
الكاظمي يستفز العراقيين وُيغازل واشنطن بخطاب 
مسيء لـ»بطل المعركة«

رئيس الحكومة ُيشرعن استهداف الحشد

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
الحكوم�ة  رئي�س  اخت�ار  املعه�ودة،  بطريقت�ه 
مصطف�ى الكاظم�ي، أن »ي�وايس« ذوي ش�هداء 
الحش�د الش�عبي واملقاتل�ن الجرح�ى، يف الذكرى 
الس�ابعة لفت�وى »الجه�اد الكفائ�ي«، م�ن خالل 
»التجري�ح والتنكي�ل« باملؤسس�ة األمني�ة الفتّية 
الت�ي أوقفت زحف�اً عدواني�اً كاد أن يطيح بالدولة 

العراقية عام 2014!
وبدالً من اس�تذكار مآثر املقاتلن الذين دافعوا عن 
الع�راق دولة وش�عباً وحكومة، عم�د الكاظمي إىل 
التش�كيك بهم وبوطنيتهم عرب إط�الق »تحذيرات 
زائفة«، يس�عى من خالله�ا إىل »مغازلة« الواليات 

املتحدة، حسبما يرى مراقبون للشأن السيايس.
وخرج الكاظمي إىل ال�رأي العام يوم أمس االثنن، 
بترصيح�ات أملح فيها إىل وجود أطراف »تس�تغل« 
فتوى تأس�يس الحشد الش�عبي »لصالح مشاريع 
غري وطنية« عىل حد زعمه، إال أنه نيس عىل ما يبدو 
أن الحشد كان س�بباً رئيسياً يف عدم انهيار النظام 
الس�يايس الذي يخدم�ه الكاظمي منذ س�نوات، يف 

جهاز املخابرات ومن ثم رئاسة الوزراء.
ورداً عىل ترصيحات الكاظمي أصدر تحالف الفتح 
بيان�اً جاء فيه: »نس�تغرب م�ن ترصيحات رئيس 

ال�وزراء الت�ي أهمل فيها ذكر الحش�د الش�عبي يف 
ترصيح�ه األخري رغ�م أن املناس�بة هي مناس�بة 
الحش�د، ونعتق�د أن م�ا ص�در منه ين�درج ضمن 
الحمل�ة االنتخابية التس�قيطية لفري�ق معن ضد 

آخر«.
واعت�رب التحالف أنه »خطاب إعالمي ينس�جم مع 
ما ُيشاع من اس�تغالل الفتح للحشد سياسياً لكي 
يبع�دوا الحش�د عن أي تحالف س�يايس قوي داعم 
ل�ه ومحافظ عىل مكتس�باته«، الفت�اً إىل أن »هذه 
الترصيح�ات ُمضلل�ة لل�رأي الع�ام وانط�وت عىل 

استهداف سيايس رصيح«.
وتاب�ع: »كن�ا ننتظر من دول�ة الرئي�س أن يوافق 
عىل ع�ودة املفس�وخة عقودهم يف ذك�رى الفتوى 
وتأس�يس الحش�د بدل هذا الخطاب املُسَتِفز وغري 

املوضوعي«.
وص�وت مجلس النواب يف الس�ادس والعرشين من 
ترشين الثاني عام 2016، عىل قانون هيأة الحش�د 
الش�عبي ليصب�ح بذل�ك مؤسس�ة أمني�ة رصينة 

تخضع للسياقات الرسمية.
وتعليق�اً عىل ذل�ك يق�ول املحلل الس�يايس عباس 
العرداوي ل�«املراقب العراق�ي«، إن »حديث رئيس 
الحكومة يندرج ضمن محاوالت تجهيل الرأي العام 

وإن�كار من لبى الفتوى وكان الحاضنة الرئيس�ية 
النطالقها واالس�تجابة لها وه�ي فصائل املقاومة 
اإلسالمية التي فتحت األبواب واملعسكرات وقدمت 
الخ�ربات والطاقات وقامت بجه�ود كبرية الحتواء 
املتطوعن الذين لم تس�تطع املنظومة العس�كرية 

أن توفر لهم القدرات الخاصة بسبب انهيارها أمام 
داعش«.

ويضي�ف العرداوي: »يف هذه املناس�بة ال يغيب عنا 
ذكر قائد الحش�د الشعبي الحاج الشهيد أبو مهدي 
املهن�دس، ه�ذا اإلنس�ان العظيم ال�ذي كان الركن 

األس�ايس والعمود الفقري إلنشاء هذه املؤسسة«، 
الفت�ًا إىل أن »املهن�دس كرس كل م�ا لديه من جهد 
وطاق�ة لتعزيز موقفها القانوني من خالل الحراك 
لترشيع قان�ون هيأة الحش�د الش�عبي داخل قبة 
الربمل�ان وتنظي�م الهي�كل اإلداري للهي�أة وانتقاء 

شخصيات مهمة جداً يف إدارتها«.
وي�رى الع�رداوي أن »مح�اوالت إضعاف الحش�د 
وفصائل املقاومة تص�ب يف صالح الواليات املتحدة 
الت�ي ال تع�رف بالحش�د كون�ه س�اهم يف إحباط 
مرشوعها الكبري بتغيري وجه املنطقة وتقسيمها«، 
مؤك�داً أن »الفت�وى املبارك�ة للمرجعي�ة الديني�ة 

أجهزت عىل كل مخططات الكيان الصهيوني«.
وي�ردف قائالً إن »اإلم�ام القائد الخامنئي أس�هم 
بحماي�ة الع�راق من خ�الل جنوده األبط�ال الذين 
ضح�وا بدمائه�م الطاه�رة يف الع�راق«، منوهاً إىل 
أن »أكث�ر من 300 ش�هيد من مح�ور املقاومة تم 

تسجيلهم خالل املعارك ضد التنظيم اإلجرامي«.
ويف الع�ارش م�ن حزي�ران 2014، أعلن الس�قوط 
املدّوي ملدينة املوصل بيد تنظيم “داعش” اإلرهابي، 
بفعل “مؤام�رات” محلية ودولي�ة أرادت اإلطاحة 
بالنظ�ام الس�يايس برمت�ه، ل�وال فت�وى ”الجهاد 
الكفائي” وبس�الة رجال املقاومة اإلس�المية التي 

حالت دون ذلك.
وب�ن الع�ارش والثال�ث عرش م�ن حزي�ران، ثالثة 
أي�ام فقط هي الت�ي فصلت س�قوط املوصل، عن 
التط�ور الذي أطلق صفارة البدء النتظام عدد كبري 
من الش�باب يف إطار مس�لّح، كانت ل�ه اليد الطوىل 
يف هزيمة التنظيم اإلجرامي، ومنعه من الس�يطرة 

عىل بالد الرافدين.
وتمثل ذلك بدعوة آية الله الس�يد عيل السيستاني، 
العراقين، إىل الجهاد دفاعاً عن “الوطن واملقدسات 
والحرم�ات”، والت�ي كان لها الدور األب�رز يف دفع 
اآلالف نح�و معس�كرات التدريب، الت�ي ولدت من 

رحمها الحقاً هيأة الحشد الشعبي.
وش�هد العراق يف تل�ك الحقبة، مع�ارك ضارية بن 
القوات األمنية والحش�د الشعبي وفصائل املقاومة 
اإلس�المية من جه�ة، واإلرهابين الذين س�اهمت 
يف صناعته�م الواليات املتح�دة والكيان الصهيوني 

ودول خليجية يف مقدمتها السعودية.
وخلف�ت املع�ارك حامي�ة الوطيس الت�ي جرت يف 
جبه�ات ع�دة، قواف�ل كبرية م�ن الش�هداء، حتى 
أعلنت القوات العراقية يف التاس�ع من كانون األول 
2017 تحري�ر أرض الع�راق بالكام�ل م�ن قبضة 

اإلرهابين، وذلك بعد تكبيدهم خسائر فادحة.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د عض�و لجن�ة االقتص�اد 
واالس�تثمار الربملاني�ة س�الم 
ان  االثن�ن،  ام�س  الطفي�يل، 
الكاظمي  مصطف�ى  حكومة 
وع�دت باالص�الح االقتصادي 
لكنن�ا النعلم ه�ل طبقت ذلك 

ام ال.
ترصي�ح  يف  الطفي�يل  وق�ال 
»املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي 
»حكوم�ة  إن  العراق�ي« 
الكاظم�ي، وعدت  مصطف�ى 
بإج�راء إصالح�ات اقتصادية 

برنامجه�ا  وف�ق  ومالي�ة 
الحكوم�ي، وأعدت ورقة بهذا 
الخصوص )الورقة البيضاء(، 
لك�ن ال نعرف هل هذه الورقة 
طبق�ت ع�ىل أرض الواقع من 
عدمه«، مؤكدا »عدم وجود أي 
حقيقية  إقتصادية  إصالحات 

حتى اللحظة«.
وأضاف، أن »اللجان الربملانية 
املختصة س�تعمل خالل األيام 
القليلة القادمة عىل استضافة 
والش�خصيات  الجه�ات 
الحكومي�ة املختص�ة بتطبيق 

الورق�ة البيض�اء اإلصالحية، 
ملعرف�ة م�ا طب�ق م�ن ه�ذه 
الواق�ع،  أرض  ع�ىل  الورق�ة 
وم�ا فائدة ما طب�ق منها عىل 
وامل�ايل  االقتص�ادي  الصعي�د 

للبالد«.
يشار اىل ان الحكومة لجأت اىل 
اثرت  عدة اجراءات اقتصادية 
بشكل س�لبي عىل املواطن، اذ 
رفع�ت قيم�ة الدوالر بنس�بة 
25% عن قيمته السابقة، وادى 
ذلك اىل ارتفاع اس�عار الس�لع 

واثقل من كاهل املواطن.

المراقب العراقي/بغداد...
اس�تبعدت لجن�ة الصح�ة النيابية، امس 
االثنن، ع�ودة العم�ل بالحظر الش�امل، 
فيم�ا بين�ت ان الرج�وع الي�ه ب�ات م�ن 

املايض.
وق�ال عض�و اللجنة، س�لمان حس�ن، يف 

ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« 
انه »يف خضم التغريات الكبرية يف وس�ائل 
مواجهة فريوس كورونا ومنها بروز انواع 
متعددة من اللقاحات الفعالة التي دخل 3 
منها للع�راق، باتت العودة لفرض الحظر 
الش�امل أمرا صعبا جدا ألس�باب متعددة 

منها التداعيات السلبية عىل مصادر رزق 
مالين الفق�راء باالضاف�ة اىل انه اليطبق 
بشكله الفعال« مؤكدا أن »العودة للحظر 

الشامل مرة اخرى باتت من املايض«.
اللق�اح  »تطبي�ق  ان  حس�ن  واض�اف 
االجب�اري لفئات متعددة من املجتمع امر 

س�يعزز املناعة ويضم�ن خفض معدالت 
االصاب�ة او عىل االقل عدم فقدان ارواح«، 
موضح�ا أن »اغل�ب بلدان العال�م فتحت 
اس�واقها وألغت فكرة الحظر الشامل بعد 
توفر البدائل«، يف اش�ارة منه اىل اللقاحات 
التي لم يثب�ت حتى االن يف العراق حصول 

اي مضاعفات.
ع�ىل  اإلقب�ال  »مع�دالت  ان  اىل  ولف�ت 
اللقاح�ات جي�دة وهي بارتفاع مس�تمر 
لكنه�ا لم تص�ل اىل النس�ب الت�ي ناملها 
ولكن لدين�ا ثقة بارتفاعها مع زيادة ثقة 

االهايل باللقاحات«.

نائب يتساءل عن وعود الحكومة باإلصالح

الصحة النيابية: العودة للحظر الشامل باتت من الماضي

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
بغ�داد  أس�واق  يف  البي�ض  س�عر  ارتف�ع 
إقلي�م  فيه�ا  بم�ا  العراقي�ة  واملحافظ�ات 
كردس�تان بش�كل ملحوظ، وذلك بعد قرار 
الحكوم�ة االتحادية القايض بمنع اس�ترياد 
البي�ض م�ن الخ�ارج، تش�جيعا ألصح�اب 
الحقول ع�ىل اإلنت�اج املحيل للبي�ض, فيما 
اش�تكى مواطنون م�ن ارتفاع االس�عار يف 

االس�واق، حيث إن سعر طبقة البيض وصل 
اىل أكثرمن  6 آالف دينار وكان سابقا يرواح 
ما بن  )3 -4آالف دينار(، ويش�كو أصحاب 
املح�الِّ التجارية م�ن االرتف�اع مؤكدين أن 
االمر خارج سيطرتهم, فيما اتهم مواطنون 
“تج�اراً جش�عن” بالوق�وف خل�ف زيادة 
االس�عار, فهم يس�تغلون إيقاف االسترياد ، 
وتسجيل بحاالت أنفلوانزا الطيور ملضاعفة 

السعر.
مربو الدواجن بدورهم رموا س�بب االرتفاع 
ع�ىل  أنفلوان�زا الطيور ت�ارة وت�ارة أخرى 
ارتفاع أس�عار العلف بس�بب ارتفاع س�عر 
رصف ال�دوالر, وما بن تلك االس�باب , نجد 

املواطن هو الخارس االول.
وزارة الزراع�ة وع�ىل لس�ان وزيرها محمد 
كريم الخفاجي طالب ، بتحديد مبلغ 5 آالف 

دين�ار لطبقة البي�ض الواحدة، فيما أش�ار 
إىل أن ال�وزارة ماضي�ة بحماية املنتج املحيل 
املناس�بة  االقتصادي�ة  الج�دوى  وتحقي�ق 

للمستثمرين.  
وذك�ر بي�ان لل�وزارة، أن »الخفاج�ي عقد 
اجتماع�ا م�ع منتج�ي الدواج�ن، بحضور 
الوكيل الفن�ي للوزارة ميثاق عبد الحس�ن 
وع�دد من املديرين العامن لدوائر التخطيط 

والبيط�رة والث�روة الحيواني�ة، وع�دد م�ن 
املختص�ن، لغرض تعضيد دور املنتج املحيل 
واالستمرار بخطط رفع مستويات اإلنتاج«.  
وشدد الخفاجي وفقا للبيان عىل أن »يكون 
س�عر طبقة البيض )5000- 5250( ديناراً 
وذل�ك للعمل عىل عدم إثق�ال كاهل املواطن 

وإيجاد استقرار لألسعار ... 
تفاصيل اوسع صفحة 3

»البيض« يضاف إلى قائمة المحظورات 
من مائدة المواطن »الفقير« 

الرئاسة توصد أبواب البرلمان وتعتلي 
منصات »الترويج االنتخابي«  

المراقب العراقي/ خاص...
َد عمل الربملان كلياً بس�بب انش�غال الكتل  ُجمِّ
السياس�ية بالتحض�ري اىل االنتخاب�ات املقبلة 
املزم�ع انطالقها يف العارش م�ن ترشين االول 
املقب�ل تبع�اً مل�ا حددت�ه الحكومة بع�د قرار 

التأجيل من حزيران اىل الشهر العارش.
ووجه ن�واب االتهام اىل هيأة الرئاس�ة كونها 
أوص�دت أب�واب الربمل�ان، وذهب�ت للروي�ج 
االنتخاب�ي، م�ا جع�ل العرشات م�ن القوانن 
حبيس�ة أدراج مجل�س النواب، وم�ن املرجح 
أن ترح�ل اىل ال�دورة الربملانية الجديدة يف حال 

إجراء االنتخابات يف املوعد املذكور.
وظه�ر رئي�س الربمل�ان محم�د الحلبويس يف 
العدي�د م�ن الفيديوات خالل زي�ارات متعددة 
أجراه�ا للمحافظ�ات الغربي�ة، والت�ي كانت 
لغرض الروي�ج االنتخابي، بينما ترك الربملان 
من دون جلس�ات بس�بب ع�دم جدي�ة هيأة 

الرئاسة بعقدها بحس�ب ما أكدته كتلة دولة 
القانون.

حيث حملت »الكتلة« رئاسة الربملان مسؤولية 
عدم انعقاد جلس�ات املجلس ، كونها لم تعلن 

جدول أعمال الجلسات املزمع عقدها.
وقال املتحدث باسمها بهاء الدين النوري إن ” 
عدم انعقاد جلسة ملجلس النواب سببها هيأة 
الرئاس�ة التي لم تن�زل جدوال لغاي�ة اآلن وال 

نعلم االسباب “.
وأض�اف أن ” الن�واب يعملون ضم�ن اللجان 
االختصاصي�ة املوج�ودة داخ�ل الربمل�ان لكن 
انعق�اد الجلس�ة ه�و م�ن مس�ؤولية هي�أة 

الرئاسة “.
 وعقد الربملان آخر جلسة يف التاسع والعرشين 
من أيار املايض، حيث مىض أكثر من أسبوعن 
عىل عدم انعقاد الجلسة، االمر الذي عمل عىل 
تجميد عمل مجلس النواب والفش�ل يف تمرير 

العديد من القوانن.
إذ أك�د النائب ع�ن تحالف س�ائرون محمود 
الج�زراوي أن »االنتخاب�ات الربملانية املبكرة، 
أجلت الكثري م�ن القوانن اىل الدورة الربملانية 
املقبلة«، الفتاً إىل أن »بعض تلك القوانن تمت 
قراءته�ا ق�راءة أوىل وثاني�ة، لك�ن الخالفات 

السياس�ية أو الفنية والقانونية، تعيق إكمال 
التصويت عليها«.

وأض�اف الج�زراوي، أن »مجل�س الن�واب، ال 
يس�تطيع خالل الدورة الحالية إكمال ترشيع 

هذه القوانن ...
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المراقب العراقي/بغداد...
أكدت لجنة الش�هداء والضحايا والس�جناء ،امس 
االثن�ن، ان تضحيات ابناء الحش�د الش�عبي هي 
الت�ي حفظ�ت للدولة هيبته�ا، ولواله�م ملا كانت 

هناك دولة. 
وقال�ت عض�و اللجنة ضحى  القي�رص يف ترصيح 
صحف�ي تابعته »املراق�ب العراق�ي« ان »القوات 
األمنية دافعت عن اإلنسانية جمعاء«، الفتة إىل أن 
»أبناء الحش�د تركوا عوائله�م ومنازلهم من اجل 

الدفاع عن الوطن« .
واضاف�ت ان »فت�وى الجه�اد الكفائي أس�قطت 
جميع املش�اريع الخارجية التقس�يمية« ، مشرية 
إىل أنه »لوال تضحيات الحشد ملا كانت هناك دولة« 
واش�ارت اىل أن »هناك مؤام�رات خارجية  الزالت 
تحاك ضد الحش�د الش�عبي ، مشددة عىل رضورة 
ان تتحم�ل الحكوم�ة مس�ؤولياتها ام�ام عوائل 
الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من اجل الدفاع عن 

الوطن«.

لجنة برلمانية: 
لوال تضحيات الحشد لما 

كانت هناك دولة 

w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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روحاني: 
قدرات قواتنا 

المسلحة رادعة 
وتجعل العدو 

نادمًا

مفاوضات 
فيينا 

النووية.. 
»السادسة« 

حاسمة !

اليونايتد 
يرفض 

التحاق زيدان 
بمنتخب 
الشباب  5

المراقب العراقي/بغداد...
أك�دت كتل�ة صادق�ون النيابي�ة، ام�س االثنن، ان 
الحكومة فشلت يف السيطرة عىل سوق العملة، فيما 

بينت ان ذلك انعكس بالسلب عىل املواطن.
وق�ال النائب عن الكتلة محم�د البلداوي، يف ترصيح 
صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« »نح�ذر م�ن 
املخاوف التي تعري تجار الس�وق املحلية بانهم لن 
يدخلوا السوق ويزودوها بالبضائع طاملا بقيت عىل 
هذه الوت�رية من االضطرابات بن ارتفاع وانخفاض 

اسعار الرصف”.
واض�اف، ان” الحكوم�ة فش�لت يف الس�يطرة ع�ىل 
مزادات العملة التي تديرها املؤسسات املالية التابعة 
لها وبتايل فأنها غري قادرة عىل اعادة رس�م تسعرية 

مناسبة للدينار العراقي مقابل الدوالر”.
واش�ار اىل ان” مبيع�ات البن�ك املركزي م�ن الدوالر 
كبرية جدا وحجم الكميات يف السوق مضاعفة وهذا 

سيسبب استمرار االضطرابات”.

كتلة سياسية: 
الحكومة فشلت في 

السيطرة على سوق العملة

»7« أعوام وتقرير سبايكر
 لم يكتمل !

المراقب العراقي/بغداد...
والدف�اع  األم�ن  لجن�ة  كش�فت 
ع�ن  االثن�ن،  ام�س  النيابي�ة، 
االس�باب التي تقف حائ�اًل دون 
اكتمال التقري�ر الدويل يف جريمة 

سبايكر.
وق�ال رئيس اللجن�ة محمد رضا 
صحف�ي  ترصي�ح  يف  حي�در  آل 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن« 
التقري�ر ال�دويل يف قضية جريمة 
س�بايكر ل�م يكتمل حت�ى اآلن، 
أن  منه�ا،  األول  ع�دة،  ألس�باب 
قس�ماً مم�ن قام�وا بالجريم�ة 
ت�م القبض عليه�م ووصل�وا اىل 

املحاكم�ات، والس�بب الثاني، ان 
هنالك مش�كلة يف رف�ات البعض 

التي لم تسلم اىل أهلها«.
وأضاف أن »هنالك أكثر من 600 
 ،)D N A(��جثة ل�م تفح�ص ال
وذل�ك لع�دم وج�ود التخصيص 
املايل لفحصه�م، ومعرفة عائدية 
اىل  وتس�ليمها  الرف�ات  ه�ذه 

ذويهم«.
وأشار إىل انه »قبل أيام تم القبض 
ع�ىل اثن�ن يف تركي�ا مش�اركن 
يف عملي�ة س�بايكر«، مؤك�داً أن 
»التحقيق مس�تمر، ول�م يكتمل 

حتى اآلن«.
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»أسود الجزيرة« تفرتس داعش 
يف خاصرة العراق الغربية ين

ألم
ط ا

شري
ال

أعلن�ت خلي�ة اإلع�ام األمن�ي التابع�ة 
لقيادة العمليات املش�ركة، االثنني، عن 
انطاق عملية »أس�ود الجزي�رة الثانية« 
ملاحقة عنارص تنظي�م داعش اإلرهابي 
م�ن ع�رة محاور.وذك�رت الخلي�ة يف 
أن  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب  ورد  بي�ان 
»قطعات قيادة القوات الربّية والقيادات 
والقطع�ات امللحقة بها ب�ارشت بتنفيذ 
عملية أس�ود الجزي�رة الثانية من خال 
)قيادة عملي�ات  الجزيرة – غرب نينوى 
– صاح الدين( وبإس�ناد جّوي من قبل 
الق�وة الجّوية وطريان الجي�ش االبطال 
وبأكث�ر من عرة مح�اور” .واوضحت 

أن ”هذه العملية تأتي للبحث والتفتيش 
ع�ن بقاي�ا عصاب�ات داع�ش اإلرهابية 

ضمن قاطع املسؤولية غربي الباد”.

من المنصور إلى النعمان .. 
باختصار ...

مشكلة جديدة يف العراق ال تشبه سابقاتها من املشاكل وأزمة 
ال نعرف أسبابها , ومن يقف وراءها ، تمثال أبو جعفر املنصور 
وم�ن ثم جامع أبو حنيفة النعمان وال ندري ربما س�تمتد غدا 
اىل معال�م أخرى يف بغداد أو حيثم�ا وجدت معالم إلخواننا أهل 
الس�نة يف محافظات الوس�ط والجنوب . س�ؤال يفرض نفسه 

بثاث كلمات )من ولم وكيف ( .
 من هي الجهة التي تقف وراء كل هذا وملاذا اآلن وكيف أثري هذا 
األم�ر ؟ بداي�ة وقبل الخوض يف التفاصيل التي تعش�عش فيها 
الش�ياطني البد أن نش�ري ونؤكد أن مجال الحدي�ث يف حيثيات 
املوضوع ال تنحو عن املس�ار الطائفي وب�اب من أبواب الفتنة 
ب�ني أبناء الش�عب العراقي الذين هم يف أم�س الحاجة للوحدة 
والتآلف ملواجهة أخط�ار الخارج وحرامية الداخل وعماء بني 

صهيون .
 أقوله�ا برصاحة أنا ش�يعي املذهب والوالية والهوى ونش�أت 
وترعرعت يف بغداد بني والدتي يف الكاظمية ومدينتي األعظمية 

وأغلب نزهاتي يف املنصور .
 لم أش�غل بايل يوما فيما نس�معه اليوم رغم أني أعرف بواطن 
التأريخ اإلسامي وظاهره ومن هو أبو جعفر املنصور وما قام 
ب�ه مع أهل البيت عليهم الس�ام كما فع�ل كل ملوك بني أمية 
وخلفاء بني العباس وأع�رف تفاصيل حياة النعمان وتفاخره 

بدراس�ة الس�نتني يف مدرس�ة أستاذه 
اإلم�ام جعفر الصادق« ع »وماله من 
مواق�ف إيجابية مع أه�ل البيت وما 
علي�ه يف آراء الفق�ه . أع�رف كل ذلك 
كما أعرف غريه الكثري لكن هذا اليربر 
ما يحص�ل اآلن بأس�بابه املوضوعية 
والواقعية ونحن ش�عب نس�عى للثم 
الجراح وعبور املحنة . يف تس�عينيات 
الق�رن امل�ايض أدي�ت الص�اة مرات 
عدي�دة يف جامع أبي حنيف�ة النعمان 

م�ع صديقي صباح ح�رج الدليمي الذي 
كان ي�زور معي مرق�د اإلمام�ني الجوادين عليهما الس�ام يف 
الكاظمية ولو س�نحت يل الفرصة اآلن سأصيل هناك أيضا فلن 
يغري ذلك م�ن قناعاتي واعتقادي كما هو رأس املنصور تمثال 
يف مدينة املنصور فهو ليس بمش�كلة أو معضلة إنما جزء من 

خارطة املكان وال يتعارض مع ما أعتقد . 
ل�م يخط�ر يف بالنا يوما أن تص�ل األمور اىل ما يش�اع اآلن . لم 
نكن نفكر يوما من نكون ومن يكون وأنا كنت يف بيت صديقي 
مؤن�س الحديثي نتن�اول الطع�ام يف بيتهم وأص�يل صاتي يف 
بيته�م دون أن نفك�ر أو يخطر يف البال أنه س�ني وأنا ش�يعي 
وكذل�ك هو حالنا يف عاقتنا مع جل إخواننا من أهل الس�نة يف 

األنبار والضلوعية ونينوى وغريها .
 العاق�ل واملتعّق�ل وكل ذي عق�ل وبص�رية ي�درك أن صم�ت 
الصامتني وغياب الجهة الت�ي تتبنى ما يحصل يعني أن هناك 
جه�ات مخابراتي�ة غبية تق�ف وراء الفتنة لتمري�ر أمر ما يف 
زحم�ة انش�غال الناس به�ذا األمر وه�ذا ما اعتدن�ا عليه منذ 
مج�يء حكوم�ة الكاظمي التريني�ة فأزمة روات�ب التقاعد 
مىش يف ظلها تمرير املوازنة والتعرض لفصائل الحشد الشعبي 
س�هلت أمور اتفاق الحكوم�ة مع مس�عود البارزاني وقضية 
القيادي قاس�م مصلح جاءت بعد أزمة صع�ود الدوالر ومقتل 
الش�هيد الوزن�ي لتغطي عىل احت�ال تركي وقط�ع املياه وما 
يحصل اليوم ربما له ش�أن باالنتخابات أو ربما لغاية يف نفس 

يعقوب ،والله أعلم .

إصبع عىل الجرح .. 

منهل عبد األمري المرشدي ..
العــراق يفـــوز بعضــويــة مجلــس إدارة منظمـــة العمـــل الـــدوليــة

أعل�ن املُتح�ّدث باس�م وزارة الخارجّية 
ع�ن  االثن�ني،  الصح����اف،  احم�د 
إدارة  مجل�س  بعضوي�ة  الع�راق  ف�وز 
 »ILO« منظم�������ة العم�ل الدولي�ة

للم�ّدة  من�اوب  عض�و  بصف�������ة 
.»2024-2021«

وقال الصح�اف يف بيان تلقت�ه »املراقب 
العراق�ي«، ان »الع�راق يف�وز بعضوية 

مجل�س إدارة منظم�ة العم�ل الدولي�ة 
للم�ّدة  من�اوب  عض�و  بصف�ة   »ILO«
»2021-2024«، وذل�ك بع����د حصول 
الدع�م م�ن غالبي�ة ال�دول االعض�اء يف 

املنظمة«.
واضاف ان�ه »تم خ�ال االنتخابات التي 
جرت بشكل افرايض عىل هامش اعمال 
ال�دورة 109 ملؤتم�ر العم�ل ال�دويل لهذا 

اليوم يف جنيف، وذلك للمكانة التي يتمتع 
به�ا داخ�ل املنظم�ة ومجل�س إدارته�ا 
واملس�اهمات البناءة يف االجتماعات ذات 

الصلة«.

نينوى ُتحرج بغداد وتطلب رسميًا 
منع عودة عوائل »داعش«

أعل�ن محافظ نين�وى نج�م الجبوري، 
االثن�ني، عن تقدي�م طلب رس�مي ملنع 
عودة عوائل تنظي�م »داعش« االجرامي 
اىل املحافظة، فيما أكد أن القوات االمنية 
والحشد الشعبي لن يسمحوا باي خرق 

يطال مخيم الجدعة.
وق�ال الجب�وري يف ترصي�ح صحف�ي 
إن  العراق�ي«،  »املراق�ب  تابعت�ه 
“االعراض عىل ع�ودة ارس الدواعش لم 
يقترص ع�ىل االيزيديني فق�ط”، مؤكدا 
أنه “رفضنا عودة ارس الدواعش وقدمنا 

كتبا رسمية للحكومة”.
وأض�اف أن “الق�وات االمنية والحش�د 
الش�عبي لن يس�محوا باي خ�رق يطال 
مخيم الجدعة”، مشريا اىل أن “العمليات 
املش�ركة دققت اس�ماء ارس الدواعش 

قبل دخولها املوصل”.
وطال�ب الجب�وري الحكوم�ة املركزي�ة 
وتزويده�ا  الح�دود  ق�وات  ب�”دع�م 
بالكام�ريات الحرارية”، مؤكدا يف الوقت 
نفس�ه أن “الحشد ركيزة اساسية لدعم 

القوات األمنية”.

أك�د رئيس حزب التقدم اإليزيدي س�عيد 
بط�وش، االثن�ني، أن الحش�د الش�عبي 
النج�ف  يف  الديني�ة  املرجعي�ة  وفت�وى 
األرشف هي من أس�همت بإعادة الحياة 
اإليزي�دي يف  املك�ون  لس�نجار وعم�وم 
العراق.وق�ال بطوش يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي«، إن�ه “بعد 
تعرض املكون اإليزي�دي للخيانة الكربى 
م�ن قبل ق�وات البيش�مركة التي تخلت 
عن سنجار، وحدثت الفاجعة الكربى تم 
احتضاننا م�ن قبل املرجعية التي فتحت 
األبواب يف النجف وكرباء وباقي املناطق 
الستقبال العوائل، كما قدمت املساعدات 

اإلنسانية للنازحني”.
وأض�اف أن “الحش�د بتضحيات�ه أع�اد 
الحي�اة لس�نجار، بالرغ�م م�ن وج�ود 
تقصري حكومي واضح تجاه القضاء من 
تقدي�م للخدمات وتعوي�ض املترضرين، 
وأيضا هو من يبعث الطمأنينة لألهايل”.

ومرت يوم األحد املايض الذكرى السابعة 
لصدور فتوى املرجعية الدينية يف النجف 
األرشف بالجه�اد الكفائي، بعد س�قوط 
عدد من املدن العراقية بيد تنظيم داعش 

اإلرهابي.

هل ينجح العراق بإدانة أميركا 
وتجريمها قانونيًا؟

اإليزيديون يستذكرون 
»الخيانة الكبرى« 

للبيشمركة في سنجار

دعت كتلة الس�ند النيابية، االثنني، قادة 
الكتل السياس�ية لتريع قانون تجريم 
ام�ريكا الس�تهدافها الع�راق، مطالب�ة 
الكاظم�ي  مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س 
بالحض�ور اىل الربمل�ان ملناقش�ة خروج 

القوات األجنبية.
وقال نائب رئي�س الكتلة فالح الخزعيل 
يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب 
العراقي«، “ادعو قادة الكتل السياس�ية 
لتريع قانوني تجريم الدول والواليات 
املتحدة األمريكية الس�تهدافها العراق”، 
مشددا عىل رضورة “تجريم الدول التي 

تحاول استهداف العراق”.
“األمريكي�ني  أن  الخزع�يل،  وأض�اف 
اعرف�وا بقت�ل اكث�ر م�ن ال�ف عراقي 
ال�وزراء  رئي�س  املوص�ل”، مطالب�ا  يف 
اىل  ب�”الحض�ور  الكاظم�ي  مصطف�ى 
مجلس النواب ملناقش�ة خ�روج القوات 

األجنبية”.
ولف�ت إىل أن�ه “من�ذ ص�دور الفت�وى 
الش�عبي مستهدف”،  املباركة فالحشد 
تحاف�ظ  ان  “رضورة  ع�ىل  مش�دد 
الحكوم�ة عىل الحش�د الش�عبي وتمنع 

استهدافه”.

ص�اح  جناي�ات  محكم�ة  أص�درت 
االثن�ني،  الثاني�ة،  الهي�أة  الدي�ن/ 
حكمني باالعدام بحق املفتي الرعي 
يف  االرهابي�ة  القاع�دة  لعصاب�ات 

محافظة صاح الدين.
وذك�ر بيان للمرك�ز االعامي ملجلس 
»املراق�ب  تلق�ت  األع�ىل  القض�اء 
العراقي«، نس�خة منه، أن “االرهابي 
اعرف يف أقواله بعمله كمفٍت رشعي 
يف عصاب�ات القاع�دة االرهابية ويعد 
من مؤسس�يها يف الرقاط وجمعته 
عدة لقاءات باالرهابي )الزرقاوي(”.

وأضاف البي�ان، أن “االرهابي اعرف 
بإص�داره فتاوى تفيد بقتل أحد أفراد 
الجيش والرطة اضافة اىل اشراكه 

بعدة جرائم خطف وقتل واس�تهدافه 
لقوات البيش�مركة”. الفتاً أن “املدان 
هو مسؤول ش�عبة املعلومات لوالية 
جنوب املوصل وقام براء األس�لحة 
إرهابي�ي  ع�ىل  الروات�ب  وتوزي�ع 

داعش”.
واشار اىل ان “محكمة جنايات صاح 
الدين/ الهيأة الثانية أصدرت حكمني 
اس�تناداً  االرهاب�ي  بح�ق  باالع�دام 
ألح�كام املادت�ني الرابعة م�ن قانون 
مكافح�ة االره�اب رق�م 13 لس�نة 
2005 و )406( من قانون العقوبات 

لسنة 1969”.

القضاء يصدر حكمين باإلعدام بحق المفيت 
الشرعي لـ”القاعدة” يف صالح الدين

الرئاسة متهمة بتعطيل مهامه

ُد« عمل البرلمان االستعدادات االنتخابية »ُتجمِّ
 وُتحيل »رزمة« قوانين إلى »الدورة الجديدة«

املراقب العراقي/خاص...
َد عمل الربملان كلياً بس�بب انشغال  ُجمِّ
اىل  بالتحض�ري  السياس�ية  الكت�ل 
االنتخاب�ات املقبلة املزم�ع انطاقها يف 
الع�ارش من ترين االول املقبل تبعاً ملا 
حددت�ه الحكومة بعد قرار التأجيل من 

حزيران اىل الشهر العارش.
ووجه ن�واب االتهام اىل هيأة الرئاس�ة 
كونها أوصدت أب�واب الربملان، وذهبت 
للرويج االنتخاب�ي، ما جعل العرات 
م�ن القوان�ني حبيس�ة أدراج مجل�س 
اىل  ترح�ل  أن  املرج�ح  الن�واب، وم�ن 
الدورة الربملانية الجديدة يف حال إجراء 

االنتخابات يف املوعد املذكور.
وظه�ر رئيس الربملان محمد الحلبويس 
يف العديد من الفيدي�وات خال زيارات 
متعددة أجراها للمحافظ�ات الغربية، 
والتي كانت لغرض الرويج االنتخابي، 
بينم�ا ت�رك الربملان من دون جلس�ات 
الرئاس�ة  بس�بب ع�دم جدي�ة هي�أة 
بعقده�ا بحس�ب ما أكدت�ه كتلة دولة 
القانون. حيث حملت »الكتلة« رئاسة 
الربملان مسؤولية عدم انعقاد جلسات 
املجلس ، كونه�ا لم تعلن جدول أعمال 

الجلسات املزمع عقدها.
وق�ال املتح�دث باس�مها به�اء الدين 
النوري إن ” عدم انعقاد جلسة ملجلس 
الن�واب س�ببها هي�أة الرئاس�ة الت�ي 
ل�م تن�زل ج�دوال لغاي�ة اآلن وال نعلم 

االسباب “.
وأض�اف أن ” الن�واب يعمل�ون ضمن 
اللج�ان االختصاصية املوج�ودة داخل 
الربمل�ان لك�ن انعقاد الجلس�ة هو من 

مسؤولية هيأة الرئاسة “.

 وعق�د الربملان آخر جلس�ة يف التاس�ع 
والعرين من أيار املايض، حيث مىض 
أكث�ر م�ن أس�بوعني عىل ع�دم انعقاد 
الجلس�ة، االمر الذي عم�ل عىل تجميد 
عمل مجلس النواب والفش�ل يف تمرير 

العديد من القوانني.
إذ أك�د النائ�ب ع�ن تحالف س�ائرون 
»االنتخاب�ات  أن  الج�زراوي  محم�ود 
الربملاني�ة املبك�رة، أجل�ت الكث�ري من 
القوان�ني اىل ال�دورة الربملانية املقبلة«، 
القوان�ني  تل�ك  »بع�ض  أن  إىل  الفت�ًا 
وثاني�ة،  أوىل  ق�راءة  قراءته�ا  تم�ت 
لك�ن الخاف�ات السياس�ية أو الفنية 
والقانوني�ة، تعي�ق إكم�ال التصوي�ت 

عليها«.
وأضاف الجزراوي، أن »مجلس النواب، 
ال يستطيع خال الدورة الحالية إكمال 
تري�ع ه�ذه القوان�ني، بس�بب قرب 
موع�د االنتخاب�ات الربملاني�ة املبكرة، 
وانش�غال أغلب الن�واب والكت�ل بهذه 

االنتخابات«.
وس�جلت الكثري م�ن املاحظ�ات عىل 
ال�دورة الربملانية الحالي�ة، التي غابت 
عنها الكث�ري من القضاي�ا املهمة التي 
يم�ر به�ا البل�د، ول�م ُتْج�ِر جلس�ات 
منه�ا  مصريي�ة  قضاي�ا  يف  مب�ارشة 
االجتياح الرك�ي الرايض اإلقليم، إذ لم 
يعق�د الربملان جلس�ة بخص�وص ذلك 
عىل الرغ�م من خطورتها عىل س�يادة 

البلد وأمنه وأرواح مواطنيه.
وحول ذلك يرى املحلل السيايس محمود 
التريعي�ة  »ال�دورة  أن  الهاش�مي 
الحالية ملجلس النواب هي االضعف بني 
كل ال�دورات حيث هيمن�ت عليها كتل 

سياسية منسجمة مع االداء الحكومي 
السيِّىء«.

وب�ني الهاش�مي يف حدي�ث خ�ص ب�ه 
»املراقب العراقي« أن »رقابة )الضمري( 
الغائب�ة، وس�ط تقاطع�ات وتدخات 
سياس�ية خارجية وداخلية س�اهمت 
يف خفض منسوب مس�توى األداء لدى 

جميع األطراف الربملانية« .
االحتجاج�ات  »س�عة  أن  وأض�اف 
واتس�اع  الق�رارات  ع�ىل  وس�طوتها 
جع�ل  التخطي�ط  وغي�اب  الف�وىض 
الربمل�ان ش�به مضطرب يجه�ل حتى 
املهام العامة لعمله،الفتاً اىل أن »ما قلل 
حماس الكتل السياسية فيه الدعوة اىل 
)االنتخابات املبكرة ( وش�عور أعضاء 

الربملان أن مهمتهم قد انتهت«.
وأش�ار الهاش�مي اىل أن »هن�اك خلا 
يف منظوم�ة قيم العمل الس�يايس التي 
تجعل من عض�ٍو الربملان يعمل لصالح 
ش�عبه اىل آخر لحظة من عمر مجلس 

النواب« .
ون�وه اىل أن »ه�ذا )التعطيل الربملاني ( 
لم يكن سببه فقط أعضاء الربملان إنما 
تشرك رئاسة الربملان يف ذلك ،كونها لم 
تدُع  اىل جلس�ة بعينها من أجل قوانني 
معين�ة تصب يف مصلحة الش�عب إنما 
انغمس�وا ه�م بالتحض�ري لانتخابات 
حتى تنخفض أص�وات أعضاء مجلس 
الحكوم�ة  أخط�اء  وتختف�ي  الن�واب 
والتعري�ض بها ،يف وق�ت هم يحاولون 
خ�ال ه�ذه الف�رة أن يس�تفيدوا من 
لانتخاب�ات«،  للتحض�ري  مناصبه�م 
واصف�اً ذل�ك »ب�� )الخذالن( للش�عب 

وللهدف الذي من أجله انتخبهم«.
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أكد عضو اللجنة املالية النيابية جمال كوجر ، ان االيام القادمة ستشهد 
مزيدا من التحسن يف سعر رصف الدوالر، الفتا إىل أن املضاربني يف معاقل 
السوق السوداء  وراء ارتفاع السعر املقرر.وقال كوجر ، إن “ثبات سعر 
الصرف الطبيعي كما ورد من الحكومة وعدم وجود أية نوايا لتغيريه”، 
مبينصا أن “هنصاك احتكار من قبل بعض التجار لبعض املواد األساسصية 
ومنهصا الدوالر”.وأضصاف أن “الدوالر هو سصلعة مثل كل السصلع ترتفع 
بفعصل االحتكار من بعض االشصخاص والصركات”، مؤكصدا أن “األيام 
القادمة ستشهد مزيدا من التحسن يف سعر رصف الدوالر”.وكان النائب 
منصصور البعيجي أكد ، ان االرتفاع غري املسصبوق بسصعر الرف والذي 
طاملا حذرنا من تداعياته انعكس سلبا عىل حياة املواطنني خالل الظرف 

الحايل بسبب ارتفاع اسعار املواد الغذائية واالدوية بصورة كبرية.

المالية النيابية: االيام المقبلة ستشهد 
تحسنا في سعر صرف الدوالر

ارتفعت أسصعار رصف الدوالر االمريكي مقابصل الدينار العراقي، يف 
البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد واقليم كردستان.وقال مصدر، 
إن بورصصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سصجلت ، 150200 
دينار عراقي مقابل كل 100 دوالر أمريكي.وسجلت بورصة الكفاح 
املركزيصة خالل افتتاحها 150100 دينصار عراقي مقابل 100 دوالر.

وأشصار  اىٕل أن اسصعار البيصع والصراء ارتفعصت يف محصال الصريفة 
باالٔسصواق املحليصة يف بغداد، حيث بلغ سصعر البيصع 150750 دينار 
عراقصي، بينما بلغت اسصعار الراء 149750 دينصار لكل 100 دوالر 
امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسصتان، فقد شصهدت اسعار 
الدوالر ارتفاعاً ايضاً، حيث بلغ سعر البيع 150300 دينار لكل 100 

دوالر امريكي، والراء بواقع 150000 دينار لكل 100 دوالر.

ارتفاع جديد بأسعار صرف 
االقت�صاديالدوالر في بغداد وكردستان

»الطبقة« بـ »5« دوالرات ..بيض المائدة يتصاعد والزراعة تفشل بكبح جماح األسعار
مطالبات شعبية بفتح االستيراد  

 حيث إن سعر طبقة البيض وصل 
اىل أكثرمصن  6 آالف دينصار وكان 
سصابقا يرتواح ما بني  )3 -4آالف 
دينار(، ويشصكو أصحصاب املحالِّ 
التجاريصة مصن االرتفصاع مؤكدين 
أن االمصر خارج سصيطرتهم, فيما 
اتهم مواطنون “تجاراً جشصعني” 
بالوقصوف خلصف زيادة االسصعار, 
فهم يسصتغلون إيقاف االسترياد ، 
وتسجيل بحاالت أنفلوانزا الطيور 

ملضاعفة السعر.
مربو الدواجن بدورهم رموا سبب 

االرتفصاع عصىل  أنفلوانصزا الطيور 
تارة وتصارة أخرى ارتفاع أسصعار 
العلف بسصبب ارتفاع سعر رصف 
الصدوالر, ومصا بني تلك االسصباب , 

نجد املواطن هو الخارس االول.
لسصان  وعصىل  الزراعصة  وزارة 
وزيرهصا محمصد كريصم الخفاجي 
آالف   5 مبلصغ  بتحديصد   ، طالصب 
الواحدة،  البيصض  دينصار لطبقصة 
فيما أشصار إىل أن الصوزارة ماضية 
بحمايصة املنتصج املحصي وتحقيق 
املناسصبة  االقتصاديصة  الجصدوى 

للمستثمرين.  
وذكر بيان للوزارة، أن »الخفاجي 
عقد اجتماعا مع منتجي الدواجن، 
بحضصور الوكيصل الفني للصوزارة 
ميثصاق عبصد الحسصني وعصدد من 
املديرين العامني لدوائر التخطيط 
والبيطرة والثروة الحيوانية، وعدد 
من املختصني، لغرض تعضيد دور 
املنتج املحي واالسصتمرار بخطط 

رفع مستويات اإلنتاج«.  
وشصدد الخفاجي وفقا للبيان عىل 
أن »يكصون سصعر طبقصة البيض 
وذلصك  دينصاراً   )5250  -5000(
للعمصل عصىل عصدم إثقصال كاهصل 
املواطن وإيجاد استقرار لألسعار، 
وذلك خالل مناقشصات تعاون بني 
الصوزارة والقطصاع الخصاص مصن 

املستثمرين يف قطاع الدواجن«.  
وأكصد الوزير، عىل »مصي الوزارة 
بحمايصة املنتصج املحصي وتحقيق 
املناسصبة  االقتصاديصة  الجصدوى 
للمسصتثمرين، فضال عن معالجة 
املصواد العلفية مع مناقشصة ملف 

الدواجن واالسترياد والتهريب«.  
وملعرفصة املزيد عصن املوضوع أكد 
الخبري االقتصادي لطيف العكيي, 

أن غياب الدعم الحقيقي ألصحاب 
حقول الدواجن وعصدم تجهيزهم 
بمصادة العلف الذي ارتفع سصعره 

أسصعار رصف  ارتفصاع  بموجصب 
الدوالر يف االسواق املحلية , أضاف 
ذلك عبًئا جديصداً عىل كاهل مربي 

الدواجن , فقبل أشصهر قليلة كان 
سصعر الدجاج املحي اليتجاوز الص 
2500 دينار للكيلو الواحد , إال أنه 
بعصد إغالق االسصترياد تعمد بعض 
التجصار رفصع االسصعار باالتفصاق 
مع أصحاب الحقول وشصمل ذلك 

البيض .
وقصال العكيصي يف اتصصال مصع ) 
وزارة  إن   : العراقصي(  املراقصب 
الزراعة التسصتطيع إلزام أصحاب 
الحقول بتخفيض إنتاجهم , ألنهم 
َد  مصن القطاع الخاص , لكصنَّ تعمُّ
البعض من أصحاب الحقول برفع 
أسصعار الدواجن والبيض بحاجة 
اىل وقفة حكومية , فغياب الرقابة 
عىل عملية التسويق والبيع وعدم 
وجود حقول حكومية ساعد ذلك 
عىل رفصع االسصعار بشصكل يثقل 

كاهل املواطن.
لفيف مصن املواطنني التقت بهم ) 
املراقصب العراقصي( : طالبوا بفتح 
االسصترياد لكبصح ارتفصاع أسصعار 
اليخضصع  الصذي  املحصي  املنتصج 

للرقابة أو الدعم الحكومي , وعىل 
وزارة الزراعصة أن التقصف موقف 
املتفرج فقط , بل عليها أن تحمي 
املواطصن من جشصع التجصار وأن 
تقصوم بفتح االسصترياد بني الحني 

واآلخر.
مصن جهتصه أكد املختص بالشصأن 
يف  عصالوي  حسصني  االقتصصادي 
اتصال مع )املراقصب العراقي(:أن 
مصن االخطصاء التصي وقعصت فيها 
الحكومات املتعاقبصة هي تخليها 
عصن القطصاع العصام واعتمادهصا 
عىل بيع النفط , ما سصبب انفالتا 
التجار  للسوق وسصيطرة  واضحا 
الجشعني عليه لريفعوا االسعار«.

ودعصا »الحكومصة اىل أن تعصود اىل 
دعم القطاع الزراعصي والحيواني 
من أجل إعادة تحكمها باالسصعار 
وخاصة قطاع الدواجن من خالل 
باألعصالف وعصودة  املربصني  دعصم 
مصزارع الدولة لإلنتصاج من جديد 
وهصي الكفيلصة بالسصيطرة عصىل 

ارتفاع األسعار يف األسواق«.

ارتفع سعر البيض في أسواق بغداد والمحافظات 
العراقية بما فيها إقليم كردســـتان بشكل ملحوظ، 
وذلـــك بعد قرار الحكومـــة االتحادية القاضي بمنع 
استيراد البيض من الخارج، تشجيعا ألصحاب الحقول 
على اإلنتاج المحلي للبيض, فيما اشتكى مواطنون 

من ارتفاع االسعار في االسواق.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

اعلن اتحاد الجمعيات الفالحية يف دياىل ، عن استالم 
اول دفعة من استحقاقات تسويق الحنطة للموسم 

الحايل.
وقصال رئيصس االتحاد رعصد التميمصي ،ان” اكثر من 
مليصاري دينار وصلت اىل بعقوبة لدفع مسصتحقات 
اكثر مصن 50 مزارع من تسصويق محصول الحنطة 

للموسصم الحصايل يف بصادرة هي االوىل مصن نوعها من 
ناحيصة رسعصة التسصديد بعدما كانت تتاخر اشصهر 
يف املواسصم السصابقة”واضاف التميمي،ان” تسديد 
مستحقات املزارعني اعطى شعور بالتفاؤل خاصة 
وان ديصاىل بدون خطة لالسصتزراع الصيفي بسصبب 
موجة الجفصاف الحادة التي رضبصت اكثر من %70 

من مناطق املحافظة مؤكدا بان هناك وعود بتسديد 
عاجل ملستحقات املزارعني يف وجبات متتالية خالل 

االسابيع املاضية”.
وكان ديصاىل انتهصت قبصل ايام من موسصم تسصويق 
محصول الحنطة الذي اسصتمر الشصهر فيما تجاوز 

حجم التسويق حاجز الص200 الف طن”.

ديالى تستلم اول دفعة من استحقاقات  تسويق الحنطة
ارتفصع الصدوالر 0.1 باملئصة ليحوم قصرب ذروة 
أسصبوع مقابصل عمالت رئيسصية أخصرى، مما 
يرفصع تكلفة الذهب بالنسصبة لحامي العمالت 
األخرى.وأظهرت بيانات األٍبوع املايض ارتفاعا 
حادا ألسصعار املسصتهلكني بالواليصات املتحدة، 
لكن مسصؤويل مجلس االحتياطصي كرروا مرارا 

اآلن  االهتمصام  مؤقت.ويتحصول  التضخصم  أن 
الجتماع مجلصس االحتياطي االتحصادي يومي 
15 و16 يونيو حزيران أمال يف مؤرشات بشصأن 
رأي صناع السياسصات حيصال تصاعد التضخم 

والسياسة النقدية مستقبال بصورة أكرب.
وقصال مورجصان سصتاني يف مذكصرة بحثية إن 

مجلصس االحتياطي قد يمهصد ملرونة أكرب تجاه 
برنامج التيسري الكمي خالل االجتماع.

واسصتقرت الفضصة عنصد 27.89 دوالر لألوقية 
ونصزل البالديوم 0.1 باملئصة إىل 2773.52 دوالر 
يف حصني هبط البالتصني 0.5 باملئة إىل 1143.89 

دوالر.

الذهب يرتفع  بفعل صعود الدوالر

العراقيون يتصدرون قائمة الدول األكثر شراء للمنازل في تركيا
أعلنت هيئصة اإلحصاء الرتكية 
، ان العراقيني جاءوا يف املرتبة 
رشاء  الشصعوب  كأكثصر  األوىل 
للعقارات يف تركيا خالل شصهر 
أيصار/ مايو املصصصصصصايض بعد 
ان تراجع للمركز الثاني خالل 
االربصع اشصهصصصصصر االوىل من 
العصام الحصصصصصصصصايل لصالح 

إيران.
وقالصت الهيئصة يف تقريصر ؛ ان 
تركيصا  يف  املنصازل  »مبيعصات 
بنسصبة  ارتفعصت  لألجانصب 
106.4% يف أيصار/ مايو 2021 
مقارنصة بالشصهر نفسصه من 
العام السابق وأصبحت 1.776 
اسصطنبول  حصلصت  منصزاًل، 
عصىل أعصىل حصة بواقصع 818 
مصن مبيعات املنصازل، وجاءت 
الثانيصة  املرتبصة  يف  انطاليصا 
بمبيعات 341 منزاًل، ثم انقرة 
بواقصع 106 منصزال، مرسصني 
واخصريا  منصزال   80 بمبيعصات 

ساكاريا بص 75 منزال«.
باعصت  »تركيصا  ان  واضافصت 
خالل الفرتة من كانون الثاني 

ألفصا و740  أيصار 15  ولغايصة 
منزال لألجانب وبنسبة ارتفاع 

بلغت %24.9«.

»العراقيصني  ان  إىل  واشصارت 
تصدروا باقي الصدول االجنبية 
للعقصارات  رشاء  األكثصر  يف 

يف تركيصا خصالل ايصار وبعصدد 
239 منصزال«، وجصاءت إيصران 
باملرتبصة الثانيصة حيصصصصصصث 
منصزالً،   231 اشصتصصصصصصصروا 
وروسصيا جاءت ثالثا وبعدد بص 
119 منصصصصصزال، وأفغانستان 
رابعصا بعصصصصصصدد 98 منصزال، 
 87 بعصدد  خامسصا  وأملانيصا 

منزال«.
ويتصصدر العراقيصون يف قائمة 
رشاء املنازل يف تركيا منذ العام 
2015، إال أنصه تراجصع للمركز 
الثاني بعصد إيصصصصصصصران مع 
بداية العام الحصايل 2021 قبل 
ان يعصاود مرة اخصرى للمركز 
االول يف شصهر ايصار املصايض ، 
يف حصني أعلصن وزيصر الداخلية 
الرتكي سصليمان صويلو يف 13 
ترين الثانصي 2020، أن أكثر 
مصن 114 ألف شصخص عراقي 
أرايض  عصىل  اآلن  يتواجصدون 

بالده.

هل يتبّنى العراق سياسة تحديد 
النسل لمواجهة الزيادة السكانية ؟

أكصدت وزارة التخطيط ، عدم  وجود سياسصة خاصة 
لتحديصد النسصل يف العراق، فيما كشصفت عن مسصاٍع 

الستثمار املوارد البرية يف التنمية االقتصادية.
وقصال املتحدث الرسصمي باسصم الوزارة عبصد الزهرة 
الهنصداوي ، إن “الصوزارة لم تتبنَّ اي سياسصة خاصة 
بتحديد النسصل يف البلد بسصبب مواجهة هذا املوضوع 

مشكالت عدة حال تم تطبيقه او تريعه”.
واضصاف الهنصداوي، أن “الصوزارة تعول عصىل التوعية 
املجتمعيصة بهصذا الصصدد من اجصل اسصتثمار الزيادة 
السصنوية يف جانصب ايجابصي لتحقيق التنميصة وعدم 

جعلها عبئا عىل البلد”.
وأوضح، أن “الدول التي اتجهت نحو سياسات تحديد 
النسل تواجه مشصكالت وأصبحت هناك فجوة يف تلك 
املجتمعات، اذ تعاني نقص القدرات الشبابية القادرة 
عىل العمل، وأصبحت مجتمعات هرمة وشائخة كما 

توصف”.
ولفصت الهنداوي إىل أن “البلد يشصهد سصنويا توسصعا 
سصكانيا، اال انه لم يكصن بحجم الزيادة نفسصها قبل 
عقصد تقريبصا، لكنها بقيصت مرتفعة مقارنصة بالدول 
االخرى”، مؤكدا أن “عدد السصكان وصل خالل العام 
2020 إىل 40 مليونصا و150 ألف نسصمة، حيث شصهد 

زيادة مقارنة بالعام الذي يسبقه”.

توقيع »العقد االولي« النشاء 
مصفى ذي قار االستثماري

كشصف محافصظ ذي قصار، أحمد غنصي الخفاجصي، عن 
توقيصع العقصد األويل مصع رشكصة األوسصط املؤتلفة مع 
الصركات الصينيصة لتنفيصذ مصروع مصفصى ذي قار 

النفطي االستثماري األكرب من نوعه يف البالد.
وقصال الخفاجصي يف بيصان ؛ ان »رشكة مصصايف الجنوب 
أعلمصت ادارة املحافظصة بتوقيع العقد بشصكل أويل مع 
هذه الركة واالئتالف الصيني العامل معها، والذي من 
املتوقع أن يوفر اآلالف من فرص العمل ألبناء املحافظة 

خالل مرحلة اإلنشاء، وخالل مرحلة التشغيل«.
وأشصار إىل أن »رشكة مصايف الجنصوب تعمل عىل تهيئة 
املسصتلزمات الكاملصة للبدء بمراحل املصروع العمالق، 
حيث سصيتم تهيئة األرض و الحصصة املائية، فضالً عن 

بعض القضايا اللوجستية الالزمة للتنفيذ«.
ووجه محافظ ذي قار، دوائر املاء والزراعة والتسصجيل 
العقاري األوىل، ومديرية املوارد املائية، بالعمل بالرسعة 
القصصوى والتعاون مع الركة إلكمصال هذه املتطلبات 
بأقصرب وقت ممكن، حتصى تتم عملية الصروع بتنفيذ 
املصفى الذي يعد بوابة لتحريك عجلة الواقع االقتصادي 
للمحافظة، ويشصكل وجوده فيها نقلة نوعية يف طبيعة 
اإلنتاج للمشصتقات النفطية، ال عىل مسصتوى املحافظة 

فقط، بل عىل مستوى البالد« وفقا للبيان.

أرقام واقتصاد

ماليين برميل يوميا قدرة 
العراق على انتاج نفطه 

لكنه ملتزم “أخالقيا” بخفض 
العرض العالمي
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مدرسة سيتم إنشاؤها في 
محافظة بغداد في جانبي 

الرصافة والكرخ لفك االختناقات 
في الدوام الثالثي للمدارس

 1000

النفط يسجل ارتفاعا قياسيا هو االعلى 
منذ اكثر من عامين

كشف وزير الثقافة والسياحة واآلثار حسن ناظم ، 
عن دعوة رشكات خاصة لتطوير الجانب السياحي 

يف مدينة أور التاريخية.
أجراهصا  التصي  الزيصارة  إن “زخصم   ، ناظصم  وقصال 
البابصا فرنسصيس اىل العصراق يف آذار املصايض ما زال 
موجوداً، والصوزارة تعمل عىل ترتيصب أوضاع موقع 
أور التاريخي بما تسصمح به منظمصة األمم املتحدة 
للرتبية والثقافة والعلوم )يونسصكو( كونه مسجال 
يف الئحصة الرتاث العاملي، وال يمكصن إقامة املزيد من 

املشاريع داخل هذا املوقع”.
وأضصاف أن “الوزارة بصدد تهيئة الطريق للسصّياح 
الصذي يمكنهصم املسصري عليصه، فضالً عن تأسصيس 
محطات اسصرتاحة حول الزقورة وقرب مقام وبيت 
النبي إبراهيم الخليصل، وهو ما يمكن إقامته يف ظل 
هذه الظروف”، مؤكداً أن “املشصاريع األكرب ستكون 
خصارج السصور، إذ سصتعرض بعصض األفصكار عصىل 

رشكات خاصة لتطوير السياحة يف هذا املوقع”.

وأوضصح، ناظصم أن “تطويصر موقع أور سصرتافقه 
أعمصال تطويصر أخرى لألهصوار باعتبارهصا لصيقة 
ملحافظصة ذي قصار، بعصد تشصكيل لجنصة يف األمانة 
العامصة ملجلصس الصوزراء لعقصد اجتماعصات دورية 
ملجموعة مصن القيادات يف وزارتصي الثقافة واملوارد 

املائية واملحافظة للنهوض بواقع السياحة فيها”.

توجيه دعوات الى شركات خاصة لتطوير 
السياحة في مدينة اور

ارتفعت أسعار النفط ، لتواصل مكاسب األسابيع 
املاضية مدعومة بالتفاؤل حول تحسن توقعات 

الطلب إثر ارتفاع حملة اللقاحات لكوفيد 19.
وسصجلت عقصود خصام برنصت مكاسصب بنسصبة 

0.96% لتصل إىل املستوى 73.38 دوالرا للربميل، 
فيما ارتفعت عقود خام غرب تكسصاس الوسيط 
بنسصبة 0.87% لتصل إىل املسصتوى 71.52 دوالرا 

للربميل.
وقصد بدأت حركة املصرور للسصيارات يف العودة إىل 
مسصتويات ما قبصل الجائحة ب أمريكا الشصمالية 
ومعظم الصدول األوروبيصة. كمصا ارتفعت حركة 
الطصريان بسصبب تخفيف قيود اإلغصالق يف العديد 

من الدول.
وقالت وكالة الطاقة الدولية يف تقريرها الشهري 
إن منظمصة األوبصك+ بحاجصة إىل زيصادة اإلنتصاج 

لتلبية الطلب املتعايف.
وأوضحصت جولدمان سصاكس األسصبوع املايض 
إنها تتوقع ارتفاع سصعر خام برنت إىل 80 دوالًرا 
للربميل هذا الصيف، بسصبب حملصة التطعيمات 
التي دعمصت التوقعات االقتصاديصة العاملية لهذا 

العام.



 

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
الثالثاء 15حزيران 2021 
العدد 2610 السنة الحادية عشرة

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت حركة »أنص�ار الله« اليمنية، 
موق�ع  اس�تهداف  ع�ن  االثن�ن، 
يف  ال�دويل  أبه�ا  بمط�ار  عس�كري 
ن�وع  مس�رة  بطائ�رة  الس�عودية 
»قاص�ف 2K«، مؤك�دة أن اإلصاب�ة 

كانت »دقيقة«.
وقال املتحدث باسم القوات املسلحة 
اليمني�ة العميد يحي�ى رسيع: »نفذ 
س�اح الجو املس�ر ع�ر االثنن، 
عملي�ة هجومي�ة ع�ى مط�ار أبها 
الدويل بطائرة مس�رة ن�وع قاصف 

2K استهدفت موقعا عسكريا مهما، 
وكانت اإلصابة دقيقة بفضل الله«.

وأض�اف: »يأت�ي ه�ذا االس�تهداف 
يف إط�ار ال�رد املرشوع ع�ى تصعيد 
الع�دوان والحص�ار املتواص�ل ع�ى 

بلدنا العزيز«.

المراقب العراقي/ متابعة...
منح الكنيس�ت الصهيون�ي الثقة لائتاف 
الحكومي الجدي�د بأغلبية 60 صوتا مقابل 
59، لينهي س�يطرة بنيام�ن نتنياهو التي 

استمرت 12 عاًما.
وقال نفتايل بينيت، الذي س�رأس الحكومة 
بالتناوب مع زعيم حزب »يوجد مس�تقبل« 
يائر لبيد، إن حكومته س�تدعم االستيطان 
يف كل مناط�ق الضف�ة الغربي�ة خاص�ة يف 

املنطقة املصنفة »ج«.
وأك�د بينيت أن حكومته س�تكافح االتفاق 
النووي مع إيران، ولن تس�مح لها بامتاك 
س�اح نووي، رافضا إحياء االتفاق النووي 
م�ع طهران، عى حد زعم�ه، إال أن الوقائع 

تشر إىل غر ذلك.
م�ن جهت�ه، قال رئي�س ال�وزراء املنرف 
بنيام�ن نتنياهو، إنه ل�وال جهود حكومته 
المتلك�ت إيران س�احا نوويا يه�دد وجود 
»إرسائيل«، وأن التحدي الثاني بعد التحدي 
اإليراني ه�و »منع إقامة دولة فلس�طينية 
ته�دد وجودن�ا«، وه�و م�ا يوح�ي بحجم 

املخاوف التي تتملّك كيان االحتال.
نتنياه�و أش�ار إىل أن أعض�اء بالحكوم�ة 
البناء باملس�توطنات  الجدي�دة يعارض�ون 
ويؤي�دون إقام�ة دولة فلس�طينية، مؤكدا 
أن تحالفه سيس�قط م�ا وصفها بحكومة 

اليسار بأرسع مما يتخيل الكثرون.
وش�هد الكنيس�ت حالة من الفوىض خال 
جلس�ته الخاص�ة للتصويت ع�ى حكومة 
نفتايل بينيت، حيث احتج عدد من األعضاء 

وقاطعوا كلمته.
وأمر رئيس الكنيست بإخراج عدد من نواب 
الصهيوني�ة الديني�ة خ�ارج القاع�ة تباًعا 
بسبب مقاطعتهم بينيت، الذي واصل إلقاء 

كلمته.
وسيتناوب عى رئاس�ة الحكومة االئتافية 
الجدي�دة املليون�ر يف مج�ال التكنولوجي�ا 
الفائق�ة، نفتايل بينيت، زعيم حزب »يمينا« 
املتش�دد، ويليه مقدم الربام�ج التلفزيوني 
الش�هر الس�ابق، يائ�ر لبي�د، زعيم حزب 
املعارضة الوس�طي »يوجد مستقبل«، مدة 
عامن لكل منهما، حس�ب االتفاق االئتايف 

بينهما.
س�يرتأس  ال�ذي  األول  بيني�ت  وس�يكون 

الحكوم�ة حتى 27 آب/ أغس�طس 2023، 
ثم سيرتأس�ها لبي�د حتى ترشي�ن الثاني/ 

نوفمرب 2025، حسب صحيفة »هآرتس«.
ويتش�كل االئتاف الحكوم�ي الجديد من 8 
أح�زاب تمت�د يف توجهاتها السياس�ية من 
أق�ىص اليمن إىل أقىص اليس�ار، بما يف ذلك 

وألول مرة فلسطينيو 48.
وأخف�ق نتنياه�و )71 عام�ا( يف تش�كيل 
حكومة بعد رابع انتخابات ش�هدها الكيان 

خال عامن يف 23 آذار/ مارس املايض.
الخارجي�ة  وزارة  قال�ت  جهته�ا،  م�ن 
إن سياس�ية  له�ا،  بي�ان  يف  الفلس�طينية 

الحكومة االرسائيلي�ة الجديدة لن تتغر إن 
لم نش�اهد أس�وأ منها، خاصة وأن قيادات 
إرسائيلي�ة يف الحكومة الجدي�دة مثل بينت 

وساعر كانوا يعتربون عى يمن نتنياهو.
وبحس�ب الخارجية الفلسطينية، تربز هنا 
األس�ئلة التالي�ة، ماه�و موق�ف الحكومة 
الجدي�دة من حق الش�عب الفلس�طيني يف 
تقري�ر مص�ره وإقام�ة دولت�ه املس�تقلة 
ه�و  م�ا  الرشقي�ة؟  الق�دس  بعاصمته�ا 
موقفها من االس�تيطان االح�ايل وعمليات 
الض�م؟ ما هو موقفها من القدس واحرتام 
يف  القائ�م  والقانون�ي  التاريخ�ي  الوض�ع 

األماكن املقدس�ة؟ موقفها من االتفاقيات 
املوقع�ة؟ موقفه�ا م�ن ق�رارات الرشعية 
الدولية والقانون الدويل وحقوق اإلنس�ان؟ 
واخ�را، ما ه�و موقفها من ح�ل الدولتن 
واملفاوضات عى أساس مبدأ األرض مقابل 

السام؟.
وأض�اف البي�ان »إن حك�م دولة فلس�طن 
عى ه�ذه الحكومة ال ينطلق م�ن مبدأ مع 
أو ض�د نتنياه�و أو وجوده م�ن عدمه عى 
رأس الحكومة، وليس من منطلق مواقفها 
الس�ابقة، وإنما س�يتم الحك�م عليها بناء 
عى موقفه�ا من جميع القضاي�ا املذكورة 

أعاه«.
وتابع�ت البي�ان »ه�ذا باإلضاف�ة لكيفي�ة 
تعامله�ا مع االختبارات امللحة التي س�وف 
تواجهه�ا خ�ال قادم األي�ام، ب�دًءا من ما 
تس�مى »مس�رة االعام«، وم�رورا بإخاء 
الب�ؤرة االس�تيطانية »أبيت�ار« املقامة عى 
جب�ل صبيح يف بيتا جنوب نابلس، وتعريًجا 
عى االقتحامات املتواصلة للمسجد األقىص 
والتهدي�دات بط�رد املواطن�ن املقدس�ين 
م�ن منازلهم يف حي الش�يخ ج�راح وأحياء 
سلوان، وكيفية تعاملها مع الحصار الظالم 

عى قطاع غزة وعمليات إعادة اإلعمار«.

4عربي دوليعربي دولي
اليمنيون يستهدفون مطار أبها السعودي ويؤكدون إصابته »بدقة«

الناتج المحلي السعودي 
ينكمش بنسبة 3 %

روحاني: قدرات قواتنا المسلحة رادعة وتجعل العدو نادمًا

المقاومة الفلسطينية 
تستعد لمواجهة »مسيرة 

األعالم« في القدس

جونسون: ال نريد حربًا باردة 
جديدة مع الصين

المراقب العراقي/ متابعة...
رأت حرك�ة »الجهاد اإلس�امي« أنَّ ما يس�مى ب�«مس�رة األعام« 
التي يجري التحضر لها اليوم الثاثاء هي عمل استفزازيٌّ وتصعيٌد 
خطٌر يمس بأقدس مقدس�اتنا، وعدواٌن يستهدف العرب واملسلمن 

جميًعا.
دت الحركة أنَّ الش�عب الفلس�طيني كلُّه موحٌد يف معركة الدفاع  وأكَّ
ع�ن القدس واملس�جد األق�ىص، مش�رًة إىل أنَّه مس�تعد يف كل وقٍت 

للمواجهة الشاملة.
ودعت للنفر العام يف كافة املدن والقرى واملخيمات داخل الوطن ويف 
مناطق اللجوء والشتات، استعداًدا ملواجهة أي عدوان عى املقدسات.

حركة »الجهاد اإلس�امي« طالبت جماهر الش�عب الفلسطيني يف 
األرض املحتل�ة ع�ام 48 والضف�ة الغربية والقدس بش�د الرحال إىل 

املسجد األقىص املبارك والرباط يف ساحاته الرشيفة.
كذل�ك دعت الحركة »أهلنا املقدس�ين إىل االعتص�ام يف منطقة باب 

العامود والشيخ جراح وحي بطن الهوى«.
ب�دوره، اعت�رب الناطق باس�م حركة حم�اس عبد اللطي�ف القانوع 
أن ما يس�مى ب� »مس�رة األعام« املزمع تنفيذه�ا من قبل قطعان 
املستوطنن بمثابة صاعق انفجاٍر ملعركٍة جديدٍة للدفاع عن القدس 

واملسجد األقىص.
وأردف القان�وع أن ه�ذا األم�ر يتطل�ب »اس�تنفار أهلن�ا يف القدس 
والداخ�ل املحتل وتصديهم لقطعان املس�توطنن بمختلف الوس�ائل 
واألدوات، وش�عبنا معك�م وخلفك�م بمقاومته إلفش�ال مخططات 

االحتال«.

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�د رئيس الجمهورية االس�امية 
االيرانية حسن روحاني بان قدرات 
الق�وات املس�لحة االيراني�ة رادعة 
وتجع�ل العدو نادما، مش�ددا عى 
ان هذه الق�درات داعمة وحافظة 
لسام دول املنطقة وليست ضدها.

وق�ال الرئي�س روحان�ي يف كلمته 
الفيديوكونفران�س  ع�رب  االثن�ن 
خ�ال مراس�م انضم�ام املدم�رة 
»دنا« والس�فينة الحربية كاسحة 

الس�طول  »ش�اهن«  االلغ�ام 
الجن�وب للق�وة البحري�ة للجيش 
االيراني يف بندرعباس: لقد انجزت 
وزارة الدفاع عما عظيما بصنعها 
ووضعها املدمرة »دنا« والس�فينة 
الحربي�ة كاس�حة االلغ�ام تح�ت 

ترف القوة البحرية للجيش.
واش�ار اىل ان القوة البحرية كانت 
ع�ى ال�دوام من�ذ انتص�ار الثورة 
االسامية مقتدرة وقوية، الفتا اىل 
انها دمرت القوة البحرية العراقية 

للح�رب  االوىل  االش�هر  يف  تمام�ا 
املفروضة )1988-1980(.

الجوي�ة  القوت�ن  ان  اىل  ون�وه 
االع�وام  خ�ال  كانت�ا  والبحري�ة 
املفروض�ة  الح�رب  االخ�رة م�ن 
يف مواجه�ة مب�ارشة م�ع القوات 
االمركية واضاف: ان حربنا كانت 
مع الصدامين عى الظاهر اال انها 
كانت مع املعتدين العاملين وكانت 
البحري�ة والجوي�ة فضا  قواتن�ا 
عن الح�رب م�ع املعتدي�ن تواجه 

االمركين ايضا يف االعوام االخرة 
يف الخليج الفاريس.

البحري�ة  الق�وة  ب�ان  واوض�ح 
االيرانية الي�وم تتواجد ليس فقط 
يف الخلي�ج الف�اريس وبح�ر عمان 
بل تنش�ط ايضا يف املحيط الهندي 
واملحي�ط االطل�ي وتتواج�د عى 
املي�اه  يف  الكيلوم�رتات  االف  بع�د 
الدولية من دون الرسو يف اي ميناء 
مم�ا يثبت الق�وة الكب�رة لقواتنا 

البحرية.

المراقب العراقي/ متابعة...
أظه�رت بيان�ات أن الناتج املحيل اإلجمايل الس�عودي انخفض %3 
يف الرب�ع األول من العام الجاري، نتيج�ة الرتاجع الحاد يف القطاع 

النفطي الذي نال من اقتصاد الباد.
وأظه�رت البيان�ات الجدي�دة انخفاض�ا طفيف�ا ع�ن التقديرات 

الرسمية، مقارنة مع انكماش 1% العام املايض.
وترضر االقتصاد الس�عودي بش�دة جراء األزمة املزدوجة النهيار 

غر مسبوق ألسعار النفط العام املايض، وجائحة كوفيد-19.
وقال بيان للهيئة العامة لإلحصاء يف السعودية، االثنن، إن القطاع 
غر النفطي نما 2.9% مقابل 1.6% قبل عام، بينما تراجع القطاع 
النفطي 11.7%، وهو انكماش يفوق كثرا العام املايض عند %4.6.
ويف تقدي�رات أولية يف أيار، قالت الهيئة إن االقتصاد انكمش %3.3 
يف الربع األول، وإن القطاع غر النفطي س�جل نموا ألول مرة منذ 

الربع األول يف 2020.
وانكم�ش إجم�ايل النات�ج املحيل الحقيق�ي، وهو مقي�اس معدل 

بحسب التضخم، 4.1% العام املايض.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال رئيس الوزراء الربيطاني، بوريس جونسون، االثنن، إن حلف 

شمال األطلي )الناتو( ال يريد حربا باردة جديدة مع الصن.
وأضاف يف تريح لدى وصوله إىل قمة الناتو يف بروكسل: »عندما 
يتعل�ق األمر بالصن، ال أعتقد أن أي ش�خص ح�ول الطاولة يريد 

االنزالق إىل حرب باردة جديدة مع الصن«.
ورصح بأن�ه يعتقد »أن الجميع يرون التحديات، ويرون األش�ياء 

التي يتعن علينا إدارتها معا، لكنهم يرون أيضا الفرص«.
وتأت�ي تريحات جونس�ن يف ظل تطورات سياس�ية واقتصادية 
ولّ�دت خصومات بن الصن من جهة وبريطانيا وأمركا من جهة 

أخرى جراء سياسات الرئيس األمركي السابق دونالد ترامب.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال الزمي�ل يف وقفية كارنيغي للس�ام العاملي، أتش إي 
هيل�ر، إنه يجب مواجه�ة إس�اموفوبيا وإرهاب اليمن 
املتط�رف وجه�ا لوج�ه، أي�ا كان م�ن أونتاري�و يف كندا 
إىل ب�وردو يف فرنس�ا. وأش�ار يف البداية إىل ده�س عائلة 
مس�لمة من س�تة أفراد يف مدينة أونتاريو الكندية يوم 6 
حزيران/ يونيو. وقالت الرشطة إن الضحايا اس�ُتهدفوا 
“ألنهم مس�لمون”، وكان عى الكندين مواجهة االعتداء 
الرهيب، ولكنه جزء من تهديد عاملي أوس�ع: أي انتش�ار 
إره�اب اليمن املتطرف. وقال ش�اهد عي�ان إن املهاجم 
كان يرتدي زياً يش�به زي النازية “سواتس�يكا، لكنه لم 
يكن ذئب�ا متفردا”. و”نعرض مجتمعاتن�ا للخطر لو لم 
نفهم أش�كال الحقد يف ش�كلها األوس�ع”. ويرى الكاتب 
أن بع�ض الوكاالت األمني�ة قد اعرتف�ت بالتهديد، ورغم 
كل مظاه�ر التعب�ر عن القلق، فإن هن�اك ثاث عنارص 
يت�م تجاهلها عندما يت�م الحديث عن اليم�ن املتطرف، 

األول وه�و إن اإلس�اموفوبيا تق�ع يف قل�ب أيديولوجية 
اليمن املتطرف، وعادة ما يت�م التقليل منها. أما الثاني، 
وه�و أن األيديولوجي�ة تنترش يف الخ�ارج، فهناك هجوم 
وهجم�ات   ،2019 ع�ام  نيوزلن�دا  يف  كرايستتش�رش 
متزايدة يف فرنس�ا عى املساجد وس�ط الخطاب الصاعد 
املع�ادي لإلس�ام والقائمة طويل�ة. أما العن�ر الثالث 
واألخ�ر وامله�م أيضا، فه�و أن خطاب اليم�ن املتطرف 
ينتع�ش وينجو ألن معظمه بات جزءا من الخطاب العام 
ونتيجة لجهود الساس�ة والرموز املؤثرة يف املجال العام. 
وانترشت اإلس�اموفوبيا والتعصب ضد املسلمن بشكل 
واس�ع خال العقود املاضية. وكانت واضحة يف الحمات 
ضد حجام املرأة أو نقابها والتي كانت القضية الرئيسية 
لدى جماعات اليمن املتطرف يف أوروبا. وهي واضحة يف 
جرائ�م الكراهية التي وثقتها منظمة “هوب نوت هيت” 
)أم�ل ال كراهي�ة(، وهي واضحة يف عم�ل املقرر الخاص 

لألمم املتحدة بشأن حرية االعتقاد.

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د تقرير ملوقع »رو س�توري« االمريك�ي، ان زوجة ابن 
الرئيس االمريكي الس�ابق دونال�د ترامب قد تواجه حكما 
بالس�جن ملدة عرشين عاما بتهم�ة التحريض عى العنف 
خ�ال مقابلة اجرتها مع قناة فوكس نيوز املوالية لليمن 

الجمهوري.
وذك�ر التقرير أن�ه »عى الرغم من الخط�اب العنيف الذي 
اطلقت�ه عائلة الرئيس الس�ابق للتحريض ع�ى التمرد يف 
مجلس الش�يوخ يف كان�ون الثاني امل�ايض اللغاء تنصيب 
باي�دن ع�ادت زوجة ابن الرئي�س للتحري�ض مجددا عى 

الحرب االهلية يف الواليات الجنوبية من الباد”.
واضاف ان »الرا ترامب حرضت س�كان واليات تكس�اس 
وني�و مكس�يكو وأريزونا وكاليفورنيا تس�ليح أنفس�هم 
واالس�تعداد للعنف خارج نطاق القانون ضد األش�خاص 

الذين ُيعتقد أنهم مهاجرون من جنوب الحدود”.
ونق�ل املوقع ع�ن الرا اثناء املقابلة مع قن�اة فوكس نيوز 
قوله�ا “ال أعرف م�اذا اقول للن�اس الذين يعيش�ون عى 

الح�دود الجنوبي�ة، أعتق�د أنه م�ن األفضل لهم التس�لح 
والحصول عى األس�لحة واالس�تعداد  وربما يتعن عليهم 

البدء يف أخذ األمور بأيديهم”.
م�ن جانب�ه قال املدي�ر التنفي�ذي مل�رشوع لينكولن فريد 
ويلمان إن ”زوجة ابن الرئيس الس�ابق قد ارتكبت جريمة 
فيدرالية مستش�هدا ب� 18 مادة من مواد دستور الواليات 
املتحدة والقانون الفيدرايل املرتبطة بالتحريض عى العنف 

والتي قد تصل عقوبتها اىل السجن ملدة 20 عاما “.
واش�ار اىل ان ” اي شخص يحرض عى سلوك بقصد اثارة 
العن�ف او دفع ش�خص آخ�ر اىل عمل يش�كل جناية مثل  
محاولة استخدام القوة الجسدية أو التهديد باستخدامها 
ضد ممتل�كات أو ضد ش�خص آخر يعد انته�اكا لقوانن 
الواليات املتحدة ، ويف ظل ظروف تؤكد بش�دة تلك النية أو 
اإلغراءات أو األوامر أو الحوافز أو املساعي بطريقة أخرى 
إلقناع هذا الش�خص اآلخر لانخراط يف مثل هذا الس�لوك  
يعاقب بالس�جن ملدة تصل اىل 20 عام�ا بتهمة التحريض 

الرتكاب جريمة عنف”.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

واشنطن بوست: ال بد من مواجهة 
»إسالموفوبيا« على مستوى العالم

تقرير أميركي: الرا ترامب قد تواجه حكما 
بالسجن لمدة 20 عامًا

حكومة »بينيت-البيد« .. ثقة في الكنيست 
وريبة بين الفلسطينيين

نتنياهو خارج السلطة ألول مرة منذ 12 عامًا



كانت لمؤشرات بداياتها معالمها الواضحة لإلنطالق, ودالئلها الوافية للمعرفة واإلستدراك, وإيضاحاتها المستوفية الغراضها 
وأهدافها التى صدرت القرار من أجلها, وحقائقها الباعثة بكل تفاصيل االتفاقات والترتيبات المعدة مسبقا للقيام بها, ومن 

الدولة العظمى وعاصمتها واشنطن تم االختيار إلعالن البدء بشن الحرب على اليمن . 
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة
الثالثاء 15حزيران 2021 العدد 2610 السنة الحادية عشرة

بقلم/ عبدالجبار الغراب
املتكل�م  ه�و  ألمري�كا  املنف�ذ  ليك�ون 
م�ن داخ�ل عاصمته�ا وزي�ر خارجي�ة 
الس�عودية حينه�ا ويف صباح يوم ال 26 
مارس 2015 تم اإلعالن عن بدء انطالق 
عاصفة الحزم من أمريكا : هكذا سارت 
بداي�ات األمور يف تخطي�ط رضب اليمن 
وش�عبها , لتس�ر الح�رب يف ارتكابه�ا 
للمج�ازر اليومية بحق الش�عب اليمني 
ويك�ون الحص�ار فرضه اإلض�ايف ألجل 
إخض�اع وتركيع الش�عب اليمن�ي, فلم 
تحقق ق�وى تحال�ف الع�دوان أهدافها 
املوضوع�ه يف جعبتها وخ�رت حربها 
يف اليم�ن وس�عت اىل إيج�اد العدي�د من 
األوراق لت�اليف خس�ائرها الكبرة يف كل 
نواحيها العس�كرية منها والسياس�ية, 
فكان الفتعال وتشديد الحصار واحتجاز 
ناق�الت النفط والغ�از والغ�ذاء والدواء 
أس�لوبه الهمج�ي لجعل�ه ورقة ضغط 
واستقواء آملني يف ذلك عىل تحقيق نرص 
ول�و طفيف يعي�د لهم بعض�ا من وجه 
كرامته�م الت�ى اهانها اليمني�ون بقوه 
صمود وعزيمة إرصار وتطور عس�كري 
ظهر واوص�ل قوته عن طري�ق الجيش 
واللج�ان وانتص�ارات متتالية حققوها 
الداخلي�ة  القت�ال  جبه�ات  جمي�ع  يف 
منه�ا وداخل عم�ق األرايض الس�عوديه 
وبالصواريخ البالس�تيه املصنعة محليا 
اركان  كل  دك�وا  املس�رة  والطائ�رات 
مملكه الع�دوان ووضعتهم يف تخبطات 
كث�رة يفك�رون لكيفي�ة الخ�روج من 

حربهم الخارسة يف اليمن.

ليكون لليمنيون حصادهم للثمار بفضل 
األس�طوري ط�وال س�بعة  صموده�م 
أعوام من مواجهته�م لتحالف العدوان, 
ليخلقون قوة ردع وتوازن كبرة أضافت 
له�م واق�ع س�يايس يس�لكونه رافعني 
لل�رؤوس معززي�ن بواق�ع ت�م فرض�ه 
س�يناريوهات  للتتماش�ا   , عس�كريا 
عدي�دة يف إيجاده�ا للحلول السياس�ية 
باعتباره�ا الحل الوحي�د إليقاف الحرب 
يف اليم�ن, فاملراحل توالت والوس�اطات 
تنوعت وأخذت يف أخذها إليجاد مس�الك 
وطرق لوض�ع الحلول واملخ�ارج, ومن 
األم�م املتحدة ومبعوثه�ا الخاص الحايل 
اىل اليمن مارتن جريفيث س�ار حس�ب 
ما رسمت له الواليات املتحدة األمريكية 
ليك�ون لس�لطنة عم�ان دوره�ا الكبر 
والج�دي والفع�ال واس�تضافتها للوفد 
الوطن�ي اليمن�ي املف�اوض بعدم�ا ت�م 
فرض علي�ه الحصار ومنعه من مغادرة 
س�لطنة عمان, ليكون للسلطنه عملها 
الدؤوب املتواصل إلح�داث تقارب يعجل 
بوض�ع نهاي�ة للح�رب ورف�ع الحصار 
عىل الش�عب اليمني , ومع تصاعد وترة 
التح�ركات املختلف�ة أممي�ا وأمريكي�ا 
وخلقه�م للمبادرات الخادمة ملصالحهم 
والهادفة إليقاف تحرير محافظه مأرب, 
لتخل�ق س�لطنه عم�ان اقناعه�ا لوف�د 
صنعاء الذي كان رافضا ملقابلة املبعوث 
التقارب�ي  مس�ارها  يف  لتنج�ح  األم�م 
للجلوس للنقاش�ات, م�ع علمها اليقني 
ان الس�عوديني يريدون إخراج أنفس�هم 
من تورطه�م بحرب اليمن لك�ن القرار 

بيد األمري�كان والس�عوديني عباره عن 
أدوات للتنفيذ وال يس�تطيعون الخروج 

عن ما يمىل عليهم.
اىل  العمان�ي  الوف�د  وص�ول  فبمج�رد 
صنع�اء انكش�ف االنصي�اع واإلنبطاح 
الت�ام لألمري�كان م�ن قبل الس�عوديه 
فكان لهم نقل الرس�الة األمريكية التى 
رصح�وا به�ا ع�ن تحمي�ل انصارالل�ه 
مسؤولية إفشال مساعي السالم لتقوم 

السعوديه بإرس�الها للمرتزقة املنافقني 
من اليمني�ني بتوقيفهم لصفقات تبادل 
أرسى , واحداثه�م لتضلي�الت إعالمي�ه 
الس�تهداف انصارالل�ه ملحط�ة وقود يف 
بينه�م  القت�ىل  بع�رات  اودت  م�أرب 
أطف�ال, ذل وهوان وإنبط�اح وإنصياع 
سعودي رخيص وضعتها بنفسها جراء 
حماقاتها الهمجيه يف تنفيذها لسياسات 
امريكا وأجندة إرسائيل يف املنطقة, لهذا 

كان لألمري�كان وضع الس�عوديه كبش 
فداء سيكون لقادم األيام كشفها عندما 
يدفع ملوك السعودية ثمن عمالتهم مع 

أمريكا وإرسائيل.
وماحمل�ه الوف�د العمان�ي م�ن خ�الل 
زيارت�ه اىل العاصمة اليمنية صنعاء من 
معالم وايضاح�ات كامله وش�املة انه 
الج�دوى م�ن العمل ع�ىل إيج�اد حلول 
ملطال�ب  كان  والت�ى  اليمن�ي  للوض�ع 

الس�عودية مؤخرا لسلطنه عمان للعمل 
الدؤوب الخراجها من مستنقع تورطها 
يف ح�رب اليم�ن ولك�ن ل�م يك�ن له�ذا 
الطل�ب قبوله م�ن الناحي�ة األمريكية, 
ليتبني حقيقة االنصي�اع والذل والهوان 
السعودي لألمريكان عند إعالن قنواتهم 
التابع�ة لهم عن عدم قصفهم للعاصمة 
صنع�اء وتحديدا م�ا كان يس�مى مقر 
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سبتمرب فاإلنبطاح السعودي
لرعي�ة  وإس�تحقارهم  لألمري�كان 
فن�ادق الرياض ج�اء إلكتم�ال الصورة 
وضوح�ا وتتجىل معه�ا مجم�ل املعالم 
والحقائق والدالئل ان األمريكان هم من 
يوضعوا الرتتيبات ويرسموا لكل املواقف 
التى من ش�أنها ت�ؤدي اىل مخرجات لها 
فائدته�ا تحق�ق م�ن خالله�ا أهدافه�ا 
الت�ى عجزت عنها خالل س�بع س�نوات 
من ش�نها الحرب ع�ىل اليمن عن طريق 
ادواتها املنفذين السعوديني واإلماراتيني 
واملرتزق�ه واملنافق�ني اليمنيني القابعني 
يف فنادق أدوات امريكا املنفذين لحربهم 
الس�عودية, والذي�ن ما لبثوا ان س�معوا 
ع�ن تفاهم�ات أوليه لرف�ع الحصار اال 
وتعال�ت نعيق اصواته�م برفضهم فتح 
املطار ورفع الحصار عن ميناء الحديده 
وهذه ما ه�ي اال أصوات عربوا فيها عن 
موقف امريكا نفس�ها والذين هم عباره 
ع�ن أدوات لها, وم�ع كل هذا كان ملجي 
ووص�ول الوف�د العمان�ي اىل العاصم�ة 
العدي�د م�ن  اليمني�ة صنع�اء إلج�راء 
املباحثات مع املسؤولني اليمنيون يف ظل 

مساعيها إليجاد مخارج وحلول تساعد 
للوصول اىل انهاء الحرب يف اليمن , والتى 
سمعت اىل العديد من التصورات اليمنيه 
التى تؤدى اىل انهاء الحرب والتى نقلوها 
م�ن س�ماحة الس�يد عبداملل�ك الحوثي 
ورئيس املجلس السيايس األعىل ورئاسة 
هيئ�ه األركان العام�ه وبعض الوجهات 

االجتماعية من محافظه مأرب.
واإلنصي�اع  اإلنبط�اح  ب�ني  م�ا  وان�ه 
واإلذالل  واإلس�تحقار  الس�عودي 
الص�ورة  تجل�ت  اليمني�ني  للمرتزق�ة 
الكامل�ة يف وضوحه�ا النهائ�ي والت�ى 
حملته�ا مختل�ف الدالئ�ل التى س�ارت 
كام�ل  تنفي�ذ  يف  الس�عودية  عليه�ا 
تواليا  لتنكش�ف  األمري�كان  مخططات 
أكاذي�ب وافرتاءات واعاءات الس�عودية 
املزيفة والباطله بحجج دخولها الحرب 
والدف�اع  الرعي�ة  ملس�اندة  اليم�ن  يف 
ع�ن حدوده�ا ض�د انصارالل�ه, لي�ربز 
ع�ىل واق�ع ه�ذه املعطي�ات ان النقاش 
والحوار واملفاوض�ات ال يمكن نجاحها 
اال بالجلوس اليمني ممثال بوفد صنعاء 
مع الجان�ب األمريكي وم�ا كل ما يدور 
االن من محاوالت الحالل الس�الم عباره 
ع�ن متاه�ات وضياع الن عم�ر األدوات 
م�ا تحق�ق لذاتها مطل�ب او ق�رار وان 
الحرب ع�ىل اليمن أمريك�ي بإمتياز وال 
سالم اال بالجلوس اليمني األمريكي عىل 
طاولة املفاوضات واس�تبعاد املنبطحني 
واملنصاعني السعوديني ومعهم املرتزقة 
أمري�كا  ألجن�دة  املنفذي�ن  اليمني�ني 

وإرسائيل.

بقلم/ حكم أمهز
أش�اعها  الت�ي  اإليجابي�ة  األج�واء  برغ�م 
املفاوض�ون خ�الل األي�ام املاضي�ة، إلنعاش 
محادثات فيينا النووية غر املبارشة بني إيران 
والواليات املتحدة، إال أن املناخات الفعلية تيش 
بإنتكاس�ة ما أصابت املسار التفاويض إىل حد 
القول إن الجولة الخامس�ة “كانت جولة رفع 

عتب”.
 تفيد املعلومات أن الجولة الخامسة )األخرة( 
للمفاوض�ات “بلغت الطريق املس�دود”، وهو 
ت عنه مواق�ف كل من وزير  األم�ر الذي ع�ربرّ
الخارجي�ة االمرك�ي انتون�ي بلينك�ن ومدير 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غرويس 
ووزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف. 
إته�م بلينك�ن وغ�رويس إي�ران بالتخصي�ب 
بنس�ب تقرتب م�ن تصني�ع اس�لحة نووية، 

وردرّت طهران متهمة واش�نطن باالس�تمرار 
ب�”االره�اب االقتص�ادي”، والوكال�ة الدولية 

“بالتسييس واالنحياز”. 
ووف�ق مصادر إيرانية غر رس�مية عىل صلة 
باملفاوضات، ف�إن الجان�ب االمركي يتحمل 
املس�ؤولية االوىل عن فش�ل مباحث�ات فيينا، 
كون�ه يح�اول االلتفاف عىل رف�ع العقوبات، 
وع�ىل س�بيل املث�ال ال الح�رص: أوالً؛ رف�ض 
األمركي�ون االلغاء الكيل للعقوبات، وس�عوا 
اىل ان يك�ون االلغاء عىل مراح�ل تمتد ما بني 
120 يوم�اً اىل 180 يوم�اً. كم�ا ارصوا ع�ىل 
اس�تخدام مصطلح )تعليق العقوبات( وليس 
)الغاء العقوب�ات(. ثانياً؛ رف�ض األمركيون 
منح ايران مهلة س�تة اشهر للتأكد من صحة 
التنفيذ العم�يل اللغاء العقوبات. هذه النقطة 
أساس�ية ألن طهران فقدت الثقة بواش�نطن 

بعد انس�حاب االخرة من االتف�اق النووي يف 
العام 2018 واخاللها بكل بنوده. ثالثاً؛ حاول 

األمركيون تجزئة عملية رفع العقوبات. 
مثالً ه�م وافقوا عىل رفع العقوبات عن البنك 
املرك�زي االيراني ربط�ًا “بالربنامج النووي”، 
لكنهم ابقوه�ا عليه ربطاً “بدع�م االرهاب”. 
كذل�ك كان الوض�ع م�ع “الح�رس الث�وري” 
ومكت�ب “قائ�د الث�ورة” وغرهم�ا. واُبق�ى 
االمركي�ون 500 عقوب�ة من اص�ل اكثر من 
وش�خصيات  وكيان�ات  جه�ات  ع�ىل   1700
إيرانية! هذا األم�ر عربرّ عنه انتوني بلينكن، يف 
ترصيحات الحقة، قال فيها، ان بالده سُتبقي 
ع�ىل مئات العقوبات حتى يف حال عودة ايران 
اىل االتف�اق الن�ووي ومنه�ا العقوب�ات الت�ي 
فرضه�ا الرئي�س االمرك�ي الس�ابق دونال�د 
ترام�ب. ايضا، ف�ان االمركي�ني واالوروبيني 

سعوا اىل: 
– ادخال قضايا اقليمية ومس�ائل مثل حقوق 
االنس�ان إىل )التفاه�م الجدي�د( التي تس�عى 

االطراف للتوصل اليه. 
– تدم�ر اجه�زة الط�رد املرك�زي االيراني�ة 
التخصي�ب  مخزون�ات  وتس�ليم  املتط�ورة 

الجديدة. 
– من�ح مفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
حرية الوصول إىل اي موقع يريدون تفتيش�ه 
بذريع�ة الش�ك بانه يس�تخدم ألغ�راض غر 
س�لمية! بل�وغ األم�ور نقطة الحس�م وضع 
جميع االطراف ام�ام خيارات صعبة عىل بعد 
ايام من االنتخابات الرئاسية االيرانية املتوقع 
ان تنتهي إىل فوز رئيس من فريق املحافظني، 
األم�ر الذي س�يجعل املهم�ة التفاوضية اكثر 
تعقي�داً بالنس�بة إىل األط�راف الغربية ووفق 

املصادر إياه�ا، كان الوف�د االيراني املفاوض 
حاس�ماً يف الرف�ض، وأب�دى ارصاراً عىل رفع 
كام�ل العقوب�ات ث�م التأكد منه�ا، وبعد ذلك 
تكون العودة اىل االلتزام باالتفاق النووي، من 
دون ادخال اي تعديالت عليه أو إضافة قضايا 

جديدة إىل جدول األعمال. 
كذلك طرح الوفد االيراني حلوال تحفظ اجهزة 
الط�رد وتبقي املخ�زون داخل اي�ران يف اطار 
ابداء حس�ن النية لتبديد الهواج�س الغربية. 
وفقاً ملا سبق، ترجح املصادر اآلنفة الذكر بان 
تكون الجولة السادس�ة من مفاوضات فيينا 
مفصلية، فإذا تمسك األمركيون بطروحاتهم 
الفش�ل، ال س�يما وان  س�رتتفع إحتم�االت 
الجول�ة الخامس�ة يف ض�وء مآالته�ا املقفلة 
كان�ت بمثاب�ة “جولة رف�ع عتب”! ل�ذا فان 
األوروبيني يحاولون انعاش املفاوضات بحقن 

من “ترصيح�ات التف�اؤل” وابرزها ما صدر 
عن منس�ق االتح�اد االوروب�ي يف اجتماعات 
فيين�ا إنريكي م�ورا الذي عربرّ ع�ن ثقته بأن 
الجول�ة السادس�ة “س�تكون الجول�ة الت�ي 
نتوصل فيها أخراً إىل إتفاق وس�نعيد الواليات 
املتحدة لالتفاق وايران اللتزاماتها الكاملة”. 

بل�وغ األم�ور نقط�ة الحس�م وض�ع جميع 
االط�راف امام خي�ارات صعبة ع�ىل بعد ايام 
من االنتخابات الرئاس�ية االيرانية املتوقع ان 
تنته�ي إىل ف�وز رئيس من فري�ق املحافظني، 
األم�ر الذي س�يجعل املهم�ة التفاوضية اكثر 
تعقي�داً بالنس�بة إىل األط�راف الغربي�ة. امر 
اخر ادرك�ه املفاوضون الغربي�ون مؤخراً هو 
أن مل�ف املفاوض�ات، يف ظ�ل املرحل�ة ش�به 
االنتقالي�ة بني حكومتني ايرانيت�ني، انتقل اىل 
مكت�ب اإلمام الس�يد ع�يل خامنئ�ي، وبالتايل 

املف�اوض  االيران�ي  الوف�د  اصبح�ت عالق�ة 
برئاسة عباس عراقتيش، مرتبطة بهذا املكتب 
مبارشة، ويتوقع ايضا ان يش�هد الوفد عملية 
تعدي�ل وتغي�ر يف تركيبته فور ص�دور نتائج 

اإلنتخابات اإليرانية. 
م�ن هنا تقول مص�ادر ديبلوماس�ية متابعة 
ان الرئي�س االمرك�ي األس�بق ب�اراك اوباما 
اقرتح عىل الرئيس جو بايدن، ارس�ال رسائل 
اىل االمام الس�يد ع�يل خامنئي، ع�ىل غرار ما 
فعله هو نفس�ه، قبيل توقيع االتفاق النووي 
وذل�ك به�دف اح�داث انفراج�ة ما يف مس�ار 
املفاوض�ات. وم�ن غ�ر الواضح م�ا اذا كان 
باي�دن س�يلجأ اىل ه�ذا الس�يناريو، وان كان 
املص�در املذك�ور يرجح ذلك، لكن بع�د انتهاء 
االنتخابات الرئاسية االيرانية يف 18 حزيران/ 

يونيو املقبل.

السعودية والمرتزقة .. أدوات للتنفيذ وإنصياع 
وإنبطاح ألمريكا وإسرائيل!!

مفاوضات فيينا النووية.. »السادسة« حاسمة !

بقلم/حسني محلي
ب�ات واضح�اً أنرّ أنقرة، مع اس�تمرار ه�ذا الفريق املحيط 

بإردوغان، لن تغررّ نهجها التقليديرّ الذي ال يثق بروسيا.
كت�ب عم�ر أوز كزيلجي�ك يف 2 حزيران/يوني�و، يف املوق�ع 
اإللكرتوني لقن�اة »تي آر تي« الحكومية باللغة اإلنجليزية،  
مقاالً تحدَّث فيه عن مضمون السياس�ة الخارجية للرئيس 
الرتكي رجب طيب إردوغان وأهدافها، وأشار فيه إىل »القلق 

الرويس من أصداء النموذج الرتكي يف أوروبا الرقية«.
وقال: »لقد أثبتت تركيا أنها تس�تطيع الحدرّ من دور روسيا 
يف املنطق�ة، من دون الحاج�ة إىل قوات أمركي�ة وأوروبية 
غربي�ة، وهو ما يعن�ي رضورة الحديث عن نم�وذج تركي 
جديد يف وجه روس�يا«، مضيفاً: »لقد تص�درّى هذا النموذج 
بنهجه العسكري لروسيا يف سوريا، وقلب موازين القوى يف 
ليبيا ملصلحة القوى املعادية لحفرت املدعوم من روس�يا. إنَّ 
نج�اح تركيا يف إقامة وتطوير عالق�ات وطيدة مع أوكرانيا 
وأذربيجان وليبيا والحكومة املؤقتة يف س�وريا ودول أوروبا 
الرقي�ة )بلغاري�ا وروماني�ا وهنغاريا(، إنم�ا هو تحالف 
يه�دف إىل الحدرّ م�ن املدرّ ال�رويس. كما أن أوكراني�ا وبولندا 
اللت�ني تس�اهمان يف مواجه�ة روس�يا اش�رتت الطائ�رات 
�ط كلٌّ من هنغاري�ا ورومانيا  املس�رة الرتكي�ة، فيما تخطرّ
ودول البلطيق )التونيا( لراء هذه الطائرات الس�تخدامها 

ضد روسيا«.
يف املقابل، تس�عى روس�يا ملواجهة النموذج الرتكي الجديد 
بفرض عقوبات عىل تركيا، منها الحدرّ من واردات املنتجات 
�ياحة، ولكنَّ  الزراعي�ة، ومنع الروس من الذهاب إليها للسرّ
موس�كو س�تجد أنَّ هذه التدابر لن تنفع، وما عليها سوى 
أن تضع بع�ني االعتبار احتماالت املواجهة الس�اخنة معها 
أو أن تترّخ�ذ قراره�ا األصع�ب بالقبول ب�روط أنقرة غر 
املكتوب�ة يف م�ا يتعلَّق بمج�اورة تركيا. بدورها، تس�تطيع 
ح الخيار الثاني، وذلك  ع موسكو عىل أن ترجرّ أنقرة أن تشجرّ
من خالل املشاريع املش�رتكة. وما عىل بايدن إال أن يعي ما 
وعته روسيا ودول أوروبا الرقية بأهمية تركيا، وأن يعيد 

النظر يف مجمل حساباته مع أنقرة«.
وكان إبراهي�م كالني، املستش�ار املايل إلردوغ�ان واملتحدث 
باس�مه، مدي�راً عام�اً له�ذا املركز، فيم�ا كان فخ�ر الدين 
الطون، وهو اآلن رئيس إدارة االتصاالت )مس�ؤول اإلعالم( 
يف الرئاس�ة الرتكي�ة، مس�اعداً له آن�ذاك. أما املدي�ر الحايل 
للمركز، بره�ان الدين دوران، فقد ناش�د »أمركا واالتحاد 
األوروبي )س�ابقاً( للوق�وف إىل جانب تركي�ا يف مواجهتها 
روس�يا يف إدلب«، وقال الربوفيس�ور كمال إينات، وهو من 
كترّاب املركز، »إنَّ روس�يا ليس�ت حليفاً موثوقاً به بالنسبة 
اق�م املحيط بالرئي�س إردوغان  إىل تركي�ا«. ع�داء ه�ذا الطرّ
لروس�يا بش�كل مب�ارش أو غر مب�ارش، دف�ع زعيم حزب 
»الوط�ن«، دوغو بارينج�اك، وهو حليف إلردوغ�ان أيضاً، 
إىل ش�نرّ هجوم عىل املركز املذكور، إذ ناش�د الرئيس الرتكي 

لقطع املس�اعدات التي تقدمها الدولة ل�ه، وقال: »إن هذه 
املس�اعدات تعني مس�اعدة أم�ركا وإرسائي�ل، ألنَّ املركز 
يعرقل املصالحة مع الرئيس األس�د وسوريا، وهو ما يخدم 

واشنطن وتل أبيب«.
ة بني الرئيس  ويف جميع الحاالت، ومهم�ا كانت نتائج القمرّ
إردوغ�ان والرئي�س باي�دن، فق�د ب�ات واضح�اً أنرّ أنقرة، 
م�ع اس�تمرار ه�ذا الفري�ق املحي�ط بإردوغان، ل�ن تغررّ 
نهجه�ا التقلي�ديرّ ال�ذي ال يثق بروس�يا، كما ل�م يكن يثق 
باالتحاد الس�وفياتي ونظامه الش�يوعي، بدليل أن الرئيس 
الراحل تورغوت أوزال رفع ش�عار »أم�ة تركية واحدة من 
األدرياتيكي إىل س�د الصني املنيع«، بعد سقوط هذا النظام، 
يف إشارٍة منه إىل حدود اإلمرباطورية العثمانية التي انطلقت 

من حدود هذا السدرّ، لتصل إىل البوسنة وجوارها.

�بَب يف حديث فريق  وق�د يكون موق�ف الرئيس باي�دن السرّ
الرئي�س إردوغ�ان عن »نم�وذج تركي جديد« ضد روس�يا، 
الت�ي يعتقد أف�راد هذا الفري�ق »أنها تفتق�ر إىل العديد من 
مقوم�ات التص�دي للقوة الرتكي�ة الصاع�دة«، والفضل يف 
ذلك ملوس�كو، فقد سمحت للجيش الرتكي بدخول جرابلس 
يف آب/أغس�طس 2016، ثم عفرين بداي�ة 2018، ثم رشق 
الف�رات يف تري�ن األول/أكتوب�ر الع�ام امل�ايض، وأخ�راً 
أذربيج�ان الخ�ارصة الحساس�ة لروس�يا، الت�ي يعيش يف 
أراضيها أكثر من 20 مليون مس�لم، ومعظمهم يتواجدون 
قرب حدود أذربيجان وجارتها جورجيا، وستشهد عالقاتها 
م�ع أنق�رة قريباً تطورات مث�رة، خدمًة أله�داف النموذج 
الرتك�ي الجديد! وقد تري�د أنقرة لهذا النم�وذج أن يتصدرّى 
يف الوق�ت نفس�ه للمناف�س التقلي�دي قومي�اً وطائفي�اً، 
إيران، بامتداداتها اإلقليمي�ة التي يراقبها الرئيس إردوغان 
ة الت�ي تتحدرّث عن  ع�ن كثب.  يف�ررّ ذلك املعلوم�ات املهمرّ
احتم�االت إرس�ال الجي�ش الرتك�ي إىل أفغانس�تان، ليحلرّ 
مح�لرّ الجي�ش األمركي واألطل�ي الَّذي سينس�حب منها 
بحلول أيلول/سبتمرب القادم، وهو املوضوع الَّذي سيبحثه 
الرئيس إردوغان مع الرئيس بايدن، وس�ط املعلومات الرّتي 
تتح�درّث ع�ن اتفاق مس�بق يف ه�ذا املجال، بحيث س�يقوم 
الجيش الرتكي بحماية مطار كابول واملرافق الدولية، وذلك 
بالتنس�يق مع »طالبان« التي تربطها عالقة جيدة بالدوحة 

وأنقرة معاً.
قد تعود بنا كل هذه املعطيات إىل مروع »الحزام األخرض« 
ال�ذي س�عت من خالل�ه أم�ركا يف نهاية الس�بعينيات من 
القرن املايض إلس�قاط االتحاد الس�وفياتي وتمزيقه، وهو 
ق لها بعد 10 س�نوات من حرب أفغانستان. ويبدو  ما تحقَّ
أنَّ األخرة قد تعود من جديد ساحة لحمالت أمركية تهدف 
إىل تمزيق روس�يا من الداخل، بعد محارصتها من الخارج، 
وهو ما تح�دَّث عنه املحلرّلون األت�راك يف »SETA«، وكأنهم 
يريدون للتاريخ أن يكرر نفسه، ما دام البعض ال يستخلص 

الدروس منه!

تمر علينا يف مثل هذه االيام الذكرى املؤملة ملجزرة سبايكر التي 
تملص منها الجن�اة ليصبحوا قادة ورؤس�اء بمواطئة جهات 
كان�ت تعتربهم يف يوماً من األيام من ألَ�دِّ اعدائها وصم األقالم 
امللوثة بمداد الدماء وصوت االعالم امللحون عن قول الحقيقة.

 ويف رحاب تلك االيام الحزينة التي جثمت عىل صدور العراقيني 
والح ش�بح املوت يف سمائنا جائنا صوت الخالص من آحد ازقة 
النجف األرشف مناديا فيهم ) عىل املوطنني الذين يتمكنون من 
حمل الس�الح ومقاتل�ة االرهابيني دفاًعا عن بلدهم وش�عبهم 
ومقدس�اتهم عليهم التطوع لالنخ�راط يف القوات األمنية( ولم 

يقل عىل طائفًة ما أو مكون ما
]وكما قال احدهم  بيوم النادى السيد خل الخيل ادوس الخيل [
 فلب�ت األح�راُر ص�وَت حكي�م زمانه�ا رافع�ًة ش�عار امتثااًل 
لتوجيه�ات املرجعية الرش�يدة لم يق�م هذا الش�خص بزيارة 
الن�اس يف بيوتها وال دفع لهم األموال ليس�معوا كالمه وينفذوا 
تعليمات�ه بل كل ما قام به ه�و اليشء املفقود الذي نبحث عنه 

)الصدق فقط ( والتجربة املشهودة بحسن التدبر. 
هذا الش�عار الخايل م�ن صيغة األمر رس�الة واضحة بإن هذه 
املرجعي�ة انما تخاطب العقل ليق�وم بما هو رضوري لتحقيق 

الخالص بدل األمر والسماع وترك امر الفهم أو االقتناع.
وإن هك�ذا إرش�ادات معهودة م�ن ش�خصية اليمكنها التخيل 
آو التقليل بس�هولة من ش�أن أمور اآلخرين واالنفراد باالنانية 
بعنارص اساس�ية يف حياتها املجتمعي�ة وتؤدي وظيفة حيوية 
يف خل�ق التعزيز لهويتهم اآلنس�انبة دون التفريط ولو بالقليل 
منه�م ه�ذه ه�ي املرجعي�ة الحكيمة الت�ي تس�تحق االحرتام 

واإلصغاء . 
وليس بوس�عنا أن نقرر ب�أي من هذه الجوان�ب الصحيحة يف 
زم�ن اللتبس فيه الحق بالباطل وس�معت العيون ورأت اآلذان 
وحجبت العق�ول عن التفكر مع أننا النملك إي منظور مطلق 
لحقيق�ة األمور وال يمكنن�ا القول فيها بعد عجز اللس�ان عن 
اإلنصاف إال ما تستطيع أناملنا إمالئه علينا فشكرًا للمرجعية 

وحفظها الله...

ُشكًرا للمرجعيِة
علي حبل المتين

وشهد شاهد من أهله .. إردوغان عدو بوتين وروسيا

،،
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أعلنت لجنة املس�ابقات يف الهي�أة التطبيعية التحاد الكرة 
العراق�ي، موع�د اس�تئناف ال�دوري املمت�از لك�رة القدم 

بانطالق جولتها ال�32.
وق�ال حيدر ع�ويف رئيس لجن�ة املس�ابقات ان »مباريات 
الجول�ة ال�� 32 تنطل�ق بعد انته�اء منتخبن�ا الوطني من 

مهمته يف التصفيات االس�يوية املزدوج�ة«، مبينا ان »يوم 
االحد املوافق 20 من الش�هر الحايل سيكون موعدا النطالق 

املنافسات باقامة ثالث مواجهات«.
واض�اف عويف أن »املباراة االوىل س�تقام عىل ملعب التاجي 
ب�ن فريقي ن�ادي الح�دود وضيفه نادي نفط ميس�ان يف 

الس�اعة الخامسة اال ربع عرصاً، وعىل ملعب كربالء الدويل 
يس�تضيف فريق نادي نفط الوسط فريق نادي الصناعات 
الكهربائي�ة يف الس�اعة الس�ابعة والربع مس�اًء، ويضيف 
فري�ق نادي الطلبة عىل ملعب الش�عب ال�دويل فريق نادي 

اربيل يف تمام الساعة التاسعة والنصف مساًء«.

تحديد موعد استئناف الدوري الممتاز

كاتانيتش ورسن يؤكدان جاهزية 
المنتخب لمواجهة ايران اليوم 

في مباراة الحسم..

يلتق�ي منتخبن�ا الوطن�ي الي�وم الثالث�اء بنظ�ره االيران�ي ضمن 
التصفي�ات املش�ركة املؤهلة لنهائي�ات اس�يا وكأس العالم ضمن 
منافس�ات املجموعة الثالثة التي يتصدرها العراق برصيد 17 عرش 

نقطة ويليه املنتخب االيراني برصيد 15 نقطة.
وأكَد م�درُب منتخبنا الوطني لكرة القدم، الس�لوفيني سريش�كو 
كاتانيت�ش، جاهزي�ة املنتخب ملباراة إي�ران اليوم الثالث�اء يف ختام 
الجول�ة األخ�رة للمجموع�ة الثالثة من ال�دور الثان�ي للتصفيات 
اآلس�يوية املزدوج�ة املؤهلة ملوندي�ال قط�ر 2022 ونهائيات كأس 

آسيا 2023. 
وقاَل كاتانيتش، يف املؤتمر الصحفي:« أنا مدرب كرة قدم وبالتأكيد 
ألعُب من أجل الفوز ، وبالنهاية الفريق األفضل هو من سيفوز.. ال 
أريد أن أعمل حسابات أخرى، نحن نعرف أين نقف وسنقدم أفضل 

ما عندنا«. 
وأضاَف :« شاهدنا العبيهم وهم شاهدونا، نعرف كيف يلعبون وهم 
يعرف�ون كيف نلعب، ال توجد هن�اك أرسار رغم انه توجد اختالفات 

بسيطة منذ آخر مواجهة بيننا«.

وتابَع مدرب منتخبنا الوطني: »تس�ألني َمن س�يفوز؟، هذا يعتمد 
عىل ظروف املباراة، الفائز سيكون الفريق األقوى باملباراة ويسيطر 
ع�ىل اللع�ب وربما قلي�ال من الحظ.. أمور بس�يطة تف�رق يف هكذا 

مباريات كبرة«.
وخت�َم كاتانيت�ش حديث�ه بالقول :« م�ع انطالق صف�ارة الحكم، 
املباراة تبدأ بنتيجة صفر صف�ر، وبعدها تكون املباراة بيد الالعبن 

ونحن هنا ملساندتهم«.
اىل ذلك ش�دَد العُب منتخبنا الوطني لكرة القدم، بش�ار رس�ن، عىل 
ع�زم جميع الالعب�ن تحقيق الفوز ع�ىل منتخب إيران  والتمس�ك 

بصدارة املجموعة  الثالثة للتصفيات اآلسيوية. 
وقاَل رس�ن، يف املؤتمر الصحفي ملب�اراة إيران: »إنها مباراة مهمة.. 
أنهين�ا آخ�ر مبارات�ن وحصلنا ع�ىل العالم�ة الكاملة، وس�نكون 
جاهزي�ن له�ذه املب�اراة وتحقيق نتيج�ة ايجابية وخط�ف بطاقة 
التأه�ل من خالل املركز األول.. إن ش�اءالله يك�ون جميع الالعبن 

بيومهم يف مباراة الغد«.
وأكَد :« املباراة مهمة وهي مباراة ثالث نقاط.. كل مباراة ندخل لها 

م�ن أجل الحصول ع�ىل العالمة 
الكامل�ة، نح�ن لدين�ا س�جل 
جيد، خصوصاً آخر 20 مباراة 

حققنا فيها نتائج ايجابية«.
وختَم رس�ن حديث�ه يف املؤتمر 

الصحفي: »س�ندخل للمباراة مهم�ا كانت قوة املنافس 
وطموحنا هو تحقيق نتيجة إيجابية.«.

وتواجه املنتخبان يف أربع مباريات:
- فاز العراق مرتن:عام 1993 )1-2(

عام 2019 )1-2(
- فازت ايران مرتن:عام 2001 )1-2(

عام 2001 )1-2(.
 و سجل العراق يف مرمى ايران )6( أهداف، وسجلت ايران 

ايضاً )6( أهداف.
-ول�م تنتِه أي مباراة بن املنتخبن عىل نتيجة التعادل، وكل 

مباراة شهدت تسجيل ثالثة أهداف.

يلتق�ي منتخبن�ا الوطني الي�وم الثالثاء نظ�ره اإليران�ي يف مباراة 
)حسم الصدارة( يف ختام مباريات املجموعة الثالثة من أجل خطف 
بطاق�ة العبور لل�دور الحاس�م من التصفي�ات اآلس�يوية املؤهلة 

ملونديال قطر 2022 وكأس آسيا الصن 2023.
اللقاء يش�ّكل حدثاً اس�ثنائياً بحس�ابات الطرفن، برغ�م أن هناك 
مس�احة م�ن االطمئنان لدى أس�ود الرافدي�ن بحجز أح�د املقاعد 
ُمس�بقاً ضمن كبار الق�ارة بغّض النظر عن النتيج�ة بعد أن نجح 
يف الوص�ول اىل س�بعة عرش نقطة وتصدر مجموعت�ه طيلة األدوار 
السابقة، لكنه يطمح يف مواصلة االنفراد بالصدارة، وتأكيد أحقيته 

يف أن يكون بطالً لها بال منافس.
املنتخب اإليراني، س�يدخل اللقاء ُمثخناً بجراح وصدمة خس�ارتن 
تلقاها يف املرحلة األوىل، وجرحت كربياءه، نجح يف رد اعتباره والثأر 
م�ن املنتخ�ب البحرين�ي عندما هزم�ه بثالثية بيض�اء، فيما تمثل 
مواجهته أمام منتخبنا طوق النجاة األخر يف العبور للدور الحاسم 
أوالً واستعادة الهيبة ثانياً التي تناثرت عىل ملعب عّمان الدويل حن 

سقط بثنائية أمام األسود.
املواجهة س�تكون بالتأكيد صعب�ة عىل منتخبن�ا الوطني وخاصة 
بع�د النتيجة واألداء غر املُقنع الذي ظهر عليه الفريق يف مواجهتي 
كمبودي�ا وهونغ كونغ والت�ي غابت فيها الهوي�ة الفنية وبدا أكثر 
الالعب�ن األساس�ين بعيدي�ن ع�ن مس�تواهم املعه�ود وانخفض 
املخ�زون البدني والذهني لهم مّما صّع�ب عليهم اخراق الدفاعات 

وتسجيل األهداف برغم تواضع أداء املتنافسن.
م�ا ُيث�ر القلق حقاً ه�و محاولة وض�ع التربيرات لحال�ة الراخي 
والتوه�ان الذي رضب خطوط املنتخب يف اللقاءين الس�ابقن حن 
خرج�ت ترصيحات ترمي باالس�باب نح�و تأثر الرطوب�ة العالية 
وس�وء أرضية امللع�ب واإلجراءات الخاصة بالوقاي�ة من كوفيد 19 
متناسيبن أن جميع املنتخبات تعاني من ذات األسباب إال أن أداءهم 
وخاصة املنتخب اإليراني كان متماسكاً وقوياً لم تثنِه تلك الظروف 
يف تقدي�م الع�رض الرائع الذي أط�اح بكل فرق املجموع�ة وبوفرة 
م�ن األهداف قبل أن يوّجه رس�الة إنذار ملنتخبن�ا بأنه قادم النتزاع 

الصدارة.
امل�الك التدريبي مطال�ب بإعادة كل الحس�ابات وتقييم األداء العام 
للمنتخب وتش�خيص الخلل الحقيق�ي وتحفيز الالعبن يف مواجهة 
املنتخ�ب اإليراني بذات الروحية واالندفاع الت�ي ظهر عليها يف لقاء 
الذهاب، واستعياب حالة االندفاع لدى الالعبن اإليرانن واحتواءهم 
ب�ذكاء ميداني وثبات رجويل ال يمنحهم فرصة الس�يطرة والتحّكم 
ع�ىل أرض املي�دان ويدفع به�م نحو فقدان الركيز م�ع تقّدم وقت 

املباراة.
املباراة ال تحتمل املجازفة باإلرصار يف االعتماد عىل بعض األس�ماء 
األساسية التي لم تعد تمتلك القدرة عىل تقديم األداٍء املُريض، يف حن 
أن هناك طاقات شبابية يمكن استثمارها ملفاجأة املنتخب اإليراني 
وإرباك حس�اباته، وبنفس الوقت س�تمّثل حاف�زاً لجميع الالعبن 
إلع�ادة تقييم أداءهم ومراجعة الذات لتجاوز حالة االرتخاء والُعقم 
الفني الذي اصابهم والوصول لقناعة تامة بأن املنتخب هو لالصلح 

واألكثر جاهزية وعطاء.
باختص�ار.. ق�د يكون موضوع التأهل للدور الحاس�م ش�به مؤكد 
بعي�داً ع�ن نتيجة لقائنا باملنتخ�ب اإليراني، إال أن الف�وز يف املباراة 
س�يبقى هو الهدف الذي تس�عى اليه الجماهر للتمّسك بالصدارة 
وخط�ف بطاقة التأه�ل بجدارة، وب�كل األحوال فإن م�ا ييل نهاية 
التصفي�ات قد يكون هو األهم ع�رب مطالبة اللجنة الفنية يف الهيئة 
التطبيعية بإعداد دراسة وتقييم شامل ألداء املنتخب يف كل مباريات 
التصفي�ات والوصول لقناع�ات بما تتطلّبه املرحلة الحاس�مة من 
إعداد وتغير س�واء يف فلس�فة الجهاز الفني أو يف األسس املعتمدة 
يف اس�تدعاء الالعب�ن وخاص�ة تلك املواهب الش�ابة الت�ي ظهرت 
م�ن خالل منافس�ات الدوري املح�يل أو من املحرف�ن املغربن يف 

الدوريات الخارجية.

األسود في الصدارة

رعد العراقي

اعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لسباعيات 
الركبي بقي�ادة املدرب مصطفى عب�د، القائمة 
االولية للمنتخب الذي سيش�ارك يف بطولة غرب 
اسيا لس�باعيات الركبي التي ستقام للفرة من 

١٧-١٩ من شهر ايلول املقبل.
وق�ال املدرب مصطف�ى عبد انه »تم اس�تدعاء 
17 العب�ا للقائم�ة االوىل التي س�تقلص اىل 12 
العب�ا قبل املش�اركة يف بطولة غرب اس�يا التي 

سيشارك فيها منتخبنا الوطني الول مرة«.
واض�اف أن »تدريبات املنتخب س�تنطلق خالل 
االي�ام املقبل�ة بع�د االتفاق م�ع لجن�ة الركبي 

التي وافقت ع�ىل املنهاج الذي قدم لهم من قبل 
الجهاز الفني«.

وضم�ت قائم�ة املنتخ�ب ٨ العب�ن م�ن فريق 
الحدود )رسمد عبد وعمر طارق وحسن عدنان 
وحيدر عب�اس ومصطفى احم�د فياض وانس 
فالح ومحمد صادق احم�د وعيل انور( والعبن 
من فريق امام املتقن )حس�ن منذر والحس�ن 
محم�د( والعبن م�ن الصحة والبيئة )حس�ن 
عمار ولواء محمد( واربع العبن من الجنس�ية 
)حيدر كريم واحمد ش�هاب وعيل قاسم وسالم 

رضا( وايمن محسن )الطف(.

أعلن�ت الهيئ�ة اإلداري�ة املؤقتة لن�ادي الطلبة، اس�تقالة 
الرئيس صالح الفتالوي، وتس�مية ع�يل حميد، بدال عنه، 
فيما قررت سحب ترشيح )محمد الهاشمي( الذي منح يف 

وقت سابق لثمثيل الطلبة يف انتخابات اتحاد كرة القدم.
جاء ذلك خالل اجتماع »استثنائي«، عقدته الهيئة العامة 
للن�ادي، يف قاع�ة كلي�ة الربي�ة البدنية وعل�وم الرياضة 
بجامع�ة بغ�داد، لط�رح ومناقش�ة ملفات ع�دة تخص 

النادي، وفقاً ألمن رس النادي، وصفي الكناني.
وأوضح الكناني، أن »قرارت أخرى اتخذت خالل االجتماع، 
منه�ا املصادقة عىل التقريري�ن اإلداري واملايل، واملصادقة 
عىل النظ�ام الداخيل الجديد للنادي، فض�اًل عن التصويت 
عىل قبول استقالة عيل نعيم، االٔمن املايل للنادي، وتسمية 
أس�عد غني بدالً عنه، وكذلك قبول اس�تقالة عضو االٕدارة 

وائل حسن جلوب، وتسمية رونق مجيد كعضو 
يف الهئية املٔوقتة بدالً عنه«.

أيض�اً  ش�هد  »االجتم�اع  أن  وأض�اف 
التصويت ع�ىل اختيار باس�م عباس 

نائ�ب رئي�س النادي، ممث�اًل لنادي 
الطلب�ة يف انتخاب�ات اتح�اد الكرة 

املقبلة«.
وكان�ت الهيئ�ة املؤقت�ة برئاس�ة 
صالح ه�ادي صالح، قد تس�لمت 

2021، وتق�رر  آذار   11 املهم�ة يف 
حينها اس�تمرار عملها ثالثة أش�هر 

اإلدارة  اس�تقالة  بع�د  وذل�ك  فق�ط، 
السابقة برئاسة عالء كاظم.

رفَض نادي مانشسر يونايتد اإلنكليزي 
التح�اق العبه العراق�ي املحرف )إقبال 
زيدان( بصفوف منتخب الش�باب الذي 
يس�تعد للمش�اركة يف البطولة العربية 
ملنتخبات الشباب التي ستقام يف مرص.  
وق�اَل م�درب منتخ�ب الش�باب، عماد 
محم�د: إن ن�ادي مانشس�ر يونايت�د 
اإلنكليزي أرس�ل بريداً إلكرونياً يرفض 
فيه التحاق العبه العراقي )إقبال زيدان( 
بمنتخب الشباب بسبب إجراءات السفر 
املتعلقة بجائحة كورونا وحاجة النادي 
إىل خدمات�ه يف الفرة الحالية.  وأضاَف: 
األوراق  أكمل�ت  املغرب�ن  لجن�ة  ان 
الخاصة بالعب التسيو االيطايل )شوان 
ماركو س�روان(، وم�ن املؤمل التحاقه 

بصف�وف املنتخ�ب يف معس�كر م�رص 
التدريب�ي قبل انطالق البطولة العربية. 
وتابَع محمد: عملنا عىل توجيه دعوات 
الجيدي�ن  املحرف�ن  الالعب�ن  ألغل�ب 
مم�ن تس�مح أعماره�م بالتواجد مع 
منتخ�ب الش�باب، ولكنن�ا اصطدمن�ا 
برف�ض بع�ض األندية كم�ا حصل مع 
نادي�ي مانشس�ر يونايت�د وفيكتوريا 
كول�ن اللتح�اق العبيه�ا،  وخصوص�ا 
املميزي�ن مم�ن كن�ا ننتظ�ر تواجدهم 
مع ليوث الرافدي�ن يف البطولة. واختتَم 
م�درب منتخب الش�باب، عماد محمد، 
حديث�ه بالقول: ال يوجد فرق بن العب 
محرف ومحيل، وكل َمن يخدم املنتخب 

سيتواجد معنا يف الفرة املقبلة.

خ�َر منتخب الش�باب أم�ام نظره 
امل�رصي بهدف�ن م�ن دون مقابل يف 
املباراة الت�ي أقيمت يف ملعب القاهرة 
الثان�ي ضم�ن اس�تعدادات املنتخبن 
للمشاركة يف البطولة العربية للشباب 
التي س�تقام بم�رص يف العرشين من 

الشهر الحايل.
وقّدم منتخب الشباب أداًء فنياً مميزاً 
دولي�ة ودي�ة، نج�ح  أول مب�اراة  يف 
خالله�ا لي�وث الرافدي�ن يف الوق�وف 

ن�داً قوياً أمام املنتخ�ب املرصي الذي 
جاءت أهداف�ه يف الدقيقتن 93 و 95 
وبأخطاء تحكيمي�ة واضحة من قبل 
الحكم امل�رصي أحمد ناجي الذي قاد 

املواجهة.
وس�يخوُض منتخب الش�باب بروفة 
تحضري�ة أخرة لم تح�دد لغاية اآلن 
قبي�ل الدخول يف بطول�ة كأس العرب 
ملنتخب�ات الش�باب التي س�تنطلق يف 

العرشين من الشهر الحايل.

منتخب الركبي يعلن القائمة االولية لبطولة غرب اسيا 

استقالة رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الطلبة

اليونايتد يرفض التحاق زيدان بمنتخب الشباب 

وديًا .. منتخب الشباب يخسر أمام نظيره المصري 



يرص برش�لونة، عىل التخلص م�ن العبه خالل 
فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة، يف ظل خروجه 
من حسابات رونالد كومان املدير الفني للفريق. 
وذكرت صحيفة »ماركا« اإلسبانية، أن برشلونة 
غري مهتم برغبة قلب الدفاع االفرنيس صامويل 
أومتيت�ي يف البقاء داخل النادي، مش�رية إىل أن 
إدارة البارس�ا برئاس�ة خ�وان البورت�ا، ال تريد 
استمراره وتسعى لبيعه خالل األسابيع القليلة 

املقبلة، لتوفري بعض النفقات.

وأضافت أن برش�لونة أوضح للمدافع الفرنيس 
أنه لن يستمر مع الفريق، وأنه يجب عليه إيجاد 
عرض للرحي�ل، خاصة وأن كوم�ان والنادي ال 
يعتربونه أساس�ًيا للفريق، حيث نادًرا ما يلعب 

سواء بسبب اإلصابات أو سوء املستوى.
وتابع�ت أن أح�د األس�باب األخرى الت�ي تدفع 
برش�لونة إلجبار أومتيتي ع�ىل الرحيل، هو أن 
املداف�ع يعد من بني أع�ىل 8 العبني حصوال عىل 

رواتب بالفريق.

ولفت�ت الصحيف�ة إىل أن�ه رغ�م أن أومتيت�ي 
يرتبط بعقد مع برش�لونة حت�ى صيف 2023، 
إال أن الن�ادي لديه ثقة بأن املدافع س�ريحل هذا 

الصيف.
وأش�ارت إىل أن إدارة البارس�ا عىل اقتناع بأنها 
ق�ادرة ع�ىل جن�ي بع�ض األم�وال م�ن ورائه، 
موضح�ة أنه بالرغ�م من أنه انضم لربش�لونة 
يف صي�ف 2016 مقابل 25 ملي�ون يورو، إال أن 

النادي ال يمانع بيعه مقابل 5 أو 10 ماليني.

واصل النجم الرصبي نوفاك ديوكوفيتش 
كتابة التاريخ، بتتويج�ه بلقبه الثاني يف 
روالن ج�اروس، بع�د التغل�ب يف النهائي 
عىل اليوناني س�تيفانوس تسيتس�يباس 

بثالث مجموعات الثنني.
وب�ات ديوكوفيتش أول الع�ب يف العرص 
الحدي�ث ينج�ح يف الف�وز ب�كل لقب من 
البطوالت األربع الكربى، مرتني عىل األقل.

ويملك ديوكوفيتش فرصة كبرية لتحقيق 
العدي�د م�ن األرق�ام القياس�ية األخ�رى 
هذا العام، وس�تكون البداي�ة من بطولة 
ويمبلدون التي تنطلق يوم 28 من ش�هر 

حزيران الجاري.
باللق�ب  ديوكوفيت�ش  ت�وج  ح�ال  ويف 

الس�ادس يف مس�ريته يف تل�ك البطول�ة، 
فس�يعادل كل من روجر فيدرر ورافائيل 
ن�ادال كأكثر الالعب�ني يف التاريخ تتويًجا 
بألق�اب الجراند س�الم يف التاريخ بواقع 
20 لقًب�ا، وس�يكون أمام فرص�ة حينها 
لالنف�راد بالرق�م القي�ايس يف ح�ال توج 

بأمريكا املفتوحة بعدها.
كم�ا يأم�ل يف أن يصب�ح ثال�ث الع�ب يف 
التاري�خ والثاني يف الع�رص الحديث الذي 
يتوج بكل بطوالت الجراند سالم يف نفس 
)1938( ورود  ب�ودج  دون  بع�د  الع�ام، 
ليفر )1962 و1969(، وذلك يف حال توج 
بلقبي ويمبل�دون وأمريكا املفتوحة، بعد 
حص�د لقبي أس�رتاليا املفتوح�ة وروالن 

جاروس.
وتمك�ن ديوكوفيت�ش م�ن الوص�ول إىل 
النهائ�ي رق�م 29 له يف بط�والت الجراند 
الالعب�ني وص�واًل  أكث�ر  س�الم، كثان�ي 
للمحط�ة النهائية يف البط�والت الكربى، 
نهائ�ي ويمبل�دون  إىل  ويف ح�ال وص�ل 
وأمريكا املفتوحة، فس�يعادل رقم فيدرر 

القيايس ب�31 ظهورا يف النهائي.
وهناك أرقام قيايس أخرى يرغب الرصبي 
يف تحقيقه�ا ه�ذا العام، حي�ث يرغب يف 
ف�ض الرشاكة م�ع ن�ادال يف قائمة أكثر 
الالعبني تتويًجا ببطوالت األساتذة، حيث 

يملك الثنائي يف رصيدهما 36 لقًبا.
كم�ا يملك فرص�ة معادل�ة رق�م فيدرر 

القي�ايس كأكثر من توج بلق�ب البطولة 
الختامي�ة ب��6 ألق�اب، بينم�ا يف جعبة 

ديوكوفيتش 5 ألقاب.
ويستهدف الرصبي إنهاء العام يف صدارة 
التصني�ف العاملي، كي يصب�ح أول العب 
ينه�ي الع�ام يف الصدارة 7 م�رات، حيث 
يتصدر القائمة حالًيا ب�6 مرات مناصفة 

مع األمريكي بيت سامرباس.
للتتوي�ج  أيًض�ا  ديوكوفيت�ش  ويتطل�ع 
باللقب الوحيد الذي ينقص خزائنه، وهو 
امليدالي�ة الذهبي�ة يف منافس�ات الفردي 
باألوملبياد، واالنضم�ام للقائمة الصغرية 
الت�ي تض�م الالعب�ني الذين توج�وا بكل 

األلقاب األربع الكرب.
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ش�عر العب�و أوكراني�ا باإلحباط بس�بب عدم 
اس�تكمال انتفاضة أم�ام هولندا والخس�ارة 
)3-2(، لكن املدرب أندريه شيفتشنكو أكد أنه 
فخور بأداء بالده ويشعر بالتفاؤل بشأن باقي 

منافسات بطولة أوروبا 2020.
طري�ق  ع�ن  بهدف�ني  هولن�دا  تق�دم  وبع�د 
فيجهورس�ت،  وف�وت  فينال�دم  جورجيني�و 
رفضت أوكرانيا االستس�الم وأدرك�ت التعادل 
بتس�جيل هدف�ني متتالي�ني يف غض�ون أرب�ع 

دقائق.
وقلص أندري�ه يارمولنك�و الفارق بتس�ديدة 
رائع�ة، ث�م أدرك روم�ان يارمتش�وك التعادل 
برضب�ة رأس بعد ركلة ح�رة، وبدا أن أوكرانيا 
س�تنتزع نقط�ة واحدة لكن دين�زل دمفريس 

أحرز هدف الفوز لهولندا قرب النهاية.
وق�ال يارمولنكو: »هذا محب�ط جدا أن نخرس 
املب�اراة يف الدقائق األخرية. م�ن الصعب قبول 
ذل�ك اآلن ولدين�ا الكث�ري م�ن املش�اعر. كانت 

النتيجة 2-0 ثم أصبحت 2-2، لكننا خرسنا«.
وأضاف القائد أولكس�ندر زينتش�نكو: »نحن 
محبطون جدا ألننا أظهرنا الشخصية وتعادلنا 

يف النتيجة يف مباراة بمثل هذه الصعوبة«.
وتاب�ع: »إنه من املؤلم دائما اهتزاز الش�باك يف 
الدقائ�ق األخرية لك�ن هذه كرة الق�دم. يجب 
أن نتعل�م م�ن أخطائنا وامليض قدم�ا ألن هذه 

البطولة ال تنتهي بعد مباراة واحدة«.
الش�عور  يف  شيفتش�نكو  أندري�ه  واش�رتك 
بأل�م العبيه، لك�ن تركيزه انصب ع�ىل األمور 
اإليجابي�ة والتي تتعلق بعدم االستس�الم رغم 
التأخر.وقال شيفتش�نكو: »أود ش�كر فريقي 
عىل رد فعل�ه الذي أظهره خاص�ة بعد التأخر 
2-0، حيث كان يمكن أن نخرس املباراة يف هذه 
املرحلة«.وأضاف املدير الفني ملنتخب أوكرانيا: 
»كان�ت مب�اراة صعب�ة حق�ا وكنا ن�درك أننا 
نواج�ه منافس�ا قويا، وأنا والجه�از التدريبي 

نشعر بسعادة بما قدمنا«.

رف�ع تش�يليس م�ن قيمة عرض�ه لضم 
املغربي أرشف حكيمي، ظهري أيمن إنرت 

ميالن، هذا الصيف.
وين�وي إن�رت بي�ع حكيم�ي يف املريكاتو 
الصيف�ي الح�ايل، م�ن أجل إيج�اد حل 

لألزمة املالية التي يعاني منها النادي.
ديل�و  »كوري�ريي  صحيف�ة  وبحس�ب 
سبورت« اإليطالية، فإن تشيليس عرض 
50 ملي�ون ي�ورو، باإلضاف�ة للظه�ري 
اإليط�ايل إيمرس�ون بامل�ريي، واملطلوب 
يف إن�رت منذ ف�رتة. وأضاف�ت الصحيفة، 
أن تش�يليس سيس�مح إلن�رت باملفاضلة 
ب�ني 3 العبني آخرين يمكن تضمينهم يف 
الصفقة، وهم ماتيو كوفاسيتش، تامي 

أبراهام ودافيدي زاباكوستا.
وم�ع ذل�ك، ف�إن إن�رت ال يرغ�ب يف عقد 
صفقات تبادلية، حيث يحتاج إىل األموال 
يف الوقت الحايل، من أجل مواجهة أزمته 

االقتصادية.
وس�بق لباريس س�ان جريم�ان أن قدم 
عرًضا قيمت�ه 60 مليون يورو، من أجل 
ض�م حكيمي، لكنه قوبل بالرفض أيًضا 
من قبل إنرت مي�الن، الذي يريد الحصول 

عىل 80 مليون يورو.
وم�ع جدي�ة تش�يليس يف ض�م الظه�ري 
املغرب�ي، م�ن املتوق�ع أن يرف�ع س�ان 
جريم�ان قيم�ة عرض�ه، حي�ث يرغ�ب 

بشدة يف ضم الالعب.

برشلونة يؤكد رغبته باالستغناء عن أومتيتي

شيفتشنكو فخور بالعبي
 أوكرانيا رغم الخسارة

ميسي يخشى اإلصابة بفيروس كورونا

دوناروما : أحب أسلوب وطريقة لعب مانشيني
أرص جيانلويج�ي دوناروما، ح�ارس مرمى 
املنتخب اإليطايل، عىل أن فريقه يجب أن يظل 
متواضًعا بعد الفوز املقنع عىل تركيا )0-3(، 

يف افتتاح بطولة يورو 2020.
وحصد منتخب إيطاليا، أول 3 نقاط، ليتصدر 
ملواجه�ة  ويس�تعد  األوىل،  املجموع�ة  به�م 

سويرسا، ، يف الجولة الثانية.
وقال دوناروما خالل حواره مع شبكة سكاي 
س�بورت إيطاليا »يج�ب أن نظل متواضعني، 

لم نفعل أي يشء حتى اآلن«.
وتاب�ع »فزن�ا بمب�اراة مهمة، لك�ن يجب أن 
نس�تمر ع�ىل ه�ذا النح�و ونفك�ر يف املباراة 

املقبلة«.
وأض�اف »ق�وة ه�ذه املجموع�ة، تتمث�ل يف 
الحفاظ عىل تركيزنا حت�ى النهاية، يجب أن 
نستمر عىل هذا النهج، وأن يكون لدينا نفس 

الرغبة يف كل املباريات«.
وش�دد »ع�دم اس�تقبال أهداف، ه�و الهدف 

الرئييس الذي وضعناه ألنفسنا يف البطولة«.
ونوه »نعمل بش�كل جيد يف الجانب الدفاعي، 
لقد منحنا املدرب، الثقة، لم يكن من الس�هل 
أن نفع�ل ذل�ك بش�كل جي�د بعد خيب�ة أمل 

كربى«.
وأتم »مانشيني لديه طريقة هجومية أحبها 
كثريًا، حراس املرمى الذين س�بقوني صنعوا 
التاري�خ، لكن�ي ال أش�عر بالضغ�ط، فخور 

بالتواجد هنا من بعدهم«.

تشيلسي يجدد 
سعيه للتعاقد 

مع حكيمي

اعرتف ليونيل مييس نجم األرجنتني بأنه يشعر بالقلق من 
اإلصابة بكوفيد-19، وذلك قبل بدء مش�واره مع منتخب 
ب�الده يف كوب�ا أمري�كا، يف ظ�ل اكتش�اف ح�االت إصابة 

بالفريوس يف صفوف بعض املنافسني.
وتأكد إصابة العبني أو مس�ؤولني من بوليفيا وكولومبيا 
وفنزوي�ال بف�ريوس كورونا.وأك�د مي�يس، خ�وف العبي 

منتخب بالده من اإلصابة بالفريوس.
وق�ال مييس للصحفيني »هذا يقلقن�ا ألنها مخاطرة لكل 
ش�خص يف اإلصابة بكوفي�د-19. نح�اول التحيل بالحذر 

لكن األمر ليس سهال. تحدث هذه األشياء«.

وأض�اف »س�نحاول أن نفع�ل كل يشء ممك�ن حت�ى ال 
يصاب أي شخص لكن أحيانا ال يعتمد األمر عىل الشخص 
نفس�ه«.وال يوجد دليل عىل حص�ول مييس عىل التطعيم، 
رغم واقع أن اتحاد أمريكا الجنوبية قال يف نيسان املايض 
إن�ه حصل عىل اللقاح وينوي منحه لكل الالعبني الدوليني 

قبل انطالق كوبا أمريكا.
ورغم تأكي�د املنظمني عىل وجود قي�ود صارمة للحد من 
انتش�ار الف�ريوس، أصي�ب ثماني�ة العبني م�ن فنزويال 
بكورونا قب�ل انطالق املب�اراة االفتتاحية أم�ام الربازيل، 

بينما عانت بوليفيا من إصابة ثالثة العبني.

وأح�رزت الربازي�ل اللق�ب من�ذ عام�ني، بعد الف�وز عىل 
األرجنت�ني يف ال�دور قب�ل النهائ�ي، لك�ن مييس ق�ال إنه 
متحمس لتكرار نجاحه مع ناديه برش�لونة عىل املستوى 
الدويل.وق�ال مي�يس الفائز بجائزة أفضل الع�ب يف العالم 
س�ت مرات »أعتقد أنه حان الوقت.. وربما تأتي الفرصة 

يف هذه النسخة من كوبا أمريكا«.
وأضاف الهداف التاريخي لربش�لونة »كنت محظوظا بما 
يكفي للفوز بكل يشء عىل مستوى النادي، وعىل املستوى 
الفردي، وسيكون من الرائع أن أفوز مع املنتخب الوطني 

أيضا«.

بعد لقب روالند جاروس..
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املتنبيالثقافـي

ٍِث  ريرَ ُمكترَ ْهررَكرَ إالّ غرَ ال ترَلْقرَ درَ
كرَ البرَدُن ُب فيِه ُروحرَ ما دامرَ يرَْصحرَ

ْرترَ ِبِه  وٌر ما ُسِ ا ُيديُم ُسُ مرَ فرَ
زرَُن اِئترَ الحرَ لرَيكرَ الفرَ ورَال يرَُرّد عرَ

ّ بأْهِل الِعْشِق أّنُهُم  ِمّما أضرَ
ررَُفوا الّدْنيرَا ورَما فِطنوا ا عرَ ورَوا ورَمرَ هرَ

ترَفنى ُعُيوُنُهُم درَْمعاً ورَأْنُفُسُهْم 
ُن سرَ بيٍح ورَجُهُه حرَ يف إْثِر ُكّل قرَ

لرَْتُكْم كلُّ ناِجيرٍَة  مرَ ّمُلوا حرَ ترَحرَ
ُن يّل اليرَوْمرَ ُمؤترَمرَ فُكلُّ برَنٍي عرَ

ورَاِدِجكم من ُمهجتي ِعورٌَض  ما يف هرَ
ُن ا ثرَمرَ وْقاً ورَال فيها لهرَ إْن ُمتُّ شرَ

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

جربان خليل جربان
مـا أظلم من يعطيـك من جيبـه ليأخـــذ من 

قلبك. 
تعلمـت الصمت مـن الثرثـار، واالجتهـاد من 
الكسـان، والتواضع من املتكرب، والغريب أنني 

ال أقر بفضل هؤالء املعلمني. 
للبحر مد وجزر، وللقمر نقص وكمال، وللزمن 
صيف وشـتاء، أما الحق فا يحول وال يزول وال 
يتغري. الحبُّ يف الناِس أشكاٌل وأكثرها كالُعشِب 

يف الحقِل ال زهٌر وال ثمر.
 ان أحـام الذيـن ينامـون عىل الريش ليسـت 

أجمل من أحام الذين ينامون عىل األرض.

لماذا اختيرت »شوشا« عاصمة للثقافة في أذربيجان ؟
منـذ العصـور القديمـة، كانت قره بـاغ - مثل 
مجمـل مناطق نهري كـورا وآراس يف القوقاز- 
مركـزا للحضارة والثقافة، وال تـزال العديد من 
اآلثار القديمة التي تعود إىل حقبة ألبان القوقاز 
)أران( مـن القرن الرابع قبـل املياد حتى بداية 
القرن الثامن، وما تاها من حقب أذرية وأرمنية 
ومغولية وتركية حتى العرص الحديث، باقية يف 
املنطقة التي توصف بأنها كانت أشـبه بمتحف 
مفتـوح يضـم العديـد مـن األديـرة والكنائس 

واألضحة واملساجد والبيوت العريقة.
وإذا تعمقنـا  يف تاريـخ اذربيجـان الحضاري  ، 
ناحظ أن مدينة شوشا لها تاريخ غني ومجيد.  
تم إنشـاء ها ، رمزا للتقاليد التاريخية للشـعب 
األذربيجانـي ، يف واحدة من أقدم املسـتوطنات 
القديمـة  يف نطـاق ثقافـة خوجايل-جادابـاي 
)النصـف الثاني من األلفيـة الثانية قبل املياد( 
وأصبحت واحدة من اقدم املستوطنات البرشية  
يف اذربيجـان القديمة حول شوشـا ، بما يف ذلك 
كهف شوشـا يف سهل سـيدر الشهري )عىل جبل 

أوشميخ( .
بدايـة مـن النصـف الثاني مـن القـرن الثامن 
عرش ، نما عدد سـكان املدينة برسعة وأصبحت 

شوشـا واحدة من أهم املدن وأكثرها أهمية من 
الناحيـة االسـتاتيجية يف أذربيجان،  ففي عهد 
باناهـايل خان تـم تنفيـذ أعمال بنـاء كبرية يف 
املدينـة ، ثم يف عهد إبراهيم خليل خان )1763-

1806( أصبحت خانات كاراباخ  واضحة املعالم  
يف املدينة ، )أسكريان ، حصون أغوغان ، أسوار 
قلعة شوشا ، إلخ ( تم بناؤها يف أرايض الخانات. 
و تـم بناء حصـون رائعة ومهمة اسـتاتيجًيا. 

واصبحـت املدينة تزهـو  يف وقت قصري وجذبت 
االنتبـاه بجمالها الطبيعي ومبانيها الشـاهقة 
وجـدران القلعـة الرائعـة. و يف النصـف الثاني 
مـن القـرن الثامـن عـرش ، وصلـت  منتجات 
شوشا ،  إىل السوق العاملية بسجادها وحريرها 
وقماشها وبورسلينها ، وبالتايل اكتسبت شهرة 
كبـرية.  و يف الثمانينيات من القرن الثامن عرش 
، تم بناء أسـوار القلعة الرائعـة حول املدينة. و 

خـال هذه الفـتة  القصرية مـن عمرها ، كان 
للمدينـة عدد كبري من األحياء الحرفية ، وكانت 
التجـارة تتطور بشـكل أسع.  كان التجار من 
شوشـا يتاجرون مع تربيز وطهران وأصفهان 
وموسـكو  وسـمرقند  وبغـداد  واسـطنبول 

ومرسيليا ومدن أخرى.
يف بدايـة هذا العـام أعلن الرئيـس األذربيجاني 
إلهـام علييف مدينة شوشـا »عاصمة ثقافية« 
للبـاد، بعد اسـتعادتها مـن أرمينيـا،  يف حرب 
ال 44 يومـا ولفـت علييـف إىل أن سـنة 2021 
توافق الذكرى 880 ملولد الشاعر واملفكر األذري 
»نظامي كنجوي«، معلنا إطاق اسـم الشـاعر 

عىل العام الجديد.
كمـا أكـد الرئيـس علييف  عـىل أهميـة إحياء 
الفنون املوسـيقية التاثيـة األذرية، واملحافظة 
عـىل األبنية الدينية والتحـف املعمارية، الفتا إىل 
أن أكثـر من 60 مسـجدا ُهدمت يف األرايض التي 

كانت تحتلها أرمينيا.
وأضاف »لم تدان أي مؤسسة دولية أرمينيا بهذا 
الخصوص، أما نحن فنحمي الكنائس األرمينية، 
وال مشـكلة لدينا مع الشعب األرميني، واألرمن 

الذين يقطنون يف أذربيجان هم مواطنونا«.

الجمعة المقبلة 
موعد افتتاح مبنى 

قشلة المتنبي 

تركي آل الشيخ يتحول 
إلى محطة للسخرية 

بسبب »رواية«

املراقب العراقي/ متابعة...
سيتم افتتاح مبنى القشلة يف شارع 
املتنبي أمام املواطنني يف يوم الجمعة 
املقبل بعد اغاق دام ألشـهر بسـبب 
تفـي فايـروس كورونـا اسـتثمر 
الكمـال األعمـال التميميـة داخـل 

املوقع وتأهيل الحدائق.
وذكـر بيـان لـوزارة الثقافـة تلقت 
)املراقـب العراقـي( نسـخة منـه :، 
بتوجيـه مبارش مـن وزيـر الثقافة 
والسـياحة واآلثـار د.حسـن ناظم 
ورئيـس هيأة االثار والـتاث .د.ليث 
مجيـد وبـأرشاف مبارش مـن مدير 
عام  دائـرة الصيانـة والحفاظ عىل 
اآلثار املهندس اياد حسن عبد سيتم 
افتتاح موقع القشـلة يـوم الجمعة 
املصـادف 2021/6/18  عـد العودة 
التدريجية للحياة اىل شـارع الثقافة 
املتنبـي  املثقفـني شـارع  وملتقـى 
وموقع القشلة بعد اغاق دام ألشهر 

بسبب تفي فايروس كورونا.

املراقب العراقي/ متابعة...
تحول إعـان رئيـس »الهيئـة العامة 
آل  تركـي  السـعودية،  يف  للتفيـه« 
الشيخ، عن روايته، املعنونة »تشيللو« 
)منشـورات ذات الساسـل( اىل حفلة 
من السـخرية، لم يبخل فيها املغردون 
عـن التهكم مـن رواية قـال صاحبها 
بأنها ستشـارك يف »معرض الرياض«، 
وتتحول اىل فيلم سينمائي، يضم نخبة 
مـن كتاب السـيناريو، عـىل أن تصّور 
كأول فيلـم للرعـب يف الريـاض، مـن 
توقيـع املخرج الهنـدي فيكرام بهات. 
آل الشـيخ كشـف عـن سـعر الرواية 
الـذي يصل فقط اىل دوالر واحد »دعماً 
للثقافـة« كما قـال يف تدوينتـه، وألن 
»التواصـل والقـراءة والقيـم الفكرية 
ال تقدر بثمـن«! هكذا، القت مجموعة 
املنشـورات والتغريدات لرئيس »هيئة 
التفيـه«، تفاعـًا عاليـاً، وصلت عىل 
فايسـبوك اىل أكثر سـتة آالف اعجاب 
وعـىل  نـرش،  اعـادة  و213   ،)like(
تويت اىل أكثر مـن 7 آالف اعادة تغريد 
)retweet(، فيما كان الفتاً اسـتخدام 
تركي آل الشـيخ خاصية منع التعليق 
عـىل تدوينـة تويـت، ربما خوفـاً من 
حفات تهكـم إضافيـة كالتي حدثت 

عىل املوقع األزرق. 

إليها بعد سبعة 
أيام من الرحيل 

أفِصْح اىل أفِق األىس مكنونرَْك

واحرق عىل الفقد الكبرِي جفونرَْك

أغلِْق نوافذرَكرَ التي أرشعتها 

يوماً لتُسمرَ للحياِة سكونرَْك

ماُتُه قد عّمررَ القهُر الذي قسرَ

ْت أكفُّ ُمصاِبها مضمونرَْك رَ كرسرَ

حلَّ الغروُب عىل عواملِكرَ التي 

ْت ، فأشِجْر بالّتاب أنينرَْك ناحرَ

ْت حصوُنكرَ ليس ثمةرَ خافٌق ُنِسفرَ

كيما ُيشّيدرَ بالعطاِء حصونرَْك

من أينرَ لألضاِع قمُح عناِقها

واملوُت يطلُب للفناِء سنينرَْك

حامرَ األفوُل عىل مداِئِنكرَ التي 

كانْت ُتبادُل بالحناِن حنينرَْك

قُد صحراٌء تغوُص بأضلِع  الفرَ

عينرَْك اللقيا فُتِهُق باليباِس مرَ

وِع وجوِدها ها أنترَ تفقُد من بضرَ

قد كانرَ يكُسو االِخرضاُر غصونرَْك

كانرَْت بماِء عيوِنها لغةرَ الّسما

وبحضِنها دفٌء يزيُح ُظنونرَْك

كانرَ الرّغيُف بكّفها تسبيحًة 

واالِبتسامُة قْد ترَدلُّ سفينرَْك

ْن ْت ُظعوُنكرَ بعدرَها واآلنرَ مرَ تاهرَ

ياع ظعونرَك يحُدو بصحراِء الضَّ

فِّ ُمودِّعٍ  أغمضت جفنرَيها بكرَ

واليأُس ُيثِقُل بالهموِم ُمتونرَْك

األمُّ زنُد اللِه ، نشوُة ُحبِِّه

مَّ ُشجونرَْك من بعِدها ال زندرَ ضرَ

شا ِط الحرَ اآلنرَ ال ميزانرَ يف ورَسرَ

وُزونرَْك  ْت أحاديُث األىس مرَ درَمرَ هرَ

»سأشتري وجهًا آخر« رواية عن استغالل اإلرهابيين لإلعالميين والغدر بهم بعد تنفيذ مآربهم   
تتناول قضية رأي عام أكثر من كونها مسألة شخصية 

املراقب العراقي/ متابعة...
أثارت خطط أولية إلنتـاج فيلم عن هجمات 
 2019 عـام  نيوزيلنـدا  يف  مسـجدين  عـىل 

انتقادات واسعة النطاق.

فقـد ولّـد الرشيـط، الـذي يتنـاول طريقـة 
تعاطي رئيسـة الوزراء جاسيندا أرديرن مع 
قتل مسـلّح لـ 51 مصلياً، موجة استنكارات 
يف نيوزيلنـدا، اليوم الجمعة لعدم تركيزه عىل 

الضحايا.
»ديداليـن«  موقـع  أفـاد  السـياق،  هـذا  يف 
اإلخباري أّن املمثلة األسـتالية روز برين من 
املقـرر أن تلعـب دور أرديـرن يف الفيلم الذي 
يحمل عنوان They Are Us وسـيتناول األيام 

التي تلت الهجومني يف كرايستشريش.
ويتّدد أّن النيوزيلندي أندرو نيكول سـيتوىّل 
مهّمتـي الكتابـة واإلخراج. وقد سـبق له أن 
 ،The Terminalو Gattaca وّقع سـيناريوات
 The Truman لألوسـكار  املرشـح  والفيلـم 

.Show
 They Are Us أّن  إىل  »ديداليـن«  وأشـارت 
سـيتتبع رد جاسـيندا أرديرن عـىل الهجمني 
وكيـف احتشـد النـاس وراء رسـالتها التي 
رّكـزت عـىل التعاطـف والوحـدة، ودعوتهـا 
الناجحـة لحظـر أكثر أنواع األسـلحة شـبه 

اآللية فتكاً.
يستوحي العمل املنتظر اسمه من من كلمات 
أرديرن يف كلمتها الشـهرية بعـد فتة وجيزة 
مـن الهجومني. يف ذلك الوقـت، تم الثناء عىل 
رئيسـة الوزراء النيوزيلنديـة يف جميع أنحاء 

العالم لطريقة استجابتها.

»جمرة النقد المتوهجة« كتابات في الدراما العراقيةفيلم عن االعتداء على المسجدين في نيوزيلندا يثير الجدل
املراقب العراقي/ خاص...

واملخـرج  للـكاتـب  ـدرَررَ  صرَ
كتابـه  املحمـداوي  رضـا 
الجديـد« جمــــرة النقـد 
املُتورَِهجة« كتابات نقدية يف 
بالتعاون  العراقيـة  الدراما 
اإلعـام  مـع شـبكـــــة 

العراقي .
وقال املحمداوي يف ترصيح 
درَررَ  لـ)املراقـب العراقي( :صرَ
الجديـد  النقـدي  كتابـي 
»جمـرة النقـد املُتورَِهجـة«  
كتابـات نقديـة يف الدرامـا 
العراقيـة وتجدونُه حالياً يف 
معرض بغداد الدويل للكتاب 
داخل جناح شـبكة اإلعام 
العراقـي قاعــــــة أبـي 

نؤاس . 
درَررَ  وأضـاف : ان الكتـاب صرَ
بالتعاون مع شبكة اإلعام 
ــــــــت  وتمَّ  ، العراقـي 
طباعتـُه يف مديرية املطابع 
فشـكراً  لهــــا  التابعـة 
ـْن  مرَ لـكّل  جميـــــــًا 

ساهــــــم يف طباعة هذا 
الكتاب النقدي.

يذكـر ان رضـا املحمداوي 
ومخـرج  وناقـد  شـاعر 
تلفزيونـي عراقـي مقيم يف 
العراق خريـج كلية الفنون 

الجميلة عـام 1986 بغداد 
صدرُت مجموعته الشعرية 
االوىل بعنوان ) عرش اصابع 
يف عسل الوقت ( عام 2002 
الشـؤون  دار  عـن  بغـداد 

الثقافية.

ترى الناقدة أنفال كاظم ان رواية »سأشتري وجهاً أخر« للروائية هبة هاشم ترصد 
استغالل اإلرهابيين لإلعالميين والغدر بهم بعد تنفيذ مآربهم .  وقالت أنفال كاظم 

في قراءة نقدية خصت بها )المراقب العراقي( : ان رواية« سأشتري وجهاً أخر« للروائية 
هبة هاشم والصادرة عن دار غيداء للنشر والتوزيع،تتناول قضية رأي عام أكثر من كونها 

قضية شخصية لإلعالمي الشاب)عماد يوسف(الذي اعتلى مجد الشهرة بعد سلسلة من 
المنعطفات والتجارب القاسية التي مربها بإرادته او دون إرادته في ظل الواقع اإلعالمي 

العراقي الذي واجه مخاضاً عسيراً في ٢٠٠٣ بعد سقوط بغداد واالحتالل األمريكي.

املراقب العراقي املحرر الثقايف...
إذ كان الصحفيـون واإلعاميون هم أكثر مـن يدفع ثمن االنفات 
األمني ألنهم يواجهون مهمة خطرية تستنزف طاقاتهم وحياتهم 
مـن اجـل الكلمـة واملصداقية يف أحضـان بغداد املتأججـة بنريان 
الحـرب الطائفيـة ورصاعاتها الناشـبة بني املائكة والشـياطني 
والضحيـة هي النفـس البرشية التـي تحتدم رغباتهـا بني نوازع 
الخريوالـرش وتوضع امـام خيـارات صعبة من اجـل العيش،فما 
بني السـطوة األمريكية والويات التي جاءت بها وسطوة االرهاب 
القاعدة التي تكفر من تشـاء وتعفو عن من تشـاء بالدم والسيف 

يضيع املرء برغباته ويفقد كرامته تدريجياً.
وأضافت :ارتاد عماد يوسـف كلية اآلداب كان مولعاً بالشعر لكنه 
لـم يفلح بهذا املجال الن الشـعر موهبة تنشـأ مع الـذات وتتبلور 
مع الزمن،اتيحت له فرصة مناسـبة لتقديم برنامج اسبوعي من 
صديـق الطفولة)زياد(كانـت هذه انطاقة مميـزة لحياته،رغبته 
املفرطةبالشهرة تحولت اىل كابوس يوم اخطأ بحق نفسه وعائلته 
ثـم أصحابه ولم يسـامح نفسـه عىل ذلك)اسـوء محنـة يمر بها 
االنسـان ان يصعد سـلم املجد حتى آخر درجاته ثم يهوي بنفسه 
مـن هناك اىل أسـفل مكان تحت األرض حيث السـباب والشـتائم 
النابية(.وتابعـت : ان رحلتـه التي حطت رحالهـا يف دبي انطلقت 
مـن العراق قبـل ثمانية سـنوات وانتهت بخطة للهـروب من كل 
ما يربطـه مع اآلخريـن واأللتحـاق برحات)البـاك بكنك(برفقة 
املغامر)بدراليامي(كانـت رحلتـه حافلة بالخيبـات فعىل الصعيد 
املهنـي أصبـح باختصار شـمعة يعلقـون عليها خيبـات العراق 
وألصقت به أبشـع التهم مـن اغتصاب واقتطاع أمـوال وعاقات 
مشـبوهة بالسياسـيني والضلوع بجرائم إنسـانية إذ ُزج بعملية 
تصعيـد إعامي زائفة واثارة الرأي العام مسـتغلني اسـمه الامع 
من خال عمليـة اختطاف لعدد من اإلعاميني والصحفيني مدبرة 
مع مدير القناة الجشـع من جهة ومن جهـة أخرى مع مجموعة 

مسـلحة تنفذ العملية بطريقة هدفها اسـتغال مشـاعر ودموع 
املشـاهدين وتعاطفهم لدفـع الفدية إزاء حريتهـم وبالوقت ذاته 
اظهـار املختطفـني بهيئة ابطال قوميني مقابـل مبلغ مايل مغري 
لتوقيع عقـود يجهل مضمونها فكانت الحقيقـة عكس ذلك فقد 
تمـت العمليـة بطريقة بشـعة وعذبوا مـن قبل جماعـة إرهابية 
يدعون انهم جماعة إلخراج املحتل )القاعدة( طالبني منه التويج 

لهم وتسـليط الضوء عىل نشـاطاتهم .وأشـارت اىل ان االختطاف 
تحـول من تمثيليـة اىل عملية قـذرة نصبت كالفخ بـذكاء لزيادة 
الدخل املادي للمؤسسـة اإلعامية املنحطة وكنتيجة لهذه العملية 
احرقوا زمائه وهم احياء امام عينه،بعدها تحول يوسـف اىل بطل 
قومي لكنه يعي تماماً بدواخل نفسـه انه جشـع وال يستحق ذلك 
فلم يسـامح نفسـه عىل ذلك وكدليل عىل تورطه يف هذه الجريمة 
وشـم كتفـه االيرس تفاصيـل االتفاق وأسـماء الصحفيـني الذين 
كانوا معه بمسـاعدة احد األصدقاء أثناء االختطاف لغرض إظهار 
الحقيقة،اما عـىل صعيد الصداقات فهو قد خـرس صديقة)زياد( 
بتصفيـة حسـابات ومكيدة مدبـرة لم يكن ليوسـف يـد فيها،اذ 
ُقـدم بحقه ادعـاء اىل املارينزيرشح تورطه بنقل أسـلحة اىل قوات 
املقاومة فألبسـوه البزة الربتقالية واودعوه اىل احد أقفاص سجن 
أبوغريب سيئ  السمعة ثم اىل سجن بوكا اذ ذاق اقىس أنواع العذاب 
واالهانـة و كان ذلـك كفيـًا بأن يجعلـه يضمر الحقـد والتفكري 
باالنتقام.وأوضحت : ان الرواية مقسـمة اىل ستة فصول بعناوين 
كانت كاملفاتيح تعطي مدخاً مناسـباً لكل فصل،األسـلوب تحىل 
بالساسة وامتازت بلغة ُمتقنة وسد اغدقته بالوقفات الوصفية 
وتاعبت الروائية بذكاء بعنرصالزمن من خال تقنيتي االسـتباق 
الذي ظهر بوضوح بنمطيه التقريري واإليحائي اما االستجاعات 
التي اعتمدتها فبعضهـا كانت خارجية تعود لزمن يتعدى النقطة 
التـي بـدأت منهـا األحـداث وبعضهـا داخليـة تقع ضمـن اطار 
الفسـحة الزمنية لاحداث التي سارت بشـكل عكيس من النهاية 
اىل البدايةوهـذا يفـرس لنا نوع الحبكةالتـي نهجتها وهي الحبكة 
املقلوبةا لذي يحـرز فيها البطل انتصـارات زائفة ويعيش نجاحاً 
ولكنهـا يف الحقيقـة مبنية عىل الغش فرسعـان مايصل البطل اىل 
القمـة حتـى يهـوي اىل الحضيض.وبينـت: ان ظاهـرة االغتاب 
تبسـط سـلطتها بشـكل واضح عىل هذه الرواية إذ تـرشح واقعاً 
انسانياً ممزقاً بني ذاته واملجتمع قائماً عىل رصاع من التناقضات 

فتتاىش الذات اإلنسـانية وتعجز عـىل عقد عاقات ودية 
مع نفسها ومع املحيط،فالبطل عاش انفصاالً عن الذات 
وعن املحيط بسبب انعكاسـات سياسية واجتماعية وما 
تعرض له من تعنيف من األقارب واملجتمع جعله يتقوقع 

عـىل ذاته منفصاً عن واقعه الذي فقـد القدرة عىل تغيريه 
وقـرار الهروب مثال أخر عىل ذلك،فهـو يحاول ان يتخلص 

من ذنوبه ويسـتعيد كرامته ويحتاج ألرض يبذر فيها روحاً 
جديـدة باحثاً عن مـكان يكمن فيه الطهر يغسـل فيه أدران 

روحه املثقلة بالخطايا نبذه املجتمع وبالتايل نبذ ذاته.
وأستطردت :ان النهاية تركت مفتوحة للقارئ بعد انتقام زياد 

وراما من خال برنامج تلفزيوني اسـتضافا به يوسف 
بث عـىل القنـوات الفضائية بإعطـاء أدلة دامغة 

عـىل تورطه باالختطـاف وإحـراق الصحفيني 
مـع املبالغة  يف كل يشء بدافع الفضيحة التي 
وقف أمامها عاجزاً عـن درئها الن الحقيقة 

تكمن يف بعض جوانبها.
بجوانـب  تتمتـع  الروايـة  ان   : وختمـت 
جماليـة وفكريـة ُمبهرة رغـم ان التداخل 
بني األحـداث املتناوب واملتسـارع يشـتت 
ويربك القـارئ بعض اليء وصوت األنثى 
الوهميـة مجهولـة الهويـة التـي تظهـر 
وتختفـي بمثابة ضمري يوسـف وانعكاس 
لنفسيته الذي يذكره بسـلبياته وايجابياته 
ونرجسـيته،اما بالنسـبة للعنوان فهو كان 
بمثابـة ثيمـة لاغـتاب الذاتي،امـا الغاف 
رغـم انه لم يكن مغرياً بما فيه الكفاية لكنه 

أعطـى طابعـاً ال بأس بـه يتصـل بمضمون 
الرواية.

انفال كاظم

قاسم العابدي 
د معتز محي عبد الحميد 

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

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

وجوهها  ببعض  والتقينا  شوارعها،  يف  وتجولنا 
واحتياجات  املدينة  هموم  عىل  اكثر  للتعرف 

السكان، فكانت هذه الحصيلة.
أوضح  األسبق  البلدي  املجلس  مدير  نعمة  رزاق 
اىل ناحية يعد  الكرامة  أن }قرار تحويل قرية  لنا، 
عليه وملجلس  للعاملني  االنجازات  اهم  من  واحداً 
املحافظة الذي اقر هكذا قرار{، مضيفاً ان }ناحية 
بعد  املستحدثة  النواحي  اوىل  من  تعد  الكرامة 
هم  االصليون  وسكانها  املباد،  النظام  سقوط 
قام بحمالت تهجري  املباد  النظام  لكن  الفالحون، 
خالل  والعكس،  الشمالية  الكردية  املناطق  من 
ونائية،  بعيدة  املنطقة  لكون  السبعينيات  حقبة 
تم  وكذلك  الكرد،  اخوتنا  من  بعض  فيها  فسكن 
الشمالية  املحافظات  اىل  الجنوب  سكان  إرسال 
معارضون  النهم  منهم،  النظام  قلق  بسبب 

ألفكاره آنذاك{.
هي  الناحية  مشكالت  }ابرز  أن  اىل  نعمة  وأشار 
عدم توفر الدرجات الوظيفية فيها، والذي يتزامن 
عادة مع تأخر املوازنات املالية{، الفتاً اىل انه }تم 
الخدمية  واملؤسسات  الدوائر  من  الكثري  افتتاح 
اغلبية  ان  اذ  وظيفية،  درجات  اىل  بحاجة  وهي 
بعيدة{،  اماكن  االن فيها  منسبون من  املوظفني 
مبيناً }نتمنى أن تكون االولوية ألهايل الناحية من 
الخريجني للحصول عىل الدرجات الوظيفية النهم 

اوىل بها واقرب{.
حبيب  املهندس  الكرامة  ناحية  مدير  وقال 
بقرار  الكرامة  ناحية  }تأسست  الغانمي:  زغري 
صالحيات مجلس محافظة املثنى السابق، بعد أن 
اىل  الكرامة  وقرية  اىل قضاء  الوركاء  ناحية  حول 
تأسيس  اىل  ادت  التي  واالسباب   ،2009 يف  ناحية 
واحد  حوايل  اىل  سكانها  عدد  ازدياد  هي  الناحية 
قضاء  عن  الجغرايف  وبُعدها  نسمة   الف  وثالثني 
الوركاء ومركز مدينة السماوة والحاجة اىل زيادة 
الخدمات املقدمة لالهايل{، مضيفاً }تم استحداث 
الناحية بجهود رجل الدين الشيخ ستار الشمري 
يف  له  يحسب  والذي  الكبري  الفضل  صاحب  فهو 

استحداثها{. 
الناحية،  استحداث  تم  أن  }بعد  الغانمي  وتابع 
مثل  فيها  الخدمية  الدوائر  من  الكثري  استحدثت 
البلدي  واملجلس  البلدية  الناحية ومديرية  مديرية 
للناحية ومركز الرشطة ومؤسسات خدمية اخرى 
لها مساس بحياة الناس مثل دوائر الزراعة واملاء 
والكهرباء واملركز الصحي، التي خففت العبء عن 

اهايل املنطقة{. 
تأسست  }الكرامة  أن  اىل  الناحية  مدير  واشار 
 1999 العام  يف  عرصية  كقرية  رسمية  بصورة 
عندما تم اعداد تصميم مصادق عليه من قبل وزارة 
موجوداً  التصميم  زال  وما  الفرتة  تلك  يف  البلديات 
حتى اآلن، وهي تشكل اآلن مركز الناحية، ثم جرى 
دونماً   440 حوايل  ضم  وتم  الحقاً،  البلدية  توسيع 
اىل القرية العرصية اضافة اىل التصميم القديم وتم 
توزيع قطع اراٍض للفئات املستفيدة او املشمولة، 
املنطقة  اهايل  وخدمة  املدينة  بتوسعة  اسهم  ما 

بصورة عامة{.
الشيخ فيصل سلمان احد شيوخ عشرية الربكات، 
بطابعها  تتميز  الكرامة  }ناحية  ان  لنا،  أوضح 
داخل  اخرى  منطقة  كأي  والقبيل  العشائري 
املثنى  محافظة  أن  ننىس  وال  املثنى  محافظة 
بشكل عام  بقيت محافظة عىل االعراف والتقاليد 
ناحية  عشائر  }شاركت  وأضاف  العشائرية{، 
الكرامة يف العديد من الثورات واالنتفاضات، فكانت 
ناحية  أهايل  ان  كما  آنذاك،  املقبور  النظام  ضحية 
املرجعية  نداء  لتلبية  هبوا  عام  بشكل  الكرامة 
داعش  عصابات  ضد  الحرب  خالل  الرشيدة 
االرهابية وقدموا قوافل من الشهداء من عشائرها 

ان  حتى  الصفران(  غانم،  آل  )الربكات،  الثالث 
الربكات لوحدها قدمت حوايل 150 شهيداً  عشرية 

نفخر بهم وببطوالتهم وتضحياتهم العظيمة{.
الفتاً اىل أن }لواء انصار املرجعية يشكل عدداً كبرياً 
فضالً  الثالث،  بعشائرها  الناحية  هذه  اهايل  من 
من  وكان  الشعبانية  االنتفاضة  يف  املشاركة  عن 
الدين املرحوم الشيخ ستار  بني قادتها ايضا رجل 
الصفراني صاحب الفضل الكبري يف تأسيس ناحية 

الكرامة{.
 وبشأن أبرز املشكالت واملعوقات، ذكر لنا االعالمي 
ناحية  أحوال  }تدهور  الربكات:  خليل  الشاب 
اجيال  مدى  عىل  املياه  شح  االول  سببه  الكرامة 
واجيال وال يبدو ان هنالك حلوالً يف االفق{، مضيفاً 
اذ  واسعاً،  عمرانياً  تطوراً  شهدت  }الناحية  ان   ،
بنيت املنازل الفخمة والقصور التي أخذت اشكاال 
هندسية وتصاميم رائعة مستنبطة من آثار اوروك 
الواقعة بقربها والتي ال تفصلها عنها سوى دقائق 

معدودة{.
عليها  تقع  املثنى  }محافظة  أن  اىل  مشرياً 
ومدها  ناحيتنا  وضع  لتحسني  كبرية  مسؤوليات 
الخدمات  تحسني  مثل  الكريم  العيش  بوسائل 

والتوسعة وفتح املزيد من الدوائر فيها{.

ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.

الثالثاء   15 حزيران 2021   العدد  2610  السنة الحادية عشرة

الكرامة.. تتحول إلى ناحية  عصريَّة و حديثة

إذ  األب،  وجود  من  أرسة  أي  تخلو  ال 
أبنائه،  بواقع  النهوض  يف  دوره  يكمن 
بني  والنفيس  العاطفي  االنسجام  وخلق 
االستقرار،  لتعيش  أرسته،  أفراد  جميع 
ويعاني  التحديات،  مواجهة  وتستطيع 
وتختلف  الدور،  هذا  غياب  من  البعض 
أسباب مغادرة األب تاركاً خلفه الزوجة 
و  أبنائها،  ومتطلبات  أعباء  كل  متحملة 
الحاالت  تلك  من  العديد  رصدنا  بدورنا 

التي تشكو منها األمهات .
وفاة  }منذ  عاما(:   54( وسام  أم  تقول 
عاتقي  عىل  وقعت  سري،  بحادث  زوجي 
مسؤولية رعاية أوالدي الثالثة، فحرصت 
عىل تعليمهم، وتوفري كل ما يحتاجونه، 
التي  الصعوبات  كل  من  الرغم  وعىل 
بعون  عليها  التغلب  استطعت  واجهتني 

الله{.

 اإهمال وان�سغاالت
إن غياب دور األب عن األرسة يدفع األبناء 
ملرافقة أصدقاء السوء وتعاطي املخدرات 
املدرسة  من  والترسب  املبكر،  والتدخني 
مستقبلهم،  وضياع  الدرايس  والتأخر 
ويؤدي اىل تفكك األرسة وبالتايل انهيارها، 
أهمية  يغفلون  اآلباء  من  فالكثري 
املعنوي،  الدعم  و  أوالدهم  مع  الجلوس 
أو  العمل،  يف  أوقاتهم  أغلب  فيقضون 
من  األصدقاء  مع  املقاهي  يف  الجلوس 
دون االلتفات لحاجات أرسهم ما يؤثر يف 
سلوكهم وعالقاتهم باآلخرين، وكل ارسة 
بحاجة لرجل كونه من يتحمل املسؤولية 
التوازن  ويخلق  األمور  معظم  ويدير 
املخاطر  من  عنها  ويدافع  أفرادها،  بني 

ويقهر معها الظروف املريرة. 

 وتشكو الشابة زهراء حامد من إهمال 
يلعب  ال  فهو  وألطفالهما،  لها  زوجها 
وال يتنزه معهم وال يستمع اليهم، قائلة 
}انه أناني وال يهتم اال برفاقه وعمله، وال 

يتحمل املسؤولية{.
أن  إىل  حسني  نورس  الرتبوية  وأشارت 
األول  واملعلم  واملربي  السند  هو  }األب 
ألوالده، واملكافح من أجل أن ينعم أطفاله 
بالراحة واألمان، ومن غري وجوده يختل 
يحافظ  فهو  ارسة،  أي  وكيان  توازن 
للطريق  أفرادها  ويرشد  تماسكها،  عىل 
السليمة  األسس  ويضع  الصحيح، 

لديمومتها{.
وقالت فاطمة محمد )17عاما(: }أعيش 
الفتيات وهن  يف فراغ وغرية، كلما رأيت 
أبي  غياب  والحظت  بآبائهن،  يفتخرن 
أن  رغم  بيننا  أجده  ولم  كربت،  عندما 
والعطف،  الحب  كل  منحتني  والدتي 
والدي  يكون  أن  اىل  أحتاج  ولكني 

بجانبي{.
يوم  أحالم ياسني )40 عاماً(،  ولم تنس 
من  وتزوج  طفلتهما  مع  زوجها  تركها 
أخرى، وهاجر معها لبالد بعيدة، وتتذكر 
عمله  بحكم  السفر  كثري  }كان  قائلة: 
حتى  أشهرا  وأحيانا  أسابيع،  فيرتكنا 
برعاية  أنا  وتكفلت  بزواجه،  صدمت 

ابنتي بمساعدة أرستي{.

دعم معنوي
عىل  املنفق  بكونه  األب  دور  يكمن  ال 
أرسته، وآلة تضخ النقود فقط، بل يجب 
ويستمع  أبنائه  من  يتقرب  أن  عليه 
ودعم  حلها،  ويحاول  ملشكالتهم، 
هواياتهم، وتشجيع مواهبهم، ومنحهم 
الحب والحنان، وهي مسؤولية مشرتكة 

بني األب واألم، وال تقع عىل عاتق أحدهما 
الزوجية  الرشاكة  يف  النجاح  لتحقيق 
بحسب الطالب الجامعي حسني عدنان، 
يمر  التي  الظروف  تكن  }مهما  مضيفا: 
يجب  أعمالهم  يف  وانشغالهم  اآلباء،  بها 
أن يكونوا حارضين دائما وسط أرسهم، 
إذ ان غيابهم ال يعوضه أي يشء، وأكثر 
عنه  والده  غياب  هو  الطفل  يعانيه  ما 
العيش  لقمة  ألسباب كثرية، كبحثه عن 
نمو  يف  ذلك  ويؤثر  للعمل،  هجرته  أو 
االهتمام  من  وحرمانه  وثقافته،  الطفل 
نفسية  أزمات  له  يسبب  و  والعطف، 
أو  الجنوح  إىل  به  ويؤدي  كاالكتئاب، 
اجتماعيا،  يتفاعل  ال  انه  كما  االنتحار، 

ويكون رسيع الغضب{. 
 

احتياج
األب  وجود  إىل  بحاجة  األطفال  ان 
من  هناك  بأن  ليشعروا  بجانبهم، 
بشكل  ويربيهم  ويحميهم،  يرعاهم 
ويجب  بالنفس،  الثقة  ويمنحهم  سليم، 
ليحتذوا  ألطفاله  قدوة  األب  يكون  أن 
يف  دوره  والتفاهم  الحوار  والسلوب  به، 
بني  تحصل  التي  الغياب  مشكالت  حل 
الزوجني، لتجاوز اإلهمال والتهميش من 

أحدهما وتفعيل دورهما البارز.
د. نهى نجاح عبدالله، باحثة ومتخصصة 
يف العلوم النفسية أوضحت أن }من اهم 
املتغريات التي طرأت عىل املجتمع، وأثرت 
هو  االرسية،  الحياة  يف  سلبي  بشكل 
مسؤولياته،  زيادة  بعد  االب  دور  غياب 
ومتغريات ومتطلبات العرص الذي نعيشه 
اآلن، إذ بات دور االب مهمشاً وغري مؤثر، 
والبقاء  العمل،  بسبب طول ساعات  اما 

خارج املنزل، لتأمني لقمة العيش ومتطلبات 
مع  كالخروج  اخرى  السباب  او  االرسة، 
االصدقاء مثال، اذ اعتاد عدد كبري من اآلباء 
ولفرتات طويلة،  املنزل  يف  التواجد  عىل عدم 
بعض  ان  إذ  ارسهم،  عىل  ضيوفاً  فأصبحوا 
اآلباء يبالغون يف البعد عن املنزل، فحتى بعد 
الفراغ يجدون  العمل، ويف وقت  االنتهاء من 
صعوبة يف القيام بدورهم الرتبوي والعاطفي 
تجاه ارسهم، ويقترص دورهم يف هذه الحالة 

عىل تلبية االحتياجات املادية{.
واضافت عبد الله }انا كمتخصصة يف مجال 

من  اجد  الرتبوي  والتوجيه  النفيس  االرشاد 
لخلق  للفرص  اآلباء  استغالل  الرضوري 
ان  إذ  االبناء،  مع  ومؤثرة  نوعية،  لقاءات 
غياب األب املستمر عن املنزل له آثار نفسية 
القريب  املدى  وعىل  األبناء،  يف  واجتماعية 

والبعيد{.
 

دور عظيم
اهمية  واألم  األب  من  كل  يدرك  أن  بد  وال 
املحافظة عىل دورهما داخل االرسة، يف تلبية 

ملشاغل  االستسالم  وعدم  أبنائهم،  حاجات 
الحياة وضغوطها، وتلعب الحاجات النفسية 
يف  وتقع  نشأتهم،  يف  مهماً  دوراً  لالبناء 
اهمها  لم تكن من  ان  الحاجات  تلك  مقدمة 
وبصورة  بينهم،  ليكون  لألب  حاجتهم 
الحماية  لهم  يعني  فوجوده  مستمرة، 
يكون  ما  والدعم، وغالبا  والسلطة  والرعاية 
األب هو القدوة، واملعلم يف حياة ابنائه، فاذا 
لم يضطلع بهذا الدور فسيكون اباً غري مؤثر 
يف ابنائه بشكل  صحيح وطبيعي، بل يصبح 

تأثريه سلبياً يف األبناء.

حتى عهٍد قريب، لم 

تكن }الكرامة{ سوى 

قرية صغيرة تتألف 

من مجموعة متهالكة 

من البيوتات الطينية 

المتواضعة وسط بساتين 

النخيل وحقول القمح 

المترامية، لكن طابعها 

الريفي الهادئ لم يحجب 

عنها شبح الفقر، اذ عانت 

المنطقة من أوضاع 

اقتصادية مريرة، وظل 

اعتمادها األوحد على 

مهنة الزراعة وتربية 

المواشي، اما اليوم 

فنراها قد أصبحت احدى  

المدن الحديثة التي تمت 

ترقيتها لرتبة ناحية بعد 

استقاللها مطلع تموز 

2009 عن ناحية الوركاء 

التي بدورها اعلنت 

كقضاء.

هل للدولة تشريع يحمي االسرة 
المفككة قبل و قوعها في المحظور؟

عندما يخسر االب دوره الفاعل 

يوافق الخامس عرش من حزيران اليوم العاملي ملكافحة عمالة االطفال 
اذ  العالم،  دول  اغلب  يف  انتشارها  من  للحد  املتحدة  االمم  اقرته  الذي 
ملا يرتتب عليها من  الدول،  لتلك  االجتماعية  البنية  تهدد  باتت ظاهرة 
آثار نفسية عميقة جراء استغالل االطفال بشكل قرسي ال انساني يف 
بيئات غري آمنة تفتقر اىل جملة رشوط، واهمها الصحية يف عتمة تفيش 
الجائحة عىل نحو مخيف، ما افقد بعض االطفال اعمالهم، بوصفهم 
املصدر االساس للرزق، وما زالت القوانني والترشيعات الدولية املحلية 
وآثارها  الظاهرة  رقعة  اتساع  من  للحد  الحلول  ايجاد  عن  عاجزة 

املستقبلية. 
االنثروبولوجيا من جامعة  التدريسية يف  قالت  واملعنى  السياق  يف هذا 
السليمانية، الدكتورة جوان بختيار بهاء الدين  }ان عمالة االطفال من 
القضايا املهمة واملثرية للقلق عىل عدة مستويات، اجتماعية وقانونية 
حروب  من  طبيعة مسريته  اغفال  يمكن  ال  الذي  املجتمع  يف  وتنموية 
يمكن  ال  كبرية  سلبية  ولد  ما  مرتاكمة،  متعددة  وأزمات  ونزاعات 
تعرضاً  االكثر  الفئات  من  والنساء  األطفال  ويعد  بسهولة،  تجاوزها 
آلثار الحروب واألزمات، ومنها تلك الظاهرة التي وصفها تعريف االمم 
املتحدة }أعمال تضع عبئاً ثقيالً عىل األطفال وتعرض حياتهم للخطر، 
وتشمل  الوطنية{  والترشيعات  الدويل  للقانون  انتهاك  ذلك  يف  ويوجد 
عمالة األطفال العمل االجباري دون الحد األدنى املسموح به، وتوظيف 

األطفال بشكل يهدد صحتهم الجسدية والنفسية{. 
واضافت بهاء الدين }مجتمعنا يشهد انتهاكات صارخة  من شأنها أن 
تزلزل كيان الحقوق التي يُفرتض أن يتمتع بها كل طفل، اذ إنها متعددة 
االبعاد فهي من جانب تظهر ضعف االرسة وضعف الرقابة املؤسساتية 
الحكومية، وتمثل مساحة مفتوحة لحرمان الطفل من عيش طفولة 
صحية، مقابل خضوعه لضغوط وظروف معيشية صعبة قبل األوان{.

بضعف  واملتمثلة  االقتصادي،  الوضع  يف  تكمن  الحقيقية  املشكلة 
املستوى املايل لألرسة، ما يجعل عمل االطفال رضورة لتأمني املعيشة 
مع عدم اغفال الدواعي االجتماعية التي تؤدي اىل آثار كبرية وعميقة، 

تتمثل بخروجهم من دائرة التعليم، وتقليد الكبار سلوكاً ولفظاً.
 واشارت رئيسة مركز حقوق املرأة الدكتورة مها الصكبان اىل انتشار 
الظاهرة يف أغلب بلدان العالم النامية واملتقدمة بصورة عامة، وتزداد 
نسبتها  يف البلدان التي تعاني من الحروب واألزمات والرصاعات، وكذلك 
يف البلدان الفقرية، والبد من تذكري الدول باإلجراءات التي تتخذها للحد 
من هذه الظاهرة، وبيان مدى التزامها والتقدم الذي احرزته للحد منها، 
والتي )اعدها جريمة ضد الطفولة واإلنسانية(، وتجري عمالة االطفال 
يف صور متعددة، فأغلبهم يتم استغاللهم من قبل مافيات العصابات 
يمتد  وقد  انسانية،  ال  قاسية  ظروف  يف  ويعيشون  املنظمة،  والجرائم 
األطفال  بعض  وان  آمنة وخطرة،  بيئة غري  يف  لساعات طويلة  العمل 
يتم استغاللهم من قبل عصابات التسول والرسقة أو العمل الشاق يف 
ويف  والسمكرة،  الحدادة  أعمال  ويف  األهلية  الطابوق  كمعامل  املعامل 

تجارة املخدرات. 

في اليوم العالمي لمكافحة  عمالة االطفال 

انتهاكات صارخة
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نف�ى مرك�ز إنع�اش األه�وار واألرايض الرطب�ة 
الحدي�ث عن حدوث جف�اف يف مناس�يب األهوار 
وتهديد حياة الس�كان فيها، مشريا إىل بلوغ معدل 
ترصي�ف األه�وار حاليا ٨٥ مرت مكع�ب يف الثانية 

وهو معدل الترصيف الطبيعي.
وق�ال مدير الدائرة عدنان املوس�وي إن مناس�يب 
األه�وار طبيعي�ة وتت�م مراقبته�ا ع�ر محط�ة 
إلكرتونية عر االنرتنت، الفتا إىل أن مس�توى املياه 
يف هور الجبايش حاليا هو ١٤٠ س�م فيما وصلت 
س�نة ٢٠١٦ إىل ٣٠ س�م، ول�م تصل إىل مس�توى 
الجف�اف الذي س�جل يف األعوام املاضي�ة، مطالبا 
بالحد من انتش�ار ظاه�رة الصي�د الجائر ورمي 

النفايات من العلب الفارغة يف األهوار.
وتاب�ع الق�ول إىل أن ما يش�اع إىل وج�ود فرق عن 
مس�تويات املياه يف فصل الشتاء فهذا أمر طبيعي 
يع�ود إىل ارتفاع مس�توى التبخر ال�ذي يحصل يف 

فصل الصيف.
مش�ريا إىل أن مط�ار النارصي�ة ويف ح�ال إكماله 

ستنتعش الحركة السياحية يف األهوار مع رضورة 
تأهيل البنى التحتية لها.

يذك�ر أن منظم�ة الجباي�ش للس�ياحة البيئية يف 
محافظ�ة ذي قار أعلنت عن ظهور جزر طينية يف 
ش�مال مناطق األهوار الوسطى عىل أثر انخفاض 
وصفت�ه باملخي�ف ملناس�يب املياه وال�ذي أدى إىل 
ن�زوح قري�ة أيش�ان أم العظ�ام بكامله�ا والتي 
تتك�ون من ١٢ من�زل إىل مناطق قريب�ة من نهر 

الفرات.
وق�ال رئي�س املنظم�ة رع�د األس�دي للمرب�د إن 
انخف�اض مناس�يب املي�اه يف ه�ذه املنطق�ة أدى 
إىل ارتف�اع نس�ب امللوح�ة إىل م�ا يق�ارب ٥ آالف 
ج�زء باملليون ما يش�كل ارتفاعا كب�ريا جدا جعل 
م�ن املياه املتوف�رة منها غري صالحة لالس�تهالك 
البرشي أو الحيواني، مش�ريا إىل أن شبح الجفاف 
أصبح يهدد جميع مناطق األهوار األمر الذي ينذر 
بحدوث كارثة بيئية مالم يتم تدارك األمور وتوفري 

حصة مائية كافية.

كش�ف اتح�اد نقاب�ات العمال يف 
الع�راق ع�ن تس�جيل العدي�د من 
التقاعد  املالحظ�ات ع�ىل قان�ون 
والضمان االجتماعي للعمال، فيما 
لف�ت إىل مطالب�ة الرمل�ان بتغيري 
ع�دد م�ن النق�اط به�ذا القانون 
بالتزام�ن مع ارتفاع س�عر رصف 
ال�دوالر وبق�اء أج�ر العام�ل عىل 

ه  بق مس�توا لس�ا ا

دون تغيري ما أدى إىل زيادة العبء 
عىل العمال وس�ط صعوبة الوضع 
امل�واد  أس�عار  املعي�ي وارتف�اع 
الغذائية والسلع والبضائع.وبينما 
لفت رئيس االتحاد ستار الدنبوس 
إىل إع�ادة بع�ض امل�واد إىل قانون 
االجتماع�ي  والضم�ان  التقاع�د 
بناًء ع�ىل مطالبات ُقدمت ألعضاء 
الرمل�ان ولجن�ة العم�ل النيابي�ة، 
وذلك بع�د رفع تلك امل�واد يف وقت 
س�ابق ما أرض بمصلح�ة العامل، 
نوه إىل أن ورش�ة س�تعقد يومي 
ب�إرشاف  والجمع�ة  الخمي�س 
منظم�ة العم�ل الدولي�ة إلبداء 
مالحظ�ات االتح�اد ح�ول ه�ذا 

القانون.

نظ�م عدد م�ن خريجي معهد النفط وقف�ة احتجاجية أم�ام مقر رشكة نفط 
الب�رصة )موق�ع الزقورة( للمطالبة بش�مولهم بالتعيني ع�ىل مالكات الرشكة 
وتضمينهم يف موازنة العام الجاري.وقال عدد منهم إن عدد خريجي املعهد لعام 
٢٠١9 - ٢٠٢٠ يبلغ أكثر من ١٤٠٠ خريج ومن كافة االختصاصات التي تعتر 
من املالكات الس�اندة لعمل الوزارة لذلك تم تنظي�م وقفة احتجاجية للمطالبة 
باس�تحقاقهم الوظيفي.وأضافوا أن تعيينهم يجب أن يكون مركزياً وكل دفعة 
تحص�ل عىل فرص العم�ل بعد تخرجها بصورة مبارشة، مؤكدين اس�تمرارهم 
بالتظاهر لحني تحقيق مطالبهم وانه من املمكن نقل تظاهراتهم إىل أمام مقر 
وزارة النفط يف العاصمة بغداد.كما شهد مقر الرشكة تظاهرة أخرى داخلة من 
قبل املوظفني طالبوا فيها بتخصيصات سكنية ولكن الوسائل اإلعالمية ُمنعت 

من الدخول وتغطية التظاهرة.                                                   

نظم�ت جمعية حم�اة نهر دجل�ة، ندوة 
علمي�ة تح�ت عن�وان »ش�بح الجف�اف 
والتهدي�دات املس�تمرة عىل نه�ر دجلة يف 
ميسان« لدراسة مخاطر هدر املياه وعدم 
تنظيم توزيع املوارد املائية بما يتناس�ب 

مع وجود األهوار وتنوعها اإلحيائي.
وقال محارض الدورة عيل املالكي إن الندوة 
خرج�ت بجمل�ة م�ن التوصي�ات أهمها 
توصية لوزارة الخارجية باستخدام امللف 
التج�اري املتبادل م�ع تركيا للضغط عىل 
األخ�رية بخص�وص املي�اه وتدفقها نحو 

نهر دجلة.
فيما بني وكيل مدي�ر املوارد املائية كاظم 
جل�وب أن الطرق التي تتبعه�ا الوزارة يف 
توزيع املوارد املائية قديمة والتزال تعتمد 
عىل آلية تخزين املياه يف الشتاء وإطالقها 
يف الصي�ف وهذا م�ا قد يحت�اج إىل وقفة 

حقيقة.
من جانبه مدير األهوار واألرايض الرطبة 
س�الم املوس�وي قال إن�ه اليوج�د تهديد 
ع�ىل التنوع اإلحيائ�ي يف األهوار والتوجد 
شحة مياه مقلقة ولكن هنالك انخفاض 
يف املناس�يب ونطمح ملزيد من اإلطالقات 

املائية إلنعاش األهوار.

كش�ف وزير الزراع�ة محمد كري�م الخفاجي 
عن تس�جيل إصابات بم�رض أنفلونزا الطيور 
يف واس�ط مبينا أن الوزارة تعمل وبش�كل جاد 
ع�ىل إنه�اء ذل�ك امل�رض يف تل�ك املحافظة أو 
الب�رصة أو املحافظ�ات األخ�رى التي س�جلت 
بعض اإلصابات، فيما تطرق إىل مس�اع الوزارة 
لتعوي�ض أصح�اب الحق�ول املت�ررة م�ن 

املرض.
وق�ال الخفاج�ي يف مقابل�ة خاص�ة إن ه�ذا 
املرض خصوصاً نوعية اإلصابات التي س�جلت 
بالب�رصة للدجاج اليمك�ن أن تصيب املواطنني 
ب�أي حال م�ن األح�وال، وبالتايل ف�ان الخطر 

يواجه االقتصاد فقط وليس صحة املواطن.
وتابع أن اإلصابات املس�جلة ال تستدعي للقلق 
مهم�ا اختلف�ت إصاب�ة الدجاج�ة ألن األم�ر 

طبيعي وال داعي للقلق.
وبني الوزير أنهم س�يدعمون تعويض أصحاب 
الدواج�ن يف البرصة وغريها التي تررت، كما 
س�يتم أيض�ا إيجاد أب�واب لتعوي�ض أصحاب 
الحق�ول الذي�ن يثبتون تقديمهم طلب س�ابق 
إلنشاء حقل ولم يحصلوا عىل موافقات، مبينا 
انه هذه الفئة معذورة ألنها قد أنش�أت الحقل 
بصورة غري رسمية بعد أن واجهت الروتني من 

وزارة النفط أو غريها إلنشاء الحقل.

انقطاع الكهرباء 
نتيجة هبوب الرياح !!

أعلن مركز كهرب�اء الزبري غربي البرصة، 
ع�ن إع�ادة التي�ار تباع�اً ملعظ�م مناطق 
القض�اء بع�د انقطاع اس�تمر لس�اعات 
بس�بب الحوادث والعط�الت الناجمة من 

خالل هبوب الرياح.
وق�ال مدير املركز حازم حس�ن إن كوادر 
مركز كهرب�اء الزبري اس�تنفرت بالكامل 
املتس�اقطة  األس�الك  بصيان�ة  وقام�ت 
بس�بب الري�اح العالي�ة والت�ي تس�ببت 
بخروج املحطات عن العمل، وجرى بعدها 
إكمال أعم�ال الصيانة ومعالجة العطالت 
بش�كل كامل موضح�ا أن رسع�ة الرياح 
تس�ببت يف تقطع أس�الك أعمدة الضغط 
العايل والواطئ، وأن ف�رق الصيانة قامت 
بإصالح العطالت وإعادة معظم املحطات 

إىل العمل.

وزير الزراعة: سجلنا إصابات بإنفلونزا الطيور
 في محافظات جديدة ونعمل لتعويض الحقول المتضررة

اصابة بإنفلونزا الطيور في واسط
أوضح�ت مديري�ة زراعة واس�ط أن اإلصاب�ة بإنفلونزا 
الطي�ور التي س�جلت يف املحافظة كان�ت يف أحد حقول 
ش�مايل  النعماني�ة  قض�اء  يف  املج�ازة  غ�ر  الدواج�ن 
املحافظة.وق�ال مدير الزراعة أركان مريوش أن املديرية 
اتخ�ذت إجراءاتها االحرتازية به�ذا الصدد ووجهت بذلك 
مرب�ي الدواجن يف املناط�ق املحيطة بواق�ع ٣ كم والتي 
تمثل بؤرة اإلصاب�ة، الفتا إىل قيام فرق البيطرة بجوالت 
تش�خيصية يف املناط�ق املحيط�ة بالحقل وأخ�ذ عينات 

لتجنب انتشار اإلصابة إىل الحقول املجاورة.
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شبح الجفاف 
والتهديدات المستمرة على نهر دجلة 

طالب أه�ايل منطق�ة كتيب�ان التابعة 
الب�رصة  الع�رب رشق  لقض�اء ش�ط 
بش�مولهم باملش�اريع والخدم�ات من 
وتوف�ري  للش�وارع  وإكس�اء  كهرب�اء 
فرص عمل للش�باب. وقالوا إنهم اليوم 
نظموا تظاهرة حاملني مطالب خدمية 
بعد أن عانوا من التهميش. وناشدوا يف 
تظاهرتهم الحكوم�ة املحلية برورة 
توف�ري م�اء اإلس�الة املقطوع�ة ع�ن 
املنطقة منذ سنوات فضال عن معالجة 
مش�كلة ملوح�ة املي�اه ورضورة كري 
األنهر التي يعتم�دون عليها يف الزراعة 
واالس�تهالك الب�رشي للمي�اه، وتنفيذ 
مرشوع صيانة واستبدال خط الضغط 
الواط�ئ  الضغ�ط  وش�بكات  الع�ايل 
املتهالكة من ثمانينيات القرن املايض، 
ومعالج�ة ش�بكة األس�الك املتهالكة، 
وقال�وا إنه�م راجع�وا ألكث�ر م�ن مرة 
برورة توفري أس�الك جديدة لضمان 
ديمومة الكهرب�اء ورفع فولتيتها دون 

استجابة. 
وأضاف�وا أنهم يطالب�ون بتوفري فرص 
ال�رشكات  يف  املنطق�ة  لش�باب  عم�ل 
النفطية املستثمرة يف الحقول النفطية 
القريبة كحقل مجنون النفطي ومكمن 

اليمامة.
وبينوا أنهم م�ن املناطق التي تررت 
بفعل وجود األلغام وبرتت أطراف عدد 

من أهاليها.
وأضافوا أنهم يشكون من تردي شبكة 

االتصاالت. 

»كتيبان« تطالب بالخدمات وفرص العمل 

إنعاش األهوار يوصي بمنع الصيد الجائر ورمي النفايات

 توجيه بالتعاقد مع الـ 30 ألفا 
وفق قرار 315، وصرف أجورهم

وقفة احتجاجية

اته�م النائ�ب ع�ن كتلة النه�ج الوطني م�ازن عبد 
املنعم الحكومة بعدم تنفيذ ما وعدت به عند رفعها 
س�عر رصف ال�دوالر أم�ام الدينار من خ�الل إلغاء 
مزاد العملة ودعم املنتج املحيل، مش�ريا إىل أن هناك 
مص�ارف معينة تعت�اش عىل فرق العمل�ة دون أن 

يكون لها أي نش�اط ينمي اقتصاد البلد.  
وق�ال عبد املنعم إن املفارقة تكمن يف أن وزير املالية 
برر رفع س�عر رصف الدوالر للح�د من مزاد العملة 
وإلغاءه والتقليل من خروج العملة يف حني أن البنك 
املرك�زي م�زاده يبيع أكثر م�ن ٢٠٠ إىل ٢١٢ مليون 

دوالر باليوم.
وأض�اف إن كان امل�رر ه�و التمني�ة االقتصادي�ة 
فباملقاب�ل هن�اك إعف�اءات كمركي�ة مل�واد كثرية، 

أم�ا مرر دع�م املنت�ج الزراعي فبعد أس�بوع واحد 
م�ن إق�رار املوازنة فتح�ت الحدود أم�ام املنتوجات 

املستوردة.
وتاب�ع بأن ذل�ك يدل ع�ىل حصول ف�وىض وتخبط 

وعدم سيطرة أو رؤية ومعالجات حقيقية للواقع.
وكان�ت اللجن�ة املالي�ة النيابية قد كش�فت للمربد 
ع�ن توجيه دعوة إىل محاف�ظ البنك املركزي لغرض 
استضافته لالس�تفهام منه بخصوص ارتفاع سعر 
رصف ال�دوالر مقابل الدينار، ووج�ود مبيعات غري 
رس�مية لل�دوالر، مش�ددة ع�ىل رضورة أن تتدخل 
الدول�ة ب�كل إمكانيته�ا للس�يطرة عىل ناف�ذة بيع 
العملة، مبينة أن س�عر الرصف بات أداة سياس�ية 

أيضا كما أنه أداة اقتصادية.

مصارف بال نشاط اقتصادي تعتاش على آالم الفقراء

أعل�ن وزي�ر العمل والش�ؤون االجتماعية عادل الركابي عن ارتفاع عدد العمال املش�مولني بالضمان االجتماعي إىل ٥7٠ ألف عام�ل بعدما كان العدد الكيل ٢٥٠ 
ألف عامل، مش�ريا إىل س�عي الوزارة بش�مول جميع العاملني يف مختلف القطاعات بقانوني العمل والضمان االجتماعي وان الوزارة أطلقت عدداً من الحمالت 
التفتيشية من اجل تطبيق هذا القانون.وقال بيان ملكتب الوزير حصلت ) املراقب و الناس ( عىل نسخة منه بعد زيارته إىل حقل الغراف النفطي شمال محافظة 
ذي ق�ار ولق�اءه بع�دد من املعتصمني أمام الحقل م�ن الباحثني عن فرص العمل وعقد اجتماع م�ع إدارة الحقل إن القانون العراقي أل�زم وزارة العمل بتطبيق 
قانوَني العمل والضمان االجتماعي وإن بنود هذين القانونني تنص عىل حصول العمالة األجنبية عىل تصاريح العمل مقابل تشغيل نسبة ما ال يقل عن ٥٠% من 
العمالة الوطنية وش�مولهم جميعا بالضمان االجتماعي.ولفت إىل أن املحتجني هم من أصحاب الش�هادات ومن املمكن التنسيق من اجل توظيف أو تشغيل هذا 

العدد بعد تدريبهم وإكسابهم املهارات وانه سيتم التنسيق مع وزارة النفط إلمكانية معالجة موضوع املعتصمني أمام الحقل.

وزارة العمل : 570 ألف عامل مشمول بقانون الضمان االجتماعي

مع ارتفاع الدوالر .. اتحاد نقابات العمال
 يطالب بتغيير بعض النقاط بقانون التقاعد والضمان االجتماعي

.وجه�ت حكومة الب�رصة املحلية جميع الدوائر بالتعاق�د مع أجراء ال� ٣٠ 
أل�ف فرصة عمل بأق�رب وقت وفق قرار ٣١٥ الصادر م�ن مجلس الوزراء، 
فيم�ا اعتر محافظ البرصة أس�عد العيداني إن هناك بع�ض مدراء الدوائر 
الحكومي�ة لديهم لبس بمس�ألة التعاقد م�ع هذه الفئة.ودع�ا العيداني يف 
مؤتمر صحفي عقده يف ديوان محافظة البرصة حره مدراء الدوائر الذين 
يمتنع�ون عن إكمال اإلجراءات التعاقدية مع أجراء ال� ٣٠ ألف فرصة عمل 
إىل تقديم إعفاء من املنصب الس�تبدالهم بآخرين عىل األقل بالنسبة للدوائر 

املرتبطة بديوان املحافظة.
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من املاء اآلسن إىل املرشوبات الغازية، أتاحت لنا عمليات التصنيع الغذائي حفظ الطعام 
وإكس�ابه قوام�اً وابت�كار منتج�ات غذائية جديدة. فكي�ف أصبحت األطعم�ة املصنعة 
مرادف�اً ملا هو غري صّح�ي؟رشع البرش يف معالجة األطعمة منذ اللحظ�ة التي قرر فيها 
إنس�ان مبتكر أن يطه�و اللحم عىل النار قبل 400 ألف عام عىل األقل، مروراً باكتش�اف 
الزراعة قبل نحو 10 أو 15 ألف عام.استخدم أجدادنا عملية التخمري )للخمور ومنتجات 

األلب�ان(، والطح�ن والَخب�ز )للُخب�ز واملعجن�ات(، 
واكتش�فوا طرق�اً لحف�ظ اللح�م، إم�ا بالتمليح أو 
بغمره�ا يف محلول امللح. س�اعدت عمليات معالجة 
األغذي�ة قديم�اً البرش يف الحصول ع�ىل طعام مفيد 
وش�هي.وأدت معالجة األطعم�ة دوراً كبرياً يف تمدد 
الحض�ارة اإلنس�انية. فكي�ف أصبح�ت األطعم�ة 
املصّنعة مرادفاً لألنظم�ة الغذائية التي تحتوي عىل 
نسبة كبرية من الدهون والسكريات واألمالح؟ وهل 
يوجد تشابه بني األطعمة املصنعة التي نأكلها اليوم 
وب�ني نظريتها األصلية؟اس�تخدم البرش قديماً هذه 

الط�رق البدائية ملعالجة األطعمة لتحقي�ق أغراض معينة، فالطهي مث�اًل يلني األطعمة 
ويكس�بها مذاقاً مميزاً، ويسّهل مضغ الخرضوات الجذرية والبقوليات ويساعد الجسم 
ع�ىل امتصاص املواد الغذائية. كما يس�اعد التخمري والطحن والخبز الجس�م عىل هضم 

بعض األطعمة واالستفادة من عنارصها الغذائية.

تش�مل متالزم�ة ما بعد ف�ريوس كورونا، كاف�ة األعراض التي تس�تمر عقب 
التعاىف وتمت تعريف األعراض طويلة املدى باس�م »كورونا الطويل«، نظرًا ألن 
املزي�د من األش�خاص بدأوا يعانون م�ن هذه األعراض.فقد أعل�ن األطباء عن 
متالزم�ة م�ا بعد كورونا ملعالج�ة جميع األعراض املرتبط�ة بفريوس كورونا 
بش�كل جماع�ي أيض�ا ، وهناك أن�واع مختلفة م�ن أعراض متالزم�ة ما بعد 

كورون�ا اعتم�اًدا عىل األعراض وط�ول مداها 
وهن�ا نتعرف بالتفاصيل ع�ىل، وفًقا ملا ذكره 
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أنواع متالزمة ما بعد كورونا

متالزمة ما بعد كورنا الحادة:
تس�تمر األع�راض فيه�ا ألكثر م�ن 6 إىل 12 

أسبوًعا.متالزمة ما بعد كورونا املستمرة:
إذا كان الشخص يعاني من أعراض ألكثر من 

24 أسبوًعا. متالزمة ما بعد العناية املركزة
األش�خاص الذي�ن كان�وا يف وح�دة العناي�ة 
املركزة أثناء عالج فريوس كورونا من املرجح 

أن يتعرض�وا للمعان�اة. املتالزمة االلتهابية متعددة األجه�زة: يف هذه الحالة ، 
تتأث�ر العديد من أعضاء الش�خص بما يف ذل�ك الكىل والقل�ب والدماغ والجلد 

بالعدوى التي تسبب أعراًضا طويلة.

خلصت دراس�ة جديدة إىل أن االس�تيقاظ بس�اعة أبك�ر من املعت�اد يقلل خطر 
اإلصابة بمرض االكتئاب.

وقالت الدراسة التي أعدها باحثون يف جامعتي كولورادو بولدر وهارفرد ومعهد 
برود للطب الحيوي إن الخطر ينخفض بنس�بة 23 باملئة، إن تمكن الشخص من 

إعادة ضبط ساعة االستيقاظ.
وبحسب الدراسة، فكل ساعة استيقاظ أبكر من املعتاد، تكون الفائدة أكرب.

واالكتئاب هو اضطراب مزاجي يس�بب ش�عورا 
دائم�ا بالحزن وفقدان االهتم�ام، بما يؤثر عىل 
ش�عورك وتفكريك وس�لوكك ويمك�ن أن يؤدي 
إىل مجموع�ة متنوعة م�ن املش�اكل العاطفية 

والجسدية.
وتق�ول الباحثة الرئيس�ية يف الدراس�ة، س�ييل 
في�ر، من جامع�ة كول�ورادو بول�در إن هناك 
بعض التفس�ريات املعقولة لوج�ود ارتباط بني 

الساعة البيولوجية واضطراب النوم.
وتوضح فير أن األش�خاص الذين يستيقظون 

مبكرا يتوافقون بش�كل أفضل مع جداول العمل 
والراح�ة النموذجية، أما أولئك الذين ينامون يف وقت متأخر للغاية مثل منتصف 

الليل أو الفجر فيجدون صعوبة يف ذلك.
ومن الناحية الفس�يولوجية، فإن األشخاص الذين يستيقظون مبكرا يتعرضون 

أيضا للضوء بشكل أكرب ويف وقت مبكر ، مما قد يؤثر عىل صحتهم إيجابية.

االستيقاظ مبكرا بساعة عن المعتاد. 
دراسة تكشف »فائدة عظيمة«

كيف تحّولت األطعمة المصّنعة
 من ثورة إلى خطر صّحي؟
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كيف يؤثر تناول المياه الغازية على جهازك المناعي؟

4 معايير أساسية الختيار واقي الحماية من الشمس األنسب لك

يب�دو أن هن�اك ش�خصاً ما حريص ج�داً عىل 
مرافق�ة جي�ف بي�زوس للفض�اء، ليدفع 28 
ملي�ون دوالر مقاب�ل املقع�د املتبق�ي عىل تلك 

املركبة.
وكانت رشكة )Blue Origin( أعلنت عن إطالق 
أول رحلة لها للفض�اء بطاقم فضائي يوم 20 
يوليو، هذه الرحلة التي تحوي مقاعد لس�تة 
أف�راد، وأعلن�ت أيض�اً أن أحد ه�ذه املقاعد 
س�يتم طرحه يف امل�زاد العلني ملن يرغب يف 

تجربة السفر للفضاء.
وتهاف�ت الناس ع�ىل هذا امل�زاد لتصل 
قيمة املقعد إىل ح�وايل مليونني ونصف 
املليون دوالر، ثم حدثت املفاجأة بإعالن 
جيف بيزوس نفس�ه أنه س�يكون عىل 
متن تلك الرحلة، مما اس�تقطب الكثري 

من االهتمام حول العالم.
وتناقلت الخرب وسائل اإلعالم املختلفة، 
حي�ث أن جيف بيزوس س�يكون بذلك 
أول ملياردير صعد للفضاء عىل مركبة 

فضائية من رشكة يملكها.
ويبدو أن ذلك انعكس عىل املزاد العلني الخاص 
باملقع�د املتبقي، حيث تس�ارعت وترية املزايدة 

عليه، ليغلق املزاد عند مبلغ 28 مليون دوالر.
وقالت الرشكة أنها لن تعلن عن اسم الفائز إال 

قبل وقت بسيط من انطالق الرحلة.
قيم�ة املقعد ل�ن تذهب للرشك�ة، حيث أعلنت 
الرشك�ة أن ه�ذا املبل�غ س�يكون بالكامل من 
نصي�ب املؤسس�ة غ�ري الربحية الت�ي تملكها 
الرشك�ة، واس�مها )ن�ادي املس�تقبل(، وهذه 
املؤسس�ة انطلق�ت ع�ام 2019، وته�دف إىل 
تحفي�ز األجي�ال الجدي�دة للعم�ل يف املج�االت 
العلمي�ة واإلبداعي�ة وابت�كار حل�ول للس�فر 

والعيش يف الفضاء.
ويقول املحللون أن بيع املقعد املتبقي من رحلة 
رشك�ة Blue Origin يعد انتصاراً لهذه الرشكة 
عىل منافس�يها، حيث س�حبت منه�م األضواء 
خصوصاً فيم�ا يتعلق بالس�ياحة التجارية يف 

الفضاء.

كش�فت دراس�ة صادرة عن جامعة كولورادو 
األمريكية، ع�ن أن التعرض لتلوث الهواء أثناء 
الحم�ل ي�ؤدى إىل زيادة خط�ر إصابة األطفال 
بالس�منة، خالل وقت الحق من الحياة، طبقا 

لتقرير نرش يف موقع ميديكال إكسربيس.
وأكدت الدراسة أن النساء املعرضات ملستويات 
أع�ىل من تل�وث اله�واء أثن�اء الحم�ل ينجبن 
أطف�ااًل ينمون برسعة غري معتادة يف األش�هر 
األوىل بع�د الوالدة ، مما يزي�د من الدهون التي 
تعرضهم لخطر السمنة واألمراض ذات الصلة 

يف املستقبل.
وأش�ار الباحثون إىل أن نوعية اله�واء الرديئة 
ق�د تس�اهم عىل األق�ل جزئًيا يف انتش�ار وباء 
السمنة، ال سيما بني الس�كان الذين يقطنون 
يف أماك�ن به�ا املزيد م�ن التع�رض للملوثات 
الس�امة حيث يعاني حوايل واحد من كل أربعة 
شباب من أصل إسباني يف الواليات املتحدة من 
الس�منة، نظ�را لتواجدهم باملناط�ق مرتفعة 

التلوث.
وأرج�ع الباحث�ون املعدالت املرتفعة للس�منة 

ب�ني مجموع�ات س�كانية معين�ة اىل التلوث 
البيئ�ى ولي�س ملج�رد االختيارات الش�خصية 
مث�ل التمارين والس�عرات الحراري�ة التي يتم 

تناولها.
وأظهرت األبحاث السابقة أن النساء الحوامل 
املدخن�ات أو املعرضات بش�كل مزم�ن لتلوث 

اله�واء تميل إىل إنج�اب أطفال أق�ل وزًنا عند 
ال�والدة، إال أن م�ع الس�نة األوىل م�ن العمر ، 
يميل هؤالء األطفال إىل اكتساب الوزن برسعة 
وبالتاىل يصابوا بالس�منة، التى ترتبط بمرض 

السكري وأمراض القلب.
واس�تندت الدراس�ة ع�ىل فح�ص التأث�ريات 

الت�ى ت�ؤدى إىل إصابة األطفال بالس�منة، من 
خ�الل فح�ص مس�ار نم�و الطف�ل وعالقته 
بجودة الهواء وتعرضهم مللوثات ثاني أكس�يد 
النيروجني وهو غاز عديم الرائحة ينبعث من 
الس�يارات ومحطات الطاقة، واألوزون املكون 

الرئييس يف الضباب الدخاني.
األك�رب  التع�رض  أن  إىل  الدراس�ة  وتوصل�ت 
لتلوث الهواء املحي�ط قبل الوالدة كان مرتبًطا 
بتغريات أكرب يف الوزن والسمنة و بدانة الجسم 

خالل األشهر الستة األوىل من الوالدة.
كم�ا توصل الباحثون إىل أن التعرض ملزيج من 
األوزون وثان�ي أكس�يد النيروج�ني يف الرحم 
كان مرتبًط�ا بنم�و أرسع ح�ول الخرص عند 
اإلناث ، بينما يف الذكور كان مرتبًطا بنمو أبطأ 
يف الط�ول وتراكم أكرب للده�ون حول منطقة 
الوس�ط.وأكد الباحثون أن هذه امللوثات يمكن 
أن تله�ب الرئت�ني ، وبالت�ايل تس�بب التهاًب�ا 
جهازًي�ا لألعض�اء ، مم�ا يؤث�ر ع�ىل عمليات 
التمثيل الغذائي ، مثل حساس�ية األنس�ولني ، 

التي يمكن أن تؤثر عىل نمو الجنني.

دراسة: تعرض األمهات لتلوث الهواء خالل الحمل يصيب أطفالهن بالسمنة

تعرف على تكنولوجيا »دراكوال« مصاصة الطاقة وقاتلة البطاريات

اليوم العالمى للمتبرعين بالدم.. تناول هذه األطعمة قبل التبرع
العامل�ي  بالي�وم  العال�م  يحتف�ل 
للمتربع�ني بال�دم يف 14 م�ن يوني�و 
من كل عام إذا كن�ت ترغب يف التربع 

بدمك.
ف�إن أه�م يشء يج�ب تذك�ره ه�و 
الحف�اظ ع�ىل رطوب�ة جس�مك قبل 
وبع�د التربع بال�دم، يح�دث هذا ألن 
ح�وايل نصف دم�ك يتكون م�ن املاء، 
وهن�اك عام�ل غذائ�ي آخ�ر تحت�اج 
إىل االهتم�ام ب�ه وه�و تن�اول كمية 
جيدة من األطعم�ة ااتى تحتوى عىل 
الحديد حي�ث يعاني الفرد من فقدان 
الحدي�د بع�د التربع بال�دم، يمكن أن 
ي�ؤدي انخف�اض مس�تويات الحديد 
إىل ظه�ور عالمات التع�ب والصداع، 
إليك األطعم�ة واملرشوبات التي يجب 
تناوله�ا قب�ل الت�ربع بالدم،وفًقا ملا 

.»onlymyhealth« ذكره موقع
الغن�ي  الغذائ�ي  النظ�ام   .1
بالحديد:يلع�ب الحديد دورا رئيس�يا 
م�ن  العدي�د  وي�ؤدي  جس�مك  يف 
وظائف الجس�م، ي�ؤدي التربع بالدم 
إىل انخف�اض مس�تويات الحدي�د يف 
الجس�م، لذل�ك يجب محاول�ة زيادة 
تن�اول األطعمة الغني�ة بالحديد قبل 
التربع بالدم، تش�مل األطعمة الغنية 

واللح�وم  اليقط�ني  ب�ذور  بالحدي�د 
والحمص والس�بانخ والكاجو واللوز 
وبذور عباد الش�مس والخبز الكامل 

واألسماك واألرز البني واملشمش.
2. األطعم�ة الغنية بفيتامني ج:يجب 

أيضا االهتمام بتناول فيتامني 

اليوم�ي،  الغذائ�ي  النظ�ام  يف  يس 
إذا قم�ت  س�يكون طبق�ك مكتم�اًل 
بتضم�ني األطعم�ة الغني�ة بفيتامني 
يس مثل الربتقال واألناناس والليمون 
والطماط�م  الورقي�ة  والخ�رضوات 
والكيوي، يلع�ب فيتامني يس 

دوًرا حيوًي�ا يف امتص�اص الحدي�د يف 
الجس�م، من الرضوري أيًض�ا تناول 
األطعمة التي تحتوي عىل كمية جيدة 

من فيتامني يس قبل التربع بالدم.
3. العصائر:م�ن امله�م زي�ادة تناول 
أو  الطازج�ة  الفاكه�ة  عصائ�ر 
الخ�رضوات منزلي�ة الصنع ، خاصة 
قب�ل 48 س�اعة م�ن الت�ربع بال�دم 
يمكنك اس�تخدام العديد من الفواكه 
والخ�رضوات لعم�ل عصائ�ر لذي�ذة 
بش�كل طبيعي يف املن�زل ، بما يف ذلك 
البطيخ والربتق�ال واألناناس والجزر 
والطماط�م سيس�اعد ه�ذا يف زيادة 
مس�تويات الحديد ، والت�ي يمكن أن 

تنخفض بعد التربع بالدم.
4. ارشب الكث�ري م�ن املاء:م�ن أه�م 
األشياء التي يجب تذكرها قبل التربع 
بالدم ه�و رشب الكثري من الس�وائل 
يف األس�اس ، حي�ث يس�اعد امل�اء يف 
التحك�م يف مس�تويات ضغ�ط الدم ، 
والت�ي يمك�ن أن تنخفض عند بعض 
األش�خاص بعد التربع بالدم، يقرح 
الخ�رباء الصح�ة العام�ة أن املت�ربع 
بالدم يجب أن يك�ون رطًبا جيًدا قبل 
التربع بالدم، يجب رشب 3 أكواب من 

املاء عىل األقل قبل التربع بالدم.

“دراك�وال”  الدم�اء  مص�اص  يش�تهر 
األش�خاص،  قت�ل  يف  الس�يئة  بس�معته 
الجي�دة  “دراك�وال”  تكنولوجي�ا  ولك�ن 
س�تقتل البطاريات التي تعان�ي البرشية 
م�ن التخل�ص م�ن نفاياته�ا الس�نوية.
تنت�رش األجه�زة اإللكروني�ة يف حياتن�ا، 
مم�ا يس�هل امله�ام اليومي�ة لكث�ري م�ن 

األش�خاص ولكن ه�ذا له تكلف�ة، فاألمم 
املتح�دة تتوق�ع أن تصل كمي�ة النفايات 
اإللكروني�ة عىل مس�توى العالم إىل 52.2 
ملي�ون طن مري هذا الع�ام، وجزء كبري 
منها عب�ارة عن بطاري�ات فارغة. تعرف 
مصاص�ة  »دراك�وال«  تكنولوجي�ا  ع�ىل 
الطاق�ة وقاتل�ة البطاري�ات لذلك تس�عى 

تيكنولوجي�ز«  »دراك�وال  رشك�ة 
وه�ي   ،)Dracula Technologies(
رشكة فرنسية ناشئة، إىل املساعدة 

الكهروضوئي�ة  الخالي�ا  تقني�ة  يف 
العضوية املطبوعة بتكنولوجيا نفث 
 )OPV( »الحرب املعروف�ة ب�«أو بي يف

.)LAYER( وتسمى الير

املرشوب�ات الغازي�ة ق�د تس�بب زيادة ال�وزن بل 
وت�رض أيض�اً بصح�ة القل�ب والعظ�ام وأجهزة 
الجس�م، خاصة إذا تناولتها بكثرة وبشكل يومي، 
ويمك�ن للص�ودا أيًض�ا أن تدمر جه�ازك املناعي 
وتجعلك عرضة لإلصابة بالعدوى.ويف هذا التقرير 
نتع�رف عىل تأث�ري رشب املياه الغازي�ة عىل جهاز 
املناع�ة، وفق�اً ملوق�ع »تايم�ز أوف إنديا«.تتكون 
الصودا بش�كل أس�ايس من الس�كر، والذي ُيعرف 
عن�ه أنه يضع�ف جهاز املناع�ة، وه�ذا يمكن أن 
يعي�ق الطريق�ة التي يحارب بها جس�مك املرض، 
وفيما ييل خمس طرق يمكن للصودا عن طريقها 
أن تعي�ق نظام املناعة لديك.يحتوي 350 مل فقط 
م�ن الص�ودا ع�ىل ح�وايل 39 جراًما من الس�كر، 
وه�و مضيف للعدي�د من املش�كالت الصحية عند 
تناوله�ا بكمي�ات زائ�دة، يعم�ل الس�كر كأرض 

خصبة للبكترييا والفريوسات ويساعدها عىل 
االنتش�ار بس�هولة يف جميع أنحاء الجسم، 

يقوم السكر أيًضا بقمع جهاز املناعة.
هذا ينطبق عىل الجميع، ولكن ينطبق بشكل 

أكرب عىل األش�خاص الذين يعانون من مرض 
الس�كري من النوع الثاني، كما يؤثر الس�كر 

املوج�ود يف الص�ودا ع�ىل خاليا ال�دم البيضاء 
بجه�از املناع�ة، والت�ي تعد مهم�ة ملحاربة 
العدوى وتس�مى خاليا ال�دم البيضاء خاليا 
ال�دم القاتل�ة، وبالت�ايل ، فم�ن األفضل أن 

األش�خاص الذين يعانون من مرض السكري من 
النوع الثاني ال يستهلكون الصودا.يمكن أن يؤدي 
رشب الص�ودا بانتظ�ام إىل زي�ادة خط�ر اإلصابة 
بمرض السكري من النوع الثانى، ويمكن أن يؤدي 
رشب املرشوبات املحالة بالسكر بشكل روتيني إىل 
تقليل حساسية اإلنسان لألنسولني، وهو ما يمثل 
خطرًا كب�رًيا لإلصابة بمرض الس�كري من النوع 
الثاني، برصف النظر عن خفض الصودا ، يمكن أن 
يساعد تقليل الدهون املشبعة أيًضا يف تقليل خطر 
اإلصابة بالنوع الثاني من داء الس�كري.يمكن أن 
تس�بب الصودا يف حدوث التهاب يف الجسم، والذي 
ال يعيق الجهاز املناعي فحسب، بل يمكن أن يزيد 

أيًض�ا م�ن خط�ر اإلصابة 
ض  مرا بأ

مزمن�ة يف وق�ت الح�ق من الحي�اة، وق�د وجدت 
الدراس�ات أن األش�خاص الذين يرشب�ون الصودا 
بانتظ�ام مقاب�ل أولئ�ك الذي�ن يرشب�ون الحليب 
أو امل�اء فقط لديهم مس�تويات أع�ىل من حمض 
اليوريك ، والتي يمكن أن تعزز االلتهاب ومقاومة 

األنسولني.

متالزمة ما بعد كورونا.. أنواعها 
وأعراضها وطرق الوقاية منها

رغم أهمية اس�تخدام واقي الحماية من الش�مس 
ع�ىل الجلد يف كل املواس�م، إال أن�ه يف فصل الصيف 
 ،SPF تحدي�داً يب�دأ البح�ث ع�ن أفض�ل كريم�ات
للحف�اظ ع�ىل ب�رشة مثالي�ة، وتف�ادي الح�روق 
والتجاعي�د، وتهيج الجلد، الذي تتس�بب به أش�عة 
الش�مس فوق البنفس�جية. وقبل الذه�اب لرشاء 
كري�م واق�ي الحماية من الش�مس، هن�اك بعض 
املعاي�ري املهمة عليك وضعها يف اعتب�ارِك، نقدم لِك 
أبرزه�ا بحس�ب everydayhealth. ق�راءة املُلصق 
جي�داً قبل اختي�ار واقي الحماية من الش�مس من 
امله�م أن يت�م اختيار واق�ي الحماية من الش�مس 
ال�ذي يحت�وي عىل أق�ل عامل حماي�ة 30، وبعض 
األطباء يرجحون عامل حماية 50، تحديداً يف البالد 
التي ترتفع فيها درجات الحرارة بش�دة مثل عاملنا 
العربي.كم�ا حذرت إدارة الغ�ذاء والدواء FDA، أنه 
يمك�ن أن تضلل املنتجات ذات عام�ل حماية قوية 
من الش�مس )SPF( الناس، بم�ا تدفعهم لالعتقاد 

أنه�م محميون تمام�اً من حروق الش�مس وتلف 
الجلد ع�ىل امل�دى الطويل، وه�ذا الش�عور الزائف 
باألم�ان يدف�ع الناس أحيان�اً إىل االعتق�اد أنه من 
الجي�د قض�اء املزيد م�ن الوقت يف ضوء الش�مس 
املبارش، لذلك ينتهي بهم األمر بالحصول عىل املزيد 

من األشعة فوق البنفسجية، وليس أقل.
ولهذا يوضح دائماً أطباء الجلد أن كريمات الحماية 
من الش�مس، ال بد من تجديدها كل س�اعتني عىل 

أق�ل تقدي�ر، تحدي�داً يف أوق�ات 
الصي�ف. االختي�ار ب�ني ن�وع 

واق�ي الحماية من الش�مس املعدن�ي )الفيزيائي( 
وواق�ي الحماي�ة الكيميائي، من أه�م األمور التي 
عليِك االنتباه لها عند اختيار الكريم الخاص بك. إذ 
تحتوي واقيات الش�مس املعدنية عىل أكسيد الزنك 
بمف�رده أو م�ع ثاني أكس�يد التيتانيوم، وتش�كل 
حاجزاً واقياً عىل س�طح الجلد وتحميه عن طريق 
عكس األشعة فوق البنفسجية، وتميل إىل أن تكون 
أكثر طباش�ريية وترك الجلد مع مس�حة بيضاء. 
بينما تحتوي واقيات الحماية من أش�عة الش�مس 
الكيميائي�ة ع�ىل مركب�ات تمت�ص األش�عة فوق 
البنفس�جية وتمنعها من اخراق الجلد، إذ ُتمتص 
بشكل كامل يف الجلد، ولكنها قد تسبب تهيجاً لدى 

األشخاص ذوي البرشة الحساسة.

بيع المقعد األخير في رحلة بيزوس إلى الفضاء.. بالماليين
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نبتة منزلية بـ 19 ألف دوالر وبرج مياه مدينة مقابل 55 ألف دوالر !

news

برلين  ملهرجيان  املنظمية  اللجنية  سيلمت 
السيينمائي )برلينالية( الجوائيز للفائزين يف 
املهرجان يف جزيرة املتاحف بالعاصمة األملانية 

برلن.
وقيد تم اإلعيان بالفعل عين الفائزين بجوائز 
ولكين بسيبب  امليايض،  برلينالية يف ميارس 
الجائحة، لم يتسيلموا جوائزهم إال حيث أقيم 

الحفل يف الهواء الطلق.
وفياز الفيلم السياخر »بياد الك بانجينج أور 
لونيي بيورن« للمخيرج الرومانيي رادو جود 
بجائزة »الدب الذهبيي«. وتدور أحداث الفيلم 

حول مدرسة تقع يف مشاكل.
كما تم منح عدد من جوائز الدببة الفضية، من 
بينها جائزة أفضل ممثلة يف دور رئييس والتي 
حصلت عليها املمثلة األملانية مارن إيجرت عن 
دورها يف الفيلم الكوميدي املأساوي »إيش بن 

داين مينيش« ) أنا إنسيانك(. وتلعب فيه دور 
عاملة تخترب إنسانًا آليًا كرشيك حياة.

وقاليت إيجرت يف حفيل توزيع الجوائيز: »أنا 
سعيدة«.

وذهبت جائيزة دب فيض إىل الفيليم الوثائقي 
»مسير باخميان آنيد هييز كاس« )السييد 
باخميان وفصليه( للمخرجية األملانيية ماريا 
سيبيت. وييدور الفيلم حول فصل يف مدرسية 

أملانية ومعلمهم املتميز.
 وبسبب الجائحة، اضطرت إدارة املهرجان إىل 
إعادة جدولة فعالياته. وتم تقسييم املهرجان 
متباعدتين  فعاليتين  إىل  اليي71  يف نسيخته 
زمنيا، إحداهميا أقيمت رقميا للنقاد والخرباء 
يف ميارس املايض، والثانيية  تقام خال الفرة 
مين 9 حتى 20 يونيو، حيث يتم عرض األفام 

للجمهور يف أماكن مفتوحة.

أشيبه بعيزف »هارمونييكا شيبحية« أو »ترتيل 
رهبيان« أو »صفير مزمار« يصيدر مزعجاً من 
جير البوابية الذهبيية »جير غوليد غاييت« 
بكاليفورنييا ويدفيع الناس إىل الجنيون مع كل 
هبيوب للريياح. وقيد دفع ذليك باملسيؤولن إىل 
توظييف مجموعة من خرباء يف علوم الصوتيات، 
وعليم الدينامييكا الهوائيية للجسيور املتحرين 
بأمرهم لحيل لغز الدندنة الغريبية الصادرة عن 

الجر منذ العام املايض.
وتحول صوت الطنين الغريب، وفق مقال ملوقع 
»غاردييان« إىل جزئيية أسيطورية مين املشيهد 
السيمعي لسيان فرنسيسيكو. وقد جاب رجال 
تحيري هيواة شيوارع املدينية ذات املرتفعات يف 
محاولية لتعقب الصوت، وزعم منتج موسييقى 
إلكرونية أنيه قام بدمج صيوت الجر املخيف 
الرعيب  تحاكيي  موسييقية  مقطوعية  ضمين 

الوجودي.

وتفاوتت اآلراء يف وصف الصوت الغامض فنعته 
بعض املعجبين بأغنية الجير »املهدئة«، فيما 
رآه آخيرون »مرّوعاً« »ال يحتميل«. وهناك امرأة 
ألقت ببساطة اللوم عىل »املخلوقات الفضائية«، 
وعلقت إحيدى املقيمات عرب مواقيع التواصل:« 
بيدا وكأنه ضجييج أتخييل أن السيجانن كانوا 

يعتمدونه لتعذيب السجناء.«
إال أنه لحسين حيظ البعض وسيوء اآلخير، أكد 
املهندسين  أن  الجير  إدارة  باسيم  متحيدث 
سييعلنون يف وقيت ميا مين الصيف الحيايل عن 

مخططهم إلخماد الصوت.
وبُعيد بدء السيكان تقديم الشيكاوى بخصوص 
أصوات الطنين يف يونيو 2020 قام املسيؤولون 
عين الجير بتحرياتهيم، واسيتخدموا متبعن 
مصيدر الصوت أدوات لقياس الذبذبات فتوصلوا 
النوتية  وتيوازي  هرتيز،   440 تعيادل  أنهيا  إىل 

املوسيقية »إيه«.

نحو 90 % من أسيماك القرش التي تعيش يف البحر املفتوح، نفقت قبل 
ما يقارب 19 مليون عام مىض، وسط جهل العلماء لألسباب.

ووفقاً لدراسية نرشت يف أوائل يونيو، أشيار لها موقع »يس إن إن«، بدأ 
األمر مع العاملة إليزابيث سييربت وفريقها، أثناء محاولة معرفة املزيد 
عن وفرة األسماك وأسماك القرش خال األعوام الي 80 مليون املاضية.
وأشارت سيربت، عاملة املحيطات واألحياء القديمة يف جامعة ييل: »لقد 
وقعنيا عىل األمر صدفة، ألننيا رأينا أن كل يشء كان ثابتاً حتى قبل 20 
ملييون عام، حن تراجعت أعداد أسيماك القرش بنسيبة تزيد عىل 90 
%. ووجدنيا أنها كانت تبيل حسيناً يف البحر املفتيوح، إىل أن أتت لحظة 
واختفت جميعها، ولم تكن لدينا أدنى فكرة عن ذلك، ألن أحداً لم يبحث 
يف األمر«.وبما أن أسيماك القرش عىل صلة وثيقية بالبيئة التي تعيش 
فيها، فإنه يرجح حدوث تغير بيئي هائل، مسيؤول عن مسح املاين 
من ذلك النوع من السيمك. وتؤكد سييربت أن تليك الحقبة الزمنية من 
تاريخ األرض، ليسيت محفوظة جيداً يف ترسيبات أعمياق البحار التي 

يبحثون فيها.

التقيى صينيي يف  يف مشيهد مؤثير، 
السيتينيات مين عميره بواليده ألول 
ميرة يف حياتيه، وذليك بعيد 58 عاما 
األب  شيمل  ليم  اختطافه.وتيم  مين 
وابنيه بعد غيياب طوييل، ، يف مدينة 
نقلتيه  مليا  وفقياً  »تساوتشيوانغ«، 
صحيفية »ميرور« الربيطانية.كميا 
أن فيو )60 عاميا( كان ال  أضافيت 
ييزال رضيعياً عندميا تيم اختطافيه 
مين واليده يف محطية سيكة حديد يف 
منطقية »شويتشيينغ« الصينية عام 
1963.وقال األب ليوو )90 عاما( إنه 
كان قيد ترك يد ابنيه للحظات قبل أن 
يختفيي يف غضيون دقائيق.ويف عيام 
2015، أجيرت إدارة األمين العيام يف 
مدينة »تساوتشوانغ« تحقيًقا خاًصا 
يف واقعية اختطاف االبن، باسيتخدام 
الحميض  اختبيار  تقنييات  أحيدث 
النووي املتاحة ووسعت نطاق البحث 
ليشيمل مقاطعات صينية أخرى. إال 
أن جهيود البحث لم تيأِت بثمارها إال 
أخرا، إذ نجحت السلطات يف التوصل 
إىل االبين، ييوم 1 من الشيهر الجاري 
وتم لم شيمله بوالده الثاثاء.ويُعتقد 
أن مهربيي بيرش اختطفيوا الرجيل، 
وذهبوا به إىل شنغهاي حيث تم تبنيه 
من ِقبل زوجن، وكان األب وعائلته يف 
رحلية بحث عن ابنهم لسينوات عدة، 
مسيتعينن بالصحف ووسائل اإلعام 

ومواقع التواصل االجتماعي.

تسليم جوائز مهرجان بعد 3 أشهر من موعدها ! 90 % من أنواع »القرش« »طنين« جسر في أمريكا يحير العلماء
اختفت قبل 19 مليون عام !

الثالثاء   15 حزيران 2021   العدد  2610  السنة الحادية عشرة

املنزلية  النبتات  إحدى  نيوزلندا عىل  استقر مزاد يف 
النادرة التي تضم 9 أوراق متفرعة فقط، عند مبلغ 

19297 دوالرا أمريكيا يوم األحد.
األربع  الدقائق  خال  كبر  بشكل  املزاد  واحتدم 
األخرة لرشاء نبتة تدعى »رافيدوفورا تراسبرما« 

البيضاء النادرة للغاية. 
مي«،  »تريد  مزادات  دار  باسم  املتحدثة  ورصحت   
»أغىل  كان  إنه  اإلخبارية  للشبكة  سيلفسر،  مييل 

نبات منزيل يتم بيعه عىل اإلطاق« يف املزاد.

 وقالت يف بيان :بعد حرب مزايدة محتدمة يف الدقائق 
األخرة للمزاد، حصلت النبتة النادرة عىل أكثر من 
102 ألف مشاهدة وأكثر من 1600 قائمة مراقبة، 

والتي توضح مدى عشق الناس للنباتات املنزلية«.
النادرة  املنزلية  النباتات  أن  سيلفسر  وأوضحت 
أصحبت عنرصاً أساسياً عىل مدار العامن املاضين 
األسعار  ارتفاع  شهدت  وقد  الطلب،  ناحية  من 
هذا  عىل  املقبلن  سكان  عدد  ارتفاع  مع  وتزايدها 

االتجاه الجديد. 

فقط  دوالر  ألف   55 مقابل  ويف  اخرى  جهة  من 
ضجة  خلق  مما  املدينة،  مياه  برج  فلوريدا  باعت 
كربى عىل مواقع التواصل االجتماعي وبن السكان 
لحسن  الشاري  أن  إال  السياسية.  والشخصيات 
عىل  »أالباما«  موقع  ذكر  ما  بحسب  وافق  الحظ، 

إعادة حق امللكية.
ريد  بوبي  تقدم  حن  املايض،  العام  القصة  وبدأت 
الصغر  املبنى  عن  واستفر  املدينة  مجلس  من 
املاء. وقد كان يستخدم  ذي املرآب عند قاعدة برج 

كمخزن ملختلف دوائر املدينة، غر أن ريد كان يأمل 
مع  املحادثات  وبدأت  ريايض.  كناٍد  يستخدمه  بأن 
محددة  مهمات  لديهم  كانت  الذين  املدينة  مجلس 
وتفريغ  املبنى  فائض  عن  اإلفصاح  مثل  إلتمامها 
األرض. ويف أبريل املنرصم قرر املجلس برئاسة مدير 
إعادة تنمية املجتمع كريس أندرسن بيع املبنى لريد 
سبباً  يرى  ال  »أنه  أندرسن  تعبر  حّد  وعىل  بحجة، 
املجلس  ووافق  تجارية«.  ألهداف  املوقع  بيع  يمنع 

باإلجماع عىل البيع مقابل مبلغ 55 ألف دوالر.

بحسب  الفاخر،  الشحن  مجمع  يتيح 
ملالكي  الونشز«،  »الكرشي  موقع 
لشحن  حجز  إجراء  من  السيارة 
بتجربة  واالستمتاع  كيلوواط   300
وسيتم  الردهة.  داخل  الفخامة  من 
ومجموعة  األطايب  من  الكثر  عرض 
واملرشوبات  الخفيفة  الوجبات  من 
األطعمة.وأظهرت  غر  من  واألغراض 
عن  الشحن  ملجمع  التصميم  رسومات 
»ليد«  مرفق مستقبيل مضاء بمصابيح 
ومزود بحجرات الشحن الريع. وذكرت 
الرشكة بأن املفهوم يحاكي زيادة الطلب 
يف  الشحن  إمكانيات  وغياب  باملستقبل 
املنازل. ويذر أن املحطات قادرة عىل أن 
باملئة   80 إىل   %5 من  البطاريات  تشحن 
خال 23 دقيقة فقط.ويشكل التصميم 
وتشر  كذلك،  لاهتمام  املثرة  الجوانب  أحد  للمحطة  النموذجي 
ملتطلبات  وفقاً  املحطة  وتكييف  وتركيب  نقل  إمكانية  إىل  الرشكة 
كل موقع. وستبقى املحطة كذلك مستقلة بشكل واسع عن قدرات 
الشبكة املحلية. وقد أشارت الرشكة األملانية املصنعة إىل أن املجمع 
يتميز بوجود »مكعبات« تضم أعمدة شحن ومزودة ببطاريات أيون 
الليثيوم معاد تدويرها. ويختزن مجمع الشحن طاقة تقدر ب2.45 
ميغاواط يف الساعة لكنه ال يحتاج إال إىل اتصال بقوة 400 فولط من 
شحن  وسيتم  الفلطية  عالية  واملحوالت  الخطوط  من  بدالً  الشبكة 
املكعبات لياً يف حن سيحصل السقف لأللواح الشمسية عىل الطاقة 

التي يحتاجها إلنتاج الطاقة.

محطة لشحن المركبات الكهربائية 
مشابهة لردهات المطارات !

في اغرب عمليات البيع  

كشفت شركة 
»أودي« مؤخرًا عن 
مفهوم محطة 
لشحن المركبات 
الكهربائية هذا 
الصيف يعيد 
للذاكرة ردهات 
المطارات 
االستثنائية 
الخاصة بمسافري 
الدرجة األوىل، 
وهو ما قد يسحب 
البساط من 
شواحن شركة 
»تسال« عند 
مقارنتها بمفهوم 
»أودي« الجديد.

 عاد لحضن والده بعد 58 عامًا من اختطافه

الدليلة  حياة  وكانت 
ميوزو،  فالنتينا  السياحية، 
رضبت  أن  بعد  توقفت،  قد 
لذلك،  العالم.  الجائحة 

إيطاليا  خرجت  عندما 
لم   ،»19 »كوفيد  أزمة  من 
عىل  عرض  قبول  يف  تردد 
إىل  للذهاب  »إنستغرام«، 
الدائرة القطبية، إلدارة منزل 
ضيافة، وقد اعتربت العرض 
تختلف  مكان  لزيارة  فرصة 

فيه طرق العيش.
أقرب  أن  ميوزو  واكتشفت 
عىل  يقع  ماركت  سوبر 
السكان  وأن  مياً،   25 بعد 
حاجياتهم  لرشاء  يغامرون 
أسبوعن،  أو  أسبوع  كل 
الجوية  األحوال  سمحت  إذا 

بذلك.
أن  تدرك  كانت  إنها  وقالت 
وجدت  لكنها  منعزل،  املكان 
مذهاً،  الظام  يف  العيش 
يف  العيش  من  إزعاجاً  وأقل 
املكان  يغمر  الذي  الضوء، 
ويوليو،  مايو  منتصف  بن 
ما يجعل النوم أكثر صعوبة. 
مع  تجربتها  علمتها  وقد 
أهمية  والعزلة،  الطقس 
ليس  الطاقة،  عىل  الحصول 
بل  اآلخرين،  أو  الشمس  من 
ظل  يف  سيما  ال  داخلها،  من 
إىل  والحاجة  الضوء،  غياب 

االستيقاظ من النوم.

أمضت سيدة 
إيطالية، فرتة 
عزلة من اختيارها 
يف القطب 
الشمايل، إذ 
انتقلت إىل أقصى 
شمال الرنويج، 
داخل الدائرة 
القطبية، حيث 
تمتد الليايل 
القطبية يف 
األفق عىل مدار 
24 ساعة، ويسود 
الظالم.

عزلة اختيارية في القطب الشمالي بحثا عن الراحة !


