه�د االس�تخباري ومقاطع�ة 

املعلومات القي القبض عىل ثالثة متهمن 
صادرة بحقهم مذكرة قبض وفق أحكام 

املادة )4/ ارهاب(«.
واضاف�ت ان�ه »بع�د التعم�ق بالتحقيق 
من�زل  أس�تهداف  بقيامه�م  اعرف�وا 
املش�تكي ومن�ازل اخرى به�دف التهديد 
واالبت�زاز وذلك ملس�اومتهم بدف�ع مبالغ 

مالية مقابل عدم املساس بهم«.

استخبارات	ميسان	تطيح	بعصابة	تبزت	
المواطنين	وتساومهم	بمبالغ	مالية

املراقب العراقي/ دياىل...
العش�ائري  الحش������د  يف  القي�������ادي  أك�د 
محمد الجبوري، أن ق�������وات مشركة اقتحمت 
بس�اتن ش��������وك الري�����م شم���ال رشق 

دياىل.
وقال الجب�وري، يف تص������ري�ح تابعته »املراقب 
العراقي« إن »قوات امنية مش�������ركة اقتحمت 
بس�اتن ش�وك الري�م ق�رب قض�اء املقدادي�ة م�ن 
محورين لتعقب خلي�ة نائم�����ة مرتبطة بداعش 
االرهاب�ي قامت بقت�������ل ف�الح ونجله بجريمة 

بشعة«.
واض�اف، أن »العملي������ة تأت�ي يف اط�ار تام�ن 
االحزمة االمنية للق�����رى الزراعية القريبة ومنع 
تك�رار اي خروق�ات تس�ته���������دف املدني�ن 
مؤك�دا بان الضحاي�ا كانوا من راف�يض فكر داعش 

االرهابي«.

الحشد	الشعيب	يقتحم	بساتين	
شمال	شرق	دياىل	لمالحقة	داعش

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

املراقب العراقي/ بغداد...
قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد 
الكريم، ام�س االربعاء، ان الخروق�ات التي تقوم بها 
الحكوم�ة الركية يف االرايض العراقية ليس�ت بجديدة 
ول�ن تنتهي.وق�ال عب�د الكري�م، يف تري�ح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »الخروق�ات الت�ي تق�وم بها 
الحكوم�ة الركية يف االرايض العراقية ليس�ت بجديدة 
ولن تنتهي بس�بب وجود الذريعة وهي تواجد منظمة 
البكك�ة يف بعض املناطق الش�مالية للعراق«، مبينا ان 
»ه�ذه الذريعة التي تس�تخدمها تركيا جاءت بس�بب 
االتفاقية الس�ابقة التي عقدت يف عهد النظام السابق 
والت�ي تتيح لها التوغ�ل ورضب ه�ذه املنظمات لهذا 
تقوم بن فرة واخرى برضب او قصف تلك املناطق«.

ولفت عبد الكريم اىل أن »هذه الذريعة لم تمنحها حق 
التدخ�ل فق�ط وانما انش�أت قواعد لها يف كردس�تان 
واستغلت االوقات التي كانت فيها الحرب يف اوجها مع 
داعش وانش�غال القوات االمنية العراقية بها للدخول 

اىل مناطق يف االقليم وانشاء القواعد العسكرية لها«.

بالــوثيقـة

الكشف عن شهادة مزورة ألحد 
المرشحين لالنتخابات
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تفقد وزير املوارد املائية مه�دي الحمداني ضمن جولته 
منخف�ض بح�ر النج������ف برفق�ة محاف�ظ املدينة 
ل�ؤي الي�ارسي والك�������ادر ال�وزاري واملح�����يل 

باملحافظة .
واش�ار الحمدان�ي اىل امكانية االس�تفادة من منخفض 

بحر النجف ليكون موردا سياحيا واقتصاديا حيويا.
واضاف »ناقشنا العديد من االفكار للنهوض بهذا املوقع 
الحيوي اضافة اىل مناقش�ة اهمي�ة الحد من تدفق املياه 
غر املس�يطرة عليها كمي�اه االبار وهي غ�ر نظامية ، 
اىل منخفض بحر النجف من بحرات االس�ماك املنترشة 

هناك وكذلك منع تدفق مياه الرصف الصحي .

ق�ال مصدران مطلعان ع�ى محادثات ملجموعة »أوب�ك+« ، إن املجموعة 
تدرس زيادة تدريجية أخرى يف إنتاج النفط اعتبارا من أغس�طس 2021، 
وذلك م�ع تعايف الطلب عى الخام.وتعيد منظم�ة البلدان املصدرة للبرتول 
»أوب�ك« وحلفاؤها، فيم�ا يعرف بمجموع�ة »أوبك+«، ض�خ 2.1 مليون 
برميل يوميا يف الس�وق اعتبارا من مايو 2021 وحتى يوليو 2021، ضمن 
خطة إلنهاء متدرج لتخفيضات إنتاج نفط قياس�ية بدأتها العام املايض. 

وتجتمع أوبك+ يف األول من يوليو املقبل.

وزير الموارد المائية : بحر النجف 
مورد سياحي واقتصادي حيوي

أوبك + تدرس زيادة تدريجية 
لإلنتاج بدًءا من شهر اب المقبل

س�جلت أس�عار الذهب ، ارتفاعا بعد 
أن تعه�د رئي�س مجل�س االحتياطي 
ب�اول  ج�روم  األمريك�ي  الفي�درايل 
باإلبقاء عى أسعار الفائدة قريبة من 
الصفر لبعض الوق�ت، عى الرغم من 
أن املكاس�ب توجت بارتفاع طفيف يف 

الدوالر.
وارتفع س�عر الذهب الفوري بنس�بة 

0.2٪ إىل 1781.18 دوالًرا لألوقية.
األمريكي�ة  الذه�ب  عق�ود  وزادت 
اآلجلة 0.2 باملئ�ة إىل 1781.30 دوالرا 

لألوقي��ة.
تراجع�ت أس�عار الذه�ب بنس�بة ٪6 
األس�بوع امل�ايض بع�د أن اتخ�ذ بنك 
االحتياط�ي الفي�درايل نربة متش�ددة 
وقدم التوقعات بش�أن أول زيادات يف 
أس�عار الفائدة بعد الوب�اء حتى عام 

.2023
يمي�ل الذه�ب إىل االرتف�اع بن�اًء عى 
توقع�ات انخف�اض أس�عار الفائدة ، 
مما يقل�ل م�ن تكلف�����ة الفرصة 
البديل�ة لحي�ازة الس�بائك غ�ر ذات 

العوائد.
وصعد مؤرش الدوالر بنس�بة 0.1٪ يف 
الجلس�ة أمام منافس�يه ، م�ا يجعل 
الذهب أكث�ر تكلفة لحام�يل العمالت 

األخرى.
 25.95 إىل   ٪0.8 الفض�ة  وارتفع�ت 
دوالًرا لألوقي�ة ، وارتف���ع البالديوم 
وارتف�ع  دوالًرا.   2578.75 إىل   ٪0.8
البالت�ن بنس�بة 0.4 ٪ إىل 1،083.01 

دوالر.

أسعار الذهب تسجل 
ارتفاعا عالميا

الدوالر يواصل التراجع 
في بغداد وإقليم كردستان

رئيس نقابة المصرفيين: هناك مشاكل بتوطين الرواتب والتوجد حلول لها 

شركة الموانئ : ميناء الفاو الكبير يشهد حركة عمل متسارعة بتنفيذ المشاريع

ش�كا موظف�ون م�ن نظ�ام توط�ن الروات�ب وضعف 
الخدم�ات املقدم�ة من قب�ل املص�ارف بهذا الش�أن، يف 
وق�ت اقر فيه خرباء مرصفي�ون بمواجهة هذا املرشوع 
مشكالت عدة تبدأ باالجراءات الروتينية لنصب ماكينات 
الرصافة اآللية وضعف التنسيق بن املصارف الحكومية 
واألهلي�ة مع غي�اب للخدمات املرصفي�ة. وقرر مجلس 
ال�وزراء نهاية الع�ام 2016 تحويل نظ�ام دفع الرواتب 
اىل املوظف�ن املدني�ن بضمنها املخصص�ات واملنافع اىل 
نظام الكرتوني.وق�ال رئيس نقابة املرصفين العراقين 
وهب�ي الخفاف ، إن »الحكومة تهدف من خالل التوطن 
اىل س�حب االموال املكتنزة لدى املواطنن اسهاما بزيادة 

الحرك�ة املالية وتقلي�ل قيمة التضخم، لكنه ش�دد عى 
مرصفيا«.واش�ار  املواطن�ن  تثقي�ف  تعزي�ز  رضورة 
اىل »ضع�ف التع�اون والتنس�يق ب�ن املص�ارف االهلية 
والحكومي�ة لحل مش�كالت توطن الروات�ب، فضال عن 
وج�ود مش�كلة بآلي�ة الق�روض، اذ إن ع�دد املوظفن 
كب�ر وال تس�تطيع املص�ارف س�د جمي�ع متطلباتهم 
منه�ا الس�يما ان رأس مالها مح�دد بمبل�غ 250 مليار 
دينار«.ون�وه ب�ان »ن�رش الرصافات اآللي�ة يف العاصمة 
بحاج�ة اىل موافق�ات روتيني�ة م�ن امانة بغ�داد، بغية 
توس�يع الخدمات املرصفية املقدمة للمواطنن وتسهيل 

حصولهم عى االموال من اقرب موقع ممكن«.

العراق يعتزم حماية خطوط نقل الطاقة باستخدام طائرات مسيرة
كش�فت وزارة الداخلية  عن إجراءات لحماية 
خط�وط نقل الطاقة، مش�رة إىل وجود توجه 

الستخدام الطائرات املسرة لتحقيق ذلك.
وقال اللواء خالد املحنا، املتحدث باسم الوزارة 
، إن لدى مديرية رشطة الطاقة قس�ما خاصا 
للمف�ارز الجوالة واملف�ارز الثابت�ة، مبينا أن 
»هذه املديري�ة توفر الحماية لخطوط الطاقة 

الكهربائية«.
وأك�د املحن�ا، الس�عي الس�تخدام الطائ�رات 
املسرة يف حماية الخطوط الكهربائية، مشرا 
إىل أن هن�اك تفاوضا مع رشكات صينية بهذا 

الص�دد، فضال عن وجود دع�م دويل للعراق يف 
هذا املجال.

ولف�ت املحنا، إىل أنه س�يتم توقيع عقد لجلب 
طائ�رات لحماي�ة الح�دود وحماي�ة خطوط 

الكهرباء واملنتجات النفطية.
الكهرب�اء،  وزارة  باس�م  املتح�دث  وأك�د 
أحم�د م�وىس، أن ال�وزارة اتخ�ذت جملة من 
اإلجراءات، شملت مخاطبات رسمية لوزارتي 
الدفاع والداخلية ومناش�دات للقوات املاسكة 
ل�ألرض، ب�رورة توف�ر الحماي�ة الالزم�ة 

لألبراج الناقلة للطاقة.

االقت�صادي

دعوات إلى رقمنة الحياة 
لتطوير االقتصاد العراقي

دعا عض�و املجلس االقتصادي العراقي غدير 
العطار ، الحكومة إىل االستفادة من التجارب 

الرقمية لحكومة دبي.
وق�ال العطار يف بي�ان أن »حكوم�ة دبي قد 
أصدرت قانوًنا هيئة دبي الرقمية ويلحق بها 
جميع الدوائر الذكية، من أجل رقمنة الحياة 

يف دبي وليس فقط رقمنة خدمات دبي«.
وأضاف أن »الرقمنة أخ�ذت بتغير الطريقة 
الت�ي يعيش فيها العالم م�ن معظم جوانبها 
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة، حت�ى أصبح من 
النادر أن تجد ش�خصاً ليس�ت ل�ه عالقة بها 

من قريٍب أو بعيد«.
وأش�ار العط�ار إىل أن »الرقمن�ة تع�د إحدى 
ركائز اقتصاد القرن الحادي والعرشين، فقد 
أحدث�ت التط�ور التكنولوج�ي الرسيع الذي 
عرف�ه العال�م تأثرا كبرا بمج�ال االقتصاد، 
التكنولوجي�ة  املنظوم�ات  طرق�ت  حي�ث 
مختل�ف القطاع�ات االقتصادي�ة والخدمية 
و س�اهمت يف تحقيق املزيد م�ن املزايا لهذه 
القطاعات، منه�ا رسعة الخدمات وكفاءتها 
ومنه�ا تطوي�ر االبت�كارات والحل�ول الت�ي 
يحتاجه�ا املجتمع ومنها تحس�ن أس�اليب 
العم�ل اإلداري والحكومي وه�و ما يحتاجه 

العراق حالًيا«. 

أرقام واقتصاد

2

ألف فضائي في مؤسسة 
تقاعد اإلقليم حسب تأكيدات 
نواب اكراد وهناك عشرات 

االالف في المؤسسات االخرى
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مليون دوالر منحة من 
استراليا لمكافحة االلغام 

ومخلفات الحروب في 
المحافظات الحدودية

أكثر من 5 مليارات دينار تكلفة غداء 60 موظفا في وزارة 
النفط.. وملفات فساد ضخمة تعجز النزاهة عن فتحها

انعدام الشفافية في اإليرادات المالية

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
تع�د الش�فافية الت�ي تتي�ح ألي مواط�ن معرف�ة 
إيرادات ث�روات بلده املالية ومج�االت  رصفها، أحد 
اإلشكاالت التي يعاني منها العراق، وهو أمر يرتبط 
ب�”الفساد” املس�ترشي يف البلد،وخاصة يف القطاع 
النفط�ي , فهناك عرشات امللفات للفس�اد تس�ببت 
به�در املليارات من ال�دوالرات يف ظ�ل تعتيم وزاري 
عليه�ا , لكن مع مرور الوقت تنكش�ف تلك امللفات 
يف وزارة تهيم�ن ع�ى واردات الب�الد النفطي�ة , ويف 
نف�س الوقت ه�ي وراء التعتيم عى فس�اد جوالت 
الرتاخي�ص وع�دم تفعيل مادة املناف�ع االجتماعية 
, فض�ال عن عق�ود الرتاخي�ص نفس�ها والتي تعد 
فس�ادا متكام�ال , تعتم علي�ه وزارة النف�ط , فمن 
مسلس�الت الفس�اد يف تلك الوزارة ه�و تكلفة غذاء 
60 موظفا أس�بوعيا لخمس�ة مليارات ونحو 400 
ملي�ون دين�ار , فض�ال ع�ن ملف�ات أخرى س�يتم 
الكش�ف عنها مستقبال توضح فس�اد وزير النفط 
ومافياته العاملة يف الوزارة .حيث كش�ف أمن عام 
حركة »كفى«  والنائب الس�ابق رحيم الدراجي ,عن 
ملفات فس�اد كبرة يف وزارة النفط.وقال الدراجي، 
إن “تكلف�ة غ�ذاء 60 موظف�ا أس�بوعيا يف إح�دى 
دوائ�ر وزارة النفط وصلت لخمس�ة مليارات ونحو 
400 مليون”.وأض�اف، أن “طق�م العمل للمهندس 
الواحد املكون م�ن بدلة وخوذة وحذاء تكلف الدولة 
15 ملي�ون دينار”، مطالبا املرجعية الدينية أن تعيد 

الفاسدين من حيث جاءوا بحسب تعبره.
وتاب�ع، أن “دوائ�ر يف وزارة النف�ط تطب�ع مجل�ة 
شهرية تكلفتها وصلت اىل خمسة مليارات دينار”.

ودعا الدراج�ي، املواطنن اىل ث�ورة انتخابية كبرة 
للقضاء عى الفس�اد يف البالد.يذك�ر أن وزير النفط 
إحسان عبد الجبار عليه عرشات امللفات الفاسدة .

وملعرف�ة املزيد , أكد املختص بالش�أن املايل س�امي 
س�لمان , أن هناك ه�درا متعمدا يف امل�ال العام من 

قب�ل جهات عليا يف وزارة النف�ط من خالل اإلرصار 
عى التعاقد مع رشكات أجنبية سيئة الصيت مقابل 
رش�اوى وعموالت , فضال عن ملف عمليات تصدير 
النف�ط الخ�ام واملتضم�ن إرصار وزارة النفط عى 
االس�تمرار يف التعاقد مع رشك�ة واحدة هي رشكة 

برتوفاك املش�هورة بفس�ادها واملمنوعة من العمل 
بموج�ب ق�رارات حكومي�ة، إذ تم�ت محاكمتها يف 
بريطاني�ا ومع ذلك ت�رص وزارة النف�ط عى العمل 
معها .وقال سلمان يف اتصال مع )املراقب العراقي(: 
إن ما كشفه النائب السابق رحيم الدراجي هو ملف 

فس�اد واحد من عرشات امللف�ات التي توضح الهدر 
امل�ايل ال�ذي يمارس�ه وزير النف�ط الح�ايل , وهناك 
مافيات فس�اد متخصصة يف ه�ذا املجال ومدعومة 
م�ن أحزاب وكتل سياس�ية , من أج�ل رسقة أموال 
العراقي�ن , فلو دقق ديوان الرقاب�ة املالية بملفات 
الوزارة س�يتم الكش�ف عن ملفات فس�اد متورطة 
فيها شخصيات سياسية معروفة , لكن املحاصصة 

السياسية وراء إهمال ملف فساد وزارة النفط.
من جهته أكد املختص بالش�أن االقتصادي حس�ن 
ع�الوي , أن وزارة النف�ط تتحم�ل مس�ؤولية هدر 
مئات امللي�ارات من الدوالرات بس�بب عقود جوالت 
الرتاخيص النفطية ومع ذلك ترص الوزارة عى عقد 
ج�والت جدي�دة من الرتاخي�ص النفطي�ة والغازية 
, وهناك ملفات فس�اد لدى هي�أة النزاهة والنزاهة 
النيابية وغرها من االجهزة الرقابية , إال أنه اليوجد 
أحد يقوم بتحريك دعاوى عى وزارة النفط بس�بب 

حماية الكتل لوزرائها الفاسدين.
وق�ال ع�الوي يف اتصال مع ) املراق�ب العراقي(: إن 
ملف�ات الفس�اد كث�رة ومنها طبع مجلة ش�هرية 
لنش�اطات ال�وزارة تكل�ف 5 ملي�ارات دين�ار وهو 
مطبوع هزيل واليوجد يف تأريخ املطبوعات تكاليف 
بهذا القدر , فوزارة النفط هي عبار عن ملف فساد 
, لكن اليستطيع أحد فتحها ألنها  ستجذب عرشات 

الشخصيات من النخب السياسية يف تلك امللفات .
يذكر أن عضو الطاقة النيابية غالب محمد أكد , أن 
هن�اك مافيا عميق�ة يف وزارة النف�ط، تنهب ثروات 
الش�عب من خ�الل مستش�ارين يعمل�ون ملصلحة 

جهات خارجية تتالعب بمقدرات العراق.

صندوق النقد الدولي على بعد خطوة إلعفائه من الديون الخارجية
أعل�ن صندوق النقد الدويل ، أن الس�ودان ب�ات عى بعد خطوة 
واح�دة م�ن الوصول إىل نقطة الق�رار املطلوب�ة، وفقا ملبادرة 
مس�اعدة البل�دان الفق�رة املثقل�ة بالدي�ون )هيب�ك(، وذلك 
إلعفائه م�ن ديونه املقدرة بأكثر من 60 مليار دوالر وتش�كل 

معضلة رئيسية أمام حل أزمته االقتصادية املتفاقمة.
وأوض�ح صندوق النقد الدويل ان�ه حصل عى تعهدات تمويلية 
بقيمة 1.4 مليار دوالر من 101 دولة تسمح بتسوية متأخرات 

الس�ودان، مما يس�هل اس�تفادته م�ن برامج إعف�اء الديون 
والوصول إىل أموال واستثمارات جديدة رضورية لتعزيز النمو 
ومكافحة الفقر.وقال بيان صادر عن املديرة العامة لصندوق 
النق�د ال�دويل كريس�تالينا جورجيف�ا، إن ه�ذا التمويل يمثل 

فرصة تاريخية للسودان للتحرك نحو تخفيف شامل لديونه.
وأك�دت أن الصندوق س�يواصل دعم تعايف الس�ودان من فرتة 

طويلة من عدم االستقرار والصعوبات االقتصادية.

وأوضح�ت جورجيفا أن عددا من الدول إضافة إىل بنك التنمية 
األفريقي ونادي باريس واملفوضية األوروبية ورشكاء التنمية 
اآلخري�ن لعب�وا دوًرا حاس�ما يف نج�اح هذه املب�ادرة متعددة 
األطراف.وأصاف�ت: »يمث�ل هذا اإلنج�از اعرتاًف�ا واضًحا من 
عضوي�ة الصن�دوق بالجهود غ�ر العادية التي يبذلها ش�عب 
وحكومة الس�ودان لدفع اإلصالح�ات االقتصادية واملالية عى 

الرغم من البيئة الصعبة«.

 اعلن�ت الرشك�ة العام�ة ملوان�ئ الع�راق » 
ان مين�اء الف�او الكب�ر يش�هد حركة عمل 
متس�ارعة بتنفي�ذ املش�اريع الت�ي أبرم�ت 
عقوده�ا م�ن قب�ل وزارة النق�ل /الرشك�ة 
العاملة ملوانئ الع�راق ، كونه املرشوع األهم 
يف العراق والذي س�يكون رافدا رئيسا ومهما 

لالقتصاد الوطني للبالد.
وق�ال املدير العام للرشكة فرحان محيس�ن 
النق�ل  وزارة  أن   « بي�ان  يف  الفرط�ويس 
وموان�ئ الع�راق عازمتان ع�ى تنفيذ ميناء 
الف�او الكب�ر حيث ت�م مب�ارشة األعمال يف 
ج�زء الطري�ق الرئي�ي بط�ول ) 6.5 كم ( 
واالنتهاء من تنفيذ أعمال طبقات الس�بيس 
 ( ) CBM ( واالس�تمرار بأعمال تنفيذ طبقة
خليط من الحصو والرمل تعالج باالس�منت 
( وخلطها يف الخباط�ة املركزية داخل امليناء 
بنس�ب مطابق�ة للمواصفات القياس�ية .. 
ورش م�ادة ) الرباي�م ك�وت ( للتهيئة للبدء 
بأعم�ال التبليط بطبقة األس�اس ودراس�ة 
فق�رة إضافي�ة لتنفيذ مح�ددات األرصفة ) 

الكرب ( لجانب�ي الطريق مع اضافة طبقة 
حماية للمنحدرات.

وتابع الفرط�ويس ، ان موانئ العراق تتهيء 

للب�دء بعق�د محط�ة الحاويات ايض�ا فيما 
وصل�ت مع�دات تثبي�ت الرتب�ة اىل مواق�ع 
الس�داد الصخري�ة وهذا س�يعزز اإلرساع يف 

العمل . مش�را اىل انه ت�م االنتهاء من إجراء 
تحس�ن  لنم�اذج  املختربي�ة  الفحوص�ات 
الرتبة باس�تخدام خلط كميات مختلفة من 
األس�منت للوصول إىل قيم قابلية االنضغاط 

املطلوبة ونسب الخلط املناسبة .
واض�اف » ت�م ب�دء العم�ل التجريب�ي ملعدة 
النتائ�ج  م�ع  ومقارنته�ا  الرتب�ة  تثبي�ت 
املختربية بغية الحصول عى النسبة األفضل 
لكمي�ة األس�منت املس�تخدمة يف معالج�ة 
وتحس�ن خواص الرتبة واالستمرار بأعمال 
الدف�ن للس�داد » مبين�ا » اذ ت�م الوصول إىل 
مس�توى ) 1.0 ( م�رت فوق مس�توى املاء يف 

بعض املقاطع .
ووق�ع العراق، م�ع رشكة »داي�و« الكورية 
الجنوبية، عقد إنشاء املرحلة األوىل من ميناء 
الف�او جنوب�ي الب�رصة ، بتكلف�ة إجمالية 
2.62 مليار دوالر. إلنش�اء 5 مراٍس للس�فن 
التجارية، وإنش�اء القناة املالحية املؤدية اىل 
ميناء الفاو ضم�ن املرحلة األوىل من مراحل 

إنشاء امليناء.

انخفضت أس�عار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، 
ي�وم االربع�اء، يف البورص�ة الرئيس�ية بالعاصم�ة بغ�داد واقليم 
كردس�تان.وقال مص�در، إن بورصة الكف�اح والحارثية املركزية 
يف بغ�داد س�جلت 147600 دين�ار عراق�ي مقاب�ل كل 100 دوالر 
أمريكي.وكان�ت بورص�ة الكف�اح املركزي�ة ق�د س�جلت خ�الل 
افتتاحه�ا 147800 دين�ار عراق�ي مقاب�ل 100 دوالر.وأش�ار اىٕل 
أن اس�عار البيع وال�رشاء انخفضت يف محال الصرفة باالٔس�واق 
املحلي�ة يف بغ�داد، حيث بلغ س�عر البيع 148000 دين�ار عراقي، 
بينما بلغت اسعار الرشاء 147000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد ش�هدت اسعار الدوالر 
انخفاض�ا ايض�ا حيث بلغ س�عر البيع 147800 دين�ار لكل 100 

دوالر امريكي، والرشاء بواقع 147200 دينار لكل 100 دوالر.
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واشنطن بوست: بايدن وعد بوقف الصكوك المفتوحة للسيسي
 لكّن عطاياه مستمرة

صحيفة أميركية: قتلة خاشقجي تلقوا تدريبات في الواليات المتحدة

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
أف�ادت صحيفة »نيوي�ورك تايم�ز« األمريكية بأن 
العمالء السعوديني الذين قتلوا الصحفي السعودي 
جمال خاش�قجي تلقوا تدريبات ش�به عسكرية يف 

الواليات املتحدة.
وأوضحت الصحيفة أن »أربعة سعوديني شاركوا يف 
2018 يف قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي 
بوس�ت،  واش�نطن  بصحيف�ة  يعم�ل  كان  ال�ذي 
تلقوا تدريبات ش�به عس�كرية يف الوالي�ات املتحدة 

قبلها بع�ام بموجب عق�د أقرت�ه وزارة الخارجية 
األمريكية«. وأضافت أن التدريب قدمته رشكة »تري 
1 غروب« األمنية ومقرها أركنسو، وتملكها رشكة 
األسهم الخاصة »س�رييربوس كابيتال مانجمت«، 
حم�ل طبيع�ة دفاعي�ة وصم�م لحماي�ة الزعماء 
الس�عوديني. وكانت وس�ائل إعالم أمريكية أفادت 
ب�أن »منظمة حقوقية دعت أعض�اء يف الكونغرس 
إىل إث�ارة مزاعم بش�أن تع�اون القاه�رة مع فريق 
اغتيال خاش�قجي، خ�الل زيارة رئي�س املخابرات 

املرصية عباس كامل إىل واش�نطن هذا األس�بوع«. 
»هن�اك  أن  أمريكي�ة  برملاني�ة  مص�ادر  وأك�دت 
تحض�ريات تج�ري لذل�ك«. وقبل أي�ام، نرش موقع 
»ياهو نيوز« األمريك�ي تقريرا قال فيه إن »طائرة 
س�عودية تقل أعضاء من فريق اغتيال خاش�قجي 
توقف�ت بالقاهرة، يف أكتوب�ر 2018، حيث حصلت 
عىل عقاقري محظورة اس�تخدمت يف قتل الصحفي 
السعودي«، فيما لم يصدر عن القاهرة تعقيب عىل 

تلك املزاعم.

المراقب العراقي/ بغداد...
دعت صحيفة “واش�نطن بوست” يف افتتاحيتها، 
مدي�َر املخاب�رات املرصي�ة لإلجابة أثن�اء زيارته 
لواشنطن عىل عدد من األسئلة. وقالت إن الرئيس 
األمريكي جوزيف بايدن تجاهل يف البداية الرئيس 
امل�رصي عبد الفت�اح الس�ييس، فقد تعه�د أثناء 
حملت�ه االنتخابي�ة بوقف “الصك�وك املفتوحة” 
م�ن البيت األبي�ض لديكتات�ور ترام�ب املفضل. 
وكان ه�ذا قبل أن تثب�ت مرص فائدته�ا يف إنهاء 
الح�رب األخرية بني الكي�ان الصهيوني واملقاومة 
الفلس�طينية يف قطاع غزة. ومقاب�ل ذلك، حصل 
الس�يايس عىل مكامل�ة هاتفية من بايدن الش�هر 

املايض شكره فيها عىل “الدبلوماسية الناجحة”، 
واقرتح�ت إدارت�ه 1.3 ملي�ار دوالر كمس�اعدات 
عس�كرية للقاهرة ب�دون رشوط تتعلق بحقوق 
اإلنس�ان، مم�ا يعني “ص�كا مفتوح�ا”. ويف هذا 
األس�بوع، ق�دم البي�ت األبي�ض خدم�ة أخ�رى 
للنظ�ام، زي�ارة عب�اس كام�ل، مدي�ر املخابرات 
املرصية والش�خصية املقربة من السييس. وتعلق 
الصحيف�ة أن توقي�ت الزي�ارة يج�ب أن يك�ون 
ل�إلدارة التي تقول إن الدفاع عن حقوق اإلنس�ان 
ه�و جوه�ر سياس�تها الخارجي�ة. وألنه�ا تأتي 
بعد أس�بوع م�ن تثبي�ت محكم�ة مرصية حكم 
اإلعدام ع�ىل 12 معتقال سياس�يا. ومعظم الذين 

ص�درت أحكام اإلع�دام عليهم هم ق�ادة بارزون 
يف جماع�ة اإلخوان املس�لمني التي ف�ازت يف عدة 
انتخاب�ات ديمقراطي�ة من�ذ ع�ام 2011 وقب�ل 
اإلطاحة بحكومتها يف انقالب قاده الس�ييس عام 
2013. وألقي القبض عىل الس�جناء بعد الهجوم 
العس�كري عىل االعتص�ام املع�ادي لالنقالب )يف 
مي�دان رابعة( وال�ذي قاد إىل أك�رب املذابح دموية 
يف الق�رن الح�ادي والعرشي�ن، وقت�ل فيها 800 
ش�خص عىل األقل. وصدرت األح�كام عليهم بعد 
محاكم�ة جماعية ش�ملت 739 متهما يف عملية 
وصفته�ا منظمات حقوق اإلنس�ان والحكومات 

بأنها لم تكن عادلة.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعت�رب الرئي�س االيراني املنتخب آية الله ابراهي�م رئييس، القضية 
االه�م يف الحكوم�ة ه�ي التح�ول ال�ذي يتحقق من خ�الل تنفيذ 

العدالة.
ج�اء ذل�ك يف ترصيح ادىل به آية الله رئي�يس االربعاء خالل زيارته 
م�ع كبار مس�ؤويل القضاء ملرقد االمام الخميني )رض( ملناس�بة 
اس�بوع الس�لطة القضائي�ة لتجديد العه�د وامليثاق م�ع اهدافه 

السامية.
واش�ار الرئيس املنتخ�ب اىل خصائص االم�ام الراحل واضاف: ان 
االم�ام الخمين�ي )رض( كان يدع�و اىل تنفيذ العدال�ة والعقالنية 
والقيم املعنوية واالخ�الق وكان يؤكد عىل ان يكون املجتمع مبنيا 

ع�ىل ه�ذه املب�ادئ.
واكد ع�ىل مكانة املحروم�ني يف املجتمع وق�ال: ان جهاز القضاء 
يس�عى من اجل ان يكون ملجأ للشعب ويحقق تنفيذ العدالة ولو 

لجأ الناس اليه يشعرون بان انفراجة قد حصلت يف امورهم.
ورصح ان�ه وبع�د 40 عام�ا ال ينبغ�ي ان نم�ارس مب�دأ التجربة 
والخطأ واضاف: ان االقتدار م�ع التدبري والعقالنية، من الصفات 

التي يجب تنفيذها يف جميع االجهزة.
واك�د بانه تم يف جهاز القضاء اعتماد تنفيذ العدالة محورا لوثيقة 
التح�ول وق�ال: ان التحول قضي�ة مهمة يف الحكوم�ة ايضا وهو 

مطلب الشعب وان محور التحول هو تنفيذ العدالة.
واك�د بانه عىل جميع االجه�زة الحفاظ عىل نه�ج االمام الوضاء 
يف الب�الد واض�اف: ان نه�ج االمام ه�و التوجه اىل الل�ه ومقارعة 
االس�تكبار والتمس�ك بالوالية ومعالج�ة الفق�ر والحرمان وحل 
املش�اكل وبناء ايران القوية، حي�ث ينبغي علينا جميعا التحرك يف 

هذا املسار.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعترب املتحدث باس�م الخارجية االيرانية س�عيد خطيب زادة حجب 
املواقع االعالمية التابعة ملؤسسة االذاعة والتلفزيون االيرانية مثاال 
ملحاوالت امريكا املمنهجة للمساس بحرية التعبري، مؤكدا بان ايران 

ستتابع هذه القضية عرب القنوات القانونية.
ويف ترصيح ادىل به االربعاء، اعترب خطيب زادة حجب املواقع التابعة 
ملؤسس�ة االذاعة والتلفزيون االيرانية ع�ىل االنرتنت مثاال ملحاوالت 
الوالي�ات املتح�دة املمنهجة للمس�اس بحرية التعبري ع�ىل الصعيد 

العاملي واسكات االصوات املستقلة يف االجواء االعالمية.
ووصف متحدث الخارجية االيرانية هذه املعايري املزدوجة من جانب 
واشنطن بانها باعثة عىل الخزي والخجل واضاف: ان االدارة الراهنة 
يف الواليات املتحدة تتابع بالضبط مس�ار االدارة االمريكية السابقة 

والتي لم تحصد واشنطن من ورائه سوى الفشل املضاعف.   
واك�د خطي�ب زادة يف خت�ام ترصيح�ه: ان الجمهورية االس�المية 
االيرانية اذ ترفض هذه الخطوة غري القانونية واملتغطرسة ستتابع 

القضية عرب القنوات القانونية.

رئيسي يتمسك بمبدأ مقارعة 
االستكبار وبناء إيران قوية

طهران تتوعد واشنطن قانونيًا 
بعد حجب مواقعها اإلعالمية

التحالف الجماعي ضد سيناريو الضغط 
االقتصادي ينسف مشروع »حرب التجويع«

المراقب العراقي/ متابعة
ش�هد النظ�ام األمن�ي يف منطق�ة غ�رب آس�يا 
تغي�ريات كبرية خالل العقد املايض. وال ش�ك أن 
أح�د املحاور الرئيس�ية لهذا التغي�ري والتحول، 
كان تعزي�ز مح�ور املقاوم�ة ع�رب االنتصار يف 

مختلف مجاالت املواجهة مع الخصوم.
وق�د أدت هزيمة مخططات األع�داء يف املجالني 
األمن�ي والعس�كري إىل تغي�ريات مث�ل: التغلب 
ع�ىل الجماعات اإلرهابي�ة يف س�وريا والعراق، 
املزعوم�ة لداع�ش،  الخالف�ة  إنه�اء  وخاص�ًة 
انتصار اليمنيني املؤكد عىل املعتدين السعوديني 
واإلماراتيني يف الحرب التي اس�تمرت 7 سنوات، 
خل�ق حالة من عدم االس�تقرار لقوات االحتالل 
األمريكية ع�ىل األرايض العراقية والبدء بعملية 
طرد الوالي�ات املتحدة م�ن املنطق�ة، االنتصار 
الكب�ري ملقاومة غ�زة عىل الكي�ان الصهيوني يف 
تط�ورات األوضاع يف فلس�طني، وتثبيت مكانة 
وموق�ع مح�ور املقاومة يف املجالني العس�كري 

واألمني.
وم�ع ذلك، أصبحت الحرب االقتصادية اآلن أهم 
مج�ال للمواجه�ة مع الع�دو والس�احة األكثر 
تحدًي�ا ملقاومة املنطقة، لدرج�ة أن الحكومات 
املتنافس�ة تركز اآلن عىل قلب صفح�ة الهزائم 

والحصول عىل مکتسبات يف هذا املجال
ففي س�وريا، باإلضافة إىل اس�تمرار العقوبات 
االقتصادية الش�املة ورفض الغربيني السماح 
بإرس�ال األم�وال املخصص�ة إلع�ادة اإلعم�ار 
للحكوم�ة الحالية، تعمد املعت�دون األمريكيون 
تس�ليم آب�ار النف�ط الس�ورية لقوات س�وريا 
اإلرهابي�ة، لالس�تمرار يف من�ع  الديمقراطي�ة 
الحكومة السورية من جني عائدات النفط لحل 

املشاكل االقتصادية.
لکن الوضع يف الع�راق مختلف؛ حيث يحاولون 
قطع العالقات ب�ني بغداد وإيران وس�وريا من 
خ�الل ف�رض عقوب�ات ممنهجة ع�ىل طهران 
ودمش�ق، مما كان ل�ه آثار مدمرة ع�ىل الحياة 

اليومية للشعب العراقي.
ويف اليم�ن، فإن اس�تمرار الحص�ار االقتصادي 
الس�عوديون  يس�تخدمه  ال�ذي  الوض�ع  ه�و 
كضام�ن لخلق األزم�ات لصنعاء يف املس�تقبل، 
وإجب�ار أنص�ار الل�ه ع�ىل تقديم تن�ازالت عىل 

طاولة املفاوضات.
أم�ا لبن�ان، العض�و الرئي�يس اآلخ�ر يف محور 
املقاومة، فيعاني من مشاكل اقتصادية كبرية، 
ودور العقوب�ات األمريكية وتدخ�الت الرجعية 
العربي�ة يف تعطيل العملية السياس�ية واضح يف 

هذه العملية.
وأخرياً، غزة الواقع�ة تحت الحصار االقتصادي 
الكام�ل من قبل الکي�ان الصهيوني بعد الحرب 

األخرية، تواجه الحاجة إىل مس�اعدات إنسانية 
إلع�ادة إعم�ار الدمار، وه�و ما يواج�ه عرقلة 
الصهاينة وأالعيب الغربيني السياس�ية للضغط 

عىل مقاومة غزة.
إن التجرب�ة الناجح�ة لتعاون ال�دول األعضاء 
يف مح�ور املقاوم�ة ضد تهديد اإلره�اب املنظم 
وس�يناريوهات االضطراب�ات الداخلية، أدت إىل 
قيام محور املقاومة اآلن بتوس�يع هذا التعاون 
ليش�مل املجال االقتصادي كبوابة رئيسية لحل 
املشاكل االقتصادية والتغلب عىل ضغوط العدو 

االقتصادية.
جغرافية املقاوم�ة مليئة بالفرص واإلمكانيات 
االقتصادية، وإذا بذلت الجهود لتوسيع التعاون 
وتب�ادل الخ�ربات ونقل املعرف�ة والتكنولوجيا، 
ل من االقتصادات املنفصلة والقائمة علی  للتحوُّ
التجارة إىل اقتصادات متكاملة ومتشابكة، من 
خالل االس�تفادة من امل�وارد الطبيعية الهائلة، 
والع�دد الكبري للس�كان واملتعلم�ني واملثقفني، 
والجغرافيا السياس�ية الحساس�ة م�ن الخليج 

الفاريس إىل خليج عدن والبحر األبيض املتوسط 
والس�وق االس�تهالكية الوف�رية وما إل�ی ذلك، 
ف�إن هذا املح�ور لي�س فقط يس�تطيع تقوية 
اقتص�ادات ه�ذه ال�دول يف مواجه�ة ضغ�وط 
العقوب�ات، بل س�يؤدي ذل�ك أيًض�ا إىل التنمية 
االقتصادي�ة لهذه الدول وزي�ادة تحالف محور 

املقاومة. 
وه�ذه العملي�ة، عىل الرغ�م م�ن كل التحديات 
والعقبات، موضوعة حالياً عىل أجندة حكومات 
مح�ور املقاومة. ويف ه�ذا الصدد، يف األس�بوع 
امل�ايض فقط، ج�رت زي�ارات مختلف�ة ركزت 
عىل قضية التع�اون االقتصادي بني دول محور 

املقاومة.
ويف إح�دى أه�م ه�ذه الزي�ارات، التق�ى رئيس 
ال�وزراء الس�وري »حس�ني عرن�وس« بوزي�ر 
»منه�ل عزي�ز  العراق�ي  والتعدي�ن  الصناع�ة 
الخب�از« يف 31 حزيران/يونيو، وناقش�ا س�بل 
تعزيز التع�اون بني البلدين يف القطاع الصناعي 
وخلق مش�اريع مش�رتكة، وتعزي�ز التجارة يف 

املنتجات الصناعي�ة وزيادة التنس�يق لتحقيق 
التماسك يف االقتصادين، بما يساعد عىل حماية 
املصال�ح املش�رتكة وزي�ادة مع�دالت النم�و يف 

سوريا والعراق.
وتح�دث عرن�وس خ�الل االجتماع ع�ن قدرات 
س�وريا وبنيته�ا التحتي�ة ومناطقه�ا ومدنها 
الصناعي�ة وبيئته�ا، وقال إن دمش�ق س�توفر 

التسهيالت الالزمة لالستثمار.
م�ن  وف�د  التق�ى  أيًض�ا،  األس�بوع  ه�ذا  ويف 
املس�ؤولني اللبناني�ني وأعضاء مجل�س النواب 
بوزير الخارجية الس�وري فيصل املقداد مساء 
األح�د 20 حزيران/يونيو. وناقش أعضاء الوفد 
اللبناني القضايا املتعلقة بالتنسيق االقتصادي 

مع املسؤولني السوريني.
وبع�د ه�ذا االجتم�اع، ق�ال النائ�ب يف الربملان 
اللبناني أس�عد ح�ردان، الذي ح�ر االجتماع، 
إن الجانب�ني الس�وري واللبناني ناقش�ا كيفية 
مش�اركة البلدي�ن يف ح�ل مش�اكل املواطن�ني، 
والعم�ل مًع�ا ملواجه�ة العقوب�ات واالنكماش 

االقتصادي.
هذا يف حني أن الس�يد حس�ن ن�رص الله، األمني 
مؤخ�رًا  أعل�ن  لبن�ان،  يف  الل�ه  لح�زب  الع�ام 
ع�ن اس�تعداد املقاوم�ة لح�ل بعض املش�اكل 
االقتصادي�ة، م�ن خ�الل العالق�ات الجيدة مع 

طهران.
ويف زي�ارة مهم�ة أخ�رى، التقى وزي�ر الطرق 
وإعمار املدن يف الجمهورية اإلس�المية »محمد 
إس�المي«، ال�ذي ي�رتأس اللجن�ة االقتصادي�ة 
املش�رتكة للبلدين، مع مس�ؤولني س�وريني يف 
دمش�ق، وأعلن ع�ن الق�رارات الالزم�ة لتنفيذ 
التفاهم�ات الس�ابقة بش�أن توس�يع التعاون 

االقتصادي.
يش�ار إلی أن امليزان التجاري بني إيران وسوريا 
يف عام 2020 قد بلغ 170 مليون دوالر، وسيصل، 
بحس�ب »كيفان كاشفي« رئيس غرفة التجارة 
اإليراني�ة الس�ورية املش�رتكة، إىل 300 ملي�ون 
دوالر ه�ذا العام، مما قد يزيد التجارة بمليارات 

الدوالرات يف السنوات القادمة.

محور المقاومة ُيدّمر مخططات العدو

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت »الوكالة الوطنية لإلع�الم اللبناني«، األربعاء، 
بأنه »تمت املوافقة عىل إخالء س�بيل صغار املوظفني 

والعمال املوقوفني يف قضية انفجار مرفأ بريوت«.
وأشارت »الوكالة الوطنية« إىل أنه »بعد إحالة املحقق 
الع�ديل، القايض ط�ارق البيطار، ع�ىل النيابة العامة 
التمييزية طلبات تخلية السبيل املقدمة من املوقوفني 
الس�بعة، يف قضيه املرفأ التخ�اذ املوقف، أبدى املدعي 

العام العديل، القايض غسان الخوري، رأيه بالقضية، 
السيما لجهة رد طلبات كبار املوظفني، واملوافقة عىل 

تخلية سبيل صغار املوظفني والعمال يف املرفأ«.
يذك�ر أنه يف الرابع من آب املايض انفجر ما يقرب من 
3000 طن من مادة نرتات األمونيوم التي تم تخزينها 
بشكل غري صحيح يف ميناء بريوت لسنوات، ما أسفر 
ع�ن مقتل 211 ش�خصا وإصاب�ة أكثر م�ن 6000، 

وإلحاق أرضار باألحياء املجاورة.

الموافقة على إخالء سبيل صغار الموظفين والعمال 
الموقوفين بقضية انفجار مرفأ بيروت

المراقب العراقي/ متابعة...
رايت�س  »هيوم�ن  منظم�ة  قال�ت 
ووت�ش«، إن الس�لطات اإلماراتي�ة 
أخف�ت ق�را قراب�ة أربع�ة رجال 
باكستانيني منذ ترشين أول املايض.

وأوضحت املنظمة أن اإلمارات قامت 
أيضا برتحيل ستة باكستانيني بناء 

عىل خلفيتهم الدينية فقط.
ولفت�ت إىل أن املعتقل�ني واملرحل�ني 

بشكل قري، باكستانيون شيعة.
وقال�ت: »كان بينه�م رج�ل يعيش 
ويعمل هناك منذ أكثر من 40 عاما، 

وآخر ُول�د وترعرع يف اإلم�ارات. لم 
توج�ه الس�لطات أي اتهامات ضد 
أي من الرجال الستة املفرج عنهم، 
لكنه�ا رّحلتهم بإج�راءات موجزة 
دون منحه�م أي فرص�ة للطعن يف 

ترحيلهم«.
وعلق مايكل َبْيج، نائب مدير قس�م 
الرشق األوس�ط يف »هيومن رايتس 
ووت�ش«: »لطامل�ا مارس�ت ق�وات 
األم�ن اإلماراتية اإلخف�اء القري 
وأفلتت تماما م�ن العقاب، ما يرتك 
يف  عائالته�م  وأف�راد  املحتجزي�ن 

حال�ة ذع�ر وارتباك ويأس. س�لوك 
الس�لطات اإلماراتية غري الخاضعة 
للمس�اءلة ه�و اس�تهزاء رصي�ح 
بسيادة القانون وال يرتك أي شخص 
يف مأمن من االنتهاكات الجسيمة«.

وذك�رت املنظمة أنه »ل�م تكن هذه 
أول مرة تس�تهدف فيها الس�لطات 
اإلماراتية املقيمني الش�يعة تعسفا، 
بم�ا يف ذل�ك م�ن خ�الل االحتج�از 
والرتحي�ل  تهم�ة  دون  التعس�في 
بدون أساس. وأفادت تقارير كثرية 
عن استهداف الس�لطات اإلماراتية 

تعس�فيا للمقيمني الش�يعة، سواء 
كانوا لبناني�ني أم عراقيني أم أفغانا 
أم باكستانيني أم غري ذلك، يف أوقات 

التوترات اإلقليمية املتزايدة«.
وبحس�ب املنظمة، فإن الس�لطات 
س�محت لواح�د فقط م�ن الرجال 
األربع�ة الذي�ن ما زال�وا محتجزين 
بع�د  وفق�ط  بأرست�ه،  باالتص�ال 
س�تة أش�هر من إبقائهم يف »ظالم 
دامس«. فيم�ا ما زالت أرسة الرجل 
تجه�ل م�كان احتج�ازه أو س�بب 

اعتقاله.

رايتس ووتش: اإلمارات تخفي باكستانيين شيعة بشكل قسري

المراقب العراقي/ متابعة...
فال�ريي  الروس�ية،  األركان  هيئ�ة  رئي�س  ق�ال 
غرياس�يموف، يف مؤتم�ر موس�كو لألم�ن، إن ب�الده 
تحتفظ بالحق يف استخدام األسلحة النووية للرد عىل 

أي عدوان عسكري.
وأض�اف غرياس�يموف، أن سياس�ة روس�يا النووية 
دفاعية بطبيعتها وهي عنرص من عنارص االستقرار 

االسرتاتيجي.

وتابع غرياس�يموف، قائال: »ت�م اإلعالن عن وجهات 
النظر الرس�مية لروس�يا يف هذا املجال ألول مرة علنا 
يف عام 2020 يف أساس�يات سياس�ة الدول�ة لالتحاد 
ال�رويس يف مج�ال الردع الن�ووي. وتؤكد أساس�يات 
نص العقيدة العس�كرية بأن السياسة النووية للبالد 

دفاعية بحتة«.
ووفقا له، فإن الردع النووي يظل عنرصا من عنارص 

االستقرار االسرتاتيجي.

وق�ال رئيس هيئ�ة األركان العامة »تحتفظ روس�يا 
بالحق يف اس�تخدام األس�لحة النووية فقط للرد عىل 
استخدام األس�لحة النووية وأنواع أخرى من أسلحة 
الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها، وكذلك يف حالة 
االعتداء عىل روس�يا باس�تخدام األس�لحة التقليدية. 

األسلحة، التي تهدد وجود الدولة يف حد ذاته«.
وبحسب غرياسيموف، فإن رشوط استخدام األسلحة 

النووية محدودة ومنظمة بشكل صارم.

موسكو: نحتفظ بحق استخدام األسلحة النووية للرد 
على أي عدوان عسكري
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بقلم/شارل ابي نادر
حساس�ية الق�رار األمريكي حول س�حب أو 
)تقلي�ص( منظوم�ات الدف�اع الج�وي م�ن 
للمملك�ة،  مفاجئ�ا  كان  األوس�ط،  ال�رق 
فوزير الحرب االمريكي لويد اوس�تن أبلغه إىل 
ويل العهد الس�عودي قبل فرتة قصرية من بدء 
التنفيذ، وهي فرتة لم تكن كافية بتاًتا إلعطاء 
وزي�ر الدف�اع الس�عودي محمد بن س�لمان  
الوق�ت املناس�ب التخ�اذ اإلج�راءات الكفيلة 
بتعويض فقدان هذه املنظومات، والتي كانت 
تغطي مساحة كبرية من الرياض ومحيطها 

حيث القصور امللكية تنتر بشكل واسع.
التربي�رات  أن�ه ج�اء م�ن ضم�ن  صحي�ح 
األمريكية املعلنة لق�رار تخفيض منظوماتها 
للدفاع الجوي ضد الصورايخ واملس�ريات من 
املنطقة »دعم اسرتاتيجية واشنطن الجديدة 
بتفعي�ل املواجهة ضد الصني وروس�يا«، وأن 
»اغل�ب املنظوم�ات املس�حوبة م�ن ال�رق 
االوسط س�وف يعاد نرها يف مناطق تخدم 
أس�باًبا  هن�اك  أن  اال  االس�رتاتيجية«،  تل�ك 
، كان يمكن  أخرى س�اهمت بهذا القرار، وإالاّ
لواش�نطن ش�حن الكايف من تل�ك املنظومات 
املتح�دة  الوالي�ات  املكدس�ة يف مخازنه�ا يف 
األمريكية، واإلبقاء عىل الحد املطلوب لحماية 
املنش�آت واملواق�ع الحيوية، الس�عودية عىل 

األقل.
طبًع�ا، يدخل ج�و التهدئة الحايل م�ع ايران، 
وال�ذي يواكب مفاوضات جنيف غري املبارشة 
مع واش�نطن التمام عودة األخرية إىل االتفاق 
الن�ووي، م�ن ضم�ن أس�باب تقلي�ص تل�ك 
املنظوم�ات األمريكية، ولك�ن أيًضا، ال يمكن 
اس�تبعاد من�اورة الضغ�ط االمريك�ي غ�ري 
املبارش عىل الس�عودية، كسبب آخر مساهم 
يف الق�رار، لدفعها نحو ايجاد حل للحرب عىل 

اليمن.
بالعودة ملضم�ون النصيحة املذك�ورة أعاله، 
والتي أطلقها املبعوث األمريكي إىل اليمن تيم 

ليندركينغ بعد وصوله للرياض، وطالب فيها 
الس�عودية بالقب�ول بروط صنع�اء فصل 
الجان�ب اإلنس�اني ع�ن امللفات العس�كرية 
والسياسية بغية إنجاح مساعيهم إلخراجها 
من مس�تنقع الحرب الذي تغ�رق فيه منذ 7 
س�نوات، فق�د  ترافق�ت مع ن�ر معطيات 
مهم�ة عن ق�درات جديدة اصبح�ت تمتلكها 
حركة »انص�ار الله« اليمني�ة، ذكرها تقرير 

ناطق�ة  أمريكي�ة،  إع�الم  وس�ائل  تداولت�ه 
بالعربي�ة وأبرزه�ا قناة »الح�رة«، هو عبارة  
ع�ن تحليل عس�كري نره موق�ع »بريكنج 
ديفينس« املتخصص بالش�ؤون العس�كرية 
وأع�دَّه الخب�ري يف وزارة الدف�اع الهولندي�ة 
»رالف سافيلس�بريج«، األس�تاذ يف أكاديمية 
الدفاع الهولندية واملتخصص يف قضايا الدفاع 
الصاروخ�ي، كاش�ًفا ع�ن ق�درة الصواريخ 

البالس�تية الت�ي يمتلكه�ا الحوثي�ون، ع�ىل 
تغطية كافة األرايض الس�عودية، مع تسليط 
د  الض�وء عىل صواري�خ »ب�ركان 3« والتي أكاّ
قيام صنع�اء بتطويرها حتى أصبحت قادرة 

عىل الوصول إىل مسافة 1200 كيلومرت«.
م�ع كل تلك التط�ورات، كان الفًت�ا باألمس، 
اس�قاط الدفاع�ات الجوي�ة اليمني�ة طائرة 
تجس�س أمريكية يف رصواح بمأرب بصاروخ 

أرض ج�و، حي�ث ُتعترب الطائرة املُس�َقطة - 
سَكان إيغل - من األغىل يف العالم بني مسريات 
الرصد )11 ملي�ون دوالر(، مع قدرة متميزة 
يف املراقب�ة والتصوير بواس�طة كامريا تعمل 
باالشعة تحت الحمراء، والتحليق الرتفاعات 
مناسبة لكشف ميدان حقل املعركة، وتحديد 

األهداف بدقة انطالًقا من الجو.
أهمية هذا الحدث تتعدى اإلسقاط بحد ذاته، 

إذ ليس جديًدا أن ُتسِقط وسائل الدفاع الجوي 
ة أو قاذف�ة أو طوافة لتحالف  اليمنية مس�ريَّ
العدوان، حيث حصلت العرات من العمليات 
املماثلة وبصواريخ دفاع جوي »مناسبة« كما 
كان يطلق عليها املتحدث العس�كري اليمني 
يف أغل�ب األوق�ات، ولكن  أهمية وحساس�ية 
املوض�وع تكمن يف ق�درات الصاروخ الذي تم 
استعماله، والتي ظهرت يف الفيلم املنشور من 
قبل االعالم الحربي اليمني، حيث  بدا مس�ار 
الصاروخ من الجهة األعىل من مسار الطائرة 
املستهدفة، عىل عكس املسار التقليدي ألغلب 
صواري�خ الدف�اع الج�وي املعروف�ة، والت�ي 
تكون عادة من األسفل بشكل يالحق الدخان 
املنبعث م�ن محرك الطائ�رة، وحيث تبني أن 
محرك الطائرة )املتطورة( املستهدفة، مثبت 
م�ن األع�ىل  لتف�ادي االس�تهداف التقلي�دي 
الذي يصي�ب عادم املحرك من األس�فل، تبني 
أيًض�ا أن الصاروخ ق�د اتخذ مس�اًرا مرتفًعا 
ملالحق�ة الغاز م�ن األع�ىل، بعد أن اكتش�ف 
تلك التقني�ة الحديثة للطائ�رة، ليتم التفجري 
اس، بعد اقرتابه منها مسافة  الحًقا عرب حساّ
مناس�بة، وليس من خ�الل ارتطامه بها مثل 
أغل�ب الح�االت التقليدي�ة. وكأن كل ذلك لم 
يكن كافًي�ا، )النصيح�ة االمريكي�ة للرياض 
بالبح�ث ع�ن حل س�يايس بعد فش�ل حربها 
ع�ىل اليمن، باالضاف�ة اىل تقليص منظومات 
الدفاع الجوي االمريكية من املنطقة وتحديدا 
من الس�عودية(، جاءت الرضبة الصاروخية 
اليمني�ة  باألم�س، والت�ي أس�قطت طائ�رة 
التجس�س األمريكي�ة )س�َكان إيغ�ل(، ع�رب 
ص�اروخ  دف�اع ج�وي متط�ور، لتزي�د م�ن 
الضغ�وط  الجدية عىل اململك�ة، وتنزع منها 
آخ�ر الوس�ائل وأكثره�ا فعالي�ة: )التف�وق 
الج�وي(، والت�ي كانت تعتمده�ا للمحافظة 
ع�ىل الح�د االدنى املقب�ول لتثبي�ت ولحماية 
وحداته�ا ووحدات املرتزقة التي تقاتل معها، 

يف آخر معقل مهم لها يف اليمن: مأرب.

اليمن يطور دفاعه الجوي والسعودية تخسر درع حمايتها

الخميس 24 حزيران 2021 
العدد 2617 السنة الحادية عشرة

لم يكن الخبر الذي تداولته مؤخًرا أكثر من وسيلة اعالمية اقليمية ودولية عن نصيحة أميركية للسعودية بوجوب االقتناع بالواقع الجديد حول 
خسارتها الحرب على اليمن، بداية وفي نظر الكثير من المتابعين يحتمل الِصحة، حيث تعّودت هذه األوساط المتابعة وخالل ست سنوات من الحرب 
على اليمن، على المناورات اإلعالمية األميركية، والتي دائما كانت فاقدة للمصداقية، وتهدف الى خداع اليمنيين والرأي العام اإلقليمي والدولي. 

ولكن ما حصل الحًقا، من قرار أميركي قضى بسحب عدد كبير من بطاريات الدفاع الجوي من المنطقة، وبالتحديد من السعودية التي نالها القسم 
األكبر من فقدان تلك المنظومات، وخاصة منظومة »ثاد« األكثر تطوًرا، يدفع بهؤالء المتابعين الى إعادة تصديق خبر النصيحة األميركية 

المذكورة.

بقلم/شرحبيل الغريب
انتهى س�باق االنتخابات الرئاس�ية اإليرانية بفوز املرش�ح 
إبراهيم رئي�ي برئاس�ة الجمهورية اإلس�المية اإليرانية، 
بنسبة قوية تجاوزت 62%، وسط متابعة واهتمام واسعني 
من قبل املراقبني واألوس�اط الرسمية يف املنطقة، إىل جانب 
ت ع�ن صدمتها  »دول�ة« االحت�الل اإلرسائي�ي، الت�ي ع�رباّ
وخيبة أملها وإحباطها وقلقها من هذه النتائج، واعتربتها 
كابوس�اً جديداً حلَّ عىل املنطقة. مثل هذه النتائج ال بدَّ من 
التوقف عندها، لقراءة انعكاس�ات فوز الرئيس رئيي، وال 
اً مهماً من امللفات  س�يَّما عىل محور املقاومة، باعتباره ملفاّ

التي تحتلاّ اهتماماً إيرانياً كبرياً.
املتابع للمشهد منذ إعالن نتائج االنتخابات اإليرانية يلحظ 
حال�ًة م�ن الرض�ا واالرتي�اح الكبريين لدى أط�راف محور 
املقاومة، التي بارشت بتقديم التهاني للرئيس رئيي، وهو 
ل دليالً واضحاً  ما يمكن قراءته بأهمية كبرية، كما أنه يشكاّ
عىل ما يمثله الرجل من رمزية ثورية خاصة، تعرباّ عن نهج 
الثورة اإليرانية ونظامها يف مواجهة محور الراّ يف املنطقة، 
ل انتصاراً س�احقاً ملح�ور املقاومة،  إذ إنَّ ه�ذا الفوز يش�كاّ
وهزيمة كبرية ل�«إرسائيل« وحلفائها. كما أنه رسالة تحدٍّ 
من الش�عب اإليراني ألمريكا، مفاده�ا أن املروع اإليراني 

بانتخاب رئيي سيتجاوز املروع األمريكي يف املنطقة.
ق�وى املقاوم�ة اإلس�المية الت�ي هن�أت رئي�ي بف�وزه 
باالنتخابات الرئاس�ية اعتربت هذا الف�وز بمثابة منعطف 
حقيق�ياّ س�ينعكس إيجاب�اً عىل مس�ارات إي�ران املقبلة، 
ورأت أن ثم�ة تح�والً جذرياً قادماً يف عه�ده، فاألمني العام 
ه برقية  ل�«حزب الله« الس�يد حس�ن نرص الله، عندما وجاّ

تهنئ�ة إىل الرئي�س اإليران�ي الجدي�د لف�وزه باالنتخابات، 
دعاه إىل مواصلة دعم مح�ور املقاومة يف مواجهة االحتالل 
اإلرسائي�ي، وق�ال له: »كنت�م داعماً ملح�ور  املقاومة طيلة 
مراحل تصديكم للمسؤوليات املختلفة. اليوم، يتطلاّع إليكم 
كلاّ املقاومني، ويرون فيكم حصناً منيعاً ومالذاً آمناً وسنداً 

قوياً«.
�ه رئيس املجلس الس�يايساّ األع�ىل يف اليمن تهنئة  كم�ا وجاّ
د فيها أنَّ نجاح العملية االنتخابية يف الجمهورية  لرئيي، أكَّ
اإلس�المية يف إيران يعترب انتصاراً ملبادئ الثورة اإلس�المية 

وترسيخاً لخيار مواجهة املروع الصهيو-أمريكي.
ولم تقف التهاني هنا، فقد أرس�لت حرك�ة »حماس«، بما 
تمثاّل�ه م�ن رأس حرب�ة يف وج�ه »إرسائيل«، برقي�ة تهنئة 
�ن م�ن خدمة  إىل رئي�ي، وأعرب�ت ع�ن أمله�ا ب�أن يتمكاّ
الجمهورية اإلسالمية أوالً، وأن يواصل تعزيز مواقف إيران 
فة يف دعم فلس�طني ومقاومتها وقضيتها العادلة، إىل  املراّ
دت يف  جانب حركة »الجهاد اإلس�المي« يف فلسطني، التي أكَّ

تهنئتها األمر نفسه.
ف�وز رئيي يعني أنَّ محور املقاومة الذي تقوده الجهورية 
اإلس�المية اإليراني�ة يف حالة صعود كبري. والراصد لس�رية 
الرجل ومس�ريته يدرك تمام�اً أنَّ إيران الي�وم دخلت عهداً 
ثوري�اً جديداً، وس�تكون له�ا الكلمة العليا والي�د الطوىل يف 
التعام�ل م�ع الكثري من امللف�ات املعروفة، وال س�يما ملف 
مح�ور املقاوم�ة، الذي يعترب أحد أهم امللف�ات لدى القيادة 

اإليرانية و«قوة القدس«.
ه�ذا املحور س�يكون يف عهد رئي�ي أقوى، وأصل�ب عوداً، 
وأشد بأس�اً، وأكثر صموداً يف مواجهة التحديات، وسيتعزز 

حضوراً وقوًة بالتنس�يق والتناغم، بدءاً من طهران، مروراً 
باليم�ن والع�راق وس�وريا ولبن�ان، وص�والً إىل فلس�طني 
املقاومة، يف وجه كلاّ املخططات واملؤامرات، بما يحقق لجم 

»إرسائيل« والقضاء عىل مروعها الخبيث يف املنطقة.
ثم�ة معطي�ات مهمة س�تكون ح�ارضة يف عه�د الرئيس 
رئيي، فسياس�ة إي�ران الخارجية ثابتة وراس�خة يف دعم 
ح�ركات محور املقاومة بأكمله، مس�تندًة إىل قاعدة متينة 
قوي�ة من الصناع�ات العس�كرية الصاروخي�ة والتقنيات 
العسكرية والوس�ائل األخرى التي تؤهلها ألن تقود محوراً 
مركزي�اً يف املنطقة يكون قادراً ع�ىل مواجهة كل التحديات 

الراهنة.
لف�وز إبراهيم رئيي رس�ائل مهمة يج�ب أال نغفلها تجاه 
محور املقاومة بش�كل عام، وحركات املقاومة يف فلسطني 

بشكل خاص، والتي تعترب جزءاً مهمًة من هذا املحور:
1- دور مح�ور املقاومة سيتاّس�ع وفق رؤية اس�رتاتيجية 
عميق�ة، س�يكون هدفها األس�اس القضاء ع�ىل املروع 
الصهيوني وأطماع�ه يف املنطقة، وصد املؤامرات الخارجية 

عىل املحور كله.
2- س�يعزاّز رئيي منسوب الدعم اإليراني لكلاّ قوى املحور 
ن هذه  ة، بما يمكاّ عامة، ولقوى املقاومة يف فلس�طني خاصاّ
الفصائل من تحقيق االنتصار الكبري عىل العدو الصهيوني.
3- تعزي�ز وتقوي�ة أوارص العالقات ب�ني كل أطراف محور 
املقاوم�ة، بما يؤس�س التكامل ملحور متني تكون دمش�ق 
ج�زءاً أساس�ياً فيه، وس�يكلاّل بعودة العالق�ات بني حركة 
»حماس« وس�وريا إىل س�ابق عهده�ا، باعتبار ذل�ك ملفاً 
مهماً لدى محور املقاوم�ة يجب إغالقه، ناهيك بالتحديات 

الت�ي تواجهه، والتي تفرض إنهاء هذا امللف، وخصوصاً أن 
إيران قطعت شوطاً كبرياً يف هذا السياق.

تقديراتي للمشهد أنَّ فوز رئيي يبعث بعهد ثوري متكامل 
جدي�د، يع�زاّز مكانة إي�ران كدولة مهم�ة يف املنطقة؛ عهد 
عنوانه الق�وة والغلبة ملح�ور املقاومة الذي تق�وده إيران، 
والذي س�يقيض عىل رسط�ان االحت�الل الصهيوني ألرض 
فلس�طني، وصوالً إىل تحرير بيت املقدس واملسجد األقىص، 

فق�د أصبح ما يرعب األعداء الصهاينة يف هذه الفرتة، وبعد 
معركة »س�يف الق�دس«، هو ق�درة مح�ور املقاومة عىل 
�م يف املش�هد، وعدم تعامل�ه مع مجري�ات األوضاع  التحكاّ
ب�ردود الفع�ل، وهو دلي�ل حكمة وق�وة واقت�دار، كما أنه 
أكث�ر ما بات يقلق »إرسائيل«، التي ب�دأ مروعها يتهاوى 
قت�ه املقاومة ومحوره�ا من تراكم  ويرتاج�ع أم�ام ما حقاّ

للقواّة وفرض للمعادالت التي تجعلنا إىل النرص أقرب.

بقلم/ محمد صادق الحسيني
كثرية هي املقاالت والتحلي�الت التي كتبت ونرت 
ح�ول فش�ل عقي�دة رئي�س أركان جي�ش الع�دو، 
الجن�رال أڤي�ڤ كوخاڤي، والتي أطلق عليها اس�م: 
نظري�ة تنوڤا – أو الزخ�م بالعربية. واملقصود بهذا 
االس�م هو اس�تخدام النريان الفتاكة بشكل كثيف 

جداً، لتحقيق هدفني هما:
1� تدمري قوات الع�دو، املقصود قوات حزب الله يف 
لبنان وق�وات املقاومة الفلس�طينية يف قطاع غزة، 
بش�كل كام�ل وش�امل وإلحاق هزيم�ة واضحة ال 
جدال فيها بالعدو وقواته وحاضنته الش�عبية، ويف 

أقرص مدة زمنية ممكنة.
2 -ع�دم إعطاء القي�ادة السياس�ية )اإلرسائيلية( 
أياّ فرص�ٍة للتدخل ووقف إطالق الن�ار قبل اكتمال 
أه�داف عقي�دة كوخاڤي، اياّ قبل اكتم�ال عمليات 
تدم�ري منازل املدني�ني عىل رؤوس س�اكنيها وقتل 
األطفال والنس�اء، كما حصل يف العدوان األخري عىل 

قطاع غزة.

ويف ظ�لاّ هذا الفش�ل االس�رتاتيجي، االس�تخباري 
والعس�كري امليداني، ونجاح املقاومة الفلسطينية 
يف انت�زاع زم�ام املب�ادرة امليدانية، م�ن أيدي جيش 
الع�دو الصهيون�ي، وذل�ك م�ن خ�الل قيامها هي 
بتوجي�ه الرضب�ة األوىل لعم�ق الع�دو بالصواريخ 
املختلف�ة، وم�ا تىل ذلك م�ن إخفاق�ات صهيونية، 
وحت�ى الدقيقة األخ�رية من العمليات العس�كرية، 
فإناّ قادة العدو العس�كريني والسياسيني، قد بدأوا 
رحل�ة البحث ع�ن تربيرات وتفس�ريات، لفش�لهم 
امل�دواّي، يف هزيمة ق�وات املقاومة الفلس�طينية يف 

قطاع غزة.
ويف هذا اإلطار قام وزير حرب العدو، مجرم الحرب 
الفاش�ل، الجن�رال بن�ي غانتيس، ال�ذي قاد جيش 
الع�دو كرئيس أركان لهذا الجيش، إبان عدوانه عىل 
قطاع غزة، س�نة 2014، بتشكيل 14 لجنة تحقيق 
للوقوف عىل األسباب الكامنة وراء فشل جيشه، يف 
تحقيق أي هدف، خالل عدوانه األخري عىل غزة، هذا 

إذا ما استثنينا نجاحه يف قتل األطفال والنساء.

أم�ا رئي�س أركانه، مج�رم الحرب اآلخ�ر، الجنرال 
كوخ�ايف، فقد اخرتع ما يش�به عقي�دة الهروب اىل 
األمام، حيث سافر يوم السبت 2021/6/19، وملدة 
ستة أيام، اىل واشنطن، بحجة بحث مجاالت تعزيز 
« بني جيش العدو الصهيونياّ  »التنسيق العس�كرياّ
والقي�ادة املركزياّ�ة األمريكياّة من جه�ة، وبني دول 
التطبي�ع/ الخيان�ة/ يف الخلي�ج من جه�ة أخرى، 
كما جاء يف خرب نره موقع »جريوس�اليم بوست« 
اإلرسائيي، وذلك به�دف مواجهة ما يطلقون عليه 

»التهديد اإليراني«.
وه�ذا يعن�ي أناّ كوخاڤي يبح�ث يف كلاّ مكان، ومع 
ل  أياّ كان، ع�ن وس�يلة لله�روب اىل األم�ام والتنصاّ
من مس�ؤولية فش�له الذريع يف عدوانه األخري عىل 
قطاع غ�زة. اذ اناّ الوفد األمريك�ي، الذي اجتمع به 
يف ت�ل أبيب هو وفد ملنظمة تتعامل مع السياس�ات 

األمريكية العامة وقريبة من اإلدارة الحالية.
لك�ن الترصيح ال�ذي أدىل به قائد القي�ادة املركزية 
ين�زي،  ماكاّ كيني�ث  البحري�ة  جن�رال  األمريكي�ة، 

لصحيف�ة »ديفينس نيوز« األمريكي�ة، قبل وصول 
كوخاڤ�ي اىل واش�نطن بأي�ام قليل�ة، وق�ال في�ه: 
»صحيح اناّ اتفاقيات أبراهام تفتح اآلفاق للتعاون 
العس�كري املبارش، ب�ني »إرسائي�ل« ودول عربية، 
ولكنن�ي ال أري�د رف�ع س�قف التوقع�ات املتعلق�ة 
برسع�ة حص�ول هذا األم�ر، الذي يحت�اج اىل مزيد 
من الوقت ليصبح حقيقة… سيستغرق ذلك بعض 

الوقت«.
وه�ذا يعن�ي، م�ن الناحي�ة الفعلي�ة، اناّ الجن�رال 
األمريك�ي يق�ول لكوخاڤ�ي: اناّ م�ا تطرح�ه ليس 
أكثر من أضغ�اث أحالم. وهو يف رأينا تقدير واقعي 
للوضع االس�رتاتيجي اإلقليم�ي، يف منطقتنا، وأهماّ 

سماته هي التالية:
فش�ل كامل ملروع تدمري وتفتي�ت الدول العربية، 
مته  ي بالربيع العربي، والذي صماّ من خالل ما ُس�ماّ

اإلدارة األمريكية السابقة، يف عهد أوباما.
فشل الوكيل الصهيوسعودي يف السيطرة عىل اليمن 
وإخضاع�ه بالكام�ل للنفوذ األمريك�ي الصهيوني 

وتحويل�ه اىل قاع�دة مركزي�ه للتمرك�ز االحت�اليل 
األمريكي، يف آسيا وأفريقيا.

االنس�حاب  بب�دء  األمريك�ي  البنتاغ�ون  قي�ام 
االس�رتاتيجي لقواته من »الرق األوس�ط«، حيث 
بدأت القيادة العس�كرية األمريكي�ة، ومنذ أكثر من 
شهر، يف سحب العديد من وحداتها الجوية ووحدات 
الدف�اع الجوي والقطع البحرية م�ن املنطقة وذلك 

بالتوازي مع سحب قواتها من أفغانستان.
االتف�اق  اىل  الع�ودة  اإلدارة األمريكي�ة  ▪اضط�رار 
النووي اإليراني، ألس�باب عديدة، ال مجال للخوض 
فيها يف هذا املقام، وهي عودة س�تضطر واش�نطن 
لتقدي�م تنازالت كربى لصالح إيران حتى تقبل بها، 
لكونها س�توقع م�ع حكومة رئي�س إيراني ثوري 
جدي�د، ه�و الرئي�س إبراهي�م رئي�ي، وليس مع 
حكوم�ة الرئيس املنتهي�ة واليته، حس�ن روحاني 
ال�ذي كان الغ�رب يراه�ن ع�ىل اخ�رتاق عقيدت�ه 
»االعتدالياّ�ة« ويظناّ أناّ بمقدوره ان يس�تغلاّ ليونته 
واعتداله للتآمر ضداّ إيران، وهو ما سعى إليه الغرب 

ب�كلاّ جه�ده منذ بداي�ة العام الح�ايل، وحيث كانت 
املؤامرة )حسب تقديرات إيرانية داخلية( تهدف اىل 
خلق حالة من الفوىض العامة، يف كافة أنحاء إيران، 
تفيض اىل وضع شبيه بما حصل عام 2009، بحيث 
�ن الق�وى الرخ�وة واملوالي�ة للغ�رب يف إيران  تتمكاّ
بتسلم السلطة وتوجيه سياساتها بما يتماىش مع 

املصالح االسرتاتيجية األمريكية األطلسية…!
ه�ذه هي األس�باب املس�بقة لفش�ل اس�رتاتيجية 
أركان  رئي�س  يتبعه�ا  الت�ي  األم�ام،  اىل  اله�روب 
جيش الع�دو، الجن�رال كوخاڤي. إنه�ا إدارة ظهر 
ديبلوماس�ية من جان�ب اإلدارة االمريكية الجديدة 
املضطربة، لكيان العدو، األمر الذي يعني مزيداً من 
االنكش�اف االس�رتاتيجي، أليتام ترامب يف »الرق 
االوس�ط«، من أعراب وصهاينة، خاصة أناّ تل أبيب 
لم تُعد حسب العقيدة العسكرية األمريكية الجديدة 
ليس�ت ج�زءاً من أوروب�ا )اويروكوم، كم�ا كانت( 
وإنما باتت جزءاً من )الس�ينت كوم( اياّ مثلها مثل 

البحرين واإلمارات والكيان الصهيوسعودي…!

انتخاب رئيسي فوز ساحق لمحور المقاومة

سيف القدس .. تدحرج عقيدة جنراالت تل أبيب للهاوية



اتحاد الطائرة يقرر إقامة بطولة 
أالندية في اربع مناطق

ب�دأ اهتم�ام الوس�ط الري�ايض والعاملني في�ه يف األع�وام األخرية 
بموض�وع )النظ�ام األس�ايس( خصوص�اً م�ع أزم�ة اتح�اد ك�رة 
الق�دم الس�ابقة، وحالة التالع�ب التي حصلت يف نس�ختيه العربية 
واإلنكليزية، فالنظام األس�ايس وفقاً لتعريفنا البس�يط هو الوثيقة 
األساس�ية الت�ي تعط�ي تعريفاً للهيئ�ة الرياضي�ة، وتبنينّ الس�ند 
القانون�ي لتأسيس�ها رشعي�اً, وتص�ُف طريق�ة تكوينه�ا وتحدنّد 
ل هيكلها اإلداري ومه�ام وواجبات وصالحيات كل  أهدافه�ا وُتفصِّ

وحدة تنظيمية فيها.
يف النظام األس�ايس بيان آلليات االنتماء لها حيث يكون أشبه بعقد 
ب�ني املنتمني وبني الهيئة الرياضية  أساس�ه الفهم املتبادل لحقوق 
�ح  العضوي�ة وواجباته�ا والقواع�د األساس�ية الت�ي تحكم الرتشنّ

إلدارتها أو تسلم أي منصب يف وحداتها اإلدارية.
والهيئة الرياضية هنا قد تكون دولية أو قارية أو محلية كأن تكون 
لجن�ة أوملبية أو اتح�اداً أو رابطة أو نادياً رياضي�اً، ومن هنا تتبنينّ 
أهميت�ه ورضورة معرفة جمي�ع األعضاء بم�وادنّه وتفاصيله ألنه 
اإلطار الضاِمن لرشعية الهيئ�ة الرياضية وحقوق أعضائها، ولذلك 
تش�رتط الهيئ�ات الدولية مث�ل الفيفا عىل أعضائه�ا نرش نظامهم 

األسايس ولوائحهم عىل مواقعهم األلكرتونية.
 ويعت�ر الوثيق�ة األعىل الت�ي يحتِكم إليه�ا جميع أعض�اء الهيئة 
الرياضية، وتس�تمُد منه رئاسته وجميع إدارات مفاصله سلطاتها, 
فهو أش�به بدس�تور الدولة الذي يبنينّ ش�كل الدولة ونظ�ام الُحكم 
م الس�لطات العامة والعالقات بينه�ا وحدودها، وُيقرنّر  فيه�ا وُينظنّ
الواجبات والحقوق األساسية لألفراد والجماعات، ويضع الضمانات 
ى النظام األسايس أحياناً بدستور الهيئة  التي تحميها، ولذلك يس�منّ

الرياضية.
من األهمية أن نش�ري اىل أن بعض مواد األنظمة األساس�ية تس�تند 
اىل قوان�ني الدول مثل نس�بة )5/1( التي ترد كرشط لعقد االجتماع 
االستثنائي للهيئة العامة للفيفا مثالً، فتلك النسبة لم تكن من ُبنات 
أف�كار من أعدَّ نظام فيفا األس�ايس، بل ه�ي رشط أوجبه القانون 
املدني الس�ويرسي »تحديداً املادة 63 منه« وتس�تند اللجنة األوملبية 
الدولية اىل هذا القانون أيضاً يف تأسيسها مثلها مثل عديد االتحادات 

الدولية.
كذل�ك رشط موافقة نس�بة ثلث�ي أعضاء 
الهيئة العامة  ك�رشط للقرارات املصريية 
مثل حلنّ الهيئ�ة الرياضية أو إقرار النظام 
األس�ايس أو تعديله, فه�ي أيضاً محدنّدة يف 
القانون، ومث�ال ذلك أن اللجن�ة البارملبية 
س�ت اس�تناداً اىل القانون  الدولية التي أسنّ
ت املادة  املدني األملاني نجد أنه�ا وكما نصنّ
1/12 من نظامها األس�ايس قد اشرتطت 
موافقة ثلثي األعض�اء الحارضين لحلنّها, 

أي أن الهيئ�ات الرياضيي�ة الدولي�ة برغ�م ما تملك من اس�تقاللية 
كفلتها قوانينها، لكنه�ا تلتزُم باملواد األخرى من ذات القوانني التي 
ة عىل الق�رارات املصريية  ُتحدنّد نس�ب التصوي�ت يف جمعيتها العامنّ

مثل تعديل ُنُظِمها األساسية أو حلنّها اختيارياً.
الي�وم مع ترشيع قانون االتحادات الرياضية الجديد رقم 24 لس�نة 
2021 ودخول�ِه حينّ�ز التنفي�ذ، بات�ْت جمي�ع االتح�ادات الرياضة 
ُمطالَب�ة بإعداد نم�وذج جديد ألنظمتها األساس�ية، ويف ذات الوقت 
خلق حالة التوازن بني الترشيع�ات الوطنية وأنظمة لوائح الهيئات 
الدولية، خصوصاً أن مواد القانون الجديد اشرتطت أن يكون النظام 
األسايس لالتحاد املحلنّ ُمصادقاً عليه من قبل اإلتحاد الدويل املعني، 
ت من تش�كيلة أعض�اء الهيئة  وكذل�ك م�واد القان�ون الجديد غ�رينّ
ها تعيني األمني العام  التنفيذية لالتحاد وصالحيتها فأصبح من حقنّ
واألمني امل�ايل، وليس باالنتخاب املبارش من قب�ل الهيئة العامة كما 

كان يف القانون السابق.
ختام�اً ه�ي دع�وة لجميع املُنتم�ني للهيئ�ات الرياضي�ة لالهتمام 
بموضوع النظام األس�ايس ودراس�ة مواده وفقراته قبل التصويت 
ة الت�ي أثريت عام 2016 عن موضوع  ر الضجنّ علي�ه، فالجميع يتذكنّ
نظ�ام الرتاخي�ص يف اتحاد ك�رة القدم، وذه�َب املؤمن�ون بنظرية 
ة  املؤامرة اىل إتهام البعض من اصحاب القرار بإخفاء الُكتب الخاصنّ
بموض�وع الرتاخيص يف حني أن النظام األس�ايس التحاد كرة القدم 
�ت املُصادقة علي�ه يف مؤتمر الهيئ�ة العامة التي  العراق�ي ال�ذي تمنّ
تض�م األندية الرياضية والذي انعقد ببغ�داد يف 10 أيار2010 ودخل 
حينّ�ز التنفيذ ابتداء من11 أيار2011 جاء يف املادة 22 منه ِذْكر لجنة 

الرتاخيص ضمن لجان االتحاد القضائية!

احتاداتنا وان�سمتها الأ�سا�سية

حسين جبار

محلية6 Aرياضة  l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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ق�رر االتح�اد العراقي للك�رة الطائرة، 
انط�الق بطولة اندي�ة الع�راق للدرجة 
يف   2021  2020- للموس�م  االوىل 
العرشي�ن م�ن آب املقب�ل ع�ىل هيئة 4 

مناطق.
وقال رئيس االتح�اد جميل العبادي ان 
»املنافس�ات س�تقام يف ارب�ع مناطق، 
وتضم املنطقة الشمالية أندية: نينوى، 

أربيل، السليمانية، دهوك، وكركوك«.
واضاف ان »منطقة بغداد واملحافظات 

الوس�طى تض�م أندي�ة: بغ�داد، صالح 
الدين، االنبار، دياىل، بينما تضم منطقة 
الفرات االوس�ط أندي�ة: كربالء، النجف 
االرشف، بابل، الديوانية، املثنى، يف حني 
تضم املنطق�ة الجنوبية أندية: البرصة، 

ميسان، ذي قار، واسط«.
وتاب�ع العبادي أن�ه »من أجل افس�اح 
املجال للعديد من االندية باملش�اركة يف 
البطولة، توجب عىل االتحادات الفرعية 
يف كل محافظة تنظيم بطولة لرتش�يح 

ن�اد آخر يض�اف لالندية التي ش�اركت 
يف املوس�م الس�ابق عىل ان يك�ون يوم 
الثامن والعرشي�ن من تموز املقبل آخر 

موعد لتس�مية النادي املرتش�ح«.
واش�ار اىل ان االتحاد منح الحق لالعبي 
ن�ادي الدغ�ارة املش�اركة يف البطول�ة 
النس�حاب الن�ادي م�ن بطول�ة اندي�ة 

العراق للدرجة املمتازة.
م�ن جه�ة اخ�رى غ�ادر بغ�داد وف�د 
املنتخب العراقي للناش�ئني، متوجهاً اىل 

الس�ليمانية لالقامة يف معسكر تدريبي 
هناك اس�تعداداً للبطولة العربية املزمع 
إقامتها يف تونس مطلع شهر آب املقبل.
وقبي�ل مغادرتِه العاصمة بغداد اجتمع 
رئي�س االتحاد العراق�ي املركزي للكرة 
الطائ�رة جميل العب�ادي بالوفد املغادر 
وح�ث الالعب�ني ع�ىل االجته�اد أكث�ر 
والرتكيز يف تدريباتهم من أجل الوصول 
للجاهزية التامة قبيل دخولهم البطولة 

العربية.

وثم�ن العب�ادي »دور وزي�ر الش�باب 
درج�ال  عدن�ان  الكابت�ن  والرياض�ة 
ووزارتِه بتس�هيل مهمة ليوث الرافدين 
واملس�اهمة بتوف�ري كافة مس�تلزمات 

النجاح من أجل صنع اإلنجاز«.
يذك�ر أن املنتخ�ب العراق�ي للناش�ئني 
كان قد ن�ال برونزية البطول�ة العربية 
يف  أحداثه�ا  أقيم�ت  والت�ي  الس�ابقة 
العاصم�ة األردني�ة عم�ان يف أيلول من 

العام 2019.

فج�ع الوس�ط الري�ايض العراق�ي، بخ�ر وفاة 
مدرب املنتخب الوطني للمالكمة الدكتور ماجد 
نعي�م متأث�راً بمضاعف�ات إصابت�ه بف�ريوس 

كورونا.
وذك�رت اللجن�ة االوملبي�ة الوطنية يف بي�ان لها 
تابعت�ه /املراق�ب العراق�ي/: »فج�ع الوس�ط 
األوملب�ي العراق�ي وأرسة اتح�اد املالكمة، بخر 
وفاة م�درب املنتخ�ب الوطن�ي باملالكمة ماجد 
نعيم الذي وافاه األجل عن عمر 53 عاماً، متأثراً 

بمضاعف�ات إصابت�ه بف�ريوس كورون�ا«.
وأضاف�ت اللجن�ة االوملبي�ة: »لق�د كان الراحل 
نموذجاً سامياً يف الخلق الريايض ومدرباً مخلصاً 

ألبنائه الالعبني، وأكاديمياً وتربوياً فاضالً«.
وفقد الوس�ط الريايض بس�بب فريوس كورونا، 
العديد من نجومه الالمعني، بينهم  احمد رايض، 

وناظم شاكر، وعل هادي، وكريم سلمان.
وأعلن االتحاد العراقي املركزي للمالكمة مؤخراً 

عزم�ه اقام�ة بطول�ة االندي�ة بفئة الناش�ئني، 
وتضيفها محافظ�ة ذي قار، للم�دة من الثالث 

والعرشين ولغاية السابع والعرشين من الشهر 
الجاري.  

أعلن نادي الجلي�ل األردني، تعاقده 
رس�مًيا مع امل�درب العراق�ي جبار 
حمي�د، لت�ويل مهم�ة املدي�ر الفني 

للفريق.
ووق�ع جب�ار حمي�د، عق�ده بمقر 

ن�ادي الجلي�ل، بحض�ور ع�دد من 
أعضاء مجلس اإلدارة.

وجاء التعاقد مع حميد، بعد فس�خ 
عق�د املدير الفني الس�ابق حس�ني 

عالونة.

وش�كل فسخ عقد عالونة، مفاجأة 
ملتابعي الكرة األردنية، خاصة وأنه 
ق�اد الفريق يف بداية املوس�م الحايل 
للظف�ر بلقب بطول�ة درع االتحاد، 
الفري�ق،  مس�رية  يف  م�رة  ألول 
بالفوز يف النهائي عىل حامل اللقب 

الوحدات بركالت الرتجيح.
ويعت�ر جب�ار حميد م�ن املدربني 
الجيدين، حيث س�بق ل�ه اإلرشاف 
ع�ىل تدريبات ع�دة ف�رق يف دوري 

الدرجة األوىل.
ويستعد الجليل الستئناف مشواره 
يف بطول�ة دوري املحرتف�ني، حي�ث 
يلتقي اإلثنني املقبل، نظريه سحاب، 

عىل ستاد األمري محمد بالزرقاء.
ويحت�ل الجليل، املرك�ز قبل األخري 
ع�ىل س�لم ترتي�ب ف�رق ال�دوري 
 3 3 نق�اط جمعه�ا م�ن  برصي�د 

تعادالت.

أكدت العداءة العراقية دانة حس�ني، أنها تس�عى 
اىل تحقيق إنج�از تاريخي للعراق يف دورة األلعاب 

األوملبية املقبلة التي ستقام يف طوكيو.
وقالت حسني: إنه »وبعد أن أصبحت مصنفة رقم 
14 عاملياً عىل مستوى العالم قرر االتحاد العراقي 
أللع�اب القوى أن أدخ�ل دورة األلع�اب األوملبية، 
وأكمل س�باقي يف رياضة الجري ملس�افة ال�200 
م�رت كون�ي أطم�ح لتحقيق إنج�از أفض�ل، وأن 

أحصل عىل مستوى عاملي أكر وأكثر«.
وأضافت حسني أن »الفرتة السابقة كانت متعبة، 
وعمل�ت عىل نفيس بدنياً والجميع ش�اهد التغيري 
الذي حصل، لكننا جنينا ثمار هذا التعب، وحققنا 
الرق�م التأهي�ل يف ه�ذه املس�ابقة ألول م�رة يف 
الع�راق، وتأهلنا مبارشة من دون كوتا، وهذ يرس 

الجمهور ويرسني بشكل شخيص«.
يذكر أن العداءة دانة حسني حققت الرقم التأهيل 

لدورة األلعاب األوملبية يف طوكيو، وحطمت الرقم 
العربي بسباق 200 مرت، وخطفت ذهبية البطولة 

العربية التي اختتمت يف تونس.

وصف املدرب العراقي حس�ن أحمد، ما حدث 
ملنتخب الشباب بمباراته امام جزر القمر الذي 
خرسه�ا بأربعة أه�داف لثالث�ة ب�«الكبوة«، 
مش�ريا اىل ان فري�ق ج�زر القمر ضعي�ف فنيا 

وماديا وليس له تصنيف دويل بكرة القدم.
املب�اراة  »نتيج�ة  إن  احم�د  وق�ال 
تدعو لالس�تغراب  واحداثه�ا 
والدهش�ة، حي�ث ب�دأت 
منتخبن�ا  بتق�دم 
بهدف�ني  الش�بابي 
الع�ب  وط�رد 
جزر  منتخب 
القم�ر ورغم 
اال  ه�ذا  كل 
األح�داث  ان 

كانت عكس�ية وخرس بها العراق بأربعة أهداف 
لثالثة«.

وتاب�ع ان »مث�ل هكذا بط�والت يتم االس�تفادة 
منه�ا بزي�ادة االحت�كاك والخ�رة، مش�ددا عىل 

رضورة التعويض بمباراة لبنان املقبلة«.
وأك�د أن »منتخبات العراق الش�بابية هي الرافد 
األول للمنتخ�ب األول ولي�س األوملب�ي وه�ذا ما 
عرفناه تاريخيا«، داعياً اىل »دعم الكادر التدريبي 
الح�ايل والعم�ل الج�اد ع�ىل تطوي�ر املنتخب يف 

مختلف الجوانب«.
يش�ار اىل ان منتخ�ب الش�باب يش�ارك حالي�ا 
ببطولة العرب التي تقام منافساتها يف القاهرة، 
حيث سيلعب مباراته املقبلة امام منتخب لبنان، 
قبل ان يختتم منافسات املجموعة امام منتخب 

السنغال.

كورونا يخطف مدرب منتخب المالكمة 

رسميًا.. جبار حميد مدربًا للجليل االردني دانة حسين تؤكد سعيها لتحقيق إنجاز 
في أولمبياد طوكيو

حسن احمد يصف خسارة منتخب 
الشباب بالكبوة

نظ�م االتح�اد العراقي لك�رة القدم، 
املؤتم�ر الفن�ي للمهرجان الس�نوي 
األول ملس�ابقات الراعم لكرة القدم 
ال�ذي س�ينطلق الس�بت املقبل عىل 
الرياضي�ة  املوهب�ة  مرك�ز  ملع�ب 

بمجمع ملعب الشعب الدويل.
وق�ال امل�رشف العام ع�ىل املهرجان 
داود الع�زاوي، إن »ممث�ل 17 نادياً 
م�ن أندية ال�دوري املمت�از والدرجة 
األوىل أعلنت مش�اركتها يف املهرجان 
الذي ُيقام هذا العام بش�كٍل مختلٍف 

بعيداً عن النتائج واملراكز«.
ملن�ح  »يه�دف  املهرج�ان  أن  وب�ني 
الالعبني من مواليد )2010، و2011، 
و2012( فرص�ة اللع�ب والتس�ابق 

فيم�ا بينهم، ع�ىل أن تمن�ح جميع 
الفرق املشاركة الجوائز نفسها«.

وأض�اَف الع�زاوي، ان »عمل اللجنة 
الفنية والتطوير يف الهيئة التطبيعية 
بالفئ�ات  االهتم�ام  ع�ىل  ينص�ب 
العمري�ة كونه ب�ات رضورًة حتميًة 
ل�كل ن�اٍد ري�ايض يف ظ�ل الظ�روف 
الحالية وتطور الرياضة، مع التأكيد 
ع�ىل إقام�ة دوري للراع�م املوس�م 

املقبل«.
واختت�َم بالق�ول إن »املهرج�ان ُيعد 
خطوًة مهمًة لالهتمام بفرق الفئات 
العمري�ة، ونأم�ل أن يتكرر س�نوياً 
لتقدي�م العدي�د من املواه�ب الفتية 

التي تخدم كرتنا مستقبالً.

اتحاد الكرة يقيم المهرجان 
السنوي للبراعم



أكد تقرير صحفي إس�باني، تراجع بايرن 
ميونخ عن قراره الس�ابق بشأن التفاوض 
م�ع النرويج�ي إيرلين�ج هاالن�د، مهاجم 

بوروسيا دورتموند، لضمه هذا الصيف. 
وكان بايرن قد أعلن يف وقٍت سابق بأنه لن 
يدخل س�باق التعاقد مع هاالند، طاملا كان 
النجم البولندي روبرت ليفاندوفس�كي هو 
مهاجم الفريق.وبحس�ب صحيفة »موندو 
ديبورتيف�و« اإلس�بانية، ف�إن باي�رن قرر 

التفاوض حول ض�م هاالند، خاصة يف ظل 
األنباء التي ترتدد حول رغبة ليفاندوفسكي 
يف الرحي�ل وخوض تجربة جديدة س�واء يف 
ال�دوري اإلنجلي�زي أو الدوري اإلس�باني.
وأضاف التقري�ر، أن بايرن يرى هاالند هو 
البدي�ل املثايل لليفاندوفس�كي، خاصة بعد 
انس�جامه الرسيع مع أجواء البوندسليجا 
وصغر س�نه، لكن النادي البافاري س�وف 
ينتظر الع�روض املقدم�ة ملهاجمه الحايل، 

م�ن أجل تقييم األمور. وأش�ار التقرير، إىل 
أن دورتمون�د يرغ�ب يف الحصول عىل 150 
مليون يورو للموافقة عىل رحيل هاالند هذا 
الصيف، علًما بأن عقده يحتوي عىل رشط 
جزائي يمكن تفعيله الصيف املقبل مقابل 
75 مليون يورو فقط.واختتمت الصحيفة، 
بأن طريق بايرن نحو هاالند ليس مفروًشا 
بالورود، وإنما س�يلقى منافس�ة رشس�ة 

للغاية من ريال مدريد وبرشلونة.

كش�ف تقرير صحفي إسباني، عن حقيقة توصل برشلونة 
التفاق م�ع األرجنتين�ي ليونيل مييس، قائ�د الفريق، حول 

تجديد عقده.
وينتهي عقد مييس مع برش�لونة بعد أس�بوع من اآلن، ولم 
يعلن أحد الطرفني التوصل التفاق حول التجديد حتى اآلن.

وأك�د مص�در مق�رب م�ن مي�يس، لصحيف�ة »س�بورت« 
الكتالوني�ة، أن الربغوث األرجنتيني لم يتوصل التفاق حول 
تجدي�د عق�ده مع برش�لونة حتى اآلن، عىل عك�س األخبار 
املنترشة والتي تفيد بمنحه خوان البورتا، رئيس برش�لونة، 
موافقت�ه ع�ىل التجديد.وأضافت الصحيفة، أنه س�بق وأن 
ق�دم خوان البورتا عرًضا ملييس بالتجديد ملدة موس�مني، إال 
أن النج�م األرجنتيني لم يرد حتى اآلن.وأش�ارت الصحيفة، 
إىل وج�ود محادثات يومية، ورغبات متبادلة يف االس�تمرار، 

لكن ال يوجد يشء رسمي حتى اآلن.
يذك�ر أن خوان البورتا رئيس برش�لونة، رصح مؤخرًا بأنه 

متفائل بشأن موافقة مييس عىل عرض التجديد قريًبا.
م�ن جه�ة اخ�رى وضع ري�ال مدريد خط�ة بديل�ة لتعزيز 
هجوم�ه، يف ظ�ل صعوب�ة التعاقد م�ع النرويج�ي إيرلينج 
هاالند، مهاجم بوروس�يا دورتموند، هذا الصيف، بحس�ب 

تقرير صحفي فرنيس.
ويعت�رب هاالند أولوية لدى اإليطايل كارلو أنش�يلوتي، املدير 
الفني لري�ال مدريد، لكن دورتموند ال ين�وي التفريط فيه، 
خ�ال املريكاتو الصيفي الج�اري، إال بمقابل ضخم للغاية.
وبحس�ب موقع »le10sport« الفرن�يس، فإن النادي امللكي 
وجه بوصلته نحو األرجنتيني الوتارو مارتينيز، مهاجم إنرت 
ميان املس�تهدف منذ وقت طويل من قبل برشلونة، لضمه 

املوق�ع يف حال فش�ل التعاقد مع هاالند.وأضاف 
أن ريال مدريد، يرغب يف اس�تغال 

األزم�ة املالية الت�ي يعانيها 
 ، ي ر و ت�ز ا لنري ا

جت�ه  حا و
ف�ري  لتو

ميسي لم يحسم موافقته على التجديد.. والريال يخطط القتناص مارتينيز
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حس�م الرصب�ي نوف�اك ديوكوفيت�ش، 
املصن�ف األول عاملي�ا بني العب�ي التنس 
يف  املش�اركة  م�ن  موقف�ه  املحرتف�ني، 
أوملبي�اد طوكيو 2020، حس�بما أعلنت 
زورن�ال(  )سبورتس�كي  صحيف�ة 

الرصبية.
ووفقا ملا ذكره املصدر، نقا عن االتحاد 
الوطني للتنس، ف�إن »نوفاك أكد رغبته 
يف املش�اركة يف األلع�اب األوملبي�ة«، وقد 
تم إدراج اس�مه يف القائمة التي أرسلتها 

هذه املؤسسة للجنة األوملبية الرصبية.
وذكرت الصحيفة بأن ديوكوفيتش، كان 
ق�د أعرب يف املايض ع�ن رغبته يف الفوز 
بميدالية أوملبي�ة ذهبية، وهي جائزة لم 
يحققها من قبل، إال أنه نال الربونزية يف 

أوملبياد بكني 2008.
وبذل�ك، ينضم ديوكوفيت�ش إىل الرويس 
دانييل ميدفيديف، املصنف الثاني عامليا، 
الذي أكد بدوره أنه سيش�ارك يف أوملبياد 
طوكيو، يف حني أعلن اإلس�باني رافائيل 
نادال، املصنف الثالث، أنه سيغيب عنه.

بات النجم املغربي أرشف حكيمي، ظهري أيمن إنرت 
ميان، أق�رب إىل االنضمام لباريس س�ان جريمان، 

بحسب تقرير صحفي إيطايل.
فق�د ذكرت ش�بكة »س�كاي س�بورتس إيطاليا«، أن 

الن�ادي الفرن�يس يتقدم عىل تش�يليس يف س�باق ضم 
حكيمي، خاصة أنه سيلبي مطالب إنرت ميان.

وأضافت الش�بكة أن س�ان جريمان متمس�ك باملغربي 
ألقىص درجة، ويس�عى إلنه�اء الصفقة بحل�ول األحد 
املقبل.وس�بق أن أخ�رب إنرت ميان األندي�ة املهتمة، بأنه 
لن يقبل ببيع حكيمي س�وى بش�كل نق�دي، ولن ينظر 
يف أي ع�روض لصفق�ات تبادلي�ة، وهو م�ا عزز فرص 

الباريس�يني يف إنج�از األم�ر.وكان تش�يليس قد تقدم 
بعرض إلنرت، يش�مل دفع 60 مليون يورو باإلضافة 

ملاركوس ألونس�و، لكنه لم يلق قبول النرياتزوري، 
فيما رفع سان جريمان عرضه إىل 70 مليون يورو.
وطل�ب النادي اإليط�ايل يف البداي�ة 80 مليون يورو 

لبي�ع حكيمي، لكنه مس�تعد لتخفيض املبلغ إىل 70 
مليونا، من أجل االنتهاء من الصفقة رسيًعا.

وأكدت »س�كاي س�بورتس إيطاليا« أن رغبة أسد 
األطلس األوىل، هي االنتقال لباريس سان جريمان 

.

أعلن االتح�اد الهولندي لك�رة القدم، 
أن مهاجم�ه س�يضطر للغي�اب ع�ن 

مباري�ات بطول�ة أوروب�ا، عق�ب تعرضه 
إلصابة بالركبة.

ويتعلق األمر باعب إشبيلية، لوك دي يونج 
)30 عام�ا(، الذي ش�ارك بدي�ا يف مباراتني 

ببطول�ة أوروب�ا، قب�ل أن يتع�رض لإلصابة 
خ�ال التح�ام م�ع زميل�ه ك�ودي جاكبو يف 

تدريب�ات هولن�دا، عق�ب ي�وم من الف�وز عىل 
مقدوني�ا الش�مالية )3-0(، يف آخ�ر مباري�ات 

الطواحني بدور املجموعات.
 وقال االتح�اد الهولندي يف بيان »مهاجم إش�بيلية 

ال�ذي خ�اض 38 مب�اراة دولي�ة، أصي�ب يف الرباط 
الداخ�ي للركب�ة، ونتيجة لذلك لن يتمك�ن من اللعب 

مجددا يف بطولة أوروبا«.
وال تسمح قواعد االتحاد األوروبي )اليويفا( باستبدال 
العب�ني، يف هذه املرحلة من البطولة، باس�تثناء حراس 

املرم�ى املصابني، لتتقل�ص قائمة هولن�دا بذلك إىل 24 
العبا، قبل خوض دور ال�16 يف بودابست، األحد املقبل.

ديوكوفيتش يؤكد 
مشاركته في 

أولمبياد طوكيو

بايرن ميونخ يقرر التفاوض مع هاالند

أعل�ن منظمو بطولة العال�م للدراجات النارية، 
إلغ�اء جائزة الياب�ان الكربى، بس�بب مصاعب 
وب�اء  وس�ط  اللوجس�تية  والقي�ود  الس�فر 

كوفيد-19.
وس�تقام ب�دال منه�ا جائ�زة أمري�كا الكربى يف 

أوستن، مطلع أكتوبر ترشين األول.
ونتيجة لذلك، س�تقام جائ�زة تاياند الكربى بني 
15 و17 أكتوب�ر ترشي�ن األول، بع�د أس�بوع من 

املوعد األصي.
وكان م�ن املف�رتض أن يق�ام س�باق الياب�ان، يف 

األسبوع األول من أكتوبر ترشين األول.
وأُلغيت جائ�زة فنلندا الكربى، الت�ي كانت مقررة يف 
تموز املقبل، بس�بب قيود الس�فر، م�ا دفع املنظمني 

إلقامة سباقني يف النمسا، يف آب.

يرغ�ب إنرت ميان يف الحص�ول عىل خدمات أحد نجوم برش�لونة، خال املريكات�و الصيفي الجاري، 
بحس�ب تقري�ر صحفي كتالوني.ويعاني إنرت من نقص واضح يف مرك�ز الظهري األيرس، خاصة بعد 
رحيل الثنائي ألكسندر كوالروف وأشي يونج.وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية، فإن 

إنرت قرر تقديم عرض لربشلونة، من أجل ضم ظهريه جوردي ألبا خال املريكاتو الصيفي الحايل.
ويمت�د عقد ألبا مع البارس�ا حتى صيف 2024، إال أنه ليس بال�رورة أن يكمل عقده يف كامب نو، 

خاصة أن البلوجرانا يبحث حالًيا عن ظهري أيرس جديد.
وس�بق أن أش�ار خوان البورت�ا، رئيس النادي الكتالون�ي، إىل أنه ال يوجد العب يضمن اس�تمراره يف 

كامب نو بنسبة 100%، باستثناء ليونيل مييس ومارك أندريه تري شتيجن.

كش�ف تقرير صحفي إسباني، عن 
ارتب�اط اس�م الكولومب�ي خاميس 
رودريجي�ز، نجم إيفرت�ون، مرة أخرى 
ه�ذا  مدري�د،  أتلتيك�و  إىل  باالنتق�ال 

الصيف.
وسبق وأن حاول أتلتيكو ضم خاميس 
قب�ل موس�مني عندم�ا كان العًب�ا يف 
صفوف ريال مدري�د، لكن املرينجي لم 

يوافق عىل انتقاله للجار اللدود.

وبحس�ب صحيف�ة »مون�دو ديبوريتف�و« 
اإلسبانية، فبمجرد خروج خاميس من ريال 
مدريد الصيف امل�ايض، وانتقاله إليفرتون، 
بدا وأن الصفقة يمكن أن تتم بشكل أسهل.
وأضاف�ت الصحيف�ة، أن خامي�س نفس�ه 
يرغب يف الرحيل ع�ن إيفرتون، خاصة بعد 
عودة مدربه يف ري�ال مدريد وبايرن ميونخ 

كارلو أنشيلوتي إىل سانتياجو برنابيو.
وأشارت الصحيفة، إىل أن خورخي مينديز، 

وكي�ل خامي�س، س�وف يع�رض خدماته 
عىل أتلتيكو وميان ونابويل، مقابل رس�وم 

ترتاوح ما بني 10-20 مليون يورو.
بينما ستكون هناك صعوبة كبرية يف عودته 
إىل ريال مدريد، رغم وجود أنباء تفيد برغبة 

أنشيلوتي يف إعادته مرة أخرى.
واختتم التقرير، بأن أتلتيكو مطالب بإجراء 
العدي�د من التعديات يف س�جل الرواتب، إذا 

أراد ضم خاميس هذا الصيف.

مرة اخرى.. اسم خاميس يرتبط بأتلتيكو مدريد

الغاء سباق اليابان
 للدراجات النارية

إنتر ميالن يسعى للتعاقد مع جوردي البا

دي يونج يغيب عن
 باقي مباريات هولندا

حكيمي يقترب من صفوف سان جيرمان
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ْيـِل ُيـْنـِسـي اْخــِتــَلُف الــنَّــَهــاِر َواللَـّ
ــَبــا َوأَيَّــاَم أُْنــِســي  اْذُكــرَا لِــي الــصِّ

َوِصـــَفـــا لِـــي ُمـــَلَوًة ِمــْن َشــَبــاٍب
َراٍت َوَمـــسِّ  ُصــــوَِّرْت ِمـــْن َتـــَصـــوُّ

ُعـوِب َوَمـرَّْت  ـَبـا اللَـّ َعــَصــَفـْت َكـالـصَّ
ِســــَنــــًة ُحــــلْـــوًَة َولَـــذََّة َخـــلْـــِس

َوَسـَل ِمـْصـَر َهـْل َسـَل الْـَقـلْـُب َعـْنـَها 
ـي أَْو أََســا ُجــرَْحــُه الــزََّمــاُن الْـُمـؤَسِّ

ـَيــالِــي َعــلَــْيــِه ــَمـــا َمـــرَِّت اللَـّ ُكـــلَـّ
ـي َيـالِـي ُتـَقـسِّ  َرقَّ َوالْــَعــْهــُد ِفــي اللَـّ

ُمـــْســـَتـــَطــاٌر إَِذا الْــَبــوَاِخــُر َرنَّــْت
ـْيــِل أَْو َعــوَْت َبــْعــَد َجــرِْس َل اللَـّ  أَوَّ

ـْفـِن َفـْطـٌن ـُلـوِع لِلـسُّ َراِهـٌب ِفـي الـضُّ
ــَمــا ُثــْرَن َشــاَعــُهــنَّ ِبــَنــْقــِس  ُكـــلَـّ

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

 جلل الدين الرومي 
 باألمـس كنت ذكيـاً فأردت أن أغـر العالـم .. اليوم أنا 
حكيم ولذلك سأغر نفيس. يا سيدي ال تسلمني إىل إغواء 
النفـس .. ال ترتكني مع أٍي سـواك لخـويف مني .. أرسع 
إليك أنا منك فأعدني إىل. إظهر كما أنت وكن كما تظهر. 
الرشيعة التي ال تمنح اإلنسـان شيئاً فهي غر حقيقية. 
ُكنت أسـمع إسمي وال أري نفيس ، كنُت منشغلً بنفيس 
، لكني أبدا لم أكن مستحقاً لها وحني كان و خرجت من 
نفـيس .. وجدت .. نـفســي. فإن تطلـب اللؤلؤ ، عليك 
بالغـوص يف عمـق البحر فما عىل الشـاطئ غـر الزبد. 
تعلمت التفكر .. بعدهـا تعلمت التفكر داخل قوالب .. 
بعدها تعلمت أن التفكر الصحيح هو التفكر من خلل 

تحطيم القوالب.

عبقرية السينما وحكمة الفلسفة
 عزيز الحدادي

كل رؤيـة لألشـياء، ال يمكـن أن تكـون إال رؤية 
لجيـل بكاملـه، ولعل رؤيـة اإلنسـانية ال يمكن 
أن تختلـف باختلف األمكنة، فالفيلم يشـاهد يف 
الوجود بالطريقة نفسـها التي يسـمع فيها نغم 
املوسيقى، وجمالية اللوحة، إنه استطاع أن يبدع 
صـوره ويخلـق منهـا القديسـني ويجربها عىل 
أن تكـون جميلـة ومحركة للبتهاج اإلنسـاني، 
خاصـة أن الفيلم ال يبحث عن اللغة السـينمائية 

املعقدة التي يختفي وراءها الفيلسوف.
فعبقرية السـينما خاصة بها، تستثمرها يف نرش 
املعرفة يف العالم، وتدعـو الناس إىل تجاوز حدود 
وعيهـم، بممارسـة رياضـة روحية، بـل القيام 
بإصلح أخطاء الـروح، من خلل فتح املصالحة 
مـع جمالية الفن وشـاعرية الصورة، عىل الرغم 
مـن أنهـا تعتمـد عـىل إثنوبيـا حديثـة، فمع أن 
أنشـتاين مثـل أضحى موضـوع فكر السـينما 

راهنيا يف اليومي .
الواقع أن بعض النقاد اعتربوا السينما مجرد آلة 
تحتقر املرسح، الذي توقف عن الكلم أمام عنفها 
التجـاري، لكن الحكمـة تقول، إنهـا آلة عجيبة 
تتحكـم يف الزمـان واملـكان، كاملـرسح والحيـاة 

اليوميـة، ولعل هذا بالـذات ما سـيجعلها تنجو 
من الهدم الهيدغري للتقنية، التي مزقت كينونة 
اإلنسـان، فالعمل السـينمائي يتخـذ أصالته من 
قدرته عىل تحريك الصورة يف املكان بقوة الزمان، 
إنها وفرت دعما للنظرية الفيزيائية عن النسبية، 
كما تركها أنشـتاين، وطورها املخرج إزنشتاين 
.ففـي هذا التفاعل بني التقنيـة والعلم، والتقنية 
والفن، يمكن صياغة إشـكالية فلسفة السينما، 
وإذا كنـا قد تعمدنـا االنطلق مـن موقف بعض 
الفلسفة من تلك األفلم التي شاهدوها ورسمت 
يف أعماقهـم ذكريات جميلة، فإن هدفنا كان هو 
دفع الفلسفة إىل اخرتاع نفسها من جديد يف عالم 
السينما، إذ ينبغي عىل اآلراء الفلسفية، وأسئلتها 
أن تصبح مرئية عىل شـكل صور شاعرية تحقق 

إستطيقا الذات، بلغة نيتشويه .
لـم يسـتطع هيدغـر هـدم التقنية، عـىل الرغم 
من األدلـة الربهانية التي قدمهـا بصدد خطورة 
التقنيـة عـىل اإلنسـان، ألنهـا بقـدر مـا تدعي 
إسـعاده، بقدر ما تسـعى إىل تدمـر العالم الذي 
يعيـش فيـه، النووية ألكـرب حجة عـىل ذلك، بيد 
أن عـدم قدرة هيدغـر، ال يمكن اعتبارها فشـل 
لفيلسـوف الوجـود والزمان يف مواجهـة التقنية 

التـي تفتقـد إىل ملكـة الفكـر، بـل اصطدامـه 
بالسينما التي تبدع بالتقنية، وتحتمي وراء الفن 
وفلسـفة الجمال، وبلغـة الفلسـفة إنها تقنية 
بالعرض فنية بالذات، أو باألحرى فنية باملاهية، 
تقنيـة يف الظاهر .وبمـا أن هيدغر يف محارضته 
عن أصل العمل الفني، يتساءل عن حقيقة العمل 
الفني انطلقا من الفنان، الذي يضع الحقيقة يف 
العمل الفنـي: »هل ينبغي أن نبعـث حني نقول: 
الفن هو وضع الحقيقة نفسـها يف العمل الفني، 
وليـس تقليدا للواقع«. هكـذا يرتك هيدغر العمل 
الفني يحدثه عن الحقيقة، خاصة أن الفيلسوف 
مطالـب بتلبية نـداء الحقيقـة، إذا كان يرغب يف 
السكن بجوار الوجود، ويتمتع بالسعادة، ألن من 
يريد أن يكون سعيدا ال بد له أن يتفلسف، ذلك أن 
الفلسفة تمس اإلنسان يف صميم ماهيته، ألنها ال 

تتناول بالبحث إال ما يمس ماهيته .
فثمة حقيقـة تنتظر من يلبـي نداءها، كما لبى 
هيدغر نداء حقيقة العمل الفني، وهذه الحقيقة 
تـؤرخ لتاريخهـا القصـر يف الفن السـابع، من 
خـلل مواجهتهـا مـع أسـئلة الوجـود والزمان 
والحيـاة واملـوت، والجمـال والبشـاعة، والخر 

والرش، والسعادة والشقاء.

نصوص 

»1«

الرمال التي

الترسُم عىل ظهرها 

أقدام املارة

التنتمي للشواطئ

وال تعرف

 وجهة السفن. 

»2«

وموبوءون 

 قبل ان تأتي

 الجائحة

وللكمامات بقية. 

»3«

كل الذين دنوا مني

يف حالة السكون 

صاروا

ريشاً مع أول

 هبة ريح. 

»4«

اريُد

أن أدَس رأيس يف املاء

ألهرب لربهٍة

 من هذا الضجيج. 

»5«

أريد

أن اهمَس لنفيس
 بنفيس خوفاً

 ان تتلقفها

أذن الحائُط وأصر 

خرباً عاجلً للغرِف. 

يل رغبة

أن اسرتجع

 كل الخطى

 التي مشيتها

يف دروب األصدقاء

 العالقة يف الرتاب. 

أعمال التشكيلي مكي حسين تعيد حالة التوازن مع العالم 
عبر اكتشاف القدرات الخفية لفن النحت

يرى الناقد جمال العّتابي إن أعمال الفنان التشكيلي 
مكي حسين تعيد حالة التوازن مع العالم عبر اكتشاف 

القدرات الخفية لفن النحت.وقال العتابي في قراءة 
نقدية خص بها )المراقب العراقي( :

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
لـم يكـن ممكنا أن تسـتمد 
االشـكال النحتيـة للفنان 
مكـي حسـني ديمومتها 
التأثر، لكنها  من محيط 
رغـم رغـم ذلـك صارت 
أعـادت  إيصـال  قنـاة 
حالة التـوازن مع العالم، 
األلفـة  روح  ومنحتهـا 
الحميمـة باإلنسـان، وهـذا 
هو الـرس يف ديمومة فن مكي 
حسـني، ألنه، بمعنى ما يحمل يف 
طياته روح الزمن الراهن، ومعطيات 
الزمن اآلتي. وقد أدركه الغياب عن الوطن، 
وبعَد عنه، عندما تغـّول الكابوس ليزرع الخوف 
والرعب يف البيوت، وبدأ تكدْس املوت عىل األبواب، 
فكانت الرحلة األوىل للمنايف، وكان مكي حسـني 
قـد انتهـل مـن كل الروافـد والينابيـع واألنهار 
الرافدينية، متأثراً بالتجارب التشكيلية العراقية 
الرائدة، إنها اللحظة الفارقة، التي شـهدت بداية 
التحوالت الثقافيـة والفنيـة، ترافقها محاوالت 
النفـاذ بالتجربـة الشـخصية إىل أعمـاق الحياة 
العراقية، وإستيعاب صورة اإلنسان فيها، يف 

تحوالته الوجدانية والفكرية.
وأضـاف : ان مكـي حسـني الفنـان 
املولود يف البرصة عام 1947، املتخرج 
مـن معهـد الفنـون الجميلـة عـام 
1967، شـارك مع فنانـني عراقيني 

يف معارض عديدة يف عقد السـبعينيات من القرن 
املنرصم، وواصل املشـاركة بعد مغادرته العراق، 
عام 1979، وكان آخر معرض شخيص له، أقامه 
يف مدينـة الهـاي الهولنديـة، عرض فيـه تمثاله 
)رصخة من عمق الجبال( الذي أدان فيه مجزرة 

)بشتاشان( ضد فصائل األنصار يف كردستان.
وتابـع :منـذ أول تمثـال برونزي نفذه حسـني، 
)الرجـل صاحب الجنـاح( قبل أن يختـار املربع 
كثيمـة تعبريـة يف أعمالـه اللحقـة، كان مكي 
يبحـث بقلق واضح عن الشـكل الرامز لطموحه 
يف تحقيق شخصية تنسجم وروح العرص، تلّفت 
إىل كل الجهـات، اسـتعار الرمـوز، وذهب إىل كل 
ما جنحه من أخيلـة، وما أحياه من أفكار، تمثل 
حقيقتنـا الزمنيـة، التـي نحيا داخل أسـوارها، 
فكانـت الرحلة املضنيـة يف مجملهـا البحث عن 
الحرية.وأشار اىل ان الناقد التشكييل عادل كامل 
يقول: شهدت أعوام السـتينيات، تشكل حضور 
إىل جانـب تجـارب  مجسـمات مكـي حسـني، 
إسماعيل فتاح، طالب مكي، اتحاد كريم، جوشن 
إبراهيـم، مقبل جرجيس، خلود سـيف، فرحان، 
فضـًل عن نشـاطات الـرواد، وتمسـكهم بأكثر 
الصياغـات إقناعـاً، ديالكتيك املخيـال بالذاكرة، 
أو املعـارصة باملوروث، كما يف تجربة عبد الجبار 
البناء، محمد الحسـني، صالـح القره غويل، عبد 
الرحمن الكيلني، مران السـعدي، لتشـكل هذه 
السنوات، روحاً حية كما وصفها الشاعر فاضل 
العزاوي.واسـتطرد :اعتمـد مكـي خامة الربونز 
يف أغلـب أعماله النحتية، وكـرّس جهده لتطويع 

هـذه الخامـة، يف التأكيـد عىل موضوع الجسـد 
املحـارص، املكّبـل، يف مواجهـة شـاقة لإلفلت، 
وتفجر الطاقات الحبيسـة، التـي تريد أن تعلن 
عـن ذاتها، للنطلق بحرية، إن مثل هذه املعادلة 
الصعبة، تفيض إىل حالة من اللتوازن مع العالم، 

الـذي يحـاول فيـه مكـي، أن 
يبقى عىل علقة سليمة به، قد 
ال تسـعفه يف املـيض بالتجربة 
نحو نهايتها، ألنه، حينما يقف 

إزاء كل جربيـات الحيـاة، ويواجـه امتحاناتهـا 
ومعضلتهـا، يجد أنه يف حاجـة إىل معني متجدد 

من طاقة الحياة ال ينضب.
وأوضـح : إن أعمال مكي حسـني تدعنا دائماً يف 
مواجهة عالم ال يحتمل أكثر من ذي قبل، ما دام 
الفنـان يعرف كيف يزيح ما كان يضايق نظرته، 
ليكتشف ما سيبقى من اإلنسان، عندها ستنحى 
األعذار الكاذبة، ليصبح حنينه للوطن عىل درجة 
من القوة، تهبه القـدرة لينجح يف بحثه، بحث ال 
يتناول اإلنسان وحسب، بل يمتد إىل كل األشياء، 
ويبـدو يل أن فن مكي يريد اكتشـاف هذا الجرح 
الـرسي عنـد الكائنـات، وحتـى األشـياء لكـي 

يضيئها.
ولفـت اىل إن منحوتـات مكـي تـزرع يف نفـس 
املتلقي إحساسـًا غريباً، إنها تبدو مألوفة تسر 
يف الطريـق، إال أنهـا يف أغـوار الزمـن، ال تكـف 
عـن االقـرتاب، أو الرتاجـع، وإذا مـا حاولنـا أن 
نروضهـا، ونقرتب منها، تبـدو أليفة، مفهومة، 
صـادرة عـن رجل ال يكـف عن الجسـارة، وهي 
واحـدة من سـمات تميـزه، فما تطرحـه أعمال 
حسـني من األفـكار والتداعيات كثـرة، وتنتزع 
موضوعاتـه شـموليتها مـن كثافـة حضورها 
الحـي، وهي تحمـل خصوصيتهـا، وامتيازاتها، 
يف ارتيـاد املجاهيل، والبحـث عن تجارب جديدة، 

يقع من خللها عىل بعض الحلول 
إنسـانية،  ملعضـلت  التشـكيلية 
وهكذا استطاع مكي أن يستخدم 
قدرتـه بالنحـت يف إغنـاء تعبره 
الوجـودي. ومنحه قدراً كبراً مـن الحركة، فهو 
ال يكتفي بعرض عمله النحتي عىل قاعدة وسط 
صالـة العـرض، وأن يقيـم حواراً مع سـطحها 
الخارجي، بـل عمد إىل تكثيـف الطاقة يف العمل 
الفنـي ذاته، وأعطى للمشـاهد قـدرة اخرتاقه، 
واإلحسـاس به، بحيث يصبح يف النهاية جسـداً 
يتحرك، ويومض، ويبعـث األصوات، حتى يأخذ 
باملتلقي إىل اكتشـاف املنابع الخفية لقدرات فن 
النحت.وأكمـل : ان الفنان مكي حسـني منحاز 
لإلنسـان، مرتبط به، بوشـيجة متينـة، ملتزم 
بقضايـاه ال يحيد عنها، طيلـة حياته الفنية، ال 
يتصدى بشـكل مجازي، أو متخيل، بل يثر لدى 
املتلقي إحساسـه بعرص مخرتق مـن األعماق، 
ومطعون بأخلقيته، هذا املنحى يمكن تلمسـه 
يف مجموعته نحتية موضوعها األول، هو رفض 
االحتلل األمريكي للعراق، نذكر منها عىل سبيل 
املثال: قسـم الثـوار أمام شـجرة آدم، انتفاضة 
مقطوعي الرؤوس، من أجل وحدة الوطن، رعب 

الحرب، الشهيدة، رفض ومقاومة.
وختـم :إن املسـلّمة التي تختـزل الكلم، تفيض 
بنـا إىل حقيقـة واحـدة ندركها، هـي أن الفعل 
الفني لدى مكـي يبدو متطابقاً مع أفكاره التي 
ترجمها بدقة عىل درب سـنني عمـره، وتاريخه 

الفني. 

مكي حسين

جلسة شعرية 
افتراضية في 
اتحاد األدباء 

املراقب العراقي/ خاص
لألدبـاء  العـام  االتحـاد  أقـام 
العـراق، امـس  والكّتــــاب يف 
االربعاء، جلســــــة شـعرية 
لنخبـة  افرتاضيــــــــــــة 
مـن الشـعراء بثُّـت مـن قاعـة 

الجواهري.
وقـال املتحدث الرسـمي باسـم 
االتحاد عمـر الرساي يف ترصيح 
العراقـي  )املراقـب  بـه  خـص 
لألدبـاء  العـام  االتحـاد  ان   :)
والكّتـاب يف العراق اقام جلسـة 
شـعرية افرتاضية  لنخبـــــة 
من الشـعراء هم كل مـن مهند 
الصلف  الخيكانــــي و عمـار 
وباسـم  الخيـاط  ومصطفـى 

محمد وسامر سعيد
واضـاف : ان الجلسـة أدارتهـا 
الشـاعرة د.راوية الشاعر وذلك 
حزيـران    23 األربعـاء  يـوم  يف 
2٠21وقد بثُّت الجلسة من قاعة 
الجواهـري )مـن دون حضـور 
ونشــــــــرت  جمهـــور(، 
مبـارشًة عـىل صفحـة االتحاد 
العام لألدبـاء والكّتاب يف العراق 
واملجموعـات  والصفحـــــات 

املرتبطة األخرى.
وختم :شـكـــــراً لكم لحسن 
الكرتونيـا  والتفاعـل  املتابعـة 
االلتــــــــــــزام  لضمـان 
وحفاظاً  الوقائيـة  بالتعليمـات 
الفـروس  عـىل صّحتكـم مـن 

اللعني.

 قرب افتتاح قاعة »طه باقر« للمخطوطات 
املراقب العراقي/ متابعة...

اآلثـار  هيـاة  رئيـس  اعلـن 
د.ليث  والتــــــــــــراث 
قـرب  عـن  حسـني  مجيـد 
قاعـة طـه  افتتــــــــاح 
باقـر للمخطوطـات التي تم 

تأهيلها مؤخرا.
القاعـة تضـم  :ان  وأوضـح 
عـددا مـن الخـــــــزانات 
الخاصة باملخطوطــــــات 
تحتــــــــــوي  والتـي 
عـىل اكثرمـن ٨4 مخطوطة 
و34 لوحــــــــــة ووقع 
خطيــــــــــــة  وادراج 
أدوات  اىل  باإلضــــــافـة 

علمية وخطية.
املخطوطـات  ان  اىل  وأشـار 
هـي  القاعـة  يف  املوجـودة 
مخطوطـات نفيسـة ونادرة 
منهـا خزائنيـة وبخـــــط 
العلماء  وبعــــض  املؤلفني 
وتعـود ملــــــدارس عربية 
واسـلمية يف مجــــــــال 
والفقـــــه  واآلدب  اللغـة 

والنســـــــــب  والحديث 
الرشيـــــــــف والفلكـي 
والرياضيـات فضـــل عـن 

االدعيــــة واألذكار وعلـوم 
الـرق  مـن  وقطـع  القـرآن 

واملصاحف املزوقة.

 عبدالحفيظ بن جلويل
ال يمكـن أن يتكثـف الوعـي بالكتابـة 
واإلبداع بدون االهتمـام بتجارب الرواد، 
الذيـن تترسب حياتهم يف سـرهم، كما 
املـاء الجـاري يف عـروق النبتـة. تقرتن 
الكتابـة كثرا بمسـعى الحريـة، وليس 
أجدى من أن ندفع الكتاب إىل أن يتناولوا 
مسـارات حياتهـم، كمـادة للكتابة عن 
أنفسهم، إنها الذاتية األكثر موضوعية، 
ألنهـا قرينة الجمال، ذلـك هو موضوع 
الكتاب الحـواري الذي أنجزتـه الكاتبة 
واإلعلميـة نـوارة لحرش، مـع الكاتب 
مـرزاق  الراحـل  واملرتجـم  والروائـي 
بقطـاش. نسـجت األسـئلة بكثـر من 
الشعرية، واستطاعت أن تستخرج منه 
مشاعر محبة الكتابة والجمال، وافتكت 
منـه مـا كان ينفر من الحديـث عنه، يف 
كتاب/حـوار: »مرزاق بقطـاش… ذلك 

الذي حكى البحر«.
تصف املحـاورة وضع مـرزاق بقطاش 
مـع الكتابـة بقولها: »ال فضـاء أرحب 
من فضاء الكتابـة. فالكتابة هي البحر 
اآلخر الذي ينتمي إليه بقطاش..«. يأتي 

من البحر أو من الكتابة، ليس للتنفيس 
عـن الهاجـس يف العثـور عـىل اإلجابة، 
لكـن إلدراك العمـق الذي يودعـه البحر 
يف مسـاحة الكلمـات، لعـل الكتابة عند 
مـرزاق تعّب من ذلـك الفضاء االختليف، 
باعتبـاره مرتِجمـا يأتـي من التشـابك 
الحساسـة  التماسـات  عنـد  اللغـوي 
للختـلف. يتطلـع بقطـاش إىل الحياة 
عـىل أسـاس أن الكتابة والقـراءة هما 

تقـوم  اللـذان  الفريـدان  الجوهـران 
عليهمـا، »أنـا إنسـان يحـب القـراءة 
والكتابة، ويكفيني فخرا أن الله وهبني 
شيئا منهما«، هكذا تقول املحاِورة، إنه 
كان يقـول لها، فعند هـذه التخوم التي 
ال تقبل التفسـر عىل أنها يشء آخر غر 
احرتاف السؤال عند عتبة اللغة، يتشكل 
النص باعتباره مكنـة الوجود يف الحياة 
بأدوات الجمال التي تكشـف عن النص 

الـذي ال ينقـال ألنه مسـتمر يف ديمومة 
التحول.

وطد بقطـاش كما يقول تلقائيا وهو يف 
سـن »الثالثة من العمر، عـام 194٨… 
العلقـة بـني القـراءة والكتابـة«، هذا 
الوعـي املبكـر، ربما يكـون إذ ذاك وعيا 
سـطحيا، لكـن أهميتـه تتجـىل يف ذلك 
املصـدر الذي تتفجر من أوعيته الكتابة، 
التـي ال تأتـي مـن فـراغ، ولهـذا نجده 
يتسـاءل: »وبالفعل هل يسـتقيم إبداع 
أدبـي بدون قراءة بمعناهـا العام؟« إنه 
سـؤال اإلحـراج بالنسـبة للمتـرسع إىل 
الكتابة بدون أن تسـتوي الجسور إليها 
عىل قواعد اسـتلهام الخيال، التي تتأكد 
عرب تغذية الذهن بحيـوات الذين مضوا 
عـىل درب الكتابـة، إنها التجـارب التي 
تدفـع التخييـل إىل مداياتـه القصـوى، 
إلنتاج وعـي بالكتابة يسـتمد قوته من 
تجربة اآلخر، مدمغا بخصوصية متولدة 
عن التمييـز، بني أن أتلقـى للتخزين أو 
أتلقـى لإلبداع، ولهـذا فبقطاش يرى أن 
الكتابة اإلبداعيـة تتطلب ثلثة رشوط: 
القراءة الجادة، الكتابة كل يوم والتأمل.

الوعي بالكتابة في »مرزاق بقطاش… ذلك الذي حكى البحر«

عبدالله حسين 



A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r Almuraqeb Aliraqi حصيفة-يومية-سياسية-عامة �سحيفة-يومية-�سيا�سية-عامة

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.

نور 9
على 
نور

اس�تقبلت محافظ�ة دياىل املوس�م الزراع�ي الصيفي 
بشح املياه الذي بات يهدد املحافظة بالجفاف.

وق�ال مدير دائ�رة زراعة دياىل حس�ن خضري عباس: 
إن »دائ�رة الزراعة تضع يف كل موس�م خططاً زراعية 
لجمي�ع أنواع املحاصيل«، الفتاً اىل أنه »يف هذا املوس�م 
الصيف�ي تم إعداد خطة اعتيادية تتناس�ب مع املوارد 
املائي�ة وضعت يف حس�ابتها انخفاض منس�وب املياه 
وش�حتها ،وذلك باستبعاد زراعة بعض املحاصيل مثل 
ال�ذرة الصفراء والش�لب م�ن مناطق أس�فل حمرين 

والخالص وكنعان وعدد آخر من املناطق«.
وأض�اف أن » الخط�ة ش�ملت فقط تجهري البس�اتن 
املعم�رة باملي�اه الت�ي تعت�ر س�لة بغ�داد لديمومتها 
واملحافظ�ة عليها عن طريق املراش�نة ،وأيضاً تجهيز 
محط�ات اإلس�الة بمي�اه ال�رب«، مبين�اً أن�ه »ت�م 
االجتم�اع مع املوارد املائية وحصلنا عىل مياه لس�قي 
)10240( دونم�اً من نهر دجلة واملعروف أن الطبيعي 

تجهيز مياه لزراعة أكثر من ) 100000( دونم«.
وأشار عباس اىل أن »مديرية الزراعة مستمرة بتوجيه 
املزارع�ن الس�تخدام ال�ري باملرش�اة والتنقيط ألنها 
أقل اس�تهالك للمياه«، منوهاً بأنه يف »املوس�م الحايل 
لدين�ا )7000( دونم منها )5000( مزروعة بمحصول 
الرقي و)2000( مزروعة بالبطيخ يف ش�مال الخالص 
والعظي�م وه�ذه األرايض %90 منها ي�روى بالرش أو 

التنقيط«.
وتاب�ع أن »هن�اك خطط�اً لحفر آبار للمي�اه الجوفية 
وفق مخططات دائرة حفر اآلبار يف دياىل ،وأيضاً هناك 
دراس�ة لتشغيل خط أيرس الخالص املتوقف حالياً من 
س�د العظيم ،وه�ذا الخط من املمك�ن أن يروي وحده 
)180000( دون�م ،وهن�اك اتصاالت م�ع دول الجوار 
لتعزي�ز الحص�ة املائية للع�راق ودياىل بش�كل خاص 
،ألن أغل�ب املي�اه ال�واردة للمحافظة ه�ي من خارج 
البلد ،وهذا الش�ح هو بسبب قلة األمطال وكمية املياه 
الواردة«، مش�رياً اىل أن »سعة الخزن يف بحرية حمرين 
هي 300 مليون مرت مكعب من غري حساب الرتسبات 

التي تشكلت من السنوات املاضية«. 
وأكد مدير الزراعة أن »هناك مش�اريع عديدة ملعالجة 
ش�ح املي�اه ،ولكنه�ا تحت�اج اىل مبالغ كبرية وس�نن 

طويلة إلنجازها«.
م�ن جانب�ه، لفت امل�زارع رحي�م فليح حس�ن اىل أن 
»الخطة الزراعية لهذا املوس�م لم تش�مل زراعة الذرة 
والشلب وبعض أنواع أخرى من املحاصيل تم زراعتها 
ولم نستفد منها لشح املياه ، واملزارع ) سلمان خلف( 
قال: إن مش�كلة شح املياه كبرية ونحن نستطيع تدبر 
أمر البذور واألسمدة واملكائن وتدبري املياه يشء خارج 
عن إرادة الفالح ،وأن حفر برئ يف مناطقنا يكلف الكثري 
لع�دم وجود مي�اه جوفية قريبة نس�تخدمها للزراعة 
وال�رب ،ل�ذا نناش�د الحكومة ب�أن زراع�ة الحنطة 
والش�عري والذرة وبعض املحاصيل األخرى هي مصدر 
رزقنا وعيش�نا ،وأيضاً البساتن كلها تعتمد عىل املياه 

لديمومتها يف محافظة دياىل .
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قطاع الدواجن
 حجر الزاوية في برنامج غذاء العائلة

حت�ى بع�د أن تزوجتا وغادرت�ا من�زل االرسة وتقول غزل 
بوج�ه عبوس »ع�ىل الرغم م�ن صغر س�ني اال انني كنت 
ش�ديدة االنتباه اىل الغرية التي تكنها ش�قيقتاي لبعضهما 
البع�ض، فهم�ا م�ن املس�تحيل أن تتفق�ا عىل ام�ر ما او 
تتش�اركا اش�ياءهما معاً، فكلتاهما ترفض وجود االخرى 

وان تقبلته فعىل مضض«.
ترى الباحثة بالش�ؤون النفس�ية واالجتماعي�ة الدكتورة 
ندى العابدي أن االطفال يولدون وبداخلهم نوع من التعلق 
العاطف�ي تج�اه االب او االم او من يرعاه�م، وهي حاجة 
فطري�ة يحتاج الصغ�ار اىل تغذيته�ا وفقا لهرم ماس�لو، 
فض�ال عن الحاجات البايولوجية والنفس�ية كي يش�عروا 
باالم�ان االجتماع�ي ويحقق�وا ذاتهم مس�تقبال، وتوزيع 
الح�ب واالهتمام م�ن قبل الوالدي�ن بالتس�اوي بمقدوره 

تحقيق هذا
االمر.

 لم تكن وس�ن طفلة عادية بل عانت من مشكالت صحية 
يف طفولته�ا، م�ا ادى اىل اي�الء االهتمام والخ�وف من قبل 
الوالدين لها بش�كل كبري، اذ توضح غزل ذلك فهي غالبا ما 
تسمع هذا املوضوع من والدتها التي تكرره عىل مسامعها 
دائما، كي ال تتولد الغرية يف قلبها هي االخرى تجاه اختها، 
كما هو الحال مع ش�قيقتها الكرى، وتكمل غزل حديثها 
بالق�ول: »لهند طب�اع قاس�ية وعصبية مفرط�ة، ومهما 
حاولنا انا ووسن احتواءها نفشل بذلك، وهذا االمر يصيب 
ام�ي بالخيبة والح�زن فتلقي بالالئمة عىل نفس�ها، ألنها 
اولت االهتمام والرعاية لوس�ن فقط، واهملت هند بشكل 

واضح ما ولد لديها حقداً تجاه  شقيقتها«.
غالب�اً ما يرتكب الوال�دان اخطاء كث�رية يف تربيتهما، فقد 
يفض�الن االب�ن االكر عىل االصغ�ر او بالعك�س، من دون 
أن ينتبه�ا اىل مخاطر هذا االمر مس�تقبال، وكيف يمكن أن 
يخل�ق الع�داء والبغضاء ب�ن االبناء وقد يمت�د اىل اوالدهم 
واحفادهم مس�تقبال، ولك�ي ال يقع الوال�دان بهذا املطب 

الخطري، تنصح الباحثة بالش�ؤون النفس�ية واالجتماعية 
الدكتورة ن�دى العابدي الوالدين باح�رتام الفروق الفردية 
ب�ن االوالد، ومراعاة ان لكل طف�ل ميزته الخاصة وأن يتم 
توزي�ع الحب واملس�ؤوليات والواجبات بن االوالد بش�كل 

متساٍو وعادل.
مناكف�ات وش�جارات واخت�الف بوجهات النظ�ر ال تكاد 
تنتهي بن االخوين ازه�ر وايرس، فقصتهما ال تختلف عن 
هند ووس�ن كثريا، مع فارق بس�يط وه�و ان والديهما قد 
انفصال وهما صغريان، وكان احدهما االحب اىل امه واالخر 
االق�رب اىل ابيه، فازهر هو االكثر ش�بهاً بوالده كما يقول 
هو، اما ايرس فهو توأم روح امه كما يصفه اخوه.و يشكو 
ازه�ر من التفرق�ة التي يراها يف معامل�ة امه الخيه، فهي 
تفضل�ه بكل يشء وتميزه، وغالبا ما يش�عر ازهر حس�ب 
قول�ه بعدم محب�ة امه ل�ه ومعاقبته�ا له لش�بهه الكبري 
بوالده، ولم يتمكن ازهر من التخلص من هذه العقدة التي 
رافقته حتى بعد أن كر وتزوج واصبح لديه ارسته وعامله 

الخاص عىل حد وصفه. 
يكاد يج�زم علماء النفس واالجتم�اع أن الغرية هي احدى 
القضاي�ا النفس�ية واالجتماعي�ة يف الوق�ت ذات�ه، واالمر 
ينطبق عىل االنفعاالت وردات الفعل التي يبديها الفرد تجاه 
القضاي�ا املختلف�ة، ووفقا للباحث بالش�ؤون االجتماعية 
والنفس�ية ويل الخفاج�ي ف�ان الغرية موجودة ب�ن افراد 
املجتمع باكمله وليس فقط االطفال ولكنها اذا ما نش�أت 
يف الطفولة، فق�د تتحول اىل عداء يصعب الس�يطرة عليه، 
ويلق�ي الخفاجي بالالئمة عىل ارب�اب االرس فهم غالبا ما 
يخطئ�ون يف الرتبية ويفضلون فردا عىل آخر، فقد يميزون 
الذك�ر عىل االنث�ى او الصغري عىل الكب�ري وبالعكس، وهذا 

االمر يولد الحقد والغرية بن االشقاء.
عندم�ا رزقت ش�قيقتاي هند ووس�ن بمولوديهما وبفرتة 
زمني�ة متقاربة، اس�تبرنا خ�ريا بظننا أن ه�ذا االمر قد 
يقرب بينهما وينمي االلفة واملودة، ولكنه عىل العكس من 

ذلك كان س�ببا للع�داء االكر كما تصفه ش�قيقتهم غزل، 
ف�اذا ما لع�ب اوالدهما معا وتش�اجروا ادى ه�ذا االمر اىل 
امتداد الشجار لشقيقتي وكأنهما تبحثان عن عذر لتفرغا 
ش�حنات الغضب والكراهية تجاه بعضهما، وتبن غزل ان 

هذا العداء يعرفه كل قريب وصديق لالرسة.
ويل  والنفس�ية  االجتماعي�ة  بالش�ؤون  الباح�ث  يوج�ه 
الخفاجي حديثه اىل الوالدين كي يس�لكا الطريق الصحيح 
بالرتبي�ة، وذلك باالبتعاد عن املفاضلة والتمييز بن االوالد، 
ويذك�ر الخفاجي قصة العداء الذي نش�ب بن اخوة النبي 
يوسف)ع( لتفضيله من قبل ابيهم عليهم جميعا، وينصح 
الخفاج�ي الوالدين باالبتعاد عن اظه�ار املحبة واالهتمام 
الزائ�د لطف�ل عىل حس�اب آخ�ر، ويحثهم ع�ىل أن يكون 
الف�ارق العمري ب�ن ولد وآخر ه�و اربع س�نوات او اكثر 
بقلي�ل كي يتش�كل الوعي لدى الش�قيق االكر وال يش�عر 

بالغرية والحقد تجاه شقيقه االصغر منه سناً.
ال انك�ر أن امي تحبن�ا نحن الثالث باملقدار نفس�ه، 
لكنها بقيت تفضل وس�ن علين�ا ولكنني اتفهم هذا 
االم�ر هذا م�ا قالته غ�زل متابعة حديثه�ا: »لطاملا 
توزعت الواجب�ات املنزلية بيني وبن هند، ويف اغلب 
االحيان كانت وس�ن تس�تبعد من ه�ذا االمر، خوفا 
ع�ىل صحتها، النه�ا تعاني من مش�كالت يف الجهاز 

التنفيس وانا اتفهم هذا املوضوع
تماما«.

واالجتماعي�ة  النفس�ية  بالش�ؤون  الباحث�ة  تج�د 
الدكت�ورة ن�دى العاب�دي ان القوانن الت�ي يضعها 
اولياء االمور داخل املن�زل لها دور يف تنظيم العالقة 
بن االبناء، وتمييز الطفل الذي يؤدي واجباته بنجاح 
وح�ث اخيه عىل التش�به به من ش�أنه أن يقلل من 
الغرية، ويش�يع جو االلفة واملودة بن االخوة، بعيدا 
عن الكراهية التي قد تنش�أ نتيجة اس�اليب تربوية 

غري  صحيحة.

بمؤث�رات صوري�ة وصوتي�ة عالية الدق�ة تجعل من 
الش�خص يغ�وص يف أعم�اق الفيل�م ويتفاع�ل م�ع 
مجري�ات االح�داث، وربم�ا يصب�ح هو بط�ل الفيلم 
أخ�رى  وتقني�ات   ،)3D( نظ�ارات  ارتدائ�ه  بمج�رد 
تعددت تس�مياتها، هك�ذا بدا حال الس�ينما الحديثة، 
وس�ينما املوالت هي احد اش�كال صاالت العرض التي 
تق�دم األف�الم العربي�ة واألجنبي�ة باح�دث التقنيات 

التكنولوجية.
املدي�ر التنفي�ذي للس�ينما العراقية زي�د فاضل جواد 
تحدث عن بداية امل�روع واهم الفروع التي افتتحت 
يف بغداد واملحافظات، فضال عن التقنيات املس�تخدمة 
في�ه، قائ�ال »تم تدش�ن م�روع الس�ينما العراقية 
يف ع�ام 2011 بافتت�اح فرعه�ا األول يف ن�ادي الصيد 
يف بغ�داد، ويف  الع�ام نفس�ه افتتح فرع آخ�ر يف أربيل 
بواقع خمس شاشات لتستوعب مئة شخص يف بادئ 
االم�ر«، موضح�اً »ان جمي�ع الصاالت ت�م تجهيزها 
باملع�دات والتقني�ات التكنولوجية الحديثة وش�يدت 
وف�ق التصامي�م العاملية ل�دور الس�ينما املوجودة يف 
املراكز التجارية يف اوروبا، وتلتها سينما مول املنصور 
ذات السبع شاشات وبواقع 880 مقعدا، بينما تواصل 
افتت�اح عدد آخ�ر من الف�روع يف بغ�داد واملحافظات 
ومنها مول زيونة الذي يتس�ع ل� )990( ش�خصاً مع 
وجود 6 شاش�ات عرض، إضاف�ة اىل افتتاح عدد آخر 
م�ن ص�االت العرض يف مول بغ�داد والنخي�ل ومراكز 

تجارية يف الحلة والبرصة ودهوك«. 
الش�اب مهن�د رض�ا )29عام�ا( اثن�ى ع�ىل مروع 
الس�ينما العراقي�ة باعتب�اره احد املراف�ق الرتفيهية، 
خاصة ملحبي مش�اهدة األف�الم العاملي�ة الحديثة، اذ 
ق�ال »ان افتت�اح عدد م�ن صاالت الس�ينما يف املوالت 
التجاري�ة مثل م�ول املنصور وبغ�داد وزيونة، خطوة 
مهم�ة يف مجال إعادة الحياة للفن الس�ابع يف العراق، 
بعد أن اصبحت دور العرض القديمة عبارة عن أماكن 
مهجورة، وهياكل طاله�ا اإلهمال والتخريب، وتحول 
بعضها االخر اىل مخازن للبضائع والس�لع«، مبيناً ان 
هناك مأخذا واحدا عىل عمل سينما املوالت وهو ارتفاع 
سعر تذكرة مشاهدة األفالم، اذ ال يقل عن عرة آالف 
دينار للش�خص الواح�د، وهو مبلغ باعتق�اده مبالغ 
في�ه، متمني�اً أن تراع�ي الجهات املس�ؤولة عن هذه 
املؤسسات، الوضع االقتصادي للشباب الذين يرغبون 

بارتياد السينما باستمرار. 
ويف هذا الخصوص أوض�ح زيد فاضل أن املبلغ املحدد 
كتس�عرية لتذكرة دخول الس�ينما يتناسب مع حجم 
الخدمة املقدمة وبشهادة اغلب من يرتادها، من حيث 
توفري جميع وسائل الراحة ومتعة املشاهدة، اذ ترتاوح 
 )vip( الف دينار عراقي ملقاعد )األسعار بن )10 - 17
، علم�اً ان هناك آلية تس�ويق متبع�ة يف جميع فروع 
السينما متمثلة بتخفيض األسعار يف أيام محددة من 
األس�بوع، لتضمن التذكرة الواحدة دخول ش�خصن، 
وكل ه�ذه املعلومات يمكن معرفتها عن طريق املوقع 
االلكرتوني الرس�مي للس�ينما العراقية، او عن طريق 
لوح�ات اإلعالن�ات يف داخل املول، كاش�فا عن خطط 
كبرية م�ن املؤم�ل تنفيذها خالل ع�ام 2023، بهدف 
التوس�ع بخدمات مروع الس�ينما العراقية، بعد أن 
نجح�ت يف  تغطي�ة 80 % من مناطق الع�راق، ومنها 
افتتاح س�ينما كبرية يف وس�ط العاصمة بغداد بواقع 

.)4DX(و )iMAX( 15 شاشة تعمل بتقنية
 وتبق�ى للس�ينما التقليدي�ة نكهة خاص�ة من حيث 
سعة املكان واس�تيعابه العداد كبرية من املشاهدين، 
اذ كان�ت من اه�م املراف�ق الرتفيهي�ة والثقافية التي 
تج�ذب االرس العراقي�ة بمختل�ف طبقاته�ا، ه�ذا ما 

يعتقده األس�تاذ ايهاب س�الم الهاش�مي رئيس قسم 
الس�معية والبرصية يف معهد الفنون الجميلة، اذ قال 
»ان مش�كلة اندثار السينما التقليدية بدأت مع اغالق 
دور العرض الس�ينمائية يف البالد الواحدة تلو األخرى، 
االم�ر ال�ذي زاد من تخ�وف املنتجن من الخس�ارة يف 
ح�ال وضع�وا أموالهم بانت�اج أفالم ال وج�ود الماكن 
تع�رض فيه�ا«، مش�رياً اىل أن س�ينما امل�والت اخذت 
بالظهور يف العراق  بعد ع�ام )2005( تقريبا، وكانت 
عب�ارة عن صاالت صغرية تس�توعب اعداداً ال تتجاوز 
مئة ش�خص، اال انها اخذت باالتس�اع فيما بعد وهي 
يف واق�ع الحال يمكن أن تؤدي الغرض املطلوب لفئات 
معينة من حيث الرتفيه واالس�تمتاع بمشاهدة احدث 

األف�الم.  
الدول�ة  تتحم�ل  أن  رضورة  اىل  الهاش�مي  ولف�ت 
مس�ؤوليتها يف النه�وض بواق�ع الس�ينما يف العراق، 
ووزارة الثقاف�ة ع�ىل وج�ه الخص�وص، وذل�ك ع�ن 
طري�ق فتح املجال امام املس�تثمرين من ذوي الخرة 
الع�رض  دور  تأهي�ل  وإع�ادة  لبن�اء  واالختص�اص 
الس�ينمائية الكبرية املوجودة يف بغ�داد واملحافظات، 

وهذا ما أكده محمد عبد األمري احد املخرجن الش�باب 
واملهتم�ن بالش�أن الفني قائال »البد م�ن وجود دعم 
حكوم�ي حقيق�ي للنه�وض بواق�ع دور العرض من 
املس�ارح والس�ينما ملا تقدمه هذه املراف�ق من فنون 
وثقاف�ات تعكس واق�ع وتاريخ وطموح�ات املجتمع 
العراق�ي، وكذلك دعم الطاقات الش�بابية وقدراتها يف 
ه�ذا املجال، عن طري�ق زجهم يف دورات خ�ارج البلد 
لصقل مواهبهم، إضافة اىل التعرف عىل آخر التقنيات 
ومعايشة تجارب املجتمعات األخرى وبالتايل الحصول 
عىل جي�ل جدي�د واٍع ومثق�ف من املخرج�ن وكتاب 
النص واملصورين وغريهم من الفنين واالدارين، كما 

هو حال البلدان املجاورة«.
وتاب�ع محم�د عب�د األمري حديث�ه عن واق�ع صناعة 
الس�ينما يف الع�راق بقول�ه »نتيج�ة لغي�اب الدع�م 
الحكومي، اخذت النتاجات الفنية طابعا معينا هدفه 
املش�اركة يف املهرجانات فقط بس�بب غي�اب اإلنتاج، 
وع�دم توفر أماكن عرض االعم�ال، اذ ان هناك مئات 
األفالم الروائية والقص�رية املمتازة، قدمها مخرجون 
ش�باب بعد عام )2003(، بإنتاج ذات�ي او عن طريق 

تمويل مؤسس�ات ومنظمات املجتم�ع املدني املحلية 
او االجنبية، ولم تجد أي دعم حكومي من مؤسس�ات 
الدولة املعنية بهذا الشأن، علما ان هذه االعمال حازت 
ع�ىل مراك�ز متقدم�ة يف املحاف�ل الدولي�ة، ومازالت 
تش�ارك وتحصد الجوائز، وبانتظ�ار التفاتة حقيقية 

لدعم مثل هكذا نتاجات ثقافية وفنية«.
مشيداً بمشاريع س�ينما املوالت، واصفا إياها ببادرة 
ام�ل م�ن املمك�ن اس�تثمارها يف ع�رض النتاج�ات 
الش�بابية من األفالم القصرية والروائية وحتى األفالم 

الطويلة مستقبال.
املدير التنفيذي للس�ينما العراقية ارجع س�بب نجاح 
تجربة س�ينما امل�والت واقبال الن�اس وخاصة االرس 
عليه�ا يف اآلونة األخ�رية، لكون املراك�ز التجارية هي 
أماك�ن متكامل�ة من حي�ث توفري الخدم�ات، واغلب 
متطلب�ات االرسة العراقي�ة يف م�كان واح�د، متمثلة 
بمحال تسوق املالبس واملواد الغذائية وكل مستلزمات 
املنزل، إضاف�ة اىل املطاعم والكافيه�ات، فعند انتهاء 
ف�رتة التبض�ع، تجد الرتفيه يف الس�ينما واالس�تمتاع 

بمشاهدة األفالم.

 من يعرف اسرة ابي 

هند عن قرب، بمقدوره 

أن يخمن كيف يمكن أن 

تنتهي جلسات االسرة 

بالشجار والصراخ اذا 

ما التقت الشقيقتان 

هند ووسن على مائدة 

واحدة، فهما منذ 

طفولتهما ال تتفقان 

ابدا، وغالبا ما ينشب 

العراك والصراخ بينهما 

وعلى اتفه االسباب، 

وتروي شقيقتهما 

الصغرى غزل كيف 

يمكن أن تنقلب جلسة 

اسرية مليئة بالود 

والمحبة الى حلبة صراع 

بين الشقيقتين.

الغيرة بين االخوة نار ال حدود لها 

ديالى تستقبل 
الموسم الزراعي

 بشح المياه

سينما الموالت في الجانب المظلم من الرقابة الفكرية و التربوية
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صعدت أس�عار النفط، خ�الل تعامالت يوم ام�س االربعاء، فوق 
مس�توى 75 دوالرا للربمي�ل، وذل�ك للم�رة األوىل منذ 25 نيس�ان 
2019.وبحل�ول الس�اعة 09:22 بتوقي�ت مكة، ارتفع�ت العقود 

اآلجلة ملزيج »برنت« بنسبة 0.35% إىل 75.16 دوالر للربميل.
فيم�ا صع�دت العقود اآلجل�ة للخ�ام األمريكي »غرب تكس�اس 
الوس�يط« بنس�بة 0.03% إىل 73.68 دوالر للربميل، وفقا لبيانات 
وكال�ة »بلومربغ«.ويأتي االرتفاع يف ظل توقعات بانتعاش الطلب 
االقتص�ادي عىل النفط الخام يف العالم بعد الرفع التدريجي لقيود 

السفر.
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م�اء  مديري�ة  اعلن�ت 
البرصة عن استمرار توقف 
الض�خ ملي�اه االس�الة ببع�ض 
املناط�ق الس�كنية يف املحافظ�ة 
بس�بب انقطاع التيار الكهربائي 
وتذبذبه وبس�بب العالقة الوثيقة 
ب�ني الطرفني ف�أن ايصال وضخ 
امل�اء ق�د تأث�ر بانقط�اع التي�ار 

الكهربائي.
وقال مدي�ر الدائرة زهري جواد ان 
هناك بعض املش�اكل والشكاوى 
الت�ي تق�دم م�ن قب�ل املواطنني 
ولك�ن يج�ب ع�ىل املواطن�ني ان 

يح�ددوا م�كان منزله�م وأق�رب 
نقط�ة دال�ة م�ن اج�ل الوصول 
وتش�خيص  امل�كان  اىل  برسع�ة 

املشكلة ومعالجتها.
تحدي�د  يك�ون  ال  ب�أن  مؤك�داً 
املش�كلة بصورة عش�وائية وغري 
واضح�ة الن ه�ذا االمر س�يأخر 

اصالح العطل.
واش�ار ج�واد اىل ان ع�دد كوادر 
ماء البرصة يعترب جيد ويستطيع 
معالجة املشاكل والشكاوى ولكن 
املش�كلة تكم�ن يف ع�دد االليات 
وعدم تثبيت اللوحات يف عدد منها 

مما يقيد حركة العاملني.

توقف ضخ مياه اإلسالة في بعض المناطق بسبب انقطاع التيار الكهربائي

سعر برميل النفط يتجاوز الـ 75 دوالرا 10

بدأ ع�دد من مزارع�ي محافظة 
املثن�ى بتنفيذ إعتص�ام مفتوح 
أمام س�ايلو الس�ماوة للمطالبة 
رصف مس�تحقاتهم املالي�ة عن 

تسويق محصول الحنطة.

إن  للمرب�د  منه�م  ع�دد  وق�ال 
اعتصامه�م يأتي ك�رد عىل عدم 
ت�رصف  التج�ارة  وزارة  الت�زام 
مستحقاتهم عن املوسم الشتوي 

املايض.

وأش�اروا إىل أنه�م سيس�تمرون 
تحقي�ق  لح�ني  باالعتص�ام 
مطالبهم التي تشمل أيضا بدعم 

الواقع الزراعي بشكل عام.

بسم الله الرحمن الرحيم
مناشده من أولياء األمور املظلومني اىل

السيد رئيس الوزراء املحرتم
السيد وزير الرتبيةاملحرتم

اعضاء لجنه حقوق االنسان
إىل أعضاء الربملان اىل كل مسؤول

اىل كل عراق�ي غيور وصاحب غريه ارجو 
مس�اعدة ط�الب الثالث املتوس�ط ألنهم 
املرحلة الوحي�ده الذين ظلموا ارحموهم 
ناشدوا باس�م طالب الثالث خطيه املواد 
مكامل�ه ناش�دوا من اج�ل االعتماد عىل 
درج�ة نص�ف الس�نة ولي�س امتح�ان 

وزاري ليش ياوزير الرتبية جميع املراحل 
عاش�ت الجائح�ه وط�الب الثال�ث وين 
عاشوا ارحمونا ورفعوا الظلم عن أبنائنا 

طالب الثالث املتوسط

                              * رشمان الجاف

واضاف اخرون ان مناطقهم تشهد نزاعات 
ب�ني اصحاب املن�ازل الت�ي يت�م اختيارها 
لتنصيب ابراج عليها ، بعد تسبب عددمنها 

باصابات بالرسطان يف تلك املناطق .
ويف الغضون اوضحت مديرية بيئة واس�ط 
ان اب�راج الهات�ف النق�ال يت�م مراقبته�ا 
وف�ق للترشيعات الص�ادرة بموجب قانون 
تحس�ني البيئة رقم 27 لس�نة 2009 والتي 
تضمنت جميع املتطلب�ات البيئية الخاصة 

بابراج الهاتف النقال .
وق�ال مدير البيئة صب�اح عباس ان االبراج 
قس�مت وفق هذه التعليم�ات اىل 4 اصناف  
، الصن�ف االول وه�ي الب�دالت الرئيس�ية 
او املركزي�ة  الت�ي يج�ب ان تك�ون خارج 
ح�دود البلدي�ة واالبراج الكب�رية والصغرية 

واملتناهية الصغر . الفتا اىل ان جميع االبراج 
التابع�ة اىل الرشكات العامل�ة يف املحافظة 

مطابقة اىل املواصفات املطلوبة .
وتاب�ع الق�ول اىل ان االرضار الناتج�ة م�ن 
ه�ذه االب�راج والتي تعم�ل باالش�عة الغري 
املؤين�ة وهي ذات تاثري مح�دود جدا ويكاد 
يك�ون معدوم . موكدا عىل ان هناك مراقبة 
مس�تمرة ل�كل االب�راج يف واس�ط ملعاين�ة  
التزام هذه الرشكات بالرتددات املسوح بها 
وهي 0.4 واط  لكل سنتمر مربع من جسم 
االنس�ان ول�م يت�م رصد اي خ�رق من قبل 
هذه الرشكات . مش�ريا اىل اس�تالم عدد من 
الش�كاوى من قبل االهايل ويتم التعامل مع 
هذه الش�كاوى وفق التعليم�ات والقوانني 

الصادرة بهذا الشان .

طالب عدد من مواطني مدينة الكوت اجلهات املعنية ب�رشورة مراقبة الرتددات التي ت�ستخدمها �رشكات 
االت�ساالت العاملة يف املحافظة يف ابراج البث اخلا�سة بها .  وقال عدد منهم ان هناك معلومات متداولة حول 

ت�سبب تلك االبراج مب�ساكل �سحية اىل املواطني مثل امرا�ض ال�رشطان وغريها .

طالب المرحلة الوحيدة الذين ظلموا   .. ارحموهم 

س�قط طباخ يف قدر كبري للش�وربة 
خالل عمل�ه يف مطبخ قاعة »هيزل« 
لألع�راس بقض�اء زاخ�و بمحافظة 
دهوك، وبعد خمس�ة أي�ام من تلقيه 
العالج، فارق الحياة ، متأثراً بحروقه 

يف مستشفى حروق دهوك.
وق�ال محمد إس�ماعيل، وه�و والد 
الطاه�ي ال�ذي فقد حياته لوس�ائل 
إعالم كردي�ة إن ابنه »عيىس« البالغ 
م�ن العمر 25 عام�اً، وهو أب لثالثة 
وجب�ة  بطب�خ  يق�وم  كان  أطف�ال 
العش�اء لحف�ل زف�اف أقي�م داخ�ل 

القاعة.
وان ابنه انزلق عىل األرض ووقع 

يف ق�در ش�وربة الدج�اج، وأصيب 
عىل إث�ر ذلك بح�روق أفقدته حياته 

أمس.
إىل ذلك قال زيرفان حسني وهو أحد 
أقارب »عي�ىس« إن املتويف كان يعمل 
طباخاً منذ 8 أعوام حيث كان يطهو 
الطعام يف حفالت األعراس ومجالس 
املراس�يم، ومن�ذ  الع�زاء ومختل�ف 
س�نتني هو يعم�ل يف قاعتي حفالت 

مقابل 25 ألف دينار يف اليوم. 
وتاب�ع أن عي�ىس كان أب�اً لطفلتني 
وطفل يبلغ من العمر 6 أشهر فقط.

أعلن�ت رشكة مص�ايف الجن�وب عن تعرضها لخس�ائر 
مادي�ة كبرية ج�راء انقطاع الكهرباء ال�ذي حصل يوم 
أم�س الفتة إىل تأثري االنقطاع ع�ىل إنتاج البنزين وزيت 
الغاز.وأوضح مدير عام مصايف الجنوب حس�ام ويل  أن 
انقطاع الكهرباء س�بب أرضارا بالفرن الذي ُيصنع فيه 
اإلس�فلت ما  اضط�ر الرشكة إليقافه م�دة عرشة أيام 

س�يوقف إنتاج إلع�ادة تأهيله من جدي�د وهو ما 

اإلسفلت يف البرصة.وتابع ويل إن املصايف تحتاج إىل ثالثة 
أيام إلعادة اس�تقرار إنتاج البنزين وزيت الغاز وغريها 
الفت�ا إىل أن املصايف طالب�ت ألكثر من مرة بخط كهرباء 

مستقر دون جدوى.
هذا وأعل�ن وزيرا لكهرباء ماجد مهدي، إعادة منظومة 
الكهرب�اء الوطني�ة للعمل بش�كل تدريج�ي  ومعالجة 
العارض الفني الذي حصل ويف وقت سابق إذ بلغ اإلنتاج 

حالياً 5 آالف ميكا، ومن املؤمل أن تعود بش�كل طبيعي 
كام�اًل نهاية الي�وم األربعاء للوص�ول إىل 20 ألف ميكا، 
فيم�ا أرجعت املديري�ة العامة لنقل الطاق�ة يف الجنوب 
أسباب إنطفاء التيار الكهربائي يف املحافظات الجنوبية 
إىل انفص�ال مص�ادر التغذية من بغ�داد تتعلق بحدوث 
مش�كلة يف محطة األمني مع إحدى محطات ال� 400 يف 

العاصمة .

حادثة غريبة نادرة الحدوث

لقي مواط�ن يبلغ من العم�ر نحو 50 عاما 
مرصعه وأصيب اثنان آخران احدهما نجله، 
اثر انفجار لغم من مخلفات الحرب العراقية 
– اإليراني�ة يف منطقة الش�المجة عىل الخط 
الفاص�ل ب�ني البلدي�ن خ�الل أعم�ال جمع 

»السكراب« والحديد القديم.
وق�ال مصدر أمن�ي إن جث�ة الضحية كانت 
مهش�مة ومقطع�ة بس�بب االنفج�ار، وإن 
نجل�ه الش�اب أصي�ب يف الح�ادث ونقل إىل 
كان�ت  ام�رأة  أصيب�ت  فيم�ا  املستش�فى، 
برفقته�م بجروح طفيفة، وهم من س�كنة 
الزبري.وأض�اف أنه�م كانوا ق�د دخلوا حقل 
األلغ�ام بمركبتهم نوع »بنك�و« حمل، فيما 
لف�ت إىل مفاتحة قي�ادة العمليات إلرس�ال 

جهد هنديس ملعالجة األلغام داخل الحقل.

وقبل نحو 6 أشهر من اآلن أعلن مدير املركز 
اإلقليمي إلزالة األلغ�ام يف املنطقة الجنوبية 
ن�رباس التميم�ي ع�ن حص�ول املرك�ز عىل 
منح�ة مالية من االتحاد األوروبي »5 مليون 
يورو« لتطه�ري األرايض الزراعية من األلغام 

وإزالة كافة املخلفات الحربية منها.
وقال التميمي يف ترصي�ح إن املنحة أعطيت 
ل�ألرايض الزراعي�ة واملرك�ز اإلقليم�ي ق�رر 
أن تك�ون لقض�اء ش�ط العرب ك�ون هناك 
مساحات شاسعة من حقول األلغام تحتاج 

إىل إمكانيات عالية لتطهريها.
وأضاف أن مساحات حقول األلغام يف قضاء 
ش�ط الع�رب إذا ت�م تطهريها فمن ش�أنها 
أن توف�ر مس�احات شاس�عة م�ن األرايض 

الزراعية العائدة ملكيتها إىل أهايل القضاء.

شكا عدد من ذوي مرىض كورونا الراقدين 
يف املن�ازل بمحافظة الب�رصة من انقطاع 
التيار الكهربائي منذ ليلة البارحة بش�كل 
ش�به مس�تمر م�ا ادى اىل تراج�ع وض�ع 

مرضاهم الصحي.
وقال ع�دد منه�م ان الجه�ات الحكومية 
اعلن�ت ع�ن اع�ادة املنظوم�ة اىل العم�ل 
ولك�ن تل�ك اإلع�ادة كان�ت لوق�ت قصري 
ليع�ود انقط�اع التي�ار الكهربائ�ي يف عدد 
من مناطق البرصة وال س�يما قضاء شط 

العرب.
املول�دات  اصح�اب  تش�غيل  ان  وتابع�وا 
االهلية اصيب بالتذبذب هو االخر بس�بب 
الحمل الزائد نتيجة استمرار انقطاع التيار 

الوطني.

وق�ت  يف  الكهرب�اء  وزارة  وأعلن�ت  ه�ذا 
س�ابق من اليوم الثالثاء ع�ن إعادة العمل 
باملنظوم�ة الوطني�ة ومعالج�ة الع�ارض 
الفني الذي حصل يف محطة األمني 400 يف 
قاع�دة GIS، وإعادة العم�ل بها من جديد 
واملب�ارشة بربط الخط�وط املنفصلة التي 

أثرت عىل املحطات التحويلية.
ويف وق�ت س�ابق أرجعت املديري�ة العامة 
لنق�ل الطاق�ة يف الجنوب أس�باب إنطفاء 
التي�ار الكهربائ�ي يف املحافظات الجنوبية 
إىل انفص�ال مص�ادر التغذي�ة م�ن بغداد 
تتعل�ق بح�دوث مش�كلة يف محطة األمني 
مع إح�دى محطات ال�� 400 يف العاصمة 
حي�ث ترتبط ب� 6 خطوط م�ع املنطقتني 

الجنوبية والوسطى.

استمرار نزيف االرواح البريئة في حقول االلغام

 أمام 
اعتصام

سماوة
و ال

سايل

ماء البصرة:

مصافي الجنوب: انقطاع الكهرباء سبب
 خسائر مادية كبيرة ما أثر على إنتاج البنزين وزيت الغاز

مواطنون يطالبون بضرورة مراقبة 
الترددات التي تستخدمها شركات االتصاالت

مصابون بكورونا راقدون بالمنازل 
يشكون انقطاع التيار الكهربائي

اين نصيب الفقراء و المساكين ؟

سنشيع وزارة املاليه كما فعلناها بوزارة الرتبيه سئمنا 
من االنتظ�ار حتى صارت العقود س�ئمنا من االنتظار 
حت�ى ص�ارت س�نه كامله س�ئمنا من االنتظ�ار حتى 
صارت بأثر رجعي س�ئمنا من الكتب واملخاطبات حتى 
وصلت املالية..واالن جاء دورنا لننتزع حقوقنا بتكاتفنا 
وقوتن�ا وصوتن�ا امل�دوي واعالمنا املرع�ب نحو رصف 
الروات�ب وهذا الش�هر حرصا وتثبي�ت الرواتب املتبقيه 
ش�هريا بال تأخري أو مماطلة..موعدنا ينتهي مع نهايه 

هذا االسبوع الذي اعطيناه لوزارة املاليه وندعوا جميع 
النواب يف املحافظات وبغداد للوقوف مع هذه الرشيحه 

املهمه جدا لرصف رواتبهم هذا الشهر وبخالفه
فانت�م جميعكم يف خانة املايض وال اعتبار لكم انتخابيا 

ضمن هذه الرشيحة اطالقا يف املستقبل .. 
وع�دا علينا أننا س�نفضح كل من تركن�ا نقاتل لوحدنا 

..وعدا علينا سنفضح كل من وقف ضد قضيتنا ..
وع�دا علين�ا س�نفضح كل م�ن وق�ف متفرج�ا علينا 

بمحنتنا..وع�دا علينا انكم لن تتس�لقوا ع اكتافنا مرة 
أخ�رى اطالق�ا..اال م�ن س�يقف معن�ا بالوق�ت الحايل 
وينظف س�جله امل�ايض املخزي الس�ابق معنا ..اخوتي 
ممث�ي ومحارضي الع�راق اس�تعدوا وتهيئ�وا لنصب 
الخي�ام أم�ام وزارة املالي�ه فم�ا ع�اد وضعن�ا يتحمل 
التأخري..ونف�ذ صربنا اتجاه مس�ؤولني ب�ال وجدان أو 

ضمري.

                       * عطارد محمد احمد

ثورة صناع االجيال
جناب رئيس الوزراء املحرتم

وصل سعر برميل النفط إىل 
عىل  محسوبة  74$واملوازنة 
42$ وس�عر ال 100$ ع�رب 
عتبة 150ال�ف دينار واملواد 
مستمران  واملنزلية  الغدائية 

باالرتفاع ..
يت�رر  الفق�ري  والش�عب 

يوميا من وراء ارتفاع س�عر 
الدوالر واملواد الغذائية ونزول 
الدين�ار.. فف�ي مثل  س�عر 
ه�ذه الحالة الفقري س�يبيع 
حت�ى مالبس�ه الداخلي�ة يا 
جناب رئيس الوزارء املحرتم 
عندما اس�تلمت املس�ؤولية 
الش�عب العراق�ي املس�كني 

وخاص�ة رشيح�ة الفق�راء 
منه اعتم�دوا ع�ىل الله اوال 

وعليك ثانيا..
ولقد خذلته و اوردته موارد 

الهالك ..

             * خريي خليل

لكل حادثة حديث
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اليــوم.. مايكــروسوفت تكــشف عــن الجيـــل التــالي مـن وينـدوز 

تس�تعد رشك�ة Kernel لع�رض خ�وذة 
لتحلي�ل نش�اط الخاليا العصبي�ة وهذه 
الخوذة املس�تقبلية ستساعد عىل دراسة 
عملي�ات ش�يخوخة الدم�اغ، ومختل�ف 
االضطرابات النفسية، وفهم عمل الجهاز 
العصبي.ويش�ر براين جونسون، رئيس 
الرشك�ة، يف حدي�ث لوكال�ة بلومب�رغ، 
إىل أن�ه خ�الل األس�ابيع القريب�ة املقبلة 
سيس�تلم الع�رشات من معاه�د بحوث 
الدم�اغ يف الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة 
مثل هذه الخوذة، وس�تكون بنموذجني، 
Flux س�عر كل منهم�ا ح�وايل  Flow و 
50 أل�ف دوالر، وت�زن كل خ�وذة بضعة 
كيلوغرام�ات، وتحت�وي ع�ل العديد من 
أجهزة االستشعار واألجهزة اإللكرتونية، 
التي تحلل النبض�ات الكهربائية للدماغ. 
وقد استغرق تصميم وإنتاج الخوذة أكثر 
من خمس س�نوات واستثمار حوايل 110 

ماليني دوالر.
والنس�خة Flow تراق�ب عملي�ة تش�بع 
الدم�اغ باألكس�جني، بإرس�ال نبض�ات 
ع�ن  املنعك�س  الض�وء  وقي�اس  لي�زر 
األنس�جة. أم�ا Flux، فرتص�د املج�االت 
الكهرومغناطيس�ية، الت�ي تظهر نتيجة 

نشاط محدد للدماغ.
س�وف  الرشك�ة،  لتوضي�ح  ووفق�ا 
تس�تخدم ه�ذه »الخ�وذات العصبية« يف 
مراقب�ة دماغ األش�خاص الذي�ن أصيبوا 
بالجلطة الدماغية، أو يعانون من مرض 
باركنسون مثال. كما ستستخدم لدراسة 
العملي�ات الجارية يف الدماغ عندما يتعلم 

الشخص امليش والكالم من جديد.
ويذك�ر أن تقني�ة قراءة نش�اط القرشة 
س�نوات،  من�ذ  موج�ودة  الدماغي�ة 
ولك�ن تحتل املع�دات واألجه�زة الالزمة 
لذل�ك غرف�ة كامل�ة ويمك�ن أن تكل�ف 
لجونس�ون،  الدوالرات.ووفق�ا  مالي�ني 
تري�د رشكته�م الناش�ئة إضف�اء طابع 
ديمقراط�ي عىل التكنولوجي�ا من خالل 
جعل الخوذة س�هلة االستخدام وبأسعار 

معقولة مثل الهاتف الذكي.
و يأم�ل أن تصب�ح أجه�زة Kernel م�ن 
املعت�ادة يف كل بي�ت أمريك�ي  األش�ياء 

بحلول عام 2030 .

كانت املؤسس�ة الروس�ية للدراس�ات 
املستقبلية قد أعلنت يف منتصف نيسان 
املايض عن بدء العمل يف صنع الس�يارة 
الطائ�رة Cyclocar يف إط�ار م�رشوع 
Cyclone، بس�تة مقاعد وحمولة تصل 

إىل 600 كلغم.
ووفق�ا للمؤسس�ة، س�تكون رسع�ة 
ط�ران هذه الس�يارة 250 كيلومرتا يف 
الس�اعة ومداها األقىص 500 كيلومرت، 
ويمكنها الهبوط حتى عىل سطح مائل 
بدرج�ة 30 درجة ع�ن األفق، والهبوط 
حت�ى ع�ىل األس�طح العمودي�ة. ومن 
املنتظ�ر أن يخت�ر نم�وذج أويل بحجم 
كام�ل للس�يارة يف ع�ام 2022، حي�ث 
اخت�ر النم�وذج األويل املصغ�ر يف عام 

.2020
ويمك�ن الدخول إىل مقص�ورة الركاب 
م�ن الجانب�ني وم�ن األب�واب الخلفية 
الواس�عة التي تس�مح بوضع حموالت 
ضخم�ة ومع�دات طبي�ة، وه�ذا يعني 
امل�رىض  نق�ل  يف  اس�تخدامها  يمك�ن 

واملصابني.
وس�يتم توفر الدفع الدوري بواس�طة 
محط�ة تولي�د طاق�ة هجينة روس�ية 
كهربائ�ي  بمح�رك  مجه�زة  الصن�ع، 
كامل ومولد غازي.وقد اجتازت جميع 
مع�دات وأجه�زة الس�يارة االختبارات 
األرضية بنج�اح، ويف عام 2020 حقق 
النم�وذج األويل املصغر للس�يارة رحلة 
جوية، تم خاللها اختبار جميع اآلليات 

الرئيسية وخوارزميات التحكم.
ووفق�ا للم�رشف ع�ىل امل�رشوع، يان 
تشبيس�يف، من مؤسس�ة الدراس�ات 
املس�تقبلية، يمك�ن التحكم بالس�يارة 
الطائرة بواس�طة س�ائق عىل متنها أو 

من األرض كطائرة من دون طيار.

ق�ررت رشكة ZTE توس�يع س�وق مبيع�ات هاتفها 
الجدي�دnubia red magic 6 الذي صنف من بني أبرز 

املنافسني لهواتف هواوي الحديثة.
ويأت�ي الهات�ف الجدي�د بهي�كل أني�ق مصن�وع من 
املعدن والزجاج املق�اوم للصدمات والخدوش، أبعاده 

)9.7/77.2/169.9( ملم، ووزنه 220 غ.
 6.8 بمق�اس   AMOLED بشاش�ة  الجه�از  وزود 
بوصة، دقة عرضها )1080/2400( بيكسل، ومعدل 
سطوعها 390 شمعة/م تقريبا، وترددها يعادل 165 

هرتزا.
 Qualcommمعال�ج ل�ه  املمت�از  األداء  ويضم�ن 

 Adreno 5، ومعالج رس�ومياتG 888 Snapdragon
660، وذواك�ر وص�ول عش�وائي 8 و12 غيغاباي�ت، 

وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.
أما الكامرا األساس�ية له فأتت رباعية العدسة بدقة 
)64+8+5+2( ميغابيكس�ل، والكامرا األمامية بدقة 

.HDR 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات
كم�ا جهزته ZTE بنظ�ام تش�غيل Android 11 مع 
واجهات Redmagic 4.0، ومنفذين لرشائح االتصال، 
منفذ 3.5 ملم للس�ماعات، ورشيحة NFC، وبطارية 
بس�عة 5050 مييل أمبر يمكن ش�حنها برسعة عر 

شاحن باستطاعة 65 واطا.

تعد مايكروسوفت بإظهار »الجيل التايل« من Windows يف حدث 
 ، 11 Windows 24 يونيو والتحديث الذي من املحتمل أن يس�مى
من املتوقع أن يكون له مظهر متجدد لنظام التش�غيل باإلضافة 
إىل تحديثات املتجر املدمج يف النظام األسايس وفقا ملا نقله موقع 

.The verege
وت�م ترسيب العديد من مي�زات النظام الجديدة خالل األس�ابيع 
املاضية حيث سيكون اإلصدار 11 إصالًحا مرئًيا كبرًا، مستوحى 
م�ن نظام 10x Windows ال�ذي لم يتم إصداره، مع رشيط مهام 
ُمعاد تصميمه وقائمة ابدأ ومظهر أكثر نظافة يف جميع األنحاء، 

 .Windows Store و File Explorer بما يف ذلك أماكن مثل
وعىل الرغم من الترسيب ال تزال هناك بعض األش�ياء التي يتعني 

علين�ا انتظارها حتى تظهر Microsoft - عىل س�بيل املثال، يبدو 
أن األدوات املصّغرة قد عادت ولكنها ال تعمل يف النسخة املرسبة. 
وقالت مايكروس�وفت يف ع�ام 2015 أن Windows 10 س�يكون 
»اإلص�دار األخر من Windows«، لذل�ك من املرجح يقدم العرض 
التقديم�ي بع�ض األف�كار حول س�بب ق�رار الرشكة اس�تدعاء 

.10.5 Windows 11 بدالً من يشء مثل Windows اإلصدار التايل
وكان موقع Digitartlends ق�د نقل منذ أيام ترسيبات »ويندوز 
11«،  تضمنت تغير جذري تقوم الرشكة بالتنقل عر قائمة ابدأ 
ورشيط املهام من نظام التشغيل 10x Windows الذي تم إلغاؤه، 
تؤكد لقطة شاشة أخرى أيًضا الترسيبات األخرة أن الجيل التايل 

.11 Windows سيطلق عليه بالفعل Windows من

وتم اآلن توس�يط قائم�ة اب�دأ يف Windows 11 ، بأيقونات ثابتة 
وال يوجد دع�م ل� Live Tiles 10 Windows الكالس�يكية،  حتى 
رشيط املهام يتغر، بحيث تكون الرموز أكثر توسيًطا، بعيًدا عن 
الجانب األيرس من الشاش�ة كما ه�و الحال يف اإلصدارات الحالية 
م�ن Windows، يمكن�ك أيًض�ا تحدي�د أيقونة قائمة اب�دأ زرقاء 
جدي�دة، تذكرنا بش�عار Microsoft الجديد، يتص�در مربع بحث 
جدي�د، وزر الطاق�ة يف الجزء الس�فيل األيمن م�ن منطقة البدء، 

رموز عرض املهام املحدثة أيًضا قائمة التغيرات.
وتع�رض صفحة إع�دادات منفصل�ة م�ن البنية املرسب�ة أيًضا 
 Pro 11 Windows اإلصدار واملعلومات حول البنية املرسبة، ُيظهر
باعتباره SKU ، مما يش�ر إىل أن Microsoft س�تلتزم بإصدارات 

.Windows الحالية من »Enterprise« و »Pro« »Home«
وم�ع ذلك من امله�م مالحظ�ة أن إص�دار Windows 11 الذي تم 
ترسيبه ليس نهائيا بعد. يأتي رقم اإلصدار يف 21996.1 ، وتش�ر 
التقاري�ر إىل أن »RTM« أو اإلص�دار النهائ�ي لنظ�ام التش�غيل 

Windows 11 سيأتي ب� »22000 عىل األقل«.
 ، Windows Central من Zac Bowden �باإلضافة إىل ذلك وفًقا ل
يكش�ف هذا اإلصدار عن بعض جوانب Windows 11 مثل واجهة 
مس�تخدم س�طح املكتب الجديدة، وأصوات بدء التشغيل، ولكن 
 11 Windows يمكن تغير بعض األش�ياء م�ن اآلن وحتى يصبح
رس�مًيا، ال يزال من املمك�ن أن تأتي تحديث�ات تصميم التطبيق 

اإلضافية واملزيد من تحديثات واجهة املستخدم.

غوغل تسهل العثور على »الروابط والملفات« في الدردشة

خوذة لقراءة 
األفكار من كيرنال

Galaxy M32.. هاتف 
سامسونج الجديد بمواصفات فائقة

ناسا تطور مشروعا لطباعة ثالثية 
األبعاد لألعضاء البشرية في الفضاء

الروس يصنعون 
سيارة طائرة هجينة 

بستة مقاعد

شركة الكترونيات تنافس هواوي بهاتف أندرويد مميز
كشفت رشكة سامس�ونج النقاب عن هاتفها 
يمت�از  ال�ذي  الجدي�د،   Galaxy M32الذك�ي
بشاش�ة Full HD قي�اس 6.4 بوص�ة ومع�دل 
تحدي�ث 90 هرتز.وأوضحت الرشك�ة الكورية 
الجنوبية أنه تم تجهيز الهاتف بكامرا سيلفي 
بدقة 20 ميجابيكسل، وكامرا رباعية يف الخلف 
تتألف من عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل 
وعدس�ة الزاوية العريضة بدقة 8 ميجابيكسل 
مع عدس�تني بدقة 2 ميجابيكس�ل الحتس�اب 
معلوم�ات العم�ق ولقط�ات املاكرو.وينب�ض 
 MediaTek Helioبداخل الهاتف الجديد املعالج

G80، مع ذاكرة عشوائية سعة 6/4 جيجابايت 
و 128/64 جيجاباي�ت ذاك�رة داخلية.ويعتمد 
الهات�ف ع�ىل بطارية س�عة 6000 مل�يل أمبر 
 One ويمكن ش�حنها حتى 15 وات. وتم تثبيت
UI 3.1، الذي يعتمد ع�ىل Android 11 الحايل، 
كنظام للتشغيل.كامرا رباعية يف الخلف تتألف 
م�ن عدس�ة رئيس�ية بدق�ة 64 ميجابيكس�ل 
وعدس�ة الزاوية العريضة بدقة 8 ميجابيكسل 
مع عدس�تني بدقة 2 ميجابيكس�ل الحتس�اب 
معلوم�ات العم�ق ولقط�ات املاك�رو، معال�ج 

MediaTek Helio G80

أطلق�ت رشك�ة غوغ�ل عم�الق مح�ركات 
البحث ع�ىل اإلنرتنت ميزة جديدة للدردش�ة 
س�تجعل من السهل عىل املستخدمني البحث 
ع�ن محتوي�ات مح�ددة باس�تخدام عوامل 
التصفية، وباستخدام هذه الوظيفة الجديدة، 
س�تتيح Google Chat للمستخدمني العثور 

عىل امللفات والروابط بسهولة أكر.
فعىل سبيل املثال، سيتمكن املستخدمون من 
البحث عن كلمة رئيس�ية ق�د يتذكرونها من 
رس�الة أو استخدام مرش�ح للنظر يف جميع 

امللفات املوجودة يف محادثة معينة.
وع�الوة عىل ذل�ك، تعمل الرشك�ة أيًضا عىل 
تحديث واجهة البحث املرئية »لتوفر عرض 
أكث�ر توازناً لنتائ�ج البح�ث«، وقالت غوغل 
محت�وى  اآلن  ستش�مل  النتائ�ج  أن  أيًض�ا 
الرس�ائل، مما يس�هل العثور ع�ىل املحتوى 

الدقيق الذي يبحثون عنه.
وس�تقوم غوغل أوالً بإتاحة ه�ذه امليزة عىل 
أندرويد، والتي س�يتبعها iOS و Web بحلول 
نهاي�ة يوليو 2021، ول�ن يتطلب تمكني هذا 

البح�ث يف Google Chat أي تحك�م إداري. 
أيًض�ا، ل�ن يك�ون هناك إع�داد للمس�تخدم 
النهائ�ي له�ذه امليزة.وقال�ت غوغ�ل، »عند 
البحث يف Google Chat عىل الهاتف املحمول، 
يمكن�ك تحس�ني نتائ�ج البحث باس�تخدام 
رشائح تصفية البحث أس�فل مربع البحث«، 
وسيكون دعم البحث يفGoogle Chat متاًحا 
 Google Workspace مس�تخدمي  لجمي�ع 
والحسابات الش�خصية، وفًقا لتقرير صادر 

.9to5Google عن

يمك�ن لتقني�ة الطباع�ة ثالثي�ة األبع�اد الثوري�ة 
أن تجع�ل الجراح�ة املنق�ذة للحي�اة ع�ىل الكواكب 
األخرى احتم�اال حقيقيا، ومن املتوق�ع أن تبدأ أول 
مهم�ة مأهولة من قبل ناس�ا إىل املري�خ يف وقت ما 
يف ثالثيني�ات القرن الح�ايل، وتحدث رج�ل األعمال 
األمريكي امللياردير إيلون موس�ك عن إرسال مليون 

شخص إىل الكوكب األحمر بحلول عام 2050.
املس�تقبل  يف  واملري�خ  القم�ر  مس�تعمري  لك�ن 
س�يحتاجون حتم�ا إىل ع�الج طب�ي، لذل�ك، يعمل 
العلماء ع�ىل طباعة أعض�اء برشية ثالثي�ة األبعاد 
لجع�ل عمليات الزرع وغرها م�ن العالجات الطبية 
األساسية ممكنة للمستعمرين يف املستقبل، وأعلنت 
وكالة ناس�ا هذا األسبوع عن نتائج تحدي األنسجة 
الوعائية، وهو مرشوع مدته س�ت س�نوات إلنشاء 
أنس�جة كب�د مزروع�ة يف املخت�ر لتوف�ر أعض�اء 
مزروعة لرواد الفضاء يف مهمات الفضاء الس�حيق 
املس�تقبلية.وقام فري�ق م�ن معه�د ويك فورس�ت 
للط�ب التجدي�دي )WFIRM( يف وينس�تون س�الم 
بوالية نورث كارولينا ببناء نسيج عىل شكل مكعب 
ق�ادر عىل العمل ملدة 30 يوم�ا يف املختر، وكان هذا 

االخ�رتاق جزءا من تحدي األنس�جة الوعائية التابع 
لوكالة ناس�ا، وهو مس�ابقة إلنش�اء أنسجة عضو 
برشي سميكة وذات أوعية دموية يف بيئة مخترية، 

وفازت املجموعة باملركزين األول والثاني.
وابتكر الفريق قوالب تش�به اله�الم مع »حجرات« 
ملس�اعدة الخالي�ا ع�ىل تكوي�ن أنس�جة م�ن خالل 
الس�ماح لها بالحصول عىل ما يكفي من األكسجني 
واملواد املغذية للبقاء عىل قيد الحياة ملدة شهر كامل، 
وال يمكن لألنسجة املطبوعة ثالثية األبعاد أن تعالج 
رواد الفضاء فحسب، بل يمكن استخدامها أيضا يف 

املرىض عىل األرض الذين ينتظرون زرع األعضاء.
وتألف معهد ويك فورس�ت م�ن فريقني، لكن فريق 
وينستون أكمل تجربته أوال وسيتلقى جائزة بقيمة 
300 أل�ف دوالر، كم�ا س�تتاح للفائزي�ن الفرص�ة 
للتقدم يف أبحاثهم عىل متن محطة الفضاء الدولية، 
واس�تخدم علماء WFIRM تقنيات الطباعة ثالثية 
األبعاد إلنش�اء قوالب تش�به الهالم، مع ش�بكة من 
القنوات املصممة للحفاظ عىل مستويات كافية من 
األكس�جني واملغذيات للحفاظ عىل األنسجة التي تم 

إنشاؤها عىل قيد الحياة ملدة 30 يوما.

رواد فضاء يستعدون ألول رحلة سياحية للمدنيين في العالم
يت�درب طاقم أول رحل�ة صاروخية من املدنيني يف 
العال�م إىل املدار بالفعل عىل اإلط�الق يف ايلول عىل 
 ،SpaceX Crew Dragon مت�ن مركب�ة الفض�اء
وق�ام جاريد إيزاكمان، الرئي�س التنفيذي لرشكة 
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Isaacman يف رس�الة مصاحب�ة للص�ور:  وق�ال 
 SpaceX انته�ى أس�بوع آخ�ر م�ن التدري�ب يف«

لطاق�م Inspiration4«، وت�م اإلع�الن عن مهمة 
حص�ل  أن  بع�د   2021 فراي�ر  يف   Inspiration4
Isaacman عىل الرحلة الحرصية يف صفقة خاصة 
م�ع SpaceX، ج�زء من هدف املهمة هو تس�ليط 
الض�وء عىل عمل مستش�فى س�انت 
ج�ود ألبح�اث األطف�ال يف ممفيس، 
للمنش�أة،  األم�وال  وجم�ع  تيني�ي، 
وتعه�د إيزاكمان نفس�ه بالفعل بتقديم 
للمستش�فى  دوالر  ملي�ون   100
ويأمل أن يترع اآلخرون.ومن بني 
الذين س�ينضمون إليه يف رحلة 
الفضاء التي تستغرق ثالثة 
أي�ام، هاي�يل أرس�ينو، 
مس�اعدة  س�تحقق 
من  البالغ�ة  الطبي�ب 
العمر 29 عاًم�ا عدًدا 
القياس�ية  األرق�ام  م�ن 
الجدي�دة خ�الل املهمة حيث 
س�تصبح أول ناجي�ة من 
تتوجه  العظ�ام  رسطان 
وأول  الفض���اء،  إىل 
ش�خص يس���افر إىل 
املدار بجزء اصطناعي 
من الجس�م )يف حالة 
ط�رف  أرس�ي���نو، 
عظ�ام  اصطناع�ي( 

الس�اق(، وأصغ�ر أمرك�ي ي�دور ح�ول األرض.
ومن بني أعض�اء الطاقم اآلخرين الدكتور س�يان 
بروكت�ور، وهو طي�ار مدرب تم اختي�اره للمهمة 
عر مس�ابقة أعمال ع�ر اإلنرتنت، وكريس�توفر 
سيمروس�كي، وه�و م�ن قدام�ى املحارب�ني يف 
الق�وات الجوي�ة األمريكي�ة وال�ذي يعم�ل حالًيا 
التدري�ب ع�ىل  مارت�ن.وكان  لوكهي�د  يف رشك�ة 
مهم�ة س�بتمر جارًيا لعدة أش�هر وش�مل رحلة 
يف جه�از طرد مرك�زي يف املركز الوطن�ي للتدريب 
والبح�وث يف مجال الط�ران يف والية بنس�لفانيا.

 SpaceX يف وق�ت س�ابق من ه�ذا العام، كش�فت
 Crew ع�ن تصمي�م جدي�د للمركب�ة الفضائي�ة 
Dragon يتمي�ز بقبة زجاجية تضمن ألفراد طاقم 
Inspiration4 مناظر خالب�ة لألرض وما وراءها. 
تمكن املهندس�ون من تركيب القبة ب�دالً من آلية 
االلتح�ام التي ش�وهدت عىل التنان�ني األخرى ألن 
هذه املركبة الفضائي�ة املعينة لن تتجه إىل محطة 
الفض�اء الدولية.وس�يمثل االنته�اء الناجح ملهمة 
Inspiration4 خط�وة مهم�ة إىل األم�ام لخط�ة 
SpaceX إلطالق خدمة س�ياحة فضائية تجارية.

ته�دف Blue Origin و Virgin Galactic أيًض�ا إىل 
إط�الق خدم�ات س�ياحة فضائي�ة منتظمة، عىل 
الرغ�م من أن رحالتهم دون مدارية وأقرص بكثر، 
وس�تصل فقط إىل خط كارم�ان، وهي نقطة عىل 
ارتفاع 62 ميالً فوق األرض والتي تعتر عىل نطاق 

واسع نقطة انطالق للفضاء.

فيسبوك تعلن عن مرحلة جديدة 
للتجارة اإللكترونية

تماش�ياً م�ع تركيزه�ا املتزاي�د ع�ىل التج�ارة 
اإللكرتونية، أعلنت رشكة فيسبوك عن مجموعة 
من أدوات التس�وق واالكتش�اف الجدي�دة، بما 
يف ذلك املتاجر عر واتس�اب وقوائم التس�وق يف 
سوق فيسبوك، باإلضافة إىل خيار البحث املرئي 

الجديد عن املنتج عر إنستغرام.
وت�م اإلعالن عن ه�ذه األمور خ�الل بث مبارش 
للرئي�س التنفي�ذي للرشكة، م�ارك زوكربرج، 
ومتاج�ر  فيس�بوك  أن  إىل  أيًض�ا  أش�ار  ال�ذي 
إنس�تغرام تروى اآلن أكثر من 300 مليون زائر 
ش�هرًيا.وأفاد زوكربرج أيًضا أن هناك أكثر من 
1.2 مليون متجر نش�ط ش�هرًيا عر منصاتها، 
وه�و رقم كب�ر بالنظر إىل أن فيس�بوك أطلقت 

خيارات املتاجر قبل عام فقط.
وتمث�ل املتاج�ر ع�ر واتس�اب اإلع�الن األكر، 
بحيث تمكن هذه املتاجر األنشطة التجارية من 
تقديم متجرها بالكامل داخل تطبيق املراس�لة. 
ويمن�ح هذا األمر املس�تخدمني طريق�ة للعثور 
عىل املنتجات ذات الصلة، والتواصل مع النشاط 

التجاري ملزيد من املعلومات.
وقال زوكربرج: نجلب املتاجر إىل واتس�اب مما 
يس�هل عىل األش�خاص العثور عىل املنتجات أو 
العالم�ات التجاري�ة الت�ي يرغب�ون يف التعامل 
معها.وبالرغ�م م�ن أن واتس�اب ه�و تطبي�ق 
أن  إال  العال�م،  يف  اس�تخداًما  األكث�ر  املراس�لة 

تحقيق الدخل من هذا الجمهور كان صعًبا.
ضم�ن  إعالن�ات  رؤي�ة  األش�خاص  يري�د  وال 

الرس�ائل، واإلعالنات يف حالة واتساب، نسخته 
الخاصة من القصص، لم تنجح.

وأج�ر ذل�ك فيس�بوك ع�ىل البحث ع�ن نماذج 
إي�رادات بديل�ة، بم�ا يف ذلك تس�هيل النش�اط 

التجاري مبارشة يف التطبيق.
والحظ زوكربرج أن األنشطة التجارية تحتاج 
إىل إنش�اء متجره�ا م�رة واح�دة فق�ط حت�ى 
يعمل عر فيس�بوك وإنس�تاجرام وواتس�اب، 
مم�ا قد يؤدي أيًضا إىل توس�يع ف�رص التجارة 

اإللكرتونية.
باإلضافة إىل ذلك تحرض فيسبوك قوائم املتاجر 
إىل الس�وق. وتعني اإلضافة الجدي�دة أن قوائم 
منتجات املتاجر قد تم توسيعها لتشمل السوق.
ويوف�ر ه�ذا األمر املزي�د من الط�رق للعالمات 
التجاري�ة للتواص�ل م�ع املتس�وقني املهتمني، 
واملزيد من الطرق لفيس�بوك لتش�جيع نش�اط 

التصفح والرشاء.
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ألق�ت قوات األم�ن األردني�ة القبض عىل ش�اب يف 
محافظة البلقاء يوزع دعوات لحضور حفل زفافه.

وقرر محافظ البلقاء نايف هدايات، توقيف العريس 
ج�راء قيامه بتوزيع بطاق�ات دعوة لحضور حفل 

زفافه وتناول طعام الغداء يف منطقة سكنه.
وق�ال املحافظ إن الدعوة تش�كل مخالفة رصيحة 
ألوام�ر الدف�اع الصادرة ع�ن رئيس ال�وزراء، التي 
تتضم�ن ع�دم إقام�ة التجمع�ات لتحقيق رشوط 

ومتطلبات الحفاظ عىل الصحة والسالمة العامة.
ويش�دد األردن اإلج�راءات االحرتازي�ة للح�د م�ن 
انتش�ار فريوس كورونا، إذ يواجه منظمو األعراس 
والجن�ازات واملناس�بات االجتماعية الت�ي يتجاوز 
عدد الحارضين فيها 20 شخصا، السجن ملدة تصل 

إىل عام.

حي�وان  إنق�اذ  محاول�ة  تحول�ت 
»ش�يطان تس�مانيا«، بإدخال�ه إىل 
جزيرة أس�رتالية صغ�رية، إىل كلفة 
»كارثية« عىل حي�اة الطيور هناك، 
بم�ا يف ذل�ك القض�اء الكام�ل عىل 
إىل  اس�تناداً  الصغ�رية،  البطاري�ق 
تس�مانيا«  »بريدالي�ف  مؤسس�ة  

للحفاظ عىل الطيور.
البال�غ  »ماري�ا«  جزي�رة  وكان�ت 
مس�احتها 116 كيلوم�رتاً مربع�اً 
رشق تس�مانيا، موطن�اً لح�وايل 4 
آالف زوج م�ن البطاري�ق الصغرية 
منذ عقد تقريباً، اآلن أظهر مس�ح 
أخري ملؤسسة »بريداليف« االختفاء 

الكامل للبطاريق من الجزيرة. 
»غاردي�ان«  لصحيف�ة  ووفق�اً 
الربيطانية، كانت النية وراء إدخال 
ش�يطان تس�مانيا حماية أعدادها 
ع�ن طريق إيج�اد م�كان خال من 
الب�ر ومعزول جغرافياً وبعيد عن 
م�رض »تورم الوج�ه« املعدي الذي 

كان يهددها. 

ولهذا الس�بب، تم إطالق 28 حيواناً 
 2012 عام�ي  يف  الجزي�رة  ع�ىل 
و2013، وتلك تكاثرت لتصبح 100 

بحلول 2016. 
وق�د أك�د الدكتور أري�ك وهلر، من 
مؤسس�ة » يرداليف تس�مانيا« ل� 
»الغاردي�ان« إن خس�ارة الطي�ور 
كان�ت نتيج�ة محزن�ة لكنه�ا غري 
مس�تغربة، فف�ي كل م�رة ح�اول 
البر ادخال ثدييات بشكل متعمد 
أو عريض إىل ج�زر يف املحيط كانت 
النتيجة نفس�ها، وهي تأثري كارثي 
عىل ن�وع أو أكثر من أنواع الطيور.  
وذّك�ر وهل�ر بتقري�ر ص�ادر عام 
2011 توق�ع بان ادخ�ال جرابيات 
آكل�ة للحوم س�يرتك تأثرياً س�لبياً 
وع�ىل  الصغ�رية  البطاري�ق  ع�ىل 
مس�تعمرات طيور »جلم املاء« عىل 
الجزي�رة، مش�رياً أيض�اً إىل وج�ود 
تقارير تش�ري إىل أن طائر الوز كان 
يحاول إقامة أعشاشه عىل األشجار 

لتفادي »شيطان تسمانيا.
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للوهل�ة األوىل تبدو حقا مثل البر، وتبدو القرية 
وكأنه�ا محتش�دة بالس�كان وه�م يمارس�ون 
أعماله�م اليومي�ة. م�ع ذل�ك، ه�ؤالء الس�كان 
املحليون املعينون ليس�وا أن�اس حقيقيني، وإنما 
عرائ�س، حي�ث تف�وق يف عددها س�كان القرية 
الذي�ن يقدرون بحوايل 40 ش�خصاً فقط أو نحو 

ذلك. 
وم�ع ش�خصياتهم املميزة الخاص�ة، تخلق هذه 
العرائ�س جوا م�ن البهج�ة إىل حد م�ا. ولكن يف 
س�ياق معاناة اليابان من انخفاض عدد السكان 
ال�ذي يضع تل�ك املجتمعات الريفي�ة يف مواجهة 
خطر الزوال التام، يأخذ املشهد جانباً أكثر غرابة.

من�زل ه�ذه العرائ�س ه�و قرية جبلي�ة صغرية 
تدع�ى ناغ�ورو بالق�رب م�ن بل�دة مي�ويش يف 
محافظة توكوش�يما اليابانية. بسبب قربها من 
الس�ماء، حيث تقع عىل ارتفاع 800 مرت، يش�ار 
للقري�ة أحياناً باس�م تينك�و نو س�اتو، حرفياً 

”بلدة السماء“.
يستغرق الوقت للوصول إىل القرية بالسيارة من 
مدينة توكوش�يما نفس�ها ثالث س�اعات، حيث 
تق�ع يف حزام من البلدات الجبلية الريفية يف قلب 

جزيرة شيكوكو الرئيسية.
ولك�ن هذه البلدة املعزولة أصبحت مؤخراً محط 
اهتمام دويل بعدما ظهرت يف فيلم وثائقي قصري 
نر ع�ىل اإلنرتنت يف ربيع عام 2014. وبالفعل، 
حص�د الفيدي�و ال�ذي صنع�ه فريتز ش�ومان، 
املصور الصحفي األملاني الش�اب الذين يدرس يف 
هريوشيما، ما يقرب من نصف مليون مشاهدة.
ه�ذه العرائ�س التي اش�تهرت فج�أة يف العالم 
هي من عمل أحد س�كان ناغ�ورو وتدعى أيانو 
تس�وكيمي، الت�ي تقي�م يف القري�ة م�ع والدها 

املسن.
تتذكر كيف ب�دأ كل يشء: ”بعد عودتي، حاولت 
زرع بعض البذور يف الحقول املحيطة هنا، ولكن 
لم ين�م يشء. لذلك قررت محاول�ة صنع فزاعة 
)خي�ال املآتة(“. وبعد أكثر من عقد من الزمان، 
ما بدأت كمج�رد إبعاد الحيوان�ات الربية بعيدا 
عن الحق�ول ق�د ازداد لتمتلئ القري�ة بأكملها 

بالعرائس.
أيان�و تب�دأ كل قطع�ة ع�ن طريق تش�كيل وجه 
تعب�ريي. وبعد ذلك، تلف إطار خش�بي بأكثر من 
80 ورق�ة مأخ�وذة م�ن الصحف لصن�ع الجذع. 
تجه�ز عملها اإلبداعي، بوض�ع املالبس القديمة، 

واألحذية، واألحذية الرياضية.
تس�تغرق عملية صناعة العروسة الواحدة حوايل 

يوم�ني يف املتوس�ط ولك�ن حاملا يت�م وضعها يف 
الخ�ارج أو يف الحقول، تقول أيانو إن إبداعاتها ال 

تدوم أكثر من بضع سنوات.
من بني أكثر من 350 عروس�ة أنتجتها حتى اآلن، 
هن�اك حالي�اً 100 أو نحو ذلك منت�رة يف أنحاء 

القرية.
يتضم�ن  وال�ذي  للعرائ�س،  الع�ام“  ”الس�جل 

معلوم�ات ع�ن الس�رية الذاتية لجمي�ع إبداعات 
أيان�و، بم�ا يف ذلك ”العمدة“ تس�وزوكي يوجريو 

)يف الصورة(.
”الس�جل العام“ للعرائس هي واحدة من امليزات 
الغريبة واملس�لية يف ناغورو، حيث يتم االحتفاظ 
بها يف منطقة االس�رتاحة بالقرب من منزل أيانو 

ليتمكن للزوار قراءتها.

قرية أشباح يابانية تسكنها الدمى! 

يغسل  كيف  يوما  تساءلت  هل 
محطة  متن  عىل  الفضاء  رواد 
مالبسهم..  الدولية  الفضاء 
حسنا إنهم ال يغسلونها، وتعكف 
إدارة الطريان والفضاء األمريكية 
)ناسا( حاليا عىل حل واحدة من 
الفضاء  يف  تعقيداً  املهمات  أكثر 

أال وهي غسيل املالبس.
آند جامبل  بروكرت  وقالت رشكة 
األمريكية العمالقة اليوم الثالثاء 
إن ناسا تعتزم إجراء سلسلة من 
منظفات  باستخدام  التجارب 
خصيصاً  الركة  صممتها 
لهذه  األمد  طويل  حل  إليجاد 

املشكلة.
أهمية  من  للمياه  ما  ضوء  ويف 
حيوية خالل املهمات الفضائية، 
ببساطة  الفضاء  رواد  يلقي 
مع  املستعملة  بمالبسهم 
بمجرد  ستتالىش  أنها  إدراكهم 

دخولها الغالف الجوي لألرض.
 160 ناسا  ترسل  لذلك،  ونتيجة 
رطالً من املالبس سنوياً لكل فرد 
الفضاء  محطة  طاقم  أفراد  من 

الدولية.
ومع  البعيد  املدى  عىل  ولكن 
تطلع ناسا ورشكة سبيس إكس 
إلرسال  ماسك  إليلون  اململوكة 

مهمات مأهولة إىل كوكب املريخ، 
فإنه يتعني التوصل لحل مستدام 

لهذه املشكلة.
األوىل  التجارب  وستُجرى 
تايد(  )ناسا  الغسيل  ملسحوق 
مسحوق  أبرز  اسم  يحمل  الذي 
آند  بروكرت  رشكة  تنتجه  غسيل 
جامبل، خالل رحلة شحن ملحطة 
الفضاء الدولية العام املقبل وبعد 

ذلك عىل متن املحطة نفسها.
اختبارات  إن  الركة  وقالت 
يف  األرض  عىل  ستُجرى  مماثلة 
نفس  باستخدام  الوقت  نفس 

املواد لدراسة االختالفات.

أوسلو  يف  مونك  متحف  بناء  اكتمل 
»هرييروس«  استديو  توقيع  حامالً 
رسمياً  يفتتح  أن  عىل  اإلسباني 
بواجهته  املقبل،  أكتوبر  أواخر  يف 
الرباقة املنعكسة برفق عىل الواجهة 
وأشار  النرويج.  يف  ألوسلو  البحرية 
املتحف  أن  إىل  بايرب«  »وول  موقع 
ليستضيف  مصمم  املنتظر  الفني 
الفنان  أعمال  من  هائالً  كماً 
حني  ويف  مونك.  إدوارد  النرويجي 
يف  القائم  العرصي  املبنى  ينتصب 
الحديثة  بحلته  بيورفيكا  مقاطعة 
ثقافية  وجهًة  يضيف  فإنه  البهية، 
أساسية إىل خارطة الهندسة والفن 

العامليني.
افتتاحه  لدى  املروع  ويشكل 
واحداً من املتاحف األضخم يف العالم 
أكثر  مع  واحد.  لفنان  املخصصة 
املجموعة  ضمن  عمل   26.700 من 
ألول  املؤسسة  تضم  غالريي،  و11 
كافية  مساحة  تاريخها  يف  مرة 
يف  بما  الفنية  مونك  أعمال  لعرض 
التي  كتلك  العمالقة  الجداريات  ذلك 
وتعود  »الشمس«  عنوان  تحمل 
أمتار.   8 نحو  وتمتد   1909 للعام 
طابقاً   13 املتحف  مبنى  ويرتفع 
نصف  املثّقب  باألملنيوم  كيس  وقد 

الشفاف.

مسحوق غسيل لتنظيف المالبس في الفضاء !

ُأدخل جزيرة أسترالية بهدف
 إنقاذه فأباد بطاريقها !

متحف »مونك« يضاهي
 أعماله بهندسته الفريدة ! 

»يوتيوب«  منصة  عىل  انتر 
منزال  اقتحم  لفيل  فيديو  مقطع 
ألحد املواطنني يف تايلند بحثا عن 

الطعام.
بتصوير  املنزل  صاحب  وقام 
الهواء،  عىل  مبارشة  الحادثة 
التواصل  شبكة  عىل  ونرها 
أظهرت  حيث  االجتماعي، 
للجدار  الفيل  اخرتاق  اللقطات 

الذي أوصله إىل املطبخ.
وحاول الفيل إيجاد طعام له، وقد 
بدا غاضبا ألنه جائع، حيث نجح 
يف إيجاد طعام بعد تفتيش وغادر 
وقوع  دون  من  ذلك  بعد  املكان 

ضحايا.

هاتف الشكاوي و العالقات
07710320916

تمكنت وحدة مكافحة التسول يف األردن من ضبط 
أحد األشخاص يمارس أعمال التسول يف العاصمة 
عمان، وتحديدا بمنطقة إشارات خلدا، حيث يقوم 
باستعطاف األردنيني بحجة ودافع الفقر يف أرسته.

بياناً  األردنية  االجتماعية  التنمية  وزارة  وأصدرت 

وفق  ضبطه  تم  املتسول  إن  فيه  قالت  صحافياً 
األصول وبحوزته مبلغ مايل قدرة 30 دينارا.

لحالة  اجتماعية  دراسة  إجراء  بعد  أنه  وأوضحت 
املتسول واألرسة استنادا إىل قواعد بيانات الوزارة، 
عام  مواليد  من  أعزب  االجتماعية  حالته  أن  تبني 
1982، وأنه يمتلك سيارة نوع هونداي 
نقل مشرتك خصويص موديل 1999، 
أما األرسة فإنها تمتلك مؤسسة فردية 
)مركز  دينار  ألف  مال  برأس  قائمة 
إضافة  للسيدات(  بدنية  لياقة  تدريب 
 2016 موديل  فورد  نوع  سيارة  إىل 
 2000 موديل  هونداي  نوع  وسيارة 
عموي  شحن  تويوتا  نوع  وسيارة 
اسوزو  نوع  وسيارة   1990 موديل 
ضمان  راتب  إىل  إضافة   2001 شحن 

قدره 425 دينارا.
تمت  املتسول  أن  إىل  الوزارة  وأشارت 
إحالته إىل املركز األمني إلجراء املقتىض 
القانونية  األصول  وفق  القانوني 

املتبعة لهذه الحاالت.
نر  يف  مستمرة  أنها  الوزارة  وبينت 
لوضع  املتسولني  ضبط  قصص 
التسول،  وأشكال  صور  يف  املواطنني 
تعاطي  عدم  رضورة  عىل  أكدت  كما 
املواطنني أو تعاطفهم مع املتسولني يف 
مسعى ملكافحة هذه اآلفة يف املجتمع 

بالراكة والتعاون مع املواطن.

متسول يتقاضى راتبًا 

وأسرته تمتلك مؤسسة و 5 سيارات !

هجرتها يف فصيل الربيع والخريف

بالعملة  الدفع  تقبل  »سوذبيز« 
املشفرة عىل ماسة نادرة

الدفع  قبول  عن  سوذبيز  دار  أعلنت 
نادرة  ماسة  عىل  املشفرة  بالعملة 

واستثنائية، عىل شكل كمثرى بوزن 
أقل  إحدى  وهي  قرياط.   101.38
 100 أكرب من  بوزن  ماسات   10 من 

قرياط طرحت يف املزاد.

صورة وتعليق  فيل جائع يقتحم 
مطبخ أحد المنازل 

بحثًا عن الطعام


