
االثنين 21 حزيران 2021 العدد 2614 السنة الحادية عشرة صحيفة-يومية-سياسية-عامة Almuraqeb Aliraqi Newspaper w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m

المراقب العراقي/ خاص...
م�ن جديد يدف�ع الس�باق االنتخابي بع�ض الكتل 
السياس�ية الس�نية اىل إعادة طرح مل�ف »اإلقليم 
الس�ني« أو إقلي�م األنب�ار بالتزام�ن م�ع خالفات 
مبطن�ة داخل البيت الس�ني س�واء عىل مس�توى 
محاول�ة  يف  السياس�يني،  صغ�ار  أو  الزعام�ات 
الس�تمالة الجماهري انتخابيا بغية خطف أصواتها 

خالل اقرتاع ترشين االول املقبل.
التذك�ري  أع�ادوا  الس�يايس  للش�أن  مراقب�ون 
باالجتماعات التي عقدت خالل الس�نوات السابقة 

به�ذا الصدد ومنه�ا اجتماع دب�ي، مؤكدين وجود 
خالفات حادة داخل البيت الس�ني بس�بب الرصاع 
االنتخابي س�يما بعد ترصيح النائب عن محافظة 
االنب�ار عبد الله الخربيط والذي أكد فيه بلوغ ملف 

اإلقليم اللمسات االخرية. 
املتح�دة  الوالي�ات  سياس�ية  أوس�اط  واتهم�ت 
وإرسائيل واإلمارات بالدفع نحو إعادة تدوير إقليم 
األنب�ار مع ق�رب االنتخاب�ات الترشيعي�ة املبكرة، 
مشرية اىل أن األصوات النشاز التي انترشت مؤخرا 
واملطالب�ة بإنش�اء إقليم طائف�ي يف االنبار ما هي 

إال محاول�ة واضح�ة إلدام�ة التواج�د العس�كري 
األمريكي يف املحافظة.

وأش�ارت اىل أن اله�دف م�ن ه�ذا امل�رشوع ه�و 
الحص�ول ع�ىل األص�وات االنتخابي�ة ع�ر إقلي�م 
االنب�ار بل س�تفقدهم مواقعهم السياس�ية خالل 

االنتخايات املقبلة.
وكان النائب عن محافظة االنبار عبد الله الخربيط 
قال يف ترصيحات صحفية إن إقليم االنبار تم حسم 
أمره ولم يتبق سوى االس�تفتاء الشعبي، مبينا أن 

رئيس إقليم االنبار سيكون محمد الحلبويس.

وليس�ت هذه املرة األوىل الت�ي يعود فيها طرح هذا 
املل�ف اىل الواجهة ففي جميع الس�نوات الس�ابقة 
س�يما خالل الفرتة التي تسبق االنتخابات النيابية 

يتم فيها ذلك. 
وينص الدس�تور العراقي عىل حق كل محافظة أو 
أكثر يف تكوين إقليم بناًء عىل طلب يتم االس�تفتاء 
علي�ه، وذل�ك بطل�ب من ثل�ث االعض�اء يف كل من 
مجالس املحافظ�ات التي تريد تكوي�ن اإلقليم، أو 

طلب من عرش الناخبني يف كل تلك املحافظات ...
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االنتخابات »تنبش« قبر الطائفية وتعيد 
المراقب العراقي/بغداد...إحياء »شبح التقسيم«

اك�د عض�و لجن�ة األم�ن النيابي�ة نارص 
مح�ي، ام�س االح�د، ع�ن ق�رب اج�راء 

اجتماع يخص التوغل الرتكي يف العراق.
وق�ال مح�ي يف ترصيح صحف�ي تابعته 
األم�ن  »لجن�ة  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
والدفاع النيابية ستعقد اجتماعا موسعا 
يوم الثالثاء القادم لطرح 3 ملفات هامة 
ع�ىل ج�دول اعمالها هي التوغ�ل الرتكي 
يف اقليم كردس�تان الع�راق ووجود حزب 
العم�ال الكردس�تاني ال�ذي يمث�ل حجة 
االتراك يف التوغل باإلضافة اىل وضع قيادة 
املنطق�ة االوىل للحدود من ناحية الحاجة 
اىل الق�درات البرشية والعس�كرية ملس�ك 

مناطق واسعة«.
وأض�اف، أن »هناك وجهات نظر متعددة 
حي�ال امللف�ات املطروح�ة ع�ىل ج�دول 
االجتماع، ولكن سيكون هناك توافق من 
اج�ل إع�داد تقرير مفصل ع�ن مجريات 
التحديات الراهنة وماهي الخطوات التي 
يج�ب اعتماده�ا خاصة أن م�ا تقوم به 
القوات الرتكية هو خرق للحدود وانتهاك 
أن  »رضورة  مؤك�دا  الع�راق«،  لس�يادة 
يكون هن�اك حد ملا يحص�ل باإلضافة اىل 
مايمث�ل حزب العم�ال الكردس�تاني من 
تحد آخر كونه ينشط يف االرايض العراقية 
ويقوم من خاللها بعمليات عسكرية عىل 

الحدود مع تركيا«.

برلماني يكشف عن اجتماع قريب 
بخصوص التوغل التركي

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...
اس�تبعدت كتلة بي�ارق الخري، امس األح�د، امكانية تحقي�ق النصاب 
القانوني بعد تصويت الرملان عىل حل نفسه تمهيدا إلجراء االنتخابات 

بموعدها املحدد.
وقال رئيس الكتل�ة محمد الخالدي يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراقي«، إن »الرملان صوت عىل حل نفسه، وهو بالحقيقة حل نفسه 
فعليا«، مردفا بالقول إن »هذا يسبب صعوبة اكتمال النصاب القانوني 
واس�تئناف الجلس�ات يف الف�رتة املقبل�ة«. وأض�اف »نس�تبعد اكتمال 
النصاب بجلس�ة الثالثاء املقبل بس�بب انش�غال أغل�ب أعضاء الرملان 
بالحم�الت والدعاي�ة االنتخابية«، مش�ريا إىل أن »جمي�ع القوانني التي 
تحتوي عىل الخالفات واملش�اكل السياسية سرتحل إىل الدورة الرملانية 
املقبل�ة«. ومن املقرر إجراء االنتخاب�ات الرملانية املبكرة يف العارش من 

ترشين األول املقبل تبعاً ملا حدد مجلس الوزراء.

كتلة سياسية: ال نصاب قانونًيا 
بعد التصويت على حل البرلمان

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
ومواصف�ات  رشوط�اً  التخطي�ط  وزارة  وضع�ت 
للسيارات التي تس�تورد ما بعد االول من أيلول املقبل 
، ومن ضمنها أن تك�ون بمواصفات خليجية لضمان 
الج�ودة يف تل�ك الس�يارات ، ويعد ذلك الق�رار إيجابياً 
لكنه جاء متأخراً بعد أن غصت االس�واق بالس�يارات 
ذات املواصفات الرديئة والتي س�ببت خس�ائر مالية 
كبرية س�واء للمواطن أو الدولة،  بسبب عدم تحملها 

أجواء العراق الحارة , فضال عن كون أغلب الس�يارات 
م�ن مناىشء غري جي�دة وتفتقد للمتان�ة , وهي وراء 

آالف الحوادث التي ذهب ضحيتها مئات العراقيني .
القرار الجدي�د بحاجة اىل آليات عم�ل تضمن نجاحه 
, ويف مقدمته�ا محارب�ة الفس�اد يف مناف�ذ الع�راق 
الري�ة والبحرية , وه�ذا الفس�اد وراء دخول بضائع 
وس�لع رديئة , فضال عن وجود لجان خاصة لفحص 
الس�يارات املس�توردة , وهن�اك مخ�اوف م�ن دخول 
سيارات بموديالت قديمة تحت شعار النظام الخليجي  

وتساعد يف دخولها آليات الفساد املعمول بها حاليا.
وملعرف�ة املزي�د ع�ن ذل�ك أك�دت وزارة التخطيط أن 
رشوط دخ�ول الس�يارات ت�م وضعها م�ن قبل لجان 
متخصص�ة وبموافقة ثالث وزارات وس�تطبق مطلع 

شهر أيلول.
وقال املتحدث باس�م الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن 
“املواصفات القياس�ية تتضم�ن الكثري من التفاصيل 
الخاصة بمتانة املركبات وسالمتها وأمانها”، مبيناً أن 
“املواصفات ستكون مشابهة للمواصفات الخليجية، 

التي تشرتط أن تكون املركبات عالية الجودة”.
وأض�اف أن “هذه املواصف�ات كان مقررا أن تطبق يف 
بداية الس�نة الحالية 2021 ، لكن بس�ب الجائحة تم 

تأجيل التنفيذ إىل شهر أيلول املقبل”.
وأك�د أنه  “بعد األول من ش�هر أيلول املقبل، لن تدخل 
س�يارات غري مطابق�ة للمواصف�ات العراقي�ة، بكل 
املوديالت سواء الجديدة التي تصنع حديثاً أو املوديالت 

املسموح بدخولها لسنتني أو ثالث سنوات”.
تفاصيل اوسع صفحة 3

بعد أن غصت الشوارع بـ»السكراب«
التخطيط »تعمر« قرار دخول السيارات المراقب العراقي/بغداد...

توقع�ت وزارة النف�ط، ام�س األح�د، ان ترتف�ع األس�عار إىل 80 دوالراً 
للرميل الواحد.

وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة عاصم جه�اد يف ترصيح متلف�ز تابعته 
»املراق�ب العراقي« : ان »الوزارة متفائلة بارتفاع األس�عار لكنها تعول 
عىل اس�تقرارها«، متوقعا ان »تتخطى االس�عار ال�70 دوالرا ووصولها 

إىل 80 دوالراً للرميل«.
واضاف ان »تس�عريية النفط شهرية وليست يومية عر لجنة مشرتكة 
برئاس�ة وزي�ر النفط«، الفت�ا اىل ان »هدفنا هو تصدي�ر النفط لجميع 

األسواق العاملية يف أمريكا وآسيا وأوروبا وآسيا«.
يش�ار اىل ان قلة الطلب عىل النفط بعد اجتياح فايروس كورونا العالم، 

عملت عىل تخفيض سعر الرميل الواحد اىل ما دون ال�«50« دوالراً.

النفط تتوقع وصول برميل 
البترول إلى 80 دوالرًا

بضربة واحدة .. المقاومة العراقية تحّول سالحًا 
أميركيًا متطورًا إلى رماد!

عين األسد تضيق على االحتالل

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
لم يعد القتال عىل الس�احة العراقية تقليدياً، 
إذ يتواص�ل الكر والفر ب�ني فصائل املقاومة 
االحت�الل  وق�وات  جه�ة،  م�ن  اإلس�المية 
األمريك�ي م�ن جه�ة أخ�رى، وف�ق أح�دث 
األس�اليب العس�كرية املبتكرة، حسبما يرى 

خراء يف الشأن العسكري.
وتتواص�ل الهجم�ات املتكررة الت�ي تنفذها 
الت�ي  العس�كرية  القواع�د  املقاوم�ة، ع�ىل 
»تحتله�ا« الق�وات األمريكي�ة املتواج�دة يف 
العراق، وفق اسرتاتيجية عسكرية ذات طابع 
تصاعدي، لم ُيبق أمام االحتالل سوى الفرار 

من الرضبات املوجعة.
ويف هذا الس�ياق تعرضت قاعدة عني األس�د 
يف محافظ�ة األنب�ار لهج�وم بصاروخني تم 
إطالقهم�ا أمس األح�د، واس�تقرا يف محيط 

القاعدة ولم يسفرا عن أي إصابات.
وق�د تم إغ�الق منطق�ة البغ�دادي يف األنبار 
عق�ب الهج�وم، فيما أك�دت مص�ادر أمنية 
العث�ور ع�ىل منصة إط�الق الصواري�خ التي 

استهدفت القاعدة ضمن منطقة الشهداء.
ق�وات  تس�تضيف  الت�ي  القاع�دة  وكان�ت 
أمريكية وأخرى أجنبي�ة قد تعرضت لهجوم 

يف الراب�ع والعرشي�ن من أيار امل�ايض، إذ تم 
إط�الق ص�اروخ عليه�ا ل�م يس�فر ع�ن أي 

إصابات.
وقبله�ا بأس�بوعني ق�ال التحالف ال�دويل يف 
الع�راق، إن قاع�دة »ع�ني األس�د« الجوي�ة 

تعرضت لهجوم بطائرة مسرية .
وأفادت مصادر عس�كرية ب�أن الهجوم الذي 
اس�تهدف الجن�اح األمريك�ي يف قاع�دة عني 
األس�د يف الس�ادس من حزيران املايض، طال 
القاع�دة  يف  »الباتري�وت«  منظوم�ة  رادار 

ودمرها. 
إال أن خلي�ة اإلع�الم األمن�ي التابع�ة لوزارة 
الدفاع العراقية كانت قد أعلنت يف بيان لها أن 
»منظومة الدفاع الجوي يف قاعدة عني األسد 
الجوية يف محافظ�ة األنبار تصدت لطائرتني 
يف  إس�قاطهما«،  م�ن  وتمكن�ت  مس�ريتني 
موق�ف يراه مراقبون بأن�ه محاولة للتغطية 

عىل خسائر االحتالل.
ويف موازاة ذلك، أعلن املتحدث باسم التحالف 
ال�دويل يف الع�راق مؤخراً، عن تع�رض مركز 
الدعم الدبلوم�ايس يف العاصمة بغداد لهجوم 

صاروخي. 
وأضاف أن الصاروخ س�قط قرب املركز، ولم 

يوقع إصابات أو يلحق أرضاراً، مشرياً إىل أن 
التحقيق جاٍر لكشف مالبساته.

وتتع�رّض القاعدة األمريكي�ة يف مطار بغداد 
وغريه�ا من القواع�د العس�كرية التي تضّم 
جنوداً أمريكيني، إىل قصف صاروخي بش�كل 

مس�رّية  اس�تهداف  آخره�ا  كان  مس�تمر. 
مفخخة للجناح العس�كري األمريكي بمطار 

بغداد الدويل يف 14 حزيران.
ويأتي ذل�ك يف الوقت الذي صوت فيه مجلس 
الن�واب، خالل جلس�ة اس�تثنائية عقدها يف 

الخامس من كان�ون الثاني 2020، عىل قرار 
ُيل�زم الحكوم�ة بالعمل عىل جدول�ة إخراج 
القوات األجنبية م�ن األرايض العراقية، ومنذ 
ذل�ك الح�ني وحت�ى اآلن م�ا ت�زال الوالي�ات 
املتحدة تناور لعدم تنفيذ القرار، مس�تندة يف 

ذلك عىل حكومة مصطفى الكاظمي التي لم 
ُتبِق مناورة سياس�ية إال وافتعلتها يف س�بيل 

عدم تطبيق القرار.
ويق�ول املختص بالش�أن األمني معتز محي 
ل�«املراقب العراقي«، إن »أساليب القتال لدى 
فصائل املقاومة اإلسالمية أصبحت متطورة 
من�ذ ف�رتة طويل�ة، لك�ن اإلع�الم األمريكي 
والترصيحات العراقية املضللة تحاول إخفاء 
خسائر الواليات املتحدة الناتجة عن رضبات 

املقاومة«.
مس�تمرة  »الرضب�ات  أن  مح�ي  ويضي�ف 
بأس�اليب وأماكن وتوقيت�ات زمنية محددة 
ونعتق�د أن ترتفع وت�رية الرضبات يف الفرتة 
املقبلة«، مرجح�ًا أن »تحقق تل�ك الرضبات 
الجان�ب  ع�ىل  كارثي�ة  أبع�اد  ذات  نتائ�ج 
األمريك�ي«. وتتض�ارب األنب�اء ال�واردة من 
مص�ادر أمريكية مختلف�ة، بش�أن إمكانية 
الع�راق  م�ن  األجنبي�ة  الق�وات  انس�حاب 
واملنطق�ة، إذ ما تزال الضبابية تلف املش�هد، 
الس�يما مع ارتفاع وترية االس�تهدافات التي 
تشنها فصائل املقاومة اإلسالمية عىل مواقع 
»االحت�الل« يف أراٍض عراقي�ة متفرقة. ففي 
الوقت ال�ذي تروج فيه الوالي�ات املتحدة، إىل 

حملة دعائية تزعم خاللها أنها بدأت خفض 
أنظمتها للدفاع الجوي يف الرشق األوسط، بعد 
أن عملت عىل تعزيزه�ا يف العامني املاضيني، 
خش�ية من صواريخ املقاومة اإلسالمية، أكد 
مسؤول كبري يف اإلدارة األمريكية، السبت، أن 

قوات بالده لن تغادر العراق وسوريا.
ووفق�ا لصحيف�ة »وول س�رتيت جورنال«، 
ب�دأ البنتاغ�ون أوائل حزيران س�حب ثماني 
بطاري�ات مض�ادة للصواري�خ م�ن الع�راق 
والكوي�ت واألردن والس�عودية، باإلضافة إىل 
درع ث�اد املض�اد للصواري�خ ال�ذي تم نرشه 
يف الس�عودية. وتتطل�ب كل بطارية مضادة 
للصواري�خ وج�ود مئ�ات الجنود. وس�حب 
تل�ك البطاري�ات يعن�ي رحي�ل آالف الجنود 

األمريكيني من املنطقة. 
ويف ه�ذه األثناء نقل�ت صحيف�ة “بلغاريان 
االدارة  يف  كب�ري  مس�ؤول  ع�ن  ميلت�اري” 
االمريكية أن “ما نراه هو إعادة توزيع املوارد 
بم�ا يتم�اىش م�ع األولويات االس�رتاتيجية، 
لكن ال ت�زال لدينا قوات عس�كرية يف العراق 
وس�وريا، ولن تغ�ادر، وال ت�زال لدينا قواعد 
يف دول الخلي�ج الرشيكة لن يتم إغالقها، وال 

يزال لدينا وجود كبري”.

في هذا العدد
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يمن ما بعد الحرب … انقراض 
أسرة آل سعود وصعود أمة قوية

السيد نصر اهلل لرئيسي: المقاومون 
يرون فيكم حصنًا بمواجهة المعتدين

5

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت لجنة االمن والدفاع النيابية، امس 
االحد، أن القوات االمنية تس�عى اىل غلق 
الثغ�رات يف الح�دود العراقية الس�ورية 

بشكل كامل ملنع تسلل االرهابيني.
الربيع�ي  اي�وب  اللجن�ة  عض�و  وق�ال 
يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب 

العراق�ي« ان » تأمني ح�دود العراق مع 
دول الج�وار ومنه�ا س�وريا تعت�ر من 
اولوي�ات االم�ن القومي للب�الد”، مبينا 
أنه “بالرغم التحديات املتعددة يف املشهد 
العراق�ي اال ان التح�رك حي�ال الح�دود 
بوت�رية متصاع�دة  الس�ورية مس�تمر 

وهناك انجازات تتحقق عىل االرض«.

واض�اف الربيعي، ان”70% م�ن الحدود 
الراه�ن  بالوق�ت  مؤمن�ة  الس�ورية 
كاف�ة  اغ�الق  يف  مس�تمرة  واملس�اعي 
القري�ب  يف  نهائ�ي  بش�كل  الفراغ�ات 
العاجل خاصة مع وجود اس�تخدام اكر 
للتقني�ات الحديث�ة يف ضب�ط مفاص�ل 
الح�دود م�ع خ�الل كام�ريات الحرارية 

ذات االبع�اد العالية الت�ي تغطي مناطق 
الظ�روف  مختل�ف  يف  وتعم�ل  واس�عة 

املناخية”.
واش�ار اىل ان” تأم�ني الحدود الس�ورية 
يمنع وقوع الكثري من الخروقات خاصة 
م�ع وج�ود مناط�ق تنت�رش به�ا خاليا 

داعش االرهابية”.

المراقب العراقي/بغداد...
كشفت لجنة الصحة النيابية، امس االحد، عن أسباب 

ضعف اقبال املواطنني عىل تلقي لقاح كورونا.
وق�ال عض�و اللجن�ة س�لمان الغريب�اوي يف ترصيح 
صحفي تابعت�ه »املراقب العراق�ي«  إن »مدى االقبال 
عىل تلق�ي اللقاح ضعي�ف وليس باملس�توى املطلوب 
بس�بب تخوي�ف املواطن�ني من قب�ل اإلعالم الس�يِّىء 

ال�ذي ينرش ام�ورا غري حقيقية فيم�ا يخص لقاحات 
كورونا«.

وأضاف أن »هذه املخاوف وبثها ايضا يعود اىل موضوع 
التناف�س بني رشكات اللقاح نفس�ها حيث كل واحدة 
منها تريد ان يكون انتاجها هو االفضل واالكثر مبيعا، 
وبالتايل فإن هذه االمور جميعا تجعل إقبال املواطن اىل 

اخذ اللقاحات غري فعال«.

األمن النيابية :مساٍع لغلق ثغرات الحدود مع سوريا 
ومنع تسلل اإلرهابيين

الصحة النيابية توضح أسباب ضعف اإلقبال
 على تلقي لقاحات كورونا

البورتا: برشلونة سيتعاقد مع اربعة
 العبين جدد
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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

تصريحات »الخربيط« تعيد اجتماع دبي إلى األذهان

الصــراع االنتخـابي يفتـح ورقـة »اإلقليـم السني«
 من جديد وخالفات ساخنة بين القيادات 

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
م�ن جدي�د يدفع الس�باق االنتخابي بع�ض الكتل 
السياس�ية الس�نية اىل إعادة طرح مل�ف »اإلقليم 
الس�ني« أو إقلي�م األنب�ار بالتزامن م�ع خالفات 
مبطن�ة داخل البيت الس�ني س�واء عىل مس�توى 
محاول�ة  يف  السياس�يني،  صغ�ار  أو  الزعام�ات 
الستمالة الجماهري انتخابيا بغية خطف أصواتها 

خالل اقرتاع ترشين االول املقبل.
التذك�ري  أع�ادوا  الس�يايس  للش�أن  مراقب�ون 
باالجتماعات التي عقدت خالل السنوات السابقة 
به�ذا الصدد ومنه�ا اجتماع دب�ي، مؤكدين وجود 
خالفات حادة داخل البيت الس�ني بس�بب الرصاع 
االنتخابي س�يما بعد ترصيح النائب عن محافظة 
االنب�ار عبد الله الخربيط والذي أكد فيه بلوغ ملف 

اإلقليم اللمسات االخرية. 
املتح�دة  الوالي�ات  سياس�ية  أوس�اط  واتهم�ت 
وإرسائيل واإلمارات بالدفع نحو إعادة تدوير إقليم 
األنبار م�ع قرب االنتخاب�ات الترشيعي�ة املبكرة، 
مشرية اىل أن األصوات النشاز التي انترشت مؤخرا 
واملطالب�ة بإنش�اء إقليم طائف�ي يف االنبار ما هي 
إال محاول�ة واضح�ة إلدام�ة التواجد العس�كري 
األمريك�ي يف املحافظة.وأش�ارت اىل أن الهدف من 
هذا املرشوع هو الحصول عىل األصوات االنتخابية 
عرب إقليم االنبار بل ستفقدهم مواقعهم السياسية 

خالل االنتخايات املقبلة.
وكان النائب عن محافظة االنبار عبد الله الخربيط 
قال يف ترصيحات صحفية إن إقليم االنبار تم حسم 
أمره ولم يتبق س�وى االستفتاء الشعبي، مبينا أن 

رئيس إقليم االنبار سيكون محمد الحلبويس.
وليس�ت هذه املرة األوىل التي يعود فيها طرح هذا 
امللف اىل الواجهة ففي جميع الس�نوات الس�ابقة 

س�يما خالل الفرتة التي تسبق االنتخابات النيابية 
يتم فيه�ا ذلك. وينص الدس�تور العراقي عىل حق 
كل محافظة أو أكثر يف تكوين إقليم بناًء عىل طلب 

يتم االستفتاء عليه، وذلك بطلب من ثلث االعضاء 
يف كل م�ن مجال�س املحافظات الت�ي تريد تكوين 
اإلقلي�م، أو طل�ب م�ن ع�رش الناخب�ني يف كل تلك 

املحافظات.وعملي�ة إعادة طرح هذا امللف تعيد اىل 
االذه�ان اجتماع القيادات الس�نية الذي احتضنته 
االمارات والتي بينها رئي�س مجلس النواب الحايل 

محم�د الحلب�ويس وأحمد عبد الل�ه الجبوري )أبو 
مازن( ورئيس حزب الحل جمال الكربويل والنائب 
محمد الكربويل ومحمد تميم وسعد البزاز ملناقشة 

خطوات تشكيل اإلقليم السني برعاية إماراتية.
وللحديث أكثر حول هذا امللف، أكد املحلل السيايس 
يون�س الكعب�ي، أن »إع�ادة طرح مل�ف االقليم 
الس�ني خالل ه�ذه الفرتة هو محاول�ة انتخابية 
يائس�ة من قب�ل بعض األط�راف الس�نية بهدف 
كس�ب رضا األقلي�ة الجماهريية الت�ي قد ترحب 
به«، معتربا أن »استخدام مثل هذا األمر هو داللة 
عىل إف�الس الكتل السياس�ية الس�نية من آليات 
استعطاف الجماهري كعبارات »املهمشني« وعدم 
وجود م�ن يمثلهم تمثيال حقيقي�ا داخل الربملان 
العراقي«.وق�ال الكعبي، يف ترصي�ح ل� »املراقب 
العراقي« إن »هناك انسياقا واضحا لدى عدد من 
األطراف الس�نية وراء األجندات الخارجية س�واء 
األجنبية أو الخليجي�ة للدفع نحو طرح موضوع 
االقليم السني يف محاولة لتفتيت الوحدة العراقية 
وتقس�يم البلد عىل األسس الطائفية املخطط لها 

أجنبيا وعربيا ولم تتم طيلة الفرتة املقبلة«.
واس�تبعد أن »يت�م نج�اح ه�ذا امل�رشوع س�واء 
خالل الف�رتة الحالية أو املقبل�ة، وكل ما يف األمر 
هو تحريك ملش�اعر بعض الجماهري«، مش�ريا اىل 
أن »املحافظ�ات الغربي�ة تعيش حال�ة متكاملة 
بعض اليشء من حيث اإلعمار واألمان وبالتايل أن 

األقلمة ال تنفع ش�عوب تلك املحافظات«.
ولف�ت اىل أن »أصح�اب األجن�دات الطائفية من 
السياس�يني ل�م يبق له�م يشء يلفت�وا فيه نظر 
جماهريه�م غ�ري »األقاليم« بع�د أن ذهبت رياح 
عبارات »التهميش« للمكون السني واالستماالت 

التي كانوا يطلقوها خالل الفرتة املاضية«. 
وتاب�ع، أن »هن�اك رشخ�ا كب�ريا داخ�ل البي�ت 
الس�يايس الس�ني وخالفات ربما تتضح بش�كل 

أكرب«.

تغريدة

االعالمي مازن الزيدي

   بات واضحاً أن رفع سعر الدوالر 
ق���رار نف���ذه  #البنك_المرك���زي 
خدم���ة لمصارف تابع���ة لجهات 

»غالمية« معروفة.
اتس���اءل لماذا ال يت���م التظاهر 
ام���ام البنك المرك���زي؟ او حتى 
االعتصام امام المصارف والبنوك 
الخاصة المتورطة بسرقة ثروات 

الشعب؟
�� يجب محاس���بة مافي���ا البنوك 
الخاصة التي أثرى اصحابها على 

حساب الناس.

 ما رأيت في منامي ..
اللهم اجعله خيرا. 

م�ا أكتب�ه اليوم ليس مقاال سياس�يا بم�ا يعنيه املق�ال  لكنه رسٌد ملا 
رأيت يف منامي وال أعتقد أنه يحتاج اىل التفس�ري . قبل أن أقص عليكم 
رؤي�اي أود أن أتط�رق اىل ما ش�اهدته يف العام 2005 خالل جلس�ات 
محاكمة املقبور صدام حس�ني حيث حرض أحد الش�هود وهو يحكي 
قصة إعدام والده وثالثة من أصدقائه بقرار من محكمة الثورة حينها 
بتهمة الحلم املش�ؤوم . مخترص تلك القصة أن والد الرجل رأى نفسه 
يف املنام وكأنه بمنصب رئيس الجمهورية بدال من صدام حسني ورأى 
أصدق�اءه أحدهم بمنصب نائب الرئيس ب�دال من عزة الدوني والثالث 
بمنص�ب وزير الدف�اع واآلخر بمنصب محافظ بغ�داد . فحكى ما رآه 
يف املنام همس�ا اىل أصدقائه وهم جالس�ون يف زاوي�ة بإحدى املقاهي 
. س�معهم أح�د )الرفاق( ورفع به�م التقرير النض�ايل واُلقَي القبض 
عليه�م وبعد التعذي�ب ثم التعذيب وصل�وا اىل قاعة إص�دار الحكم يف 
محكم�ة الث�ورة التي أصدرت حكما باإلعدام ش�نقا حت�ى املوت عىل 
الحالم بنفس�ه رئيسا للجمهورية والحكم بالسجن املؤبد عىل املحلوم 
به نائبا للرئيس وبالس�جن ملدة 15 سنة للمحلوم به وزيرا للدفاع و5 
س�نوات للمحلوم به محافظ�ا لبغداد . كان 
مربر الحكم الذي نطقه القايض حينها أنه 
ل�وال أنهم لم يفك�روا يف باطنهم باالنقالب 
عىل مبادئ الثورة والسيد الرئيس القائد ملا 
حلموا بذلك !!! أعود ألقص رؤياي من دون 
أن أخىش عىل نفيس فلم تعد هناك محكمة 
للثورة وال ثورة وال صدام وال حتى أس�واق 
يظه�ر فيها عزة الدون�ي لبيع الثلج . كنت 
نائم�ا مس�تغفرا ربي وعىل وض�وء فرأيت 
نف�يس وكأن�ي جال�س يف مجل�س النواب 
العراق�ي ويف الخ�ط األول من مقاع�د الربملان 
وكان رئي�س املجلس محم�د الحلبويس يدعو للتصوي�ت عىل اتفاقية 
الحكوم�ة مع األكراد بتس�ليمهم أم�وال القروض بأث�ر رجعي وكان 
يجلس بجنب�ه رئيس الوزراء مصطفى الكاظم�ي . تعجبت من طلب 
رئي�س املجلس وتعجبت أكثر من صمت الجميع ثم ثارت ثائرتي حني 
رفع الكل أيديهم باملوافقة إال إثنان أو ثالثة ؟ ’  فنهضت فاقدا صوابي 
صارخ�ا ب�كل ما أس�تطيع من قوة وقل�ت )) جبناء . جبن�اء اىل متى 
تبيع�ون العراق . َس�وََّد الله وجوهكم . النفط تجاوز الس�بعني دوالرا 
والشعب العراقي انتهى بني فقر وجهل ودمار . لعنة الله عليكم . أين 
حقوق البرصة أُمِّ النفط أين حقوق الش�هداء أين الصحة والتعليم أين 
القضاء .. أين ميناء الفاو ...  معقولة . قبلتم بقرقوز رئيس للحكومة 
وصعدتم الدوالر ونهبتم األموال ومسعود يأمركم وأنتم تنفذون . ضاع 
العراق س�ود الله وجوهكم . س�ود الل�ه وجوهكم .. ((  ه�ذا ما قلته 
بالن�ص اُقس�م بالله الع�ي العظيم وصحوت عىل ص�وت من يدعوني 
لتن�اول اإلفطار . الله�م اجعله خريا والحمد الله أننا نحلم كما نش�اء 

وبمنتهى الحرية.

إصبع	عىل	الجرح	..	

منهل عبد األمري المرشدي ..

انخفاض مفاجئ في ساعات تجهيز الكهرباء بكردستان 
ومخاوف حكومية من »غليان الشارع«

انطالق االمتحان التنافسي في الجامعات للمتقدمين للدراسات العليا
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلن�ت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، امس األحد، 
انطالق االمتحان التنافيس يف الجامعات العراقية للقبول 
يف الدراسات العليا.وقالت الوزارة، يف بيان تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه إن »فعالي�ات االمتحان التنافيس 
يف الجامع�ات العراقية للقبول يف الدراس�ات العليا للعام 

ال�درايس 2021/2022 انطلقت ب�إرشاف وزاري مبارش 
وقد توزع املتنافسون عىل ألف وخمسة وثالثني تخصصا 
يف الدراس�ات املفتوحة ضمن برامج الدبلوم واملاجستري 
والدكتوراه«.واشارت الوزارة، اىل أن »توقيتات االمتحان 
امل�ؤرشة ابت�داء م�ن ي�وم ام�س املواف�ق العرشين من 
حزيران ولغاي�ة الثاني والعرشين منه س�يعقبها إعالن 

القبول األويل يف املواق�ع اإللكرتونية للجامعات والكليات 
يف الرابع والعرشين من هذا الشهر فضال عن مدة تقديم 
االعرتاض�ات ثم إع�الن القبول النهائي وإص�دار األوامر 
الجامعية باملقبولني حتى يتسنى لهم املبارشة بالدراسة 
يف التاسع عرش من أيلول املقبل حسب التقويم الجامعي 

املعتمد«.

املراقب العراقي/ كردستان...
أعلنت وزارة الكهرباء يف إقليم كوردستان، 
ام�س األحد، ع�ن تراجع س�اعات تجهيز 
الطاق�ة ع�ىل الش�بكة الوطني�ة يف عموم 
مناط�ق وم�دن اإلقلي�م ج�راء انخفاض 
معدل تزويد الغ�از من محطة »خورمله« 
توقف محطت�ني غازيتني أُخريني بس�بب 

مشكلة فنية.
وقال�ت ال�وزارة، يف بي�ان »خ�الل األي�ام 
القليل�ة املاضية وبس�بب انخفاض انتاج 
الغازي�ة،  )خورمل�ه(  محط�ة  يف  الغ�از 
أربي�ل  يف  غازيت�ني  محطت�ني  وتوق�ف 
جراء مش�كلة فني�ة تراجع مع�دل إنتاج 
الطاق�ة بنس�بة )400( ميغ�اواط أي من 

)3400( ميغ�اواط انخفضت إىل )3000( 
ميغاواط«.

وأش�ار البيان إىل ان »هذا يأت�ي بالتزامن 
مع ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الطلب 

عىل الكهرباء بمقدار 600 ميغاواط«.
ووفق�ا لل�وزارة فإن�ه »منذ بداية ش�هر 
حزي�ران بلغ الطلب ع�ىل الكهرباء 3800 
ميغاواط، وخ�الل األيام القليل�ة املاضية 
وم�ع ارتفاع درجات الحرارة ارتفع معدل 

الطلب إىل 4400 ميغاواط«.
ون�وه البي�ان إىل أن »املش�كلة الفني�ة يف 
املحطتني املتوقفتني س�يتم حله�ا قريبا، 
املس�توى  إىل  التولي�د  كمي�ات  وس�تعود 

السابق«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ْت لجن�ة األم�ن والدف�اع النيابية، 
امس االحد، أنها س�تقدم األسبوع املقبل 
تقريره�ا التفصي�ي اىل رئاس�ة املجلس 
يف  الرتك�ي  التوغ�ل  بش�أن  والحكوم�ة 

األرايض العراقية.
وق�ال عضو اللجن�ة كاط�ع الركابي، يف 
ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»اللجنة ستقدم تقريرها النهائي لرئاسة 

املجل�س ورئاس�ة الحكوم�ة األس�بوع 
االس�تطالع  التقري�ر  وس�يضم  املقب�ل 
ال�ذي قامت به اللجن�ة للتوغل الرتكي يف 

األرايض العراقية«.
وأضاف الركابي، أن »اللجنة اس�تطلعت 
يف األسبوع املايض بجولة ميدانية التوغل 
الرتك�ي يف األرايض العراقي�ة وتجري�ف 
الغاب�ات، إضافة اىل متابعتها الس�تمرار 

القصف الرتكي عىل املناطق العراقية«.

وأش�ار الركابي إىل أن »التقرير س�يضم 
يف فقرات�ه تفاصي�ل كاملة ع�ن التدخل 
امل�وارد  واس�تغالل  الع�راق  يف  الرتك�ي 
الطبيعي�ة العراقي�ة وتجري�ف الغاب�ات 
عينت�اب  غ�ازي  منطق�ة  اىل  ونقله�ا 
الرتكي�ة وتحويله�ا اىل فح�م«، موضحاً 
أن »االنتهاكات الرتكية هذه مش�ابهة ملا 
أقدمت عليه سابقاً يف األرايض السورية، 

وهي تريد تكراره يف األرايض العراقية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
استهجن النائب املس�تقل باسم خشان، امس 
األح�د، التخب�ط النياب�ي بعدم عقد جلس�ات 
الربملان وع�دم حض�ور النواب اىل الجلس�ات، 

الفتا اىل ان املجلس لم يعد ممثال للشعب.
وق�ال خش�ان، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن »الربمل�ان اصب�ح ش�به معط�ل 
بس�بب ع�دم جدي�ة الن�واب بالحض�ور واداء 
الواج�ب الترشيع�ي، فضال ع�ن رؤيتهم بعدم 

اهمية العمل الذي يقومون به«.

واض�اف ان »هن�اك بع�ض االح�داث تح�ول 
دون عق�د جلس�ات الربمل�ان وتخل�ف النواب 
ع�ن الحض�ور، اال ان هناك نواب�اً لم يحرضوا 
باالساس سواء بوجود حدث او عدم وجوده«.

ل�م  الن�واب  »مجل�س  ان  خش�ان،  وأوض�ح 
يع�د ممث�ال للش�عب العراقي، وينبغ�ي اتخاذ 
االج�راءات الخاصة بالنظ�ام الداخي للربملان 
بحق النواب املتغيبني وتطبيق قانون اس�تبدال 
ع�ن  امتنع�وا  الذي�ن  االعض�اء  م�ع  الن�واب 

الحضور«.

االسبوع المقبل.. تقرير مفصل على طاولة 
البرلمان حول االعتداءات التركية

خشان: البرلمان لم يعد ممثال 
للشعب بسبب التعطيل

بغداد..	ضبط	مواد	متفجرة	والقبض	عىل	
عصابة	للخطف	والسرقة	وتجارة	المخدرات املراقب العراقي/ البرصة...

القت القوات االمني�ة، امس االحد، القبض عىل 
12 مطلوبا للقضاء ومصادرة اسلحة واعتدة يف 
محافظ�ة البرصة.وقالت خلي�ة اإلعالم األمني، 
يف بي�ان تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة منه، 
إن »اس�تمرار الق�وات األمني�ة ضم�ن قي�ادة 
عملي�ات البرصة بعملي�ات التفتي�ش والبحث 
عن املطلوبني ومصادرة األس�لحة واالعتدة غري 
املرخص�ة ضمن قاط�ع املس�ؤولية«.واضافت 
بواج�ب  املش�اركة  الق�وات  تمكن�ت  »حي�ث 
اليوم م�ن إلقاء القبض ع�ىل 12 من املطلوبني 
للقض�اء ثالثة منهم وفق املادة 406 من قانون 

العقوبات الجنائي«.
وتابعت الخلية أنه »كما تمكنت القوة املداهمة 
من مصادرة أس�لحة خفيفة وأخرى متوسطة 

واعت�دة مختلف�ة األنواع ضمن مناطق ش�مال 
وجن�وب املحافظة«.واش�ارت اىل أن »املعلومة 
االستخبارية مكنت القوات األمنية من الوصول 
إىل أه�داف مهم�ة وحيوي�ة يف مج�ال تج�ارة 

املخدرات وسالح وكذلك مجرمني آخرين«.

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت قيادة عمليات بغداد، امس 
االح�د، ضب�ط ك�دس م�ن املواد 
املتفج�رة والقب�ض ع�ىل عصابة 
للخط�ف والرسقة وتج�ارة املواد 
املخ�درة يف مناط�ق متفرق�ة من 

العاصمة.
وقال�ت القي�ادة، يف بي�ان تلق�ت 
»املراق�ب العراق�ي« نس�خة منه 
إن�ه »اس�تمرارآ لنه�ج العمليات 
معلوم�ات  ووف�ق  االس�تباقية 
بالتنس�يق  دقيق�ة  اس�تخبارية 
قي�ادة  اس�تخبارات  قس�م  م�ع 

عملي�ات بغ�داد، تمكن�ت فرق�ة 
املش�اة الس�ابعة عرش من ضبط 
ك�دس للم�واد املتفج�رة احتوى 
عب�ارة  ناس�فتني  عبوت�ني  ع�ىل 
ع�ن قذائف عي�ار )155( ملم مع 
)4( قداح�ات تفج�ري ولفات من 
أس�الك التفج�ري، كان�ت مخب�أة 
تحت األرض ضمن مناطق جنوب 
بغداد«، مش�رية اىل انه »تم رفعها 

بدون حادث«.
وأضافت القيادة، أن »فرقة املشاة 
الحادي�ة ع�رش وبالتنس�يق م�ع 
قسم اس�تخبارات قيادة عمليات 

بغداد ومكافحة اإلج�رام تمكنت 
م�ن مداهمة أحد الدور يف منطقة 
بغ�داد  رشق�ي  ش�مال  الش�عب 
وألقت القبض عىل عصابة خطف 
ورسق�ة مكونة من ثالثة متهمني 
ضبط بحوزتهم أس�لحة ودراجة 
نارية وعجلة مرسوقات، مضيفا 
»ألق�ت القبض ع�ىل )6( متهمني 
وفق مواد قانونية مختلفة بينهم 
املخ�درة  امل�واد  بتعاط�ي  اثن�ني 
وضبط بحوزته�م )133( غم من 
م�ادة الكرس�تال من قب�ل قوات 

الفرقة األوىل رشطة اتحادية«.

شرطة	البصرة	تقبض	عىل	12	مطلوبا	للقضاء	

بالــوثيقـة
»ش���قة في بس���ماية« لعائلة الطيار 

الذي استشهد في اليونان.
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االثنين 21 حزيران 2021 العدد 2614 السنة الحادية عشرة

اك�د عضو مجلس النواب جاس�م البخاتي, ان قانون العمل والش�ؤون 
االجتماعية جاهز للتصويت وان س�بب تأخري اقراره كان بسبب إضافة 
رشائح جديدة من املواطنيني لشمولهم بالقانون, مشريا اىل وجود اجماع 
نيابي القرار القانون خالل الدورة الربملانية الحالية .وقال البخاتي  , إن 
” قانون العمل والش�ؤون االجتماعية تم انجازة بش�كل كامل وارس�ل 
اىل اللجن�ة القانوني�ة النيابية العداده ورفعه اىل رئاس�ة مجلس النواب 
لتحدي�د موعد القراره”.وأش�ار اىل “وجود اجماع نياب�ي القرار القانون 
خالل الدورة الربملانية الحالية ملا فيه منفعة للعديد من رشائح املجتمع 
” .وأوضح البخاتي، ان “س�بب تأخري اقراره كان بسبب إضافة رشائح 
جديدة من املواطنيني لشمولهم بالقانون”, مبينا ان “القانون سيشمل 
القطاع الخاص والنقابات املهنية, فضال عن انه س�يعالج العاطلني عن 

العمل وشمول فئات عديده منهم ” .

اجماع نيابي على اقرار قانون 
العمل قبل نهاية الدورة الحالية

اكد عضو مفوضية حقوق االنسان الدكتور فاضل الغراوي أن إستقطاع 
نس�بة ٥٠٪ من نس�بة التعويض الحقيق�ي للممتل�كات املترضرة من 
ج�راء العمليات االرهابية يمثل إنتهاكا صارخا لحقوق االنس�ان .وقال 
الغ�راوي يف بي�ان ان : التعوي�ض وض�ع لج�رب رضر الضحاي�ا وإعادة 
الحال اىل مكان عليه س�ابقا واليحق الي جهة اس�تقطاع اي نسبة من 
التعوي�ض الحقيقي املق�رر من قبل اللجان املختص�ة النه يعد مخالفة 
لقانون التعويضات والدس�تور واملواثيق الدولية يف جرب الرضر.وطالب 
الحكومة ووزارة املالية بالغاء نسبة االستقطاع املقررة بموجب االسس 
املعدة من الوزارة البالغة ٥٠٪ من مبالغ تعويضات امللكية ودفع مبالغ 
التعويضات الحقيقية للمواطنيني املترضرين ومطالبة اللجان الفرعية 
واملركزي�ة ب�االرساع يف حس�م مل�ف التعويض�ات لج�رب رضر ضحايا 

وتسهيل عودة النازحني واعادة تاهيل املناطق املدمرة .

الغراوي : إستقطاع 50 % من نسبة تعويض 
االقت�صاديضحايا اإلرهاب يعد انتهاكا لحقوق االنسان

التخطيط تسمح باستيراد سيارات ذات مواصفات خليجية وتتناسى االختناقات المرورية
قرارات غير مدروسة لم ُتراِع تصميم المدن

فضال عن كون أغلب السيارات من 
مناىشء غري جيدة وتفتقد للمتانة 
, وه�ي وراء آالف الح�وادث الت�ي 

ذهب ضحيتها مئات العراقيني .
الق�رار الجدي�د بحاج�ة اىل آليات 
عمل تضمن نجاحه , ويف مقدمتها 
محارب�ة الفس�اد يف منافذ العراق 
الربي�ة والبحري�ة , وهذا الفس�اد 
وراء دخ�ول بضائع وس�لع رديئة 
, فض�ال ع�ن وجود لج�ان خاصة 
املس�توردة  الس�يارات  لفح�ص 
دخ�ول  م�ن  مخ�اوف  وهن�اك   ,

س�يارات بمودي�الت قديمة تحت 
ش�عار النظام الخليجي  وتساعد 
يف دخولها آليات الفس�اد املعمول 

بها حاليا.
وملعرف�ة املزي�د ع�ن ذل�ك أك�دت 
وزارة التخطي�ط أن رشوط دخول 
الس�يارات ت�م وضعه�ا م�ن قبل 
لجان متخصص�ة وبموافقة ثالث 
وزارات وس�تطبق مطل�ع ش�هر 

أيلول.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة عبد 
الزهرة الهن�داوي إن “املواصفات 

الكث�ري م�ن  القياس�ية تتضم�ن 
بمتان�ة  الخاص�ة  التفاصي�ل 
وأمانه�ا”،  وس�المتها  املركب�ات 
“املواصف�ات س�تكون  أن  مبين�اً 
الخليجية،  للمواصفات  مش�ابهة 
الت�ي تش�رط أن تك�ون املركبات 
عالي�ة الجودة”.وأضاف أن “هذه 
املواصفات كان مقررا أن تطبق يف 
بداية الس�نة الحالية 2٠21 ، لكن 
بس�ب الجائحة تم تأجيل التنفيذ 

إىل شهر أيلول املقبل”.
وأك�د أن�ه  “بع�د األول من ش�هر 
أيلول املقبل، لن تدخل سيارات غري 
العراقية،  للمواصف�ات  مطابق�ة 
الجدي�دة  املودي�الت س�واء  ب�كل 
الت�ي تصن�ع حديث�اً أو املوديالت 
املسموح بدخولها لسنتني أو ثالث 

سنوات”.
وبه�ذا الخص�وص ي�رى الخب�ري 
أن  املالك�ي,  إي�اد  االقتص�ادي 
»خط�وة وزارة التخطيط متأخرة 
جدا , فاملش�كلة ليست بالسيارات 
آالف  يف  لك�ن   , دخوله�ا  املزم�ع 

السيارات التي تعمل داخل العراق 
أو  لتقلي�ل  حل�ول  توج�د  ف�ال   ,
القديمة بحجة  تسقيط املوديالت 

عدم وج�ود تخصيص�ات مالية , 
ف�كان االج�در بال�وزارات أن تجد 
حال لتلك الس�يارات العاملة حاليا 

والت�ي تفتق�د للمتان�ة , فض�ال 
عن ك�ون وزارة التج�ارة ما زالت 
تس�تورد س�يارات جدي�دة , م�ا 

يس�بب تضخم أع�داد الس�يارات 
وبالت�ايل س�تزيد م�ن االختناقات 

املرورية«.
 ( اتص�ال م�ع  املالك�ي يف  وق�ال 
»م�ن  إن�ه  العراق�ي(:  املراق�ب 
املف�رض أن يتم ترحيل س�يارات 
ومودي�الت معينة حتى نس�تورد 
الجدي�د , لك�ن يبدو أن�ه  التوجد 
آليات ملعالجة االختناقات املوروية 
, بل تري�د التخطي�ط أن تضاعف 
تل�ك االختناقات م�ن أجل تحقيق 
االرباح لبعض التجار املقربني من 
النخب السياس�ية دون مراعاة ما 
يح�دث يف الش�ارع من مش�اكل , 
فطيلة االعوام املاضية لم يتم بناء 
جرس جدي�د وال نفق , بل ما زالت 
بعض الطرق مغلقة السباب أمنية 
, ونح�ن بحاجة اىل حل�ول ملعاناة 
املواطن وليس الس�ترياد س�يارات 
جديدة«.م�ن جهته أك�د املختص 
بالش�أن االقتصادي عبد الحسني 
وزارة  »ق�رارات  أن  الش�مري 
التخطي�ط خاطئ�ة , فاالفضل أن 

تت�م معالجة مش�اكل الس�يارات 
الحالية , وإكساء الطرق الداخلية 
والخارجي�ة , فض�ال ع�ن فحص 
الش�ارع  يف  املوج�ودة  الس�يارات 
ولي�س   , متانته�ا  م�ن  للتأك�د 
بأس�ترياد س�يارات جدي�دة تربك 

الشارع أكثر مما هو مرتبك ».
وق�ال الش�مري يف اتص�ال م�ع ) 
»ق�رارات  إن  العراق�ي(:  املراق�ب 
الحكومة جميعها التخدم املواطن 
, ب�ل تخدم التجار واملس�توردين , 
كما أن الفساد يف املنافذ الحدودية 
سيس�مح بدخول س�يارات رديئة 
وموديالت قديمة مقابل رش�اوى 
وعموالت , فالحكوم�ة وأجهزتها 
االمني�ة ل�م تفلح بالس�يطرة عىل 
الفس�اد يف املناف�ذ الت�ي تخض�ع 
ألح�زاب متنفذة , ل�ذا من االفضل 
تأجي�ل القرار , ألن�ه اليخدم أحدا 
س�وى التج�ار , أم�ا مواصف�ات 
حج�ة  فه�ي  وغريه�ا  خليجي�ة 
الس�ترياد س�يارات جديدة إلرباك 

الشارع واملواطن«.

وضع���ت وزارة التخطي���ط ش���روطًا ومواصفات للس���يارات التي 
تس���تورد ما بعد االول من أيلول المقبل ، ومن ضمنها أن تكون 
بمواصفات خليجية لضمان الجودة في تلك الس���يارات ، ويعد ذلك 
القرار إيجابيًا لكنه جاء متأخرًا بعد أن غصت االس���واق بالسيارات 
ذات المواصفات الرديئة والتي س���ببت خس���ائر مالية كبيرة سواء 

للمواطن أو الدولة،  بسبب عدم تحملها أجواء العراق الحارة .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

كش�فت لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار النيابي�ة ، ع�ن قيام 
مس�تثمرين بالتحايل والتالعب من خالل اخذ نس�بة تراوح 
بني 2٥ و 3٠ باملئة من كلف املشاريع، وتنفيذ 1٠ باملئة فقط 
وتركها تتعرض لالندثار، اضافة اىل وجود مشاريع تم تسليم 
دفع�ات مالي�ة اىل املقاولني بش�أنها م�ن دون تنفيذها حتى 

االن.
وق�ال عضو اللجنة النيابية س�الم املالكي ، إن “هناك 4 االف 
مرشوع استثماري متوقف يف عموم البالد، إال انها محالة من 

قبل هيئة االستثمار والوزارات واملحافظات اىل رشكات”.
وأض�اف املالكي، “اغلب هذه املش�اريع بمواقع س�راتيجية 

مهم�ة وتقدر بماليني ال�دوالرات وبقطاعات مهمة س�كنية 
وتجارية وصحية”، الفتا اىل أن “آلية التالعب يف هذه املشاريع 
تبدأ بأخذ املس�تثمر للمرشوع، ثم يمنح نسبة تراوح بني 2٥ 
و 3٠ باملئ�ة من كلفته، لكنه ال ينجز س�وى 1٠ باملئة ويرك 
امل�رشوع ويبقى مهمال لدرج�ة ان الكثري منه�ا تعرضت اىل 

االندثار”.واش�ار اىل أن “اللجن�ة دع�ت هيئ�ة االس�تثمار اىل 
تزويده�ا بقائمة تضم املش�اريع املتلكئة لديه�ا وتفاصيلها 
كاملة من اجل ايجاد الحل�ول الالزمة لها”، مؤكدا أن “هناك 
الكث�ري م�ن الدع�اوى والقضايا ل�دى املحاكم بس�بب نكول 
ال�رشكات وتركه�ا املش�اريع س�واء ببغ�داد او املحافظات، 

والكثري منها حسم، وال تزال بعض الدعاوى عالقة واملشاريع 
معطلة عىل الرغم من الحاجة املاسة لها”.

واقرح املالكي “تش�كيل لجان داخل الوزارات او املحافظات 
مع الرشكات املنفذة للمشاريع وبإرشاف مجلس النواب لحل 

اشكاالت املشاريع االستثمارية العالقة”.

لجنة نيابية: مستثمرون تسلموا 30 % من كلف المشاريع ولم ينفذوا سوى 10 %  

أرقام واقتصاد

مليون دوالر مبيعات البنك 
المركزي وهي بذلك تسجل 

ارتفاعا في االقبال على 
شراء الدوالر
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عامل تم شمولهم بقانون 
الضمان االجتماعي وهناك 
خطط لشمول جميع العمال 

برواتب تقاعدية

500,000

على مدى ربع قرن.. العراق يعد استراتيجية جديدة لتنمية األهوار
أعلن�ت وزارة املوارد املائية ، عن اعداد 
خط�ة س�راتيجية لتنمي�ة مناط�ق 
االه�وار ملدة 2٥ عام�ا قدمتها جهات 
اجنبية، فيما كش�فت عن بلوغ نسب 

الغمر الحالية لألهوار 73 باملئة.
وقال�ت مدي�رة مركز انع�اش االهوار 
لل�وزارة  التاب�ع  الرطب�ة  واالرايض 
إن   ، الش�بيب  روح�ي  عب�د  س�مرية 
“ال�وزارة اع�دت خط�ة س�راتيجية 
لتنمي�ة مناطق االهوار مل�دة 2٥ عاما 
وفق تصميم اس�ايس، قدمتها جهات 
اجنبي�ة، بي�د انه�ا تحت�اج اىل مبالغ 
كب�رية”، مؤك�دة وج�ود “مح�اوالت 
لتوفريها م�ن خالل منظم�ات دولية 

مختصة”.
“الحص�ص  أن  الش�بيب،  وأضاف�ت 
املائي�ة لاله�وار مٔومنة تمام�ا للعام 
الح�ايل”، مبين�ة ان “جمي�ع االه�وار 
اصبح�ت منفصلة ع�ن بعضها وهي 
الحويزة والوس�طى والحم�ار بعد ان 
كان�ت مس�طحا مائي�ا واح�دا يف م�ا 

مىض، وبالتايل اصبح تجهيزها املائي 
مح�دودا، ع�الوة ع�ىل اتخاذ ال�وزارة 
اس�لوب امل�داورة م�ن اج�ل تغذيتها 

ادامته�ا  اس�تمرارية  به�دف  باملي�اه 
مستقبال” .

واوضح�ت أن “نس�ب الغم�ر الحالية 

لأله�وار بلغت 73 باملئ�ة من مجموع 
املساحة الكلية لألهوار البالغة خمسة 
االف و٥٥6 كيلومرا مربعا” مبينة ان 

“الوزارة اعتمدت برامج عمل تضمنت 
فتح منافذ للترصيف، وانشاء بوابات 
املي�اه،  مناس�يب  ع�ىل  للمحافظ�ة 
الرس�بات  م�ن  القن�وات  وتطه�ري 
والقصب وزهرة النيل وانش�اء نواظم 
مختلفة، ما اس�هم يف حركة املياه من 

منطقة اىل اخرى داخل االهوار”.
وأش�ار الش�بيب اىل “وجود تجاوزات 
عىل الحص�ص املائية بني املحافظات، 
الت�ي اصب�ح تأثريه�ا مب�ارشا يف تلك 
الواصل�ة اىل االهوار”، الفتة اىل “اتخاذ 
االج�راءات الالزمة إلزالة البعض منها 

وبموافقات قضائية” .
موظفيه�ا  اغل�ب  “تع�رض  واك�دت 
العامل�ني ع�ىل ازال�ة التج�اوزات  اىل 
قيامه�م  عن�د  مختلف�ة  اعت�داءات 
بعمله�م”، الفت�ة اىل “تاث�ري الجفاف 
الكبري يف التن�وع االحيائي وخصوصا 
بحريات االسماك بسبب قلة املناسيب، 
واخت�الف نوعية املي�اه نتيجة ارتفاع 

نسبة امللوحة يف مياه االهوار”.

ذي قار تنفي وجود هجرة 
واسعة لمربي الجاموس

نف�ى مدير ادارة مش�اريع االهوار واألرايض 
الرطب�ة يف محافظ�ة ذي ق�ار عدن�ان عب�د 
الله املوس�وي، االح�د، االنباء الت�ي تحدثت 
ع�ن هجرة واس�عة ملربي الجام�وس خارج 

مناطق االهوار بسبب جفافها.
وقال املوس�وي ، إن “الترصي�ف الواصل إىل 
نهر الف�رات بمدين�ة النارصي�ة، البالغ 8٠ 
مرا مكعبا يف الثانية، سيحافظ عىل ديمومة 
مس�توى املياه يف اه�وار املحافظ�ة”، نافيا 
“االنباء التي تحدثت عن هجرة واسعة ملربي 
الجام�وس خ�ارج مناط�ق االهوار بس�بب 

جفافها”.
واض�اف أن “حرك�ة مربي الجام�وس تعد 
س�نويا،  األوق�ات  ه�ذه  مث�ل  يف  طبيعي�ة 
إذ  يلج�ؤون اىل املناط�ق الت�ي يكث�ر فيه�ا 
امل�اء ضم�ن االهوار، ليع�ودوا يف م�ا بعد اىل 
مناطقه�م االصلي�ة”، مؤك�دا ان “ الع�راق 
بالرغم من أنه يمر بموس�م جفاف، بيد أنه 
ال مخ�اوف م�ن اي ارضار كبرية ق�د تلحق 

بسكان االهوار”.

الزبير تستعد لتشييد أكبر 
مجمع حكومي متكامل

أعلن قائممقام الزبري يف محافظة البرصة عباس 
الس�عيدي ، ع�ن اس�تعداد وزارة النفط لتش�ييد 
أكرب مجم�ع حكومي متكامل بقيم�ة 28 مليونا 
و٥٠٠ أل�ف دوالر يف القضاء.وقال الس�عيدي ، إن 
“املجم�ع الحكومي الذي تربع�ت به وزارة النفط 
للقض�اء النفطي يتضمن تش�ييد  نحو 12 دائرة 
حكومية ملختل�ف الوزرات هي متناث�رة حالياً يف 
داخ�ل وأطراف القضاء تس�تغرق م�ن املواطنني 
أوقات�اً طويل�ة إلنج�از معامالتهم”.وأض�اف أن 
“األقس�ام الهندس�ية والفنية أنجزت 3 دراسات 
س�راتيجية لتطوير قضاء الزبري، أكثرها أهمية 
تل�ك الت�ي تجعل من القض�اء مرك�زاً للصناعات 
التحويلي�ة النفطي�ة والبروكيمياي�ة والزراعية 
واملوان�ئ الجافة”، موضحاً أن “الدراس�ات تركز 
عىل إقامة شبكة نقل شامل حول وداخل القضاء 
ورب�ط مواقعه اإلنتاجية والصناعية باملحافظات 
م�ن جه�ة والطرق الرسيع�ة ومين�اءي أم قرص 
والف�او من جه�ة أخ�رى، وكذلك تطوي�ر املركز 
التجاري للقضاء، وتشييد مدن صناعية وتجارية 

وسكنية”.

نائبة : الحكومة ال تمتلك أي تصور او 
ح�ددت وزارة الصناعة واملعادن، أس�باب توقف تصنيع برامج حقيقية بشأن البطاقة التموينية  

الس�يارات يف الع�راق، فيما أش�ارت إىل الس�عي لتصنيع 
السيارات املرغوبة لدى املواطنني يف األسواق.

وق�ال مدير عام الدائرة الفنية يف ال�وزارة نارص املدني ، 
إن “العراق يمتلك الرشكة العامة لصناعة السيارات منذ 
س�نة 197٠، وهي متخصصة بتجميع السيارات بأنواع 
عدي�دة”، مبيناً أن “وزير الصناعة منه�ل عزيز الخباز، 
ه بأخذ نموذج من الس�يارات املرغوبة لدى املواطنني  وجَّ
يف األس�واق العراقية ومحاولة تصنيع خطوط السيارات 

بالتعاون مع القطاع الخاص”.
وأضاف أن “مشكلة السيولة النقدية ورأس املال هي من 
تس�بب يف ايقاف تلك املصانع”، مش�رياً إىل أنه “ال يمكن 
منح موازنة لتلك املصانع، بوصفها تمول نفسها ذاتياً”.
وأعلن�ت وزارة الصناع�ة، يف وق�ت س�ابق، ع�ن إع�ادة 
تش�غيل 16 معم�اًل وخطاً إنتاجياً، منه�ا مرشوع إنتاج 
بطاري�ات بغ�داد، فيما حددت أس�باب توق�ف مصانع 

الحديد والصلب.
وقال املتحدث باس�م الوزارة مرتىض الصايف، إن “وزارة 
الصناعة واملعادن تبنَّت مرشوعاً وطنياً وخطة طموحة 
إلعادة تأهيل وتش�غيل املصانع املتوقفة والبالغ عددها 

83 معم�اًل “.وأضاف، أن “تلك املعامل توقفت ألس�باب 
أم�ا تعرضه�ا للدم�ار أو لالرهاب أو لتق�ادم خطوطها 
ومكائنه�ا أو لع�دم وجود جدوى من تش�غيلها بس�بب 
انفتاح الس�وق واملنافس�ة غري العادلة مع املس�تورد”، 
الفت�ًا إىل أن “ال�وزارة وضع�ت خطط�اً قص�رية األم�د 
ومتوسطة االمد وبعيدة األمد حسب نوع ونسبة الرضر 

يف تلك املصانع واملعامل”.

الصناعة تسعى لتصنيع سيارات مرغوبة لدى المواطنين
اكدت عض�و مجلس النواب زيت�ون الدليمي, ان 
الحكومة والحكومات السابقة التمتلك أي تصور 
عن البطاقة التمونية لكونها بعيدة كل البعد عن 
اعداد برامج حقيقي�ة واحصاء واقعي للطبقات 
الفق�رية واملعدوم�ة , مبين�ة ان املجم�ل الع�ام 

لتوزيع م�واد البطاقة وبضمنه�ا الطحني توزع 
لثمانية اشهر فقط .

الحالي�ة  الحكوم�ة   ” ان   , الدليم�ي   وقال�ت 
والحكوم�ات الس�ابقة فش�لت يف دع�م البطاقة 
التموني�ة م�ن حي�ث توفريها بش�كل ش�هري , 
إضاف�ة اىل ت�ردي وتقلي�ل الكمي�ات املمنوح�ة 
ملس�تحقيها ” , مش�رية اىل ان ”  املجم�ل الع�ام 
لتوزيع م�واد البطاقة وبضمنه�ا الطحني توزع 

لثمانية اشهر فقط”  .
وأضاف�ت ان “الحكوم�ة ال تمتل�ك أي تصور عن 
البطاق�ة التموني�ة لكونه�ا بعي�دة كل البعد عن 
اعداد برامج حقيقي�ة واحصاء واقعي للطبقات 

الفقرية واملعدومة” .
وكان�ت لجنة االقتصاد واالس�تثمار ق�د انتقدت 
وزارة التخطيط لفشلها يف اعداد بيانات حقيقية 
وواقعي�ة للرشائح املس�تحقة ملف�ردات البطاقة 
التمونية , مقرحة اىل تصنيف رشائح املستحقني 

وغري املستحقني اىل أربعة فئات .
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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 r

المسارات السياسية تتلكأ بفعل »المؤامرات«

المراقب العراقي/ متابعة
بع�د أش�هر ع�ى تكلي�ف رئي�س 
تي�ار املس�تقبل، س�عد الحري�ري، 
بتش�كيل حكومة جدي�دة يف لبنان، 
الت�ي  املهم�ة  تل�ك  نج�اح  وع�دم 
السياس�ّية  األزم�ات  لتفاق�م  أدت 
ركزت  واالجتماعّية،  واالقتصادّي�ة 
ع�ى  مؤخ�راً  اللبناني�ة  الصح�ف 
ع�ودة التهدئ�ة إىل خط الرئاس�تني 
األوىل والثاني�ة، لكنه�ا اس�تبعدت 
تش�كيل الحكومة يف الوقت الحايل، 
فيما ح�ث االتح�اد األوروب�ّي عى 
رضورة تش�كيل الحكومة الحتواء 
االزمة االقتصادّي�ة، يف ظل الخالف 
الس�يايّس الكبري الذي يعيشه لبنان 
منذ ع�ودة الحريري من االختطاف 
يف الس�عودية حيث فشلت األطراف 
السياسّية يف انجاز أّي ملف من ذلك 

الحني.
أش�ارت  الخص�وص،  ه�ذا  ويف 
صحيفة »البناء« اللبنانّية نقالً عن 
مص�ادر تواك�ب املس�ار الحكومي 
والعالق�ات السياس�ّية ع�ى مثلث 
)بعبدا - بيت الوسط - عني التينة(، 
إىل أّن »املس�اعي الت�ي قادها حزب 
بالتفاه�م  اللبنان�ّي نجح�ت  الل�ه 
ع�ى عزل الش�ارع ع�ن التجاذبات 
عش�ية ي�وم اإلرضاب ال�ذي دع�ا 
إلي�ه االتح�اد العمايلّ الع�ام وأيدته 
الثالث�ة )تيار املس�تقبل  األط�راف 
والتيار الوطني الحر وحركة أمل(، 
وأّن الدع�وات للتهدئ�ة بدأت تظهر 
يف تراج�ع الخطاب التصعيدّي الذي 
بل�غ أعى درجاته يف الفرتة األخرية، 
وال يبدو أن هناك جديداً عى املسار 
الس�يايّس حت�ى لو ع�ادت مبادرة 
رئيس مجلس الن�واب نبيه بري اىل 

التداول.
وتتح�دث املعلوم�ات أّن االنفج�ار 
الس�يايّس الذي ش�هده لبن�ان كان 
نتيج�ة قناعة رئي�س الجمهورية، 
ميش�ال ع�ون، وفريق�ه أن فرصة 
اعتذار الحريري ع�ن مهمته كانت 
قد الحت، بعد تأّك�د تلقيه نصيحة 
من ويل العه�د اإلماراتّي، محمد بن 
زايد، بعدم التوّرط بتشكيل حكومة 
من دون ال�رىض الكامل لويل العهد 
السعودّي، محمد بن سلمان، وأن ال 
مصلحة بالدخول يف رهانات تغيري 
موق�ف اب�ن س�لمان بف�رض أمر 
واق�ع قد يتس�بب بإغضاب�ه أكثر، 
يف الوق�ت ال�ذي كان يحظ�ى في�ه 
الحريري بغط�اء الس�عودية مالّياً 
ومعنوّي�اً إلدارة تي�اره الس�يايّس، 

لكن منذ حادث خطفه بات يش�عر 
بأن الس�عودية تخلت عنه بش�كل 

واضح.
كذلك، فإّن الحريري كان عى عتبة 
اإلعالن ع�ن االعتذار قبل أن يتدّخل 
رئي�س مجل�س الن�واب ويحّمل�ه 
مسؤولية ما سيحدث بعد ذلك، ألن 
االعتذار س�يفتح باب االستشارات 
وتس�مية بديل لرئاس�ة الحكومة، 
ول�ن يكون مقب�والً م�ن الحريري 
اعتب�ار الرشاكة يف ذلك اس�تهدافاً 
ل�ه فرتاج�ع ع�ن االعت�ذار، وكان 
وقع األمر صادماً يف الرئاس�ة التي 
ش�عرت أن »اللقمة وصلت اىل الفم 
وضاع�ت«، لكن املص�ادر تقول إّن 
األمر انته�ى اآلن والحريري رصف 
النظ�ر ع�ن االعت�ذار ع�ى األق�ل 
مرحلي�اً، وتوقع�ت أن يعود رئيس 

التي�ار الوطن�ي الحر لإلع�الن عن 
دع�وة ب�ري الس�تئناف مبادرت�ه، 
لتش�كيل حكوم�ة برئاس�ة س�عد 

الحريري.
ويلع�ب ح�زب الل�ه دوراً مهم�اً يف 
خف�ض منس�وب التوتر الس�يايّس 
األط�راف  كل  ب�ني  واإلعالم�ّي 
املتنازع�ة والحؤول دون انتقاله إىل 
الشارع اللبنانّي، ودعا الحزب كافة 
الفرق�اء إىل إبق�اء الخ�الف تح�ت 
اإلطار الس�يايّس املضبوط وتجنب 
االتف�اق  كان  ح�ال  يف  الش�وارع 
متع�ذراً،  الحكوم�ة  تألي�ف  ع�ى 
وذل�ك للحف�اظ ع�ى الح�د األدنى 
اله�ادئ  الس�يايّس  الخط�اب  م�ن 
واالس�تقرار األمنّي يف ظل األوضاع 
االقتصادّي�ة واالجتماعّية املتفجرة 

يف هذا البلد.

وإّن األولوّي�ة بالنس�بة للحري�ري 
ه�ي للتألي�ف قب�ل االعت�ذار، الذي 
يبقى خياراً مطروحاً، وليس هروباً 
م�ن املس�ؤولية بقدر م�ا هو عمل 
وطنّي، إذا كان يسّهل عملّية تأليف 
حكومة جديدة، ُيمكن أن تساهم يف 
إنقاذ البلد، بحس�ب تغريدة له عى 
توي�رت، فيما أوض�ح رئيس الحزب 
االش�رتاكي ولي�د جنب�الط، أّن�ه ال 
يمك�ن االس�تمرار يف م�ا أس�ماها 
»الحالة االنتظارّية« من قبل بعض 
املس�ؤولني خاصة أّن البالد ترتاجع 
يوم�اً بعد آخر يف غي�اب الحكومة، 
مؤّك�داً أّن األوان ق�د ح�ان لجع�ل 
التس�وية فوق كل اعتبار بعيداً عن 

الحسابات الشخصية الضيقة.
ويف ه�ذا الش�أن، بّين�ت صحيف�ة 
البن�اء أن كاف�ة األط�راف س�لّمت 

بصعوبة تألي�ف الحكومة اللبنانّية 
يف املدى املنظور، بسبب فشل القوى 
السياس�ّية الداخلي�ة يف التوصل إىل 
تسوية سياسّية بعدما كان الخارج 
يتدخل بش�كل دائم لفرضها، وهذا 
والدوح�ة  الطائ�ف  يف  حص�ل  م�ا 
وتس�وية ال��2016، لذل�ك ينتظ�ر 
الفرق�اء اللبناني�ون تدخ�ل القوى 
الخارجّي�ة بعد إنج�از االتفاقات يف 
امللفات الك�رى كاالتف�اق النووي 
اإليران�ّي والح�ل الس�يايّس للحرب 
يف اليم�ن وتألي�ف حكوم�ة جديدة 
يف س�ورية إضاف�ة إىل ظهور نتائج 
 – اإليران�ّي  الس�عودي  الح�وار 
الس�ورّي، وبالتايل انعكاس املشهد 

اإلقليم�ّي الجدي�د ع�ى لبن�ان.
ويف النهاّي�ة، ع�ادت أزمة تش�كيل 
الحكوم�ة اللبنانّي�ة ومعه�ا مل�ف 

األزمات املتفاقمة يف البالد إىل املربع 
األول، ما يعني مزيداً من التداعيات 
مختل�ف  ع�ى  الس�لبّية  البالغ�ة 
االقتصادّية  وباألخص  املس�تويات 
واالجتماعّي�ة كما تق�ول الوقائع، 
وس�ط تنبؤات تش�اؤمّية وشكوك 
احتم�االت  أّي  حي�ال  متعاظم�ة 
إيجابّي�ة من ش�أنها إع�ادة إحياء 
اآلم�ل يف قضّية تش�كيل الحكومة 
اللبنانّي�ة الجدي�دة، رغ�م الهدن�ة 
غ�ري املعلن�ة الت�ي تحدث�ت عنه�ا 
وس�ائل إعالم لبنانّية بني رئاستي 
الجمهوري�ة ومجلس الن�واب بعد 
الت�ي  العنيف�ة  الس�جاالت  ح�رب 
انفجرت بينهما مؤخ�راً، بالتزامن 
م�ع الرف�ض الس�عودّي الواض�ح 
برئاس�ة  حكوم�ة  أّي  لتش�كيل 

الحريري.

المراقب العراقي/ متابعة
تعقد محكمة أمن الدول�ة يف األردن، اليوم االثنني، 
أوىل جلساتها بمحاكمة املتهمني بقضية »الفتنة«.
وستتم محاكمة كل من وزير التخطيط والتعاون 
الدويل واملالية األسبق، باسم عوض الله، والرشيف 

عبد الرحمن حسن زيد حسني.
ويف تفاصيل هذه املحاكمة، تجدر اإلش�ارة، إىل أن 
قرار الظ�ن الذي صدر بحق املش�تكى عليهما من 
قب�ل مدعي ع�ام املحكمة، تضم�ن تهمتي جناية 
»التحري�ض عى مناهضة نظام الحكم الس�يايس 
القائم يف اململكة باالش�رتاك، خالف�ا ألحكام املادة 
149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 

وتعديالته وبداللة املادة 76 من القانون ذاته«.
باإلضاف�ة إىل ما س�بق، جدير بالذكر أنه أس�ند إىل  
باس�م عوض الله، والرشيف عبد الرحمن حس�ن 
زي�د حس�ني جناي�ة »القي�ام بأعمال من ش�أنها 

تعري�ض س�المة املجتمع وأمنه للخط�ر وإحداث 
الفتنة باالش�رتاك خالفا ألحكام املادتني 2 و7 عى 
ط م�ن قانون منع اإلرهاب رقم 55 لس�نة 2006 
وتعديالت�ه وبداللة امل�ادة 7 و من القان�ون ذاته، 
وحيازة م�ادة مخ�درة بقصد تعاطيه�ا وتعاطي 
امل�واد املخدرة خالفا ألحكام امل�ادة 9/أ من قانون 
املخدرات واملؤثرات العقلية رقم 23 لس�نة 2016، 

واملسندة للمشتكى عليه الثاني«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن املتحدث بإس�م القوات املس�لحة اليمنية العميد يحيى رسيع، أن 
الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية 
نوع )سكان إيغل Scan Eagle( بصاروخ أرض جو، وذلك أثناء قيامها 
بأعمال عدائي�ة يف أجواء منطقة املش�جح بمديرية رصواح بمحافظة 

مأرب شمال اليمن.
واش�ار رسيع اىل أن »عملية االس�تهداف موثقة بعدسة اإلعالم الحربي 

وسوف يتم بث مشاهد العملية وحطام الطائرة الحًقا إن شاء الله«.
وش�دد رسي�ع ع�ى أن »الق�وات املس�لحة ل�ن تأل�وا جه�ًدا يف القيام 
بمس�ؤولياتها يف حماي�ة األج�واء اليمني�ة والتص�دي ل�كل العمليات 

العدائية«.

الدفاعات الجوية اليمنية 
تسقط طائرة تجسسية أمريكية 

في مأرب

السيد نصر اهلل لرئيسي: 
المقاومون يرون فيكم حصنًا 

بمواجهة المعتدين

المراقب العراقي/ متابعة...
أب�رق األم�ني العام لحزب الله الس�يد حس�ن نرص الله مهنئ�اً الرئيس 

اإليراني املنتخب إبراهيم رئييس.
وب�ارك الس�يد ن�رص الله للس�يد رئييس: »الف�وز الكبري بثقة الش�عب 

العظيم وانتخابكم رئيساً يف مرحلة حساسة من تاريخ إيران«. 
وقال: »فوزكم أحيا آمال الش�عب اإليراني وشعوب منطقتنا باملستقبل 
وبالق�درة عى مواجهة التحديات«، مضيف�اً: »يتطلع إليكم املقاومون 
واألح�رار ويرون فيكم حصناً وس�نداً قوي�اً يف مواجهتكم ومقاومتكم 

ضد املعتدين«.
وتلق�ى رئييس رس�ائل تهنئ�ة بفوزه من رؤس�اء العال�م، كذلك هنأت 
حركة املقاومة اإلس�المية »حم�اس«، قائد الثورة اإلس�المية يف إيران 
والجمهورية اإلس�المية يف إيران، قيادة وشعباً، بمناسبة إنجاز ونجاح 

عملية االنتخابات الرّئاسية.
كم�ا باركت فصائل فلس�طينية انتخ�اب إبراهيم رئي�يس بعد اإلعالن 
رس�مياً عن فوزه، وتثمن »الدور اإليراني الكبري يف دعم حقوق ش�عبنا 

الفلسطيني ومقاومته«.

المراقب العراقي/ متابعة...
عب�اس  اإليران�ي،  الخارجي�ة  وزي�ر  مس�اعد  ق�ال 
عراقج�ي، األح�د، إن جمي�ع وثائق االتف�اق النووي 

اإليراني أصبحت شبه جاهزة.
وأوض�ح عراقجي الذي يق�ود املفاوضني اإليرانيني يف 
فيين�ا أن جميع وثائق االتفاق أصبحت ش�به جاهزة 

وتم حل بعض الخالفات والبعض اآلخر باق.
وتاب�ع بقوله »ح�ان الوقت مل�ن يفاوضوننا يف فيينا، 
التخ�اذ قراره�م بع�د وضوح املج�االت الت�ي يمكن 

حله�ا واألخ�رى املس�تحيلة«. وأك�د كبري مس�اعدي 
وزي�ر الخارجي�ة اإليران�ي أن أط�راف املفاوضات يف 
فيين�ا إلحي�اء االتفاق الن�ووي، اقرتبوا أكث�ر من أي 
وق�ت م�ى إىل االتفاق، موضح�ا يف الوق�ت ذاته إىل 
أن الوص�ول إىل اتف�اق نهائي ليس باملهمة الس�هلة. 
وأشار إىل أنه بعد جولة املفاوضات التي بدأت الجمعة 
وتنتهي الس�بت: »اقرتبنا أكث�ر من أي وقت مى إىل 
االتفاق، لكن س�د الفجوات بيننا وبني االتفاق بشكل 

نهائي ليس باملهمة السهلة، ويحتاج إىل قرارات«.

وتابع »من أجل اتخاذ القرار سوف نعود إىل عواصمنا 
لك�ن لي�س للتش�اور فقط ب�ل التخ�اذ الق�رارات«، 
مضيًفا »اجتماع اليوم هو االجتماع األخري من جولة 
املفاوض�ات الحالية، وهناك بعض املش�اكل تم حلها 

والبعض االخر قائم«.
ولف�ت إىل أن�ه »أصب�ح م�ن الواض�ح الي�وم ما هي 
املجاالت املمكنة التي يمكن حلها وما هو املس�تحيل، 
لذا فقد حان الوقت لجمي�ع األطراف، وخاصة أولئك 

الذين يفاوضننا التخاذ قرارهم«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ش�نت قوات االحتالل الصهيوني، األح�د، حملة دهم 
وتفتي�ش اعتقل�ت خاللها ع�دًدا من الفلس�طينيني 
بالضفة الغربية والقدس املحتلتني، فيما واصل أهايل 
بلدة بيتا جنوب�ي نابلس فعاليات اإلرب�اك اللييل عى 

جبل صبيح.
وأفادت مصادر فلس�طينية أن ق�وات العدو اعتقلت 
ش�ابني بع�د أن داهم�ت منزليهم�ا يف بل�دة اليامون 
بجن�ني، واس�تولت عى دراجت�ني ناريت�ني. واندلعت 
مواجهات بني الشبان وقوات العدو يف البلدة، أطلقت 

خاللها قنابل الصوت والغ�از باتجاههم، دون وقوع 
إصابات. ويف السياق ذاته، اقتحمت قوات العدو قرية 
الطيب�ة غرب جنني، وداهمت منزل مواطن وفتش�ته 
واستجوبت ساكنيه. ويف نابلس، استمرت املواجهات 
الليلية يف بلدة بيتا جنوبي نابلس، واس�تخدم نشطاء 

م�ن “وح�دة اللي�زر” األض�واء إلرب�اك املس�توطنني 
بالبؤرة االستيطانية املقامة عى جبل صبيح.

وهاج�م مس�توطنون ملثم�ون مركب�ات املواطنني 
بالحجارة فيما حدث إطالق نار قرب قرية دير رشف 

غرب نابلس.

طهران: جميع وثائق االتفاق النووي أصبحت شبه جاهزة

قوات االحتالل تشن حملة اعتقاالت في الضفة والقدس

واشنطن بوست: بايدن يروج للديمقراطية في 
الخارج ويتغاضى عن التهديدات الداخلية

تقرير بريطاني: االحتالل الصهيوني 
يتحمل مسؤولية الكارثة الصحية بغزة

محكمة أمن الدولة األردنية تعقد أولى 
جلساتها بقضية »الفتنة«

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
قالت صحيفة واش�نطن بوس�ت إن الرئي�س األمريكي 
جو باي�دن الذي كان ي�روج للديمقراطي�ة يف أول رحلة 
خارجية له منذ توليه الحكم، يواجه تحديات يف القضية 

نفسها داخل الواليات املتحدة.
فبعد عودته يف جولته األوروبية يوم األربعاء املايض، قال 
باي�دن: »لم أتوقع أبدا، مهما كان الرئيس ترامب مقنعا، 
أن يك�ون لدينا أش�خاص يهاجم�ون ويقتحمون أبواب 
كابيت�ول الواليات املتحدة«، يف إش�ارة إىل أحداث اقتحام 
الكونج�رس يف 6 كانون الثاني باس�م الرئيس األس�بق، 
وتابع بايدن قائال: »ل�م أتوقع أن يحدث هذا، ولم أتوقع 

أن أراه يف حياتي«.

لكن�ه ع�اد ليق�ول إن الهجوم ق�د أكد ببس�اطة ما كان 
يتعلمه دائما من قبل الجميع بدءا من أساتذته يف العلوم 
السياس�ية وحتى زمالئه الس�ابقني يف مجلس الشيوخ، 
وهو أن كل جيل عليه أن يعيد تأس�يس قاعدة قتاله من 

أجل الديمقراطية.
وقالت واش�نطن بوس�ت إن أب�رز رس�الة لبايدن خالل 
جولته التي اس�تمرت أكثر من أسبوع كانت الحاجة ألن 
تس�ود الديمقراطية عى االستبداد فيما وصفه باعتباره 

التهديد الوجودي للقرن الحادي والعرشين.
ورأت الصحيف�ة أن باي�دن يف معركت�ه للرتوي�ج لقي�م 
الديمقراطية يف الخارج يخاطر بأن يبدو وكأنه يتغاىض 

عن التهديدات التي تشهدها بالده.

المراقب العراقي/ متابعة ...
س�لط موقع »ميدل إيست مونيتور« 
الضوء عى ندوة حول الوضع الصحي 
يف قط�اع غزة الفلس�طيني املحارص، 
خلصت إىل تحميل االحتالل اإلرسائييل 

املسؤولية عن التدهور الكبري هناك.
ونظ�م املوق�ع الن�دوة بالتع�اون مع 
تجمع األطباء الفلسطينيني يف أوروبا 
الخمي�س،   ،)PalMed Europe(

بمشاركة خراء غربيني.
ونقل تقرير ل�«ميدل إيست مونيتور« 
ح�ول الندوة، عن الطبي�ب النرويجي 
وخب�ري الش�ؤون اإلنس�انية، مادس 

جيل�رت، تأكيده إن املش�كلة الطبية 
الرئيس�ية يف قطاع غزة هي االحتالل 

اإلرسائييل بحد ذاته.
وتناول جيلرت ومش�اركون آخرون 
يف الندوة حصيلة الغارات الجوية التي 
ش�نها االحتالل عى قطاع الصحة يف 

غ�زة واآلث�ار املرتتب�ة عليه�ا. 
 PalMed وق�دم رئيس مجل�س إدارة
ملح�ة  مش�ارقة،  ري�اض   ،Europe
موج�زة عن حال�ة القط�اع الصحي 
يف غ�زة والتحدي�ات الت�ي يواجهه�ا 
عى م�دى الس�نوات الخم�س عرشة 

املاضية.

االثنين 21 حزيران 2021 العدد 2614 السنة الحادية عشرة

السعودية عثرة في طريق تشكيل الحكومة اللبنانّية

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف املحامي الدويل خالد أبو بكر، مستشار 
قن�اة  هيئ�ة  رئي�س  ربي�ع،  أس�امة  الفري�ق 
السويس، يف قضية السفينة »إيفرجيفن«، عن 

تطورات جديدة بشأن التعويضات.
وأضاف أبو بكر، خالل نظر الدعوة املقامة من 
الهيئة أمام املحكمة االقتصادية باإلسماعيلية، 
مناس�با  عرض�ا  تلق�ت  الس�ويس  »قن�اة  أن 
م�ن مالك الس�فينة، وج�ار بحث�ه ووافق عى 
إعطائهم أج�ال قصريا إلنهاء ه�ذا العرض، إذا 
ما طلبوا ذلك«، بينما طلب دفاع مالك السفينة 

مهلة مناسبة إلنهاء القضية وديا.
االبتدائي�ة  باملحكم�ة  األوىل  الدائ�رة  ونظ�رت 
االقتصادية باإلس�ماعيلية، قب�ل قليل، البت يف 
الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، املقامة 
من قب�ل هيأة قن�اة الس�ويس، لتثبيت الحجز 
التحفظي املوقع عى سفينة الحاويات البنمية 

EVER GIVEN التي جنحت بقناة السويس يف 
23 آذار املايض.

وكان�ت هيأة قناة الس�ويس قدمت تس�هيالت 
الحاوي�ات  املالك�ة لس�فينة  كب�رية للرشك�ة 
البنمي�ة EVER GIVEN، لس�داد التعويضات 
بعد بتخفيض قيمة التعويضات املطلوبة خالل 
التفاوض بنسبة 40%، حيث تم تخفيض املبلغ 
من 916 مليون دوالر إىل 550 مليون دوالر، عى 
أن يتم س�داد 200 مليون دوالر كدفعة مقدمة، 
فيم�ا يت�م س�داد 350 ملي�ون دوالر الباقي�ة 
كخطاب�ات ضمان يتم اصدارها يف بنك من فئة 
ال�� » A class »، يف م�رص، وه�و العرض الذي 
ل�م يلق قبوال حتى اآلن م�ن الرشكة املالكة، إال 
أن مبل�غ التقاىض حت�ى اآلن أمام املحكمة هو 
916 مليون دوالر و526 ألف دوالر و495 دوالر، 
باإلضاف�ة إىل الفوائ�د التجاري�ة بواقع 5% من 

تاريخ املطالبة حتى سداد املبلغ.

هيأة قناة السويس تتلقى »عرضًا مناسبًا« 
لحل قضية السفينة »إيفرجيفن«



يعد موضوع السياس�ة املائية موضوع حساس التقل خطورته عن 
خط�ورة امتاك اي س�اح عس�كري غري تقلي�دي اذا اردن�ا املبالغة 
قلياً وهو تحدي خطري لام�ن الغذائي للدول التي يعتمد اقتصادها 
بشكل مبارش عىل املياه التي تنبع من خارج اراضيها واخص بالذكر 
دول املنب�ع التي لديها تم�اس جغرايف ومصالح واطم�اع داخل دول 
املص�ب او نتيجة اتخاذها مواقف سياس�ية واضحة رصيحة تتعلق 
بح�ركات املعارضة او الحركات االنفصالية ال�خ ونرضب مثاالً عىل 
ذلك الجارتني تركيا وايران، ال يخفى عىل احد ان موقف العراق اليوم 
من موضوع املحافظة عىل املياه وتقنينها ومواكبة العالم يف تحديث 
خططه االنمائية لخلق اسرتاتيجيات ناجعة ضعيف للغاية خصوصاً 
بعد ان بدأت تركيا بأستغال الوقت لبناء سدود كان من املفرتض ان 
يبدأ العراق ببناءها يف نفس الفرتة الزمنية او حتى قبلها اي يف مطلع 
ثمانينيات الق�رن املايض اال ان الحروب والحصار االقتصادي وبقية 

واالزمات حالت دون تحقيق ذلك.
واذا اردن�ا اخذ نظرة رسيعة عىل ماتش�كله امل�وارد املائية يف العراق 
فالتقاري�ر تش�ري اىل ان ٣٠٪ من املي�اه تعتمد عىل االمطار ونس�بة 
7٠٪ عىل املياه القادمة من تركيا وايران حيث لم تس�تغل الحكومات 
العراقي�ة املتعاقبة بعد عام ٢٠٠٣ فرصة رفع العقوبات االقتصادية 
وانفت�اح البلد عىل العالم الخارجي كبوابة حقيقية لتفعيل هذا امللف 
ولم يس�تغل السياس�يني فرصة وج�ود امليزاني�ات االنفجارية التي 
رصدت منذ س�قوط النظ�ام الس�ابق ولحني تهاوي اس�عار النفط 
لغرض بناء س�دود عماقة او وضع خطط مائي�ة متطورة اعتماداً 
عىل اس�رتاتيجيات ذكية كانت تركيا قد س�بقتنا به�ا بوقت طويل ، 
وانم�ا رص�دت تلك االم�وال لغرض ترقيع وتحش�ية س�دود املوصل 
ودربندخ�ان الل�ذان ت�م انش�اءهما ع�ام ١٩٦١ وع�ام ١٩٨٦ وهما 
الي�وم بمثاب�ة العجوز الكهل ال�ذي اليقوى حتى عىل س�ماع صوت 
هطول االمطار ، واليس�تبعد ان تكون حت�ى يف عملية الرتقيع وجود 
اغراض سياس�ية قد تقف خلفها اطراف دولي�ة للحيلولة دون بناء 
تلك الس�دود من اجل ايص�ال الوضع الس�يايس واالقتصادي للعراق 
اىل مرحل�ة الرضوخ والقب�ول بجميع اإلماءات الت�ي تفرض نتيجة 
احتياج�ه للحصص املائية وربما تكون من تلك االس�باب هي عرقلة 
اي مس�اعي ترمي اىل تهيئة الظروف السياس�ية املناس�بة النفصال 

الكورد بدولة مستقلة وهذا ما وصفه اردوغان باغاق الصنبور .
والنقطة املهمة يف ذلك هو ان ملف املياه هو احد  اهم ملفات تمكني 
الس�يادة العراقية اذا ما اخذنا بنظر االعتبار التهديد االقليمي القادم 
م�ن ارسائيل الت�ي اس�تفادت فعلياً م�ن جميع االزم�ات يف الرشق 
االوس�ط مثل قضايا املي�اه العالقة بني الع�راق وتركيا, حيث قدمت 
ارسائيل لرتكيا مس�اعداتها من خرباء ومهندس�ني وفنيني يف مجال 
الري تابعني لل�رشكات االرسائيلية واقناع تركيا بإقامة مش�اريعها 
لتنفيذ ٣٠ سدا عىل نهر الفرات بتكلفة ٢١ مليار دوالر امريكي وهذا 
م�ا الحق رضراً كبرياً بالعراق كون�ه يقع يف نهاية مجرى النهر وهذا 
التعاون اله�ادف اىل اضعاف العراق واملنطقة العربية قد اكدُه رئيس 
الوزراء االرسائييل بنيامني نتنياهو خال زيارة رئيس الوزراء الرتكي 
مس�عود يلم�از اىل ارسائيل يف ٦ايلول ١٩٩٨ بقول�ِه » نحن نعمل من 
اج�ل تحويل التعاون االرسائييل الرتكي يف الرشق االوس�ط اىل نظاماً 

امنياً اقتصادياً واقليمياً » .
بع�د ان افتتحت تركيا س�د اليس�و اصبح�ت السياس�ة املائية لدينا 
تعتمد بش�كل كبري عىل النظ�ام الريعي اي بمعنى نس�تمد مخزون 
مياهنا من االمطار معتمدين عىل صاة االستس�قاء ورحمة السماء 

يف رفع مستوى مخزون املياه.

برميل نفط مقابل
 برميل ماء !

عمر ناصر 
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بقلم/ محمد صادق الحسيني 
فرد ع�يل يومها بلغة الواثق واملطمنئ: إنني 
قادم لتوي م�ن جولة هن�اك، وأعتقد فعاً 
بأن ه�ذه القبيل�ة وقبائ�ل أخ�رى- ُوّكلت 
لتحكم هذه املنطقة كله�ا- آيلة لانقراض 
حق�اً، بع�د أن انته�ى دوره�ا الوظيف�ي، 
ول�م تعد تملك م�ن القوة والنش�اط إال من 
صانعيه�ا الذين س�يحزمون أمره�م قريباً 
لريحلوا ويرتكوها يف مه�ب الرياح……!ها 
ه�ي األي�ام اآلن تق�رتب من ه�ذه الحتمية 
الكوني�ة…  الس�نن  وطبيع�ة  التاريخي�ة 
فأنص�ار الله اليوم يقرتبون ش�يئاً فش�يئاً 
م�ن حس�م معرك�ة تاريخية ح�ول مصري 
اليمن والسعودية معاً… إنهم يقرتبون من 
اس�تعادة مركز »مدينة مأرب« ووس�طها، 
املدينة التاريخية التي تعّد بوابة الدخول إىل 
كل مفارق الس�يطرة عىل جغرافيا وتاريخ 

اليمن.
فه�ي مفرتق الوص�ول إىل الجن�وب اليمني 
املحت�ل، وإىل مرك�ز الطاق�ة حي�ث حوض 
النف�ط والغ�از اليمن�ي املس�يطر عليه من 
قب�ل قوات االحتال الس�عودية أيضاً، وهي 
مركز عمليات ما يسمى بالتحالف العربي، 
أي: تحال�ف الع�دوان الس�عودي اإلماراتي 
األمريك�ي اإلرسائي�يل .. وه�ي املدينة التي 
بات�ت تض�م أيض�ا تجم�ع بقاي�ا نفايات 
القاع�دة وداعش، وأيض�اً »حزب اإلصاح« 
اليميني امليليش�ياوي املتحالف مع املخلوع 

هادي رئيس حكومة الفنادق يف الرياض.
وه�ي أيض�اً وأيض�اً املم�ر الحي�وي لحكم 
الري�اض الذي لطاملا أرادها أن تكون بوابته 
إىل الجنوب، ومن ثم إىل بحر العرب واملحيط 
الهن�دي؛ لابتعاد بخط�وط الطاقة التابعة 
له�ا ع�ن »مضي�ق هرم�ز« الذي يتقاس�م 
ضفتي�ه اإليراني�ون والعماني�ون الذين لم 
يكون�وا يوم�ا عىل وئام م�ع الوهابيني عرب 

التاريخ.

وهذا س�يعني فيما يعن�ي أن »أنصار الله« 
سيسريون طي األرض -كما يقولون- نحو 
قرنني من الزم�ان؛ لينهوا حقبة »الوهبنة« 
التي كانوا ق�د فرضوها عىل اليمن بما هي 
وصاية كاملة كانت سائدة وحاكمة لألسف 
الش�ديد منذ الدولة السعودية األوىل، وكانت 
مأرب إحدى محطاتها وبيئتها الحاضنة…!

وألن اليماني�ني أمام مفص�ل تاريخي مهم 
وأسايس، من شأنه أن يفتح صفحة جديدة 
ليم�ن قال عنه مؤس�س اململك�ة الوهابية 
األوىل يف حينه�ا، أي: عب�د العزي�ز مخاطباً 
عائلته الحاكمة يومها: إن عزكم- أي: أنتم 
السعوديون- يف فقر اليمن، وفقركم أو ذلك 

يف عز اليمن..!

وألن ه�ذه القبيل�ة ومن�ذ تأسيس�ها أوكل 
خرائ�ط  حماي�ة  يف  الرشط�ي  دور  إليه�ا 
املس�تعمر اإلنجلي�زي القائمة ع�ىل تدمري 
كل م�ا ه�و حض�اري م�ن قل�ب الجزيرة 
أي:  حضاراته�ا  وأم  وهضابه�ا  العربي�ة 
اليم�ن املنص�ورة بالل�ه؛ وص�والً إىل قل�ب 
الوطن العربي حيث فلسطني مروراً ببادية 
الش�ام، وه�ا ه�ي أم الحض�ارات العربية 
تنه�ض عىل ي�د أهلها من جدي�د، وتنفض 
غب�ار »الوهبنة« عن نفس�ها؛ لذلك ولغريه 
الكثري من املس�تجدات اإلقليمي�ة والدولية 
تب�دو معركة اس�تقال اليمن وتح�رره أم 
املع�ارك العربي�ة، ما يجع�ل كل قوى الرش 
إىل  واش�نطن  م�ن  تتداف�ع  االس�تعماري 

عواصم أوروبا إىل قاع�دة الرش الصهيونية 
الرابض�ة ع�ىل أرض فلس�طني؛ إلنق�اذ ما 
يمك�ن إنقاذه من ه�ذه القبائل التي تواجه 
مصريها األس�ود املحتوم، والتي س�تعود ال 
محالة إىل أصله�ا تجمعات مدن للملح كما 
وصفها الكاتب والروائي الجزائري املشهور 

»عبد الرحمن املنيف«..!
عزيز أنت ي�ا يمن اليوم، وأن�ت تجتاز هذه 
املرحلة التاريخية الحساس�ة واملصريية يف 

تاريخك الحديث..!
كل ذل�ك إلنق�اذ املعت�دي ووق�ف انقراض 
قبيلت�ه، من خ�ال إخراج�ه وكأن�ه املنقذ 
واملخلص ملا يسمونه بأزمة اليمن، يف الوقت 
الذي ال وجود ألزمة يف اليمن أكرب من عدوان 

هذه القبيلة املتوحش�ة األج�رية أصاً لدى 
أرباب الرش املعروفني عىل امتداد الساحات 

الدولية..!
ه�ي لحظ�ة تاريخي�ة مفصلي�ة الب�د من 
كل  واس�تحضار  مليًّ�ا،  عنده�ا  التوق�ف 
الس�نن الكوني�ة الت�ي جعلها الل�ه حاكمة 
عىل س�لوكنا نحن الب�رش..« من ينرص الله 
ُك�ُم اللّ�ُه َف�َا َغالَِب  ين�رصه«، و)إِن َينرُصْ

لَُكْم..( ]آل عمران: ١٦٠[.
لذل�ك نعتق�د جازمني أنه ال خ�وف وال قلق 
ع�ىل اليم�ن الجديد، م�ا دام ه�ذا اليمن يف 
ح�رضة أنص�ار الل�ه، كما نعتق�د جازمني 
أيض�ا أن القي�ادة الحكيمة ليم�ن الصمود 
والتصدي واعية تماما لخطورة وحساسية 
اللحظ�ة التاريخي�ة، ول�ن تس�مح بدخول 
املس�اومات الدولي�ة أو اإلقليمية عىل خط 
إىل  س�تعود  فم�أرب  والتح�رر،  التحري�ر 
حضن الوط�ن بالتأكيد، أيًّ�ا تكن التحوالت 
السياس�ية املحيط�ة، واملعركة هي أصاً يف 

أيامها األخرية.
وس�ائر تراب الوطن اليمني سيتحرر أيضاً 
ش�رباً ش�رباً بعد أن ضمرت ق�وى العدوان، 
وترهل�ت، وأثخن�ت بالجراح، فيم�ا قويت 

سواعد املنصورين بالله.
العالم ينتظر املفاجآت عىل كل املس�تويات، 
والق�ادم م�ن األي�ام س�يقلب الكث�ري م�ن 
املع�ادالت التقليدي�ة املعروف�ة يف نهاي�ات 

الحروب.
ثمة موازنات جديدة ستظهر عنوانها:

أنص�ار الح�ق يغ�ريون القدر، فريس�مون 
جغرافي�ا آخ�ر الزم�ان، ويعي�دون كتاب�ة 

التاريخ ال تبعية فيها إال للواحد القهار..!
انتظروا يمن ما بعد انقراض القبائل ومدن 

امللح.
س�تظهر أمة قوي�ة عزيزة تك�ون لها اليد 
العليا يف كل الجزي�رة العربية… والله يحب 

الصابرين.

يمن ما بعد الحرب … انقراض أسرة آل سعود 
وصعود أمة قوية

في لقاء لي مع الصديق الكبير الكاتب والصحفي المصري »محمد حسنين هيكل« قبل أشهر من رحيله … يومها 
كان في زيارة تاريخية للبنان، التقى خاللها »سماحة السيد حسن نصر اهلل«، وكنا نعد لزيارة له إليران لم تتم… قلت 
له: إنني ومع مرور األيام أزداد اقتناعًا بأن قبيلة آل سعود آيلة لالنقراض، وأنا أستعمل هذا التعبير في مقابالتي 

التلفزيونية، لكنني اآلن أريد استثمار الفرصة ألسمع منك رأيًا بهذا الخصوص وأنت الخبير بتلك القبائل من باب 
)ليطمئن قلبي…( ...

تركيا تراجع سياستها الخارجية مع بايدن وماكرون

ال تبيعوا أصواتكم على حساب الفقراء

بقلم/سركيس ابوزيد
تواج�ه تركي�ا تحدي�ات فعلي�ة منه�ا: األزمة 
االقتصادية املالي�ة املتفاقمة، التغيري يف اإلدارة 
األوروب�ي  الغض�ب  األمريكي�ة،  والسياس�ة 
املتصاعد حي�ال تركيا إىل ح�د التفكري بفرض 
عقوبات عليها. كلها تط�ورات وعوامل دفعت 
بالرئيس الرتكي رجب طيب إردوغان اىل تعديل 
ملموس يف سياسته الخارجية، بدءا من املحيط 
العربي القريب )مرص والس�عودية( وصواًل إىل 

الحلفاء يف األطليس.
إردوغ�ان الذي يقف أم�ام انتخابات رئاس�ية 
حاس�مة، ويواجه معارضة داخلي�ة متزايدة، 
ليس أمام�ه إال إبرام اتفاق�ات وتفاهمات مع 
الوالي�ات املتح�دة واالتح�اد األوروب�ي لتهدئة 
األس�واق وتخفي�ف األزم�ة املالي�ة القائمة يف 
الباد، وإعادة الدور الرتكي اإلقليمي إىل حجمه 
بع�د التغيري الذي طرأ بوص�ول بايدن اىل البيت 

األبيض.
بع�د ف�وز بايدن، تغ�رّي امل�زاج الع�ام يف أنقرة 
وبروكسل عىل ما يبدو. أعلن بايدن أن الواليات 
املتحدة ستتعاون مع حلفائها عن قرب، وأنها 
س�تقوي التحال�ف الغربي بعد فراغ الس�لطة 
ال�ذي حاول�ت جهات كث�رية أن تم�أله، بما يف 
ذلك تركيا. داف�ع بايدن عن العاق�ات العابرة 
لاطليس، ما يعني أن تركيا لن تستفيد بعد اآلن 

من الرشخ القائم بني واشنطن وبروكسل. من 
املتوقع أن يبذل باي�دن الجهود الازمة لتقوية 
حلف الناتو وإعطائه طابًعا سياسًيا مضاعًفا.

مسائل خافية بني امريكا وتركيا
 من أهم  األمور التي عكرت العاقات الثنائية، 
والتي يب�دأ جو بايدن رئاس�ته يف ظلها، يمكن 

اختصارها بما ييل:

- الدع�م األمريكي للك�رد يف س�وريا والعراق: 
ومعروف أن تركيا ال تقبل إطاًقا بأي تعزيز أو 
دعم ُيعطى لألكراد، وهي تقوم بقمعهم وعدم 
السماح لهم بتقوية قدراتهم العسكرية كي ال 
يزي�دوا من مقاومتهم لرتكيا ومن مس�اعيهم 
لتحقيق طموحاتهم يف تأسيس دولة مستقلة.  
يف  تركي�ا:  يف  الفاش�لة  االنق�اب  محاول�ة   -

منتص�ف ش�هر تم�وز ٢٠١٦، ق�ام فريق من 
القوات املس�لحة الرتكية بمحاولة انقاب ضد 
الرئيس أردوغان، الذي اتهم الداعية اإلس�امي 
املقيم يف الواليات املتحدة فتح الله غولن بتدبري 
االنق�اب، وطال�ب الوالي�ات املتحدة بتس�ليم 
غول�ن للس�لطات الرتكي�ة. الرئي�س االمريكي 
آن�ذاك باراك أوباما ال�ذي كان جو بايدن نائبه، 
رف�ض الطل�ب الرتك�ي، وهذا م�ا زاد يف تعكري 

العاقة األمريكية - الرتكية.
- اقتناء تركي�ا منظومة دفاع جوي S4٠٠ من 
روس�يا: يف ش�هر أيل�ول ٢٠١7، وقع�ت تركيا 
صفقة لرشاء منظومة دفاع جوي من روس�يا 
تعترب األكثر تطوًرا يف العالم. اعرتضت الواليات 
املتحدة بش�دة عىل ه�ذه الصفقة ك�ون تركيا 
عض�وًا يف حل�ف ش�مال األطليس  خش�ية من 
وج�ود خرباء من روس�يا يف املط�ارات الرتكية 
يتجسس�ون ع�ىل األرسار التقني�ة للطائ�رات 
األمريكي�ة املتطورة ج�ًدا. فكان اعتب�ار تركيا 
الدولة الحليفة يف منظمة ناتو يف مصاف الدول 
الع�دوة للواليات املتحدة رضب�ة إضافية قوية 

للعاقات الثنائية االمريكية - الرتكية.
- دعم أم�ريكا لليونان يف خافها مع تركيا: تم 
اكتش�اف مخزون ضخم من الغاز الطبيعي يف 
رشق البحر االبيض املتوسط، ما شكل تزاحما 
بني تركي�ا واليونان، الحليفني يف حلف ش�مال 

األطليس مما ش�كل حلقة إضافية يف سلس�لة 
التوت�رات القائم�ة يف العاق�ات االمريكي�ة - 

الرتكية.
- الرضب�ة القوية الت�ي وّجهها باي�دن لرتكيا 
باعرتاف�ه يف ٢4 نيس�ان امل�ايض ب�أن مذبحة 
االرمن أيام االمرباطورية العثمانية عام ١٩١5 
ه�ي بمثابة »إب�ادة جماعية«. ه�ذا األمر أثار 
غضب تركيا وزاد كث�ريا يف تأزيم العاقات بني 

البلدين.
خارطة طريق تركية فرنسية

منذ وصول بايدن اىل الرئاس�ة، يوّجه إردوغان 
رس�ائل إيجابية اىل البيت األبيض، أدت إىل عقد 
القم�ة الثنائية، وأعرب إردوغان عن أمله يف أن 

تفتح القمة الباب أمام عاقات جيدة.
حم�ل باي�دن وإردوغ�ان إىل بروكس�ل ملفات 
متعددة العناوين ولكن اللقاء الثنائي لم يخرج 
بنتيجة من ش�أنها أن تحقق إنفراجة واس�عة 
يف العاق�ات املرتاجع�ة بفع�ل تراك�م امللفات 
الخافي�ة. ولعل االخ�رتاق الوحي�د الذي تعول 
أنقرة عليه الس�رتضاء رشكائها الغربيني، بعد 
قمة باهتة، هو اس�تعادة دوره�ا األمني الذي 
اضطلع�ت به إبان الحرب الب�اردة. وهذا يعني 
أن إردوغ�ان يس�تعد ل�«الرض�وخ« يف املرحلة 
املقبل�ة الماءات الوالي�ات املتح�دة يف املناطق 
الت�ي تتحرك فيها تركيا من رشق املتوس�ط إىل 

البحر االسود، ومن أفغانستان إىل أفريقيا.
واش�نطن راضي�ة عن نتائ�ج لق�اء بايدن مع 
إردوغ�ان، وباريس تبدو مرتاح�ة لنتائج لقاء 
ماك�رون مع إردوغان، وق�د جرى االتفاق عىل 
مجموع�ة م�ن النق�اط التي يمكن أن تش�كل 
م�ا يمكن تس�ميته »خارطة طري�ق« للحل يف 
ليبيا. ويف هذا الس�ياق، تش�ري مصادر أوروبية 
يف باري�س إىل أن ثاثة اس�تحقاقات أساس�ية 
يمك�ن أن توف�ر »كلمة الرس« لفه�م انعطافة 
إردوغ�ان باتج�اه أوروب�ا وفرنس�ا ع�ىل وجه 
الخص�وص. وأول العوام�ل تخ�وف تركيا من 
العقوب�ات االوروبي�ة. فالوض�ع االقتص�ادي 
الرتك�ي يتده�ور � األمر الذي يعكس�ه تراجع 
قيم�ة الل�رية الرتكي�ة. كذل�ك، ف�إن إردوغان 
يف حاج�ة إىل األوروبي�ني وه�و متخ�وف م�ن 
مستقبل عاقاته مع االدارة االمريكية الجديدة 
ومايض ترصيح�ات بادين بخصوص إردوغان 
ش�خصًيا وتش�جيعه املعارضة ع�ىل التخلص 
منه ع�رب صنادي�ق االق�رتاع. لذا، ف�إن القمم 
الث�اث )االطل�يس واالتح�اد االوروب�ي وقم�ة 
برلني ٢(، تبدو أساس�ية بالنس�بة ألنقرة التي 
تسعى لتلميع صورتها واالنقطاع عن سياسة 
االس�تفزازات الت�ي اعتمدته�ا الع�ام املايض. 
وقناعة أنقرة أن تحييد باريس أسايس بالنسبة 

للملفات الخافية.

بقلم/ مهدي عبدالرضا
الكثري من الكتل و السياس�يني سواء الذين سيشاركون أو 
يدعم�ون قائم�ة معينة ، من الذين س�يخوضون املخاض 
االنتخاب�ي يمتهن�ون االلتف�اف ع�ىل القان�ون، فنجدهم 
يلهث�ون وراء م�ن يمتلك النفوذ الس�يايس والقوة إلرضاء 
جه�ات كان�ت خصوم�ا له�م ،بع�د أن خضع�ت ل�رشط 
“الخص�م” باملفاوضات وعىل حس�اب الوس�ط والجنوب, 

وبالتايل حصلوا عىل مغانمهم الشخصية …..
فالدعاية االنتخابية لهذه الكتلة او لذلك السيايس ،لألسف 
أصبح خرق القوانني والقرارات من أسهل ما يكون ،فمثا 
الحكوم�ة لم تكتفي عندما باع�ت محطتي رشق البرصة 
الرميل�ة الكهربائيت�ني إىل رشك�ة “كار الكردي�ة” كذل�ك 
س�لمت حكومة بغداد لحكومة اإلقليم كذا مليار مع العلم 

أن املوازن�ة االتحادي�ة لع�ام ٢٠٢١ ويف مواده�ا ١٠ و ١١ 
اشرتطتا )تس�ليم حصة اإلقليم من املوازنة بعد تسليم ما 
يف ذمة اإلقليم من التزامات منذ عام ٢٠٠4 إىل ٢٠٢١ ( هذا 
جزء من س�لب خريات أبناء الوسط والجنوب عىل حساب 
مكاس�بهم ومغانمهم الشخصية والسياسية مع العلم أن 
القوانني تفرض عىل حكومة اإلقلي�م جردا تاما وقانونيا، 
بإعداد موظفي اإلقليم وكذلك أطفاء الديون املرتتبة بذمة 
االقلي�م للحكوم�ة املركزي�ة يف بغ�داد م�ن واردات النفط 
والزراعة والس�ياحة، وكذل�ك أن اإلقليم ق�د أبلغ حكومة 
بغ�داد بوجود أرب�ع منافذ لألقلي�م والواقع يقول س�بعة 
منافذ ولم يسلم اإلقليم ورادات األربع منافد اليوم هذا…..
تس�اؤالت أخرى ؛-الم تنص القوانني العراقية والدس�تور 
العراقي يف املادة ) ١4 ( من الدستور العراقي عىل املساواة 

ب�ني العراقي�ني ، وه�ذه املس�اواة تتج�اوز أي ش�كل من 
أش�كال التمييز سواء كان بس�بب جنس اإلنسان أو عرق 
أو قومي�ة أو أصل�ه أو لونه أو دين�ه أو مذهبه أو معتقده 
أو رأي�ه أو وضعه االقتص�ادي أو مرك�زه االجتماعي؟ إذا 
الكل متس�اٍو بالحق�وق والواجبات وااللتزام�ات ومالهم 
وماعليه�م فلم�اذا ق�ررت الحكومة أطفاء ق�رض قيمته 
ملي�اران وأكثر من ٣٠٠ ملي�ون بذمة عائلة ) احمد رايض 
( ؟وبحج�ة دي�ون لدعاي�ة انتخابية! أي دعاي�ة انتخابية 
تكلف هك�ذا مبلغ للعلم أن عائلة أحمد رايض قد ناس�بت 
أح�د وجهاء السياس�ة يف االردن ،ويف الوقت نفس�ه يعاني 
الكثري من صعوب�ة الحصول عىل مبلغ 75 مليون كقرض 
لبناء مس�كن مناسب للمعيشة مع العلم أن الحصول عىل 
هك�ذا ق�رض يجب أن يمر بسلس�لة رشوط أهم�ا أن يتم 

رهن العقار حتى أن يتم تس�ديد قيم�ة القرض مع فوائد 
تصل إىل 7 باملئة … او املتقاعد الذي سلم راتبه للدولة لعدة 
ش�هور لحني أن يتم تس�ديد قيمة قرض قيمته ١٠ أو ١5 
كذل�ك مع فائدة تصل إىل و٣٪ بع�د أن حصل عليه لغرض 

عاج أو لزواج أحد أبنائه .
عجي�ب امر ه�ذا الحكوم�ة الت�ي تمتلك جي�ش كبري من 
املستش�ارين القانونيني والسياسيني ,ترى هل هو حسن 
ني�ة لفه�م القوان�ني أو تعمد لفه�م خاط�ىء؟ فمن كان 
يس�تحق إلطفاء قروضهم وتوفريه�ا ويف نفس الوقت هو 
مكس�ب انتخابي وس�يايس يحس�ب للحكومة م�ن قاتل 
اإلره�اب الداعيش وم�ن عانى من نظام بائ�د لقرابة “٣٠ 
“عاما من وض�ع أمني واقتصادي بائ�س الم يحن الوقت 

الصحوة الضمري وترك الخافات واملحسوبيات ؟..
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نفى وزير الش�باب والرياض�ة عدنان درجال، 
ص�دور ق�رار بإع�ادة الجماه�ر إىل املالعب، 
وفيما أكد أن املوضوع قيد الدراس�ة، ش�دد يف 
الوق�ت نفس�ه عىل دع�م الحكوم�ة للمنتخب 
العراق�ي لك�رة الق�دم بع�د تأهل�ه لنهائيات 

تصفي�ات كأس العال�م به�دف تحقي�ق حلم 
العراقيني بالعودة للبطولة األهم.

وق�ال درج�ال إن »موضوع دخ�ول الجماهر 
للمالع�ب موج�ود كفك�رة لك�ن ال يمك�ن أن 
يصدر به قرار دون مناقشته مع اللجنة العليا 

للصحة والسالمة وإصدار قرار من قبلها، وإن 
ص�در هكذا قرار فس�يكون من خالل ضوابط 

محددة«.
وأض�اف إن »م�ن ب�ني الضواب�ط املقرتح�ة 
مث�اًل أن يقت�ر دخ�ول م�ن تلق�وا اللق�اح 

املض�اد لكورون�ا، م�ع الحفاظ ع�ىل الرشوط 
والربوتوكول الصحي املعمول به«.

وتابع »“نبحث اآلن مسألة بيع تذاكر املباريات 
بش�كل الكرتون�ي وال صحة لص�دور أي قرار 

حالياً بعودة الجماهر«.

درجال ينفي عودة الجماهير للمالعب

العمدة يصف البطولة بالقوية

اليوم .. منتخب الشباب يواجه جزر القمر 
بافتتاح مبارياته في كأس العرب

يلتق�ي منتخ�ب الش�باب العراق�ي نظره 
منتخب جزر القم�ر اليوم االثنني يف افتتاح 
مباري�ات املجموعة الثالثة التي تضم ايضا 

السنغال ولبنان.
منتخ�ب الش�باب دخ�ل يف معس�كر قب�ل 
منافس�ات  لخ�وض  اس�تعدادا  البطول�ة 
البطول�ة التي س�تقام يف م�ر للفرتة من 
20 من الشهر الحايل وحتى منتصف الشهر 

املقبل.
وأكَد مدرب منتخب الش�باب، عماد محمد: 
أن بطول�ة كأس العرب ملنتخبات الش�باب 
قوية ومهمة ورضورية لتحقيق االحتكاك 
الالزم للمنتخ�ب وتطوير ق�درات الالعبني 

الفنية والبدنية بمواجهة منتخبات قوية.
َ محم�د يف املؤتم�ر الصحف�ي ال�ذي  وب�نينّ

أقامته اللجنة املنظمة لبطولة كأس العرب 
ملنتخبات الشباب بحضور جميع منتخبات 
املجموع�ة الثالث�ة: ان مش�اركة العراق يف 
هذه النسخة من البطولة ستكون مختلفًة 
من جمي�ع النواحي، س�واء عىل مس�توى 
تحقي�ق  وكذل�ك  الالعب�ني  أعم�ار  صغ�ر 
االس�تفادة الفني�ة وبن�اء منتخب حقيقي 

ملستقبل الكرة العراقية.
واختت�َم م�درب منتخ�ب الش�باب، عم�اد 
ع�ىل  س�نعمل  بالق�ول:  حديث�ه  محم�د، 
تقدي�م أداٍء جي�ٍد يف أوىل مباري�ات البطولة 
أم�ام منتخب جزر القم�ر، وتحقيق نتيجة 
إيجابية تعطينا دافعاً معنوياً كبراً لتحقيق 

األفضل يف بقية املباريات. 
من جانبه، أكَد قائد منتخب الش�باب، عبد 

الرزاق قاسم، يف املؤتمر الصحفي، جاهزية 
جمي�ع الالعب�ني للبطول�ة ومواجهة جزر 

القمر األوىل.
مش�راَ إىل أن�ه يطمح م�ع بقي�ة الالعبني 
لتقديم أداء فني مميز يريض الجهاز الفني 

والجماهر العراقية.
م�ن جانب�ه أق�ام االتح�اد العرب�ي لك�رة 
الق�دم، املؤتمر الفني التنس�يقي ملنتخبات 
املجموعتني الثالث�ة والرابعة لبطولة كأس 
العرب ملنتخبات الش�باب التي س�تنطلق يف 

مر.
وحرض املؤتم�ر ممثالَ عن العراق )الدكتور 
حيدر عويف( رئيس بعثة املنتخب إىل مر، 
وكذلك املدير اإلداري ملنتخب الشباب محمد 

نارص.

الع�ام  ويف بداي�ة املؤتم�ر، رح�َب األم�ني 
الس�لمي،  رجاءالل�ه  العرب�ي،  لالتح�اد 
باملنتخبات املش�اركة يف البطول�ة، مؤكداَ: 
أن ه�ذه البطولة س�تكون البوابة الجديدة 
لالتحاد بعد االنتخابات التي أقيمت مؤخراَ، 
وإن تواج�د منتخب�ات الس�نغال والنيج�ر 
س�يعطي  وطاجيكس�تان  وأوزبكس�تان 

إضافة فنية كبرة للبطولة. 
م�ن جانب�ه، أك�َد رئي�س اللجن�ة املنظمة 
للبطول�ة، اإلمارات�ي غان�م أحم�د الغانم، 
جاهزي�ة االتح�اد العرب�ي لتقدي�م جميع 
املش�اركة،  للمنتخب�ات  النج�اح  وس�ائل 
مرحباَ بجميع الوفود املتواجدة يف البطولة.
بعدها تطرق�ت اللجنة املنظم�ة لتعليمات 
البطول�ة الفنية واإلداري�ة والطبية، وكذلك 

التحكيمي�ة، وع�ىل رضورة االلت�زام بأدق 
التباعد االجتماعي  التفاصيل، وخصوص�اَ 
وإج�راء املس�حات بش�كل دوري من أجل 
أعض�اء  وبقي�ة  الالعب�ني  ع�ىل  الحف�اظ 

املنتخبات الوطنية.
وسرتدي منتخبنا الش�بابي الزي األخرض 
الكامل، بينما سرتدي حارس املرمى الزي 
األس�ود يف أوىل مباريات�ه يف البطول�ة أمام 
منتخ�ب ج�زر القم�ر الذي س�رتدي الزي 

األبيض الكامل.
يش�اُر اىل أن منتخ�ب الش�باب س�يواجه 
منتخ�ب ج�زر القم�ر يف افتت�اح مباريات 
املنتخب�ني ضمن املجموع�ة الثالثة لبطولة 
كأس العرب اليوم االثنني يف الساعة الثامنة 

بتوقيت العاصمة بغداد.

ه  أنتبهوا.. الرياضة العراقي�ة يف خطر، أقل ما ُيمكن وصفه أزاء توجنّ
أعض�اء مجلس النواب يف جلس�ة غد الثالث�اء، للتصويت عىل مقرتح 
قان�ون األندية الرياضية للجنة الش�باب والرياضة بمواده التاس�عة 
د الحركة الرياضية بانحراف  والعرشي�ن، ملا يحتويه من فقرات ته�دنّ
520 نادي�اً اىل طريق غر آم�ن ُيهلكها جميعاً يف حال�ة تمريره وفقاً 

لصيغته الحالية!
فما أن ُحدنّد موعد التصويت عىل قانون األندية حس�ب جدول أعمال 
مجلس النواب، حتى أنربت ش�خصيات أكاديمية خبرة معروفة ُتَعد 
سة للمنظومة الرياضية العراقية الحديثة، نظراً لِقدم اشتغالها  مؤسِّ
وتع�دنّد املناص�ب األوملبية واالتحادي�ة التي تولنّ�ت إدارتها، فضالً عن 
احتكاكه�ا املب�ارش مع واقع األندي�ة منذ س�بعينيات القرن املايض، 
أنربت تلك الشخصيات بقلق كبر وحماسة ال مصلحة تبغي منها، اىل 
تحذي�ر النواب من تبعات التصويت عىل قانون األندية وما يجرنّه من 
مش�كالت تؤدي اىل زيادة تعقيد مش�هد الراع حول املواقع ودخول 

الرياضة يف نفق ُيجهل نهايته!
فما جاء يف مسودة القانون الذي يرتقب التصويت عليه ُيلفت االنتباه 
اىل مس�ألة غاية يف األهمية البد م�ن معالجتها قبل فوات األوان، مثل 
العم�ل بقانون الرشكات وم�ا ينجم عنه من ف�وىض كبرة يف ظرف 
ال يتناس�ب مع امكانيات إدارات األندية التي بالكاد يس�تطيع بعض 
ة  ي املس�تمر من شحنّ رؤس�ائها قيادة لعبة أو لعبتني وس�ط التش�كنّ
املال وانعدامه، األمر الذي ُيزعزع كيانات األندية غر املس�تقرنّة أصالً 
م�ن عام 2003 حتى يومنا هذا نتيجة غياب الرقابة الحكومية عنها 
مت بمقدراته�ا ولم تطونّر بناها  وتفرنّد هيئات إدارية تش�بنّثت وتحكنّ

ن املوارد الخاصة بها. التحتية ولم تؤمنّ
الغري�ب، موقف وزير الش�باب والرياضة عدن�ان درجال ال ُيدلل عىل 
س�ته لخطورة ما تواجهه األندي�ة تحت قبنّة الربملان، ال  متابعة مؤسنّ
بيان ُيحاك�ي محتوى القانون امللغوم، وال تري�ح ُيعارض أو يؤينّد 
م�ا ج�اء يف فقراته، يف حني أن ال�وزارة تمثل خيم�ة األندية ورشيان 
حياتها يف كل مف�ردات العمل بدءاً من اصدار اإلجازة اىل بناء املالعب 
ومنح األموال، ويعرف الوزير أنه ال ُيعفى من املسؤولية يف حالة دفع 
القانون للمصادقة والنفاذ بينم�ا تتخلنّله جنبة مالية كبرة يفرتض 
أن يتماهى بمذكرة مع وزير املالية توقف هذا الخرق وتحفظ لوزارته 
دورها بوضع يدها كجهة قطاعية لحماية أمالك الدولة يف الرياضة.

وإذا كانت لجنة الشباب والرياضة الربملانية معنية بترشيع القوانني 
الرياضي�ة وحريصة عىل من�ح األندية االس�تقاللية التامة، فما رسنّ 
إرصارها ع�ىل درج فقرة التصويت عىل قان�ون األندية ضمن جدول 
األعمال، وتعلم حجم التخريب الذي س�يطال قواعد الرياضة ومعقل 
املواه�ب ومراكز اس�تقطاب الجماهر؟ أال يف�رتض برئيس اللجنة 
ة  عباس عليوي أن يأخذ بمقرتحات تعديل وإلغاء وإضافة مواد مهمنّ
ون بش�ؤون االقتصاد وامل�ال والتخطيط الريايض قبل  قدنّمها مختصنّ

أن يكتسب القانون قناعة األغلبية؟
ما عانته األندية طوال العقود املارنّة من بؤس وعوز وفوىض وُشبهات 
فس�اد وتكاس�ل وهيئ�ات إدارية ته�دم أكثر مم�ا تبني، س�يحونّلها 
القان�ون الجديد اىل أندي�ة عوائل ومعارف تحت�ل األرض واملمتلكات 
�س لها بش�كل  بذريع�ة اس�تثمار رجال األعمال يف س�ابقة لم يؤسَّ
صحي�ح نتيج�ة عدم أهلي�ة إدارات األندي�ة لصناع�ة الرياضة بقدر 
براعته�ا يف إش�اعة القالِقل والتم�رنّد والتكتل يف مواجه�ات انتخابية 
تش�حنها نزعات ش�خصية أراد لها »نج�وم كرة الق�دم« تحديداً أن 
د لهم إنش�اء إمرباطوري�ات فارغة يدعمها  تك�ون ُعرفاً س�ائداً ُيمهنّ
إعالم مينّال لالصطف�اف وجمهور عاطفي مهووس بفريق الكرة وال 

تشغله تلك التفاصيل!

أندية العوائل والقالِقل!

عق�دت لجنة ك�رة الص�االت، يف مقر 
االتح�اد العراقي لكرة الق�دم، املؤتمر 
الفن�ي ل�دوري ك�رة الص�االت لفئ�ة 
الش�باب، واملقرر إقامت�ه يف محافظة 
كربالء املقدس�ة يوم االربع�اء املوافق 
الثال�ث والعرشين من الش�هر الحايل، 
بمش�اركة ١٦ فريقاً تقس�م عىل أربع 
مجاميع، ويقام املؤتمر الفني الخاص 
بإج�راء القرعة يوم الثالث�اء املقبل يف 
قاعة نادي الجماهر الساعة السابعة 

مساًء.
وقاَل رئي�س لجنة الص�االت، صبحي 
رحي�م: إن إقامة دوري الش�باب لكرة 
الصاالت تعد خط�وة جيدة، وباالتجاه 
ال�ذي تس�ر علي�ه لجن�ة  الصحي�ح 
ك�رة الص�االت والش�اطئية يف الهي�أة 
املنهاج االس�رتاتيجي  التطبيعية وفق 
لها والذي يرتكز ع�ىل إقامة البطوالت 

التي تخص لعبة الصاالت والشاطئية.
 موضح�اً: ان ه�ذه البطولة س�تكون 
طموح�ات  لتحقي�ق  جي�دة  فرص�ة 
األندي�ة يف ضم العن�ارص املوهوبة إىل 

فرقه�ا، بغي�ة الوص�ول اىل املنتخبات 
الوطنية.

 مختتماً: ان الهيأة التطبيعية ستقوم 
بتوفر كل األمور اللوجس�تية من أجل 

إنجاح دوري كرة الصاالت »للشباب«.
 /  2003 التول�دات  اللجن�ة  وح�ددت 
2004 الت�ي يح�ق له�ا املش�اركة يف 

البطولة التي يشارك فيها 16 فريقاً.

تدريبات�ه  الناش�ئني  منتخ�ب  يواص�ُل 
اليومية عىل ملعب الراحل »عيل حس�ني« 
والرياض�ة  الش�باب  وزارة  مجم�ع  يف 
تحضراً للمشاركة يف بطولة كأس العرب 
تح�ت 16 عاماً املزم�ع إقامتها يف املغرب 

نهاية الشهر املقبل. 
وق�اَل م�درب املنتخب، حس�ن كمال: إن 
تدريباتن�ا تجري ع�ىل قدٍم وس�اٍق بغية 
الوصول للجاهزية القصوى قبل الولوج 
للبطولة العربية التي نأمل أن تكون خَر 
تحضٍر لبطولة غرب آسيا املقبلة، ناهيك 
ع�ن األه�م وهو بن�اء فريق يك�ون نواًة 

حقيقية للكرة العراقية مستقبالً.
وأض�اَف: ان الالعب�ني ي�ؤدون جي�داً يف 
التدريب�ات، وهن�اك اس�تجابٌة واضح�ة 
للجرع�ات التدريبي�ة م�ن قبله�م، حيث 
نأمل الوصول به�م ألعىل درجات اللياقة 
البدنية، إضافة اىل غرس املفاهيم الفنية 

والذهني�ة والتكتي�ك الخططي من خالل 
رفع وترة التدريبات املكثفة فنياً وبدنياً 

خالل األيام املاضية. 
وأش�اَر كم�ال اىل: ان�ه وامل�الك التدريبي 
الالعب�ني  انتق�اَء  يواصل�ون  املس�اعد 
واختي�ار األفضل من بينه�م برتكيٍز عاٍل 
بغي�ة ع�دم ظل�م أي العب قب�ل الدخول 
بمنافس�ات البطولة، حيث من املؤمل أن 
نعل�ن القائمة النهائي�ة بعد االكتفاء من 
املباريات الودية قبل الدخول يف معس�كر 

تدريبي.
واختتَم مدرب منتخب الناش�ئني، حسن 
كمال، حديثه بالقول: إن تأجيل البطولة 
العربي�ة عن موعدها الس�ابق س�اهَم يف 
منحنا الوقت ال�كايف للعمل مع الالعبني، 
ورفع مع�دالت التدريب لديه�م من أجل 
الوص�ول به�م اىل أفض�ل مس�توى م�ن 

الناحيتني الفنية والبدنية.

كربالء تحتضن دوري كرة الصاالت للشباب منتخب الناشئين يواصل تدريباته تحضيرًا لكأس العرب 

إياد الصالحي

رف�ع منتخبنا الوطني الٔلع�اب القوى، رصيده من 
االٔوسمة يف بطولة العرب بالساحة وامليدان املقامة 

بتونس اىل تسعة أوسمة ملونّنة.
وتمكن منتخبن�ا الوطني أللع�اب القوى من رفع 
رصيده م�ن االٔوس�مة يف بطولة العرب بالس�احة 
وامليدان املقامة بتونس اىل تس�عة أوس�مة ملونّنة، 
وحصد املنتخب ثالثة أوسمة ذهبية ووساماً فضياً 
وخمس�ة برونزي�ة«. وأض�اف أن »فري�ق التتابع 
4×100م س�يدات حص�ل ع�ىل الوس�ام الف�ي 
بالرباع�ي املٔولف م�ن رقية جميل وب�راء ممدوح 

وكوردس�تان بامو وأيفني س�عيد، كم�ا نال العب 
املنتخ�ب الوطن�ي يونس محس�ن برونزية فعالية 
رمي الرمح بعد أن حلنّ ثالثاً بعد الالعبني املريني 
إيه�اب عب�د الرحمن وماج�د الب�دري«. وتابع ان 
»فري�ق التتاب�ع 4×100م رج�ال حص�د الوس�ام 
النحايس أيض�ًا، حيث تألف الرباع�ي العراقي من 
الالعبني خض�ر عباس وأكثم يونس وس�يف رعد 
ومحمد حسن«.  يذكر أن منافسات بطولة العرب 
انطلقت قبل ثالثة أيام والتي تحتضنها جمهورية 

تونس العربية بمشاركة عرشة منتخبات عربية .

الطاول�ة  املرك�زي لك�رة  العراق�ي  أق�ام االتح�اد 
بالتعاون والتنس�يق مع االتح�اد الفرعي يف اربيل، 
عىل قاعة نادي اكاد عنكاوا الريايض، بطولة دوري 
اندي�ة الع�راق للدرجة املمت�ازة )نس�اء( واملرحلة 
الثانية لدوري اندية العراق الدرجة املمتازة )رجال( 
للموس�م 2021 بمش�اركة 14 نادي�اً للرج�ال، و9 
اندية للنس�اء، للفرتة من 7-19 من ش�هر حزيران 
الحايل. واسفرت نتائج البطولة التي بحصول نادي 
الس�ليمانية ع�ىل املرتبة األوىل للرج�ال، وحل  نادي 

الجيش ثانياً، وبيشمركة السليمانية ثالثاً.

ام�ا نتائ�ج النس�اء؛ فق�د ت�وج غاز 
بيش�مركة  وح�ل   ، اوال  الجن�وب 

الس�ليمانية ثاني�ا ، وفري�ق نادي 
الصناعة ثالثاً.

وحرض خت�ام البطول�ة، محافظ 
ورع�د  خوش�ناو  اومي�د  اربي�ل 
حم�ودي رئي�س اللجن�ة االوملبي�ة 

الوطني�ة العراقي�ة وش�يخ ش�اكر 
س�مو مدير عام رياضة وشباب اقليم 

كوردستان.

السليمانية أوال بختام بطولة االندية للرجال بالطاولة العاب القوى يرفع رصيده لتسعة أوسمة ببطولة العرب 



اتخذ نادي مانشسرت س�يتي، موقًفا حاسًما يف 
مفاوضات التعاقد مع ال�دويل اإلنجليزي هاري 

كني، مهاجم توتنهام هوتسبري.
وأش�ارت العديد م�ن التقاري�ر، إىل أن كني أبلغ 
إدارة توتنهام برغبته يف الرحيل، من أجل سعيه 

للف�وز باأللقاب، وهو م�ا ال يتحقق مع فريقه 
اللندني.

وقال�ت صحيف�ة »دي�ي مي�ل« الربيطانية، إن 
مانشس�رت س�يتي مهت�م للغاي�ة بض�م ك�ني، 

ويوافق عىل دفع سعر الصفقة لتوتنهام.

كانت تقارير، أشارت إىل أن إدارة توتنهام تطلب 
150 مليون إسرتليني، للس�ماح برحيل الالعب 

صاحب ال�27 عاًما.
وأشارت الصحيفة الربيطانية، إىل أن مانشسرت 
س�يتي يرفض الدخول يف مفاوضات طويلة مع 

العنيد دانييل ليفي، رئيس توتنهام.
ويرص مانشسرت سيتي عىل حسم صفقة كني 

يف وقت عاجل، أو االنسحاب من املفاوضات.
وأوضح�ت أن ليف�ي ال يرغ�ب يف رحي�ل كني، 

ويفكر يف زيادة املقابل املادي املطلوب.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقرير صحفي إس�باني، ع�ن تطور 

جديد بشأن املريكاتو الصيفي لريال مدريد.
ووفًق�ا لصحيف�ة »ABC« اإلس�بانية، فإن 
ري�ال مدري�د جه�ز قائم�ة للراحل�ني ه�ذا 
الصي�ف، وتض�م 7 العبني، وه�م: »رافائيل 
فاران، وإيسكو، وألفارو أودريوزوال، وداني 
س�يبايوس، وماريانو دياز ول�وكا يوفيتش 

وإبراهيم دياز«. 
وأش�ارت إىل أن ري�ال مدري�د يه�دف لجمع 
160 ملي�ون ي�ورو ع�ىل األقل م�ن مريكاتو 
الراحلني، لذا وضع أسعار املغادرين، كاآلتي: 
فاران )70 مليوًنا(، ويوفيتش )35 مليوًنا(، 

 25( وإيس�كو  مليوًن�ا(،   30( وس�يبايوس 
مليوًنا(، وأودريوزوال )20 مليوًنا(، وماريانو 
)20 مليوًن�ا(، وإبراهي�م دي�از )20 مليوًنا( 

بمجموع )220 مليونا(. 
وأوضحت أن ريال مدريد مستعد لفسخ عقد 
جاري�ث بيل ومارس�يلو، إذا طل�ب الالعبان 
ذل�ك، بينما س�يخرج تاكيفوس�ا كوبو عىل 

سبيل اإلعارة مرة أخرى. 
ويس�عى ري�ال مدري�د الس�تغالل ال��160 
مليون ي�ورو الخاصة بالراحل�ني يف التعاقد 
م�ع كيلي�ان مباب�ي، مهاجم باريس س�ان 

جريمان.
اىل ذل�ك وض�ع كارل�و أنش�يلوتي، م�درب 

ريال مدري�د، مهاجمه الس�ابق يف إيفرتون، 
كالفريت ليوين، ضمن قائمة الالعبني الذين 
يرغ�ب يف التعاقد معهم من أج�ل إعادة بناء 

الفريق امللكي.
ويعان�ي إيفرتون من ضغوط�ات اقتصادية 
بع�د خس�ارة 240 مليون إس�رتليني يف آخر 
عام�ني، ما قد يدف�ع إدارة التوفيز للموافقة 
ع�ىل بيع مهاج�م الفريق مقاب�ل 50 مليون 

إسرتليني.
وبحسب صحيفة »ذا صن«، رحل أنشيلوتي 
ع�ن تدري�ب إيفرت�ون دون مقاوم�ة تذكر 
م�ن اإلدارة عىل الرغم من امت�داد عقده ل�3 
س�نوات إضافي�ة، حي�ث س�اهم رحيل�ه يف 

تخفي�ض التكاليف التي يتكبده�ا النادي يف 
أجره.

ويقدم ليوين، مس�تويات الفتة للنظر وتبلغ 
قيمت�ه أكثر من 60 مليون إس�رتليني، إال أن 
الوض�ع املايل الصعب للنادي ومواجهة خطر 
الصدام م�ع قواعد اللعب امل�ايل النظيف، قد 
تدف�ع التوفي�ز لبي�ع بأقل م�ن قيمته، وهو 

األمر الذي يدركه أنشيلوتي جيًدا.
وبحس�ب الصحيف�ة »الربيطاني�ة، يرغ�ب 
أنش�يلوتي أيًض�ا يف التعاق�د م�ع مهاج�م 
تش�يليس تيم�و فرين�ر، إال أن م�درب البلوز 
توماس توخيل، يرغب يف االحتفاظ بخدمات 

الالعب.
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يسعى لحسم 
التعاقد مع كين

الريال يسعى للتخلص من سبعة العبين وانشيلوتي يستهدف ضم كالفيرت

أك�د جاري�ث س�اوثجيت، م�درب 
تحلي�ه  ع�ىل  إنجل�رتا،  منتخ�ب 
بالواقعية بش�أن التوقعات التي 

يضعه�ا عىل جادون سانش�و 
ال  الذي�ن  الالعب�ني  وباق�ي 
يملك�ون الخ�ربة الدولية يف 

قائمة املنتخب اإلنجليزي.
أي  يف  سانش�و  يش�ارك  ول�م 
مب�اراة م�ع إنجل�رتا يف بطولة 

الي�ورو الجاري�ة، ول�م يتواج�د 
حتى عىل مقاعد البدالء يف االنتصار 

خالل اللقاء األول عىل كرواتيا.
وعن إمكانية مش�اركة سانشو يف مباراة 

الثالثاء أمام التشيك، قال ساوثجيت بحسب 
م�ا نق�ل موقع »س�كاي س�بورتس«: »نملك 
العدي�د م�ن الخي�ارات، والكثري م�ن الالعبني 

صغار يف الس�ن ويخوضون تجرب�ة البطوالت 
الكربى للمرة األوىل«.

وأضاف: »وبالتايل كجهاز فني، نتحي بواقعية بش�أن 
التوقع�ات الت�ي نضعها عىل األفراد، وج�ادون من بني 

ه�ؤالء الالعبني، ت�درب بصورة جيدة يف األي�ام املاضية، 
ويتواج�د ضم�ن الخي�ارات والق�رارات الت�ي يج�ب أن 

نتخذها«.
وعن تواضع مس�توى إنجلرتا يف أول مباراتني يف اليورو، قال 

ساوثجيت: »أعتقد أن الكثري من الالعبني لم يتواجدوا معنا يف 
الودي�ات )قبل البطولة(، وبالتايل لم تك�ن لدينا الفرصة للعمل 

عىل الكيمياء بني الالعبني«.
وتاب�ع: »علين�ا مواصل�ة العمل ع�ىل ذل�ك، نعلم أنن�ا نملك بعض 

الالعب�ني الجيدي�ن للغاية، وندرك أنه بإمكاننا تقديم مس�توى أفضل 
من ذلك )أمام أس�كتلندا(، وس�نحاول مس�اعدتهم للوصول إىل هذا 

املستوى«.
وأت�م: »األمر األه�م أن يقف الجمي�ع وراء الفري�ق والالعبني، 
فهم بحاجة للش�عور بالدعم، قائمتنا أعتق�د ثالث أقل قائمة 
يف البطول�ة من حيث عدد املباري�ات الدولية لالعبيها، وأرشكنا 
فريق�ا ش�ابا أم�ام أس�كتلندا، وبالتايل م�ر الالعب�ون بتجربة 

مختلفة لم يعارصوها من قبل«.

كش�ف خوان البورتا، رئيس برش�لونة، عن خط�ة النادي الكتالون�ي يف املريكاتو 
الصيفي الحايل.

وقال البورتا، يف ترصيحات أبرزتها صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية: »سيربم 
النادي 3 أو 4 صفقات أخرى«.

وأض�اف: »س�نصنع فريًق�ا تنافس�ًيا للغاية. نحن نق�وم بذلك فعلًي�ا من خالل 
التعاقد مع إريك جارسيا وأجويرو وإيمرسون، وهناك العبون عىل وشك 

االنتقال«.
وتابع البورتا: »يف األس�بوع املايض هرب ش�خص منا«، وذلك 
يف إش�ارة إىل انتق�ال جورجيني�و فينال�دوم إىل باريس س�ان 
جريمان. وواصل: »بعد التحدث مع كومان 3 مرات، رأيت أنه 
يمكننا العمل مًعا والتعاون واالتفاق عىل أشياء كثرية أكثر، 

مما يمكننا االختالف بشأنه«.
وأردف البورت�ا: »أن�ا س�عيد وال أحب أن أعان�ي أو أجعل 
الن�اس يعانون، وربما كان رونالد لف�رتة من الوقت غري 

مرتاح وغري مريح، وكذلك أنا«.
واختتم: »الش�كوك حول كومان بعد خسارة الدوري؟ 
ش�عرت بخيبة أمل ألنني رأيت أننا نس�تطيع الفوز 
بالليج�ا. قلت له إنني ال أفهم ملاذا خرسنا. أعتقد أن 
هذا األمر كان جيًدا لعالقتي مع كومان، وأعتقد أنه 
من املهم أن تكون عالقة الرئيس جيدة مع املدرب«.

ق�ال مارك�و كانريف�ا املدي�ر الفن�ي 
للمنتخب الفنلندي، إن املباراة املقررة 
أمام املنتخ�ب البلجيكي اليوم اإلثنني 
تعد »أهم مب�اراة يف تاريخ كرة القدم 
الفنلندي�ة«، حي�ث ال ي�زال منتخ�ب 
فنلن�دا يمتل�ك فرص�ة التأه�ل لدور 
ال��16 بكأس األم�م األوروبية )يورو 

.)2020
الفنلن�دي  املنتخب�ان  ويلتق�ي 
والبلجيك�ي، غ�دا اإلثنني ع�ىل ملعب 
س�تاد »جازبروم أرينا« بمدينة سان 
الجول�ة  يف  الروس�ية،  بطرس�ربج 
الثالثة األخرية من مباريات املجموعة 
الثاني�ة، والت�ي تش�هد أيض�ا لق�اء 
املنتخب الرويس مع نظريه الدنماركي 
ع�ىل ملع�ب »بارك�ن س�تاديون« يف 

كوبنهاجن.
ويتصدر املنتخب البلجيكي املجموعة 
برصي�د 6 نق�اط، وقد حس�م تأهله 
لدور ال��16، ويلي�ه منتخبا روس�يا 
وفنلن�دا برصيد 3 نق�اط لكل منهما، 
الدنمارك�ي  املنتخ�ب  يتذي�ل  بينم�ا 

املجموعة بدون رصيد من النقاط.
الفنلندي مبارياته  املنتخب  واس�تهل 
يف كأس األم�م األوروبي�ة بالفوز عىل 

الدنمارك )1-0( ثم خرس أمام روسيا 
.)1-0(

وق�د يك�ون إح�راز املرك�ز الثالث يف 
املجموعة كافيا للتأهل، لكن املنتخب 
الفنلن�دي بحاج�ة إىل تحقيق نتيجة 
إيجابية أمام بلجيكا لضمان التأهل.

وق�ال كانريف�ا يف مؤتم�ر صحف�ي: 

»الحلم الكب�ري بأيدينا. هو أمر جميل 
أن نمتلك هذه الفرصة. سنقدم كل ما 
بوسعنا من أجل تحقيق هذا الحلم«.

وق�د تتعق�د الحس�ابات يف املجموعة 
ع�رب املب�اراة األخ�رى ب�ني الدنمارك 
وروس�يا، املقررة يف التوقيت نفس�ه، 
لكن كانريفا قال إن فريقه لن ينشغل 

باألحداث يف املباراة األخرى.
فرص�ة  »حت�ى  كانريف�ا:  وواص�ل 
الفوز بص�دارة هذه املجموعة ال تزال 

متاحة. األمر بأيدينا«.
وختم: »الجان�ب األهم يف مهمتنا هو 
الرتكيز عىل الجزء الذي يمكننا التأثري 

فيه بأنفسنا، وهو مباراتنا.«

قال ميلوش راونيت�ش، وصيف بطل ويمبلدون 
ع�ام 2016، إن�ه انس�حب م�ن بطول�ة التنس 
الك�ربى الت�ي تق�ام عىل مالع�ب عش�بية هذا 
الشهر بعد انتكاسة يف عملية تعافيه من إصابة 

يف ربلة الساق.
كان آخ�ر ظه�ور للمصن�ف الثالث ع�ىل العالم 
س�ابًقا يف بطولة ميامي لألساتذة يف آذار؛ حيث 
خ�رس أمام هوب�رت ه�وركاش يف دور الس�تة 
ع�ر قبل أن يغيب عن موس�م املالعب الرملية 

بأكمله بما يف ذلك بطولة فرنسا املفتوحة.
وق�ال راونيتش، املصن�ف 18 عاملًي�ا يف تدوينة 
بحس�ابه عىل إنس�تجرام: »أردت أن أش�ارككم 
أنن�ي حزي�ن للغاي�ة، ومتأل�م ألنني ل�ن أكون 

مستعًدا للمنافسة يف ويمبلدون هذا العام«.
وأض�اف راونيتش، أن�ه كان يس�تهدف العودة 
للمنافس�ات يف ويمبل�دون، لكن�ه لم يس�تطع 

التعايف تماًما يف الوقت املناسب.
وتاب�ع الالع�ب الكن�دي: »لقد كنت أب�ذل جهًدا 
كب�رًيا للتعايف من هذه اإلصاب�ة، لكني تعرضت 
النتكاس�ة بس�يطة. ولذل�ك لن أكون مس�تعدا 
للمش�اركة يف ويمبل�دون. س�أجتهد م�ن أجل 

العودة يف أرسع وقت ممكن«.
وانس�حب أيض�ا رافايي�ل نادال 

يف  لقب�ا   20 ع�ىل  الحاص�ل 
البط�والت األرب�ع الك�ربى 

واملصنفة الثانية عاملًيا نعومي أوس�اكا من 
البطولة.

كان�ت ويمبلدون البطول�ة الكبرية الوحيدة 

الت�ي ألغيت يف 2020 بس�بب جائحة كوفيد 19 
وستعود إىل موعدها الطبيعي هذا العام وتنطلق 

األدوار الرئيسية يف 28 حزيران.

رد مس�ؤولو ميالن عىل ت�رصف الرتكي 
ه�اكان تش�الهانوجلو، صان�ع ألع�اب 
الروسونريي، بشأن وضعه يف املريكاتو.
وينتهي عقد تشالهانوجلو مع ميالن 
ه�ذا الش�هر، وق�ام وكي�ل الالع�ب 
الرتكي بعرضه مؤخرًا عىل مسؤويل 

إنرت ميالن.
ووفًقا لشبكة »س�كاي سبورت 
إيطالي�ا«، فإن ميالن تحرك عىل 
الفور وبدأ مفاوضات مع ماتيا 
زاكاني، صان�ع ألعاب هيالس 
خالف�ة  أج�ل  م�ن  فريون�ا، 

تشالهانوجلو باملوسم املقبل.
وأش�ارت إىل أن عق�د زاكان�ي م�ع فريون�ا 

ينته�ي يف الصيف املقب�ل، وارتبط الالعب 
كث�رًيا باالنتق�ال إىل إن�رت مي�الن خ�الل 
املوس�م املنرصم. وطلب تش�الهانوجلو 
راتًبا س�نوًيا بقيم�ة 6 ماليني يورو من 
أج�ل التجديد، إال أن مي�الن عرض عىل 

الالعب الرتكي 4 ماليني يورو فقط.
ونجح ميالن يف إنهاء املوس�م املنرصم 
بال�دوري اإليط�ايل يف املرك�ز الثان�ي، 
وبالت�ايل تأه�ل إىل املش�اركة يف دوري 

أبطال أوروبا خالل املوسم املقبل.

نجح ألفارو موراتا مهاجم املنتخب 
اإلسباني، يف افتتاح التسجيل لبالده، 
خالل مواجهة بولندا، يف إطار الجولة 
الثاني�ة م�ن دور املجموع�ات 
األوروبي�ة  األم�م  ل�كأس 

)يورو 2020(.
هدف  موراتا،  وس�جل 

التقدم ملنتخب إسبانيا يف الدقيقة 25.
وبحسب ش�بكة »أوبتا« لإلحصائيات، 
ف�إن ألف�ارو موراتا س�جل 4 من آخر 
األم�م  كأس  يف  إلس�بانيا  أه�داف   5
األوروبية. ونوهت أن فرناندو توريس، 
س�جل ع�دد أه�داف أكثر م�ن موراتا، 

بواقع 5 أهداف.

مورات�ا  أن  الش�بكة،  وأف�ادت 
س�جل 20 هدًفا خالل 42 مباراة 
ل�ه بقمي�ص منتخب إس�بانيا يف 
أرسع  لُيصب�ح  املس�ابقات،  كل 
العب يص�ل لهذا اإلنج�از منذ أن 
حققه دافيد فيا مهاجم املاتادور 

السابق.

البورتا: برشلونة سيتعاقد 
مع اربعة العبين جدد

كانيرفا: مواجهة اليوم امام بلجيكا األهم في تاريخ فنلندا راونيتش ينسحب من بطولة ويمبلدون

ميالن يرد على خيانة تشالهانوجلو

إنجاز مميز لموراتا في مباراة بولندا

ساوثجيت يبرر 
عدم مشاركة 

سانشو في اليورو
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ابراهيم ناجيالثقافـي

ُربَّ ليٍل قد صفا األْفُق بِه ***  وبما قد أبدَع اللُه ازدهْر

ورسى في�ه نس�يم َعِبٌق *** فكأن الليَل ُبْس�َتاٌن َعِطْر

لَته *** وملن هذي الثرياُت الغرْر …؟ قلُت: يا رب ملن جمَّ

فعرا األْفَق َقتاٌم وَبَدْت *** سحٌب تحبو إىل وجِه القمْر

كلم�ا تْق�رب تمت�د ل�ُه ***  كأك�فٍّ رشه�اٍت تنتظر

ِصْحُت بالبدر: تنبَّْه للنذْر ***  أدرِك الهالَة حفت بالخطْر

ال ُتب�ْح مائدة الن�ور لهم ***  ال ُتبْحها لس�واٍد معتكْر

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

شكسبري
لس�معة أكثر الخدع زيفا وبطالنا، فهي كثريا ما تكتس�ب دون 
وج�ه حق وُتفق�د دون وجه حق. إن أي مرك�ز مرموق كمقام 
مل�ك ليس إثماً بح�د ذاته، إنما يغدو إثماً حني يقوم الش�خص 
الذي يناط به ويحتله بس�وء اس�تعمال السلطة من غري مباالة 
بحق�وق وش�عور اآلخري�ن.. إن امل�رأة العظيم�ة ُتله�م الرجل 
العظي�م.. أما املرأة الذكي�ة فتثري اهتمامه بينم�ا نجد إن املرأة 
الجميلة ال تحرك يف الرجل أكثر من مجرد الش�عور باإلعجاب.. 
ولكن املرأة العطوف.. املرأة الحنون.. وحدها التي تفوز بالرجل 
العظي�م يف النهاية.. هناك ثمة وقت يف حياة اإلنس�ان إذا انتفع 
ب�ه ن�ال فوزاً ومج�داً، وإذا ل�م ينتهز الفرص�ة أصبحت حياته 
عديم�ة الفائ�دة وبائس�ة إن اآلثام الت�ي يأتي بها اإلنس�ان يف 
حيات�ه، غالباً ما تذكر بعد وفاته، ولك�ن أعماله الحميدة تدفن 

كما يدفن جسده وتنىس..

السيــاب ولميعـــة ... شــريــانــا الحــداثــة الشعــريـــة 
عبداللطيف الوراري

   ع�ن عم�ر يناهز ال�92 عام�اً توفيت 
الش�اعرة العراقية مليع�ة عباس عمارة 
يف مغرتبها األمريكي بمدينة ساندييغو 
عىل الس�احل الغربي للواليات املتحدة، 
الصحي�ة.  تده�ورت حالته�ا  أن  بع�د 
وق�د نعاها ابنه�ا زكي ع�ىل صفحته: 
“ببال�غ األس�ف واألىس أنبئك�م بوف�اة 
والدتي الش�اعرة مليع�ة عباس عمارة.. 
خسارة لكّل من عرفها من العراق وكل 
الدول العربي�ة والعالم… الذين أحّبتهم 
وأحبُّوها. ستبقى ذكراها يف وجدان كل 
من عرفها ش�خصيا، أو عرب أش�عارها 
ودراساتها الكثرية. هي التي بذرت فينا 
مخافة الله، ومحبة الناس، واحرتام كّل 
خلقه”. وأردف يف رسالة نعيه أّن والدته 
الش�اعرة قد عانت يف األش�هر األخرية، 
ول�م تك�ن ت�أكل أو ت�رب أي يشء، 
ولك�ن ظلّ�ت يف كام�ل قواه�ا العقلية، 
وكان�ت تس�تقبل م�ن يأت�ي إليها من 
الناس بابتس�امة جميلة”. ولدت مليعة 
عباس عمارة لعائلة عريقة ومشهورة 
لقبه�ا  بغ�داد س�نة 1929، وج�اء  يف 
م�ن مدينة العم�ارة التي ينح�در منها 
أبوها، وه�ي مدينة جنوبي�ة غارقة يف 

لجة التاريخ وامليثولوجيا، حيث ُعرفت 
برتاثه�ا، وأث�رت كث�رياً عىل ش�خصية 
مليع�ة وثقافتها األكاديمي�ة: “ال أعرف 
يل منش�أ غري الطني الرافديني يف جنوب 
الع�راق.. وال أعرف يل اصالً غري الجذور 
نس�بها  م�ن  وبالرغ�م  الس�ومرية”. 
الجنوب�ي إال أنه�ا تبغددت، ومارس�ت 
حياتها املرتفة كما يلي�ق بأنثى جميلة 
كانت تميل إىل الدعة واالنبساط، وكانت 
تخل�ب عق�ول الطلب�ة أثناء دراس�تها 
يف دار املعلم�ني، ولك�ن كان�ت مع ذلك 
تتمت�ع بش�خصية قوي�ة متأّبي�ة كما 
ورد عن ابن خالتها الشاعر عبد الرزاق 
عبد الواح�د يف مذكرات�ه.   أخذت مليعة 
الثانوية العامة يف بغداد، ودرست يف دار 
املعلم�ني العالي�ة – فرع اللغ�ة العربية 
حيث حصلت عىل اإلجازة س�نة 1950، 
ُثّم تخرج�ت يف هذه الدار س�نة 1955. 
ويف ه�ذه الدار الت�ي كانت معق�ل آباء 
الحداثة الش�عرية األوىل وشهدت ميالد 
حركة الشعر الحر، التقت مليعة شعراء 
العراق البارزين، بمن فيهم بدر ش�اكر 
الس�ياب الذي تعرّفت علي�ه، بل إّن بدًرا 
كلف به�ا وكتب عنها أش�هر قصائده؛ 
)أنش�ودة املطر( التي مطلعها: “عيناك 

غابتا نخيل ساعة السحر/ أو رشفتان 
راح ينأى عنهما القمر.“

  تحك�ي مليع�ة إىل الروائي�ة العراقي�ة 
إنعام كجه ج�ي: “من األكيد أنني كنت 
أحّب�ه، وق�د كتبت ل�ه ش�عرا، وتأثرت 
كث�ريا بصداقتنا التي ل�م تكن أكثر من 
عالقة بريئة ومحلق�ة ومبدعة. وهي 
ق�د كانت فرتة غنية ج�دا يف حياة بدر، 
توقفت تقريبا فيها عن كتابة الش�عر، 
طيل�ة الفرتة التي عرفت�ه فيها، وكنت 
مكتفية بدور امللهم واملس�تمع والناقد 
والرفيق والصديق. كنت األم والحبيبة، 
ف�كان إنتاجي قلي�ال وإنتاج�ه غزيرا. 
وراضي�ة.  بصداقت�ه  س�عيدة  وكن�ت 
لكن�ه كان ش�كوكا ال يث�ق يف النس�اء 
ول�م يص�دق أنن�ي أبادل�ه مش�اعره. 
وأن�ا لس�ت مطالب�ة ب�أن أقس�م ل�ه 
باأليم�ان الغليظة أن�ي أحبه. فقد كان 
يل غ�روري وكربيائ�ي وثقت�ي بنفيس 
وال�دالل املعروف ع�ن العراقي�ة، املرأة 
الت�ي يله�ث وراءه�ا الرجل ف�ال تبدي 
مكنون ضمري وتبق�ى املرتفعة. ولعله 
تصور أنني أحب الش�اعر فيه فحسب، 
وأنا أحببته كإنس�ان. وكنت أس�تمتع 
برفقت�ه وبالنكت�ة الت�ي كان يطلقها 

وبالذكاء اللماح الذي يلتقط به كلماتي 
وبالتفاهم العظيم بيننا. كنا نس�تخدم 
الحدي�ث، مخت�رة  يف  لغ�ة خاص�ة 
وعميق�ة وجد صادق�ة. وكان ما بيننا 
لعب�ة أذكي�اء وتواطؤ موهوب�ني. إنها 
فرتة من أثرى فرتات حياتي العاطفية، 
بقين�ا س�نتني مع�ا، وأثناءهم�ا كن�ا 
نرتاس�ل، وقد دعان�ي لزيارته يف قريته 
جيك�ور ولبي�ت الدع�وة بصحبة خايل 
عبد ال�رزاق جودت، وبقين�ا ضيوفا يف 
بيتهم ليلة واحدة، وقمنا بجولة نهرية 
كان خالله�ا يق�رأ لن�ا الش�عر”.   وقد 
بقي�ت مليعة بع�د مماته تذك�ره بخري 
وتع�ي من ق�دره. يف أح�د الح�وارات، 
قال�ت: “لقد كان بدر إنس�انا عظيما، 
وأنا آس�فة ألنني ل�م أس�تطع أن ألّبي 
طلب�ه باالرتب�اط ألنني كن�ت حريصة 
ألن أبقى شخصية مس�تقلة، فارتباط 
ش�اعر بش�اعرة يلغيها.“ ولكن األكثر 
طراف�ًة أّن من يُعْد إىل دواوين الس�ياب 
ومليعة عليه أن يكتش�ف أصداء الحوار 
الخف�ّي ال�ذي كان بينهم�ا، والذي ظّل 
يرتدد يف هذا الس�طر أو ذاك، وس�يظلُّ 
إىل األبد مم�ا جعلهما رشيان�ا الحداثة 

الشعرية .

»خلخال العشق« 
جديد الكاتب رعد 

صادق الحلّي

املراقب العراقي/ متابعة
يس�عى الكات�ب رعد الحّي بخي�ال مفرط 
أن ينش�ئ باللغ�ة عالقة غرام أس�طورّية 
ب�ني املوّف�دة االنكليزّي�ة إىل أرض الع�راق 
غريترود بيل وهي امل�رأة ذات العرق اآلري 
األنكلوسكسن عام ألف وتسمائة وعرين 
وش�عبه الس�امي الع�رق ال�ذي تجس�ده 
ش�خصّية يتيم املرس�ومة بمهارة متمّيزة 
م�ن قبل الكاتب يف روايته خلخال العش�ق 
الصادرة عن دار كلكامش للنر والتوزيع 
والت�ي  وعري�ن  وإثنت�ي  ألف�ني  لس�نة 
تس�تعرض أحداث تاريخّية هامة صنعت 
مستقبل العراق الحديث بعد هزيمة املحتل 
العثماني عام ألف وتسعمائة وأربعة عر 
ومج�يء املس�تعمر الربيطان�ي الصاع�د 
ال�ذي ردّد مقولته الكاذب�ة حاله حال كل 
مستعمر أنه جاء محرراً وليس محتالً ويف 
قرارة نفس�ه ي�درك بأن يدي�ه وقعت عىل 
صي�د ثم�ني خاصة بع�د اكتش�اف النفط 
ال�ذي تمتلئ به أرايض العراق من ش�ماله 
إىل جنوب�ه يف حقب�ة خط�رية م�ن حق�ب 
التاري�خ الصناع�ي األورب�ي , وق�د حاول 
الكات�ب أن يبقي ع�ىل الذاك�رة التاريخّية 
لألحداث والش�خصّيات التي تب�دو مغّيبة 
للكثريي�ن خاص�ة وإن الكت�ب التاريخّية 
واملناه�ج التعليمّي�ة العراقّي�ة ابان حكم 
األحزاب القومّية كانت قد ركزت عىل ثورة 
الزعيم املغدور عبد الكريم قاسم وانقالبه 
العس�كري الذي ط�رد الربيطانيني وألغى 
امللوكّي�ة معلناً قي�ام الجمهورية عام ألف 
وتس�مائة وثماني وخمسني وثورتها التي 
ج�اءت بع�ده لحكم الع�راق حت�ى الغزو 

األمريكي .

مسرحية »المسيرة الوهمية للتفاهة« سيرة السلطة التي التنتهي
املراقب العراقي/ متابعة...

ع�ىل م�رح الهناج�ر قاع�ة ه�دى 
يف  املري�ة  األوب�را  دار  يف  وصف�ي 
املرح�ي  الع�رض  أقي�م  القاه�رة، 
»املس�رية الوهمية للتفاهة« للمخرج 
ط�ارق الدوي�ري، الذي اس�تمد دراما 
العرض م�ن عدة نص�وص مرحية 
لوالده الكاتب واملخرج رأفت الدويري 
)1937 2018(. ناقش العرض العديد 
من القضايا التي كانت تؤرق مؤلفها 
من�ذ س�بعينيات وثمانيني�ات القرن 
الفائ�ت، إال أن هذه القضايا نفس�ها 
تفاقم�ت فأصبح�ت أزمات يعيش�ها 
املريون، ويبدو أنه ال فكاك منها إال 
بفعل خ�ارج عن ح�دود العقل. وُيعد 
الخ�روج عن حدود هذا العقل، س�مة 
العم�ل املرحي، متوس�اًل طقوس�ًا 
وتراث�اً ش�عبياً، وأس�لوباً تجريدياً إىل 
حٍد كبري، من خالل شذرات وحكايات 
متقاطع�ة ال رابط بينها س�وى حالة 
من الرثاء لحارض أكثر بؤس�ًا وقسوة 
من زم�ن كتاب�ة النصوص نفس�ها. 
الع�رض أداء أكث�ر من ثالث�ني ممثل 
وممثل�ة، اختلف�ت أدواره�م م�ا بني 

التمثي�ل والرق�ص والغن�اء، منه�م.. 
حمادة شوش�ة، س�هام عبد السالم، 
حن�ان نور الدين، آدم يوس�ف، إرساء 
عب�د الس�الم، جرج�س أن�ور، وهالة 
ص�الح. ديك�ور عم�ر املعت�ز بالل�ه، 
إض�اءة أب�و بكر الريف، موس�يقى 
فري�ق يس بي مول، مخرجان منفذان 
بك�ر محم�د ع�ي، وباهر فت�ح الله. 
إعداد وإخ�راج ط�ارق الدويري. مدة 

العرض 140 دقيقة.

البد م�ن إضاءة بس�يطة عىل مرح 
صاحب النصوص، التي اس�تمد منها 
والت�ي  األساس�ية،  مادت�ه  الع�رض 
ج�اءت عبارة عن ش�ذرات ومقاطع، 
وأحيان�اً حالة طقس�ية كإط�ار عام 
للع�رض. تمي�زت كتاب�ات الدوي�ري 
باس�تلهام كل من الرتاثي والطقيس، 
إس�قاطاً ع�ىل واق�ع ُمش�ّوش غاية 
يف االضط�راب وع�دم املنطقي�ة، دون 
أن نن�ىس أن�ه ورف�اق جيل�ه منه�م 

.. ي�ري الجن�دي، محم�د أب�و العال 
الس�الموني، ونبي�ل ب�دران عانوا من 
لحظ�ة فارق�ة يف التاري�خ الس�يايس 
واالجتماع�ي امل�ري، كالتحول من 
النظام االش�رتاكي أو هكذا ُشبه لهم 
إىل االقتص�اد الحر، أو م�ا أطلق عليه 
)ع�ر االنفت�اح( وه�و م�ا أص�اب 
املجتم�ع امل�ري بأم�راض ال ي�زال 
يعانيه�ا حتى اآلن، وإن كانت بش�كل 
أكثر قسوة. ومن سمات مرح الرجل 
املح�اوالت الدؤوبة إلحي�اء الطقوس 
االحتفالي�ة الش�عبية املتوارث�ة، كما 
يف مناس�بات املي�الد وال�زواج واملوت، 
إضافة إىل املوال�د وطقوس الزار. كما 
تخلو ه�ذه النص�وص وعروضها من 
الحكاي�ة التقليدي�ة، وبالت�ايل تجريد 
الزمان واملكان، كذلك أسلوب التغريب 
الربيخت�ي، حتى ال يتوح�د أو يتورط 
املُش�اهد مع الحدث، ب�ل دائماً هناك 
مسافة تجعله يتخذ موقفاً نقدياً مما 
يراه. ويأتي عرض )املسرية الوهمية( 
ليحاف�ظ تماماً ع�ىل هذه الس�مات، 
ورؤيت�ه  أف�كاره  منه�ا  مس�تمداً 

املرحية.

 منحوتات الفنان التشكيلي أنس اآللوسي ُمستمدة من تجربة معايشة الواقع العراقي 
عبر معرض »ذاكرة الـ 50« في مصر 

يرى الناقد محمد عبد الرحيم ان منحوتات الفنان 
التشكيلي أنس اآللوسي  في معرض »ذاكرة الـ 50« 
الذي اقيم في القاهرة ،مستمدة من تجربة معايشة 

الواقع العراقي . وقال عبد الرحيم في قراءة نقدية خص 
بها)المراقب العراقي(: 

املراق�ب العراق�ي/ املح�رر الثق�ايف...
 ان  »ذاك�رة ال� 50« ه�و عنوان املعرض 
الذي اختاره الفنان العراقي أنس اآللويس
� موالي�د عام 1971 يف مدينة بغداد ليعرّب 
من خالله عن تجربة ُمس�تمدة من حياة 
ومعايشات استلهمها الفنان يف منحوتاته 
ولوحات�ه. املع�رض الذي أقي�م مؤخراً يف 
غال�ريي الزمالك للفن يف القاهرة، لم يكن 
كعادة مثل هذه املعارض من حيث السمة 
االس�تعادية ملنحوتات وأفكار سابقة، بل 
تجربة جديدة يخوضها الفنان، اس�تناداً 
إىل أماكن وكائنات وش�خوص، حاول من 
خالله�ا التعبري ع�ن العديد م�ن األفكار، 
التي تتناغم وإرث بري حضاري، سواء 

يف العراق أو مر.
واض�اف: من خامة الربونز يصنع الفنان 
منحوتاته، وهي خامة صعبة التش�كيل، 
وتم�ر بالعديد من املراح�ل، التي تتداخل 
فيه�ا الصنعة مع الفن. من ناحية أخرى 
ت�رتاوح املنحوت�ات، م�ا بني الش�خوص 
والكائنات األخرى كالطيور والحيوانات، 
وكله�ا وإن كانت تمثل لحظ�ة ما، نجح 
الفن�ان يف تجس�يدها، إال أنها ُمس�تمدة 
بدوره�ا م�ن ت�راث ب�ري عمي�ق، ويف 
الوقت نفس�ه تبدو وكأنه�ا تحمل نغمة 
مس�تقبلية، بمعن�ى أن م�ا كان هو اآلن 
كائن أو سيكون، تكوينات وموضوعات، 

أو أف�كار بمعن�ى أدق ال تب�دو تاريخية، 
لكن نستش�عر مدى ما تحمله من وجود 
وثبات دائم، نلحظ ذلك يف مسميات بعض 
األعمال، مثل.. تأمل، اش�تياق، َس�كينة، 
س�ندريال، أندلسية، وغريها من األسماء، 
كلها لحظات إنس�انية تم التعبري عنها يف 

بس�اطة ودون تكلف أو ادعاء.
وتابع: تش�كل األجس�ام كله�ا حالة من 
الحرك�ة، رغ�م الثب�ات الذي توح�ي به، 
فالتأم�ل والس�كينة ع�ىل س�بيل املثال � 
وه�ي ُمس�ميات خادع�ة � يظه�ر مدى 
انش�غال أصحابها م�ن ناحية � تفكري ال 

يهدأ � أو أن ه�ذه الحالة مؤقتة بدورها، 
ول�ن تدوم، وبالتايل س�تنتهي حتماً. فعل 
الحرك�ة أيض�اً أو اإليح�اء ب�ه، يأتي من 
أو  كاإلط�ار  نفس�ه،  الش�كل  مف�ردات 
الناف�ذة، أو الفتاة الت�ي ترافق الحصان، 
يجعل من الش�كل املنح�وت حامالً لعدة 
مس�تويات تكوينية، رغم أبعاده الثالثية 
املعه�ودة، ه�ذا التحدي�د الوهمي ُيش�به 
عم�ق الصورة الس�ينمائية، م�ن مقدمة 
ووسط وخلفية، إضافة إىل حالة التوازن 
ما بني حدود الش�كل املربع أو املس�تطيل 
� الناف�ذة � أو تكوي�ن الجس�د، أو العمل 

ككل، الذي ينحو بوجه أو بآخر إىل الشكل 
الدائ�ري، وما بني ه�ذا التض�اد � العزلة 
واالس�تمرارية � يت�م اإليح�اء بالحركة، 
الت�ي ال ته�دأ. كما ت�رتاوح املنحوتات ما 
بني املصمت�ة واملُفرّغة، وحت�ى املصمتة 
منه�ا، نجدها أجس�اداً انس�يابية تحمل 
الكثري من التموجات، التي توحي بالحياة 

داخلها.
واستطرد: رغم ما تثرية مفردة »الذاكرة« 
التي يف األغلب ال توحي بالس�عادة، بل ما 
ت�م فقده، أو حت�ى محاولة نس�يانه، إن 
كان سيئاً، فكلمة )ذاكرة( دوماً مرتبطة 
ب�)الحزن( إال أن جميع املنحوتات توحى 
بحالة من البهجة واإلدهاش، حالة عامة 
م�ن الس�عادة تصي�ب املتلق�ي، دون أن 
ُيعرف لها س�بب، وربما هي حالة الفنان 
نفس�ه، الذي ال يتأىس، بل ُيصادق ما مّر 
به م�ن تج�ارب، ويحتف�ي بتحويلها إىل 
ف�ن، وهو م�ا يؤيد فكرة أنه�ا منحوتات 
تحتفي باملس�تقبل، حتى إن كانت تستند 
إىل ذاك�رة ال� 50 عاما، هي س�نوات ُعمر 

الفنان نفسه.
واوض�ح : ان االل�ويس يمتل�ك تجرب�ة 
ممي�زة بدأت مع مس�بك الربون�ز الذى 
يمتلكه، حيث إن ه�ذه التجربة صنعت 
له ش�كال خاص�ا مع عمل�ه، الفت�اً أن 
توافد نم�اذج عديدة م�ن النحاتني عىل 

مس�بكه أعط�اه الفرصة ليق�دم خطا 
منفصال ع�ن اآلخرين.وبني ان األلويس  
أسهم بش�كل كبري ىف إحياء فن النحت 
بم�ر ع�ن طريق مس�بكه ع�ىل حد 
قوله، موضحاً: نزل بثقل قوى وأعطى 
فرص�ة لكثري من النحاتني للعمل بدون 

خ�وف وبرتكيز ىف عمله�م اعتماداً 
علي�ه وع�ىل مهارته.وخت�م : 

ان األعم�ال الت�ي احتواه�ا 
حي�ة  كان�ت  املع�رض 

بلمس�ات الفنان، كونه 
متمكن�ا م�ن خام�ة 

بصورة  الربون���ز 
قوي����ة، حت�ى 

أن��ه اس�تخدم 
إمكانات  ك��ل 
الخام�ة،  تل�ك 
واس�تط���اع 
يت��واص�ل  أن 
ق�وي  بش�كل 

مع هذه الخامة 
يف   شخصيته  ومع 

التى  التجريد  أعم�ال 
اس�تخدم به�ا خام�ات 

أخرى غ�ري الربون�ز ليقدم 
ع�ن  فض�اًل  مختلف�ة،  رؤي�ة 

تكنيك العمل ذاته.

َحيث َقَرَأ الُمَتَنبِّي 
َقِصيَدَته!

َجديلتان ِمْن الَنْخِل

ُه َيضِفُر ِفيها الُفراُت رّسَّ

املَالِح

وأْنكيدو..

أرَضَعْتُه الِغزاْلن، ِحنَي كان..

هَي َبقايا َخزَِف  املَعَبد

هّي أوروُك

وَقْد َمرّْت ِبَها ُلغاُت 

الَتْكوين

وَتراتيُل الَكَهنِة املُْخَتِنَقة 

باألساطرِي

َقْبَل أْن َيعرَب ِبها الُطوفاُن 
رَسيعاً

َحْيُث َحَملَها الَنْهُر َعىَل 

أكتاِفِه

لَتغفَو ِبعمرِها اآلتي ِعنَد 

َبواَبِة الرَّْمِل

َحيُث َقرَأ املُتنبي َقصيدَتُه..

لبقايا َقراِمَطٍة

َتْفَتْقدُهْم الِبالُد َكثرياً..

)َترَْكَنا ِمْن َوَراِء الِعيِس 
َنْجداً

َوَنّكْبَنا الّسماَوَة 

والِعراَقا(*

َرأيَتُه ِتلَك اللّيلَة َتحَت 

ُشّباِك قمِر َنْخلٍَة كّثِة 

عِف َكأْنَثى السَّ

رأيتُه َيَتَجوَُّل يف 

ّسوِقها الرِّيفي املَُسّور 

ِبجْدراِن الِطني

َحَمَل ِمْنُه ّتْمراً وُخْبزاً، 

لَْم َيكِف الزّاُد ِرْحلََتُه األِخرية..

ولََعلُّه اقتنى ّسْيَفُه األِخرَي ِمْن 

َحّداٍد ُقرَب الَجاِمع الَقِديم

ّسْيفاً لَْم َيرْدَْع َقاِتلَُه..

َبَحْثُت َعْن َعْذِب املَاء

وَقْد َملَّ َنْهَر )الَعْطشان ( 

َظَمأَُه

َعىَل َمَشاِرِف

 ُبَحرْيَِة )َساّوة(

َحيث َحَملَْت خطاَي الوََداع

َنْحَو َمْنَفى أَراَد ِمني الَنبيَذ ال 

الَخزَف

وبَحْفَنِة ّتْْمٍر وَشَفِة ّسْيٍف 

َجاِئر

َسَقَط الَقراِمَطُة واِحداً..
واِحداً

َدَفْنَتُهم – ُكلُّهْم – َتحَت 

راياِت الِنْسيان

املراقب العراقي/ متابعة...
أق�ام جن�اح دار الش����ؤون 
/وزارة  الع����امة  الثقافي�ة 

الثقاف�ة والس�ياحة واآلثار يف 
معرض بغ�داد ال�دويل للكتاب 
حف�ل توقي�ع كت�اب ) املل�ك 

في������ص�ل األول.. دراس�ة 
وثائقية (

وذك�ر بي�ان ل�وزارة الثقاف�ة 
تلقت )املراقب العراقي( نسخة 
من�ه :ضمن فعالي�ات معرض 
بغداد الدويل للكتاب أقام جناح 
دار الش�ؤون الثقافي�ة العامة 
والس�ياحة  الثقاف�ة  /وزارة 
واآلث�ار حف�ل توقي�ع كتاب ) 
دراس�ة  األول..  فيص�ل  املل�ك 
وثائقي�ة (للباحث�ة الدكت�ورة 
رهبة اسودي حسني والباحث 
الحس�ن  أب�و  ع�الء  الدكت�ور 

اسماعيل.
وأض�اف البي�ان :ان التوقي�ع 
الدكت�ور عارف  ت�م بحض�ور 
ال�دار  ع�ام  مدي�ر  الس�اعدي 
ونخبة من األكاديمني واألدباء 
العلي�ا  الدراس����ات  وطلب�ة 
وجمه�ور غف�ري م�ن ضيوف 
املع�رض  مع حض�ور إعالمي 
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

إّياك ومصادقة األحمق فإّنه يريد أن ينفعك فيضّرك.
ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.
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 اىل جانب تسليط الضوء عىل دقة  ومهارة وخيال  
املعماري العراقي فهي توضح  املستوى االجتماعي  
البناء  هندسة  وتقدم  للمجتمع   واالقتصادي 
البناء  فمثال  للبيئة  صديقة  تكون  ان  يف  ونجاحها 
الصيف   حرارة  بتقليل  نجح   ) العكادة   ( املسمى 
الالهبة وكذلك الشناشيل فهي اضافة اىل جماليتها 
اال ان  امللون   املزينة بالزجاج  وزخارفها ورشفاتها 
تقاربها يف الزقاق الواحد يمنع وصول شمس تموز 
واالزقة  البيوت  هذه  ومثل  الدار(  )حوش  اىل  واب  
حرارة  درجة  تخفيف  من   املالذ  كانت  الضيقة 
البغدادية  البيوت  هذه  من  الكثري  وهناك   ، الصيف 
يف  منها  بغداد  وازقة  محالت  تضمها  التقليدية 
شارع الجمهورية مثل منطقة الفضل وباب الشيخ 
تراثيا  بيتا  ان    ، الرشيد  الشورجة وشارع  ودرابني 
قديما وواسعا مطال عىل نهر دجلة يقع يف احد ازقة 
 2003 عام  احداث  قبل  اعداده  تم  الرشيد  شارع 
تسمية  عليه  يطلق  كان  تجريبيا  مرسحا  ليكون 
)بيت السنك ( تابعا لدائرة السينما واملرسح وكانت 
والندوات  املرسحية  العروض  بعض  فيه  تعرض 

الخاصة باملرسح .

تغليفها  تم  قد  البيوت  بعض  ان  اىل  العاني  ويشري 
البالستيكي  الشبه بالحائط  باالكلوبند وهي قريبة 
النفسية  الفوىض  عىل  تدل  صارخة  وبالوان 
والبرصية ويتذكر العاني ان امانة بغداد قبل سنوات 
منعت  الرتاثية  البيوت  جمالية  عىل  منها  وحرصا 
العقوبات  تحويلها اىل مخازن  تجارية مؤكدة عىل 
التي فرضها القانون بحق املخالف ولكن االن بفضل 
الفوىض السائدة فقد شاهدنا بيوتا ومباني تراثية 
تهدم ويجري تقسيمها اىل بيوت سكنية صغرية او 
تقام بدلها موالت . ويلفت العاني : توجد يف بغداد 
كبار  تجار  قبل  من  شيدت  ضخمة  تراثية  بيوت 
ورجال اعمال ورجال دولة اىل جانب دور للعروض 
السينمائية منها سينما الزوراء ذات الطراز املعماري 
الجميل وكذلك سينما بغداد يف منطقة عالوي الحلة 
ومن املباني الرتاثية االخرى مباني منطقة القشلة 
يف منطقة امليدان والتي تضم مبنى ) رساي الحكومة 
الوزارات يف  العثماني وقد شغلته بعض  العهد  يف   )
العهد الجمهوري وكذاك مبنى )الدفرتدار( يف شارع 
تسمى  ان  قبل  االرشاد  وزارة  شغلته  والذي  النهر 
الضخمة  الرتاثية  البيوت  ومن  الثقافة.  بوزارة 

املشهورة بيت رئيس الوزراء يف العهد امللكي ياسني 
يف  وكالهما  الكيالني  عايل  رشيد  وبيت  الهاشمي 
شغلته  فقد  الكيالني  بيت  اما  االعظمية  منطقة 
املرحوم  ابنة  املدارس هي  مايس وصاحبة  مدارس 
رشيد عايل الكيالني  وبيت الهاشمي اليزال كما هو 
التاجر  بيت  وهناك    ، الرصافية   منطقة  يف  ويقع 
اليهودي شاؤول شعشوع املسمى قرص )شعشوع( 
ومساحته كانت بحدود 4 االف مرت مربع ويطل عىل 
نهر دجلة ويقع يف منطقة الكرسة وهو من القصور 
الفخمة الرتاثية التي تضمها بغداد وكان يف السابق 
قرصا للوايل العثماني  وعند مجيء امللك فيصل االول 
لحني  شعشوع  قرص  استاجر  للعراق  ملكا  ليكون 

بناء قرص خاص به وهو قرص الزهور . 
الرتاثية  املواقع  املباالة  قلت  ونتيجة االهمال وعدم 
يف بغداد  ففي منطقة النهضة يف بغداد هناك الباب 
املستنرص  العبايس  الخليفة  اقامه  الذي  الوسطاني 
بالله لدرء خطر فيضان نهر دجلة ، تظهر عليه االن 
عالمات االندثار مع انه احد ابواب بغداد التاريخية 
ومن املمكن ان يدرج ضمن املواقع االثارية والرتاثية 
البيوت  هذه  واغلب   . السائح  لزيارتها  يتطلع  التي 
آيلة  وبعضها  تجارية  كمخازن  استخدامها  تم  قد 
البتاويني  منطقة  يف  بيوت  منها  ومهملة  للسقوط 
مؤكدا   املخدرات   ومتعاطو  الشحاذون   يسكنها 
ذاكرة  كونها  عليها  للحفاظ  القوانني  تفعيل  يجب 
كبرية  عناية  الشعوب  وتويل  امة   وتاريخ  اجيال 
لكونها  الرتاثية  مبانيها  وخاصة  وتاريخها  برتاثها 
نشاهد  الذي  الوقت  يف   ، شعب  وتاريخ  امة  هوية 
ان اغلب الشعوب تويل عناية كبرية ملثل هذه املباني 
وغري  االجانب  والسياح  الزائرين  الستقبال  وتعدها 
املتحف  اقامت  بغداد قد  امانة  ان  ، ويذكر  االجانب 
البغدادي قبل العام 2003 يف مبنى تراثي يقع قرب 
شخصيات  من  نماذج  فيه  عرضت  الشهداء  جرس 
اخرى  حرف  لظهور  اندثرت  تراثية  وحرفا  عراقية 
خياط  منها  اذكر  متطورة  حديثة  وصناعات 

الفرفوري والنداف . 
االهتمام  اىل  احوجنا  فما  بالقول  حديثه  ويختتم 

والعناية الالزمة باملباني الرتاثية .

األحياء  يف  العمالقة  املياه   تشكل خزانات 
العمارة مركز  مدينة  القديمة يف  السكنية 
محافظة ميسان عالمة فارقة ودليالً عىل 

الخدمات الفاعلة ألكثر من ستني عاما.
خزانات  ثالثة  العمارة  مدينة  يف  وتنترش 
يفصل  وهو  عواشة،  ماء  خزان  وهي: 
الراقية  االحياء  أحد  عواشة،  منطقة  بني 
القديم،  الحسني  وحي  العمارة،  بمدينة 
من  عقود  اىل  الخزان  هذا  عمر  ويعود 
السنوات، وخزان ماء حي املعلمني القديم، 
والنجف،  كربالء  مع  الفاصلة  الطرق  عىل 
إضافة  والبرصة،  والنارصية  والديوانية 
ايران، ويزود هذا  الجارة  القادمني من  اىل 
املعلمني  حي  يف  املعلمني  بيوت  الخزان 

القديم.
الثالث فهو خزان ماء الرساي  أما الخزان 
مجلس  بناية  من  بالقرب  يقع  الذي 
أقدم  من  املنطقة  هذه  وتعد  املحافظة، 

املناطق السكنية بمدينة العمارة.
حديثه  يف  رزاق  حازم  املؤرخ  ويشبه 
»صحن  بأنها  العمارة  مدينة  يف  الخزانات 
الخزانات  »فائدة  أن  ويضيف،  فضائي«، 
وتوليد  املائية  باملوارد  االحتفاظ  يف  تكمن 
كلما  املياه  توزيع  نظام  عىل  )الضـغط( 
توفري  يتم  لم  فإذا  املياه،  خزان  ارتفع 
داخل شبكة  املياه  لضخ  املناسب  الضغط 
مشاكل  عدة  تحدث  أن  يمكن  اإلمدادات 
إىل  سليم  بشكل  املياه  إيصال  عدم  منها: 
لتلك  القريبة  املباني  من  العلوية  الطوابق 
أنه  اىل  الفتا  السكنية«،  واألحياء  املناطق 
بتدفق  الصنبور  من  املياه  ترش  ال  »قد 
من  سنتيمرت   )10.2( لكل  إن  إذ  كاف، 
من  باسـكال(  كـيلو   1( ينتج  االرتفاع 

 30( ارتفاع  ينتج  ذلك  إثر  وعىل  الضغط، 
مرتاً( ما يقرب من )300 كـيلو باسـكال( 
من الضغط، وهو ما يكفي لتوفري الضغط 
املياه  توزيع  نظام  ملتطلبات  املناسب 
لألغراض املنزلية يف تلك األحياء واملناطق«.

أشكاالً  تأخذ  »الخزانات  أن  إىل  وأشار 
الكروي ومنها األسطواني  مختلفة، منها 
بارتفاعات  وتكون  أيضاً،  واملخروطي 
و)30  مـرتا(   20( بني  ترتاوح  مختلفة 
مـرتا( و)40 مـرتا(، وتعود فرتة بناء تلك 

الخزانات إىل )ستينيات( القرن املايض«.

تزخر بغداد وغيرها 

من المحافظات 

بوجود بيوت تراثية 

عريقة تعود الى 

حقب  وازمنة تاريخية 

متعددة وتعطي مثل 

هذه البيوت معالم 

واضحة عن الفترة التي 

شيدت فيها كما تبين 

للدارس والباحث عن 

التراث  الحياة اليومية 

لسكانها ويواصل 

الدكتور محمد عبد 

الطيف العاني استاذ 

التاريخ المتقاعد  

حديثه قائال : 

خزانات المياه 
سمات مدن الجنوب

البيوت التراثية.. هوية أمة وتاريخ شعب
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انطالق حملة الطعام الصحي في العراق

أعلن برنامج األغذية العالمي التابع 
لألمم المتحدة، 
 عن خطط لمساعدة 849 ألف 
مواطن عراقي خالل العام الجاري، 
وفيما اكد أنه يخطط إلطالق حملة 
الطعام الصحي في العراق، أشار 
الى أنه يعمل وبالتعاون مع وزارة 
التربية بإدارة البرنامج الوطني 
للتغذية المدرسية.
وقال ممثل برنامج االغذية العالمي 
في العراق عبد الرحمن ميجاج، إن 
»استمرار وباء كوفيد 19- وانتشاره 
للسنة الثانية، مع استمرار ظهور 
إصابات جديدة في العراق وفي 
العالم ككل أمر محزن ومأساوي«، 
الفتًا الى أن »برنامج األغذية 
العالمي التابع لألمم المتحدة يقوم 
مع شركائه ومن ضمنهم الحكومة 
العراقية بالعمل معًا لدعم العوائل 
المحتاجة في هذا الوقت العصيب«.

 

��ستحد�ث �أن�سطة 
جديدة

 
وأضاف أن »برنامج األغذية العاملي يواصل خالل عام 2021 
والصمود  التعايف  عىل  القدرة  لبناء  برامجه  نطاق  توسيع 
تم  املايض،  العام  »يف  أنه  مبيناً  االجتماعية«،  والحماية 
يف  العيش  كسب  بسبل  خاصة  جديدة  أنشطة  استحداث 
19 عىل وجه   - لوباء كوفيد  الحرضية، كاستجابًة  املناطق 

التحديد«.
وأشار اىل أن »أنشطة سبل كسب العيش تساعد يف املناطق 
الحرضية عىل التخفيف من خسارة اإليرادات املادية )املوارد( 
التي يعاني منها العمال الذين يعتمدون عىل األجور اليومية 
أو املوسمية بسبب هذا الوباء، وتساعد هذه األنشطة هؤالء 
عىل تلبية احتياجاتهم الغذائية املبارشة«، مؤكداً أن »برنامج 
األغذية العاملي يخطط هذا العام لدعم 135ألف فرد من خالل 
نينوى  الحرضية،  يف  املناطق  العيش يف  مبادرة سبل كسب 

والبرصة وذي قار وميسان«.
 

�رتفاع معدالت �لفقر
 

ولفت ميجاج اىل أن »معدل الفقر يف العراق بلغ نحو ٪31.7. 
اليونيسف ووزارة  الذي أجرته  البحث  إىل  الرقم  ويستند هذا 
التخطيط والبنك الدويل والرشكاء يف العام املايض بسبب تأثري 
يقدمها  أن »نحو 4 ماليني دوالر  جائحة كورونا«، موضحاً 
وقسائم  نقدية  كمساعدات  شهرياً  العاملي  األغذية  برنامج 
يقوم  كما  الهشاشة،  من  تعاني  التي  العوائل  اىل  غذائية 
لعوائل  شهري  نقدي  دعم  بتقديم  العاملي  األغذية  برنامج 
النازحني والالجئني، ليتمكنوا من رشاء احتياجاتهم من املواد 

الغذائية«.
التعايف  عىل  القدرة  بناء  وبرامج  أنشطة  تقوم  »كما  وتابع: 
والصمود، مثل مشاريع املناطق الحرضية املذكورة يف أعاله 
الريفية،  املجتمعات  يف  تنفيذها  تم  التي  املشاريع  وكذلك 
الزراعة  بمساعدة صغار املزارعني واملجتمعات الفقرية عىل 
أن »املشاركني يحصلون عىل  اىل  واالنتاج مرة أخرى«، الفتاً 
املشاريع  عىل  والتدريب  العمل  أثناء  لدعمهم  نقدية  منحة 
كما يمكن لتلك العوائل القيام ببيع فائض املحصول لألسواق 

املحلية ومواصلة إعالة نفسها«.

 برنامج �لتغذية �ملدر�سية

وزارة  مع  وبالتعاون  العاملي  األغذية  برنامج   « أن  وذكر   

املدرسية،  للتغذية  الوطني  الربنامج  بإدارة  يقوم  الرتبية 
يدير  كما  املدارس،  فتح  إعادة  عند  استئنافه  سيتم  والذي 
برنامج األغذية العاملي ومنظمة اليونيسف مبادرة جديدة يف 
محافظة البرصة ملساعدة الفتيات عىل مواصلة تعليمهن«، 
تغطي  نقدية  منحاً  تتلقى  الفتيات  »عوائل  أن  اىل  مشرياً 

االحتياجات الغذائية والتعليمية األساسية للطالبة«.
أيًضا،  يقوم  العاملي  األغذية  »برنامج  أن  ميجا  وبني 
النظام  رقمنة  يف  رائد  بدور  التجارة،  وزارة  مع  وبالتعاون 
بحيث  التموينية(،  )البطاقة  الغذائية  للحصص  الوطني 
يصبح النظام أكثر فاعلية وكفاءة للعوائل وبهذه الطريقة، 
يمكن لنظام التوزيع العام )الحصة التموينية( أن يكون يف 
يف  مناسبة،  غذائية  بمفردات  املناسبني،  األشخاص  متناول 
األغذية  أن »برنامج  ، مؤكداً  أكرب«  وقت مناسب، وبفاعلية 
العاملي يواصل العمل مع الحكومة والرشكاء يف إجراء أبحاث 
ودراسات مهمة يف مجال األمن الغذائي والوضع االجتماعي 

واالقتصادي للعوائل«.
 

خطط لدعم �الأفر�د
 4 نحو  قيمته  شهري  مبلغ  »بمتوسط  أنه  ميجاج  وأكد   
نحو  لدعم  العاملي  األغذية  برنامج  يخطط  دوالر  ماليني 
عام  خالل  العراق  أنحاء  جميع  يف  تقريبا  فرد  ألف   849
2021«، مضيفاً أنه » لم يكن بوسع برنامج األغذية العاملي 
القيام بدوره هذا ،وتقديم الدعم الذي يقدمه دون مساعدة 

رشكائه املتمثلني بالحكومات والرشكات واألفراد«.
العاملي  االغذية  برنامج  بدعم  قام  من  لكل  شكره  ووجه 
الذي يركز مساهماته ومساعداته عىل األنشطة املذكورة يف 
أعاله وهي: الغذاء للفئات الهشة، مهارات لبناء املستقبل، 
إىل  جنبًا  مًعا،  »نعمل  مؤكداً:  االجتماعية،  الحماية  تعزيز 

جنب مع جهاتنا املانحة، لتحسني حياة العوائل يف العراق«.

 حملة �لطعام �ل�سحي
 

يكون  أن  الطبيعي  من  الحايل،  الوقت  »يف  أنه  إىل  ونوه 
التمتع بالصحة الجيدة والحماية من أذى جائحة كوفيد 
– 19 هي من أولويات العوائل، ولكن يف املستقبل، يخطط 
الصحي،  الطعام  حملة  إلطالق  العاملي  األغذية  برنامج 
 « أن  مبيناً  الجيدة«،  والصحة  التغذية  تحسني  نحو 
الربنامج قام يف العام املايض ويف هذا العام أيًضا بتوزيع 
العوائل  عىل  التدوير  إلعادة  القابلة  التسوق  أكياس 
الصحي  باألكل  تتعلق  إيجابية  رسائل  مع  املحتاجة، 
والتمارين البدنية وغسل اليدين، وهذا يساعد أيًضا خالل 

فرتة الوباء«.

شملت  849 ألف مواطنن 
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 طال�ب عدد من مواطني ناحية ش�يخ س�عد رشق  10
مرك�ز الك�وت )مرك�ز محافظ�ة واس�ط(، بإقالة 
املس�ؤولني عىل امللف الخدمي للناحية بسبب تردي 

الواقع الخدمي بشكل كبري.
وق�ال عدد منهم خالل مس�رية نظمت بهذا الش�أن 
يف الناحي�ة، إنها تش�هد تراجعاً يف الخدمات س�يما 
موض�وع الط�رق الت�ي تس�بب بخس�ائر يف أرواح 
املواطن�ني إضافة إىل باقي الخدم�ات ومياه الرشب 
والواقع الزراعي فيها، مبينني أنهم يطالبون بإقالة 
كل مدير الناحية ومدير البلدية نتيجة ذلك الرتاجع.

  

ج�دد املئ�ات م�ن اه�ايل 
مناط�ق »آل عبس« قرب 
مبان�ي الحكوم�ة املحلية 
يف املثن�ى احتجاح�ا ع�ىل 
تردي الخدمات األساسية 
ع�دد  مناطقهم.وق�ال  يف 
االحتح�اج  ان  منه�م 
املس�تمر منذ فرتة يهدف 

إليصال ص�وت مناطقهم 
لتحس�ني الوضع الخدمي 
بشكل عام سيما يف قطاع 

الكهرباء.
ه�ذا  ان  إىل  وأش�اروا 
لع�دم  يع�ود  التصعي�د 
االستجابة ملطالباتهم من 

قبل الجهات املعنية.

كشفت اللجنة الزراعية يف واسط 
عن العم�ل عىل م�رشوع يتعلق 
بتسمية واسط كعاصمة زراعية 

للعراق.
وق�ال رئي�س اللجن�ة املحاف�ظ 
محم�د املياحي  أن هناك مؤتمرا 
موسعا سيعقد قريبا بهذا الشأن 
ويت�وىل تنظي�م مل�ف الزراعة يف 

املحافظة. 
واش�ار إىل أن املحافظة ش�هدت 
زي�ادة بنس�بة 10%  يف الكمي�ات 
امل�ايض  الع�ام  ع�ن  املس�وقة 
بالرغم من قلة اإلي�رادات املائية 
واستمرار مش�كلة التجاوز عىل 

الحصص املائية. 
يف  الزراعي�ة  اللجن�ة  أن  يذك�ر 

واس�ط أعلن�ت يف وق�ت س�ابق 
الحص�اد  موس�م  انته�اء  ع�ن 
وتس�ويق الحنط�ة لهذا املوس�م 
الذي س�جلت يف املحافظة موقع  
الص�دارة األول يف إنتاج محصول 
آالف   910( بتس�ويق  الحنط�ة 
طن(، مطالبة باإلرساع يف رصف 

مستحقات الفالحني.

مطالب بإقالة المسؤولين عن خدمات ناحية شيخ سعد

 ظاهرة السكن العشوائي
 أربكت العمل وتجهيز الكهرباء

النازح�ني يف  طال�ب ع�دد م�ن 
الجه�ات  واس�ط  محافظ�ة 
املعنية برضورة انجاز معامالت 
به�م،  الخاص�ة  التعويض�ات 
س�يما وانهم ت�م تهجريهم من 
محافظاته�م االصلي�ة منذ عام 
2014 ابان س�يطرة داعش عىل  

عدد من املحافظات.
وق�ال عدد منهم انه�م اضطروا 
اىل االنتق�ال اىل اكث�ر من س�كن 
خ�الل هذه الفرتة اضافة اىل قلة 

فرص العمل يف الوقت الحايل.
وارجع�وا س�بب ع�دم عودتهم 
اىل مناطقه�م االصلي�ة اىل عدم 
تأهيل منازلهم التي هدمت ابان 

الحرب ضد داعش.
واض�اف اخ�رون ان مراجعتهم 
اىل مناطقه�م االصلي�ة لغ�رض 
اثق�ل  انج�از معامالته�م ام�ر 
كاهل�م واض�اف عليه�م اعب�اًء 
كبرية.م�ن جانبها بين�ت دائرة 
الهجرة واملهجرين يف واس�ط ان 
املحافظة اس�تقبلت منذ احداث 
2014 اكث�ر م�ن 7350 عائل�ة 
وف�ق الضوابط والتعليمات التي 

صدرت بهذا الشأن.
وقال معاون مدير دائرة الهجرة 
حي�در جمي�ل ان ع�دد العوائ�ل 

املتبقية حاليا يف واس�ط 1300 
عائل�ة، يت�م اغاثته�ا وتقدي�م 
الدع�م املايل وباق�ي انواع الدعم 
ع�ن بالتنس�يق م�ع املنظمات 
 ، املوض�وع  ه�ذا  يف  الرشيك�ة 

واليزال هناك دعم مستمر بهذا 
الدعم.

ه�ذه  ان  اىل  الق�ول  وتاب�ع 
يف  وصوله�ا  اول  يف  العوائ�ل 
الجوام�ع والحس�ينيات وكذلك 

العش�وائيات يف واس�ط، موكدا 
عىل ان موضوع عودة النازحني 
ه�و  االصلي�ة  مناطقه�م  اىل 
طوعي اىل  االن وبحس�ب رغبة 

النازح.

شكا عدد من سكنة األرياف يف منطقة الجديد 
التابع�ة لناحي�ة امل�رشح رشق ميس�ان م�ن 
جفاف األنهر وتلف املزروع�ات وانقطاع مياه 
ارواء الحيوان�ات يف الس�واقي، مبين�ا ان ذل�ك 
يش�كل خط�را بيئيا يه�دد مصدر معيش�تهم 
التي تعتمد بش�كل رئييس عىل الزراعة وتربية 

املوايش.

فيما بني مدير ادارة ناحية املرشح داود س�الم 
للمرب�د ان ادارة الناحية رص�دت انخفاض يف 
مناس�يب املي�اه يف نه�ر امل�رشح الرئييس وتم 
مفاتح�ة رئيس الوح�دة االدارية ث�م محافظ 
ميس�ان لغرض التنس�يق مع مديري�ة املوارد 
املائي�ة يف املحافظ�ة لزيادة االطالق�ات املائية 

للنهر.

المشرح .. تستغيث من الجفاف

اوضح�ت وزارة الكهرب�اء أن ظاهرة الس�كن 
العش�وائي أربكت العم�ل والتجهي�ز ملنظومة 
الطاقة الكهربائية سواء يف املناطق العشوائية 
او بأحياء سكنية بسبب الزيادة الغري محسوبة 

والغري متوقعة يف حجم السكن . 
وق�ال وزير الكهرب�اء ماجد حنت�وش االمارة، 
إن عىل الحكومات املحلي�ة تقديم مخططاتها 
العمراني�ة لل�وزارة قب�ل عام عىل االق�ل ,الفتا 
إىل أن اس�رتاتيجية العم�ل حالي�ا لوضع خطة 
باحتياج�ات  تخمين�ات  ع�ىل  تبن�ى  ال�وزارة 
املحافظ�ات وه�ذا غ�ري صحيح، مش�ددا عىل 
رضورة ان تق�دم الحكوم�ات املحلي�ة ش�كل 
املحافظ�ة خالل 5 س�نوات مقبل�ة وعىل وفق 
ذل�ك تعد ال�وزارة خططه�ا دون حدوث نقص 
بالتجهيز او تسجيل ارتفاع باالحمال . ً مرجعا 
الس�بب يف نقص تجهيز الطاقة الكهربائية اىل 
بقية املؤسس�ات الحكومية التي يجب أن تأخذ 

دورها يف هذا الجانب.

مدين�ة  يف  املحتج�ني  م�ن  الع�رشات  أق�دم 
النارصي�ة ع�ىل جم�ع النفايات من ش�وارع 
املدينة ورميها يف س�احة مبن�ى دائرة البلدية 
يف أس�لوب احتجاج�ي راف�ض ل�رتدي واق�ع 
الخدم�ات وعدم إنصاف رشيح�ة العاملني يف 

مرشوع التنظيفات.
وق�ال أح�د املحتج�ني إن هذه الخط�وة تأتي 
للتعب�ري عن رفض الش�ارع الن�ارصي لواقع 
الخدم�ات يف مناطقه�م ولح�ث الدائ�رة عىل 
القي�ام بواجباته�ا بش�كل أفضل وتحس�ني 
مس�توى الخدمات وإنصاف العاملني بقطاع 

التنظيفات.

تجدد تظاهرات »آل عبس« في المثنى للمطالبة بالخدمات

نازحون في واسط يطالبون بانجاز معامالت التعويضات 

رمي النفايات في مبنى بلدية الناصرية احتجاجا على تردي الخدمات

من  الع�رشات  تجم�ع 
موظفي رشكة صناعة 
يف  البرتوكيمياوي�ات 
منطق�ة خ�ور الزب�ري 
جن�وب غ�رب البرصة 
بوقفة احتجاجية أمام 
مبن�ى رشكته�م ض�د 
ق�رار وزارة الصناع�ة 
رشكتهم  مدير  بإعفاء 

من منصبه.
وطالبوا خالل وقفتهم 
أم�ر  ع�ن  بالع�دول 
ورفضه�م  اإلعف�اء 
تنس�يب مدي�ر جدي�د 
للرشكة بدال عنه وهي 
النهائي�ة  مراحله�ا  يف 
للبدء بتش�غيل معامل 
حس�ب  الرشك�ة، 

قولهم.

ذاقوا االمرين في سكن العشوائيات

احتجاج

مساٍع لتسمية واسط كعاصمة زراعية للعراق

قبل ان نضيع بالتفاصيل والخصومات 
والتطبيل .. اهم من تحتاجه بسماية

اعادة الرشكة الكورية الس�تكمال بناء 
باقي االحياء .تكليفه�ا بصيانة املدينة 
وبناء مجرس الدخول .توس�عة الطريق 
الح�ايل ليك�ون خط رسي�ع ذو خمس 
مس�ارات .تحديث وتوس�عة س�يطرة 
دخول بغ�داد .بن�اء ج�رس كونكريتي 
موازي لج�رس دياىل الح�ايل .بناء ثالثة 
مدخ�ل  الجبه�ة،  فلك�ة   ( مج�رسات 
التأمي�م ، تقاط�ع النه�روان ( .جع�ل 
مداخل حي االمني بذات تصميم مدخل 
بس�ماية الجاري العمل به .واالهم من 
هذا كله تكليف ادارة جديدة حازمة لها 
القدرة ع�ىل التغريم والطرد لكل ميسء 
.ه�ذا ما تحتاجه بس�ماية .. باالضافة 
طبع�ا للمستش�فى وامل�رصف وباقي 
الخدم�ات الت�ي اهمل�ت ول�م تفتت�ح 

واكلها االهمال .

         * اسامة جابر ماهي

بارشت الدوائر املعنية يف قضاء الزبري بتثبيت حدود قطع االرايض يف 
خور الزبري التي تم توزيعها يف تسعينيات القرن املايض اىل املواطنني 

وموظفي رشكات وزارة الصناعة.
وق�ال قائم مق�ام القضاء عباس ماه�ر ان هناك اكث�ر من 8000 
قطعة ارض يف منطقة النجمي لم يتم تثبيت حدودها منذ توزيعها 

عىل مستحقيها يف عام 1994.
وتاب�ع ان الدوائر املعنية وبمتابع�ة وارشاف مبارش من قبل االدارة 
املحلي�ة بارشت بتثبيت ح�دود تل�ك االرايض وافرازها مع تصحيح 

خرائط االفراز وتحديد االحداثيات لها.
واضاف ان املكتب االستش�اري انهى كافة اعماله الخاصة بجميع 
االرايض وهي االن ضمن مرحلة االس�س والتثبيت مؤكدا عىل جعل 

تلك االرايض مدينة متكاملة وبخدمات ومشاريع متعددة.
واش�ار ان اعمال تحديد الخرائط سيس�اهم يف تس�هيل عملية فرز 
االرايض ضمن مقاطعة خور الزبري لغرض توزيعها عىل املواطنني.

أعلنت وزارة التجارة، أن مطلع شهر تموز املقبل سيشهد االنطالق 
الرس�مي ملرشوع الس�لة الغذائية والتي قالت أنها تضم 7 مفردات 
رئيس�ية تض�م البقولي�ات ومعج�ون الطماطم، معت�رة املرشوع 
انطالقة جيدة لنظام البطاقة التموينية الذي عانى كثريا نتيجة قلة 

التخصيصات وعدم وضوح برنامجها.
وق�ال املتح�دث باس�م التج�ارة، محمد حن�ون للمرب�د إن الوزارة 
اس�تكملت اإلجراءات القانونية والفنية واإلدارية بما يتعلق بتنفيذ 
برنام�ج الس�لة الغذائية الت�ي اقرها مجل�س الوزراء وال�ذي ألزم 
ال�وزارة بالتعاق�د م�ع رشكات القط�اع الخ�اص لتوري�د وتجهيز 
مف�ردات التموينية للمواطنني، مضيفا إن كميات من تلك املفردات 

بدأت تصل إىل مخازن وزارة التجارة يف عموم مناطق البالد.
وأوض�ح أن الس�لة الغذائي�ة تختل�ف ع�ن البطاق�ة التموينية من 
حيث عدد املفردات فالس�لة مفرداته�ا 7 والتموينية 4 بعد إضافة 
البقوليات )الفاصوليا � الحمص( باإلضافة إىل معجون الطماطم.

وبحس�ب حنون فإن نوعية املفردات س�تكون )جي�دة جدا( فالرز 
»بزمتي« والس�كر والزيت من منشأ عاملي أما البقوليات ومعجون 
الطماط�م فمن منش�أ تركي.وخت�م بالقول إن مطلع ش�هر تموز 
املقبل سيش�هد انعقاد مؤتمر صحفي لإلعالن الرسمي عن انطالق 
امل�رشوع وتفاصيله.وكان�ت املرب�د قد س�لطت الض�وء من خالل 
نرشاتها اإلخبارية وتقاريرها الصحفية س�يما برنامج املتابع عىل 
مل�ف تلك�ؤ البطاقة التموينية وع�دم انتظام توزي�ع تلك املفردات 

للمواطنني.
موضف�ي عقود تربي�ة املثنى الذين ت�م التعاقد 
معهم حس�ب ق�رار 130 لس�نة 2021..والذين 
يرسي بحقهم قرار 315 لسنة 2019 وتعديالته 
.. وذل�ك بع�د اكم�ال جمي�ع االج�رات الخاصة 
بالتعاق�د نطالب وزارة املالي�ة العراقية برصف 
رواتبنا املرتاكمة من الشهر الواحد اىل يومنا هذا 
وس�وف يكون هنالك اعتصام امام وزارة املالية 
ي�وم 2021/6/27 املص�ادف االح�د ونطالبهم 
برسعة رصف الصك لكل مديرية وترك املماطلة 
وتاخري الروات�ب وجعلها س�لعة انتخابية الحد 

االحزاب ونرفض ذلك رفضا قاطعا.

               *  عالءحميد الركي

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رٔييس الوزراء املحرتم

السيد وزير الرتبية املحرتم
الس�ادة رٔييس وأعض�اء لجنة الرتبي�ة النيابيه 

املحرتمون
املوضوع / مناشدة

نحن اولياء امور طالب الصف الثالث املتوس�ط 
نناشدكم بإسم االنس�انيه وبأسم االٔبوة ، برفع 
الظلم عن طالب الصف الثالث املتوسط ، والغاء 
االٕمتح�ان ال�وزاري وجعله م�دريس وذلك لعدم 
إكم�ال املناه�ج ، وفش�ل التعلي�م االٕلكرتوني ، 
وضعف االٔنرتنيت ، وحال�ة الوباء ، وعدم تمكن 
كثري من الطالب بأخ�ذ دروس خصوصيه لعدم 

توفر االٔموال ، وصعوبة الوضع االٔقتصادي .
…. مع خالص التقدير.

                           * نور نامق

بسماية

عقود

مناشدة

تثبيت حدود قطع االراضي في خور الزبير 
التي تم توزيعها في التسعينيات

التجارة تعلن انطالق مشروع السلة 
الغذائية بـ 7 مفردات

 »جيدة« مطلع تموز المقبل
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شاشة جديدة ذات قدرات خاصة من لينوفو لألعمال المكتبية
أعلنت رشكة لينوفو عن إطالق 

 ThinkVision شاش�تها 
الجدي���دة   20-P34w
لألعمال  املخص���صة 

املكتبية. 
لينوف�و  وأوضح���ت 
الشاش�ة  أن  الصيني�ة 
بلوحة  تمت�از  الجدي�دة 
قي�اس 34 بوصة وبدقة 
 1440  x  3440 وض�وح 
بيكس�ل وبنس�بة باعية 
21:9 م�ع تغطي�ة نطاق 
بنس�بة   sRGB األل�وان 

تصل إىل %99. 
وتتمتع الشاش�ة الجديدة 
بزم�ن اس�تجابة يبل�غ 4 
و6 مل�ي ثانية م�ع معدل 
تنش�يط ص�ورة يص�ل إىل 

60 هرت�ز، بينما تبلغ درجة 
السطوع 300 قنديلة/م2.

شاش�����������ة  وتش�تمل 
لينوف�و الجدي�دة ع�ى العدي�د 
التوصي�ل؛ حي�ث  م�ن مناف�ذ 
يوجد ع�ى الجان����������ب 
األيم�ن مخرج الص�وت ومنفذ 
وظيف�ة  دع�م  م�ع   USB-C

ومن�����ف�ذ   PowerDelivery
USB-A، وعى الجانب الس�في 
ن�ب  لج����ا ا و

الخلفي يوجد املزي�د من منافذ 
-HDMI التوصي�ل مثل منف�ذا

 1.2  DisplayPort ومنف�ذ   2.0
ومنف�ذ USB-C إض�ايف 

.USB-A ومنفذي
الشاشة  اس�تع���مال  ويمكن 
 20-ThinkVision P34w
الجدي�دة بواس�طة حاس�وبني 
خالل  م������ن  وذل�ك 
تجهيزه����ا بوظيفة 
ص�ورة يف ص��ورة أو 
ص�ورة م�ع ص�ورة، 
ويف ه�ذه الحال�ة يتم 

تقسيم الشاشة.
وأعلن���ت رشك��ة 
لينوف�و ع�ن طرح 
املكتبية  الشاش�ة 
الجدي����دة ف�ي 
األس�واق العاملية 
الرب���ع  خ�الل 
العام  من  األخري 

الجاري.
ونهاية الش�هر امل�ايض، أعلنت 
الرشك�ة الصيني�ة ع�ن إطالق 
 Yoga الحاس������وب اللوحي
Pad Pro الجدي�د، ال�ذي يمتاز 
معال�ج  بفض�ل  فائ�ق  ب�أداء 
 ،870  Snapdragon كوالك�وم 
فض��������ال ع�ن أن�ه يمكن 

استعماله كشاشة خارجية.

تقنية ذرية جديدة يمكن أن تجعل الجلد 
اإللكتروني حقيقة واقعة

كش�فت تقارير إخباري�ة أن تقنية 
»الرتانزس�تورات« الرقيق�ة الذري�ة 
الجدي�دة، يمكنه�������ا أن تجعل 
حقيق�ة  اإللكرتون�ي  الجل�د  حل�م 

واقعة.
أوض�ح تقرير منش�ور ع�ر موقع 
»إنغادجي�ت« التقني املتخصص أن 
تلك التقنية الجدي�دة رقيقة كفاية، 
بحيث ال تكون محسوسة، وتصبح 

بديال مثاليا للجلد الطبيعي.
وتوص�ل علم�اء ف�����ي جامع�ة 
التقني�ة  تل�ك  إىل  »س�تانفورد« 
الجديدة، الت�ي يقل طولها عن 100 
نانوم�رت، وهو ط�ول أقرص بصورة 
كبرية عن النسخ السابقة من الجلد 

اإللكرتوني.
وحقق الفريق هذا اإلنجاز من خالل 
التغل�ب ع�ى عقبة طويل�ة األمد يف 

التكنولوجيا املرنة.
ويف الوق�ت ال�ذي كان في�ه أش�باه 
املوص�الت ثنائية األبع�اد هي الحل 
املث�ايل، إال أنه�ا تتطل�ب الكثري من 
الح�رارة لجعله�ا تذوب البالس�تيك 
امل�رن، وهو م�ا تمك�ن العلماء من 

إنجازه.
وتغطي التقنية الجديدة السيليكون 

املط�ي بالزج�اج مع طبق�ة رقيقة 
جًدا من أشباه املوصالت املكونة من 
ثاني كريتيد املوليبدينوم، واملغطاة 

بأقطاب من الذهب النانوي.
وينتج عن هذا غشاء بسماكة ثالث 
ذرات فقط باس�تخدام درجة حرارة 
درج�ة   1500 م������ن  تق�رتب 
فهرنهاي�ت - كان م�ن املمك�ن أن 
تتش�������وه الركيزة البالستيكية 
التقليدي�ة عن�د ح�وايل 680 درج�ة 

فهرنهايت.
وبمج�رد أن ت�رد املكون�ات، يمكن 
للفري�ق تطب������ي�ق الفيلم عى 
الركيزة واتخاذ بض����ع »خطوات 
إلنش�اء  إضافي�ة«  تصن����ي�ع 
بني�ة كاملة بس�مك حوايل خمس�ة 
ميكرون�ات، أو ُعرش س�مك ش�عرة 

اإلنسان.
ويمكن أن يك�ون الجلد اإللكرتوني 
الجديد مثاليا، لالستخدام منخفض 
التعام�ل  يمكنه�ا  حي�ث  الطاق�ة، 
م�ع التي�ارات العالي�ة عن�د الجهد 

املنخفض.
وال ي�زال هن�اك املزي�د م�ن العم�ل 
الذي يتع�ني القيام ب�ه، حيث  يريد 
املرنة  التقني�ة  الباحث�ون تحس�ني 
وتضم�ني التكنولوجي�ا الالس�لكية 
التي من شأنها أن تسمح بالشبكات 

بدون أجهزة ضخمة.

ابتكار روبوت يمكنه الحركة تحت األرض

ظه�ر خطأ جدي�د يف أجه�زة آيفون من 
رشكة آبل يعط�ل الوظائف الالس�لكية 
للجهاز بمجرد االتص�ال بنقطة اتصال 

شبكة السلكية محددة.
وبمجرد التش�غيل، يجع�ل الخطأ جهاز 
آيف�ون غ�ري ق�ادر ع�ى إنش�اء اتصال 
ش�بكة الس�لكية، حت�ى إذا ت�م إع�ادة 
تش�غيله أو تم�ت إعادة تس�مية نقطة 
الالس�لكية.ويمكن  الش�بكة  اتص�ال 
استغالل خطأ مثل هذا من قبل الجهات 
الخبيثة التي تزرع نقاط اتصال الشبكة 
الالس�لكية الخادعة يف مناطق ش�ائعة 
بها.وواج�ه  آيف�ون  أجه�زة  لتوصي�ل 
املهن�دس العك�ي كارل ش�و مش�كلة 
عن�د االتص�ال بنقط�ة اتصال الش�بكة 
ب�ه  الخاص�ة  الش�خصية  الالس�لكية 
املسماة: %p%s%s%s%s%n وعند االتصال 
بنقط�ة االتص�ال، يتم تعطيل الش�بكة 
الالس�لكية الخاصة بهات�ف آيفون، ويف 
كل مرة يحاول فيها تمكينه مرة أخرى، 
يتم إيقاف تش�غيلها برسع�ة، حتى إذا 
أع�اد تش�غيل الجهاز أو تم تغيري اس�م 
نقطة االتصال.وقال شو: بعد االنضمام 
الش�خصية  الالس�لكية  الش�بكة  إىل 
 p%s%s%s%s%n% الخاصة ب�ي املس�ماة
ق�ام جه�از آيف�ون بتعطي�ل وظائ�ف 
الش�بكة الالسلكية بشكل دائم. ولم يتم 
إصالحه�ا عن طريق إعادة التش�غيل أو 
تغيري اسم الشبكة الالسلكية.ويستخدم 
ش�و هاتف iPhone XS يعم�ل بإصدار
iOS 14.4.2. وتؤك�د االختب�ارات ع�ر 
جه�از آيفون يعمل بنظام iOS 14.6 أن 
الوظيفة الالس�لكية للجهاز تتعطل بعد 
االتصال بالش�بكة الالس�لكية املس�ماة 
بش�كل غري�ب.ويف اختب�ارات متع�ددة 
الالس�لكية  تح�اول االتصال بالش�بكة 
نفسها، تبدأ إعدادات الشبكة الالسلكية 
بالعمل بش�كل متقطع، ولكن جميعها 
أدت إىل نفس الس�لوك – تعطل االتصال 

الالسلكي لجهاز آيفون.

م�ن املق�رر أن تعلن رشك�ة مايكروس�وفت عن وين�دوز 11 يف 
األس�بوع املقبل، وذلك بعد أن ترسبت نسخة من نظام التشغيل 
الجدي�د ه�ذا األس�بوع.ويتحدث أح�د املس�تخدمني عن بعض 
التحس�ينات الكب�رية يف أداء وين�دوز 11 باملقارنة م�ع ويندوز 
10.ونرش أحد مس�تخدمي منصة يوتيوب مقطع فيديو يقارب 
بني النظامني التش�غيليني، ويدعي أنه يس�تخدم إصداًرا رسمًيا 
من ويندوز 11.وبالرغم من أن اإلصدار املستخدم هو 21996.1، 
ولكن م�ن الواضح أنه مختلف، حيث يعرض بعض امليزات التي 
لم تكن موجودة يف النس�خة املرسبة.ويحتوي الحاسب املحمول 
 NVIDIA GeForce 10875 وH-Intel Core i7 املس�تخدم عى

.Super 2070 RTX
ووفًقا ملقطع الفيديو، فإن وقت اإلقالع أقرص وأصبح 13 ثانية 

ب�دالً م�ن 16 ثاني�ة. وه�و عالمة 
جيدة ألداء ويندوز 11 بشكل عام.

وكان أح�د االختبارات الت�ي أجراها هو 
Time Spy يف برنامج 3DMark، والذي قفز 

من مجموع 6872 إىل 7613.
ويندوز 11 يقدم تحسينات يف األداء:

يع�د ه�ذا بمثابة زي�ادة يف وح�دة املعالج�ة املركزية 
ووح�دة معالج�ة الرس�ومات، مع زي�ادة نق�اط وحدة 

معالجة الرسومات من 6927 إىل 7426، وزيادة نقاط وحدة 
املعالجة املركزية من 6573 إىل 8886.

ويف اختب�ار التخزين الخاص به عر CrystalDiskMark، كانت 
النتائج جيدة أيًضا.

نج�ح العلماء يف ابتكار روبوت�ات تطري يف الهواء 
وتغ�وص تح�ت امل�اء وتقوم بجميع أش�كال 
املناورات ف�وق األرض، واآلن طور 
فريق م�ن الباحث�ني يف الواليات 
أن  يمكنه�ا  روبوت�ات  املتح�دة 

تتحرك تحت سطح األرض.
واس�توحي فري�ق الدراس�ة م�ن 
جامعة كاليفورنيا يف سانتا باربرا 
للتكنولوجي�ا  ومعه�د جورجي�ا 
فك�رة الروب�وت الجدي�د من 
النباتات التي تشق بجذورها 
يف الرتبة وكذلك الحيوانات أو 

الكائنات البحرية التي يمكنها أن تحفر وتتحرك 
تحت األرض.

إكس�بلور«  »تي�ك  اإللكرتون�ي  املوق�ع  ونق�ل 
املتخص�ص يف التكنولوجيا عن الباحث نيكوالس 
الهندس�ة  مج�ال  يف  املتخص�ص  ناس�يلريو 
امليكانيكي�ة بجامعة كاليفورنيا يف س�انتا باربرا 
قول�ه: »أك�ر التحدي�ات الت�ي تواج�ه حرك�ة 
الروبوت�ات تح�ت األرض هي الق�وى الخارجية 
الضالع�ة يف هذه املس�ألة«، وأوض�ح أنه يف حني 
اله�واء وامل�اء توف�ر مقاومة ضعيفة لألجس�ام 
املتحرك�ة من خالله�ا، فإن الرتب�ة األرضية هي 
قضية مختلفة.وأض�اف: »عندما تحاول التحرك 

تح�ت األرض، فس�وف يتع�ني علي�ك أن تزي�ح 
طبقات الرتبة والرمال وغريها أثناء الحركة«.

ويتك�ون الروبوت من جس�م مرن يش�به جذور 
نبات الكرم ويأخذ نفس أسلوب النبات يف الحفر 
خ�الل طبقات الرتبة، حيث أن�ه يتكون من جزء 
متح�رك ع�ى غ�رار الط�رف النامي م�ن جذور 
النبات، يف حني يظل باقي جسم الروبوت يف حالة 

سكون.
ويتمث�ل الهدف من هذا التصمي�م يف تقليل قوى 
املقاومة التي يتعرض لها الروبوت أثناء الحركة، 
حيث أنه إذا تحرك الجس�م بأكمله تحت األرض، 
بأكمل�ه لضغ�وط  الروب�وت  يتع�رض  فس�وف 

ومؤثرات خارجية، وبالتايل لن يس�تطيع الحركة 
تحت الرمال.

أثناء ابتكار الروبوت، اس�توحي فريق الدراس�ة 
م�ن بع�ض الكائن�ات البحري�ة الت�ي تحف�ر يف 
أعماق البحار اس�رتاتيجية تعرف باسم »تسييل 
الحبيب�ات«، وه�ي تعتم�د ع�ى تحوي�ل ذرات 
الرمال إىل صورة ش�به س�ائلة لتخفيف الضغط 
ال�ذي يتع�رض له الكائ�ن البحري تح�ت الرمال 
ع�ن طريق تفكيك الرتبة، حي�ث يطلق اخطبوط 
الرمال الجنوبي عى سبيل املثال زخات من املياه 
ع�ى الرتب�ة أثناء الحف�ر يف األعم�اق حتى يدفن 

جسمه تحت الرمال.

»ياهو موبايل« تخطر مشتركيها ساحل العاج تستخدم الكاكاو لتوليد الكهرباء لماليين الناس
بالتحويل لشبكات أخرى بسبب بيعها

خطأ في آيفون يعطل كويكب ضخم يقترب من األرض
الشبكة الالسلكية

األمريكي�ة  الفض�اء  وكال�ة  أعلن�ت 
 NY65 الكويك�ب 2010  أن  »ناس�ا«، 
س�يقرتب جدا من األرض يف ال�25 من 

يونيو الجاري.
وأش�ارت صحيفة “ديي إكس�ريس” 
نق�ال ع�ن “ناس�ا”، إىل أن “الكويك�ب 
يبل�غ طول�ه 187 مرتا، وه�و ما يمثل 
ضعف حجم تمثال الحرية يف نيويورك، 

يف  كيلوم�رت   13.4 برسع�ة  ويتح�رك 
الثانية”.

والكويكب�ات أجرام س�ماوية صغرية 
نس�بيا يف النظام الش�مي تدور حول 
الش�مس، وهي ع�ى عك�س الكواكب 
تكون أشكالها غري منتظمة وليس لها 
غالف جوي ولك�ن يمكن أن يكون لها 

أقمار.

أطلقت دولة س�احة الع�اج مرشوعاً 
الطاق�ة  انت�اج  يعم�ل ع�ى  جدي�داً 
الكهربائي�ة ملاليني املن�ازل من خالل 

»الكاكاو«.
وتعت�ُر س�احل الع�اج أك�ر دول�ة 
منتج�ة لحب�وب ال�كاكاو يف العال�م، 
ويعم�ل يف امله�ن املرتبط�ة بزراعتها 
وإعداده�ا وتصديره�ا، أكث�ر من 6 

ماليني شخص.
وبينم�ا ظل�ت تل�ك الحب�وب، تب�ث 
الطاقة يف أجس�اد ماليني البرش حول 
العمل، فإن ج�زءاً آخر من من النبتة 
س�يصبح وس�يلة لتولي�د الطاقة يف 

ساحل العاج.
فحب�وب ال�كاكاو ليس�ت اال ج�زءاً 
صغ�رياً من النب�ات ال�ذي يحمل هذا 

االس�م. وبينم�ا ُتص�در الحب�وب إىل 
الخ�ارج، لكي ُتع�د منها الش�وكوال 
والحلوى واملرشوبات، عادة ما يجري 
التخل�ص م�ن األج�زاء األخ�رى مثل 
قش�ورها وقرونها، وكذلك ما يعرف 
ب�� “عرق ال�َكاكاو”، وهو عبارة عن 
س�ائل يميل لونه إىل االصفرار وُيفرز 

خالل عملية تخمري حبوب الكاكاو.

أعط�ت ياه�و موباي�ل لخدم�ات املحم�ول مهلة 
ملس�تخدميها حتى 31 أغس�طس املقب�ل من أجل 
نق�ل خدماتهم لرشكات أخ�رى وذلك ألن الرشكة 
 Verizon  س�وف تغلق أبوابها خاص�ة بعد قي�ام
تضمن�ت  والت�ي  اإلعالمي�ة،  مجموعته�ا  ببي�ع 
 Yahoo و AOL خصائ�ص وعالمات تجارية ملوقع
 Yahoo نتيجة لعملية البيع  حيث تم إغالق شبكة
Mobile والت�ي لم تكن ش�بكة ش�ائعة أو تحظى 
بإقبال كبري من املشرتكني حيث أوضحت صفحة 
 Verizon أن Yahoo Mobile جدي�دة ع�ى موق�ع
قررت بيع عالمة Yahoo التجارية بشكل منفصل 
.Yahoo Mobille ونتيجة لذلك، ستتوقف عمليات
وس�يكون أمام املش�رتكني املتواجدي�ن حالًيا عى

Yahoo Mobile حت�ى 31 أغس�طس لنق�ل رق�م 
هاتفهم إىل رشكة اتص�االت أخرى ولكن يف بعض 
الح�االت قد يت�م إنهاء الخط�وط الفردية يف وقت 
مبك�ر حس�ب دورة الخدم�ة الش�هرية ويمك�ن 
للعمالء التجديد ملدة ش�هر إضايف بع�د 16 يونيو، 
وبع�د ذلك تنته�ي الخدمة عن�د انتهاء الش�هر و 
سيتم فرض رس�وم عى حسابات الدفع التلقائي 
فق�ط حتى 16 يوليو و تق�ول Yahoo Mobile إن 

أم�ام املس�تخدمني 60 يوًما بعد إغالق الحس�اب 
لنقل رقمهم  ولكن يجب أن الترصف عاجالً وليس 
 Yahoo يف Goodbye آجالً بعد  التحقق من صفحة
Mobile للحصول عى إرش�ادات حول كيفية نقل 
الرقم.يذك�ر ان  رشكة Verizon باعت مجموعتها 
اإلعالمية مقابل 5 مليارات دوالر حيث  تضم هذه 
املجموعة كالً من AOL و Yahoo وهي املواقع التي 
كانت ذات يوم مش�هورة يف السنوات التي سبقت 
 Apollo  والدة الهات�ف الذك�ي الحدي�ث وذل�ك ايل
ملنتج�ع  األم  الرشك�ة   ،  Global Management
فيجاس.وبحس�ب  الس  يف   Venetian وكازين�و 
م�ا ورد كانت قيمة الصفق�ة 5 مليارات دوالر، يف 
خس�اره فادحه خاصه انه�ا انفقت ما يقرب من 

9 ملي�ارات دوالر لالس�تحواذ ع�ى AOL يف عام 
2015 )4.4 ملي�ار دوالر( ث�م Yahoo يف 

عام 2017 )4.5 مليار دوالر( وبعد 
 ،Yahoo و AOL صفق�ة بيع

 Verizon ت����زال  ال 
تمتل�ك حص�ة %10 
يف املج�����م�وع�ة 

اإلعالمية.

كش�فت ترسيب�ات عاملي�ة عن ع�زم غوغل 
جع�ل األجه�زة التي تعم�ل بنظ�ام أندرويد 
ق�ادرة ع�ى العثور ع�ى األجه�زة املفقودة، 
ع�ى غ�رار ش�بكة Find My fone الخاصة 
بنظ�ام ios اليف�ون  وذلك من خالل ش�بكة  
يجري تطويرها تحت اس�م Spot وتهدف إىل 
االس�تفادة من هاتف أندرويد لتحديد موقع 

األجهزة األخرى. 
وظه�رت تل�ك املعلوم�ات بش�أن املي�زة يف 
اإلصدار التجريبي الجديد من خدمات غوغل 
بالي، م�ع تعليمات برمجية تش�ري إىل قدرة 
الهوات�ف ع�ى املس�اعدة يف تحدي�د األجهزة 
األخرى، مما يش�ري إىل أنه من السهل العثور 
ع�ى هوات�ف أندروي�د قريًبا، رغ�م أنه ليس 
م�ن الواضح أي من ه�ذه القيود ويف حني أن 
 find my fone التطبي�ق مختلف عن تطبي�ق
لكن من املحتمل أن يكون املفهوم األس�ايس 

متشابًها للغاية.
ويوج�د حالي�ا أكث�ر م�ن 3 ملي�ارات جهاز 
أندروي�د نش�ط ويمث�ل ه�ذا مص�دًرا كبريًا 
للمعلوم�ات، س�واء كان�ت بيان�ات مقياس 
التسارع، أو موقع هاتف يف غري محله ووفًقا 
 Find My لصفح�ة دعم غوغل، يمكن لنظام
Device الح�ايل العثور ع�ى الهواتف التي تم 
تش�غيلها ولديه�ا اتص�ال بش�بكة اإلنرتنت 
وتم تمك�ني خدمات املوقع به�ا وتعمل هذه 
الطريق�ة يف معظ�م الح�االت ولكن ش�بكة 
Find My من آبل تتخذ خطوة إضافية تتمثل 
يف جعل األجهزة تبث إش�ارات البلوتوث حتى 
عندم�ا تكون غري متصل�ة باإلنرتنت ويمكن 
 iOS التق�اط اإلش�ارة بواس�طة أي جه�از 
آخ�ر لنقل ذل�ك واملوق�ع إىل الس�حابة حتى 
يت�م التمك�ن من العث�ور ع�ى أداة مفقودة 
يف املزي�د م�ن الظروف.واكتش�ف العديد من 
املراجع�ني واملطوري�ن إع�داًدا من ش�أنه أن 
يس�مح للمس�تخدمني بإيقاف تشغيل امليزة 
وذل�ك حت�ى ال يس�اعد هاتفه�م يف تحدي�د 
 Spot موقع األجه�زة األخرى كما تم توصيل
بروتوك�ول Eddystone ال�ذي عملت غوغل 
عليه يف منتصف عام 2010 من أجل رس�ائل 
إش�ارات التقارب وتضمنت األمثلة الحصول 
عى ج�دول ترانزيت يف محط�ات الحافالت، 
وأدلة يف متحف، وخدمة الش�بكة الالسلكية 
املجاني�ة ومع ذل�ك، فقد تم اس�تخدام هذه 
اإلش�عارات بش�كل متزاي�د للرس�ائل غ�ري 
املرغوب فيها وأوقفت غوغل قدرة هواتف 
أندروي�د عى تلقي إش�عارات األجهزة 

عام  يف  2018.املجاورة 

غوغل تعتزم تفعيل 
ميزة العثور على 
األجهزة المفقودة

ويندوز 11 يقدم تحسينات كبيرة في األداء
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مواقيت ال�صالة
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صالة الصبح

صالة الظهر

صالة المغرب

صالة العشاء

3 :10

12 :04

7: 32

8 :32

رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

news

االثنين 21 حزيران 2021 العدد 2614 السنة الحادية عشرة
هاتف العالقات و الشكاوي
0 07710320916

طاَلَب بـ100 ألف درهم 
تعويضًا عن رسالة نصية

يبحث عن »مالك« أنقذته من الموت

شاب برتغالي يعثر على رسالة داخل قارورة قطعت مسافة 2400 ميل عبر المحيط األطلسي

أقام رجل دع�وى قضائية أمام محكمة 
العني االبتدائية، يطالب فيها بإلزام آخر، 
بأن ي�ؤدي ل�ه تعويضاً ق�دره 100 ألف 
درهم، فض�ًا عن الرس�وم واملصاريف، 
بس�به  ق�ام  علي�ه  املش�كو  ألن  وذل�ك 
باستخدام )الواتساب(، حيث أرسل إليه 
تس�جياً صوتياً تضمن: )ونعم الرجولة 
ونعم الرتبية.. أنا أح�ذرك ما تتصل مرة 
ثانية(.وبني الش�اكي أن املش�كو عليه، 
قد تمت إدانته ع�ن تلك الواقعة بموجب 
حك�م جزائي صادر م�ن محكمة العني، 
والق�ايض بتغريم�ه 3 آالف دره�م م�ع 
إلزامه بالرسم املستحق، األمر الذي حدا 
ب�ه إلقامة ه�ذه الدعوى أم�ام املحكمة 
املدنية للمطالبة بالتعويض عن األرضار 

املعنوية، التي أصابته.
وأف�ادت املحكمة يف حيثيات حكمها بأن 
نص امل�ادة 293 م�ن قان�ون املعامات 
املدني�ة ب�نينّ أن التع�دي ع�ى الغ�ر يف 
حريته أو يف عرضه أو رشفة أو س�معته 
أو مرك�زه، يعت�ر م�ن األرضار األدبية، 
الت�ي تدخل يف حس�اب التعويض، والتي 
تخض�ع لرقاب�ة محكم�ة التميي�ز، أما 
تحديد الرضر وتقدي�ر التعويض الجابر 
له فهو من مس�ائل الواقع، التي تستقل 
بها محكمة املوضوع ما دام أن القانون 

لم يوجب اتباع معاير معينة لتقديره.
الثاب�ت ب�األوراق م�ن  أن  إىل  وأش�ارت 

مطالع�ة الحك�م الجزائي إدانة املش�كو 
علي�ه عن س�ب الش�اكي، بم�ا يخدش 
رشف�ه واعتب�اره، وق�د لحق بالش�اكي 
رضر معن�وي، يتمث�ل يف إي�ذاء وج�رح 
مشاعره، واملس�اس به وبسمعته، ولقد 
تواف�رت عاق�ة الس�ببية ب�ني الخط�أ 
وال�رضر، فيكون املش�كو علي�ه ملزماً 
تل�ك  ع�ن  الش�اكي  بتعوي�ض  قانون�اً 

األرضار.
وعليه حكم�ت املحكمة بإلزام املش�كو 
علي�ه أن يؤدي للش�اكي مبل�غ 10000 

درهم مع الرسوم واملصاريف.

نجح باحثون بجامعة ب�اث الريطانية يف 
صنع مادة جديدة خفيف�ة الوزن، تقلص 
بجعله�ا  الطائ�رات  مح�ركات  ضوض�اء 
ش�بيهة بص�وت مجف�ف الش�عر، األم�ر 
الذي يضفي باملزي�د من الراحة عى ركاب 
الرح�ات الجوية.ووفق�اً للفري�ق البحثي 
فإن املادة الجديدة عى ش�كل هام هوائي 
)إيروجي�ل( يتك�ون من أكس�يد الجرافني 
وبويل فينيل الكحول، وتزن 2.1 كجم فقط 
لكل م�رت مكعب، مما يجعله�ا أخف مادة 
عازل�ة للصوت تم تصنيعه�ا عى اإلطاق، 
بحس�ب م�ا ج�اء ع�ى املوق�ع الرس�مي 
للجامعة.يمكن اس�تخدام امل�ادة الجديدة 
كعازل للص�وت داخل محركات الطائرات، 
لتقلي�ل ح�دة الضوض�اء ملا يص�ل إىل 16 
ديس�يبل، »لتطل�ق صوت�اً أق�رب لص�وت 

مجفف الشعر«.

يف  للبي�ع  للم�زادات  »فيليب�س«  دار  تع�رض 
نيوي�ورك، اعتباراً من 23 يونيو الجاري، لوحة 
لرئي�س ال�وزراء الريطاني الراحل وينس�تون 
ترشش�ل ، تمث�ل منظ�راً طبيعياً، كان�ت تزينّن 
يخت رجل األعمال الش�هر أرسطو أوناسيس، 
وتكم�ن أهمية ه�ذه اللوح�ة يف ثاثة عنارص، 
أوله�ا أنه�ا بريش�ة أحد أه�م رج�ال الدولة يف 
الق�رن العرشي�ن، وثانيها أنه�ا كانت مملوكة 
ألحد أبرز األثرياء، وثالثها أنها كانت محفوظة 
يف أول »يخ�ت خ�ارق« يف التاريخ.وتحمل هذه 
اللوح�ة الزيتي�ة، التي رس�مها ترشش�ل عام 
1921، عنوان »ذي م�وت، بريكليس«، وقدنّرت 
»فيليبس« س�عرها بما ب�ني 1.5 مليون دوالر 
ومليون�ني، أي أق�ل بكث�ر م�ن لوح�ة أخرى 
ل�»األس�د العجوز«، باعته�ا أنجلينا جويل لقاء 
11,6 ملي�ون دوالر، يف مزاد لدار »كريس�تيز«، 

يف مارس الفائت.

تمك�ن أب لثاث�ة أوالد بوالية ويسكونس�ن األمريكية، 
أخ�راً، من تحطيم الرقم القيايس يف عدد تمارين ضغط 
العضات »البوش آب،«، مؤدياً التمرين 3 آالف مرة أثناء 
تنافس�ه يف املاراث�ون، ث�م محققاً 5 آالف خال س�باق 
طول�ه 31 مي�ًا عى امللع�ب، حيث حطم رقماً قياس�ياً 
عاملياً س�نوياً جديداً محققاً أكثر من 1.5 مليون تمرين 
ضغ�ط عى مدار عام واح�د. ووفقاً ملوقع »غوود نيوز« 
الكندي، انطلق العام�ل االجتماعي، نايت كارول، البالغ 
م�ن العمر 45 عام�اً يف مهمته يف 14 يوني�و، وبوظيفة 
دوام كام�ل كان إيج�اد الوق�ت يومي�اً أك�ر التحديات 

أمامه. 
وكان علي�ه أن يجعله�ا أولوي�ة ونس�جها يف يومه، أي 
نس�جها يف العمل يف املنزل وحتى أثن�اء قيامه باألعمال 

املنزلية، وكلما سنحت الفرصة كان يعطيها ما لديه.
يف الس�ادس من يونيو أكمل كارول الع�د التنازيل لهدفه 
محكم�اً الرق�م القي�ايس، إال أنه اس�تمر يف التفوق عى 

رصيده مع اقرتاب األسبوع األخر من سنة املسابقة. 
ومن أج�ل الحصول عى رقم قيايس جديد يف موس�وعة 
غينيس لألرقام القياسية، وإسقاط حامل اللقب الحايل 
بع�د ما يقرب من 32 عام�اً، كان يوثق إنجازاته يف دفرت 

التس�جيل م�ع فيدي�و عى ط�ول رحلته الطويل�ة التي 
استمرت عاماً.  

وع�ن نجاح�ه يف تحقي�ق هدفه، ق�ال لش�بكة فوكس 
ني�وز: »ح�دد هدف�اً واس�َع وراءه واجعل�ه م�ن تكون 
وليس ش�يئاً تفعله. بهذه الطريقة عندما تصبح األمور 
صعبة وتلقي الحياة عقبات يف طريقك وتقدم لك اعذاراً 
مناسبة للتوقف، أو تقول إنه صعب للغاية، فإنك ستجد 
طريق�ة للتحمل واملثاب�رة، ذلك أن الفوز به�ذه املعارك 
الصغ�رة كل يوم يبني القوة ويش�كل منظور املرء عما 

هو ممكن«.

عث�ر ش�اب برتغايل ع�ى رس�الة داخل ق�ارورة قطعت 
مس�افة 2400 ميل عى األق�ل كتبها مراه�ق من والية 

»فرمونت«.
أن  األمريكي�ة  غل�وب«  »بوس�طن  صحيف�ة  وذك�رت 
كريس�تيان س�انتوس، البالغ من العم�ر 17 عاما، كان 

يصط�اد بالرم�ح يف ج�زر »األزور« عندم�ا وج�د قنينة 
باستيكية مجعدة ألقيت يف البحر بالقرب من رود آياند 

عام 2018.
ونرشت والدة سانتوس، مويل سانتوس، صورة للرسالة 
ع�ى موقع التواص�ل االجتماعي »فيس�بوك« تطلب من 

اآلخرين عرها مش�اركة املنش�ور عى أم�ل العثور عى 
الكاتب.

وتم�ت كتابة املاحظة املوجودة داخ�ل قارورة مرشوب 
الطاق�ة Powerade بقل�م مارك�ر برتق�ايل ع�ى بطاقة 
نصي�ة يقول من خالها املرس�ل: »إنه عيد الش�كر أبلغ 

م�ن العمر 13 عاما وأزور عائلت�ي يف رود آياند.. أنا من 
والية فرمونت«.كما تضمنت الرس�الة القصرة عنوانا 

الكرتونيا رغبة يف التفاعل معها الحقا.
وقالت مويل سانتو إنها أرسلت بريدا إلكرتونيا إىل العنوان 

املسجل عى الورقة، لكنها لم تتلق أي رد لحد اللحظة.

إغالق كورونا يكشف كنيسة يزيد عمرها على 1600 عام !

متحف كرواتي يقدم رؤوس 
زواره على أطباق !

تخفيف ضجيج محركات 
الطائرات إلى صوت 

شبيه بـ »مجفف الشعر«

لوحة لتشرشل امتلكها 
أوناسيس في مزاد علني

يــؤدي تمـــرين ضغـــط العضــــالت 1.5 مليـــون مـــرة !
يف اس�تطاعة أي شخص تقديم رأسه عى طبق 
م�ن دون إراق�ة قط�رة دم أو التق�اط ص�ورة 
لنفسه يميش عى السقف، يف متحف بالعاصمة 
الكرواتي�ة زغ�رب يت�م تقلي�ده يف م�دن كثرة 
تتوزع عى أربع قارات، من باريس إىل نيويورك 
م�روراً بكواالملبور.ويقول روك�و زيفكوفيتش 
)39 عام�اً( ال�ذي كان العقل املدبنّ�ر للمرشوع 
م�ع صديق�ه توميس�اف باموكوفيت�ش »إنه 
أم�ر مختل�ف ، يتعلق بالدماغ ولكن�ه أيضاً أمر 

طريف«.
افتت�ح الرج�ان »متحف األوهام« ع�ام 2015 
س�عياً إىل إث�راء ف�رص األنش�طة الثقافي�ة يف 
العاصم�ة الكرواتي�ة م�ع تزايد إقبال الس�ياح 
عليها، واس�توحيا الفكرة من مسلس�ل »برين 

غيمز« األمركي الشهر الذي يستكشف العلوم 
ز املتحف أدمغة زواره ويف الوقت  املعرفية.ويحفنّ
نفس�ه يتي�ح لهم االس�تمتاع بوقت مس�ٍل من 
خ�ال العرشات م�ن الخدع واألوه�ام البرصية 
واأللغاز.ويقول الطالب الفرنيس يوسف مزيان 
)22 عاما( الذي حرض لزيارة املتحف مع صديق 
إن »هذا املتحف ممتع جداً«. ويضيف »كل يشء 
مث�ر لاهتمام نوعاً ما« و«يجع�ل الزائر يفكر 

قلياً أيضاً ويساعد يف تمضية الوقت«.
ويعتر »الرأس عى طبق« أحد االنش�طة األكثر 
ن الزائ�ر من أن يرى  ش�عبية يف املتح�ف أذ ُيمكنّ
نفس�ه مقط�وع الرأس. أم�ا »غرف�ة األرواح« 
ففيها ينمو الزوار وينكمش�ون عى غرار أليس 

يف باد العجائب.

تسبب اإلغاق الذي فرض حول العالم 
بآثار  ملواجه�ة جائح�ة كوفي�د-19، 
س�لبية طالت مجاالت عديدة، إال أنها 
كان�ت ذات وجه إيجاب�ي أحيانا، كما 

حدث مؤخرا يف تركيا.
وبفض�ل اإلغاق الذي ف�رض يف تركيا 
لتف�يش ف�روس كورون�ا املس�تجد، 
فقد س�اهم ذلك يف تطهر املسطحات 

املائي�ة من التلوث، األمر الذي كش�ف 
عن أطال كنيسة القديس نيوفيتوس 

التي تعود إىل العرص البيزنطي.
وظه�رت أطال الكنيس�ة الت�ي يزيد 
عمرها عى 1600 عام، بشكل واضح 
يف بحرة »إزنك« يف شمال غرب تركيا، 
حس�بما ذكرت صحيفة »دييل ستار« 

الريطانية.

األمركي�ة  األث�ري  للمعه�د  وصننّ�ف 
كنيس�ة القديس نيوفيتوس، كواحدة 
م�ن أفض�ل ع�رشة اكتش�افات لهذا 

العام.
ويعتق�د الباحثون أن الكنيس�ة بنيت 
يف القرن الراب�ع، وقد دمرت وغمرتها 
املياه بع�د زلزال وقع يف املنطقة قرابة 

العام 740.

يبح�ث رج�ل بريطاني يدع�ى ماثيو أوت�ول، عن 
س�يدة وصفه�ا ب�� »ماك ح�ارس« س�اهمت يف 
إنق�اذه م�ن املوت بع�د أن انه�ار يف أحد ش�وارع 

العاصمة الريطانية إثر إصابته بسكتة دماغية.
ويف صب�اح اليوم الع�ارش من يوني�و، وبينما كان 
ماثي�و »47 عام�ا« يجلس خارج أح�د املقاهي يف 
منطق�ة مايف�ر يف لندن، ب�دأت أع�راض الجلطة 

تظهر عليه وبدأ يتقيأ ويتعرق.
وش�اركت زوجت�ه جورجينا »44 عاما« منش�ورا 
ع�ى موق�ع »توي�رت«، أم�ا يف العث�ور ع�ى املرأة 
التي س�اعدته.وكتبت جورجينا »بدأ ماثيو يتقيأ، 
مر الكث�ر من الناس، وربما اف�رتض كثرون أنه 
كان مخم�ورا، وفج�أة توقف�ت إح�دى الس�يدات 
وتعرفت عى عامات السكتة الدماغية، واستدعت 
اإلسعاف وأش�ارت عليهم بنقله مبارشة إىل وحدة 

الطوارئ يف مستشفى يو يس إل«.
وقال�ت جورجينا »لو لم تفعل ذل�ك، ربما لم يكن 
زوج�ي حي�ا الي�وم. أو كان من املمك�ن أن تكون 

األمور أسوأ بكثر مما هي عليه«.
وتمك�ن أوت�ول م�ن الع�ودة إىل من�زل عائلت�ه يف 
منطقة فارنه�ام بمقاطعة رسي الريطانية، بعد 
أن مك�ث خمس�ة أيام يف املستش�فى، وعى الرغم 

من أنه ال يزال يعاني من فقدان التوازن، فإنه عى 
وشك الشفاء التام.

وقال ماثيو »الطريق إىل التعايف طويل وأنا أعلم أنه 
س�تكون هناك تقلبات، لكن بفضل املساعدة التي 

قدمتها يل تلك املرأة، أنا أقف هنا بينكم اليوم«.
وأض�اف »يص�ادف يوم غ�د عي�د األب، وكان من 
املمكن أال أكون مع زوجتي وطفليي اللذين يبلغان 
م�ن العم�ر 16 و 12 عام�ا، ولك�ن ألنن�ي بينهم، 
فأن�ا أتطل�ع إىل فتح بع�ض هدايا عي�د األب التي 

سأتلقاها«.
وتاب�ع أوتول، اعتقد أن امل�رأة التي أنقذتني تدعى 
داني أو دانييل، وهي ممرضة بش�عر أشقر مجعد 
و »وج�ه لطي�ف« وربم�ا كان�ت من أس�رتاليا أو 

نيوزيلندا.
وأضاف »يميش الن�اس من أمامنا، وال نأخذ دائما 
الوقت ال�كايف ملعرفة م�ا يدور حولنا، لك�ن إذا لم 
تتوقف تلك املرأة، لكنت قد أصبحت يف عداد املوتى، 

لقد كانت هادئة جدا معي طوال الوقت«.
وأك�د أن أرست�ه أيض�ا »ممتن�ة للغاي�ة« للع�اج 
الذي تلقاه من هيئة الخدم�ات الصحية الوطنية، 
وأرادت إب�راز أهمية التعرف عى أعراض الس�كتة 

الدماغية.

التلسكوب »هابل« 
متوقف عن العمل

 منذ أيام

أعلنت »ناسا« أن التلسكوب 
»هابل« املوج�ود يف الخدمة 
منذ أكثر من 30 عاماً توقف 
عن العم�ل منذ أيام، مؤكدة 
أنها تواصل »السعي إىل حل 

املشكلة«.

يف  الرشط�ة  مراقب�ة  كام�رات  س�اعدت 
م�ن  سلس�لة  رس  معرف�ة  إىل  التوص�ل 
عملي�ات تخريب أبواب ونوافذ س�يارات يف 
بلدة ثورنت�ون بوالية نيوهامبش�ر.«فقد 
التقطت الكام�رات ص�ورة الجاني، الذي 
تب�ني أن�ه دب أس�ود، وه�و يفت�ح أبواب 

السيارات عنوة ليدخلها بحثا عن طعام.
تعتق�د الرشط�ة أن ال�دب مس�ؤول ع�ن 
ح�االت تخري�ب أب�واب ونواف�ذ س�يارات 
أخرى. وأصدرت تحذيرا للسكان بإزالة أي 
طع�ام موج�ود يف س�ياراتهم خوفا من أن 
يجذب الدب الل�ص املخرب.إال أنها طمأنت 
املواطن�ني إىل أن الجاني ليس مس�لحا، لذا 
فه�و لي�س خطرا.ويق�ول عال�م حيوان 
إن مج�رد إصدار أص�وات مرتفع�ة كفيل 
بتخويف الدب الذي يدخل مناطق الحرض، 

عادة تائها من الغابات، ما يدفعه للفرار.

الشرطة تطلب إزالة 
الطعام من السيارات 
درءا للدببة الجائعة !

ألق�ت الرشط�ة يف ميدن�ة ميون�خ القبض 
عى قائد طائرة مسرة عى هامش مباراة 
املنتخب�ني األملاني والرتغ�ايل يف بطولة أمم 
أوروبا لكرة القدم »يورو 2020« ا النتهاكه 

منطقة حظر الطران يف امللعب.
وذك�ر متحدث رس�مي باس�م الرشطة أن 
رجا يبلغ من العمر 48 عاما احتجز لفرتة 

وجيزة للتأكد من بياناته .
ويف أول مباراة بني أملانيا وفرنسا، اصطدم 
أحد نش�طاء منظم�ة جرينبتس )الس�ام 
يف  امللع�ب  يف  علوي�ة  بأس�اك  األخ�رض( 
محاولة لاحتجاج. الحادثان ال عاقة لهما 

ببعضهما البعض.

مباراة ألمانيا والبرتغال 
تقود  صاحب طائرة 
مسيرة الى السجن !


