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»عين الحشد« ترصد »مؤامرة« أميركية 
في مسقط رأس المقبور

الكاظمي في »بيت الثعابين«!

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
بينم�ا كان�ت تحطُّ طائ�رة رئي�س مجلس ال�وزراء 
مصطف�ى الكاظمي، عىل مدرج املط�ار يف العاصمة 
األمريكي�ة واش�نطن، اس�تعداداً للق�اء الرئي�س جو 
بايدن، كانت هناك طائرات أمريكية ُتنفذ إنزاالً جوياً 
يف منطقة تش�هد تواج�داً لعنارص تنظي�م »داعش« 
اإلرهاب�ي« يف محافظ�ة صالح الدين، مس�قط رأس 

رئيس النظام البعثي البائد صدام حسني.
وتوجه الكاظمي أمس األحد، إىل الواليات املتحدة عىل 
رأس وفد حكومي، واعترب زيارته إىل هناك »ترس�يخا 
للعالق�ة مع واش�نطن«. حي�ث ذكر بي�ان للحكومة 
العراقي�ة، أن »الزيارة تس�تغرق عدة أيام، ستش�هد 
بح�ث العالق�ات ب�ني البلدي�ن يف مختل�ف املج�االت 

والقضايا الثنائية ذات االهتمام املشرتك«.
وم�ن املق�رر أن يلتق�ي رئي�س الحكوم�ة العراقي�ة 
اليوم اإلثن�ني، الرئيس األمريكي جون بايدن يف البيت 

األبيض.
ويأتي الحديث عن مباحثات بشأن التواجد العسكري 
األجنبي يف العراق، وس�ط توّجه أمريكّي إىل تخفيض 
االنتش�ار العس�كرّي يف ال�رق األوس�ط، كان آخ�ر 
مفاعيله ترسي�ع عملية انس�حاب الجيش األمريكي 
م�ن أفغانس�تان، بعد أش�هر عىل س�حب واش�نطن 
قدرات قتالية كانت نرتها خالل عهد ترامب يف عدد 

من الدول العربية.
ويف كان�ون الثاني م�ن العام املايض، ص�ّوت مجلس 
الن�واب العراقي ع�ىل ق�رار نيابي، يتضّمن خمس�ة 
إجراءات، بينه�ا مطالبة الحكوم�ة العراقية بالعمل 
عىل إنهاء وجود أي قوات أجنبية يف األرايض العراقية، 
وإل�زام الحكومة بإلغاء طلب املس�اعدة من التحالف 

الدويل.
وحّذرت فصائل املقاومة العراقية مراراً من التصعيد 
عس�كرياً يف حال لم تنس�حب الق�وات األمريكية من 

العراق.
وتعتق�د الهي�أة التنس�يقية لفصائ�ل املقاوم�ة أن 
»املدرب�ني األمريكي�ني وق�وات التحالف ال�دويل أثبتوا 
فشالً ذريعاً وبالتجربة يف العراق«، مضيفًة أن »تدخل 
الق�وات األجنبي�ة يف املل�ف األمن�ي له دور تجس�ي 

مشبوه عىل عمل املؤسسات األمنية«.
ويف هذا الس�ياق كش�ف القيادي يف الحش�د الشعبي 

قاس�م الكريط�ي، عن توثي�ق الكام�ريات الحرارية، 
كيفي�ة إنزال الطائرات االمريكي�ة للعنارص االرهابية 

يف محافظة صالح الدين.
ورأى الكريطي أن »أمريكا غري جادة بس�حب قواتها 
من العراق ونحن ق�ادرون عىل حماية البالد، ووجود 
قواته�ا القتالية كش�ف زي�ف ترصيح�ات الحكومة 

العراقية والجانب األمريكي«.
وأض�اف أن »أم�ريكا داعم�ة لإلره�اب والكام�ريات 
الحرارية يف صالح الدين وثقت كيفية إنزال الطائرات 

األمريكية لعنارص داعش داخل أرايض البالد«.
وب�ني أن »الش�عب العراقي هو املعن�ي ببقاء القوات 
األمريكية إو إخراجها من البالد«، الفتا اىل أن » العراق 
ليس بحاجة إىل أي تواجد أجنبي عىل أراضيه والقوات 

األمنية والحشد الشعبي قادرة عىل حمايته«.
م�ن جانب�ه ي�رى املحل�ل الس�يايس مؤي�د العيل أن 
»الكاظمي كان واضحاً جداً منذ اليوم األول لتس�لمه 

رئاس�ة الوزراء بإرادة أمريكية، إذ إنه يناور لتسويف 
القرار الربملاني الخاص بإخراج القوات األجنبية«.

»الق�رار  إن  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب  الع�يل  ويق�ول 
الربملاني ألزم الحكومة بإخراج القوات األجنبية، ألنه 

حظي بدعم شعبي تمّثل بتظاهرات مليونية«.
ويضي�ف أن »هن�اك أطراف�اً تس�عى إلبق�اء القوات 
األمريكي�ة كونه�ا تعتق�د أن مس�تقبلها الس�يايس 

مرتبط بتواجد تلك القوات«.
وكان الكاظم�ي بحث مع موف�د البيت األبيض بريت 
ماكغورك، األسبوع املايض يف بغداد، انسحاب القوّات 

األمريكية من العراق.
إال أن املتحّدث�ة باس�م البي�ت األبي�ض جني س�اكي 
قال�ت الخمي�س إّن الحكومة العراقّي�ة »راغبة يف أن 
ُتواص�ل الواليات املتح�دة والتحالف تدريب جيش�ها 
ومس�اعدته، وتقدي�م الدع�م اللوجس�تي )و( تبادل 

املعلومات«.

وتعليق�اً ع�ىل ذلك ق�ال املس�ؤول األمن�ي للمقاومة 
اإلس�المية كتائب حزب الله، أبو عيل العس�كري، إن 
»مرسحية الخديعة التي يجري اإلعداد إلخراجها بني 
حكومة )الفيسبوك( والعدو األمريكي لن تنطيل عىل 

العراقيني«.
وأض�اف العس�كري يف تغري�دة أن »كاظم�ي الغ�در 
ووزي�ر خارجيته االنفصايل غري مؤهلني وال مؤتمنني 
لتحمل هكذا قضية مهمة تمس الس�يادة العراقية«، 
الفتاً إىل أن »التفجري اإلجرامي األخري يف مدينة الصدر 
وال�ذي نفذ بأدوات أمريكية ل�ن ينجح بصناعة مربر 

إلبقاء قوات االحتالل«.
وتابع: »إذا لم يعلن العدو رصاحة سحب قواته، ويتم 
التأكد بعده�ا ميدانياً من خالل لجان برملانية وأمنية 
كفوءة، س�تواصل املقاومة تصعيد عملياتها عىل كل 
مواقعه حتى خ�روج آخر جندي )ولن يحميه حينها 

أحد من نريان املقاومة(«.

المراقب العراقي/بغداد...
كش�ف عضو اللجنة املالي�ة النيابية، 
جمال كوجر، عن وجود نص يف قانون 
املوازن�ة املالي�ة للع�ام الح�ايل يخص 
املوظفني والعامل�ني يف القطاع العام، 

لم يتم تطبيقه حتى اآلن.
وق�ال كوج�ر، يف ترصي�ح صحف�ي 
تابعته »املراق�ب العراقي«، إنه »ليس 
هناك قاعدة بيان�ات واضحة ودقيقة 
بش�أن أع�داد املوظف�ني والعاملني يف 
القط�اع الع�ام«، مبين�ا أن »الوزارات 
املالي�ة  ه�ي  املل�ف  ه�ذا  يف  املعني�ة 

والتخطيط«.

وأض�اف أن »قان�ون موازن�ة 2021 
ورد في�ه نص قانوني مل�زم التطبيق 
وه�و تش�كيل لجن�ة مش�رتكة م�ن 
وزارة االتصاالت والتخطيط ومجلس 
الخدم�ة االتح�ادي إلع�داد البطاق�ة 
البايومرتية للموظفني من أجل حرص 

أعدادهم الحقيقية«.
وأش�ار إىل أن »اص�دار ه�ذه الهوي�ة 
الروات�ب  مزدوج�ي  ع�ىل  س�يقيض 
والفضائي�ني، لكنه�ا ل�م تطبق حتى 
اآلن ع�ىل الرغم م�ن أن اللجنة ملزمة 
بإكمال هذا املروع بعد 6 أش�هر من 

إقرار املوازنة وتشكليها«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكد عض�و مجلس النواب، بدر الزيادي، 
ام�س االح�د، ان املحاصص�ة الحزبي�ة 
باتت تنخر املؤسسات األمنية،  وتقيص 

القادة االمنيني الوطنيني.
وأكد الزيادي، يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراقي« ان »س�بب الفس�اد 
ه�ي  واملؤسس�ات  األمني�ة  باألجه�زة 
املحاصص�ة الحزبي�ة«، مبينا ان بعض 
األح�زاب، تتدخل بتنصيب ش�خصيات 

غري كفوءة يف مواقع مهمة«.

والتدخ�الت  »الرش�اوى  أن  وأض�اف 
الحزبي�ة تمنع تطوير األجه�زة األمنية 
وتح�ول دون بنائها، يف ح�ني ان القادة 
الوطنني مس�تبعدون ولم يتس�نموا اي 
منص�ب بس�بب املحاصص�ة الحزبي�ة 

والفساد«.
يش�ار اىل ان املناص�ب االمنية قس�مت 
من�ذ االحت�الل اىل اليوم بش�كل طائفي 
وس�يايس م�ا جع�ل العديد م�ن القادة 
املهنيني مستبعدين عن املناصب املهمة 

وهو ما اثر سلبا عىل الوضع االمني.

تعطيل قانون في الموازنة 
يهتم بالقطاع العام

المحاصصة تستبعد القادة 
األمنيين الوطنيين

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
جملة من املعوقات الخطرية عىل املستوى الصحي 
والذهني رافق�ت االمتحانات النهائي�ة يف الكليات 
والجامع�ات الحكومية منه�ا واألهلية والتي بدأت 
يوم أمس االحد، أبرزها وأخطرها غياب االجراءات 
الوقائية من ف�ريوس كورونا رغم وعود وتعهدات 

وزارة التعلي�م بذل�ك، باالضافة اىل انقط�اع التيار 
الكهربائ�ي أثن�اء وقت االمتحان بس�بب ش�مول 
الجامع�ات بالقطع املربمج! وع�دم توفري مولدات 

بديلة من قبل بعض الكليات خصوصا االهلية. 
وانطلق�ت يوم أم�س االحد، االمتحان�ات النهائية 
لطلب�ة الجامع�ات والكليات الحكومي�ة واالهلية، 

بعد أن حسمت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
آلي�ة إجرائها بالش�كل الحض�وري رافضة جميع 
املناش�دات النيابية والطالبي�ة املطالبة باعتمادها 
وفق�ا للنظام االلكرتوني بس�بب االرتفاع الحاد يف 

إصابات ووفيات كورونا يف عموم العراق.
وبحس�ب م�ا أدىل ب�ه الطلب�ة املش�اركون يف تلك 

االمتحان�ات من مختل�ف الجامعات، فق�د أعربوا 
عن اس�تيائهم م�ن جملة أم�ور رافق�ت العملية 
االمتحاني�ة أبرزها انقطاع التي�ار الكهربائي أثناء 
وق�ت االمتحان خصوص�ا يف ظل االرتف�اع الكبري 

لدرجات حرارة الصيف الالهب...
تفاصيل اوسع صفحة 2

التبريد عبر »المهفات«..الطلبة يخوضون 
ساعات عصيبة في قاعات االمتحان

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
أبدى مواطنون انتقادهم للحوار االس�رتاتيجي بني 
بغداد وواشنطن، وعىل الرغم من عدم جديته إال أنه 
أهمل كلياً الجانب االقتصادي والقضايا العالقة بني 
الطرفني، السيما بما يتعلق بتحرير الدينار وإعادته 
لسعره السابق وقضايا أخرى تتعلق بملف الطاقة.

ويتمس�ك االمري�كان ببقائهم يف العراق للس�يطرة 
ع�ىل املنطقة وحماي�ة أمن إرسائي�ل ودول الخليج 
اقتصادي�ا فض�اًل عن رسق�ة ثروات ال�دول، فهناك 

جوان�ب اقتصادية ومالية يتجن�ب الجميع الحديث 
عنه�ا , م�ن ضمنه�ا الرسق�ات االمريكي�ة لثروات 

صحراء االنبار ويف مقدمتها حقل عكاز الغازي.
االمني�ة  الع�راق  أزم�ات  وراء  أمري�كا  وتق�ف 
واالقتصادي�ة واملالية فه�ي تعرقل جمي�ع الحلول 
لتطوي�ر البن�ى التحتي�ة للب�الد أو رف�ض عق�ود 
تراخي�ص النفط لل�ركات االمريكي�ة والتي تصل 
مدة عمله�ا ل�40 عاما وهو احت�كار جديد , فضال 
ع�ن رفضها إع�ادة بن�اء البن�ى التحتي�ة للعراق , 

وتدخالته�ا لحماي�ة حكومة اإلقليم وف�رض االمر 
الواقع عىل بغداد يف إرس�ال االموال لها بدون س�ند 
حقيق�ي، ناهيك ع�ن عرقلتها عم�ل الركات غري 
االمريكي�ة الس�اعية للنه�وض بواق�ع الطاق�ة يف  

العراق.
النائب عن تحال�ف الفتح فاضل جابر أكد, أن أزمة 
الكهرباء يف العراق لها أس�باب عدي�دة إال أن اإلدارة 
االمريكي�ة ه�ي الس�بب الرئيي وراء اس�تمرارها 
وذلك للرصاع بني رشكتي جنرال إلكرتيك االمريكية 

وسيمنس األملانية . 
وقال جابر, إن ” أزمة الكهرباء التي يعيش محنتها 
الش�عب العراقي منذ س�نوات تعود اىل عدة أسباب 

داخلية وخارجية ” . 
وأوضح جابر، أن ” السبب الرئيي واالسايس تقف 
وراءه اإلدارة االمريكي�ة بش�أن الحصول عىل عقود 
الكهرب�اء للركة االمريكية جن�رال إليكرتك ومنع 

تنفيذ عقد رشكة سيمنس األملانية«...
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واشنطن تنهب »غاز« العراق وتجفف ثرواته 
والحكومة عاجزة عن الرد

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/خاص
أكدت خلية األزمة النيابية، امس األحد، 
اس�تضافة وزي�ر الش�باب والرياض�ة 
عدن�ان درجال ع�ىل خلفي�ة الحضور 
نهائ�ي  ملب�اراة  الغف�ري  الجماه�ريي 
الكأس بني الزوراء والجوية دون األخذ 
ب�روط الس�المة والوقاية م�ن وباء 

كورونا.
وق�ال عض�و لجن�ة الصح�ة النيابي�ة 
ومق�رر خلي�ة االزم�ة جواد املوس�وي 
يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي«، إن »لجن�ة الصح�ة وخلية 

النيابي�ة س�وف تس�تضيفان  االزم�ة 
االثنني وزير الش�باب والرياضة عدنان 

درجال«.
وأضاف، أن »االس�تضافة ستكون عىل 
خلفية فتح املالعب للجماهري وحضور 
ال�كأس  نهائ�ي  يف  متف�رج  ال�ف   40
ال�زوراء والجوي�ة دون  االخ�رية ب�ني 
اخذ املوافقات الرس�مية ودون مراعاة 

للتباعد االجتماعي«.
»االس�تضافة س�تكون  أن  إىل  وأش�ار 
والبيئ�ة  الصح�ة  لجن�ة  يف  منف�ردة 
بحضور اعضاء خلية االزمة النيابية«.

لحضور »40« ألف مشجع 
 وزير الرياضة تحت المساءلة

حزب اهلل : بسالة المقاومة تصّب
 في سياق زوال الكيان الصهيوني

التحّول في الّسياسة األميركّية تجاه
 الّشرق األوسط

4

في هذا العدد

5

المراقب العراقي/بغداد...
أك�د تحال�ف الفت�ح، ام�س األح�د،  إن 
العراق يرفض اي وجود عسكري اجنبي 

عىل اراضيه.
وق�ال النائب ع�ن التحالف ثام�ر ذيبان 
يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب 
العراقي« أن الع�راق ليس بحاجة إىل أي 
قوات أجنبية أو غري أجنبية عىل أراضيه. 
وأض�اف أن »ام�ريكا س�اهمت بتدم�ري 
البن�ى التحتي�ة للعراق ورسق�ت جميع 

ثروات�ه« ، مش�ريا اىل ان »بق�اء القوات 
األمريكية عىل االرايض العراقية يش�كل 

تهديدا واضحا لسيادة العراق« .
ولف�ت إىل أن »الش�عب راف�ض للوج�ود 
ع�ىل  االمريك�ي  األجنب�ي  العس�كري 

االرايض العراقية«.
يش�ار اىل ان الق�وات االمريكية كانت قد 
اعادت تواجدها العسكري يف العراق بعد 
ع�ام 2014 بدعوى املش�اركة يف الحرب 

ضد عصابات داعش االجرامية.

المراقب العراقي/بغداد...
دع�ت عضو لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار 
النيابية انتص�ار الجب�وري،  امس األحد، 
الحكومة إىل اإلرساع بوضع وتنفيذ خطط 
شاملة ملعالجة اآلثار االقتصادية الناجمة 

عن ارتفاع سعر رصف الدوالر.
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  الجب�وري  وقال�ت 
»املراق�ب العراق�ي«، أن »م�آيس الفقراء 
وذوي الدخ�ل املحدود والنازحني تس�تمر 

نتيجة آثار رفع سعر رصف الدوالر. »
وأضاف�ت أن »الحكوم�ة مطالب�ة بتوفري 
بدائل مناسبة للتخفيف عن كاهل الفقراء 
واملعوزي�ن ، مش�رية اىل ان نس�بة الفق�ر 
ت�كاد تكون مرتفعة جدا بس�بب الظروف 

االقتصادية الهشة«.
البدي�ل  إيج�اد  »رضورة  ع�ىل  وش�ددت 
املناسب ملعالجة اآلثار االقتصادية بأرسع 

وقت ممكن«.

الفتح : العراق يرفض الوجود 
العسكري األجنبي على أراضيه

دعوة لمعالجة اآلثار االقتصادية 
الناجمة عن ارتفاع الدوالر

متسابق عراقي يخفق ببلوغ نصف نهائي 
التجديف الفردي بأولمبياد طوكيو
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

القطع المبرمج يالحق الطلبة في القاعات !

الجامعات تطلق االمتحانات بإجراءات صحية »معدومة«
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

جملة م�ن املعوقات الخطرية عىل املس�توى 
االمتحان�ات  رافق�ت  والذهن�ي  الصح�ي 
النهائي�ة يف الكليات والجامع�ات الحكومية 
منه�ا واألهلية والتي ب�دأت يوم أمس االحد، 
أبرزها وأخطرها غي�اب االجراءات الوقائية 
من ف�ريوس كورون�ا رغم وع�ود وتعهدات 
وزارة التعلي�م بذل�ك، باالضاف�ة اىل انقطاع 
التيار الكهربائي أثناء وقت االمتحان بسبب 
ش�مول الجامع�ات بالقطع املربم�ج! وعدم 
توفري مول�دات بديلة من قبل بعض الكليات 

خصوصا االهلية. 
وانطلق�ت ي�وم أم�س االح�د، االمتحان�ات 
والكلي�ات  الجامع�ات  لطلب�ة  النهائي�ة 
الحكومي�ة واالهلية، بعد أن حس�مت وزارة 
التعلي�م العايل والبحث العلم�ي آلية إجرائها 
بالشكل الحضوري رافضة جميع املناشدات 
النيابي�ة والطالبية املطالبة باعتمادها وفقا 
للنظ�ام االلكرتون�ي بس�بب االرتف�����اع 
الح�اد يف إصابات ووفي�ات كورونا يف عموم 

العراق.
وبحس�ب م�ا أدىل ب�ه الطلبة املش�اركون يف 
تلك االمتحانات من مختلف الجامعات، فقد 
أعربوا عن استيائهم من جملة أمور رافقت 
العملي�ة االمتحاني�ة أبرزها انقط�اع التيار 
الكهربائي أثن�اء وقت االمتحان خصوصا يف 
ظل االرتفاع الكب�ري لدرجات حرارة الصيف 
الاله�ب، باالضاف�ة اىل ع�دم اتب�اع عمادات 
الكلي�ات للتباع�د االجتماع�ي أثن�اء توزيع 
الطلب�ة داخ�ل القاعات ما تس�بب بحصول 
اكتظاظ داخل القاع�ة الواحدة، وباالضافة 
اىل ع�دم توف�ري املياه الب�اردة للطلبة وأخريا 
وج�ود أعط�ال يف أجهزة التربي�د املتوفرة يف 

القاعات.

وما أث�ار حفيظ�ة الطلبة، ه�و قيام بعض 
الكلي�ات والجامعات بعدم الس�ماح للطلبة 
بأج�راء االمتح�ان مال�م يدفعوا االقس�اط 

الس�نوية املالية املرتتبة عليه�م، االمر الذي 
دف�ع وزارة التعلي�م اىل إصدار ق�رار يقيض 
بإقالة أي عميد كلية أو رئيس جامعة يرهن 

دخول الطالب اىل االمتحان مقابل دفع االجر 
الدرايس.

وطالب نواب يف الربملان، وزارة التعليم العايل، 

بمحاس�بة جميع الكليات التي لم تستعد اىل 
االمتحانات بالشكل املناسب والتام، مبينني 
أن االمور التي رافقت امتحانات أمس كادت 

أن تتس�بب بكارثة وبائي�ة خصوصا يف ظل 
التجمع�ات البرشي�ة الكب�رية الت�ي رافقت 
االمتحان بسبب حالة الالمباالة التي حصلت 

اثناء االمتحان.
وبدورها، اعتربت النائبة ندى شاكر جودت، 
التعليمي�ة  واملراك�ز  الجامع�ات  »ش�مول 
بح�ق  إجح�اف  بأن�ه  املربم�ج  بالقط�ع 
الطلب�ة خصوصا يف ظل إج�راء االمتحانات 
النهائية«، مبينة أن »هذا القرار التي اتخذته 
وزارة الكهرب�اء بحجة توفري الطاقة يف البلد 
بأنه حول املؤسس�ات التعليمية اىل بيئة غري 

صالحة للتعليم«.
وقال�ت ج�ودت، وه�ي أكاديمية وأس�تاذة 
جامعي�ة س�ابقة، يف ترصي�ح خص�ت ب�ه 
»املراقب العراقي« أن »ما عاشته الجامعات 
الحكومي�ة واالهلي�ة م�ن ع�دم الجاهزي�ة 
التام�ة إلج�راء االمتحان�ات النهائي�ة وم�ا 
حصل داخل بعض الجامعات والكليات بأنه 

»الفساد بعينه«.
وحملت »جميع الجهات التنفيذية التعليمية 
منها واملسؤولة عن ملف الطاقة الكهربائية 
تعيش�ه  ال�ذي  الدم�ار  مس�ؤولية  أيض�ا 

املؤسسات الجامعية«.
أما بخص�وص االج�راءات الوقائية الفقرية 
التي شهدها اليوم االول من االمتحانات، فقد 
لفت�ت جودت اىل أن »هذا االمر يؤرش خلال يف 
عمل الجامعات وإداراتها سواء االهلية منها 
أو الحكومية، بس�بب عدم وجود محاس�بة 
حكومية أو نيابية بس�بب التحزب يف توزيع 
املناصب الجامعية، كما أن ذلك ينذر بكارثة 

صحية بني الطلبة ال تحمد عقباها«.
وح�ذرت م�ن »جملة تأث�ريات س�لبية عىل 
س�لوك الطلبة جراء حالة اإلهم�ال والدمار 

التي يمر بها التعليم الجامعي«.

تغريدة

النائب حسن سالم

تصريح���ات وزي���ر الخارجي���ة 
مرفوضة وهي ال تمثل وطنية 
العراقيي���ن االص���الء متجاهاًل 
تضحياته���م ودمائهم الزكية 
ومس���تخفا بالس���يادة وق���رار 
البرلمان وقدرات قواتنا االمنية 

وحان الوقت إلقالته.
حي���ث كان اضعف م���ا يكون 
االمريكان  م���ع  بالمفاوض���ات 
لطلب  مشروعهم  يمثل  وكان 
العطف والرض���ا منهم وليس 

هذا من شيم العراقيين.

األزمة النيابية: إعادة حظر التجوال ستحسم اليوم

المفوضية تحتاج إلى 400 ألف موظف اقتراع يوم االنتخابات

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د عضو خلية األزمة النيابية جواد املوس�وي، 
ام�س األح�د، ان إعادة حظر التجوال ستحس�م 

بعد اجتماع الخلية اليوم االثنني.
وق�ال املوس�وي، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي إن »خلي�ة األزمة النيابي�ة تعيد تفعيل 
عملها وتقرر االجتماع يوم غد بكامل اعضاءها«، 
مبينا ان »االجتماع س�يدرس مستجدات املوقف 

الوبائي وتحديد االجراءات الالزمة«.
وأش�ار عض�و خلية األزم�ة النيابي�ة، ان »قرار 
إعادة فرض حظر التجوال س�يحدد بعد اجتماع 

الغد«.
وكانت خلية االزمة النيابية، أعلنت أنها س�تعقد 
اجتماع�ا للوقوف ع�ىل تداعي�ات ارتفاع مؤرش 

إصابات كورونا يف البالد.

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد حسني الهنداوي مستشار رئيس الوزراء العراقي 
لش�ؤون االنتخابات، حاجة املفوضي�ة العليا إىل 400 

ألف موظف اقرتاع يوم االنتخابات.

وقال الهن�داوي، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »الحكوم�ة تدع�م املفوضي�ة العلي�ا لالنتخاب�ات 
بعملها م�ن أجل نج�اح العملي�ة االنتخابية وضمان 
نزاه�ة االنتخاب�ات وإجرائه�ا يف موعده�ا املحدد 10 

ترشين األول 2021«.وأضاف إن »املفوضية تحتاج إىل 
400 ألف موظف اقرتاع بيوم االنتخابات«، الفتا إىل إن 
»الحكومة تدعم املفوضية هذا الحراك االس�تفادة من 

موظفني الدولة بيوم االنتخابات«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اعت�رب النائ�ب عن كتل�ة عراقيون 
أن  االح�د،  ام�س  فدع�م،  حس�ن 
الحكوم�ة العراقية ه�ي من تحدد 
حاجته�ا م�ن أي ق�وة عس�كرية 
واالستش�ارة،  التدري�ب  الغ�راض 
مشريا اىل أن جميع اطياف الشعب 
العراقي جامعة عىل اخراج القوات 

االجنبية.وق�ال فدع�م، يف ترصيح 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
»موقف كتلة عراقيون ينجسم مع 
لتواجد  الراف�ض  الش�عبي  املوقف 
ه�ذه القوات«، مضيف�ا ان »وجود 
القوات االمريكية بدء يس�تفز دول 
الجوار وانتهاكها السيادة العراقية 
وقصف الق�وات االمني�ة العراقية 

أكث�ر م�ن مرة«.واس�تبعد فدعم، 
»تح�ول الع�راق اىل افغانس�تان«، 
عازيا الس�بب لوجود قوات عراقية 

قادرة عىل ادارة امن البالد«.
واك�د فدع�م، أن »اطياف الش�عب 
العراقي كافة موحدة ضد االرهاب 
وداع�ش«، مرجح�ا ع�دم ح�دوث 

فوىض خالل الفرتة املقبلة«.

فدعم: جميع اطياف الشعب العراقي 
اجمعت على اخراج القوات االجنبية

املراقب العراقي/ بغداد...
ع�ربت  النائبة ع�ن دول القانون ضح�ى القصري، 
ام�س االح�د، عن أمله�ا بان تك�ون هن�اك جدية 
وواقعي�ة بتطبيق ق�رار االنس�حاب االمريكي من 
العراق.وقال�ت القصري، يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »الس�يادة العراقية س�تعود يف حالة 
االنس�حاب فقط«، مضيف�ة  ان »الق�وات االمنية 
بكاف�ة صنوفها ومنها الحش�د الش�عبي الس�اند 

االول للجي�ش العراقي قادرة عن حف�ظ امن البلد 
وسيادته والدفاع عن ارضه من االرهاب«.

االزم�ات  الع�راق  »يع�رب  أن  القص�ري،  وتوقع�ت 
الراهنة من خالل توافق الكتل السياسية والتفكري 

بمصالح البالد العليا«.
بالع�راق يف  القص�ري، »ح�دوث ف�وىض  ورهن�ت 
حال�ة واح�دة وه�ي انع�دام التوافق ب�ني الفرقاء 

السياسيني«.

دولة القانون: السيادة العراقية ستعود 
بحال تطبيق قرار االنسحاب االمريكي

املراقب العراقي/ واسط...
تمكن�ت ف�رق الدفاع املدن�ي، ام�س االحد، من 
اخم�اد حري�ق اندلع داخ�ل مستش�فى فريوز 

العام يف محافظة واسط.
وق�ال مص�در مح�ي م�ن داخ�ل املستش�فى، 
»املراق�ب  تابعت������ه  صحف�ي  ترصي�ح  يف 
العراق�ي« إن »ح������ريق�ا اندل�ع يف اح�دى 
)مخ�زن(  العملي������ات  ص����االت  غ�رف 
وتم������ت الس�يطرة علي����ه من قبل فرق 
الدفاع املدني خالل دق����ائق، دون ح���دوث 

ارضار برشية«.
واك�د املص�������در »تم����ت اع�ادة جميع 
امل�رىض اىل الرده�����ات بع�د الس�يطرة عىل 

الحريق«.

شرطة بغداد تلقي القبض 
عىل 16 متهما يف االعظمية

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت وكالة ال�وزارة لش�ؤون الرشطة، 
القاء القبض عىل 1٦ متهما ضمن قس�م 
رشطة االعظمية فقط خالل ال24 ساعة 
املاضية.وقال�ت الوكال�ة، يف بي�ان تلق�ت 
»املراق�ب العراقي« نس�خة منه إنه »اثناء 
املمارسات االمنية التي تجريها تشكيالت 
قي�ادة رشطة بغ�داد، القت مفارز قس�م 
رشط�ة االعظمي�ة التابع لقي�ادة رشطة 
بغداد اثناء ممارس�ة امني�ة ارشف عليها 
قائ�د رشطة بغ�داد الل�واء الرك�ن ماجد 
فالح نعمة القبض ع�ىل 1٦ متهما ضمن 
قاطع مس�ؤولية قس�م االعظمية فقط«.
واضاف�ت، ان�ه »ت�م الق�اء القب�ض عىل 

متهمني بالتهديد والنصب واالحتيال وعدد 
من امل�واد القانوني�ة وتمت عملي�ة القاء 
القب�ض وفق مذك�رات قضائي�ة صادرة 
من القض�اء العراق�ي وتم اقتي�اد امللقى 
القب�ض عليهم اىل مراك�ز الرشطة التخاذ 
اإلج�راءات القانونية الالزمة بحقهم وفق 

القانون«.

الدفاع المدين يخمد حريقا اندلع 
داخل مستشفى يف واسط

بالــوثيقـة
ميسان تقرر تقليص ساعات 
الدوام الرسمي لهذا األسبوع

ين
ألم

ط ا
شري

ال

السحت الحرام ..
لي�س من باب الخ�وض يف مج�ال الفق�ه والترشيع فله 
رجال�ه ومن يختص فيه من ذوي العل�م والعلماء لكنني 
ارتأيت أن أتوقف عند كلمة الس�حت وما دعاني لهذا هو 
ما س�معته م�ن أحدهم يتهم غ�ريه بأنه يأكل الس�حت 

الحرام . 
لقد جاء يف كالم الله الكريم )َوَترَى َكِثريًا ِمْنُهْم ُيَساِرُعوَن 
ْحَت لَِبْئَس َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن  يِف اإْلِْثِم َوالُْعْدَواِن َوأَْكلِِهُم السُّ
)٦2( املائدة . الس�حت هو كل مال مصدره حرام  س�واء 
أكان رش�وة أم رب�ا أم رسق�ة أم اختالس�ا أم خطف�ا أم 
اغتصابا فكل تلك األلوان وما ماثلها من السحت هي أخذ 

لحق الغري.
 وأخ�ذ حق الغري له صور متع�ددة ، فإن أخذه أحٌد خفية 
فتل�ك هي الرسقة وإن كان اإلنس�ان أمينا عىل ش���يء 
وأخ�ذه فهذا هو االخت�الس وكل ذلك أكل مال بالس�حت 

الحرام . 
فاملال العام وثروات الش�عب أمانة بي�د الدولة وعليها أن 
تمنحه ألفراد الش�عب بالعدل وفق االستحقاق واملساواة 
وبم�ا يؤمن الكفاية للجميع م�ن دون تمييز يف إباحة ما 
يمكن وصفه بالنهب والرسقة املعلنة يف الرواتب الخيالية 
واالمتيازات الالمرشوعة واألموال الطائلة التي تس�تلمها 
الرئاس�ات ونواب الربمل�ان والوزراء والدرج�ات الخاصة 
مقاب�ل فتات ما يس�تلمه بقية أبناء الش�عب من دراهم 
معدودة ال تكاد تكفي قوت العيال فضال عن آالف مؤلفة 
ممن يعيشون تحت خط الفقر وآالف مؤلفة من الشباب 
العاطل�ني ع�ن العم�ل . الس�حت 
للفس�اد  مص�داق  ه�و  الح�رام 
والفاسدين وكل من تبوأ منصبا ال 
يستحقه وأخذ أمواال ال يستحقها 
عمال ومكانة وكفاءة . يف ذات يوم  
كتبت مق�اال تحت عن�وان »حبة 
الرم�ان أنجبت ش�يطان« ذكرت 
في�ه باختصار قصة حقيقية من 
النجف األرشف عن  رجل دين من 
أساتذة الحوزة كان يصي إماما يف 
إحدى باحات الصحن العل�وي الطاهر  وبعد انتهائه من 
الص�الة جاءه جاره الذي يملك محال للبقالة يش�كو إليه 
من ابنه الصغري )س�يد محمد( بأنه شاهده حني يجلس 

عنده وهو يرسق نقودا من درج املحل .
 ويف الي�وم الثاني ج�اءه جاره الس�اكن يف البيت املالصق 
لبيته وهو يشكو له من تحرش ابنه )سيد محمد( بابنته 

فوق سطح الدار . 
ويف الي�وم الثال�ث ج�اءه من يخ�ربه أنه رأى ابنه )س�يد 
محمد( يرافق ش�بابا يف جلس�ة لرشب الخمرة . هنا قرر 
رجل الدي�ن الذهاب إىل بيت�ه واالختالء بزوجت�ه العلوية 
وطل�ب منها أن تعرتف له بقصة ابنهما س�يد محمد وأن 
تتذك�ر كل م�ا يتعلق به قب�ل الحمل . أمهله�ا ثالثة أيام 

لتتذكر وهددها بالطالق إن لم تستجب . 
بع�د انته�اء املدة جاءت ل�ه العلوية وه�ي تبكي وتقص 
علي�ه م�ا تذك�رت . قالت له : كن�ت حامال به يف الش�هر 
الثاني وكنَت أنَت وقَتها يف موسم الحج لبيت الله وذهبُت 
أنا للتس�وق وقبل خروجي من الس�وق ش�اهدُت الرمان 
عن�د البق�ال ول�م يتبقَّ عن�دي حينه�ا من النقود ش�يئا 
لكنني اش�تهيُت الرمان فمددت ي�دي وأخذُت حبة رمان 
وتناولُته�ا . قاطعها الرجل وق�ال لها كفى . حبة الرمان 

أنجبت شيطان .
 أخ�ريا وليس آخ�را علين����ا أْن ال نس�تغرب من ماليني 
الش�ياطني الذي����ن يمألون الش�����وارع ولله عاقبة 

األمور .

إصبع عىل الجرح 

منهل عبد األمري المرشدي 
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االثنين 26 تموز 2021 العدد 2637 السنة الحادية عشرة

ارتفع�ت مبيع�ات البن�ك املرك�زي ، لتص�ل إىل أكثر م�ن 229 مليون 
دوالر.وذك�ر ؛ أن البنك املركزي ش�هد خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريك�ي ، ارتفاعا يف مبيعاته بنس�بة 9.05% لتصل إىل 229 مليوناً، 
و195 الف�ا و972 دوالرا أمريكيا، غطاها بس�عر رصف أس�اس بلغ 
1460 ديناراً لكل دوالٍر واحد، مقارنة بيوم الخميس قبل عطلة العيد، 
التي بلغت املبيعات فيه 210 مليونا و113 الفا، و114 دوالرا أمريكيا.

وذهبت املش�ريات البالغة 180 مليوناً و741 الفا و57 دوالرا لتعزيز 
االٔرصدة يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتم�ادات، فيما ذهب املبلغ 
املتبقي البالغ 48 مليوناً و640 دوالرا بش�كل نقدي.وأشار ، اىٕل أن 36 
مرصفاً قاموا بتلبي�ة طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و21 مرصفا 

لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل مشاركة 15 رشكة رصافة.

ارتفاع مبيعات الدوالر في مزاد 
البنك المركزي العراقي

اعلن وزير العمل والش�ؤون االجتماعية عادل الركابي 
ع�ن رصف روات�ب العم�ال املتقاعدي�ن املضمونني يف 
بغ�داد واملحافظ�ات لش�هري تم�وز و آب م�ن العام 

.2021
وبين�ت مدير عام دائرة التقاع�د والضمان االجتماعي 
للعمال خلود حريان ان الدائرة اكملت جميع االجراءات 
الخاصة باطالق روات�ب العمال املتقاعدين املضمونني 
مع مكافأة قدرها 100 الف دينار بواقع 50 ألف دينار 

لكل شهر.
املراك�ز  اىل  التوج�ه  اىل  املتقاعدي�ن  العم�ال  ودع�ت 

االلكرونية الستالم رواتبهم.

العمل تطلق رواتب العمال المتقاعدين 
االقت�صاديلشهري تموز و آب مع المكافأة

الموانئ تبحث مع شركة ايطالية وضع تصاميم لسد شط العرب انطالق معرض »صنع في سوريا« على ارض معرض بغداد الدولي
العراقم�ع  ملوان�ئ  العام�ة  الرشك�ة  ناقش�ت 
االيطالي�ة   / تكننت�ال   / رشك�ة  مستش�ار 
التصاميم الخاصة بسد شط العرب يف البرصة .

وقال املدير العام للموان�ئ فرحان الفرطويس ، 
بحس�ب بيان للرشكة :« ان العرض الذي قدمه 
املستش�ار االيطايل الس�ندروا ڤ�ريايل بحاجة اىل 
اجابات عن بعض االسئلة املتعلقة بمكان السد 
واالث�ر البيئ�ي النش�ائه »، مبين�ا :« ان كل م�ا 
يتعلق بالسد ستتم مناقشته مع الدوائر املعنية 
بانش�ائه للوصول اىل افضل الحلول وفق افضل 

تصميم ».
واض�اف الفرط�ويس :« ان العمل م�ع الرشكة 

االيطالية س�يكون وفق االط�ر العلمية املعمول 
بها يف س�دود العالم التي ستؤدي نتائج ايجابية 
للوصول اىل القضاء عىل مش�كلة امللوحة وشح 
املياه لخدمة االنس�ان واحياء االرايض الزراعية 

والثروة الحيوانية ».
من جانبه قال مستش�ار الرشك�ة االيطالية :« 
ان الدراس�ة املتعلقة بالسد تحتاج بعض الوقت 
للوق�وف عىل االثر البيئي الذي سيس�ببه الس�د 
واملعالجات التي س�توضع لتاليف اي آثار سلبية 
»، مبين�ا :« ان دراس�ات الرب�ة موج�ودة لدى 
الرشك�ة ، اال ان املوض�وع االعم اآلن هو معرفة 

املكان االفضل لبناء السد ».

اعلنت الرشكة العامة للمعارض والخدمات التجارية 
العراقي�ة انط�الق مع�رض صن�ع يف س�وريا للبيع 
املب�ارش ولغاية 5 اب املقب�ل وبالتنس�يق والتعاون 
م�ع الرشكة العامة للمع�ارض والخدمات التجارية 
العراقي�ة بحض�ور س�طدام جدعان الدندح س�فري 
الجمهورية العربية السورية.ونقل بيان للوزارة عن 
مدير عام رشكة املعارض رسمد طه س�عيد قوله ان 
: املعرض ش�هد عرض االلبسة واملنتجات النسيجية 
وامل�واد الغذائي�ة وم�واد العناي�ة بالش�عر وامل�واد 
التجميلي�ة وادوات منزلية وكهربائية ومس�تلزمات 

مدرسية وقرطاسيةومنتجات بالستيكيه وغريها .
واشار اىل ان : املعرض سيفتح ابوابه امام املواطنني 

من الساعة 12 ظهراً وحتى التاسعة مساءاً وتتخلله 
هدايا يومية وس�حبات كبرية وع�روض دائمة وبيع 
مبارش وباس�عار مناس�بة .وقال س�عيد : ان اقامة 
هكذا مع�ارض ستس�هم يف زيادة حرك�ة االقتصاد 
وانعاش التب�ادل التجاري بني الع�راق ودول الجوار 
فض�اًل ع�ن فت�ح وكاالت داخل الع�راق بم�ا يخدم 
القط�اع الخاص.واوضح ان : رشكة املعارض اخذت 
عىل عاتقها اتخاذ كافة التدابري االحرازية والصحية 
وتوفري امل�واد واملس�لتزمات الرضورية م�ن اجهزة 
تعفري وتعقيم ملنع انتش�ار فاي�روس كورونا خالل 
مدة اقامة املعارض وحس�ب توجيهات خلية االزمة 

ووزارة الصحة والبيئة.

موسم »القيظ« يدفع 
»نّحالي« ديالى والمحافظات 

نحو كردستان ونينوى

أعلنت الجمعية النموذجية للنحالني العراقيني 
، ارتحال أكثر من 100 نحال اغلبهم من دياىل 
وبع�ض املحافظ�ات اىل كوردس�تان ونينوى 
هربا من موسم الحر الش�ديد »القيظ« لحني 
حل�ول فص�ل الخريف.وقال رئي�س الجمعية 
علوان املياحي ، إن »االرتحال هو اجراء سنوي 
معتمد لدى النحالني يف دياىل ومحافظات عدة 
بس�بب موجات الح�ر الالهبة الت�ي تؤثر عىل 

ديمومة وتكاثر النحل«.
واض�اف، ان »الهدف من االرتح�ال هو زيادة 
تكاث�ر النح�ل والبحث ع�ن مناط�ق األزهار 
وحماي�ة النحل من ح�رشة »الزنبور االحمر« 
وطائ�ر )ابو الخضري( اللذان يعدان اخطر آفة 

تواجه النحل وتقتله خالل الصيف الحار«.
واش�ار املياح�ي اىل ان »االرتح�ال له�ذا العام 
ش�مل نحال�ني م�ن دي�اىل وكرب�الء وبغ�داد 
اىل ناحي�ة ربيع�ة يف نين�وى وقض�اء رانيا يف 
الس�ليمانية«، موضحا أن »االرتحال يس�تمر 
لغاي�ة نهاية أيلول س�نويا مع بداية موس�م 
الخري�ف«.ويف دي�اىل نح�و 3000 نحال؛ 500 
منهم مسجلني رسميا يف الجمعية النموذجية 

للنحالني العراقيني.

قضايا اقتصـادية عـالقـة مـع واشنطـن ..
هــل تتجــرأ الحكــومــة لطـرحهـا في العلـن 

على رأسها ملف حقل عكاز الغازي

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي..
أب�دى مواطن�ون انتقادهم للحوار االس�راتيجي بني 
بغداد وواش�نطن، وعىل الرغم من عدم جديته إال أنه 
أهمل كلياً الجان�ب االقتصادي والقضايا العالقة بني 
الطرفني، الس�يما بما يتعلق بتحرير الدينار وإعادته 

لسعره السابق وقضايا أخرى تتعلق بملف الطاقة.
ويتمس�ك االمريكان ببقائهم يف العراق للسيطرة عىل 
املنطقة وحماية أمن إرسائيل ودول الخليج اقتصاديا 
فض�اًل ع�ن رسق�ة ث�روات ال�دول، فهن�اك جوان�ب 
اقتصادي�ة ومالية يتجنب الجميع الحديث عنها , من 
ضمنها الرسقات االمريكية لثروات صحراء االنبار ويف 

مقدمتها حقل عكاز الغازي.
وتقف أمريكا وراء أزمات العراق االمنية واالقتصادية 
واملالي�ة فه�ي تعرقل جمي�ع الحلول لتطوي�ر البنى 
التحتي�ة للب�الد أو رف�ض عق�ود تراخي�ص النف�ط 
لل�رشكات االمريكية والت�ي تصل م�دة عملها ل�40 
عام�ا وهو احت�كار جديد , فضال ع�ن رفضها إعادة 
بن�اء البن�ى التحتي�ة للع�راق , وتدخالته�ا لحماي�ة 
حكوم�ة اإلقلي�م وفرض االم�ر الواقع ع�ىل بغداد يف 
إرس�ال االموال لها بدون س�ند حقيق�ي، ناهيك عن 
عرقلته�ا عم�ل ال�رشكات غ�ري االمريكية الس�اعية 

للنهوض بواقع الطاقة يف  العراق.
النائ�ب ع�ن تحالف الفتح فاضل جاب�ر أكد, أن أزمة 
الكهرب�اء يف العراق لها أس�باب عدي�دة إال أن اإلدارة 
االمريكي�ة ه�ي الس�بب الرئي�ي وراء اس�تمرارها 
وذل�ك للرصاع بني رشكتي جن�رال إلكريك االمريكية 
وس�يمنس األملانية . وقال جاب�ر, إن ” أزمة الكهرباء 
الت�ي يعي�ش محنتها الش�عب العراقي منذ س�نوات 

تع�ود اىل عدة أس�باب داخلية وخارجي�ة ” . وأوضح 
جاب�ر، أن ” الس�بب الرئيي واالس�ايس تقف وراءه 
اإلدارة االمريكية بشأن الحصول عىل عقود الكهرباء 
للرشك�ة االمريكية جنرال إليك�رك ومنع تنفيذ عقد 

رشكة سيمنس األملانية«.
وحول ذلك يرى املختص بالش�أن االقتصادي جاس�م 
الطائ�ي, أن »االحت�الل االمريكي من�ذ 2003 اىل اآلن 
ما زال يرسق خريات الع�راق ولم تتطرق أية حكومة 

له�ذه املش�كلة بس�بب ضعفه�ا , فمواق�ع التواصل 
االجتماع�ي كش�فت رسقات جن�ود االحتالل ألطنان 
م�ن الذه�ب العراقي وق�د قامت الحكوم�ة العراقية 
ب�رشاء 90 طنا لتعويض تل�ك الرسقات دون مطالبة 

واش�نطن بها«.وق�ال الطائ�ي يف ترصي�ح خص به 
»املراق�ب العراق�ي« إن »الح�وار االس�راتيجي الذي 
سينطلق قريبا لن يتطرق لرسقات االمريكان بسبب 
مخاوف حكومة الكاظمي عىل مس�تقبلها، مبيناً أن 
»اإلرصار االمريكي عىل البقاء هو استمرار لرسقاته 
إذ يس�عى اىل االس�تيالء عىل حقل ع�كاز القريب من 
قاع�دة ع�ني االس�د ».وأض�اف أن » املباحث�ات مع 
الجان�ب االمريكي لن يطرح فيها قضية التعويضات 
عىل تدمري العراق والت�ي يجب أن تكون من أولويات 
الحكومة«.وأشار اىل »رضورة فك ارتباط الدينار من 
ال�دوالر والذي أقرته االتفاقي�ة االمنية ما بني العراق 
وأمريكا ع�ام 2011«.ونوه اىل أن »حكومة الكاظمي 
لم تتطرق أيض�ا اىل أموال العراق يف البنوك االمريكية 
والتي تتخذها واش�نطن عام�ل ضغط يف حال رفض 
الع�راق رشوط أمري�كا  وه�و عام�ل مه�م لتحرير 

العراق اقتصاديا من الهيمنة االمريكية«.
م�ن جهته أك�د املخت�ص بالش�أن االقتص�ادي عبد 
الحس�ني الش�مري يف اتصال مع )املراقب العراقي(: 
أن »أعظ�م خيانة للعراق أن ال يت�م التطرق اىل امللف 

االقتصادي يف املباحاث مع الجانب االمريكي«.
وأوض�ح أن »بغ�داد م�ا زال�ت تعان�ي م�ن تدخالت 
واش�نطن يف قط�اع الكهرب�اء والنف�ط وإرصاره�ا 
عىل رسقة الغ�از وغريه , فضال ع�ن مطالبة أمريكا 
بتعويض�ات إلص�الح القطاع�ات االقتصادي�ة التي 
ترضرت جراء  احتاللها للعراق , ونحن لدينا ثقة بأن 
املباحثات االخرية لن تتطرق لذلك بسبب إرصار وزير 
الخارجي�ة االنفص�ايل ع�ىل مراعاة مصلح�ة اإلقليم 

أوالً«.

 دعا مرصف الرافدين ، املواطنني لتسديد ما بذمتهم 
من أقس�اط ش�هرية متأخرة بهدف تعمي�م الفائدة 
عىل رشائح أخرى.وقال املكتب االعالمي للمرصف يف 
بي�ان ؛ ان هن�اك بعض املواطنني متلكؤن يف تس�ديد 
م�ا بذمتهم من أقس�اط الدفعات الش�هرية املرتبة 
ع�ىل القروض والتس�هيالت املرصفي�ة األخرى.وأكد 
ان امل�رصف س�يتخذ االج�راءات القانوني�ة وتفعيل 
قانون اس�تحصال أموال الدولة اضافة اىل الغرامات 
التاخريي�ة املفروض�ة ع�ىل املتلكئ�ني ملفت�ا اىل ان 
االمتناع عن تسديد ما بذمتهم يرض املواطنني ويراكم 
عليهم الديون ويعرضهم اىل تبعات قانونية وخيمة .

أعل�ن املتحدث باس�م مجلس الوزراء حس�ن ناظم ، 
ع�ن فقدان منظومة الكهرب�اء الوطنية 7 آالف ميغا 

واط بسبب تجاوزات بعض املحافظات.
وقال ناظم يف املؤتمر الصحفي األس�بوعي وحرضه 
مراسل وكالة شفق نيوز، إن »املنظومة تفقد 7 آالف 
ميغا واط لعدم االلتزام بالحصص املقررة من الطاقة 
للمحافظ�ات الجنوبية«.وأض�اف، أن »وكي�ل وزارة 
الكهرباء سيقدم خططاً إىل رئيس الوزراء لوضع حّد 
ألزمة الطاقة«. وتابع، أن »مجلس الوزراء وافق عىل 
تعاقد وزارة النفط مع رشكة توتال الفرنسية لتنفيذ 

أربعة مشاريع كربى«.

الرافدين يحذر 
المتلكئين عن تسديد
 ما بذمتهم من أموال

بسبب التجاوزات.. العراق يفقد 
7 آالف ميغا واط من الكهرباء

أعل�ن رئيس حكومة إقليم كردس�تان، مرسور بارزاني إلغاء االس�تقطاعات من رواتب 
املوظف�ني يف االقليم، اعتبارا من هذا الش�هر.وقال بارزاني، يف كلمة بعد اجتماع املجلس 
االقتص�ادي االعىل يف اإلقليم عرب الدائرة اإللكرونية، “أكدنا س�ابقا بأن حكومة اإلقليم 
ستوزع الرواتب كما هي ومن دون استقطاع يف حال تم تأمني اإليرادات املالية الالزمة”، 
مضيف�ا أن “املجل�س االقتص�ادي األعىل، ومجل�س وزراء إقليم كوردس�تان قررا اليوم 

توزيع الرواتب من دون استقطاع“.

الموسم االنتخابي..بارزاني يلغي 
االستقطاعات من رواتب الموظفين

أرقام واقتصاد

 2.1

قيمة تراجع
 صادرات العراق 

النفطية الى الصين 
خالل عام كامل

% 40

مليار دينار تم تخصيصها 
من قبل وزارة المالية 
لمواجهة تهديدات 

إنفلونزا الطيور

انخفضت أس�عار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار 
العراقي ، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد واقليم 
كردس�تان.وقال مراسل وكالة ش�فق نيوز؛ إن بورصة 
الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت، صباح اليوم 

148100 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.

وكان�ت بورص�ة الكف�اح املركزي�ة ق�د س�جلت خالل 
افتتاحها ، 148250 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دوالر.

وأش�ار  اىٕل أن اس�عار البيع والرشاء انخفضت يف محال 
الصريف�ة باالٔس�واق املحلي�ة يف بغ�داد حيث بلغ س�عر 
البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت أس�عار الرشاء 

147500 دينار لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار 
الدوالر انخفاضا حيث بلغ س�عر البي�ع 148300 دينار 
ل�كل 100 دوالر امريكي، والرشاء بواقع 148000 دينار 

لكل 100 دوالر.

انخفاض أسعار صرف الدوالر في بغداد وإقليم كردستان

العراقيون في المركز الـ 38 عالميًا بحثًا عن أسعار الذهب عبر االنترنت
ح�ل الع�راق يف املركز 38 عاملي�ا من حيث 
متوس�ط عملي�ات البح�ث الش�هرية عرب 
اإلنرن�ت ع�ن س�عر الذه�ب ل�كل 1000 
مس�تخدم نش�ط لإلنرن�ت، بواق�ع 0.38 

عملية بحث، بحسب دراسة جديدة.
 PhysicalGold.com موق�ع  وق�ال 
املتخص�ص يف س�بائك الذه�ب يف اململك�ة 
املتحدة، الذي نرش الدراسة، يف جدول يضم 
48 دول�ة يف تقري�ر إن »األف�راد يف العراق 
يجرون أكثر من 1520 عملية بحث شهريا 
عرب اإلنرن�ت عن أس�عار الذه�ب، بواقع 
0.38 عملية لكل 1000 مس�تخدم نش�ط 
لإلنرنت«.وأض�اف أن »اإلم�ارات العربية 
املتح�دة احتل�ت املرتب�ة األوىل عاملي�ا التي 
تتبع أس�عار الذه�ب، حيث بلغ متوس�ط 
عمليات البحث الش�هرية 521000 عملية 
بحث عرب اإلنرنت، أو 58.45 عملية بحث 
ع�رب اإلنرنت عن س�عر الذهب لكل 1000 
مس�تخدم نش�ط لإلنرن�ت، س�واء كانوا 

يتطلعون إىل االس�تثمار يف س�بائك الذهب 
الخال�ص، أو االهتم�ام بالقيم�ة الحالية 
 ، »س�نغافورة  ان  إىل  للمعدن«.وأش�ار 
الت�ي أطلق�ت عىل نفس�ها اس�م »جاردن 

س�يتي« ، يف املرتب�ة الثاني�ة، حي�ث بحث 
السنغافوريون عن سعر الذهب 184500 
مرة يف الش�هر يف املتوسط، وهو ما يعادل 
38.27 عملية بحث لكل 1000 مس�تخدم 

ف�ان  للتقري�ر  لإلنرنت«.ووفق�ا  نش�ط 
»املركز الثال�ث كان من نصيب قطر حيث 
بح�ث  عملي�ة   76800 الس�كان  يج�ري 
ش�هرًيا يف املتوسط، وهو ما يعادل 30.33 
عملية بحث لكل 1000 مس�تخدم نش�ط 
لإلنرنت.ولف�ت التقري�ر اىل ان »اس�راليا 
جاءت رابع�ا ب� 16.48 عملي�ة بحث لكل 
1000 مس�تخدم نش�ط لالنرني�ت، فيما 
ج�اءت الكوي�ت خامس�ا ب�� 15.74 لكل 
1000 مستخدم نش�ط لألنرنت، و تذيلت 
فرنس�ا القائم�ة باملرتب�ة 48 بواقع 0.07 

لكل 1000 مستخدم نشط لالنرنيت«.
ع�رب  التحلي�الت  أداة  املوق�ع  واس�تخدم 
الت�ي  البل�دان  لتقيي�م   Ahrefs اإلنرن�ت 
يوجد فيها أكرب عدد من األش�خاص الذين 
يتتبع�ون أس�عار الذهب، فيما ت�م ترتيب 
البل�دان م�ن األع�ىل إىل األدن�ى بن�اًء عىل 
متوس�ط عملي�ات البح�ث الش�هرية عرب 

اإلنرنت.
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صاندي تايمز: كل المستبدين يبحثون عن »بيغاسوس«!

صحيفة بريطانية: هل يغلق بايدن معتقل غوانتانامو
 أم يواصل تخفيض عدد سجنائه؟

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
نرشت صحيف�ة “صان�دي تلغراف” 
تقري�را عن معتقل غوانتانامو، حيث 
إنس�ور،  ج�ويس  ملراس�لتها  ُس�مح 
بدخ�ول املعتقل املثري للج�دل، يف أول 
زيارة ملراس�ل من الصحيفة منذ أكثر 

من عقد.
وتس�اءلت الصحيف�ة: “هل س�يغلق 
باي�دن أخ�ريا أكث�ر الس�جون إث�ارة 
للج�دل يف العالم؟”. وتق�ول الكاتبة، 

إن نش�وان التام�ر كان يجه�د وه�و 
يحاول فه�م الرتجمة العربية لوقائع 
املحكمة من خالل سماعة أذنه. وبدا 
هناك ش�عور مثل يوم خ�روج الجرذ 
من جحره بالنس�بة للرجل البالغ من 
العمر 60 عاما، املعتقل يف غوانتانامو 
وش�اخ وه�و ينتظ�ر الفرص�ة لكي 

يدافع عن براءته.
وم�ى 14 عام�ا عىل توجي�ه اتهام 
للرج�ل بأن�ه م�ن مس�اعدي زعي�م 

تنظي�م القاع�دة اإلرهاب�ي الس�ابق 
أس�امة ب�ن الدن، وُجل�ب إىل القاعدة 
العس�كرية يف غوانتانام�و، ومض�ت 
س�بع س�نوات عىل توجي�ه اتهامات 
ل�ه بارت�كاب جرائ�م ح�رب. وم�رر 
الت�ي  لحيت�ه  يف  أصابع�ه  العراق�ي 
خ�الل  بيض�اء  وأصبح�ت  طال�ت 
س�نوات اعتقاله وهو يراقب القايض 
الراب�ع املكل�ف بقضيته وه�و يقدم 
نفس�ه لقاعة املحكم�ة بأنه “قايض 

أن  الصحيف�ة  املعس�كر”. وتضي�ف 
الرئيس جوزي�ف بايدن تعهد بالوفاء 
بوع�د قطع�ه الرئيس الس�ابق باراك 
أوباما وهو إغالق س�جن غوانتانامو 
يف كوبا، وبعد مرور س�تة أش�هر عىل 
رئاس�ته تزداد الش�كوك بأنه سينفذ 
ه�ذا التعهد. ويف الوقت الذي تس�حب 
في�ه الوالي�ات املتح�دة قواته�ا م�ن 
أفغانس�تان وتنه�ي أط�ول حرب يف 
تاريخها، تس�تمر اللجان العس�كرية 

المراقب العراقي/ بغداد...
من قاعة مؤتمرات يف جامعة تل أبيب، دعا رئيس 
ة”  ال�وزراء اإلرسائييل نفتايل بيني�ت “األمم الخريرّ
لحش�د قواها ومواجهة آفة التهديد الس�يرباني، 
لك�ن بينيت، كما تقول لوي�ز كاالغان يف صحيفة 
“صان�دي تايم�ز” وه�و رج�ل األعم�ال ورئيس 
رشك�ة تكنولوجيا أصب�ح سياس�يا، تجنب ذكر 
فضيحة مدمرة للقرصنة عىل الهواتف عرب العالم 
والتي كشف عنها قبل أيام من كلمته يف الجامعة.
صح�ف  ع�دة  يف  متع�ددة  تقاري�ر  وبحس�ب 
ومؤسس�ات إعالمي�ة، ف�إن برنام�ج تجس�س 

للتكنولوجي�ا  أو”  أس  “أن  رشك�ة  باعت�ه 
فيه�م  بم�ن  زبائنه�ا،  اس�تخدمه  اإلرسائيلي�ة 
السعودية واإلمارات الستهداف البيانات الخاصة 
البارزي�ن  والساس�ة  والناش�طني  للصحافي�ني 

والقادة العسكريني يف 34 دولة.
وكان من ضمن قائمة أرقام الهواتف رقم الرئيس 
الفرن�ي إيمانويل ماكرون وق�ادة طلبة يف الهند 
وعض�و يف مجلس الل�وردات الربيطان�ي، وكلهم 
كانوا ضحايا الربنامج املعروف باسم بيغاسوس. 
ويس�تخدم الربنامج الخرتاق الهوات�ف املحمولة 
ويفتح املعلومات املشفرة ويحول الجهاز إىل أداة 

تنصت، أي جاسوس يف اليد.
وتعل�ق الصحيف�ة أن الفضيح�ة خلق�ت صداعا 
ضخما لحكومة بينيت التي تحاول إعادة تشكيل 
صورة البلد بعيدا عن الصورة التي صنعها وروج 
لها رئيس الوزراء الس�ابق بنيامني نتنياهو خالل 
سنوات حكمه التي استمرت 12 عاما. ويف الوقت 
نفسه كشفت األزمة عن تحول إرسائيل إىل رائدة 
يف صناعة األمن الس�يرباني وحدثت منتجات مثل 
بيغاسوس من اس�رتاتيجيتها التي عرفت سابقا 
ب�”دبلوماس�ية ع�وزي”، وبيع الس�الح من أجل 

املال والحصول عىل الحلفاء.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد رئيس املجلس السيايس يف حزب الله السيد إبراهيم أمني السيد، 
ان م�ا قامت به املقاومة يف حرب تموز يصبرّ يف س�ياق هدم الكيان 

الصهيوني وزواله.
وأشار الس�يد يف احتفال بذكرى انتصار تموز 2006 يف مركز االمام 
الخمين�ي )قدس رسه( الثقايف يف بعلبك إىل أنرّ »ما قامت به املقاومة 
يف حرب تموز يصبرّ يف س�ياق هدم الكي�ان وزواله وواهم من يظن 
أنها قد تغادر مواقعها اإلسرتاتيجية أياً كانت الظروف«، مشدًدا عىل 
أنرّ »عظمة انتصار املقاومة يف حرب تموز أنه أسس لهزيمة الكيان 

الصهيوني«.
وخل�ص إىل أنرّ »انتص�ار تموز دفع الكي�ان الغاصب لطرح عالمات 
إستفهام عن مصريه ومستقبله واإلعراب عن قلقه إزاء ذلك بشكل 

واضح«.
ولفت س�ماحته إىل أنرّ حزب الل�ه ال يكرتث أليرّ رئيس مكلرّف يجري 
إختي�اره لتألي�ف الحكوم�ة بل ما يري�ده هو أن تتش�كل الحكومة 

ملصلحة الناس وليس ملصلحة السياسيني.
وأك�د الس�يد إبراهي�م أمني الس�يد انرّ »ح�زب الله س�يفعل كل ما 
بوسعه لرفع الذل واإلهانة عن الشعب وال يمكن أن يبخل بأيرّ يشء 

يستطيع تقديمه«.

المراقب العراقي/ متابعة...
قت�ل واصيب العرشات من عنارص مرتزقة العدوان الس�عودي خالل هجوم 
واس�ع شنته القوات اليمنية املش�رتكة من عدة محاور عىل مدينة مأرب يف 
اليمن . واش�ارت مصادر عس�كرية اىل ان القوات املش�رتكة ش�نت هجوما 
عنيف�ا يف محي�ط مدينة م�ارب مبين�ة ان الهج�وم تمركز يف جب�ال البلق 
والطلعة الحمراء ونخالء واملشجح وأيدات الراء وهي مناطق محاذية ملدينة 

مأرب حيث حققت القوات املشرتكة تقدما مهما فيها.
يف املقابل ش�ن طريان العدوان غارات مكثفة عىل املحافظة السناد املرتزقة 
ووق�ف تق�دم القوات اليمنية املش�رتكة من جانبه اس�تهدف س�الح الجو 
اليمني املسري والقوة الصاروخية معسكر صحن الجن رشقي مدينة املارب.
وأفادت مصادر عس�كرية أن مرتزقة العدوان تش�هد انهيارا غري مس�بوق 
يف مختل�ف الجبهات، نتيجة لنج�اح صنعاء يف تش�تيتها يف أكثر من جبهة 

يف وقت واحد.
وس�يطرت القوات اليمنية املش�رتكة عىل مركز مديري�ة ناطع يف محافظة 

البيضاء، بعد استكمالها السيطرة عىل مديرية نعمان.
وأكدت مصادر ميدانية نج�اح صنعاء يف تحقيق تقدمات نوعية يف جبهات 
املش�جح والطلعة الحمراء والبلق، عىل الرغم من شن طريان التحالف أكثر 

من 20 غارة خالل ساعات.

حزب اهلل: 
بسالة المقاومة تصّب في سياق 

زوال الكيان الصهيوني

هجوم واسع للقوات اليمنية 
المشتركة على مواقع مرتزقة 

العدوان في مأرب

اإلرهاب السعودي يتجسد في اضطهاد 
المعارضين وانتهاك خصوصيتهم

المراقب العراقي/ متابعة
يف الوق�ت ال�ذي يت�م الحديث في�ه بكثرة عن 
تعاون مكثف بني الكيان الصهيونيرّ الغاصب 
وكل م�ن الس�عودية واإلم�ارات وباألخ�ص 
يف مجال التجس�س ع�ىل املعارض�ني، ذكرت 
الكاتبة السعودية املعارضة، مضاوي الرشيد، 
أنرّ مح�اوالت اخ�رتاق الس�لطات الس�عودية 
هاتفها، س�ببه دورها يف »فضح ممارس�ات 
وجرائ�م ح�كام آل س�عود«، مش�رية إىل أنرّها 
بات�ت عرض�ة ل�أذى وانته�اك الخصوصية، 
وأن الري�اض وتل أبيب وأبو ظبي غدت جوقة 
من الق�وى املهلكة التي تعمل عىل إحباط كل 

سعي من أجل الديمقراطيرّة يف املنطقة.
ومؤخراً، انت�رشت معلومات يف صحف عامليرّة 
دت أنرّ السعودية وحليفتها اإلمارات  مهمة أكرّ
استخدمتا برنامج »بيغاس�وس« الصهيونيرّ 
للتجس�س ع�ىل املعارض�ني لتل�ك األنظم�ة 
االستبداديرّة، وقد استهدف برنامج التجسس 
يف  املغ�دور  الس�عوديرّ  الصح�ايفرّ  م�ن  كالً 
قنصلية بالده بإسطنبول، جمال خاشقجي، 
التميم�ي،  ع�زام  الفلس�طيني  والصحف�ي 
واألكاديمي�ة واملعارضة الس�عودية مضاوي 
الرش�يد، ونجل خاش�قجي عبد الله، وكشف 
تحليل لهاتف الرش�يد وجود أدلة عن محاولة 
اخرتاق يف نيسان 2019 دون أدلة عن اخرتاق 

ناجح لربنامج التجسس اإلرسائييل.
ويف هذا الصدد، ش�ددت األكاديميرّة السعودية 
�س يف حزب التجم�ع الوطنيرّ  والعض�و املؤسرّ
املع�ارض لحكم آل س�عود، ع�ىل أن التطبيع 
مع الكيان الصهيون�يرّ عمل ال أخالقي، ليس 
، بل  فقط بسبب معاناة الش�عب الفلسطينيرّ
ألنها تش�كل تهديداً وجودياً لجميع مواطني 
الخلي�ج الذين ينادون باإلصالح الس�يايسرّ يف 
د يوماً  بلدانه�م، وخاص�ة أنرّ الس�عوديرّة تؤكرّ
بع�د آخر، حجم خيانته�ا ومدى عمالتها ضد 
، والدليل عىل ذلك ما  الوطن العربيرّ واإلسالميرّ
كش�فته قناة العربيرّة التابعة لنظام آل سعود 
 ، قبل فرتة، نقالً عن وزير الخارجية السعوديرّ
فيص�ل بن فرحان، والذي أع�رب بكل وقاحة 
ع�ن أمله ب�أن يك�ون التفاق�ات الخيانة بني 
العدو الصهيونيرّ الغاصب وبعض دول الرشق 
، مضيف�اً إنرّ التوصل  األوس�ط تأثري إيجاب�يرّ
التفاق بني الس�عودية وت�ل أبيب يتوقف عىل 
تنفيذ ما أسماها »مبادرة التسوية العربيرّة«، 
حيث اعتربت تلك الترصيحات خيانة واضحة 
من اململكة لدينه�ا وأخالقها وقيمها العربيرّة 

واإلنسانيرّة.
 » كذل�ك، بيرّنت عضو ح�زب »التجمع الوطنيرّ
الذي يوث�ق انتهاكات حقوق اإلنس�ان داخل 
الس�عودية، أنرّه�ا »كمواطن�ة بريطانيرّ�ة من 
أصول سعوديرّة، قضت أكثر من نصف عمرها 

تكت�ب وتبحث وت�درس، ولم تك�ن تتوقع أن 
تتعرض لالخرتاق، إال أنرّ مثل هذه النشاطات 
املهنية تعدرّ يف مملكة آل س�عود جريمة، حيث 
عق�د حكام بالد الحرمني الع�زم عىل التحكم 
بالرسدية حول املايض والحارض واملستقبل«، 
بالتزام�ن م�ع إرصار س�لطات الب�الد ع�ىل 
التعس�فيرّة  االعتق�االت  بنه�ج  االس�تمرار 
واالنتهاكات ضد النش�طاء املعارضني ودعاة 
اإلص�الح، وم�ا يرافقه�ا م�ن س�لوك قمعيرّ 
بأوام�ر م�ن ويل العهد الس�عودي، محمد بن 

سلمان ضد املواطنني.
ويف ظل التعاوٌن االستخباراتيرّ بني السعودية 
والكي�ان الصهيون�يرّ املجرم، قالت الرش�يد: 
تحق�ق أخ�رياً م�ا كان تنب�أ ب�ه الصح�ايفرّ 
، جورج أوريل، الذي كش�ف اللثام  الربيطانيرّ
ع�ن حقيق�ة النظ�ام الحاكم يف الس�عودية، 
كن�ت أعل�م أن�ه عاج�اًل أم آج�اًل س�تحاول 
سلطات آل س�عود اخرتاق هاتفيرّ باستخدام 
برنامج »بيغاس�وس«، الذي تصنعه الرشكة 
األمنيرّ�ة اإلرسائيليرّ�ة الخاص�ة التي تس�مى 
مجموع�ة )إن إس أو(، فيم�ا يظه�ر الوضع 
السيايس املتأزم الذي تعيشه السعودية، مدى 
استماتة ابن سلمان، لتصفية واقتالع جذور 

معارضيه، حفاظاً عىل عرشه املتهالك، والتي 
أوصلت�ه إىل تقطيع معارضي�ه وتهديد أرواح 
عائالتهم وأطفالهم داخل اململكة، إلجبارهم 

عىل الخضوع لسياساته الرعناء واملتهورة.
العه�د  ويلرّ  أنرّ  الجدي�دة  الوقائ�ع  وتؤك�د 
، يقوم منذ سنوات بتكثيف التعاون  السعوديرّ
م�ع الكي�ان الصهيون�يرّ الغاش�م يف مج�ال 
تقنيات التجس�س، والتع�اون مع »إرسائيل« 
يف مج�ال األمن والتقنيات، ألهداف كثرية عىل 
رأس�ها إخفاء تورطه يف جريمة قتل وتقطيع 
الصحايف البارز، جمال خاشقجي، ألنرّ العائلة 
املالكة يف بالد الحرمني ترتعب من أدنى انتقاد 
لها، وال توفر جهداً يف التجسس عىل حسابات 
املس�تخدمني العاديني والبارزين، ومن ينىس 
فضائ�ح تجس�س النظ�ام الس�عوديرّ ع�ىل 
موقع التواصل االجتماعيرّ »تويرت«، واخرتاق 
حس�ابات ملعارضني، عندما قامت السلطات 
الس�عودية عرب عمالء لها داخل رشكة تويرت، 
بكش�ف آالف الحس�ابات التي تنتق�د النظام 
الس�عوديرّ وأف�راداً يف عائلة آل س�عود، وهو 
ما دف�ع العديد من النش�طاء إىل رفع دعاوى 
ومس�ؤولني  س�لمان،  اب�ن  االنقالب�يرّ  ض�د 

استخباراتيني يف املحاكم األمريكيرّة.

لت الس�عودية واإلمارات  إضافة إىل ذلك، ش�كرّ
و«إرسائيل« جبه�ة من القوى العدوانيرّة التي 
تس�تهدف إخماد النش�اط وإحباط كل سعي 
م�ن أجل الديمقراطيرّة يف املنطقة، إذ تقدم تل 
أبيب املعلومات، بينما يقدم اآلخرون األموال، 
وال يش�كل تخصي�ص جه�از األم�ن التاب�ع 
للع�دو املج�رم، وتنام�ي ال�رشكات الخاصة 
التي يؤسس�ها عمالء س�ابقون يف مؤسسات 
الدف�اع واملخابرات الصهيونيرّ�ة، تهديداً فقط 
وغ�زة  املحتل�ة  األرايض  يف  للفلس�طينيني 
والضف�ة الغربي�ة املحتلة، لكنه أيض�اً تهديد 
، م�ع مبيع�ات برنامج  للمجتم�ع الخليج�يرّ
التجسس الصهيونيرّ لأنظمة الدكتاتوريرّة يف 

. أرجاء الوطن العربيرّ
م�ن ناحية أخرى، تحظى ت�ل أبيب بإمكانية 
الوص�ول إىل الدوائر االس�تخباراتيرّة الداخلية 
وال�دول العميقة يف دول الخلي�ج، ما يمكنها 
من االحتفاظ بها كرهائن للمس�تقبل، حيث 
تدع�م األنظم�ة املس�تبدة يف ش�به الجزي�رة 
العربية، ظناً منها أن ذلك يضمن أمنها لأبد، 
إال أن »إرسائيل« مخطئة يف ذلك، وإن التطبيع 
م�ع عدو العرب واملس�لمني األخطر عمل غري 
، ويرسخ ما يطلق عليه »الديمقراطية  أخالقيرّ

الوحي�دة يف الرشق األوس�ط« ونظام الفصل 
العن�رصيرّ )األبارتي�د( ل�دى الع�دو، حتى لم 
يع�د بإمكان أي قدر من الدعاية إنقاذها، وال 
مفر من أن تتكثف املعارضة الشعبية القوية 
لتطبي�ع األنظمة العربيرّة م�ع القتلة يف األيام 

القادمة.
ومع تصاع�د خيانة اإلمارات ع�رب بالتطبيع 
م�ع العدو الصهيونيرّ القات�ل، بعد أن تحالف 
حكامها مع أش�درّ الكيان�ات إجراماً واحتالالً 
تحت ذرائ�ع واهية اصطدمت م�ع كل القيم 
اإلنس�انيرّة واألخالقيرّ�ة والدينيرّ�ة، تلع�ب أبو 
ظب�ي دوراً أساس�ياً يف حكاي�ة املراقبة التي 
تمارسها الرشكات الصهيونيرّة الخاصة، وقد 
افتت�ن محمد بن س�لمان بنظ�ريه اإلماراتيرّ 
 ، محمد بن زايد، وغ�دا خاضعاً لتأثريه القويرّ
حيث يجمع بني االثنني كرههما للديمقراطيرّة 
والتعددية السياس�يرّة وحرية التعبري وحقوق 
اإلنس�ان، وكالهم�ا م�ن أركان مح�ور الرش 
ال�ذي ترشف علي�ه التكنولوجي�ا الصهيونيرّة 
الهدامة، التي تدعي أن غرضها هو مس�اعدة 
الحكوم�ات يف إلق�اء القب�ض ع�ىل املجرمني 
واإلرهابيني، إال أنها وببس�اطة تستخدم تلك 

األنشطة ضد النشطاء السلميني.

تحالف »التطبيع« يقمع الحريات!

المراقب العراقي/ متابعة...
طال�ب الرئيس الفرن�ي إيمانويل ماك�رون، رئيس 
حكوم�ة االحتالل اإلرسائي�يل، نفت�ايل بينيت، خالل 
اتص�ال هاتف�ي مع�ه بتوضيح�ات حول اس�تخدام 
برنامج »بيغاسوس« التجسي لتعقبه، وشخصيات 

فرنسية أخرى.
ويف وق�ت س�ابق، ق�ال املتح�دث باس�م الحكوم�ة 
الفرنس�ية، غابريي�ل أت�ال، إن الرئي�س ماك�رون، 
اس�تدعى مجلس الدفاع لعقد اجتماع »اس�تثنائي«، 
يف إث�ر قضية احتمال اس�تهداف هاتف ماكرون من 

برنامج التجسس اإلرسائييل »بيغاسوس«.
وأعلنت السلطات الفرنس�ية، يوم الخميس املايض، 
تعديل إجراءات التأمني، وخاصة تلك املتعلقة بتأمني 
الرئيس ماك�رون يف ضوء قضية برنامج التجس�س 
»بيغاس�وس«. ونقل�ت وكالة »روي�رتز« عن مصدر 
يف الرئاسة الفرنس�ية قوله إن »ماكرون غريرّ هاتفه 
ورقمه يف ضوء ما تمرّ الكش�ف عنه يف قضية برنامج 

بيغاسوس للتجسس«.
يأتي ذل�ك، بع�د ورود تقارير عاملي�ة أثارها تحقيق 
اس�تقصائي حول اس�تخدام الربنامج ال�ذي تنتجه 

رشك�ة »إن إس أو« اإلرسائيلي�ة يف التجس�س ع�ىل 
رؤساء دول ووزراء ومسؤولني، ونشطاء حقوقيني، 

وصحافيني يف أنحاء متفرقة من العالم.
وكانت تقارير إعالمية فرنس�ية وأجنبية، ش�اركت 
في�ه 17 مؤسس�ة إعالمي�ة ك�ربى، ق�د ذك�رت أن 
الرئي�س ماك�رون، كان واح�داً م�ن ب�ني ع�دد من 
الزعم�اء يف العال�م، ُيعتقد أنهم اس�ُتهدفوا باخرتاق 
هواتفه�م باس�تخدام برنامج التجس�س اإلرسائييل 
»بيغاسوس«، وفقاً ملا نقلته صحيفة »لو باريزيان« 

الفرنسية.

ماكرون يطالب بينيت بـ»توضيحات« حول برنامج التجسس اإلسرائيلي

المراقب العراقي/ متابعة...
ل ملحطة توليد الكهرباء، يف قطاع  منعت قوات االحتالل األحد، إدخال الوقود املُشغرّ

غزة، عرب معرب كرم أبو سالم التجاري، دون إبداء أسباب.
وقال رامي أبو الريش، مدير عام التجارة واملعابر يف وزارة االقتصاد الفلسطينية 
لة  بغزة )تديرها حماس(، إن »س�لطات االحتالل منعت إدخال 25 ش�احنة محمرّ

بالوقود، ملحطة توليد الكهرباء بغزة«.
وتاب�ع، بأن�ه »ل�م يتم إبداء األس�باب حول املن�ع، فيما لم يتم الكش�ف عن املدة 

الزمنية له«.
ويف حزيران/ يونيو املايض، اس�تأنف االحتالل إدخ�ال وقود ملحطة توليد كهرباء 
غزة، بعد منع استمر نحو 49 يوًما جراء العدوان األخري يف 10 أيار/ مايو املايض، 

واستمر ملدة 11 يوما.
ويعان�ي القط�اع املحارص للعام ال��15، وخاصة بعد الع�دوان األخري، من تردي 
األوض�اع اإلنس�انية واالقتصادي�ة واملعيش�ية جراء حص�ار االحت�الل املتواصل 
واملش�دد، وإغالق االحتالل للمعابر ومنع دخول املستلزمات األساسية، إضافة إىل 
العقوبات التي فرضتها السلطة عىل القطاع، ما تسبب يف تفاقم الفقر والبطالة، 
واستمرار مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تزيد من معاناة مختلف الفئات.  
ومم�ا س�اهم يف زي�ادة معاناة س�كان القطاع البال�غ عددهم أكثر م�ن مليوني 
نسمة، تفيش وباء كورونا، ونقص حاد يف األدوية واملستلزمات الطبية، إضافة إىل 
إجراءات مواجهة الوباء التي تسببت يف توقف العديد من القطاعات االقتصادية، 

التي تعاني أصال من الحصار.

االحتالل يمنع إدخال الوقود إلى محطة كهرباء غزة

المراقب العراقي/ متابعة...
اعترب الرئيس اإليراني حس�ن روحاني 
الح�رب االقتصادي�ة املفروض�ة ع�ىل 
الجمهورية االسالمية غري مسبوقة يف 

تأريخ البالد وربما يف تأريخ العالم.
خ�الل  ترصي�ح  يف  روحان�ي  وق�ال 
العامة  للجمعي�ة  الس�نوي  االجتم�اع 
للبنك املرك�زي االيران�ي: ان الحكومة 
الثانية عرشة )الحالية( يمكنها تسليم 
مه�ام الس�لطة )للحکوم�ة القادمة( 

بنمو اقتصادي ايجابي.
واض�اف: ان ظروفن�ا خ�الل االش�هر 
الثالثة املاضية كانت افضل مما س�بق 

حي�ث زادت صادراتن�ا فيه�ا بنس�بة 
اكثر م�ن 69 باملائة مقارنة مع الفرتة 

املماثلة من العام املايض وكانت نس�بة 
النم�و يف رشكاتن�ا االقتصادية الكربى 

8.7 باملائة.
وقال روحاني: وفقا لحسابات اجراها 
فري�ق م�ن اقتصاديين�ا، ل�و ل�م تكن 
الح�رب االقتصادية وجائح�ة كورونا 
وكان�ت الظروف االقتصادية يف حالتها 
الطبيعي�ة لكان س�عر ال�دوالر الواحد 
االن نحو 5 االف تومان )الس�عر الحايل 
للدوالر يف الس�وق الح�رة نحو 25 الف 

تومان(.
  وتاب�ع الرئي�س اإليران�ي ان الح�رب 
االقتصادي�ة الت�ي فرض�ت علينا )منذ 
3 اعوام( غري مس�بوقة يف تاريخ البالد 

ولربما يف تاريخ العالم.

روحاني: الحرب االقتصادية المفروضة على ايران غير مسبوقة



وسام أبو شمالة
اّتس�مت اإلدارة األمريكي�ة يف عه�د الرئيس 
الس�ابق دونالد ترامب بالشعبوية اليمينية، 
وذهب�ت بعي�داً يف سياس�اتها ع�ن الّنم�ط 
الّتقلي�دي املؤّس�ي والّثواب�ت يف سياس�ة 
الخارجي�ة.  األمريكي�ة  املتح�دة  الوالي�ات 
ح�ّدة  م�ن  زادت  »الرتامبي�ة«  السياس�ة 
التوت�رات والرصاع�ات يف منطق�ة ال�رق 
األوس�ط. وبع�د م�ي بضع�ة أش�هر عىل 
تنصيبها، تس�عى اإلدارة الحالية إىل خفض 
ال�رّصاع يف املنطق�ة وتحقيق أك�ر قدر من 

االستقرار.
م�ن الواض�ح أن إدارة الرئي�س األمريك�ي 
ج�و باي�دن تعط�ي أولوي�ة لتفعي�ل األداة 
الدبلوماس�ية بش�كل أكر، به�دف تحقيق 
باي�دن  إدارة  رغب�ة  وأولوياته�ا.  أهدافه�ا 
يف االس�تقرار وخف�ض الرصاع�ات ج�اءت 
ع�ىل حس�اب منطلقاته�ا الديمقراطي�ة يف 
التعام�ل مع األنظم�ة املنقوص�ة الرعية 
باملس�تبدة  توص�ف  والت�ي  الديمقراطي�ة، 
والديكتاتوري�ة، م�ا دام�ت تقبل بنفس�ها 
يف  األمريكي�ة  للسياس�ات  وظيفي�ة  أدوات 

املنطقة. 
ويف حال ذهب نظام ما بعيداً من السياس�ة 
األمريكية، لوحت الواليات املتحدة بسياسات 
مختلف�ة تجاهه، بذرائع انته�اكات حقوق 
اإلنس�ان أو تهديد السلم واالستقرار الدويل؛ 
يف  يس�تند  األمريكّي�ة  السياس�ة  فمعي�ار 
األس�اس إىل مصالحه�ا يف املنطق�ة، بغض 
النظ�ر ع�ن طبيع�ة النظم السياس�ية التي 

تتعامل معها.
املتغ�ريّ يف إدارة باي�دن الديمقراطي�ة ه�و 
تراج�ع الّثق�ة بالّنظ�م املتحالف�ة معها يف 
املنطق�ة. يرج�ع ذلك إىل خش�يتها من تغري 
تل�ك األنظمة، نتيج�ة التقلّبات املتس�ارعة 

واحتم�ال س�قوط نظ�م متحالف�ة معه�ا 
للسياس�ات  معارض�ة  نظ�م  واس�تبدال 
األمريكية بها، ما قد يؤثر يف مبيعات السالح 
األمريك�ي ل�دول حليف�ة له�ا يف املنطق�ة، 

انطالقاً من فرضية تغرّيها املفاجئ.
ات والتح�ّوالت يف املنطق�ة  يف ض�وء املتغ�ريّ
خ�الل العق�د األخ�ري، يب�دو أّن إدارة بايدن 
تعيد دراس�ة املصالح األمريكية التقليدية يف 
املنطقة وتقييمها، وهي النفط و«إرسائيل« 
وهيمن�ة الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة، التي 
االس�رتاتيجية  األولوي�ات  م�ن  اعت�رت 

األمريكية الثابتة.
يف ح�ال صّحت تل�ك الفرضية، ف�إن اإلدارة 
األمريكي�ة ق�د تتجه إىل تبن�ي مجموعة من 
السياس�ات يف الرق األوسط، تبتعد نسبياً 
عن سياس�اتها التقليدية. فش�لت اإلدارات 
األمريكية السابقة يف مواجهتها مع املناوئني 
لها ولسياساتها يف املنطقة، وال سّيما إيران 
و«حزب الله« و«حماس«، من خالل دعمها 
املطلق ل�«إرسائيل« والس�عودية واإلمارات، 
والحص�ار،  العقوب�ات  سياس�ة  وتبّنيه�ا 
ودعمه�ا الع�دوان اإلرسائي�ي املتك�رر عىل 
فلسطني ولبنان وس�وريا وإيران. وعىل أثر 
هذا الفشل، تش�ّكل محور قوي يف املنطقة، 
ع�ىل قاع�دة مواجه�ة الع�دوان اإلرسائيي 
واالنتص�ار لفلس�طني، م�ا ش�ّكل تحدي�اً 

ملصالح الواليات املتحدة يف املنطقة.
اإلدارة األمريكي�ة الحالية اس�تخلصت العر 
من فشل سابقاتها، ويبدو أنَّها تّتجه إىل تبني 
سياس�ات غري صفرية، وستس�لّم بحقيقة 
ضع�ف قدرته�ا ع�ىل هزيم�ة خصومها يف 
املنطقة وتوجيه رضب�ات قاضية لهم، كما 
يرغ�ب حلفاؤه�ا )»إرسائيل« والس�عودية 
واإلم�ارات(، ولكنه�ا لن تس�لم لخصومها، 

ولن تتخىل عن حلفائها بكل تأكيد.

السياس�ة األمريكي�ة تتج�ه إىل إدارة أك�ر 
»للتحدي�ات« يف املنطق�ة، للح�د م�ن املزيد 
م�ن التده�ور والرصاع�ات املس�لحة، ولن 
تس�عى إليجاد حل�ول جذري�ة للتهديدات يف 
املنطق�ة، ليس لعدم رغبتها يف ذلك، بل لعدم 
اإلدارات  سياس�ات  وألنَّ  علي�ه،  مقدرته�ا 
زي�ادة  يف  س�اهمت  الس�ابقة  األمريكي�ة 
الوالي�ات  التحدي�ات والتهدي�دات ملصال�ح 
املتح�دة، وع�ززت مكان�ة مح�ور املقاومة 
وتياراته املختلفة، يف مقابل تهش�يم محور 
التطبي�ع والقضم من رشعيته ومكانته، ما 
أدى إىل تراجع اعتماد اإلدارة األمريكية عليه 
والخش�ية من انهياره أو تغري سياساته، ما 
س�يجر الواليات املتحدة عىل إعادة التفكري 
يف دعم�ه بالس�الح والتكنولوجي�ا، خش�ية 
انتقالها إىل جهات معادية أو اس�تخدامها 

ضد املصال�ح األمريكية، يف حال فرضت 
وقائع جدي�دة يف املنطقة قد تؤدي إىل 

تحول يف السياس�ات تجاه الواليات 
املتحدة و«إرسائيل«.

السياس�ة األمريكية قد تّتجه إىل 
الحّد من توس�ع محور املقاومة 
وتم�ّدده، والعم�ل ع�ىل القضم 
من مكانته، والح�د من نفوذه 
وتأث�ريه، بعد الفش�ل يف كرسه 

والقضاء عليه.
باي�دن  إدارة  إنَّ  الخالص�ة،  يف 

تتج�ه إىل التعام�ل م�ع الواق�ع 
الذي تشكل بعد فشل السياسات 

األمريكي�ة الس�ابقة يف التخل�ص 
م�ن »التهدي�دات« يف املنطق�ة م�ن 

خ�الل اس�تخدام األدوات العس�كرية 
واالقتصادية )الحص�ار والعقوبات(، ما 

يعن�ي التس�ليم باألم�ر الواقع وبق�وة تيار 
املقاوم�ة يف املنطق�ة واس�تحالة هزيمت�ه 

وإخضاعه.
يف املقاب�ل، تج�د اإلدارة األمريكية حلفاءها 
مس�تقرة،  غ�ري  وضعي�ة  يف  التقليدي�ني 
والدولي�ة،  اإلقليمي�ة  مكانته�م  وترتاج�ع 
وتش�هد »إرسائيل«، الحليف االس�رتاتيجي 
للواليات املتحدة، تحديات داخلية وخارجية 
غري مس�بوقة، يف ظلِّ تراجع مكانتها داخل 
الوالي�ات املتحدة، واعتب�ار أصوات أمريكية 
لها بأنه�ا تحوَّلت إىل عبء أكث�ر من كونها 

حليفاً، م�ا س�يدفعها إىل تجّنب 
حس�م  سياس�ة 

الرصاع�ات 

املنطق�ة،  يف  تهديداته�ا  ع�ىل  والقض�اء 
لتتبن�ى سياس�ة أكث�ر عقالني�ة وواقعية، 
تتعام�ل م�ع الواقع كم�ا هو، ولي�س كما 
تريده، ما س�يجرها عىل تفعيل أكر لألداة 
الدبلوماس�ية، وممارس�ة ضغوط أكر عىل 
حلفائه�ا يف املنطق�ة، لي�س م�ن أج�ل حل 
املش�كالت جذرياً، بل إلدارتها، بما يؤدي إىل 
استقرار أكثر ورصاع أقل ومصالح أمريكية 
أفضل باستخدام الوسائل الناعمة أكثر من 
األدوات الخشنة.

بقلم/علي ظافر
ل�م تتوق�ف عملية »الن�رص املب�ني« التي 
أطلقته�ا الق�وات املس�لحة اليمني�ة عند 
ح�دود مديريت�ي الزاه�ر والصومعة عىل 
الحدود اإلدارية مع محافظتي أبني ولحج 
الجنوبيت�ني، ب�ل واصل�ت طالئ�ع القوات 
املس�لحة تقدمه�ا، وحص�دت املزي�د من 

املكاسب امليدانية.

ويف جدي�د املعلومات، تفيد مص�ادر قبلية 
بأن الجيش واللجان الش�عبية، بمس�اندة 
قبائ�ل البيضاء، تمكنوا من تحرير مديرية 
ناط�ع واس�تعادتها، وإح�راز تق�دم كبري 
يف مديري�ة َنعم�ان الواقع�ة ع�ىل تخ�وم 
محافظتي مأرب وش�بوة النفطيتني، غري 

أن املصادر الرسمية لم تعلن ذلك.
بهذا اإلنج�از امليداني امله�م، تكون طالئع 

ق�وات صنع�اء ق�د وس�عت دائ�رة عملية 
»الن�رص املب�ني« ميداني�ًا إىل 4 أضع�اف، 
وبمس�احة تع�ادل نص�ف مس�احة دولة 
البحري�ن خ�الل أس�بوعني )100 ك�م – 
400 ك�م(. وبقدر م�ا يحمل ه�ذا اإلنجاز 
محافظ�ة  مس�توى  ع�ىل  أهمي�ة  م�ن 
البيض�اء، ف�إّن ل�ه أهمية ك�رى متصلة 
باملع�ارك الدائ�رة يف محافظة م�أرب، عىل 

مس�توى خطوط اإلمداد وغريها، كما أنه 
يمث�ل رضب�ة قاضية ع�ىل وق�ع الهزيمة 
العس�كرية والنفس�ية والخسائر البرية 
ل�دى املدعوم�ني أمريكياً وس�عودياً خالل 
معارك األسبوع املايض يف مديريتي الزاهر 

والصومعة.
ما عالق�ة التحال�ف بتنظي�م »القاعدة«؟ 

وملاذا البيضاء بالتحديد؟

أهمي�ة  البيض�اء  محافظ�ة  تكتس�ب 
اسرتاتيجية من الناحية الجغرافية، لكونها 
تق�ع يف قلب اليمن، وله�ا حدود إدارية مع 
ثمان�ي محافظ�ات يمني�ة: ش�مالية مع 
م�أرب وإب وذم�ار وصنع�اء، وجنوبي�ة 
مع م�أرب ولحج وأبني وش�بوة والضالع، 
وبالت�ايل فإنها تمث�ل حلقة رب�ط جغرايف 

وتجاري بني شمال الوطن وجنوبه.
ونظراً إىل أهمية هذه املحافظة من الناحية 
االس�رتاتيجية، بحكم موقعه�ا الجغرافيا، 
فق�د جعل منه�ا تنظيم »القاع�دة« خالل 
السنوات املاضية وكراً ملعسكراته وملعامل 
الناس�فة  تصني�ع املفخخ�ات والعب�وات 
وم�ن  واملقاتل�ني،  االنتحاري�ني  وإع�داد 
جنس�يات مختلفة، وأغلبهم من الجنسية 
»القاع�دة«  اس�تفادت  وق�د  الس�عودية. 
وداعموه�ا من موق�ع املحافظ�ة لتوزيع 
امل�وت عىل اليمنيني ش�ماالً وجنوب�ًا، قتالً 

وتفخيخاً واغتياالت... 
وع�ىل وق�ع الغ�ارات األمريكي�ة بطائرات 
البيض�اء،  محافظ�ة  ع�ىل  »الدرون�ز« 
والت�ي وصفه�ا عبد رب�ه منص�ور هادي 
القبائ�ل،  واس�تهدافها  ب�«األعجوب�ة«، 
كانت »القاعدة« تتس�ع وتوس�ع عالقاتها 
ببعض رجاالت القبائل، بمعنى أنَّ الغارات 
األمريكية ل�م تحّد من نش�اط »القاعدة«، 
بقدر ما كانت حريصة عىل تهيئة حاضنة 

شعبية لها. 
كم�ا أن قي�ادات يف »القاع�دة« و«داعش« 
بأنه�م  مص�ورة  تس�جيالت  يف  اعرتف�وا 
يقاتل�ون جنب�اً إىل جنب م�ع التحالف. يف 
ظل هذه الظروف واتس�اع املعركة، وجدت 
»القاع�دة« فرص�ة إلع�ادة تموضعه�ا يف 
البيض�اء وغريها م�ن املحافظ�ات، بدعم 
واض�ح م�ن التحال�ف. وعلي�ه، إن ه�ذه 
العالقة تفرس استعانة واشنطن والرياض 
بعنارص »القاع�دة« و«داعش« يف البيضاء 

وكأنهم جيوشهم االحتياطية.

ورغ�م أن عناوي�ن اللق�اء ب�دت مختلفة 
لإلعالم، فإنَّ مصادر سياس�ية تؤّكد إبرام 
صفق�ة آن�ذاك عنوانه�ا »الدع�م مقاب�ل 
واش�نطن  تق�دم  أن  بمعن�ى  التصعي�د«، 
والري�اض الدع�م م�ن أج�ل التصعي�د يف 

البيضاء، لعدة أهداف، أبرزها ما يي:
-   التخفي�ف ع�ىل القوات املوالي�ة لهم يف 

مأرب.
-   إع�ادة تموض�ع »القاع�دة« و«داعش« 
يف البيض�اء. وبه�ذا، تك�ون واش�نطن قد 
ضمنت بقاء مرر الس�تمرار تواجد قواتها 
الرئي�س  توصي�ف  بحس�ب  »املح�ددة«، 
األمريك�ي جو باي�دن قبل أش�هر، بمزاعم 

مواجهة اإلرهاب.
يف امل�ؤرشات السياس�ية، ج�اء التصعي�د 
بع�د أن أعلن�ت واش�نطن الش�هر املايض 
س�أمها م�ن اس�تمرار عملي�ات الجي�ش 
واللج�ان الش�عبية يف م�أرب، كم�ا أعلنت 
ومعها الرياض دعمها السيايس ملا أسموه 
»الجي�ش الوطن�ي« يف البيض�اء، رغ�م أن 
املقاتل�ني يف البيضاء ض�د الجيش واللجان 
الشعبية من »القاعدة«. وتم حشد عنارص 
إىل صفوفه�م م�ن الس�احل الغرب�ي ومن 

املحافظات الجنوبية.
سقوط رهان التحالف

يف املحّصلة، إنَّ رياح التصعيد جاءت بما ال 
ت  تشتهي سفن الرياض وواشنطن، إذ تلقَّ
»القاعدة« رضبة قاضية يف عملية »النرص 
املب�ني«، بمرصع وإصابة م�ا يقارب 910 
م�ن عنارصه�ا وقياداتها، وف�ق املتحدث 
باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع 
يف مؤتم�ره الصح�ايف األخ�ري. األرقام التي 
كش�فها رسيع ليس�ت مجرد أرقام عابرة 
أو جردة حس�ابية فقط، فلكل رقم داللة، 

وخلف كل رقم رسالة.
يف الدالالت والرسائل، ثبتت القوات املسلَّحة 
معادالته�ا امليداني�ة، وأثبتت ق�درة فائقة 
ع�ىل مواجه�ة أي تهدي�د، وم�ن أي نوع، 

وأس�قطت رهان�ات واش�نطن والري�اض 
ع�ىل قواته�ا االحتياطي�ة م�ن »القاعدة« 
و«داعش«، ليكتش�فوا بحس�ابات امليدان 
أنَّ رهاناته�م س�قطت وتبني أنه�ا مجرد 
أضغ�اث أحالم، رغم إس�ناد تل�ك العنارص 

بأكثر من 160 غارة جوية.
كم�ا أنَّ الق�وات املس�لحة قال�ت عملي�اً 
يف عملي�ة »الن�رص املب�ني« إن البيض�اء، 
بموقعها االس�رتاتيجي املهم الذي يتوسط 
ثماني محافظات، بات�ت خطاً أحمر، وإن 
أي اخ�رتاق فيها لن يدوم طوي�اًل. كما أن 
إع�ادة »القاع�دة« و«داع�ش« بات�ت أمراً 

مستحيالً.
ذلك ما أوحى به الحس�م يف وقت قيايسٍّ لم 
يتجاوز 72 س�اعة، وما حملت�ه العمليات 
املش�رتكة بني الوحدات العسكرية املخلفة 
داخل القوات املس�لحة، علماً أنَّ األخرية لم 
ت�رِم كّل ثقلها يف مع�ارك البيضاء األخرية، 
لكنه�ا أولته�ا بعض�اً م�ن اهتمامه�ا، إىل 
جانب معارك قاس�ية يف الجبهات املوازية، 
وتحديداً يف محافظ�ة البيضاء؛ فإىل جانب 
الق�وات الري�ة م�ن املش�اة ووح�دة ضد 
ذت القوة الصاروخية  الدروع والقناصة، نفَّ
وسالح الجو املسرّي 66 عملية، بما يعكس 
ق�راراً سياس�ياً وعس�كرياً بتوجيه رضبة 
قاس�ية لتنظيم�ي »القاع�دة« و«داعش« 

والدول املحركة لهما، وبحسم رسيع.
خالص�ة الخالص�ة، إنَّ الق�وات املس�لَّحة 
قّدم�ت يف ه�ذه املعركة ص�ورة واضحة يف 
الق�درة والق�وة والتخطي�ط واالس�تعالم 
واالستطالع والعمل االستخباراتي وتقدير 
نت من احتواء االخرتاق ورد  املوق�ف، وتمكَّ
الصاع صاعني، وحولت التهديد إىل فرصة، 
امليداني�ة  التح�والت  إىل س�جل  وأضاف�ت 
الك�رى تح�والً ميدانياً جديداً س�يكون له 
ما بعده، ووجهت رضبة ميدانية ونفس�ية 
خاطف�ة، وربما تكون القاضية، لتنظيمي 

»القاعدة« و«داعش« ومن يقف خلفهما.

بقلم/مهدي المولى 
 قلنا ان ق�وة العراق وبقائ�ه  ونجاحاته 
االوىل  بالدرج�ة  تع�ود  وانتصارات�ه  
اىل  املرجعي�ة الديني�ة املتمثل�ة  باألم�ام 
ع�ي الحس�يني السيس�تاني وبالفت�وى 
الربانية الت�ي أطلقه�ا والتلبية الرسيعة 
للش�عب العراقي من كل أطيافه وأعراقه 
ومحافظاته وتش�كيلهم الحشد الشعبي 
وتط�وع إي�ران حكوم�ة وش�عبا للدفاع 
عن العراق والعراقي�ني فوحدة  املرجعية 
الدينية والحشد الش�عبي وإيران سجلت 
انتصارات باهرة ونجاحات كبرية أنقذت 
العرب واملسلمني  من أكر هجمة وحشية  
لو تمكن اإلرهاب الوهابي والصدامي من 
تحقيق  موطأ قدم يف العراق  لدمر العرب 
واملسلمني  والناس أجمعني  فكانت بحق 
موض�ع فخر واعت�زاز كل عربي مس�لم 
كل إنس�ان حر يعتز بإنسانيته  بعروبته 

بدينه.
وه�ذه الحقيق�ة أدركه�ا  أع�داء العراق 
وخاص�ة بق�ر وكالب أمري�كا وإرسائيل  
آل س�عود وم�ن حولهم آل نهي�ان وبقية 
البق�ر والكالب يف الخلي�ج والجزيرة لهذا 
مس�عورة  كالب  أنفس�هم  م�ن  جعل�وا 

إرسائي�ل  مصالحهموحماي�ة  لحماي�ة 
والدف�اع عنهاومقاتلة العرب واملس�لمني 
والفلس�طينيني  بالنياب�ة ع�ن إرسائي�ل  
مقاب�ل حمايته�م واس�تمرار حكمه�م 
وف�رض عبوديته�م ع�ىل أبن�اء الجزيرة 
والخليج  وقرروا منع أي نهضة حضارية 
واإلس�المية  العربي�ة  ال�دول  يف  علمي�ة 
وزرع�وا الفت�ن والرصاع�ات الطائفي�ة 
والعش�ائرية والعنرصية وفرض اإلرهاب 
اىل  الع�ودة  والظ�الم والتخل�ف بحج�ة  
اإلسالم الصحيح  فش�كلوا وأسسوا أكثر 
م�ن 250 منظم�ة إرهابي�ة كله�ا تدين 
بالدي�ن الوهاب�ي  ف�كل ش�عب يتح�رك 
نحو الحرية وبناء وطنه وس�عادة شعبه 
فأرسع�وا اىل تحري�ك هذه ال�كالب  لزرع 
الفت�ن والرصاع�ات ب�ني أبنائ�ه والقيام 
بحرب أهلي�ة ال تذر وال تبقي  وما يجري 
يف العاملني العربي واإلس�المي من فوىض 
وحروب  ورصاعات إال دليل عىل تدخلهم.

رغم انها أي آل سعود أعلنت إنها سحبت 
يدها ع�ن داعش الوهابية الصدامية لكن 
تدعمه�ا رسا وجندت ش�بكات تابعة لها  
لتمويلها ودعمه�ا  إعالميا وماليا وحتى 
عس�كريا وبمس�اعدة دواعش السياسة 

)عبي�د وجح�وش ص�دام ( تمكن�ت من 
الع�ودة والس�يطرة عىل بع�ض املناطق 
والبدء بمهاجمة القوات األمنية  املختلفة   
ومهاجمة  التجمعات املدنية وقتل بعض 

أفراده�ا وأخ�ذ بعضه�م أرسى والقي�ام 
ببعض األعم�ال التخريبي�ة مثل تحطيم 
الناش�طني  الكهربائي�ة  وقت�ل  األب�راج 
السياس�يني وحرق املستشفيات وتفجري 

األس�واق وتقوم وس�ائل األعالم املأجورة 
والرخيص�ة التابع�ة لدواعش السياس�ة 
)عبيد وجح�وش صدام( بالتغطية عنهم 
وتس�اندهم الحدث والعربية  وغريها من 

اإلبواق الحقرية برمي كل ذلك عىل الحشد 
الشعبي التي تسميه املليشيات الفارسية 
األذرع اإليرانية وهكذا ترضب عصفورين 
األكاذي�ب   كث�رة  وم�ن  واح�د  بحج�ر 
واالف�رتاءات التي تش�نها وس�ائل أعالم  
الرقية  الوهابي�ة والصدامية  الدواعش 
دجل�ة البغدادي�ة وغريهاإضاف�ة لإلعالم 
التاب�ع آلل س�عود نىس الش�عب العراقي 
داعش الوهابية والصدامية وما تقوم من 
جرائم بحق الش�عب العراقي والعراق ألن 
كل جريمة قت�ل كل عملية  تخريب تتهم 

بها  الحشد الشعبي املليشيات اإليرانية.
كما إنها شنت حملة إساءة عىل املرجعية 
الديني�ة وخاص�ة مرجعي�ة اإلم�ام عي 
الحس�يني  السيس�تاني  حي�ث جن�دت 
الش�يعة م�ن  عن�ارص محس�وبة ع�ىل 
س�فلة  وحثالة وجهلة الش�يعة  وقس�م 
منهم نزع العمامة والقس�م  اآلخر ارتدى 
العمام�ة وأطلق�ت علي�ه عب�ارة مرجع 
دين�ي وب�دأ باإلس�اءة اىل املرجعية أمثال 
الرصخ�ي وأحم�د الحس�ن والقحطاني 
ودعمته�م باألم�وال ووضع�ت يف أيديهم 
فضائي�ات ت�رصخ لي�ل نه�ار يف  تمجيد 
جهله�م  وفس�ادهم وضالله�م  وت�ذم 

وت�يء للفضيل�ة و أهلها للح�ق واهله  
مث�ال إنه�ا عندما تتكلم عن خ�راب املدن  
الغربي�ة ال تذك�ر   م�ا قامت ب�ه داعش 
الوهابي�ة والصدامي�ة  وإنم�ا يرموا ذلك 
ع�ىل الق�وات األمني�ة التي ح�ررت هذه 
املدن وخاصة الحش�د الشعبي  املرجعية 
الديني�ة والفتوى الربانية الت�ي أطلقتها 

وإيران اإلسالم.
  املعروف جيدا إن آل سعود  أمرت كالبها 
ش�يوخ الوهابية بإصدار  أكثر من 2500 
فتوى تبيح ذبح الش�يعة وسبي نسائهم 
ونه�ب أموالهم ألنهم كفرة كما أرس�لت 
أكث�ر م�ن 5000 كل�ب وهاب�ي الفرتاس 
العراقي�ني هؤالء فقط الذي�ن اعتقلوا  يا 
ترى كم عدد الذين قتلوا الذين لم يقتلوا.

كما ان املعروف أن إيران اإلسالم تطوعت 
الع�راق  ع�ن  للدف�اع  وش�عبا  حكوم�ة 
كان�وا  أرواحه�م  وقدم�وا  والعراقي�ني  
يتقدمون العراقي�ني لحمايتهم  وحماية 

العراق.
وم�ع ذل�ك نرى األب�واق املأج�ورة  تطبل 
آلل س�عود وتعترهم أشقاء ويدعون اىل 
التقرب منهم   واالبتعاد عن إيران والحث 

عىل إعالن الحرب عليها.

التحّول في الّسياسة األميركّية تجاه الّشرق األوسط

شيعة العراق تتعرض لإلبادة من قبل آل سعود وكالبهم الوهابية والصدامية
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البيضــــاء  
الضربــــــة 

القاضيـــــــة

 

 لم تمر مناسبة سياسية او مساجلة او لقاء اال و اتهموني بانني 
شيوعي! و أنا برىء والحمد لله من هذه التهمة التي تليق باولئك 

الذين فقدوا بوصلة االيمان و نكروا فضل الخالق عىل خلقه.
وهك�ذا اصبح�ت ه�ذه الصف�ة تطلق ع�ىل كل من يظه�ر عليه 
الزهد والش�عور بالحرية يف اعطاء رأيه أو طريقة عيشة! الرفاق 
الشيوعيني الحالني من اصحاب الرواتب املتعددة والذين يقودون 
عج�الت بم�اركات دول الحلف االطل�ي بدأوا ينظ�رون لالمور 

بطريقة مختلفة!
فبعد سنني من التحالفات واستئزار الوزارات وترأس اللجان جاء 

اليوم الذين يهددون بالتغيري!
لعجيب يف االمر انهم يطالبون بالتغيري وهم هم انفسهم لم يتغري 
منهم أحد! و االدهى من كل ذلك هم من دفعوا الشبان اىل امليدان 
الدم�وي ال�ذي جم�ع القاتل و املقت�ول من أجل خل�ق مرسحية 
عرين عري�ن التي اصبحت الش�ماعة املس�تهلكة ملن الزالوا 
ينادون انفسهم بالرفاق! و ينسون ان نظريتهم متهالكة ومىض 

عليها الزمن بمدة تزيد عىل الثالثة عقود!!
العجي�ب يف أمر االنس�حاب ويف زم�ن الديمقراطي�ه، أنه خطاب 
تهدي�د و وعيد وان ه�ؤالء الذين مىض عىل اندثار ن�واة عقولهم 
منذ ثالثني عاما اليرون اال انفس�هم وبالتاكيد و محركهم االوحد 

املقدس ›أمريكا‹ .
نعم لقد تغري حالهم و اندثر االتحاد الس�وفياتي الذي محقه الله 
محقا وبقى نوره عىل الرض واصبح الس�وفييت شتاتا! اال يف كل 

ذلك ايات للذين يعقلون؟
 هاهم ش�يوعيون عري�ن عرين يرفعون املس�دس االمريكي 
بوجه األمة العراقية وبالتاكيد هو ذات الس�الح الذي اس�تخدمه 
الط�رف الثالث يف فوىض عرين عري�ن! كما انهم متوعدين و 
مهددين بذات الس�الح الذي تهددنا بها أمريكا ›إستسالم الشعب 
و إال فال‹. نصيحتي اىل من يحمل املس�دس االمريكي وأخره بأنه 

غري فعال واليقتل العراقني!
 و إنم�ا يف كل رصاصة تطلق منه عىل ش�بابنا الغيارى يولد الف 

عراقي أصيل رشيف و مقاوم!
و بذلك لن ينفع أحد ش�يئا س�وى العودة اىل حضن الوطن تاركا 
مس�دس االمريكان يف جعبهم! و حي عىل خري العمل و اتحدوا يا 

ابناء العراق فالكرامة تستحق الدفاع عنها!

الشيوعيون بمسدس أمريكي..!

بقلم/د. حسين فالمرز  



مالك االولمبي يصل بغداد ويباشر أعماله غدا

التطبيعية: اليومان المقبالن سيحسمان تسمية 
مدرب اسود الرافدين وال إلغاء لمعسكر صربيا

إياد الصالحي

التاريخ لن يس�امح من يخذل بل�ده، ذلك ما أتفقت علي�ه جميع اآلراء 
التي سّددت سهام النقد اىل اللجنة األوملبية الوطنية بعدما فضح افتتاح 
دورة أوملبياد طوكيو 2020 أول من أمس الجمعة الثالث والعرشين من 
تموز 2021 مش�اركة أفقر بعثة يف تاريخ العراق الريايض وس�ط أكثر 
من أحد عرش ألف مش�ارك يمثل�ون 207 دول يف 33 رياضة متنوّعة ل� 

339 فّعالية.
أي رس�الة رام رئي�س اللجن�ة األوملبي�ة الوطنية رعد حم�ودي إعالنها 
م�ن امللعب األوملبي الوطن�ي بمحلة »كوكو- ريتس�و« بطوكيو بتمثيل 
ثالث�ة رياضيني فقط بينهم بنت يف األوملبياد الثاني والثالثني؟ أليس من 
املُخج�ل أن تعكس البعثة العراقية حالها أم�ام العالم كأنها قادمة من 
بلد أّسس حديثاً وال يعرف من الرياضة غري التجذيف والرماية والعدو؟.

أي�ن بقية االتح�ادات األوملبية التي يتبارى رؤس�اؤها النتخاب حمودي 
وأعضاء مكتبه التنفيذي بحماس�ة كبرية كل أربع س�نوات، وتس�تنفر 
كل طاقاته�م الظهار الوالء والطاعة وال ُتغمض أجفانهم إذا ما تأّخرت 
الحكومة عن تسليمهم امليزانية السنوية؟ ثم ما قيمة حصاد أنشطتهم 
املحلي�ة أمام غياب رياضييهم ع�ن هكذا كرنفال تاريخ�ي اعتادوا كل 
مرّة مش�اهدته عرب التلفاز وليس من منّصة ملعب املش�اركة للتباهي 

باألبطال؟.
الرامية فاطم�ة عباس والجذاف محمد رياض والعداء طه ياس�ني ُهم 
من يمثل العراق يف دورة أوملبي�اد طوكيو الجارية حالياً ويرتأس البعثة 
هيث�م عبدالحمي�د، وإذا ما كان تربير قبول تش�كيل البعث�ة هو التزام 
حمودي بترصيح س�ابق له يوم الس�ابع والعرشين من حزيران 2016 
بأنه لن يسمح لالتحادات الرياضية باملشاركة يف األوملبياد عرب البطاقة 
املجانية، بل بالتأهل املبارش، وأال تكون رياضتنا س�ياحية، فنتفق معه 
رشيط�ة أن ُتس�هم األوملبية يف توف�ري مقوّمات التأّهل، ب�دالً من ضياع 
س�نتني يف رصاع انتخابي ش�خيص ال يمت بصلة ملصلحة الرياضة، لذا 
الب�د أن يتحّم�ل مع مكتبه التنفيذي الس�ابق والح�ايل إهمال التحضري 
لألوملبي�اد، وكذل�ك ع�دم ُمراعاة حرم�ان بعض األبطال م�ن البطوالت 
التأهيلية بس�بب أزمات 2019و2020 بالتنسيق مع اتحاداتهم الدولية 

ليستفيدوا من تطوير مستوياتهم وأرقامهم.
للتاري�خ، يف أس�وأ الظروف لم تك�ن األوملبية 
العراقي�ة وِهن�ة مثلما هي الي�وم، ال يف زمن 
أكرم فهمي رئيس أول بعثة اىل دورة أوملبياد 
لن�دن الرابعة عرشة عام 1948، وال س�نوات 
ما بع�د 2003 التي ش�هدت تقلّبات خطرية 
يف املن�اخ األمني والوضع االقتص�ادي العام، 
وبرغم الفش�ل املس�تمر يف صعوب�ة تحقيق 
ميدالي�ة ثانية بعد برونزية الرباع عبدالواحد 
مح�اوالت  أن  إال   ،1960 روم�ا  يف  عزي�ز 
رياضيينا أّكدت س�عيهم بق�در امكانياتهم، 
ففي دورة أثينا 2004 ترأس تريس عوديشو 

البعث�ة الت�ي ضّمت واحداً وخمس�ني عضواً )فريق ك�رة القدم والعداء 
عالء حس�ني والعداءة آالء حكمت واملالك�م نجاح صالح والعب الجودو 
حيدر عيل الزم والس�باح محمد صبيح والع�ب التايكواندو رائد عباس 

والرباع محمد عبداملنعم(.
ويف أوملبياد بكني 2008 أصطحب الراحل بشار مصطفى أربعة رياضيني 
ُه�م العداءة دانة حس�ني ورامي القرص حيدر ن�ارص والجذافني حيدر 
نوزاد وحمزة حس�ني وسافر معهم سبعة إداريني ومدربني، مع وجوب 
التوثي�ق أن ق�رار الحكومة 184 آن�ذاك بتجميد العم�ل األوملبي بتهمة 
الفس�اد حرم رياضيني من ألع�اب رفع األثقال والج�ودو والرماية من 
املشاركة بس�بب أنتهاء فرتة رفع اسمائهم التحادتهم الدولية فُمِنَحت 

)كروتهم البيضاء( اىل رياضيي دول أخرى.
ويف أوملبي�اد لن�دن عام 2012 ضّمت البعثة التي كانت برئاس�ة س�مري 
املوس�وي ثمانية رياضيني نافسوا يف ثماني فعاليات وهم العداء عدنان 
طعيس والعداءة دانة حس�ني والسباح مهند أحمد واملصارع عيل ناظم 
والعبة القوس والس�هم رند سعد والرامية نور عامر واملالكم أحمد عبد 

الكريم والرباع صفاء راشد، وتواجد أثنان وعرشون إدارياً معهم.
أم�ا يف أوملبي�اد ريو دي جانريو 2016 س�ّمت اللجن�ة األوملبية أكرب وفد 
لها ما بعد عام 2003 بلغ عدد أفراده خمس�ة وخمس�ني بقيادة رسمد 
عبداإلله، وتش�ّكل من العبي كرة قدم، والرباع سلوان جاسم والجذاف 
محم�د ري�اض والعب الجودو حس�ني ع�يل واملالكم وحيد عب�د الرضا 

إضافة اىل إداريني.
ت�رى ماذا كانت النتيجة؟ أكثر من 500 مليون دوالر أهدرت يف بطوالت 
اس�تعدادية أغلبه�ا هزيلة وألغ�راض ترويحية، لم يتمك�ن العراق من 
تحقيق مش�اركات إيجابي�ة يف دورتني أوملبيت�ني 2004و2008 يف زمن 
الراحل�ني أحم�د الحجية وبش�ار مصطف�ى، ومثلهم�ا 2012 و2016 
يف عه�د رعد حمودي ولح�ق بهما دورة 2020 الت�ي ال تبرّش بالتفاؤل، 
فماذا تنتظر الحكومة من مؤسس�ة اس�تفاد ش�خوصها كل يشء من 
مزايا مناصبهم مقابل خس�ارتها كل يشء ع�ى الصعيد املادي والفني 

واملعنوي؟!

الأوملبياد العراقي الأفقر!
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يب�دو أن حس�م مهم�ة م�درب املنتخب 
الوطن�ي تحت�اج اىل وق�ت جدي�د بعد ان 
أرجت الهيئة التطبيعية موعد التس�مية 
انه�ا  أن اك�دت االس�بوع امل�ايض  بع�د 
ستحسم ملا بعد عيد االضحى، ومن جهة 
اخ�رى فق�د عق�دت التطبيعي�ة مؤتمرا 
خاص�ا بتس�مية م�درب االوملب�ي والذي 

وصل العاصمة بغداد يوم امس.
وأكد رئيس الهيأة التطبيعية التحاد كرة 
القدم اياد بنيان، امس االحد، أن تس�مية 
امل�درب الجدي�د لقيادة املنتخ�ب الوطني 

ستحسم خالل األسبوع الحايل.

وقال بني�ان، إن »اللجنة املكلفة باختيار 
أُس�ود  منتخ�ب  ال�ذي س�يقود  امل�درب 
تواص�ل  املقبل�ة،  الف�رتة  يف  الرافدي�ن 
مفاوضاته�ا لحس�م املوض�وع مبك�راً، 
وهنال�ك اتفاق مع مدرب س�يتم االعالن 
عن�ه خالل خالل االس�بوع الحايل«، الفتاً 
اىل أن » ه�ذا امل�درب وطاقم�ه املس�اعد 
العب�ي  بجمي�ع  كام�ل  اط�الع  لديه�م 
املنتخب، وهنالك 55 العباً س�يتم اختيار 
التش�كيلة املناس�بة منه�م للدخ�ول يف 

املعسكر التدريبي يف رصبيا«.
وتاب�ع بني�ان ان » كل م�ا اش�يع ح�ول 

الغاء املعس�كر التدريبي السود الرافدين 
املقرر اقامته يف رصبي�ا هو غري صحيح 
»، مبيناً أن »املعس�كر قائم وتم التنسيق 
مع الجانب الرصبي لتهيئة جميع االمور 

الالزمة النجاح املعسكر«.
وأضاف أن« املعسكر سيقام مطلع شهر 
اب املقب�ل تحضرياً للتصفي�ات النهائية، 
وس�تتخلله اقامة مباريات ودية س�يتم 
تحديده�ا يف وق�ت الح�ق«، مبين�ا ان » 
املعسكر سيش�هد تواجد جميع الالعبني 
الذي س�يقع عليهم اختيار الجهاز الفني 
لتمثي�ل املنتخ�ب يف التصفي�ات القادمة 

وباقي االستحقاقات املقبلة«.
م�ن جه�ة اخ�رى وص�َل، صب�اح امس 
م�درب  بغ�داد،  العاصم�ة  إىل  األح�د، 
منتخبن�ا االوملب�ي لكرة القدم التش�يكي 
)مريوسالف س�وكوب( ومالكه التدريبي 
املس�اعد، وذلك لبدء مهمته التدريبية مع 

أوملبينا تحضرياً لالس�تحقاقات املقبلة.
ملنتخبن�ا  التدريب�ي  امل�الك  ويتأل�ف 
مريوس�الف  التش�يكي  م�ن  االوملب�ي 
س�وكوب مدرباً، وكامل توبياس )مدرباً 
مساعداً(، والتشيكي جريي ريبا )مدرب 
أندري�ج  والس�لوفاكي  بدني�ة(،  لياق�ة 

كوستوالنسكي )مدرب حراس مرمى(.
وس�يدخُل منتخبن�ا االوملب�ي معس�كراً 
داخلي�اً يف محافظة كربالء املقدس�ة غٍد 
الثالث�اء، بقائمة أولية تض�م العديد من 

العبي الدوري املمتاز. 
وكان�ت التطبيعي�ة ق�د اكدت االس�بوع 
امل�ايض أن ثالثة مدرب�ني موضوعني عى 
طاولته�ا الختيار احدهم يف قيادة اس�ود 
الرافدين خلفا لكاتانيتش، يف وقت تشري 
مص�ادر اىل ان »ك�ريوش« ه�و االق�رب 
لتس�لم املهمة وسط انباء من هنا وهناك 

عن اعتذاره. 

يواصل املنتخب الوطني للناش�ئني بالكرة 
الطائرة معس�كره التدريب�ي املقام حاليا 
يف بلغاريا اس�تعداداً للمش�اركة يف بطولة 
العرب التي س�تقام يف تونس يف الخامس 

من شهر آب املقبل.
وق�ال م�درب اللي�وث، التون�ي صاب�ر 
عبد الواح�د، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »برنام�ج املعس�كر يس�ري 
وف�ق ما مخط�ط ل�ه بإقام�ة التدريبات 
الصباحية واملس�ائية و تأم�ني املباريات 
التجريبية أيضاً والت�ي نهدف من خاللها 

اىل رفع مس�توى الالعب�ني الفني والبدني 
بصورة عامة، مش�يداً ب� »التزام الالعبني 
واالداري  الفن�ي  الجه�از  بتعليم�ات 
لالس�تفادة من هذا املعس�كر واالستعداد 
بالش�كل األمث�ل قب�ل خوض منافس�ات 

البطولة العربية«. 
وخ�اض منتخبن�ا مبارات�ني تجريبيت�ني 
أم�ام فري�ق بوتي�ف ، أحد ف�رق الدرجة 
الثانية البلغاري، خرس األوىل بنتيجة )1-
3(، وف�از يف املباراة الثاني�ة بنتيجة ثالثة 

أشواط مقابل شوط واحد.

ودَّع�ت الالعب�ة العراقي�ة فاطم�ة الكعبي منافس�ات 
رماية املسدس 10 أمتار يف أوليمبياد طوكيو.

وقال رئي�س الوفد العراقي املش�ارك يف االوملبياد هيثم 
عب�د الحمي�د، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« 
إن »الالعب�ة فاطم�ة الكعبي ودَّعت منافس�ات رماية 
املس�دس 10 أمت�ار يف أوليمبياد طوكي�و بعد احتاللها 
املرك�ز ال�51 من أصل 53 »، مبين�اً أن« الالعبة قّدمت 
بداية جيدة ولكن لم تس�عفها النتائج بس�بب عطل يف 

املسدس«.
وأضاف عبد الحميد أن« الالعب محمد رياض الخفاجي 
حلَّ سادس�ًا من 6 متس�ابقني يف ترتي�ب مجموعته يف 
ربع نهائي التجذيف الفردي«، الفتاً اىل أن« الالعب فقد 

فرصة التنافس عى امليداليات وينافس اآلن عى تحديد 
املراكز حسب نتائج الجوالت املتبقية«.

اعلن�ت ادارة ن�ادي بغ�داد ع�ن اتفاقها مع 
املدرب جم�ال عيل لتدريب فريق نادي امانة 

بغداد للموسم 2022-2021.
وقال ع�دي صب�ار الناطق اإلعالمي باس�م 
النادي، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »االدارة اتفق�ت م�ع امل�درب جمال عيل 
الذي يقيم حاليا يف تركيا لقيادة فريق امانة 

بغداد للموسم املقبل«.

وأضاف صبار أنه »ت�م االتفاق للحضور اىل 
بغداد خالل االيام القليلة املقبلة البرام العقد 

بشكل رسمي يف مقر النادي«.
وأوضح أن »االختيار جاء يف ضوء الس�معة 
الطيب�ة التي يتمتع به�ا الكابتن جمال عيل 
والن�ه مدرب م�ن الط�راز االول وس�يكون 
عام�ال مهم�ا يف تهيئ�ة الفري�ق للموس�م 

املقبل«.

واكد ع�دي صب�ار ان »االدارة جددت عقود 
13 العبا مثلو الفريق يف املوس�م السابق من 
بينهم املحرتفني ساموئيل ايكو من نيجرييا 

وساديا اليفر من ساحل العاج«.
وبني ان النادي ج�دد ايضا لحارس املنتخب 
ونادي اربيل السابق رسهنك محسن وكذلك 
تعاقد م�ع كابتن فريق نادي نفط الوس�ط 

خلدون ابراهيم ملوسم واحد

نف�ى عض�و ادارة ن�ادي الديواني�ة حي�در عبد الحس�ني 
األنب�اء الت�ي تداولت يف مواق�ع التواص�ل االجتماعي؛ عن 
أن الديواني�ة س�يحرم من التعاقد مع أي العب يف املوس�م 

الجديد.
وقال عبد الحس�ني، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« 
إن »الالعب البوس�ني نيدو هو من ت�رك النادي بدون علم 
اإلدارة وكان ق�د حجز وات�م إجراءات الس�فر دون علمنا 

وتفاجأنا بمغادرته«.
وب�ني ان »ش�كواه غري مؤثرة كونها التس�تند اىل اس�اس 
قانوني س�يما وانه كان العبا تحت االختبار ولم يكن العباً 

ثابتا«.
واوضح ان »النادي وكّل محاميه الخاص ملتابعة املوضوع 
لدى االتحاد الدويل لكرة القدم والجهات املعنية باملوضوع، 
وال�ذي أك�د ان ش�كوى الالع�ب املذك�ور غري مؤث�رة من 

الناحية القانونية«.
وع�ن احتمال حصول�ه عى املرك�ز الثامن ع�رش برتتيب 
ف�رق ال�دوري ليكون مه�ددا بالهبوط بعد خ�وض اللقاء 
الفاصل أمام س�امراء، قال ان »الفريق مستقر ولن يكون 

مهددا بالهبوط«، مبينا ان »مباراتنا املقبلة امام السماوة 
واعتق�د يف ح�ال فوزه س�يكون بمأمن بغ�ض النظر عن 
نتيج�ة الطلبة مع الكهرباء، والصناع�ات الكهربائية مع 
الرشطة«. واوضح ان »االدارة س�تعيد األوراق وستش�كل 
فريقا يف املوس�م املقبل عى مس�توى ع�ال يضم بصفوف 
العبني متميزين سينافس�وا الفرق الكب�رية ويكون رقماً 

مهما يف منافسات املوسم املقبل«.
ويحت�ل الديوانية بعد انته�اء الجولة 37 املركز 16 برصيد 

38 نقطة.

صوت�ت الهي�أة العامة للح�كام عى 
لرابط�ة  األس�ايس  النظ�ام  فق�رات 
يف  عق�د  ال�ذي  املؤتم�ر  يف  الح�كام 
مق�ر اتح�اد الك�رة بحض�ور رئيس 
الهيأة التطبيعية إي�اد بنيان، وعضو 
التطبيعي�ة اس�عد الزم واألمني العام 
محمد فرحان. وتواجد يف مؤتمر اليوم 
)98( حكماَ من الهيأة العامة للحكام 

التي تتك�ون من 113 حكم�اَ ليكون 
النص�اب مكتمالً. وتم االتفاق عى ان 
تك�ون انتخابات رابط�ة الحكام يوم 
التاس�ع والعرشون  املوافق  الخميس 
من هذا الشهر. ويرتأس الدكتور عالء 
عب�د الق�ادر، لجنة الح�كام يف الهيأة 
التطبيعي�ة التحاد الك�رة العراقي يف 

الوقت الحايل.

متسابق عراقي يخفق ببلوغ نصف نهائي التجديف 
الفردي بأولمبياد طوكيو

ناشئو الطائرة يواصلون معسكرهم في بلغاريا

الرامية فاطمة الكعبي تودع األولمبياد

امانة بغداد تجدد لـ 13 العبا بينهم محترفان اثنان

ادارة الديوانية تنفي حرمانها من التعاقد 
بسبب شكوى من احد محترفيها

الخميس المقبل  
انتخابات رابطة الحكام

ري�اض  العراق�ي محم�د  املتس�ابق  أخف�ق 
الخفاج�ي، امس األحد، ببل�وغ نصف نهائي 
اوملبي�اد طوكيو بعد أن حل سادس�اً من بني 
ستة متسابقني يف منافسات دور ربع نهائي 

مسابقة التجديف.
وقط�ع ري�اض املس�افة بزمن ق�دره، ثمان 

دقائ�ق وثالث ثوان�ي وبه�ذه النتيجة فقد 
األمل بالتنافس عى احد االوسمة.

وكان محمد ري�اض الخفاجي قد تأهل 
أمس اىل ربع نهائ�ي التجديف الفردي 

للرجال يف اوملبياد طوكيو بعد احتالله 
املركز الثاني يف جولة اإلعادة. 
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أكــد بافيل نيدفيــد، نائب رئيــس نادي 
يوفنتوس، أن الربتغايل كريستيانو رونالدو، 
داخل صفوف  اليويف، سيبقى  نجم وهداف 

الفريق باملوسم الجديد.

وارتبط كريستيانو بمغادرة يوفنتوس هذا 
الصيف، يف ظل وجود رغبة من نادي باريس 
سان جريمان الفرنيس يف التعاقد معه، كما 
قالــت تقارير عديدة، إن الدون ســينضم 

لباريس يف صفقة تبادلية.
وقال نيدفيد يف ترصيحات أبرزتها صحيفة 
»الجازيتــا ديللو ســبورت«: »عالقتنا مع 
ديباال لم تكن باردة، ســنجدد له يف الوقت 

تشريوبيني  »فيديريكو  وأضاف  املناسب«. 
املدير الريايض الجديد عىل اتصال مع وكيل 
أعمال ديباال والذي سيصل يف األيام القليلة 
املقبلة، سيكون من دواعي رسوري أن ندع 

ديباال ورونالدو يلعبان مًعا.. الدون سيبقى 
إنه اآلن  معنا«. وأتم »تجديد عقد كيليني؟ 
للتعايف وسنتحدث  الوقت  إجازة، نمنحه  يف 

معه بهدوء«.

بريطاني، عن  تقرير صحفي  كشــف 
أدلة جديدة ملخالفة مانشســر سيتي 
لقانون اللعب املايل النظيف الذي يطبقه 

االتحاد األوروبي لكرة القدم.
ميــل«  »ديــي  ونــرت صحيفــة 

الربيطانيــة، وثائق تشــري إىل تالعب 
مانشســر ســيتي بعقــود الرعاية 
قانون  مبادئ  وانتهاك  الدخل  لتضخيم 

اللعب املايل النظيف.
وأوضحــت الصحيفــة الربيطانية أن 

لديها رســائل عىل الربيــد اإللكروني 
تثبت أن دخل رعاية قميص مانشسر 
فقط  إســرليني  ماليني   4 بلغ  سيتي 
النادي  لكن  يف موســم 2011-2010، 
أنه 12 مليون يورو يف  أعلن  اإلنجليزي 

محاولة لتضخيم الدخل.
وكان االتحاد األوروبي حرم مانشسر 
ســيتي مــن املشــاركة يف البطوالت 
بقيمة  غرامة  عليــه  وفرض  القارية، 
30 مليون يورو، بسبب مخالفة قواعد 

اللعب املايل النظيف يف عام 2020.
لكــن مانشســر ســيتي نجــح يف 
املحكمة  أمام  العقوبة  عىل  االستئناف 
الرياضية وتقليلها إىل غرامة قدرها 10 

ماليني يورو فقط.

رونالـــدو بـــاق فـــي يوفنتـــوس

عني االتحاد الرويس لكرة القدم، فالريي كاربني مدربا جديدا للمنتخب 
الوطني، أمال يف التأهل لكأس العالم، العام املقبل، بعد الخروج املخيب 

من بطولة أوروبا.
واستغنت روســيا عن خدمات املدرب ستانيسالف تشريتشيسوف، يف 
وقت ســابق من هذا الشهر، بعد أن تذيل املنتخب مجموعته يف بطولة 

أوروبا األخرية.
وقاد تشريتشيسوف، الذي توىل املنصب يف أغسطس آب 2016، روسيا 
لدور الثمانية يف كأس العالم 2018 عىل أرضها، يف أفضل أداء للمنتخب 

عىل اإلطالق يف البطولة.
وقال االتحاد الرويس، يف بيان، إن كاربني ســيوقع عقده مع املنتخب 

الوطني يف 26 يوليو تموز.
وسيستمر العقد حتى 31 ديســمرب كانون األول 2021، لكن قد يتم 

تجديده.
وقىض العب الوســط السابق معظم مســريته يف املالعب يف إسبانيا، 
وخاض أكثر من 70 مباراة مع روســيا، وقاد نادي روستوف الحتالل 

املركز التاسع يف الدوري الرويس، املوسم املايض.
وقال ألكسندر ديوكوف، رئيس االتحاد الرويس لكرة القدم، إن فالريي 

كاربني »غني عن التعريف«.
وأضاف »بعد انتهاء مسريته يف املالعب، اكتسب خربة تدريبية هائلة، 

من بينها مسريته الناجحة يف السنوات األخرية مع نادي روستوف«.

بدأ مانشسر يونايتد التحرك بجدية من أجل التعاقد مع العب وسط 
جديد، تحسًبا لرحيل الفرنيس بول بوجبا هذا الصيف.

وزعمت العديد من التقارير أن بوجبا يضغط لالنتقال إىل باريس سان 
جريمان خالل املريكاتو الصيفي الجاري.

ووفًقا لصحيفة »ديي ميل« الربيطانية، فإن مانشسر يونايتد يجهز 
عرًضا بقيمة 45 مليون إسرليني، للتعاقد مع ساؤول نيجويز، العب 

وسط أتلتيكو مدريد.
وأشارت إىل أن ســاؤول عىل رادار مانشسر يونايتد منذ فرة طويلة، 
لكن جاءت الفرصة املناســبة لضمه، بســبب تعرض أتلتيكو مدريد 

ملشاكل مادية، باإلضافة إىل الرحيل املنتظر لبوجبا.
وأوضحت أن ســاؤول ضمن قائمة اهتمامات برشلونة ويوفنتوس 

وليفربول أيًضا خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
وقالت الصحيفة الربيطانية إن مانشســر يونايتد يتصدر ســباق 
التعاقد مع ساؤول، بسبب مواجهة برشلونة ويوفنتوس أزمة بسبب 
راتب الالعب، بينما يحتاج ليفربول لبيع أحد عنارصه يف خط الوسط 

قبل إبرام الصفقة.

يستعد أستون فيال للتقدم بعرض 
جديد إىل نجمه جــاك جريليش، 
يحصل بموجبه عل أجر أسبوعي 
يصل إىل 200 ألف جنيه إسرليني، 
إلقناعه بالبقاء وعدم االنتقال إىل 

مانشسر سيتي.
ويرغب أســتون فيال بشــدة يف 
جديد،  بعقد  الفريــق  نجم  ربط 
من  واحدا  يجعلــه  بأن  ويرحب 
أعىل الالعبني أجرًا يف الربيمريليج، 
صن«  »ذا  صحيفة  بحسب  وذلك 

الربيطانية.
رأس  عىل  جريليــش  ويتواجــد 
أولويات مانشســر ســيتي يف 

املريكاتو الحايل، وينتظر أن يكون 
أول صفقة تصل قيمتها إىل 100 
مليون جنيه إســرليني يف الكرة 

اإلنجليزية.
عىل الجانب اآلخر، يتمسك أستون 
فيال ببقاء جريليش، والذي يتبقى 
يف عقده الحايل 4 أعوام، والذي تم 

توقيعه العام املايض.
ويتسلح مانشسر سيتي بقدرته 
أي عــرض مايل  عىل منافســة 
ســيتقدم به أستون فيال، وكذلك 
اإلنجليزي  الــدويل  الالعب  يغري 
أبطال  دوري  يف  اللعــب  بفرصة 

أوروبا أيًضا خالل املوسم املقبل.

200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا إلبقاء
جريليش في أستون فيال  

فاليـــري كاربيـــن مدربـــًا
جديـــدا لروسيـــا

ساؤول بدياًل محتماًل 
لبوجبا في اليونايتد  

أدلة جديدة على مخالفة مانشستر سيتي للعب المالي النظيف

تتواصل األنباء الخاصة بحقيقة توصل النرويجي إيرلينج هاالند، 
مهاجم بوروســيا دورتموند، إىل اتفاق شــخيص مع تشــيليس 

لالنتقال إليه خالل الصيف الحايل.
وزعمت تقارير صحفية مؤخرًا أن هاالند لديه اتفاق عىل الروط 

الشخصية بعقده املحتمل مع تشيليس.
وكتــب فابريزيو رومانــو، خبري انتقاالت الالعبــني واملدربني يف 
أوروبا، عىل حســابه بـ«توير«: »إيرلينج هاالند ليس لديه اتفاق 

عىل الروط الشخصية مع أي ناٍد حتى اليوم«.
وأضاف: »لكن تعود املشــكلة الحقيقية بشأن صفقة هاالند هذا 

الصيف إىل موقف بوروسيا دورتموند الرافض لرحيل الالعب«.
واختتــم: »يرص دروتموند عىل عدم تلقي أي عرض رســمي من 
تشــيليس حتى اآلن، أو حتى إجراء مناقشــة حول العبي البلوز 

املرشحني لدخول الصفقة«.
ويسعى تشــيليس حامل لقب دوري أبطال أوروبا إلبرام صفقة 
هجوميــة من العيار الثقيــل هذا الصيف يف ظل ســعي الفريق 

للمنافسة عىل لقب الدوري اإلنجليزي يف املوسم املقبل.

أكد نادي إمبويل، الذي ينافس يف القسم األول بإيطاليا، إصابة ستة 
من العبيه بفريوس كورونا املســتجد ووضعهم يف العزل الصحي 

وفقا للربوتوكل الصحي لالتحاد اإليطايل للعبة.
وأكــد النادي أنه يف ظل هذا الوضع، تم إلغــاء املباراة الودية التي 

كانت مقررة أمام كويوبيي إلجراءات السالمة.
وتأتي اإلصابات يف وقت يشهد ارتفاعا بإصابات كورونا يف إيطاليا 

التي سجلت خمسة آالف إصابة جديدة يف آخر 24 ساعة.
وتلقــى العديد من الالعبني يف الــدوري اإليطايل جرعة واحدة عىل 
األقل من اللقاح، لكن يقــدر بأن 10% منهم يرفض الحصول عىل 

اللقاح.

إصابة 6 من العبي امبولي 
االيطالي بكورونا

دورتموند ينفي اتفاق 
هاالند مع تشيلسي

أكــد األملاني يورجــن كلوب، املديــر الفني 
لليفربول، عــدم جاهزية ثنائــي قلب دفاع 
الفريق، فريجيــل فان دايك وجــو جوميز، 

للمشاركة يف املباريات التحضريية الحالية.
ويغيــب فان دايــك وجوميز عــن ليفربول 
منذ النصف األول من املوســم املايض بسبب 
اإلصابــة. وقال كلــوب يف ترصيحات ملوقع 

ليفربول الرســمي: »موعد عــودة فان دايك 
وجوميز ســيظل مفاجأة بالنســبة لنا مع 

األسف«.
إنهما يفعالن  »يبدوان بحالة جيدة،  وأضاف: 
القدم، ويشــاركان يف  يلعبان كرة  كل يشء، 
التدريبات كاملة، نفعل األشــياء التي يمكننا 
القيام بهــا، لكنهما ليســا جاهزين بكامل 

طاقتهما«. وتابع: »علينا فقط التحي بالصرب، 
نحن نستعد ملوسم كامل، وليس ملباراة ما قبل 
املوســم، لن أخاطر بهما يف مباراة هنا، لذلك 

علينا أن نرى«.
وأتم كلوب: »ما زال لدينا الكثري من املباريات 
املقبلــة، مباريات ما قبل املوســم، لكني ال 

أراهما يشاركان يف املباراة التالية«.

كشــف بايرن ميونخ، عن القميص األسايس 
للفريق يف موسم 2022-2021.

وقــال بايرن ميونخ، عىل موقعه الرســمي: 
»ســريتدي الالعبون الزي الجديد ألول مرة يف 
املباراة الودية ضد أياكس عىل ملعب أليانتس 

أرينا«.

وأضاف: »إن النجمة الخامســة التي ستزين 
شــعار قميص الفريق من اآلن فصاعًدا أبرز 
ما يف القميص الجديد، بعد أن حصد البافاري 

لقب الدوري األملاني رقم 30«.
وقال أوليفر كان، الرئيــس التنفيذي لبايرن 
ميونــخ: »قميصنا الجديد مميــز للغاية مع 

إضافــة النجمة الخامس إلبــراز اإلنجازات 
العظيمة التي تحققت يف العقود املاضية«.

وأضاف: »يف الوقت نفســه تعد هذه النجمة 
حافزًا هائاًل لنــا جميًعا حتى ال نتهاون أبًدا، 
دائًما ملشجعينا  لدينا  ونواصل تقديم كل ما 

يف جميع أنحاء العالم«.

كشف تقرير صحفي إســباني، امس األحد، 
عن مفاجأة سعيدة لربشلونة خالل املريكاتو 

الصيفي الجاري.
ديبورتيفو«  »مونــدو  لصحيفــة  ووفًقــا 
اإلسبانية، فإن برشلونة قد يحصل عىل أموال 
من مصدر غري متوقع، خالل ســعيه لخفض 

رواتب الفريق هذا الصيف.
وأشارت إىل أن باريس ســان جريمان وضع 
البارسا  ألكانتارا، نجم  العبه الربازيي رافينيا 

السابق، يف املريكاتو نظري 10 ماليني يورو.
وأوضحت أن الالعب الربازيي يحظى باهتمام 
إيطاليا، وأستون فيال يف  ميالن والتســيو يف 

الدوري اإلنجليزي املمتاز.
الصفقة  إن  اإلسبانية  الصحيفة  وقالت 

إذا تمــت بهــذا الرقم، فإن برشــلونة 
سيحصل عىل 3.5 مليون يورو، من خالل بند 

يف عقد رافينيا يمنح البارسا 35% من قيمة أي 
بيع مستقبي.

كلوب يستبعد قرب عودة فان دايك وجوميز  

النجمة الخامسة تزين قميص بايرن ميونخ الجديد

برشلونة ينتظر حقيبة أموال باريسية في الميركاتو



املراقب العراقي / املحرر الثقايف...
 منذ سنوات ليست بالقليلة ، عمد الفنان قاسم 
الن�ارصي اىل التخص�ص يف ف�ن البورتري�ت ) 
الس�لويت ( بعد ان خاض تجربة الرس�م بكافة 
طرق�ه ومدارس املعروف�ة ، متحديا ذاته يف هذا 
املس�ار ، ليقوم بتجسيد العديد من الشخصيات 
الفاعلة يف املجتم�ع العراقي عىل كافة االصعدة 
، دون مقاب�ل م�ادي يديم بها حيات�ه ، معتربا 
تل�ك الرس�ومات تلويح�ات محب�ة مل�ن 
.وأض�اف:  صوره�م  جس�د 
من�ذ انطالق فن الرس�م 
السنوات  عرب  وتحوالته 
عرفتها  الت�ي  الطويلة 
اليوم  وحت�ى  البرشية 
مع��رفت�ي  بحس�ب 
البس�يطة ، لم يغامر 
بالتخص�ص  فن�ان 
برس�م البورتري�ه 
، ربم�ا بس���بب 
مح����دودي�ة 
التي  الحري���ة 
للفن�ان  تتي�ح 
عىل  التح����رك 
قماش����ة الرسم 

او اي وس�ط آخ�ر ، ه�ذه املهمة الش�اقة التي 
تص�دى له�ا الس�احر موديلياني ، ول�م يغامر 
يف دخوله�ا اال اع�داد مح�دودة م�ن الفنان�ن 
كتخص�ص ثابت حتى نهاي�ة أعمارهم الفنية ، 
فف�ي اوقات متفرقة يقوم الكث�ر من الفنانن 
التشكيلين برسم الوجوه ) البورتريه ( وتتباين 
ق�درات الجميع يف ذلك كما ه�و معروف ، ولعل 
ايام الدراس�ات األكاديمية او الفنية هي الفرتة 
االبرز للقيام بذلك ، ويف الفن التش�كييل العراقي 
تخصص البعض من الفنانن لرسم ) البورتريه 
( الس�باب  تجاري�ة برزت فيها ق�درات البعض 

الفنية .
وتاب�ع: ويف الجانب االخر تخص�ص بعضهم يف 
رس�م البورتريت متخ�ذا منه اس�لوبا فنيا داب 
يف االش�تغال علي�ه لس�نوات ليس�ت بالقليلة ، 
ومنهم الفنان التش�كييل قاسم النارصي  ومع 
محدودية هذا األس�لوب فني�ا ، اال ان النارصي 
اختط له مس�ارا يف هذا الفن عرب انتهاج اسلوب 
الس�لويت ، وهو اس�لوب مع�روف عاملي�ا منذ 
أن ابتدع�ه الفن�ان الفرنيس إتيان دو س�لويت  
)Etienne de Silhouette( حي�ث كان وزي�راً 
للمالي�ة يف ف�رتة القرن الثامن ع�رش ، وهو فن 
الخي�ال ، ويعت�رب من أنواع الفن�ون التي تعتمد 
عىل استخدام اللون األس�ود عىل خلفية بيضاء 

، وذل�ك إلظه�ار ح�دود الش�كل الخارجية  ويف 
كثر من األحيان ُيطلق عىل فن الس�لويت اس�م 
التصوي�ر التض�ادي  ألن عملي�ة تنفي�ذه تت�م 
بطريقة عكسية ومعاكس�ة للرسم واإلضاءة ، 
وهذا الفن يعتمد بش�كل أس�ايس عىل استخدام 
أدوات بس�يطة مث�ل الورقة البيض�اء واملقص 
والورقة الس�وداء ، كما أن تنفيذه يكون رسيعا 
، وق�د ت�م اس�تخدامه يف الف�ن الفوتوغرايف ويف 
فن الكرافيك عىل نطاق واس�ع الحقا وانترش يف 

العديد من دول العالم .
بحس�ب ماري�ون ب�ودي ايفانز  فإن�ه ) يمكن 
استخدام اللوحة أحادية اللون لتأثر دراماتيكي 
لنقل البس�اطة أو الس�كون أو التباين أو النقاء 
ظ�الل  اس�تخدام  يمك�ن  آخ�ر.  معن�ى  أي  أو 
مختلف�ة من ل�ون واحد ولكن بحك�م التعريف 
يج�ب أن تحتوي عىل لون أس�ايس واحد فقط ( 
من هن�ا تصبح محنة  الفنان قاس�م النارصي 
كبرة وش�ائكة ومعقدة ، النه يخوض يف عملية 
استخدام اللون الواحد وليس ثمة درجات يف ذلك 
الل�ون يمكنه التح�رك من خاللها اثن�اء عملية 
الخل�ق ، ومحنت�ه تتعل�ق باللون األس�ود الذي 
اليمكن الخروج بدرجات منه يف فن السلويت . 

فني�ة  ق�درات  االس�لوب  :يف�رض  وأوض�ح   
اس�تثنائية عىل املش�تغل فيه الن االس�تمرارية 

تحت�اج إىل فه�م متقدم لنس�ب الظ�ل والضوء 
وقدرة كبرة عىل التخطيط ، الن عملية الرس�م 
ابت�داءا بحاجة لتحدي�د املالمح العام�ة ، والنه 
اليعم�د اىل طباع�ة الص�ور عىل الخام�ات كما 
يفع�ل العدي�د من رس�امي البورتري�ه ، تصبح 
عملية الرس�م اكثر تعقي�دا ، ولربما اكثر تحديا 
فيخ�وض فيها بالكثر من املجازفة املحس�وبة 

نتائجها سلفا بالنسبة له .
وأش�ار اىل ان الن�ارصي ال�ذي يعمل عىل رس�م 
البوتريت بأس�لوب الس�لويت منذ سنوات ، بعد 
ان اقترص العمل عليه يف فن الفوتوغراف ، ومع 
ان االس�لوب هو ذاته يف الفوتوغراف والرس�م ، 
اال انه يف الرس�م اكثر صعوبة   الس�باب ليست 
خافي�ة عىل املتخص�ص يف الف�ن ، احيانا يقوم 
الفنان التش�كييل بتطويع دراسته للفن ، يف غر 
املجال الذي درس�ه اساس�ا ، وال خ�الف يف ذلك 
الن�ه يص�ب يف ذات االتج�اه  يف مس�عاه للبحث 
ع�ن قي�م الجم�ال فني�ا ، فالن�ه درس النح�ت 
والنحت كما ه�و معروف بالعمل عىل تجس�يد 
عالق�ة الكتل�ة بالف�راغ والعم�ل م�ن خاللها ، 
وهي ثنائية اس�تعاظ عنها او وظفها بوعي او 
دون وعي بثنائية مختلفة بالتطبيق متش�ابهة 
باملس�مى واعني ثنائية اللون األس�ود واالبيض 
وتجاوراتهم�ا عىل الس�طح التصوي�ري ، وهي 

الت�ي اصبح�ت مح�ط  اهتمام�ه يف الس�نوات 
االخ�رة كتخصص يف رس�م البورتري�ه ، وذلك 
ما افاده كثرا يف الس�نوات االخ�رة بعد تفرغه 

للبورتريه كليا .
وب�ن :يعمد الن�ارصي اىل إيجاد حل�ول للوجوه 
املفرغة م�ن تفاصيل مالمحه�ا الصغرة لخلق 
حال�ة من التش�ابه فيم�ا بينها ، وألنه�ا فاقدة 
للعاطف�ة ع�رب إضاعة تلك املالم�ح اال انه بذات 
الوق�ت يب�ث فيها نوع�ا من الحس املس�تل من 
عاطفته عرب تنويعات ش�كلية ، بن عمل وآخر  
بحرفنة الفتة ، تلك التنويعات التي تدور يف ذات 
الفل�ك الضي�ق الذي يتح�رك فيه ، ع�رب مبادلة 
االدوار لل�ون الوحي�د املتاح له واعني األس�ود ،  
الذي يتالعب به عىل القماشة البيضاء ، فيحاول 
خلق بعض التنويعات الزخرفية يف زاوية العمل 
أو يف زواياه املتعددة او بعض الخطوط املحسوبة 
يف بورتريه�ات كل م�ن  )املخ�رج فيص�ل جواد 
والشاعر يونس جلوب العراف واملرسحي كاظم 
الزم والنح�ات رضا فرحان والتش�كييل س�تار 
كاووش والقاص والروائ�ي كاظم الجمايس ( ، 
أو يقوم بتضخيم الكتلة اللونية الس�وداء طبعا 
، وعكسها احيانا مستغال القماش األبيض التي 
تتحول اىل إضاءة كب�رة تنعكس لصالح العمل 

والعكس صحيح .

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االثنين 26 تموز 2021 العدد 2637 السنة الحادية عشرة

8
أيمن اللبديالثقافـي

ْل أنا القدُس أنا أرُض النُّبواِت  سجِّ

أنا زهُر املداراِت أنا درُر املدائِن والقلوِب الغضبِة 

الحيْة 

أنا للمجِد عنواٌن و أهدابي عربيْة 

أنا درُب البطوالِت أنا باُب الحضاراِت

 ُوأرشُق يف جبِن الشمِس أغنيًة سماويْة 

وأعلو فوَق هاِم الكوِن ملحمًة فدائيْة 

 أنا القدُس أنا األنواُر مرشعٌة أنا التاريُخ واألمجاُد 

والحارْض

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

كونفشيوس
من يتكلم دون تواضع س�يجد صعوبة يف جعل كلماته 
مس�موعة. هنالك ثالثة أشياء يجب عىل الرجل الرفيع 
االح�رتاس منه�ا. عند الصغ�ر، الرغبة. و عن�د القوة، 
الّش�جار. و عن�د الك�رب، اإلش�تهاء مل�ا يملك�ه الغر. 
األب يخف�ي أخطاء ابن�ه، واالبن يخفي أخط�اء أبيه. 
الح�ذرون يخطئون ن�ادراً. إن الرج�ل النبيل معتدل يف 
أقوال�ه، ولكن يتجاوز ذل�ك يف أعماله. قد يكون الناس 
مخلوقن للسر عىل طريق العمل، ولكنهم قد ال يكونوا 
مخلوقن لفهم هذا العمل. ما ال ترغب بأن يحدث لك ال 
تقم به لآلخرين. عىل اإلنس�ان أن يفعل ما يعظ الناس 

به، كما عليه أيضا أن يعظ الناس بما يفعله.

قصة قصيرة

  مهدي علي ازبين 

  »ريش« أول فيلم مصري يحصد جائزة أسبوع النقاد في كان
املراقب العراقي/ متابعة...

ت�وج فيلم »ري�ش« بالجائ�زة الكربى يف مس�ابقة 
أس�بوع النق�اد ال�دويل )الص�ورة تخض�ع لحقوق 

امللكية الفكرية - مهرجان القاهرة السينمائي(
يف نهاي�ة أكتوب�ر )ترشين األول( م�ن العام املايض 
كان�ت الس�ينما املرصية عىل موعد مع أول س�عفة 
كان  مهرج�ان  أه�دى  إذ  تاريخه�ا،  يف  ذهبي�ة 
الس�ينمائي الدويل من خالل دورته االستثنائية التي 
عقدت بعد موعدها األصيل بخمس�ة أشهر، الجائزة 
للفيلم الروائي القصر »س�تارش« ملخرجه س�امح 
عالء، ومنعت حينها قيود إجراءات كورونا االحتفال 
بصناع الفيلم كما ينبغي يف مقر املهرجان بفرنسا.

وم�ن خ�الل دورة اعتيادي�ة ه�ذه الس�نة تحم�ل 
رق�م )74(، حصل�ت الس�ينما املرصي�ة ع�ىل أول 
جائزة كربى ضمن مس�ابقة أس�بوع النقاد الدويل 
باملهرجان، ُسجلت باسم فيلم »ريش« ملخرجه عمر 

الزهري، الذي يقدم أول فيلم روائي طويل له.
فيلم »ريش« الذي تّوج بالجائزة الكربى يف تظاهرة 
أسبوع النقاد الدويل بدورتها ال� 60 كتب له الزهري 
الس�يناريو بمش�اركة أحمد عامر، وبحسب الناقد 
ط�ارق الش�ناوي الذي ح�ر يف أروق�ة مهرجان« 

كان« الس�ينمائي 2021، تعترب هذه هي املش�اركة 
املرصي�ة األوىل يف مس�ابقة أس�بوع النق�اد الدويل، 

مشراً إىل املستوى الفني الرفيع للفيلم .

وت�دور أحداث الفيل�م ح�ول أرسة متواضعة يقرر 
فيه�ا األب أن يقي�م حفل عيد مي�الد لطفله األكرب، 
ويفاج�ئ ابنه بأن يحر له س�احراً يقوم ببعض 

األلعاب املسلية ليسعد العائلة التي تشقى عىل قوت 
يومها، لك�ن الصدمة تح�دث حينما يتح�ول األب، 
عائ�ل األرسة الوحي�د، إىل دجاجة عىل يد الس�احر، 
ويفش�ل األخ�ر يف إعادت�ه م�رة أخ�رى، وتح�اول 
الزوج�ة اس�تعادة زوجها م�ن خالل رحلة ش�اقة 

تجرب فيها كل الحلول.
وبحس�ب حضور املهرجان فالعمل متميز عىل أكثر 
م�ن ناحية، وق�د نال إعجاب جمه�ور القاعة وقت 
عرض�ه األول مس�اء الثالث�اء، كما احتف�ى املخرج 
أمر رمسيس املوجود باملهرجان كذلك مع مخرجه 
بحصوله عىل الجائ�زة، ونرش تدوينات عدة وصوراً 

تجمعه باملخرج عمر الزهري.
وح�رص منت�ج الفيلم محم�د حفظي ع�ىل تهنئة 
فريق العم�ل، وأيض�اً هنأ املخرج ي�رسي نرصالله 
طاق�م الفيلم بالجائ�زة، وأبدى س�عادته من خالل 
تدوينة عىل »فيس�بوك« قائالً، »مش )لس�ت( قادر 
أوصف فرحتي بعمر وبفيلمه وبكل اليل ش�اركوا يف 
تحقيقه. فيلم مدهش بكل املعاير. شاعري، مليان 
)تغم�ره( روح دعابة وقايس. بس األهم من ده كله 
فيلم مؤمن بقوة الس�ينما ومعمول )ُصِنع( بحرية 

نادرة جداً«.

»في الطريق إلى 
برلين« كوابيس 

الحرب بلسان الجئيها

املراقب العراقي/متابعة...
ص�درت ع�ن منش�ورات املتوس�ط 
للكات�ب  -إيطالي�ا، رواي�ة جدي�دة 
واملرتجم الس�وري يوس�ف وّقاص، 
برل�ن«.  إىل  الطري�ق  »يف  بعن�وان 
وهي الرواية الت�ي ُكِتبْت باإليطالية 
العربي�ة،  إىل  املؤلّ�ف  وترجمه�ا 
 Sulla via( :وص�درت أوالً بعن�وان
دار  ع�ن   )di Berlino-La marcia
نرش كوزمو ياّنوني، ضمن سلس�لة 
»كوماكاري�وال Kumacreola– أدب 
عليه�ا  ي�رشف  الت�ي  املهاجري�ن« 
أستاذ األدب املقارن يف جامعة روما 

أرماندو نيييش.
يف ه�ذه الرواي�ة: يق�وُد مي�الد ب�ن 
مصاب�ٌة  ش�خصيٌة  وه�و  كنع�ان، 
بازدواجية ح�اّدة، قافلًة من الجئي 
الحرب نحو أملانيا. مس�رٌة غرائبيٌَّة 
إدراك�ه،  يصع�ُب  هالم�يٍّ  لواق�ٍع 
وتتج�ىّل من خالل�ِه ج�ذور كّل تلك 
الوحش�ية، التي دفعت�ه هو ومئات 
ملبارح�ة  األش�خاص  م�ن  اآلالف 
أرضه�م، والبحث عن مأوى يف بلدان 
أخ�رى. إنَّ�ُه الس�يناريو املريع الذي 
يتأرج�ح ب�ن الحارض وامل�ايض، يف 
بنية رسديَّ�ة دائرية ومجزّأة تعكس 
حقبة تاريخية أو حدثاً راهناً. فنحُن 
هنا أمام رواي�ٍة تتألَّف من كوابيَس 
حقيقيَّة عن الح�رب. أبطالها ناديا 
وع�ادل وميالد وإس�ماعيل وغرهم 
م�ن ضحايا وج�اّلدي ه�ذه الرحلة 
األس�طورية. بحلقاتها املختلفة من 
الجحي�م، كما يف الكوميدي�ا اإللهية 
أح�ادي  الحل�ف  وحي�ث  لدانت�ي، 
الجان�ب م�ع عزرائي�ل، والكائن�ات 
وصل�ت  وم�ا  والعبثي�ة  اإللهي�ة، 
إلي�ه م�ن بربري�ٍة غ�ر مس�بوقة، 
تف�وق حتى أكثر الخي�االت رشوراً. 
والحكايات  التاري�خ  وباس�تحضار 
الشعبية املتداولة يف الشمال السوري 
الفصول  تب�دو  املُرعب�ة،  والوقائ�ع 
الثماني�ة والعرشي�ن له�ذه الرواية، 
مثل قطع أحجيٍة معّق�دٍة، ال يمكُن 
تجميُعها دون قراَءتها جميعاً، ليجد 
القارئ نفسه، عدا النهاية املفاجئة، 
أمام لوحٍة متكاملٍة أراد من خاللها 
يوس�ف وّقاص أن ُيقّدم هذه الحرب 
بأس�لوٍب ُمتجّدد، وغر مألوف. جاء 
الكت�اب يف 352 صفح�ة من القطع 

الوسط.

لوحات »السلويت« للتشكيلي قاسم الناصري ومحنة اللون الواحد
يعدها إشارات محبة لمن جسد صورهم 

يرى الناقد رحيم يوسف ان لوحات »السلويت« 
للتشكيلي قاسم الناصري هي إشارات محبة لمن جسد 

صورهم على الرغم من محنة اللون الواحد الذي يستخدمه 
في رسوماته. وقال يوسف في قراءة نقدية

 خصَّ بها )المراقب العراقي(:

متاهة 

يقطع عىل مساري يف ذلك الصباح 
الباك������ر، متأّن���ق بوجه�ه 
الكربي�اء  يتط����اي�ر  الحلي�ق، 
م�ن محّي�����اه، وجه�������ه 
يلصف تحت أش�ّعة الشم����س 

املرتاخية.  
 يبهرن�ي وقاره الخمس�يني وهو 
القادم م�ن الجن�وب، يحكي عن 
متاعب حدثت له باألمس، رسقت 
من�ه مبال�غ مخصص�ة ألدوي�ة 
دواجن يرّبيها يف مزرعته، وقد جّد 
يف البحث عن أح�د معارفه طوال 
ليل�ة أمس، ل�م يعثر علي�ه، حتى 
بات عىل الرصيف، أسأله عن اسم 
صديقه؛ يعطيني اسًما ال أعرفه، 

ويقول: 
- ال يهّم.  

أرجوه:  
- كيف أقدر عىل مساعدتك؟ 

    يتلّبسه الحرج الوًيا رقبته، بعد 
تلكؤ يطلب مبلًغ�ا صغرًا، أخرج 
نق�ودي، أقتس�مها مع�ه، يأخذه 
عىل مضض، يرمقني، ُيسمعني:  

- إنها دين يف عنقي.  
    يش�كرني ويوس�ع يف خط�وه، 
أنادي عليه، قد يكون جائعاً؛ لكنه 

ال يلت�فت، يواصل يف س���ره.  
   أص�ل إىل مح�ل عم�يل مهموًما، 
يس�تفهم زمالئ�ي، أق�ّص عليهم 
حال رجل وقور يس�أل املساعدة، 
وأنا أل�وم النفس لعدم بذيل املزيد؛ 
يتحّدث ه�ذا، يتمت�م ذاك، يتأّفف 
آخر وهم يثنون عىل فعلتي، يشّذ 

لسان: 
- قد يكون نّصاًبا.  

اآلخري�ن،  ألس�نة  تتناوش�ه      
أنكمش وهم يف غمامة الس�جال، 

أسأل بصوت جاف:  
- أي�ن حلق ذقنه واملحاّل لم تفتح 

بعد؟

»األول واألخير« مسرحية عن الظلم والصراع الطبقي  
املراقب العراقي/ متابعة...

اهت�م الروائي والش�اعر واملرسحي 
الربيطاني جون غولوزرذي )1867-

1933(، يف ع�دد م�ن مرسحيات�ه، 
املظال�م  موضوع�ات  بمعالج�ة 
باألح�كام  املتعلق�ة  االجتماعي�ة، 
القضائية املزدوج�ة التي تفرق بن 
الغنية والفقرة، منترصة  الطبقات 
لألوىل. ومن املرسحي�ات »الصندوق 
الف�ي«، و«عدالة«، وهما من أكثر 
مرسحياته ش�هرة، والت�ي قادت إىل 
إص�الح أحوال الس�جون يف إنجلرتا. 
واألخ�ر«  »األول  مرسحي�ة  أم�ا 
وغرها من املرسحيات فانحازت إىل 
الطبقات الفقرة واملهمشة، وأبرزت 
رصاع�ات العمال مع الرأس�مالين، 
ومنه�ا »الحل�م الصغر«، »ش�جرة 
البج�ع«، »نوافذ«،  التفاح«، »أغنية 
»الق�رد األبي�ض«، »الق�زم«، وتوج 
رحلت�ه بالحصول ع�ىل جائزة نوبل 
ل�آلداب عام 1932، قبل رحيله بعام 

واحد.
قد تكون مرسحيته »األول واألخر« 
واح�دة م�ن األعم�ال الالفت�ة التي 

مرر فيها موقفه م�ن فكرة العدالة 
املزدوجة، بشكل س�لس، ومن دون 
شعارات أو عبارات رنانة، من خالل 
قص�ة اجتماعي�ة أو قص�ة جريمة 
قت�ل ارتكبها ش�قيق مح�ام ملكي 
ينتظ�ر الرتقي�ة إىل س�لك القض�اء، 
وكي�ف عم�ل املحام�ي ع�ىل إخراج 
ش�قيقه من القضية مثل »الش�عرة 
من العجن« كم�ا يقولون، ليتحمل 

وزره�ا متس�ول ضعي�ف، صودف 
مروره بجثة القتيل فعبث بمالبسه 

للحصول عىل ما فيها من أموال.
ط�الب  قدمه�ا  واألخ�ر«  »األول 
الدراس�ات العلي�ا يف املعه�د الع�ايل 
للفن�ون املرسحي�ة، ترجم�ة عب�د 
السالم إبراهيم، إخراج عماد صابر، 
إرشاف أستاذ اإلخراج يف املعهد نبيل 

منيب.

 حسن داوود
أتساءل، وأنا أقرأ القصيدة األوىل من مجموعة عباس 
بيض�ون الجدي�دة« الحي�اة تح�ت الصفر« م�ا الذي 
كان يفع�ل هو، أقصد جس�مه، أو رأس�ه، أو كليهما 
معا، ح�ن يتكّرر الزم�ن »عىل طول ه�ذا اليوم«. أو 
ربم�ا كان الش�اعر هو الذي يس�أل أوال، إذ يقول إنه 
أحيان�ا، »وأحيانا فقط« س�نحصل ع�ىل عطلة أمام 
التلفزيون«. ما ال�ذي كان قبل هذه العطلة إذن، وما 
الذي سيكون من بعدها. إنها »حياة ُمعارة« تلك التي 
تتك�ّرر. ربما ما نفعله ه�و العّد، عّد أش�باه األمس، 
أشياء األمس. الحياة »عدد يكرب ببطء«. عدد نسّجله 
فقط، ألننا نع�ّد، وها أن العّد وصل إىل عرشين نفَثها 
الق�رُن »عرشين عام�ا نافق�ا«. هذه، أع�وام العمر 
األخ�رة، »عجزت عن أن تك�ون ماضيا« حتى إنها ال 
يشء. سنوات سقطت منا، أو »عقود سنن/ كوجبة 

أسنان بصقناها«.
نعي�ش يف زمن لم نعد موجودين في�ه. كان علينا، يف 
من�ايف الغرف الت�ي توّزعن�ا فيها، أن نق�اوم العزلة، 
بأن نشتّق أش�ياء منا لرتافقنا، لتؤنسنا أو لتخدمنا؛ 
ش�خصا واحدا، ش�بحا، ش�يئا مثل هذه )…( الثالث 
نق�اط، ال رضورة ألن نعرف ما ه�و أو ما هي، يعرب 
أو تعرب من شّق الباب، ويرتك »عىل املقبض/ نظرته 
املاحي�ة« أو نش�تّق ش�خصا »اتكلّم معه/ ليفس�ح 

يل جنب�ه« ع�ىل الرسي�ر، إذ الاليشء، حت�ى الاليشء، 
مس�كون بالخط�ر. والرع�ب كذلك، وه�و حن يأتي 

غالبا ما ال يحتاج موضوعاً.
أتساءل وأنا أقرأ قصائد عباس بيضون العرشين كيف 
أمكن إلحداه�ا، بل لكل منها، أن 

تس�تقّل عن األخريات، لش�دة ما هو صعب تفتيتها 
م�ن كتلته�ا الواح�دة، أقصد ذل�ك االختن�اق الواحد 
الذي يصعب أن يس�ّمى قبل أن نق�ول إنه يصعب أن 
يوص�ف، كما يصع�ب أن ُيكتب، ذل�ك العيش الذي ال 
يمكن أن نفعل فيه غر مالحظة التشابه، وغر عودة 
التكرار، كيف يمكن أن نخلق له عامله، بل أن نوّزعه 
ع�ىل عرشين قصيدة. النفي يف الغرف ذاك ظنَنا، مع 
انحباس�نا وتوارينا، إنه لن يكون إال مرحلة س�بات 
علينا انتظار وقت انقضائها. فقط عند انتهائها، أو 
اإلعالن ع�ن انتهائها، نعود إىل ارت�داء ثياب الخروج 
التي أودعناها الخزائن، واستئناف الحياة التي كانت 
قد انقطعت.ثم كيف يمكن وصف املنفى، أو املرض، 
أو الع�دوى، أو كل هذه معا، يف ما كل منها ما يزال يف 
أوج نش�اطه. ربما كنا نظن، بل ربما ما زلنا نظن أن 
علين�ا أن ننتظر انتهاء ذلك »اليشء« حتى نتمكن من 
وصفه. أما عباس بيضون فيس�تطيع أن يس�تخرج 
من قطع�ة األلم، من ذلك الني�زك الغامض املتجمعة 
كتلت�ه، كالما يق�ال يف فهمه. إنه يفّتته، س�اعيا عىل 
ال�دوام إىل بل�وغ نواته. يخط�ر ملن يقرأ هذا الش�عر 
أن يق�ول إن ما يس�وقه إىل ذلك الفهم حاّس�ُة األلم، 
اليِقظة عىل ال�دوام، أو ربما هي حواس أخرى تقوم 
عىل إيجاد ش�به بن ش�يئن، أو أش�ياء ل�م ُيْنَتبه إىل 

أنهما تالقيا أو تماّسا من قبل.

» الحياة تحت الصفر« نشتّق أشخاصا منا لحمايتنا أو لخدمتنا
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معركة الحق ضد الباطل
يــن«.. صفحــة غــدر فــي جبيـــن الباغيــن »صفِّ

والبحث  العــايل  التعليم  وزارة  أعلنــت 
انطالق  عــن  األحد،  أمــس  العلمــي، 

االمتحانات النهائية يف الجامعات.
ويأتي ذلك بعد دعــوات عديدة ونداءات 
وجهها طلبــة الجامعات لعــدم إجراء 
تفيش  خشــية  حضورياً  االمتحانــات 

فريوس كورونا املستجد بني الطلبة«.
بيد أن وزيــر التعليــم أرص عىل إجراء 
االمتحانــات الحضوريــة بــدالً مــن 
اإللكرتونيــة املعمول بهــا يف العديد من 
املخيف  االنتشــار  جراء  العالــم  بلدان 

للفريوس التاجي.
»االمتحانات  أن  للــوزارة  بيــان  وذكر 
النهائية يف الجامعات والكليات الحكومية 
واألهلية انطلقــت األحد بإرشاف وزاري 

مبارش من التعليم العايل والصحة«.
»املراقبني ســجلوا  أن  البيــان  وأضاف 
أدَّوا  الذيــن  للطلبة  مميــزاً  حضــوراً 
االمتحانــات الحضورية وااللكرتونية يف 

جميــع الجامعات العراقيــة وبمختلف 
وسط  واإلنسانية  العلمية  االختصاصات 
إجراءات صحية ووقائية دقيقة يف ضوء 
العليا للصحة والسالمة  توصيات اللجنة 

الوطنية«.
وأكــد رؤســاء الجامعــات وعمــداء 
»اإلجراءات  أن  للبيــان  وفقــاً  الكليات 
اللوجســتية والفنيــة والخدمية كانت 
امتحانية  بيئة  املســتوى ووفرت  عالية 
مناســبة من املتطلبات واملســتلزمات 
التــي تفرضها آليــات التعليم املدمج«، 
مشريين اىل »اســتمرار انعقاد مجالس 
الجامعات والكليــات ملتابعة االختبارات 
ومعالجة اإلشكاليات التي قد تطرأ وفق 

الصالحيات القانونية املمنوحة لها«.
فيما اشــاد وزير التعليم العايل والبحث 
الصاحب  نبيــل كاظم عبــد  العلمــي 
بـ«جهــود املؤسســات الجامعية ألداء 
العلميــة  ومســؤولياتها  التزاماتهــا 

ومواجهة التحديات واستثمار إمكاناتها 
املتاحــة لتنفيــذ برامجهــا وخططها 
 ،»2020/2021 الدرايس  بالعام  الخاصة 
مثمناً »التعاون الذي تبديه وزارة الصحة 
ومؤسساتها يف دعم الجامعات وتفقدها 
ومتابعــة اإلجــراءات الوقائية املعتمدة 
وتوفري املتطلبات الصحية وإعطاء الزخم 
األكاديمية  للمؤسســات  الالزم  العلمي 

العراقية«.
من جهتــه، أكد وزير الصحــة والبيئة 
هانــي العقابي خــالل زيارته الجامعة 
املستنرصية، »وضع خطة بالتعاون مع 
وزارتي الرتبيــة والتعليم العايل والبحث 
العلمي للمحافظة عىل صحة وســالمة 

الطلبة خالل أدائهم االمتحانات«.
وكانت فعاليــات اجتماعية عديدة دعت 
إىل تظاهرات حاشدة يف بغداد، للمطالبة 
بإقالــة وزيــر التعليم العــايل والبحث 
العلمــي مــن منصبه، عازيــن ذلك إىل 

»عدم اكرتاثه بــأرواح الكوادر التعليمية 
وطلبة الجامعات«، معتربين ذلك بمثابة 

»عقوبة جماعية«.
وجرت االمتحانات يف ظل تجمع وتزاحم 
وزخم كبري للطلبة قبل دخولهم للقاعات 
يف جامعــات مختلفــة، فيما شــهدت 
بعــض الكليات اكتظاظــاً للطلبة أمام 
غياب  وسط  والكافيرتيات  االستعالمات 

التباعد االجتماعي.
كما نرش مدونون وطلبة صوراً ومقاطع 
الوطنية  الكهرباء  انعــدام  ُتظهر  فيديو 
وسط  الحضورية  االمتحانات  قاعات  يف 

ارتفاع درجات الحرارة اىل 50 سيليزية.
التواصل  منصــات  عىل  مدونون  وكتب 
االجتماعــي أنه »يف الوقــت الذي ينعم 
فيه وزيــر التعليم العايل ورئيس جامعة 
يعاني  الهانئ،  والنــوم  بالهدوء  الكوفة 
طالب االقسام الداخلية يف جامعة الكوفة 

من انقطاع التيار الكهربائي«.
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  657 - وقوع معركة صّفين بين جيش المسلمين بقيادة اإلمام علي بن أبي طالب )ع(، وجيش معاوية بن أبي سفيان.
  1555 - البابا اإليطالي بولس الرابع يأمر بحشر يهود روما في جيتو ومنعهم من العيش بين غيرهم بسبب اتهامهم بالفساد.

  1670 - آخر يهودي يغادر فيينا بعد قرار بطرد اليهود منها.
  1788 - نيويورك تصبح الوالية 11 في الواليات المتحدة األميركية.

  1956 - الرئيس المصري جمال عبد الناصر يؤمم قناة السويس.

تمــوز26من ذاكرة االيام

»عقوبة جماعية« في الجامعات العراقية

لكنَّه لم يســتجب لطلبــه، بل أظهر الشــدَّة 
والصالفة يف ردِّه عىل رســائل اإلمــام، واختار 

القتال عىل الصلح واملساملة.
ز معاويــة بجيٍش ضخٍم  ويف هــذه األثناء تجهَّ
واتَّجه به صوب العــراق، وملَّا بلغ أمري املؤمنني 
ز جيشه، واتَّجه نحو  )عليه الســالم( خربه جهَّ
الزحف، ليقطع عليهم الدخول إىل أرض العراق، 
ملا يف ذلك من قتل ونهب وفساد كبري.. فكان من 

ني. ذلك حرب صفِّ
ني، وأخذ  ونزل معاوية بمن معــه يف وادي صفِّ
رشيعة الفرات، وجعلها يف حيِّزه، وبعث عليها أبا 
ــلمي يحميها ويمنعها... وبعث أمري  األعور السُّ
املؤمنني )عليه الســالم( صعصعة بن صوحان 
إىل معاوية، يســأله أن يخلِّ بــني الناس واملاء، 
فقــال معاوية ألصحابه: ما تــرون؟ فبعضهم 
ان، اقتلهم  قال: امنعهم املاء، كما منعوه ابن عفَّ

عطشاً قتلهم الله، لكنَّ عمرو بن العاص حاول 
أن يقنع معاوية بأن يخلِّ بني القوم وبني املاء، 
فرجع صعصعة فأخــربه بما كان، وأنَّ معاوية 
قال: سيأتيكم رأيي، فرسَّب الخيل إىل أبي األعور 

ليمنعهم املاء.
وملَّا سمع علٌّ )عليه السالم( ذلك قال: »قاتلوهم 
عىل املاء«، فأرسل كتائب من عسكره، فتقاتلوا 
أشدَّ  اإلمام  أصحاب  واستبســل  القتال،  واشتدَّ 
استبساٍل، حتى خلَّوا بينهم وبني املاء، وصار يف 

أيدي أصحاب علٍّ )عليه السالم(.
فقالوا: والله ال نسقيه أهل الشام!  فأرسل علٌّ 
)عليه الســالم( إىل أصحابه أن: »خذوا من املاء 
حاجتكم وخلُّــوا عنهم، فإنَّ الله نرصكم بغيِّهم 

وظلمهم«.
بهــذا الُخلق الكريم عامل أمــري املؤمنني )عليه 
الســالم( أشــدَّ مناوئيه..  ثّم دعا عــّل )عليه 

الســالم( جماعة من قادة جنــده، فقال لهم: 
»ائتوا هــذا الرجل وادعوه إىل اللــه واىل الطاعة 

والجماعة«.
ففعلوا مــا أمرهم به، لكنَّ معاوية قال لهم بعد 
أن ســمع كالمهم: انرصفوا مــن عندي، فليس 
بيني وبينكم إاّل السيف، وغضب القوم، وخرجوا، 

فأتوا عليَّاً )عليه السالم( فأخربوه بذلك..
يومهم  فاقتتلوا  الطرفــني،  بني  القتال  واحتدم 
كلَّه قتاالً شــديداً لم يشــهد له تاريخ الحروب 
مثيالً، ُثمَّ تقدَّم اإلمام علٌّ )عليه الســالم( بمن 
ار بن يــارس، وملَّا برز لعمرو  معه يتقدَّمهم عمَّ
ار: »لقد قاتلت صاحب هذه  بن العاص قــال عمَّ
الراية مع رسول الله )صىل الله عليه وآله وسلم( 

ثالث مرّات، وهذه الرابعة ما هي بأبرَّ وأنقى.
وقال حبَّة بن ُجَوين الُعرَنــي: قلُت لحذيفة بن 

اليمان: حدِّثنا فإنَّا نخاف الفتن.

فقال: عليكم بالفئة التي فيها ابن ُســميَّة، فإنَّ 
رســول الله )صىل الله عليه وآله وسلم(، قال: 
)الناكثة( عن  الناكبــة  الباغية  الفئــة  »تقتله 
الطريق، وإنَّ آخر رزقــه َضياح من لبن«، وهو 
املمزوج باملاء من اللبن، قال حبَّة: فشهدته يوم 
ُقتل وهو يقول: ائتوني بآخــر رزٍق يل يف الدنيا، 
فأُتي بضيــاٍح من لبن يف قــدح أروح له حلقة 
حمراء ـ وقد تضعضــع الكثريون من أتباع ابن 
ار، ألنَّ مقولة رسول الله  أبي سفيان ملوقف عمَّ
)صىل الله عليه وآله وسلم( فيه لم تكن خافيًة 
ار تقتله الفئة  عىل أحٍد من الناس: »فطوبى لعمَّ
ار مــع الحقِّ يدور معه كيفما دار«  الباغية، عمَّ
ٍد )صىل الله عليه  وهذا كلُّه مــن دالئل نبوَّة محمَّ

وآله وسلم(.
وملَّا رأى عمرو أنَّ أمر أهل العراق قد اشتدَّ وخاف 
الهالك، قال ملعاوية: هل لك يف أمٍر أعرضه عليك، 
ال يزيدنا إاّل اجتماعاً، وال يزيدهم إاّل فرقًة؟ قال: 
نعم. قال: نرفــع املصاحف، ُثمَّ نقول: هذا حكم 

بيننا وبينكم.
فرفعــوا املصاحف بالرماح وقالــوا: هذا كتاب 
الله عزَّ وجلَّ بيننا وبينكم، َمْن لثغور الشام بعد 
ا رآها  أهلــه؟ َمْن لثغور العراق بعد أهلــه؟ فلمَّ

الناس قالوا: نجيب إىل كتاب الله.
فقال لهم علٌّ )عليه السالم(: »عباد الله امضوا 
كم وصدقكم وقتال عدوِّكم، فإنَّ معاوية  عىل حقِّ
وعمراً وابن أبي معيــط وحبيباً وابن أبي رسح 
اك ليســوا بأصحاب ديــن وال قرآن، أنا  والضحَّ
أعرَف بهم منكم، قد صحبتهم أطفاالً ُثمَّ رجاالً، 

فكانوا رشَّ أطفــال ورشَّ رجال، ويحكم والله ما 
رفعوهــا إاّل خديعًة ووهناً ومكيدة«.  فقالوا له: 
ال يسعنا أن ُندعى إىل كتاب الله فنأبى أن نقبله!  
فقال لهم علٌّ )عليه السالم(: »فإنِّي إنَّما أُقاتلهم 
ليدينوا لحكم الكتاب، فإنَّهم قد عصوا الله فيما 

أمره ونسوا عهده ونبذوا كتابه«.
فقال لــه جماعة من املســلمني، الذين صاروا 
خوارج بعد ذلك: يا عــلُّ، أجب إىل كتاب الله عزَّ 
تك إىل القوم،  وجلَّ إذا ُدعيت إليه، وإال دفعناك برمَّ

ان. أو نفعل بك ما فعلنا بابن عفَّ
قــال: »فاحفظوا عنِّي نهيــي إيَّاكم، واحفظوا 
مقالتكم يل، فإن تطيعوا فقاتلوا، وإن تعصوني 

فاصنعوا ما بدا لكم«.
ولم تكن بينهم وبني معاويــة إاّل بضعة أمتار، 
فلوال وقوع هؤالء يف الفــخ الذي نصبه معاوية 
الســتطاع اإلمام )عليه السالم( أن يسيطر عىل 
املوقف ويســتأصل رأس الفتن، ولكنَّ مســألة 
ت مجرى األُمور إىل أســوأ حال،  التحكيم غــريَّ
الهدف املنشود، وُقدِّر لهذه  فحالت دون تحقيق 
املؤامــرة أن تنجح وأن تجــرَّ وراءها املصائب 

والويالت!
وملَّا انتهت مسألة التحكيم، قال نفٌر من أصحاب 
مون الرجــال يف دين الله؟! ال  اإلمام: كيف ُتحكِّ
حكم إاّل لله، وكانوا يعرتضون اإلمام يف خطبته 
مة.  وا باملحكِّ بشعارهم »ال حكم إاّل لله« لذلك ُسمُّ
فكانوا ما يقارب اثني عرش ألفاً. فنزلوا يف ناحية 

وا بالحرورية. ُيقال لها: »حروراء« ألجلها ُسمُّ
ل  األوَّ الســالم( بقوله  اإلمام )عليه  فحاججهم 

ُثمَّ قال لهم: »قد اشــرتطُت عىل  قبل التحكيم، 
الحكمــني أن ُيحييا ما أحيا القــرآن، وُيميتا ما 
أمات القرآن، فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا 

أن نخالف، وإن أبيا فنحن عن حكمهما براء«.
قالوا: أتراه عدالً تحكيم الرجال يف الدماء؟  قال: 
منا القرآن،  منا الرجال، إنَّما حكَّ »إنَّا لســنا حكَّ
تني  وهذا القرآن إنَّما هو خطٌّ مســطور بني دفَّ
ال ينطق، إنَّما يتكلَّم بــه الرجال« ثمَّ رجعوا مع 

اإلمام )عليه السالم(.
ا التقى الحكمان: أبو موىس األشعري وعمرو  فلمَّ
بن العــاص، وُخدِع أبو موىس، إذ مكر به عمرو، 
قال له: أنت صاحب رسول الله )صىل الله عليه 
وآله وسلم( وأسنُّ منِّي فتكلَّم، وأراد عمرو بذلك 

كلِّه أن يقدِّمه يف خلع علٍّ، قال له:
نخلع عليَّاً ومعاوية معاً، ونجعل األمر شــورى، 

فيختار املسلمون ألنفسهم من أحبُّوا.
فتقــدَّم أبو موىس فأعلن عــىل املأل الحارضين 
ى. وأقبل  أنَّه قد خلع عليَّاً من الخالفــة ُثمَّ تنحَّ
عمرو فقام، وقال: إنَّ هذا قد قال ما سمعتموه 
وخلع صاحبه، وأنا أخلــع صاحبه كما خلعه، 
وأُثبت صاحبي معاوية! فُدهش أبو موىس وشتم 
عمراً وشــتمه عمرو، وانفضَّ التحكيم عن هذه 
إىل  أبا موىس فهرب  النتيجة! والتمس املسلمون 
ة، ُثمَّ انرصف عمرو وأهل الشــام إىل معاوية  مكَّ

فسلَّموا عليه بالخالفة.
مع هذه النتيجة عاد عّل )عليه الســالم( يعمل 
ملرحلة جديدة  إعادة نظم جيشه، استعداداً  عىل 

من الحروب.

ا انتهت حرب الجمل استعدَّ اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم( إلى حرب معاوية،  لمَّ
فوجد حماساً وتجاوباً من أهل الكوفة، حيث كان قسم كبير منهم قد اشتركوا معه في 

معركة الجمل، وهم اآلن يريدون أن يضيفوا نصراً جديداً لإلسالم.
ين كان قد أرسل إلى معاوية السفراء والكتب يدعوه إلى الطاعة  ثمَّ إنَّ اإلمام وقبل حرب صفِّ

والدخول فيما دخل المسلمون من قبله،
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املراقب العراقي /النجف االرشف 
يف ســابقة لم تحــدث اال نــادرا يف تأريخ 
الوظيفة يف العــراق قدم مدير مركز الفرات 
طلباً  الشبيل  حيدر  االورام  ملكافحة  االوسط 
رسميا العفائه من منصبه عدم توفر ادوات 

للعمل يف دائرته.

واوضح الشبيل يف اسباب طلبه االعفاء :« ان 
املســؤولية امانة عظيمة ، ان لم تكن لديك 
ادوات للعمــل فاتركها .. ليس املهم املنصب 
بل املهم ماذا سوف تقدم للناس لكي تكون 

صدقة جارية لوالديك«.
ان هــذه الحالة تنم عن شــجاعة وحكمة 

واحرتام للذات وتســتحق التقدير كونه كان 
رصيحا منذ البداية يف كشف نواقص دائرته 
امام مســؤوليه لكي ال يتهــم بالتقصري يف 
العمل مســتقبال ومنبهــا اىل العمل لخدمة 
الناس اهم من الوصول اىل املنصب حتى وان 

كان استحقاقا .

مدير مركز لمكافحة األورام يطلب إعفاءه من منصبه ! عني املراقب

املراقب العراقي/ متابعة...
يمتلك العــراق تضاريس متنوعة جبلية 
وســهلية، إذ حفرت االنهــر والجداول 
وعيون املياه يف الجبال مساراتها لتشكل 
روافد لنهري دجلــة والفرات ما يمكن 
العراق من اقامة الســدود والبحريات يف 
مناطق عالية واالســتفادة من تساقط 
املياه النتــاج الطاقــة الكهربائية غري 

املكلفة.
وعىل هذا االســاس تم انشــاء ثمانية 
املياه  استخدام  لتنظيم  وبحريات  سدود 
واالســتفادة منها بشــتى املجاالت يف 
الزراعة والسياحة ودرء الفيضان وخزن 
املياه وتنمية الثروة السمكية، وأقيمت يف 
العديد من هذه املشاريع محطات لتوليد 
الطاقة الكهرومائية والتي تتميز بكونها 
مــن الطاقات النظيفــة املتجددة التي 
تنتج بدون احــرتاق للوقود، االمر الذي 
يعني أنها ال تطلق الغازات وامللوثات كما 
الكهرباء  توليد  بالنسبة ملحطات  يحدث 
والغاز  كالفحــم  الوقود  تحــرق  التي 
قوة حركة  تعتمد عــىل  ألنها  الطبيعي 
اىل طاقة كهرومائية عن  لتحويلها  املاء 
طريق التوربينــات املوجودة فيها التي 

تدار بقوة هذه املياه.
و تعتمــد كمية الطاقــة الكهرومائية 
املنتجة عىل كمية امليــاه املارة بالثانية 
زاد معدل  املاء، فكلمــا  ارتفــاع  وعىل 
كمية املاء املار يف التوربني زادت الطاقة 

املنتجــة، وكلما زاد ارتفــاع املاء زادت 
الطاقة الناتجة.

وفيما ييل أهم مشاريع السدود والسدات 
التي تنتج الطاقة الكهربائية:

أوالً- سد املوصل
وهو أكرب سدود العراق أنجز عام 1986 
عىل نهر دجلة  بســعة خــزن اجمالية 
ألكثر من 11 مليار مرت مكعب، يعد سد 
للطاقة  انتاجا  السدود  اكثر  املوصل من 
انتاج  اجمايل  يبلــغ  الكهرومائية حيث 
محطاته )ألفا وخمسني ميكاواطا( عرب 

ثالث مفاصل:
الرئيس: بطاقة تصميمة تبلغ  1- السد 
)سبعمائة وخمسني ميكاواطا( ويحوي 
أربــع وحدات للتوليــد، طاقة كل منها 

)187.5( ميكاواط.
تصميمية  بطاقة  بالضــخ:  الخزن   -2
تبلــغ )240 ميكاواطــا( متأتيــة من 
وحدتي انتاج طاقة الواحدة منها )120 

ميكاواطا(.
3- الســد التنظيمي: بطاقة تصميمية 

تبلغ )60 ميكاواطا(.
ثانياً- سد حديثة 

اكثر من  الخزنية  تبلغ سعة سد حديثة 
8 مليارات مرت مكعب والذي أنشئ عىل 
االنبار وتحديدا  الفرات يف محافظة  نهر 
يف مدينة حديثة وفيه ثاني اكرب املحطات 
الكهرومائيــة يف البــالد، حيــث تبلغ 
وستني  )ســتمائة  التصميمية  طاقتها 

ميكاواطا(.
ُشغلت أوىل وحدات ســد حديثة إلنتاج 
الطاقــة الكهربائية عــام 1986 وهي 
واحدة من ســت وحدات توليدية طاقة 

كل منها )110( ميكاواطات.
ثالثا- سد دوكان 

يعد من أقدم ســدود العراق حيث أنجز 
عام 1959 بســعة خزنية تبلغ ســتة 
مليارات وثمانمائــة مليون مرت مكعب 

من املياه.
مجموع انتاج محطة السد الكهرومائية 
)400 ميــكاواط( ناتجــة من خمس 

وحدات توليدية سعة الواحدة منها )80 
ميكاواطا(.

رابعاً- سد دربندخان 
وينتج الطاقــة الكهربائية عرب محطته 
)240ميكاواطا(  بطاقــة  الكهرومائية 
عرب ثالث وحدات انتاجية طاقة كل منها 

)80 ميكاواط(.
خامساً- سدة سامراء 

أنشئت سدة سامراء عىل نهر دجلة وتعد 
الحارس االمني ملدينــة بغداد من خطر 
الفيضانات توجد فيها  احدى املحطات 
الكهرومائيــة بطاقة انتاجية تبلغ )84 

توليدية  ميكاواطا( عرب ثالث وحــدات 
سعة الواحدة منها ) 28 ميكاواطا(.

أنجزت املحطــة يف العام 1972 من قبل 
رشكة فرانكوتوزي.

سادسا- سد حمرين   
تحوي محطة سد حمرين الكهرومائية 
عــىل وحدتــني انتاجيتــني للطاقــة 
الكهربائية نــوع كابلن عمودي، طاقة 
ليكون  ميكاواطا(،   25( منهما  الواحدة 
اجمــايل الطاقة التصميميــة للمحطة 

)خمسني ميكاواطا بالساعة(.
سابعاً- سدة الهندية 

تحتوي ســدة الهندية عىل أربع وحدات 
لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة تحويها 
الهندية  ســدة  يف  الكهرومائية  املحطة 
الواحدة منها )3.75 ميكاواط(  ســعة 
ميكاواطا،   15 تبلــغ  اجمالية  وبطاقة 
أنجزت املحطــة يف العام 1989 من قبل 

رشكة سولخوز السويرسية.
ثامناً- سدة الكوفة 

ســدة  يف  الكهربائية  املحطــة  تتكون 
الكوفة مــن 4 وحدات توليدية ســعة 
الوحدة )1.36 ميكاواط( ليكون اجمايل 

املحطة من الطاقة )5.44 ميكاواط(. 
أنجزت املحطــة عــام 1987 من قبل 

رشكة Voith األملانية.
وعىل الرغم من ان هذه السدود يمكنها 
توفري أكثــر من 2500 ميكاواط اال انها 

معطلة عن إنتاج الكهرباء!

ثمانية سدود على أنهار العراق معطلة عن إنتاج الكهرباء !
يمكنها توفير أكثر من 2500 ميكاواط 

املراقب العراقي/متابعة...
أكد مجلس الخدمة االتحــادي، أن ال يمتلك إحصائية 
بعدد الدرجــات الناتجة من الحذف واالســتحداث يف 
املؤسسات الحكومية ،متهما وزارة املالية واملؤسسات 

بتأخريها.
وقــال الناطق الرســمي ملجلس الخدمــة االتحادي 
اللهيبي: إن »مجلس الخدمة ليــس لديه أي  وســام 
الناتجة من  الوظيفيــة  الدرجــات  احصائية بعــدد 

الحذف واالستحداث، بحركة املالك املوجودة يف الدوائر 
واملؤسسات«.

وتابع انــه »لغاية اآلن لــم يتم تزويــد املجلس بتلك 
الدرجــات من قبل املؤسســات الحكومية وال من قبل 
وزارة املالية، التي أيدت وجود هذه الدرجات«، مبيناً أن 

»هذا املوضوع متعلق بيد املؤسسات ووزارة املالية«.
وأضاف أن »املنصة االلكرتونية منصة رصينة ال يمكن 
التالعب فيهــا، وتتميز بالدقة والشــفافية يف اختيار 

املتقدمني عىل التوظيف بعيدا عن الضغوطات الحزبية 
والسياسية وهي كفيلة بمنع الرتويج االنتخابي«.

وأكد أن »املجلس يعمل بكل حرية واســتقاللية، دون 
تدخل اي جهة يف عمله«.

يذكر ان مجلس الخدمة االتحادي، كشف يف وقت سابق 
عن آلية توفري الدرجات الوظيفية.

وقال رئيس املجلس، محمــود التميمي، إن »الدرجات 
الوظيفية لن تتوفر جميعها بحركة املالك، وسيتم أخذ 

القانونية والتي تبلغ 15% بالنسبة للشهادات،  النسب 
وحســب االحتياج بالنســبة لألوائل ألن نسبتهم غري 
محددة«، مؤكداً أن »ذلك سيتم بعد توفري التخصيصات 

املالية اىل هذه الدرجات«.
وأوضح، أن »هناك ثالث خطوات يجب أن تتم قبل منح 
الدرجات الوظيفيــة، األوىل هي مصادقة مجمل املالك 
للدائرة او الوزارة، والثانية اســتبعاد نسبة 15% منها 
للدراسات العليا واالحتياج من االوائل، وهذه تحتاج إىل 

الحذف واالســتحداث يف وزارة املالية من قبل الدائرة أو 
الوزارة التي تريد التوظيف ومن ثم تحديد االختصاصات 
إن كانت هندســة أو قانونا أو إدارة واقتصادا وغريها، 

وتحديد عددهم«.
وأضاف، أن »الخطوة الثالثة هــي اعالن وزارة املالية 
وجود التخصيص املايل لكل درجة من هذه الدرجات«، 
أن »هــذه الخطوات الثالث تكتمــل حتى يتم  مؤكداً 

اإلعالن عن الدرجة الوظيفية«.

مجلس الخدمة ال يمتلك إحصائية عن عدد درجات الحذف واالستحداث !

املراقب العراقي/ متابعة.
بعد ان حدثــت العديد من الحرائق يف بغداد والنارصية واخرها 
مستشفيات العزل الكرفانية كشــفت مديرية الدفاع املدني، 
عن توصيات حكومية برضورة تطبيق قانون الدفاع املدني يف 

الدوائر الحكومية .
وقال مدير إعــالم الدفاع املدني العميد جودت عبد الرحمن: إن 
الظروف  الكرفانية كانت بسبب  العزل  »إنشاء مستشــفيات 
الصعبة التي تمر بها البالد  وجائحة كورونا حيث كانت وسيلة 
لتخفيف الضغط عىل املستشفيات الرئيسة نتيجة زيادة أعداد 

اإلصابات بفريوس كورونا«.
وأضاف أن »فرق الدفاع املدني قامت بإجراء الكشــوفات عىل 
مستشــفيات العزل الكرفانية إذ وجدت أنها تفتقر  إلجراءات 
الســالمة، باإلضافة إىل أنها مصنوعة من مواد قابلة لالشتعال 
بشــكل رسيع يف حال حدوث حريق بســيط«، مشــدداً عىل 
»رضورة إنشاء مستشــفيات بموصفات خاصة وعالية جداً 

وتأمني جميع إجراءات السالمة والوقاية من الحوادث«.
وتابــع أن وزير الداخلية عثمان الغانمــي اصدر بعد حادثتي 
مستشــفيي ابن الخطيب ببغداد والحسني يف ذي قار«توجيها 
بتكثيــف عمليات التفتيش وعمل الكشــوفات عىل االجراءات 

السالمة والحماية من الحوادث وفق قانون الدفاع املدني«.
واوضــح ان »مديرية الدفاع املدني مســتمرة يف الحمالت عىل 
الفنادق واملستشــفيات واملحال التجارية والدوائرة الحكومية  

للحد من الحرائق«.
لكن هناك ســؤال يدور يف اذهان املواطنني هو متى ســيطبق 

قانون الدفاع املدني  عىل الدوائر الحكومية؟

متى يطبق قانون الدفاع 
المدني في الدوائر الحكومية ؟

محارضو ميسان يطالبون باكمال اجراءات التعاقد
تظاهر العرشات من املحارضين ، امس االحد، امام مبنى مديرية تربية ميسان وسط مدينة العمارة ، للمطالبة باكمال اجراءات التعاقد . وطالب املتظاهرون 

باكمال جميع اجراءات قاعدة البيانات ، وتنظيم االوامر االدارية واملبارشات ، واكمال اجراءات توطني الرواتب ، وتوزيع بطاقات املاسرت كارد

صورة
وتعليق

املراقب العراقي/متابعة...
خالل الســتوات املاضية اشــتكت بعض املطاحن من 
موضوع القمح املورد إليها يومياً.. وهذه الشــكوى لم 
تتطرق فقط إىل موضوع األقمــاح التي تورد إليها من 
الدرجــة األوىل أو الثانية لتكون نتيجــة الفحص، أنها 
أقماح من الدرجة الرابعة.. إنما تتمحور الشكوى كذلك 
حول موضوع السيارات التي تنقل األقماح وتتسع ملئة 
كيس قمح، مايهمنا وقبل تفريغ الشحنة، تجري عملية 
الفحص وأخــذ العينات، وتبيان أن مــا تحتويه هذه 
األكياس هو قمح، بغض النظــر عن درجة تصنيفه- 
كما أسلفنا- لتختلف النتيجة بعد التفريغ، إذ يظهر قاع 
السيارة وجود ما اليقل عن 5 - 7 أكياس تحتوي أتربة 

وأعشاباً أكثر من القمح.
طبعاً وكمــا علمنا أن هذه الظاهــرة قديمة - حديثة 
العهد ومتجددة عىل الدوام، ، يتبني وجود كتل صخرية 
قــد يصل وزن كل كتلة إىل 25 كغ، إضافة إىل العديد من 
وسائل وأســاليب الغش واالحتيال عىل مادة القمح من 

جهة وعىل املطاحن من جهة أخرى.
يف مقابل ذلك قامت هيأة النزاهة بضبط تالعب وتزوير 

يف فحص وتسلم الحنطة بدياىل.
وقالت الهيأة يف بيان اطلعــت عليه )املراقب العراقي(: 
إن »مالكات مكتب تحقيق دياىل، التي انتقلت إىل سايلو 
نت من ضبط عدٍد من حاالت التالعب من  بعقوبة، تمكَّ
قبــل فاحيص املُخترب، وقيامهــم بتغيري نتيجة فحص 

قة، ُمبّينًة »ضبط )125(  نماذج الحنطة املحليَّة املُســوَّ
من نماذج الحنطة املحليَّــة )درجة أوىل وثانية وثالثة( 

ونماذج مرفوضة، وأخرى ُمعادة حسب رغبة الفالح«.
وأضافت إنَّ »مالكات املكتــب التي انتقلت إىل صومعة 
التسويقيَّة ورشيط  البطاقات  خان بني سعد، ضبطت 
امليزان ومســتند اإلدخال املخزنيِّ التي تشري إىل تسلُّم 
كميَّة )وهميَّة( من الحنطة تبلغ )160( طناً، وتسجيلها 
ــة أمناء املخازن، خالفاً للواقع حيث لم ُتســلَّْم إىل  بذمَّ

الصومعة«.
ويف عمليٍَّة ُمنفصلٍة، اشــارت الهيأة اىل انه »تم ضبط 
في  ًة بقيام مجموعــٍة من ُموظَّ )17( ُمعاملــًة خاصَّ
صومعة خان بني ســعد - باالتفاق مع فالحني لتنظيم 

ة الحنطة، حيث تمَّ إنجاز املُعامالت  معامالت إدخاٍل ملادَّ
ورصف صــكٍّ للحمولة املُثبَّتة فيهــا، بالرغم من عدم 
تفريــغ الحمولة يف املخازن، وعــدم تأييد أمني املخزن 

بالتسلُّم«.
وتابعت »تمَّ تنظيــم محارض ضبٍط أصوليٍَّة بالعمليَّات 
، وعرضها رفقة  راٍت قضائيَّــةٍ ذة؛ بنــاًء عىل ُمذكَّ املُنفَّ
املرُبزات الجرميَّة عىل قــايض محكمة تحقيق بعقوبة 
ة بالنظر يف قضايــا النزاهة؛ التخاذ اإلجراءات  املُختصَّ

القانونيَّة فيها«.
نقول لهيأة النزاهة بوركت جهودكم ونريد أن تســتمر 
عمليات املالحقة لجميع من يغــش ويزور يف الحنطة 

لكونها املصدر الرئيس لحياة الشعب.

التالعب والتزوير يسيطر على فحص الحنطة في ديالى

متى يعلم وما الفائدة منه إذن؟
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الكشف عن مهمة »سبيس أكس« للبحث عن حياة على المشتري
إدارة الطيران والفضاء  منحيت 
رشكية  »ناسيا«،  األمركيية 
»سيبيس إكيس« التيي يملكهيا 
إيليون ماسيك عقيدا قيمته 178 
مليون دوالر، إلطياق أول مهمة 
لناسيا تركز عىل القمير الجليدي 
يوروبا لكوكب املشيري، وما إذا 
كانت تتوافر فيه ظروف مناسبة 

للحياة.
وقالت »ناسيا« يف بييان، إنه من 
املقرر أن يطلق صاروخ »فالكون 
هيفيي« التابع لرشكة »سيبيس 
إكس« املهمة »يوروبا كليرب« من 
مركز كينييدي للفضياء يف والية 

فلوريدا األمركية.
وحصلت »سبيس إكس« يف أبريل 

املايض عىل عقيد قيمته 

مركبية  لبنياء  دوالر  ملييار   2.9
فضائية للهبوط عىل القمر، حيث 
من املقيرر أن تحميل رواد فضاء 
مين »ناسيا« إىل القمير ألول مرة 

منذ عام 1972.
لكين تم تعليق هيذا العقد بعد أن 
احتجت رشكتا فضاء منافستان، 
وهميا »بليو أوريجين« اململوكة 
لجيف بيزوس ورشكية املقاوالت 
الدفاعية »داينتكس« عىل اختيار 

»سبيكس إكس«. 
ويعد الصاروخ فالكون 

هيفيي« املكيون مين 23 طابقيا 
والقابل إلعادة االستخدام جزئيا، 
أقيوى مركبية إطياق فضائيية 

عاملة يف العالم حاليا.
وقام الصاروخ بنقل أوىل حموالته 

التجارية إىل الفضاء يف 2019.
وسييقوم املسيبار بإجراء مسح 
مفصيل للقمير »يوروبيا« التابع 
للمشيري واملغطى بالجليد وهو 
أصغر قليا من قمر األرض، وهو 
املناطق  مين 
لتييييي  ا

يبحث 

العلمياء عن احتميال وجود حياة 
فيه يف النظام الشميس.

وبحسيب »ناسيا«، فإنه من بني 
أهداف مهمة »كليرب«، إنتاج صور 
عاليية الدقية لسيطح »يوروبا«، 
وتحدييد تكوينيه، والبحيث عين 
الجيولوجيي،  النشياط  عاميات 
وقيياس سيمك غافيه الجليدي، 

وتحديد عمق وملوحة محيطه.

كيف تكتشف المحتالين عبر شبكة 
اإلنترنت في خطوات بسيطة؟

يتواجد الكثر من املحتالني عرب شيبكة 
االنرنت الذيين ينتحلون الشيخصيات 
اليرشكات  أسيماء  أو  فيهيا  املوثيوق 
ويقوميون بهجومهم علييك الكرونيا، 
ولكن هناك العديد من العامات املنبهة 
لكل نموذج من هؤالء، وإحدى العامات 
اإلمائيية  األخطياء  هيي  الواضحية 
املنتظمية والقواعد النحوية السييئة يف 
الربييد االلكروني املرسيل مين محتال 
عيىل سيبيل املثيال، وهيذا يشير إىل أن 
الربييد اإللكروني لم ييأت من الرشكة 
املنتحيل هويتهيا، ونقدم ليك املزيد من 

العامات التي تكشف املحتالني.
كما أنيه بجانيب اكتشياف عامات 
االحتييال، يجب عليك تغير كلمات 
واسيتخدام  بانتظيام  ميرورك 
وبراميج  موثوقية  متصفحيات 

أمان. 
بينميا يمكين للمخادعيني جعل 
بريدهيم اإللكروني يبيدو وكأنه 
ال  معروفية،  اتصيال  جهية  مين 
يمكنهم تغير بريدهيم االلكروني 
الفعيل، وسييؤدي النقر فوق االسيم 
إىل الكشف عن عنوان الربيد االلكروني 
الربييد  يكيون  ميا  وغالًبيا  الفعييل، 
االلكروني هو نفسيه باسيتثناء إعادة 

ترتيب حف من حروف الربيد الحقيقي 
غر املزيف. 

ويجيب علييك لحمايية نفسيك يف هذه 
الحالة أال تفتح املرفقات أبًدا أو تضغط 
عىل الروابط إال إذا كنت متأكًدا بنسيبة 

100٪ أنها جاءت من شخص تعرفه.
إذا تلقييت مكاملة من رقم ال تعرفه، فا 

ترد علييه، وإذا أجبت وطلبوا معلومات 
شيخصية، أغليق املكاملية واتصل برقم 

املصدر املعتمد. 
وتحقيق جييًدا مين عنيوان URL، قد 
يكيون هناك خطأ إمائيي يف مكان ما، 
 ، »i« بالحرف الكبر »l« فقد يستبدلون

عىل سبيل املثال(.

طريقة جديدة للتخلص من اإلعالنات المزعجة في الموبايل والكمبيوتر

أعلنيت رشكية وان بليس عين 
إطاق سماعة الرأس الاسلكية 
Buds Pro الجدييدة التي تجمع 
التصميم غير املعتاد والوظائف 

املتطورة والتكلفة الجذابة.
وتأتي سماعة الرأس الاسلكية 
بتصمييم  الجدييدة   Buds Pro
 AirPods مشيابه أليقونية أبيل
Pro، ولكين الرشكية الصينيية 
اعتميدت عيىل تقنيية التعديين 
بالفراغ إلضفياء املظهر املعدني 
الرغيم  عيىل  السييقان،  عيىل 
اللدائين  عيىل  اعتمادهيا  مين 
بالباسيتيكية يف تصنيع جسيم 

السماعة بالكامل. 
اليرأس  سيمييييياعة  وتزخير 
بوظيفية  الجدييدة  الاسيلكية 
 ،ANC إلغاء الضوضياء الفعالة
والتيي تمتياز بخصائيص ذكية 
ومتوائمة، حيث تقوم سيماعة 
إلغياء  درجية  بضبيط  اليرأس 
الضوضاء تلقائيا حسب ظروف 
البيئة املحيطية بمقدار يصل إىل 

40 ديسيبل.
وتشتمل باقة التجهيزات التقنية 
 Buds لسماعة الرأس الاسلكية
Pro الجديدة عىل مشغل 11 ملم، 
وتتم معايرة الصوت تلقائيا عن 

.Audio ID طريق وظيفة
الصينيية  الرشكية  وتيروج 
لجهازهيا الجديد من خال دعم 
ويتيم   ،Atmos دولبيي  تقنيية 
سيمييييياعة  بيني  االتصيال 
الرأس والهواتييييف الذكية عن 
طريق تقنية البلوتوث 5.2، كما 
يعمل وضع األلعياب عىل تقليل 
زمين الوصيييييول إىل 94 مليل 

ثانية.

بدأت رشكة تطبيق التواصل االجتماعي إنستغرام اختبار 
خاصية جديدة يف التطبيق تتيح حماية أكرب للمستخدمني 

من التحرش واإلساءات.
جياء ذلك بعد »موجة العنرصيية« التي تفجرت يف أعقاب 
هزيمية منتخيب إنجلرا أميام منتخب إيطالييا يف نهائي 
بطولية كأس األميم األوروبية لكرة القيدم، حيث تعرض 
ثاثية العبني من ذوي البرشة السيمراء يف منتخب إنجلرا 

للتحرش والعنرصية سواء عرب اإلنرنت أو يف الواقع.
وقال أدم موسيري رئيس رشكة إنستغرام، إن الخاصية 
الجدييدة التي تسيمى »الحيدود« تسيتهدف الحماية من 

مثيل هذه املمارسيات من خال السيماح للمسيتخدمني 
بوقف وصول الرسيائل مؤقتا إذا شعروا أنهم مستهدفون 

برسائل مسيئة.
ونقيل موقع يس نت دوت كيوم املتخصص يف موضوعات 
التكنولوجييا عين موسيري القول »ال ميكان للعنرصية 
والتحرييض عىل الكراهية يف إنسيتغرام، يجب أن يشيعر 
الناس بالراحة وأن يشعروا باألمان يف التعبر عن أنفسهم 
عند استخدام إنسيتغرام ونحن نعمل من أجل ضمان كل 
هذا«.وأضاف موسيري يف تسيجيل فيديو مدته 3 دقائق 
أن إنستغرام تستهدف تحقيق هدفني من خال الخاصية 

الجديدة وهما تقليل كمية التحرش عىل منصة إنستغرام 
إىل أدنيى درجية ممكنية، والثاني توفير أدوات يمكن ملن 
يتعرض للتحرش واإلسياءة اسيتخدامها لحماية نفسيه 

عىل املنصة.
ويتم حاليا اختبار خاصية »الحدود« »ليمتس« يف عدد من 

الدول قبل طرحها عىل نطاق أوسع.
ويف الوقت نفسيه قال موسري إن هناك الكثر من العمل 
اليذي يتعيني القييام به، سيواء مين أجل تقلييل خطاب 
الكراهية عيىل املنصة أو تمكني املسيتخدمني من حماية 

أنفسهم من مثل هذه األحاديث.

يعانيي بعض املسيتخدمني مين االعانيات املفاجئية أو النوافذ 
املنبثقية وهيي اإلعانيات التي تظهر بشيكل مفاجيئ أثناء 
تصفح اإلنرنت، وتعد أشيد  أنواع اإلعانات إزعاجا حيث 
تقطع املشاهدة أثناء متابعة أي يشء وهذا ليس األمر 
الييسء فقيط يف األمر فهيذه اإلعانات التيي يعاني 
منها البعض تعد مثياال واضحا عىل تهديد األمان 
والخصوصية حيث تعيد موقعا إلكرونيا يتم 

تشغيله وزيارته دون رغبة.
وغالبا يكون سيبب التعيرض لنوافذ منبثقة 
إصابية الجهياز  بفيروس Adware وخال 

السيطور التاليية نسيتعرض طريقة  منيع النوافيذ املنبثقة او 
االعانات املفاجئة سواء عيل الحاسب او املوبايل.  

يي الخيار االسهل هو اسيتخدام  برنامج لحجب اإلعانات حيث 
ستقوم الربامج بمنع تلك النوافذ تلقائيا.

- يف حال عدم اسيتخدام تلك الربامج فمين الرضوري معرفه أن 
تليك االعانات تظهير أثناء تصفح اإلنرنت عيرب متصفح معني 
لذلك فالتعامل معها سيكون من خال املتصفح املستهدف حيث 
تتيح معظم متصفحات اإلنرنت منع تلك النوافذ من خال خيار 
موجيود  ضمن اإلعدادات الخاصة باملتصفيح، وهو خيار يكون 

أسفل خيارات “الخصوصية والصاحيات. 

ييي يف متصفح جوجل كيروم يتم الدخيول لإلعيدادات، ومن ثم 
إعيدادات األميان والخصوصيية، ومين هنياك وأسيفل خيارات 
إعدادات املواقع وسييظهر خييارPop-ups and redirects حيث 

يتم  إلغاؤه.
ييي يف متصفح Microsoft Edge يتيم التوجه لإلعدادات ومن ثم 
إعيدادات الكوكييز وصاحيات املواقع وأسيفلها سييظهر خيار 

Block Pop-ups منع النوافذ املنبثقة.
يي يمكن استخدام مرّبع البحث يف إعدادات أي متصفح من خال 
البحث عين عبيارة Block Pop-ups للتمكن مين الوصول لهذه 

الخيارات ببساطة.

نظام تقني جديد يساعد ضعاف البصر »زووم« تضيف خاصية ألعاب الفيديو لخدمات المؤتمرات
على تجنب اصطدامات السير

علماء يؤكدون عدم رصد آثار غاز 
الميثان والفوسفين على سطح المريخ 

وان بلس تطلق 
 Buds السماعة

Pro الجديدة

كشيف علمياء، أن مسيبار »إكزوميارس« 
حالييا  يعميل  اليذي  األوروبيي،  اليرويس 
أو  يعثير  ليم  املرييخ،  ميدار  الستكشياف 
يكتشيف حتى الحد األدنى من غياز امليثان 
والفوسيفني وغرهما من املواد التي قد تدل 

عىل حياة تشبه الحياة األرضية.
ومين جهته، قيال فرانيك مونميسيني أحد 
أصحياب الدراسية بهذا الشيأن من جامعة 
»باريس - سياكيل، »إننا نرصيد كثافة غاز 
امليثيان يف الغاف الجيوي للمريخ عىل مدى 
عيام ونصف العام املريخيي، وهو ما يعادل 
2.7 عيام أريض، وليم نسيتطع حتيى اآلن 
اكتشياف أية آثار منه، األمير الذي يدل عىل 
أن حصتيه يف الغياف الجيوي للمريخ أدنى 

مما شهدته حساباتنا األوىل«.
األوروبيية   »TGO »إكزوميارس،  وبعثية 
الروسيية« تيدرس الغاف الجيوي للمريخ 
عىل مدى 3 أعوام، وهدفها األسايس، تقييم 
كثافية امليثيان فيه والبحث عين مصادر له 

وغره مين الغيازات، ولم تسيجل البعثة يف 
السينة األوىل لعملهيا أية آثيار للميثان عىل 
الرغيم مين أن روفير Curiosity األمريكي 
كان قيد سيجل انبعاثيات امليثيان يف حفرة 
وزمياؤه  املريخية.مونميسيني  »هاييل« 
كثافية  ليتابعيوا  رصدهيم   يف  اسيتمروا 
امليثان واإليثان واإليثيلني والفوسيفني التي 
يمكين أن تنتيج بكترييا تشيبه البكترييا 
األرضية، لكن كل املحاوالت باءت بالفشيل، 
فحتى املستشيعرات الحساسية للمسيبار 
لم تسيتطع تسيجيل أية كميات ملموسية 
للغيازات املذكيورة، وفقيا مليا أكدوه.وقيال 
مونميسيني إن مثل هذه االكتشيافات تزيد 
من غرابة لغز كشيف انبعاثيات امليثان من 
قبيل روفر »كيوريوسييتي«، وعيرب العلماء 
الفرنسييون عن أملهم بأن يسياعد إرسال 
روفر »روزاليند فرانكلني« األوروبي ومنصة 
»كاراتشيوك« الروسية إىل املريخ بعد عامني 

يف حل هذه املشكلة العلمية الغامضة.

أضافيت رشكية زووم خاصيية جدييدة 
ألعياب  للمسيتخدمني ممارسية  تتييح 
الفيدييو ميع أصدقائهيم وزمائهيم يف 
التطبييق  وذليك عيرب  مبيارشة  العميل 
املخصص لعقد املؤتمرات عن بعد بتقنية 

»فيديو كونفرانس« عرب اإلنرنت.
بمكين  أنيه  إىل  الرشكية  وأشيارت 
للمسيتخدمني العثيور عيىل ألعياب مثل 
»الييف جييم ناييت بوكير« و«كاوت أند 
زووم  تطبيقيات  متجير  يف  آب«  هييدز 

املعروف باسم زووم آب ماركت بليس.
األلعياب  هيذه  إىل  الدخيول  ويمكين 
وتشيغيلها أثنياء املشياركة يف االجتماع 

باستخدام تطبيق زووم.
كيوم  دوت  نيت  يس  موقيع  وأشيار 
املتخصص يف موضوعات التكنولوجيا إىل 
أن لعبة »اليف جيم نايت بوكر« تسيمح 
مليا يصيل إىل 10 أشيخاص باللعيب معا 
بشكل مبارش، بحسيب رشكة فلو باي 
أللعاب الكمبيوتر التي شياركت زووم يف 

إطاق اللعبة.
كما يمكن ملسيتخدمي زووم العثور عىل 
لعبة هيدز آب والتي تتيح للمسيتخدمني 

طرح أسئلة بإجابات متعددة.
وتأتيي خاصية األلعياب إىل جانب زووم 
آبس التي تسيمح بتضميني التطبيقات 
الخارجيية يف تطبييق »زووم ميتنجس« 
يف حني أن خاصية »زووم إيفنتس« تتيح 
إنشياء أحيداث افراضية أوسيع نطاقا 

للمستخدمني.

يمكن لكاميرا الفيديو املثبتية عىل الصدر 
ونظام سوار املعصم االهتزازي الذي طوره 
العلمياء تقلييل االصطدامات لألشيخاص 

ضعاف البرص بنسبة ٪37.
وظهرت دراسية جدييدة أن الجهياز يعمل 
مع املكفوفني وضعاف البرص وأولئك الذين 

يستخدمون عصا طويلة أو كلب إرشاد.
ووفقيا مليا ذكرتيه صحيفية »ديييل ميل« 
 Mass مين  الفرييق  يقيول  الربيطانيية، 
بوسيطن  يف   General Brigham
الذيين  األشيخاص  إن  بماساتشوسيتس، 
يعانيون مين إعاقيات برصيية معرضون 

بشكل كبر لخطر االصطدام والسقوط.
األجهيزة  بعيض  تسيويق  يتيم  وبينميا 
االلكرونيية للمسيتهلكني بشيكل مبارش 
األشيياء  مين  مرتديهيا  تحذيير  بدعيوى 
املحيطية، ليم يكن هنياك دلييل يذكر عىل 
فعاليتها يف إعدادات التنقل اليومية الفعلية 
جهياز  أن  الفرييق،  اآلن.واكتشيف  حتيى 
اإلنيذار املبكير املثبت عىل الصيدر يمكن أن 
يقلل من االصطدامات والسيقوط بنسيبة 

تصيل إىل 37٪ يف أولئيك الذيين يعانون من 
إعاقيات برصية.هيذه واحيدة من 

العشيوائية  التجيارب  أوىل 
الفوائيد  يف  تبحيث  التيي 
يف  لألجهيزة  املحتملية 
املنزل وخارج بيئة املخترب 

للرقابة.وقيال  الخاضعية 
جانيج ليو، باحث الدراسية: 

جيزء  املسيتقل  »السير 
أسيايس مين الحيياة اليومية 

لكثير مين األشيخاص املعاقني 
برصًيا، لكنهم يواجهيون خطرًا أكرب 
باالصطدام بالعقبات عندما يمشون 
بمفردهم«.وأضياف ليو، وهو أيًضا 
أسيتاذ مشيارك يف طيب العيون يف 
كليية الطيب بجامعية هارفيارد: 
»عيىل الرغيم مين أن العدييد من 
املكفوفيني يسيتخدمون العيص 
الطويلة الكتشياف العوائق، إال 
أن مخاطير االصطيدام ال يتم 

القضاء عليها تماًما«.

ابتكرت رشكة »أيه آر إم« معالجا اسيتثنائيا 
مخصصيا لألجهزة القابلة لارتيداء والطي، 
التيي متوقع أن تحيدث ثيورة يف تطوير تلك 
األجهزة.وسييمثل هيذا املعالج ثيورة كربى 
يف عاليم تطويير األجهيزة العاملية بنظيام 
إنرنت األشيياء مثل الرقيع الذكية، نظرا ألن 
املعاليج هذا مرنيا بصورة كبرة ما يسيمح 
باستخدامه يف أنواع الجلد اإللكروني وما إىل 
ذلك من أمور، حسيب ما نيرشه موقع »جي 

إس إم آرينا« التقني املتخصص.
وتبليغ مسياحة املعاليج الجديد مين »أيه آر 
إم« 59.2 ميلليمير ميرة، وبقيدرة أقوى 12 
مرة من املعالجات األخرى املستخدمة يف تلك 

األجهزة.
كميا يعمل املعاليج برسعة 29 كيليو هرتز، 
ويسيتهلك طاقة تكافيئ 21 ميغاوات فقط، 
ميا يجعليه أفضيل وأقيوى بنحيو 99٪ عن 
املعالجات األخرى، كما أن الذاكرة العشوائية 

الخاصة به أكرب بنسبة 33٪ تقريبا.

كشيفت تقارير صحفية عاملية عن اعتماد 
رشكة »أبل« األمريكيية عىل تقنيات صور 
ذكيية جديدة يف تحديث نظام تشيغيل »آي 

أو إس 15« بهواتف »آيفون«.
وأوضيح تقرير منشيور عيرب موقع 
أبيل  أن  نياو«  نييوز  »تايميز 
طورت نظيم التعليم اآليل، 
عيىل  التعيرف  لتقديييم 
بشيكل  األشيخيياص 
ملحوظ  بشكل  محّسن 
 »15 إس  أو  »آي  يف 
لهواتيف »آيفون«،  بما 
يف ذلك يف املواقف التي ال 
يكون فيهيا الوجه مرئًيا 

بوضوح.
تقنييات  »أبيل«  وتقيدم 
»التعيرف املحسين لألفيراد« 
 iOS كمييزة جديدة يف إصيدار
15 من تطبيق الصور، يكشف 
عيىل  جدييد  مدونية  منشيور 
موقيع التعليم اآليل مين أبل أن 
تطبييق الصور يمكنيه تحديد 
األشخاص يف مجموعة متنوعة 
يف  بميا  السييناريوهات،  مين 
ذلك ما إذا كانيت وجوههم غر 

واضحة للكامرا.

ابتكار معالج مثالي 
مخصص لألجهزة 

القابلة لالرتداء والطي

أبل تعتمد تقنيات
 صور جديدة في تحديث 

»آي أو إس 15«

إنستغرام يختبر خاصية جديدة للحماية من التحرش
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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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زوروا موقعنا عىل شبكة االنرتنت

بريدنا االلكرتوين

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(

07722299319
07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

أعلنت هيئة األنواء الجوية ، عن تسجيل 8 
محافظات درجة حــرارة 50 مئوية، فيما 
انحفاضا  ستشــهد  البالد  أن  اىل  أشــارت 
تدريجياً بدرجات الحرارة بدءاً من  األربعاء .

وقــال مدير إعــالم األنــواء الجوية عامر 
الجابري يف ترصيح صحــايف، إن »االرتفاع 

التدريجــي لدرجات الحــرارة ، متوقعا أن 
»تصل درجــات الحرارة إىل الـــ50 درجة 

مئوية، وخصوصاً يف مناطق الجنوب«.
ســتنخفض  الحرارة  »درجات  أن  وأضاف 
بشكل تدريجي درجات عدة بعد غد االربعاء، 
الحراري  املوسمي  املنخفض  تأثري  إن  حيث 

مستمر عىل البالد«.
وأشار إىل أن »هناك حالة انخفاض وارتفاع 
يف درجات الحرارة وتذبذب حتى مطلع شهر 

ايلول املقبل«.
ونرشت هيئة االنواء الجوية جدوالً بدرجات 
الحــرارة ليوم غد االثنني حيث ستســجل 

ثماني محافظات 50 درجــة مئوية وهي 
كربالء املقدسة وواســط والنجف األرشف 
والديوانية وميسان وذي قار واملثنى، بينما 
تســجل البرصة 51 درجــة، ويف العاصمة 
بغداد ستكون درجة الحرارة ايضا 50 درجة 

مئوية.

ال يوحي شكل شانا رايز الخارجي بأنها صيادة، 
لكّن ما يمّيز هذه الشــابة األملانية أنها تحرص 
عىل أال تتنــاول إال لحوم الطرائــد الربية التي 
تصطادها بنفســها، بحيث تكــون واثقة من 
مصدرها، شأنها يف ذلك شــأن عدد متزايد من 

مواطنيها.
وتقول الشابة البالغة من العمر 28 عاما والتي 
أنفها وجّدلت شــعرها بضفائر  تضع قرطا يف 
»دريدلوكس« اإلفريقيــة الطراز »من املهّم جّدا 
بالنســبة يل أن أعرف من أين تأتي اللحوم التي 

أتناولها«.

واعتمدت شانا رايز التي ُتعنى بزراعة الكروم يف 
بلدة أزبيزهايم بالقرب من ماينس )وسط أملانيا 
الغربي( نظام غذاء نباتي ملّدة 10 ســنوات قبل 
أن تعاود أكل اللحم بعد االستحصال عىل رخصة 

صيد.
وتلقى تراخيص الصيد إقبــاال متزايدا يف أملانيا 

حيث ُيذبح 3,5 ماليني رأس من األبقار سنويا.
وقد ترّضرت سمعة هذا القطاع السّيئة أصال بعد 
إثر بؤر اإلصابات  أكثر خالل جائحة كوفيد-19 
ما يف أوساط عّمال  املتفّشية يف املسالخ، ال ســيّ

رشكة »تونيز« الرائدة يف هذا املجال.

وكشــفت تلك األحداث عن ظروف عمل مشينة 
لألجانــب املتعاقدين من الباطــن مع رشكات 

القطاع التي توّفر لحوما منخفضة التكلفة.
وترّصح نيكويل روميغ )47 عاما( املدّرســة يف 
مدرسة يف أوفنباخ )وسط( التي تهوى ممارسة 
الصيد يف أوقات فراغها »يقــول الناس إنهم لم 

يعودوا يريدون استهالك هذا النوع من اللحوم
وُتعّد روميغ بمســاعدة صديــق متخّصص يف 
تحضري اللحــوم املقّددة عّدة أصناف من اللحوم 
من الطرائد التــي تصطادها، كاللحم املفروم أو 
النقانق أو أقراص لحم الكبــد أو اللحم املرّشح 

للشواء.
ومن هــواة الصيد اآلخرين، أولــف غريرت )55 
عاما( الــذي يصنع النقانق ويبيــع كّل إنتاجه 
»قبل حّتــى االنتهاء من تحضريه«. وباتت فكرة 
اســتهالك لحوم الطرائد التي يصطادها الصياد 
تلقى رواجا متزايدا يف أوســاط األملان، بحسب 
الذي  )ياغدفريباند(  للصيــد  الوطنــي  االتحاد 
أحىص يف نهاية العــام 2020 حوايل »390 ألف« 
ممارس لهذه الهواية، »أي أكثر بنسبة 25 % مما 
كان عليه الحال قبل 30 عاما«، بحسب الناطقة 

باسم االتحاد آنا مارتينزون.

ممر األقدام الحافية تجربة جديدة تتيح للروس 
التواصل مع الطبيعة والســري حفاة عىل مسار 
رحلة شــيقة تمتد لـ 1.8 ميل تحت الســماء 

املفتوحة ملدة ترتاوح بني 30 و50 دقيقة.
فوق أكــواز الصنوبر وجرس معلــق من قطع 
األشــجار والصخور وبرك املياه يمر املشاة، كما 
ظهروا يف مقطع مصــور نرشه موقع »رويرتز« 

وانتــرش عىل صفحته عىل »تويــرت«، بال أحذية 
تحمي أقدامهم فرتاهم يضعون قدماً بعد أخرى 
بحذر ويمعنون النظر مستعدين للخطوة املقبلة.

ويزعم املصممون أن امليش فــوق مختلف أنواع 
األســطح بأقدام حافية من شــأنه أن يحسن 
الصحة عموماً ويقوم مقام التدليك، إال أن إنهاء 

الرحلة عرب املسار بدا مهمة شاقة للبعض.

ووصفت ســيدة التجربة بعد االنتهاء بالقول: » 
بالنسبة يل كان األمر أشــبه بمسار تعذيب أكثر 
منه مجرد مرر امليش بأقــدام حافية.« باملقابل 
اخترصته أم اختارت السري مع ابنها بأنه أمر غري 
اعتيادي، وقالت: »أعلم أنه أمر مفيد للصحة لكنه 
يخترب يف الوقت عينه قوة إرادة الفرد. ومع أننا لم 
نرس يف كافة املمرات وأغفلنا البعض منها إال أن 

التجربة عموماً رائعة، سيما ابني فقد أحبها. »
يذكر أن املمر ســوف يبقى مفتوحاً أمام الزوار 
حتى فصل الخريف املقبل حيث يشهد إقباالً من 

الجمهور وتستمتع العائالت به كباراً وصغاراً.
من جهة أخــرى راق املقطع لبعــض املغردين 
فأعرب بعضهم عن دهشــته متمنيــاً أن يقوم 

بالتجربة بنفسه.

لــم يكتشــف مســبار »إكزومارس« 
الرويس األوروبي الــذي يعمل حاليا يف 
مدار املريخ حتــى الحد األدنى من غاز 
امليثان والفوســفني وغريهما من املواد 
التي قــد تدل عىل حياة تشــبه الحياة 
الدراســة  األرضية. وقال أحد أصحاب 
بهذا الشــأن من جامعــة »باريس - 
نرصد  »إننا  مونميسني:  فرانك  ساكيل« 
كثافة غــاز امليثــان يف الغالف الجوي 
للمريــخ عىل مدى عــام ونصف العام 
املريخي )ما يعــادل 2.7 عام أريض(. 
ولم نســتطع إىل حد اآلن اكتشاف أية 
آثار منه، األمر الذي يدل عىل أن حصته 
يف الغــالف الجوي للمريــخ أدنى مما 
أن  األوىل«. يذكر  شــهدته حســاباتنا 
بعثة »إكزومــارس – TGO« األوروبية 
للمريخ  الجوي  الغالف  تدرس  الروسية 
أعوام. والغاية منها تقييم  عىل مدى 3 
كثافة امليثــان فيه والبحث عن مصادر 
له وغريه من الغازات. ولم تسجل البعثة 

يف الســنة األوىل لعملها أية آثار للميثان 
 Curiosity عىل الرغم مــن أن روفــر 
األمريكي كان قد سجل انبعاثات امليثان 

يف حفرة »هايل« املريخية.
يف  وزمــالؤه  واســتمر، مونميســني 
أرصادهم ليتابعوا كثافة امليثان واإليثان 
أن  يمكن  التي  والفوســفني  واإليثيلني 
األرضية،  البكترييا  تشبه  بكترييا  تنتج 
لكن كل املحاوالت باءت بالفشل، فحتى 
لم  للمسبار  الحساســة  املستشعرات 
تستطع تســجيل أية كميات ملموسة 
للغازات املذكورة. وقال مونميســني إن 
مثل هذه االكتشــافات تزيد من غرابة 
لغز كشــف انبعاثات امليثــان من قبل 
روفر »كيوريوســيتي«. ويأمل العلماء 
روفر  إرسال  يســاعد  بأن  الفرنسيون 
ومنصة  األوروبي  فرانكلني«  »روزاليند 
بعد  املريخ  إىل  الروســية  »كاراتشوك« 
عامني يف حــل هذه املشــكلة العلمية 

الغامضة.

من بينها بغداد.. 8 محافظات تسجل 50 درجة مئوية
وانخفاض ملحوظ يبدأ بهذا التاريخ

ظاهرة جديدة.. األلمان ال يثقون بلحوم المسالخ ويتجهون للصيد بأنفسهم

ممر األقدام الحافية رحلة 1.8 ميل في قلب الطبيعة من روسيا

معضلة علمية غامضة.. لغز انبعاث غازات على سطح المريخ

أكد فضيلة اإلمام األكرب شــيخ األزهر الرشيــف الدكتور أحمد 
الطيب، أن ما تشــهده بعض الدول من فيضانــات أودت بحياة 
الكثريين ورشدت آخريــن، وارتفاع قيايس يف درجات الحرارة، ما 
هو إال ناقوس خطر يؤكد رضورة التحرك ملكافحة التغري املناخي.  
وقال فضيلة اإلمام األكرب عرب حســابه الرســمي يف تويرت: »إن 
ما تشــهُده بعض دول العالم من فيضانــات أوَدْت بحياة املئات 
ورشَدْت آخرين، ومــن ارتفاع قيايس لدرجات الحرارة يف عدٍد من 
ــد رضورة التحرك الجاد والحازم  املناطق، هو ناقوُس خطٍر يؤكِّ
، وحماية مســتقبل البرشية من  ملكافحة مخاطر التغرِي املناخيِّ

هذا الخطر الحقيقي«.

تداول ناشــطون عىل موقــع التواصل اجتماعي 
»فيســبوك« مقطع فيديو مثرياً للدهشة، ُيظهر 
بــروز أرض جديدة من تحت املاء يف والية هاريانا 
الشخص  املقطع صوت  الهند. ويبدو يف  شــمايل 
الذي نجح يف تصوير هذا املشــهد الطبيعي النادر 
وهو يطلب من رفاقه الرتاجع إىل الخلف بســبب 

حالة الغموض التي أحاطت بالجميع.
الفيديو، الذي حقق نســب مشاهدة عالية، قسم 
ارتفاع األرض  أن  مشاهديه فريقني أحدهما رأى 
حدث بسبب نشــاط الصفائح التكتونية، يف حني 
فــرس الفريق اآلخــر الظاهرة بتصاعــد امليثان 

املحصور يف األرض.

أصيب نمر ثلجــي غري مطعم يف حديقة حيوانات 
سان دييغو بوالية كاليفورنيا األمريكية بفريوس 
كوفيد 19. وبحسب وكالة »أسوشيتد برس« فقد 
الحظ املرشفون أن »راميل«، وهو ذكر نمر ثلجي 
يبلغ من العمر 9 ســنوات، تظهــر عليه أعراض 

السعال وسيالن األنف يوم الخميس املايض.
ويف وقت الحق، أظهــر اختباران منفصالن لربازه 
وجود فريوس كورونا املســتجد، بحســب بيان 
لحديقة الحيوانات. وقالت إدارة الحديقة إن راميل 
لم تظهر عليه أعــراض إضافية، ولكن نظرا ألنه 
يتشــارك حظرية مع أنثى نمر ثلجية ونمران من 
نوع آمــور، يفرتض موظفــو الحديقة أن باقي 

الحيوانات أصيبت بنفس األعراض.
ونتيجة لهذا، تم وضع الحيوانات يف عزل صحي، 
وتم إغــالق معرضها. ومن غــري الواضح كيف 

أصيب راميل بالعدوى.
ويف يناير/ كانــون الثاني، التقطت مجموعة من 
8 غوريالت يف منشــأة شــقيقية للحديقة، وهي 
حديقــة حيوانات ســان دييغو ســفاري بارك، 
فريوس كورونا، من الحــارس الذي كان مصابا 

دون أن تظهر عليه أعراض.
وأصبحت مجموعة الغوريال، التي تعافت منذ ذلك 
الحني، أول مثال معــروف للفريوس الذي أصاب 

القردة.

شيخ األزهريؤكد ضرورة التحرك
لمكافحة التغير المناخي

والدة أرض جديدة من تحت الماء في الهند

اصابة نمر في حديقة حيوانات
سان دييغو بفيروس كورونا 

أضاء »نيزك كبري عىل نحو استثنائي« 
أمس  وجيزة  لفــرتة  النرويج  جنوب 
األحد، محدثا صوتا صاخبا وهو يمرق 
عرب السماء. وقال خرباء إن جزءا منه 
ربما سقط عىل األرض يف مكان قد ال 

يبعد كثريا عن العاصمة أوسلو.
ولم ترد بعد تقارير عن خسائر مادية 

أو برشية.
وبــدأت تقاريــر مشــاهدة النيزك 
صباحا  الواحدة  الســاعة  حوايل  ترد 
تداول  مــع  املحــيل(،  )بالتوقيــت 
مقطع مصور عىل وســائل التواصل 
خاطف  نور  فيــه  يظهر  االجتماعي 
ملرة واحدة عىل األقل ييضء مرىس يف 

هومليسرتاند، جنوبي أوسلو.
وتعكف شــبكة النيــازك النرويجية 
عىل تحليل املقطــع املصور وبيانات 
أخرى يف محاولة لتحديد منشأ النيزك 

ووجهته.
وقالــت الشــبكة إن البيانات األولية 
تشري إىل أن جزءا من نيزك ربما سقط 

عىل األرض يف منطقة كثيفة الغابات، 
كيلومرتا   60 وتبعد  فينيماركا  تسمى 

فقط إىل الغرب من العاصمة أوسلو.
وقــال مورتــن بيليت، الــذي يعمل 
بالشــبكة وشــاهد النيزك وســمع 
الصــوت الــذي أحدثــه، »كان هذا 

جنونا«.
وأضاف أن رسعة النيزك بلغت 15 إىل 
20 كيلومرتا يف الثانية وأضاء السماء 

أثناء الليل لنحو خمس إىل ست ثوان.
ومــى يقول »مــا شــهدناه كان 
صخرة كبــرية تنتقل عىل األرجح من 
املريخ واملشــرتى، وهي  منطقة بني 
حزام الكويكبات لدينا، وعندما تمرق 
برسعة خاطفة تحدث قعقعة وضوءا 
وإثارة كبرية بيننــا )الخرباء( وربما 

تثري قدرا من الخوف لدى آخرين«.
وقــال بيليت إنه لم تــرد تقارير عن 
بحالة  الناس  شعور  أو  مادية  أرضار 
فزع شــديد، مثلما حدث عام 2013 

عندما انفجر نيزك فوق روسيا.

نيزك يضيء سماء النرويج وسقوط 
جزء منه قرب أوسلو


