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»االحتالل« التركي ُيدّمر قرى مأهولة بالسّكان 
ويهدد 50 موقعًا أثريًا في العراق

نزوح جماعي على وقع دويِّ الصواريخ

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ن�زوح جماعي تش�هده مناط�ق عّدة 
يف ش�مال العراق، عىل وق�ع الهجمات 
الرتكية املس�تمرة التي تسببت بتدمري 
أكثر من 47 قرية كردية، وسط صمت 
حكوم�ي ُيفّسه مراقبون بأنه »اتفاق 
خل�ف الكوالي�س« ج�رى ب�ن بغ�داد 
وأنق�رة، بعد زي�ارة رئي�س الحكومة 

مصطفى الكاظمي إىل تركيا.
�َدْت  ومن�ذ مطل�ع الع�ام الح�ايل، َصعَّ
تركي�ا من عملياتها يف العراق، بش�كل 
غ�ري مس�بوق، إذ أطلق�ت أكث�ر م�ن 
عملية عسكرية، كان آخرها يف نيسان 

املايض.
ونف�ذت تركي�ا عملية برية ع�ر إنزال 
ج�وي يف ده�وك، وأنش�أت س�يطرات 
يف الق�رى، ث�م تبعه�ا إع�ان رس�مي 
م�ن وزي�ر الداخلي�ة الرتكي س�ليمان 
صويلو حول إنش�اء قاعدة عس�كرية 
جديدة ش�مايل الع�راق، وه�و ما دفع 
وزي�ر الدفاع الرتكي خلص�وي أكار اىل 
دخول االرايض العراقية وتفقد الجنود 

االتراك، دون أي موافقات رسمية.
ومؤخرا اش�تدت حدة االشتباكات بن 
القوات الرتكية والعمال الكردس�تاني، 
ما أدى اىل نش�وب خ�اف بن األحزاب 
الكردي�ة ح�ول طبيع�ة التعام�ل م�ع 
الكردستاني، وحول »رشعية«  العمال 
وج�وده أيضا، بعد تأثر القرى والتوغل 
الرتكي يف العمق العراقي، حيث بلغ 40 

كليومرتا ألول مرة.
وتش�كل العمليات العس�كرية الرتكية 
تهدي�دا كبريا ع�ىل 50 موقع�ا أثريا يف 
محافظ�ة ده�وك بإقلي�م كردس�تان 
العراق، حس�بما أعلن مدير عام دائرة 
اآلث�ار يف محافظ�ة ده�وك، بيك�ه س 

بريفكاني.
واس�تنكر بريفكاني، وجود 50 موقعاً 

أثريا معرضا للتخريب بسبب العمليات 
العس�كرية للجيش الرتكي عىل مقاتيل 
ح�زب العم�ال الكردس�تاني، مش�ريا 
إىل أن�ه ت�م إب�اغ منظم�ة اليونس�كو 
ومنظم�ات دولية أخ�رى ُتعنى باآلثار 

بشأن تلك املخاوف.
ويأت�ي ذلك يف ظل وج�ود 1400 موقع 
أث�ري يف دهوك، يقع بعضها يف منطقة 
املواجهة املس�لحة بن الجيش الرتكي 
الكردس�تاني،  العمال  ومقاتيل ح�زب 

بحسب بريفكاني.

ونفى بريفكاني إمكانية تخمن حجم 
ون�وع األرضار الواقعة عىل تلك املواقع 
الواقع�ة يف خط املواجه�ة بن الجيش 
الرتك�ي وحزب العم�ال الكردس�تاني 
بس�بب صعوبة الوصول إليه�ا، مبيناً 
أن »س�كان املنطقة أبلغوا دائرة اآلثار 
بتع�رض بعض املواقع األثرية للقصف 

والحرق«.
ومع تصاعد وترية االعتداءات الرتكية، 
الع�ام  القائ�د  باس�م  الناط�ق  رّصح 
للقوات املس�لحة اللواء يحيى رس�ول، 

ب�أن »هن�اك تح�ركا دبلوماس�يا من 
خال وزارة الخارجية والدبلوماس�ية 
العراقي�ة بش�أن االعت�داءات الرتكي�ة 
املتك�ررة ع�ىل األرايض العراقي�ة«، يف 
موق�ف جوب�ه بس�خط ش�عبي كبري 

وسخرية واسعة النطاق.
وأضاف رسول أن »الدس�تور العراقي 
ن�ص عىل احرتام س�يادة ال�دول كافة 
وبالت�ايل ع�ىل جمي�ع ال�دول اح�رتام 
العراق وس�يادته«، مش�دداً ع�ىل »أننا 
العراقي�ة  األرايض  تك�ون  أن  نرف�ض 

منطلقاً للقيام بأي عمل إرهابي تجاه 
أي دولة جارة«.

ودعا رس�ول، تركيا إىل أن »تضع أمام 
أنظارها س�يادة العراق، ويف حال ورود 
معلومات ع�ن أي جهة ُتعطى للجانب 
العراق�ي، وه�و م�ن يت�وىل التعام�ل 

بشأنها«.
ورداً ع�ىل املوقف الحكومي »الخجول« 
إزاء االنته�اكات الرتكي�ة، يقول املحلل 
الس�يايس وائ�ل الركاب�ي ل�«املراق�ب 
العراق�ي«، إن »تركي�ا م�ّرة وتعلن 
بشكل مستمر عن دخول قواتها وبناء 
أكثر من 35 قاعدة عس�كرية يف شمال 
العراق، فض�ًا عن تواجد قواتها داخل 
بعش�يقة منذ ع�ام 2018«، معتراً أن 
»التوجه نحو الدبلوماسية جاء نتيجة 
املوقف الكردي بمن�ع القوات العراقية 
م�ن التواج�د داخل اإلقلي�م ومهاجمة 

القوات الرتكية«.
ويضي�ف الركابي: »يب�دو أن حكومة 
الكاظمي ال تقدر عىل زعل كردس�تان 
أو التصدي لاحتال الرتكي الذي يحمل 
أهدافاً واضحة«، منتقداً يف الوقت ذاته 
»الضعف الحكومي عىل كل األصعدة يف 

مواجهة االعتداءات«.
وي�رى أن »م�ا يصدر م�ن تريحات 
عسكرية أو دبلوماسية هو أمر مخجل 
ومهن للدولة العراقية التي تس�تطيع 
بأبسط الوسائل إخراج القوات الرتكية 

عىل غرار ما تعرضت له يف سوريا«.
جدير بالذكر أن تركيا كانت قد ش�نت، 
يف 23 نيس�ان 2021، حملة عس�كرية 
َ يف ش�مال 

اجتاح�ت من خالها أرايضيِ
الع�راق م�ن منطق�ة جب�ل كيس�تة، 
بدعوى مطاردة مقات�يل حزب العمال 
وأقام�ت  كا(،  كا  )ب�ي  الكردس�تاني 
خ�ال ه�ذه الف�رتة نحو ع�ر نقاط 

عسكرية لها يف املنطقة.

المراقب العراقي/بغداد...
كش�ف تحال�ف س�ائرون، ام�س 
درج�ات  اضاف�ة  ع�ن  األربع�اء، 
وظيفي�ة هائل�ة يف املوازن�ة، بع�د 
تخفي�ض قيمتها بما يق�ارب 32 

ترليون دينار.
ري�اض  التحال�ف،  عض�و  وق�ال 
املس�عودي، يف تري�ح صحف�ي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي«، ان” 
مجل�س الن�واب ق�ام بتخفي�ض 
املوازنة م�ن 163 ترليون دينار اىل 
129 ترلي�ون دين�ار عراق�ي ومن 
ث�م حمله�ا الكث�ري م�ن الدرجات 

الي�وم  تطال�ب  الت�ي  الوظيفي�ة 
بتفعيل تلك القرارات”.

التعيين�ات تش�مل  وأض�اف، ان” 
فئ�ات الش�هادات العلي�ا والثاثة 
األوائل إضاف�ة اىل العقود واألجور 
اليومي�ة وختمه�ا بإضاف�ة عودة 
املفس�وخة عقوده�م م�ن أبن�اء 

الحشد الشعبي”.
وأش�ار اىل ان�ه” أم�ا التخصصات 
التي ش�ملها القانون فهي جميع 
التخصص�ات العلمية واإلنس�انية 
والش�هادات  األوائ�ل  لريحت�ي 

العليا”.

المراقب العراقي/بغداد...
ام�س   ، الفت�ح  تحال�ف  طال�ب 
االربع�اء، برضورة مس�ك الحدود 
الش�مالية للعراق، فيما اكد وجود 
بغ�داد  حكومت�ي  م�ن  تقص�ري 

واربيل.
وق�ال النائ�ب ع�ن التحالف قيص 
عب�اس يف تريح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي«، ان “مجلس 
إزاء  دور  ل�ه  يك�ن  ل�م  الن�واب 
االنتهاكات الرتكية سوى البيانات 
االس�تنكارية”، الفتا اىل ان “هناك 
حكومت�ي  م�ن  مطبق�ا  صمت�ا 

بغ�داد وأربي�ل وغضا للنظ�ر إزاء 
االنتهاكات الرتكية شمال الباد”.

واضاف ان “الحكومتن الس�ابقة 
والحالي�ة لم تعريا أية أهمية تجاه 
االنته�اكات الرتكي�ة عىل س�يادة 
الب�اد”، مبين�ا ان “هن�اك تنصا 
من الحكومة تجاه مس�ك الحدود 
واالج�در ان يك�ون هن�اك تعاون 

مشرتك بن بغداد واربيل”.
واشار اىل انه “من واجب حكومتي 
ق�وات  ارس�ال  واربي�ل  بغ�داد 
مش�رتكة ملس�ك الحدود العراقية 

من كافة املحاور”.

سائرون: درجات وظيفية هائلة 
ُاضيفت للموازنة 

الفتح يطالب بضرورة مسك 
الحدود الشمالية

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
يحاول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن يس�تغل 
االش�هر االخ�رية ع�ىل تولي�ه دف�ة رئاس�ة الحكومة  
معالجة املواقف واالنطباعات التي خلفتها اإلخفاقات 
والق�رارات الفاش�لة الت�ي رافق�ت ومازال�ت تراف�ق 
إدارته ملؤسس�ات الدولة العراقية، س�يما تلك املتعلقة 
بقطاع�ات الخدمات واالقتصاد والصح�ة والكهرباء، 
وذل�ك ع�ر قيام�ه بزي�ارات »مكوكي�ة« خالي�ة من 

محتواه�ا، حيث ش�هدت غالبية تلك الزي�ارات افتتاح 
مش�اريع غري مكتملة أعمالها باألصل أو إطاق وعود 
للمواطن�ن بتطوير ه�ذا القط�اع أو ذاك والعمل عىل 

توفري كافة متطلباتهم يف وقت آخر.
واعت�ر مراقبون للش�أن الس�يايس أن الكاظمي ومن 
خ�ال زياراته ه�ذه، يحاول كس�ب ود بع�ض القوى 
السياسية دون غريها، س�يما تلك الكتل التي يرافقها 
اصطح�اب مس�ؤوليها ونوابه�ا الس�يما زيارت�ه اىل 

املحافظ�ات، وه�ي محاولة منه لطرح اس�مه للظفر 
بمنصب رئاسة الوزراء خال املرحلة املقبلة.

وأج�رى الكاظم�ي خال األس�بوعن األخريي�ن زيارة 
اىل محافظة النارصية التي تعاني جملة من املش�اكل 
الصحية والخدمية وكذلك الطاقة الكهربائية والطرق 
وغريها، معلنا عن افتتاح عدد من املش�اريع الخدمية 
منه�ا صحي�ة تمثلت باملستش�فى الرتكي ال�ذي الزال 
قي�د اإلنش�اء ولم يكتمل إضاف�ة اىل ذلك فأن�ه لم يتم 

تخصي�ص كادر طب�ي وإداري اليه! بحس�ب مصادر 
مطلعة من ذي قار.

إضاف�ة اىل ذل�ك أن الكاظم�ي التق�ى باملواطن�ن من 
محافظة ذي ق�ار وأطلق وعودا خ�ال الفرتة املقبلة، 
إش�ارة من�ه اىل رغبته بني�ل منصب الرئاس�ة مجددا 
خصوص�ا وأن تلك الوعود هي اس�رتاتيجية تحتاج اىل 

أمد طويل إلتمامها...
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اِختفت سنًة وظهرت بشهر .. إنجازات »شبحية« 
للحكومة تتصدر اإلعالم

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
أعل�ن رئي�س حكوم�ة إقلي�م كردس�تان م�سور 
بارزاني ، عن التوصل م�ع رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي، إىل اتفاق س�يتم بموجبه إعادة إرس�ال 
املستحقات من املوازنة االتحادية إىل إقليم كردستان 
وبأث�ر رجع�ي ابت�داًء م�ن كان�ون الثان�ي 2021. 
وس�تكون 200 ملي�ار دينار كدفع�ة أولية من أجل 
دف�ع رواتب موظفي اإلقلي�م , ويبدو أن التحالفات 
االنتخابية وراء إرس�ال تلك االموال بعيدا عن قانون 

املوازنة وتس�وية االموراملالي�ة العالقة ما بن بغداد 
وأربيل , فاإلقليم ما زال يس�تقطع مبالغ كبرية من 
رواتب موظفي�ه بحجة االدِّخار، فراتب العس�كري 
ه�و مليون و250 ألف دينار واليس�تلم س�وى 750 
أل�ف دينار وهذا حال جميع موظفي اإلقليم , الذين 
أس�كتت حكومتهم االحتجاجات بقوة النار والقمع 
, من أجل بقاء سيطرة حكومة بارزاني عىل مقاليد 

الحكم .
وكان الكاظمي قد أرس�ل أم�واالً يف العام املايض اىل 

أربيل دون س�ند قانوني م�ن خال االقرتاض والذي 
فرض رفع سعر رصف الدوالر لتعويض تلك االموال.

عضو لجن�ة النزاهة النيابية عالي�ة نصيف طالبت 
مجلس الوزراء بالرتاجع عن االتفاق الذي أبرمه مع 
رئي�س حكومة إقليم كردس�تان واملتضمن إرس�ال 
200 ملي�ار دينار اىل اإلقليم بأث�ر رجعي، مبينة أن 
هذا االتفاق الذي يتسبب يف تجويع بقية املحافظات 
ليس له أي سند قانوني يف ظل وجود املوازنة املالية .

وقالت يف بيان إن »قرار مجلس الوزراء بإرسال 200 

مليار دينار اىل إقليم كردس�تان بأثر رجعي ليس له 
أي غطاء رشعي أو قانوني يف ظل وجود املوازنة، إذ 
اليمك�ن له أن يلغي املوازنة التي تم التصويت عليها 
 x ًباحتساب حصة اإلقليم ب� 250 ألف برميل يوميا
واحد وس�تن دوالراً سعر الرميل الواحد، أي بفارق 
)7-8( دوالرات بالنس�بة للملي�ون، وبالت�ايل يكون 
اإلقلي�م مديناً للحكوم�ة االتحادية دون احتس�اب 

الواردات غري النفطية »...
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الكاظمي ُيهدي البارزانيين 200 مليار دينار 
والمواطن الكردي بال راتب!

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/خاص
كش�ف النائب ع�ن تحالف الفت�ح عدي ابو 
الج�ون، ام�س االربع�اء، عن وج�ود حملة  
تواقي�ع يف الرملان الس�تجواب وزير النفط 

بشأن ملفات فساد وتلكؤ يف العمل.
وق�ال ابو الجون  يف تريح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراقي« ان »العديد من ش�بهات 
الفساد تحوم حول عمل وزارة النفط فضا 
عن حاالت التلك�ؤ والتخبط يف اداء وزيرها، 
والتي تس�ببت يف خسارة مليارات الدوالرات 
بالفرتة السابقة، اضافة اىل الحاقها الرضر 

بمواطني محافظات الوسط والجنوب«.
واض�اف، ان »وزي�ر النف�ط ت�رك كل ابواب 

للطع�ن  الحكوم�ة  م�ع  وذه�ب  املوازن�ة 
بتخصيص�ات البرتودوالر، يف وقت غض فيه 
النظ�ر ع�ن عقود ج�والت الرتاخي�ص التي 
تسببت بخس�ارة العراق مليارات الدوالرات، 
ولم يكلف نفسه عناء فتح قنوات حوار مع 

الركات املعنية لتعديل تلك العقود«.
ولف�ت اىل ان »هذا التخب�ط يف عمل الوزير ، 
اضافة اىل ملفات اخرى تتعلق بعمل الوزارة 
والتلك�ؤ يف اداء امله�ام ، س�تجعلنا ملزمن 
، ضم�ن واجبن�ا الرقاب�ي ، بجم�ع تواقيع 
برملانية الس�تجواب الوزير تمهيدا القالته ، 
مع تحويل جميع امللفات املتعلقة بش�بهات 

الفساد اىل النزاهة ملتابعتها الحقا«.

بشأن ملفات فساد .. حراك برلماني 
الستجواب وزير النفط

زاكاني ينسحب من االنتخابات الرئاسية 
اإليرانية لصالح رئيسي

النظام السعودي يدق مسمارًا في نعشه 
بإشعال الحرب على »المقدسات«
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في هذا العدد
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المراقب العراقي/بغداد...
ام�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  اك�دت 
االربع�اء، خلو العراق من س�الة »دلتا« 

الهندية حتى االن.
وق�ال مدي�ر الصح�ة العام�ة الدكت�ور 
الحلف�ي يف تري�ح صحف�ي  ري�اض 
تابعت�ه »املراقب العراق�ي« ، ان »العراق 
ل�م يس�جل اي حال�ة بس�الة )دلت�ا( 
الهندية حتى االن، النها رسيعة االنتشار 
وتسبب اصابات كثرية، وان البلد لم يمر 

بمرحلة كهذه«.
واوضح ان »هذه السالة لم يثبت علميا 
انها اش�د من الس�االت التي انترت يف 
البلدان، وبحسب البحوث الجارية حاليا 
ف�ان جمي�ع اللقاح�ات تعم�ل بفعالية 
الس�االت، واخ�ذ  كب�رية ض�د جمي�ع 
جرعتن م�ن اللقاح يوف�ر حماية قوية 

ضدها وقادرة عىل تقليل مخاطرها«.
وبن ان »ظهور املتحورات من الساالت 
ال يمث�ل ام�را مفاجئ�ا، وه�ي عملي�ة 
طبيعية، إذ يكتس�ب الف�ريوس طفرات 
بمرور الوق�ت لضمان بقائه، ويس�اعد 
جهاز املناعة يف مهاجمة أجزاء مختلفة 
م�ن الف�ريوس حت�ى ل�و ط�رأت عليه 

طفرات جينية«.
واك�د الحلف�ي ان »ال�وزارة تعم�ل عىل 
تسيع انش�اء مخترين يف مدينة الطب 
للكشف عن الس�االت الجديدة لكورونا 
وتصنيفها ومعرفة االختافات الحاصلة 

بينها وبن النسخ الجديدة املتحورة«.
ورجح »افتتاح املخترين خال الشهرين 
املقبل�ن بع�د رفدهم�ا باجه�زة حديثة 
ومتطورة من مناش�ئ عاملية، اىل جانب 

االنتهاء من تدريب املاكات الطبية«.

المراقب العراقي/بغداد...
دع�ت لجن�ة النف�ط والطاقة النيابي�ة، امس األربع�اء، اىل رضورة اس�تثمار الغاز 

املصاحب للنفط يف الباد بدالً من استرياده .
وق�ال عضو اللجنة غال�ب محمد يف تريح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« إن 
»الع�راق يمل�ك العديد من حق�ول الغاز غري املس�تثمرة، ون�رى ان الحكومة تقوم 

باسترياد الغاز بدالً من إنتاجه«.
وأضاف ان »لدينا يف العراق رشكات تس�تطيع خال سنة إنتاج الغاز املصاحب من 

أجل استخدامه إلنتاج الكهرباء كما هو معمول به يف إقليم كردستان«.
يش�ار اىل ان الغاز املصاحب للنفط ُيحرق بكميات كبرية منذ عدة سنوات، حيث لم 

تستغل الحكومات املتعاقبة تلك الثروة املهمة.

العراق خاٍل من »دلتا« الهندية

الطاقة النيابية تدعو إلى استثمار 
الغاز المصاحب للنفط 

التطبيعية ترشح كيروش لقيادة
 اسود الرافدين
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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

المدينة اآلثمة..!

جهات سياسية مسيطرة على مزاد العملة 
تحمي محافظ البنك من االستجواب!

محكمة النزاهة تصدر حكما بالحبس 
الشديد لـ4 مدانين بسرقة أجهزة طبية 

لم تكن تكريت التي تبعد عن بغداد 157 كيلومرتا، وعن سامراء 34 
كيلوم�رتا، مدينة مهم�ة يف محيطها، بل كانت س�امراء عىل الدوام 
ولعدة قرون، عاصمة للدولة العباس�ية، وحارضة أهمَّ منها بكثري، 
وحينما تش�كلت الدول�ة العراقية الحديثة، كانت تكريت وس�امراء 
وبيج�ي وصوال إىل الرشق�اط، جزءا من ل�واء بغ�داد، وقبلها جزءا 
من والية بغداد يف  عهد االحت�ال الرتكي )العثماني( للعراق، والذي 

استمر من عام 1534م إىل 1920م.
تكري�ت التي كانت قرية أقرب منها إىل قصبة، ولم يصح أن توصف 
كمدين�ة، إال يف أواس�ط الق�رن امل�ايض، ل�م تلع�ب أدوارا مؤثرة يف 
الحياة العراقية، ولم تكن مس�تقرا حضاريا كبابل أو أور أو آش�ور 
أو ميس�ان، فقد كان س�كانها مختلطي األصول، م�ن العرب البدو 
واألتراك والكرد وبقايا املسيحيني الرسيان، وكانوا يعملون يف زراعة 
الخض�ار عىل ش�واطيء دجل�ة، لكن ما إن تبتعد ع�ن حوض النهر 
مس�افة أقل من مائة مرت إال وتبدأ الصحراء، بكل قس�وتها وجافة 

ووحشية البرش القائل، املتفرقني الذين يعيشون فيها..
تكري�ت ل�م تكن مدين�ة تضج بالحي�اة يوما، وس�كان تكريت وما 
ا متمدنني، كما ال يمكن وصفهم بأنهم  ً ضرَ ُهْم حرَ حولها ال يمكن عدُّ
فاحون، مثلم�ا ال يمكن اعتبارهم بدوا..إنهم أفضل مصداق لرؤية 
ع�ي ال�وردي الثاقبة، يف ازدواجية الش�خصية، وه�ذا مجرد وصف 
واقع�ي ولي�س اخت�اال، هم خليط هج�ني من هذا وم�ن ذاك، مثل 
ثلبة،  أصوله�م الهجين�ة؛ والحقيقة أن هذا الوصف ليس ع�ارا أو مرَ
لكن التوصيف ينفع يف التوصل اىل حقائق دورهم الس�لبي يف الحياة 

العراقية، خصوصا يف القرن العرشين.
الدولة العراقي�ة الحديثة تكونت وهي تحمل عقيدة طائفية، فامللك 
العربي املس�تورد م�ن الحج�از، اعتمد يف بن�اء دولته عىل الس�نة، 
وعندما تش�كل الجيش العراقي عام 1921، لم يضم ضابطا شيعيا 

واحدا، بل كان جميع ضباطه من السنة 
ومن بقاي�ا الجيش العثمان�ي، وحينما 
أول  أن ه�ذه مش�كلة، س�موا  وج�دوا 
فوج له�ذا الجيش باس�م »فوج موىس 
الكاظ�م« يف محاول�ة إلعم�اء حقيق�ة 

طائفية الدولة العراقية..
بدأ تس�لق تكريت إىل مفاصل الدولة مع 
ه�ذا التوجه، وم�ا إن حل الع�ام 1963 
عندما أزاح أحمد حسن البكر التكريتي؛ 

زعيم ث�ورة 14 تم�وز عبد الكريم قاس�م..
ومن�ذ ذلك التأريخ ركب التكارتة قارب الس�لطة، ال�ذي أبحروا فيه 
بنه�ر من الدماء..دعونا نس�تِعْد صورة نهر دجل�ة، حينما اصطبغ 

بلون الدم يف قرص صدام التكريتي يف تكريت..
40 عام�ا كانت دولة العراق تحكم بعقلي�ة القرية التائهة االنتماء، 
التي ال تعرف وسيلة لتثبيت وجودها إال الدماء، وحتى الذين حاولوا 
تغيري نظام الحكم، سلكوا نفس املس�لك..الدماء، وكانوا من جسم 

هذه القرية، وأغلب االنقابات كان يقودها ضباط تكارتة!
حينما حصل التغيري الكبري يف نيسان 2003، فوجيء التكارتة بزوال 
س�لطان لم يغ�ادروه لقرابة قرن م�ن الزم�ان، وكان صعبا عليهم 
الرض�وخ لألمر الواقع، وتصدي�ق أن أنموذجهم الذي يفتخرون به، 
كان ق�د أخرج للتو من حف�رة، وأن رجاالتهم يقفون أمام املحكمة 
ا اقرتفوه من جرائم، نش�ري اىل أن  الجنائي�ة العليا، وُيحاكم�ون عمَّ
تكري�ت اس�تقبلت الفاتح األمريك�ي بحفاوة، وس�لمته مفاتيحها 

بحفل رسمي، ولم يطلق التكارتة إطاقة واحدة عىل املحتل..
كانت لذة الس�لطة ال تفارق أفواههم، ولذلك مدوا جس�ور التعاون 
م�ع املحتل، علهم يس�تعيدون بعض عزهم املفقود، وحينما أنش�أ 
املحت�ل األمريكي التنظيم�ات اإلرهابية لرتكيع الش�يعة الرافضني 
لاحت�ال األمريك�ي، فالقاعدة وجيش محمد وجيش النقش�بندية 
وجي�ش عمر وغريها، كانت مادة ه�ذه التنظيمات وقوتها القتالية 
الرئيسية، متكونة من الضباط التكارتة الذين كانوا يقودون أجهزة 
الطاغية ص�دام القمعية، وهم يمتلكون خربة هائلة بالقتل وإنتاج 
الدماء. جريمة جنود قاعدة س�بايكر، التي ارتكبها التكارتة، يجب 

أن نفهمها يف هذا السياق، وليس يف أي سياق آخر.
كام قبل السام: تكريت مدينة آثمة..!

سام...

ألواح	طينية	..	

قاسم العجرش ..

تضمنت افتتاح مشاريع »قيد اإلنشاء« ووعودا »خيالية« للمواطنين 

الكاظمي يواصل زياراته »المكوكية« إلى المحافظات 
ًمتزامنة مـع الحمـالت االنتخـابيـة  ُ

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  يح�اول 
الكاظمي، أن يس�تغل االش�هر االخرية 
الحكوم�ة   رئاس�ة  دف�ة  تولي�ه  ع�ىل 
معالجة املواق��������ف واالنطباعات 
الت�ي خلفته�ا اإلخفاق�ات والقرارات 
الفاش�لة التي رافق�ت ومازالت ترافق 
العراقي�ة،  الدول�ة  إدارت�ه ملؤسس�ات 
سيما تلك املتعلقة بقطاعات الخدمات 
واالقتصاد والصح������ة والكهرباء، 
وذلك ع�رب قيامه بزي�ارات »مكوكية« 
خالية من مح����تواها، حيث شهدت 
غالبية تل�ك الزيارات افتتاح مش�اريع 
غري مكتمل��������ة أعمالها باألصل 
أو إطاق وع����ود للمواطنني بتطوير 
ه�ذا القط�اع أو ذاك والعم�����ل عىل 
توفري كاف�ة متطلب����اته�م يف وقت 

آخر.
الس�يايس  للش�أن  مراقب�ون  واعت�رب 
زيارات�ه  خ�ال  وم�ن  الكاظم�ي  أن 
ه�ذه، يحاول كس�ب ود بع�ض القوى 
السياسية دون غريها، سيما تلك الكتل 
الت�ي يرافقه�ا اصطحاب مس�ؤوليها 
ونوابها الس�يما زيارته اىل املحافظات، 
وهي محاولة منه لطرح اسمه للظفر 
بمنصب رئاس�ة الوزراء خال املرحلة 

املقبلة.
وأج�رى الكاظم�ي خ�ال األس�بوعني 
األخريين زي�ارة اىل محافظة النارصية 
التي تعاني جملة من املشاكل الصحية 

والخدمي�ة وكذلك الطاق�ة الكهربائية 
والطرق وغريها، معلنا عن افتتاح عدد 
م�ن املش�اريع الخدمية منه�ا صحية 
تمثلت باملستش�فى الرتكي الذي الزال 
قي�د اإلنش�اء ول�م يكتم�ل إضاف�ة اىل 
ذلك فأنه لم يت�م تخصيص كادر طبي 
وإداري اليه! بحس�ب مص�ادر مطلعة 

من ذي قار.
إضاف�ة اىل ذل�ك أن الكاظم�ي التق�ى 
باملواطنني من محافظة ذي قار وأطلق 
وع�ودا خ�ال الف�رتة املقبلة، إش�ارة 
من�ه اىل رغبت�ه بنيل منصب الرئاس�ة 
مج�ددا خصوصا وأن تل�ك الوعود هي 
طوي�ل  أم�د  اىل  تحت�اج  اس�رتاتيجية 

إلتمامها.
ش�ملت  الت�ي  الجدي�دة  زيارت�ه  أم�ا 
مدين�ة س�امراء فقد افتت�ح الكاظمي 
محط�ة حراري�ة للكه������رب�اء، لم 
تتب�ني جاهزيتها من عدمه�ا، وأثارت 
ترصف�ات الكاظم�ي االخ�رية غراب�ة 
املراقبني للش����أن السيايس، السيما 
أنه�ا ل�ن تختل�ف كث�ريا ع�ن ج�والت 
السياس�يني الت�ي تحم������ل طابعا 
»اس�تج�����داء«  هدف�ه  انتخابي�ا 

االصوات االنتخابية.
وتأتي تلك التحركات يف وقت يزعم فيه 
الكاظم�ي أنه غري باحث عن الس�لطة 
أو املنص�ب وأن�ه بعي�د ع�ن الس�باق 

االنتخابي.
وللحدي�ث أكثر حول ه�ذا امللف، اعترب 

أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد 
وكابينت�ه  »الكاظم�ي  أن  الخفاج�ي، 
الوزارية لم ولن يقدما أي يشء إيجابي 
للش�عب العراقي وعىل العكس من ذلك 
فق�د رفعت قرارات ه�ذه الحكومة من 
كاهل املواطن العراقي وزادت من عبئه 

اليومي«.
وقال الخفاجي، يف ترصيح ل� »املراقب 
العراقي« إن »زيارات الكاظمي االخرية 
ل�ن تختلف كث�����ريا عن هدف الكتل 
السياس����ية والن�واب الباحث�ني عن 
االصوات االنتخ������ابية، فالكاظمي 
يحاول إرضاء الش�عب وعدم اعرتاضه 
الف�رتة  يف  طرح�ه  ت�����م  ح�ال  يف 
املقبل�ة لش�غل املن�ص�ب الرئايس من 

ج�����ديد«.
وأض�اف، أن »جمي�ع املش�اريع الت�ي 
افتتحه�ا الكاظمي يف تل�ك املحافظات 
تنقس�م اىل نوع�ني إم�ا مش�اريع غري 
مكتمل�ة وإم�ا مكتم��ل�ة ول�م يت�م 
افتتاحها إال خال هذه الفرتة بالتزامن 
م�ع البدء املبك�ر للحم�ات االنتخابية 
الت�ي رشع به�ا عدد كبري م�ن أعضاء 

الربملان«.
وحذر من »أي محاولة سياسية إلعادة 
الكاظمي اىل دفة الس�لطة ألنها انهيار 
الراهن�ة  السياس�ية  والعملي�ة  للبل�د 
وحكومت�ه  الكاظم�ي  أن  خصوص�ا 
ال يمتل�كان أفق�ا معينا لتس�يري أمور 

البلد«.

تغريدة

الخبيرة االقتصادية سالم سميسم

م���ن  لفئ������ات     الق���روض 
ح���ا  ليس������ت  المجتم���ع 
الت���ي  لألزم�����ة  اقتصادي���ا 
العراقيون،انها  منها  يعاني 
حبة مس���كن لمرض مزمن، 
ال تشفي وال تعالج، أخرجوا 
م���ن عقلي���ة  #المكرمة الى 
عقلية  #البن���اء و  #الحلول_

االقتصادية_الواقعي���ة البلد 
ي���راوح في مكانه وهو اصا 
ضم���ن دائ���رة مغلقة، ليس 
هنال���ك مس���تحيل يلزمن���ا 

ارادة مخلصة.

التربية: اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للمراحل غير المنتهية
املراقب العراقي/ بغداد

أعلنت وزارة الرتبية، ام�س االربعاء، اعتماد 
درجة نصف الس�نة كدرجة نهائية للمراحل 
غ�ري املنتهية وانتهاء الع�ام الدرايس يف االول 

من شهر تموز لعام 2021.
وقال�ت ال�وزارة، يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب 
العراقي« نس�خة من�ه إن »وزير الرتبية عي 
حمي�د الدليم�ي، يعلن اعتم�اد درجة نصف 
الس�نة كدرجة نهائية للمراحل غري املنتهية، 
وانتهاء العام الدرايس يف االول من شهر تموز 

لعام 2021«.
واض�اف البي�ان، أن »الدليم�ي ثم�ن جهود 
امل�اكات التدريس�ية والرتبوي�ة، وم�ا بذله 
طلبتن�ا االع�زاء وعوائله�م من اج�ل انجاح 
العام الدرايس الح�ايل، ويؤكد انهم يصنعون 

بذلك مستقبل العراق املرشق«.

املراقب العراقي/ بغداد...
ح�ددت عض�و اللجن�ة االقتصادية 
النيابية ندى ش�اكر ج�ودت، امس 
تحم�ي  الت�ي  الجه�ات  األربع�اء، 
محافظ البن�ك املركزي العراقي من 
االس�تجواب يف الربمل�ان بانه�ا ذات 
الجه�ات املتنف�ذة واملس�يطرة عىل 
مزاد بي�ع العملة.وقالت جودت، يف 
العراقي«  ترصيح تابعته »املراق�ب 
إن »هناك جهات سياس�ية متنفذة 
ه�ي التي تس�يطر ع�ىل م�زاد بيع 

العمل�ة، ه�ي نفس�ها الت�ي تحمي 
م�ن  املرك�زي  البن�ك  محاف�ظ 
العراق�ي،  الربمل�ان  يف  االس�تجواب 
ملنع اقالته«.وبني ان »هذه الجهات 
افش�ال  ع�ىل  تعم�ل  السياس�ية، 
جلس�ات الربمل�ان، الت�ي ته�دف اىل 
اس�تجواب محافظ البن�ك املركزي، 
م�ن خال توجي�ه الن�واب التابعني 
لهذه الجهات من مقاطعة الجلسة، 
لغ�رض اخ�ال النص�اب القانوني 

وافشال عقد الجلسة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أصدرت محكمة الجنايات املختصة 
بقضايا النزاهة يف رئاسة استئناف 
بغ�داد الرصاف�ة االتحادي�ة حكما 
بالحبس الش�ديد ملدة ثاث س�نوات 
بح�ق اربع�ة مدان�ني ع�ن جريمة 
رسقة أجهزة طبية من مستش�فى 

الريموك.
ملجل�س  االعام�ي  املرك�ز  وق�ال 
تلق�ت  بي�ان  يف  االع�ىل،  القض�اء 
»املراق�ب العراق�ي« نس�خة من�ه، 
إن »محكم�ة الجناي�ات املختص�ة 
بقضاي�ا النزاه�ة نظ�رت يف قضية 

جهازي�ني  رسق�وا  مدان�ني  اربع�ة 
طبيني نوع »نيو اليزر« بقيمة 892 
ال�ف دينار وقض�ت ع�ىل كل واحد 
منهم�ا بالحبس الش�ديد ملدة ثاث 

سنوات«.
وأض�اف، أن »املدان�ني االربع�ة هم 
موظف�ون يف مستش�فى الريم�وك 
اعرتف�وا ب�كل تفاصي�ل الجريم�ة 
بعدما استغلوا وظيفتهم واالستياء 
بغري حق عىل االجهزة الطبية، الفتا 
إىل أن »االح�كام بحقه�م اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 444/ رابعاً وحادي 

عرش من قانون العقوبات«.

قيادي فيه: من ينكر جهود الحشد الشعبي في تحرير العراق يغالط نفسه
املراقب العراقي/ بغداد...

اكد مس�ؤول مكاتب الحش�د الش�عبي يف املحافظات ابو ضياء 
الصغ�ري، امس االربعاء، ان من ينكر مجهود الحش�د الش�عبي 
يف تحري�ر العراق م�ن داعش يغال�ط نفس�ه.وقال الصغري، يف 
ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن »من ينكر مجهود وجميل 

وتضحيات ودماء الحش�د الش�عبي يف تحرير العراق من داعش 
يغالط نفس�ه ونأسف ش�ديد االس�ف كونهم من ابناء جلدتنا 
وبلدن�ا، وهم اصحاب مصالح ش�خصية وفئوية وال يس�عون 
وراء مصالح العراق«، الفتا اىل أن »الحش�د قدم تضحياته هذه 
قربة اىل الله واىل ابناء شعبه ولم يطلب من احد مدحه ولم يقبل 

اي امتي�از خاص وال يحب س�وى ان يكون ابن�اء بلده راضون 
عنه بعد ان س�عى بدمائه إلنقاذه من ي�د الرش«.وبني الصغري، 
أن »بعض االشخاص يتهمون الحشد باكاذيب ال صحة وال دقة 
لها ودون اي دليل«.واوضح، »ومنهم من  يقول بان الحش�د لم 
يك�ن صاحب الفضل الكب�ري يف تحرير العراق وانه قام بترسيع 

التحرير فقط، هو نفس�ه وبتس�جيل صوتي يدل عىل ذلك مدح 
الحشد قبل فرتة قليلة واكد انه صاحب االنتصارات«، مشريا اىل 
ان »قوات الحش�د الشعبي والجيش البطل والرشطة االتحادية 
االبط�ال والفرقة الذهبية والرد الرسيع وكافة الصنوف االمنية 

االخرى جميعها تسميات توحدت يف سبيل انقاذ العراق«.

ائتالف النصر: ال مبرر إليقاف البرلمان والدورة الحالية هي األقل عطاًء
املراقب العراقي/ بغداد...

اك�د املتح�دث باس�م ائت�اف الن�رص عقي�ل 
الرديني، امس االربع�اء، انه ال يوجد اي مربر 

امام ايقاف عمل مجلس النواب.
وق�ال الردين�ي، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إنه »ال يوجد اي م�ربر امام ايقاف 
عمل مجل�س الن�واب ومس�ؤوليته يف تقديم 

الخدمات اىل الشعب العراقي، وهذه الخدمات 
هي عبارة عن مراقبة لعمل الحكومة وترشيع 
القوان�ني املهمة واملعطل�ة«، الفتا اىل أن »هذه 
ال�دورة الربملانية هي األقل عطاًء من الدورات 
الس�ابقة التي كان فيها حيوية ونشاط أكثر 

وخاصة فيما يتعلق بترشيع القوانني«.
أن »املحاصص�ة والضع�ف  الردين�ي،  وب�ني 

هيمنا ع�ىل الدورة الربملاني�ة الحالية لذلك لم 
يرىض عليها الش�ارع، اضافة اىل انها لم تبدي 
اهتمامها بالعديد من املواضيع الخدمية التي 
تمس املواطن بش�كل مبارش«، مش�ريا اىل أن 
»االس�تجوابات س�معنا به�ا ولم يت�م العمل 
عليه�ا حتى االن بالرغم من املش�اكل العديدة 

التي تحيط اكثر الوزارات«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أفادت الرشط�ة املجتمعية يف دائرة 
الداخلية،  العاقات واإلعام لوزارة 
امس األربع�اء، بإحباط 3 عمليات 
إح�دى  يف  واح�دة  بينه�ا  ابت�زاز 

الجامعات.
وقال بيان للرشطة، تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »مفارز 
دائ�رة  يف  املجتمعي�ة  الرشط�ة 
العاقات واإلعام ل�وزارة الداخلية 
ابت�زاز  عملي�ات   )3( احبط�ت 
الكرتوني، اثن�ان منها يف محافظة 
املحافظ�ة،  م�ن  لفتات�ني  األنب�ار 
والثالثة بإحدى الجامعات لعدد من 

الطالبات«.
وأضاف البيان، أن »مفارز الرشطة 
املجتمعية تمكن�ت من الوصول إىل 

الذين ه�ددوا ضحاياهم  املبتزي�ن 
بنرش صورهن عىل مواقع التواصل 
االجتماعي مقابل املال أو الخضوع 
لرغباتهم الدنيئة، واتخذت بحقهم 
اإلج�راءات الازمة، بع�د أن قامت 
بح�ذف محتويات االبت�زاز وتأمني 

حسابات الضحايا«.

الشرطة	المجتمعية	تحبط	3	عمليات	
ابزتاز	بينها	واحدة	يف	جامعة

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت وكالة االس�تخبارات، ام�س األربعاء، القبض 
ع�ىل س�تة أرهابي��������ني بارزي�ن يف محافظ�ة 

كركوك.
وقال�ت خلية اإلع�ام األمني يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراقي« نسخة منه إن »مفارز وكالة االستخبارات 
والتحقيقات االتحادية يف وزارة الداخلية تمكنت من 
إلقاء القبض ع�ىل 6 م�ن اإلره������ابني البارزين 
املطلوب�ني للقض����������اء وف�������ق أحكام 
امل�ادة )4/إره�اب(، النتمائه�م لعصاب�ات داع�ش 

اإلرهابية«.
وأضاف�ت، أن »االره�����ابي�ني ه�م م�ن الداعمني 
لداع�ش لوجس�تياً من وق�ود ومواد غذائي�ة، فضاً 
عن عم�ل بعضهم مقاتل�ني يف الس�يطرات الوهمية 

االرهابية«.
 مؤك�داً »تدوين اقوالهم باالعرتاف واتخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقهم«.

االستخبارات	تطيح	بـ6 
إرهابيين	بارزين	يف	كركوك

ين
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ارتفع س�عر خام البرصة الخفيف ليس�جل اعىل س�عر يف منظمة أوبك 
، م�ع ارتف�اع ايضا لخام الب�رصة الثقيل ، بالتزامن مع ارتفاع أس�عار 

النفط يف األسواق العاملية.
وس�جلت أس�عار خ�ام الب�رصة الخفيف املص�در آلس�يا 74.03 دوالراً 
للربميل بارتفاع بلغ نس�بته 1.44%، فيما ارتفع خام البرصة الثقيل إىل 

69.43 دوالرا للربميل بنسبة ارتفاع بلغت %0.20 .
وس�جل نفط البرصة الخفيف أعىل األس�عار مقارن�ة بالنفوط األخرى 
لدول منظمة اوبك، حيث س�جل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 
72.84 دوالراً للربمي�ل، فيما بلغ س�عر مزيج مرب�ان اإلماراتي 72.66 
دوالراً للربمي�ل، ومزي�ج س�هران الجزائ�ري 72.95 دوالرا للربمي�ل، يف 
حني س�جل بوني الخفيف النيجريي 73.22 دوالراً، وجرياسول االنغويل 

73.39 دوالرا.

خام البصرة الخفيف يقفز
 فوق 74 دوالرًا

ارتفعت اسعار الذهب وتحرك يف نطاق ضيق عىل مستوى 
العالم ، مع استقرار الدوالر.

وارتف�ع س�عر الذه�ب الف�وري عن�د 1862.35 دوالًرا 
لألوقي�ة ، كما ارتفع�ت العقود اآلجلة للذه�ب 0.2 باملئة 
إىل 1860.40 دوالر، مع اس�تقر ال�دوالر بالقرب من أعىل 

مستوى يف شهر واحد مقابل منافسيه.
وهبط الذهب إىل أدنى مس�توياته منذ 17 مايو/ ايار عند 
1843.99 دوالر ، مم�ا جعله أكثر تكلفة لحاميل العمالت 
األخرى.وبالنس�بة للمع�ادن األخ�رى، ارتفع�ت الفضة 
0.3% إىل 27.71 دوالًرا لألونصة ، وتراجع البالديوم %0.2 
إىل 2757.77 دوالًرا ، بينم�ا انخف�ض البالت�ني 0.2% إىل 

1150.99 دوالًرا.

عالميًا.. الذهب يرتفع 
االقت�صاديمع استقرار الدوالر

دون معالجة سرقة الرواتب والفضائيين ..الحكومة بصدد إرسال حصة »اإلقليم« من الموازنة
راتب العسكري بكردستان »750« ألفًا !!

وستكون 200 مليار دينار كدفعة 
أولية من أجل دفع رواتب موظفي 
اإلقلي�م , ويب�دو أن التحالف�ات 
تل�ك  إرس�ال  وراء  االنتخابي�ة 
االموال بعيدا ع�ن قانون املوازنة 
وتس�وية االموراملالية العالقة ما 
بني بغداد وأربيل , فاإلقليم ما زال 
يستقطع مبالغ كبرية من رواتب 
االدِّخ�ار، فراتب  موظفيه بحجة 
العس�كري هو مليون و250 ألف 
دينار واليس�تلم س�وى 750 ألف 
دينار وهذا ح�ال جميع موظفي 

اإلقليم , الذين أسكتت حكومتهم 
االحتجاجات بق�وة النار والقمع 
, م�ن أجل بقاء س�يطرة حكومة 

بارزاني عىل مقاليد الحكم .
وكان الكاظمي قد أرسل أمواالً يف 
الع�ام املايض اىل أربيل دون س�ند 
قانوني من خالل االقرتاض والذي 
فرض رف�ع س�عر رصف الدوالر 

لتعويض تلك االموال.
النيابي�ة  النزاه�ة  لجن�ة  عض�و 
عالي�ة نصي�ف طالب�ت مجل�س 
الوزراء بالرتاجع عن االتفاق الذي 

أبرمه م�ع رئيس حكوم�ة إقليم 
كردس�تان واملتضمن إرسال 200 
مليار دينار اىل اإلقليم بأثر رجعي، 
مبينة أن هذا االتفاق الذي يتسبب 
يف تجويع بقي�ة املحافظات ليس 
له أي س�ند قانون�ي يف ظل وجود 

املوازنة املالية .
وقال�ت يف بيان إن »ق�رار مجلس 
الوزراء بإرس�ال 200 مليار دينار 
اىل إقليم كردس�تان بأث�ر رجعي 
لي�س ل�ه أي غط�اء رشع�ي أو 
قانون�ي يف ظل وج�ود املوازنة، إذ 
اليمكن له أن يلغي املوازنة التي تم 
التصويت عليها باحتساب حصة 
 x ًاإلقليم ب� 250 ألف برميل يوميا
واحد وس�تني دوالراً سعر الربميل 
الواحد، أي بفارق )7-8( دوالرات 
بالنس�بة للمليون، وبالتايل يكون 
اإلقليم مديناً للحكومة االتحادية 
غ�ري  ال�واردات  احتس�اب  دون 

النفطية ».
وبينت :« أن مجل�س الوزراء من 
خالل هذا االتفاق يرشعن إعطاء 

حقوق الش�عب العراقي بش�كل 
اإلقلي�م  س�لطة  اىل  ع�ادل  غ�ري 
ويتس�بب بغبن بقية املحافظات 

وتجويعه�ا » ، مطالبة ب� » إلغاء 
قان�ون  اىل  والرج�وع  االتف�اق 
املوازن�ة الذي هو باألس�اس كان 

ُمجحف�اً وتم تمريره عىل مضض 
.«

وملعرفة املزيد ع�ن هذا املوضوع 

إي�اد  , أك�د الخب�ري االقتص�ادي 
الكاظم�ي  أن »إرس�ال  املالك�ي, 
200 ملي�ار دين�ار كس�لفة م�ن 
أن  دون  اإلقلي�م  موازن�ة  أم�وال 
ينف�ذ االخري التزاماته تجاه بغداد 
أمر غ�ري صائب، حيث لم يس�لم 
رشكة س�ومو برميل نفط واحدا 
ولم يرسل أموال املنافذ الحدودية 
الكاظم�ي  أرس�ل  ذل�ك  وم�ع   ,
االم�وال لحكوم�ة بارزان�ي التي 
تجني س�نويا 26 مليار دوالر من 
بي�ع النف�ط الذي تذه�ب لجيوب 

الفاسدين .
وق�ال املالك�ي ف��ي اتص����ال 
م����ع) املراق�ب العراق�ي(: إن 
أي »اتف�اق جديد مع كردس�تان 
بإرس�ال االموال يج�ب أن يكون 
بعل�م الربمل�ان وموافقته لضمان 
العدالة وعدم تقديمها دون مقابل 
, فالحكومة سرتس�ل مبلغ 200 
ملي�ار دينار  دون س�ند قانوني , 
لذا يجب مساءلة الكاظمي تحت 
قبة الربملان , يف الوقت نفسه نجد 

وزارة املالي�ة تماط�ل يف تس�ليم 
فئات األجور والعقود رواتبها منذ 
أش�هر طويلة بحجة التدقيقات, 
وكذلك وجود مشاكل مهمة يجب 
تصفيتها وإيجاد الحلول قبل أية 

اتفاقات جديدة«.
املخت�ص  أوض�ح  جهت�ه  م�ن 
بالش�أن االقتصادي عبد الحسني 
الش�مري يف اتصال م�ع ) املراقب 
العراقي(: أن »إرس�ال االموال اىل 
اإلقليم م�ن قبل بغداد هي عملية 
رشعنة لفس�اد حكوم�ة بارزاني 
الت�ي تمتل�ك طواب�ري كب�رية من 
الفضائي�ني ول�م ترس�ل قوائ�م 
موظفيها للتغطية عىل فس�ادها 
ورسقتها أموال الشعب الكردي«.

اللجن�ة  عض�������و  أن  يذك�ر 
املالية، ع���بد الهادي السعداوي 
ق�ال ، إن�ه س�يتم تقدي�م طع�ن 
للمحكم�ة االتحادية بش�أن قرار 
رصف 200 ملي�ار ش�هرياً إلقليم 
كردس�تان م�ن قب�ل الحكوم�ة 

االتحادية.

أعلن رئيس حكومة إقليم كردس���تان مس���رور بارزاني ، 

عن التوص���ل مع رئيس ال���وزراء مصطف���ى الكاظمي، 

إلى اتفاق س���يتم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من 

الموازن���ة االتحادي���ة إلى إقليم كردس���تان وبأثر رجعي 

ابتداًء من كانون الثاني 2021. 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

دعا عضو املجلس االقتص�ادي العراقي غدير 
العط�ار، أم�س االربع�اء، الحكوم�ة إىل دعم 
املنت�ج املح�يل بطريقة ناجحة، عرب تش�جيع 
الصناع�ة الوطني�ة والس�يطرة ع�ىل س�وق 

العملة املوازي.
وق�ال العط�ار يف بي�ان ، إن »ع�ىل الحكوم�ة 
إعف�اء املواد األولية الداخلة بالصناعة املحلية 
من الرس�وم الجمركي�ة الرضيبية تش�جيًعا 

للصناع�ة واإلنت�اج الوطن�ي، خاص�ة الت�ي 
تس�تخدم يف اإلنتاج بنس�بة ال تق�ل عن 40 يف 
املئة«.وأش�ار إىل أن »االرتفاع املستمر يف سعر 
رصف الدوالر، مقابل الدينار يساهم بانتعاش 
املس�تورد ويرفع من اس�عار امل�واد املصنعة 
محلًي�ا، األمر الذي ي�ؤدي إىل زيادة الثقل املايل 

عىل كاهل املواطن«.
وش�دد العطار ع�ىل »رضورة الس�يطرة عىل 

أسعار رصف العملة الصعبة يف السوق املوازي 
للعم�الت يف العاصمة بغداد، لتقليل آثار رضر 

التغيريات السعرية املتواترة«.
هذا وبلغت أسعار رصف العمالت خالل الفرتة 
القليلة املاضية 152 الف دينار لكل ورقة فئة 
100 دوالر يف االس�واق املحلي�ة، يف ح�ني يبيع 
البنك املرك�زي العراقي ال� 100 دوالر بس�عر 

145 الف دينار«. 

المجلس االقتصادي العراقي يدعو الحكومة إلى دعم المنتج المحلي بطريقة ناجحة
اعلنت منظمة أوب�ك التي تتألف من 13 دولة  
أن ثماني دول بينها العراق زادت انتاجها من 
النفط يف ش�هر آي�ار املايض، فيم�ا انخفض 

إنتاج خمس دول من دول األعضاء.
وقال�ت املنظم�ة يف تقري�ر لها اطلع�ت عليه 
صحيفة »املراق�ب العراق�ي« إن إنتاج الدول 
األعض�اء يف منظم�ة أوبك من النف�ط ارتفع 
بنح�و 390 أل�ف برمي�ل يومًيا خالل الش�هر 

املايض، ليصل اىل 25.463 مليون برميل يومًيا  
بدعم زيادة اإلمدادات من السعودية وفنزويال 

وإيران والعراق.
وأضاف�ت أن »الزي�ادات األك�رب ج�اءت م�ن 
الس�عودية إذ ارتف�ع إنتاجه�ا النفطي بنحو 
345 أل�ف برمي�ل يومًي�ا، ليص�ل إىل 8.466 
مالي�ني برميل يومًيا، تلتها فنزويال مس�جلة 

زيادة قدرها 45 الف برميل يوميا«.

وتقري�ر املنظمة تابع ان »اي�ران جاءت ثالثا 
بزي�ادة قدرها 42 ال�ف برميل وم�ن ثم جاء 
الع�راق رابعا بزي�ادة قدرها 33 ال�ف برميل 
يوميا ليص�ل اىل 3.967 مالي�ني برميل يوميا 
وجاءت الكويت خامسا بزيادة بلغت 32 الف 
برميل يومي�ا، واالمارات سادس�ا ب� 28 الف 
برمي�ل يوميا و ليبيا ب�� 23 الف برميل يوميا 

واخريا الجزائر بمقدار 12 الف برميل«.

بينها العراق .. 8 دول من منظمة أوبك زادت إنتاجها من النفط

اقتصادي : العراق مهدد بهجرة شبابية كبيرة.. وعلى الحكومة اعداد خطط الستيعاب البطالة 
اك�د الخب�ري يف الش�ان االقتصادي م�الذ االمني 
اهمية اعداد خطط الس�تيعاب الش�باب وإيجاد 
ف�رص عمل له�م مع توفري س�كن مناس�ب اىل 
جان�ب املدارس الحكومي�ة الطفالهم، مؤكدا ان 
البلد مهدد بهجرة شبابية كبرية اذا استمر حال 

البطالة دون معالجة .
وقال االمني ان«وزارة التخطيط اعلنت ان نسبة 
الش�باب دون الثالثني من س�كان الع�راق تزيد 
ع�ن 65 باملئة، وه�ذا األمر إيجابي م�ا يعني ان 
املجتمع العراقي مجتمع شبابي قادر عىل العمل 
واإلنتاج وبامكانه ان ينمو ويحافظ عىل نس�بة 
الزيادة الس�نوية يف عدد الس�كان،رغم ان وزارة 
التخطي�ط لم تج�ر تعدادا منذ اكث�ر من عقدين 
للحصول عىل بيانات حقيقية عن السكان، فإن 
ه�ذه التقديرات قريبة جدا م�ن الحقيقة، اال ان 
املراقبني يج�دون تقصريا من الحكومة يف وضع 
خطط الس�تيعاب الش�باب وإيجاد فرص عمل 
لهم مع توفري س�كن مناسب اىل جانب املدارس 

الحكومية الطفالهم«.
واض�اف« لوض�ع خط�ط مس�تقبلية تحت�اج 

الحكومة اىل املوارد املالية واملس�تلزمات وهاتان 
النقطتان متوفرت�ان يف العراق فاالموال متوفرة 
لو حس�نت إدارتها ومنع الفس�اد م�ن الوصول 

إليها واملس�تلزمات متوفرة فالع�راق يمتلك من 
االرايض الزراعي�ة واالنهار والبح�ريات واملعادن 
واملواق�ع االثارية والس�ياحية والكث�ري والكثري 

غريها اضاف�ة اىل موقعه املتمي�ز كحلقة وصل 
بني الرشق والغرب«.

واشار اىل انه »مع وجود نسبة تزيد عن 65 باملئة 
من الش�باب يمكن للحكومة ان تنفذ مش�اريع 
إنتاجي�ة كبرية يف املواقع وامل�دن الكبرية وتوفري 
فرص عم�ل لهم وامتصاص البطالة ما يس�هم 
يف تحس�ني الحال�ة االقتصادي�ة لعوائلهم ونمو 
القطاع�ات االقتصادي�ة االنتاجية م�ع تحقيق 

وفورات مالية جديدة لتقوية االقتصاد املحيل«.
واك�د الخب�ري االقتص�ادي :أن« ع�دم التف�ات 
الحكوم�ة اىل الش�باب العاطل ع�ن العمل وعدم 
توف�ري ف�رص عمل له�م س�يحبط ه�ذه الفئة 
ويجعلها تفك�ر جديا بالهجرة اىل مواطن اخرى 
تس�تقبل طاقتهم وتس�تفيد منها مقابل توفري 
املعيشة والس�كن، وبالتايل فإن العراق سيخرس 
خ�رية أبنائه ما يهدد املجتم�ع يف العقود املقبلة 
لتصب�ح نس�بة الش�باب يف املجتم�ع العراق�ي 
دون 25 باملئة،وعن�د ذل�ك س�يكون املجتمع يف 
خطر كبري وس�يتناقص عدد السكان يف العقود 

املقبلة«.

العراق وتركيا يؤكدان 
على تعزيز »العالقة 
المائية« مابين البلدين

أكد وزير املوارد املائية مهدي رش�يد الحمداني ، عىل 
أهمية تقاس�م ال�رضر بني الدول املش�رتكة يف مياه 

نهري دجلة والفرات لتجاوز أزمة شح املياه.
وذك�ر بيان ل�وزارة امل�وارد املائي�ة ، أن “الحمداني 
أج�رى اتصاال هاتفي�ا مع املبع�وث الخاص لرئيس 
ال�وزراء الرتكي فيص�ل أووغلو تم خالله مناقش�ة 
منهاج زي�ارة الوفد العراقي الفني املرتقبة اىل أنقرة 
يف 21 حزيران وجدول أعمال االجتماع الفني لغرض 

حسم مواضيع املياه املشرتكة بني البلدين”.
وأكد الحمداني، “أهمية االس�تفادة من هذه الزيارة 
عىل املس�توى الفني وتحقيق األهداف املرجوة منها 
من خالل التباحث بشأن تفاصيل مسودة بروتوكول 
التع�اون يف إدارة مي�اه عم�ود نه�ر دجل�ة الرئييس 
وتفاصي�ل إنش�اء املركز البحث�ي العراق�ي الرتكي 
املش�رتك واملش�اريع املق�رتح ومس�اهمة الرشكات 
الرتكية يف تنفيذها وإطالع الوفد عىل خطة تش�غيل 
السدود الرئيسية املقامة عىل نهري دجلة والفرات”.

الكويتيون يتصدرون خليجيًا 
شراء الشقق في تركيا

تص�ّدر الكويتي�ون نظراءه�م الخليجي�ني يف عدد 
الش�قق املش�رتاة برتكيا منذ بداية الع�ام الجاري 
حت�ى نهاي�ة ماي�و امل�ايض، فيم�ا حل�وا باملرتبة 
السادسة عربياً، وذلك وفقاً ملركز اإلحصاء الرتكي.

ورغ�م اإلغ�الق املتك�رر والطويل يف تركيا بس�بب 
جائح�ة كورونا، إال أن رشاء الكويتيني للش�قق يف 
تركي�ا تضاعف أكثر من 10 م�رات يف مايو إىل 78 
ش�قة مقارن�ة مع 7 يف الش�هر نفس�ه من 2020 
بزي�ادة بلغت نح�و 1014 يف املئ�ة، يف حني وصلت 
مش�رتياتهم يف الخمس�ة أش�هر األوىل م�ن 2021 
إىل 269 ش�قة يف مختلف مناط�ق تركيا، علماً بأن 
ه�ذا الرقم ليس نهائياً، حيث ُيضاف عليه نحو 80 
إىل 100 ش�قة بيعت عن طريق نظ�ام العقود )لم 

يصدر لها صك بعد(.
وج�اء العراقي�ون باملرتب�ة األوىل عربي�اً من حيث 
الش�قق املش�رتاة من�ذ بداية الع�ام وحت�ى مايو 
ب��2246 ش�قة، ث�م اليمني�ون ب��484، تاله�م 
ب��369  املرصي�ون  ث�م  ب��410  الفلس�طينيون 

وبعدهم األردنيون ب�353 شقة.

أرقام واقتصاد

مشروع متنوع مابين 
عمالق ومتوسط انجزتها 
العتبة الحسينية وساهمت 

في تشغيل االف الشباب

200

مليون دوالر قيمة
 القرض الياباني للعراق 

لغرض انشاء عدد من 
المستشفيات 

  300

انخفض�ت أس�عار رصف الدوالر االمريك�ي مقابل 
الدينار ، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مصدر، إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية 
يف بغداد س�جلت ، 149200 دينار عراقي مقابل كل 

100 دوالر أمريكي.
وكان�ت بورص�ة الكفاح املركزية قد س�جلت خالل 
افتتاحها 149550 دينار عراقي مقابل 100 دوالر.

وأش�ار اىٕل أن اس�عار البي�ع وال�رشاء انخفضت يف 
مح�ال الصريفة باالٔس�واق املحلية يف بغ�داد، حيث 
بلغ س�عر البيع 149750 دينار عراقي، بينما بلغت 
ل�كل 100 دوالر  دين�ار  ال�رشاء 148750  اس�عار 
امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد 
ش�هدت اس�عار الدوالر انخفاضا ايض�اً، حيث بلغ 
سعر البيع 149350 دينار لكل 100 دوالر امريكي، 

والرشاء بواقع 149000 دينار لكل 100 دوالر.
وع�زا اصح�اب مكات�ب الصريف�ة تراج�ع العملية 
األمريكي�ة مقاب�ل الدين�ار إىل قي�ام البن�ك بالفرتة 

االخ�رية اىل رف�ع مبيعات�ه من ال�دوالر اىل املصارف 
ورشكات الصريفة ابتداء من االسبوع الحايل.

وجاء رفع املبيعات بعد موجة صعود للدوالر مقابل 
الدينار يف األس�واق العراقية األسبوع املايض تجاوز 
خالله�ا س�عر ال�رصف 150 أل�ف دينار ل�كل 100 

دوالر.

الدينار يلتقط أنفاسه مع استمرار تراجع 
الدوالر في بغداد وكردستان

وزارة المالية تصدر توضيحا حول تأخير 
صرف مستحقات هذه الفئة

قال�ت وزارة املالية  إن رصف مس�تحقات هيئة الحماية 
االجتماعية ) شبكة الحماية( من أولوياتها، مؤكدة أنه ال 
صحة لتأخريها.وقالت الوزارة إنها تود أن »توضح للرأي 
الع�ام حقيق�ة الترصيحات غ�ري الدقيقة الص�ادرة عن 
بعض الجهات الرسمية وغري الرسمية حول » عدم التزام 

الوزارة بتنفيذ قانون املوازنة العامة للدولة للس�نة املالية 
2021 فيما يخص رصف املس�تحقات املخصصة لإلعانة 
اإلجتماعي�ة »وذكرت أنها تويل اهتمامه�ا وحرصها عىل 
تقدي�م اش�كال الدعم ال�الزم كاف�ة له�ذه الرشيحة من 
املجتم�ع ، وان الوزارة ملتزمة بتنفيذ بنود قانون املوازنة 

العامة للدولة دون تلكؤ او تأخري .
وأضاف البيان أن ا دائرة املحاسبة تقوم اول باول بإطالق 
تخصيص�ات لهيئ�ة رعاي�ة ذوي اإلعاق�ة واإلحتياجات 
الخاصة ) املعني املتفرغ( حيث بلغت تمويل س�نة 2021 
لغاية 31/5/2021 بقيمة )000‹042‹682‹188( مليار 
دينار.كما نوهت ال�وزارة يف بيانها إىل أنه تم رصف مبلغ 
مم�ول بقيم�ة )000‹000‹249‹275‹1( تريلي�ون دينار 
ضم�ن تخصيصات ع�ام 2021.ودع�ت املالي�ة الجهات 
واملؤسس�ات كافة اىل مراعاة الدقة واملوضوعية ، والتأكد 
من صحة املعلومات من  مصادرها الرسمية قبل إطالقها 
لوسائل اإلعالم املختلفة والذي من شأنه إحداث حالة من 
خل�ط األوراق وإرب�اك الرأي الع�ام او اس�تغالل الفقراء 

وتحويل رواتبهم اىل مادة دسمة لالنتخابات.



ودولي4 عربي 

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e rالخميس 17 حزيران 2021 العدد 2612 السنة الحادية عشرة

صحيفة عبرية: »إسرائيل« طلبت من مصر إقناع المقاومة بعدم
 الرد على مسيرة األعالم

واشنطن بوست: نتنياهو أظهر أنه أناني وأخرق مثل ترامب

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
ن�رت صحيف�ة “واش�نطن بوس�ت” مق�اال 
للمعل�ق ماكس بوت قال في�ه إن رئيس الوزراء 
اإلرسائي�ي الس�ابق بنيامني نتنياه�و أظهر أنه 

أناني وأخرق مثل ترامب.
وقال: “يف الدول التي تتجذر فيها الديمقراطيات 
ع�ادة م�ا يت�رف الزعيم امله�زوم ب�أدب مع 
املنت�ر، وليظه�ر وح�دة األم�ة رغ�م الغضب 

واإلهانة التي تحرتق يف داخله”.
وخرق الرئيس دونالد ترامب هذه التقاليد عندما 

دفعه�ا يف مرحاض مس�بوك بالذه�ب إىل جانب 
ع�دد م�ن األع�راف الديمقراطية األخ�رى. فهو 
لم يرف�ض فقط حضور حف�ل تنصيب الرئيس 
جوزيف باي�دن بل ويواصل حت�ى اليوم اتهامه 
بأن�ه رئيس غري رشعي فاز يف انتخابات مزورة. 
وربم�ا س�اد اعتق�اد أن ق�ادة الديمقراطي�ات 
اآلخري�ن ق�د يتجنبون مث�ال ترام�ب البغيض، 
لكن ليس ه�ذا هو الحال، وبالتأكيد ليس رئيس 
ال�وزراء اإلرسائي�ي الس�ابق بنيام�ني نتنياهو. 
فبيب�ي كما يع�رف أظه�ر وهو يغ�ادر منصب 

الرئاس�ة أناني�ة وعدم لط�ف بنف�س الطريقة 
التي أظهره�ا صاحب منتجع م�ار- إي- الغو، 
فمثل ترامب رفض حضور حفل تنصيب س�لفه 
رئي�س ال�وزراء اليميني املتطرف نفت�ايل بينيت 
ال�ذي يقود ائتالفا مع زعيم الوس�ط يائري البيد. 
وبعد فرتة من مصادقة الكنيست عىل سقوطه، 
ألقى نتنياهو خطاب أرض محروقة مليئا بالذم 
والغضب وحافل باالس�تعارات الرتامبية، وحتى 
تص�دق ما جاء في�ه من فظاع�ة وتفاهة يجب 

عليك أن تقرأه.

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت مص�ادر عربي�ة، ع�ن اتص�االت 
والكي�ان  م�ر  ب�ني  ج�رت  ورس�ائل 
الصهيوني بشأن مسرية األعالم يف القدس 

املحتلة.
وذك�رت صحيف�ة »يديع�وت أحرونوت«، 
أن االحتالل طلب من م�ر إقناع حماس 

بعدم الرد عىل مسرية األعالم بالقدس.
وبين�ت الصحيف�ة، أنه ُنقلت رس�الة عرب 
القاهرة مفادها أن املسرية غريت مسارها 
ولم تدخ�ل األقىص ولم يك�ن الهدف منها 

هو التحدي.
وبحس�ب الصحيفة، فقد قال املس�ؤولون 
فرص�ة  لضي�اع  فرص�ة  »هن�اك  مل�ر: 
اس�تئناف مفاوضات تثبي�ت وقف إطالق 
الن�ار م�ع املقاومة، بع�د الح�رب األخرية 

الشهر املايض«
االس�تيطانية  األع�الم  مس�رية  وكان�ت 
االس�تفزازية وصلت لباب العامود وس�ط 
إج�راءات أمنية مش�ددة م�ن قبل رشطة 
االحت�الل  رشط�ة  وس�محت  االحت�الل، 
للمستوطنني بالنزول لساحة باب العمود.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن عي رضا زاكاني احد املرشحني لالنتخابات الرئاسية يف الجمهورية 
االس�المية االيرانية االربعاء انس�حابه من املنافس�ة لصالح املرشح آية 
الل�ه ابراهيم رئييس. وقال زاكاني يف تريح له: نظرا لالقبال الكبري عىل 
الس�يد رئي�يس فانني اعتربه االكث�ر اهلية وانا ش�خصيا اديل بصوتي له 

وآمل بان تجري من خالل انتخابه اصالحات اساسية يف البالد. 
وكان زاكاني قد دخل املنافسة االنتخابية الرئاسية بربامج تحول رباعية 

وبهدف تشكيل »حكومة املبادرة واالصالح«.
وجاء انس�حاب زاكاني يف ضوء اس�تبيانات ال�راي الحاصلة التي صبت 

لصالح آية الله ابراهيم رئييس وبهدف تقوية جبهة الثورة االسالمية.  
وكان املرش�ح االخر )اصالحي( محس�ن مهر عي زادة قد اعلن األربعاء 

انسحابه من املنافسة االنتخابية.
وبانس�حاب زاكاني ومهر عي زادة بقي 5 مرشحني لخوض االنتخابات 
الرئاس�ية وه�م: ابراهي�م رئييس، س�عيد جليي، محس�ن رضائي، امري 

حسني قايض زادة هاشمي، عبدالنارص همتي.
يذك�ر ان انتخابات رئاس�ة الجمهورية يف البالد تجري ي�وم الجمعة 18 
حزي�ران وبالتزامن معه�ا تجري انتخاب�ات املجالس البلدي�ة والقروية 

واالنتخابات التكميلية الربملانية.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف مصدر س�عودي رفيع املس�توى النقاب عن تنازالت جديدة 
أبدى ويل العهد محمد بن سلمان، استعداده لتقديمها لحركة أنصار 

الله يف اليمن مقابل البدء بتطبيق وقف إطالق النار.
وذكر املصدر ل�”سعودي ليكس” أن ابن سلمان قدم تنازالت جديدة 
عرب الوس�طاء الدوليني والذين كان آخرهم وفد سلطنة عمان الذي 

زار اليمن األسبوع املايض والتقى بحركة أنصار الله.
وأش�ار إىل أن الوف�د العماني حمل عدة تنازالت س�عودية رس�مية 
إلرض�اء حركة أنصار الل�ه برط وقف هجماتهم العس�كرية عىل 

اململكة والجلوس عىل طاولة املفاوضات.
وقال إن: ابن سلمان وافق عىل دفع عرات املليارات لحركة أنصار 
الله إلعادة إعمار مناطق نفوذهم واالعرتاف بس�لطتهم عىل شمال 
اليم�ن. ورغم ترحيب حركة أنصار الله بالتنازالت الجديدة، إال أنهم 
يشرتطون فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة كاستحقاق إنساني. 

بحسب املصدر.

زاكاني ينسحب من االنتخابات 
الرئاسية اإليرانية لصالح رئيسي

ابن سلمان يقدم تنازالت 
جديدة ألنصار اهلل

من المسؤول عن األزمة في سوريا ؟

المراقب العراقي/ متابعة
ويف س�وريا كانت األمور معقدة جداً، خاصة 
وان الغرب كان يعتقد أن الفتنة ستقيض عىل 
س�وريا خالل ايام قليلة، ولكن لم يحصل ما 
طمح له، ومن ثم عاد ودعم املسلحني بالعتاد 
والس�الح وامل�ال، ليهاجم الجيش الس�وري 
ويستهدف البنى التحتية للدولة، ومع ذلك لم 
ينجح، فما كان منه إال العمل عىل اطالة آمد 
األزم�ة من خ�الل حصار س�وريا اقتصاديا، 

واعادة محاولة اثارة الفتنة من جديد.
ويف الغ�رب يتحدث�ون عن مح�اوالت الغرب 
خل�ط األوراق يف س�وريا ودع�م الجماع�ات 
املس�لحة املعارض�ة والعب�ث يف الجغرافي�ة 
الس�ورية والتاريخ واملستقبل، ونهب ثروات 

سوريا بدال من محاربة اإلرهاب يف البالد.
وعىل سبيل املثال حمل الدبلومايس التشيكي 
الس�ابق مريوس�الف بيليتس�ا، الحكوم�ات 
الغربي�ة الج�زء االك�رب م�ن املس�ؤولية عن 
األزمة يف س�وريا النفاقها مليارات الدوالرات 

عىل تسليح التنظيمات اإلرهابية.
وش�دد بيليتس�ا يف كتاب جديد أعده بعنوان 
»ذكري�ات عن س�وريا« وص�در يف العاصمة 
التش�يكية براغ ع�ىل ان الح�رب والتدخالت 
الخارجي�ة يف ش�ؤون س�وريا تس�ببت له�ا 
بم�آس إنس�انية هائل�ة وبخس�ائر وأرضار 
مادية كبرية وأنها س�تبقى لس�نوات عديدة 
تمث�ل بقعة س�وداء يف ضمري العال�م مؤكداً 
أن الربيع العربي ل�م يحقق أي يشء إيجابي 
للمنطق�ة وحت�ى ه�ذه التس�مية نش�أت يف 

الغرب وليس يف الدول العربية.
ولق�د واجهت س�وريا منذ الي�وم األول حرباً 
إرهابي�ة إعالمي�ة، مضلِّل�ة ورشس�ة، كان 
هدفها دائماً قلَب الحقائق رأس�اً عىل َعِقب، 
وملء الصفحات باألخب�ار املزيَّفة والكاذبة، 
والتي َتكيل التهم للحكومة الس�ورية وتربّئ 
اإلرهابيني واملجرمني، وتصف الحرب الدائرة 
بأنها حرب أهلية، بينما كان الجيش العربي 
الس�وري والش�عب الس�وري صفاً واحداً يف 
تدم�ري  إره�اب رِشس يس�تهدف  مقاوم�ة 
مؤسس�ات الدولة والبنى التحتية يف سوريا، 

وحضارتها وهويتها.
وم�ع ذل�ك، وبع�د تحري�ر معظ�م األرايض 
الس�ورية م�ن َدَن�س اإلره�اب، وبع�د عجز 
ال�وكالء الذي�ن أُوِكلَ�ت إليه�م ه�ذه الحرُب 
عىل س�وريا وش�عبها، حرض األَُص�الء، وهم 
»إرسائي�ل« والوالي�ات املتح�دة ودول أوروبا 

الجدي�د، واحتلّوا  االس�تعمارية والعثمان�يُّ 
األرض، بع�د أن فش�ل إرهابيوه�م يف إنجاز 
املهم�ات املوَكل�ة إليهم. وضيَّ�ق األمريكيون 
والغ�رب الخن�اَق االقتص�ادي عىل الش�عب 
الس�وري، ومنعوا تواصله مع الدول العربية 
الج�ارة بق�ّوة الس�الح. وهذا وج�ه آخر من 
الحرب اإلرهابية املتواصل�ة، لكن هذه املرة، 
م�ن خ�الل الجبه�ة االقتصادي�ة، لتجوي�ع 
وثن�ي  الس�وري وك�ر عزيمت�ه  الش�عب 
إرادته، وهزيمته، بع�د أن انتر يف معركته 

العسكرية الصعبة واملهّمة.
ويف شمال رشق البالد، تنتر قوات أمريكية 
يف مناط�ق س�يطرة األك�راد، الذين أنش�أوا 
إدارة ذاتي�ة بات�ت مه�ددة بش�دة بعد ش�ّن 
تركي�ا ثالث هجوم عس�كري عىل مناطقهم 
يف ترين األول/أكتوب�ر. وباتت أنقرة، التي 
تخىش حكماً ذاتياً كردياً قربها، تسيطر عىل 
منطق�ة حدودية واس�عة. وتن�ر قواتها يف 

إدلب.

حق�ول  ب�«حماي�ة  األمريكي�ون  ويت�ذّرع 
النفط«، وأبرزها يف مناطق س�يطرة األكراد، 
والهدف الوحي�د والحقيقي لكل ما يقومون 

به هو االحتالل ورسقة الخريات السورية.
وبعد أن فش�ل الغرب بجمي�ع مخططاته لم 
يبقى امامه س�وى حصار سوريا اقتصاديا، 
ودع�م الجماعات االرهابية املس�لحة الطالة 
زم�ن االزمة، وانترت تقاري�ر كثرية يف هذا 
الخصوص واعرتفت بها حتى اليوم وبش�كل 
رس�مي ع�دة دول أوروبي�ة وغربي�ة آخرها 

أملانيا.
إعرتاف�ات هذه الدول تبدو منس�جمة إىل حّد 
كبري مع األخبار الواردة من امليدان الس�وري 
وشهادات مراسلني ومراقبني هم يف غالبيتهم 
أجانب. أما املخاوف الكبرية املش�رتكة بينها 
فرتجمت تردداً يف تس�ليح املعارضة، تردد لم 
يصل إىل حّد درء ما أسمته هذه الدول نفسها 
»خط�ر املجموع�ات الجهادي�ة« ع�ىل أمنها 

القومي.

وب�دأت األحداث يف س�وريا وبش�كل إعالمي 
صاخب، وتحركت الش�بكات النائمة ونشط 
اإلعالم الجديد، وبدأت مراكز األبحاث الغربية 
وفروعها العربية بتناغم مخطط له من أجل 
اإلرساع يف تنفي�ذ الخطة وصناع�ة رأي عام 
مس�اعد من أجل إس�قاط الدولة الس�ورية. 
وهن�ا ال يخف�ي دور مراك�ز »بروكينغ�ز – 
ومرك�ز التقدم األمريكي، وراند، وبيل غيتس 
وغريها باإلضافة اىل مؤسسات مثل مجموعة 
األزم�ات الدولية وتنظيم�ات  مراقبة حقوق 
اإلنس�ان. كم�ا أن�ه ال يخفى دور مؤسس�ة  
ال�ربت انش�تاين وباألخص اليه�ودي االصل  
أس�تاذ   )  Gene Sharp( ش�ارب««  »ج�ني 
العلوم السياسية يف جامعة ماساتشوستس، 
وال�ذي ارتب�ط اس�مه بالكتاب�ة والتأليف يف 
املوضوعات الخاصة بالكفاح الس�لمي، وقد 
اس�تقت من كتابات�ه العديد م�ن التحركات 
املناهض�ة للحكوم�ات حول العال�م وأصدر 
تعليمات خاص�ة  للمتمردين يف س�وريا من 

أجل إسقاطها .
ويف الع�ام امل�ايض أظه�رت وثائ�ق مّرب�ة 
نره�ا موق�ع »غ�راي زوون« كي�ف طّور 
مقاولون حكومّيون بريطانيون ُبنيًة تحتية 
دعائّي�ة به�دف تحفي�ز دعم الغ�رب لجبهة 

املعارضة السياسية واملسلحة يف سوريا.
تكشف امللفات املّربة كيف لعبت املخابرات 
الغربية دور وس�ائل اإلعالم، وأتقنت صياغة 
الخ�رب باللغتني اإلنكليزي�ة والعربية عىل حّد 
س�واء وقام�ت بتغطي�ة إعالمية مس�تمرة 

للحرب عىل سوريا دعماً ملعسكر املعارضة.
وق�ام املقاول�ون األمريكي�ون واألوروبي�ون 
بتدري�ب ق�ادة املعارض�ة الس�ورية وتقديم 
املش�ورة لهم عىل جميع املستويات: نشطاء 
إعالميني يف عمر الش�باب ورؤس�اء حكومة 
»س�وريا املوازي�ة« يف املنف�ى. نّظم�ت هذه 
الركات أيًضا مقابالت م�ع قادة املعارضة 
السورية عىل وسائل اإلعالم الرائجة مثل بي 

بي يس والقناة الرابعة يف اململكة املتحدة.

لطالما كان الغرب يتخذ من دول الشرق مستعمرات له، ولطالما ايضًا حارب الشرق االستعمار الغربي على مدار 
عقود طويلة، بعد أن ذاق الويالت من االرهاب الغربي على مدى العصور، وفي الوقت الحالي غير الغرب من 

خططه الخبيثة الستعمار الشرق، وبدأ يعمل على مشروع الحروب بالنيابة، واثار الفتن في شرقنا، ونجح في 
عدة أمكنة بذلك، ومع هذا ال تزال الشعوب تقاوم، إن كان في سوريا أو العراق أو ليبيا أو أي مكان آخر.

بعد 10 أعوام على الحرب

المراقب العراقي/ متابعة...
قالت إذاعة تابعة لحركة املقاومة الفلس�طينية 
“حم�اس”، األربع�اء ، إن طائ�رات إرسائيلي�ة 
هاجمت معس�كرا فلس�طينيا للتدريب يف قطاع 
غ�زة، يف أول هج�وم إرسائيي ع�ىل القطاع منذ 
وقف إط�الق النار ال�ذي أنهى قتاال اس�تمر 11 

يوما الشهر املايض.
وقال�ت وس�ائل إع�الم فلس�طينية، إن الجيش 
موقع�ني  ع�ىل  ع�ىل  غ�ارات  ش�ن  اإلرسائي�ي 
للمقاومة بخانيونس ومنطقة محررة نتساريم.
ونرت وسائل إعالم فلس�طينية مقطع فيديو 

للغ�ارات اإلرسائيلي�ة عىل موق�ع الريموك رشق 
خانيونس والذي استهدفته بعدة صواريخ.

عنيف�ا  انفج�ارا  يظه�ر  املص�ور  املقط�ع  ويف 
ويتصاع�د الدخ�ان جراء االنفج�ار ليصل عنان 

السماء.
وأم�ا يف الفيديو الثاني ال�ذي يظهر الهجوم عىل 
موقع “قري�ش” التابع للمقاومة الفلس�طينية 
“حم�اس” غ�رب مدين�ة غ�زة يس�مع ص�وت 
االنفج�ار العني�ف، فيم�ا ت�يضء ألس�نة اللهب 

السماء.
وكان�ت حماس ق�د ه�ددت باتخاذ إج�راء للرد 
عىل مس�رية للقوميني اإلرسائيلي�ني، الثالثاء، يف 

القدس الرقية.

االحتالل يقصف مواقع في غزة بضربات عنيفة

المراقب العراقي/ متابعة...
االمريكي�ة  الصح�ة  وزارة  أعلن�ت 
االربع�اء ع�ن تلق�ي ما يق�ارب 899 
ش�خصا من س�كان مدينة نيويورك 
جرع�ات كورونا منتهية الصالحية يف 

موقع للتطعيم يف تايمز سكوير.
وقالت الصح�ة األمريكية، إن كل من 
تلق�ى لق�اح فايزر، يف مبن�ى »إن إف 
إل إكسبريينس« بني 5 و10 حزيران، 
ع�ىل جدولة موعد لتلقي جرعة بديلة 

يف أقرب وقت ممكن.
وأضاف املتحدث باس�م قسم الصحة 

يف نيوي�ورك، ماي�كل الن�زا، أن�ه عىل 
الرغ�م من ع�دم وج�ود مخاطر عىل 
س�المة املرىض، لكن »إعادة التطعيم 
تهدف لضمان حماية )هؤالء( األفراد 

بشكل كامل«.
وأش�ار النزا إىل أن األشخاص املعنيني 
إلكرتون�ي  بري�د  رس�ائل  »تلق�وا 
ومكامل�ات هاتفية، وتتم مراس�لتهم 
بريديا للتأكد م�ن أنهم عىل علم بهذا 

الوضع«.
التابع�ة  التطعي�م  خدم�ات  وقال�ت 
لرك�ة »إيه تي يس«، املس�ؤولة عن 

حقن التطعيم�ات من خالل عقد مع 
مدينة نيوي�ورك، يف بيان: »نعتذر عن 
اإلزع�اج ملن تلق�وا مجموع�ة اللقاح 
املعني�ة ونري�د أن يعرف الن�اس أوال 
وقب�ل كل يشء أن�ه تم إبالغن�ا بعدم 
وج�ود خط�ر م�ن الجرع�ات الت�ي 

تلقوها«.
ومنذ ذل�ك الح�ني، اس�تبدلت املدينة 
رشكة »إيه ت�ي يس« بأخرى، لتقديم 

التطعيمات يف موقع تايمز سكوير.
وق�د وصل�ت مدين�ة نيوي�ورك ه�ذا 
األس�بوع إىل نقطة بارزة، بعد تطعيم 

70 يف املئة من س�كانها البالغني ضد 
كوفيد-19.

وق�ال حاك�م املدينة، أن�درو كومو يف 
تغري�دة، إن »ه�ذا يعني أن�ه يمكننا 
العودة إىل الحياة كما نعرفها«، مشريا 
إىل أن املدين�ة س�رتفع مجموع�ة من 
القيود التي فرضتها س�ابقا للحد من 

انتشار الجائحة.
وأعلن يف تغري�دة الحقة، إقامة حفل 
لأللع�اب الناري�ة يف س�ماء املدين�ة، 
مس�اء الثالث�اء، احتفاال باملناس�بة، 

وتكريما للعاملني األساسيني.

تطعيم قرابة 900 شخص في نيويورك بلقاحات منتهية الصالحية

المراقب العراقي/ متابعة...
قامت سلطات النظام السعودي بتنفيذ حكم االعدام 
تعزي�رًا بح�ق املعتقل مصطف�ى هاش�م آل درويش 
وه�و من أبناء مدينة القطيف ال�ذي كان قارصا عند 

اعتقاله عام 2011.
وعىل الرغم من األمر امللكي الذي قىض بإيقاف إعدام 
القارصين، إاّل أن السلطات أرّصت عىل تصفية الشاب 
مصطف�ى آل درويش بتهمة »الخروج عىل ويل األمر« 
وفق ما أعلن بيان رس�مي صادر عن وزارة الداخلية. 
وهو ما ال ينس�جم مع عمره حني حصل االعتقال، إذ 

تؤكد املعلومات أنه كان قارًصا يف ذلك الوقت.
ع�ىل  الس�عودية  القضائي�ة  الس�لطات  وتعتم�د 
االعرتافات كأدلة رئيس�ة يف املحاكم�ات، فيما تقول 
منظمات حقوقية دولية إن الس�لطات تقوم بتعذيب 

املعتقلني إلجبارهم عىل االعرتاف تحت اإلكراه.
املُعارض الس�عودي البارز الدكتور فؤاد ابراهيم كتب 
عىل حس�ابه ع�ىل موقع »تويرت« معلًّق�ا عىل النبأ أن 
»الش�اب مصطفى آل درويش اعتقل ضمن باقة من 
االتهامات املعلبة شملت عرات من الذين خرجوا يف 
مسريات سلمية يف حراك 2011 فقضوا بالرصاص يف 

الشارع أو بالسيف«.
وأكد أن »صورة النظام ستبقى حالكة ولو أنفق ما يف 
االرض ذهب�ا لتلميعها أمام العالم، وال يزيد الناس اال 
بص�رية ووعيا بأن هذا نظام جدي�ر باألفول، الفًتا اىل 
أن هذا النظام الدموي أعدم حتى اليوم 844 ش�خصا 

منذ تويل امللك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
وأوضح ابراهيم أن مصطفى آل درويش كان يف س�ن 
الس�ابعة عرة ح�ني اعتقال�ه وتالًيا الحك�م عليه، 
يعن�ي أنه كان ق�ارًصا«، لك�ن النظام الس�عودية ال 

يفّرق بني قارص وغري قارص.

السعودية ُتعدم شابًا من القطيف بتهمة »الخروج على ولي األمر«!



5صحيفة-يومية-سياسية-عامة Aآراء l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

بقلم/ محمد صالح صدقيان
لق�د س�عى النظ�ام والقي�ادة يف اي�ران لجع�ل ال�دورات 
االنتخابية بمثابة اس�تفتاء جماهريي عىل » مرشوعية « 
النظ�ام و» مقبوليته « لدى االوس�اط الش�عبية ؛ وبالتايل 
هو كان يهدف ارس�ال رسائل متعددة االتجاهات مفادها 
ان النظ�ام الزال يس�تمد قوت�ه ورشعيت�ه من الش�عب ؛ 
وكان يه�دف اىل اقن�اع مص�ادر التهدي�د ان املراهنة عىل 
فصل الش�ارع عن النظام او القيادة خيار خارس ال يمكن 
تحقيق�ه . الالفت ان جميع التيارات السياس�ية االيرانية 
آمن�ت بهذه النظرية وهي تتطلع اىل واقع افضل وتس�عى 
ملواجه�ة التحديات م�ع االخذ بنظر االعتب�ار االصالحات 
الت�ي يجب ان تش�مل املراف�ق املتعددة من اج�ل مواجهة 

املشاكل التي تواجه املواطن يف عديد الدوائر .
ال اح�د يعتق�د ان اي�ران » املدين�ة الفاضل�ة « التي تخلو 
م�ن نقائص ومش�اكل وتقاطعات يف االقتص�اد والثقافة 
والسياس�ة واالجتم�اع ؛ ولذلك كان واضح�ا يف املناظرات 
التلفزيونية للمرش�حني س�عيهم لطرح الربامج املتنوعة 
لتصحيح املس�ارات والقضاء عىل عوامل الفساد والتلكؤ 

من خالل طرح رؤى وبرامج تخدم هذه االهداف .

هن�اك قلق عند عديد االوس�اط بش�ان نس�بة املش�اركة 
يف ه�ذه االنتخاب�ات التي س�تجري يف 18 يوني�و حزيران 
الجاري بس�بب طبيعة قائمة املرش�حني التي وافق عليها 

مجلس صيانة الدستور للدخول يف السباق االنتخابي .
يف تقرير اعده » املركز العربي للدراسات االيرانية « اوضح 
ان االصوليني املحافظني واالصالحيني يتقاسمون املجتمع 
االيران�ي بنس�بة تاييد ال تتج�اوز 30 باملئة ل�كل منهما . 
بمعنى انهم يأتمرون بأوامر احزابهم ويتأثرون بمواقفهم 
وه�م بعب�ارة اخ�رى » محازبون منتظم�ون « . وهناك » 
اغلبي�ة صامتة « بنس�بة 40 باملئة تتش�كل من 10 باملئة 
م�ن املؤيدين للنظام دون تح�زب ودون انتماء لهذا التيار 
او ذاك وانما يتأثرون بالطبيعة العامة للنظام ؛ اضافة اىل 
30 باملئة يمكن وضعهم يف خانة املستقلني وغري املهتمني 
بالوض�ع الس�يايس وتطورات�ه الس�باب متع�ددة تتعلق 
بالثقافة والعمل واملسافة من التيارات السياسية . وعادة 
ما تكون » االغلبية الصامتة « هي املادة التي تعمل عليها 
التيارات السياس�ية الحزبية والفعالي�ات الدينية واملهنية 
لكس�ب اصواتهم الت�ي تعترب مهمة يف تغي�ري النتائج ويف 

نسبة املشاركة .

تقري�ر » املرك�ز العربي للدراس�ات االيراني�ة « يعتقد ان 
نس�بة املش�اركة يف ه�ذه االنتخاب�ات س�ترتاوح بني 45 
باملئ�ة و55 باملئة اس�تنادا للمعطيات االولي�ة التي تتعلق 
بطبيع�ة املرش�حني ؛ اال ان مفاجئ�ة زيادة هذه النس�بة 
غري مس�تبعدة – حس�ب تقرير املركز املذكور – اس�تنادا 
ملتغ�ريات قد تح�دث يف املجتم�ع االنتخابي كم�ا حدث يف 
التجم�ع الجماهريي امللفت الذي حدث للمرش�ح ابراهيم 

رئييس يف مدينة االهواز بمحافظة خوزستان .
وي�رى تقري�ر املرك�ز املذك�ور ان املنافس�ة االنتخابي�ة 
ستنحرص عند مرشحي التيار االصويل خصوصا اذا حدثت 
انس�حابات » متوقعة « لصالح مرش�ح اس�ايس ايا كان 
اس�مه ؛ يف الوقت الذي ل�م تدعم جبهة االصالحيني أيا من 
املرش�حني االصالحيني عبد النارص همت�ي محافظ البنك 
املركزي ؛ ومهر عيل زادة معاون الرئيس االيراني االسبق .

يف التي�ار االص�ويل هناك خمس�ة مرش�حني هم محس�ن 
رضائ�ي وابراهي�م رئي�يس وس�عيد جلييل وق�ايض زادة 
هاش�مي وع�يل زاكاني . ال توجد مؤرشات عىل انس�حاب 
رضائي لصالح أي من املرش�حني يف الوق�ت الذي تتحدث 
املص�ادر ع�ن امكانية انس�حاب املرش�حني ع�يل زاكاني 

وقايض هاش�مي لصالح املرش�ح ابراهي�م رئييس . تبقى 
قضية س�عيد جلييل هل سينس�حب لصال�ح رئييس ام ال 
؟ هن�اك مع�ادالت اعتقد بانها ستس�تمر تعمل حتى ليلة 
االنتخاب�ات قب�ل ان تق�رر بقاءه م�ن انس�حابه لصالح 

املرشح ابراهيم رئييس .
يف االوس�اط االصالحي�ة هن�اك اتجاه غري مرك�زي يعمل 
لدع�م عبد النارص همتي محافظ البنك املركزي بالش�كل 
الذي يس�تطيع التأثري ع�ىل مجريات العملي�ة االنتخابية 
ونقله�ا ملرحلة ثانية ؛ ويف هذه الحالة يتم تفعيل الوس�ط 
االنتخابي لفوز هتمي يف املرحلة الثانية . لكني شخصيا ال 

اميل ملثل هذا السيناريو الذي اراه بعيد املنال .
الجميع هنا يف ايران يعتقد ان العقوبات االقتصادية ارضت 
كثريا باالقتصاد ؛ واملواطن االيراني ش�عر بهذه العقوبات 
ومل�س حدتها لكن ذلك لن يعفي حكومة الرئيس روحاني 
من س�وء االدارة الت�ي ضاعفت من حدة ه�ذه العقوبات 
وجعلته يبحث عن حل اخر ؛ ولذلك س�عت الدوائر الفاعلة 
بإبع�اد مفاوضات فيينا عن العملي�ة االنتخابية وجعلتها 
مسارين منفصلني لرتك الناخب يختار من يقتنع به دون 

تاثريات خارجية عن الواقع.

االنتخابات االيرانية .. فصل المسارات

الخميس 17 حزيران 2021 
العدد 2612 السنة الحادية عشرة

ايران على موعد مع انتخابات رئاسية مهمة على خلفية تحديات كبيرة إن على المستوى الداخلي او على المستوى الخارجي . منذ اربعين عاما 
والدورات االنتخابية كانت تشكل تحديا كبيرا للتهديدات التي واجهتها ايران بسبب مواقفها وثوابتها التي تمسكت بها باعتبارها هوية الثورة 

وضميرها التي دفعت من خالل ذلك الضرائب الباهضة من اجل تجذير هذه الهوية وتعزيز تلك الثوابت .
تحدي االنتخابات تجسد في عاملين : االول نسبة المشاركة والثاني القدرة على دعم الديمقراطية الشعبية من خالل مشاركة المواطنين في اختيار 

ممثليهم في مجلس خبراء القيادة المعني بالمرشد االعلى ؛ والرئاسة االيرانية ؛ والبرلمان اضافة الى المجالس البلدية .

 

تفتخُر األُمُم والشعوب العظيمة:
 - التي تحرتم نفسها.
- وتقدر قيمة املعرفة.

- وتعمل وفق منظومة قيمية سامية.
بإنجازاتها وتحتفظ وتحتفي بها ملا تش�كله هذه اإلنجازات من عالمة 

فارقة يف حارضها ويف مستقبلها..
األُمُم العظيمة ُتع�رُف بإنجازاتها وكلما كانت اإلنجازات عظيمة كانت 
األُم�م عظيمة، فهذه الحضارات والثقافات القديمة َخُلدت عرب التاريج 
بإنجازاتها والزلنا نقف عند ارس�طو وسقراط وافالطون وفيثاغورس 
الذين عاش�وا قبل امليالد بقرون عدة، ال نزال نحتفي بالبطوالت ونتغنى 
بأس�اطري طروادة وگلگامش والشاهنامة والشاعر الفارس العبيس، ال 
نزال نقرأ ديوان الش�عر العربي قبل بعثة اإلس�الم، ونفتخر بما حققته 

أمة اإلسالم من إنجازات عظيمة يف ميادين مختلفة.
نحن نع�رف عن املايا والفراعن�ة واإليرانيني والهند وتاج محل وس�ور 
الص�ني، نعرف اإلمرباطوريات والقيارصة واألكارسة والشاهنش�اهات 
واملهراجات، ال نزال نقرأ يف كتب األولني الذين س�بقونا بقرون وأحقاب 

طويلة، تلك سنة أن َتخُلد اإلنجازات وتبقى بقاء هذه البرشية.
الحمق�ى والش�ذاذ وحدهم َمن يف�رط ويضيع إنجازات ش�عبه وأُمته 

ويبددها سفهاً وجهالً أو عمالة رخيصة..
قد نش�مأز من لص�وص اآلثار الذي�ن يرسقون آثار بلدانه�م ويبعونها 
بثم�ن بخس وهو بخس وإن كان ماليني العملة الصعبة يف زمن صعب، 
وننعت هؤالء بالخونة وهم فعالً خونة، فَمن يبيع تراثه لآلخرين خائن 
مع س�بق اإلرصار والرتصد، حاله حال أي متآمر مع أعداء وطنه يضع 

العراق تحت أنياب ضارية ُتَقطُع بعد ذلك أوصاله هو أيضاً!
الكث�ري م�ن الش�عوب العظيمة تعرضت ألبش�ع أنواع القه�ر والتنكيل 
لكنها بقيت أبية ش�امخة مرفوعة الرأس تصن�ع إرادتها بإقتدار وثقة 

لكي تبقى ُمصانة وحرة وعزيزة ومحرتمة.
تأس�يس الحشد الشعبي املقدس إنجاز تاريخي سيبقى خالداً يف ذاكرة 
اإلنسانية وسيبقى خالداً يف ذاكرة الوطن »العراق« والوطنيني األحرار..

ه�ذه حقيقة ثابتة لن يس�تطيع كل »الهرج وامل�رج والتبغج والرگص 
والحفافة بالشوارع« محوها أو طمسها، هذه الحقيقة ثابتة بكل الدور 
اإلنس�اني الكبري الذي مثله الحش�د الش�عبي املقدس وهو يمتد إمتداد 
الوطن متجاوزاً تقس�يمات ما بعد التغيري، لم يكن الحش�د شيعياً وإن 
كان قوامه الشيعة »مدرسة آل بيت العصمة  والطهارة عليهم السالم«، 
ولم يكن مناطقياً وإن كان نابعاً من عمق الجنوب األش�م، الحشُد كان 
عراقَي الشدو من الشمال إىل الجنوب بالعراقيني جميعاً شماالً ووسطاً 

وجنوباً سنة وشيعة مسلمني ومسيحيني وديانات أخرى.
والحش�د حقيقة ثابتة بكل ما قدمه من تضحيات عظيمة وقد تسابق 
النب�ل والقي�م واملب�ادئ واألخالق  عىل الش�هادة ورأينا كيف اس�تأنس 
الحش�ديون وَم�ن معهم باملني�ة »إس�تأناس الرضيع بمحال�ب أمه«، 
َسِمِعْت هذه الثلة املؤمنة نداء السبط الحسني عليه السالم من عرصات 
كربالء املقدس�ة وهو يدعو لنرصة دين جده املصطفى )ص( فتس�ابق 
آل الحشد يف مشهد كان فيه الحشُد حرشاً إىل الجنة التي أينعت ثمارها 

وفتحت ابوابها تستقبل خاصة أولياء الله تبارك وتعاىل..
الحش�د حقيقة ثابتة بما حقق ويحقق من إنتص�ارات أبهرت الجميع 
من حولن�ا بأن تمكن هؤالء البواس�ل »الثواكل« املُح�اط بهم من دحر 
كل ه�ذا الرش الدويل الذي ُزَج ب�ه لُيطيح بالعراق وما كان له ولهم ذلك، 
وانترص الحش�د الش�عبي املقدس وال يزال ينترُص »ُيصلح« ما فس�د أو 

ُيراد له أن يكون فساداً يف األرض »العراق«..
ل�ذا يا ش�ذاذ اآلفاق وي�ا معتلفي مذود الخس�ة والنذال�ة.. أيها األرقاء 
األذالء العبيد.. يا حفنة الجهلة والس�فاء املغرر بهم.. يا أرخص العمالء 

وأحقر خلق الله..
احرقوا مقراً للحشد واقتلوا ما شأتم من أبطاله غدراً وهم يمدون أيدي 
الس�الم لكم ولس�تم من السالم بيشء، اسعوا س�عيكم وابلغوا جهدكم 
فوالله لن تمحوا الحشد وسيبقى الحشد وسينترص الحشد أذ املجد أكرب 

املجد وكل املجد أن يكون الحشد وكان الحشد.

قمة المجد أن يكون الحشد..!
بقلم/إياد اإلمارة 

بقلم/ إبراهيم القانص
لم تع�د الحرب التي تقودها الس�عودية يف اليمن، منذ أكثر 
من ست سنوات، النقطة الوحيدة يف قائمة الخسارات التي 
ل�م يعد بمقدور اململكة تداركها، فف�ي متوالية إخفاقاتها 
ع�ىل كل املس�تويات، داخلي�اً وخارجياً،وم�ن املؤكد- كما 
يق�ول مراقبون- أن تجد نفس�ها قريب�اً يف مواجهة العرب 
واملس�لمني كافة، فقد فتحت عىل نفس�ها أب�واب الجحيم 
وأش�علت فتيل ح�رب جديدة هي ح�رب املقدس�ات، التي 
بدأت تثري سخطاً واسعاً يف الداخل السعودي وعىل املستوى 

العربي واإلسالمي.
لعقود من الزمن ظلت الس�عودية تقدم نفس�ها باعتبارها 

القائمة عىل أهم املقدس�ات اإلسالمية، األمر الذي أحاطها 
بهال�ٍة لدى الكثري من ش�عوب ودول املنطقة، ومن ضمنها 
اس�م امللك السعودي املسبوق دائماً بصفة “خادم الحرمني 
الرشيف�ني”، إال أن تلك القداس�ة بدأت تت�الىش وهي حتماً 
يف طريقه�ا إىل الزوال النهائي بعد ظه�ور توجهات جديدة 
تحمل ع�دداً من املس�ميات كاالنفتاح ع�ىل العالم والرؤى 
الحديث�ة املواكب�ة للتط�ورات العاملية، والت�ي يقودها ويل 
العهد السعودي محمد بن سلمان، إال أنها يف مجملها بدأت 
تتضح بكونها ال تتعدى االنس�الخ عن القيم واألعراف التي 
تنتظم من خالله�ا إيقاعات الحي�اة يف املجتمعات العربية 
املسلمة، وعىل رأسها اململكة التي ترشف عىل أهم مقدسات 

املسلمني ورموزهم الدينية “الحرمني الرشيفني”.
كان�ت مفاج�آت صادمة للكثري م�ن املخدوع�ني باململكة 
التي طاملا اعتربوها حامية الدين واملقدس�ات، حني رأوا أن 
الس�لطات الس�عودية بدأت تجرد مجتمعاتها من قيمهم، 
بإدخ�ال جميع املتناقضات مع عاداته�م وتقاليدهم تحت 
مس�مى االنفت�اح والرتفيه، وهي م�ا اعتربه�ا الكثري من 
الناش�طني الس�عوديني إس�اءة يف الدرج�ة األوىل للقيم�ة 
الدينية الكبرية التي تحظى به�ا اململكة كونها تضم داخل 
أرضه�ا الحرم�ني الرشيفني، بما يحمالنه م�ن قيمة دينية 
ه�ي األع�ىل لدى جمي�ع املس�لمني، وم�ن املفاج�آت التي 
صدمت الكثري من الشعوب اإلسالمية ما بدأت تبثه وسائل 

اإلعالم الس�عودية الرسمية وغري الرسمية من ترويج لبيع 
وتعاط�ي الخمور واملس�كرات يف بالد الحرم�ني التي طاملا 
تش�دقت س�لطاتها الحاكمة بأنها الراعية األب�رز لتعاليم 

وأحكام الرشيعة اإلسالمية.
لم يتوقع أحد أن تبث قناة “إم بي يس” الس�عودية، تقريراً 
عن فوائد تعاطي الخمور واملسكرات، بل وتحّذر مواطنيها 
من أرضار تعاطي الخمور املغشوش�ة، معتربًة انتش�ارها 
ظاهرًة غري صحية، أدت يف بعض الحاالت إىل الوفاة، داعيًة 
الس�عوديني إىل رضورة التفري�ق بني املغش�وش والس�ليم 
م�ن الخمور املس�توردة، ورسد التقرير قائم�ة طويلة من 
فوائ�د تعاط�ي املس�كرات، بل واس�تضافت القن�اة طبيباً 

يعمل استش�ارياً يف ط�ب الطوارئ والس�موم بمدينة امللك 
عبدالعزيز الطبية، والذي دعا بدوره السعوديني إىل رضورة 
الحذر مما أسماه املس�كر “غري األصيل” و”القابل للبيع”، 
األمر الذي أثار سخطاً كبرياً ضد النظام السعودي باعتباره 
يؤسس لسياسات تدمر عادات وأعراف وقيم شعب اململكة 
املحاف�ظ، ويتن�اىف تماماً م�ع ما ظلت تروج له الس�لطات 
الس�عودية عىل مدى العقود املاضية من قيامها عىل رعاية 
الحرم�ني الرشيف�ني، وخصوص�ًا بعد م�ا ب�دأت باإلغالق 
التدريجي لهما أمام ماليني الحجاج من مختلف الش�عوب 
العربية واإلس�المية، وفتحهما لعدد محدود من مواطنيها 

واملقيمني عىل أراضيها وباشرتاطات غري مسبوقة.

بقلم/إيهاب شوقي
لم تكن جلس�ة الكنيست األخرية مجرد جلسة 
ملنح الثقة لحكومة إرسائيلية جديدة، بل كانت 
مش�هًدا متفجرًا بالدالالت ملا آلت إليه األوضاع 
اإلقليمية، ووضع الكي�ان الصهيوني، ومؤرًشا 

عىل مستقبل الرصاع ومحدداته.
الجلسة التي شهدت فوىض وامتألت بالتالسن 
وتبادل االتهامات وانتهت بأغلبية صوت واحد، 
ه�ي ملخص ملا وص�ل إليه الكي�ان الصهيوني 
م�ن تره�ل وتفج�ر للتناقضات ب�ني مكوناته 
املصطنع�ة من جه�ة، وبني حجم�ه الحقيقي 
وحجمه التوسعي املصطنع الذي يريد الوصول 

إليه والهيمنة بمقتضاه.
ويمكنن�ا من س�ياق هذه الجلس�ة الكاش�فة 
واملعربة استخالص بعض من الدالالت املبارشة:
1- ال�رصاع الداخيل الدائر يف الكيان، هو رصاع 
حول األكث�ر تطرًفا، واملزاي�دة التي حدثت بني 
نتنياهو وبينيت، تركزت ح�ول إيران واالتفاق 
النووي ومن هو األكث�ر كفاءة الحتواء الخطر 

اإليراني عىل الكيان الصهيوني.
وه�و داللة مبارشة ع�ىل التوصيف الصهيوني 

للخطر االس�رتاتيجي األكرب ع�ىل الكيان، وهو 
إيران ومحور املقاومة والذي ش�كل هذا التآكل 
يف ال�ردع اإلرسائييل ووضع الكيان أمام حجمه 
الحقيق�ي، وكش�ف هشاش�ته ووه�م تفوقه 
ووه�م الفجوة العس�كرية والتكنولوجية التي 
حاول غرس�ها يف وجدان الش�عوب لالستسالم 

ملرشوعه.
2- افتخ�ر نتنياهو بالتطبيع م�ع دول عربية، 
وعد ذلك من أعظم انجازاته، وأنه حول معادلة 
»االرض مقاب�ل الس�الم« إىل معادلة »الس�الم 
مقاب�ل الس�الم«، وتس�اءل: »كيف س�نحارب 
إقام�ة دول�ة فلس�طينية فيم�ا تؤي�د أغلبي�ة 
الحكومة ذلك؟«، مشريًا اىل اليسار املزعوم الذي 

يتبنى حل الدولتني.
وه�و م�ا يكش�ف م�دى الع�ار الذي وق�ع به 
املطبع�ون، حيث أصبحت ممارس�تهم يف عداد 
انجازات الع�دو ومفاخره من جهة، ومن جهة 
أخ�رى اع�رتف الع�دو بأنه ض�د قي�ام الدولة 
الفلس�طينية، الت�ي تغّن�ى املطبع�ون بأنه�م 
يس�عون لها ويعمل�ون عليها، ب�ل ووضعوها 
كسقف لطموحاتهم وغاية لجهدهم والتزامهم 

بالقضية!
3- كش�ف االئت�الف اله�ش وال�ذي ال يتفق إال 
عىل اإلطاحة بنتنياهو، حجم األزمة السياسية 
واأليدلوجي�ة واالس�رتاتيجية الت�ي يم�ر به�ا 
الكيان وعدم االتفاق أو حتى التوافق عىل رؤية 

ملستقبل الكيان.
4- أكدت ترصيحات نتنياهو وبينيت، أن هناك 
أزمة بالفعل م�ع الواليات املتح�دة األمريكية، 
تتعلق بتوريط الكيان لها يف رصاع بات أكرب من 
قدرته�ا عىل تحمل اس�تمراره، ولم يعد الكيان 
أولوية متقدمة لها وأن امريكا تسعى مضطرة 
للتهدئة بعد بروز محور املقاومة كقوة إقليمية 
ك�ربى تس�تطيع الصم�ود ومواجه�ة أمريكا 
نفس�ها وليس الكيان الصهيون�ي فقط، وهو 
ما كش�فه نتنياهو بتش�كيكه يف صمود بينيت 
أم�ام مس�اعي أمري�كا للتهدئة وع�دم قدرته 
عىل الوق�وف أمامها وهو ما ي�رادف توريطها 

بالرصاع.
هن�ا نح�ن أم�ام معطي�ات تقودن�ا إىل نتائج 

خطرة، نستطيع أن نحدد أبرزها يف ما ييل:
ي�دور  الصهيون�ي  الكي�ان  يف  ال�رصاع  أواًل: 

ح�ول التط�رف، وم�ن ه�و األكث�ر ق�درة عىل 
امليض يف ش�وطه، وترجم�ة ذل�ك العملية، هو 
امليض يف االس�تيطان والتنكيل بالفلس�طينيني 
وتهجريهم، وأيًض�ا التصعيد مع ايران ومحور 

املقاومة.

التف�كك الظاه�ر للعي�ان يف املجتم�ع  ثانًي�ا: 
االرسائي�يل وال�ذي عكس�ته االزم�ات املتتالية 
لالنتخابات ولالئت�الف الحكومي، ولغة الحوار 
الداخلي�ة، ت�يش ب�أن التط�رف الدين�ي وملف 
الق�دس هو العام�ل الوحيد ال�ذي يراهن عليه 

الع�دو لل�م ش�مل املس�توطنني والصهاين�ة، 
وترجم�ة ذل�ك العملي�ة، ه�ي امل�يض قدما يف 
ابت�الع القدس وتهويدها كمحاولة للم ش�تات 
الصهاينة وهو احياء لأليام األوىل لنشأة الكيان 
ع�رب الدعوة ألرض امليعاد، وهو بمثابة إنش�اء 
جدي�د للكيان تحت عن�وان القدس تحايال عىل 

االزمة الوجودية التي يمر بها.
ثالًثا: ب�دا اعتماد الكي�ان الصهيوني عىل ملف 
التطبيع، وكم هو حيوي بالنس�بة ملس�تقبله، 
وه�و م�ا يرتج�م عملًي�ا إىل مزي�د م�ن الدفع 
األمريك�ي للتطبي�ع ع�رب الرتهي�ب والرتغيب 
لبقي�ة الدول التي لم تقدم ع�ىل التطبيع. نحن 
أمام أزمة فلس�طينية باملقابل، تتمثل يف ضيق 
الهام�ش الزمن�ي املتاح لحتمي�ة التوحد حول 
خيار املقاومة، وحتمي�ة الوقوف بصالبة أمام 
األنظم�ة العربي�ة املتجهة للتطبي�ع، وحتمية 
الذود ع�ن القدس بكافة الطرق، وعىل رأس�ها 
املقاومة املسلحة، وحسم الخيارات املتأرجحة 
بني املقاومة والسياس�ة، باعتب�ار أن املقاومة 
هي الح�ل الحتم�ي والوحي�د ألزم�ة وجودية 

فلسطينية تقابل أزمة العدو الوجودية.

النظام السعودي يدق مسمارًا في نعشه بإشعال الحرب على »المقدسات«

دالالت جلسة الكنيست الكاشفة ألزمة العدو ومستقبل الصراع



مختصون: مستوى المنتخب ال يبشر بخير 
وكاتانيتش اليمتلك استراتيجية

الزم�ن الذي لعب فيه النجمان رعد حم�ودي مع القيثارة الخرضاء 
وحسني سعيد مع الطلبة واملرحومان عيل كاظم مع الزوراء وناظم 
ش�اكر مع الق�وة الجوية من�ذ ظهورهم تقريباً اىل ح�ني اعتزالهم، 
ه�ذا الزمن ال ع�ودة  له، ليس ألس�باب تتعلّق بالوف�اء أو اإلخالص 
للنادي األم، بل بسبب تغّي مفاهيم وفلسفة العمل الريايض ودخول 
االس�تثمارات املالي�ة الضخمة يف مج�ال االحرتاف الري�ايض عامة 
والكروي خاصة، مع صفقات بأرقام فلكية لنجوم العالم حتى بات 
التس�ويق الريايض وصفق�ات انتقال الالعبني يف الس�نوات األخية 
مصدر تمويل وتحقيق لألرباح ليس لألندية أو املؤسسات الرياضية 
العمالقة فقط، بل أّن بعض ال�دول تضع ضمن موازناتها العائدات 

املتحّققة من االنتقاالت الدولية لالعبيها.
أما يف العراق، فقد بدأت سوق االحرتاف الريايض  تواكب هذا التغيي 
م�ن ناحية مبالغ عق�ود الالعبني لتتوافق مع القف�زة التي حصلت 
يف حج�م املوازنات املالية لعدد من األندي�ة الرياضية من دون وضع 
أس�س وأطر قانونية لتنظيم�ه ولوائح لضمان ش�فافيته وحماية 
حق�وق األطراف املتعاق�دة من أندية ومدربني والعب�ني  بما تتوافق 

مع اللوائح التي ُتصدرها االتحادات الدولية أللعابها.
ومع حركة االنتقاالت الواسعة التي نشهدها كل موسم كروي بدأت 
تربز وبش�كل واضح الحاجة اىل إنضاج آليات لتسويق الالعبني عىل 
ي�د مختصني محرتف�ني يمكن من خالله�ا ضمان الحق�وق املالية 
لالعب والنادي الريايض وهؤالء وضع االتحاد الدويل رشوطاً لعملهم 
ومعاي�ياً يجب أن تتوفر فيه�م ضمن لوائح خاصة بهم، لكن تبقى 
األط�ر العامة لعملهم تنّظمها لوائح أوضاع وانتقاالت الالعبني التي 
اعتمدها االتحاد الدويل منذ مطلع تس�عينيات القرن املايض ليتحّول 
وكالء الالعب�ني من اش�خاص يعملون يف الظّل ودوره�م كان يمثل 
مج�رّد همزة وصل ترب�ط بني الالعب والن�ادي، يقومون بإجراءات 
روتيني�ة مقاب�ل عائد م�ادي اىل حلق�ة قانونية رئيس�ية يف تنظيم 

عملية تسويق وانتقال الالعب.
واللوائ�ح الخاصة بالعاملني يف مجال تس�ويق الالعبني جرت عليها 
الكث�ي من التعدي�الت وآخرها التعدي�ل الصادر م�ن االتحاد الدويل 
وال�ذي أقّر يف مؤتم�ر الفيفا 64 يف حزيران من الع�ام 2014 ليدخل 

حّيز التنفيذ يف 1 نيسان 2015 وليتم إلغاء 
 Agent plAyers صف�ة )وكي�ل العب�ني(  
لتح�ّل محلّه�ا صف�ة )وس�يط العب�ني( 
intermediAry plAyers ، وللمقارن�ة ف�إن 

االتح�اد ال�دويل لك�رة الي�د ال ي�زال يعتمد 
تسمية )وكيل العبني( ولم يغّيها.

وأعتق�د أنن�ا الزلن�ا نتعام�ل يف وس�طنا 
الك�روي بالوص�ف القديم، بل أنن�ا الزلنا 
نس�مع أو نق�رأ عن ت�داول صف�ة )وكيل 
العب�ني معتم�د م�ن الفيف�ا( يف ح�ني أنه 

ومن�ذ الع�ام 2001، ل�م يع�د FiFA الجه�ة التي تمن�ح الرتاخيص 
لوكالء الالعبني، حيث أصبحت مس�ؤولية الرتخيص من صالحيات 
اتحادات كرة القدم الوطنية أو نس�مع أن ش�خصاً معّيناً قد أّس�س 
رشكة تس�ويق العبني أو تس�ويق ريايض مجازة م�ن الفيفا وهذه 
الطروح�ات وغيها تعكس حج�م التضليل الذي يمارس�ُه البعض 
وحج�م الُفقر املعريف ضمن وس�طنا الريايض م�ن ناحية فهم إدارة 

الرياضة والتسويق الريايض.
إن اقتصار عملية تسويق الالعبني لدينا لغاية اآلن عىل عّدة أشخاص 
من غي املُرّخصني أّدى اىل ضياع الحقوق القانونية لالعبني واألندية 
خصوص�اً وأن أنديتن�ا الرياضي�ة تفتق�ر إىل صي�غ عق�ود ناضجة 
ومتكاملة تضمن الت�وازن بني الحقوق وااللتزامات لالعب والنادي، 
فبعض عقود العبينا ركيكة ليس من الناحية القانونية حس�ب، بل 

من ناحية املضمون والصياغة واللغة.  
وم�ن املفيد للق�ارئ الكريم أن االتح�اد الدويل لكرة الق�دم قد ُعّمم 
يف الع�ام 2007 نموذج�اً لعقود الالعب�ني وضع فيه الح�دود الدنيا 
للفق�رات الت�ي يجب أن يتضّمنه�ا عقد الالعب وتص�ل يف دقتها اىل 
اش�رتاط تزوي�د الالع�ب األجنبي بلوائ�ح وتعليمات االتح�اد املحيل 

مرتجمة اىل لغته األم.
ختاماً ندعو أصحاب القرار يف منظومتنا الكروية خاصة والرياضية 
عام�ة اىل االهتم�ام بتطوي�ر ق�درات وإمكان�ات وس�طاء الالعبني 
الكرويني أو الوكالء بالنسبة لبقية لالتحادات ليس ألسباب تنظيمه 
تتعلّ�ق بااللت�زام باللوائح الدولية حس�ب، بل ضم�ن نظرة وطنية 
اقتصادي�ة ش�املة ت�درس ع�دد الالعب�ني واملدربني الذي�ن أتيحت 
الفرصة لتس�ويقهم خارجياً خالل العقدين املاضيني والعوائد التي 
تحّققت نتيجة عملية التس�ويق هذه إليجاد ف�رص أفضل ألخواننا 
املدّربني وأبنائنا الالعبني لدخول سوق املنافسة عربياً وقارياً وحتى 

دولياً.

الُبعد االجتماعي للريا�ضة

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
الخميس 17 حزيران 2021 العدد 2612 السنة الحادية عشرة

انتقد عدد من نجرم الكرة العراقية، 
سيتش�كو  املنتخ�ب  م�درب 
كاتانيت�ش، بع�د الخس�ارة أمام 
التصفي�ات  يف   ،0  -  1 إي�ران 

االس�يوية املزدوجة.
العراق�ي  الك�رة  نج�م  وق�ال 
الس�ابق ع�يل حس�ني رحيمة 
للمس�توى  كث�يا  »تأمل�ت 
ظه�ر  ال�ذي  املتواض�ع 
علي�ه املنتخ�ب العراق�ي يف 
مبارات�ه ام�ام اي�ران رغم 
ان املباراة كانت س�تعيد لنا 
الثق�ة وتجعلن�ا يف مقدمة 
ان  اىل  ، الفت�ا  املجموع�ة« 
الفري�ق كان ضعيف  »اداء 
فنيا وتكتيكيا وبدنيا، وهذا 
بسبب املدرب الذي لم يتمكن 

م�ن توظي�ف الالعب�ني ووض�ع خط�ة 
تتناسب مع املباراة«.

وتاب�ع ، ان »املرحل�ة املقبل�ة س�تكون 
صعبة وعلينا التحضي لها بشكل رسيع 

وجيد من االن«.
بينم�ا ق�ال امل�درب والح�ارس ال�دويل 
الس�ابق عماد هاش�م »منذ البداية لعب 
كاتانيتش بخطة غ�ي صحيحة معتمدا 
عىل الدفاع، واستغربت خوف كاتانيتش 
وارصاره ع�ىل اللع�ب بخط�ة دفاعي�ة 
ع�ىل  بالس�يطرة  لاليراني�ني  س�محت 
الوس�ط وحصوله�م عىل ع�دة هجمات 
خطية لينجحوا بالتسجيل ولوال براعة 
ج�الل حس�ن ال�ذي كان موفق�ا يف رد 
الك�رات الخطية لخ�رج املنتخب مثقال 

بعدة اهداف«.
واوضح، ان »عمليات تغيي البدالء كانت 

غ�ي صحيح�ة وكان م�ن املفرتض عىل 
كاتنيتش زي�ادة الجانب الهجومي بغية 

التس�جيل واللعب بأريحية اكثر«.
بينم�ا ق�ال امل�درب حس�ن احم�د، ان 
كاتانيت�ش اليمتل�ك اس�رتاتيجية ليصل 
م�ن خالله�ا لله�دف املطل�وب، اذ ل�م 
نالحظ�ه يتابع الدوري العراقي بش�كل 
متواصل، وان�ه ابعد املغرتبني الذين كان 

لهم تأثيا ايجابيا عىل الفريق«.
وتاب�ع، »لقد الحظن�ا يف مباراتن�ا امام 
اي�ران هب�وط الجان�ب الفن�ي لالعب�ي 
املنتخ�ب وه�ذا س�ببه امل�درب وس�وء 
قي�ادة ادوات�ه، واالغ�رب التبديالت غي 
الصحيح�ة التي قام به�ا والتي لم تكن 
بمحلها واستغربت عدم لعبه بمهاجمني 
اثنني مع ان الفريق كان خارسا والبد من 
اللع�ب بخطة هجومي�ة لتعديل النتيجة 

او الخروج فائزا، واستغربت اكثر للعب 
العقيم وعدم امتالك كاتانيتش للحلول، 
وعلي�ه اق�ول ان الخل�ل كان يف امل�درب 

بسبب فكره املحدود.
وخت�م املنتخ�ب العراق�ي لك�رة القدم، 
مش�واره يف الجولة األخ�ية للمجموعة 
الثالث�ة م�ن ال�دور الثان�ي للتصفي�ات 
اآلس�يوية املزدوج�ة املؤهل�ة ملوندي�ال 
قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 
، بخس�ارة به�دف وحيد ام�ام منتخب 

ايران.
وس�جل الع�ب املنتخب اإليران�ي رسدار 
ازم�ون اله�دف الوحي�د يف الدقيق�ة 35 
م�ن الش�وط األول لينتهي اللق�اء بفوز 
إي�ران بهدف وحيد، وتأه�ل فريقا ايران 
رغ�م  الحاس�مة  للتصفي�ات  والع�راق 

خسارة العراق.

دع�ا وزي�ر الش�باب والرياض�ة عدنان 
درج�ال، م�درب املنتخ�ب االوملبي لكرة 
القدم تحت س�ن 23 عاماً، اىل االرتقاء 
بمس�توى الالعب�ني والظه�ور 
يف  ص�ورة  بأفض�ل 
االستحقاقات املقبلة.

درج�ال،  وق�ال 
لقائ�ه  خ�الل 
التش�يكي  باملدرب 

ميوس�الف س�وكوب، ومس�اعده كامل توبياس، 
وم�درب اللياقة جيي ريبا، بحس�ب بيان للوزارة 
تابعت�ه /املراق�ب العراق�ي/، إن الحكومة ممثلة 
بوزارة الشباب والرياضة لن تدخر جهدا وامكانيات 

يف سبيل هذا الهدف الوطني الجماهيي.
واضاف »نطمح اىل رؤية فريق منظم يمتلك العبوه 
عقلي�ة ناضج�ة يس�تطيع كل العب م�ن خاللها 
معرف�ة واجباته واخطاءه وتش�خيصها بدقة كما 

فعلنا ذلك سابقا كأجيال كروية لها مكانتها«.

قررت لجنُة املس�ابقات يف الهيأة 
التطبيعي�ة التح�اد ك�رة الق�دم 
إقامة نهائي بطولة كأس العراق 
ب�ني   -2021  2020 للموس�م 
فريقي الزوراء والقوة الجوية يوم 
الجمعة املوافق )16 /7 /2021( 

عىل ملعب الشعب الدويل.
والق�وة  ال�زوراء  فريق�ا  وكان 
الجوية قد تأهال إىل نهائي بطولة 
ال�كأس بعد ف�وز األول عىل فريق 
الرشطة بهدفني من دون مقابل، 
فيم�ا حقق الثان�ي االنتصار عىل 

فري�ق الك�رخ بهدف�ني مقابل 
هدٍف واحد.

اىل ذلك اك�د مدافع فريق 
الزوراء بك�رة القدم، 

عباس قاس�م، ان هدف النوارس 
ه�ذا املوس�م ه�و التتوي�ج بلقب 

كأس العراق.
وق�ال عب�اس ان »الف�وز بلق�ب 
كأس العراق هدف ال�زوراء االول 
هذا املوس�م، قدمنا امام الرشطة 
اداًء رائع�اً رغم الظ�روف الصعبة 

التي مر بها الفريق«.
التدريب�ي  »ال�كادر  ان  واوض�ح 
لل�زوراء عان�ى كثيا لالس�تقرار 
ع�ىل التش�كيلة ج�راء االصابات 
والغياب�ات، لكنن�ا تعاهدن�ا عىل 
تحقي�ق الفوز وامليض قدما لجلب 

الكاس لخزائن الفريق«.
يذك�ر ان الزوراء س�يواجه القوة 

الجوية يف نهائي البطولة.

أوقعت القرعة الخاصة بنهائيات دوري الشباب للموسم 
الحايل 2020-2021 فري�ق الرشطة يف املجموعة الثانية 

اىل جانب فرق نفط ميسان وامانة بغداد والسماوة.
وق�اَل مدرب فريق الرشطة، محمد محس�ن ان »قرعتنا 
متوازن�ة، ولدين�ا ص�ورة كامل�ة ع�ن ف�رق املجموعة 
خصوصا فريقي نفط ميس�ان وامانة بغداد، وسبق ان 

تبارينا معهما يف التصفيات األولية«.
وأكد محس�ن »بع�د انته�اء التصفيات بدأن�ا برنامجنا 

الخ�اص اىل املهمة املقبلة بالرغم من غياب اربعة العبني 
بس�بب ارتباطهم يف مهم�ة منتخب الش�باب بالبطولة 
العربي�ة يف م�ر ومن املؤم�ل أن يعودوا نهاية الش�هر 
الح�ايل، وم�ن ث�م س�يكون تحدي�د انط�الق التصفيات 
النهائي�ة للش�باب واملالعب من قبل لجنة املس�ابقات يف 

التطبيعية«.
وختَم محس�ن »نعم أوىل مبارياتنا س�تكون امام فريق 
نفط ميس�ان ال�ذي يمل�ك توليف�ة جيدة م�ن الالعبني 

الش�باب، لكن هذه املرة س�نكون ليس كما يف 
التصفي�ات األولي�ة، ونقدم كل م�ا لدينا من 
إمكان�ات بغية إظهار املواه�ب والطاقات اىل 

الجمي�ع، وإف�راح محب�ي ه�ذا الن�ادي«.
وتوزع�ت الفرق ب�ني مجموعت�ني، وبحضور 

جمي�ع ممثيل االندية املتأهل�ة اىل النهائيات، عىل 
ان يتأه�ل فريق�ان م�ن املجموعت�ني ومن ثم 

يتباران بينهما عىل لقب دوري الش�باب.

ب�دأت الهيئة التطبيعي�ة لالتحاد العراقي بك�رة القدم، 
اتصاالته�ا للبح�ث ع�ن مدرب جدي�د لقي�ادة املنتخب 

الوطني خالل املرحلة املقبلة.
وقال مص�در يف الهيئة التطبيعية ان »التطبيعية بدأت 
بالفع�ل بالبح�ث ع�ن بديل مل�درب املنتخ�ب الوطني 
رسيتش�كو كاتانيت�ش، لقي�ادة املنتخ�ب الوطن�ي يف 

املرحلة املقبلة من التصفيات االسيوية«.
واوضح ان »التطبيعية رشحت املدرب الربتغايل كارلوس 
كيوش ليكون البديل االول لكاتانيتش«، مبيناً ان »العائق 
الوحيد الذي يقف ام�ام التعاقد هو املقابل املادي الذي يبلغ 

5 ماليني دوالر«.

درجال يدعو لتطوير مستوى المنتخب االولمبي 

لجنة المسابقات تحدد موعد نهائي بطولة الكأس 

التطبيعية ترشح كيروش مدرب شباب الشرطة يؤكد صعوبة المجموعة الثانية
لقيادة اسود الرافدين

اعل�ن االتحاد الع�راق للمالكمة، تغيي م�كان اقامة بطولة 
الناشئني.

وق�ال رئي�س االتح�اد ع�يل تكلي�ف ان »االتح�اد املرك�زي 
للمالكمة، قرر نقل بطولة اندية العراق للناشئني من ذي قار 

اىل محافظة النجف االرشف«.
واوض�ح ان »الق�رار جاء لتع�ذر اقامتها يف االوىل وس�يكون 
املؤتمر الفني يف الس�ادس والعرشين من الش�هر الجاري اذ 
ستكون املنافسات من 27 حزيران ولغاية االول من تموز«.

اتحاد المالكمة يختار النجف القامة بطولة الناشئين



خبير  رومانيو،  فابريزييو  كشيف 
سيوق االنتقاالت يف أوروبيا، عن آخر 
املسيتجدات املتعلقية بصفقة انتقال 
األرجنتينيي رودريجو دي بول، العب 
وسيط أودينييزي، إىل أتلتيكو مدريد، 

هذا الصيف.
وأبدى أتلتيكو رغبية قوية يف التعاقد 
ميع دي بيول، لتدعيم وسيط ملعبه، 
بنياًء عيى طلب مين مدربيه دييجو 

سيميوني.
وكتيب رومانيو، عير حسيابه عيى 
»فيسبوك«، أن النادي اإلسباني ينوي 
إخضاع دي بول للكشف الطبي قريبا، 

بعدميا توصيل التفاق ميع أودينيزي 
بشأن قيمة الصفقة.

وأوضح أن أتلتيكيو وأودينيزي اتفقا 
عى إتميام التعاقد، مقابل 35 مليون 
ييورو، ميع تبقيي بعيض التفاصيل 
البسييطة، التي سييتم االنتهاء منها 

قريًبا.
نيجوييز،  لسياؤول  بالنسيبة  أميا 
متوسيط ميدان الروخيي بالنكوس، 
فقد أشار رومانو إىل تلقيه العديد من 
العروض، يف الفرتة األخرة، حيث من 
املتوقع أن يغادر واندا ميرتوبوليتانو، 

خالل األسابيع القليلة املقبلة.

أكيد تقرير صحفي إسيباني، رغبة نجم الرتغيال يف تحقيقه 
حلمه واالنتقال لرشلونة، خالل الصيف الجاري.

وأعلين برشيلونة قبل عدة أيام تعاقده رسيمًيا مع سيرجيو 
أجويرو وإيريك جارسييا، بعد انتهاء عقديهما مع مانشسرت 

سيتي، ويرغب برناردو سيلفا يف اللحاق بزميليه.
وبحسيب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن سيلفا 
ييرى أن الوقت قيد حان من أجل مغادرة مانشسيرت سييتي، 

وتحقيق حلمه باالنتقال إىل برشلونة.
وترددت أنباء قوية خالل الساعات القليلة املاضية، عن وجود 

صفقية تبادليية محتملة بني برشيلونة ومانشسيرت سييتي، 
ينتقل عيى إلثرهيا الثنائي الرتغيايل برناردو سييلفا وجواو 
كانسييلو إىل كامب نو، مقابيل انتقال الفرنيس عثمان ديمبيل 

واإلسباني سرجي روبرتو إىل ملعب االتحاد.
وأضافيت الصحيفة، أنه بخالف برشيلونة، فإن سييلفا يلقى 
اهتماًميا مين جانب أتلتيكيو مدريد، لكنه يميل إىل برشيلونة 

ويحب املدينة، حيث يذهب إىل هناك كلما سنحت الفرصة.
وأوضحت الصحيفة، أن رغبة سيلفا يف ارتداء قميص البارسا 
ليس لها عالقة بمشياركاته مع السييتي، فقد لعب 45 مباراة 

يف املوسيم املنقيي، وإنميا بحلم قدييم ييرى أن الوقت حان 
لتحقيقه.وميع ذليك، أشيارت الصحيفية إىل أن برشيلونة لن 
يتمكين من عقد صفقة بهذا الحجيم يف التوقيت الحايل، إال إذا 
كانت عن طريق التبادل.وسيبق وأن أبدى مانشسيرت سييتي 
اهتماما بضم سيرجي روبرتو، الذي ينتهي تعاقده يف الصيف 
املقبل، لكن هذا االهتمام تراجع نسبًيا.وسييحاول برشيلونة 
تضميني الفرنيس عثمان ديمبيل يف الصفقة، وهو الالعب الذي 
يسيبب إزعاًجا يف البارسيا حالًيا، باعتبيار أن عقده ينتهي يف 

الصيف املقبل أيًضا، ولم يكشف عن نواياه حتى اآلن.

أعلنيت رابطية الريمرليج رسيمًيا، جدول 
مباريات اليدوري اإلنجليزي املمتاز ملوسيم 

.2022/2021
ومن املقيرر أن ينطلق املوسيم الجديد، يوم 
14 آب املقبيل، عيى أن ينتهي ييوم 22 آيار 

.2022
نارًييا  لقياًء  األوىل  الجولية  وستشيهد 

بيني مانشسيرت سييتي )حاميل لقيب 
البطولة(، وتوتنهام، عى ملعب األخر.
بينميا سييحل آرسينال ضيًفيا عيى 
هيذا  حديًثيا  الصاعيد  برينتفيورد، 
املوسيم، ويستقبل مانشسرت يونايتد 

نظره ليدز عى ملعب أولد ترافورد.
إىل  لليفربيول فسييطر  بالنسيبة  أميا 
نورويتش، للرتحييب بالفريق الكناري 

العائيد مجيدًدا للريمرلييج، بينميا 
سييلتقي تشيليس، بطل أوروبا، يف 

ديربيي لندني مع كريسيتال 
باالس.

ستسيتكمل  و
لية  لجو ا

بمبارييات 
- نييل بر
برايتيون، 

وإيفرتون-سياوثهامبتون، وليسرت سيتي- 
ولفرهامبتون واندررز، ونيوكاسل يونايتد-
وست هام يونايتد، وواتفورد-أستون فيال. 
مليئية  املالعيب  تكيون  ألن  نيية  وهنياك 
بالجماهر مع انطالقة 
يف  البطولية، 
آب،  منتصف 
بميا يف ذلك 
ر  نصيا أ
ييق  لفر ا

الزائر.
أن  يذكير 
نشسيرت  ما
فياز  سييتي 
لنسيخة  با
من  األخرة 

الريمرلييج، بعدما حسيم لقب املسيابقة 
مبكرا، مسيتعيدا إياه من ليفربول املتوج يف 

.2020
 من جهة اخرى يبدو أن مانشسيرت يونايتد 
ما زال مصمما عى التعاقد مع نجم أتلتيكو 
مدرييد، خيالل املركاتيو الصيفيي الحايل، 

بحسب تقرير صحفي إسباني.
وسيبق أن قيدم يونايتد عرًضيا هزياًل لضم 
الظهير األيمين اإلنجلييزي كيران تريبر، 
مقابيل 12 مليون يورو، لكنيه لم يلق قبول 

أتلتيكو الذي طلب 35 مليونا.
وبحسيب صحيفية »مونيدو ديبورتيفيو« 
الكتالونيية، فإن الشيياطني الحمر يرغبون 
يف تنشيط ظهرهم آرون وان بيساكا، مثلما 
حيدث املوسيم امليايض، عقيب التعاقيد مع 
أليكيس تيلييس يف الجهة الييرى، وهو ما 

أعاد لوك شو ملستواه املعروف.
مانشسيرت  أن  الصحيفية  وأضافيت 
يونايتد قدم عرًضيا ثانًيا ألتلتيكو، 
بقيمية 25 مليون يورو، وهناك 
ترافيورد  أوليد  يف  تفياؤل 
الروخي  موافقية  بإمكانية 

بالنكوس. 
جديير بالذكير أن تريبر 
جزائًييا  رشًطيا  يمليك 
يف عقيده ميع النادي 
بقيمية  اإلسيباني، 

40 مليون يورو.

مواجهة نارية لمانشستر سيتي في افتتاح البريميرليغ
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صفقة تبادلية بين جريزمان وفيليكس

أعطيى اإليطايل كارلو أنشييلوتي، املدير الفني الجديد لريال 
مدريد، إدارة ناديه قائمة تضم 3 العبني، للتعاقد مع أحدهم 
هذا الصيف، وفقيا لتقرير صحفي.وتوىل أنشييلوتي قيادة 
املرينجيي مؤخيًرا خلًفا للفرنييس زين الدين زييدان، الذي 
اسيتقال من منصبه بعد موسم صفري بال ألقاب.وبحسب 
صحيفية »سيبورت« الكتالونيية، طليب امليدرب اإليطيايل 
املخيرم التعاقيد ميع واحد من هيؤالء: اإليطيايل مانويل 
لوكاتييل )ساسولو(، أو مواطنه نيكولو باريال )إنرت ميالن(، 
أو اإلنجلييزي كالفيني فيليبيس )لييدز يونايتد(.وأضافيت 
الصحيفة أن الريال سيواجه منافسة رشسة عى لوكاتييل، 
من جانب يوفنتوس وباريس سيان جرميان، كما ال يفكر 
إنيرت ميالن يف بيع باريال، ويعتره قائًدا مسيتقبلًيا للفريق.

وبالتايل، فإن املرشيح األكثر ترجيًحا لالنضمام للمرينجي 
هو فيليبس، الذي تألق يف مباراة إنجلرتا االفتتاحية يف يورو 
2020 ضد كرواتيا )1-0(.وأشارت »سبورت« إىل أن الالعب 
اإلنجليزي، البالغ مين العمر 25 عاًما، يمكنه أن يؤدي عدة 

أدوار مختلفة يف الوسط والدفاع.

كشيف تقرير صحفيي إيطايل، عن السيعر الذي حيدده نادي نابيويل لبيع نجم 
وسطه اإلسباني فابيان رويز، هذا الصيف.

وارتبط اسيم رويز بالرحيل عن نابيويل والعودة لليجا، ولكن هذه املرة من بوابة 
أحيد الكبيار ريال مدريد وبرشيلونة وأتلتيكيو، علًما بأنه انضيم للبارتينوبي يف 

صيف 2018، قادًما من ريال بيتيس.
وبجسيب صحيفة »كوريري ديللو سيبورت« اإليطالية، فإن نابويل لن يسيمح 

برحيل رويز ألي فريق هذا الصيف، بأقل من 60 مليون يورو.

ويعتر برشيلونة وأتلتيكو يف حاجة ماسة لالعب وسط كبر هذا الصيف، حيث 
فقيد األول فرصة التعاقد مع الهولندي جورجينييو فينالدوم، بينما ابتعد العب 

الثاني ساؤول نيجيز عن املشاركة أساسًيا، وأصبح قريًبا من الرحيل.
كما ارتبط اسيم رويز يف وقٍت سابق باالنتقال إىل ريال مدريد، لوال أزمة فروس 

كورونا التي أفسدت الصفقة.
ويتواجيد فابييان رويز حالًيا مع منتخب بالده الذي تعادل 0-0 مع السيويد، يف 

أوىل مبارياته بكأس األمم األوروبية.

كشيف 
يير  تقر

صحفيي 
عين  إنجلييزي، 
املفضلية  الوجهية 
أرشف  املغربيي  للنجيم 
أيمين  ظهير  حكيميي، 
إنيرت مييالن، حيال رحيليه عن 

النراتزوري هذا الصيف.
ويستهدف إنرت بيع حكيمي يف 

الجاري،  الصيفيي  املركاتو 
من أجيل مواجهة األزمة 
يعانيي  التيي  املاليية 

منها النادي.
حكيميي  ويمتليك 

جاديين،  عرضيني 
تشييليس  مين  أحدهميا 
واآلخر من باريس سان جرمان.

وبحسيب صحيفة »دييل إكسريس« 

الريطانيية، فإن حكيمي 
بارييس  إىل  االنتقيال  قيرر 
سان جرمان، إذا رحل عن إنرت 

ميالن.\
وأضافت الصحيفة، أن سيان جرمان 
أصبيح مطالبا بتقدييم عرض يريض 
طموحات إنرت، يف حال رغبته يف الفوز 

بخدمات حكيمي.
وأشارت إىل أن إنرت سبق له وأن رفض 
عرًضا من سيان جرميان بقيمة 60 
ملييون ييورو، وبالتيايل مين املتوقع 
النيادي  يقيوم  أن 
يييس  ر لبا ا
بتحسيني 

عرضيه 
امليايل، 

ميع 

إمكانيية 
أي  تضميني 

من العبيه ضمن الصفقة.
وكان إنيرت قيد اشيرتط الحصول عى 
80 ملييون ييورو مقابل بييع الالعب 

املغربي.

اتلتيكو مدريد يقترب من حسم صفقة دي بول

أنشيلوتي يطالب بتعاقد جديد

أكيد مهاجم منتخيب أوروجواي، لويس سيواريز، أن املباراة األوىل التي سييخوضها »السيليسيتي« يف 
بطولية كوبيا أمريكا أمام األرجنتني، سيتكون »معقدة« مثيل كل مرة يتواجه فيهيا الفريقان.ورصح 
سيواريز لشيبكة تلفزيون )AUF( املحليية »علينا أن نتعامل عى أنهم ال يصنعيون الكثر من الفرص، 

ألنهم حاسمون للغاية يف األمام«.
وأكد أنه سييكون من املهم اسيتغالل نقاط ضعف املنافس، واملواقف التي من خاللها يمكن التسيجيل 
يف مرمى إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أسيتون فيال.كما أشيار إىل أن فريقه غر سعيد بنتيجة آخر 
مباراتني، يف التصفيات املؤهلة ملونديال قطر 2022، حني تعادل أمام كل من باراجواي وفنزويال بنفس 
النتيجية دون أهداف.وأضاف سيواريز، الذي يخوض رابع بطولة كوبا أمريكا يف مشيواره »سينخوض 
املنافسيات ونحين عى أمل تقديم مشيوار جييد، فهناك العبون لديهيم الكثر من الشيغف والرغبة يف 
قيادة املنتخب لالنتصارات«.وستسيتهل أوروجواي مشوارها يف البطولة أمام األرجنتني، مساء الجمعة 
القادم، عى ملعب ماني جارينشيا يف برازيليا، ضمن املجموعة األوىل التي تضم أيضا كل من باراجواي 

وتشييل وبوليفيا.

سواريز: مواجهة األرجنتين ستكون معقدة 

حكيمي
 يفضل سان 
جيرمان على تشيلسي

سيلفا يتمسك بحلم االنتقال لبرشلونة

نابولي يحدد سعر التخلي عن رويز

قاليت وزارة الصحة الرازيلية، إن 
عدد حياالت كوفيد-19 املسيجلة 
يف  املشيرتكني  األشيخاص  بيني 
كأس كوبيا أمرييكا، ارتفعيت إىل 
52 بزييادة قدرهيا 11 حالية عن 

اليومني السابقني.
وأضافيت اليوزارة أن اثنتيني من 
أو  لالعبيني  الجدييدة  الحياالت 
املشياركة  الفيرق  يف  مسيؤولني 

بالبطولة.
الصحية  وزارة  تكشيف  وليم 
الرازيلية عن مزيد من التفاصيل.

ويف املجمل جياءت نتائج فحوص 
33 العبيا أو مسيؤوال يف منتخبات 
وبوليفييا  وكولومبييا  فنزوييال 
ييوم  منيذ  لكوفييد-19  إيجابيية 
األحيد، وهيو الييوم اليذي شيهد 
انطالق البطولة يف 4 مدن برازيلية.

وكان 19 شيخصا مين العامليني 
يف الفنيادق يف برازيلييا ورييو دي 

جانرو، حيث تقيم الوفود.
وأسيند تنظييم كوبيا أمرييكا إىل 
الرازييل يوم 31 أييار قبل أقل من 

أسبوعني عى انطالق البطولة.

وجاء ذلك بعد انسيحاب األرجنتني 
مين االسيتضافة، بسيبب ارتفاع 
حاالت اإلصابية بكوفيد-19 هناك 
وعى الرغيم من اسيتمرار موجة 

العدوى يف كافة أنحاء الرازيل.
وتويف 2468 شيخصا من فروس 
كورونيا يف الرازيل، اليوم الثالثاء، 
طبقا ليوزارة الصحية الرازيلية، 
مما يرفيع عدد الوفييات اإلجمايل 
إىل 490696، وهيو ميا يزييد عى 
أي دولة أخيرى بعيدا عن الواليات 

املتحدة.

11 إصابة جديدة بكورونا في كوبا أمريكا
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السيد حيدر الحليّ الثقافـي

�َد َخدَّْي�َك ُكْثباَنه�ا َغريب�اً أرى ي�ا َغري�َب الُطف�وِف *** َتوَسُّ

َ أْذهاَنه�ا ُمص�اٌب أط�اَش ُعق�وَل األن�اِم *** َجميع�اً َوح��َّ

وأْحزاَنه�ا َحش�اَي  َفَخ�ليّ   *** وُس�لْواَنها  َحش�اَك  َترَْك�ُت 

َقْد إس�َتْوَطَن الَه�مُّ َقلْبي َفْعْف�ُت *** لََك الغاِني�اِت َوأْوطاِنها

َل َم�ْن الَمن�ي *** َع�ى َوْص�ِل َنْف�ِ�َ ِتْحناَنها أِف�ْق لَْس�َت أوَّ

ش�اَنها ُمْضَطرِح�اً  َتش�اَغلُْت   *** لَويّاَح�ٌة  َقْبلَ�َك  ِلَ  َفَك�ْم 

َولَ�ْو َوَجَدْت َبْعَض ما َق�ْد َوَجْدُت *** لََبليّْت ِم�َن الَدْمِع أْرداَنها

َخ�ا أنَّه�ا ُم�ْذ َرأْتني َغ�َدوءُت *** لَهي�َف الَحشاَش�ِة َحريّاَنها

َفقالَ�ْت أجدََّك ِمن ذي َحش�اً *** َج�وى الُح�ْزِن الَزَم إيطاَنها

لَِم�ْن ُح�َرُق الوَْج�ِد ُتْذك�ي َوراَء *** َحناي�ا ُضلوِع�ِك ن�اَنها

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

جال الدين الرومي
ربم�ا تك�ون األذنان هم�ا القطنتن اللت�ن تحجبانك عن 
الس�مع!. ع�ى امل�رء أن ينفذ إىل قلب�ه بن�ور العقل ويرى 
واقع�ه ال أن يك�ون عب�ًدا للنق�ل. عيونن�ا ما ت�راك، لكنيّ 
ُع�ذراً لنا:فالعي�وُن ترى َمظه�راً ال حقيقة. فالعاش�ق ال 
يعرف الي�أس أب�داً. . وللقلب املغرم كل األش�ياء ممكنة. 
قل�ُت: أش�تهي وصلك قال: ثمن الوصال م�ا هو إال روحك 
فهتف قلبي: ربح البيع إذن !. كان قميص يوس�ف برشى 
الوصال حن ألقي عى يعقوب. كم هم سعداء أولئك الذين 
يتخلص�ون من األغال التي ترس�خ بها حياتهم. ال تجزع 
م�ن جرح�ك، وإال فكي�ف للن�ور أن يتس�لل إىل باطنك. ال 
تحاول االختباء بداخ�ل غضب الجاء ال يمكن ان يختبئ. 

ال حل إاليّ أن تكون لله عبًدا!.

ي
ّ

خالد الحل

الدريدي تستهدف قيمة الحرف في التشكيل
محمد البندوري

تش�تغل الفنان�ة غادة الدريدي عى مس�لك 
ح�رويف، ُتق�دم م�ن خال�ه منج�زا من فن 
الخط العربي يف نطاق تجربتها الغنية، التي 
تتناغم فيها الحروفيات يف مجال التش�كيل 
بإيقاعات خفيف�ة، وتمتزج فيها الخطوط 
العربية باأللوان واألش�كال املتنوعة. لتوجه 
العملية اإلبداعية نحو التعب� بخطوط ذات 
حركات تبس�ط أشكالها بأقل كمية ممكنة 
يف الفض�اء، فترتاءى يف عم�ق املادة اللونية، 
ويف خض�م الط�اء اللون�ي ال�ذي يكتس�ح 
املساحة، ويسد منافذ الفضاء. وبذلك ففي 
املنظور النقدي يبدو أن القاعدة التش�كيلية 
لديها هي ركام من األلوان، يمتزج فيه الفن 
الحرويف واألشكال املتنوعة لتحقق بها بؤرة 
فنية تقارب فيها الحرف باملادة التشكيلية، 
ب�ل تجعل م�ن الحروفيات مس�لكا تعب�يا 

بعيدا عن كل القيود.
وبذل�ك فه�ي تب�دع يف الش�كل، ويف الكثافة 
والتموق�ع الحريف، بقدر م�ا يتطلبه اإلنجاز 
من مهارات، إذ تحدث عاقة بن الجماليات 
الحروفي�ة وجمالي�ات التش�كيل، يف نطاق 

فن�ي  وانس�جام  اإلبداع�ي،  الت�وازن  م�ن 
وتوليف ب�ن مختلف املفردات التش�كيلية، 
ع�ن طري�ق انصه�ار الح�روف يف األلوان، 
وإب�راز الش�كل الع�ام، يف حيز وج�ودي له 
دالالت فنية ومعن�ى قيمي. وهذا يتأتى عن 
طري�ق تطويع الحروف لأللوان واألش�كال، 
وتطوي�ع األلوان لخدمة الح�روف، وهو ما 
ين�م عن بي�ان حرويف من جه�ة، وعن قدرة 
إبداعي�ة لدى املبدعة من جهة ثانية، ما ينم 
عما أنتجت�ه تجربتها من لوحات ذات قيمة 
جمالي�ة، إذ إن أعماله�ا تحم�ل خصائ�ص 
فني�ة متف�ردة، وذلك ناتج عن اس�تلهامها 
م�ن عن�ارص التش�كيل، مختل�ف الغاي�ات 
الحروفي�ة،  الجمالي�ات  وم�ن  اإلبداعي�ة، 
مختل�ف الكت�ل والرتكيبات الفني�ة، لتبعث 
أس�اليب موس�يقية تزرع الحركة يف نس�ق 

ح� بديع.
إن تجرب�ة الفنان�ة غادة الدري�دي تحققت 
يف لغ�ة حروفي�ة دال�ة ع�ى مع�ان فني�ة 
وجمالي�ة ذات تعاب� مختلف�ة، فهي تحدد 
مجموعة من العائق بقيمة فنية يف املش�هد 
الحض�اري، ويف الوعي التش�كيل، باعتباره 

أس�مى قيم�ة تخ�ط أنب�ل القي�م الفني�ة 
والجمالي�ة. وه�ي أيض�ا وس�يلة للمبدعة 
يف نط�اق رمزي يغذي األبع�اد الفنية بتعدد 
اتجاهاته�ا، بق�در ما تش�كله تقنياتها من 
غن�ى ووظيفة، وما يش�كله الح�رف لديها 
املنظوم�ة  يف  أنس�اق  اللوح�ة م�ن  داخ�ل 
الحروفية والتش�كيلية، بتكويناتها وبنائها 
الفن�ي، حت�ى يتح�ول الح�رف م�ن إطاره 
الرم�زي املجرد، إىل قيمة فنية بذاته، وقيمة 
جمالية يف نس�يج الح�روف املركبة، وقيمة 
فني�ة يف ل�ب التش�كيل. وه�و م�ا يتأكد يف 
لوحاته�ا التي تكتنفها إيقاع�ات الحروف، 
بش�موخها داخل األنساق اللونية والشكلية 
بنس�بها املتفاوتة وبصيغه�ا الجمالية، ما 
يجعله�ا ذات قيم�ة تعب�ية وصي�غ داللية 
فلس�فية  بأبع�اد  فني�ة  مف�ردات  تحم�ل 
ورؤي�ة حروفي�ة خصبة يف التعب�، تش�كل 
قيم�ة أساس�ية يف أعمالها. فاس�تخدامها 
لأللوان بحرية، وتشكيلها للفضاء بنعومة، 
وحرصه�ا ع�ى دم�ج الحروفيات؛ يش�كل 
بعدا فنيا وتطويعا جمالي�ا، وفق ما يتاءم 

والعمل الفني الذي تشكله ريشتها.

مفاهيم التلقي
 في النقد المعاصر

صدر حديثا للش�اعر والناقد املغربي 
رش�يد طلبي مؤل�ف نق�دي بعنوان: 
»مفاهي�م التلق�ي يف النق�د املغرب�ي 
املعارص« الطبعة الثانية. 2021. عن 
مؤسس�ة املوجة الثقافية، بدعم من 
وزارة الثقاف�ة واالتصال. من الحجم 

املتوسط ب160 صفحة.
املؤل�ف، ع�اوة ع�ى  يتش�كل ه�ذا 
املقدمة والخاتمة م�ن مدخل، حاول 
في�ه الباح�ث تحدي�د أقاني�م ه�ذه 
الدراس�ة س�واء من الحي�ث الوقوف 
عن�د املفاهيم االصطاحي�ة املعتمدة 
يف الدراس�ة أو من الناحي�ة املنهجية 
ل�تأط� العمل ضمن سياقه العلمي. 
ويتكون من قس�من، األول نظري يف 
نظرية التلقي: املرجعيات واملفاهيم. 
وه�و يف ثاث�ة فص�ول. ت�م التطرق 
يف الفص�ل األول إىل النق�د األدبي بن 
الثاني  النظري�ة واملنه�ج. والفص�ل 
املرجعي�ات  إىل  في�ه  الع�ودة  تم�ت 
التلقي.  الفلس�فية والنقدية لنظرية 
أما الفصل الثالث فخلص فيه الباحث 
إىل املفاهيم املهيكل�ة لنظرية التلقي 

سواء النظرية منها أو التطبيقية.
أما القسم الثاني، فهو قسم تطبيقي، 
حول مفاهيم التلقي يف النقد املغربي 
فص�ول  ثاث�ة  يف  وج�اء  املع�ارص. 
أيضا. اختص الفص�ل األول بمفهوم 
»التفاع�ل الفني« يف الرتاث الش�عري 
عن�د الناقد »إدري�س بنلملي�ح« من 
خ�ال مؤلف�ه )املختارات الش�عرية 
وأجه�زة تلقيها عند العرب من خال 
املفضلي�ات وحماس�ة أب�ي تم�ام(. 
والفص�ل الثاني ركز فيه الباحث عى 
مفهوم »التأويل املغ�رض« يف الرتاث 
النثري عند »عبد الفتاح كيليطو« من 
خ�ال مؤلف�ه )الحكاي�ة والتأويل(. 
أما الفصل الثال�ث فقد اهتم بالرتاث 
النق�دي من خ�ال مفه�وم »التلقي 
النس�قي« عند »محم�د مفتاح« من 

خال مؤلفه )التلقي والتأويل(.
َوْف�َق ه�ذا الس�ياق، يق�ول الباحث: 
»حاولن�ا أن نيضء يف هذه الدراس�ة، 
جهد اإلمكان، نقطة تش�كل منطلقا 
يف  تتمث�ل  أخ�رى  بح�وث  ملش�اريع 
املفه�وم املتع�دد للتلقي عن�د النقاد 
املغاربة –يف ه�ذه النماذج التمثيلية- 
وإن كان�ت ه�ذه األعم�ال ذات صلة 
أو غ�� مب�ارش ب  بش�كل مب�ارش 
»نظري�ة التلقي«، فإن تعدد املفاهيم 
يدل ع�ى خصيص�ة تميز به�ا النقد 
العرب�ي بصفة عامة واملغربي بصفة 
خاصة، ذلك أن كل باحث/ ناقد يأخذ 
موقع�ه حس�ب آل�ة النظر املناس�بة 
ملقاربة النص، وإن كانت هذه املسألة 

غ� معممة عى كل النماذج «.

»خلجات الروح«..انغماس في الواقع اآلني حد الذوبان في الحس الشعري
النفس تنتظر لحظة انفجار وتكسير بدل الشعور بالعزلة واإلحباط 

يرى الناقد حيدر الشماع ان نص »خلجات الروح 
للشاعر علي الوائلي يمثل االنغماس في الواقع اآلني 

والذاتي مع محيط الذات القلقة حد الذوبان في الحس 
الشعري وقال الشماع في قراءة نقدية خص بها 

)المراقب العراقي (:

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
يف ن�ص الش�اعر ع�ل الوأئ�ل خلجات 

الروح« كأس الصرب املرتنح
بن جنبي الغواية

يرصخ ثائرا
يطلب العتق

بزوغ فجر شفيع
من أكف الليل 

شارك طاغوت الذكريات 
الهرب ليس مستحيا 

االاليك
والصباحات عاجزة

عن مسك ريشة الشمس
كيف لها الرسم

وكل لوحات االمل
غارقة بن الدمع وااله

ثورة الدخان 
تقودها سجارة بأيسة

تتحرق لعود ثقاب
طابور الشمعة الذأيبة

شارف عى االنقضاء
مازالت يف روحي خلجات

تنزف شوقا
لص�وت راود حلم�ي« يوكد الش�اعر 
هنا ان البرش يحس�بون أنهم أحرار 

ولكنه�م مرغمون ومح�ددون ولكن توهما 
يدغ�دغ نرجس�يتهم ويغ�ذي كربيأيه�م،ان 
حريتهم تكمن يف معرفة الحاجة ووصولهم 
للفكرة التي تناس�ب عاقتهم بالعالم ،ليس 

أشد رقا من عبد يتوهم انه حر.
وأض�اف : ان اللغ�ة ه�ي وس�يلة التواصل 
املث�ى لانس�انية ،تتمث�ل يف أيج�اد روابط 
االجتماعي�ة  وظيفته�ا  تتع�دى  انفعالي�ة 
املح�ددة فتتج�اوز االنش�أيية والتقريري�ة 
اىل لغ�ة تعب�ي�ة موحي�ة تس�عى لكش�ف 
يف  الكامن�ة  واالنفع�االت  االحاس�يس 
اىل  ايصاله�ا  ومحاول�ة  الش�اعر  ذوات 
املتلقي،فعندم�ا تك�ون اللغ�ة وايحأياته�ا 
واحاالته�ا يف توالد ال ليأت�ي بمعان يجهلها 
الناس ولك�ن ليصور احاسيس�هم وافكاره 
ويحرصها يف زاوية متفردة مث�ة دهشتهم 
وتفاعله�م يف موضوعي�ة بصيغ�ة ال تنتهي 
يف بن�اء موضوعي،)خلجات ال�روح ،الصرب 
املرتنح،بن الغواية حيث يعرف الحق ويعمل 
بخافه ،واتب�اع االهواء والش�بهات اىل غ� 

هدى (
واس�تطرد: ان األلف�اظ توم�ئ اىل ماورأيية 
املعن�ى يف اثواب متعددة لكل متلقي حس�ب 
إدراك�ه وبذل�ك تحي�ا وتتجدد ،فه�ذه اللغة 
تعتمد الوضوح تنطلق من وعي الش�اعر يف 

نظرة شعورية وحالة ذهنية مركزة ،ولكنها 
تتخفى وراء انزياحات ومقاربات مايتطلب 
االنغماس يف الواقع االني والذاتي مع محيط 
الذات القلقة حد الذوبان يف الحس الش�عري 

بلغ�ة رمزي�ة مٔوث�رة وه�ذا قم�ة التج�ل 
الروحي،ي�رصخ ثائ�را ،يطل�ب العت�ق من 
عبودية العالم وجربوته ،يحلم يف سفرتخيل 
زمني )فجر شفيع ،من ضام ليل وطاغوت 
(يف مكام�ن مرتاكمة متكلس�ة تركت ندوبا  
التمح�ى يف النف�س والذات الش�اعرة حيث 
بات اله�رب مس�تحيا والصباحات عاجزه 
ع�ن مس�ك الش�مس والزمن املتغ� لرس�م 
واقع مغاي�ر لهذا الواقع املرف�وض ،يف )ألم 
،واالل�م  املوج�ودات  م�ن  وخوف(الخ�وف 
الذي هو الم نف� ش�عوري يأتي يف مواقع 
االرتياب للنفس وردود أفعالها تجاه مواقف 
مث�ة ومحفزة تكش�ف لحظات من التأمل 
الوهم املحيط بنا،ان حرية االختيار ليس�ت 
س�وى وهم ،الن حريتنا ليست سوى مظهر 
وسلوكنا تفرسه مس�ارات أستاب خاضعا 
لقوى اليمكن مواجهته�ا أو حتى معرفتها 

أو صور الواعية .
واشار اىل ٔن االنزياح كان مقصودا ومدروسا 
ليخ�دم هواجس دفين�ة ورٔوى الش�عورية 
وشعورية )كما وصفه جاكوبسن االنتظار 
الخأيب أو خيبة االنتظار(،كذلك اس�تعمال 
االخف�اء  يعتم�د  ال�ذي  والج�رح  الح�ذف 
واالس�تبعاد بغي�ة تع�دد ال�دالالت ولي�س 
التحدي�د ،فالتحدي�د يحم�ل ب�ذور انغ�اق 

الن�ص،)ان ق�درة التحمل لل�ذات النافدة يف 
كاس الص�رب ال�ذي جعل املرء ي�رصخ ثائرا 
ليطال�ب بحريت�ه يف ظرفي�ة زماني�ة ته�ز 
اعم�اق النف�س ويص�ل اىل قم�ة وجوده�ا 
الروح�ي فيجعلها ترتنح وعتقها من االذالل 
املس�تمر حيث البارق�ة أمل جعله�ا غارقة 
يف العج�ز والعزل�ة واليأس،كم�ا أن الداللة 
السيمأٔيية )يرصخ ثائرا ،( كانت أما لرسم 
وبلورة أفق واسع لفكر ورٔوية تتجدد لرسم 
خارطة الٔع�ادة تكوي�ن ،وترتي�ب الفوىض 
الخرأي�ط  التملكه�ا  جغرافي�ا  ويخ�رتع 
املتع�ارف عليه�ا يف مواجهة أش�باح املايض 
والح�ارض وأخرتاق ب�اب رسي للخروج من 
الزم�ن املتباطٔي)تقوده�ا س�جارة بأئس�ة 
تطفٔي لف�رتة محددة وتحت�اج اعواد ثقاب 
لتوهجه�ا يف الوقت ال�ذي تكون فيه طواب� 
الش�باب الزاهر التي نذرت أنفس�ها وبذلت 
كل ماتمل�ك ح�د االستش�هاد ،والأكرم من 
الج�ود بالنف�س ولك�ن باج�دوى ،مازالت 
ال�روح ترف�رف قلقا يف خض�م الرصاع عرب 
الس�فر التخيل الزمني وكأن املكان تقلص 
لصالح الزمن الذي م�ازال يبحث عن معنى 
مٔوج�ل اختل�ط يف ال�ذات الش�اعرة تنتظ�ر 
لحظة انفجار وتكس� بدل الشعور بالعزلة 

واإلحباط.

حيدر الشماع

مساحات غير مرئية

هل من أحد؟

الغرفُة ضييّقٌة

و رؤانا شاسعٌة

يعلو رأسينا سقٌف من ورٍق

تحمله جدراٌن من قلٍق

واألبواْب

تبدو خادعًة مثل رساْب

خلَف مرايا ُحلِمِك

نافُذٌة

تسبُح يف أنهاِر دموٍع و ضباْب

صار كانا مكتئباً مرتاْب

يخىش سقفا قد يتمزيّْق

ْق أو جدراناً قد تتشقيّ

كيف سنبقى؟

كيَف سنخرُج؟

هل من أحٍد ينقذنا

 خلَف الباْب؟

أبواٌب ُمنغلِقْة

ليُلِك املدفوُن خلف األروقْة

قطَع الدرَب عى النوِر

وناْم

يف متاهاِت رؤاه النزقْة

وعى أبوابِك املنغلقْة

ظل صبٌّ مستهاْم

َيْحُسُب الساعاِت تجري قلقْة

و يداري بنشيٍج أرَقْه

رحيل الكاتب الصحفي حامد فاضل
املراقب العراقي/ متابعة...

القص�ي  الكات�ب  ت�ويف 
واملرسحي والروائي والصحايف 
حامد فاضل عن عمر ناهز ال 

71 عاماً.
وذك�ر بي�ان ل�وزارة الثقافة 
 ) العراق�ي  )املراق�ب  تلق�ت 
وزارة  ان   : من�ه  نس�خ���ة 
الثقافة والس�ياحة واآلثار  إىل 
األوس�اط الثقافي�ة واألدبي�ة 
العراقي�ة تنع����ى  الكات�ب 
القصي واملرسحي والروائي 
إثر  والصح�ايف حامد فاض�ل 
وفاته ع�ن عمر ناه�ز ال 71 

عاماً.
الفقي�د  كان  :لق�د  واض�اف 
حاص�داً للجوائ�ز األدبية عن 
أعماله القصصية واملرسحية، 
بع�ض  ون�رشت  وترجم�ت 
اللغتن االنكليزية  إىل  قصصه 
للفقي�د  الرحم�ة  واألملاني�ة. 
ولذوي�ه ومحب���ي�ه الص�رب 

والسلوان. 
يذك�ر ان للفقي�د ع�دد م�ن 

أعماله املنشورة ومنها رواية 
بل�دة يف علب�ة 2015 ورواي�ة 
 2020 الجمع�ة  ي�وم  لق�اء 
و“حكايات بيدبا” )قصص(، 
1994 و“ما ترويه الشمس .. 

ما يرويه القم�ر” )قصص(، 
)قصص(،  و“املفعاة”   2004
األمكن�ة  و“ثقاف�ة   2010
مرائي الصحراء املس�فوحة” 

)رسد(، 2012

املراقب العراقي/ متابعة...
ص�درت مؤخ�را رواي�ة الكاتب�ة اللبناني�ة كاتي�ا 
الطوي�ل بعن�وان »الجن�ة أجم�ل من بعي�د« وهي 
الرواي�ة الثانية للطويل عن دار هاش�يت – أنطوان 
من بعد »الس�ماء ته�رب كل ي�وم« )2015(.تقول 
الطوي�ل عن عملها، إنه لعب�ة رسدية عبثية تنقلب 
فيه�ا األدوار، فالكاتبة التي ه�ي عموماً خالق كل 
العلم واملعرفة، تتحول إىل قارئة ال تكتب وال تتدخل 
بالرسد، بينما الش�خصية التي يجب أن تتبع النص 
تتح�ول إىل كاتبة تعم�ل عى ابت�كار فضاء رسدي 
مائ�م لرواي�ة. وبينما يظن الق�ارئ أنه خارج هذا 
الرصاع الروائي يتحول هو اآلخر إىل شخصية داخل 
النص، ال ب�د من أن يق�دم آراء واقرتاحات لتتطور 
الش�خصية  نصه�ا  يف  الطوي�ل  األحداث.وتعتم�د 
الواحدة املتحدثة بصيغ�ة املتكلم »أنا« لكن الرواية 
تمتل�ك بدايات متعددة يف إط�ارات زمانية ومكانية 
مختلف�ة، فتنتقل األح�داث من ب��وت إىل باريس 
فموس�كو، تنتق�ل من الق�رن العرشي�ن إىل القرن 
الح�ادي والعرشين، ثم تعود فجأة إىل عرص الكاتب 
ال�رويس الرائ�ع نيكوالي غوغ�ول يف س�ت بدايات 
فاشلة، تمثل برمزية إيحائية أيام الخلق الست. وال 
تخىش الطوي�ل الدخول يف متاه�ات األدب العريق، 

فنراها تس�تحرض يف نصها شخصيات معروفة من 
روايات أخرى لتس�اعدها يف وضع رواية، كمثل »أنا 
كارنينا« و«فاوست« وجولييت شكسب� وشهرزاد 

الع�رب وغ�ه�م. وتخت�ار الطويل أن تب�دأ عملها 
ببي�ت ش�عر ينتم�ي إىل أدب الحكم�ة، ويمثل حال 
ش�خصيات الروايات واإلنس�ان بش�كل عام، فهذا 
البيت الذي نظمه أحمد بن فارس يقول: »مشيناها 
ُخًطى ُكِتبت علينا/ ومن ُكِتَبت عليه خًطى مشاها« 
بإشارة من الطويل إىل النزعة التسي�ية أو الحتمية 
يف الوجود، واتباع اإلنس�ان ملا هو مكتوب عليه منذ 
األزل.وب�ن كاتبة مهزومة مس�تقيلة م�ن عملها، 
وشخصية محتارة ال تتقن الكتابة والتأليف، تقدم 
كاتيا الطويل روايتها الثانية بأسلوب كتابة رسيع، 
ال تتخط�ى فيه الجملة الكلم�ات املعدودة، ليعكس 
ه�ذا النم�ط الكتابي أس�لوب ألب� كام�و املعروف 

باسم »تقنية الكتابة البيضاء«.
ومن املكتوب عى الصفحة األخ�ة من الرواية:

»نعت�ذر منك�م س�لفاً وقب�ل أن تبدأوا ق�راءة هذه 
الرواي�ة. نعت�ذر ألن هذه الرواية البائس�ة ليس�ت 
رواي�ة عموماً. الكاتبة هنا مزاجية، قررت أال ُتنهي 
عمله�ا وتركت ش�خصيتها يف منتص�ف الرسد، أو 
ربم�ا نس�يتها، ال ندري.الكاتب�ة مهملة، لألس�ف، 
والش�خصية محتارة.. ال تعلم ما تفعل بنفس�ها.. 
وأنتم أيها القراء املغض�وب عليهم، رصتم العنرص 
املكمل لهذا الثالوث املفلس، وال حول لكم وال قوة«.

»الجنة أجمل من بعيد« الكاتبة المستقيلة والشخصية المتمردة

خلجات الروح

علي الوائلي
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

إّياك ومصادقة األحمق فإّنه يريد أن ينفعك فيضّرك. نور 9
على 
نور

ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.
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انتاج  التطور، فقد كنا االوائل يف  حلم كل عراقي أن يكون وطنه يف قمة 
تصور  فاق  عراقي  بكرم  مقابل،  دون  من  نوزعها  وكنا  املشعة،  النظائر 
اعادة  قرروا  وطنهم،  يحبون  رجال  وهنالك  املنطقة،  دول  من  البعض 
الرجال؟  العراقي، ولكن بطريقتهم الخاصة، فمن هؤالء  النووي  املفاعل 

وكيف سيعملون يف زمن )كورونا(، وملاذا الطاقة النووية؟.
االمر  أن صدر  فبعد  للعراقيني،  الخري  بشارة   )318( الرقم  ربما سيحمل 
الديواني الذي يحمل هذا الرقم، هب العلماء النوويون العراقيون، للملمة 
انتاج  ومفاعالت  القدرة،  فمفاعالت  للمستقبل،  وتوجهوا  املايض،  جراح 
النظائر ستعود من جديد، وهذا أول الغيث، لكننا نريد مطراً علمياً بقامة 

العراق.
العراقية  الهيئة  رئيس  لطيف  حسني  كمال  الدكتور  الفيزياء  عالم  قال 
الحكومة، عندما  من  لقد وجدنا تشجيعاً  املشعة،  النظائر  للسيطرة عىل 
وجدناها تبحث عن مصادر للطاقة النظيفة واالقتصادية، فرسعان ما ولد 
القرار )318(، وشكلت اللجنة التي ستقود العراق للنادي النووي، ولكن 
هذه املرة من دون ضجيج، وبفائدة، لالجيال الجديدة، فتعال معي ملعرفة 

املفاعالت النووية التي نريدها للعراق.
 وقلت للدكتور كمال حسني لطيف، حلم كل عراقي أن ينعم بصيف خاٍل 
من انقطاعات الكهرباء، فأجابني: سنقوم ببناء )مفاعالت القدرة( التي 

تختص بانتاج الكهرباء، وبحسب تحليل علمي مستند اىل بياناتدقيقة.
وتابع لطيف: مفاعالت القدرة تحتاج اىل أن تكون قريبة من مصادر املياه، 
املفاعل،  لتربيد  النهر  من  املاء  نأخذ  فنحن  تربيد،  اىل  يحتاج  املفاعل  الن 
التي تمتلك مثل هذه  الدول  النهر من دون تلوث، مثل كل  اىل  ثم نطرحه 
لك  ساجري  املفاعل،  يف عمل  تشك  أن  قبل  رجاء،  مني  اسمع  املفاعالت، 

بالنفط،  تعمل  واط  ميكا   )1000( قدرتها  ما  محطة  بسيطة،  مقاربة 
13( مليون  سعرها بحدود املليار دوالر، وتحتاج سنويا من الوقود )10 - 
برميل، لتعمل بكل سعتها، وبحساب بسيط، ستكلف الدولة )5( مليارات 

دوالر خالل خمس سنوات. 
يف حني أن مفاعل القدرة سعره )3( مليارات، ويحتاج اىل )27( مليون دينار 
خمس  خالل  مليارات  ثالثة  الدولة  سيكلف  حسابية،  وبعملية  السنة،  يف 

سنوات، انتظر الوضح لك اكثر )وقالهابحرسة(. 
يزيد  املفاعل  بينما  عاماً،   20 االفرتايض  عمرها  نفطية  محطة  اقوى  ان 
االسبوع،  يف  ايام  سبعة  يعمل  املفاعل  ان  ذلك  اىل  اضف  عاماً،   )60( عىل 
و24 ساعة يف اليوم اي )350( يوماً يف السنة، وكفاءته )92( باملئة بينما 
ال  انتاجية  بكفاءة  يوماً   240 عمله  تستطيع  ما  أقىص  النفطية  املحطة 
تزيد عن 40 باملئة، ولدينا اكثر من 4000 ميكا واط تعمل بالنفط وعندك 

الحساب)يقصدني(.

واضاف لطيف: ان ما يميز املفاعالت الجديدة، وهي من الجيل الثالث انها 
تمتلك درجة امان )100( باملئة، ومزودة بتقنيات حديثة يمكنها أن تطفئ 
املفاعل الي خلل يذكر، تصور ان العلماء تجاوزوا اخطاء املفاعالت القديمة، 
وانها تتحمل الهزات االرضية لدرجة خمسة عىل مقياس ريخرت، ولم تصل 

الهزات يف العراق اىل ثالث درجات، )وخمن( انت درجةاالمان.
 وعن رشوط التعاقد، قال حسني: هناك فريق دائم من الجهة التي تتبنى 
امتياز  بكل  املفاعالت  وصيانة  تشغيل  من  العراقيني  وتمكني  املفاعل، 
وجدارة، كما سيتم تدريب العاملني عىل جميع االمور الفنية، وكشف لطيف 
الذي كان يتحدث يل بكل ثقة، لقد ابدت جمهورية روسيا استعدادها التام 
املرصي،  للربنامج  مشابه  بربنامج  القدرة  مفاعالت  يف  العراق  ملساعدة 
وابدت  كذلك،  الجنوبية  كوريا  مع  مفاوضات  هناك  نفسه  وبالوقت 
كوريا  ان  السيما  القدرة،  مفاعالت  لبناء  املنافسة  يف  للدخول  استعدادها 

الجنوبية قد قامت ببناء مفاعالت قدرة لالمارات. 
كما تم االتصال بالسفارة االمريكية لطلب املساعدة منها يف بناء املفاعالت 

وسيقوم  املنافسة،  هذه  دخول  يف  الراغبة  االمريكية  الرشكات  وترشيح 
الفريق العراقي املشكل حسب 318 والخرباء املتخصصون بتحديد ودراسة 
املعطيات التي تقدمها تلك الرشكات، وسيتم تزويد العراق بالوقود النووي 
ضمن بروتوكول الدولة او الرشكة التي ستكلف بانشاء املفاعل وآليات هذا 
الدولية  الوكالة  من  محددة  ارشادات  وضمن  عامليا  معروفة  الربوتوكول 

للطاقةالذرية.
اتفاق  العراق  يحقق  أن  هو  النووي،  املفاعل  انشاء  اهداف  اهم  أن  وأكد 
باريس للمناخ، فالعراق عليه أن يخفض انبعاث الغازات بنسبة )1 - 13( 

باملئة، اختيارياً، وانشاء املفاعل سيخفض من هذا االنبعاث.
يف  الطبيعية  والثروات  والطاقة  النفط  لجنة  عضوة  البجاري  زهرة  النائبة 
الهيئة  رئيس  حسني،  كمال  للعالم  الشديد  تأييدها  ابدت  النواب،  مجلس 

العامة للسيطرة عىل النظائر املشعة. 
واكدت ما ذهب اليه، بان هناك اتصاالت مع السفارتني الروسية والفرنسية، 
الدول  من  كونهما  للعراق،  بالنسبة  الكبري  املرشوع  هذا  استكمال  لغرض 

الرائدة يف املجال النووي. 
نووي ومحطة كهرونووية،  انشاء مفاعل  اىل  اآلن  واضافت: نحن بحاجة 
الستخدام الطاقة النووية يف تحلية املياه وخاصة يف محافظة البرصة التي 
وبما  بحت،  فهذا مطلب سيايس  التعويضات  اما  املالحة،  املياه  من  تعاني 

يخص االمور الفنية فنحن جادون يف استكمالها.
واوضح مستشار وزير الصناعة االستاذ عمار الجنابي: ان مبدأ استخدام 
التكنولوجيا النووية النتاج الطاقة الكهربائية هو اقل الطرق النتاج الطاقة 
املمكن  من  اذ  البعض،  يتصوره  ما  وعكس  استقرارا  واكثرها  الكهربائية، 
حساب ساعة / واط بسعر يصل اىل اقل من 50 ٪ من تكلفة انتاج ساعة /

واط بطريقة الوقود الغاز او السائل، وكذلك العراق يحتاج اىل مفاعل بحثي 
لتجاوز عملية استرياد املواد الطبية املشعة ونظائرها التي تصل سنويا اىل 

50 مليون دوالر.
ونوه بأن دور وزارة الصناعة هو الدعم اللوجستي والفني والبنية التحتية 
للمرشوع، وكذلك ستكون الوزارة بجميع تشكيالتها مساهمة بنحو فاعل 
الوزارة وكذلك  البناء من قدرات ذاتية هندسية تمتلكها  يف جميع مفاصل 

الخربات الفنية والهندسية والعلمية ملنتسبي الوزارة. 
رسميا  الدخول  العرشين  القرن  ستينيات  منذ  حاول  قد  العراق  وكان 
حينها  استغل  اذ  طموح،  نووي  برنامج  عرب  السلمي،  النووي  النادي  يف 

امكانياته البرشية العلمية والثروة التي تحققت من تأميم النفط عام
.1973

العراق  يف  نوويني  مفاعلني  بناء  عىل  فرنسا  وافقت   1975 عام  مطلع  ويف 
االبحاث  مركز  يف  النووية  للمفاعالت  مشابهني  وكانا  التويثة،  بمنطقة 
االول  املفاعل  كان  اذ   ،)CEA( الفرنسية  الطاقة  لوكالة  التابع  النووية 
)تموز1( بقدرة )40( ميكا واط، واالخر )تموز2( الغراض التدريب بقدرة 

600 كيلوواط، ومع قرب اكتمال بناء املفاعل العراقي. 
القوات  العالم، عندما تمكنت  اول عملية عسكرية نوعية يف  البالد  شهدت 
 7 يف  كلية  بصورة  العراقي  النووي  املفاعل  تدمري  من  االرسائيلية  الجوية 

يونيو/ حزيران
تموز  مفاعل  باسم  املعروف  العراقي  النووي  املفاعل  يقع  اذ   .1981
)اوزيراك( بالفرنسية يف منطقة التويثة التي تبعد 17 كيلومرتا اىل الجنوب 

الرشقي من العاصمة بغداد. 
بينما تشري مصادر اخرى اىل أن بدايات برنامج العراق النووي تعود اىل نهاية 
السوفييتي  االتحاد  مع  بتفاهمات  بدأ  عندما  املايض،  القرن  خمسينيات 
لبناء مفاعل سلمي، واستمر تطوير الربنامج النووي اىل أن قصفت ارسائيل 

مفاعل تموز عام  1981.

تقع قلعة باشطابيا والتي ترجع 
تسميتها الى اللغة التركية، اذ 

تتكون من كلمتين وتعني القلعة 
الرئيسة على اعلى نقطة في 

مدينة الموصل، فهي تقع على 
ارتفاع150 قدمًا عن نهر دجلة، 

وتاريخ انشاء هذه القلعة يعود 
للعهد االموي عام 26 بعد المئة، 

وبقيت شاخصة حتى عام 450 
هجرية حين تعرضت للهدم على 

يد احد االمراء االتراك، واعيد 
اعمارها بعد 25 عامًا في عهد 

الدولة االتبيكية وكانت 
من الحصون الشرقية 

لهذه الدولة.

العراق يمتطي صهوة الّذرة
القرار رقم 318

 أهم دفاع
االثرية  املعالم  اهم  من  باشطابيا  وتعد 
املوصل،  مدينة  يف  شاخصة  بقيت  التي 
عام  حتى  بالسياح  تزدحم  كانت  اذ 
ما  عىل  شاهدة  ذلك  بعد  لتبقى   ،2003
اذ خرست  الفرتة،  تلك  املدينة يف  عاشته 
العرشات   2014 عام  يف  املوصل  مدينة 
وخرست  والرتاثية،  االثرية  املواقع  من 
التاريخية  من هويتها  كبرياً  ايضا جزءاً 
بينها  من  املعالم  من  عدد  اال  يبقى  ولم 
هذه القلعة التي تتكئ عىل اعىل نقطة يف 
ضفاف دجلة بعد أن كانت اهم 
هذه  يف  للدفاع  مركز 

املدينة.
محمد  مصعب  وقال 
مفتشية  دائرة  مدير 
يف  نينوى  آثار 
أعمال  »إن  ترصيح: 
وتأهيل  ترميم  إعادة 
األثرية  املواقع 
بدأت يف عموم 
قع  ملوا ا

قلعة  وابرزها  املدمرة،  والرتاثية  االثرية 
باشطابيا

 التاريخية«.
 

أبرز موقع سياحي
واضاف محمد ان »أعمال التأهيل كانت 
عصابات  طرد  بعد  اغلبها  بدأت  قد 
نحو  قبل  نينوى  محافظة  من  داعش 

اربع سنوات«.
القلعة  هذه  اعمار  يف  »العمل  أن  مبيناً 
املوصل  مدينة  معالم  وابرز  الشاهقة 
كان هو االبرز واالول يف املدينة، اذ ينفذ 
اآلن بتوجيه وإرشاف من وزارة الثقافة 

والهيئة العامة لآلثار والرتاث«.
من  لجان  تشكيل  »تم  انه  اىل  الفتاً 
توثيق  عاتقها  عىل  أخذت  املفتشية، 
وتقدير حجم األرضار التي طالت االبنية 
نينوى  ومحافظة  للموصل  التاريخية 
بشكل عام، اذ من املتوقع انتهاء اعمار 
سياحي،  موقع  كابرز  وعودتها  القلعة 
خالل  من  بالنظر  السائحون  يتمتع 
املوصل  معالم  بجمال  اليها  الصعود 

بالكامل«. 
 

املوصل تطالب
عمر  الشاب  وقال 
 22( الحديدي 
 ) ما عا

يطالبون  املوصليني  الشباب  اغلب  »ان 
باعادة اعمار هذا الرصح االثري الكبري 
واملهم يف نفوس املوصليني، كموقع اثري 
والفراغ  العطل  اوقات  يف  اليه  يلجؤون 
فوق  من  مدينتهم  بمنظر  لالستمتاع 
القلعة الجميلة باشطابيا، ويستمتعون 
القريب  دجلة  طبيعة  جمال  اىل  بالنظر 
الذي يطل عىل وجه القلعة الجميلة من 
كانت  كما  الطبيعية  الحياة  اعادة  اجل 
داعش  عصابات  قبل  من  تدمريها  قبل 
االجرامية، التي جردت املعالم االثرية يف 

مدينة نينوى اآلشورية«.
 

سقوط ونهوض
مع  بالتعاون  اليونسكو  اليوم  وتحاول 
مللمة  واآلثار،  والسياحة  الثقافة  وزارة 
فضال  املدينة،  هذه  تاريخ  من  تبقى  ما 
االثرية  املواقع  بعض  تأهيل  إعادة  عن 
النوري  والجامع  رساي،  )قره  مثل 

الكبري( يف املوصل القديمة.
جامعة  يف  التدرييس  االستاذ  وبني 
فالح  جمعة  التاريخ  قسم  املوصل/ 
خرست  املوصل  »مدينة  أن  الرسحان 
خالل  املهمة  االثرية  املواقع  عرشات 
النمرود  كموقع  عليها،  داعش  سيطرة 
قوينجة،  تل  يف  سنحاريب  وقرص 
األثرية،  املوصل  بوابات  إىل  باإلضافة 
التي  تلعفر  قلعة  مع  األثري  والسور 
جرفت بالكامل، لكن املوصليني بعزمهم 

اجزاء وارصارهم  اعادوا 

والرتاثية  االثرية  املواقع  تلك  من  كبرية 
حتى ال تمحى معالم هذه املدينة«. 

آثار  قبل  من  سعياً  »هناك  بأن  وافاد 
الدولية،  املنظمات  مع  للتعاون  نينوى 
باعادة  األثرية  املواقع  شمول  اجل  من 
تبنت  التي  رساي  قره  مثل  الرتميم، 
والجامع  بنسلفانيا،  جامعة  صيانتها  
املواقع  من  عدد  مع  الكبري  النوري 

االخرى التي تبنتها
 اليونسكو«.

 
سور املوصل

املواقع  من  باشطابيا  قلعة  وتعترب  
االثرية املهمة يف املوصل, اذ تعترب الجزء 
احـد  وهي  املوصل،  سور  من  املتبقي 
شخصية  تمثل  التي  االصيلة  املعالم 
من  بالسياح  تـزدحم  كانت  اذ  املدينة، 
داخل العراق وخارجـه وخاصة االتراك.

السياحية  باشطابيا  قلعة  وتعرضت 
داعش  عصابات  قبل  من  للقصف 
االرهابية، ما أدى لحدوث اضـرار كبرية 

فيها.
 

مزارات وقصص
القلعة  قرب  الرصوح  من  العديد  وتقع 
بني  القاسم،  بن  يحيى  مزار  ومنها 
نهر  ضفة  عىل  وباشطابيا  رساي  قره 
دجلة اليمنى يف املوصل، بعتبته الفريدة 
الذي  ومحرابها  املعماري  طرازها  يف 
تآكله  وقد  اإلسالمية  الزخرفة  يمثل 
الجمال  الفريدة  العتبة  وأصيبت  الِقَدم 
برشخ طويل لم يستطع شاعر املوصل 

العبيدي  أفندي  ن حبيب  أ

وال  الشعرية  بكلماته  ال  الرشخ  يلحم 
أنه  من  الرغم  عىل  للسلطة،  بهجائياته 
وقد  بالقصرية،  ليست  مدة  فيه  سكن 
النائية  املنطقة  تلك  يف  مجلسه  أقام 
الربيع،  يف  املوصليون  زارها  طاملا  التي 
حيث العشب األخرض وشقائق النعمان 
والدفىل، اذ يكون ليالً حيث يطوف الجان 
املدينة  رجال  ويرتاهن  القلعة  حول 
األشداء عىل من يستطيع أن يدق سكة 

قرب باشطابيا.
 

 حلويات وسباق
املوصل  أهل  لبطولة  رمزاً  القلعة  وتعد 
واحد ابرز معالم  نينوى الجميلة وعشق 
والنساء  الرجال  يزورها  اذ  املوصليني، 
ويحيطونها يف الربيع، فهي متنزه ألهل 
املسلوق،  )البيض  يعد  حيث  املدينة 
والدوملة  الربغل  وكبة  والكشكا، 
)حالوة  الباعة  ويتصايح  واملخلالت( 
حبة  الكركري،  الشكر،  حالوة  الخرض، 
الشمزي،  حب  القرع،  حب  الخرضاء، 
السيس، اللوزينة، شعر البنات، املعسلة، 
األطفال  ويتهافت  السما(,  من  حالوة 
بالحناء  املخضبة  بأيديهن  والنساء 
لرشاء  بـ)الديرم(  املدبوغة  وشفاههن 
املتباهون  الشباب  ويعتيل  )القضامة(, 
الجميلة،  القلعة  بجمال أجسادهم هذه 
ينظرن  والفتيات  املاء  إىل  ويقفزون 
عىل  قائم  والسباق  ويحلمن،  ويتأملن 
املاهرين  السباحني  بني  وساق  قدم 

بسبب قربها واطاللتها عىل نهر دجلة.

قلعة ترتقي عليها حضارة اذهلت العالمباشطابيا
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ذكر مصدر )مخول( ان حريق 
نش�ب يف الطاب�ق األريض م�ن 
الحس�ن   مستش�فى  مبن�ى 
الس�ماوةوادى  يف  التعليم�ي 
إىل ارضار مادي�ة دون وق�وع 
إصاب�ات . فيم�ا أش�ار إىل ان 
املعلوم�ات األولية تش�ر إىل ان 
اس�باب الحريق تع�ود لتماس 
كهربائ�ي دون ذك�ر املزيد من 

التفاصيل.

نف�ذ املستش�فى البيط�ري يف املنطق�ة 
الجنوبي�ة حملة تلقيح وقائي�ة مجانية 
لألبق�ار والجام�وس ضد م�رض الحمى 
القالعي�ة يف جمي�ع االقضي�ة ونواح�ي 
املحافظة فيما اشار ان الحملة استهدفت 
م�ا يق�ارب 42200 راس جاموس و 48 

الف من االبقار.
وق�ال مدير املستش�فى البيطري رياض 
البيط�ري  املستش�فى  ان  ع�ي  محم�د 
بحمل�ة  ب�ارش  تش�كيالته  وبجمي�ع 
تلقيح�ات مجاني�ة ض�د م�رض الحمى 
القالعي�ة لألبقار والجام�وس من تاريخ 

13-6-2021 لغاية 2021-7-15.
واضاف أن هذا اإلجراء يأتي للحفاظ عىل 

الثروة الحيوانية يف املحافظة

الس�ماوة،  مدين�ة  يف  مواطن�ون  ش�كا 
أم�س األربعاء، م�ن اكتظ�اظ املراجعني 
يف املركز التموين�ي إلكمال إجراءات نقل 
وش�طر البطاقة التموينية وس�ط غياب 

اإلجراءات الوقائية من الجائحة.
وق�ال عدد منه�م للمربد إن تل�ك الدائرة 
اليتوف�ر فيها أي قاعة النتظار املراجعني 
مما يجعلهم عرضة برضبة الشمس مع 

ارتفاع درجات الحرارة.
كما دع�وا الجهات املعني�ة ومنها وزارة 
التجارة إليجاد حل لهذه املشكلة وتهيئة 

مكان مناسب الستقبال املراجعني.

نظم عدد من خريجي الهندسة املتدربني 
لدى رشك�ة نفط ميس�ان تظاهرة أمام 
بش�مولهم  للمطالب�ة  الرشك�ة  مبن�ى 
بالتعيين�ات بع�د أن حصل�وا ع�ىل وعود 
بذلك بالتنسيق مع إدارة الرشكة ومكتب 
تش�غيل العاطلني يف املحافظة.وقال عدد 
منه�م للمرب�د إن لديه�م معلوم�ات إن 
هنال�ك 300 درجة وظيفي�ة بصفة عقد 
عىل مالك الرشكة، وإنهم وبحسب كتاب 
ل�دى الرشكة يرغبون بالحصول عىل تلك 
العقود كونه�م خضعوا لفرتة تدريبية يف 
الرشكة لتضمن لهم ذلك بحسب االتفاق 

املسبق مع الرشكة بحسب تعبريهم.

الحمى القالعية

املحتجني  من  العرشات  جدد 
التابع  االصالح  قضاء  يف 
أمس  قار   ذي  محافظة  إىل 
االربعاء إغالق عدد من الدوائر 
فتحها  إعادة  بعد  الحكومية 
لثالثة  دام  إغالق  اثر   عىل 
بإقالة  للمطالبة  اسابيع 

جميع املسؤولني يف القضاء.
وقال مصدر امني يف القضاء ان 
بإعادة  وجهت  املحلية  االدارة 
الحكومية  الدوائر  افتتاح 
ذلك  رفضوا  املحتجني  ان  اال 
من  املوظفني  بإخراج  وقاموا 
البلدية والرتبية واملوارد  دوائر 
املعلومات  ومكتب  املائية 
استمرار  إطار  يف  وإغالقها  
املطالب  االحتجاجي  التصعيد 
ومدراء  مقام  القائم  بإقالة 
الدوائر عىل خلفية تردي واقع 

الخدمات.
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للتقييس  املركزي  الجهاز  رئيس  وقع 
داود  عي  حسني  النوعية  والسيطرة 
يف  الكمارك  هيئة  مع  تعاون  محرض 
كافة  بإلزام  يقيض  الشالمجة  منفذ 
املستوردين بتسليم نماذج من بضائعهم 
التجار  امتناع  حال  ويف  فحصها  لغرض 
عن ذلك تتدخل ادارة املنفذ لغرض فرض 
اعطاء النماذج من االرساليات التي ترد 

العراق.
وقال داود يف ترصيح انه سيتم خالل هذا 
العام تحويل شعبة التقييس والسيطرة 
ادراج  اىل  مشرياً  قسم،  اىل  يف  النوعية 
مليار   80 بقيمة  استثماري  مرشوع 
ومخترباتها  البرصة  محافظة  لتجهيز 
من  تتم  ومتطورة  حديثة  بأجهزة 
داخل  البضائع  فحص  عمليات  خاللها 

املحافظة.
برشكات  االستعانة  سيتم  انه  واضاف 
الجهات  لدى  املعتمدة  الخاص  القطاع 

البضائع  فحص  اجل  من  الرسمية 
واستيعاب  البرصة  محافظة  يف  موقعياً 
الكم الهائل من البضائع التي تدخل عرب 
تلك  جودة  لضمان  يومياً  البرصة  منافذ 

البضائع.
من جانبه قال مدير عام دائرة السيطرة 
حجم  ان  عايص  سعيد  وسام  النوعية 
التبادل التجاري يف منافذ البرصة الربية 
والبحرية يعترب كبري جداً ويشكل اهمية 
كبرية للجهاز مما دفع االخري اىل تحويل 
مستقبالً  مديرية  واىل  قسم  اىل  الشعبة 
يتم  التي  النماذج  العمل وزيادة  لتطوير 
فحصها والتي تعترب اعدادها ال تتناسب 
مع ما يدخل للمحافظة وما يتم فحصه 

قليل جداً بسبب قلة الكوادر.
واضاف عايص ان الدائرة خاطبت كافة 
والحكومة  البرصة  يف  الحكومية  الدوائر 
املحلية من اجل نقل عدد من كوادرها اىل 
عىل  السيطرة  لغرض  النوعية  السيطرة 

الداخلة  البضائع  وفحص  املنافذ  كافة 
للبرصة، مبيناً ان الدائرة تحتاج عىل اقل 
تقدير 50 شخص تتم اضافتهم للعمل يف 

املنافذ الحدودية.
من جانبها قالت مديرة شعبة السيطرة 
النوعية يف البرصة احالم عبد الخالق ان 
عدد النماذج املسحوبة يومياً ال تتناسب 
منافذ  عرب  الداخلة  البضائع  حجم  مع 
البرصة وتعترب قليلة جداً وهناك امتناع 
النماذج  تسليم  عن  التجار  قبل  من 
بسبب خشيتهم املحاسبة اذا كان هناك 
نقص بالبضاعة، مبينة ان النماذج التي 
تسحب من البضائع تعترب قليلة مقارنًة 

بكميتها.
واشارت عبد الخالق اىل ان حجم التبادل 
منفذ  يف  الواردة  والبضائع  التجاري 
بصورة  انخفض  الحدودي  الشالمجة 
ملحوضة بينما زاد حجم العمل يف موانئ 

ام قرص.

إلزام كافة المستوردين بتسليم نماذج من بضائعهم لغرض فحصها

االتحاديَّة،  النزاهة  هيئة  أعلنت 
امس األربعاء، عن ضبط ُمتَّهٍم يف 
ة محافظة املثنى بعد رصدها  صحَّ
الغازات  لفحص  جهاٍز  فقدان 
الرشيانيَّة، فضالً عن ضبط )67( 
لم  الطب  مهنة  ملمارسة  معاملًة 

تكتمل إجراءاتها.
وذكرت الهيئة يف بيان  ويف معرض 
العمليَّتني  تفاصيل  عن  حديثها 
ُمذكَّرتني  بموجب  ذتهما  نفَّ اللتني 
من  عمٍل  فريق  أن  قضائيَّتني 
الهيئة يف محافظة  مكتب تحقيق 
صحة  دائرة  إىل  انتقل  املثنى، 

ُمتَّهماً  ضبط  حيث  املحافظة، 
املادة  أحكام  إىل  استناداً  فيها؛ 
فضالً  العقوبات،  قانون  من   340
يخصُّ  رصٍف  ُمستند  ضبط  عن 
خاصاً  الدائرة  من  مفقوداً  جهازاً 
بفحص الغازات الرشيانيَّة بقيمة 

35 مليون دينار عراقي.
تنفيذ  »تم  أنه  الدائرة،  وتابعت 
الهيئة  تحقيق  مكتب  من  فريٍق 
ثانية،  ضبٍط  عمليَّة  املحافظة  يف 
ة  صحَّ دائرة  إىل  االنتقال  تمَّ  إذ 
 67 ضبط  من  وتََمكََّن  املثنى، 
للمالكات  املهنة  ممارسة  معاملة 

الفريق  تحّريات  قادت  إذ  الطبيَّة، 
أجراها  التي  األوليَّة  والتحقيقات 
مرسلٍة  غري  املعامالت  تلك  أنَّ  إىل 
للتحاسب  املثنى؛  رضيبة  لدائرة 
تلك  مبالغ  أنَّ  إىل  الفتًة  الرضيبي، 
دينار  مليون   60 بلغت  املعامالت 

عراقي.
مطلع  أعلنت  قد  الهيئة  وكانت 
ضبطها  عن  الجاري  حزيران 
املثنى  صحة  يف  رصٍف  مستندات 
لرشاء أجهزٍة طبيٍَّة بقرابة مائتي 
املال  بهدر  تََسبَّبَْت  ديناٍر  مليون 

العام.

يف  املحلية  الحكومة   
بلدية  شطر  واسط 
إىل  الحالية  الكوت 
الجانب  )بلدية  قسمني 
الجانب  وبلدية  األيمن 
الكوت(  من  األيرس 
إيصال  لضمان 
كامل  بشكل  الخدمات 

إىل الجانب األيمن.
املحافظ  معاون  وقال 
مناطق  أن  شمه  نبيل 
مثل  األيمن  الجانب 
إىل  تفتقر  الفالحية 

والبنى  الخدمات 
التحتية األمر الذي يدعو 
إىل رضورة نقل عدد من 
الدوائر الخدمية إىل هذا 

الجانب.

من  عدد  أن  يذكر 
الجانب  مدينة  مواطني 
سكنة  من  األيمن 
الحوراء  حي  منطقة 
والنفط  الجهاد  وحي 

كانوا  الكوت  بمدينة 
سابق  وقت  يف  شكوا 
الخدمات  ضعف  من 
املشاريع  انجاز  وتأخر 

الخدمية يف مناطقهم.

الحذر 
يقيك
الضرر
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ارشادات

ت 
ادا

ارش

حراس  بصفة  العاملني  األجراء  من  عدد  نظم 
حقول  يف  العاملة  النفطية  الرشكات  ملقرات 
الحلفاية بقضاء الكحالء رشق ميسان اعتصاما 
مفتوحا للمطالبة بتثبيتهم، فيما اشاروا اىل انه 
كان قد تم التعاقد معهم عىل أساس استخدام 

أراضيهم للتنقيب النفطي وهم يعملون بصفة 
عدد  تثبيت.وقال  بدون  عاما   13 منذ  عقود 
اي  اىل  واليعرفون  مغيبة  حقوقهم  ان  منهم 
الصينية  الرشكات  راجعوا  وقد  ينتسبون  جهة 
النفطية لذلك وابلغوهم بأنهم ينتسبون لرشكة 

حد  عىل  ذلك  االخرية  نفت  بينما  ميسان  نفط 
خيام  نصبوا  انهم  اىل  اخرون  تعبريهم.واشار 
للمطالبة  الرشكات  مقرات  امام  االعتصام 
بالتثبيت وبيان عائديتم لضمان حقوقهم سيما 

وان هنالك مشاق يف عملهم ومخاطر. 

اعتصام لحراس مقار الشركات النفطية في حقول الحلفاية بالكحالء

 سياسة » االغالق« تنتعش من جديد في ذي قار

مطالبات » آل بو حسان« بتحرير ) المراشنة( وازالة التجاوزات في نهر الرميثة
بعد مناشدات حثيثة من الفالحني 
املائية  االيرادات  لقلة  الرميثة  يف 
يف  املائية  املوارد  مديرية  نفذت 
املثنى أمس األربعاء حملة إلزالة 
التجاوزات وغلق املنافذ املخالفة 

لنظام املراشنة يف نهر الرميثة.
أحمد  املديرية  أعالم  مدير  وقال 
األعرجي ان الحملة شملت إزالة 
فتح  و  التجاوزات  انواع  جميع 
طرق للمراقبة و فك االختناقات 
التابع  األيل  الجهد  عىل  باالعتماد 
القوات  من  وبإسناد  للمديرية 

الحملة  ان  إىل  االمنية.وأشار 
كافة  إزالة  لحني  ستستمر 
التجاوزات لتأمني الحصة املائية 
شط  ذنائب  يف  الواقعة  للمناطق 
الرميثة.وكان عدد من سكان يف 
الواقعة  بوحسان«  »آل  مناطق 
قد  الرميثة  قضاء  أطراف  يف 
بتوفري  املايض  االسبوع  طالبوا  
املياه الصالحة للرشب ملناطقهم 
االطالقات  من  حصتهم  وضمان 
التجاوزات عىل تلك  املائية ومنع 

الحصة.

مرصعمها  شابتان  فتاتان  لقيت 
نوعه  من  االول  هو  مروري  بحادث 
خالل  وذلك  البرصة  يف  يُسجل  الذي 
الساعة  يف  نارية  لدراجة  قيادتهما 
أمس حيث تعرضتا  الثالثة من فجر 
ما  املركبات  احدى  قبل  من  للدهس 
ذكرته  ما  بحسب  وفاتهما،  اىل  ادى 
واوضح  البرصة.  مرور  مديرية 
مسؤول العالقات واإلعالم يف املديرية 
الحادث  ان  العيداني  رياض  العميد 
جرى يف تقاطع التأميم وسط البرصة 
ال�  تبلغ  الفتاتني  احدى  كانت  حيث 
ال�14، الفتا  18 عاما واالخرى بسن 

اىل انهما مجهولتا الهوية.

حادث غير مسبوق

كدرجة  السنة  نصف  درجة  اعتماد  عن  الرتبية  وزارة  اعلنت 
نهائية للمراحل غري املنتهية، وانتهاء العام الدرايس يف االول من 
شهر تموز لعام 2021.وذكر بيان للوزارة تلقت)املراقب و الناس 
( نسخة منه ان ذلك جاء بتوجيه من الوزير عي حميد الدليمي.

التدريسية  املالكات  بجهود  الدليمي  اشاد  فقد  البيان  ووفق 
العام  انجاح  اجل  من  وعوائلهم  الطلبة  بذله   وما  والرتبوية، 

الدرايس الحايل.

بعد حملة مطالبات كبيرة لـ » المراقب و الناس »و شكاوى شديدة اللهجة 

»بعد خراب البصرة«

التربية تستجيب لمناشدات اولياء امور الطلبة و ذويهم

سرقة جهاٍز لفحص الغازات الشريانيَّة بقيمة 35 مليونا 

المركز التمويني
 في السماوة

بلدية الكوت تشطر نفسها الى قسمينتعيينات

خطة تطويرية
أطلقت كلية الزراعة بجامعة املثنى أكثر من 4000 سمكة إصبعية يف بحريات 
لتعزيز  خطوة  يف  للكلية،  التابعة  األوىل  الزراعية  والتجارب  األبحاث  محطة 
تم  انه  بيان،  يف  الكلية  يف  اإلعالم  قسم  املوارد.وذكر  وتعظيم  التعليمي  الجانب 
تهيئة البحريات وتجهيزها بالتنسيق مع مديرية املوارد املائية وجهود العاملني 

يف املحطة.
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تويتر تطلق إعدادا جديدا 
بالعربية على الويب

تعرف على خطط مايكروسوفت المتوقعة لإلصدار القادم من نظام التشغيل ويندوز

أطلق�ت منص�ة تويرت إع�داداً جديداً يس�مح 
للمغردي�ن باختي�ار »العربي�ة املؤنث�ة« كلغة 
للتخاط�ب ع�ى املنص�ة حي�ث يوف�ر توي�رت 
لألشخاص خياراً يف تحديد كيفية مخاطبتهم 
وس�يتم مخاطبة األش�خاص الذين يختارون 
العربية املؤنثة والتعامل معهم بصيغة املؤنث 
فع�ى س�بيل املثال، س�تظهر كلم�ة »غرّدي« 
بدالً م�ن »غرّد« واملوج�ودة يف خي�ار العربية 
االفرتاضي�ة التي تخاطب الرجال، وس�يظهر 

خيار »استكشفي« بدالً من »استكشف«.
وقال�ت كارال املعلويل، مديرة تس�ويق األعمال 
يف توي�رت ملنطق�ة ال�رق األوس�ط وش�مال 
أفريقي�ا انه يمك�ن لكل صوت ع�ى تويرت أن 
ترك تأثري عى العالم، وأصوات األشخاص هي 
التي تحدد املحادثات الت�ي تجري عى املنصة 
ونتمن�ى أن يوفر هذا التحديث خياراً للنس�اء 
الناطق�ات باللغ�ة العربية ملش�اركة صوتهم 
الفري�د واملش�اركة يف محادث�ات ش�املة يتم 

مخاطبتهم فيها حسبما يفضلون. 
ويمك�ن للراغب�ن م�ن اختي�ار اع�داد اللغ�ة 
Twitter. إىل  الدخ�ول  الجدي�د م�ن تس�جيل 

com، واالنتق�ال إىل »اإلعدادات والخصوصية« 
ث�م »إمكانية الوصول والع�رض واللغات« ثم 
اختيار«اللغات« ثم اختي�ار »لغة العرض« ثم 
تحديد العربية )مؤنث( من القائمة املنس�دلة 
وإىل جان�ب التحديث، أطلق�ت الركة حملة 
نهجه�ا  ملش�اركة  أتحدث_باملؤن�ث  بعن�وان 

والتعاون مع اآلخرين وتشجيعهم التباعه.
وأنش�أ تويرت رم�زاً تعبريي�اً خاص�اً بالحملة 
العربي�ة  الوس�وم  اس�تخدام  عن�د  يظه�ر 
واالنجليزي�ة وحظيت الحملة بدعم العديد من 
املنظمات غري الحكومية والشخصيات املؤثرة 
يف جميع أنحاء املنطقة، بما يف ذلك هيئة األمم 

املتحدة للمرأة 
يذكر أن التحديث متوفر عى نسخة الويب من 
توي�رت Twitter.com يف الوق�ت الحايل، وتعمل 
املنصة عى جعله متاحاً عى نظامي التشغيل 

»IOS« و«Android« أيضاً.
وأك�دت الركة ع�ى التزامه�ا وحرصها عى 
اس�تخدام لغة ش�املة س�واء عى موقعها أو 
تطبيقه�ا أو مضمن�ة يف برمجياته�ا وي�درك 
توي�رت وج�ود املزي�د م�ن العمل ال�ذي يتعن 
القيام ب�ه ليتمكن من عك�س تنوع األصوات 

حول العالم.

بنظ�ام  خاص�ة  ترسيب�ات  كش�فت 
تش�غيل »أندروي�د 12« املرتق�ب م�ن 
رشكة »غوغل« األمريكية احتوائه عى 

ميزة استثنائية يف االتصاالت.
ورغ�م أن »غوغ�ل« ل�م تط�رح بع�د 
نظامها الجدي�د »أندرويد 12«، إال أنه 
يتم الكشف دوريا عن ميزاته الجديدة 
املطروحة يف نسخة »بيتا« التي ال تزال 

قيد االختبار.
ورصد موقع »جي إس إم آرينا« التقني 
املتخص�ص أح�دث مي�زة، موجودة يف 
»أندروي�د 12«، واملتمثلة يف ظهور مدة 

املكاملة الحالية عى رشيط الحالة.
ويتضمن نظام تش�غيل »أندرويد 12« 
تغيريا شامال يف واجهة املستخدم، وإن 
كان�ت غوغل ال ت�زال تعمل عى تعديل 
بع�ض التفاصي�ل التي ستس�هل عى 

املستخدمن بصورة كبرية.
وطرح�ت »غوغ�ل« نس�خة البيتا من 
»أندروي�د 12« بص�ورة تجريبي�ة عى 
بيكس�ل«،  »غوغ�ل  هوات�ف  بع�ض 
قب�ل  مس�تخدميها  ل�دى  الختباره�ا 
طرحها إىل كل مس�تخدمي »أندرويد« 

يف العالم.
وتعم�ل تل�ك املي�زة الجدي�دة، عى أنه 
ملكاملت�ه  املس�تخدم  إنه�اء  بمج�رد 
الهاتفية، ينشئ »أندرويد 12« إشعارا 
عى رشي�ط املهام، بم�دة املكاملة التي 
أجريته�ا، ويمكن العودة إىل تفاصيلها 
بمج�رد النق�ر عليه�ا، ليذه�ب بك إىل 

تطبيق الهاتف رسيعا.
وم�ن املتوق�ع أن تس�تخدم تطبيقات 
مث�ل  لالتص�االت  الثال�ث  الط�رف 
»سكايب« و«واتس�آب« و«فايرب« وما 
إىل ذلك من تطبيق�ات اتصاالت، نفس 
امليزة، إلظه�ار مدة املكاملة عى رشيط 

املهام.

»هيون�داي  رشكت�ا  أعلن�ت 
موت�ور« و »جن�رال موتورز«، 
إنهما تمضيان قدماً يف تطوير 

سيارات طائرة.
وأعربت “هيونداي” عن تفاؤل 
بأنه قد يك�ون لديها خدم��ة 
األج�رة  »لس��������يارات 
الط�����ائ�رة« قيد التش�غيل 

ربما بحلول عام 2025.
ب�دوره، قال مس�ؤول تنفيذي 
»جن��������رال  برك����ة 
موتورز« إن األمر قد يس�تغرق 
حت�ى ع�ام 2030 حتى تتغلب 
س�ي���ارات  خدم�������ات 
ع�ى  الطائ�����رة  األج�رة 
والتنظيمية  الفني�ة  العراقي�ل 
التش�غيل  إىل  والوص������ول 
»رويرتز«،  التجاري.وبحس�ب 
فإّن س��يارات األجرة الطائرة 
تقل�ع وتهب�ط مث�ل طائ�رات 
هليكوب�رت وتحمل مس�افرين 

وبضائع.

املستش�ارة  تدّش�ن 
أنجي�ال  األملاني����ة 
»كمبيوتر  أول  مريكل، 
كمي« قامت برتكيبه رشكة »آي 
بي أم«.والجهاز من طراز »كيو سيس�تم وان«، 
دخ�ل الخدم�ة منذ بداية  نيس�ان امل�ايض، وهو 
أول كمبيوت�ر كمي ملجموعة »آي ب�ي أم«، خارج 
الواليات املتحدة، حي�ث يمكن لألوروبين الوصول 
إىل أجهزته عرب التقنية الس�حابية )الحوس�بة ِمن 

ُبعد(.

وتلقي مريكل التي أع�دت أطروحة يف كيمياء الكم 
أثناء دراستها كلمة خالل حفل االفتتاح الذي يقام 

عرب اإلنرتنت.
وحسب وكالة فرانس برس، تتيح تكنولوجيا الكم، 
اس�تخدام أجه�زة الكمبيوت�ر الفائقة الق�وة التي 
تتخطى بأش�واط قدرات أفضل أجه�زة الكمبيوتر 
العمالق�ة الحالية،  بفضل اإلف�ادة من الخصائص 

الفيزيائية املذهلة للجسيمات الفائقة الصغر.
فبدالً من وحدة تخزين املعلومات »ِبت« التي تقوم 
عليه�ا الحوس�بة التقليدية والتي يمك�ن أن تأخذ 

القيمتن 0 و1، يس�تخدم العال�م الكمومي وحدة 
»كيوبيتس«.ويمك�ن أن ُتمّك�ن ذات ي�وم من حل 
مش�كالت معقدة جداً بالنس�بة ألجهزة الكمبيوتر 
الحالية، واملس�تقبلية يف وقت قي�ايس، وتتيح مثالً 
احتساب املسارات، وتطوير األدوية وفك الشفرات.

وتطمح فرنسا، وأملانيا، منذ اآلن إىل أن يكون لهما 
دور رائد يف هذا املج�ال، إذ أعلنت باريس يف كانون 
الثاني امل�ايض، عن اس�تثمار 1.8 مليار يورو عى 
مدى 5 س�نوات ، فيما ستضخ برلن ملياري دوالر 

لبناء كمبيوتر كمي بحلول عام 2025.

العدي�د م�ن التقارير تش�ري أن رشكة مايكروس�وفت تعمل عى 
إطالق أكرب تحديث لنظام التشغيل ويندوز يف تاريخها.

وتش�ري التقارير إىل أن اإلصدار الكبري القادم من نظام التش�غيل 
ويندوز سيصل قريباً.

وم�ن املتوقع أن يك�ون أحد أه�م التحديثات لنظام التش�غيل يف 
السنوات األخرية.

ما هو االسم املتوقع؟
السؤال الكبري الذي ال يوجد له إجابة حتى اآلن، هو: ما هو االسم 

املتوقع لنظام التشغيل ويندوز القادم؟
هذا األمر يأتي بسبب أن مايكروسوفت دائما ما تفاجئ املهتمن 

عند أي تحديث كبري لنظام التشغيل الخاص بها.
عندما أطلقت اس�م ويندوز 10 عى اإلصدار الحايل قفزت بشكل 

مفاجئ من الرقم 8 إىل هذا االسم مبارشة متخطية الرقم 9.
إذا كانت مايكروسوفت تتطلع إىل تحقيق قفزة جذرية حًقا، فقد 

يكون لنظام التشغيل الجديد اسم لم يفكر فيه أحد حتى اآلن.
أبرز امليزات املتوقعة يف نظام التشغيل ويندوز القادم:

وفًق�ا لبعض الترسيب�ات الحديثة، س�يكون لواجهة املس�تخدم 
الخاص�ة بإصدار نظ�ام التش�غيل القادم التصميم نفس�ه الذي 

اعتدنا عليه سابًقا.
ويتضمن ذل�ك نماذج إعادة تصميم قائمة ابدأ العائمة، وتصميم 

جديد ملستكشف امللفات، وقوائم انتقال رسيعة يف رشيط املهام.
وتش�ري بعض الترسيب�ات أيًضا إىل أن مايكروس�وفت س�تجلب 

الرسم البياني الستخدام البطارية إىل تطبيق اإلعدادات.
وأش�ارت مايكروس�وفت بالفعل إىل وجود تقنية جديدة لحاوية 

التطبيقات، وميزة الكتابة الصوتية املحّسنة.
باإلضافة إىل ذلك س�تضمن لوحة مفاتي�ح تعمل باللمس حديثة 

جًدا محملة بخيار تغيري حجم املفتاح املخصص.
بع�ض املي�زات األخ�رى متوق�ع وصولها أيض�اً مث�ل: األصوات 

واألشكال املصممة بشكل مجدد والرسوم املتحركة.
وتش�ري معظم الترسيبات أن إعادة التصميم كلها مستوحاة من 

تصمي�م إصدار نظ�ام التش�غيل 10x Windows ال�ذي تم إنهاء 
خطط إطالقه نهائًيا.

ومن املحتمل أيًضا أن يجلب إصدار نظام التشغيل ويندوز القادم 
بحًث�ا أعم�ق يف مح�رك البحث بين�ج وتكامل تخزي�ن أفضل مع 

خدمة Azure السحابية.
وستكون إدارة الطاقة واألمان أيًضا عى رأس قائمة األشياء التي 

تريد الركة تحديثها يف إصدار نظام التشغيل القادم.
والجدير بالذك�ر أن الركة قامت بعمل جيد فيما يتعلق باألمان 

يف اإلصدار الحايل وترغب يف رفع املستوى يف اإلصدار القادم.
التغيريات يف متجر مايكروسوفت:

األقمار الصناعية تلتقط صورا آلثار تغير المناختطوير لعبة »ترانسفورمرز« للهواتف

تسريبات »أندرويد 12« 
تكشف ميزة استثنائية 

في االتصاالت

تقرير: أكثر من نصف مليار مستخدم 
لشبكة 5G حول العالم بنهاية 2021

هيونداي: السيارات 
الطائرة قد تكون قيد 
التشغيل في الـ2025

األول في أوروبا.. ألمانيا تدّشن كمبيوترا فائق القوة
توقعت رشكة إريكس�ون العاملية لالتصاالت، 
أن يس�تخدم أكثر م�ن نصف مليار ش�خص 
ش�بكة 5G بحل�ول نهاية ه�ذا العام.وذكرت 
الرك�ة - يف تقري�ر له�ا وفًق�ا ملوق�ع »يس 
ن�ت« التقن�ي- أن ش�بكة 5G تس�افر ح�ول 
العال�م برسعات عالية، متوقعة أنه س�يكون 
هن�اك حوايل 580 مليون اش�رتاك يف ش�بكات 
الجي�ل الخام�س ح�ول العالم بحل�ول نهاية 
ع�ام 2021. وأش�ارت إىل أن ه�ذا املعدل أكثر 
من ضع�ف مس�توى ع�ام 2020 البالغ 220 
مليوًن�ا، وبحلول نهاية عام 2026 من املتوقع 

أن يكون هناك 3.5 مليار اشرتاك 
يف شبكة 5G عى مستوى العالم، 

وه�و م�ا يمث�ل ح�وايل 40 ٪ من 
جميع االشرتاكات. وأوضحت الركة 

- ومقره�ا الس�ويد- أن مال�ك الهاتف 
الذكي يستخدم يف املتوسط أكثر من 

10 جيجابايت من البيانات شهرًيا، 
منوهة إىل نمو حركة بيانات شبكة 
الهات�ف املحمول بنس�بة 46٪ بن 

الرب�ع األول م�ن ع�ام 2020 والرب�ع 
األول من عام 2021.

أعلن�ت رشك�ة Niantic ع�ن مخط�ط 
لتطوير لعب�ة واقع معزز جديدة تحمل 
ميت�ال  هيف�ي  ترانس�فورمرز:  اس�م 

للهواتف املحمولة.
واش�تهرت رشك�ة Niantic بتطويرها 
حظي�ت  الت�ي  غ�و  بوكيم�ون  للعب�ة 
بش�عبية كبرية يف جمي�ع أنحاء العالم، 
وتش�ارك اآلن يف عدة مشاريع ضخمة، 
وس�تكون مس�ؤولة عن مروع كبري 
 Transformers: لعب�ة  لتطوي�ر  آخ�ر 

.Heavy Metal
وكش�فت الرك�ة ع�ن رشاك�ة م�ع 
محمول�ة  لعب�ة  لتطوي�ر   Hasbro
حقيقي�ة يف عال�م Transformers. وال 
ُيعرف س�وى القلي�ل عن لعب�ة الواقع 
املع�زز للهات�ف املحمول، ولك�ن هناك 
صفحة رس�مية متاحة اآلن للراغبن يف 

التسجيل لتلقي املزيد من املعلومات.
 Niantic اليشء الوحيد الذي كشفت عنه
ه�و أن الالعب�ن س�وف يتعاونون مع 

املتحولون األيقونيون مثل
Bumblebee يف العال�م الحقيق�ي. كما 
أعل�ن االس�توديو أن اللعب�ة س�تدخل 
التجريب�ي يف بل�دان  مرحل�ة اإلط�الق 

مختارة قريبا.
اللعب�ة س�تصدر  أن  وأك�دت الرك�ة 
عاملًيا يف وقت الحق من هذا العام، وعى 
األرج�ح خالل الرب�ع الرابع م�ن العام 
الج�اري 2021، بحس�ب موق�ع ف�ون 

أرينا.

كش�فت ص�ور األقم�ار الصناعي�ة الجدي�دة مدى 
س�وء اس�تنزاف الخزانات الغربية األمريكية نتيجة 
الجف�اف الهائل ال�ذي أصاب معظم تل�ك املنطقة، 
مم�ا أث�ر ع�ى املالي�ن، والتق�ط القم�ر الصناعي 
األوروبي�ة  الفض�اء  لوكال�ة  التاب�ع   2-Sentinel
م�ن  املمت�دة  للخزان�ات  مقلق�ة  ص�وًرا   )ESA(
كاليفورنيا إىل يوتا وحتى أوريجون هذا العام، جنًبا 
إىل جنب مع لقطات من عام 2020 تظهر انخفاًضا 

كبريًا يف مستويات املياه.
ووفقا مل�ا ذكرته صحيفة »دييل مي�ل« الربيطانية، 
تمتلئ بحرية شاس�تا، أك�رب خ�زان يف كاليفورنيا، 
بس�عة 42٪ فقط، بينما تمت�د بحرية باول عى أقل 
من 35٪.كما أن بحرية ميد، الخزان الذي شكله سد 
هوف�ر عى نهر كولورادو يف جن�وب نيفادا، يف أدنى 
مس�توى تاريخي ع�ى اإلطالق عن�د 34.7 يف املائة 
فقط.ويوج�د ما يقرب م�ن 89٪ من غرب الواليات 

الجف�اف، حي�ث تم املتحدة تعاني من ظروف 
نصفه�ا يف حال�ة اإلب�الغ ع�ن أكث�ر من 

ش�ديدة  ، جف�اف  ئية س�تثنا ا و
لألش�د وه�ذه املنطقة عى  املس�ار 

جفاف يف التاريخ.
وينب�ع الجفاف الضخ�م من نقص ح�اد يف هطول 
األمطار عى مدى العامن املاضين، إىل جانب ارتفاع 
درج�ات الح�رارة التي تخل�ق مزيًجا مثالًيا ملوس�م 

حرائق كارثي هذا العام.
وتش�ري اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي 
)NOAA(، إىل أن�ه من املتوقع حدوث درجات حرارة 
أعى من املتوس�ط يف جميع أنحاء الواليات املتحدة، 
والت�ي يمكن أن توس�ع الجف�اف إىل جمي�ع أنحاء 
الب�الد، ولكنها س�تزيد م�ن مس�تويات الجفاف يف 

الواليات التي رضبها الجفاف الضخم.
القم�ر  الجف�اف دراماتيكًي�ا يف ص�ورة  وال يب�دو 
الصناع�ي، ولك�ن يمكن رؤية التغي�ريات عى طول 
الخ�ط الس�احيل مع انخفاض مس�تويات تكش�ف 

الغطاء النباتي امليت.
وعى الرغم من أن بحرية ميد تحظى باهتمام كبري، 
إال أن بحرية باول شهدت املزيد من التغيريات وسط 
الجفاف الضخم، ويمكن رؤية الكثري من قاع نهرها 
من الفضاء، حيث تلقت 39.4٪ فقط من متوس�ط 

تدفق املياه منذ بداية العام.

أكبر بعثة استكشافية في القطب الشمالي تحذر من انفجار كارثي
حذر عالم أملاني قاد أكرب بعثة استكش�افية يف القطب 
الش�مايل حت�ى اآلن، من احتم�ال وصولن�ا إىل »نقطة 
تحول« ال رجع�ة فيها تتعلق باالحرتار العاملي وس�ط 

استمرار انحسار الجليد البحري الصيفي.
وص�در التحذير عندما ق�دم العال�م ماركوس ريكس 
النتائج األوىل من الرحلة االستكش�افية التي استمرت 
389 يوم�ا وانته�ت يف تري�ن االول، والت�ي ش�هدت 
300 عال�م من 20 دولة يجمع�ون أدلة عى تأثري تغري 

املناخ يف املحيط املتجمد الش�مايل.وقال ريكس يف 
مؤتمر صحفي يف برلن »إن اختفاء الجليد 

البحري الصيفي يف القطب 
يل  لش�ما ا

هو أحد أوىل األلغام األرضية يف حقل األلغام هذا، وهي 
إح�دى نق�اط التحول الت�ي بدأناه�ا أوال عندما دفعنا 
ارتف�اع درجات الح�رارة بعيدا ج�دا«.وإذا كان العالم 
ق�د تجاوز بالفع�ل نقطة ال رجوع فيه�ا، فإن ريكس 
يخ�ى أن يكون لهذا »تأثري الدومينو« لبقية الكوكب، 
حيث أن اختفاء الجليد البح�ري هو »مركز االحتباس 

الحراري«.
وإىل جان�ب ريكس، أصدرت الخب�رية يف فيزياء الجليد 
أرن�دت،  س�تيفاني  البح�ري، 
»ربم�ا  بأنن�ا  رهيب�ة  توقع�ات 
الجيل األخري الذي يمكنه تجربة 
القطب الش�مايل الذي ما يزال به 
غط�اء جليدي بحري يف الصيف«.

ونظرت البعثة القطبية الشمالية 
واملحيط�ات  الج�وي  الغ�الف  يف 
والجليد البح�ري والنظ�م البيئية يف 
املنطق�ة، مع أربع�ة مواقع رصد تم 
إنش�اؤها لجم�ع 150 تريابايت من 
البيان�ات وأكث�ر م�ن 1000 عين�ة 

جليدية.
وتأتي النتائج املقلقة بعد أيام من اجتماع 
ق�ادة مجموع�ة الس�بع )G7( يف إنجل�رتا 
لالتف�اق عى تنفيذ إج�راءات أكثر رصامة 
ملكافح�ة تغري املن�اخ، بما يف ذل�ك االبتعاد 
عن مصانع الفحم والحد من ارتفاع درجة 
الح�رارة العاملي�ة إىل 1.5 درجة مئوية.ويف 

محاول�ة لتحقي�ق ه�ذه األه�داف، تعهد 
أعض�اء G7 بوق�ف تموي�ل مش�اريع 

طاق�ة الفح�م الجدي�دة يف ال�دول 
النامي�ة، وبدال من ذل�ك قدموا 

ما يص�ل إىل 2.8 مليار دوالر 
االبتعاد  عى  لتش�جيعهم 

ه�ذا  اس�تخدام  ع�ن 
الن����وع م����ن 

الوقود.
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يحتفل بطالقه ببث مباشر وزوجة تكتشف أنها مطلقة منذ 5 سنوات 

news

كثف أجهزة األمن بوزارة الداخلية املرصية 
جهودها للبحث عن ش�اب صعيدي يجلس 
داخ�ل غرف�ة ون�ر إعالن�اً فيدوي�ا ع�ى 
الفيس�بوك وإىل جواره س�الح وكميات من 
املخ�درات بأنواعه�ا ومبال�غ مالية. وكلف 
الل�واء ع�الء الدي�ن س�ليم مس�اعد وزي�ر 
الداخلية لقط�اع األمن الع�ام، فريق بحث 
عايل املس�توي للتوصل إىل صاحب الفيديو، 
وتم االس�تعانة ب�إدارة الحاس�بات بوزارة 
الداخلي�ة لتحدي�د امل�كان ال�ذي ت�م رف�ع 

الفيديو منه، وتم تحديد 3 محافظات.
 فري�ق البح�ث ق�ام باس�تخالص ص�ورة 
الش�اب يف الفيدي�و، ومقارنته�ا بقاع�دة 
بيانات وزارة الداخلية للمس�اعدة يف تحديد 
هويت�ه، وكذل�ك رق�م الهاتف ال�ذي ذكره 
الش�اب يف الفيدي�و، وكذل�ك امل�كان ال�ذي 

ت�م التصوي�ر فيه، كم�ا قام فري�ق البحث 
بفحص كل ما جاء بالفيديو من معلومات 
ذك�رت ع�ى لس�ان الش�اب التخ�اذ كافة 

االجراءات القانونية ضده.
الفيدي�و  يف  حديث�ه  أثن�اء  الش�اب  وأدىل 
باعرتاف�ات تفصيلي�ة مؤك�دا أن�ه يتاج�ر 
يف املخ�درات بأنواعه�ا، ل�م يكتف الش�اب 
بالحديث عن تجارته يف املخدرات وترويجه 
له�ا يف فيدي�و رصيح ت�م بثه ع�ى مواقع 
التواص�ل االجتماعي مؤك�دا أن تجارته يف 

املخدرات أفضل من الرسقة والتهريب.
وب�دأ صاحب الفيديو حديثه باإلفصاح عن 
رقم هاتف�ه املحم�ول بهدف قي�ام راغبي 
رشاء املخدرات االتصال به والتنس�يق معه 
ملعرف�ة كيفية الحصول ع�ى املواد املخدرة 

ومكان ووسيلة التوصيل\

ع�ن  فيتنام�ي  مداف�ع  ف�از 
الحيوان�ات  بجائ�زة غولدم�ان 
املوازي�ة بأهميته�ا لجوائز نوبل 
يف مجال النض�ال البيئي، تقديرا 
آكل  حيوان�ات  مئ�ات  إلنق�اذه 
النمل الحرش�في، أك�ر ضحايا 
الصيد غري القانوني بني الثدييات 
لحراش�ف  العالم.وتُنس�ب  يف 
ه�ذا الحي�وان ق�درات عالجي�ة 
املفاص�ل والقرحة  الته�اب  ضد 
واألورام وآالم ال�دورة الش�هرية 
يف الطب التقلي�دي الصيني، لكن 

هذه املزايا غري مثبتة علميا.
آكل  حيوان�ات  مالي�ني  وق�ى 
الس�نوات  يف  الحرش�في  النم�ل 
األخ�رية بس�بب عملي�ات صي�د 

عى نطاق واسع، بحسب مكتب 
األم�م املتحدة املعن�ي باملخدرات 
ه�ذه  ع�دد  والجريمة.وتراج�ع 
الحيوان�ات يف الطبيعة يف فيتنام 
خ�الل   %  90 تف�وق  بنس�بة 
الس�نوات ال�15 األخرية، عى ما 
قال لوكالة فرانس برس نغويني 
فان ث�اي مدير جمعية »س�ايف 
فيتنام�ز وايلدالي�ف« ال�ذي فاز 
بجائ�زة غولدمان املس�ماة أيضا 

جائزة »نوبل الخرضاء«.
وقد عالج فريقه حوايل 1600 من 
هذه الثدييات قبل إطالقها مجددا 
يف الطبيعة، وطّور برنامج لرتبية 
حيوان�ات آكل النمل الحرش�في 
من الن�وع الصيني ال�ذي يواجه 

»خطر انقراض مرتفعا«.
ولف�ت نغويني ف�ان ث�اي إىل أن 
»اس�تقطاب  يف  يق�ي  هدف�ه 
الفيتنام�ي  والش�عب  الش�باب 
جه�ود  إىل  لالنضم�ام  بمجمل�ه 
حماية الغاب�ة والثروة الحيوانية 

والبيئة«.
وش�ددت فيتنام أخ�ريا قوانينها 
ملكافح�ة االتج�ار ب�آكل النم�ل 
الحرش�في. وه�ي عّدل�ت س�نة 
2018 قانون�ا يحمي األجناس يف 
طور االنقراض لتشدد العقوبات 
املفروض�ة عى املخالف�ني الذين 
باتوا يواجهون احتمال الس�جن 
حتى 15 عاما م�ع دفع غرامات 

تفوق 660 ألف دوالر.

 ُحكم عى رجل إس�باني بالحبس 15 عاماً وخمس�ة أش�هر لقتله والدت�ه خنقاً وتناول 
أج�زاء من جس�دها بعدم�ا قّطعه إىل أش�الء، عى ما أعلن�ت الثالثاء محكم�ة يف مدريد 
أص�درت القرار يف حقه.واعترت املحكمة يف قرارها أن الرجل الذي أطِلق عليه لقب »آكل 
لحوم البر يف فينتاس«، وهو اسم حي يف مدريد عثرت فيه الرطة عى أشالء األم، كان 
بكامل »قدراته العقلية عند حصول الوقائع« بني 21 كانون الثاني/يناير و21 ش�باط/
فراي�ر 2019، وهو س�يمي عقوبته يف الس�جن.وأوضحت املحكم�ة أنها قررت حبس 
ألرت إس جي 15 عاماً إلدانته ب�«القتل مع ظروف مشددة لالرتباط األرسي«، باإلضافة 
إىل الحبس ملدة خمس�ة أشهر ل�«تدنيس�ه الجثة«، إذ ذبح الرجل أمه ثم »أكل جثتها ملدة 
15 يوماً عى األقل«.وكان ألرت تشاجر مع والدته البالغة 69 عاماً يف مطلع العام 2019 
يف الش�قة التي كانا يقطنانها يف حي الس فينتاس، املش�هور بحلب�ات مصارعة الثريان 
الت�ي يضمها.وأوضح�ت النيابة يف الئحة االته�ام أنه خنقها ثم جّر جس�دها إىل غرفته 
حيث قّطعها بمنش�ار وس�كاكني مطب�خ »إلخفائها«.وأضافت »بعد تقطي�ع الجثة إىل 
أش�الء، كان املتهم يتغذى من حني إىل أخر ببقاي�ا الجثة ويخزن القطع األخرى يف أوعية 
بالس�تيكية عدة يف الش�قة ويف الثالجة«.كذلك وضع اشالء أخرى يف أكياس قمامة وألقى 
بها بعيداً.وأش�ارت وس�ائل إعالم محلية إىل أن رشطي أدىل بشهادته أثناء املحاكمة روى 
أنه عندما دخل الشقة، أكد املتهم أنه أكل بعض القطع نيئة وطبخ البعض اآلخر وأعطى 

بعضاً لكلبه.

صعيدي ينشر إعالنًا للمخدرات على الفيسبوك!  رجل يأكل والدته !»آكل النمل« يمنح جائزة نوبل الخضراء لفيتنامي !
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يف  طالق  حفل  مرصي  شاب  أقام 
كيك  قالب  وأحرض  املحامي  مكتب 
ومروبات غازية، بعد نيله للراءة 
دفع  أن  بعد  سنة،  مدته  سجن  من 
كافة  املالية  مستحقاتها  لزوجته 

وأنكرت ذلك.

ويدعى  املرصي  الشاب  وأوضح 
بطالقه  احتفل  أنه  العمدة  محمد 
رسمياً بعد أن أخذ حكم الراءة من 
زوجته،  ضده  رفعتها  جلسة  أول 
داخل  كيك  قالب  أحرض  حيث 
املرافعة  أوكله  الذي  املحامي  مكتب 

تسودها  أجواء  وسط  القضية  يف 
عى  مبارش  فيديو  وبث  الفرحة، 

صفحته الشخصية. 
كل  أخذت  طليقته  أن  وأضاف 
فوجئ  أنه  إال  املالية،  مستحقاتها 
بحبسه  املحكمة  من  حكم  بصدور 

يف  األمر  ذلك  وقابل  سنة،  ملدة 
دهشة بعدما حصلت عى حقوقها، 
كالمه  عى  الدالة  املستندات  مقدما 
أقرت  التي  للمحكمة  وتقديمها 

براءته.
بثه  الذي  الطالق  حفل  نهاية  ويف 

مبارشة عى صفحته يف الفيسبوك، 
الشباب  إىل  نصيحة  العمدة  وجه 
الزواج«،  يف  يترسع  »محدش  قائال: 
عى  بالحفل  املتواجدون  وحرص 
مع  التذكارية  الصور  التقاط 

التورتة.
سيدة  اكتشفت  اخرى  جهة  من 
مرصية تسكن يف مدينة السنبالوين 
دلتا  يف  الدقهلية  ملحافظة  التابعة 
سنوات   5 منذ  مطلقة  أنها  مرص، 
مع  تعيش  أنها  من  الرغم  عى 

زوجها دون أن يخرها.
تعيش  كانت  أنها  السيدة  واكدت 
تلك  وخالل   ،2007 منذ  زوجها  مع 
الفرتة الحياة كانت هادئة، وحدثت 
زوجني،  أي  مثل  املشاكل  بعض 
بطاقتها  انتهت  املايض  العام  ويف 
السجل  إىل  وتوجهت  الشخصية 
جديدة،  بطاقة  الستخراج  املدني 
أن  يخرنها  املوظف  بأن  ففوجئت 
إنه  حيث  خطأ،  املكتوبة  البيانات 

مسجل لديه بأنها مطلقة،.
عى  كالصاعقة  الصدمة  وقعت 
املوظف  من  طلبت  التي  الزوجة 
التأكد من أن يكون هناك تشابه يف 
وسوف  بالفحص  وأبلغته  األسماء، 
وبالفعل  التايل،  اليوم  يف  له  تعود 
هناك  بالفعل  أنه  وأكد  له  ذهبت 
شهادة طالق، فانهارت باكية ألنها 
ال تعلم بهذا الطالق، وقامت بإبالغ 
إىل  وتوصلنا  الفحص  وتم  أرستها، 

شهادة رسمية بالطالق.
 وأضافت السيدة »توصلت إىل زوجي 
رشعا  زوجته  أنا  بأن  رد:  وبسؤاله 
فسألته  فال..  رسميا  أما  فقط.. 
كيف أكون ذلك طول هذا املدة دون 
قائالً:  فرد  تخرني،  ولم  أعرف  أن 

اعتري نفسك كنت ملك يمني«.

جهازا  األمريكية  »كارغيل«  رشكة  طورت 
من  املنبعث  امليثان  غاز  تحويل  إىل  يهدف 
تجشؤ األبقار إىل ثاني أكسيد الكربون، الذي 

يشكل رضًرا أقل عى البيئة.
ويف التفاصيل، تهدف الركة إىل إطالق أقنعة 
مضادة للميثان توضع للماشية تم تطويرها 
الريطانية  »زيلب«  رشكة  مع  بالتعاون 

الناشئة. 
ينبعث  الذي  امليثان،  غاز  أن  بالذكر  جدير 
انبعاثات  من   %5 يشكل  املاشية،  تجشؤ  من 
أن  كما  العاملية.  الحراري  االحتباس  غازات 
من  امليثان  انبعاثات  من   %95 من  يقرب  ما 
األنف  فتحات  خالل  من  تخرج  الحيوانات 
والفم. كما أن امليثان لديه قدرة أكر من 20 
إىل 30 مرة من ثاني أكسيد الكربون يف زيادة 

االحتباس الحراري.
التقنية  هذه  فإن  النقطة،  هذه  من  انطالقا 
هذه  يلتقط  قناع  شكل  عى  ستأتي  الجديدة 
عى  تعمل  صغرية  مراوح  بفضل  االنبعاثات 
البطاريات الشمسية. وستتمكن األقنعة من 
فلرت  يف  وتخزينها  األبقار  غازات  امتصاص 
بشكل  نصفه  ويحول  امليثان  غاز  يؤكسد 
إعادة  قبل  الكربون،  أكسيد  ثاني  إىل  فوري 

إطالقها يف الهواء.
وتؤكد الركة أنها تسعى لزيادة فعالية هذه 
من  أكر  نسب  أكسدة  من  لتتمكن  األقنعة 

امليثان، وفق ما نقلت قناة »مونت كارلو«.

كمامات لالبقار 
مضادة للميثان !

من أغرب الحاالت في العالم

مطامر  أحد  من  دوالرات  خمسة  مقابل  اشرتاها  أن  بعد 
بوي  ديفيد  الروك  مغني  لوحة  تباع  أن  يتوقع  أونتاريو، 

مقابل آالف الدوالرات يف مزاد عر اإلنرتنت.
من  جزء   »DHead XLVI  « عنوان  تحمل  التي  اللوحة 
ذكر  ما  بوي، بحسب  أبدعه  تقريباً  سلسلة من 47 عمل 
روب كويل، مدير معرض كويل أبوت الذي يتوىل إدارة املزاد.

الرسم  خلفية  عى  الظاهر  بوي  توقيع  اللوحة  وتحمل 
القمايش بقياس 9.75 وثمانية بوصات، إضافًة إىل بطاقة 
ملصقة تحمل اسمه والتاريخ 1997 ووصف للوحة بأنها 
مرسومة بألوان األكريليك وتقنية اللصق عى الخيش. كما 
يوجد ملصق آخر من رشكة مزارع لندن التي أشار كويل 
آخرين  مشهورين  وموسيقيني  بوي  لصالح  عملت  أنها 

قبل أن تقفل.
وذكر كويل أن البائع الذي لم يتم التعرف عى هويته دفع 
أمريكي  دوالر   4.10 يعادل  ما  أي  كندية  دوالرات  ثمانية 
داخل  للترعات  مركز  يف  املايض  الصيف  اللوحة  مقابل 
منطقة ساوث ريفر التي تبعد ثالث ساعات عن تورونتو 
جمع  هواة  من  ليس  املعني  الشخص  أن  وأكد  شماالً. 

التحف بل أعجب باللوحة وحسب.
أن  قبل  إعجابه  اللوحة  أثارت  لقد  بالقول:«  كويل  وعلق 

يقلبها إىل الناحية األخرى ويرى امللصقات عليها.«
ويشري الخبري أندي بيرتز الذي عمل عى جمع أعمال بوي 
عيناه  وقعت  لحظة  اللوحة  عرف  إنه   1978 العام  منذ 
عليها، إال ان اللغط يقع عى حد تعبريه يف أن بوي عمد إىل 
تغيري توقيعه كثرياً خالل مسريته املمتدة 55 عاماً »إال أن 

هناك فروقات بسيطة ال يمكن تزييفها.« كما قال.
ألف  اللوحة بني تسعة آالف و12  أن تحصد  املتوقع  ومن 
دوالر كندي إال أن السعر فاق املتوقع منذ أول يوم ملبيعات 

املزاد.

اشترى لوحة بـ 5 دوالرات ليبيعها بآالف ! إحياء »كائنات زومبي«
 عمرها 24 الف عام !

أعيدت مؤخ�را إىل الحياة كائنات 
»زومبي« صغرية ُجّمدت يف الرتبة 
الش�مالية  القطبي�ة  الصقيعي�ة 
وأنتج�ت  ع�ام،   24000 مل�دة 
مستنسخات يف مختر يف روسيا.

وتأتي ه�ذه املخلوقات القاس�ية 
 ،Rotifers bdelloid عب�ارة ع�ن
أو حيوان�ات ذات عج�الت، حيث 
سميت بهذا االسم بسبب الحلقة 
الش�بيهة بالعجل�ة م�ن الش�عر 

الصغري الذي يحيط بأفواهها.
وتعد Rotifers حيوانات مجهرية 
متع�ددة الخاليا تعي�ش يف بيئات 
املياه العذب�ة، وهي موجودة منذ 

حوايل 50 مليون سنة.
 Rotifers ويف ذلك الوقت، التقطت
خدعة البقاء ع�ى قيد الحياة، أو 

اثنتني منها.
الرتب�ة  تحاف�ظ  أن  ويمك�ن 
الحي�اة  آث�ار  ع�ى  الصقيعي�ة 
)واملوت( منذ آالف الس�نني. وعى 
س�بيل املثال، ُعثر عى جثة طائر 
يف  الصقيعي�ة  الرتب�ة  يف  صغ�ري 
س�يبرييا يف عام 2020، وعمرها 
46000 ع�ام، ولكن يب�دو وكأنه 
»نف�ق قب�ل أي�ام قليل�ة فقط«، 
حس�بما ذكرت »اليف س�اينس« 

سابقا.

ويع�د االحتفاظ بمظه�ر نابض 
بالحياة بعد قضاء آالف السنني يف 
الجلي�د، أمرا مثريا لإلعجاب. لكن 
بعض أن�واع النباتات والحيوانات 
املحبوس�ة يف الرتب�ة الصقيعي�ة 
القديم�ة تمكن�ت م�ن فعل يشء 
أكث�ر إثارة للدهش�ة: الع�ودة إىل 

الحياة من حالة التجمد.
م�ن  املزي�د  أُنع�ش  واآلن، 
»الزومب�ي« الحيواني�ة املجم�دة 
يف الرتب�ة الصقيعي�ة م�ن حال�ة 
اس�تقالب معلق�ة تعرف باس�م 

.cryptobiosis
جم�ع  الجدي�دة،  الدراس�ة  ويف 
الرتب�ة  م�ن  عين�ات  العلم�اء 
الصقيعي�ة عن طريق الحفر عى 
عمق 11.5 قدما )3.5 مرتا( تحت 
سطح نهر أالزيا يف سيبرييا، حيث 
أظهر التأريخ بالكربون املشع أن 
عمر الرتبة بلغ نحو 24000 عام. 
وعندم�ا قام�وا بإذاب�ة العينات، 
جن�س  يف   Rotifers اكتش�فوا 

Adineta يف حالة حيوية خفية.


