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االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
يف أحدث تقرير صادر عن البنك الدويل نرش 
يف تموز املايض، احتل العراق املركز الثاني 
عامليا للسلنة الرابعة علىل التوايل بني أعىل 
اللدول حرًقا للغاز الطبيعلي, حيث يحرق 
سلنويا ما قيمته مليارا دوالر كغاز سلواء 
املصاحلب إلنتلاج النفط أو حقلول الغاز 
الطبيعلي يف املنصورية وعكاز وغريها من 
حقول العراق التي لم تستغل بشكل جدي 
إلنقلاذ محطاتله الكهربائية ملن التوقف 

بني الحني واآلخر بسبب نقص الوقود .
االملر للم يتوقلف عنلد ذللك فاالتهامات 
املسلتمرة بني وزارتلي الكهربلاء والنفط 
والتي تواجه مشكلة عدم تطوير وإضافة 
محطلات جديلدة بسلبب تقصلري وزارة 
النفلط , ما يدفع العراق اىل اسلترياد الغاز 

الخاصلة  والخطلط   ، الجلوار  دول  ملن 
بتطوير حقلول الغاز تبقى حربا عىل ورق 
بسبب اعتماده عىل الرشكات االجنبية التي 
تفرض رسلوما كبرية علىل إنتاجه , بينما 
تهملش وزارة النفلط كوادرهلا الوطنية 
يف ظلل علدم تطويلر املنشلئات النفطية 
وبقائها عىل حالها كملا هو اآلن ما تقوم 
به اللرشكات االجنبية حيلث يقترص عىل 
اإلنتاج بمنشلأت قديمة ولم تكلف نفسها 

باسترياد وحدات جديدة لإلنتاج .
فعملية اسلتخراج الغاز تواجله عددا من 
التحديلات يف ظل شلكوك وصلول العراق 
إلنتلاج كميلات كبلرية ملن الغلاز، منها 
عدم وجلود البنى التحتيلة إلعادة تصنيع 
الغلاز وكبسله ومن ثلم ضخله باألنابيب 
نتيجة للحروب التي دخلهلا العراق والتي 

دملرت صناعلة الغاز يف العلراق ولم تهتم 
الحكومات السلابقة والحالية بتعويضها 
, بلل تعتملد علىل رشكات هدفهلا الربح 

الرسيع.
وزارة النفلط كشلفت علن مباحثات مع 
رشكات عامليلة لتطوير عدة حقول للغاز، 
فيملا أفصحلت علن خطتهلا السلتثمار 
حقلول الغاز بعملوم املحافظلات وصوالً 
إىل اسلتثمار 4 آالف مليلون قدم مكعب يف 

اليوم الواحد.
وقلال وكيل اللوزارة بشلؤون الغاز حامد 
يونلس، إن »العلراق يسلتثمر أكثلر ملن 
50 باملئلة من الغلاز، والجلزء االكرب منه 
مصاحب للحقول النفطية ويرتبط إنتاجه 
بالنفط، أي كلما زاد االنتاج النفطي تكون 
هنلاك كميات أكرب ملن الغاز، أملا الجزء 

اآلخلر هو غاز طبيعلي ويطلق عليه الغاز 
الحر موجلود يف باطن االرض، مثل حقول 
علكاز يف املنطقلة الغربيلة باالنبار وحقل 
املنصوريلة يف محافظة دياىل والسليبة يف 
البرصة، وكمية الغاز املنتج ترتبط بكمية 

النفط املستخرج«.
وشكك الخبري االقتصادي صالح الهمايش 
بقدرة العراق علىل زيادة طاقته االنتاجية 
ملن الغلاز لعواملل عديلدة يف مقدمتهلا 
الفسلاد يف الوزارة وعدم وجود بنى تحتية 
التلي  الحلروب  للعملل بسلبب  صالحلة 
خاضها البلد , فضال علن أن وزارة النفط 
تسلتخدم جملال إنشلائية يف ترصيحاتها 
فهلي التتكلم عن معلوملات حقيقية , بل 

إنها تريد وتريد... 
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 ثروة مهدورة بال استثمار
 مليارات الدوالرات تحرق عبر الغاز المصاحب للنفط

الحلبوسي يهدم »البيت السني« بمعول »الخالفات« ومغامرته تقوده إلى »الهاوية«
المراقب العراقي/ أحمد محمد...

التغريلدات«  »حلرب  تسلببت 
التلي شلهدتها االيلام االخلرية 
علىل إثلر الخلالف الحلاد بلني 
النلواب محمد  رئيلس مجللس 
الحلبلويس، والسليايس السلني 
خميلس الخنجلر بإثلارة فتنلة 
السليايس  الطيف  داخل  خطرية 
السلني بشلكل يتزامن مع قرب 
التحلركات  وملع  االنتخابلات 
التلي تجريهلا الكتل اسلتعدادا 
أن  املمكلن  وملن   ، لخوضهلا 
تتسلبب بحالة من النفور داخل 

البيت السيايس.

السليايس  للمشلهد  مراقبلون 
أكلدوا أن هلذا اللرصاع للن يمر 
أنله  الكلرام، خصوصلا  ملرور 
تضمن رسلائل شلديدة اللهجة 
بلني الطرفلني حيلث أكلد فيها 
إىل  »سليعيده  أنله  الحلبلويس 
حجمه الحقيقي«، وفق تعبريه.

بلني  االزملة  مالملح  وبلدأت 
الطرفلني بعلد مزاعلم أطلقهلا 
الحلبلويس علن إعلادة نازحلي 
منطقة »جلرف الصخر« جنوب 
بغلداد، إال أن مراقبلني اعتلربوا 
هلذا االمر ليلس حقيقيلاً وإنما 
يراد به كسلب تعاطف الجمهور 

السني، مشريين إىل أن الخالفات 
تلدور هلذه الفرتة بلني األحزاب 
السياسلية يف العراق مع اقرتاب 
موعد االنتخابات، خصوصاً بني 
قيلادات الخلط األول التي بدأت 

تتصاعد.
وكتلب الحلبلويس إىل أملني عام 
العلراق«  العربلي يف  »امللرشوع 
خميلس الخنجر: »سلأعيدك إىل 
حجمك الحقيقلي«، وأضاف أنه 
»حلاول تصديلق الخنجلر لكن 
دون نفلع، متهماً إيلاه بحياكة 

املؤامرات«.
أملا رد الخنجلر، فلكان شلديد 

تضملن  حيلث  أيضلا  اللهجلة 
املفردات )لست بحجمك ووزنك 
حتلى اسلتخدم نفلس األلفاظ 
التي ال أدري كيف وأين تعلمتها!، 
لكني أعدك أنني سأبقى مدافعا 
عن حقلوق أهيل التلي ضيعتها 
خوفلا عىل منصبك اللذي أورثك 
ذالً يسلمح للك بالتطلاول علىل 
 ! فقلط  املكلون  يف  رشكائلك 
بينما لم نسلمع للك إال الخنوع 

والتصفيق أمام اآلخرين!.
واختتمهلا الخنجلر، »أرجلو أن 
تتذكر دائما أنني أنا الذي أوصلك 
اىل مكانلك الزائل وأنلا بقوة الله 

من سليعيدك اىل حجمك الصغري 
اللذي يليق بلك كمرتجلم ودليل 
وأهللك،  بللدك  علىل  لألجنبلي 

وسوف ترى«.
الطائفلة  ملن  نلواب  وأعلرب 
السلنية علن خشليتهم ملن أن 
يتحول هذا الخالف السيايس بني 
القادة حسلب قولهلم اىل رصاع 
بلني أبنلاء املحافظات السلنية، 
فيملا وجهوا رسلالتهم اىل قادة 
السلنة برضورة الوقلوف بوجه 
الخالفات التلي تعصف يف البيت 

السني...
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المراقب العراقي/بغداد...
اكدت خلية االزمة النيابية، امس االثنني، ان املواطنني 
لم يلتزملوا باجراءات التباعلد االجتماعي، عىل الرغم 

من ارتفاع عدد االصابات.
وقال رئيس اللجنة جواد املوسوي يف ترصيح صحفي 
تابعته »املراقب العراقي«، انه »تم عقد االجتماع االول 
للخليلة بعد بدء املوجلة الثالثة من الجائحلة«، مبيناً 
أن »االجتملاع حلرضه عدد من ممثليل وزارة الصحة 
يف مختللف القطاعات وناقش علدة مواضيع، ابرزها 
زيلادة عدد الجرعلات اللواردة للبالد ومراكلز اعطاء 

اللقاحات وزيادة اعداد أرسة اإلنعاش الرئوي«.

وأشلار إىل »عدم التلزام املواطنلني بالتعليملات التي 
تصدرهلا اللجنلة العليا للصحلة والسلالمة الوطنية 
والتي اكلدت عىل رضورة االلتزام بالتباعد االجتماعي 
وعدم التجمعات البرشية الكبرية«، الفتا اىل ان »بعض 
الجهلات الحكومية للم تلتزم بتلك اإلجلراءات ومنها 
وزارة الشباب والرياضة التي اجرت مباراة جماهريية 
بكرة القدم حرضها اكثر من 40 الف متفرج، وبعض 

املدن املائية التي ترتادها اعداد كبرية من الناس«.
ولفلت اىل انه »تم تشلكيل لجنة تحقيقيلة مع وزارة 
املقرصيلن  معرفلة  اجلل  ملن  والرياضلة  الشلباب 

ومحاسبتهم«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكد النائب املسلتقل باسلم خشلان، امس االثنني، انه 
اليوجلد اي ملربر لرئيس الوزراء مصطفلى الكاظمي 

باصطحاب هذا العدد الكبري خالل زيارته لواشنطن.
وقلال خشلان يف ترصيح  تابعته » املراقلب العراقي«، 
انه »ليس هناك اي مربرات تستوجب ذهاب هذا الوفد 
الحكوملي الكبري اللذي يكللف خزينة العلراق مبالغ 
طائلة اىل واشنطن لبحث قضايا وملفات يمكن بحثها 
يف السلفارة االمريكية يف بغداد باعتبلار االخرية لديها 

صالحيات واسعة«.
وأضاف ان »االنسلحاب األمريكي من اهم امللفات بني 
بغداد وواشلنطن واالخلرية لديها سلفارة من املمكن 
اجراء املباحثلات املبارشة معها وفلق معاهدة االطار 
االسلرتاتيجي التلي تتطللب طلبا رسلميا من سلطر 
واحلد يطالب البيت االبيض بسلحب قواتله«، الفتا اىل 
ان »االملور ليسلت معقلدة والتحتاج اىل سلفرات اىل 
واشلنطن التي لن تتعدى نتائجها سلفرة مدرسية اىل 

مدينة االلعاب«.

المراقب العراقي/بغداد...
علدَّ النائب عن تحالف الفتح فاضلل جابر , امس االثنني 
, االنسلحابات ملن االنتخابلات ملن قبل بعلض القوى 
السياسلية املرا طبيعيا يف األنظملة الديمقراطية وليس 

لها أي تأثري عىل موعد االنطالق.
وقال جابلر يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« 
ان ” عملية انسحاب القوى السياسية شأن داخيل يخص 
الكتللة او األشلخاص وال عالقلة له وليس لله تأثري عىل 

تغيري مواعيد ومواقيت مفوضية االنتخابات ” 

 مبينا ان ” االنسلحابات من قبل بعض القوى السياسية 
امر طبيعلي يف األنظمة الديمقراطية وملن حق أي كتلة 
سياسلية او حلزب او شلخصية الحريلة الكاملة اعالن 

االنسحاب ” .
وأضلاف ان ” تحاللف الفتح ماض وملتلزم باملوعد الذي 
حددتله مفوضيلة االنتخابلات وصلادق عليهلا رئيلس 
الجمهورية وسيشارك يف االنتخابات وفق اآللية القانونية 
” , مشلريا اىل انه ” اذا كانت دوافع االنسلحاب تأجيل او 

تغيري موعد االنتخابات فان تحالفنا لن ينجر اىل ذلك ” .

األزمة النيابية: المواطنون لم يلتزموا 
بالتباعد االجتماعي

بعد انسحاب بعض الكتل .. ماهو مصير االنتخابات المقبلة ؟

المراقب العراقي/بغداد...
اكلد النائلب علن كتللة صادقون 
النيابيلة محملد البللداوي، املس 
وزيلر  ترصيحلات  ان  االثنلني، 
الخارجية فؤاد حسني التي اطلقها 
ملن الواليلات املتحلدة االمريكيلة 
والتلي تتضملن حاجة العلراق اىل 
التواجد االمريكي  ال تمثل الشلعب 

العراقي.
وذكلر البلداوي يف ترصيح صحفي 
تابعتله »املراقلب العراقلي«، ان » 
وجود قلوات أجنبية علىل األرايض 

العراقيلة مخاللف لقلرار الربملان 
بإخراج تلك القلوات، »مؤكدا ان » 
التواجلد األجنبي خطلر كبري عىل 

امن واستقرار العراق واملنطقة ».
وزيلر  »ترصيحلات  ان  واضلاف 
الخارجية ال تمثل الشعب العراقي 
ووزارة الخارجيلة متلكئة بشلكل 
كبلري يف الحد من التدخل بالشلأن 

العراقي«.
واشلار اىل ان »الجميع أدرك أن كل 
ما نعانيه من مأسلاة هو بسلبب 

الواليات املتحدة األمريكية«.

نائب: تصريحات الخارجية ال تمثل 
الشعب العراقي

برلماني: اليوجد مبرر الصطحاب الكاظمي
 وفدًا كبيرًا بزيارته لواشنطن

طائرات »إسرائيلية« تقصف الحشد في النجف 
وإعالم الحكومة »يبرر«!

يد العدوان تطال مدينة أمير المؤمنين »عليه السالم«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
الهجملات  يف حلقلة جديلدة ملن سلسللة 
املمنهجة عىل مقار هيأة الحشلد الشعبي يف 
العراق، أعلنت فرقة اإلمام عيل أمس االثنني، 
علن تعرضها لرضبتلني جويتني اسلتهدفتا 
حاويات عتلاد يف محافظلة النجف األرشف، 
التلي تضلم مرقد اإلملام عيل بن أبلي طالب 
)عليله السلالم(، وتعلد واحلدة ملن أقدس 

األماكن لدى املسلمني الشيعة.
وليس هذا االسلتهداف األول الذي تتعرض له 
قطعات الحشد الشعبي، إذ سبق أن تعرضت 
مقلاره ومنتسلبوه يف جبهلات مختلفلة، إىل 
قصلف أمريكي وآخلر إرسائييل السليما عىل 

الحدود العراقية السورية.
ويف وقلت سلابق اسلتهدف هجلوم جلوي 
ضملن  الشلعبي  للحشلد  مركبلة  أمريكلي 
املنطقلة الحدوديلة بني العراق وسلوريا، ما 

خلّف عدداً من الشهداء.
ويف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، 
قالت فرقلة اإلمام عيل القتاليلة، إن »طرياناً 
مسلرياً معاديلاً اسلتهدف أحد املعسلكرات 

التابع للفرقة يف محافظة النجف االرشف«.
وأضاف البيان: »حيث قامت طائرة مسلرية 
بقصف أحد مخازن العتاد يف معسكر الديوك 
السلاعة 3:30 مسلاء االثنني قبلل أن تعاود 
اسلتهداف نفلس املعسلكر يف تمام السلاعة 

5:30 مسلاء، حيلث كانلت هنلاك عمليلة 
اسلتطالعية منذ السلاعات االوىل من صباح 

اليوم قبل استهداف املعسكر املذكور«.
ونقلت وكاللة األنبلاء العراقية الرسلمية يف 
وقلت الحلق عن الفرقلة قولهلا، إن القصف 
أسلفر علن إصابة ثالثلة من منتسلبيها إثر 

االستهداف.
وأفادت مواقلع إخبارية عربيلة، بأن الكيان 
الصهيونلي تبنى اسلتهداف فرقة اإلمام عيل 
القتاليلة يف النجلف، علرب هجلوم بطائرتني 

مسريتني.
يف املقابلل قالت خلية اإلعلالم األمني يف بيان 
تلقلت »املراقلب العراقي« نسلخة منله، إن 
»قيلادة العمليلات املشلرتكة شلكلت لجنلة 
تحقيقيلة علىل خلفيلة انفجار كلدس عتاد 
تابلع لفرقلة اإلملام عليل يف هيلأة الحشلد 
الشلعبي بمحافظة النجلف االرشف للوقوف 
وتحديلد  النهائيلة  االنفجلار  أسلباب  علىل 
املسلؤوليات واتخلاذ اإلجلراءات القانونيلة 
بحلق أي تقصلري علملا أن املعلوملات للدى 
الخلرباء الفنيني يف موقع الحلادث حددت أن 
حلادث االنفجلار ناجم عن سلوء الخزن مع 
االرتفلاع الكبلري بدرجات الحلرارة وأن فرق 
الدفاع املدنلي متواجدة حاليا يف مقر الحادث 
للمعالجلة والدفاعات الجوية لم تسلجل أي 
طريان ملسلرية وغريهلا قرب محلل الحادث 

باملحافظة«. 
بواقعلة  األمنلي  اإلعلالم  تشلكيك  ويأتلي 
القصف، يف الوقت الذي يستقبل فيه الرئيس 
األمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي، يف العاصمة األمريكية واشنطن.
وشلنت الواليلات املتحلدة رضبلات نهايلة 
حزيلران علىل مواقع للحشلد الشلعبي عىل 
الحلدود العراقيلة السلورية، ما أسلفر عن 

سلقوط شلهداء وجرحلى، وهلو ملا يثلري 
مخلاوف للدى اإلدارة األمريكيلة ملن اندالع 
رصاع مفتوح مع فصائل املقاومة اإلسالمية.

هجوملاً   50 نحلو  اسلتهدف  املقابلل،  ويف 
املصاللح  مسلرّية  بطائلرات  أو  صاروخّيلاً 
األمريكّية يف العراق منذ بداية العام. وُتنسلب 
هلذه الهجملات التي للم تتبّنهلا أّي جهة إىل 

فصائل املقاومة اإلسالمية.

واسلتهدف أحدث هجوم كبري يف السابع من 
تملوز قاعدة علني األسلد العسلكرية حيث 
سقط 14 صاروخاً من دون تسجيل إصابات.

ملن جانبله يقلول املحللل السليايس وائلل 
الركابي لل«املراقب العراقلي«، إن »االعرتاف 
سيد األدلة، وهو ما جرى عندما أقرت مواقع 
عربيلة بأن القصلف الذي تعرضلت له فرقة 
اإلمام عيل القتاليلة كان إرسائيلياً«، الفتاً إىل 

أن »الحديلث عن سلوء الخزن ليلس مقنعاً، 
ألننا لسنا يف اليوم األول من فصل الصيف«.

ويضيلف الركابي أن »هناك طائرات مسلرية 
واضحة للعيان تحوم يف سلماء النجف بزخم 
كبلري«، معترباً أن »هذا االسلتهداف مقصود 
وفيه أكثر من رسالة توجه للشعب العراقي«.

ويؤكلد أن »املؤاملرة واضحلة وملن يحاول 
إخفلاء الحقيقة فهلذه مشلكلته«، مبيناً أن 
»األمريكيني يقومون باستهداف قوات الحشد 
ومخازنهلا  ومقراتهلا  املقاوملة  وفصائلل 

وقياداتها«.
وذّكلر الركابي بلأن »رئيس الوزراء السلابق 
علادل عبلد املهدي اتهلم قبل أكثر من سلنة 
ونصلف، إرسائيل حلرصاً باسلتهداف قوات 

الحشد الشعبي عرب هجمات جوية«.
وكانت »املراقلب العراقي« قد نرشت يف وقت 
سابق تقريراً، تحدثت فيه عن حراك يجري يف 
أروقة صنع القرار االمريكي، الستصدار قرار 
من شلأنه إعطاء ضوء أخرض لبايدن، لشلن 
هجمات جوية ضد هيأة الحشلد الشلعبي يف 

العراق.
وتوجله الكاظملي يلوم األحلد امللايض، إىل 
الواليلات املتحلدة علىل رأس وفلد حكومي، 
واعتلرب زيارته إىل هنلاك »ترسليخا للعالقة 
ملع واشلنطن«. حيث ذكلر بيلان للحكومة 
العراقيلة، أن »الزيلارة تسلتغرق علدة أيام، 

البلديلن يف  العالقلات بلني  ستشلهد بحلث 
مختللف املجلاالت والقضايلا الثنائيلة ذات 

االهتمام املشرتك«.
ويأتلي الحديث عن مباحثات بشلأن التواجد 
العسلكري األجنبلي يف العراق، وسلط توّجه 
أمريكّي إىل تخفيض االنتشلار العسلكرّي يف 
الرشق األوسلط، كان آخلر مفاعيله ترسيع 
ملن  األمريكلي  الجيلش  انسلحاب  عمليلة 
أفغانستان، بعد أشلهر عىل سحب واشنطن 
قدرات قتالية كانت نرشتها يف عهد ترامب يف 

عدد من الدول العربية.
ويف كانلون الثانلي من العام امللايض، صّوت 
مجللس النلواب علىل قلرار نيابلي، يتضّمن 
خمسلة إجلراءات، بينها مطالبلة الحكومة 
العراقيلة بالعمل عىل إنهاء وجلود أي قوات 
أجنبيلة يف األرايض العراقية، وإلزام الحكومة 
بإلغلاء طلب املسلاعدة من التحاللف الدويل. 
وحّذرت فصائل املقاوملة العراقية مراراً من 
التصعيد عسكرياً يف حال لم تنسحب القوات 

األمريكية من العراق.
وتعتقلد الهيأة التنسليقية لفصائل املقاومة 
أن »املدربني األمريكيني وقوات التحالف الدويل 
أثبتلوا فشلاًل ذريعلاً وبالتجربلة يف العراق«، 
مضيفلًة أن »تدخل القلوات األجنبية يف امللف 
األمنلي لله دور تجسلي مشلبوه عىل عمل 

املؤسسات األمنية«.

قائد الحرس 
الثوري: 
أعداؤنا 

عاجزون في 
4الميدان

الكاظمي
 في

 واشنطن .. 
أّي اإلرادات 

5ستنتصر ؟
مدرب األولمبي يختار 

القائمة األولية استعدادا 
6لمعسكر كربالء
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تبادل التهم والفضائح قبيل االنتخابات !
حرب التغريدات تتفجر داخل البيت السني وتهدد مستقبل الحلبوسي السياسي

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
تس�ببت »ح�رب التغريدات« التي ش�هدتها االيام 
االخرية عىل إثر الخ�اف الحاد بني رئيس مجلس 
الن�واب محم�د الحلب�ويس، والس�يايس الس�ني 
خمي�س الخنج�ر بإث�ارة فتن�ة خط�رية داخ�ل 
الطيف الس�يايس السني بش�كل يتزامن مع قرب 
االنتخاب�ات ومع التح�ركات الت�ي تجريها الكتل 
استعدادا لخوضها ، ومن املمكن أن تتسبب بحالة 

من النفور داخل البيت السيايس.
مراقبون للمشهد الس�يايس أكدوا أن هذا الرصاع 
لن يمر مرور الكرام، خصوصا أنه تضمن رسائل 
ش�ديدة اللهج�ة ب�ني الطرف�ني حي�ث أك�د فيها 
الحلب�ويس أنه »س�يعيده إىل حجم�ه الحقيقي«، 

وفق تعبريه.
وب�دأت مام�ح االزمة ب�ني الطرفني بع�د مزاعم 
أطلقه�ا الحلب�ويس ع�ن إع�ادة نازح�ي منطقة 
»ج�رف الصخ�ر« جن�وب بغ�داد، إال أن مراقبني 
اعت�روا هذا االم�ر لي�س حقيقياً وإنم�ا يراد به 
كس�ب تعاطف الجمهور الس�ني، مشريين إىل أن 
الخافات تدور هذه الفرتة بني األحزاب السياسية 
يف الع�راق مع اقرتاب موعد االنتخابات، خصوصاً 

بني قيادات الخط األول التي بدأت تتصاعد.
وكت�ب الحلبويس إىل أمني ع�ام »املرشوع العربي 
يف العراق« خميس الخنجر: »س�أعيدك إىل حجمك 
الحقيق�ي«، وأضاف أنه »ح�اول تصديق الخنجر 

لكن دون نفع، متهماً إياه بحياكة املؤامرات«.
أم�ا رد الخنجر، فكان ش�ديد اللهج�ة أيضا حيث 
تضم�ن املف�ردات )لس�ت بحجم�ك ووزنك حتى 
اس�تخدم نفس األلفاظ الت�ي ال أدري كيف وأين 
تعلمته�ا!، لكن�ي أعدك أنني س�أبقى مدافعا عن 
حق�وق أه�ي التي ضيعته�ا خوفا ع�ىل منصبك 
الذي أورثك ذالً يس�مح لك بالتطاول عىل رشكائك 
يف املك�ون فقط ! بينما لم نس�مع ل�ك إال الخنوع 

والتصفيق أمام اآلخرين!.
واختتمه�ا الخنج�ر، »أرجو أن تتذك�ر دائما أنني 
أن�ا الذي أوصل�ك اىل مكانك الزائل وأن�ا بقوة الله 
م�ن س�يعيدك اىل حجم�ك الصغري ال�ذي يليق بك 
كمرتجم ودليل لألجنبي عىل بلدك وأهلك، وسوف 

ترى«.
وأعرب نواب من الطائفة الس�نية عن خش�يتهم 
من أن يتح�ول هذا الخاف الس�يايس بني القادة 
حس�ب قوله�م اىل رصاع ب�ني أبن�اء املحافظ�ات 
الس�نية، فيم�ا وجهوا رس�التهم اىل قادة الس�نة 
ب�رورة الوقوف بوجه الخافات التي تعصف يف 

البيت السني.
والخاف الس�ني هو ليس ولي�د اللحظة، بل يمتد 
اىل ع�دد من الدورات النيابية الس�ابقة، لكن هذه 
امل�رة ظه�ر مبك�را ومن�ذ التصويت ع�ىل قانون 
االنتخاب�ات، بعد أن انش�قت كتل�ة النجيفي عن 

تحالف القوى وكذلك الحلبويس والكرابلة.
وللحدي�ث أكث�ر حول ه�ذا املوضوع، أك�د املحلل 
السيايس يونس الكعبي، أن »مجمل الخاف داخل 
البيت الس�ني هو ليس باالمر الجديد، لكن يف هذه 
امل�رة تفجر بني قائدين مث�ل الحلبويس والخنجر 
وهو عبارة عن رصاع انتخابي باالضافة اىل خاف 
أساسه هو االستقتال عىل زعامة البيت السني«.

وق�ال الكعب�ي، يف ترصيح ل� »املراق�ب العراقي« 
إن »الف�رتة املقبلة ستش�هد املزيد م�ن الخافات 
بني االطراف الس�نية، وستش�هد كشف كل طرف 
فضائ�ح الط�رف اآلخ�ر خصوص�ا فيم�ا يتعلق 
بملفات الفس�اد وكذلك ملف سقوط املحافظات 

السنية بيد داعش ودعم الجماعات االرهابية«.
وأضاف، أن »مثل هذه الخافات ستؤثر سلبا عىل 
الناخب الس�ني، وكذلك  تشكل تهديدا مبارشا اىل 
الحلبويس الذي يحاول بناء كيانه السيايس فضا 

عن مرشوعه األكر وهو زعامة البيت السني«.

املراقب العراقي/ صاح الدين...
أن  الكريط�ي،  القي�ادي يف الحش�د الش�عبي، قاس�م  اك�د 
الكام�ريات الحرارية، وثقت كيفية انزال الطائرات االمريكية 

للعنارص االرهابية يف محافظة صاح الدين.

وقال الكريطي، يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« 
إن »امري�كا غ�ري جادة بس�حب قواته�ا من الع�راق، ونحن 
ق�ادرون عىل حماية الباد ولس�نا بحاجة له�م، اذ ان وجود 
قواته�ا القتالية كش�ف زيف ترصيح�ات الحكومة العراقية 

والجان�ب األمريكي«.ولف�ت اىل أن »العراقي�ني يرفضون اي 
تواجد امريكي ع�ىل ارض العراق، الن امريكا داعمة لإلرهاب 
بشكل واضح«، مش�ريا اىل أن »الكامريات يف محافظة صاح 
الدين وثقت كيفية إنزال الطائرات األمريكية لعنارص داعش 

داخل أرايض الباد«.وتابع الكريطي، أن »الشعب العراقي هو 
املعني ببقاء الق�وات األمريكية او إخراجها من الباد«، الفتا 
اىل أن »العراق لي�س بحاجة إىل أي تواجد أجنبي عىل أراضيه 

والقوات األمنية والحشد الشعبي قادرون عىل حمايته«.

الحشد الشعبي يوثق لحظات انزال طائرات اميركية الرهابيين في صالح الدين

النجف تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل بمناسبة عيد الغدير 
املراقب العراقي/ النجف االرشف...

أعل�ن محاف�ظ النجف، ل�ؤي الي�ارسي، تعطيل 
الدوام الرس�مي لي�وم الخميس املقبل بمناس�بة 

حلول عيد الغدير.
وق�ال املكتب اإلعام�ي ملحافظ النج�ف، يف بيان 
تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه إن »اليارسي 

ق�رر اعتبار ي�وم الخميس املقب�ل 2021/7/29 
عطلة رسمية بمناسبة حلول عيد الغدير«.

اداء  لغ�رض  »الجامع�ات  اس�تثناء  إىل  ولف�ت 

االمتحانات، واملصارف كاف�ة يف املركز واالقضية 
الدوائ�ر  روات�ب  رصف  أج�ل  م�ن  والنواح�ي 

وااللتزامات األخرى«.

تغريدة

االعالمي مازن الزيدي

 هل هي مصادف���ة ان يصّفق 
»المدنيون«  و  »المتأمرك���ون« 

لالنقالبات بهذه الحرارة؟!
- هذا يكشف حقيقة أن هذه 
الفئ���ة التؤمن اص���ال بتداول 
س���لمي والدس���تور وال نظام 

ديمقراطي!
- هذه الفئ���ة تريد تعويض 
وعزلتها  السياس���ي  فش���لها 
لجزمة  باالحتكام  االجتماعية 

العسكر.

يا فشلة الفشلة ...
كلم�ة الفش�لة باللهجة الش�عبية العراقي�ة تعني أقىص 
ح�االت الحي�اء والخج�ل واإلح�راج من اآلخر رغ�م أنها 
مش�تقة لفظ�ا م�ن كلم�ة الفش�ل إال أنه�ا تس�تخدم 
وخصوص�ا يف مناطق الفرات األوس�ط للتعبري عن حالة 
اإلح����راج التي يقع بها املرء من موقف معي���ن إزاء 

شخص آخر يكن ل���ه االحرتام .
 رغ�م أننا لم نعد نس�معها كثريا يف بغ�داد إال أنها الزالت 
ت�رتدد عىل أف�واه الن�اس يف محافظات النج�ف وكرباء 

والديوانية وبابل . 
كان الش�خص يقولها إذا ش�عر بالتقصري م�ع جاره أو 
صديقه يف أمر معنينّ فيقول )يا فش�لة الفشلة( من فان 
ويقولها الش�خص إذا تج�اوز من غري قص�د عىل وجيه 
القوم أو ش�يخ أو أي إنس�ان محت����رم فيق���ول )يا 

فشلة الفشلة( .
 ويقوله�ا اإلب�ن مع نفس�ه لو 
رفع صوت�ه يف حرة أبيه كما 
يقوله�ا الطال�ب ال�ذي ال يؤدي 
معالم الطاع�ة يف موقف محدد 
إزاء معلم�ه أو أنه قام بترصف 

مسيئ با دراية . 
لإلح�راج  يدف�ع  كان  م�ا  كل 
والخج�ل ويدف�ع للحي�اء م�ن 
اآلخ�ر س�واء أكان اآلخ�ر فردا 

أو جماع�ة بيت�ا أو عش�رية هو 
مصداق لكلمة الفشلة . 

الي�وم لم يعد للفش�لة ق�وة الحضور يف قام�وس حياتنا 
اليومي�ة ف�ا حرج وال حي�اء من أخ صغ�ري يتجاوز عىل 
أخيه الكبري أو ابن ينهر أباه او يرفع صوته عليه أو صبي 
يتط�اول عىل ش�يخ كبري أو صغري يتعدى ع�ىل الكبري أو 
جاهل عىل عالم  وال حتى هناك حرج أو فشل لسارق من 
املرسوق يتم ضبطه بالجرم املش�هود أو فاسد مفضوح 
أو منافق مش�هور أو كذاب يع�رف الجميع أنه كاذب فا 
خج�ل وال حياء وال فش�لة منهم جميعا وال فش�لة فيهم 
ت أوراق الحياء وذبلت أشجار العفة  مما فعلوا بعدما جفنّ
ونشف الجبني من قطرة الحياء إال ما ندر وتناثرت ثوابت 
القي�م األخاقي�ة واملعرفية بني ح�ارض وغائب وضعيف 
ومس�تضعف وقديم ومس�تهلك  وضي�م ومضيوم وقهر 
ومقه�ور وظلم ومظل�وم وكل يشء يدل عىل أن القوم لم 

يعودوا يملكوا الكثري من الفشلة ..ويا فشلة الفشلة.

إصبع	عىل	الجرح	..	

منهل عبد األمري المرشدي ..

الصحة: ارتفاع اعداد االصابات بكورونا 
متوقع وندعو المواطنين الى التلقيح

املراقب العراقي/ بغداد...
علق�ت وزارة الصح�ة، امس 
االثن�ني، ع�ىل االرتف�اع غ�ري 
باصاب�ات فريوس  املس�بوق 
كورون�ا والتي س�جلت اكثر 

من 12 الف اصابة.
الطبي  الفريق  وقالت عض�و 
االعام�ي لل�����وزارة رب�ى 
ف�اح حس�ن، يف بي�ان تلقت 
»املراق�ب العراق�ي« نس�خة 
منه، »س�جلنا اع�ىل حصيلة 
لاصابات لم تش�هدها الباد 
من�ذ دخ�ول الجائح�ة وهذا 
دليل واضح عىل رشاسة هذه 
انتش�ارها  ورسع�ة  املوج�ة 
وخطره�ا واصابته�ا للفئات 
والصغرية  الش�ابة  العمري�ة 
املستش�فيات  واكتظ����اظ 
بالحاالت الحرجة والش�ديدة 
نتيج�ة  بالتاكي����د  وه�ذا 
باالج�راءات  االلت�زام  ع�دم 
باخ�ذ  والته�اون  الوقائي�ة 
ينه�ك  ان  وممك�ن  اللق�اح 
كوادرن�ا الطبي�ة والصحي�ة 
وقدرة اس�تيعاب مؤسساتنا 

الصحي�ة يف حال اس�تمر هذا 
التهاون من قبل املواطن«.

واضافت »الي�وم نواجه تحد 
كبري ونحن امام معركة عدونا 
الوحيد  وس�احنا  الفايروس 
ه�و االلت���زام باالج�راءات 
الوقائية واخذ اللقاح«، داعية 
جمي�ع املواطنني »التس�جيل 

االلكرتوني�ة  املنص�ات  ع�ىل 
اوالتوجه القرب منذ تلقيحي 
ألخ�ذ اللقاح والتص�دي لهذه 
الجائح�ة التي طالت الصغري 

والكبري«.
وش���ددت ع�ىل ض���رورة 
والتلقيح  والوقاية  »بااللتزام 

نقيض عىل الوباء«.

البرلمان يتجه صوب 
تحديد موعد لمغادرة 
»المدربين« األجانب

املراقب العراقي/ بغداد...
ش�دد عض�و مجل�س الن�واب، ب�در 
الزي�ادي، امس االثن�ني، عىل رضورة 
تحديد وق�ت لبقاء الق�وات التدريبية 
األمريكي�ة لتنجز م�ا عليه�ا وتغادر 

األرايض العراقية.
وق�ال الزي�ادي، يف ترصي�ح تابعت�ه 
»املراق�ب العراق�ي« إن »العراق ليس 
بحاج�ة إىل أي�ة ق�وات قتالي�ة ع�ىل 
إىل  أراضي�ه، وه�ذه رس�الة وصل�ت 
الواليات املتح�دة األمريكية، ألن البلد 
يمتلك قوات دفاعية تس�تطيع الدفاع 

عن نفسها«.
بق�اء  ح�ول  »االتف�اق  ان  وب�ني 
ق�وات تدريبي�ة باإلضاف�ة إىل الدع�م 
اللوجس�تي، يج�ب أن يح�دد بوق�ت 
مفتوح�ا،  االتف�اق  يك�ون  ال  حت�ى 
وم�ن غري املعق�ول أن يبق�ى الجيش 
العراق�ي يتلقى تدريبات�ه من القوات 
األمريكي�ة مدى الحي�اة، بالتايل هناك 
رضورة لرس�م برنام�ج واض�ح م�ع 
املستشارين العراقيني املختصني حول 

هذا االتفاق«.

بالــوثيقـة

وزارة الكهرباء: نسبة دوام 
المالك من الرجال 100 % والنساء 
وشريحتي العقود واالجور 50 %

املراقب العراقي/ السليمانية...
اعلن�ت رشطة الس�ليمانية، ام�س االثنني، مصادرة اس�لحة غري 

مرخصة وسيارات غري مسجلة خال يومني.
وذك�رت الرشط�ة يف بي�ان، ان�ه »خال يوم�ني من ب�دء الحملة، 
تم�ت مصادرة، 11 قطعة س�اح م�ن نوع » كاش�نكوف«، و 9 

مسدسات، اضافة اىل حجز 7 سيارات غري مسجلة«.
واضافت: ان حملة مصادرة االس�لحة غري املرخصة والس�يارات 

املظللة ستستمر يف املحافظة.

ضبط	اسلحة	غري	
مرخصة	يف	السليمانية	

القبض	عىل	3	من	تجار	المخدرات	وضبط
 10	آالف	حبة	مخدرة	يف	األنبار

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

املراقب العراقي/ االنبار...
اعلنت مديرية االس�تخبارات العسكرية، امس 
االثن�ني، الق�اء القب�ض ع�ىل ثاثة م�ن تجار 
املخ�درات وضب�ط عرشة آالف حب�ة مخدرة يف 
محافظ�ة األنبار.وقالت املديرية، يف بيان تلقت 
»املراق�ب العراق�ي« نس�خة من�ه إن�ه »ضمن 
مس�اعيها ملاحقة عصاب�ات الجريمة املنظمة 
وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات 
األنب�ار، تمكن�ت مفارز ش�عبة االس�تخبارات 

العس�كرية يف كتيبة استطاع الفرقة الخامسة 
واستخبارات الفرقة وقس�م شؤون املخدرات، 
من إلقاء القبض عىل ثاثة من تجار املخدرات، 
وضبط بحوزة أحدهم عرشة اآلف حبة مخدرة 
وكمية من البودرة املخدرة يف الحي العس�كري 

بالرطبة يف األنبار«.
وأضاف�ت، ان »املتهم�ني ج�رى تس�ليمهم إىل 
الجه�ات املعنية التخ�اذ اإلج�راءات القانونية 

بحقهم«.
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الثالثاء 27 تموز 2021 العدد 2638 السنة الحادية عشرة

كشف رئيس هيئة األوراق املالية العراقية، فيصل الهيمص ، عن 
وج�ود توجه إلصدار س�ندات حكومية؛ إما تك�ون إىل الحكومة 
نفسها أو ألحد مؤسساتها وإدراجها بسوق املال أو سوق العراق 
ل�أوراق املالية.وق�ال الهيم�ص، إن إصدار الس�ندات سينّش�ط 
الس�وق، مش�را إىل أن الهيئة مستمرة يف االس�تحصال عىل هذا 

الدعم لتقوية أداء سوق العراق لأوراق املالية.
وأض�اف الهيمص، أن�ه منذ نحو س�نة تم تغير رئاس�ة الهيئة 
وهن�اك تش�كيل لهيئ�ة األوراق املالي�ة، وت�م اس�تحداث بعض 
الدوائر مثل دائرة حماية املستهلك، وقسم غسيل األموال، وقسم 
التدري�ب والتطوير، مبيناً أن ذلك يأت�ي ضمن الخطة الحكومية 

والورقة البيضاء التي تنعكس عىل أداء السوق.

هيأة األوراق المالية العراقية: توجه
 إلصدار سندات حكومية وإدراجها بالسوق

انخفض س�عر رصف الدوالر ام�ام الدينار العراقي ، 
مع اقفال البورصة الرئيسية يف بغداد.

والحارثي�ة  الكف�اح  بورصت�ّي  إن  مص�در،  وق�ال 
املركزيتني اقفلتا يف بغداد عىل 147650 دينارا عراقيا 
لكل 100 دوالر أمريكي، يف حني اغلقت االس�عار عىل 

148100 دينار لكل 100 دوالر.
واش�ار  إىل أن اس�عار البيع والرشاء انخفضت ايضا 
يف مح�ال الصرفة باألس�واق املحلي�ة يف بغداد حيث 
بلغ س�عر البيع 148250 دين�ارا عراقيا، بينما بلغت 
دوالر   100 ل�كل  دين�ارا   147250 ال�رشاء  اس�عار 

امريكي.

انخفاض سعر الدوالر مع اغالق 
االقت�صاديالبورصة في بغداد

شكوك لوعود النفط بزيادة إنتاج الغاز وانسحابات للمستثمرين بسبب سياسة الوزارة

فيتو أميركي على دخول الشركات الرصينة

التي لم تس�تغل بشكل جدي إلنقاذ 
محطات�ه الكهربائية م�ن التوقف 
ب�ني الح�ني واآلخ�ر بس�بب نقص 

الوقود .
االمر لم يتوقف عند ذلك فاالتهامات 
املس�تمرة ب�ني وزارت�ي الكهرب�اء 
والنفط والتي تواجه مش�كلة عدم 
تطوي�ر وإضافة محط�ات جديدة 
بس�بب تقص�ر وزارة النف�ط , ما 
يدف�ع العراق اىل اس�تراد الغاز من 
دول الج�وار ، والخط�ط الخاص�ة 

بتطوير حقول الغاز تبقى حربا عىل 
ورق بسبب اعتماده عىل الرشكات 
االجنبية التي تفرض رسوما كبرة 
عىل إنتاج�ه , بينما تهم�ش وزارة 
النف�ط كوادره�ا الوطني�ة يف ظ�ل 
ع�دم تطوي�ر املنش�ئات النفطي�ة 
وبقائها عىل حالها كما هو اآلن ما 
تق�وم به ال�رشكات االجنبية حيث 
يقترص عىل اإلنتاج بمنشأت قديمة 
ولم تكلف نفسها باستراد وحدات 

جديدة لإلنتاج .

فعملي�ة اس�تخراج الغ�از تواج�ه 
ع�ددا من التحديات يف ظل ش�كوك 
كمي�ات  إلنت�اج  الع�راق  وص�ول 
كب�رة من الغاز، منه�ا عدم وجود 
البنى التحتي�ة إلعادة تصنيع الغاز 
وكبس�ه ومن ثم ضخ�ه باألنابيب 
نتيجة للح�روب التي دخلها العراق 
والتي دمرت صناعة الغاز يف العراق 
الس�ابقة  ول�م تهت�م الحكوم�ات 
والحالية بتعويضها , بل تعتمد عىل 

رشكات هدفها الربح الرسيع.
وزارة النفط كشفت عن مباحثات 
م�ع رشكات عاملي�ة لتطوي�ر عدة 
حق�ول للغ�از، فيم�ا أفصحت عن 
خطته�ا الس�تثمار حق�ول الغ�از 
إىل  وص�والً  املحافظ�ات  بعم�وم 
استثمار 4 آالف مليون قدم مكعب 

يف اليوم الواحد.
وق�ال وكيل الوزارة بش�ؤون الغاز 
حامد يونس، إن »العراق يس�تثمر 
أكث�ر م�ن 50 باملئ�ة م�ن الغ�از، 
مصاح�ب  من�ه  االك�رب  والج�زء 
للحق�ول النفطي�ة ويرتبط إنتاجه 

االنت�اج  زاد  كلم�ا  أي  بالنف�ط، 
النفط�ي تكون هن�اك كميات أكرب 
م�ن الغ�از، أم�ا الج�زء اآلخر هو 

غ�از طبيع�ي ويطل�ق علي�ه الغاز 
الحر موج�ود يف باطن االرض، مثل 
حق�ول ع�كاز يف املنطق�ة الغربية 

يف  املنصوري�ة  وحق�ل  باالنب�ار 
محافظة دياىل والسيبة يف البرصة، 
وكمي�ة الغاز املنت�ج ترتبط بكمية 

النفط املستخرج«.
وش�كك الخبر االقتص�ادي صالح 
الهم�ايش بقدرة الع�راق عىل زيادة 
طاقته االنتاجي�ة من الغاز لعوامل 
يف  الفس�اد  مقدمته�ا  يف  عدي�دة 
ال�وزارة وع�دم وجود بن�ى تحتية 
صالحة للعمل بسبب الحروب التي 
خاضها البل�د , فضال عن أن وزارة 
النف�ط تس�تخدم جم�ال إنش�ائية 
يف ترصيحاته�ا فه�ي التتكل�م عن 
معلوم�ات حقيقية , ب�ل إنها تريد 
وتري�د , لك�ن عملي�ة إنت�اج الغاز 
التتوقف عىل الجانب العراقي وإنما 
هناك ح�روب التنتهي يف االس�واق 
العاملي�ة ملن�ع االعضاء الج�دد من 

الوصول اىل إنتاج كميات ضخمة.
م�ع  اتص�ال  يف  الهم�ايش  وق�ال 
معظ�م  إن  العراق�ي(:  املراق�ب   (
ال�رشكات االجنبي�ة الت�ي دخل�ت 
الع�راق للعم�ل يف إنت�اج الغاز هي 
الي�وم ته�دد باالنس�حاب بس�بب 
ع�دم توف�ر حماي�ة أمني�ة له�ا , 
فض�ال ع�ن مش�كلة التدخ�الت يف 

عمله�ا ومحاول�ة ابتزازها من قبل 
مافي�ات الفس�اد , كل ذل�ك دفعها 
إىل إخط�ار العراق بنيته�ا املغادرة 
وبي�ع أصوله�ا , فكي�ف تتوص�ل 
وزارة النف�ط لتطوي�ر الغ�از وهي 
تتدخ�ل يف عم�ل ال�رشكات املنتجة 
وف�ق م�زاج مافيته�ا , فالحدي�ث 
عن تطوي�ر إنتاج الغ�از يحتاج اىل 
عوام�ل إنتاجي�ة وأمني�ة ومعدات 

فنية يفتقر لها البلد.
م�ن جهت�ه أك�د املختص بالش�أن 
يف  العكي�ي  جاس�م  االقتص�ادي 
اتص�ال مع )املراق�ب العراقي(: أن 
احتياطي العراق من الغاز الطبيعي 
بل�غ أكثر م�ن 110 تريليونات قدم 
مكع�ب، يح�رق من�ه 700 مليون 
ق�دم مكع�ب ، وه�ذه الكمية تهدر 
حرق�ا لعدم وج�ود البني�ة التحتية 
وس�وء اإلدارة والتخطي�ط وعج�ز 
الحكوم�ات املتعاقب�ة , فض�ال عن 
تدخ�الت الجان�ب األمريك�ي الذي 
رفض دخول رشكات رصينة إلنتاج 

الغاز من أوروبا .

في أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي نش����ر في تموز 
الماضي، احتل العراق المركز الثاني عالميا للسنة الرابعة 
على التوالي بين أعلى الدول حرًقا للغاز الطبيعي, حيث 
يحرق سنويا ما قيمته مليارا دوالر كغاز سواء المصاحب 
إلنتاج النفط أو حق����ول الغاز الطبيعي في المنصورية 

وعكاز وغيرها من حقول العراق.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

هبطت أسعار النفط ، قرابة دوالر مع تهديد فايروس كورونا 
وسيول الصني.

إذ بددت املخاوف بش�أن الطلب الناجمة عن انتشار السالالت 
املتح�ورة لفاي�روس كورون�ا، وكذلك س�يول يف الص�ني، أثر 

التوقعات بشح اإلمدادات خالل بقية العام.
ونزل�ت العق�ود اآلجلة لخام برنت تس�ليم أيلول 95 س�نتا أو 
م�ا يع�ادل 1.3 باملئ�ة إىل 73.15 دوالر للربمي�ل يف التعامالت 
اآلس�يوية، بينما بلغ خام غرب تكس�اس الوسيط األمريكي 

71.11 دوالر للربمي�ل منخفضا 96 س�نتا، ويف وقت س�ابق، 
نزل العقدان م�ا يزيد عن دوالر.وواصلت اإلصابات بفايروس 
كورونا االرتفاع يف مطلع األس�بوع الحايل فيما سجلت بعض 
ال�دول زيادات يومية قياس�ية ومددت إج�راءات العزل العام 

الت�ي ق�د ُتبط�ئ الطلب ع�ىل النفط. وش�هدت الص�ني، أكرب 
مستورد يف العالم للخام، أيضا زيادة يف اإلصابات بكوفيد-19 
بينما تواجه البالد فيضانات شديدة وإعصارا يف أجزاء بوسط 

ورشق البالد.

هبوط اسعار النفط في االسواق العالمية بسبب تهديد كورونا وسيول الصين

تطوير مدينة الصدر.. وفق مشاريع نموذجية بمواصفات عالمية
اوض�ح االمني الع�ام ملجلس ال�وزراء حميد 
نعي�م الغ�زي، أن الحكوم�ة ت�ويل اهتماًما 
واس�ًعا بم�رشوع تطوي�ر مدين�ة الصدر، 
وهي عازمة عىل اس�تخدام تصاميم حديثة 

ومتطورة.
وش�دد الغزي خالل ترؤس�ه ج�دول أعمال 
لجن�ة تطوير مدين�ة الصدر، ع�ىل رضورة 
اختيار تصامي�م نموذجية تليق بمس�توى 
املدينة وس�اكنيها، التي ستستهم يف تحويل 
املدينة م�ن واقعه�ا الح�ايل إىل واقع أفضل 
والعمرانية،م�ع  الس�كانية  الناحي�ة  م�ن 
االخذ بنظر االهتم�ام، وإدخال التكنولوجيا 

الحديثة عىل وفق املواصفات العاملية.
وأش�ار إىل أن املرشوع سيتضمن إنشاء بنى 
تحتي�ة متكاملة، ومراف�ق صحية وتربوية 
وجس�ور  ط�رق  ش�بكة  م�ع  وترفيهي�ة، 
ترب�ط املدين�ة الجديدة باملناط�ق املحيطة، 

وسيس�هم املرشوع يف تش�غيل آالف األيادي 
العاملة من الكفاءات املحلية.

وانه�ى مكت�ب رئي�س ال�وزراء التصاميم 
للمب�ارشة بالعم�ل، كم�ا ان امل�رشوع يعد 

برنامًجا حكومًيا
ل�ذوي الدخ�ل املح�دود وتخفي�ف الضغط 
الس�كاني والديموغ�رايف ع�ن مدينة الصدر 

الحالية.
ويتضم�ن امل�رشوع بن�اء 90 أل�ف وح�دة 
سكنية ضمن مهلة 8 سنوات، يعتمد منهج 

التطوير عىل ما يأتي:
– املبارشة يف إنشاء الحي األنموذجي األول، 

1000 وحدة سكنية
– تس�ليم 15 ألف وحدة سكنية سنويا ملدة 

6 سنوات.
– تنفيذ البنى التحتية خارج املوقع وداخله 

وفق 3 حزم متتالية.

الموارد المائية تطمئن 
العراقيين: ال شح بالمياه 

في األيام المقبلة
أكدت وزارة املوارد املائية ، تأمني املياه للمناطق الزراعية 
يف الب�الد لهذا العام، مش�رة إىل عدم وجود ش�ح يف املياه 
خ�الل األيام املقبل�ة.  وقال املتحدث باس�م الوزارة عون  
ذي�اب ، إنه »ال توجد ش�ح يف املياه من جدي�د«، مبيناً أن 
»العراق أّمن زراعة املحاصيل الصيفية وخاصة محصول 
الش�لب يف منطقة الفرات األوس�ط«.وأوضح أن »مرحلة 
الري األوىل قد اكتملت ونحن يف صدد الري الثاني«، مشراً 
إىل أن »م�ا متاح حالي�اً من خزين يف الس�دود والخزانات 
يف�ي بالغرض ويؤمن االحتياجات لس�نة كاملة«.ويف ما 
يخص واردات املياه من تركيا، أشار إىل أن »هناك تحسن 
يف واردات نه�ر دجلة، أما ع�ن نهر الفرات فما يزال مقيد 
والتفي ال�واردات يف املس�توى املطلوب«.وتوقع املتحدث 
أن »تطل�ق تركيا كميات كبرة من املي�اه باتجاه الحدود 
الس�ورية وترس�ل كمي�ة املي�اه باالتفاق مع س�وريا إىل 

الحدود العراقية السورية يف منطقة حصيبة«، 

عالميا ..الذهب يرتفع 
بدعم من انخفاض العوائد

صع�دت أس�عار الذه�ب ، مدعوم�ة برتاج�ع عوائ�د 
الس�ندات األمريكية ومخاوف حي�ال ارتفاع اإلصابات 
بالس�اللة املتح�ورة دلتا، بينم�ا يتطلع املس�تثمرون 
الجتماع لجنة الس�وق املفتوحة بمجل�س االحتياطي 

االتحادي األمريكي الذي ُيعقد هذا األسبوع.
وارتفع الذهب يف املعامالت الفورية 0.3% إىل 1806.80 
دوالر لأوقي�ة )األونصة( وصعدت العق�ود األمريكية 

اآلجلة للذهب 0.3 % إىل 1806.70 دوالر.
وقال س�تيفن إينس، الرشي�ك اإلداري لدى إس.بي.آي 
إلدارة األص�ول: »ما من ضمان بأنن�ا تخلصنا من هذا 
الوباء )كورونا(، وسيس�تمر ه�ذا يف إبقاء الطلب عىل 
املالذ اآلمن الذي يدعم الذهب ببساطة ألن ذلك قد ُيبقي 

البنوك املركزية عىل جانب امليل إىل التيسر النقدي«.
وأضاف إينس أنه من املس�تبعد أن يكّون املس�تثمرون 
مراكز كب�رة يف الذهب ما لم يتفاقم وضع كوفيد-19 

كثرا.
بكوفي�د-19 يف مطل�ع  اإلصاب�ات  ارتف�اع  واس�تمر 
األس�بوع، فيما تكافح عدد من الدول يف آسيا وأوروبا 
للس�يطرة ع�ىل تفيش الس�اللة دلت�ا املتحورة األش�د 

عدوى.
وتراجعت عوائد س�ندات الخزانة القياسية ألجل عرش 
س�نوات، ما يقل�ص تكلفة الفرص�ة البديل�ة لحيازة 

املعدن األصفر الذي ال يدر عائدا.
ألدن�ى  اآلس�يوية  األس�هم  نزل�ت  ذل�ك،  غض�ون  يف 
مس�توياتها منذ بداية العام الج�اري، إذ أدت املخاوف 
حي�ال تش�ديد القواع�د التنظيمية إىل تراجع األس�هم 
الصينية، ما دفع املس�تثمرين صوب أصول املالذ اآلمن 

مثل الذهب.

العراق يبحث تشغيل محطة ميسان
 إلضافة 750 ميجاواط للمنظومة الوطنية

عق�د وكيل وزارة الكهرباء  لش�ؤون اإلنت�اج، عادل كريم، 
يف مكتب�ه بمقر ال�وزارة، اجتماعاً موس�عاً ضم مدير عام 
الدائ�رة الفني�ة يف وزارة النف�ط ومدي�ر عام رشك�ة ربان 
الس�فينة، وعدد من االدارات العام�ة يف الكهرباء؛ للتباحث 
بش�أن اإلمكاني�ات املتاح�ة والحل�ول املطروحة لتش�غيل 
محطة ميس�ان الغازية بحقي البزرگان والحلفاية.وبحث 
كري�م، وفقا لبيان لوزارة الكهرب�اء ، مع مدير عام الدائرة 
الفني�ة يف وزارة النف�ط إمكانية تش�غيل محطة ميس�ان 
الغازية بطاق�ة 750 ميجاواط من خالل تجهيزها بأنبوب 
رابط يمدها بالوقود الالزم للتش�غيل، حيث يعترب تشغيلها 
من الرضوريات القصوى لكون العراق بحاجة لكل الطاقة 
التي يمك�ن توليدها.وأكد كريم، دعم الوزارة وتش�جيعها 
لالس�تثمار رشيط�ة أال يك�ون ع�ىل حس�اب املواطنني أو 
امل�ال العام، إضافة لس�عيها إىل مراجعة عقود االس�تثمار 
والتزامات املس�تثمرين، وهنالك خطوات جادة نحو توفر 
بيئة مالئمة لالستثمار.واس�تعرض وكي�ل وزارة الكهرباء 
لشؤون اإلنتاج وضع املنظومة وجهود الوزارة يف املحافظة 

عىل م�ا تحقق من إنجازات.وش�دد كريم، ع�ىل أن الوزارة 
تس�ابق الزمن إلكم�ال إدخال طاقات توليدي�ة جديدة كي 
تس�تطيع مواكب�ة الطلب املتزايد عىل الطاق�ة، بالرغم من 
معاناته�ا بس�بب تداعيات تقلي�ص املوازن�ة العامة التي 
يحتاجها قطاع الكهرباء، مع مراعاة ان الوزارة لم تس�تلم 

اي مبالغ يف الوقت الذي ُخفضت فيه تخصيصاتها.

وزارة النقل:قرب توأمة الموانئ العراقية 
مع نظيرتيها المصرية واألردنية

كشفت وزارة النقل ، عن قرب توأمة املوانئ العراقية مع 
نظرتيه�ا املرصي�ة واألردنية، فيما أش�ارت إىل تفاصيل 

عقد بناء باخرتني وأسباب توقفه.
وقال وزير النقل نارص حس�ني بن�در يف حديث صحفي،  
إن “رشكة النق�ل البحري هي رشكة تمويل ذاتي تمتلك 

مجموعة من البواخر، وهناك اتفاقيات س�يتم توقيعها 
بع�د أن عق�دت القم�ة الثالثي�ة م�ا بني الع�راق ومرص 
واالردن”، مبينا أن “هناك تواصال بني األكاديمية البحرية 
األردنية واملرصية مع معهد التدريب يف املوانئ العراقية، 
والذي س�ينتج عنه قريبا توأمة لنق�ل الخربات وتطوير 

الشهادة التي تصدر من املوانئ العراقية للبحارة”. 
وبشأن عقد بناء باخرتني ألغراض متعددة والذي سعت 
له الوزارة يف وقت س�ابق، أكد بن�در أن “هذا العقد وقع 
يف زمن وزير النقل الس�ابق ه�ادي العامري عام 2013، 
وبقيمة بلغ�ت 286 مليون دينار، وال�ذي يتضمن رشاء 
8 بواخ�ر”، الفت�ا اىل أن “العقد توقف يف زمن وزير النقل 
الس�ابق باقر جرب لوجود مش�كلة بني ال�وزارة والجهة 
املس�تثمرة”.وتابع “حاولن�ا التعام�ل م�ع ه�ذه الجهة 
املس�تثمرة باع�ادة بن�اء باخرتني من مبالغن�ا الخاصة 
مقابل التنازل عن بنود العق�د”، موضحا أن “املباحثات 
تل�كأت ألننا طالبنا ب�أن يكون الحديد اوكرانيا بحس�ب 

بنود العقد، إال أن الجهة املستثمرة رفضت ذلك”.

عملة »البيتكوين تصعد إلى 
مستوى 38 ألف دوالر

صع�دت عمل�ة »البيتكوين« ، إىل مس�توى 38 ألف دوالر، وقبل ذل�ك جرى تداول 
العملة عند مستوى 39.8 ألف دوالر.وتقرتب عملة »البيتكوين« بذلك من مستوى 
ال�40 ألف دوالر، املس�توى النفيس املهم.وسجلت عملة »البيتكوين« مستوى عند 
38644 دوالر، بزيادة نس�بتها 11.98%.وبذلك تكون العملة الرقمية األكثر شهرة 

يف العالم صعدت لهذا املستوى للمرة األوىل منذ منتصف يونيو املايض .
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انقسام سياسي وشعبي في تونس

المراقب العراقي/ متابعة
بعد االنقالب اللييل عىل الدستور الذي قام به 
الرئيلس التونيس، من خلالل إقالة الحكومة 
علّقلت  النيابلي،  املجللس  عملل  وتجميلد 
أحزاب سياسلية تونسلية عىل ذلك بني مؤيد 
ومعلارض، فيما حّملل التيلار الديمقراطي 
»االئتلالف الحاكلم بقيلادة حركلة النهضة 

وحكومة املشلييش مسلؤولية األزمة«.
ولفت التيار الديمقراطلي إىل أنه يختلف مع 
تأويلل الرئيس للفصل الل80 من الدسلتور، 
رافضلاً ما يرتتب عىل تأويله لهذا الفصل من 

قرارات وإجراءات خارج الدستور.
وأعلنت عضلو الربمللان التونيس علن التيار 
الديمقراطلي سلامية عّبو تأييدهلا قرارات 
سلعيد، مؤّكدة أنها دسلتورية وتمّثل املسار 

الصحيح السرتجاع الدولة.
بدورهلا، قالت كتلة »قلب تونلس«، اإلثنني، 
إن القلرارات التلي اتخذهلا الرئيس التونيس 
قيس سلعّيد تعترب »خرقاً للدستور ورجوعاً 

بالجمهورية إىل الحكم الفردي«.
ودعلا الحلزب »مجللس نلواب الشلعب إىل 
االنعقاد فلوراً«، كملا دعا رئيلس الحكومة 
إىل »تلويل مهامله الرشعية وتفلادي إحداث 
فراغ يف مؤسسلة رئاسلة الحكومة«. كذلك، 
دعلا كل »القوى الوطنيلة إىل االلتفاف حول 
باملؤسسلات،  الوطنية والتمسلك  املصلحلة 
يف إطلار مفهوم الحلوار والتضامن والوحدة 

الوطنية«.
وأصدر االتحلاد العام التونيس للشلغل بياناً 
بشلأن التطلورات التلي تشلهدها تونلس، 
داعيلاً إىل وجوب إرفاق التدابري االسلتثنائية 
التلي اتخذها سلعّيد بجملة ملن الضمانات 

الدستورية.
وأكلد االتحلاد العلام حرصله علىل رضورة 
التمسلك بالرشعية الدسلتورية يف أي اجراء 
أهلداف  ضبلط  رضورة  إىل  مشلرياً  ُيتخلذ، 
التوسلع  علن  بعيلداً  االسلتثنائية  التدابلري 

واالجتهاد.
كملا رأى أنله يجلب تحديلد ملدة تطبيلق 
اإلجلراءات االسلتثنائية واإلرساع بإنهائهلا 
كي ال تتحول إىل إجراء دائم، داعياً إىل ضمان 

احرتام الحقوق والحريات.
االتحاد العلام التونيس أّكد رفضله لجوء أّي 
طلرف إىل العنف أو إىل سياسلة التشلفي أو 
تصفيلة الحسلابات، مشلدداً علىل مراجعة 
لضملان  بالقضلاء  الخاصلة  التدابلري 
اسلتقالليته. وقلال إن الوقلت حلان لتحمل 
املسؤوليات وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت 

تونس عىل صفيح من نار.
وأكد حزب »قلب تونس« أّن القرارات املتخذة 
تجمع كل السللطة يف يد رئيس الجمهورية، 
إىل  التونسلية  بالجمهوريلة  رجوعلاً  وتعلد 

الحكم الفردي.

من جهته، دعا عضو املكتب التنفيذي لحركة 
»النهضلة« التونسلية، رفيلق عبد السلالم، 
الشلعب إىل مواجهة ما سّماه »انقالباً يقوده 

ديكتاتور ال رشعية له«، بحسلب تعبريه.
وقال العضلو يف الربملان التونيّس والقيادّي يف 
حركة »النهضة« محمد القوماني إّن الربملان 
مدعلو إىل االنعقلاد اليلوم بصلورة طبيعية، 

ووصف ما يجري يف تونس باالنقالب.
كما وصلف رئيس حركة »ائتلالف الكرامة« 
التونسية سيف الدين مخلوف قرارات سعيد 

بل«االنقالبية الفاشلة«.
وقلال نائلب رئيس حركلة »النهضلة« عيل 
العريلض: »ضبطنلا أنفسلنا حتلى ال نلرّد 
علىل العنلف بالعنلف«، مؤكلداً التعويل عىل 
مؤسسلات الدوللة، مشلرياً إىل أّن التحركات 
التلي حدثلت انحرفت علن أولويلة مواجهة 

وباء كورونا.
بلدوره، قلال حلزب »العملال« التونليس إن 
الشعب بحاجة ماسة إىل تغيري عميق ينتشل 
البالد ملن األزمة الخانقة، معترباً أن ما أقدم 

عليه رئيس الدولة خرق واضح للدستور.
يف املقابل، أكد الناطق باسم »التيار الشعبي« 
أن  للمياديلن،  النابتلي  محسلن  تونلس  يف 
إجلراءات الرئيلس التونليس واالحتجاجلات 
الشعبية خطوة مهمة، يف حني حّذر القيادي 

يف حركلة »تحيلا تونلس« وليد جلاّلد من أن 
يجلد التونسليون أنفسلهم أملام حكومتني 
وبمجلس نلواب يعمل وآخر مجّملد، معترباً 
أن الشلارع التونيس ابتهج بإجراءات سعيد، 

رغم تأخرها، عىل حد تعبريه.
رئيلس  إعفلاء  أعلنلت  الرئاسلة  أن  يذكلر 
الحكوملة هشلام املشلييش ملن منصبله، 
وتجميد عملل املجلس النيابي واختصاصاته 

ملدة 30 يوماً.
وأفادت وسائل إعالم بأن أعداداً من املحتجني 
ال تزال محتشدة أمام مبنى الربملان التونيس، 
علىل خلفية األحلداث األخرية التي تشلهدها 

البالد.
وكان الجيش التونيس قد منع يف وقت سابق 
رئيس الربملان راشلد الغنلويش ونائبه وعدداً 
من النواب من دخول الربملان، يف وقت شهدت 
تونس انتشلاراً مكّثفلاً للجيش اللذي طّوق 

املبنى.
وشهدت شلوارع العاصمة التونسية، مساء 
األحلد، تجمعاً لعلدد من املواطنلني، احتفاالً 

بقرارات الرئيس التونيس قيس سعيد.
وفيملا أكلدت مصلادر منلع جميلع النواب 
واملسلؤولني يف الدوللة من السلفر بقرار من 
الرئيلس سلعّيد، اقتحم محتّجلون عدداً من 
مقار حركة »النهضة« وأحرقوا محتوياتها.

من جهته نقلل املغرد الشلهري بموقع توتري 
“مجتهد“، عن مصادر مقربة من وليي عهد 
أبوظبي والريلاض أن الرئيس التونيس قيس 
سلعيد موعود منهما بل 5 مليار دوالر وديعة 

يف تونس إذا نجح االنقالب يف تونس.
وأضلاف مجتهد أن قيس سلعيد حصل عىل 
وعد قطعلي أن ال تدخل تونلس يف ركود بعد 
نجاح االنقالب، مشلرياً إىل أّنله وعرب اللجان 
)السلعودية واإلمارات( شلّغلوا  االلكرتونية 
٧00 أللف حسلاب الكرتونلي يف الفيسلبوك 
معظمها حسابات روبوتية للتهيئة لالنقالب 

ثم تأييده.
وقلال “مجتهلد” إّن ما يجلري يف تونس هو 
انقلالب يقلوده الرئيس قيس سلعيد إلزاحة 
النهضة بالكامل عىل طريقة انقالب السييس 

إلبعاد اإلخوان .
بالتعلاون ملع  تلم  االنقلالب  أّن:  وأضلاف 

)السييس وابن زايد وابن سلمان وفرنسا(.
وقلال إّنّ املظاهلرات التي خرجلت يف تونس 
تحلت مسلمى )٢5 أكتوبر( كانلت تمثيلية 

تشبه مظاهرات 30 يونيو يف مرص
وتابلع املغلرد الشلهري: “قلرار حلل الربملان 
والحكوملة للم يلتلزم فيله الرئيلس برشط 
التشلاور مع رئيس اللوزراء ورئيس الربملان 

وبذا فهو غري دستوري”.

وقلال مجتهد إّن “خطلة الرئيس هي التفرد 
بالسللطة وشلن حملة عىل النهضة تشلبه 
حملة السييس عىل اإلخوان ويتحدث الرئيس 
عن نظام حكم يشبه نظام القذايف يف املجالس 

الشعبية كبديل عن الربملان واالنتخابات”.
-بحسلب  لالنقلالب  التهيئلة  يف  وشلارك 
مجتهلد- شلبكة إعالميلة تونسلية وعربية 
تديرها اإلمارات والسعودية ومرص من خلف 
الكواليلس وترصيحات من جهلات مختلفة 
معاديلة للنهضة آخرها من األمريال املتقاعد 
كمال العكروت املصنف عميال إماراتيا والذي 

تربأت منه معظم الجهات التونسية.
وأكلد: دفلع االنقالبيلون بأكلرب علدد ملن 
مرتزقة األحزاب اليسلارية للخروج للشارع 
والتظاهلر باالحتفلال بقلرار الرئيس، وألن 
األعلداد للم تكلن كافيلة إلثبلات االبتهلاج 
الشعبي فقد اضطرت العربية ووسائل إعالم 
أخرى للتزوير واسلتخدام صلور مظاهرات 
قديمة ودبلجتها كدليل عىل الفرح الشلعبي 

العارم بالقرار”.
وختلم مجتهد قائلال: السلعودية واإلمارات 
رغم خالفهملا الحايل فهملا متفاهمان عىل 
دعلم هلذا االنقلالب وسلوف تلرون ذلك يف 
تعليقلات أجهزة إعلالم الدولتلني و ذبابهما 

االلكرتوني.

المراقب العراقي/ متابعة
أعلنت سلطات االحتالل اإلرسائييل، عن تقليص 
مسلاحة الصيد املسلموح لصيادي قطاع غزة 
بدخولهلا يف البحر، يف أعقاب مشلاورات أمنية 

لتقييم الوضع »املتوتر« يف غزة.
أعملال  لالحتلالل علن منسلق  بيلان  ونقلل 
الحكومة غسلان عليان قوله إنه »بعد سلسلة 
من التقييمات لألوضاع تقرر تقليص مسلافة 
الصيد يف قطاع غزة من 1٢ إىل 6 أميال بحرية«

وبلدأ تنفيلذ القلرار اإلرسائييل الجديد بشلكل 
فوري، ودون سلقف لنهايتله، وذلك بزعم الرد 
عىل إطلالق بالونات حارقة ملن القطاع تجاه 

مستوطنات »غالف غزة«.
وكانلت وسلائل إعالم االحتلالل قلد قالت، يف 
وقلت سلابق، إّن 4 حرائلق عىل األقلل اندلعت 
يف مسلتوطنات »غلالف غلزة« بعلد أن أطللق 
ناشلطون فلسلطينيون البالونلات الحارقلة 

تجاهها. 

ويعانلي القطاع منذ انتهاء الحلرب الرابعة يف 
٢1 مايو/أيلار املنلرصم من تشلديد إرسائييل 
للحصار، وتضييق يشابه الوضع الذي عاشته 
غزة مع بدء الحصار اإلرسائييل منتصف العام 

.٢006

المراقب العراقي/ متابعة...
اكد القائد العام لقوات حرس الثورة االسلالمية اللواء حسلني سلالمي 
بلان اعلداء الجمهوريلة االسلالمية االيرانيلة يتكلمون فقلط اال انهم 

عاجزون يف امليدان.
وقلال الللواء سلالمي يف كلمته االثنلني خالل مراسلم احيلاء الذكرى 
السنوية لعمليات »مرصاد« التي تم فيها تدمري قوات زمرة »خلق« عام 
1988 بعلد انتهاء الحرب املفروضلة: ان اعداءنا يتكلمون فقط وليس 
لهم سلوى الكالم وقد اختربناهم يف ساحات الحرب ورايناهم عاجزين 

تماما وليس عندهم ما يقولونه فيها.
واعتلرب عمليات »مرصاد« صفحة مرشقة يف تاريلخ ايران تجلت فيها 
مظاهلر التضحيلة وروح الفداء واعطت دروسلا كبلرية وعربا مرعبة 
لالعلداء واثبتت بلان هذا الشلعب يقلدم التضحيات دفاعلا عن قيمه 

وكرامته ووطنه.
وتابلع اللواء سلالمي: ان ايران عصية عىل االحتلالل يف اي نقطة منها 
وان الشعب االيراني لن يقف متفرجا ابدا ويبذل اقىص جهوده ويتواجد 
يف املرتفعلات ويطفئ نريان العدو ويحبط مخططاته، الن هذه هي من 

سمات هذا الشعب.
واكد القائد العام للحلرس الثوري قائال: ان النظام االمريكي يف طريقه 
اىل االفول والزوال وفقد قدرته واضطر للعودة اىل االتفاق النووي ونحن 

من يحدد الرشوط.

المراقب العراقي/ متابعة...
كللف الرئيس اللبناني ميشلال علون اإلثنني رئيس الحكومة األسلبق 

نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة. 
ودعلا ميقاتي عقب تكليفه إىل تعاون الجميع واالبتعاد عن املناكفات، 
وقلال: »لم أكن القبلل التكليف لوال حصويل عىل ضمانلات خارجية«، 
فيما حاز ميقاتلي غالبية أصوات النواب )٧٢ صوتاً( إثر استشلارات 

نيابية ملزمة أجراها الرئيس اللبناني.
وخلالل عام فشللت محاولتان لتأليلف مجلس للوزراء وسلط دوامة 

االنهيار االقتصادي املتسارع.
ويأتلي تكليلف ميقاتلي إثلر اعتلذار رئيس الحكومة السلابق سلعد 
الحريري بعد تسعة أشلهر من تسميته لتأليف الحكومة بعدما حالت 
الخالفات السياسية الحادة دون إتمامه املهمة. ويف حال نجح ميقاتي 

يف مهمته ستكون املرة الثالثة التي يرأس فيها الحكومة اللبنانية.

قائد الحرس الثوري: أعداؤنا 
عاجزون في الميدان

تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل 
الحكومة الجديدة في لبنان

لوموند تحذر من تقويض الديمقراطية التونسية 
»الفتّية« بفعل االنقالب

فايننشال تايمز: مزاعم التجسس المغربي 
على ماكرون تزيد من توتر العالقات

االحتالل يقلص مساحة الصيد في بحر غزة 
أخبار من الصحف والمجالتإلى ستة أميال

المراقب العراقي/ متابعة...
أفلادت صحيفلة “لومونلد” الفرنسلية، بلأن تجميد 
الرئيس التونيس قيس سعّيد ألنشطة الربملان وإقالته 
رئيلس اللوزراء، يف مواجهلة االحتجاجلات املطالبلة 
بل“حلل الربمللان”؛ يعد تطلوراً مفاجئاً من شلأنه أن 
يقلّوض الديمقراطيلة التونسلية الفتيلة، التي تعمل 
منلذ اعتماد دسلتور حل وسلط يف علام ٢014 يف ظل 
نظلام برملاني مختلط، يتمتع فيه الرئيس بصالحيات 

الدبلوماسية واألمن.
وأشلارت “لوموند“ إىل أن إعالن قيس سعيد يف أعقاب 
احتجاجات شلهدتها العديد من امللدن يف أنحاء البالد 
يلوم األحلد، علىل الرغم ملن انتشلار كبلري للرشطة 
للحلد من الحركة. حيث طاللب املتظاهرون عىل وجه 

الخصوص بحل الربملان.
وأعلن سلعيد أنه يتوىل السللطة التنفيذية “بمساعدة 
الحكومة” التي سريأسلها رئيس جديلد يعينه رئيس 
الجمهوريلة.  كما أعللن أنه رفع الحصانلة الربملانية 

عن النواب.
وأعلن الرئيس التونيس عن هذه القرارات بعد اجتماع 
طلارئ يف قلرص قرطلاج، حيلث تواجه تونلس ذروة 
وباء كورونا، وأزمة سياسلية عميقة بني قيس سعيد 

وحزب النهضة، أكرب األحزاب تمثيالً يف الربملان.
النهضلة “االنقلالب” علىل  وقلد اسلتنكرت حركلة 
الرشعيلة، معتربة يف بيلان أن “ما فعله قيس سلعيد 
هو انقالب عىل الثورة وضد الدستور وسيدافع أنصار 

النهضة والشعب التونيس عن الثورة”.

المراقب العراقي/ متابعة ...
قاللت صحيفة “فايننشلال تايملز” إن اتهامات 
التجسس عىل الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون 

وّترت العالقات املغربية مع فرنسا.
وجلاء يف التقريلر اللذي أعّدته هبلة صالح وليىل 
عبود، أن الرباط تنفي تنصتها عىل هاتف الرئيس 
ماكلرون، إال أن السياسلة املغربيلة الخارجيلة 
أصبحلت يف الفلرتة األخلرية أكثر حزملا. وقالت 
الصحيفة إن اململكة تعيلش عالقات متوترة مع 
القوى األوروبية حتى قبل الكشلف عن محاوالت 
املغلرب التنصلت عىل هاتلف ماكرون كملا ُزعم 
األسلبوع املايض. فقد سلمح املغرب للمهاجرين 
بالتدفلق نحلو إسلبانيا النزعاجله ملن مدريد، 

وتشلاجر مع أملانيا بشلأن موقفها من الصحراء 
الغربية.

وجاءت املزاعم األخرية التي كشفت عن استخدام 
حكومات برنامج التجسلس “بيغاسلوس” الذي 
طورته الرشكلة اإلرسائيليلة »أن أو أس غروب« 
لتزيلد من التوتر أكثر. وجلاءت املزاعم من خالل 
تحقيق قام به تحالف دويل “مرشوع بيغاسوس” 
وشلاركت فيله عدة صحلف أوروبيلة وأمريكية 
وعامليلة، تعاونلت مع املنظملة غلري الربحية يف 

باريس “فوربدن ستوريز”.
وكشلفت صحيفلة “لومونلد” الفرنسلية علن 
اسلتهداف املغلرب لهواتف يسلتخدمها ماكرون 

و15 وزيرا كجزء من عملية تجسس إلكرتونية.

الثالثاء 27 تموز 2021 العدد 2638 السنة الحادية عشرة

الكشف عن »وعدين« تلقاهما قيس سعّيد 
من اإلمارات والسعودية إذا نجح انقالبه

المراقب العراقي/ متابعة...
نلددت منظمة »هيومن رايتلس ووتش« الدولية، 
بعقاب جماعي تفرضه السلطات السعودية عىل 

نجيل املعارض سعد الجربي املقيم يف كندا.
وقاللت املنظملة الحقوقية، إنه »عىل السللطات 
السلعودية أن تفلرج فلورا علن ولدَي مسلؤول 
سلعودي سلابق محجوزين إثلر محاكمة جائرة 
أجريلت علىل ملا يبلدو يف محاولة إلجبلاره عىل 

العودة إىل اململكة«.
وكانت السللطات السلعودية اعتقللت عمر »٢3 
عاما«، وسارة »٢1 عاما«، يف آذار/ مارس ٢0٢0، 
واحتجزا بمعزل عن العالم الخارجي حتى كانون 

الثاني/ يناير ٢0٢1.
إىل  اتهاملات  السلعودية  السللطات  ووجهلت 

الشقيقني يف أيلول/ سبتمرب ٢0٢0، بعد شهر من 
مقاضلاة والدهما للويل العهد محمد بن سللمان 
أمام محكمة اتحاديلة أمريكية بموجب »قانون 
حمايلة ضحايلا التعذيلب«، بزعلم أن ويل العهد 

أرسل فرقة اغتيال لقتله يف كندا عام ٢018.
بعلد اعتقالهملا وأثنلاء محاكمتهملا، احتجزت 

السلطات السعودية الشقيقني بمعزل عن العالم 
الخارجلي، ومنعتهما من مقابللة محاميهما أو 
التحلدث ملع أفلراد أرستهما، كما أن السللطات 
احتجلزت ملا يصلل إىل 40 شلخصا آخريلن من 
أفلراد عائلة الجلربي أو مقربني منهلم، ما زالوا 

محتجزين.
وقلال مايكل بيج، نائب مدير الرشق األوسلط يف 
هيوملن رايتلس ووتلش: »معاملة عمر وسلارة 
الجلربي تظهر إىل أي مدى سلتضغط السلعودية 
االنصيلاع..  يرفضلون  الذيلن  األشلخاص  علىل 
احتجاز شلابة وشلاب، وإخضاعهما ملنع سلفر 
تعسلفي، ومحاكمة مترسعة فقط للضغط عىل 
والدهملا هو عقاب جماعي يسلتدعي املسلاءلة 

والعدالة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد وزير الخارجية واملغرتبني السلوري فيصل 
املقلداد، أن قضية عودة الالجئني السلوريني إىل 
بلدهم، تتعرض لتسلييس يمارس علنا من قبل 

الدول الغربية.
وقال املقداد، خالل االجتماع املشلرتك السوري 
- اللرويس ملتابعلة أعملال املؤتمر اللدويل حول 
يف  السلوريني،  واملهجريلن  الالجئلني  علودة 
العاصمة دمشق، االثنني: »ال تزال قضية عودة 
الالجئني السوريني إىل بلدهم تتعرض لتسييس 
شلديد وضاغلظ، ويملارس علنية علىل الدول 
وعىل املنظمات الدوليلة املعنية، هدفه الرئييس 
عرقللة علودة الراغبلني ملن الالجئلني، وهلم 
األغلبية، إىل وطنهم، وذلك بغرض تحقيق مآرب 

سياسلية تتعارض مع أهداف ومقاصد ميثاق 
األملم املتحلدة وملع املصلحة الوطنيلة للدولة 

السورية«.
ولفت املقداد إىل أن آخر مظاهر هذا التسلييس 

)ملن الدول الغربية( كان انعقاد ما يسلمى بل 
»مؤتملر بروكسلل الخاملس لدعم مسلتقبل 
سلوريا واملنطقة« يف شهر مارس املايض بدون 
مشلاركة الحكومة السورية أو التشاور معها، 
بقصد ممارسلة الضغط عليها عرب اسلتخدام 
الالجئني السلوريني كورقة سياسلية لتحقيق 

أهداف عدد من الدول الغربية.
ودعلا املقلداد املجتملع اللدويل ووكاالت األملم 
املتحدة املعنية إىل تقديم الدعم الالزم للمهجرين 
السلوريني ولسلوريا والبلدان املضيفة لضمان 
حق املهجرين يف العودة إىل وطنهم، والتخيل عن 
ممارسة التضليل لتشويه صورة األوضاع داخل 
البالد من خالل الرتويج لحل إعادة التوطني عىل 

حساب حل العودة.

المقداد: عودة الالجئين السوريين تتعرض لتسييس علنيرايتس ووتش: السعودية تفرض عقابا جماعيا على عائلة معارض



بع�د الترصيحات الغري مس�ؤولة الت�ي أدىل بها وزير خارجي�ة العراق 
واك�د فيها ان العراق مازال بحاجة إىل القوات األمريكية، وعزا ذلك بأنه 
الغ�راض التدريب وتطوير الخ�رات ، إضافة إىل أن الوجود العس�كري 
لداع�ش الزال يش�كل خطرا ع�ى العراق حس�ب تعبري وزي�ر خارجية 

حكومة العراق .
 فصائ�ل املقاومة اإلس�امية من جهتها  اعت�رت أن هذه الترصيحات 
ماهي إال تري�ر للوجود األمريكي ومنحه الرشعي�ة للبقاء ،كما عرت 
عن رفضها لهذا الوجود بكافة أشكاله، وأن ماتتفق عليه الحكومة فإن 
فصائل املقاومة التلتزم به ، وياتي ذلك تعبريا عن عدم ثقتها باملفاوض 
العراق�ي الذي راح يرشعن م�ررات لبقاء الق�وات األمريكية أكثر مما 

ينحاز لسيادة بلده واستقاله ، فلماذا هذا الرفض ياترى؟ 
1- ان كل الش�عوب يف العالم يف املايض والحارض تس�عى لجعل بلدانها 
مستقلة وغري تابعة او تتحكم بها دول أخرى ، وتعمل بكل قوة من اجل 
نيل االستقال من  التبعية السياسية واالقتصادية والثقافية  ،والشعب 

العراقي ليس استثناء من ذلك . 
2-  بعد الجريمة األمريكية باغتيال قادة النرص  ، وبخرق سافر للسيادة 
العراقي�ة وبدون اذن الحكومة او علمها ، اتخ�ذ الرملان العراقي  قرارا 
برفض الوجود األمريكي عى االرايض العراقية ، ويس�تلزم ذلك ، العمل 
والس�عي للوص�ول إىل هذا الهدف ، وع�دم التزام الحكوم�ة بهذا القرار 
امللزم لها  اساسا  ، يجعل من اتفاقاتها مع الجانب األمريكي مرفوضة 
اذا كان�ت غ�ري مراعية ملضمون  قرار الرمل�ان ، ويحمل الحريصني عى 

استقال الباد مسؤولية مكافحة هذا الوجود بشتى السبل . 
3- ان تجربتن�ا م�ع املحتلني االمريكان ومن�ذ 18 عاما أكدت انهم وراء 

كل املأيس واملشكات واالزمات والتمزق والفتن التي حدثت يف العراق .
4- ان تجارب  الشعوب األخرى مع املحتلني ،  وخاصة  االمريكان تؤكد 
وجهة وجهة نظر جميع الوطنيني املخلصني بأن االمريكان ماجائوا إىل 
لك�ي يبقوا  الج�ل ادامة مصالحهم وتعزيزها ونهب ثروات الش�عوب ، 

لذلك يجب العمل عى اخراجهم بكل السبل . 
5- ان تجرب�ة أفغانس�تان تدحض كام وزير الخارجي�ة العراقي الذي 
عر عن رغبة حكومته باس�تمرار الوجود األمريك�ي الغراض التدريب 
وتطوير الخرات، فها هي أمريكا تركت أفغانس�تان لقمة س�ائغة بيد 
طالب�ان ، إذ بع�د 20عاما من ادعاءات التدريب ومن�ح الخرات ، انهار 
الجيش االفغاني يف الساعات األوىل للمعركة وسلم اسلحته للمجموعات 

اإلرهابية با قتال ،فاين التدريب واين الخرات؟ 
6- ان العراق اليوم هو يف اوج قوته ،  وذاك  بوجود الحش�د الش�عبي ، 
وخاصة بعد اكتسابه الخرات القتالية الكرى والتطور النوعي والكمي 
يف منظوم�ة الحش�د التس�ليحية والقتالية،  وبالخص�وص بعد تحرير 
االرايض العراقي�ة جميعه�ا م�ن براثن داع�ش األمريك�ي ، مما يجعل 
العراق  ليس بحاجة لاخرين يف مواجهة العصابات اإلرهابية.  كل هذه 
األس�باب الوجيه�ة جعلت من فصائ�ل  املقاومة  ومن ورائها الش�عب 
العراق�ي ، ت�رص عى رفضها للوج�ود األمريكي يف الع�راق وترفض كل 
الرتتيبات السياس�ية من قبل الحكوم�ة العراقية مع الجانب األمريكي  

البقاء قواته  تحت مسميات او عناوين معينة عى أرض العراق . 

لماذا نرفض الوجود األمريكي
 يف العراق ؟

  د. علي الطويل 
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بقلم/عادل الجبوري
ربما تكفي هذه الكلمات الواضحة لإلش�ارة 
إىل أّن موض�وع االنس�حاب وإنه�اء التواجد 
العس�كري األمريك�ي ع�ى األرايض العراقي 
يف�رتض أن يتص�ّدر أجن�دة برنام�ج زيارة 
الكاظمي لواش�نطن، والتي تع�د الثانية منذ 
تولي�ه املنص�ب يف 6 أيار/ماي�و م�ن الع�ام 
امل�ايض، خلف�ًا لرئي�س ال�وزراء املس�تقيل 
ع�ادل عبد امله�دي، ع�ى خلفي�ة تظاهرات 
إىل ع�دة  امت�دت  واحتجاج�ات جماهريي�ة 
ش�هور يف مختل�ف م�دن الع�راق، مطالب�ة 
بإنه�اء االحت�ال وتحقيق اإلص�اح وتقديم 

الخدمات.
وهن�اك إش�ارات أخ�رى يف ه�ذا الخصوص 
الح�ت باك�راً، م�ن بينه�ا أنَّ الوف�د الكب�ري 
ال�ذي م�ن املف�رتض أن يراف�ق الكاظمي إىل 
واش�نطن ضم عدداً ال ُيستهان به من القادة 
وزارت�ي  يف  الكب�ار  واألمني�ني  العس�كريني 
الدف�اع والداخلية وجهاز األم�ن الوطني، إىل 
جانب وزراء وخراء ومستش�ارين ومديرين 
يف مختل�ف التخصص�ات. وم�ن الطبيعي أن 
وج�ود ذل�ك العدد الكب�ري من الق�ادة، يعني 
يف ما يعني�ه أنَّ امللفات األمنية - العس�كرّية 
املتداخل�ة ب�ني بغ�داد وواش�نطن ستش�غل 
حيزاً غري بس�يط من مباحثات الكاظمي مع 

اإلدارة األمريكية.
موض�وع  يتص�دَّر  أن  ج�داً  الطبيع�ي  م�ن 
برنام�ج  موضوع�ات  قائم�ة  االنس�حاب 
الكاظم�ي، ارتباطاً بجملة عوامل وأس�باب، 
م�ن بينه�ا األج�واء السياس�ية والش�عبية 
الضاغطة بهذا االتجاه، والتي راحت تتصاعد 
وتتس�ع م�ع االس�تهداف املتك�رر للحش�د 
الش�عبي من قبل الق�وات األمريكية، وانتفاء 
وزوال املررات والذرائع التي اس�تدعت عودة 
تل�ك القوات تح�ت مظلة التحال�ف الدويل يف 

صي�ف العام 2014، بعدم�ا كانت قد غادرت 
بص�ورة نهائي�ة أواخ�ر الع�ام 2011.

وبعد حصول الكثري من املتغريات والتحوالت، 
وال س�يما بع�د اجتي�اح تنظي�م »داع�ش« 
مس�احات من الجغرافي�ا العراقية يف صيف 
الع�ام 2014، ب�دا من الرضوري ج�داً إجراء 
مراجع�ات تفصيلي�ة دقيق�ة لتل�ك التجربة 
الس�تثمارها  قوته�ا،  نق�اط  وتش�خيص 
وتوظيفه�ا يف املفاوض�ات الجدي�دة، وكذلك 
تش�خيص مكام�ن الضع�ف فيه�ا لتجّن�ب 

الوقوع بها مرة أخرى.
وبعد ت�ويّل الكاظمي رئاس�ة ال�وزراء بوقت 
قصري، انطلق الحوار االسرتاتيجي بني بغداد 
وواشنطن، إذ عقدت أوىل جوالته يف منتصف 
شهر حزيران/يونيو 2020، وعقدت الجولة 
الثاني�ة بعد حواىل ش�هرين، تزامناً مع زيارة 
الكاظمي األوىل لواشنطن يف أواخر شهر آب/

أغس�طس 2020، فيما عقدت الجولة الثالثة 
مطلع شهر نيسان/أبريل املايض.

ويف ه�ذه األيام، واس�تباقاً لزي�ارة الكاظمي 
الثاني�ة، التق�ى كب�ار املس�ؤولني العراقيني 
الجول�ة  إط�ار  يف  األمريكي�ني  نظراءه�م 
الرابعة التي ي�راد منها إنض�اج وبلورة أبرز 
محاور البحث والنق�اش بني الطرفني، لترز 
مخرجاته�ا من خال لقاء الكاظمي الرئيس 
باي�دن يف البي�ت األبي�ض يف 26 تموز/يوليو 

الجاري.
وعى امتداد 14 ش�هراً، اّتس�مت العاقة بني 
واش�نطن وبغداد بالكثري من الشّد والجذب، 
يف ظ�لِّ الرضب�ات الصاروخي�ة الت�ي كانت 
تس�تهدف الوج�ود العس�كري والدبلومايس 
األمريكي يف الع�راق، واالس�تهداف األمريكي 
للحشد الشعبي، وتوايل اإلشارات إىل عدم نّية 
واشنطن إنهاء وجودها العسكري يف العراق، 
بل إعادة تكييفه وتعديل مهامه وأدواره وفق 

مقتضيات الظروف واألوضاع.

بعب�ارة أخ�رى، كان�ت أزم�ة الثق�ة، وم�ا 
زالت، هي الّس�مة الس�ائدة يف ه�ذه العاقة، 
وخصوصاً مع تباين املواقف الرس�مية وغري 
الرس�مية العراقي�ة، وع�دم وض�وح رؤي�ة 
حكومة الكاظمي، وعدم اضطاع واش�نطن 
ب�دور ملموس بمس�اعدة بغ�داد يف مواجهة 
املشاكل واألزمات االقتصادية والصحية التي 
تعرَّض�ت له�ا عى م�دى العام�ني املاضيني، 
مثلم�ا تعّه�دت بذل�ك وف�ق اتفاقي�ة اإلطار 

االسرتاتيجي.
وبينما تشّدد قوى سياسية عديدة، إىل جانب 
تأس�يس  رضورة  ع�ى  املقاوم�ة،  فصائ�ل 
الحوار والتفاوض عى أرضية قوّية ورصينة، 
تك�ون القضي�ة املحورية واألساس�ية فيها 

إنه�اء التواج�د العس�كري األمريك�ي ب�كلِّ 
أش�كاله ومظاه�ره، ووض�ع أط�ر وهياكل 
مناس�بة للعاقات السياس�ية واالقتصادية 
واألمني�ة والثقافية بني الطرفني، بما يحفظ 
الس�يادة الوطني�ة ويعززها، يذه�ب املوقف 
الحكوم�ي العراق�ي باتج�اه التماه�ي م�ع 
التوج�ه األمريك�ي القائ�ل بتحوي�ل امله�ام 
القتالية للوجود العسكري يف العراق إىل مهام 
استش�ارية وتدريبية، مع إعادة نرش القوات 
وتوزيعه�ا، ارتباط�اً بحس�ابات أمنية، وهو 
ما كش�فت عنه مؤخراً صحيفة »بوليتيكو« 
األمريكي�ة، نقاً عن مصادر خاّصة، إذ أّكدت 
يف تقاري�ر له�ا »أّن إنه�اء املهم�ة القتالي�ة 
للقوات األمريكية لن يش�مل انس�حابها من 

العراق، والخّطة تش�مل بقاء عدد محدد من 
الجن�ود يف العراق لتقديم الدعم اللوجيس�تي 
واالستش�اري«، وهو ما يتطاب�ق تماماً مع 
ترصي�ح الكاظمي الوارد يف الس�طور األوىل، 
وال�ذي ضّمن�ه إش�ارة إىل حاجة الع�راق إىل 
الحماية الجوي�ة األمريكية، أي أن الس�يادة 
س�تقترص ع�ى األرض دون الس�ماء، فضاً 
عن ترصيحاٍت لوزير الخارجية العراقي فؤاد 
حس�ني غداة توجهه إىل واش�نطن األس�بوع 
املايض، ق�ال فيها: »نحت�اج إىل دعم القوات 
فل�ول  مواجه�ة  يف  ومس�اندتها  األمريكي�ة 

داعش«.
مستش�ارون  ق�ال  س�ابقة،  أوق�ات  ويف 
مقربون إىل الكاظمي إنه سيتم »التأكيد عى 
الس�يادة الوطني�ة يف املفاوضات مع الجانب 

األمريك�ي، م�ن دون التطرق بش�كل مبارش 
إىل انس�حاب الق�وات األمريكي�ة«. وبالفعل، 
الث�اث،  االس�رتاتيجي  الح�وار  ج�والت  إنَّ 
�زت عى مح�اور وموضوعات سياس�ية  تركَّ
وأمنية واقتصادية وثقافية متنوعة، لم يكن 
موضوع االنس�حاب متص�دراً فيها، وهو ما 
ول�د ردود أفعال سياس�ية وش�عبية رافضة 
اخت�ال  بس�بب  ومعرتض�ة،  متحّفظ�ة  أو 
األولويات، إذ إنَّ املطلب املهم واألساس يتمّثل 
بإنهاء التواج�د األجنبي - األمريكي، وهو ما 
ش�دَّدت عليه املرجعية الديني�ة، وطالبت به 
س�احات التظاهر الس�لمي، وأق�ره الرملان 
يف الخام�س من ش�هر كان�ون الثاني/يناير 
املايض، ورشعت الحكومة الس�ابقة برئاسة 

عادل عبد املهدي بالعمل عليه.
وما يعزز التباين الكبري بني املواقف الرسمية 
وغري الرس�مية العراقية، هو م�ا تراه الكثري 
م�ن النخ�ب والش�خصيات السياس�ية، بأن 
 11 يف  انطل�ق  ال�ذي  االس�رتاتيجي  الح�وار 
حزيران/يونيو املايض بني بغداد وواشنطن، 
وبجوالت�ه األرب�ع، ومعه�ا زي�ارة الكاظمي 

األوىل، ل�م يك�ن مش�ّجعاً، ألن�ه ابتع�د ع�ن 
املوضوعات والقضايا الجوهرية األساس�ية، 
وراح ي�دور ح�ول ملف�ات تأت�ي يف الدرج�ة 
الثانية أو الثالثة من حيث األهمية واالهتمام 

واألولوّي�ة.
وُيقال إنَّ رس�ائل واضح�ة ورصيحة وصلت 
إىل الكاظم�ي عندم�ا كان يتهي�أ للتوّج�ه إىل 
مواصل�ة  أراد  إذا  أن�ه  فحواه�ا  واش�نطن، 
مس�ارات ذلك الحوار، فينبغي له أخذ مجمل 
املاحظ�ات والتحفظ�ات املطروحة من قبل 
كّل األط�راف بعني االعتب�ار. ويف الوقت ذاته، 
عليه أن ال يس�تكني للّضغوطات واملساومات 
األمريكي�ة، وأن ال يصدق كثرياً وعود ساس�ة 
البي�ت األبي�ض وتعهداته�م، ألن موض�وع 

الس�يادة الوطنية يتصدَّر قائم�ة األولويات، 
برصف النظر عن أّي حسابات خاصة.

أن  يس�تدعي  ذل�ك  كّل  إنَّ  أخ�رى،  بعب�ارة 
يتص�ّدر ملف إنه�اء الوج�ود األجنبي قائمة 
املوضوع�ات التي سيناقش�ها الكاظمي مع 
املس�ؤولني األمريكيني، فمن دون حس�م هذا 
املل�ف بصورة تعي�د كامل الس�يادة الوطنية 
للباد، س�تبقى كل امللفات والقضايا األخرى 
معلّقة، ومن غري املمكن حس�مها، وسيكون 
الحوار االس�رتاتيجي بني الطرفني عقيماً وال 
ج�دوى من�ه، ما ل�م يرتكز ويتمح�ور حول 
مطلب خ�روج القوات األمريكي�ة من الباد، 
علم�اً أنَّ تفعي�ل ذل�ك املطلب يعّد أح�د أبرز 
مه�ام الحكوم�ة الحالي�ة، إىل جان�ب إجراء 
االنتخاب�ات املبكرة واس�تعادة هيب�ة الدولة 
وتلبي�ة املطال�ب الش�عبية املرشوع�ة الت�ي 
طرحت خال الحراك الجماهريي السلمي يف 

ترشي�ن األول/أكتوب�ر 2019. 
وال ش�كَّ يف أنَّ الح�وار بني واش�نطن وبغداد 
ينبغ�ي أن يفيض إىل اتفاقيَّة جديدة ش�املة 
تمّث�ل خارطة طري�ق وإطاراً يحدد ويرس�م 

مس�ارات العاق�ة املس�تقبلية واتجاهاته�ا 
وس�ياقاتها، انطاق�اً من املصال�ح الوطنية 
العليا، مع األخذ بعني االعتبار حقائق املشهد 
اإلقليم�ي الع�ام وموقع العراق في�ه وتأثريه 
في�ه وتأثره ب�ه. ويف حال لم ت�أِت مخرجات 
زي�ارة الكاظم�ي الثاني�ة لواش�نطن يف هذا 
الس�ياق، وما لم تضع النقاط عى الحروف، 
فإن املشهد سيكون مهيأً للمزيد من التعقيد 
الش�هور  ولع�ل  األوراق.  وخل�ط  والتأزي�م 
الخمس�ة املقبل�ة م�ن ه�ذا الع�ام س�تمّثل 
الخ�ط الفاص�ل ب�ني مرحلت�ني، وال س�يَّما 
أنَّ االنتخاب�ات الرملاني�ة املبك�رة باتت عى 
األبواب، وينتظر أن تف�رز حقائق ومعادالت 

وتوّجهات جديدة.

الكاظمي في واشنطن .. أّي اإلرادات ستنتصر ؟

تدخالت وانسحابات
بقلم/بثينة شعبان

من املهّم جداً لدولنا املترّضرة ولشعوبنا التي تدفع األثمان 
القي�ام بإج�راء مراجعات علمي�ة وواقعية ل�كّل التدّخات 
األمريكي�ة يف البلدان العربي�ة، وعّما أنزلت ه�ذه التدّخات 
من كوارث وس�فكت من دماء وخرّبت ما بنيناه يف بلداننا، 
وأيضاً علينا دراس�ة دوافع ونتائج جرائمها وانس�حاباتها 
ح�ني يحدث ذل�ك؛ إذ لم يع�د كافياً عى اإلط�اق أن نعيش 
الح�دث اليومي بذهني�ة املياومة، وننتقل م�ن يوم إىل آخر 
دون أن نس�تخلص ال�دروس والع�ر والتي يج�ب أن تؤّثر 
بش�كل فّعال عى رؤيتنا لواقعنا ومستقبلنا وعى قراراتنا. 
فكم�ا ق�ال املرح�وم رم�زي كارك: »ال أحد يعل�م حني تّم 
تفجري برج�ي التج�ارة العامليني يف نيويورك مل�اذا اختارت 
الوالي�ات املتحدة أن تّتجه بالغزو إىل أفغانس�تان وبعد ذلك 
إىل الع�راق يف خّط�ة تضّمنت اجتياح س�بع بلدان يف خمس 
س�نوات«. كم�ا أن�ه ال أحد ي�درك تمام�اً حقيق�ة الدوافع 
األمريكية لانسحاب من أفغانستان يف هذا التوقيت بالذات 
وبهذه الطريقة، وإن كانت هذه الدوافع تتكّش�ف للمعنيني 
واملهتّم�ني من خال ارتدادات هذه االنس�حابات عى الدول 
املج�اورة وع�ى العاقات اإلقليمي�ة والدولية. ول�م تتّم إىل 
حّد اليوم دراس�ة عاقة التدخات واالنس�حابات العدوانية 
األمريكية بالعقوبات التي تفرضها عى البلدان ذاتها أو عى 
غريها من البلدان. إّن هذه األسئلة وكثرياً غريها بحاجة إىل 
مراكز أبحاث تس�تخلص الدروس والع�ر، وتقّدم مفاهيم 
وطرائ�ق تفكري وتخطي�ط تكون، وبدون ش�ّك، ذات قيمة 
جليل�ة للدول الت�ي تعاني من هذه التدخ�ات أو العقوبات 

أو كليهما. 
كما قال رمزي كارك لم يعلم أحد ما هي عاقة أفغانستان 
أو العراق بأح�داث 11 أيلول/ س�بتمر يف الواليات املتحدة 
األمريكي�ة، ورغم أّن األس�باب الت�ي قّدموها لغ�زو هذين 
البلدين خارج إطار األمم املتحدة برهنت أنها أسباب كاذبة 
وال صّح�ة لها، ف�إّن العالم اس�تكان ألّن الوالي�ات املتحدة 
تشّكل القوة العسكرية األعظم يف العالم، أي أّن منطق القوة 
ه�و الذي طغى عى ردود أفعال املجتم�ع الدويل. لقد كانت 
ذرائ�ع غزو أفغانس�تان تتلّخ�ص بمحارب�ة اإلرهاب الذي 
رضب يف نيويورك، والقضاء عى طالبان بعد اجتثاث جذور 
القاع�دة، ولكّن ما حدث بعد 20 عام�اً من ذلك االّدعاء هو 
أّن الواليات املتحدة س�ّلمت أفغانستان وحدودها مع الدول 
املجاورة إىل طالبان، قاصدًة ربما أن تفّجر قنبلة طالبان يف 
وجه روسيا والصني وإيران، وأن تشّجع أّي إسام متطرّف 
يرك�ن يف غرب الصني عى التش�ابك والتع�اون مع طالبان 
لزعزعة اس�تقرار الص�ني وتهديد وحدته�ا، وطبعاً الصني 
أك�ر وأقوى من أن يؤثر عليها مثل ه�ذا التهديد، ولكن قد 
يش�غلها ويبّدد بعض مواردها. واملقارنة واجبة بني وضع 
أفغانس�تان قبل الغزو األمريكي يف ذلك البلد، ووضعها بعد 
ذلك، وحتى وضع أفغانستان منذ خمسينيات القرن املايض 

ووضعه�ا اليوم ألّن هذه املقارنة تره�ن باألرقام الكوارث 
املجتمعية والسياس�ية واالقتصادية والرتبوية التي خلّفها 
ه�ذا الغزو عى الش�عب األفغاني املس�لم، والتي تحتاج إىل 
عق�ود وميزاني�ات ضخم�ة وتنظي�م وإرادة للتخلّص من 

عواقبها وإعادة بناء البلد من جديد. 
ويف مث�ال أق�رب إىل واقعنا العربي، وإىل م�ا نخره ونعرفه 
ع�ن ه�ذا الواقع، يمك�ن لن�ا أن نتفّحص الغ�زو األمريكي 
يف الع�راق، وأن نس�تخلص من�ه النتائج الت�ي تنطبق عى 
معظ�م البلدان الت�ي تعرّضت ملثل هذا الغزو العس�كري يف 
أوقات مختلفة من التاريخ. إذ رغم كّل الش�وائب والهنات، 
فق�د كان العراق العزيز البل�د العربي الذي يخّرج املفّكرين 
والعلماء والش�عراء، وكان س�وق املتنّبي يف بغداد الس�وق 
الوحي�د يف العالم املتخّص�ص بالكتب فق�ط، وكان العراق 
البلد القارئ الذي يضمن طباعة آالف النس�خ من أّي كتاب 
يصدر م�ن املغرب إىل الكويت ألّن العراق القارئ س�يتكّفل 
ب�رشاء معظ�م ه�ذه النس�خ، وكان�ت إنج�ازات العلم�اء 
العراقي�ني قد أوصلت العراق إىل مراح�ل متقّدمة يف البحث 
العلمّي، وكان التعليم يف العراق من أفضل النظم التعليمية 
يف العالم العربّي، ولكّن الغزو األمريكي للعراق، والذي حدث 

تح�ت راي�ة تفكيك أس�لحة الدم�ار الش�امل، والتي برهن 
الزم�ن أاّل وجود له�ا، اس�تهدف البنية التحتي�ة العراقية، 
والعلم�اء العراقيني والجيش العراق�ي والحزب واملنظمات 
واآلثار وكّل فئات الش�عب الذين تّم إفقارهم وقتل وتهجري 
املايني منه�م، وكتب الحاكم العس�كري األمريكي، بريمر، 
دس�توراً يضمن عدم قدرة العراقيني عى توحيد صفوفهم 
وبالتايل توحيد جهودهم إلجهاض كّل ما أتى به املس�تعمر 
م�ن نوايا تقس�يمية وتخريبية تحّقق للمس�تعمرين نهب 

النفط العراقي.
ما نراه اليوم يرهن عى أّن االنس�حاب األمريكي من الدول 
الت�ي تدّخلت بها ق�د ال يقّل خطورة عن الغ�زو ألّنه ُصّمم 
ليضم�ن اس�تمرار البلد عى الش�اكلة الت�ي أنتجها كّل من 
الغ�زو والعقوب�ات مكّب�ًا كّل الطاقات، ومش�ّكاً مصدر 
تهديد دائم لكّل من تس�ّول له نفسه بتحدّي هذه الخارطة 
الت�ي وضعها املس�تعمر ويرشف ع�ى تنفيذها للس�نوات 
وربم�ا للعقود القادمة. وال بّد أن نذكر أيضاَ أّن هذه البلدان 
الت�ي عان�ت م�ن الغ�زو العس�كري األمريك�ي، والتي من 
املفرتض أنها تشهد انسحاباً لهذا الوجود العسكري سوف 
تبق�ى جاثمة تحت العقوبات األمريكية إىل ما ال نهاية، وال 

يقّدم هؤالء املستش�ارون املختارون لإلرشاف عى استعادة 
صحة البلد أّي اقرتاح لرفع هذه العقوبات أو رشح لتأثريها 
املدّم�ر عى حياة الش�عوب. وبه�ذا تبقى العقوب�ات جزءاً 
من مخططات االنس�حاب الذي يكفل بق�اء البلد جاثمة يف 
أتون الفقر والتخلّف، ويضمن نهب ثرواتها لصالح الغازي 

املحتّل عى مدى العقود القادمة. 
ه�ذه ه�ي حقيق�ة االدع�اءات األمريكي�ة بن�رش الحّري�ة 
والديمقراطي�ة، والح�رص ع�ى حق�وق اإلنس�ان، ولو أّن 
الظروف تس�مح لباحثني صادقني أن يدرسوا هذه الحاالت 
م�ن الغ�زو إىل االنس�حاب والعقوبات عى بل�دان عديدة يف 
العال�م، لتوّصلوا إىل نتائج تغ�رّي مفاهيم البرشية مرة وإىل 
األبد، وتس�توجب إعادة كتابة التاريخ العاملي كي ال تنش�أ 
األجي�ال القادمة وه�ي تمضغ األكاذي�ب ذاتها والقصص 
املضلّل�ة واملنفصل�ة تماماً ع�ن الواقع والت�ي تدفع ثمنها 
ش�عوب بلداننا دماً وحرقًة وحرسًة ومعاناًة ال نهاية لها يف 
كافة املج�االت ووفق أقىس املعايري اإلنس�انية للمعاناة. ال 
ش�ّك أّن هذا م�رشوع بحثي كبري ومهّم، أرج�و أن يلتقطه 
ذوو الكف�اءة ويعمل�ون عى تأسيس�ه ألنه م�ن الرضورة 

بمكان لنا وألوالدنا وأحفادنا من بعدنا. 

قبل أيام من حلول موعد زيارته للواليات المتحدة األميركّية، أدلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
بتصريحات صحافية، قال فيها: »إن العراق ال يحتاج إلى قوات أميركية قتالية، وإنما إلى مساعدة تدريبية واستخبارية« 

مؤّكدًا أن الهدف من زيارته المقررة لواشنطن في 26 تموز/يوليو الجاري ، »يتمثل بتنظيم العالقات األميركية 
العراقية وانسحاب القوات القتالية، ألن قواتنا أصبحت جاهزة«.

قوى �ضيا�ضية عديدة �إىل جانب ف�ضائل �ملقاومة توؤكد على �رضورة تاأ�ضي�ض �حلو�ر و�لتفاو�ض على �أر�ضية 
قويّة ور�ضينة وتكون �لق�ضية �لأ�ضا�ضية �إنهاء �لتو�جد �لع�ضكري �لأمريكي بكلِّ �أ�ضكاله ومظاهره

�أزمة �لثقة ما ز�لت هي �ل�ّض��مة �ل�ض��ائدة يف �لعالقة مع �مريكا وخ�ضو�ض��اً مع تباين 
�ملو�قف �لر�ضمية وغري �لر�ضمية �لعر�قية وعدم و�ضوح روؤية حكومة �لكاظمي

م��ا نر�ه �لي��وم يربهن على �أّن �لن�ض��حاب �لأمريكي م��ن �لدول �لتي تدّخلت به��ا قد ل يقّل 
خطورة عن �لغزو لأنّه �ُضّمم لي�ضمن بقاءه م�ضدر تهديد د�ئم
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اعتبرتها »األفقر« على مر العصور !

الرياضة النيابية تنتقد مشاركة العراق 
في األولمبياد وتصفها بالمتواضعة

ليس�ت ُدعابة عندم�ا نقول أن كل م�ا تبقى عىل االس�تحقاق األهم 
للكرة العراقية سوى 34 يوماً فقط قبل أن نواجه الشمشون الكوري 
ع�ىل أرضه وبني جماهريه يف أوىل مباريات املجموعة األوىل املؤّهلة اىل 
نهائي�ات كأس العال�م قطر 2022 يف وقت أن رصيد اس�تعدادنا لهذا 
الح�دث هو صفر! ال م�درب ، وال منهاج إع�دادي وال رؤية فنية وال 
دافع معنوي يس�تنهض عوام�ل الثقة بالنفس س�واء للجماهري أو 
حت�ى العبي املنتخ�ب الوطني مّم�ن كانوا يمثلون خي�ار كاتانيتش 

املُقال رّساً واملستقيل يف العلن..!
أي إلتف�اف ع�ىل املنط�ق والعقل تحاول أن تس�ّوقه وزارة الش�باب 
والرياض�ة بالتضام�ن والتعاون مع الهيئة التطبيعي�ة عندما ُيرهن 
مص�ري تأهل ط�ال انتظاره 35 عام�اً باالعتماد ع�ىل رضبات الحظ 
ع�ى أن تنجح نظرية العالج الس�حري املفرتض تح�ت تأثري ُمخدِّر 
التعاق�د مع امل�درب العاملي املوعود ليخرجوا ه�م يف النهاية من ُعنق 
الزجاج�ة منترصين بال مس�ؤولية س�واء فش�لت املهّم�ة أم حدثت 

املُعجزة املنتظرة وتأهل املنتخب اىل بطولة قطر!
كان م�ن املف�رتض أن يوّجه حديثن�ا نحو الهيئ�ة التطبيعية كجهة 
اختصاص، لكن صمتها بالرد عن كل االقاويل واالتهامات التي أكدت 
وجود تأثري للوزير عدنان يف قرار تسمية املدرب القادم وهو أيضاً ما 
بدى جلياً يف املؤتمر املش�رتك الذي عقد يف األسبوع املايض سيضطرّنا 

اىل توجيه الخطاب للوزير بصفته الوظيفية ونقول بكل رصاحة:
اىل متى س�تبقى إجراءاتنا مقّيدة وفقاً الجتهادات ش�خصية تفتقد 
التخطي�ط والدراس�ة والق�رار الجمع�ي؟ وم�ا دور اللجن�ة الفنية 
وتقييمها س�واء للمدرب الس�ابق أو ما تتطلّب�ه املرحلة القادمة من 
اس�تعداد واختيار للقيادة الفنية املناس�بة؟ ومل�اذا نحاول أن نصّور 
مس�ؤوليتنا وواجبنا برغ�م اجراءتنا الخاطئة وكأنه�ا إنجاز فردي 

أقرب اىل اإلعجاز؟!
أل�م يكن حدي�ث الوزير وتقييمه لش�خصية كاتانيت�ش ورفضه أي 
تدّخ�ل يف عمله دليالً عىل أن هناك نّية وعزم بإقالته من دون التطّرق 
اىل مس�ألتني تش�ّكالن قصوراً إدارياً يف عمل الهيئة التطبيعية، األوىل 
ع�دم االيفاء بااللتزام املادي للمدرب، والثانية الفش�ل يف تس�وية أي 
خ�الف مع إدارات األندية وعدم س�حب تلك الخالفات نحو معس�كر 
املنتخب، وبالتايل فإن انسحاب كاتانيتش لم يكن مفاجئاً بل منتظراً 
ومبّيت�اً، وعلي�ه كان من املفرتض أن يكون لدى ال�وزارة خياراً بديالً 
جاهزاً وسيولة مادية تحت اليد وتقريراً فنياً من اللجنة الفنية تحّدد 
جميع املتطلّبات والخيارات املطروحة قبل أي إجراء يستهدف الكادر 
الفني، خاصة أن املس�احة الزمنية يف وقتها كانت متاحة ومناس�بة 
إليجاد البديل وامليض نحو الرشوع بإعداد مناسب يليق بسمعة أسود 

الرافدين لكن ما حدث يثري االستغراب والحرية!
ما زاد من توتر املش�هد حول مصري منتخبنا يف التصفيات الحاسمة 
هو توجي�ه األنظار نحو خي�ار املدرب األجنبي وجعله�ا قضية رأي 
عام تش�غل الجماه�ري، وكأن مس�ألة التأهل ترتبط باس�م وتاريخ 
ذل�ك امل�درب يف حني أن اح�رتام الوق�ت بالتهيؤ بات ش�كلياً وتهيئة 
األجواء والظروف غاب�ت عن أذهان املعنيني حتى أن الوزارة والهيئة 
التطبيعي�ة تباطأتا يف التح�رّك بقّوة نحو االتحاد ال�دويل إللغاء قرار 
نقل مباري�ات املنتخب خارج البلد بع�د زوال كل مربّرات اصدار هذا 
القرار وضمان حق االس�تضافة عىل مالعبنا سواء يف أربيل أم كربالء 
كخيار بديل إن رفض االتحاد الدويل اس�تضافتها يف البرصة تحت أي 

ذريعة.
باختصار .. بحس�اب الوقت والظرف وم�رّبرات ما ُطرح حول ما آل 
الي�ه مصري املنتخب، فإن املس�ؤولية للخروج من املأزق باتت تطّوق 
ال�وزارة والهيئ�ة التطبيعية وفوىض م�ا يجري تش�ّكل نكبة إدارية 
ال ُتغتف�ر حتى وإن أثم�رت النهايات عن التعاقد م�ع خرية املدربني 
العاملي�ني! فالعملية برّمته�ا ال تتعدى حس�ابات املراهنة عىل عامل 
الحظ، وأخطاء املنافس�ني، وغرية الالعب�ني إن أردنا التأّهل اىل كأس 
العال�م ألنه م�ا تبقى من زمن ال ُيجّهز منتخباً رشس�ًا منافس�اً وال 
يس�مح ألذك�ى املدربني م�ن تطبيق أف�كاره وهو بالواق�ع ال يمتلك 

فرصة اختيار الالعبني!

الى متى يا وزير الرياضة؟

رعد العراقي

قررت لجنة املس�ابقات يف الهيأة 
التطبيعي�ة إقامة مب�اراة القوة 
الجول�ة  يف  والح�دود  الجوي�ة 
الثامن�ة والثالث�ني ي�وم األربعاء 
املقب�ل، يف ملعب الش�عب الدويل 

بالساعة الثامنة مساًء.
واجتمعت الهي�أة التطبيعية مع 
الرشك�ة املنظمة لحف�ل اختتام 
الدوري للموس�م ٢٠٢٠-٢٠٢١، 

التطبيعي�ة  عض�و  بحض�ور 
اس�عد الزم واألمني العام محمد 
فرح�ان، وممثل وزارة الش�باب 
دائ�رة  ع�ام  مدي�ر  والرياض�ة 
طال�ب  واملحافظ�ات،  األقلي�م 

املوسوي.
وتن�اوَل االجتماُع، وف�ق البيان، 
حف�ل  منه�اج  تطبي�ق  آلي�ة 

االختتام بانسيابية عالية.

رأى الرئي�س االس�بق لن�ادي الرشط�ة الري�ايض 
ري�اض عبد العباس، أن ادارة الرشطة خيبت آمال 

جماهري القيثارة يف املوسم املايض.
وق�ال عب�د العب�اس، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
العراقي« إن »جماهري الرشطة، تش�عر بالخذالن 
بع�د اجتم�اع ادارة الن�ادي م�ع وزي�ر الداخلي�ة 
ووزي�ر الش�باب والرياض�ة، كونه لم يك�ن ملبياً 

لطموحهم«.
واوض�ح، أن »الجمي�ع يبحث ع�ن مصلحته االن 
وال اح�د يفكر بابن�اء الن�ادي والجماهري، خاصة 
وان ميزاني�ة الن�ادي تفوق ميزاني�ة بطل الدوري 

وال�كأس ن�ادي الق�وة الجوي�ة«.
يذك�ر ان الرشطة خرج هذا املوس�م خال الوفاض 

دون تحقيق لقب الدوري املمتاز وكأس العراق.

التطبيعية تحدد موعد مباراة 
الختام في الدوري الممتاز

رئيس نادي الشرطة السابق يتهجم 
على االدارة الحالية

لجنة اإلنضباط تقرر إلغاء عقوبة 
المدرب مؤيد جودي   

أرجع رئي�س لجنة الش�باب والرياض�ة الربملانية 
عباس عليوي املشاركة املتواضعة للبعثة العراقية 
2020، إىل الرصاع�ات الت�ي  يف أوملبي�اد طوكي�و 

شهدتها اللجنة األوملبية يف املرحلة السابقة.
وقال عليوي، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »نش�اط اللجنة األوملبية علق ملا يقرب من عام 

كامل«.
وأض�اف: »من بعدها حدث�ت تقاطعات من خالل 

االنتخاب�ات الخاص�ة باملكت�ب التنفي�ذي وإعادة 
االنتخاب�ات، مم�ا كل�ف الرياض�ة العراقي�ة زمنا 
طوي�ال كان�ت فيه ش�به معطل�ة، إضاف�ة لتأثري 

جائحة كورونا«.
وب�نّي أن تعليق نش�اط األوملبية س�نة كاملة وفق 
الق�رار 140 وض�ع االتح�ادات الرياضية يف حرج 

وحد من تطور املنافسات.
ولف�ت إىل أن تعطي�ل إق�رار املوازن�ة ورصف املال 

املخصص لها أيضا أس�هم بش�كل آخ�ر عن تأخر 
وص�ول مخصص�ات الالعب�ني واملدرب�ني.

وأش�ار إىل أن الرياضة ستشهد عهدا جديدا يف ظل 
إقرار قانون االتحادات الرياضية الجديد وتطبيقه 
س�ينهي حالة ال�رصاع عىل املواقع، كما س�يمنح 

حرية الترصف لالتحادات.
ورصح ب�أن رئي�س اللجن�ة األوملبية ف�ور عودته 
س�يناقش الوض�ع الع�ام للرياضة م�ع مجموعة 

خ�رباء لوض�ع خارط�ة طري�ق لل�دورة األوملبية 
املقبلة.

يش�ار إىل أن بعثة الع�راق يف دورة األلعاب األوملبية 
يف طوكيو ش�هدت مش�اركة ثالثة رياضيني فقط 

وهي األفقر عىل مر العصور.
دورة  يف  املش�اركون  الالعبي�ون  جمي�ع  وخ�رج 
االلعاب االوملبي�ة يف العاصمة اليابانية طوكيو من 

تحقيق اي منجز.

أعلَن م�درب املنتخب األوملبي العراقي لكرة 
القدم، التش�يكي مريوس�الف سوكوب، 
الت�ي  األولي�ة  املنتخ�ب  قائم�ة  ع�ن 
ستخوض املعسكر التدريبي يف كربالء 
ابت�داء م�ن الي�وم الثالث�اء، وحت�ى 
الس�ادس من ش�هر آب املقبل. وقاَل 

املدي�ر اإلداري للمنتخ�ب االوملب�ي، جلي�ل صالح، يف 
بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه إن »املدرب 
س�وكوب اختار قائمة أولية للمنتخب مؤلفة من 51 
العب�ًا من العبي الدوري العراق�ي املمتاز، للتواجد يف 

معسكر كربالء الذي سيقام اليوم الثالثاء«.
والثانوي�ة  األولي�ة  املنتخ�ب  »قائمت�ي  ان  وب�ني 

ستقس�مان ع�ىل مجموعتني أثناء معس�كر كربالء، 
م�ن أجل إتاحة الفرص�ة للمدرب ومالك�ه التدريبي 
املس�اعد لالط�الع ع�ىل مس�تويات جمي�ع الالعبني 
املدعوي�ن قبل اإلعالن عن القائمة النهائية للمنتخب 

تحضرياً لالستحقاقات املقبلة«.

مدرب األولمبي يختار القائمة األولية استعدادا لمعسكر كربالء

ق�ررت لجن�ة االنضب�اط يف الهيئ�ة التطبيعي�ة، الغاء 
عقوبة املدرب مؤيد جودي. وذكرت الهيئة التطبيعية، 
يف بيان تلقت »املراقب العراقي« أن »لجنة االنضباط 
يف الهيئة التطبيعية، عقدتن اجتماعاً ملناقش�ة طلب 
االعتذار املقدم من قبل املدرب ) مؤيد جودي( عما بدَر 
منه س�ابقاً تجاه الهيئة التطبيعي�ة«. وأضاف البيان: 
»ول�دى طلب رئي�س الهيئة التطبيعي�ة مراجعة القرار 
عىل إثر تنازله عن شكواه السابقة ، ناهيك عن تقديمه 
االعت�ذار ، ولك�ون الصلح س�يد األحكام ، 
ل�ذا تقرر إلغ�اء العقوبة عن 
امل�درب ) مؤي�د جودي 
اس�تناداً  وذل�ك   ،  )
 ( امل�ادة  ألح�كام 
135 ( انضب�اط 
املادة  وبداللة   ،
 )  2  /  118  (

انضباط«.
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أعلن نادي برشــلونة امس االثنني، تسوية جميع 
املنازعــات املهنية واملدنية املفتوحــة مع الالعب 
الدويل الربازييل نيمار دا سيلفا، »بشكل ودي وبعيدا 

عن القانون«.
وكشف الربسا يف بيان: »وقع النادي والالعب اتفاقا 
إلنهاء اإلجراءات القانونية العالقة بني الجانبني: 3 

دعاوى مهنية ودعوى مدنية«.
كان نيمار قــد ارتدى قميص الفريــق الكتالوني 
بني 2013 و2017، قبل أن يرحل إىل باريس ســان 
جريمان بعد أشــهر قليلة من تجديــد عقده مع 
البلوجرانا، يف صفقة أدت إىل اشــتباك قانوني بني 

الطرفني.
ولم يستطع نيمار تحقيق هدفه من االنتقال صوب 
باريس ســان جريمان، حتى اآلن، حيث فشــل يف 
الفوز مع الفريق بلقــب دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم.
ومنذ انتقاله إىل حديقة األمراء، كثر التقارير حول 
رغبته يف العودة إىل ناديه السابق برشلونة، قبل أن 

ينهي الجدل بتجديد عقده مع النادي الفرنيس

شريدان  السويرسي  مستقبل  حسم  املنتظر  من 
شاكريي مع ليفربول، خالل األسبوع الجاري، 

اإلسبانية  األندية  العديد من  اهتمام  وسط 
واإليطالية بالظفر بخدماته.

وقدم شاكريي مستويات جيدة بقميص 
اليورو، هذا  ســويرسا يف منافســات 
الصيــف، مســجاًل 3 أهــداف يف 5 
مباريات، ليقود منتخب بالده إىل ربع 

النهائي.
»ســكاي  شــبكة  وبحســب 
سبورتس«، سبق أن اهتم كل من 
إشــبيلية وفياريال بضم الالعب، 
البالغ من العمــر 29 عاًما، عىل 

ســبيل اإلعارة، لكنهمــا اآلن باتا 
يريدانه بصورة نهائية.

الصفقة، حيث  أيضا عىل  وينافس التسيو ونابويل 
يراقبان شاكريي ويتواصالن مع ممثليه.

ويتبقى يف عقد السويرسي مع ليفربول عام واحد، 
ومع ذلك يملك الريدز خيار تمديده لعام إضايف.

وانضم شــاكريي لليفربول من ستوك سيتي، قبل 
3 ســنوات، ولعب دوًرا يف تتويــج الفريق بلقبي 
الربيمريليــج ودوري أبطال أوروبــا، إال أن معظم 

مشاركاته جاءت كبديل.

تعــرض املنتخب البحريني للخســارة الثانية عىل 
التوايل يف منافسات كرة اليد للرجال بدورة األلعاب 
األوملبية املقامة حاليا يف العاصمة اليابانية طوكيو 
أمام نظــريه الربتغايل 25 - 26 ضمــن مباريات 

الجولة الثانية من املجموعة الثانية.
وكان املنتخــب البحريني قد أنهى الشــوط األول 
لصالحه بنتيجــة 15 - 14، لكن املنتخب الربتغايل 
نجح يف حســم املباراة لصالحه بعد فوزه 12 - 10 

يف الشوط الثاني.
وكان املنتخب البحرينــي قد خرس يف الجولة األوىل 
أمام املنتخب السويدي 31-32، فيما كان املنتخب 

الربتغايل قد خرس أمام نظريه املرصي 31 - 37.
و يحتــل املنتخب البحريني املركــز الخامس قبل 
األخري بدون رصيد من النقاط، فيما يحتل املنتخب 

الربتغايل املركز الرابع برصيد نقطتني.

أعلن نادي باريس  سان جريمان  عرب صفحته 
الرسمية عىل تويرت عن رحيل أحد العبيه خالل 

فرتة االنتقاالت الصيفية الجارية.
واكد النــادي البارييس إعــارة حارس املرمى 
أوملبيك  إىل صفوف  إنوسنت  الشاب، غاريسون 
فان، أحــد أندية دوري الدرجــة الثانية حتى 

نهاية املوسم املقبل يف صيف 2022.
إنوســنت قد لعب املوســم املنرصم يف  وكان 

صفوف كان، حيث شارك فقط يف 3 مباريات.
ويضــم الفريــق البارييس حاليــا 5 حراس 
مرمى، هــم كيلور نافاس، ســريجيو ريكو، 
ألكسندر لوتيلييه، مارسني بولكا باإلضافة إىل 

جيانلويجي دوناروما.
يذكر أن إنوسنت انضم إىل صفوف سان جريمان 
يف 2015 كناشئ صغري عمره 15 عاما، ووقع 

عىل أول عقد احرتايف يف 2018.

أصبحت الرباعة الفلبينية هيدييل دياز أمس االثنني 
أول فائزة بميداليــة ذهبية أوملبية يف تاريخ بالدها 
بعد تفوقها يف وزن 55 كيلوجراما يف منافسات رفع 

األثقال للسيدات يف ألعاب طوكيو.
ويف املشاركة الرابعة لها يف األوملبياد حققت الرباعة 
البالغ عمرها 30 عاما 224 كيلوغراما يف املجموع 

لتسجل رقما قياسيا أوملبيا.
التــي أخفقت يف  ونالت الصينيــة لياو كيويون، 
معادلــة رقمها القيايس العاملــي، الفضية بعد أن 
حققــت 223 كيلوجراما يف املجموع بينما حصلت 
رباعة قازاخستان زولفيا تشينشانلو عىل الربونزية 
وفازت تشينشــانلو  بمجمــوع 213 كيلوغراما. 
بالذهبيــة يف ألعاب لنــدن 2012 لكن يف 2016 تم 
تجريدها من ميداليــة بعد أن أخفقت يف اختبارات 

منشطات بعد إعادة فحص عينات.

يستعد مانشســرت يونايتد للتحرك من أجل تعزيز دفاعه من الدوري اإلسباني، 
بعد اقرتابه من حسم صفقة فاران من ريال مدريد.

وحســب صحيفة دييل ميل، فإن املان يونايتد يستهدف ضم مدافع إشبيلية، 
جول كوندي، هذا الصيف.

وتواجد كوندي يف قائمة املنتخب الفرنيس الذي شــارك يف اليورو هذا الصيف، 
وأصبح من أفضل املدافعني الشــباب يف أوروبا منذ انضمامه إىل إشبيلية يف عام 

2019 قادًما من بوردو.
وتهتم العديد من األندية، بضم جول كوندي، عىل غرار تشيليس وتوتنهام وريال 
مدريد، إال أن املان يونايتد بات مســتعًدا للتقدم بعرض رسمي لضمه إىل قلعة أولد 

ترافورد.
ويملك كوندي، ميزة اللعب يف أكثر من مركز، حيث يمكنه اللعب يف مركز الظهري األيمن، 

ويتمسك إشبيلية ببقاء مدافعه الفرنيس الذي يرتبط بعقد ممتد حتى عام 2024.

برشلونة ينهي 
خالفاته مع نيمار 

املدافع بشكل ودي  تــريي،  جون  أعلن 
اإلنجليزي السابق، عن تركه 
مهمته كمدرب مســاعد يف 
صفوف أستون فيال، بعد 3 
ســنوات قضاها يف صفوف 
دين  للمدرب  الفني  الجهاز 
البالغ  سميث. وانضم تريي 
من العمر 40 عاًما لصفوف 
أســتون فيال كالعب يف عام 
2017، وشارك يف 32 مباراة 
 ،)2018  -2017( موسم  يف 
مدرب  إىل  يتحــول  أن  قبل 

مساعد لسميث يف شهر أكتوبر 
من عام 2018. وقال تريي يف ترصيحات ملوقع أستون فيال: »كان 
من دواعي فخري قضاء السنوات الثالث املاضية يف أستون فيال، 
ولكن أشعر اآلن أن هذا هو الوقت املناسب التخاذ القرار الصعب 
بالرحيل«. وأضاف: »فكرت بجدية يف مستقبيل خالل هذا الصيف 
وخطتي اآلن هــي قضاء بعض الوقت مع أرستــي، وأتمنى أن 
أحصل عىل بعض الدعوات لزيارة األندية واملدربني يف أوروبا، من 

أجل تطوير هديف كي أصبح مدرًبا«.
وبدوره علق سميث عىل قرار تريي: »أشعر بخيبة األمل لخسارة 
جون، ولكني أتفهم وأحرتم قراره، لقد لعب دوًرا بارًزا يف نجاحات 
النادي يف السنوات املاضية، وال أشــك يف أنه سيصبح من أفضل 

املدربني، وأتمنى له األفضل يف مستقبله«.

تيري دخل أستون فيال 
العبا ليخرج مدربا !

أندية إسبانية وإيطالية 
تسعى للظفر بشاكيري

البحرين تخسر للمرة 
الثانية على التوالي

في كرة اليد

جيرمان يعير حارسه 
الشاب مجددًا

دياز تحقق أول 
ذهبية أولمبية في 

تاريخ الفلبين

فاران وكوندي يقتربان 
من المان يونايتد 

يرص مانشســرت ســيتي عىل امليض يف خططه، 
املتعلقة بفرتة االنتقــاالت الصيفية الحالية، رغم 
ظهور ادعاءات جديدة بشــأن مخالفة 

قوانني اللعب املايل النظيف.
صــن«  »ذا  صحيفــة  وذكــرت 
أن  االثنني،  امــس  الربيطانيــة، 
إمكانية  يســتبعد  لم  الســيتي 
ضم ثنائــي املنتخب اإلنجليزي، 

هاري كني وجاك جريليش، يف صفقتني قد تتعدى 
قيمتهما اإلجمالية 225 مليون جنيه إسرتليني.

وتم يف األســبوع املايض رفض طلب مانشســرت 
ســيتي، ملنع ظهور ترسيبــات جديدة بخصوص 
مخالفة النادي قوانــني اللعب املايل النظيف، التي 

وضعها االتحاد األوروبي لكرة القدم )يويفا(.
وتجري رابطة الدوري اإلنجليزي املمتاز تحقيقها 
الخاص يف هــذا املوضوع، املســتمر منذ عامني 

ونصف العام.
وكان يويفا قد قرر معاقبة مانشســرت ســيتي، 
بحرمانه من املشاركة يف املسابقات األوروبية ملدة 
عامني، قبل أن يربح النادي اإلنجليزي اســتئنافه 
لدى محكمــة التحكيم الرياضية )كاس(، يف وقت 
سابق هذا العام. ويأمل مانشسرت سيتي أن تتضح 
إمكانية ضم كني  أكرب، بخصوص  الصورة بشكل 

وجريليش، عقب انتهاء إجازة الالعبني.

وحصل الســيتي يف الصيف املايض عىل 45 مليون 
جنيه إســرتليني، نظري التخيل عن األملاني لريوي 

ساني لصالح بايرن ميونخ.
كما جمع حتى اآلن 50 مليون جنيه إسرتليني، من 
صفقات بيع العبني خالل الصيف الحايل، إىل جانب 
حصوله عىل 11 مليونا مــن صفقة انتقال العبه 
بوروسيا دورتموند  السابق، جادون سانشو، من 

إىل مانشسرت يونايتد.

السيتي مصر على التعاقد مع هاري كين وجريليش بـ 225 مليون استرليني

اســتقر آرســنال عىل التعاقد مع أحد العبي 
ريال مدريد، إذا فشل يف ضم اإلنجليزي جيمس 
ماديسون، العب ليسرت ســيتي، هذا الصيف، 

بحسب تقرير صحفي إنجليزي. 
ويتطلع آرسنال لضم صانع ألعاب، وقد وضع 
ماديســون عىل رأس املرشــحني لتعزيز هذا 
املركز، ورغم أن إيســكو العب ريــال مدريد 
أرخص ســعرًا، إال أن نجم ليسرت سيتي خيار 

يستحق العناء من وجهة نظر النادي اللندني.

ووفًقا لصحيفة »دييل إكسربيس« الربيطانية، 
فإن آرســنال قد يلجأ لخيار إيسكو، خاصًة أن 

عقده سينتهي مع الريال يف الصيف املقبل. 
وأضافت الصحيفة أن ليسرت سيتي حدد مبلًغا 
مالًيا كبريًا، نظري االســتغناء عن ماديســون، 

وهو ما يعقد املفاوضات مع الجانرز.
وأكــدت الصحيفة أن ريال مدريــد لن يمانع 
يف بيع إيســكو، يف ظل رغبة فلورنتينو برييز، 
رئيس النادي، يف توفري األموال لحســم صفقة 

كيليان مبابي، نجم باريس سان جريمان.
وكان تقرير صحفي إســباني، قد كشف عن 
موقــف إيســكو أالركون، العب وســط ريال 

مدريد، من مغادرة املرينجي هذا الصيف.
ديبورتيفو«  »مونــدو  صحيفــة  وبحســب 
اإلســبانية، فإن إيسكو يتمسك بالحصول عىل 
فرصة أخرية مــع ريال مدريــد، تحت قيادة 

اإليطايل كارلو أنشيلوتي يف املوسم املقبل.
وينتهي عقد إيســكو يف ســانتياجو برنابيو 

بنهاية املوسم املقبل، وكان ريال مدريد يأمل يف 
بيعه هذا الصيف، لتحقيق ربح مادي، خصوصا 
بعد تراجع مســتواه، وابتعاده عن املشــاركة 

بشكل أسايس.
وعاد إيســكو للمشاركة يف اســتعدادات ريال 
مدريد يف للموســم الجديد، بحالة بدنية مميزة 
ومختلفة تماًما عن التي ظهر عليها عىل مدار 
املوسم املايض، حيث يأمل يف تغيري الصورة التي 

أُخذت عنه يف آخر موسمني.

فشــل التعاقــد مــع ماديســون يضــع ايسكــو علــى طاولـــة آرسنـــال

فرض بطل العالم سبع مرات الربيطاني لويس هاميلتون 
نفســه عىل حلبة برشــلونة بعدما نجح فريقه يف لعبة 
اإلســرتاتيجية متقدماً عىل ريد بول وسائقه الهولندي 
ماكس فريستابن يف جائزة إسبانيا الكربى، ثالث مراحل 
بطولة العالم للفورمــوال واحد. وحقق هاميلتون فوزه 
الـ98 يف مســريته والثالث هذا املوســم والسادس عىل 
الحلبة اإلســبانية، منها خمســة توالياً، ليتساوى مع 

صاحب الرقم القيايس األملاني ميكايل شوماخر.
وحّل زميله الفنلنــدي فالتريي بوتاس ثالثاً، فيما وصل 

سائق فرياري شارل لوكلري من موناكو رابعاً.
وعزز هاميلتــون صدارته يف ترتيب الســائقني مع 94 
نقطة وبات يتقدم بفارق 14 نقطة عن فريستابن الذي 
حصد إىل نقاط املركز الثاني، نقطــة أرسع لفة بعدما 
دخل إىل املنصات للتزود بإطارات ملســاء إثر خسارته 
صدارته. وأقيم سباق إســبانيا أمام حواىل ألف مشاهد 
ضمن خطوة رفع حالة الطوارىء املفروضة يف البالد منذ  

أكتوبر املايض.

هاميلتون يتوج بجائزة
إسبانيـا الكبــرى
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محمود درويشالثقافـي

أنا من هناك ويل ذكريات.. 

ولدت كما تولد الناس.. 

يل والدة وبيت كثري النوافذ

.. يل إخوة.. أصدقاء.. وسجن بنافذة باردة..

 ويل موجة خطفتها النوارس..

 يل مشهدي الخاص.. يل عشبة زائدة.. 

ويل قمر يف أقايص الكالم، ورزق الطيور، وزيتونة خالدة

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

عيل الوردي
إن مش�كلة النزاع البرشي هي مش�كلة املعايري واملناظري 
قب�ل أن تكون مش�كلة الح�ق والباطل ، وم�ا كان الناس 
يحس�بون أنه نزاع بني حق وباطل، هو يف الواقع نزاع بني 
حق وح�ق آخر ، فكلُّ متنازع يف الغال�ب يعتقد أنه املحق 
وخصم�ه املبطل، ولو نظ�رت إىل األمور من نفس الزاوية 
الت�ي ينظر منها أي متنازع لوجدت ش�يئاً من الحق معه 

قليالً أو كثرياً.
إن اإلنس�ان قد يطلب الحقيقة أحيانا ولكنه ال يس�تطيع 
أن يعث�ر عليه�ا وهو مضط�ر . . إذن أن يخل�ق بأوهامه 

حقيقة خاصَة به تعينه عىل حل مشاكل الحياة.
املجتمع البرشي ال يمكن توحيده عىل رأي واحد، فالتنازع 

البرشي طبيعة إجتماعية ال مناص منها.

  علي نوام الزاملي 

زهراء ناجي

زهراء ناجي

انتظار لوحات فنية من 
أدوية منتهية 

الصالحية في كربالء

املراقب العراقي/املحرر الثقايف...
أن: »فعالي�ات املهرجان تنطلق مطلع آب املقبل وتس�تمر 
لغاي�ة الثام�ن منه، ع�ىل مس�ارح س�مرياميس والنجاح 
والنقاب�ة« منوه�ا اىل أن »حفل االفتتاح يب�دأ بممثلني عن 

محافظات العراق املشاركة يف املهرجان«.
وأش�ار إىل أن »مسرية س�تنطلق من فندق اقامة الضيوف 
اىل س�ينما س�مرياميس، حي�ث تج�ري فعالي�ات االفتتاح 
وتستقبلهم موسيقى ش�عبية ولوحة استعراضية بعنوان 
»الوش�اح« تألي�ف وتصميم وتدريب وإخ�راج ضياء الدين 
س�امي، وبع�د الكلمات، تق�دم مرسحية ب�وق إرسافيل«.
وأكد جودي أن أربعمائة مرسحي عىل طول خارطة العراق 
سيش�اركون يف املهرج�ان ال�ذي يقام بمبادرة م�ن الهيئة 

العربية للمرسح«.
ولف�ت اىل، إن »املهرج�ان يه�دف اىل تنش�يط املهرجانات 
املحلي�ة ودعمها عربي�ا«، الفتا إىل »أنه يق�ام بمبادرة من 

الهيئ�ة العربية للم�رسح بموجب اتفاقية معه�ا والعراق 
تاسع دولة عربية تربم هكذا اتفاقية للتعاون«.

واوضح، أن »مهرجان ، يضم ثمانية عرش عرضا مرسحيا، 
منه�ا عرشة ع�روض ضمن املس�ابقة الرس�مية وثمانية 
عروض موازية، تعزز بجلسات نقدية يومية وندوة رئيسة 

بعنوان »املرسح واملدينة«.
وبني، أن »الجلس�ات تتن�اول مفاهيم مرسحي�ة متعددة، 
يف س�ت ندوات، باالضافة اىل دراسات عن العروض، فضالً 
عن إقامة معرض تش�كييل نوعي للمخرج املرسحي صالح 
القص�ب وافتت�اح م�رسح النقابة الجدي�د ونصب ترشين 

للفنان فاضل وتوت«.
ولفت إىل أن »نقابة الفنانني أصدرت أربعة كتب، وس�تقيم 

لها حفالت توقيع خالل املهرجان«.
وأكد أن »اهمية املهرجان تكمن يف جمع ش�مل املرسحيني 
العراقي�ني م�ن الش�مال اىل الجن�وب، بواق�ع أربعمائ�ة 

شخصية، وبرعاية من رئيس الجمهورية برهم صالح«.
وأش�ار إىل أن »املهرجان سيشهد توزيع جوائز مالية قيمة 
ألفضل عرض متكامل وافضل ممثل وافضل ممثلة وافضل 
مخرج«، مشريا اىل أن »املشاركني بتمويل مهرجان العراق 
الوطني للمرسح هم رئاس�ة الجمهوري�ة والهيئة العربية 
للمرسح وهيئة االعالم واالتصاالت والبنك املركزي ورابطة 
املص�ارف الخاص�ة العراقية«.ب�دوره، قال عض�و اللجنة 
التحضريية للمهرجان رئيس الش�عبة املرسحية يف النقابة 
ضياء الدين س�امي يف ترصيح ل�)املراق�ب العراقي( : يبدأ 
االفتتاح بنقل الوفود من محل إقامتهم يف فندق فلس�طني 
مرييدي�ان، اىل قاع�ة االحتفال يف س�ينما س�مرياميس، يف 
موكب من س�يارات تراثية وموس�يقى شعبية«، مشريا اىل 
أن »فق�رات الحف�ل تعمد بع�رض من ن�وع الدرامادانس، 
تحمل عنوان »الوشاح« والذي يدور حول وشاح يرسق من 

فتاة، فيهب االهايل بحثا عنه.

وأوض�ح س�امي: أواري معنى الس�ر والعفة يف الوش�اح، 
وه�ي قيم تس�فح بس�قوطه وتت�الىش بضياع الوش�اح، 
إن�ه عرض ذو تأويلي�ة موجهة لواقع الحال الذي يعيش�ه 
العراقي�ون اآلن« مبين�ا: بعده�ا تلقى الكلمات الرس�مية 

وتعرض مرسحية بوق ارسافيل.
يف االطار ذاته أعلنت نقابة الفنانني العراقيني عن تش�كيل 

لجنة تحكيم ملهرجان العراق الوطني للمرسح.
وذكر بيان للنقابة تلقته )املراقب العراقي(:أنه »تم اختيار 
لجن�ة تحكي�م متمي�زة للع�روض املرسحية املش�اركة يف 
املسابقة الرسمية ملهرجان العراق الوطني للمرسح الدورة 
األوىل )دورة س�امي عب�د الحمي�د(، وقال مدي�ر املهرجان 
الفنان حاتم عودة، أن »الفنانة شذى سالم ستتوىل رئاسة 
لجن�ة التحكيم باالضاف�ة اىل عضوية لي�ىل محمد ومحمد 
سيف وباس�م قهار ومحمود أبو العباس وكامريان رؤوف 

ويارس الرباك وعواد عيل«.

آب المقبل.. انطالق فعاليات مهرجان العراق الوطني المسرحي 
بمشاركة 18 عرضا و400 فنان

بعد سنوات من االنتظار حققت نقابة الفنانين، 
حلم المثقفين العراقيين بالدورة االولى من 

مهرجان العراق الوطني للمسرح.. دورة سامي 
عبد الحميد، بالشراكة مع الهيأة العربية للمسرح.

وقال رئيس المهرجان نقيب فناني العراق د. جبار 
جودي في تصريح لـ)المراقب العراقي( :

جبار جودي

شكسبير كتب السيناريو قبل قرون من اختراع السينما

»يوم ينتفض عصفور« محاكاة ساخرة للواقع

إبراهيم العريس  
لع�ل ما يدعو إىل الدهش�ة أكثر من 
الفني�ة  املس�رية  يف  آخ�ر  أي يشء 
للمخرج أورس�ون ويلز هو ارتباط 
اس�مه باس�م الكات�ب  املرسح�ي 
ويليام شكس�بري بش�كل قاطع، إذ 
يعترب كثر م�ن الباحثني والنقاد أن 
ويل�ز شكس�بريي إىل ح�د التخمة، 
م�ع أن�ه لم يحق�ق س�وى فيلمني 
مقتبس�ني مبارشة من مرسحيات 
س�ّيد امل�رسح العامل�ي، إضافة إىل 
فيل�م جمع فيه ش�تات ش�خصية 
شكس�بريية م�ن مرسحي�ات عدة 
وآخ�ر تح�دث في�ه ع�ن تصويره 
لواحد م�ن الفيلمني، وهو املعروف 

باسم »تصوي���ر عط��يل«.
يتعل�ق  أم�ر  الواق�ع  يف  وهن�اك   
بانتس�اب ويلز إىل شكسبري يتعدى 
ك�ّم األف�الم التي »تش�اركا« فيها، 
وربم�ا يمك�ن اختصاره بم�ا قاله 
ويل�ز مرة وك�رره بعد ذل�ك مرات، 
وه�و أنه يعترب شكس�بري أعظ��م 
ك���اتب للس�يناريو السينمائي يف 

تاريخ الفن الساب��ع.
 وويلز ق�ال هذا م�ن دون أن يرّف 
له جفن، متجاهالً القرون الطويلة 
رحي�ل  بي�����ن  م����رت  الت�ي 

شكسبري ووالدة فن السينما. 
مهم�ا يكن، هو ف�رّس األمر يومها 
قائالً ما معن�اه يف املفهوم الويلزي 
 Top إن  له�ا  والكتاب�ة  للس�ينما 
امل�رء   of FormBottom of Form
»هامل�ت«  صاح�ب  إىل  بالنس�بة 
و«عطي�ل«، »لي�س يف حاجة إىل أي 
نق�ل تقني للنص، حتى يصبح هذا 
صالحاً ألن ُيصّور س�ينمائياً... كل 

م�ا يحت�اج إليه املرء ه�و أن يضع 
الكامريا أمام املمثلني ويصّور«.

طبع�اً، يب�دو هذا ال�كالم من قبيل 
املغ�االة، ال س�يما يف كالم مخ�رج 
اقتب�س واحداً م�ن أق�وى وأجمل 
مرسحي�ات  أرب�ع  م�ن  أفالم�ه، 
جمعها معاً لشكس�بري، وهو فيلم 
»فالس�تاف«، لكننا يف الحقيقة إن 
دققن�ا يف ه�ذا ال�كالم، س�نج���د 
أن ويل�ز لم يبتعد ع�ن الحقيق��ة 

كثرياً. 
ولعل الدليل األوىف عىل هذا، هو امليل 
الدائم لدى السينمائيني إىل اقتباس 

أعم�ال ش�اعر اإلنجلي�ز وكاتبهم 
األعظم. 

فشكس�بري لم يكتِف بأن ُتنقل كل 
أعماله إىل الشاش�ة، بل تجاوز هذا 
كثرياً، إذ إن أعم�����اله الرئيسة، 
ومعظ�م أعمال�ه الثانوي�ة أيض�اً، 

ُنقلت عرشات املرات لكل منها. 
وعرشات املرات هذه ال تشمل سوى 
الج�زء الب�ارز من »جب�ل الجليد«، 
إذ ثم�ة مقاب�ل كل فيل�م يحقق أو 
نص يقتب�س، أعمال كثرية ال تعلن 
ع�ن نفس�ها أو ع�ن انتس�ابها إىل 
أعمال شكس�بري، بحي�ث يبدو من 

املس�تحيل وضع الئحة نهائية بما 
تدين به الس�ينما - كل الس�ينما - 

لشكسبري، يف كل مكان وزمان.
وإذا كان�ت املراجع األكثر موثوقية 
تتح�دث ع�ن نح�و 500 اقتب�اس 
رس�مي ومعلن ألعمال شكسبريية 
يف  ف�إن  الكب�رية،  الشاش�ة  ع�ىل 
الع�دد  أن  نف�رض  أن  إمكانن�ا 
الحقيق�ي م�ن املحتم�ل أن يص�ل 

إىل م�ا ب�ني ثالثة آالف 
عم�ل،  آالف  وأربع�ة 
معلن أو غري معلن، إذ 
ين�در أن يوجد بلد لم 

ينتج الس�ينمائي����ون من أبنائه 
أفالم�ًا تمّت بصل����ة م�����ا إىل 

شكسبري. 
ولنئ كان- بالتايل- من املس�تحيل، 
وضع الئحة عاملية نهائية بالسينما 
الشكس�بريية، يمك�ن االتكال عىل 
اللوائ�ح األكث�ر رس�مية، أي التي 
تتحدث عن اقتباس�ات شكسبريية 

رصيحة ومعلنة يف السينما.

عند ص�ال�ة ال�تم�ني
ف�ي م�ط�ار أحالمي

اكون منتشياً من الحزن
ث�م�الً

بعد ما رشبُت كأس االنتظار
جلسُت عىل اريكة الوج�ع

 اق�دام�ي خيوط متباعدًة 
مسبل اليدين 

اض�ع م�ع�طف�ي  بجانبي 
فيه قل�م�ي وف�ك�راً م�عط�ل 

ورغ�ي�ف خ�ب�ز ن�ب�ي�ل
وبقايا جريدًة فيها السياَب ينعٰى نفسُه

 )لك الحمُد مهما اس�ت�طال الب�الء( 
وانظر إىل باب العودِة

 كي أعانقك ح�د االنصهار 
وت�ربدنا  ال��دم��وع

 ال باس  ان احمل حقائبك
 رشط 

اال تعود أدراجك مرًة أخرٰى
حينها سأخربك عن النهر

 فلم يعد معطاًء 
و ورود ضفافه

ق��د ت�حول�ت ال�ى ش�م�وع
ل�تنري الطريق إىل اللصوص

وبعدما ذابت
 ص��ارت عجينة  انفجار

قتلت الطالب واملربون 
وبعثرت أفكارهم عىل الرصيف 

فعلقها الجدار!!! 
ق�رأت إحداها 

ف�ك�ان�ت أسئلة امتحان 
اجب عن خ�....... اس�.......  ..قط

التشظي قتل الكلمات 
 بعثر االسئله عىل الجدار 

لم يبقى سوى س�ؤاالً واحد 
إمالء الفراغات 

ولكن ليس بالفراغات
سوف تتكون لديك سلسله فراغات 

اخ�ت�ي�ارها  ينتمي _ ال ينتمي
ت�ق�اط�ع _ ات�حاد

ي�س�اوي _ ال ي�ساوي
 الَن املتجه��ات � واملحصلة بالتجربة 

ُت�ش�كل مجموعة خالية 
 ن�ت�اج�ها ض��ي��اع.  

املراقب العراقي/ متابعة...
بطريق�ة ممي�زة وملفت�ة، يح�ّول الطال�ب مخلد 
حبي�ب يف املرحلة الرابع�ة بكلي�ة الصيدلة جامعة 
كربالء، الدواء إىل لوحات فنية نالت إعجاب الكوادر 
التدريسية والطلبة والحارضين خالل معرض فني 
أقيم يف جامع�ة كربالء.وقال حبيب إنه »ش�ارك يف 
مع�ارض فني�ة مختلفة ون�ال يف املهرج�ان الرابع 
الذي أقامته جامعة كربالء املركز األول بعمل عبارة 
ع�ن لوحة فنية تضم فئ�ات املجتمع العراقي كافة 
بجميع أطيافه الدينية واالجتماعية والسياس�ية«.
وأضاف، أن »رس�الة الفن تكم�ن يف إيصال الفكرة 
بطريقة مختلف�ة وممتعة تبه�ر اآلخرين برؤيتها 
ول�ذا قررت أن أعمل ش�يئاً ممي�زاً يجمع بني الفن 
والتخص�ص ال�درايس الذي أزاول�ه فالحت يل فكرة 
صناع�ة لوحة فسيفس�ائية تمثل ش�عار الصيدلة 
ال�ذي يتك�ون من ص�ورة أفع�ى تلتف ع�ىل كأس 
زجاجية ولكن بطريقة مختلفة ليس�ت لها عالقة 

باأللوان واألصباغ وإنما باألقراص والكبسوالت«.
وتابع، أن »املواد الطبية التي اس�تخدمتها يف عميل 
ه�ي مواد منتهي�ة الصالحية يف طريقه�ا لإلتالف، 
حي�ث جمعتها ورتبتها يف ش�كل جميل تم لصقها 
للمحافظ�ة عليه�ا م�ن عوام�ل الزم�ن كالحرارة 
والرطوب�ة، فتحول�ت اىل عم�ل فن�ي ن�ال إعجاب 

اآلخرين من أساتذة وطلبة وزائرين«.

محمد العرابي
تأتي رواي�ة »ي�وم ينتفض عصف�ور« للمغربي 
محمد شيكر دار حنظلة 2021 � 298 صفحة من 
ال« 1988،  القطع املتوس�ط، بعد رواي�ات »الدجَّ
و«الرج�ل الذي ال ظ�ل ل�ه« 1991، و«الرافض« 
2002، كمح�اكاة س�اخرة لواق�ع ع�ي ع�ىل 
القب�ض، يصعب الحفاظ عليه كم�ا كان، مثلما 
تصعب استعادته، دون اإلساءة إليه، باعتبار أنه 
متغري باستمرار، محكوم بتاريخي هراقليطي ال 
يس�تعيد حدثا مرتني بالكيفية نفسها، لذلك فإن 
محاوالت السارد تأبيد الزمن الطفويل يف األماكن 

الحدودية تبوء دائما بالفشل، وترك غصة مريرة 
يف املرتحل نفسه عرب األزمنة واألمكنة، الحقيقية 
واالفراضي�ة. ولك�ي نوض�ح صعوب�ة االنتقال 
ب�ني األزمنة يكفي أن نش�ري إىل التأجيل املتكرر، 
والرهاب الذي كان يتملك الس�ارد لتنفيذ زيارته 
لألماك�ن والفض�اءات، التي احتضن�ت طفولته 
األوىل ملعرفته، بل ليقينه أنه س�يفقد جزءا مهماً 
ف عنه وطأة  م�ن كياٍن ظلَّ يرعاه ويتعهده ليخفِّ
الحارض واملصري البائس لوطن مشرك، أو بحكم 
التاريخ االس�تعماري ومخلفاته، لوطنني )جوج 
بغال( ضيَّعا أنفس�هما وتاها ول�م يعرفا طريق 

الرجوع.
تحاك�ي رواية »يوم ينتفض عصفور« ظاهريا، 
الس�رية الذاتية، وليست هي تماما من حيث إن 
التخييل هنا يحتل مس�احة ال يستهان بها، وال 
يس�عى العمل الروائي إىل املطابق�ة بني زمنني، 
أحدهم�ا حصل فع�ال، واآلخر ترس�مه اللغة يف 
إيحاء منها بالوفاء ملا جرى من أحداث ووقائع، 
كم�ا يحدث يف ال�رسد التاريخ�ي؛ ومن حيث إن 
زم�ن الحكي يس�تغرق يوما واح�دا عىل أقىص 
تقدي�ر، لرحلة ه�ي األقرب إلين�ا زمنيا )صيف 
الع�ام 2018، يف ظل الج�و االجتماعي املحتقن 

لح�راك ج�رادة( كم�ا أن الس�ارد ال يتماه�ى 
تماما م�ع صوت الطفل الذي غ�دا كبريا اآلن، 
ويس�تطيع أن يأخذ الكلم�ة ويناقش ويجادل 
ويتبن�ى املوقف األيديولوج�ي التنويري، لذلك 
يظل الطفل جزءا من الس�ارد، أو منتميا إليه، 
دون أن يعن�ي ذل�ك أن�ه هو هو، ألن الس�ارد 
الذي يعيش اختناق�ا اآلن يعطي الكلمة لذلك 
الطف�ل متى ما كان ذل�ك رضوريا، كنوع من 
التنفي�س، وكي يعرب عن نفس�ه ويس�تطيع 
أن يواصل حياة عاش�ها عىل الحدود املغربية 

الجزائرية.
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تمــوز27من ذاكرة االيام

بغداد تتحرك نحو كردستان لوقف »النزيف المالي«

ظل الصليبيون يف املدينة حتى سنة ١٢٩١، ويعد 
»يوحنا األول ســيد إبلني«، من أشــهر الحكام 
الذين حكموا بريوت، وهو يلقب »بســيد بريوت 
العجوز«، وقــام ببناء قرص »آل إبلني«، وترميم 
املدينة بعــد املعارك املتعددة مــع صالح الدين 

األيوبي.
ويف مثل هذا اليوم ١٢٩١/٧/٢٧ تم فتح مدينة 
بريوت اللبنانية وتحريرها من قبضة الصليبيني 
عىل يد الجيش املرصي وذلك إبان الُحكم امللوكي 

ملرص يف عهد الُسلطان ”املنصور قالوون«.
وكان أول انتصــار للدولــة اململوكيــة ضــد 
املنصورة  انتصارهــا يف معركة  الصليبيني هو 
وإيقاعهم امللك الفرنيس ”لويس التاسع” زعيم 
الَحملة الصليبية الســابعة أسرياً لدرجة أنه لم 

ُيفرج عنه إال بعد أن تعهد بأال يقصُد شــواطئ 
دول اإلسالم مرة أخرى عىل اإلطالق.

وقد واصل بعد ذلك القائــد اململوكي ”الظاهر 
بيربس” الحرب ضد الصليبيني ووضع برنامجاً 
طموحــاً للقضاِء عليهم وطردهم من الشــام 
حيــُث بدأت هجماته و َحَمالتــه يف وقٍت ُمبكر 
ِمن توليه الَســلطنة فاستطاع أن ُيتوج أعماله 
بفتح و تحرير ”مدينة إنطاكية” يف عام 666هـ 
– ١٢68م بعد أن ظلــت رهينة ىف قبضة األرس 

الصليبي عىل مدى أكثر من ١٥٠ عاماً حيُث ُيعد 
ذلك أكرب انتصار ســاحق قد حققه املُسلمون 
عىل الصليبيني منذ موقعة حطني واسرتداد بيت 

املَقدس.
الــروس ضد  املماليــك قتالهم  ثم واصــل 
”املنصور قالوون”  الُسلطان  الصليبيني ىف عهد 
الذي توىل الَســلطنة ىف عام 6٧8هـ – ١٢٧٩م 
واســتوىل عىل ”ِحصن املرقب” سنة 684هـ – 
١٢8٥م ُثم تمكن بعد ذلك من اســرتداد ”مدينة 
الالذقيــة” عام 686هـــ -١٢8٧م وأيضاً فتْح 
مدينــة طرابلس بعــد ِحصاٍر دام شــهرين ىف 
688هـــ – ١٢8٩م ثم تلتها بعــد ذلك مدينتي 
بريوت وجبلــة ولم يتبق للصليبيني يف الشــام 
ُمطلقاً ســوى ُمدن عكا وصيدا وعثليت وبعض 

املُدن الصغرية.
وجدير بالذكر أن بعد وفاة »الُسلطان قالوون« 
َخلََفــُه عىل الَســلطنة ابنــه ”األرشف خليل” 
الذي اســتطاع أن يطوي آخر صفحة للُحروب 
الصليبية عىل يديه وأن ينهي الفصل األخري من 
القصة الدامية لها يف بالد الشــام بعدما بدأ يف 
االستعداد ملواصلة القتال ضد الصليبيني وإتمام 
ما كان والده قد بدأه و هو فتح ”عكا” و إنهاء 

الوجود الصليبي تماماً ىف تلك املنطقة.

ويف الوقت الراهن تحاول القوى االســتعمارية 
العودة مجدداً للهيمنة عىل لبنان، ولعلَّ فرنســا 
أبرز دولة تحاول إحيــاء ذلك الحلم، عرب فرض 

الوصاية عىل اللبنانيني.
وأبــرزت زيارة الرئيــس الفرنــيس إيمانويل 
ماكرون الثانيــة إىل لبنان، يف 3١ آب ٢٠٢٠، إثر 
انفجار مرفأ العاصمة بريوت، دالئل واضحة عىل 
مضمون االســرتاتيجيات السياسية الخارجية 

لباريس باملنطقة.
ومن املعروف أن سوريا قد ُتركت بعد انفصالها 
عن الدولة العثمانيــة يف أعقاب الحرب العاملية 
األوىل تحت الحماية الفرنسية، وقد كانت لبنان 
حينذاك مندمجة داخل سوريا ويعيش بداخلها 

الدروز واملسيحيون املوارنة واملسلمون.
وجرى ذلــك قبل أن يظهر لبنــان عىل مرسح 
التاريخ كبلد جديد تحت اسم »لبنان الكبري« يف 

األول من أيلول عام ١٩٢٠، باقرتاح من فرنسا.
وتتزامن زيارة ماكرون مع الذكرى املئوية لهذا 
اإلعالن، وهو ما يكشف تخطيط فرنسا ملستقبل 

لبنان عىل مستوى الخطاب.
واختار ماكرون األول من أيلول الحايل، باعتباره 
الذكــرى املئوية التي انفصلــت فيها لبنان عن 
الدولة العثمانية ودخلت تحت االنتداب الفرنيس 
ليبدأ فيه مباحثاته مع السياسيني داخل الدولة 
ويعمل عىل إعادة تشــكيلها تحت شعار »بداية 

جديدة للبنان«.
وذلك بخالف ٢٢ ترشيــن الثاني )١٩43( حيث 

استقلت فيه لبنان عن فرنسا.
ويشري توقيت هذه الزيارة إىل مدلول عميق، كما 
أنها تشكل مرحلة جديدة يف السياسة الفرنسية 
القائمة عىل الحنني للحقبة االستعمارية والتي 

ترغب فرنسا يف تنفيذها من رشق البحر األبيض 
املتوسط إىل منطقة الرشق األوسط.

التي استمرت لسنوات  األهلية  الحرب  وأظهرت 
واألزمة  السياســية،  واالضطرابــات  طويلة، 
اإلرسائييل،  الغــزو  ومحاولــة  االقتصاديــة، 
والقضية الســورية، الضعف املوجود يف هيكل 

الدولة اللبنانية.
وعرب كل هــذه الظروف، وجدت فرنســا ثغرة 
القديم واالســتعماري  أمامها لفرض خطابها 
الرشق  بـ«ســويرسا  املوصــوف  لبنــان  عىل 

األوسط« تحت ستار مقرتح سيايس جديد.
وجدير بالذكــر، أن لبنان، الذيُ نثرت بذوره مع 
مؤتمر »ســان ريمو« )١٩٢٠(، حيث تقاسمت 
كالً مــن بريطانيــا وفرنســا منطقة الرشق 

األوسط، قد تأســس عىل حالة من الصعوبة يف 
اإلدارة.

وتتمثل تلك الصعوبة يف تصارع العنارص العرقية 
بالبلد عىل املســتويات االجتماعية والسياسية 
واالقتصادية لصالح الدول االستعمارية بدال من 

العمل عىل وجود بنية قوية للدولة.
ولذلك فإن لبنان، عىل وشــك الدخول يف مرحلة 
جديدة مليئة باملشــاكل وبنفس املحتوى، حتى 
ولو تغري شــكله من خالل هــذه الزيارة وما 

ستخلفه من تأثري.
ويف زيارته األوىل للبنان بعد االنفجار، أكد ماكرون 
عىل رضورة القيام بإصالحات اقتصادية وتغيري 
الحكومة وإعادة تصميم السياســة من جديد، 

وذلك بدالً من إظهار حسن النية.
وشــكلت هذه الترصيحات، التي جاءت يف وقت 
لم يتم فيه الوصول بعد إىل جميع األشــخاص 
تحت األنقاض، أوىل الدالئل عىل أن فرنســا ترى 
األزمة التي تمر بهــا البالد بمثابة فرصة يجب 

استغاللها.
وكانت املواضيع املتناولــة أثناء زيارة ماكرون 
الثانية لبــريوت، عبارة عن مســائل تعرب عن 
إرشاف فرنســا عىل لبنان وليس زيارتها دوليا، 

وتوجيه األوامر لها أكثر من مد يد العون.

وقد تجىل ذلك يف مناقشة الوضع العام للمصارف 
البنانية والتوجيه برورة االتفاق مع صندوق 
النقد الدويل وطرح اقرتاحات جميع قادة الرأي 
السيايس املتعلقة بمستقبل البالد، بشكل كتابي 

إىل ماكرون.
ومثلما هو الحال اليوم كانت فرنســا قد جاءت 
باألمــوال عقب نهايــة الحــرب العاملية األوىل 
وأعلنت نفســها »منقذة لبنان« وأسست أثناء 
ذلك نظاما يقوم عىل املذهبية بالبلد، وال يمكنه 

االستقالل بأي حال من األحوال.
وقد تأسس نظام الوصول إىل املناصب والتمثيل 
السيايس يف لبنان عىل االنقسامات العرقية التي 
تتأجج عىل فرتات وتتأثر بالتوترات املحيطة بها.

وبذلك أنشــأت اإلدارة الفرنســية، التي تعترب 
تجمع الجماعات الدينية للعبادة يف بالدها عالمة 
عىل االنفصالية، هياكل للدولة ســهلة التحكم 
بطريقة  للبالد  االجتماعية  بالهندسة  وخلطتها 

تؤدي إىل عدم استقرار دائم.
وأعاقــت باريس ظهور إرادة سياســية قوية 

وحركات استقالل يف املنطقة.
ومن ثم فــإن هذه الحلقة املفرغــة، التي أدت 
إىل ظهــور لبنانيني يطالبون باالنتداب الفرنيس 
حتى اليوم وذلك عىل الرغم من اســتقالل لبنان 
عن فرنسا رسميا عام ١٩43، قد ُبنيت عىل هذه 

اإلخفاقات املتعمدة.
واليوم، ال تقوم سياسة فرنسا تجاه لبنان عىل 
أساس االســتقالل الكامل للبالد، بل يتم غض 
النظر عن مفاهيم مثــل الطائفية والعنرصية، 

وهما أكرب عقبة أمام االستقرار يف البالد.
وتستخدم اإلدارة الفرنسية، هذه املفاهيم عندما 
املســلمني  املواطنني  مع  بالتعامل  األمر  يتعلق 

بالبالد، لكنها تتغافل عنهما يف لبنان.
والقى االســتعمار الفرنيس، الــذي بدأ بادعاء 
كونه حامي املســيحيني يف لبنان، استجابة من 
قبل طائفة من الشعب برغبة يائسة يف الخروج 

من األزمة.
إال أن االحتجاجات ضد زيــارة ماكرون، تحت 
شعار »لبنان ســيبقى حراً« تظهر أنه سيكون 
من الصعب عىل فرنســا أن تجد دعما شــعبيا 

شامال، مثلما كان عليه الوضع قبل ١٠٠ عام.

االقتصادية وبروز  األزمة  مع تصاعد حدة 
املنتج املحيل،  حاجة ملّحة لالعتماد عــىل 
أزمة  الزراعة تحركها الحتواء  وزارة  أكدت 
توفري بيض الدجاج والسيطرة عىل اسعاره 
خالل يومني، وفيما أشارت إىل وضعها آلية 
لتحقيق هذا الهدف، كشــفت عن االتفاق 
مع منتجيه يف اقليم كردســتان عىل رشاء 

منتجاتهم وبيعها يف باقي املحافظات.
وقال املتحدث باســم وزارة الزراعة، حميد 
النايف، إنه »ال يوجد شح يف املواد الزراعية 
بل العكس هناك وفرة اليوم، واملشــكلة يف 
البيض فقط«، مؤكــداً انه »خالل اليومني 
القادمــني ســيتم احتواء أزمــة البيض 
والدجاج مــن خالل اجــراءات تقوم بها 
الوزارة عــرب الذهاب نحــو منتج االقليم 

املحيل وليس املستورد«.
وأوضح أن »هذا املســعى دعم أوالً بإقامة 
اإلقليم  البيض يف  ملنتجــي  معرض زراعي 
عرَّف بكميــة انتاجه هناك ، وســنتحرك 
نحــو رشاء الكميات املنتجــة لديهم وهم 
كذلك لديهم وفرة وال يستطيعون بيعها يف 
الخارج وبالتايل ســيكون من املمكن عزل 
البيض املســتورد وتمييزه عرب رشاء بيض 

االقليم«.
ولفــت إىل انه »تم االتفاق مع املنتجني عىل 
وضع آلية فحــص بيطري وفحص صحي 
ملنتجات االقليــم ورشائها من خالل رشكة 
تابعة للــوزارة عىل أن يبــاع من املنتجني 
لوزارة الزراعة بسعر ٥ آالف لطبقة البيض 

.«
ونوه إىل أن »املشــكلة األساس التي تسمح 
بارتفاع ســعر البيض حاليــاً هي غياب 
الرقابــة ، لذلك يف حال تثبيت ســعره من 
قبل الوزارة باالتفاق مع املنتجني سيستقر 

سعره ويباع إىل املواطن بنحو 6 آالف دينار 
وهو سعر مقبول«.

بالتعــاون مع االجهزة  يتم  أن »ذلك  وأكد 
االمنيــة اضافة إىل العمل الرقابي لقســم 

االسعار يف الوزارة«.
وحذر من أن »الذهاب نحو استرياد البيض 
الدواجن  لحل األزمة سيمهد النهيار قطاع 
بشــكل خاص وانهيار القطــاع الزراعي 

بشكل كامل وترسيح آالف العاملني«.
وأكد النايــف أن »الــوزارة تحركت لدعم 
منتجي لحوم وبيــض الدواجن عرب دعوة 
الحكومــة إىل دعمهم بالنفــط والكهرباء 
منح  وامكانية  الجمركيــة  التعرفة  ورفع 

قروض دعم للمنتجني حسب القانون«.
وأردف بالقــول: »إضافــة إىل تعويــض 
املتررين مــن انفلونزا الطيــور والذين 
تعرضــوا اىل هالك منتجهــم خالل الفرتة 
السابقة وتم اعدام بحدود مليون طري وهو 
ما أثر عىل انتاج البيض«، الفتاً إىل أن »هذه 
املعالجات من املمكن أن تنتج خطة لحماية 

الدواجن«.
ونبــه إىل أن »قطاع الدواجــن قطاع مهم 
ويعتــرب ركناً مهمــاً مــن أركان القطاع 
بشكل  املواطن  عليه  يعتمد  والذي  الزراعي 
يومي، وبالتايل اذا لم يتم دعمه فلن تتعظم 
ايرادات البلد، ولن يتم تشغيل آالف االيادي 
العاملة وأيضاً ميزة املنتج املحيل أنه سليم 
وخال مــن االمراض، عىل عكس الذي يأتي 

من الخارج بدون أي ضمان به«.
وأوضــح، أن »البيض املحــيل طازج ويتم 
بيعه مبــارشة ورغم ذلك قــد يتعرض اىل 
مشــكلة يف الخزن، فكيف الحــال اذا كان 

مستورداً قبل ٢٠ يوماً وبالتايل يفسد«.
من جانبه قال الوكيل الفني لوزارة الزراعة 

ميثاق عبد الحسني، إن »هناك خطة لدعم 
املنتج املحيل ليتمكن من النمو مجددا، وما 
يوفره من إمكانية تشغيل الكثري من االيدي 

العاملة من الشباب«.
وأضــاف، أن »منــع االســترياد بصورة 
تنظيمية أعطى مجاال لنمو مشاريع كثرية، 
حيث هنالك زيادة ملحوظة بعدد مشاريع 
الدواجن، إذ بلغت الحقول التي اســتأنفت 
العمل مجددا يف مجال الرتبية وانتاج البيض 

اكثر من 6٠٠٠ مــرشوع جديد وبمختلف 
الطاقات، كما تم تشغيل العديد من املجازر 

والحلقات التشغيلية املرتبطة بها«.
وأشــار إىل أن »هنالك معالجات تدرســها 
ارتفاع اسعار  الزراعة منها معالجة  وزارة 
البيض والدواجــن من خالل تنظيم عملية 

العرض والطلب ومراقبتها«.
وتابــع: »كما تم تكليــف الرشكة العامة 
للتجهيــزات الزراعيــة التابعــة للوزارة 

بالتدخل املبــارش لتوفري البيض والدواجن 
عند شحهما او ارتفاع اسعارهما، بالتنسيق 
مع وزارة الزراعة يف اقليم كردســتان عن 
طريق التنسيق لدخول منتجات االقليم عرب 
منافذ تحددها الرشكة بكميات ال تؤثر عىل 

اسعار املنتج املحيل«.  
وأكــد أنه »تمت الســيطرة عــىل تهريب 
الدواجن من خالل منع االسترياد، حيث إن 
قرارت منع االسترياد ومنتجاتها وبالتعاون 

من كافة الجهات االمنيــة، أدت اىل ضبط 
الكثري مــن املحاوالت لدخول هذه الدواجن 
ومنتجاتها عرب منافذ غري رشعية ووسائل 

غري صالحة للنقل«.
ولفت إىل أن »منع التهريب له انعكاســات 
ايجابيــة كثــرية، منها توفــري منتجات 
البعض  يزال  ما  ولكن  لالستهالك،  صالحة 
يحاولون بني الحــني واآلخر إدخال بعض 
هذه الشــحنات اىل االسواق، والهدف منها 

اغراق الســوق باملنتجات غــري الصالحة 
لالستهالك«.

وأكــد أن »تعــاون الوزارة مــع مختلف 
الجهات االمنيــة أدى اىل ضبط الكثري من 
السيطرات«،  يف كثري من  الشــحنات  هذه 
مبيناً أن »الهدف الرئيس هي السيطرة عىل 
التهريب ومنع دخــول اغذية غري صالحة 

وغري معلومة املصدر«.
وبــني أن »وزارة الزراعة تراقــب ارتفاع 
اســعار البيــض والدواجن، وســتتدخل 
لخفض االســعار كلما دعت الحاجة لذلك، 

وأصبح ذلك إلزاما للتخفيف عن املوطن«.
وأشار من جانب آخر إىل أن »وزارة الزراعة 
تقوم ســنويا وعرب دائرة البيطرة بحمالت 
رش مجانية للمبيدات، هدفها القضاء عىل 
القراد الناقــل لفريوس مرض حمى القرم 

كونغو النزفية«.
وأكمل، أن »هذه الحمالت تشــمل تغطيس 
االغنام ورش الحيوانات االخرى، فضال عن 
يف  الحيوانات  تواجد  واماكن  الحظائر  رش 
املناطق املوبؤة او التي تم تســجيل اصابة 
الفريوس ينتقل من  إن  برشية فيها، حيث 
الحيوان املصاب اىل االنســان مبارشة عرب 
االحتــكاك، حيث تتعــرض الحيوانات إىل 
الحامل للفريوس  القراد  العض بواســطة 
وعند احتكاك االنسان بالحيوانات الحاملة 
للفريوس، او أنه يتعرض اىل عضة مبارشة 
من قبل القراد، فإنه يتعرض اىل االصابة«. 

وأوضــح أن »مرض حمى القــرم كونغو 
النزفية منتــرش يف أغلب دول العالم وكذلك 
دول الجوار، ويعد العــراق من اقل البلدان 
التي تســجل اصابات سنوية، وذلك نتيجة 
تنفيــذ الخطــة الســنوية ملتابعة ورش 

الحيوانات والسيطرة عىل القراد«.

في يوم 13 أيار عام 1110 قام الصليبيون باحتالل مدينة بيروت وأطلقوا عليها اسم 
»جوتييه« وعاثوا فيها فساًدا وارتكبوا مذابح مروعة فيها.

وكان سكان المدينة خليطاً من المسلمين والمسيحيين، وقد حوصرت بيروت لمدة 11 
أسبوع حتى سقطت عندما تمكن اليأس من المدافعين عنها، وعلى الرغم من حصول 
سكانها على وعد باألمان من الملك بولدوين مقابل فتح أسوارها أمام قواته إال إنه 

أخلف وعده وانطلق جنوده يقتلون السكان حتى امتألت الشوارع بالدماء.

أن االحتجاجات ضد زيارة ماكرون، تحت شعار 
»لبنان سيبقى حراً« تظهر أنه سيكون من 

الصعب على فرنسا أن تجد دعما شعبيا شامال.

إن لبنان، على وشك الدخول في مرحلة جديدة 
مليئة بالمشاكل وبنفس المحتوى، حتى ولو تغير 

شكله من خالل هذه الزيارة وما ستخلفه من تأثير.



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

الثالثاء 27 تموز 2021
العدد 2638 السنة الحادية عشرة 10

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت وزارة الكهرباء، عن إنهاء أعمال اللجنة املشــكلة بشأن 
تثبيت العقود، فيما اشارت اىل أن تحويل قراء املقاييس اىل عقود 
متوقف عىل اجراء واحد.وقال املتحدث باسم الوزارة أحمد موىس: 
إن »وزارة الكهرباء تحركت نحو مطالبات موظفي قراء املقاييس 
لتحويلهم اىل عقود، حيث أعدت كتباً رســمية ومفاتحات عديدة 

أن »االخرية اســتفرست  لألمانة العامة ملجلس الوزراء«، مبيناً 
بإمكانيــة وجود تخصيصات مالية لهــذه الرشيحة، واجبنا أن 
التخصيصات ستوفر لهم من اموال الجباية«. وأضاف أن »قرار 
تحويل قــراء املقاييس اىل عقود أصبح بيد االمانة العامة ملجلس 
الوزراء«، مشــريا اىل أن »الوزارة تنتظر رد االمانة العامة بشأن 
هذا املوضوع«.وفيما يخص تثبيت عقود الوزارة إىل املالك الدائم 

ممن مىض عليهم 5 ســنوات واكثر، أشار إىل أن »اللجنة املشكلة 
من قبل الوزارة أنهت إعمالها وســيعلن عن ذلك«، موضحاً »اننا 
ســننتظر إذا كان هنالك أشكال او استفســار وبعد ذلك تقدم 
االسماء اىل الدائرة اإلدارية يف مقر الوزارة«. يبدو ان عملية تثبيت 
موظفي العقود ســتبقى تنتقل من لجنــة اىل لجنة دون اجراء 

حقيقي لتنفيذ ما اعلنته يف العديد من الترصيحات .

تثبيــت العقــود .. مــن لجنــة الــى لجنــة ! عني املراقب

املراقب العراقي/ متابعة...
يف الكثري من االحيــان نرى ونقرأ العديد 
عىل  حربا  تبقى  لكنهــا  االقرتاحات  من 
ورق ولعــل اخرهــا اقرتاح مــن لجنة 
الصحــة النيابية بخصــوص تطبيق 3 
خطر  ملواجهة  وعاجلة  رسيعة  إجراءات 
تصاعــد حصيلة اإلصابــات اليومية يف 
املوجــة الثالثة من وبــاء كورونا، فيما 
كشــفت عن توجيه إلفراغ املستشفيات 
التي بنيت بشــكل رسيــع حيث يقول 
عضو اللجنة حســن خالطي إن »هناك 
تتخذ  أن  يجب  وعاجلة  رسيعة  اجراءات 
الوزراء  رئيــس  مكتب  مــع  بالتعاون 
والجهات املعنية ووزارة الصحة، يف ضوء 
االصابات  اعداد  وتصاعد  الحالية  االزمة 
بشكل غري مسبوق«، مبينا أن »أول هذه 
االجراءات هو وجوب ايقاف الضغط عىل 
الدوائر  مديري  قبــل  الصحة من  وزارة 
يطالبون  الذين  واملــدارس  والجامعات 
املوظفني والطلبــة بجلب نتيجة فحص 
يؤدي إلحداث  ذلك  لكورونا ألن  ســالبة 

شح بالفحوصات«.
تتجه  الخدمات  يجعل  »ذلك  أن  وأضاف، 
نحو أشــخاص غري مــرىض، وحرمان 
املصابــني مــن الفحوصــات كونهــا 
محدودة، اضافة اىل اإلمكانيات املحدودة 
للمستشفيات يف استيعاب املرىض، عالوة 
عىل االعداد الهائلة من املوظفني والطلبة 
فحوصات«،  بإجــراء  امللزمني  املطالبني 
عادا »هذا االمر بغــري املنطقي ويحتاج 
الكاظمي ومجلس  توجيه من مكتب  اىل 
»االجراء  أن  إليقافه«.وتابــع  الــوزراء 

الثاني هو ترسيع إكمال 10 مستشفيات 
يف مختلــف املحافظات، وصلت نســبة 
إنجازها اىل اكثر مــن ٩0%، وتحتاج اىل 
اجراءات رسيعة للتسلم الجزئي وبشكل 
مؤقتا بهدف اســتغاللها خدمة للنظام 
الصحي«، مشــريا اىل أن »هناك توجيها 
بناؤها  تــم  التي  املستشــفيات  الفراغ 
بشكل رسيع وهذا يحتاج إىل بدائل ومن 

اهم البدائل هي تلك املستشفيات«.
وشدد خالطي عىل »رضورة تجهيز هذه 
املستشــفيات خالل فرتة قليلة بـ 100 
رسير لكل مستشــفى وباالوكســجني 
تجاوز  ليتم  كورونا  ملرىض  وتخصيصها 
املوجــة الوبائية الحاليــة«، الفتا اىل أن 
»املشــاكل املالية مع الــرشكات املنفذة 
او  الرتكية  ســواء  املستشــفيات  لهذه 
األملانيــة تحتاج إىل تعاون من قبل وزارة 
تحقيق  بهدف  الوزراء  ورئاســة  املالية 

هدف التسلم املؤقت ملدة 8 أشهر«.
الثالث  »االجــراء  أن  خالطــي  وذكــر 
يخــص موضوع الحرائــق التي حدثت 
مؤخــرا وخاصة يف بغــداد وذي قار إذ 
املشــددة من قبل  يجب دعم اإلجراءات 
مديريــات الدفاع املدنــي والتي تحتاج 
الســالمة  لتوفري متطلبات  إىل تمويــل 
واالطفاء وأجهزة االنذار املبكر«، مطالبا 
بـ«التعاون خارج الســياقات الروتينية 
لتستطيع  املديريات  تلك  تمويل  اجل  من 
تقديم خدماتها وخاصة يف املراكز الطبية 

التي تكون عرضة للحريق«. 
التنفيذ  ممكنة  املقرتحــات  هذه  جميع 

لكن هل ستأخذ طريقها للتنفيذ ؟

3 معالجات عاجلة لتقليل آثار موجة كورونا الثالثة...
هل تأخذ طريقها للتنفيذ ؟

املراقب العراقي/ متابعة...
كشفت هيأة النزاهة، امس االثنني، حاالت هدر للمال العام 

وتالعب واختالس يف محافظة واسط.
وذكر بيان للنزاهــة اطلعت عليه )املراقــب العراقي(:ان 
»دائــرة التحقيقات يف الهيأة تمكنت من ضبط حاالت هدر 
للمال العام وتالعب واختــالس يف عدد من دوائر محافظة 
واســط«، مبينا ان »تنفيذ عمليات ضبط شــملت بلدية 
والجوازات  املدنيــة  الجنســية واألحوال  الكوت ومديرية 

واإلقامة ومديرية املجاري والهيأة العامة للرضائب«.
واوضح، أن »فريق مكتب تحقيق واســط ضبط األضابري 
الخاصــة بعلوتي الفواكة والخرض الشــمالية والجنوبية 
يف الكوت، التي تشــري إىل عدم قيام بلدية الكوت – شعبة 
اإليجارات باستيفاء اإليجارات ورسوم املهنة املرتتبة بذمة 
مســتأجري العلوتني، بالرغم من انتهاء املدة املحددة لدفع 
األقســاط، مما أدى لحدوث هدر يف املال العام، الفتة إىل أن 
أكثر من )4,250,000,000(  املبالغ املرتتبة بذمتهم بلغت 

دينار«.
 واضاف البيان، ان »الفريق كشــف يف عملية ثانية وجود 
حاالت تالعب واختالس يف إيرادات عــام 2017 املقبوضة 
يف مديرية الجنســية واألحوال املدنية والجوازات واإلقامة 
بمبلغ يصــل إىل قرابة )340,000,000( دينار، وتمكن من 
ضبط أصل )41( دفرت وصوالت محاسبة خاصة باستيفاء 
الرسوم الســيادية وأجور الخدمات لعام 2017، وسجلني 
خاصني بمراقبة حركة املســتندات، و)16( جدول إيرادات 

مصادقة من قبــل خزينة املحافظة، فضــال عن األوامر 
اإلدارية الخاصة بمدير الحســابات وأمــني الصندوق يف 
املديرية«. وتابع ان »الفريــق قام يف عملية أخرى، بضبط 
)11( اســتمارة قطع زيت الغاز يف مديرية املجاري، وذلك 
لوجود زيادة يف الكمية الفعلية املوجودة يف الخزان من مادة 

زيت الغاز عن الكمية املجهزة بفارق )22,761( لرتا«.
وذكر انــه »يف عملية أخرى انتقل الفريــق إىل فرع الهيأة 
العامة للرضائب يف املحافظة، وكشف عن وجود مخالفات 

يف األضابري الخاصة بمالك إحــدى الرشكات، تمثلت بعدم 
وجود ختم الجباية يف مذكرات التخمني؛ لغرض عدم تنزيل 
املبالغ املرتتبة بذمة املكلف وإفساح املجال أمامها للتهرب 
الرضيبي، فضال عن منح املكلف بــراءة ذمة، بالرغم من 
عدم قيامه بتقديم حســابات ختامية لألعوام من )2018 
– 2021(«. نحن نــرى كل يوم يف وكاالت االنباء والصحف 
انباء وبيانات عن هدر للمال العام لكن هناك أســئلة هي 

متى وكيف استعادتها ؟

املراقب العراقي/ متابعة...
االنتخابية،  الوعــود  أن  مــن  بالرغم 
تعكــس حالــة طبيعية تمــارس يف 
أو  املبالغ فيها  الوعود  االنتخابات لكن 
التي ال تتحقق عقب فوز املرشح تمثل 
أزمة لها انعكاسات سياسية ونفسية 
عىل الناخبني والرأي العام بشكل عام.

وبدايــة الســباق االنتخابــي الحايل 
ومن  املقبلة  النواب  مجلس  النتخابات 
التواصل  وســائل  يف  اعالناتهم  خالل 
وعود  تقديم  شــهدت  املرئي  واالعالم 
كثرية وكبرية بشــكل ملفت عما سبق 
نستبعد  انتخابية،وال  استحقاقات  من 
ان يكون  مرشوع تطوير مدينة الصدر 
هو مجرد عــزف عىل أوتار االنتخابات 
ان  األمني العام ملجلس الوزراء، حميد 
نعيــم الغزي أكد أن مــرشوع تطوير 
بنى  إنشــاء  يتضمن  الصــدر  مدينة 

تحتية وشبكة طرق وجسور.
وذكر مكتبــه اإلعالمي يف بيان اطلعت 
»الغزي  أن  العراقــي(:  )املراقب  عليه 
أكد خالل ترؤســه جدول أعمال لجنة 
تطويــر مدينة الصــدر، أن الحكومة 
العراقية تويل اهتماماً واسعاً بمرشوع 
تطوير مدينة الصدر، وهي عازمة عىل 

استخدام تصاميم حديثة ومتطورة«.
اختيــار  »رضورة  عــىل  وشــدد، 
تليق بمســتوى  تصاميــم نموذجية 
التي ستستهم يف  املدينة وســاكنيها، 
إىل  الحايل  واقعهــا  من  املدينة  تحويل 
واقــع أفضل من الناحية الســكانية 
االهتمام،  بنظر  األخذ  مع  والعمرانية، 
وفق  عىل  الحديثة  التكنولوجيا  إدخال 

املواصفات العاملية«.
»املــرشوع  أن  إىل  الغــزي،  وأشــار 
سيتضمن إنشاء بنى تحتية متكاملة، 
وترفيهية،  وتربويــة  صحية  ومرافق 
مع شبكة طرق وجسور تربط املدينة 

وسيسهم  املحيطة،  باملناطق  الجديدة 
املرشوع يف تشغيل آالف األيادي العاملة 

من الكفاءات املحلية«
وكانــت األمانــة العامــة ملجلــس 
الوزراء،قد كشــفت عن مراحل تنفيذ 
مرشوع تطويــر مدينة الصدر، وفيما 
أشــارت إىل أن املرشوع يتضمن إنشاء 
٩0 ألــف وحــدة ســكينة، أوضحت 

تفاصيلها وما ســيتخلل املرشوع من 
إضافات.

وقال املتحــدث باســم األمانة حيدر 
مدينة  تطويــر  »مــرشوع  إن  مجيد 
الصدر جاء بتوجيه من رئيس مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظمي الذي ترأس 
اللجنة الخاصة بتطوير املدينة، وبجهد 
اســتثنائي تــم إدراج املرشوع ضمن 

موازنة سنة 2021«.
وأضاف، أن »املرشوع يعرب عن اهتمام 
ورعاية الحكومة ألهايل مدينة الصدر، 
وعزمهــا تطوير املدينــة ونقلها من 
الواقــع الحــايل إىل واقــع أفضل من 

الناحية العمرانية واملعيشية«. 
وأضاف، أن »اللجنة التي يرأسها رئيس 
وإدارة  بتنسيق  تعمل  الوزراء،  مجلس 

من قبل األمني العــام ملجلس الوزراء 
بغداد  أمني  الغزي، وعضويــة   حميد 
ومستشار األمني العام ملجلس الوزراء 
لشــؤون الخدمات واإلعمــار ووكيل 
وزارة التخطيط وأيضاً مستشار وزارة 
املالية وقائمقــام قضاء مدينة الصدر 
وخبري قانوني يف األمانة العامة ملجلس 

الوزراء«. 

4 مليارات دينار قيمة الهدر في بلدية الكوت ..متى وكيف استعادتها ؟

مشروع تطوير مدينة الصدر ...عزف على أوتار االنتخابات 

يف بيان اعالمي جديد كشفت وزارة الكهرباء، عن حراك إلضافة 
750 ميغاواط للمنظومة الوطنيــة كالعادة فيه ترصيح  عن 
اجتماعات لتحسني الطاقة الكهربائية حيث ذكر بيان للوزارة 
اطلعت عليــه )املراقب العراقي(، أن »وكيل الوزارة لشــؤون 
اإلنتاج عادل كريم عقد اجتماعاً موسعاً ضم مدير عام الدائرة 
الفنية يف وزارة النفط، ومدير عام رشكة ربان السفينة، وعدداً 
مــن االدارات العامة يف الكهرباء للتباحث بشــأن االمكانيات 

املتاحة والحلول املطروحة لتشغيل محطة ميسان الغازية«.
واســتعرض الوكيل، »وضــع املنظومة وجهــود الوزارة يف 
املحافظة عىل ما تحقق من انجازات ومساعيها إلكمال إدخال 
طاقــات توليدية جديدة ومواكبة الطلــب املتزايد عىل الطاقة 
بالرغم من املعاناة بسبب تداعيات تقليص املوازنة العامة التي 

يحتاجها قطاع الكهرباء«.
واضــاف البيان، ان »االجتماع بحث إمكانية تشــغيل محطة 
ميســان الغازية بطاقة 750 ميگاواط مــن خالل تجهيزها 
بانبوب رابط يمدها بالوقود الالزم للتشغيل، حيث يعد تشغيلها 
من الرضورات القصوى«، مشرياً اىل »دعم الوزارة وتشجيعها 
لالســتثمار رشيطة أالَّ يكون عىل حســاب املواطنني او املال 
العام، اضافة لســعيها اىل مراجعة عقود االستثمار والتزامات 
املســتثمرين، وهناك خطوات جادة نحــو توفري بيئة مالئمة 

لالستثمار«.
من جانبه ، أكــد مدير عام الدائرة الفنية للنفط، »اســتعداد 
وزارته لحل االشــكاالت املتعلقة بتجهيــز الوقود بعد فحص 
املحــددات التي يمكــن ان يدفع بها الغــاز املجهز من حقيل 
البــزركان والحلفانيــة، خاصة ان حقــل الحلفانية ذو غاز 
حاميض ممكن ان يؤدي اىل تقادم واســتهالك املعدات املشغلة 

به«.
وتابع، ان »االجتماع تمخض عنه تشــكيل وفد ثالثي للوقوف 
عىل استعدادات محطة ميســان و جاهزيتها للتشغيل ضمن 

املستقبل القريب«.
مــن غرائب هاتــني الوزارتني انهما عقــدا اجتماعات كثرية  
وخرجا بترصيحات عديدة حول تسحن الكهرباء لكن دون فعل 

ملموس عىل ارض الواقع.

الكهرباء والنفط ..اجتماعات 
وتصريحات دون فعل ملموس

املراقب العراقي/ متابعة...
بعض  بتحويل  الصحة،  وزارة  وجهت 
إىل  املحافظات  الصحيــة يف  املراكــز 
مستشفيات الستقبال مرىض كورونا، 
التأثر مــن ناحية  اىل  فيما أشــارت 
الســعة الرسيرية بعــد إيقاف عمل 

املستشفيات الكرفانية.
وقال مدير الصحــة العامة يف الوزارة 
رياض الحلفي خالل كلمته يف اجتماع 
خلية األزمة وحرضه مراســل وكالة 
األنباء العراقية )واع(، إن »ساللة دلتا 
تم تشخيصها يف العراق، وعالجها هو 
عالج كورونا نفسه«، مبيناً أن »مخترب 
التحليل الجيني اكتمل وننتظر الخرباء 

تدقيقه وفتحه خالل أقل من شهر«.
واضاف أن »ســاللة دلتــا أثبتت أن 
ســابقاتها«،  من  أرسع  تدهورهــا 
مشــرياً اىل أن »املفــرح هــو وجود 
استجابة للعالج، عىل الرغم من ارتفاع 
اإلصابــات«. وتابــع ان »غلق بعض 
املستشفيات الكرفانية واندالع حرائق 

يف اخرى كمستشــفيي ابن الخطيب 
والحســني التعليمي اثَّر عىل اكتظاظ 
املستشــفيات«، موضحاً »اننا وجهنا 
جميع املستشــفيات باتخاذ اجراءات 

السالمة ».
املحافظات  وجهت  »الوزارة  أن  وذكر 
الصحية  املراكــز  بتحويــل بعــض 
اىل مستشــفيات الســتقبال مرىض 

الجائحة«.
وبشــأن اللقاحات، ذكر الحلفي »أننا 
نحتاج اىل وصول جرعات لقاح بأرسع 
»التلقيح  أن  اىل  وقت ممكن«، الفتــاً 

وصل اىل 500 ألف جرعة اسبوعياً«.
ونصف  »مليونــاً  أن  الحلفــي  وبني 
مليــون جرعة فايزر ســتصل خالل 
»هناك  أن  موضحاً  املقبلة«،  االسابيع 
اقباالً كبرياً من املواطنني عىل اللقاح«.

يف املقابل هل ســيحل تحويل املراكز 
الصحية إىل مستشفيات ملرىض كورونا 
األزمة الحاصلة يف نقص املستشفيات 

؟..انه اجراء متاخر ..بعد وكت.

بعد وكت .. تحويل المراكز الصحية 
إلى مستشفيات لمرضى كورونا !



كش�ف الطبي�ب، ألكس�ندر مياس�نيكوف، ع�ن 
أع�راض تدل عىل احتمال إصابة الش�خص بنوبة 
قلبية.وق�ال الطبيب إن أكث�ر أعراض هذه الحالة 
الخط�رة ش�يوعا هي ألم يف الص�در )خلف عظم 
القص( وضيق التنفس وزيادة التعرق والضعف. 
وباإلضاف�ة إىل األع�راض الرئيس�ية ه�ذه توج�د 
هن�اك عالم�ات غ�ر مرتبط�ة بأم�راض القل�ب 
بش�كل مبارش، وبينها ألم يف الرقب�ة أو الكتف أو 
الفك، والتش�وش يف الكالم، واالنتفاخ والحموضة 

املعوي�ة. أضاف أن الكثر من األش�خاص يعانون 
م�ن مش�كالت مماثل�ة لك�ن ه�ذا لي�س دائم�ا 
سببا الس�تدعاء س�يارة إس�عاف.وأوضح: »هذا 
األلم وضي�ق التنف�س وتلك األع�راض الرصيحة 
والضمنية تتطلب ش�يئا واح�دا. فيجب أن نعرف 
م�ن يصاب�ون ب�ه... إذا ذهب�ت إىل الطبي�ب فإن 
مع�دل الوفي�ات لديك ي�راوح ب�ن 3 إىل 6%. وإذا 
لم تقم بذل�ك يف وقته فيبلغ مع�دل الوفيات لديك 
33%. لذل�ك عليك أن تعرف مخاطر تعرضك لنوبة 
قلبية«.وأش�ار الطبيب أيضا إىل أن عوامل الخطر 
الرئيس�ية هي العم�ر )الرجال فوق 45 والنس�اء 
ف�وق 50( والوراث�ة املرتبط�ة بالنوب�ات القلبية 
والس�كتات الدماغي�ة املبك�رة والتدخ�ن وزيادة 
الكوليسرول منخفض الكثافة وانخفاض نسبة 
الكوليس�رول عايل الكثافة وزيادة نس�بة السكر 
يف ال�دم وارتفاع ضغط الدم الرشياني، وكذلك قلة 
النش�اط الريايض والبدانة. باإلضافة إىل ذلك حتى 
عدم تناول جرعات صغ�رة من الكحول بانتظام 
)350 غرام�ا م�ن البرة أو 150 غرام�ا من النبيذ 
أو 40 غرام�ا م�ن املرشوب�ات القوي�ة( يمكن أن 
يؤث�ر عىل خط�ر اإلصاب�ة بنوبة قلبي�ة. وتوصل 
الطبيب إىل استنتاج مفاده أن األشخاص الذين تم 
تش�خيص عدة عوامل لديهم يف وقت واحد وليس 

واحدا منها، يواجهون الخطر األكرب.
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ذكرت وسائل إعالم آسيوية أن الصن سجلت خالل اليومن املاضين 76 
حالة إصابة بفروس مرض »كوفيد -19«.

يش�ار إىل أن ه�ذا الرقم لع�دد اإلصاب�ات بكورونا يف الصن يعد قياس�يا 
منذ يناير 2021، فيما جرى تس�جيل أكرب ع�دد من اإلصابات الجديدة يف 

مقاطعة جيانغشو، وعاصمتها نانجينغ.
 وكانت نانجينغ قد بدأت يوم األحد الجولة الثانية من اختبارات الكش�ف 

عن الفروس التاجي لجميع السكان املحلين البالغ عددهم 9 مالين.
وجرى يف وقت س�ابق، يف إحدى مناطق هذه املدينة، اإلعالن عن مستوى 

خطر عال بسبب »كوفيد – 19«.
وعىل مدى فرة الوباء، تم تس�جيل 92.6 ألف حال�ة إصابة ب� »كوفيد – 

19« يف الصن، منها حوايل 4.6 ألف حالة وفاة.
وتم يف هذا البلد اكتش�اف أوىل حاالت اإلصاب�ة املعروفة بفروس كورونا 

يف نهاية عام 2019.

توقعات بتحورات جديدة لـ »دلتا كورونا«أعراض غير واضحة للنوبة القلبية
بيك�وك،  ش�ارون  قال�ت 
الجين�وم  عل�وم  خب�رة 
بدراس�ة  املعنية  الربيطانية 
التسلس�ل الجيني لكورونا، 
الطريق س�يكون طويالً  إن 
لطبيعته�ا. الحي�اة  لع�ودة 

أنه�ا  بيك�وك  وأضاف�ت 
متأهب�ة لح�دوث تح�ورات 
جديدة يف الس�اللة دلتا التي 
العال�م حالياً.وأنهى  تجتاح 
رئي�س ال�وزراء الربيطان�ي 
بوريس جونس�ون إجراءات 
إنجل�را  يف  الع�ام  الع�زل 
وق�ال إن ع�ىل بريطاني�ا أن 
تتعل�م وبحذر كيف تتعايش 
الف�روس وإن الطرح  م�ع 
س�مح  للقاح�ات  الرسي�ع 
يف  األنش�طة  فت�ح  بإع�ادة 
بيك�وك قالت  الصيف.لك�ن 
إن عملي�ة الع�ودة للمس�ار 
الطبيع�ي لألم�ور س�تكون 
بطيئ�ة بس�بب التوزيع غر 

املتعادل للقاحات عاملياً.
طري�ق  »إن�ه  وأوضح�ت، 

طويل جداً لع�ودة األمور ملا 
كان�ت علي�ه«، وأش�ارت إىل 
أن�ه س�تكون هن�اك حاجة 
لنظ�ام مراقبة عاملي واضح 
لظه�ور الس�الالت الجديدة 
أفض�ل  بش�أن  والتنس�يق 
كم�ا  ملواجهته�ا  لقاح�ات 
يتم م�ع اإلنفلونزا.وأطلقت 
بريطاني�ا برنامج�اً جدي�داً 
يضم منص�ة لتقييم ظهور 
ملش�اركة  جدي�دة  س�الالت 
الجينوم  خربته�ا يف مج�ال 

مع العالم.
ووصفت بيكوك ساللة دلتا، 
الت�ي تس�بب أك�رب قلق من 
تف�ي املرض حالي�ا، بأنها 
»األقوى واألرسع« من باقي 

السالالت حتى اآلن.
»هن�اك  قائل�ة:  وتابع�ت 
تح�ورات جدي�دة كث�رة يف 
س�اللة دلتا ولهذا نتابع ذلك 
بتدقي�ق بال�غ. لك�ن لي�س 
هناك سبب حتى اآلن للقلق 

بشأن ذلك«.

تمكن باحث�ون من تقليص حجم ورم قاتل 
بواس�طة خوذة تول�د مجاال مغناطيس�يا، 
ليك�ون أول عالج غ�ر جراحي لن�وع قاتل 
م�ن رسط�ان الدم�اغ ُيع�رف باس�م الورم 
األروم�ي الدبقي.وتم تطبي�ق أول اختبار يف 
العال�م للخوذة عىل مريض يبل�غ من العمر 
53 عام�ا، تويف نتيجة إصابة غر ذات صلة، 

.»Frontiers in Oncology« بحسب دورية

وأظه�ر ترشي�ح دم�اغ املري�ض أن الخوذة 
املغناطيس�ية أزال�ت 31 باملائ�ة م�ن كتلة 

الورم املصاب به يف وقت قصر.
وتتمي�ز الخوذة بثالثة مغناطيس�ات دوارة 
متصل�ة بوح�دة تحك�م إلكروني�ة تعتم�د 
عىل معال�ج دقيق يتم تش�غيلها بواس�طة 
بطاري�ة قابلة إلع�ادة الش�حن.وكجزء من 
العالج، ارتدى املريض الجهاز ملدة 5 أسابيع 
يف العي�ادة ثم يف املن�زل بمس�اعدة زوجته، 
وت�م إج�راء الع�الج باملج�ال املغناطي�ي 
النات�ج ال�ذي تم إنش�اؤه بواس�طة الخوذة 
ملدة س�اعتن يف البداية، ثم ت�م تكثيفه ملدة 
أقصاه�ا 6 س�اعات يومي�ا، ويف خالل هذه 
الف�رة تقلصت كتل�ة ورم املريض وحجمه 
بمق�دار الثلث تقريبا، ويب�دو أن االنكماش 

مرتبط بجرعة العالج.

علماء يكتشفون قدرة كوفيد 19- 
على  تقليل مستوى الذكاء

خوذة مغناطيسية تنجح بتقليص
ورم قاتل في الدماغ

اكتش�ف علماء يف لن�دن وجامعة كامربيدج 
انخفاض�ا كب�را يف مس�توى ال�ذكاء ل�دى 

املتعافن من فروس كورونا.
وتم نرش نتائج البحث بهذا الش�أن يف مجلة 
وش�ملت  املعروف�ة.  العلمي�ة  »النس�يت« 
التجرب�ة 81337 ش�خصا، منه�م 12689 
عان�وا م�ن كورون�ا بدرج�ات متفاوتة من 
الخط�ورة. وكان االختب�ار يض�م مجموعة 
من املهام الهادف�ة إىل قياس جوانب القدرة 
معظ�م  أن  نتيجت�ه  وأظه�رت  املعرفي�ة. 
املتعاف�ن م�ن كورون�ا، بمن يف ذل�ك أولئك 
الذي�ن كانوا من حالة خفيف�ة، يعانون من 
مشاكل يف إكمال املهام يف كثر من األحيان، 

أكثر من أولئك الذين لم يواجهوا الفروس.

وت�م الكش�ف ع�ن أك�رب صعوبة عن�د حل 
املش�كالت الت�ي تتطل�ب الج�دال ومهارات 
التخطي�ط. باإلضافة إىل ذل�ك تأكدت نتائج 
البيان�ات الس�ابقة ح�ول أع�راض كورونا 
لف�رات طويل�ة، وال س�يما ضب�اب الدماغ 

ومشاكل الركيز واختيار الكلمات.

خبير فيروسات يحسم الجدل بشأن 
الحاجة الى جرعة لقاح معّززة

الصين تسجل رقما قياسيا بإصابات 
كورونا منذ مطلع العام

قال كبر املستش�ارين الطبي�ن للرئيس األمريكي، أنتون�ي فاوتي، إن 
األمريكين الذين يعانون من ضعف املناعة قد يحتاجون إىل جرعة معززة 
م�ن لقاح كورون�ا حيث تتعامل الواليات املتحدة م�ع حاالت متزايدة من 
ن�وع دلتا.وأض�اف فاوت�ي، إن »أولئك الذين هم م�رىض زرع األعضاء، 
والع�الج الكيميائي للرسطان، وأمراض املناع�ة الذاتية، الذين يخضعون 
ألنظم�ة مثبطة للمناعة، هؤالء هم نوع األفراد الذين إذا كان هناك داعم 
ثالث، والذي قد يحدث عىل األرجح ، سيكونون من بن املستهدفن أوالً«.
ونق�اًل ع�ن الدراس�ات الت�ي تظهر، ق�د يكون هن�اك ضع�ف يف املناعة 
لدى األش�خاص الذي�ن تم تلقيحهم.وق�ال فاوتي إن مس�ؤويل الصحة 
األمريكي�ن يراجع�ون البيانات لتحديد مت�ى قد تكون هن�اك حاجة إىل 

املعززات.

كبار السن أكثر عرضة لإلصابة بأمراض الجهاز الهضمي

طريقة لحفظ الطعام لليوم التالي وتحذير من إعادة التسخين 

أوضح عالم األحي�اء الدقيقة هريبرت كويلوه أن 
الجس�م يصبح أكثر عرضة لإلصاب�ة بالعدوى مع 
التق�دم يف العمر، وذلك ألن الجه�از املناعي يصبح 
أضع�ف ألس�باب مختلف�ة، وهو ما يس�هل دخول 
مسببات األمراض للجسم والتسبب يف اإلرضار به.

وأض�اف العالم األملاني أن دخول الش�خص مرحلة 
الشيخوخة يزيد من خطر اإلصابة بأمراض الجهاز 
الهضمي، التي تسببها فروسات نوروفروس مثالً 

أو بعض أنواع البكريا األخرى.

ويرشح عال�م األحياء الدقيقة أن أحد أس�باب ذلك 
ه�و التغرات، الت�ي تحدث يف بطان�ة املعدة، حيث 
يتم قتل العديد من مس�ببات األم�راض عن طريق 
الحم�ض، األمر ال�ذي يختلف مع الكث�ر من كبار 
الس�ن، ألن قيمة الرق�م الهيدروجين�ي يف معدتهم 
يرتف�ع للغاي�ة، ونتيج�ة له�ذا تنتق�ل العدي�د من 
الجراثيم من املعدة إىل األمعاء؛ وهنا تس�بب الكثر 

من األرضار.
وي�وىص خ�رباء الصح�ة بتوخي الح�رص والحذر 

مع كبار الس�ن، مثالً من خالل االبتعاد عن اللحوم 
النيئ�ة، والتي يمكن أن تحتوي عىل جراثيم خطرة 
كالليستريا، والتي قد تس�بب العدوى بها إىل وفاة 

األشخاص كبار السن.
املطب�خ  نظاف�ة  مراع�اة  رضورة  إىل  باإلضاف�ة 
وتنظيف السكاكن وألواح التقطيع جيداً، وخاصة 
بعد تقطي�ع اللحوم النيئ�ة عليها، ويمك�ن ارتداء 

قفازات مطاطية عند تجهيز اللحوم.
وتكم�ن أهمية تنظيف وش�طف هذه األماكن يف أن 

الجراثيم املوجودة عىل الس�كن ولوح التقطيع من 
تحضر اللحم السابق، قد تنتقل لألطعمة الخاصة 
باألش�خاص كبار الس�ن عند تحضرها كالسلطة 

الخرضاء.
وي�رى عالم األحياء الدقيقة األملاني أن األش�خاص 
كبار الس�ن يجب أن يقترص طعامهم عىل األطعمة 
املطبوخ�ة بش�كل جي�د، م�ع مراع�اة أن اللح�وم 
واألسماك املدخنة ال تناسب كبار السن ألن التدخن 

ال يكفي لقتل الجراثيم.

تحدث�ت الطبيب�ة وخبرة التغذية الروس�ية أولغا لوش�نيكوفا، عن 
عواق�ب تن�اول األطعمة التي ت�م طهيها يف اليوم الس�ابق موضحة 
كيفية تخزين الطعام بش�كل صحيح إذا لم يكن من املمكن تحضر 

يومًيا.
وأوضح�ت لوش�نيكوفا أن الطع�ام ه�و أوالً وقب�ل كل يشء مصدر 
للطاق�ة وم�واد بن�اء لجمي�ع خاليا الجس�م، وليس مجرد وس�يلة 
لالس�تمتاع. ولك�ي يكون الطع�ام مفي�ًدا، يجب أن يك�ون طازًجا 

ومطهوًا بشكل صحيح.
ونظرًا ألن العديد من األش�خاص يطبخون الطعام لعدة أيام مقبلة، 
فقد أوضح�ت خبرة التغذية كيفية تخزين الطعام بش�كل صحيح 

حتى ال يفقد خصائصه املفيدة.
وقال�ت الطبيب�ة: »يج�ب تربي�د بقايا الطع�ام واألطعم�ة املعالجة 
حرارياً يف موعد ال يتجاوز س�اعتن بعد الطه�ي. يبلغ الحد األقىص 
لعم�ر التخزين ألطباق اللح�وم من ثالثة إىل أربعة أيام، ولس�لطات 
الخض�ار غر املتبلة عدة س�اعات فقط. من األفض�ل تعبئة الطعام 
املطب�وخ يف ورق زبدة أو ورق تغليف أو علب محكمة اإلغالق. يجب 
الحرص عىل عدم وضع الوجبات املطبوخة بجانب األطعمة النيئة«. 
والحظت لوش�نيكوفا أنه من األفضل عدم تس�خن الوعاء أو املقالة 
بالكام�ل بالطع�ام، فعندم�ا يت�م قيل البطاط�س بالزي�ت النباتي، 
تتش�كل الده�ون املتحولة، وكذلك م�ادة األكريالميد الت�ي لها تأثر 

مرسط�ن. إذا قمت بإعادة تس�خن مثل ه�ذه البطاطس يف مقالة، 
ث�م قليها مرة أخرى بالزيت، فس�يكون هناك الكث�ر من هذه املواد 

الخطرة فيها«.
وأك�دت الخبرة أن�ه من األفضل تن�اول األطعمة الت�ي تحتوي عىل 
الن�رات مث�ل الكرفس والس�بانخ فقط عندما تك�ون طازجة ألنها 
تنت�ج النروزام�ن غر الصحي عند تس�خينها. باإلضاف�ة إىل ذلك، 
ف�إن املعالجة الحرارية املتكررة للح�وم، وخاصة الدجاج، تغر بنية 
الربوتن ويصع�ب هضمها مما يزيد الحمل ع�ىل الجهاز الهضمي. 
لذلك، تنصح لوشنيكوفا بعدم إعادة تسخن اللحوم أو الدواجن، بل 

إضافتها إىل السلطات والوجبات الخفيفة والسندويشات.

تمكن علماء من جامعة إلينوي يف أوربانا شامبن بالواليات املتحدة 
من قتل 95-100 باملئة من خاليا رسطان الثدي.

وتش�ر مجل�ة Science Translational Medicine، إىل أن علم�اء 
الجامع�ة، ابتك�روا عقار ErSO ال�ذي يقتل جمي�ع األورام األولية 
والنقائ�ل. وق�د أظه�رت االختب�ارات الت�ي أجري�ت يف املخترب عىل 

الفرئان، أنها تتحمل حتى الجرعات الكبرة من هذا العقار.

وأن ع�دد الخالي�ا الرسطانية تقلص يف املتوس�ط بعد ميض بضعة 
أيام عىل بداية االختبار بنسبة 99 باملئة.

وتكمن الس�مات الفريدة لهذا العقار يف عدم وجود أي آثار جانبية 
ل�ه، وتعتمد فعالي�ة ErSO عىل مس�تقبالت هرمون االس�روجن 
املوج�ودة يف غالبي�ة أورام الثدي. وعند التحام العقار بها، ينش�ط 
املس�ار الخلوي a-UPR، الذي يهي�ئ الخاليا املصابة للنمو الرسيع 

ويحميها من االجهاد.ويقول عالم الكيمياء الحيوية ديفيد شابرو، 
»حتى عند نجاة بضع خاليا رسطانية من تأثر العقار، ما يس�مح 
بنمو األورام خالل بضعة أش�هر، تبقى هذه األورام حساس�ة جدا 

للعقار ويمكن القضاء عليها باستخدام العقار مرة ثانية«.
ويخط�ط الباحثون الختب�ار فعالية الدواء عىل الب�رش وما إذا كان 

هذا العقار فعاال ضد أنواع أخرى من الرسطان.

علماء يقضون على 95 % من خاليا الثدي السرطانية
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السوء  جار  من  وسلّم  وآله  عليه  هللا  صلى  إستعاذ 
فقال: )أعوذ باهلل من جار السوء في دار إقامة، تّراك 
رآك  وإن  ساءه  بخير  رآك  إن  قلبه،  ويرعاك  عيناه 

بشر سّره(.
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هاتـــــــف العالقـات

ردت الحكومــة املرصية، بعــد تداول بعض 
التواصل  وصفحــات  اإللكرتونية  املواقــع 
االجتماعي أنباء حول هدم املتحف املرصي يف 
ميدان التحرير بالعاصمة القاهرة، وذلك بعد 

افتتاح املتحف املرصي الكبري.
وذكر املركز اإلعالمي أنــه تواصل مع وزارة 
األنباء،  تلــك  التي »نفت  الســياحة واآلثار 
مؤكــدة أنه ال صحة لهــدم املتحف املرصي 
بالتحرير بعد افتتاح املتحف املرصي الكبري«.

وشــددت الوزارة »عــى أن املتحف املرصي 
املباني  بالتحريــر يعد أحــد أهم وأشــهر 

التي ال يمكن املســاس بها،  العاملية  األثرية 
حيث تم اعتماده عــى الئحة املواقع الرتاثية 
بمنظمــة العالم اإلســالمي للرتبية والعلوم 
التمهيدية  والقائمة  )اإليسيسكو(  والثقافة 
باليونســكو، بما يعد اعرتافا بقيمة املتحف 

للرتاث العاملي«.
وأشــارت إىل أنه جار تنفيذ مرشوع تطوير 
وإعــادة تأهيل املتحف لالرتقاء بمســتوى 

الخدمات السياحية املقدمة به.
تتم عملية تطويــر املتحف عى ثالث مراحل 
بالتعاون مع  األوروبــي  االتحاد  بمنحة من 

اتحاد خمس متاحــف أوروبية هي )املتحف 
الربيطاني بلنــدن - متحف اللوفر بباريس - 
املتحف املرصي بتورينــو - املتحف القومي 

لآلثار بلندن - املتحف املرصي بربلني(.
إعداد  انتهى  فقــد  اآلثار،  وزارة  وبحســب 
الجديد  العرض  النهائية لسيناريو  اإلجراءات 
الخاص بقاعة آثار ما قبل التاريخ، وقاعات 
الدولة القديمــة، وقاعات اآلثــار اليونانية 
الرومانية، والعــرص املتأخر باملتحف، فضال 
عن االســتعانة ببعض املواد األرشيفية حول 
املواقع األثرية التي تم اكتشاف القطع األثرية 

بها لربط الزائر بتلك املواقع.
ولفتت الوزراة إىل أنه جار االنتهاء من تطوير 
القاعة املخصصــة ملقتنيات »كنوز تانيس« 
التي ســتعرض ألول مرة مكتملة لتحل محل 
كنوز امللك »توت عنخ آمون« التي سيتم نقلها 

إىل املتحف املرصي الكبري قبيل افتتاحه.
كما تم االنتهاء من سيناريو العرض الخاص 
بكنوز »تانيس«، والتــي يبلغ عددها حوايل 
الذهب،  أقنعة من  أثرية تضــم  ألفي قطعة 
وتوابيــت من الفضــة للملوك »شيشــنق 

وبسوسنس األول«

علم مصدر من مختــرب قوانغدونغ لعلوم 
وهندســة املحيط الجنوبي يف تشــوهاي 
)مختــرب املحيط الجنوبي( أن الســفينة 
الذكية غــري املأهولة قــد دخلت مرحلة 
اإلنشاء يف مدينة قوانغتشو جنوب الصني.

الذكية  الســفينة  أن تصبح  املتوقع  ومن 
بعد إنشــائها أول سفينة يف العالم مزودة 
بجهاز تحكم عن بعد ومالحة مســتقلة 
يف املياه املفتوحة. كما ســتقدم دعما غري 
العلمية  البحوث  مجال  يف  للصني  مسبوق 

البحرية.
قال األكاديمي تشــن داكي، مدير مخترب 
ستحدث  الســفينة  إن  الجنوبي،  املحيط 

ثورة يف مراقبة املحيط.
املأهولة  الذكية غري  السفينة  وتم تصميم 
من قبــل مركز الصني لتصميم الســفن 
والبحــوث، وتعتمد أساســا عــى ثالثة 
مفاهيــم تصميمية، وهي: »املســتقبل« 
و«ضمان النظــام غري املأهول« و«الذكاء 
األخرض«. كما حقق معدل توطني صناعة 
منشآت السفينة نســبة عالية. حيث تم 
تصنيــع »نظام الطاقة، ونظــام الدفع، 
والنظــام الذكــي، ونظام دعــم عملية 
املركزية  النظــم  من  وغريهــا  التحقيق 
محليا. يف ذات الســياق، قال فان يل، كبري 
املصممني يف الرشكــة املصّنعة، أن مخترب 

املحيط الجنوبــي ومركز أبحاث وتصميم 
السفن الصيني ورشكة هوانغبو ونتشونغ 
اتفاقية  الســفن قد أمضوا عى  لصناعة 
لتصميــم وبنــاء الســفينة الذكية غري 
املأهولة يف ديســمرب 2020. وستستغرق 
عملية البناء ما بني 18 و20 شــهرا ومن 

املتوقع أن يتم التسليم يف عام 2022.
ويبلغ طول الســفينة غري املأهولة 88.5 
مرت، وعرضها 14.0 مــرًتا، وعمقها 6.1 
مرت، وبعمق كســح يبلغ 3.7 مرت، وقدرة 
طرد امليــاه بحــوايل 2000 طن، ورسعة 
قصوى تبلغ 18 عقدة، ورسعة اقتصادية 
يف حدود 13 عقدة. وتحتوي السفينة عى 

سطح واســع ويمكن أن تحمل العرشات 
من األنظمة الجوية والبحرية والغواصات 
غري املأهولة املجهــزة بتجهيزات مراقبة 
مختلفة لتحقيق مراقبة ديناميكية ثالثية 
املنظومة  وهي  محــددة.  ألهداف  األبعاد 
األوىل مــن نوعها عامليــا، يمكنها توفري 
أدوات ذكية وفعالــة للوقاية من الكوارث 
البحرية والتخفيف مــن حدتها، وإجراء 
ورسم  للغواصات  دقيق  مســح  عمليات 
الخرائط، ومراقبة البيئة البحرية، وصيانة 
مزارع الرياح البحريــة، إىل جانب العديد 
العلمية  الفوائد  من الوظائف األخرى ذات 

واالقتصادية واالجتماعية. 

بقي اللون الزهري طاغيا عى بحرية يف باتاغونيا 
بســبب انســكاب مواد كيميائية من مخلفات 
رشكات صيــد محلية، يف ظاهرة تقلق ســكان 

املنطقة الواقعة يف جنوب األرجنتني.
وقال عالم البيئة بابلو الدا »ما حصل يمثل بنظرنا 
صورة عن إهمال ســلطات املقاطعة. من يجب 
عليهم السيطرة عى الوضع هم الذين يسمحون 

بتسميم السكان«.
املقاطعة  البيئية يف  الرقابة  املســؤول عن  وكان 
خوان ميشــيلو قال األســبوع املايض إن »اللون 
األحمر ال يلحق أي رضر وســيختفي يف غضون 
أيــام قليلة«، موضحا أن رشكــة تنقل النفايات 
الســائلة من رشكات الصيد كان قد »ُسمح لها 
بســكب ســوائل يف بحرية كورفو«.وتقع هذه 

البحرية املمتدة عى مســاحة تراوح بني 10 و15 
هكتارا، عى بعــد 30 كيلومرتا من مدينة تريليو 

التي تعّد 120 ألف نسمة، يف مقاطعة تشوبوت.
ويعزى هذا اللــون إىل وجود كربيتات الصوديوم، 
للبكترييا تســتخدم  وهي مادة حافظة مضادة 
لتخزين جراد البحر النروجي قبل التصدير، وهي 

لّوثت املياه الجوفية لنهر تشوبوت.

وقد اشتكى الســكان املحليون أيضا من الروائح 
الكريهة وانتشار الحرشات.

وهذه ليســت املرة األوىل التي تتخذ فيها البحرية 
هذا اللــون ألن الرشكات الصناعيــة يف املنطقة 
اعتــادت اســتخدام املوقع لســكب مخلفاتها 
الكيميائية.لكــن املوضوع تصاعد يف األســابيع 
األخرية وبات يشــكل يف مدينة روسون املجاورة، 

عاصمة مقاطعة تشــوبوت، عنوانا للنضال من 
أجل الحفاظ عى البيئة.

وبعدما ســئموا من هذا التلوث املتكرر من دون 
تحريك املعنيني ســاكنا، قطع ســكان »املنطقة 
12« املحرومة يف روســون الطريــق أمام مرور 

الشاحنات املحّملة بهذه املخلفات يف املنطقة.
وأوضح الدا العضو يف منظمــة غري حكومية يف 

النووية »ما يحدث  للطاقة  تشــوبوت مناهضة 
يف روســون خطري للغاية. إنه أمــر مروع. هذه 
السوائل ُتســكب من دون أي معالجة يف أحواض 
اصطناعية كبرية تــم بناؤها عى عجل لرشكات 
الصيــد«. وأشــار إىل أن هذه املنتجــات امللوثة 
»تتــرب إىل امليــاه الجوفية. وهنــاك عرشات 

الشاحنات يوميا«.

مـا حقيقـة هـدم المتحـف المصـري؟

تصنيـــع أول سفينـــة ذكّيـــة فـــي العالـــم

ظاهرة تقلق السكان.. بحيرة في األرجنتين تتلون بالزهري

أردى رشطي يف جمهوريــة الكونغو الديموقراطية 
طالبا لم يكن يضع كمامة أثنــاء تصويره مقطع 

فيديو يف شوارع العاصمة، كما قال شهود األحد.
وروى باسيان أوديا الذي كان حارضا خالل الحادث 
لوكالة فرانس برس »كان صديقنا أونوري شــاما 
وهو طالب يف كلية اآلداب يف جامعة كينشاسا، يصور 
مقطع فيديو كجزء من متطلبات األعمال التطبيقية 
التمثيــل«. وأضاف »طلب منــه رشطي وضع  يف 
كمامة أثناء التصوير. ورغم تفسرياته )شاما( وبعد 
أن أراه الكمامة، غضــب الرشطي الذي كان يتوقع 
أن يعرض عليه املال واتهمه باملقاومة وأطلق عليه 

النار من مسافة قريبة«. وروى شهود آخرون قصة 
إىل  مماثلة إلذاعة »توب كونغو« الشعبية باإلضافة 
ورصح  اإللكرتونية.  اإلخباريــة  املواقع  من  العديد 
قائد رشطة كينشاســا الجنرال سيلفانو كاسونغو 
لوكالة فرانــس برس بأن الرشطي املســؤول عن 
حادث إطالق النار هرب ورشطة املدينة تبحث عنه.

وأشــار إىل أن »الرشطــة أوقفت رشطيــني كانا 
حارضين أثناء الحادث الذي حصل بسبب زميلهما 

غري املسؤول... وكذلك رئيس« مركز رشطة محيل.
وقال كاسونغو »البحث مستمر للعثور عى الرشطي 

الهارب«.

طلبت إيطاليا من دول أوروبية إرســال طائرات 
إطفاء للمساعدة يف إخماد حرائق تجتاح مناطق 

بجزيرة رسدينيا، وتسببت يف إجالء مئات األفراد.
وقال وزيــر الخارجية اإليطايل ليوجي دي مايو يف 
منشور عى فيسبوك إن الحماية املدنية هي التي 
وجهت الطلب، معربا عن امتنانه لالستجابة التي 

قال إنها يف طريقها للبالد.
وقال الوزير »انطلقت طائرتان من فرنســا التي 

أوجه لها الشكر رسميا«.
بالجزيرة  أوريستانو  يف منطقة  الحرائق  وتستعر 
اإليطالية، مما أســفر عن تدمــري آالف األفدنة 

ونفوق حيوانات وأرضار بممتلكات.
ولم ترد تقارير عن وفيات أو إصابات خطرة، لكن 
وكالة األنباء اإليطالية )أنسا( قالت إن السلطات 
أجلــت 400 فرد مــن منازلهم أمــس األحد بعد 

مغادرة عدد مشابه خالل الليل.

إيطاليا تستغيث بأوروبا والحرائق
تستعر في جزيرة سردينيا 

شرطي يقتل طالبًا لعدم وضعه كمامة !

تدور األرض بشــكل ثابت، حتى لو لم نتمكن 
من رؤية ذلك أو اإلحساس به، فماذا سيحدث 

إذا توقفت األرض فجأة عن الدوران؟.
وإذا توقــف الدوران، فإن الزخــم الزاوي لكل 
كائن عى األرض سيؤدي إىل تمزيق السطح، ما 

يؤدي إىل يوم يسء حقا.
الجيولوجيني  كبــري  زيمبلمان،  جيمس  وقال 
الوطني  سميثســونيان  متحــف  يف  الفخري 
للطريان والفضاء يف واشنطن العاصمة: »هذه 
مجرد تجربة فكرية. كانت تدور منذ تشكلها، 

وهو أمر مثري لإلعجاب«.
وتدور األرض حول محورها بشــكل كامل كل 
23 ســاعة و56 دقيقة و4.09053 ثانية. وإذا 

توقف الكوكب بشــكل مفاجــئ، فإن الزخم 
الصخور  واملــاء وحتى  للهواء  املنقول  الزاوي 
عى طول خط االســتواء سيستمر يف التحرك 
بهذه الرعة البالغة 1100 ميل يف الســاعة. 
وستمسح الحركة السطح بينما تمزقه وتبعث 
شــظايا يف املناطق العليا مــن الغالف الجوي 

والفضاء الخارجي.
هناك ما يســمى بالزخم الخطــي، وهو نتاج 
الراكب  سيستمر  حيث  ورسعته،  الجسم  كتلة 
يف السيارة املتحركة التي تتوقف فجأة يف التقدم 

لألمام بسبب الزخم الخطي.
للزخم  تناظريــة دورانية  الزاوي  الزخم  ويعد 
الخطي، كما أنه نتــاج لحظة القصور الذاتي 

الكتلة( والرعة  لتدوير  الالزمة  الدوران  )قوة 
الزاوية.  وقال زيمبلمان لـ »اليف ســاينس«: 
»أحد أساســيات الفيزياء هــو الحفاظ عى 
الزخم الزاوي. وبمجرد أن يدور يشء ما، عليك 
بذل القوة نفســها ]يف االتجاه املعاكس[ ملنعه 

من الدوران«.
وأوضح زيمبلمان أن القطع التي انفصلت عن 
السطح ستستعيد بعض الدوران مع استمرار 
األرض وبقاياها يف مسارها حول الشمس. ويف 
نهاية املطاف، سيؤدي سحب الجاذبية للكوكب 
إىل سحب هالة الشظايا مرة أخرى بتأثري غري 

متوقع.
نيوتن  وقال زيمبلمان: »ما ســاعدنا إسحاق 

يف اكتشافه باســتخدام امليكانيكا الكالسيكية 
هو أن القطع التي ترتاكم وتقرتب من بعضها 
البعــض ســتطلق بعض طاقتها، وتســخن 
األشياء«. ويمكن التفكري يف األمر عى أنه نيزك 
يتدفق عرب السماء، حيث سُتسحب البقايا التي 
انتهى بها املطاف يف املناطق البعيدة من الغالف 
الجوي والفضاء الخارجي إىل السطح عن طريق 
سحب الجاذبية للكوكب، وستطلق الطاقة عند 
االصطدام. وقال زيمبلمان إن القصف املستمر 
لهذه القطع من شــأنه أن يحــول القرشة إىل 
النهاية،  ويف  املنصهرة.  الصخور«  من  »محيط 
سيتم امتصاص الشــظايا املتصادمة يف البحر 

املنصهر من خالل عملية تسمى الرتاكم.

مــاذا يحــدث إذا توقفــت األرض فجــأة عــن الــدوران؟

بيع خالل عيد األضحى كبش بخمســة قرون يف 
العراق يف  الســليمانية شمال  سوق للماشية يف 
الـ22 يوليــو 2021. ولهذا الكبــش قرنان عن 

اليمني، وقرنان عن اليسار، وقرن يف الوسط.
وهي ظاهرة تحــدث الول مرة يف العراق والعالم 
وهي من النوادر التــي توضح خلل يف هرمونات 

االغنام .

كبش بخمسة قرون 
تم بيعه في محافظة 

السليمانية


