
رئيس حكومة »متناغم« ووزير »انفصالي« يشرعان
 أبواب السيادة أمام »المحتل«

القوات األميركية تترقب »ردًا صارمًا« من المقاومة

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ل�م تكن عفوية مطلقاً تلويح�ة الرئيس األمريكي 
جو باي�دن، خالل لقائه رئيس ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي يف البي�ت األبي�ض، بورقت�ه البيض�اء 
الصغرية التي لم تتضمن سوى نقطتني محوريتني، 

حسبما يرى مراقبون للشأن السيايس.
وأك�دت الحكومتان األمريكي�ة والعراقية يف البيان 
الختام�ي املش�رك للجول�ة الرابع�ة م�ن الحوار 
االس�راتيجي بني بغداد وواش�نطن، ع�ى »التزام 
العراق بحماية أفراد التحالف الدويل الذين يقدمون 
املش�ورة والتدري�ب«. وج�اء ذل�ك بعدم�ا أزاحت 
اإلدارة األمريكي�ة الجديدة الس�تار عن »مرسحية 

االنسحاب املزعوم«.
وعى الرغم من املزاعم الحكومية املس�تمرة بعدم 
وجود قوات أمريكية مقاتلة عى األرايض العراقية 
طيلة األع�وام املاضية، إال أن الوقائع أثبتت خالف 
ذل�ك، حي�ث وق�ع باي�دن والكاظمي ي�وم االثنني 
امل�ايض، اتفاق�ًا من املف�رض أن »ينهي رس�ميا 
املهم�ة القتالية األمريكية يف الع�راق بحلول نهاية 
2021«، بع�د أكثر من 18 عاما عى دخول القوات 

األمريكية البالد.
وقبل أيام اس�تقبلت مسؤولة الش�ؤون الدولّية يف 
وزارة الدفاع األمريكّي�ة )البنتاغون( مارا كارلني، 
وف�داً برئاس�ة مستش�ار األم�ن القوم�ي قاس�م 

األعرجي، للبحث يف »التعاون العسكري عى املدى 
الطوي�ل« ب�ني البلدين، بحس�ب ما ق�ال املتحّدث 

باسم البنتاغون جون كريبي يف بيان.
وخالل الزيارة رّصح وزير الخارجية فؤاد حس�ني 
ب�أن »وجودن�ا هنا إلج�راء الح�وار والنقاش مع 
الجان�ب األمريك�ي«، آمالً أن تك�ون نتائج الحوار 

»لتعميق التعاون املشرك بني واشنطن وبغداد«.
وق�ال حس�ني أيضاً: »لس�نا بحاج�ة إىل مزيد من 
املقاتل�ني، لكنن�ا نحت�اج إىل تعاون اس�تخبارّي، 
واملس�اعدة ع�ى التدري�ب، وإىل قوات ملس�اعدتنا 

جواً«.
للمقاوم�ة  العس�كري  الناط�ق  ق�ال  املقاب�ل  يف 
اإلس�المية كتائ�ب حزب الل�ه جعفر الحس�يني، 
»املراق�ب  تابعته�ا  تلفزيوني�ة  مقابل�ة  خ�الل 
العراقي«، إن »حكومة الكاظمي ووزير الخارجية 
غري مؤهلني لخوض هكذا مفاوضات مع الواليات 
املتحدة بسبب تناغمهما مع املصالح األمريكية يف 

العراق«.
ويرى الحس�يني أن »الكاظمي ال يمثل العراقيني، 
ومن يفاوض اإلدارة األمريكية يجب أن يبحث عن 
مصالح الع�راق وليس مصالح�ه الخاصة بإبقاء 

الق�وات األمريكي�ة«.
ويف كان�ون الثاني من العام املايض، صوّت مجلس 
النواب عى قرار نيابي، يتضّمن خمس�ة إجراءات، 

بينها مطالبة الحكومة العراقية بالعمل عى إنهاء 
وجود أي قوات أجنبية يف األرايض العراقية، وإلزام 
الحكوم�ة بإلغ�اء طل�ب املس�اعدة م�ن التحالف 

الدويل.
وتعليق�اً ع�ى ذل�ك يق�ول املحلل الس�يايس مؤيد 
العيل ل�«املراقب العراق�ي«، إن »مخرجات الحوار 
االس�راتيجي التي أعلن عنها مؤخراً، ال تعدو عن 
كونه�ا غطاًء جدي�داً للقوات األمريكي�ة املتواجدة 
يف الع�راق«، الفت�ًا إىل أن »الواليات املتحدة تس�عى 
إىل رشعن�ة وجوده�ا العس�كري ع�ر اتفاقي�ات 

ومناورات دبلوماسية«.
ويضيف العيل أن »القوات األمريكية التي تتخذ من 
القواعد العس�كرية العراقية مق�رات دائمية لها، 
هي ق�وات قتالي�ة تلتحف بغطاء املستش�ارين«، 
للمقاوم�ة  أن »تك�ون  الوق�ت ذات�ه  يف  متوقع�اً 

اإلسالمية الكلمة الفصل خالل األيام املقبلة«.
ويوج�د يف الوقت الراه�ن 2500 جندي أمريكي يف 
الع�راق ترك�ز مهامهم وفق�اً ملص�ادر مختلفة، 
ع�ى التخطيط الس�تهداف الش�عب العراقي عر 
اس�تهداف خ�ط الدف�اع األول املتمّث�ل بالحش�د 

الشعبي وفصائل املقاومة اإلسالمية.
جدير بالذك�ر أن فصائل املقاومة العراقية حذرت 
م�راراً من التصعيد عس�كرياً يف حال لم تنس�حب 

القوات األمريكية من العراق.

المراقب العراقي/بغداد...
أك�دت وزارة الصحة، امس األربع�اء، أن القفزة باعداد 
املصاب�ني بفايروس كورونا غري مس�تغربة، فيما بينت 

انها حذرت من ذلك يف السابق.
وق�ال الناطق باس�م ال�وزارة س�يف الب�در يف ترصيح 
صحف�ي تابعته »املراقب العراق�ي«، ان »وزارة الصحة 
لم تتفاجأ يف القفزة القياس�ية الصابات كورونا، كونها 
حذرت س�ابقا من ان عدم االلتزام باالجراءات الوقائية 

سيؤدي اىل التفيش الوبائي«.  
وأضاف البدر، »نح�ن االن يف موجة وبائية هي االخطر 
من كل س�ابقاتها ونس�بة الحاالت الشديدة هي االكثر 
خالل كل املدة السابقة«، مبينا أن »املؤسسات الصحية 

تواجه ضغطا كبريا«.  
وج�دد الب�در دعوت�ه اىل »رضورة االلت�زام باالجراءات 
الوقائية«، مشريا اىل انه »حتى اللحظة ما زال بامكاننا 
اس�تيعاب الزي�ادة لك�ن يف حال اس�تمرارها سيش�كل 

ضغطا كبريا عى مؤسساتنا الصحية«.  
وب�ني أن »العراق يم�ر بمرحل�ة الذروة م�ن االصابات 
وسيكون هناك انخفاض تدريجي بعد ذلك«، الفتا اىل ان 
»املرحلة الوبائية الحالي�ة تتطلب وقفة جادة فالخطر 

داهم ويهدد الجميع«.  
وأك�د الب�در أن »جمي�ع اللقاح�ات س�ليمة«، داعيا اىل 
»اعتماد الجهات املخول�ة بالترصيح يف هذا االمر وعدم 

االستماع اىل االنباء غري الدقيقة«.  

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، امس األربعاء، 
إن ال�ركات األجنبية التي »هددت« باالنس�حاب 
من العراق عى حد قول وزير النفط، إحس�ان عبد 
الجبار، ما تزال مس�تمرة يف عملها و«ال يوجد أي 

انسحاب من أي حقل نفطي«.
وقال�ت عضو اللجن�ة زهرة البج�اري يف ترصيح 

صحف�ي تابعته »املراق�ب العراقي« أن »الركات 
األجنبية العامل�ة يف القطاع النفطي، ضمن عقود 
ج�والت الراخي�ص ال يمكنه�ا االنس�حاب م�ن 
العم�ل بش�كل مفاجئ الن هن�اك ضوابط تلزمها 
قانونيا وهو العقد املرم ما بني وزارة النفط وتلك 

الركات«. 
وأضاف�ت أن »الركات مس�تمرة يف عملها حتى 

الي�وم، ولديه�ا عقود جدي�دة بالت�ايل ال يوجد أي 
انس�حاب«، مبينة أن�ه »حتى وإن انس�حبت تلك 
ال�ركات فان الركات الوطني�ة العراقية قادرة 

عى إدارة الحقول النفطية«. 
وأشارت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، إىل أن 
»االنس�حاب لن يؤثر عى االنتاج الوطني النفطي، 
وسبق أن انسحب عدد من العاملني يف وقت سابق 

م�ن حقل غرب القرنة ولم يتأثر الحقل، واس�تمر 
العراقيون يف زيادة االنتاج واستمراره«.

وكان وزي�ر النف�ط إحس�ان عبد الجب�ار، قال أن 
رشك�ة »بي.ب�ي«، تبح�ث فك�رة االنس�حاب من 
الع�راق وإن رشكة »لوك أويل« الروس�ية أرس�لت 
إشعارا رسميا يكشف عن رغبتها ببيع حصتها يف 

حقل غرب القرنة-2 لركات صينية.

القفزة باإلصابات غير مستغربة .. الصحة: حذرنا سابقًا 

المراقب العراقي/ مشتاق 
الحسناوي...

مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  أثارطل�ب 
الكاظمي م�ن البنك ال�دويل رصف مليار 
دوالر لدعم حكومته اس�تياًء كبريا وسط  
مطالبة ش�عبية للحكومة بكش�ف حجم 
مواردها املالية بعد ارتفاع أسعار النفط، 

الذي وف�ر أمواالً ضخم�ة للموازنة وهي  
بذلك تلغي العجز املايل فيها. 

وحس�ب ترصيحات مستش�ار الكاظمي 
محمد مظه�ر صالح الذي أك�د أنه ليس 
هن�اك حاج�ة لالقراض بع�د عبور خط 
العج�ز، كما أن وزارة املالية لم تر يوما 
اىل أن الحكوم�ة العراقي�ة أكملت رصف 
كاف�ة أموال موازن�ة 2021 ما يؤرش عى 

وجود سيولة كبرية من االموال.
ع�رات املش�اريع االس�راتيجية للبنى 
التحتي�ة يف املحافظات م�ا زالت متوقفة 
ول�م يتم رصف االموال املخصصة لها وال 
حتى موازن�ات املحافظات ,يف ظل وجود 
أم�وال ضخم�ة ل�دى الحكوم�ة والع�ام 
الح�ايل تجاوز الس�بعة أش�هر منه، وفق 
ذل�ك تتزاي�د املخ�اوف من اس�تغالل تلك 

االم�وال يف الدعاي�ات االنتخابي�ة لبعض 
الكت�ل املقرب�ة م�ن الكاظم�ي , يف ظ�ل 
غياب متعمد ملجل�س النواب وهو القادر 
عى محاس�بة الحكومة وكشف أوراقها 
املالي�ة , وهي خطوة اس�تغلتها حكومة 
الكاظمي للتالعب باملال العام , فضال عن 
من�ع قانون املوازن�ة ألي عملية اقراض 
بقي�ود  الع�راق  س�تكبل  ألنه�ا  جدي�دة 

مجحفة.
اللجنة املالية يف مجلس النواب أعلنت ،أنه 
ال يوجد عجز مايل يف موازنة العراق للعام 

الحايل.
وأكد عضو اللجنة املالي�ة النيابية، أحمد 
الح�اج » أن موازنة البل�د للعام 2021 ال 

يوجد فيها عجز مايل...
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من دون مبررات »القروض المفروضة« 
تعاود الهيمنة على االقتصاد العراقي

احتالالن يمزقان »السيادة« 
بعد األميركي دعوات لجالء األتراك من الشمال

المراقب العراقي/ خاص...
مطالبات سياسية ونيابية عاجلة وضعتها كتل 
برملاني�ة عى طاول�ة الحكومة، تدع�و اىل إنهاء 
الوجود الركي عى االرايض العراقية بعد سلسلة 
من الحوارات واملخرجات املزعومة التي اكتنفها 
الحوار االس�راتيجي بش�أن التواج�د االمريكي  
يف العراق والتي اعترتها أوس�اط سياس�ية أنها 

إدامة للوجود االمريكي لكن بعنوان آخر.
وتواص�ل الق�وات الركي�ة اجتياحها املس�تمر 
الخ�ارصة  يف  خصوص�ا  العراقي�ة،  ل�أرايض 
الش�مالية بحج�ة القض�اء ع�ى ح�زب العمال 
الكردس�تاني، إال أن ذل�ك لم يكن مس�وغا لتلك 
الق�وات س�يما وأن�ه ل�م يك�ن بالتنس�يق مع 
الس�لطات العراقي�ة، يقابل�ه صم�ت حكوم�ي 
وبرملان�ي قات�ل حتى وص�ل الح�ال اىل أن تقوم 
بعض الكتل بعرقلة عقد أي جلسة شأنها اتخاذ 
ق�رارات خاص�ة بحفظ الس�يادة م�ن االحتالل 

الرك�ي الذي يتوس�ع يوم�ا بعد آخر ويتس�بب 
بحرق وتجريف ل�أرايض واملنازل وخلف موجة 

نزوح لعدد كبري من العوائل. 
زعم�ت   الت�ي  االخ�رية  السياس�ية  املتغ�ريات 
حكوم�ة الكاظمي من خاللها أنها قد حس�مت 
مل�ف الوج�ود االمريكي يف الع�راق، وعى الرغم 
م�ن الش�كوك الت�ي تح�وم ح�ول مصداقيتها، 
واعتب�ار  بعض االط�راف أن مخرج�ات الحوار 
االس�راتيجي االخرية الت�ي أجراها الكاظمي يف 
واشنطن مع الرئيس االمريكي جو بايدن والتي 
تلخص�ت بتغي�ري مه�ام الق�وات االمريكية من 
قتالية اىل استشارية بأنها »ضحك« عى الذقون، 
لْت من دع�وات جالء القوات الركية،  إال أنها َفعَّ
إذ طالب�ت عض�و مجلس الن�واب ندى ش�اكر، 
الحكوم�ة العراقي�ة بالتوج�ه إلنه�اء التواج�د 
الركي يف العراق، بعد االتفاق عى سحب القوات 

األمريكية من البالد.

وقال�ت جودت، إن�ه بعد االتفاق عى انس�حاب 
القوات األمريكية يجب ع�ى الحكومة أن تعمل 
رسيع�ًا ع�ى إنه�اء التواج�د الرك�ي يف العراق 
وإيق�اف جميع تدخ�الت دول الج�وار، لغرض 
تحقيق السيادة الكاملة للبالد، مشرية اىل أنه إذا 

كانت التدخ�الت الركية والعمليات العس�كرية 
التي تقوم بها يف العراق دون علم الحكومة فهذا 
يعتر خرقا للسيادة العراقية، وأما إذا كان بعلم 
الحكومة فيجب عليها توضيح ذلك للرأي العام.
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المراقب العراقي/بغداد...
أك�دت كتلة دولة القانون، ام�س االربعاء، ان تأجيل 
االنتخابات التريعية س�ينعكس س�لباً عى الوضع 

السيايس وسيغري شكل التحالفات.
وقال�ت النائب عن الكتلة ضح�ى القصري يف ترصيح 
صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي«، ان »تأجي�ل 
االنتخابات س�ينعكس سلبا عى العديد من األمور يف 

العراق من بينها الحكومات املحلية يف املحافظات«.
وأضاف�ت ان »جمي�ع الحكوم�ات املحلية تش�كلت 
يف حينه�ا وفق تحالف�ات وتفاهمات سياس�ية بني 
الكتل«، مش�رية اىل ان »تأجيل االنتخابات التريعية 
املق�رر اجراؤه�ا يف تري�ن األول املقبل س�يغري من 
خارط�ة تلك الحكوم�ات املحلية وتش�كيلها بصورة 

جديدة«.
الكت�ل  بع�ض  ل�دى  »الطموح�ات  ان  واوضح�ت 
السياس�ية قد تتوس�ع وتص�ل للحكوم�ة االتحادية 
وتغريه�ا«، الفت�ة اىل ان »الح�ل بقط�ع الطريق عى 
ذلك من خ�الل اجراء االنتخابات يف موعدها املقرر يف 

ترين املقبل«.

كتلة سياسية: تأجيل 
االنتخابات سينعكس سلبًا 

على الوضع السياسي
المراقب العراقي/بغداد...

طالب عضو مجل�س النواب، فاض�ل الفتالوي، 
امس االربعاء، الحكومة بحس�م ملف انس�حاب 
الق�وات األجنبية م�ن العراق م�ن دون مماطلة 
وتس�ويف، فيم�ا بني ان الع�راق اليحتاج اىل تلك 

القوات.
وق�ال الفت�الوي، يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه 
»املراقب العراقي« إنه »ال توجد اي نوايا حس�نة 
النه�اء التواج�د األمريكي بالع�راق، والحكومة 
ماطلت وس�وفت ق�رار الرملان س�ابقا باخراج 
القوات االجنبية من البالد، لكن الكتل السياسية 
طالب�ت الكاظمي بانهاء اي تواج�د اجنبي وان 

يحسم هذا األمر بارسع وقت«.
وب�ني ان »العراق ليس بحاجة الي قوات اجنبية 
قتالي�ة والرملان صوت عى ذل�ك العام املايض«، 
الفتا إىل ان »امام الحكومة فرصة لحسم التواجد 
األمريكي يف العراق، خصوصا ان الجولة الرابعة 
من الحوار االس�راتيجي بني ببغداد وواش�نطن 

انتهت«.

نائب : ال نحتاج 
لقوات أجنبية

»طريق موت« يلتهم ضحاياه 
كل »34« ساعة

المراقب العراقي/بغداد...
قام الخال�ص يف دياىل عدي  أك�د قائمَّ
الخدران، امس األربعاء، تسجيل 255 
حادث سري جديدا عى طريق كركوك 

بغداد بمعدل حادث كل 34 ساعة.
وق�ال الخ�دران يف ترصي�ح صحفي 
تابعته »املراقب العراقي« ان »طريق 
بغداد كركوك مابع�د قضاء الخالص 
15 كم شمال بعقوبة يشهد وبشكل 
مس�تمر احصائي�ات صادمة بحجم 
اغلبه�ا  والت�ي  املروري�ة  الح�وادث 

تتسبب بوفيات«.
وأض�اف ان »الطري�ق ش�هد مؤخرا 
255 حادث س�ري بمع�دل حادث كل 

34 ساعة«، الفتا اىل ان »80% من تلك 
الحوادث تسجل فيها سقوط ضحايا 
وأحيان�ا تذهب فيه�ا عوائل بكاملها 

وتحول اىل طريق رعب وموت«.
ولف�ت اىل ان »املرحل�ة الثاني�ة م�ن 
تأهيل وتطوي�ر الطريق متوقفة منذ 
أكثر من شهر ألس�باب غري معروفة 
رغ�م غ�زارة الدم�اء الت�ي تن�زف »، 
الحكوم�ة  »اهم�ال  ان  اىل  مش�رياً 
لطريق س�راتيجي يربط كردس�تان 
ببغداد مرورا ب�3 محافظات تسببت 
يف احصائية مرعبة للضحايا تتجاوز 
ضحايا وس�ط العراق بأكمله نتيجة 

االعمال االرهابية«. 

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

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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عقب المباحثات الخاصة بالوجود األمريكي

ُاالحتالل التركي على طاولة الحكومة ..متى تجلى قواته من العراق ؟
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

مطالب�ات سياس�ية ونيابي�ة عاجل�ة وضعته�ا كت�ل 
برملانية ع�ى طاولة الحكومة، تدع�و اىل إنهاء الوجود 
الرتكي عى االرايض العراقية بعد سلسلة من الحوارات 
واملخرجات املزعومة التي اكتنفها الحوار االسرتاتيجي 
بش�أن التواج�د االمريك�ي  يف الع�راق والت�ي اعتربتها 
أوس�اط سياس�ية أنها إدام�ة للوج�ود االمريكي لكن 

بعنوان آخر.
وتواص�ل القوات الرتكي�ة اجتياحها املس�تمر لألرايض 
العراقي�ة، خصوص�ا يف الخ�ارصة الش�مالية بحج�ة 
القضاء ع�ى حزب العمال الكردس�تاني، إال أن ذلك لم 
يكن مس�وغا لتلك القوات سيما وأنه لم يكن بالتنسيق 
مع السلطات العراقية، يقابله صمت حكومي وبرملاني 
قاتل حتى وصل الحال اىل أن تقوم بعض الكتل بعرقلة 
عقد أي جلس�ة ش�أنها اتخ�اذ ق�رارات خاصة بحفظ 
الس�يادة من االحتالل الرتك�ي الذي يتوس�ع يوما بعد 
آخر ويتس�بب بحرق وتجريف لألرايض واملنازل وخلف 

موجة نزوح لعدد كبري من العوائل. 
املتغ�ريات السياس�ية االخ�رية الت�ي زعم�ت  حكومة 
الكاظم�ي م�ن خاللها أنها قد حس�مت مل�ف الوجود 
االمريكي يف العراق، وعى الرغم من الشكوك التي تحوم 
حول مصداقيتها، واعتبار  بعض االطراف أن مخرجات 
الح�وار االس�رتاتيجي االخ�رية التي أجراه�ا الكاظمي 
يف واش�نطن م�ع الرئي�س االمريكي جو باي�دن والتي 
تلخصت بتغيري مهام الق�وات االمريكية من قتالية اىل 
لْت  استش�ارية بأنها »ضحك« عى الذق�ون، إال أنها َفعَّ
م�ن دع�وات ج�الء الق�وات الرتكي�ة، إذ طالبت عضو 
مجلس النواب ندى ش�اكر، الحكومة العراقية بالتوجه 
إلنهاء التواجد الرتكي يف العراق، بعد االتفاق عى سحب 

القوات األمريكية من البالد.
وقال�ت جودت، إن�ه بعد االتفاق عى انس�حاب القوات 
األمريكي�ة يج�ب عى الحكوم�ة أن تعم�ل رسيعاً عى 
إنه�اء التواجد الرتكي يف العراق وإيقاف جميع تدخالت 
دول الج�وار، لغرض تحقي�ق الس�يادة الكاملة للبالد، 
مش�رية اىل أن�ه إذا كانت التدخالت الرتكي�ة والعمليات 

العس�كرية التي تقوم بها يف العراق دون علم الحكومة 
فهذا يعترب خرقا للس�يادة العراقي�ة، وأما إذا كان بعلم 

الحكومة فيجب عليها توضيح ذلك للرأي العام.
أم�ا لجنة االمن والدفاع النيابية، فقد دعت هي االخرية 
وع�ى لس�ان عضوه�ا النائ�ب كري�م املحم�داوي، اىل 
التح�رك من أجل إخراج القوات الرتكية املتواجدة داخل 

االرايض العراقية.
وق�ال املحم�داوي، إن حكوم�ة مصطف�ى الكاظمي، 
مطالبة بش�كل رسيع بالتحرك من أجل إخراج القوات 
الرتكية املتواج�دة داخل االرايض العراقية، بعد تحركها 
االخري م�ن أجل س�حب كام�ل الق�وات االمريكية من 

البالد.
وبني املحم�داوي، أن الق�وات الرتكي�ة املتواجدة داخل 
االرايض العراقي�ة تعترب قوات محتل�ة، وهي ال تختلف 
ع�ن الق�وات االمريكية، ولهذا يجب العم�ل عى إخراج 
هذه القوات بكل الطرق املمكنة لدى الحكومة العراقية، 
وه�ذا التح�رك يجب أن يكون بعيداً ع�ن أي ضغوطات 

سواء كانت داخلية أو خارجية.
وللحدي�ث حول ه�ذا امللف، أكد املحلل الس�يايس كامل 
الكنان�ي، أن�ه »ليس هن�اك اختالف كبري ب�ني القوتني 
االمريكي�ة والرتكي�ة م�ن ناحي�ة النتيج�ة، فكالمه�ا 

يمارسان احتالال لالرايض العراقية«.
وقال الكناني، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« إن »عى 
الحكوم�ة التوجه ص�وب إيج�اد حل للتواج�د الرتكي 
خصوص�ا بع�د حديثه�ا عن إنه�اء الوج�ود االمريكي 

بحسب الحوار االسرتاتيجي االخري«.
وأض�اف الكنان�ي، أن »التواج�د الرتك�ي ع�ى االرايض 
العراقي�ة يج�ب أن يواج�ه إج�راًء حكومي�ا مماثال ملا 
قام�ت ب�ه الحكوم�ة إزاء التواجد االمريكي«، مش�ريا 
اىل أن »تراخ�ي الحكوم�ة بهذا الجانب س�يجعل تركيا 
أم�ام خيارات صعبة وش�بيهة بالضغوط التي واجهت 
واشنطن وأجربتها عى تحديد موعد االنسحاب وتغيري 

صفتها يف العراق«.
ولف�������ت اىل »وج�ود تقص�ري واض�ح م�ن قب�ل 
الحكومتني املركزي����ة واإلقليمي���ة إزاء هذا امللف«.

املراقب العراقي/ بغداد...
ام�س  لالنتخاب�ات،  العلي�ا  املفوضي�ة  اك�دت 
االربع�اء، عدم وج�ود قيمة قانونية للمنس�حبني 

م�ن املش�اركة يف االنتخاب�ات. وقال�ت املتحدث�ة 
باس�م املفوضية جمانة الغالي، يف بيان مقتضب 
تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه إنه »القيمة 

قانونية للمنس�حبني من املش�اركة يف النتخابات 
بع�د إغ�الق ب�اب االنس�حاب يف ال�٢٠ من ش�هر 
حزيران املايض«.وأكدت املفوضية العليا املستقلة 

لالنتخاب�ات، يف وق�ت س�ابق التزامه�ا بإج�راء 
انتخاب�ات مجلس النواب العراق�ي يف العارش من 

شهر ترشين األول املقبل.

المفوضية تعلق مجددا على انسحابات الكتل من االنتخابات: القيمة قانونية لها 

تغريدة

الصحفي محمد شفيق

   تشابه اسماء يودي بحياة 
ش���اب تح���ت التعذي���ب 
اهله  ويفج���ع  الوحش���ي 
ومحبي���ه ف���ي  #البصرة 
.. فيم���ا االف المجرمين 
والمتفاخري���ن  والقتل���ة 
بجرائمه���م احرار طلقاء 
ي���زدادون ث���راء ونفوذا 

وطغيانا !

النجف تشرع بخطة امنية وخدمية الحياء مناسبة عيد الغدير
املراقب العراقي/ النجف األرشف...

اعل�ن محاف�ظ النج�ف االرشف لؤي 
الخط�ة  االربع�اء،  ام�س  الي�ارسي، 
االمنية والخدمية الخاصة بعيد الغدير 

االغر.

وق�ال اليارسي، يف بيان تلقت »املراقب 
العراقي« إن »الخطة االمنية ستش�مل 
مش�اركة ٢3٠٠٠ عنرصا م�ن القوات 
املحافظ�ة  ط�رق  س�تؤمن  املس�لحة 
والبادية والش�وارع املؤدي�ة اىل املدينة 

القديمة اما الخطة الخدمية ستشرتك 
فيها جميع الدوائر الخدمية والساندة 

لها والعتبة العلوية املقدسة«.
وب�نّي املحاف�ظ ان »الخط�ة االمني�ة 
سيش�رتك يف تطبيقها الجيش العراقي 

االجه�زة  الجوي�ة ومختل�ف  والق�وة 
االمنية وفرقة االمام عيل القتالية حيث 
ُقس�مت املهام املناطة بكل قوة لحفظ 
املحافظ�ة وطرقه�ا والبادي�ة وتأمني 
قواف�ل الزائري�ن خالل احياء مراس�م 

زيارة امري املؤمنني عليه السالم«.
واكد اليارسي، ان »هناك خطة خاصة 
س�تنفذ لتقليل الزخم املروري وتحديد 
اماك�ن وق�وف املركب�ات م�ن جميع 
مح�اور املحافظ�ة وتأم�ني املركب�ات 

اليصال الزائرين للمدينة القديمة«.
»الخط�ة  ان  املحاف�ظ  واض�اف 
دوائ�ر  مش�اركة  تش�مل  الخدمي�ة 
البلدي�ة والبلدي�ات يف املركز واالقضية 
والنواح�ي اضافة اىل مش�اركة دوائر 
ودائ�رة  والكهرب�اء  واملج�اري  امل�اء 
الصح�ة التي س�تتكفل بن�رش املفارز 
الصحية يف مناطق محددة يف املحافظة 
ملتابع�ة تطبي�ق الضواب�ط الصحي�ة 
وارش�اد الزائرين وتوعيتهم اضافة اىل 
تأمني الخدمة للحاالت الحرجة اضافة 
اىل املش�اركة املهم�ة للعتب�ة العلوي�ة 

املقدسة واملواكب الحسينية«.
املواطن�ني واملواكب  املحاف�ظ  وطالب 
بالضواب�ط  »االلت�زام  الحس�ين���ية 
واالرش�ادات  والتوجيه�ات  الصحي�ة 
ال�الزم تطبيقها للحفاظ عى صحتهم 
بف�ريوس  االصاب�ة  م�ن  وس�المتهم 

كورونا«.

  الحشد الشعبي يستنفر 
جهوده عقب نقص 

االوكسجين في البصرة

الدفاع المدني يخمد حريقا 
كبيرا وسط ميسان

املراقب العراقي/ البرصة...
أعل�ن معمل »ق�ادة النرص« لألوكس�جني التاب�ع لهيئة 
الحش�د الش�عبي يف الب�رصة، امس األربعاء، االس�تنفار 
عق�ب تلقي�ه ن�داء م�ن اه�ايل املصاب�ني الراقدي�ن يف 
الرده�ات الوبائية بتوفري االوكس�جني للح�االت الراقدة 
نتيج�ة انطف�اء الكهرباء.وق�ال مع�اون مدي�ر املعم�ل 
احم�د التميم�ي، يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« إن 
»املعمل بارش باالس�تجابة عى الفور رغم انقطاع التيار 
الكهربائي يف املعمل واملستشفى عى حد سواء«.وأضاف 
التميمي، »انهم استعانوا بمكان آخر لتوفري االوكسجني 
بعد االنقطاعات املستمرة للتيار الكهربائي والذي عرقل 

عملية التجهيز«.

املراقب العراقي/ ميسان...
أفاد مص�در أمني مّطلع، ام�س األربعاء، باندالع 
حري�ق كبري التهم مح�اًل لبيع األث�اث يف منطقة 
إن  املص�در،  القط�اع بمحافظ�ة ميس�ان.وقال 
»حريق�اً كبرياً اندل�ع داخل محل لبي�ع األثاث يف 
منطق�ة القط�اع بمحافظة ميس�ان ما تس�بب 
باح�رتاق املحل بالكامل«، مبين�ًا أن »فرق الدفاع 

املدني تمكنت من إخماد الحريق دون إصابات«.
وب�نّي املصدر أن »أس�باب الحريق ل�م تعرف بعد 

وسيتم تحديده من قبل خرباء األدلة«. 

أبعاد مجاهرة إسرائيل 
بقصف الحشد

لطامل�ا جاهر الصهاين�ة بل وتبجحوا برضبهم الحش�د 
الشعبي دون خوف أو وجل من أحد.

ال م�ن العراقيني وال من الجامعة العربي�ة التي ينتمون 
إليها ، وال حتى من مجلس األمن.

فضالً عن الواليات املتح�دة والتحالف الدويل الذي تدعي 
أنها من خالله جاءت لحماية العراق والدفاع عنه بوجه 

اإلرهاب.
بل عى العكس من ذل�ك، وفرت الواليات املتحدة الغطاء 

الالزم إلرسائيل للقيام بجرائمها دون اكرتاث ألحد.
االعتداءات اإلرسائيلية عى الحشد كثرية،

منها املعلن والذي اعرتفت به ،ومنها غري املعلن .
لك�ن األم�ر الالف�ت هنا ه�و تعم�د اإلرسائيلي�ني تبني 

عدوانهم عى الحشد وعدم التنصل عنه.
فلم�اذا ي�ا ت�رى هذه الج�رأة ، ومل�اذا ه�ذا اإلرصار عى 

املجاهرة بهذه االنتهاكات الخطرية.
هو سؤال اليكتنفه الكثري من الغموض، واليستلزم عناًء 
كثرياً لس�رب أغ�واره. لكننا بحاجة لوقفة ج�ادة لتثبيت 
ه�ذه الدواف�ع ومقتضي�ات اإلدان�ة وعى مايب�دو هي 

كاآلتي:
�� أن اإلرسائيليني أخذوا ضمان�ات من األمريكان بمنع 
الحكوم�ة العراقية من رفع ش�كايتها إىل مجلس األمن 

بخصوص هذه االعتداءات املتكررة.
��� يب�دو أن إرسائي�ل مرصة ع�ى منع امت�الك العراق 

العس�كرية  الق�وة  مق�درات 
وأس�باب التفوق األمن�ي ، وهي 
تجهد نفس�ها بإرس�ال رسائلها 
يف اتجاهات ع�دة، أهمها باتجاه 
إي�ران ومفاده�ا أننا لن نس�مح 
بتكرار تجربة حزب الله لبنان يف 

العراق مهما كلف الثمن.
�� إرسائيل تدرك أن االنقسامات 
السياس�ية والترشذم الحاصل يف 

القرار السيادي ، ضمانة لعدم قدرة 
العراق عى اتخاذ أبسط إجراء ضدها.

��� إرسائيل مطمئنة لخواء املوقف الرس�مي ، بل وجزء 
كبري من املوقف الش�عبي.بل إنها ع�ى ثقة تامة من أن 
املرجف�ني يف ه�ذا البلد س�ينحون بالالئمة عى الحش�د 

وليس إرسائيل.
�� كما أن إرسائيل تعرف جيداً أن مجلس األمن يف أحسن 
أحواله الينظر يف مثل هذه القضايا ، ما لم تصله شكاية 

من الدول املُعتدَى عليها.
��� الرس�الة البليغ�ة للداخ�ل العراق�ي هي أنك�م أيها 
العراقيون تحت املجهر الصهيوني ، وعليكم أن تتخلصوا 

من الحشد وإال فالعدوان سيستمر بوترية متصاعدة
��� من ي�دري بطبيعة وحيثي�ات التحالف ال�دويل الذي 
تقوده أمري�كا بحجة محاربة اإلره�اب هل إن إرسائيل 

جزء منه أم ال ؟
ولع�ل ه�ذه االعت�داءات رس�الة تأكيد ع�ى أن إرسائيل 

موجودة عى األرض العراقية.
االعت�داءات يف س�ياق  أن تك�ون ه�ذه  ��� الُيس�تبعد 
املقايض�ات السياس�ية ب�ني األمري�كان واإلرسائيليني ، 
تصفية الحشد مقابل عودة األمريكان لالتفاق النووي.

��� الرضبة األخ�رية قد تأتي يف س�ياق زعزع�ة الوضع 
األمن�ي ومنع إج�راء االنتخابات ،وص�وال لوضع العراق 

تحت الوصاية الدولية.

سياسة	..	

ماجد الشوييل...

القبض	عىل	14	إرهابيًا	بينهم	قياديون	يف	مناطق	مختلفة
املراقب العراقي/ بغداد...

تمكن�ت ق�وات تابع�ة لجه�از مكافحة 
اإلره�اب م�ن القب�ض ع�ى 14 إرهابياً 
بينه�م قياديون يف مناط�ق مختلفة من 

البالد.
وقال الناطق باس�م القائد العام للقوات 
املس�لحة الل�واء يحيى رس�ول، يف بيان 
تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه 
إن�ه »بتوجيه م�ن القائد الع�ام للقوات 
املُس�لحة وب�ارشاف م�ن رئي�س جهاز 
ُمكافح�ة اإلرهاب، وبُج������هد نوعي 
ودقيق وجهت تشكيالت جهاز ُمكافحة 

اإلرهاب رضب�ة ُكربى لبقاي�ا عصابات 
داع�ش اإلرهابية، بع������د أن تمكنت 
من الق�اء القب����ض ع�ى 14 إرهابياً 
يف ُمحافظ�ات ُمختلف�����ة من عموم 

البالد«.
ابت�دأت  »حي�ُث  أن  البي�ان،  واض�اف 
العملي�ات بالقاء القبض عى القيادي يف 
عصابات داع��ش اإلرهابية املُكنى »أبو 
معاذ« يف ُمحافظ�ة بغ������داد والذي 
أدىل بم�كان وك�����ر إرهاب�ي يف منزل 
ُمه�دم داخ�ل منطقة اللطيف�ة جنوبي 
العاصم�ة، ُعثر فيه عى م�واد متفجرة 

إرهابي�ني، تمك�ن  لُعنرصي�ن  ووثائ�ق 
م�ن خالله�ا جه�از ُمكافح�ة اإلرهاب 
م�ن التع�����رف عليهم�ا وتقديمهما 

للعدالة«.
وتاب�ع أن�ه »كم�ا تمك�ن الجه�از م�ن 
تفكي�ك ش�بكة إرهابي�ة ُمكون�ة من 6 
عناص������ر داخ�ل ُمحافظ�������ة 
األنبار غربي البالد حيث شهدت العملية 
ُجه�داً دقيقاً امت�از بالُسعة االحرتافية 
ُبغي�ة ع������دم ه�روب أح�د عنارص 
ه�ذه الش�بكة املُرتبط������ة ببعضها 

البعض«.

ين
ألم

ط	ا
شري

ال
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الخميس 29 تموز 2021 العدد 2640 السنة الحادية عشرة

انخفضت أس�عار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل 
طفيف، يف البورصة الرئيس�ية بالعاصمة بغداد، فيما شهدت ارتفاعا يف 
اقليم كردس�تان.وقال مصدر، إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف 
بغداد سجلت، 147700 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.وكانت 
بورص�ة الكفاح املركزية قد س�جلت خالل افتتاحه�ا ، 147750 دينارا 
عراقيا مقابل كل 100 دوالر.وأشار اىٕل أن اسعار البيع والرشاء استقرت 
يف مح�ال الصريف�ة باالٔس�واق املحلية يف بغ�داد؛ حيث بلغ س�عر البيع 
148250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت أس�عار الرشاء 147250 ديناراً لكل 
100 دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد ش�هدت 
اس�عار الدوالر ارتفاعا، حيث بلغ س�عر البيع 147900 دينار لكل 100 

دوالر امريكي، والرشاء بواقع 147500 دينار لكل 100 دوالر.

انخفاض أسعار صرف الدوالر في 
بغداد وارتفاعها في إقليم كردستان

استقرت أسعار الذهب »االجنبي والعراقي« يف االٔسواق املحلية.
وقال مصدر؛ إن أس�عار الذهب يف أس�واق الجملة ب   شارع النهر يف 
العاصمة   بغداد ش�هدت، اس�تقرارا، مبيناً أن املثقال الواحد عيار 
21 من الذهب الخليجي والرتكي واالٔوروبي س�جل سعر بيع بلغ 
370 ال�ف دينار، فيما بلغ س�عر الرشاء 365 الفاً.واش�ار ، إىل أن 
س�عر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 340 
الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 335 ألفا.وفيما يخص أسعار 
الذه�ب يف مح�ال الصاغة، فقد تراوح س�عر بيع مثق�ال الذهب 
الخليج�ي عيار 21 ب�ني 370 الف دينار و375 ألف�اً، فيما تراوح 
سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 340 الفاً و 345 الف دينار.

استقرار أسعار الذهب »المحلي 
االقت�صاديواألجنبي« في االسواق المحلية

الكاظمي يصر على إغراق العراق بالقروض والبرلمان يواصل صمته 
ازدواجية حكومية بعد ارتفاع االحتياطي النقدي

مستش�ار  ترصيح�ات  وحس�ب 
الكاظم�ي محم�د مظه�ر صال�ح 
ال�ذي أك�د أن�ه ليس هن�اك حاجة 
لالق�رتاض بعد عبور خ�ط العجز، 
كم�ا أن وزارة املالي�ة لم ترش يوما 
اىل أن الحكوم�ة العراقي�ة أكمل�ت 
رصف كاف�ة أم�وال موازنة 2021 
ما يؤرش عىل وجود س�يولة كبرية 

من االموال.
ع�رشات املش�اريع االس�رتاتيجية 
للبن�ى التحتي�ة يف املحافظ�ات ما 
رصف  يت�م  ول�م  متوقف�ة  زال�ت 
االم�وال املخصص�ة له�ا وال حتى 

موازنات املحافظات ,يف ظل وجود 
أموال ضخمة لدى الحكومة والعام 
الحايل تجاوز الس�بعة أش�هر منه، 
وف�ق ذل�ك تتزاي�د املخ�اوف م�ن 
اس�تغالل تلك االم�وال يف الدعايات 
االنتخابي�ة لبع�ض الكت�ل املقربة 
من الكاظمي , يف ظل غياب متعمد 
ملجل�س الن�واب وهو الق�ادر عىل 
محاسبة الحكومة وكشف أوراقها 
املالي�ة , وه�ي خط�وة اس�تغلتها 
حكوم�ة الكاظم�ي للتالعب باملال 
الع�ام , فض�ال ع�ن من�ع قان�ون 
اق�رتاض  عملي�ة  ألي  املوازن�ة 

جديدة ألنها س�تكبل العراق بقيود 
مجحفة.

اللجن�ة املالي�ة يف مجل�س الن�واب 
أعلن�ت ،أن�ه ال يوجد عج�ز مايل يف 

موازنة العراق للعام الحايل.
وأكد عضو اللجن�ة املالية النيابية، 
أحمد الحاج » أن موازنة البلد للعام 

2021 ال يوجد فيها عجز مايل.
وأض�اف الح�اج، أن املوازنة أقرت 
س�عر برميل النفط ب�� 45 دوالرا، 
الفتاً إىل أن النفط الخام يباع حالًيا 
بأكثر م�ن 70 دوالرا, أي أن العراق 
يفيض من إيرادته 32 مليون دوالر 
إضافية م�ا يعادل ال�� 35 ترليون 

دينار عراقي.
ت�زداد  الع�راق  إي�رادات  وب�دأت 
أس�عار  ارتف�اع  نتيج�ة  ش�هريا، 
النفط يف الس�وق العاملي�ة، وزيادة 
كمية الصادرات وفق اتفاق تحالف 
أوبك بلس؛ م�ا انعكس إيجابا عىل 

املوازنة املالية لعام 2021.
زي�ادة  تس�جيل  ذل�ك  إىل  يض�اف 
النفطي�ة ع�ر  االي�رادات غ�ري  يف 
فرض الرضائب والرس�وم وارتفاع 
التعرف�ة الجمركية، وخفض قيمة 

الدينار بنسبة 20.%.
وي�رى الخب�ري االقتص�ادي لطيف 
العكي�ي، أن :ازدواجي�ة حكوم�ة 
الكاظم�ي وإرصاره عىل االقرتاض 
, رغ�م ارتفاع االحتياط�ي النقدي 
العراقي عىل إثر رفع سعر الدوالر , 
فضال عن الزيادة الحاصة يف سعر 

النفط عاملي�ا , كل ذلك يثري 
الش�كوك  جمل�ة من 

سي�����اسة  يف 
الحكوم�ة املالية 
التي ترص ولهذه 
اللحظة عىل عدم 
رصف موازن�ات 

أو  املحافظ���ات 
املش�اريع  تمويل 
الخدمي�ة الكبرية 

، مبيناً أن اإلرصار 
اقرتاض مليار  عىل 
البن�ك  م�ن  دوالر 

ال�دويل أمر س�يزيد تعقيد 
االقتص�اد العراق�ي , خاص�ة أن 
الحكوم�ة العراقي�ة ل�م ترصف 
االموال املخصصة يف بنود املوازنة 

دون مساءلة برملانية«.

العكي�ي يف اتص�ال م�ع )  وق�ال 
املراقب العراق�ي(: إن »ترصيحات 

مستش�ار رئي�س الوزراء 
قب�ل أي�ام أثب�ت م�ن 

خاللها انتهاء مرحلة العجز املايل يف 
املوازنة , لكن ترصيحات الكاظمي 
أث�ار ردود أفع�ال غاضبة , فهو 
اليع�رف م�اذا يريد بس�بب 
بيد  الحكومي  الق�رار  وجود 
مستش�اريه وه�و اليعل�م 

شي����ئا  ».

م�ن جهته أك�د املختص بالش�أن 
االقتصادي س�الم عباس يف اتصال 

املراق�ب   ( م�ع 
العراق�ي(: أن 
م�ة  حك���و
ما  الكاظمي 
ق�رارها  زال 
يس  لس���يا ا

واالقتص������ادي واالمن�ي بي�د 
يفرض�����ون  وه�م  االمري�كان 
م�ا يري��دون«.وأض�اف »يبدو أن 
القروض التي طلبها الكاظمي هي 
ضمن السياس�ة االمريكية إلغراق 
العراق بالدي�ون ، وكعادة حكومة 
بغ�داد الت�ي التمتلك زم�ام أمرها 
تنف�ذ بش�كل أعمى كل م�ا يمليه 
»أين  االمريكان«.وتس�اءل  عليها 
دور الرملان وقادة الكتل 
ومل��اذا  السياس�ية 
الس�كوت  ه��ذا 
فجمي�����ع   ,
الدالئ�ل تش�ري 
وج����ود  اىل 
ت  صفق����ا
ي�ة  س�����ر
س�م  لتق���ا
ث�����روات 
بم�ا  الع�راق 
أم�وال  فيه�ا 
امل����وازن��ة 
ض  و لق����ر ا و
الت���ي يحص������ل 

عليها ».

أثارطل���ب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من 
البن���ك الدولي صرف مليار دوالر لدعم حكومته 
اس���تياًء كبيرا وس���ط  مطالبة شعبية للحكومة 
بكشف حجم مواردها المالية بعد ارتفاع أسعار 
النف���ط، الذي وفر أمواالً ضخم���ة للموازنة وهي  

بذلك تلغي العجز المالي فيها.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

أك�دت وزارة الزراع�ة ، اتخاذ اجراءات عاجلة للس�يطرة عىل ارتفاع أس�عار 
البي�ض والدواجن، فيما أش�ارت اىل عدم صحة وجود حاالت هالك لألس�ماك 
يف بح�ر النجف.وق�ال وكيل وزي�ر الزراعة مهدي الجب�وري يف حديث للوكالة 
الرس�مية، أن »الزراعة خولت الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية بالس�ماح 
بتوري�د بيض املائ�دة والدجاج املجزور وبصورة عاجلة من اقليم كردس�تان، 
ومن الرشكات املش�اركة بمعرض املنت�ج الوطني )االس�بوع الزراعي الثاني 

عرش«.وأش�ار إىل أنه »ت�م اتخاذ هذا االجراء للمحافظة عىل التوازن بأس�عار 
الس�وق املحلية من ناحية العرض والطلب، لحني إكمال إجراءات التعاقد بني 
التجهي�زات الزراعية و الرشكات املذكورة عىل آلي�ة البيع بالترصيف، عىل أن 
يت�م اجراء جميع الفحوص�ات البيطرية الصحية من خ�الل دائرة البيطرة يف 

محافظة كركوك«.
ولفت اىل »الس�ماح ملرب�ي الدواجن بتوريد املواد العلفية من اقليم كردس�تان 

وبناًء عىل طلبهم، فضال عن الس�ماح باس�ترياد بيض التفقيس من املنافذ و 
بدون رشط أو قيد«.

من جهة أخ�رى اكد الجبوري، أن »الوزارة كلف�ت مديريتها بالنجف األرشف 
للتأك�د من موضوع هالك األس�ماك يف بح�ر النجف، وبين�ت التحقيقات انه 
ال وج�ود لتل�ك الش�ائعات الت�ي تداولت يف بع�ض صفحات مواق�ع التواصل 

االجتماعي«.

ارتفاع ثروة الفرد العراقي.. وهذا نصيبه من الناتج المحلي
كش�ف بنك Credit Suisse الس�ويرسي 
، ان حج�م ثروة الف�رد العراقي بلغ اكثر 
من 14 الف دوالر لغاية عام 2020 ، وبلغ 
نصيب�ه من الناتج املحي اكثر من 8 االف 

دوالر.
وبحسب تقرير الثروة العاملي لعام 2021 
 Credit الص�ادر عن البن�ك الس�ويرسي
Suisse فإن »ثروة الفرد العراقي ارتفعت 
م�ن 2,808 أل�ف دوالر يف ع�ام 2000 إىل 
أنه�ا  أي   ،2020 يف  دوالر  أل�ف   14,506
قف�زت بم�ا نس�بته 416.6 باملئ�ة خالل 
عقدي�ن، يف حني بل�غ إجمايل الث�روات يف 
العراق 308 مليارات دوالر ش�كلت 0.07 
يف املئ�ة من مجموع الث�روات يف العالم يف 
2020، ووص�ل نصيب الفرد م�ن الناتج 

املحي اإلجمايل إىل 8,204 ألف دوالر.
ووفق�اً لتقري�ر كري�دي س�ويس، ف�ان 
»س�ويرسا صنف�ت كأغن�ى دول�ة ع�ىل 

مس�توى العالم من حيث متوس�ط ثروة 
دوالر،  أل�ف   674 تق�ارب  الت�ي  للف�رد 
وجاءت الواليات املتحدة يف املرتبة الثانية، 

بمتوس�ط للفرد من الث�روة بلغ 505.42 
أل�ف دوالر«.واحتلت هون�غ كونغ املركز 
الثال�ث يف القائم�ة إذ تبلغ ث�روة كل فرد 

فيها 503.34 ألف، دوالر وجاءت اسرتاليا 
رابع�ا بمتوس�ط 483,760 أل�ف دوالر ، 
بينم�ا ج�اءت هولن�دا باملرك�ز الخامس 
بمتوس�ط ثروة للفرد بل�غ 377.09 ألف 
دوالر ل�كل ش�خص وج�اءت الدنم�ارك 
سادس�ا بمتوس�ط بل�غ 376 ال�ف دوالر 
وج�اءت بلجي�كا س�ابعا بمتوس�ط بلغ 
351 ال�ف دوالر«.وعربيا جاءت قطر اوال 
من حيث متوس�ط ث�روة للف�رد بمقدار 
اإلم�ارات  تلته�ا  دوالر،  أل�ف   146.73
بمتوس�ط 115.476 ألف دوالر للفرد، ثم 
البحري�ن باملرتب�ة ثالثا ب��87.559 ألف 

دوالر للفرد.
ويقي�س تقرير Credit Suisse متوس�ط 
ث�روة األف�راد بناء ع�ىل نصي�ب كل فرد 
من النات�ج املح�ي اإلجم�ايل، ومؤرشات 
واألص�ول،  األس�هم  وأس�عار  البورص�ة 

وسعر الرصف، وأسعار العقارات.

س�جل س�عر خام البرصة الخفيف ، أعىل سعر بالنسبة للخامات 
االخ�رى يف منظمة اوبك بالرغم من تراجعه.وس�جل س�عر خام 
الب�رصة الخفيف املصدر آلس�يا 75.14 دوالراً للرميل بانخفاض 
بل�غ نس�بته 0.49%، وارتف�ع خ�ام الب�رصة الثقي�ل إىل 70.05 
دوالراً للرميل بنس�بة ارتفاع بلغت 0.17%.وس�جل س�عر النفط 
الس�عودي الخفيف 75.13 دوالراً للرميل، فيما بلغ س�عر مزيج 
إيران الثقيل 69.54 دوالرا، ومزيج مربان اإلماراتي 73.88 دوالراً 
للرميل، ومزيج س�هران الجزائري 73.80 دوالراً للرميل، يف حني 
سجل بوني الخفيف النيجريي 73.08 دوالراً، وجرياسول االنغويل 
73.23 دوالراً.وارتفعت أس�عار النفط العاملي�ة ليصل خام برنت 

عىل 73.89 دوالراً، وخام غرب تكساس 71.92 دوالراً للرميل.

رغم تراجعه.. خام البصرة الخفيف 
يسجل أعلى سعر في أوبك

أعلن اتحاد مصدري منطقة جنوب رشقي األناضول يف تركيا ، أن 
العراق ثالث اكر مستورد عربياً  ملسحوق الفلفل الحار الرتكي.

وق�ال االتح�اد يف تقرير له ، إن عائ�دات البالد م�ن منتج الفلفل 
الح�ار بل�غ 4 ماليني و730 أل�ف دوالر، محققة نمواً بنس�بة 46 
باملئ�ة، خالل النصف األول من ع�ام 2021، مقارنة بالفرتة ذاتها 
من العام 2020.وأضاف أن »صادرات تركيا من مسحوق الفلفل 
الحار وصلت خالل النصف األول من العام الجاري، إىل أسواق 96 
دولة ح�ول العالم، تصدرت أملانيا، قائمة البلدان األكثر اس�ترياداً 
للمنتج الرتكي، بمليون و236 ألف دوالر، تلتها هولندا ب�869 ألف 

دوالر، ثم بريطانيا ب�448 ألف دوالر.

العراق ثالث اكبر مستورد عربي 
للفلفل الحار التركي

النزاهـة تحبـط محاولـة 
لتهـريب أطنان

 من الحديد في ديالى
أعلن�ت هيئة النزاه�ة االتحاديَّة عن قيامها 
بتنفي�ذ عمليَّت�ي ضب�ط أحبط�ت خاللهما 
محاول�ة لتهريب عجالٍت تحم�ل أطناناً من 
مادَّة حديد الس�كراب، فيما ضبطت حاالت 
تالع�ٍب يف منح ق�رٍض، خالف�ًا للضوابط يف 

محافظة دياىل.
وأفادت دائرة التحقيق�ات بالهيئة، يف بيان 
، ب�أنَّ »فريق العمل املُؤلَّف يف مكتب تحقيق 
ن من إحباط محاولٍة لتهريب )8( دياىل تمكَّ
لة بم�ادَّة حديد  عجالٍت ن�وع )تريلة( ُمحمَّ
س�كراب الس�يارات املكب�وس ت�مَّ تهريبها 
ة للحديد والصلب )إحدى  من الرشك�ة العامَّ
تش�كيالت وزارة الصناعة واملعادن – موقع 

أبي غريب(«.
واش�ارت اىل »ضب�ط م�ادَّة الحدي�د ومن�ع 
هدره�ا، إضاف�ة إىل ضب�ط )10( ُمتَّهم�ني 

ُمشرتكني يف عمليَّة التهريب«.
أنَّ  الدائ�رة  �دت  أكَّ ُمنفصل�ٍة،  عمليَّ�ٍة  ويف 
»فري�ق عمل املكتب، الذي انتقل إىل املرصف 
ن من ضبط أوليَّات  الزراعيِّ يف هبه�ب، تمكَّ
إضب�ارة قرٍض ت�مَّ منحه خالف�اً للضوابط 
وب�دون عل�م الكفيل«، ُمبّين�ًة »ضبط أصل 
�د وك�تاب التأي�يد ال�خاص  الكفالة والتعهُّ
ال�س�ل�ف�ة  إق�رار  وأص�ل  بالك�في��ل 
وط�لب القرض وإش�عار ال�رصف الخاصِّ 

باملُقرتض«.
وأوضح�ت انه�ا قام�ت »بتنظيم محرضي 
َذتا  ضبٍط أصوليَّ�ني بالعمليَّ�تني، اللت�ني ُنفِّ
رتني قضائيَّت�ني، وعرضهما  بناًء ع�ىل ُمذكَّ
عىل قايض محكمة تحقيق بعقوبة املُختصِّ 
بالنظر يف قضايا النزاهة، والذي قرَّر تكييف 
فعل املُتَّهمني يف القضيَّ�ة األوىل وفق أحكام 

املادَّة )240( من قانون العقوبات«. 

جم�ال  الن�واب  مجل�س  عض�و  كش�ف   
املحم�داوي ، عن إحال�ة عقد إنت�اج الطاقة 
الكهربائي�ة يف محط�ة بس�ماية اىل القضاء 
بش�أن اله�در امل�ايل، اس�تجابة لطلبه.وذكر 
املحمداوي، يف بيان ، ان االدعاء العام العراقي 
احال عقد انتاج الطاقة الكهربائية يف محطة 
بس�ماية اىل محكم�ة تحقيق الكرخ بش�أن 
ابرام التعاقد عىل رشاء الطاقة من مجموعة 
ماس القابض�ة للطاقة، مضيفا ان ذلك جاء 
بعد كش�فه هدرا ماليا يف التعاقدات وخاطب 
وثيق�ة  بذلك.وبين�ت  القضائي�ة  الجه�ات 

صادرة من االدعاء العام موجهة اىل محكمة 
تحقيق الكرخ الثاني�ة احالت املوضوع اليها 
التخاذ اإلجراءات القانونية بشأن قيام وزارة 
الكهرب�اء بابرام تعديل رق�م 4 يف عقد رشاء 
الطاق�ة من مجموعة ماس القابضة للطاقة 
يف محط�ة بسماية.وأش�ار املحمداوي إىل أنه 
“بسبب هذه الصيغة يف محطة بسماية دفع 
العراق مبل�غ 145 مليون�اً و772 ألفاً و806 
دوالر إىل رشكة املاس القابضة دون أن يستلم 
حزي�ران/2017  م�ن  الكهربائي�ة  الطاق�ة 

ولغاية آذار/2019”.

نائب:إحالة عقد إنتاج الطاقة الكهربائية 
في محطة بسماية الى القضاء

التخطيط تكشف تفاصيل خارطة
 الطريق للتخلص من العشوائيات

كش�فت وزارة التخطيط ، عن تفاصيل خطتها للتخلص من املس�اكن العشوائية 
املنت�رشة ع�ىل نط�اق واس�ع يف البالد.وق�ال املتحدث باس�م الوزارة عب�د الزهرة 
الهن�داوي ، إن »وزارة التخطيط وضعت خطة تس�مى بخارطة الطريق الخاصة 
بمعالجة الس�كن العش�وائي يف العراق«، مبيناً أن »هذه الخطة تتضمن محورين؛ 
األول ه�و الح�د م�ن انتش�ار العش�وائيات، والثاني ه�و املعالج�ة«.  وأوضح أن 
»املحوري�ن بحاجة إىل ترشيع قانونني للميض قدماً يف تطبيق الخطة«، مضيفاً أن 
»الوزرة قدمت س�ابقاً مسودة قانون تسوية السكن يف العراق، وأرسلته الحكومة 

إىل مجلس النواب«.
وأش�ار الهنداوي إىل أن »مجلس الن�واب أجرى قراءة أوىل وثانية ملرشوع القانون، 

لكن يتم التصويت عليه لحد اآلن«.

الزراعة تتخذ إجراءات للسيطرة على ارتفاع أسعار البيض والدواجن



اكد قائد الثورة االسالمية آية اهلل السيد علي الخامنئي بأن ال جدوى من الثقة بالغرب وال ينبغي ربط البرامج الداخلية بالتعويل 
على المواكبة من الغرب، الفتا الى ان االميركيين يتعاملون بخبث ويعدون برفع الحظر بالكالم فقط لكنهم لم ولن يرفعوا 

الحظر.
وفي اخر لقاء للسيد الخامنئي مع رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة أمس االربعاء، هنأ بمناسبة عيد الغدير السعيد لعموم 

المسلمين خاصة الشعب االيراني العزيز.

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
الخميس 29 تموز 2021 
العدد 2640 السنة الحادية عشرة

4عربي دوليعربي دولي

المراقب العراقي/ متابعة...
رج�ح املحامي ه�ارون مكايش ان يص�در القضاء 
النيج�ري حك�م االف�راج ع�ن الش�يخ ابراهم�ي 
الزكزاكي وزوجته امس 28 يوليو نظرا لتقديم أدلة 

قوية اىل محكمة من جانب فريق الدفاع.
يذكر ان آخر جلس�ة ملحاكمة الشيخ زكزاكي زعيم 
الحركة االس�امية يف نيجريا كانت قد عقدت يوم 
31 آذار/م�ارس امل�ايض، حيث ادىل فيها الش�اهد 
ال�� 15 للحكومة النيجرية بإف�ادات كاذبة كبقية 
الش�هود، لك�ن افتض�ح ام�ره بالت�ايل للتناقضات 
الحاصل�ة يف افاداته وعدم اس�تطاعته الرد بصورة 
صحيح�ة عىل اس�ئلة محام�ي الش�يخ، وكان من 
املق�رر ان تعقد يوم 28 يوليو آخر جلس�ة ملحاكمة 
الش�يخ الزكزاكي حيث يتوق�ع النيجريون صدور 
حكم االفراج عن الشيخ و زوجته من قبل املحكمة.
ويف حديثه ح�ول توقعه بصدور حكم االفراج نظرا 
لتقديم فري�ق الدفاع أدلة قوية اىل املحكمة، اوضح 
هارون مكايش محامي الش�يخ زكزاكي و زوجته: 
الحكوم�ة النيجرية اس�تدعت الش�هود ال� 15 اىل 
املحكم�ة، بعضهم من الجنود لكن هؤالء الش�هود 
لم يقدموا أي دليل ضد الش�يخ زكزاكي، شهادتهم 
كانت غ�ر صحيحة ومزيفة ومفربك�ة، فلذا نحن 
محام�و الش�يخ زكزاك�ي طلبن�ا م�ن املحكمة ان 

عدم االعتماد عىل هذه الش�هادات الكاذبة والزور، 
واطاق رساح الشيخ و زوجته.

ومىض قائا: انا كعضو يف فريق الدفاع عن الشيخ 
اعتق�د بق�وة، بانن�ا قدمنا أدل�ة قوي�ة للمحكمة 
للدفاع عن الش�يخ وزوجت�ه، لذا نأمل صدور حكم 
االف�راج عن الش�يخ و زوجت�ه. وع�رض املحامي 
ه�ارون م�كايش رؤيت�ه ح�ول الجه�ات املعنية و 
الرئيس�ية الت�ي ارتكبت جريمة حادث�ة زاريا التي 
أدت اىل اعتقال الش�يخ الزكزاكي وق�ال: الاعبون 
يف  والقم�ع  القت�ل  باعم�ال  الرئيس�يني  والجن�اة 
زاري�ا والت�ي أدت اىل اعتق�ال وحبس الش�يخ هم 
ق�وى االس�تكبار العاملي خاصة الوالي�ات املتحدة، 
والس�عودية و«ارسائي�ل«، ألن الش�يخ كان يق�وم 
بفضح الصهيوني�ة والوهابية، لذلك هم ال يريدون 

حياته بل موته.

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت وكالة »روي�رز« ب�أن القضاء 
التون�ي فتح تحقيقا بش�أن 3 أحزاب 
تونس�ية، عىل خلفية اتهامات بتلقيها 

أمواال من الخارج خال االنتخابات.
ولفت�ت الوكال�ة إىل أنه�ا علم�ت م�ن 
مص�در قضائي، أن الس�لطة القضائية 
يف تونس فتحت تحقيقا بشأن 3 أحزاب 
سياسية، مش�رة إىل أن حزب النهضة، 
ال�ذي يتزعمه راش�د الغن�ويش، رئيس 
الربمل�ان ال�ذي ت�م تجمي�د عمل�ه، من 

بينهم.
كم�ا لف�ت املص�در إىل أن ح�زب »قلب 
تون�س« أيضا ضم�ن األح�زاب الثاثة 
التي تم فتح التحقيق بشأنها لاشتباه 
يف تلقيه�ا أم�واال م�ن الخ�ارج خ�ال 

انتخابات 2019.
وذك�ر املص�در أن التحقي�ق ت�م فتحه 
ي�وم 14 يوليو/ تم�وز، أي قبل صدور 
أصدره�ا  الت�ي  الرئاس�ية،  الق�رارات 
الرئي�س التون�ي قي�س س�عيد ي�وم 
25 م�ن الش�هر الحايل، وقض�ت بإقالة 
الحكومة وتجمي�د عمل الربملان وتوليه 

السلطة التنفيذية والنيابة العمومية.
وش�هد ي�وم 25 يوليو/ تم�وز الجاري 
حدثا سياسيا مهما يف تونس، تزامن مع 
الذك�رى ال� 64 إلع�ان الجمهورية، بدأ 
باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بني 
الحكوم�ة والرئيس والربمل�ان، وانتهى 
بق�رارات أصدرها الرئي�س التوني إثر 

اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
رئي�س  إعف�اء  الق�رارات  وتضمن�ت 
الحكومة تجمي�د عمل الربملان 30 يوما 
ورف�ع الحصان�ة عن جمي�ع أعضائه، 
وت�ويل رئي�س الدول�ة رئاس�ة النياب�ة 

العمومية والسلطة التنفيذية.

المراقب العراقي/ متابعة...
ح�ذر الرئي�س األمريكي جو باي�دن من أن هجوم�ا إلكرونيا 
كبرا عىل الواليات املتحدة يمكن أن يؤدي إىل »حرب حقيقية« 

مع قوة كربى.
وتس�لط ترصيحات بايدن الض�وء عىل ما تعتربها واش�نطن 

تهديدات متنامية من جانب روسيا والصني، وفقا لرويرز.
وتصدر األمن اإللكروني جدول أعمال إدارة بايدن بعد سلسلة 
من الهجمات البارزة عىل كيانات منها رشكة )س�والرويندز( 

إلدارة الشبكات، ورشكة )كولونيال بايباين( لخطوط أنابيب 
الوقود، ورشكة )جيه.بي.إس( ملعالجة اللحوم، وهي هجمات 

ألحقت رضرا كبرا بالواليات املتحدة.
وأث�رت بعض الهجمات عىل إمدادات الوقود والغذاء يف مناطق 

من الواليات املتحدة.
وق�ال بايدن يف خطاب اس�تمر نصف س�اعة، إن�ه »يعتقد أنه 
إذا نش�بت حرب حقيقي�ة مع قوى كربى فس�يكون ذلك عىل 

األرجح نتيجة الخراق إلكروني له عواقب وخيمة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د رئي�س مجلس الش�ورى االس�امي 
االيران�ي محمد باق�ر قاليباف ع�ىل انتاج 
القدرة االقتصادي�ة واالجتماعية ملواجهة 
الع�دو يف ه�ذه املج�االت الجدي�دة وف�ق 
االنموذج الذي طبقه القائد الشهيد قاسم 
س�ليماني يف انت�اج الق�درة ميدانيا اليران 

ومحور املقاومة.
وقال قاليباف خال لقائه اعضاء السفارة 
االيراني�ة يف دمش�ق الت�ي يزوره�ا حاليا: 
حينما نؤمن بالس�نن االلهية ونتوكل عىل 
الب�اري تع�اىل فانه تعاىل يحق�ق النرص يف 
اللحظة التي تتضاءل فيها اآلمال بالضبط 

مثلما حدث يف سوريا.
واش�ار اىل قدرة ايران العسكرية واالمنية 
املؤث�رة ونفوذها الكبر ع�ىل امتداد الفي 

ك�م من حدود الباد واعترب ان هذه القدرة 
العس�كرية واالمنية ه�ي نتيجة لبطوالت 

االس�ام  اف�راد حمل�وا خط�اب  وجه�اد 
والثورة االسامية عىل امتداد الفي كم من 
حدود الباد، معربا عن اس�فه لعدم وجود 
مثل ه�ذا التاث�ر يف املج�االت االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية.  
واالمني�ة  العس�كرية  التط�ورات  وح�ول 
منطق�ة  يف  واالجتماعي�ة  والسياس�ية 
غرب اس�يا قال: ان هذه التطورات تش�ر 
بوض�وح اىل ان طبيعة الحروب تتجه نحو 

حروب بكلفة اقل وتأثر اكرب.  
التط�ورات  له�ذه  وفق�ا  ان�ه  واض�اف: 
يمك�ن الق�ول ب�ان الحروب اخ�ذت تتجه 
نح�و ح�روب غ�ر متكافئ�ة يف املج�االت 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

ف العالمية واالقليمية
صح

من اخبار ال

قاليباف: الشهيد سليماني أنتج القدرة ميدانيًا إليران ومحور المقاومة بايدن: الهجمات اإللكترونية يمكن أن تؤدي إلى حرب حقيقية

محامي الشيخ الزكزاكي يتوقع اإلفراج عنه 
بعد تقديم »أدلة قوية«

القضاء التونسي يفتح تحقيقًا بشأن 
ثالثة أحزاب بينها النهضة

 

المراقب العراقي/ متابعة...
اس�تمرت حاالت اإلصابة اليومية بفروس 
كورون�ا يف الكي�ان الصهيون�ي باالرتف�اع، 
إذ أظه�رت بيان�ات وزارة الصحة أنه جرى 
تشخيص 2212 حالة مثبتة جديدة، يف عدد 
ل�م تش�هده األرايض املحتلة من�ذ منتصف 

آذار/مارس.
وكان هن�اك 138 مريًض�ا يف حال�ة خطرة 
حت�ى ي�وم الثاث�اء، بزي�ادة 17 ع�ن ليلة 
االثنني، فيما قالت وزارة الصحة االرسائيلية 
إنَّ عدد الحاالت النش�طة بلغ 13,147، مع 

ثبات عدد الوفيات عند 6461 وفاة.

وتجاوز معدل نتائ�ج االختبارات اإليجابية 
2% للم�رة األوىل من�ذ آذار/م�ارس األح�د 
امل�ايض، وظلَّ ف�وق ذلك املس�توى االثنني، 
إذ أظه�رت 2.3% م�ن الفحوص�ات نتائ�ج 

إيجابية من أصل 92,707 عينة أُخذت.
وأف�ادت هيئ�ة البث اإلرسائيلي�ة »كان« أنَّ 

صت االثنني  203 م�ن الح�االت الت�ي ُش�خِّ
كانت ألف�راٍد عادوا من خ�ارج الباد خال 
األيام العرشة السابقة. ووفًقا لألرقام التي 
نقلتها القناة 12، دخل حوايل 2000 مسافر 
مص�اب بكوفيد-19 إىل كي�ان العدو يف هذا 

الشهر.

فيروس كورونا يستفحل في األراضي المحتلة

المراقب العراقي/ متابعة...
واعترب حادثة الغدي�ر بانها من القضايا املؤكدة 
غ�ر القابلة للتش�كيك واضاف: ان�ه فضا عن 
علم�اء الش�يعة خاصة العام�ة االمين�ي الذي 
نق�ل حادثة الغدير نقا ع�ن 110 من الصحابة 
وباس�انيد موثوق�ة فان بع�ض العلم�اء الكبار 
واملفكري�ن م�ن اهل الس�نة ايضا اك�دوا وقوع 

الحادث.  
ويف جانب اخ�ر من حديثه قال قائد الثورة حول 
اداء الحكومة: ان اداء حكومة السيد روحاني لم 
يكن يف مختلف القطاعات عىل نسق واحد، ففي 
بع�ض الحاالت كان وف�ق توقعاتنا فيما لم يكن 

كذلك يف حاالت اخرى.
واعت�رب خدمة الش�عب نعم�ة الهية وق�ال: انه 
ومن اجل ش�كر هذه النعمة ينبغي استخدام كل 
الطاق�ات للتقدم باه�داف الثورة االس�امية اىل 
االم�ام الننا دولة ثورية وان الش�عب قدم الكثر 

من التضحيات للوصول اىل اهداف الثورة.
واكد رضورة االستفادة من التجارب الحاصلة يف 
ظل الحكومتني الحادية عرشة والثانية عرشة يف 
املستقبل واضاف: ان احدى التجارب املهمة جدا 
الحاصل�ة يف هذه املرحلة هي عدم الثقة بالغرب 

حيث ينبغي االستفادة من ذلك مستقبا.
وق�ال: لقد اتضح يف هذه الحكومة بان ال جدوى 
من الثقة بالغرب وانهم )الغربيون( ال يساعدون 
واينم�ا تمكنوا وجهوا الرضب�ة واينما لم يفعلوا 

ذلك فذلك يعود اىل عدم قدرتهم.
واك�د قائ�د الث�ورة االس�امية قائ�ا: ال ينبغي 
اطاق�ا رب�ط الربام�ج الداخلي�ة بالتعويل عىل 

املواكبة من قبل الغرب النها ستفشل بالتاكيد.
وخاطب س�ماحته رئي�س الجمهورية واعضاء 
الحكومة قائ�ا: انكم لم تحقق�وا النجاح اينما 
ربط�ت االم�ور بالغ�رب والتفاوض مع�ه ومع 

امركا وحققتم النجاح وتقدمتم اىل االمام اينما 
تحركت�م دون التعويل عىل الغرب وقطعتم االمل 

منه.
واش�ار قائد الثورة اىل مفاوض�ات فيينا واعرب 
ع�ن رضاه لجه�ود الدبلوماس�يني واالداء الجيد 

لبعضه�م فيها وق�ال: ان االمركيني ارصوا عىل 
مواقفهم املعاندة ولم يتقدموا خطوة اىل االمام.  
واضاف: ان االمركيني يقولون بالكام ويعدون 
بانه�م يرفعون الحظر اال انهم لم يرفعوا الحظر 
ولن يرفعوه كما انهم يش�رطون ويقولون بانه 

يج�ب ادراج جمل�ة يف هذا االتف�اق للبحث حول 
بع�ض القضايا مس�تقبا ودون ذلك ل�ن يقبلوا 

االتفاق.
وتاب�ع آي�ة الل�ه الخامنئ�ي: انهم يري�دون من 
وراء ادراج هذه الجمل�ة توفر املربر لتدخاتهم 

القادمة حول اس�اس االتفاق النووي والقضايا 
اي�ران  تب�د  ل�م  وان  واالقليمي�ة  الصاروخي�ة 
االس�تعداد للبح�ث حوله�ا س�يقولون بانك�م 

)ايران( خرقتم االتفاق، اذن ال وجود التفاق.   
واك�د بان االمركيني يتعامل�ون بكل خبث ولؤم 

واض�اف: ان ام�ركا ال تاب�ى م�ن نك�ث قولها 
والتزاماته�ا مثلم�ا خرق�ت االتفاق م�رة وكان 

ايضا با ثمن )تتحمله( تماما.
وق�ال: االن ايضا حينما ُيق�ال لامركيني اعطوا 
الضم�ان ب�ان ال تقوم�ون بخ�رق االتف�اق يف 

املستقبل يقولون بانهم ال يعطون الضمان.
واض�اف: ان ه�ذه تجربة مهمة ج�دا للحكومة 
واعض�اء الحكوم�ة القادم�ة وكذل�ك لجمي�ع 
الناشطني يف الساحة السياسية، وبطبيعة الحال 
ف�ان ه�ذه التجربة كان�ت موجودة ع�ىل الدوام 
من�ذ بداية الثورة اال انه�ا كانت اكرب يف ظل هذه 

الحكومة.
من جانبه أكد روحاني أن يف مقابل فرض حظر 
النفط الخام والتبادل املرصيف، »تمكنا من زيادة 
انت�اج البروكيماوي�ات والصناع�ات املعدني�ة 
ومش�تقات النفط والغاز لتوف�ر النقد االجنبي 

للباد«.
واعترب روحاني أن »النمو االقتصادي وانخفاض 
التضخم من أهم انج�ازات الحكومة خال فرة 
2014 حت�ى 2017«، مؤك�دا أن »مؤامرة العدو 
الرامية النهيار االقتصاد والباد واجهت الفش�ل 
يف س�نة 2018 يف اش�ارة اىل انس�حاب ام�ركا 

واعادة فرض الحظر«.
وأش�ار روحان�ي اىل أه�م انج�ازات الحكومة يف 
غضون واليتيه الرئاسيتني 2014 – 2021 ، منها 
زيادة اس�تخراج النفط يف حق�ول النفط والغاز 
املش�ركة، وزي�ادة االنت�اج الزراعي، وتوس�عة 

سكك الحديد وزيادة حجم أرسة املستشفيات.
وب�نينّ أن الح�رب االقتصادية وجائح�ة كورونا 
علمتن�ا االعتم�اد ع�ىل ذاتن�ا فق�ط وبتوظيف 
االمكاني�ات واملقوم�ات املحلي�ة، حي�ث إن ل�م 
يس�اعدنا أحد باس�تثناء انفتاح بس�يط بعد ما 

شهدوا قدرة ايران يف انتاج لقاح كورونا.

في خطابه لحكومة روحاني

قائد الثورة ُيذّكر بـ»خبث« االميركيين وُيحّذر من »الرهان على الغرب«

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�اد موق�ع »بوليتيك�و« ب�أن نح�و 900 جن�دي 
أمريكي س�يبقون يف سوريا؛ ملواصلة دعم ميليشيا 
قس�د، بحج�ة أن األخ�رة هي »الرشي�ك األهم« يف 

الحرب ضد داعش.
ويأت�ي ذل�ك رغم خط�وات الرئي�س األمريكي جو 
بايدن ل�«إنه�اء الحروب الت�ي ال تنتهي«، بإعانه 
»املف�ربك« إلنه�اء امله�ام القتالية يف الع�راق، ومع 
تواصل االنس�حاب من أفغانس�تان، املزمع إنهاؤه 
يف أيلول املقبل. أما يف س�وريا، وبحس�ب مس�ؤول 

كبر يف إدارة بايدن، رفض الكشف عن هويته، فإن 
واش�نطن ال تنوي إحداث أي تغي�رات، حاليا، عىل 

الوجود العسكري األمريكي هناك.
ووف�ق ما نقلت »بوليتيكو«، عن مس�ؤول دفاعي، 
ف�إن هذا املوق�ف ال يعكس يف املقاب�ل تورطا كبرا 

للقوات األمريكية بالعمليات القتالية يف سوريا.
الق�وات  تعرض�ت  فق�د  »بوليتيك�و«،  وبحس�ب 
األمريكية يف سوريا إلطاق نار يف األسابيع األخرة، 
إذ تعرضت يف حقل العم�ر النفطي لهجوم بطائرة 

دون طيار يف 7 تموز، وبصواريخ يف 28 حزيران.

المراقب العراقي/ متابعة...
تح�ت عن�وان: “اإلم�ارات أك�رب الفائزين م�ن االنقاب 
يف تون�س”، ق�ال موق�ع Mondafrique االس�تقصائي 
الفرن�ي إنه بع�د اإلخفاق�ات يف ليبيا لحليفه�ا خليفة 
حف�ر، ه�ا ه�ي اإلم�ارات بقيادة محم�د بن زاي�د ترى 
نفوذها يتعزز يف تونس مع اإلغاق القرسي ملكاتب قناة 

الجزيرة القطرية.
واعت�رب املوقع الفرن�ي أن “األمر الذي أص�دره الرئيس 
التوني قيس س�عيد بإغ�اق مكتب قن�اة الجزيرة هو 
انتصار كبر ملحمد ب�ن زايد، ويل عهد أبو ظبي. حيث إن 

الرئيس التوني انتقم له من قناة الجزيرة”.
فق�د داهم�ت الرشطة التونس�ية ي�وم االثن�ني املايض، 
مق�ر مكتب الجزي�رة يف تونس العاصم�ة، وقامت بطرد 

الصحفي�ني املوجودين فيه بالقوة، يف ترصف ال يس�تند 
إىل أي ق�رار قضائ�ي. وقال ضابط م�ن الرشطة: “نحن 
نتب�ع التعليمات”. ون�دد الصحافيون يف م�كان الحادث 

بالطبيعة القمعية للعملية.
واعت�رب املوق�ع الفرن�ي أن ما يقل�ق اإلم�ارات هو أن 
الحدود التونس�ية الليبية تخضع اآلن لس�يطرة حكومة 
الوح�دة الوطنية، بمس�اعدة خرباء أتراك. كم�ا أن عددا 
كب�را من التونس�يني الجنوبي�ني يتعاطف م�ع القوات 

الليبية بدافع كره قائد بنغازي املشر حفر.
هذا الوضع ال يريض اإلمارات. ولهذا الس�بب، سعت منذ 
رحيل بن عيل يف 2011 إىل تعزيز مواقعها يف تونس، حيث 
أصبح مس�تقبل ليبيا عىل املحك جزئيا، كما يقول املوقع 

الفرني.

تقرير فرنسي: االمارات اكبر »الفائزين«
 في »انقالب« تونس

بوليتيكو: 900 جندي أمريكي باقون في سوريا 
إلى جانب ميليشيا »قسد«
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بقلم/عادل الجبوري
لم يكن دخول أمريكا إىل آسيا الوسطى - قبل 
20 عاماً من خالل احتالل أفغانستان - نقلة 
هامش�ية يف لعبتي الش�طرنج الجغرافيتني، 
السياسية واالقتصادية، فكما يقول األستاذ 
املس�اعد الربوفيس�ور برياني ت�ود يف مركز 
 Near East South« البح�وث االس�راتيجية
يف   »Asia Center for Strategic Studies
 »National Defense University « جامع�ة
األمريكية: »إذا م�ا كّنا - يقصد األمريكيني - 
خالل التس�عينيات ننظر إىل منطقة وس�ط 
آس�يا من خ�الل البعد ال�رويس، فإننا رصنا 
يف األلفي�ة الثانية ننظر إىل تل�ك املنطقة من 

خالل البعد األفغاني«.
إنَّ وج�ود أفغانس�تان يف قل�ب آس�يا يجعل 
منها عق�دة مواصالت بري�ة يف حركتي نقل 
البضائ�ع واألف�راد، وال س�يما أنَّ لها حدوداً 
مش�ركة م�ع 6 دول آس�يوية، 3 منها تعد 
دوالً محورية، هي الصني رشقاً، وباكس�تان 
جنوباً، وإي�ران غرباً. يض�اف إىل ذلك وقوع 
أفغانستان يف حّيز اهتمام جمهورية روسيا 
االتحادي�ة ضمن عقيدة »الخ�ارج القريب« 
أو اس�راتيجية »سياس�ة الوص�ول جنوباً« 
يف حقب�ة ما بع�د االتحاد الس�وفياتي؛ فمن 
خ�الل الرّب األفغاني يمكن لروس�يا الوصول 

إىل باكستان، ومنها إىل املحيط الهندي.
له�ذا، كان الدخ�ول العس�كري األمريكي إىل 
قلب آس�يا تحوالً اس�راتيجياً، إذ جعل منها 
املهيم�ن الرئيس يف عموم منطقة أوراس�يا، 
ومؤثراً أساسياً يف سياسات دول تلك املنطقة 

ل مصدر إزع�اج لكٍل من  وُنُظِمه�ا، ما ش�كَّ
روسيا والصني وإيران؛ فبالنسبة إىل روسيا، 
صار الوجود العسكري األمريكي يف حديقتها 
الخلفي�ة، ع�الوة عىل قط�ع الطري�ق عليها 
للوص�ول إىل املحي�ط الهن�دي. بالنس�بة إىل 
ل تموضع قوة عسكرية عدوانية  إيران، ش�كَّ
عىل حدوده�ا تهديداً اس�راتيجياً دائماً، وال 
س�يما بع�د تم�دد ه�ذا الوجود إىل الس�احة 
العراقية يف غرب آسيا، ليضع إيران بني فّكي 

كماشة.
يف  املتزاي�د  الصين�ي  االهتم�ام  يظه�ر  
أفغانستان يف زيادة حجم املساعدات النقدية 
لهذا البلد، ويف اتفاقيات االس�تثمار الصيني 
عة حديث�ًا يف قطاع التعدين واس�تغالل  املوقَّ
مناج�م النح�اس، إضافًة إىل مش�اريع بنى 

تحتية أخرى من سكك حديد وغريها.
ورغ�م أنَّ العدي�د من املش�اريع االقتصادّية 
االس�راتيجّية الت�ي ت�م االتف�اق عليها بني 
الصني وأفغانس�تان ما زالت تنتظر الدخول 
ال�ركات  ع�دد  أنَّ  ورغ�م  التنفي�ذ،  حي�ز 
الصينية التي دخلت فعالً إىل السوق األفغاني 
ل�م يتج�اوز ال��300، وه�ي تقت�ر حالياً 
ع�ىل كربي�ات ال�ركات الصيني�ة، كركة 
»ه�واوي« مث�اًل، ف�إنَّ املصال�ح »الجي�و-

سياس�ية« و«الجيو-اقتصادي�ة« الصيني�ة 
باتت واضحة يف الس�احة األفغانية. كل هذه 
االس�تثمارات االقتصادي�ة ال تنتظر س�وى 
زوال العائق�ني الرئيس�ني أم�ام الب�دء بها، 
وهما الوجود األمريكي واستعادة االستقرار 
الس�يايس يف هذا البلد ال�ذي أنهكه االحتالل 

والحروب البينية.
إذاً، كم�ا كان دخ�ول أم�ريكا عس�كرياً إىل 
قلب آس�يا تبّدالً نوعي�اً يف وض�ع الجغرافيا 
السياس�ية الذي كان قائماً يف وس�ط آس�يا 
آن�ذاك، فإنَّ انس�حابها اليوم ال يق�ّل أهمّية 

كذلك من هذا املنظور. 
وهنا، نلحظ أنَّ انسحاب االحتالل السوفياتي 
أواخر الثمانينيات عقب فشله يف أفغانستان، 
كان ق�د حصل ضم�ن اس�راتيجية وخطة 

منظمة، ما س�اعد يف صم�ود حكومة نجيب 
الل�ه الت�ي كانت مدعوم�ة س�وفياتياً حتى 
تفكك االتحاد السوفياتي ذاته، بينما نجد أن 
االنس�حاب األمريكي تم بطريقة عش�وائية، 
وم�ن دون اس�راتيجية واضح�ة، ما يطرح 
احتم�االت دخ�ول أفغانس�تان يف حالة عدم 
استقرار سيايس ودورة عنف داخيل متجّدد، 
حت�ى إنَّ صحيف�ة »وول س�ريت جورنال« 
كان�ت ق�د كش�فت مؤخ�راً ع�ن تقدي�رات 

اس�تخبارية أمريكية جديدة تتنبأ بس�قوط 
حكوم�ة كاب�ول املدعومة أمريكي�اً خالل 6 

أشهر بعد استكمال االنسحاب األمريكي.
بمعنى آخر، إنَّ األمريكي يس�عى إىل إش�عال 
ك�رة ن�ار ليلق�ي به�ا يف الحض�ن ال�رويس 
والصين�ي، وحت�ى الباكس�تاني واإليران�ي، 
ويمك�ن لعدم االس�تقرار يف أفغانس�تان أن 
يؤثر يف ساحتي باكستان وإيران الداخليتني، 
وال س�ّيما الساحة الباكستانية. وبهذا، يرك 

األمريكي عىل عاتق ه�ذه الدول عبء ترتيب 
الف�وىض الت�ي خلقه�ا بنفس�ه. ولع�ل هذا 
ما يفرس رؤية الصني وروس�يا لالنس�حاب 
األمريك�ي م�ن أفغانس�تان عىل أّن�ه فرصة 

وتحدٍّ يف آٍن واحد.
س�ها من  ت الصني رصاحًة عن توجُّ وقد عربَّ
طريق�ة االنس�حاب األمريك�ي غ�ري املنظم، 
وذل�ك يف كلم�ة من�دوب الص�ني يف جلس�ة 
ال�دويل« يف 22 حزي�ران/ األم�ن  »مجل�س 

َصت لنقاش الوضع  يوني�و 2021، التي ُخصِّ
س وزير  يف أفغانس�تان، كما أّكد ه�ذا التوجُّ
خارجيته�ا وانغ ي�ي خالل افتت�اح »منتدى 
الس�الم العاملي« التاسع الذي ُعِقد يف بكني يف 

3 تموز/يوليو 2021.
وال نن�ى أن اله�دف املعل�ن األمريك�ي عند 
احتالل أفغانس�تان كان القضاء عىل حركة 
أن  الي�وم  نج�د  بينم�ا  نهائي�اً،  »طالب�ان« 
احتم�ال ع�ودة »طالب�ان« إىل الحك�م صار 
كب�رياً، بعد أن باتت التقارير املتواترة تش�ري 
إىل َتمُكنها من اس�تعادة السيطرة عىل نحو 
80% من مس�احة أفغانستان يف فرة زمنية 
قياس�ية، وبعد أن باتت كّل ال�دول املجاورة 
ألفغانستان، إضافة إىل روسيا، تتعاطى مع 
الحركة ع�ىل أنها الالعب الرئيس يف املش�هد 
األفغان�ي. وب�دأت الهند أيضاً مؤخ�راً بفتح 
خطوط تواصل معها، رغ�م املوقف العدائي 
للهند تجاهها، بس�بب ديناميات التحالفات 
يف ذل�ك اإلقلي�م وتعقيداته�ا، ب�ني الص�ني 
وباكس�تان م�ن ناحي�ة، والهند م�ن ناحية 

مقاِبلة.

القادم�ة  املرحل�ة  تف�رض  املحّصل�ة،  ويف 
تحدي�اً ع�ىل ال�دول الفاعل�ة يف ذاك اإلقليم، 
وال س�يما الص�ني وروس�يا، بالتع�اون مع 
إي�ران وباكس�تان والهن�د، من أج�ل ترتيب 
الوض�ع الداخ�يل األفغان�ي واس�تعادة هذا 
البلد اس�تقراره الس�يايس الذي يتوقف عليه 
انط�الق حركة إعادة اإلعم�ار والتنمية، بما 
يخدم الش�عب األفغاني بداي�ة، ويصب تبعاً 
يف مصلحة االس�راتيجيات الك�ربى ملركزي 
القوى العامليني الصاعَدين، الصني ومبادرتها 
»الحزام والطريق«، وروسيا واسراتيجيتها 
»األوراسية«؛ هذه االسراتيجيات التي تمّهد 

لوالدة عالَم ما بعد الهيمنة الغربية.
م�ن أجل ه�ذا اله�دف، توجد ع�دة اتحادات 
وتحالف�ات إقليمية يمكن البن�اء عليها من 
أج�ل إع�ادة رس�م الجغرافيتني السياس�ية 
آس�يا،  وس�ط  منطق�ة  يف  واالقتصادي�ة 
وامتداداً غرب آس�يا، لك�ن من دون الخوض 
يف التفاصيل، يرى البعض أن تكون »منظمة 
ش�انغهاي للتع�اون« هي األكث�ر قدرة عىل 
القيام به�ذه املهمة الكربى التي ال تخلو من 

الفخاخ واملصاعب.
أما بالنسبة إىل آثار هذه التحوالت يف املنطقة 
العربية، فنوجزها باملعاَدلة اآلتية: كل صعود 
لل�رق، وأفول للغرب، وتراج�ع لإلمربيالية 
والهيمن�ة الغربي�ة، ه�و مصلح�ة محققة 
ل�«دول األط�راف« عموماً، م�ا يوِجد فرص 
وبيئ�ة جدي�دة مؤاتي�ة يف املنطق�ة العربية، 
يبق�ى عىل عاتق العرب ُحس�ن اس�تثمارها 

وتوظيفها يف مصلحة اإلقليم.

االنسحاب األميركي من وسط آسيا بين الفوضى واالستقرار

بقلم/هدى رزق
لطامل�ا كان األردن واح�داً من أكث�ر رشكاء أمريكا 
موثوقي�ة يف ال�رق األوس�ط، وه�و يعت�رب جزءاً 
مهم�اً يف تأم�ني مصال�ح »إرسائي�ل« يف املس�ائل 
األمنية واالس�تخبارية، لكنَّه عانى يف عهد الرئيس 
ش�اً، وتراجعت  دونالد ترامب، إذ وجد نفس�ه مهمَّ
عالقات�ه بكلٍّ من الرئيس األمريكي ورئيس الوزراء 
اإلرسائييل بنيامني نتنياهو إىل مس�تويات متدنية، 
بع�د أن ش�كل األخ�ري تحالف�اً مع صه�ر الرئيس 
ترام�ب جاري�د كوش�نري، وتبن�ى كالهم�ا صيغة 
»الس�الم مقاب�ل الس�الم« كبديل التف�اق »األرض 
مقاب�ل الس�الم«، ال�ذي كان لفرة طويلة أس�اس 
السياس�ة األمريكية تجاه إنهاء الراع اإلرسائييل 
الفلس�طيني، كما عم�ال معاً ع�ىل تمرير »صفقة 
الق�رن«. وقد خش�يت اململكة من م�روع الدولة 
البدي�ل ال�ذي لطاملا لوَّح�ت به »إرسائي�ل« يف عهد 

أرييل شارون.
إنَّ امللك عب�د الله الثاني هو أول زعيم عربي يلتقي 
بايدن. ويبدو أنَّ انه من املقرر أن يؤدي األردن دوراً 
مهماً يف تظهري املوق�ف األمريكي يف املنطقة، وهي 
إش�ارة إىل دول املنطقة و«إرسائيل« بأن األردن عاد 
كريك كام�ل يف االس�راتيجية اإلقليمية للواليات 

املتحدة، بما يف ذلك القضية الفلسطينية.
شعرت عّمان بأنها تستعيد دورها املحوري كبوابة 

للراع يف الرق لح�ل إقليم�ي ش�امل 

األوسط، وال سيما مع تغري الحقائق الجيوسياسية 
يف املنطقة بعد تطبيع عالقات عدد من الدول العربية 
مع »إرسائيل«، يف ظل االحتالل واالس�تيطان، بينما 
رحل نتنياهو وتوىل نفتايل بينيت، اليميني املتطرف، 
حكومة ائتالفية جديدة يف »إرسائيل«، وهو يعارض 
أيضاً قيام دولة فلس�طينية، بينما تحاول الواليات 

املتحدة الحد من وجودها املبارش يف دول املنطقة.
 الّدعم االقتصادّي وتمكني العالقة مع »إرسائيل«

تضاع�ف إجم�ايل املس�اعدات األمريكية ل�أردن - 
التي ب�دأت منذ العام 1951 - 4 م�رات تقريباً عىل 
مدار األعوام ال��15 املاضية، وفق�ًا لخدمة أبحاث 
الكونغ�رس األمريكية. إضافًة إىل ذل�ك، يتمركز ما 
يقارب 3000 جندي أمريكي يف اململكة، وقد يرتفع 

هذا العدد قريباً. 
حوَّل�ت الواليات املتحدة لأردن منحة نقدية بقيمة 
600 ملي�ون دوالر، من أص�ل 1.65 مليار دوالر من 
املس�اعدات االقتصادي�ة والعس�كرية التي تعهدت 
واشنطن بتقديمها هذا العام. وقد يحث بايدن دول 
الخليج عىل الوفاء بالتزاماتها الخاصة باملس�اعدة 
االقتصادية أيض�ًا. كما أنَّه س�يدفع »إرسائيل« إىل 
املوافقة عىل تنازالت جديدة للفلس�طينيني لتقوية 
محمود عب�اس وتهدئة املخاوف األردنّية. من املهم 
جداً بالنس�بة إىل امللك عبد الله تجديد دعم الواليات 
املتح�دة لدوره كويص وحارس لأماكن اإلس�المية 
املقّدسة يف القدس الرقية - وهي قضية تعرَّضت 

للتهديد خالل األشهر األخرية من رئاسة ترامب.
ب�ني  الجدي�د  االنف�راج  باي�دن  الرئي�س  دع�م 
»إرسائي�ل« واألردن، كما اتضح من الزيارة 
املفاجئ�ة الت�ي ق�ام به�ا بيني�ت إىل 
عّم�ان، وعق�ده اتفاقي�ات تزويد 
نق�ص  يعان�ي  ال�ذي  األردن، 
املي�اه، ب��50 ملي�ون م�ر 
مكعب إضافي�ة من املياه 
ب�رط  اإلرسائيلي�ة، 
أن يس�مح للمزارع�ني 
اإلرسائيلي�ني بزراع�ة 
الحدودي�ة  األرايض 
تس�تخدمها  الت�ي 
وق�د  »إرسائي�ل«، 
يف  األردن  إىل  س�لّمت 
يف  أي   ،2019 الع�ام 
الس�نوات األخرية. كما 
عىل  »إرسائيل«  وافق�ت 
بزي�ادة  لعّم�ان  الس�ماح 
صادراتها إىل الضفة الغربية 
من 160 ملي�ون دوالر إىل 700 
مليون دوالر سنوياً، وهي تخطط 
لقائم�ة طويل�ة م�ن االتفاقي�ات مع 

اململكة إلعادة تأهيل العالقة.
دور األردن يف اسراتيجية بايدن للمنطقة 

فق�دت كّل من عّم�ان ورام الله الكثري م�ن النفوذ 
الس�يايس أثن�اء الح�رب األخ�رية ب�ني »إرسائيل« 
وغزة وبعده�ا، وظهرت »حم�اس« كالعب رئييس 
يف السياس�ة الفلس�طينية ع�ىل حس�اب الس�لطة 
الفلس�طينية. كذل�ك، وضع�ت األح�داث األخرية يف 
الضف�ة رشعي�ة عب�اس والس�لطة الفلس�طينية 
موض�ع تس�اؤل، ما س�بَّب قلقاً ل�إلدارة األمريكية 
الت�ي تدع�م عالق�ة متين�ة ب�ني األردن والس�لطة 

الفلسطينية.
وبينم�ا تتف�اوض إدارة باي�دن م�ع العراق بش�أن 
انس�حاب قواته�ا من�ه، ويف إث�ر انس�حابها م�ن 
أفغانستان، أعلنت أنها تعيد نر األصول العسكرية 
واألفراد من أفغانس�تان وقطر إىل القواعد األردنية، 
ليصب�ح األردن موطناً مهماً بش�كل متزايد للقوات 
األمريكي�ة بعد االنس�حابات. س�تكون عّمان جزءاً 
من خطط واشنطن األمنية التي بدأ اإلعداد لها منذ 
شهر آذار/مارس بعد اإلعالن عن اتفاقية دفاع مع 
الواليات املتحدة تس�مح بدخول القوات والطائرات 

واملركبات األمريكية إىل أرايض اململكة بحرية. 
تدعم إدارة بايدن التحالف القائم بني األردن ومر 
والعراق. وق�د قالت وزارة الخارجي�ة األمريكية إنَّ 
قمة بغداد يف حزيران/يونيو كانت »خطوة مهمة يف 
تعزيز العالق�ات االقتصادية واألمنية اإلقليمية بني 
مر والعراق واألردن وتعزيز االستقرار اإلقليمي«. 
يري�د األمريكيون أن تقوم كل م�ن عمان والقاهرة 
وبغداد ببناء تحالف ثالثي للحّد من النفوذ اإليراني 
يف العراق يف ما يتعلق بالطاقة الكهربائية وصادرات 
الطاق�ة وإعادة اإلعمار. التقى قادة الدول الثالث –
عبد الله الثاني، وعبد الفتاح الس�ييس، ومصطفى 
الكاظم�ي - 4 مرات منذ آذار/م�ارس 2019، كان 
آخرها يف بغ�داد يف حزيران/يونيو املايض. التحالف 
الناشئ يهدف، من بني أمور أخرى، إىل املساهمة يف 

استقرار العراق.
ع�ىل الرغم من وجود بع�ض التقارب مع الحكومة 
اإلرسائيلي�ة الجدي�دة، تبق�ى عّم�ان قلق�ة من أن 
القضاي�ا املعقدة - القدس واملس�جد األقىص وبناء 
املس�توطنات - ستس�تمر يف إعاق�ة العالقات التي 
تنس�جها، وال س�يما أّن اإلدارة األمريكية التي تعلن 
دعمها لحل الدولتني ليس لديها خطط جدية لتنفيذ 

أقوالها. 
وهكذا، سيستمر االستيطان وقضم األرايض يف ظّل 
حكومة يقرر اس�تمرارها الس�ماح بغ�ّض الطرف 
ع�ن سياس�ة االس�تيطان. س�تكون األردن قاعدة 
عس�كرية أمريكية يخف�ت تأثريه�ا يف دعم قضية 
الق�دس واألق�ىص بحس�ب مقتضي�ات السياس�ة 

األمريكية.

بقلم/ احمد محمد سعيد
الجمهورية التونس�ية.. كانت منها اول الرر 
للتظاهرات التي س�ميت فيم�ا بعد ب) ثورات 
الربي�ع العرب�ي( واس�تقرت األوض�اع فيه�ا 
وش�هدت نوع م�ن االنفتاح التي س�ادها عدة 
انتخاب�ات ح�رة ديمقراطي�ة ملجل�س النواب 

ورئيس الجمهورية.
)جن�اح  اإلس�المية  النهض�ة  حرك�ة  كان�ت 
اإلخوان(ق�د ش�اركت يف خ�وض االنتخاب�ات 
وحصدت الفوز وهذا حق ديموقراطي مكفول 
يف الدس�تور,لكن كما أرشنا يف كتابات س�ابقة 
أن ه�ذا الربيع كان مخططا ل�ه خلق الفوىض 
الت�ي دع�ت له�ا أمري�كا ووزي�رة خارجيتها 
كوندولي�زا رايز وس�متها) الف�وىض الخالقة( 
شهدت الدول العربية الجمهورية التي تحررت 
من االس�تعمار هذه الثورات التي تحولت فيما 
بع�د إىل معارك طاحنةوتدخ�الت خارجية كما 
حدث يف ليبيا واليمن وس�وريا والس�ودان واىل 

اليوم لم تستقر.
التونس�ية  والجمهوري�ة  م�ر  جمهوري�ة 
ش�هدت كالهم�ا ن�وع م�ن الديمقراطي�ة يف 
األوىل فاز اإلخ�وان يف رئاس�ة الجمهورية وتم 
اإلطاح�ة بهم يف ث�ورة أخرى قادها الس�ييس 
ويف الثاني�ة فاز اإلخ�وان يف األغلبي�ة بمجلس 

النواب وشاركوا يف مفاصل الحكومة ويتم اآلن 
اإلطاحة بهم من قبل رئيس الجمهورية.

اتض�ح أن ه�ذا الربيع من أه�م أهدافه إظهار 
إىل  اإلخ�وان  واهمه�ا  اإلس�المية  الح�ركات 
الس�طح وتمكينه�ا املؤقت م�ن الحكم ملعرفة 
عنارصها وعنارص قوتها ليسهل اجتثاثها من 
منابته�ا وكان اإلخوان أكث�ر حضورا يف مر 
وتون�س واليمن والس�ودان ونف�س املكيال تم 

الكيل لإلخوان يف هذه الدول.
اجتث�ت مر حرك�ة اإلخوان تمام�ا وحاولت 
تون�س االحتضان املؤقت واليوم يتم التكش�ري 
بانياب الرئيس وت�زاح كل ماله صلة باالخوان 
تح�ت عدة اعذار ومثلما يح�دث اليوم يف بالدنا 
من تضاعف الجهود م�ن قبل البعض يف الكيل 
لإلخ�وان من نف�س املكيال واله�دف واحد هو 

احباط اإلخوان وصوال الجتثاثهم.
املش�اكل  وكل  املصائ�ب  وكل  الته�م  كل  ٱن 
أوج�ه  وكل  املوبق�ات  وكل  الس�لبيات  وكل 
القص�ور والفش�ل و اإلره�اب كله�ا موجهة 
لجماع�ة االخ�وان نف�س املكيال ال�ذي كانت 
جماعة اإلخ�وان تكيل به لأنظمة الجمهورية 

واسقطتها هي اليوم تالقي نفس املصري.
كانت األنظمة الجمهوري�ة قد رشعت بالنهج 
الديموقراط�ي لك�ن ذلك لم يش�فع له�ا واالن 

جماعة اإلخوان تنادي وتمارس الديموقراطية 
لكن هذا لم يشفع لها . 

كان اله�دف املخط�ط واض�ح منذ التأس�يس 
لإلخ�وان انهم أداة الحت�واء األنظم�ة العربية 
الجمهوري�ة ثم تحول إىل أداة للقضاء عىل هذه 
األنظم�ة وحاليا يتم التخل�ص منهم والقضاء 
عليهم بعد اس�تكمال تحق�ق الهدف واإلخوان 
املس�لمون تاسس�وا للقض�اء ع�ىل األنظم�ة 

الجمهورية.
وبعد استكمال تنفيذ مهامهم هاهم يواجهون 
الط�رق  وب�كل  باملث�ل  االنه�اء  يف  مصريه�م 
والوسائل الواضح ايضا أن دول الخليج وتركيا 
ه�م اداه االبع�اد والتنحي�ة فال�دول الخليجية 
مثل السعودية واإلمارات تحارب بكل الوسائل 
للقض�اء عىل اإلخوان من كل الس�احة العربية 
بينم�ا قط�ر وتركي�ا تس�تقبل املنفي�ني وهو 
احتوى أش�د من الحرب لقد تم اخراج اإلخوان 
م�ن الرسي�ة اىل العل�ن اىل االنكش�اف والثورة 
اىل االبع�اد والحرب واالحت�واء يف تونس تتجىل 
ابس�ط ص�ورة للوض�وح وه�ي أن�ه الم�كان 
لإلخ�وان حت�ى ول�و كان�وا ديمقراطي�ني أو 
علماني�ني اوثوري�ني أو حت�ى ل�و تحول�وا إىل 
ش�يوعيني  بهدف وجودهم ورضورة انتهائهم 

هذا مانلمسة االن.

بداية الربيع العربي ونهايتهدور األردن في استراتيجية بايدن للمنطقة

َها الرَُّس�وُل َبلِّغْ  ما أُْنِزلَ  إِلَْيَك ِمْن َربَِّك َو إِْن  قال تعاىل: )يا أَيُّ
لَْم َتْفَعْل َفما َبلَّْغَت ِرسالََتُه َو اللَُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاس (.

يوم ال كباقي االيام, عيد وعهد وميثاق وتبليغ, إذ أمر الله 
تع�اىل نبيه)صىل لله عليه وآله( بلغة تكش�ف أهمية االمر 
وصعوبة قبوله من قبل الناس الذي كانوا معتنقني االسالم 
عن عهد جديد فغريَّ حياتهم ومناهجهم واس�تنقذهم من 
ظلمة الجهل والفس�اد إىل النور واالصالح؛ فاختلفوا عليه 
بني من آمن به وبني من أس�لم كراهة؛ بل اضطر بعضهم 
إىل دخ�ول االس�الم خوفا من ح�دِّ الس�يف وبريقه الالمع 

واملخيف.
)ص�ىل لله عليه  إن لغ�ة الخط�اب من الله تع�اىل إىل النبيِّ

وآله(, كش�فت عن علم الله ع�ز وجل وعلم نبيِّه)صىل لله 
علي�ه وآله( بأن الناس قد ال يتقبلون هذا التبليغ الذي أمر 
الل�ه به واملتمثل بتبيلغ املس�لمني أن علياً )عليه الس�الم( 
هو الخليفة والويص بعد رسول الله )صىل لله عليه وآله(, 
فأك�د س�بحانه وتعاىل بأن ه�ذا االمر يتوق�ف عليه قبول 
الرس�الة؛ ليفهم الناس واملس�لمون أن دينه�م الجديد لم 
يكتمل إال بهذا التبليغ العظيم, ولن يتقبل سبحانه وتعاىل 

منهم دينهم إال بوالية عيل عليه السالم.
إن التبلي�غ بالوالية ألمري املؤمنني عليه الس�الم كان عهد 
من الل�ه تعاىل إىل محم�د وآل محمد صل�وات الله عليهم, 
وكان بح�ق امليثاق املأخ�وذ الذي قطعه س�بحانه وتعاىل 

عىل س�ائر أنبي�اءه وخلقه, ففرض عليه�م االمر تريفاً 
لهم وتميزاً عن غريهم م�ن املعارضني؛ فكان الغدير عيداً 
للمؤمنني يتناقلون ذكراه عاماً بعد عاٍم بمزيد من البهجة 
وال�رسور كونه عيد الله األكرب, ووكونه اليوم املبارك الذي 
أكد س�بحانه بأن ذل�ك رضاه بعد أن ق�ام النبي)صىل لله 
عليه وآله( بالتبيلغ رسمياً يف يوم مميز عند مفرق الطرق 
حيث الهجري والظهرية واجتماع القوافل قبل تش�تتهم إىل 
االمص�ار املختلفة, إذ وفقهم ال�ه  تعاىل للحضور يف حجة 

الوداع مع خاتم االنبياء)صىل لله عليه وآله(,
إن م�ا يميز ه�ذا التبليغ أنه كان ختاماً للرس�الة, إذ ختم 
الله بذل�ك نزول القرآن, وقِبل م�ن املؤمنني دينهم, إذ قال 

تعاىل: )الَْيوَْم أَْكَملُْت  لَُكمْ  ِديَنُكْم َو أَْتَمْمُت َعلَْيُكْم ِنْعَمِتي َو 
َرِضيُت لَُكُم اإْلِْسالَم ِدينا(, فكان كمال الدين وتمام النعمة 
بوالية أمري املؤمنني عليه السالم, وهذا الظاهر من توجيه 
الخط�اب كش�ف مقصود الل�ه تع�اىل الذي قص�د امتداد 
الرسالة االسالمية من خالل املعصومني الذين خصهم الله 
تع�اىل بالعصم�ة, وأيدهم بحوله وقوته بع�د أن اختربهم 
وابتاله�م فوجد فيهم الق�درة عىل حمل الرس�الة فجعل 
أمر االس�الم ب�ني يديهم)الله أعلم حيث يجعل رس�الته(, 
فلي�س بمقدور عامة الناس تحمل أعباء الرس�الة وجمع 
ش�تات االمة؛ فكانت العدالة االلهية تقتيض وجود االمني 
عىل الرس�الة ليستقر أمر الله عىل املنهج الذي اختاره الله 

تعاىل ونهجه)صىل لله عليه وآله(.
واالسالم كمنظومة متكاملة احتضنت الرائع واألديان؛ 
لذل�ك ينبغ�ي له مواكب�ة العصور بوصفه خات�م االديان, 
وم�ن هن�ا فإن الوالي�ة التي خت�م الله بها االس�الم تمثل 
الدرع الحصني للحفاظ عىل املكتسبات االسالمية, ومن ال 
والية له ُيخىش عليه من الضياع والهلكة والتيه والضالل, 
فالوالي�ة صم�ام االم�ان, وال كم�ال للدي�ن دون الوالية, 
والنعمة كل النعمة بوالية أمري املؤمنني عيل عليه الس�الم 
الذي تجىل فيه الوالي�ة وامتد يف عقبه املبارك لُيختم الدين 
بوالي�ة ولده الحجة بن الحس�ن )عجل الل�ه تعاىل فرجه( 

فيملُئ االرض قسطاً وعدالً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً.

عيد الغدير؛عهد معهود وميثاق مأخوذ
الشيخ خير الله الهادي الشبكي  
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أكد مدرب الزوراء رايض شنيش�ل أنه سيحس�م موقف�ه مع الفريق يوم 
الجمع�ة املقبل من خالل االجتماع بالهيئة اإلدارية لتقرير مصريه. وقال 
شنيشل يف ترصيحات تابعتها »املراقب العراقي« إن »الزوراء فريق كبري 
لكنه يعاني من مش�اكل مالية أثرت عليه يف املوس�م الحايل، وبالتايل قبل 
الدخول يف منافسات املوسم املقبل البد من توفر ظروف إعداد تليق بحجم 
وسمعة الزوراء«.  وأضاف »أعي جيدا الظروف التي يمر بها النادي، لكن 
واقع الحال يفرض عىل أي مدرب تحمل املسؤولية وخصوصا فيما يخص 
حق�وق الالعب�ن وبالتايل الجان�ب املايل يمثل مصدر قل�ق للجميع كذلك 
الالعب يتحفز بما يحصل عليه من حقوق ومكافآت وبالتايل حتى نحسم 

املوضوع 
الب�د أن تك�ون 

الرؤي�ة املالي�ة واضح�ة«. 
وأش�ار: »بشكل ش�خيص متفهم ظروف 

ال�زوراء ول�ن أغايل يف طلبات�ي كمدرب لكن ك�رة القدم 
أدوات وامل�ال هو من يمنحك فرصة لتش�كيل فريق قادر عىل 
املنافس�ة أما يف ظ�ل الرتاجع امل�ايل فأجد م�ن الصعب تكملة 

املشوار«.

اك�د موفد االتح�اد العراق�ي أللع�اب القوى اىل 
طوكيو زيدون محمد جواد، ان نتائج الدفوعات 
امل�ادة  ع�ن  حس�ن  دان�ة  بالالعب�ة  الخاص�ة 
املحظ�ورة لن تجدي نفعاً بعد م�ا قامت اللجنة 
املنظمة لالوملبياد باغالق تسجيل الالعبن بشكل 
نهائ�ي. وقال جواد، إن »وح�دة النزاهة يف اتحاد 
العاب الق�وى العراقي رفعت جمي�ع الدفوعات 
اىل اللجن�ة املنظمة الوملبي�اد طوكيو بخصوص 
االستفس�ارات عن املادة املحظ�ورة التي تم عىل 

اساس�ها ايقاف مش�اركة العداءة دانة 
حسن يف الدورة الحالية بشكل مؤقت«، 
مبين�اً أن »االتح�اد بانتظ�ار الحص�ول 
ع�ىل نتائ�ج التقري�ر ال�ذي تم ارس�اله 

خالل األيام القادمة«. واش�ار جواد ان 
»نتائج الدفوعات لن تجدي نفعاً وان 

تم رفع االيق�اف املؤقت عن الالعبة 
كون التس�جيل النهائي لالعبن قد 

تم اغالقه منذ يوم امس«.

فتحت إدارة الطلبة باب التفاوض مع املدرب الش�اب أحمد صالح، 
لقي�ادة الفريق يف املوس�م املقبل، فيما حس�م نادي نفط ميس�ان 

اختيار قحطان جثري لقيادة فريقه الكروي يف املوسم املقبل.
وقال مصدر مقرب من إدارة الطلبة، إن »اإلدارة طرحت 3 أس�ماء 

تدريبية، لكن األفضلية تتجه صوب املدرب الشاب أحمد صالح«.
وأضاف: »اإلدارة تبحث عن استقرار مبكر يف املوسم املقبل«.

وأوض�ح أن »ن�ادي الطلبة يراهن عىل خوض موس�م مختلف عن 
املواسم املاضية، حيث يسعى الستعادة بريق الفريق بعد أن عاش 

لحظات عصيبة قبل أن يؤمن موقعه يف الدوري املمتاز«.
ولف�ت إىل أن »إدارة الطلبة تنتظر حس�م تس�مية امل�درب للبدء يف 

التعاقدات مع الالعبن الجدد، حسب رغبة الجهاز الفني«.
يش�ار إىل أن الطلب�ة تمكن يف الجول�ة األخرية من تأكي�د بقائه يف 

الدوري املمتاز، بعد الفوز عىل فريق الكهرباء بهدف دون رد.

من جهة اخرى اتفقت إدارة نادي نفط ميس�ان بشكل 
نهائي مع مدرب منتخب الشباب السابق قحطان جثري 

لقيادة الفريق يف املوسم املقبل.
وق�ال مصدر م�ن داخ�ل الن�ادي يف ترصيح�ات تابعتها 

»املراق�ب العراق�ي« إن اإلدارة أنه�ت اتفاقه�ا مع املدرب 
قحطان جثري لقيادة الفريق يف املوسم املقبل، حيث يعد من 

املدربن الشباب املميزين ويعول عليه نفط ميسان لتحقيق 
نتائ�ج طيبة م�ع الفريق«. وب�ن أن »اإلعالن ع�ن الصفقة 
س�يكون األس�بوع املقبل، الفت�ا إىل أن اإلدارة منحت املدرب 
الضوء األخرض الختيار قائمة الفريق وإبرام التعاقدات مع 

العبن جدد للموس�م املقبل«. يش�ار إىل أن نفط ميسان 
أنه�ى املوس�م املايض م�ن ال�دوري العراق�ي باملركز 

الثالث عرش برصيد 43 نقطة.

قرعة الدوري تجرى في 25 آب 

المسابقات تحدد مواعيد بدء »الممتاز« 
وكأس السوبر وفتح سوق االنتقاالت

أس�دل الس�تار عىل أكرب بطولتن قاريتن لكرة القدم يف العالم ، 
أمم أوروبا وكأس أمريكا الجنوبية.

ج�رت البطولتان يف وقت صعب، وق�ت تفيش وباء كورونا، قبل 
ساعات من انطالق املباراة النهائية األوروبية يف أول تتويج ملييس 
م�ع منتخب بالده، فاز املنتخ�ب األرجنتيني بكأس كوبا أمريكا 
لك�رة القدم بعد ف�وزه التاريخ�ي عىل منتخ�ب الربازييل،فريق 

راقصات السامبا عىل ملعب ماراكانا الشهري بهدف دون رد. 
ويف الق�ارة العجوز، فازت إيطاليا ب�كأس األمم األوروبية للمرة 
الثاني�ة يف تاريخها، وانتظ�رت إيطاليا 53 عاًم�ا لتفوز باللقب 
للم�رة الثاني�ة، بع�د فوزها ألول م�رة عىل أرضها ع�ام 1968. 
تعادل الوقت اإلضايف 1-1. نعم أس�دل الس�تار ع�ىل واحدة من 
أصع�ب األعوام للرياضة بش�كل خ�اص والعالم بش�كل عام ، 
وهم�ا أهم بطولتن يف نظر متابعي كرة القدم , النقطة الكبرية 
يف املشهد الكروي الجديد مع تفيش فريوس كورونا ،نعم تسبب 
ف�ريوس كورونا بالفعل يف ش�لل كامل للنش�اط الريايض وكرة 
القدم حول العالم، بعد انتش�ار الوب�اء يف معظم الدول وارتفاع 
مع�دل اإلصاب�ات والوفيات، وه�و ما دفع العديد م�ن الدول إىل 
اتخ�اذ بع�ض اإلج�راءات والتداب�ري الوقائي�ة ملحاول�ة الوقاية 
انتشاره. من الفريوس بما يف ذلك منع الجماهري من الحضور أو 
تجميد النشاط ، إضافة إىل إصابة عدد من نجوم األندية العاملية 
بالوباء. هي أن البعض ظن أن هذا س�يجعل الجميع متساوين، 
وأن املنافسات العالية سوف يتوقف لفرتة طويلة، لكن العكس 
كان صحيًحا، املشجعون األوروبيون واألمريكيون دائًما يريدون 
األفضل بش�كل دائم، وحتى يف أصعب األوقات لذلك نرى بطولة 
يف أوروب�ا، كان الجمه�ور حريًصا عىل حضوره�ا جيًدا، وكانوا 
يدعم�ون فرقهم بطريق�ة مجنونة، خاصة يف بوش�كاش أرينا 
يف بودابس�ت عاصمة املج�ر، و تحفة ويمبيل الش�هرية يف لندن 
الربيطانية . نعم بالرغم من أن مس�تويات املنتخبات املش�اركة 
كانت أقل مقارنة بالبطوالت الس�ابقة، وخرجت الفرق الكربى 
مبك�رًا م�ن كأس أمم أوروبا ي�ورو 2020 ? واحدة تلو األخرى، 
وقد قلبت النسخة الحالية من بطولة أوروبا التوازن بن جميع 
الفرق، ولكن س�تبقى البطولتان األهم يف تاريخ القارتن. جرت 
يف وقت عصيب و صعب وهو زمن الوباء كورونا، زمن اللقاحات 
و الكمام�ات، وبعد مرت من البعض كش�فت البطولة األمريكية 
واألوروبي�ة، رغم كل الصعاب واألدلة، أن اللعبة الش�عبية األوىل 
يف العالم. س�يكون العالم أفضل يف املستقبل ألن بطوالت العالم، 
وخاصة أم�م أوروبا ئريو كب وكوبا أمري�كا، »كنز« ملا تمتلكه 

من تاريخ ومنتخبات عريقة.

أخيرًا انتهت بطولتان
 في زمن صعب

الهي�أة  يف  املس�ابقات  لجن�ة  ح�ددت 
التطبيعي�ة يف اتحاد كرة الق�دم العراقي، 
ام�س االربعاء، موعد انطالق منافس�ات 

املوسم املقبل 2022-2021.
وخ�الل مؤتم�ر صحف�ي عقدت�ه لجن�ة 
املس�ابقات يف مق�ر االتح�اد تابعت�ه ال� 
ان  اللجن�ة،  قال�ت  العراق�ي«  »املراق�ب 
املمت�از  الك�روي  ال�دوري  »منافس�ات 
س�تنطلق يف العرشي�ن من أيل�ول املقبل، 

عىل أن يبدأ املوس�م بإقامة كأس السوبر 
يف الخام�س ع�رش م�ن الش�هر ذاته بن 

فريقي الزوراء والقوة الجوية«.
وق�ررت لجنة املس�ابقات انطالق بطولة 
ال�كأس يف الع�ارش من ايل�ول املقبل عىل 
ان تب�دأ انتق�االت الالعب�ن يف األول م�ن 
اب املقبل وتس�تمر حتى الس�اعة الثانية 
عرشة من يوم الخامس عرش من الش�هر 

ذاته«.

وأقام�ت، اللجنة ام�س االربع�اء مؤتمرًا 
صحفًي�ا يف مقِر اتح�اِد الك�رة، بحضور 
رئيس لجن�ة املس�ابقات، الدكتور حيدر 
عويف، وأعضاء اللجنة، حيث قررت اللجنُة 
فت�َح ب�اب االنتق�االت للموس�ِم املقبل يف 
األول من ش�هر آب املقبل إىل التاسع عرش 
من شهر أيلول املقبل، وينتهي يف الساعة 

الثانية عرشة ليالً. 
 كم�ا أقرت اللجنُة انطالَق كأس الس�وبر 

بن الزوراء والق�وة الجوية يوم الخامس 
ع�رش م�ن أيل�ول املقب�ل، كذل�ك أعلنت 
انطالَق تصفي�ات كأس العراق للدرجتن 
الثاني�ة والثالثة كمرحل�ٍة أوىل يف العارش 

من أيلول املقبل. 
كما حددت اللجنُة قرعَة الدوري املمتاز يف 
الخامس والعرشين من ش�هر آب املقبل، 
-2021 املمت�از  الك�رة  دوري  وانط�الق 

2022 يوم العرشين من الشهر املقبل.

كذل�ك ح�ددت اللجن�ُة الثان�ي عرش من 
ش�هر ترشين األول موعًدا النطالق دوري 
الدرج�ة األوىل بمش�اركة 24 فريًقا. كما 
الدرج�ِة  دوري  انط�الق  موع�َد  ح�ددت 
الثانية يف العارش من شهر ترشين الثاني. 
كم�ا ق�ررت اللجنُة من�َح صالحية موعِد 
تحديد انط�الق دوري الدرج�ة الثالثة إىل 

االتحادات الفرعية يف املحافظات.

يونس حمد

تقرير يرصد 5 ركائز في صفوف الصقور مهدت 
له طريق  خطف لقبي الدوري والكاس

الجمعة المقبل .. شنيشل يحسم أمره مع ادارة الزوراء

األنيق بصدد حسم اختيار مدربه الجديد 
ونفط ميسان يسمي جثير بشكل رسمي

اخبار سيئة حول قضية دانة حسين 

ل�م يأتي التأل�ق الذي بس�ببه حقق فريق الق�وة الجوية 
ثنائية املوس�م الحايل املتمثلة بلقب الدوري املمتاز ولقب 
بطول�ة ال�كاس، من ف�راغ، بل هن�اك عن�ارص مؤثرة يف 
تش�كيلة الفريق لعبت دور ب�ارزا يف تتويج القوة الجوية 

بالثنائية املحلية.
ويرص�د التقرير الت�ايل أهم الركائز التي ق�ادت الصقور 

لتحقيق لقبي الدوري وكأس العراق 2021-2020.
قائد مميز

لع�ب قائد الفري�ق املخرضم حمادي أحم�د دورا إيجابيا 
يف الحف�اظ ع�ىل روح الفري�ق ومللم�ة أوراق�ه، وبعد أي 
تعثر تجد الق�وة الجوية يعود رسيعا بفضل الدور الكبري 
لحمادي خارج امللعب، كما أحرز الالعب نفس�ه 13 هدفا 
بعضها كان مؤثرا إضافة إىل الضغط عىل دفاع املنافسن 

لتهيئة الكرة لزمالئه.
ويمتل�ك حمادي أحمد كاريزما مؤث�رة عىل زمالئه، وهو 
م�ن أبناء الن�ادي املخلصن له، لذل�ك كان له دور بارز يف 

التتويج.
أيمن حسن:

هداف الفريق وهداف الدوري أيضا أيمن حسن من أبرز 
الالعب�ن الذين ق�ادوا القوة الجوية لتحقي�ق املطلوب يف 

هذا املوسم.
ومث�ل حس�ن الثقل الكب�ري للفريق هجوميا، يف موس�م 

مميز حيث نجح بالتسجيل من مختلف األوضاع.
يمتاز حس�ن بطول القامة مما س�هل له التس�جيل من 
الكرات الرأس�ية باإلضافة اىل الق�وة البدنية التي منحته 
التفوق باملواجه�ات الفردية، فس�جل 21 هدفا غرد بها 

وحيدا يف صدارة الهدافن.
محمد عبود

محم�د ع�يل عبود ال�ذي اخت�ري أفضل العب وس�ط كان 
العق�ل املدبر ألغلب أه�داف ثنائي الهجوم أيمن حس�ن 

وحمادي أحمد.
عب�ود يمتلك مي�زة التمرير الحاس�م ولدي�ه رؤية عالية 
وتمرك�ز فع�ال إضاف�ة إىل س�يطرته واحتفاظ�ه الجيد 
بالكرة، وهذا ما استغله وتميز به يف وسط امللعب، ليلعب 

دورا بارزا يف وصول القوة الجوية إىل منصة التتويج.
كرار نبيل

العب االرتكاز الش�اب ك�رار نبيل تميز يف املوس�م الحايل 
بش�كل الفت حيث كان الجدار الحصن يف وس�ط امللعب 
ومثلما يجيد األدوار الدفاعية وإحباط هجمات املنافسن 
يع�د العقل املدب�ر النطالق الهجمات الزرق�اء وهو ممرر 
رائ�ع خصوص�ا يف الك�رات البيني�ة ناهيك ع�ن املهارات 
الفردية التي سمحت له باالحتفاظ بالكرة والخروج من 

الضغط، ويعد أحد املواهب املميزة يف املوسم الحايل.
أحمد إبراهيم

العم�ود الفقري لفري�ق القوة الجوية يع�د العب الخربة 
الدويل أحم�د إبراهيم األخ األكرب للجمي�ع يوجه الالعبن 
وكأنه املدرب الثاني يف امللعب. اس�تفاد القوة الجوية من 
خربته وش�خصيته املمي�زة يف احتواء األزم�ات وإذابتها 

باإلضافة إىل العطاء الكبري يف الخط الخلفي.
أحم�د إبراهي�م يع�د مدافع�ا ممي�زا ومرعب�ا ملهاجمي 
املنافس�ن، ملا يمتلكه من خربة كبرية ومواصفات بدنية 

قوية.
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خطوة  عن  إســباني،  صحفي  تقرير  كشف 
جديدة مــن إدارة نادي ريــال مدريد، خالل 
ســوق االنتقاالت الصيفيــة، تخص العبي 

الفريق األول.
وقال برنامــج »الرتانزيســتور« عىل إذاعة 
»أوندا سريو« اإلسبانية، إن إدارة ريال مدريد 
مســتعدة لالســتماع إىل العــروض لجميع 

الالعبني طاملا كانت مناسبة.
الصيف  ُيظهر هذا  »ريال مدريــد  وأضاف: 
أنه ناد بيع، وذلك بعدما رحل راموس 
وفاران قلبي الدفاع خالل السنوات 

العرش املاضية للفريق«.
وأشــار التقريــر، إىل أن ريال 

التعاقد مع كيليان مبابي  مدريد يســتهدف 
نجم باريس ســان جريمان، لذلك كل الجهود 

املالية ستكون منصبة لتمويل الصفقة.
ولــم يتعاقد ريــال مدريد خــالل املريكاتو 
الصيفي حتى اآلن، سوى مع النمساوي دافيد 
أالبا يف صفقة انتقــال حر عقب نهاية عقده 

مع بايرن ميونخ.
وأفاد التقريــر، أنه ال يبــدو أن ريال مدريد 
ســيضم املزيد من الالعبني وسريحل البعض 
خالل األيام املقبلة مثــل أوديجارد وماريانو 

دياز وفاييخو وكوبو وسيبايوس.
عىل صعيــد متصل رفض ريال مدريد التعاقد 
مــع الفرنــي بــول بوجبا، العب وســط 

مانشسرت يونايتد، هذا الصيف، وفقا لتقارير 
صحفية.

وكان مانشسرت يونايتد قد توصل التفاق مع 
رافائيل  املدافع  بخدمــات  للظفر  املريينجي، 
فاران مقابل 50 مليون يورو، وأعلن الناديان 
الثالثاء  عن الصفقة بشــكل رســمي، يوم 

املايض .
وبحســب صحيفــة »مونــدو ديبورتيفو« 
الكتالونية، نقال عن تقاريــر إنجليزية، فإن 
يونايتد اقرتح عىل ريال مدريد مبادلة بوجبا 
بفاران، وعدم إدراج أي أموال يف الصفقة، لكن 

إدارة امللكي رفضت وطلبت املال فقط.
وأضافت الصحيفة: »ريــال مدريد ركز عىل 

املال، حيث يفكر يف التعاقد مع كيليان مبابي 
نجم باريس سان جريمان، وهو الهدف الكبري 

للمريينجي هذا الصيف«.
ويرتبط بوجبا بعقد مع مانشســرت يونايتد 
حتــى يونيو/حزيــران 2022، وال يبدو أنه 
ســيوافق عىل التجديد، بينما يسعى باريس 
ســان جريمــان ويوفنتوس لضمــه، وفقا 

لتقارير صحفية.
اكمــا اكد تقريــر صحفي إســباني، امس 
األربعاء، بأن ريال مدريد حســم موقفه من 
استمرار مدافعه الشاب خيسوس فاييخو، يف 
ظل ارتباط اســمه بالرحيل عن املرينجي هذا 

الصيف.

ويمتلك ريال مدريــد 3 مدافعني فقط حالًيا، 
بخالف فاييخــو، وهم ديفيد أالبا وناتشــو 
فرنانديز وإيــدر ميليتاو، وذلــك بعد رحيل 

الثنائي سريجيو راموس ورافائيل فاران. 
وترددت أنباء قوية خالل الســاعات القليلة 
املاضية، تفيد بأن ريال مدريد يفكر يف اإلبقاء 
عىل فاييخو ليكون الخيار الرابع يف مركز قلب 

الدفاع.
ولكن، وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
اإلســبانية، فإن ريال مدريــد يفضل رحيل 
فاييخو الصيف الحايل بشــكل نهائي وليس 
عىل ســبيل اإلعارة كما حدث املوسم املايض، 

والذي قضاه مع نادي غرناطة.

ودع املنتخب الســعودي األوملبي منافسات كرة القدم 
بأوملبياد طوكيو، امس األربعاء، بالهزيمة أمام نظريه 
الربازييل )1-3(، عىل ملعب ســايتاما، ضمن الجولة 

الثالثة واألخرية للمجموعة الرابعة.
وســجل ثالثية املنتخــب الربازييل، ماتيــوس كونها 
و3+90،  و76   14 بالدقائق  )هدفني(  وريتشارليسون 
فيما أحرز الهدف السعودي الوحيد، عبد اإلله العمري 

يف الدقيقة 27.
وبذلك، تصدر السيليســاو املجموعة برصيد 7 نقاط، 
بفارق نقطتني عن وصيفه اإليفواري، ليتأهال معا إىل 
الدور التايل، يف حني تلقى األخرض ثالث خســارة عىل 

التــوايل، وودع األوملبياد دون أي نقــاط، محتال املركز 
األخري يف املجموعــة. وحملت الدقيقة 14 الهدف األول 
للمنتخب الربازيــيل، عن طريق ماتيوس كونها، بعدما 
تابع رضبــة ركنية متقنة من زميلــه كالودينيو عىل 
القائم القريب، برضبة رأســية سكنت الزاوية اليمنى 
للحارس أمــني بخاري. ويف الدقيقــة 27، جاء هدف 
املدافــع عبد اإلله  التعادل للمنتخب الســعودي عرب 
العمري، برأسية إثر متابعته لرضبة حرة غري مبارشة، 
نفذها بإتقان ســلمان الفرج. وأطلق أرانا تســديدة 
يســارية صاروخية، مــرت بمحــاذاة القائم األيرس 
للحارس أمــني بخاري، بالدقيقــة 37. وكاد املنتخب 

الربازيــيل أن يتقدم مجددا عرب ريتشارليســون، بعد 
تمريرة من زميله كونها داخــل منطقة الجزاء، لكن 
الدقيقة  لتسديدته ببسالة، يف  الحارس بخاري تصدى 
41. ودخل السيليســاو بشكل هجومي أكرب يف الشوط 
الثاني، وتألق بخاري مجددا أمــام كونها املنفرد به، 

وأبعد الكرة لرضبة ركنية.
وكاد املنتخب الربازييل يســجل هدفا ثانيا، بالدقيقة 
66، حينما ســدد ماتيوس هينريكي كرة قوية أبعدها 
الحــارس، لرتتد إىل كونها ليســددها بغرابة يف القائم 

األيمن، رغم أن املرمى السعودي كان خاليا تماما.
ونجح منتخب السامبا يف التقدم من جديد، يف الدقيقة 

76، عن طريق نجمه ريتشارليســون برضبة رأسية، 
بعد تمهيد من زميله برونو جيماريس.

وســنحت للربازيل فرصة خطرية إلحراز هدف ثالث، 
لكن الحــارس أمني بخاري تصدى برباعة لتســديدة 
كونها، بالدقيقة 81. وســجل املنتخب الربازييل هدفا 
ثالثا بالدقيقة 90 بواسطة ريتشارليسون، لكن الحكم 

.)VAR( ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية
لكن ريتشارليسون عاد وســجل هدفا صحيحا هذه 
املرة، يف الدقيقة الثالثة من الوقــت بدل الضائع، بعد 
تمريرة متقنة مــن زميله رينيري، ليفوز منتخب بالده 

.)1-3(

أعلن االتحــاد الربتغايل لكرة القدم امس 
الســوبر  كأس  مباراة  إقامــة  األربعاء 
وبراجا  لشــبونة  سبورتنج  بني  املحلية 

بحضور جماهري.
وســتقام املباراة يف أفيريو يوم الســبت 
وستشــهد حضورا جماهرييا بنسبة 33 
يف املئة من ســعة امللعب البالغة 30 ألف 

متفرج.
وســتكون هــذه أول مرة تعــود فيها 
الرفيع  املســتوى  بهذا  ملباراة  الجماهري 
يف كرة القدم الربتغاليــة منذ بداية وباء 
كوفيــد-19 يف مــارس/ آذار من العام 

بيان  الربتغايل يف  االتحــاد  املايض. وقال 
»اتخذت الســلطات الصحية هذا القرار 
بالتعاون مع الحكومة واالتحاد الربتغايل 

لكرة القدم«.
وســيتعني عىل الجماهري التي ترغب يف 
الحضور تقديم شــهادة بالحصول عىل 
ســلبي  اختبار  نتيجة  أو  التطعيمــات 

لكورونا ويجب عليها ارتداء الكمامات.
وسيدخل سبورتنج املباراة بطال للدوري 
بعد أن فاز بأول ألقابه يف املسابقة يف 19 
بالكأس  براجا  املايض وفاز  املوسم  عاما 

املحلية.

لم يستقدم سوى دافيد أالبا في صفقة انتقال حر
 ريال مدريد يرفض بوجبا من أجل مبابي ويفتح المزاد على العبيه

وصل األرجنتيني ليونيــل ميي، صباح امس 
األربعــاء، إىل مدينة برشــلونة برفقة عائلته، 
عقب نهاية إجازته الصيفية، بعد مشــاركته 
يف نهائيات كوبا أمريكا التي قاد فيها منتخب 
بــالده للتتويــج باللقب. وبحســب صحيفة 
برفقة  وصل  ميي  فإن  اإلسبانية،  »سبورت« 
عائلته، وســيقيض إجازة لبضعة أيام أخرى، 
قبل أن يعود يف نهاية األسبوع لينضم لتدريبات 
برشــلونة. وأضافت: »ســيتوجب عىل ميي 
التوقيع عــىل العقود الجديدة مع برشــلونة، 
والتي ســتمتد لـ5 مواسم، وكل يشء ُيشري إىل 

أن ذلك سيتم يوم 2 أغسطس/ أب املقبل«.
وأشــار التقرير، إىل أن الفريــق يف ذلك الوقت 
ســيكون يف أملانيا، ضمن التحضريات للموسم 
الجديد ولن يكون ميي معه، حيث ســيوقع 
عــىل العقود ثم يخضــع للفحوصات الطبية، 
ويبدأ التدريب بشــكل فــردي بجانب أجويرو 
وإيمرســون. وانتهى عقد ميي مع برشلونة 
عقب املوسم املايض، وذكرت تقارير مؤخرا أن 
الربغوث وافق عىل تخفيض راتبه والتوقيع عىل 

عقد جديد.

أصدر ريال مدريد، ظهر امــس األربعاء، بياًنا 
رســمًيا لإلعالن عــن إصابة العبــه الجديد، 

النمساوي دافيد أالبا، بفريوس كورونا.
وقال املريينجي عرب موقعه اإللكرتوني: »ُيعلن 
نادي ريال مدريد أن نتيجة فحص العبنا، دافيد 

أالبا، فيما يخص فريوس كورونا، إيجابية«.
أبرمها  التي  وكان أالبا هو الصفقة الوحيــدة 
النــادي امللكي هذا الصيف، حتــى اآلن، حيث 
انضم بشــكل حــر قادًما من بايــرن ميونخ 

األملانــي. ومن املقــرر أن يخضع أالبا 
للحجر الصحــي يف منزله، وقد ال 

يلحق باملبــاراة الودية املقررة 
 8 يوم  النمسا،  يف  ميالن  ضد 

أغسطس/آب املقبل.

ميسي يصل 
برشلونة لتوقيع 

عقده الجديد 

إصابة دافيد أالبا  
بكورونا

السعودية تودع األولمبياد بهزيمة ثالثة أمام البرازيل

البرتغــال تعلــن عــودة الجماهيــر فــي كــأس السوبــر

اعرتف الربازييل دانــي ألفيس، بعد تأهل 
منتخب بالده األوملبــي إىل ربع نهائي 
بأنــه   ،2020 أوليمبيــاد طوكيــو 
»سيكون من الجيد« مواجهة إسبانيا 
يف املباراة النهائية، واصًفا نفسه بأن 
نصفه برازييل ونصفه اآلخر إسباني 
بسبب ماضيه الذي عاشه يف إسبانيا.

وقال ألفيس )38 عاما( يف ترصيحات 
أدىل بها بعد انتصــار منتخب الربازيل 
األوملبــي عىل الســعودية بنتيجة 1-3: 
»أنت تعلم بالفعل نقطــة ضعفي تجاه 
إسبانيا، وبهذا أجيبك عىل سؤالك، سيكون 
من الجيد مواجهة إسبانيا يف النهائي نظرًا 
للمايض الذي عشــته هنــاك وألن نصفي 

برازييل ونصفي اآلخر إسباني.«
وعــن تحضــريه للمشــاركة يف األلعاب 
األوليمبيــة وهو يف الثامنــة والثالثني من 
كل  بتحقيــق حلم،  »أشــعر  تابع:  عمره 
ريايض يقدم أداًء كبريًا يريد القدوم إىل هنا، 
واملشــاركة يف بطولة مشوقة كهذه، حيث 
يلتقي األفضل يف جميع الرياضات. أن أكون 
هنا وأمثل بلدي وشــعبي وكرة القدم فهذا 
الدفاع  ســنحاول  يل،  بالنسبة  كبري  رشف 

برشف عن ذهبية ريو 2016.«
القدامى  الــروك  »عازفو  ألفيس:  وأضاف 
أبًدا، ســيكونون هنــاك دوًما  ال يموتون 
للقتــال، يف نهاية األمر أنــا أتنفس وأحيا 
كرة القدم، لقد أعطتني كل يشء يف الحياة. 

يتمثل احرتامي لهذه املهنة يف بذل قصارى 
جهدي يف امللعب، كل ما أعرفه وما تعلمته 
سأستغله لصالح فريقي ولكرة القدم، إنها 

مهنة جميلة للغاية يجب احرتامها.«
ويف الختام أعرب عن أســفه البتعاده عن 
»إنه ألمر مؤسف  األوليمبية فقال:  األجواء 
أننا غري مجتمعني يف القرية األوليمبية، لكن 
لدّي أصدقاء من رياضات أخرى من شتى 
أنحاء العالم، وأريد توجيه التحية لهم وإىل 
الربازيــل؛ فقد توج أحدهم  أصدقائي من 
بميداليــة ركــوب األمواج، وهــو بمثابة 
شــقيقي يل، من املؤســف أال أكون هناك، 
كنت أود التواجد هناك إللقاء التحية عليهم 

جميًعا ألنهم يحظون باحرتامي«.

ألفيـــس: نصفـــي برازيلـــي واآلخـــر إسبانـــي

حطمت الجنوب إفريقيــة تاتيانا شــونماكر الرقم القيايس 
األوملبي لسباق 200 مرت صدر للسيدات خالل تصفيات السباق 

أمس األربعاء ضمن فعاليات أوملبياد طوكيو .2020
وسجلت شونماكر دقيقتني و16ر19 ثانية متفوقة بفارق 4ر0 
ثانية عن الرقم القيايس األوملبي السابق والذي جرى تسجيله يف 

أوملبياد لندن .2012
وتأخرت الســباحة الجنوب إفريقية بفــارق 05ر0 ثانية عن 

الرقم القيايس العاملي.

أكد النجم األملاني توني كروس، العب ريال مدريد، امس األربعاء، 
جاهزيتــه لحصد املزيد مــن األلقاب مع املريينجي، يف املوســم 
الجديد. وقال كروس، الذي أعلن اعتزاله الدويل عقب يورو 2020، 
الكتالونية:  يف ترصيحات نلقتها صحيفة »مونــدو ديبورتيفو« 
»اســتعدت حالتي املزاجية مــرة أخرى، وأســتعد حالًيا للفوز 

باأللقاب مع ريال مدريد.. أنا يف حالة مزاجية جيدة«.
وأضاف أنه ال يحب االستعدادات التي تســبق املواسم، لكنه أقر 
بأهميتها يف نفس الوقت. وأوضح نجم بايرن ميونخ السابق: »إنه 
أساس تبنيه لنفسك.. أظهر يل هذا التدريب )الذي يسبق املوسم( 
عىل مر السنني أنك بحاجة إليه، كي تحظى بموسم جيد«. ويسعى 
ريال مدريد الستعادة لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا، يف املوسم 

املقبل تحت قيادة املدرب الجديد املخرضم، كارلو أنشيلوتي.

شونماكر تحطم الرقم األولمبي 
لسباق 200 متر صدر

كروس ال يحب االستعدادات 
قبل المواسم
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ابو العتاهيةالثقافـي

لَعْمُرَك، ما الّدنيا بداِر َبَقاِء
 َكَفاَك بداِر املَْوِت داَر َفَناِء

، فإّنما   فال َتعَشِق الّدْنيا، أُخيَّ
نَيا بُجْهِد َبالَِء  ُيرَى عاِشُق الدُّ

َحالََوُتَها ممَزوَجٌة بمرارٍة 
وَراحُتَها ممزوَجٌة ِبَعناِء

 َفال َتمِش َيْوماً يف ِثياِب َمخيلٍَة 
فإنََّك من طنٍي خلقَت وَماِء 

لََقّل امُرٌؤ َتلقاُه لله شاِكراً
 وقلَّ امرٌؤ يرَض لُه بقَضاِء

 وللِّه َنْعَماٌء َعلَينا َعظيَمة
 وللِه إحساٌن وفضُل عطاِء

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

لقمان الحكيم
. ي�ا بنّي، أنزل الّناس من صاحب�ك منزلة من ال حاجة له 
ب�ك وال بّد لك من�ه يا بني، اخرت املجالس ع�ى عينك، فإذا 
رأيت املجلس يذكر الله عّز وجل فيه فاجلس معهم، فإّنك 
إن ت�ك عاملاً ينفعك علمك وإن تك عييًّا يعلموك، وإن يطلع 
الله ع�ز وجل إليهم برحمة تصبك معه�م. يا بنّي، إّنك قد 
اس�تدبرت الّدنيا من يوم نرلتها واس�تقبلت اآلخرة، فأنت 
إىل دار تق�رب منها أقرب من دار تتباعد عنها . يا بنّي، إذا 
أردت أن تواخي رج�اًل فأغضبه قبل ذلك فإن أنصفك عند 
غضب�ه وإاّل فاحذره . يا بني، ليكن لك علّو الهّمة يف طلب 
الجّنة والعزم للّش�هادة يف س�بيل الله. يا بنّي، إّياك وشّدة 

الغضب فإّن شّدة الغضب ممحقة لفؤاد الحكيم.

قضايا الوجود االنساني في لوحات كريم سعدون

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
 حي�ث ظه�رت ه�ذه األعم�ال مفعم�ة بمفردات 
طالس�م،  القديم�ة،  األس�اطري  تحاك�ي  برصي�ة 
رم�وزا معتقة، وش�وما، وأخ�رى احتف�ت بالبيئة 
العراقية بأهم مكوِّناتها املقدَّس�ة عند السومريني 
والبابلي�ني واآلش�وريني، ع�ى نح�و رم�زي يمتد 
لتوليفاته وإنشائياته التشكيلية التي يمتزج فيها 

التشخيص مع التجريد. 
وأض�اف: وق�د تميَّ�ز اش�تغال الفن�ان ع�ى ه�ذا 
املس�توى بالتصوي�ر اإليحائ�ي، لتثم�ني أصول�ه 
وج�ذوره الثقافية والرتاثية، م�ن منظور صباغي 
مع�ارص قائم ع�ى التجديد، وهو حصيلة أش�غال 
متتالية داخل محرتف ال يهدأ، حيث ش�غف الفنان 
وولع�ه باإلبداع ال�ذي يجد في�ه وس�يلة للتنفس، 
واالنتص�ار ملواقف ش�خصية صعبة، ل�م يكن من 
بتصويري�ة  عنه�ا  والتعب�ري  اس�تيعابها  الس�هل 
رمزي�ة تتعايش فيه�ا األلوان وحوامل االش�تغال، 
من الرمادي�ات امللوَّنة، م�روراً ببياض�ات نورانية 
وترسيح�ات لونية صمغي�ة وترابي�ة محمرة، مع 
زرق�ة كوبلتية وصفرة س�اجية، بجان�ب درجات 
لوني�ة بني�ة وكحلية وبنفس�جية.. وغ�ري ذلك من 
التطبيقات الطيفية املتنوِّعة التي نسجها الفنان يف 
العديد من لوحات�ه، احتفاًء بالرتاث وباألرض التي 
لم تس�لم من التخريب والتدمري، وم�ن االعتداءات 
املتكرِّرة من ط�رف أعداء الحياة والوجود.. فكثرية 
ه�ي لوحات�ه الفنية التي مجدت امل�كان وتاريخه، 

امل�كان بما ه�و فضاء وذاك�رة وتاري�خ.. وثقافة 
األسالف أيضاً..

وأكم�ل :تب�دو األجس�اد يف لوح�ات الفن�ان كريم 
س�عدون ثائ�رة ومتم�رِّدة ِض�دَّ كل زي�ف وِض�دَّ 
كل مس�اومة رخيص�ة، وتظه�ر بهيئ�ات إقاللية 
)مينيمالي�ة( لكنه�ا متين�ة وقوي�ة تحم�ل بعض 
السمات الكاريكاتريية بأنفاس تعبريية، يف مقابل 
أخ�رى واقفة ومتعامدة تحيط به�ا أحياناً حروف 
وأرق�ام وإش�ارات غرافيكي�ة له�ا دالالت برصية 
تش�رتك يف إنت�اج املغزى، ورس�م مس�الك املعنى، 
وتكس�وها أحيان�اً أخ�رى خدوش�ات وإمح�اءات 
بمخفيات لونية تكش�ف أكثر مما تحجب.. وتبوح 
أكثر مما تخفي.. وهنا تكمن املفارقة! إنها أجساد 
ة يف آن، تتج�اوز حاالت  وش�خوص حائرة ومح�ريِّ
االرتب�اك والتي�ه واالنتظار وتق�اوم واقع�اً جوانّياً 
�اًل بهم�وم وقلق وج�ودي يعيش�ه الفنان يف  محمَّ
ظروف املنف�ى الالاختياري والهجرة القرسية، مع 
ما يصاحب ذل�ك من رصاعات وإكراهات يفرضها 
العيش خارج الوطن. يقول الفنان شارحاً ومعلِّالً: 
»املنف�ى يقدِّم ل�ك كل يشء بدءاً م�ن الحرية، لكنه 
ال يحتف�ي بحلم�ك، وال يمنح�ك حت�ى القدرة عى 
إعادة ترمي�م الذاكرة، فتكّون لدّي ش�عور بأن كل 
األش�ياء ترافقني بتواٍز مما يدف�ع للركون إىل نوع 

من العزلة«.
وتابع: وسط هذا االشتغال اإليحائي الرامز رصخة 
داخلية تقف إىل جانب الكيانات البرشية يف مواجهة 

أعطاب التاري�خ، وآثار الحروب واألوبئة والكوارث 
الطبيعية املميتة. أجس�اد جريئة ترفض العيش يف 
الهام�ش، لتظل بذل�ك حاملة تحت�ج دون ضجيج، 
ها التأم�ل يف أوضاعنا املزرية  يلفه�ا الصمت ويعمُّ

وتطرح يف كل مرة أس�ئلة جوهري�ة وعميقة حول 
جدوى وجودنا الجديد.. أجس�اد متشظية وعارية 
ال كس�اء له�ا س�وى جلده�ا املغل�ف بإس�كيزات 
الفن�ان، تتم�دَّد ببه�اء الحرب األس�ود ال�ذي يؤرس 
النم�اذج املرس�ومة داخ�ل توليفات واس�تعماالت 
لونية »تقشفية« يف بعض األحيان تسودها شفوف 
وبياضات، بجانب رمدة مفتوح�ة ومكثفة أحياناً 
أخ�رى برشائح وطبق�ات متع�دِّدة مرتاكمة، األمر 
الذي يمنح اللوحة أبعاداً تش�كيلية معارصة قائمة 
ع�ى التض�اد والتباين )الكونرتاس�ت( الذي تتيحه 
التقني�ات التلويني�ة املس�تعملة )زي�ت، أكريليك، 

حربيات..(.
وأس�تطرد: من ثمَّ تميس األجساد يف لوحات الفنان 
س�عدون ترمي�زات تحيا داخ�ل منظومة واس�عة 
من االس�تعارات البرصية، مث�ل إمضاءات خفيفة 
التنفي�ذ تحم�ل رّساً م�ا.. وتعيش وس�ط تجريب 
صباغي ال يتوقف، ألنه يالزم الذهن والفكر اليقظ 
للفنان، الذي يتبوَّأ مكانة إبداعية متميِّزة مستحقة 
داخل مشهدنا التشكييل العربي. لكن، ما هو الرسُّ 
ال�ذي تحمل�ه هذه األجس�اد؟ لعلَّ يف األمر دهش�ة 
وح�رية عصية ع�ى الفهم واالس�تيعاب عى األقل 

خالل التلقي األول!
وأوضح :يف لوحات أخ�رى، جموع برشية متحلقة 
حول بعضها تتقاسم أحاديث يومية، وبورتريهات 
مصطف�ة يقظ�ة ويف حالة تأهب بأعن�اق طويلة، 
تلفها ملس�ات لونية عريضة لم تس�لم هي األخرى 

من املح�و والكش�ط والدع�ك والتطري�س أيضاً.. 
وج�وه بمالم�ح غ�ري مق�روءة حجبته�ا األل�وان 
املتض�ادة املتعاقبة عى م�دار ف�رتات متنوِّعة من 
الصباغة وش�غل مس�احة الس�ند بتلوي�ن مغاير 
تندم�ج في�ه الخلفي�ة م�ع املوض�وع، إىل جان�ب 
كرايس، أقدام وس�يقان حافي�ة ومربعات صغرية 
وأرق�ام متج�اورة تش�غل الفراغ�ات الت�ي تصري 
معادالً لالمت�الء بمفردات برصية ش�ديدة الداللة، 
مع وج�ود رشائ�ط أخ�رى مرتاصة تتكث�ف فيها 
دوائر صغرية مث�ل منافذ بعيدة ظهر البعض منها 
محسوساً يف لوحات صباغية، وظهر البعض اآلخر 
منه�ا ملموس�اً ُعرضت حيَّ�ة يف تجرب�ة تجهيزية 
)أنستليشن( شغلت فضاء العرض بعد أن استعان 
الفن�ان فيه�ا بقماش�ات ولفافات ورقي�ة طويلة 
)روالت( موش�اة بطوابع وأختام وآث�ار غرافيكية 
دال�ة مع م�ا تطل�ب ذلك م�ن جه�ود مكثفة عى 
مس�توى الطباع�ة والتلوي�ن والتعتيق، بواس�طة 
األحبار وصبغات األكريلي�ك وغريها. هذه التجربة 
الرتكيبي�ة والطباعي�ة عرض�ت قب�ل س�نوات يف 
بورلوف يف الس�ويد تحت عن�وان »بعض ما تبقي« 
رام الفنان من خاللها اس�تحضار مخلفات الوجع 
وتداعيات التدمري والتش�تيت الذي تعرَّض له تراث 

وثقافة بالده.
وختم :بهذا اإلدراك الجمايل الصاحي، يواصل كريم 
سعدون تجريبه وأبحاثه الصباغية املتميِّزة، ويربز 

مبدعاً معارصاً مسكوناً بسؤال املغايرة.

           يرى الناقد المغربي ابراهيم الَحْيسن ان 
لوحات الفنان التشكيلي العراقي كريم سعدون  

تمثل أجسادا حائرة تثير قضايا الوجود اإلنساني.
وقال الحيسن في قراءة نقدية خص بها )المراقب 

العراقي( :في الكثير من أعماله الفنية التأسيسية، 
سعى الفنان كريم سعدون إلى استعادة جوانب 

مهمة من الموروث الثقافي والحضاري لبالد 
الرافدين، من منظور إبداعي جمالي يحمل أكثر من 

رسالة، وأكثر من معنى.

,,
أنا السوري

حامال وطناً عى كتفي
فاردا جناحي بني أطراف األرِض

مسافرا ويف جيبي حجٌر
جئتكم كي أجالسكم مترشداً

جئتكم يف أول الصِف
جئُت والجدائُل تنبت عى يدي

وقصيدتي املرضجة بالحّب وباملوِت..
أنا السورُي.. عذراً

عاجز عن أن أعانقكم..
فدُم حبيبتي الشهيدة

مايزال عى كفي
عاجز عن أن أقبلكم

فالقبلة تحتاُج وثيقَة سفر
ليس يل سوى ذنٍب
بأني حمامة قهٍر

وبأني كرسُت أكباَل الُعرِف
أنا السوري ال تخافوا..

ليس يف أجسادنا
 مكان لخيمٍة أخرى

وال زيتونٍة تأويني
 من تحت القصِف

ال تخافوافأنا املأساُة عى فوهِة الحرِف
أنا الدم يف كؤوس امللوِك والسالطنِي

أنا اللوحة املحروقة
املنسيُة عى الرِف

رسموا حدودكم من أشالئي
وبنوا من أحالمي

دوالً من الخوِف
هذي مدينتي..

 هذي ساكنتي..
نصفي اآلن مفقوٌد يبحث عن جسٍد

ونصفي اآلخر منف�ي

وذل�ك – وقد تناول�ُت موضوَعه يف غري 
مناس�بة – لتخّط�ي اس�ُم فلس�طني 
املكاَن الضيق حيث ُيحرَص اسم الدولة 
اس�ُم »فلس�طني«  املنتج�ة، فيك�ون 
أوس�ع م�ن تصني�ف إجرائ�ي يكون 

للدولة/الدول املنتجة.
لذلك، بق�وٍل مبارش يمك�ن ألحدنا أن 
يرّصح أن ال مشاركة لفلسطني كانت 
يف دورة ه�ذا العام م�ن مهرجان كان 
الس�ينمائي. لك�ن يقول أحدن�ا كذلك 
إن فلس�طني ح�ارضة يف م�ا يتخطى 
عناوين األفالم املش�اركة يف املهرجان، 
بربامجه املختلفة )املسابقة الرسمية، 
أس�بوَعي املخرج�ني، نظرة م�ا( دون 
الحض�ور األّويل املتمثل يف فيلم ينافس 
عى إحدى جوائزه، كما كان الحال مع 
فيلم إيليا س�ليمان األخري »إن ش�ئت 
كما يف الس�ماء« الذي كان، بحد ذاته، 
حدث�اً »فلس�طينياً/كانياً« يف ال�دورة 

املاضية، عام 2019.
الفلسطينية«  الفيلم  قامت »مؤسسة 
أخ�رياً بجرد هذا الحض�ور لهذا العام، 
ول�م يش�مل، ب�كل األح�وال، حضوَر 
فيل�م فلس�طيني مناف�س، إّنما، كان 
الحضوُر الس�م فلسطني ضمن عموم 
املهرجان يف أقس�امه وتفرّعاته، وهو 
ما يتي�ح ألحدن�ا القول إّن فلس�طني 
وإن  ذاك،  أو  الش�كل  به�ذا  ح�ارضة 
كان، دائم�اً، الحض�وُر األه�م ه�و يف 
وتحدي�داً  املس�ابقات،  برام�ج  أح�د 

الرس�مية منه�ا.وألّن الحدي�ث، هن�ا، 
بدأ بأفالم لغري فلس�طينيني، أبدأ، من 
ج�ردة »املؤسس�ة« بفيل�م اإلنكليزي 
املخرج والناقد اليس�اري، بيرت وولن، 
ببطول�ة   )1987( صداق�ة«  »م�وت 
لتيل�دا س�وينتون، املتضامن�ة، بتمّيز 
الفلس�طينيني.  م�ع  غريه�ا،  ع�ن 
يحك�ي الفيلم عن عالق�ة بني صحايف 
بريطان�ي وام�رأة فضائي�ة تس�قط، 
خط�أً، يف األردن خالل أح�داث »أيلول 
الفيل�م  وه�و   .1970 األس�ود«عام 
الروائ�ي الطويل الوحيد لوولن. الفيلم 
كان م�ن ب�ني م�ا رّمم�ه املهرج�اُن 
لعرض�ه ضمن قس�مه »كالس�يكيات 
كان«.فيل�م آخ�ر لغري فلس�طيني/ة 
ه�و »الش�مس والعدس�ة املك�ربة« ، 
للفرنس�ية ميلين�ا دي�س، وبرشاك�ة 
 .)Idioms film( فلسطينية يف اإلنتاج
أت�ى الفيل�م بعن�وان فرعي ه�و »ألّن 
أحدن�ا ين�ى لك�ن الش�جرة تتذّكر« 
ويحك�ي ع�ن قرية »ع�ني قيني�ا« يف 
الضف�ة الغربية، املعرض�ة لتحويرات 
وتغيريات اس�تعمارية يف هويتها، من 
خ�الل تص�وٍر أتى عى ش�كل الفيلم/

زم�ن  إىل  يع�ودان  لبيت�ني  املقال�ة، 
العثمانيني. يستدعي الفيلُم من خالل 
عدس�ة مكرّبة، عملية خلق الرسديات 
باإلخف�اء والكش�ف. ترّش�ح الفيل�م 
يف  ليح�رض  أليان�س«  »دوك  لجوائ�ز 

تظاهرة »سوق الفيلم« يف املهرجان.

الحضور الفلسطيني في  
»كان السينمائي« 

ال تكون فلسطين 
حاضرة، سينمائياً، في 

أعماٍل لفلسطينيين 
وحسب، فقد تكون 

أفالم غير الفلسطينيين، 
فلسطينية ما كان 

موضوعها فلسطينياً، 

كتابان نقديان عن الشاعر أديب كمال الدين
املراقب العراقي/ متابعة...

الع�ام  االتح�اد  منش�ورات  ع�ن 
لألدباء والكتاب يف العراق- بغداد، 
ص�در، حديث�اً، للناقدي�ن: فاضل 
أحم�د  ونج�الء  التميم�ي  عب�ود 
نجاح�ي كتابهم�ا: »التن�اص مع 
القص�ص القرآن�ي يف ش�عر أديب 

كمال الدين«. 
ويض�ّم الكتاب ثالث�ة فصول مع 
مقدمة وخاتم�ة. والفصول هي: 
)طوف�ان ن�وح( )قصة يوس�ف( 
)قص�ص أخرى(. يق�ع الكتاب يف 

183 صفحة.
كذلك صدر، حديثاً، عن منشورات 
كت�اب  دمش�ق،  الجدي�دة-  أم�ل 
»أس�لوبية التش�كيل االس�تعاري 
املعارص عن�د أديب كم�ال الدين« 

للناقدة كريمة املدني. 

ويضّم الكتاب مقدمة مع خمسة 
فص�ول ه�ي: ش�عرية املفارق�ة، 
 – اإليقاع�ي  التش�كيل  ش�عرية 
التش�كيل  ش�عرية  الب�رصي، 

األسلوبي يف بنية التوازي، شعرية 
املتخّيل الشعري، ش�عرية التبئري 
الص�ويف يف مجموع�ة: »إش�ارات 

األلف«. ويقع يف 147 صفحة.

خولُيو راُمون ريبرُيو - رينيه آبيليس فابيال
ترجمهما عن اإلسبانية: محمد محمد الخطابي

»َمقهَى الصفوة«

األصن�اف الحيواني�ة الكربى التي اس�توطنت 
األرَض يف الِحقبة الزمانية الس�ابقة للطوفان 
ال ُتحفظ فقط ُمحنطة داخل متاحف التاريخ 
الطبيعي، ب�ل إنها ما زالت تكمن ُمخبأًة داخل 

مالمحنا نفسها.
الغادة الحس�ناء الوحيدة الت�ي غالباً ما ترتاد 
»َمقه�َى الصف�وة« بي�����ن الح�ني واآلخ�ر 
تعتق�د أن أح�������داً ال يراه�ا، وال يتفط�ن 
له�ا، إال أنن���ي أرى ف����ي ُمحياها مالمَح 

ديناصور.
الكاتب خولُيو راُمون ريبريُو من مواليد 1929 
يف الب�ريو.. م�ن أعمال�ه القصصي�ة: »قص�ة 

الظروف« و»الزجاجات والرجال«.

»فرانز كافكا«
عندما استيق�����ظ فرانز كافكا ذات صباٍح 
م�ن ن�����وٍم عمي�ٍق، ثقي�ٍل، ُمزع�ج اتج�ه 
نحواملرآة وقد أص�����ابه الهلع تيق������ن 

أنه:
� ما زال هو نفُسه كافكا.

� لم ُيمس�خ، ول�م يتحول إىل حرشٍة وحش�يٍة 
رهيبة.

� كان وجهه ما يزال آدمياً.
اخ�رت يف األخ�ري أي�ًا م�ن ه������ذه الحاالت 

تروقك وضْع عليها عالمة بني قوسنْي..

آبيل����ي�س فابي�ال ول�د ىف  الكات�ب ريني�ه 
املكس�يك عام 1950، وه������و من الكتاب 
املكس�يكيني املع�����ارصي�ن املُجيدين الذي 
ب�رع يف كتاب�ة القص�ة القص�رية، والقص�ة 
القص�رية ج�داً ع�ى وج�ه الخص�وص، م�ن 

أعماله: »قصص وإسقاطات«

إذ اش�تبكت يف هذه العروض نوعية الخطاب الذي 
امتلك�ه صناع العرض املرسح�ي يف هذا املهرجان 
مع أدواتهم يف تصدير ذلك الخطاب بش�كل جمايل 
اق�رتب اىل التجري�ب يف صناعة الع�رض، وامللفت 
للنظ�ر أن أغلب العروض بل جل العروض اقرتبت 
اىل االش�تغال عى ثيمة معرفي�ة أال وهي مفهوم 
املوت وهيمنته عى  مستوى التفكري، وكذلك عى 

مستوى الشكل النهائي للعرض املرسحي.
ول�و وضعن�ا ه�ذه املرحل�ة العمرية الت�ي قادت 
املهرج�ان وحاول�ت أن تب�ث خطابه�ا التي تكاد 
تك�ون متفق�ة يف الوعيه�ا ألن الجذر ال�ذي أنتج 
الوع�ي لديها هو واح�د، إذ إن هذه املجموعة هي 
نتاج متغري خطري أال وهو ما بعد 2003 وتداعيات 
ه�ذا التغيري واالحداث التي رافقته بس�وداويتها، 
فاملحي�ط ال�ذي أنتج الوع�ي لديه�م كان محمال 
تفكريه�م  كاه�ل  أثقل�ت  س�وداوية  برتاكمي�ة 
وحولته�م اىل ذوات تع�وم يف املجهول امام ميتات 
متعاقب�ة ومتنوعة منها املوت الفس�لجي واملوت 
الروح�ي، وكذلك ضي�اع اغلب املفاهي�م القيمية 
يف مجتم�ع اكلت من جرف�ه الحروب والرصاعات 
الكث�ري فأنت�ج مفهوم امل�وت وهيم�ن بذلك عى 

البني�ة املجتمعية ليتحول ه�ذا املفهوم اىل ظاهر 
ن�ي وكذلك ظاه�ر مش�هدي تج�ى يف عروض 
الش�باب بمختلف املناطق التي ج�اؤوا منها، فما 
ب�ني مرسحي�ة الجزيرة الخرس�اء الت�ي قدمتها 
رابط�ة عي�ون الفن يف النجف والجف�اف الروحي 
والفك�ري والذي انت�ج مفهوم املوت ل�دى ابطال 
العرض اىل مرسحية اشالء التي ادانت املوت املقبل 
والرغب�ة يف التملص من�ه لكي نفت�ح بارقة امل 
جديدة  اىل مرسحية رفع اىل االس�فل التي قدمتها 
مدين�ة ذي ق�ار والتي ادان�ت فيه�ا التاريخ الذي 
انتج وص�در لنا املوت، ف�كل يشء قحط إال املوت 
الزائر املستمر عى البنية املجتمعية العراقية الذي 
جس�دته مرسحية القحط والتي قدمتها واسط، 
وكذلك مرسحي�ة انتهاكات التي قدمتها الفلوجة 
بمنتداه�ا املرسحي الجاد والت�ي اقرتبت من تلك 
الحياة السفى التي يعيشها املوتى، الحياة االكثر 
أمان�ا م�ن الحي�اة الفوقية الت�ي ه�ي إدانة لكل 
املمارس�ات البرشية التي أحال�ت الحياة اىل موت 
حقيقي، اما كركوك وان اختلف الجنس من خالل 
تقدي�م مونودرام�ا قدمتها ممثلة واع�دة )زينب 
رائد( تمتل�ك مقومات جس�دية وادائية جيدة، إذ 

أدان الع�رض انهيار املنظوم�ة القيمية للمجتمع 
وهيمنة النس�ق الذك�وري يف التعام�ل مع اآلخر 

املتمثل باملرأة.
إن مس�توى التفك�ري قب�ل اش�تغال العرض ويف 

تمتل�ك  خالق�ة،  طاق�ات  ب�والدة  ينب�ئ  اثنائ�ه 
الديموم�ة يف صناعة مش�هد مرسح�ي آٍت، يملك 
يف خطابات�ه الهم االنس�اني والوطن�ي من خالل 

التصاقهم بهموم الوطن. 

أقامت منظمة عيون للفن 
والثقافة في محافظة النجف 

األشرف المهرجان العراقي 
لمسرح الشباب والذي شارك فيه 

عدد من المحافظات العراقية 
ما بين عرض ولجان تحكيم 
ونقد ومشاهدة.إذ اجتمعت 

في هذا المهرجان فرق امتدت 
على الرقعة الجغرافية للوطن 

فمن كركوك الى البصرة مرورا 
بديالى  وبغداد والفلوجة 

والديوانية وذي قار وواسط في 
عروض مسرحية اتسمت بروح 

الهم اإلنساني والوطني،

,,

,,

إياد السمان

  د.مهند العميدي

 سليم البيك
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ثيمة الموت في عروض الشباب المسرحية 



كورونا ُيخلّف خسائر فادحة
»الطائر األخضر« يكافح الجائحة للتعافي من االنهيار

تداعيات  العراقية،  الجويــة  الخطوط  ُتكافح 
جائحــة كورونا للتعــايف من االنهيــار الذي 
أحدثه التفيش الكبــر يف مختلف بلدان العالم، 
حيث أعلنت الرشكة التي ُتطلق عليها تســمية 
»الطائر األخــر«، أمس األربعاء، عن مواعيد 

رحالتها املقررة اليوم الخميس.
وبحســب جــدول نرشته الخطــوط الجوية 
العراقية فــإن عدد الرحالت بلــغ 52 رحلة، 
توزعت بــن داخلية وخارجيــة، إذ بلغ عدد 
 30 والخارجية  رحلــة،   22 الداخلية  الرحالت 

رحلة.
ويف الخامس من كانون األول 2020، قال وزير 
النقل نارص حسن الشبيل، إن الحكومة تدعم 
رشكة الخطوط الجوية العراقية بعد تحولها إىل 
الخسارة منذ أربعة أشهر جراء جائحة كورونا.

وأضاف الشــبيل: »ســندعم رشكة الخطوط 
للدولة حتى عبور  اململوكــة  العراقية  الجوية 
هذه املرحلة«، دون الكشف عن حجم الخسارة 

أو الدعم.
ويف الســياق ذاته أوضح الشــبيل أن »الوزارة 
لم تســجل حالة إعالن إفالس ألي رشكة من 

رشكات الطران العراقية الخاصة«.
أكرب رشكة  العراقية،  الجوية  الخطوط  وتعترب 
مالحــة جوية يف البــالد، وتمتلــك 32 طائرة 
وتعاقدت لرشاء 45 أخرى ستتسلمها تباعاً يف 

السنوات املقبلة.
ويف نيســان املايض أعلن وزير الصحة السابق 
حســن التميمي، عن وجود توجه بمنح جواز 
خاص للذين تلقوا اللقاح ضد فروس كورونا، 

الراغبن بالسفر خارج البلد.
وقال يف ترصيح صحفــي: »هناك توجه ملنح 
جواز خاص للملقحن الراغبن بالسفر إىل أي 
املقبل  األسبوع  الوزارة  وســتبدأ  أخرى،  دولة 
باالعتماد عىل املنصة اإللكرتونية لألشــخاص 

املسجلن فيها«.
وأضاف، أن »املنصة ستعطي معلومات دقيقة 
عن املواطن الذي سيحصل عىل بطاقة خاصة«.

وأشــار إىل »عــدم تســجيل أي مضاعفات 
للملقحــن، وأن اللقاحــات املعتمدة جميعها 

آمنة ومقرة من منظمة الصحة العاملية«.
ويتصدر العراق قائمة البلدان العربية باعتباره 
البلــد األكثر تســجيال لإلصابــات والوفيات 

بفروس كورونا.
وأعلنــت وزارة الصحة والبيئــة، يوم الثالثاء 
املايض، املوقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا 

يف عموم العراق.
الــوزارة، يف بيــان تلقتــه »املراقب  وذكرت 
أنها »سجلت 12185 إصابة جديدة  العراقي«، 
بفــروس كورونــا، وتماثل 8547 شــخصا 

للشفاء«.
وأضافت أن »حاالت الوفــاة الجديدة بكورونا 
بلغــت 71 حالة يف عمــوم محافظات البالد«، 
الفتة إىل أن »االشــخاص الذيــن تلقوا اللقاح 

خالل 24 ساعة بلغ عددهم 111122«.
وسجل العراق يوم االثنن املايض، أكثر من 12 
ألــف إصابة جديدة بفــروس كورونا، يف رقم 
هو األعىل الذي يسجل يف يوم واحد منذ ظهور 
الوبــاء يف البالد، العام املــايض، بارتفاع لنحو 

ثالثة آالف إصابة عن حصيلة، األحد.
وزارة  تصدرهــا  يومية  إحصائية  وأشــارت 
الصحــة العراقية إىل اكتشــاف 12180 حالة 
إصابة جديدة بالفــروس بعد إجراء نحو 50 
ألف اختبار إصابة، كما ســجلت 60 وفاة ليوم 

واحد.
وحذرت وزارة الصحة العراقية بشــكل متكرر 
من مخاطر »انهيار« النظام الصحي بســبب 
عدد اإلصابــات املرتفع، وعزوف العراقين عن 

التلقيح.
ويف األســبوع املايض، قال مسؤولون صحيون 
إن »هنــاك زيــادة كبرة يف أعــداد اإلصابات 
ووصلنا ألرقام قياســية لم نشــهدها حتى يف 
بداية الجائحة«، عازين ســوء الوضع الصحي 
إىل »عدم التــزام املواطنن باإلجراءات الوقائية 

والتهاون بأخذ اللقاح«.
لكن يف اليومن األخرين، ازداد إقبال العراقين 
نســبيا عىل تلقي اللقاح، حيث وصل عدد من 
تلقاه، االثنــن، إىل 86 ألفا، مقابل أقل من 10 

آالف خالل األسابيع املاضية.
ووصــل مجموع اإلصابــات يف البالد إىل 1.56 
مليون إصابة، والوفيــات إىل أكثر من 18 ألفا 

فيما تلقى نحو 1.4 مليون اللقاح.
وأعلنت ســلطة الطران املدنــي، إلزام جميع 
العراقين املســافرين بإبراز شــهادة التلقيح 

الدولية إبتداًء من 1/10/2021.

نائل سعد  املدني،  الطران  وذكر رئيس سلطة 
عبد الهادي، يف بيان، ُنرش يوم األحد )25 تموز 
2021(، أنه استناداً لتوجيهات مجلس الوزراء 
خالل االجتماع املنعقــد بتاريخ 8/6/2021، 
تقرر إلزام جميع العراقين املسافرين إىل خارج 
العراق بإبراز الشــهادة الدولية للتلقيح بلقاح 
إضافة  وابتداًء من 1/10/2021،   19- كوفيد 

إىل متطلبات الدولة املراد السفر إليها. 

ويســتثنى من ذلك القرار »مــن لديه حاالت 
خاصة تمنع تلقيحــه أو املصابن خالل فرتة 
الشــهور الثالثة الســابقة )معززة بالتقارير 
اللجان املختصة ( وإلزامهم بجلب  الطبية من 
pcr سالب يثبت عدم إصابته بفروس  فحص 

كورونا عند سفره«، بحسب البيان. 
وبن أن ذلك التوجيه ســيكون »ملزماً لجميع 
رشكات الطــران العاملة يف البالد لغرض إبالغ 

جميع مسافريها«.
ودعت وزارة الصحة، مسبقاً مكاتب الخطوط 
الجوية عدم قطع أي تذكرة ســفر ما لم يربز 

املسافر بطاقة التلقيح من فروس كورونا.
وقال املتحدث باسم الوزارة سيف البدر، يف بيان 
ُنرش يف )9 نيســان 2021(، إن »وزارة الصحة 
تدعو مكاتب الخطــوط الجوية عدم قطع اي 
تذكرة ســفر ألي مواطن ما لــم يربز بطاقة 

التلقيح«.
البدر أضاف أن »وزارة الصحة ستقوم بغلق أي 
مول أو محل أو مطعم ما لم يتم حمل العاملن 

فيها بطاقة التلقيح«.
وتابــع: »وزارة الصحة ســتقوم بغلق كافة 
املستشــفيات االهلية واملختربات والصيدليات 
واملذاخر يف حال وجود أي من العاملن ال يحمل 

بطاقة التلقيح«.

بينمــا ُيعاني العراق من شــح يف مياه 
نهري دجلــة والفرات منــذ بدء فصل 
الصيــف الحايل، وما تــال ذلك من أزمة 
تؤكد  األهوار،  جفاف السيما يف منطقة 
مفوضية حقوق اإلنســان أن اكثر من 
30 الف فالح مصرهم مجهول بســبب 
األزمة الجفاف، مشــرة إىل أن أكثر من 
70% من مناطق املحافظة تعيش وضعاً 
كارثياً بسبب أزمة املياه التي طالت مياه 

الرشب.
وقال مديــر مكتــب مفوضية حقوق 
اإلنســان يف ديــاىل صالح مهــدي، إن 
»الحلول املوضوعة حتــى اآلن ملعالجة 
أزمة الجفاف ترقيعية، وهناك اكثر من 
70% مــن مناطق املحافظــة تعيش يف 
التي وصلت  االزمة  كارثي بسبب  وضع 
اىل مستوى عدم القدرة عىل تأمن مياه 
وأحياء كبرة واضطرار  قرى  يف  الرشب 
آالف االرس لحفر اآلبار لســد جزء من 
صالح  غر  بعضها  ان  رغم  احتياجاتها 
امللحية  الرتاكيز  بســبب  لالســتخدام 

العالية«.
وأضاف مهدي، أن »دياىل بحاجة لحلول 
جذريــة تبدأ من مفاتحــة دول الجوار 
واعتماد مبدأ تقاســم الرر يف مواسم 
الجفاف والســعي لتوقيع بروتوكوالت 
أو اتفاقيــات تســهم يف تحديد حصة 
وفق  املشــرتكة  االنهــر  من  العــراق 
القوانن الدولية«، مؤكدا أن »دياىل أكثر 
محافظــات البالد املتــررة من أزمة 
الجفاف وقد يتحــول الوضع إىل كارثة 

كبرة لو استمر دون حلول«.
وأشــار إىل أن »أكثر مــن 30 ألف فالح 
بسبب  دياىل  يف  مصرهم مجهول حالياً 
أزمة الجفاف بعد إلغاء موسم االستزراع 
الصيفي وربما سيلحقه الشتوي، ناهيك 
البساتن  الدونمات من  آالف  عن ترر 
املثمرة بســبب الجفاف الحاد الذي بدأ 
يهلك االشــجار وخاصة الحمضيات يف 

مناطق واســعة لعدم القدرة عىل توفر 
مياه السقي«.

وانخفاض  مياه  أزمة  العراق  ويشــهد 
يف مناســيب نهــري دجلــة والفرات، 
واألحواض املائية يف سدود البالد، بسبب 
قطع اإلطالقات املائيــة عىل األنهر من 

قبل دولتي تركيا وإيران الجارتن.
ووقع وزير املوارد املائية مهدي رشــيد 
الحمداني، مع نظره السوري تمام رعد 
مؤخراً، محراً مشــرتكاً لتنظيم ملف 

املياه بن البلدين.
وذكــر بيان للــوزارة تلقتــه »املراقب 
العراقي«، أنه »تم توقيع محر مشرتك 
الجمهورية  يف  املائية  املوارد  وزيري  بن 
املحر  وتضمن  والســورية،  العراقية 
تخص  التي  البيانات  تبادل  عىل  االتفاق 
واردات نهــري دجلة والفرات بشــكل 

دوري ويف حاالت الطوارئ«.
وأضاف أن »االتفاق تضمن أيضاً تفعيل 
املواقف  الفنيــة وتوحيد  اللجان  أعمال 
بشــأن الكميات الواردة من املياه )عند 
اىل  مشراً  الســورية«،  الرتكية  الحدود 
التعاون  تفعيل  اتفقا عىل  »الجانبن  أن 
املشــرتك وتبــادل الخــربات وتكثيف 
عقــد االجتماعــات الفنيــة واإلدارية 
بن الجانبن وتقاســم الــرر الناتج 
وتأثر  املائية  الــواردات  انخفاض  عن 

التغرات املناخية«.
وخالل فصل الصيف من كل عام يواجه 
العراق انخفاضا يف مناسيب نهري دجلة 
ما  تركيا،  ينبعــان من  اللذين  والفرات 

يؤثر عىل اقتصاد للبالد.
وتشــهد منطقة األهوار جنوبي العراق 
جفافا ينعكس تأثره عىل مصادر رزق 

سكانها.
ويقــول العراق إن املرشوعــات املائية 
الرتكيــة أدت لتقليص حصتــه املائية 
بغداد  أنقرة  تتهم  بينما   ،%80 بنســبة 

بهدر كميات كبرة من املياه.

األمركي  االحتالل  منذ  العراق  ويخوض 
عــام 2003 حرباً مغايــرة يف التكتيك 
أنها  مالمحهــا  من  يبــدو  واملضمون 
ستكون طويلة األمد بانخفاض معدالت 
إيــرادات نهري دجلــة والفرات بحوايل 
خالل  الطبيعية  معدالتهــا  عــن   %50
األعــوام املاضية، ليتســبب انخفاض 
مليار لرت مكعب واحد من املياه بخروج 
260 ألــف دونم مــن األرايض الزراعية 
املنتجة عن الخدمة، بحسب إحصائيات 
شبه رسمية. كما ويخرس يف ذات الوقت 

آالف املليارات املكعبة سنوياً.
هــذا اإلجراء دفع وزارة املــوارد املائية 

العراقيــة إلجراء مخاطبــات ولقاءات 
رسمية مع تركيا وإيران وسوريا بشأن 
كميات املياه الواصلــة إليه، وعقد لقاء 
مع الجانب الســوري وتم التواصل فنياً 
الرتكي لالتفاق عىل تقاسم  الجانب  مع 
بسبب  اإليرادات  قلة  عن  الناجم  الرر 
تغر املناخ حسب االتفاقية املوقعة بن 

الدول.
يف  تراجعا كبرا  العراق مؤخرا  وشــهد 
مناســيب نهري دجلة والفرات، خاصة 
يف املحافظــات الجنوبيــة، ممــا دفع 
بمنظمات حقوقية ونقابات إىل التحذير 
من آثــار كبرة عىل القطــاع الزراعي 

مياه  محطات  بعــض  توقف  واحتمال 
الرشب يف تلك املحافظــات، لكن وزارة 
املوارد املائية أكدت أن لديها خزينا مائيا 

مناسبا لهذا املوسم.
ويستهلك ُسكان العراق -البالغ عددهم 
نحو 40 مليون نسمة اآلن- ما ُيقدر بـ 
71 مليار مرت مكعب مــن املياه. وعام 
2035 سيصل عدد السكان إىل أكثر من 
تنخفض  أن  املتوقــع  ومن  مليوناً،   50
املياه السطحية إىل 51 مليار مرت مكعب 
ســنوياً بعد إكمال كل املشاريع خارج 

الحدود.
وبشأن ايرادات املياه القادمة من إيران، 

هناك تفاوت وقلة يف اإليرادات يف ســد 
حيث  السليمانية  بمحافظة  دربندخان 
وصلت إىل معــدالت متدنية جداً، وكذلك 
ســد دوكان يف املحافظة نفسها والتي 
وصلت نســبة االنخفاض فيه اىل %70. 
إال أن ديــاىل هي األكثر رضراً كونها من 
املحافظــات الزراعيــة املهمة ومصدر 
دياىل ســروان  نهر  يعتمد عىل  إروائها 
بحوايل 80%، وكذلك نهر دجلة نحو 19-

.%20
وتســبب انخفاض معــدالت اإليرادات 
املائية يف مناطق وســط وجنوب البالد 
-وتحديــداً األهــوار- بارتفاع نســبة 
رسعة  تباطؤ  إىل  باإلضافــة  امللوحــة 
جريان هذا املجــرى، مع احتمال تكرار 
جفاف الســنوات السابقة، السيما وأن 

معدالت التبخر عالية.
وشهدت األهوار خالل السنوات املاضية 
ما بن عامي 2003-2018 تراجعاً كبراً 
يف منســوب املياه حتى أصيبت بجفاف 
كبر، األمــر الــذي أدى إىل نفوق آالف 
الحيوانات واألســماك، وهجرة السكان 

املحلين بعيداً بحثاً عن مصادر املياه.
العراق  موارد  من   %30 األمطار  وتشكل 
املائية، يف حن تقدر كميات مياه األنهار 
املمتدة من تركيا وإيران 70% بحســب 

املديرية العامة للسدود بالعراق.
وعن انعكاسات ارتفاع درجات الحرارة 
عىل شــّح املياه وقلة تساقط األمطار، 
من  العراق  يحتاجهــا  التــي  والكمية 
أن  اســرتاتيجيون  خرباء  يتوقع  املياه، 
كبراً  ارتفاعا  واملنطقة  العراق  يشــهد 
الحرارة وباســتمرار موسم  يف درجات 
لتزيد  الخريف،  لنهاية موســم  الصيف 
هذه الضغــوط املناخية مــن احتمال 
مستقبل أكثر سخونة وجفاًفا يف البالد، 
وســتزيد حاالت التبخر من املسطحات 
املائية العراقية سواء الطبيعية كالثرثار 
وبحــرة الحبانية أو خزانات الســدود 

مما يقلل من الخزين اإلسرتاتيجي الذي 
يعتمــد عليه العــراق يف تغطية نقص 

التصاريف الواردة من تركيا وإيران.
وســيزداد أيضــاً التبخر مــن الغطاء 
األخر مما يزيد مــن حاجته اىل مياه 
الــري، وســترتك تغرات املنــاخ عدداً 
يتعلق  فيما  والخارسيــن  الرابحن  من 

بإمدادات املياه.
ويقّر كبار خرباء السياسات املائية بأّن 
العراق هو الطرف الخــارس يف املعادلة 
املائية إذا اســتمر الجفــاف ألكثر من 
الجوار  دول  تحكم  باســتمرار  موسم، 
املائي باملياه، والتقاسم غر العادل لها، 
مؤكدين حاجة العــراق إىل أكثر من 50 
مليار مرت مكعب مــن املياه كحد أدنى 

لتلبية متطلباته املائية.
وقــد أدى معدل االنخفــاض الحايل إىل 
مخاوف يف العراق من نقص كمية مياه 
نهر دجلة إىل نصف الكمية، بعد أن بدأت 
تركيا تشغيل سد إليسو الذي انتهت من 
بنائه يف كانون الثاني 2018، مما عّجل 
ووضع  املياه،  منســوب  انخفاض  من 

العراق أمام مشكلة حقيقي.
ولم يتم التوصل حتــى اآلن مع العراق 
باتفاق يف حســم نتائج بناء الســدود 
توافق  بــن تحقيق  يف مجاالت ترتاوح 
دولتي  من  لكل  املستدامة  التنمية  حول 
املنبــع، وكونهــا مربرة بشــكل عام 
والسياسية، وبن  االقتصادية  بفوائدها 
السدود  هذه  إلنشــاء  العراق  معارضة 
بتحكمها الشبه الكامل بتصاريف املياه 
إليــه، وألرضارها البيئيــة ومخاطرها 
يف زيــادة النشــاط الزلــزايل باملنطقة 
التكتونية  الصفائح  حركة  من  ســواء 
باملنطقة  والصدوع  الفوالق  وتنشــيط 
القريبة من مواقع هذه الســدود أو من 
 Induced الهــزات األرضية املســتحثة
الخزانات  التي تســببها   ))Seismicity

الكبرة لهذه السدود.
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  ١٨٩٩ - التوقيع على »إعالن الهاي« الذي يقضي بحظر استعمال الغازات السامة في الحروب.
  ١٩٠٠ - اغتيال ملك إيطاليا أوبيرتو األول على يد »جيتانو بريشي« الذي أطلق الرصاص عليه في منزا.

  ١٩٢١ - أدولف هتلر يتولى رئاسة حزب العمال القومي االشتراكي األلماني.
  ١٩٤٥ - البحرية اليابانية تغرق السفينة الحربية »إنديانابوليس« في أسوأ خسارة من نوعها في تاريخ البحرية األميركية.

  ١٩٥٧ - تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تمــوز29من ذاكرة االيام

»كارثــة« ُتحيــق بالعراقييــن علــى وقــع لهيــب الصيــف
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املراقب العراقي /بغداد 
ال تــزال عمليات االبتــزاز االلكرتوني تشــكل خطرا عىل 
مســتخدمي منصات التواصل االجتماعــي لكن الرشطة 
املجتمعية ومن خالل عملها امللحوظ يف العديد من املناطق 
اســتطاعت ابطال العديد من تلك املحاوالت واخرها اعادة 
مبلغ ٥ آالف دوالر المراة ابتزها شــخص يف بغداد يف جهد 

تشكر عليه من قبل الجميع .
وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت )املراقب العراقي( نسخة 
منه: ان إحدى مفارز الرشطة املجتمعية بالعاصمة بغداد 
تمكنت من إعادة مبلغ ٥ آالف دوالر اىل امراة وإنهاء حالة 

ابتزاز مارسها أحد األشخاص بحقها.
وأضاف: وتتخذ بحق املبتــز اإلجراءات الالزمة بعد قيامها 

بحذف محتوى االبتزاز وتأمني حســاب املراة ، حيث حاول 
الشخص استغاللها عرب تهديدها بنرش صورها الشخصية 
عىل مواقع التواصل االجتماعي بالحصول عىل )ســيارة( 

منها.
وختم : وهذا ما أكدته رســائل التهديد واالبتزاز التي كان 

يرسلها املبتز لضحيته.

الشرطة المجتمعية وإبطال محاوالت االبتزاز   عني املراقب

ارضاب عمال النظافة يف ميسان للمطالبة برصف رواتبهم املتأخرة
تظاهر العرشات من عمال النظافة يف ميسان امام مديرية البلدية وسط مدينة العمارة، واعلنوا االرضاب عن العمل ، للمطالبة 

برصف رواتبهم املتأخرة منذ شهرين .

صورة
وتعليق

تعاني إهماالً كبيراً وزحاماً شديداً 
مداخل »العاصمة« تفتقر إلى المقومات الجمالية والعمرانية

املراقب العراقي/ متابعة ...
البد من القول ان مداخل بغداد املتعددة 
أُقيمت وشيدت بعيداً عن معايري وأسس 
املدينة  بواقع  املرتبط  العمارة  جماليات 
العالم  عواصم  معظــم  ففي  البرصي، 
ومدنها املهمة خاصة التي تقع يف البلدان 
املتحرضة، لم تهدف مداخل املدن الحياء 
روح الجمــال يف تصميمها كهدف اويل 
فحســب، بل اىل تحقيق وظائف آخرى 
تناسبها  ومدى  والتاريخ  باالمن  ترتبط 
مع حجــم ونوعية وســائل املواصالت 

والنقل . 
أكثــر من مدخل بــري وجوي  لبغداد 
عن  حديثنا  ســنخترص  لكننا  وبحري، 
املداخل الربية، السيما انها ترتبط بشكل 
يســتقبل  جميعاً  باملحافظات  عضوي 
ويــودع يوميــاً اآلالف مــن الداخلني 

واملغادرين العاصمة. 
كل هــذه املداخــل تفتقر اىل ابســط 
والعمرانيــة،  الجماليــة  املقومــات 
وللمواطن الحق ان يرى مدخل عاصمته 
بأبهى صورة وله الحق أيضاً أن يتباهى 
بمداخــل عاصمته، مقارنــة بمداخل 
العواصم االخــرى، خاصة عواصم دول 

الجوار عىل اقل تقدير . 
لكن مــا يؤلــم، ان يتحــول الحلم اىل 
كابوس يجثم عىل رقبة مداخل العاصمة 
ويســتوطن  بالقبح  الذائقة  وتصطدم 
فكرك ومخيلتك يف زمن ما قبل اكتشاف 

البرتول، فالشوارع ضيقة وتتكدس عىل 
فيها  النفايات، وتكثر  الرتابية،  جوانبها 
املطبات والحفر التي صنعتها السيارات 
الثقيلة، نتيجة الفساد يف تعبيد الطرق، 
وســوف تخدش ذائقتك االالت واالدوات 
يعرضها  التي  املســتهلكة،  االحتياطية 
والتفســيخ(  )التصليح  اصحاب ورش 

عىل امتداد الفضاء الفاصل بني الشارع
 ومحالهم. 

اضف اىل ذلك عدم وجود االنارة الكافية 
ليالً، ويفتقر الطريق من التشــجري او 
منطقة خرضاء قبل دخول املسافر وبعد 

ان يمر من تحت السيطرة العسكرية . 
هذا االنطباع يخلق فجــوة ثقافية بني 
الفجوة  املواطن والعاصمة وتتسع هذه 
كلمــا تحققت رؤيته بأن هذه ليســت 
بغداد، التي قرأ عنها أو تراءت صورتها 
يف االحــالم، مدينة تســورها الحدائق 
واملتنزهات الطافحة بالخرضة، ترتاقص 
أشــجارها عىل موسيقى واغان طربية 
وتهتز اغصانها، كلما صدحت املوسيقى 
يف دار االوبــرا او الباليه، بل ســيجدها 
يف  املرتســب  للخراب  طبيعيا  امتــدادا 
مداخلهــا، بل اكثر قتامة ومأســاوية 
حتى نصــل اىل مرحلة فقدانها لهويتها 

املدينية.
فأين امانة بغداد والحكومة املركزية من 

هذا القبح والخراب؟
كل مــن يخرج مــن العاصمــة بغداد 

او يدخــل لها، ســيالحظ أن شــوارع 
كبريا  اهماال  تعاني  مداخلها  العديد من 
وزحامات شــديدة، االمر الذي ييسء اىل 

الوطن واملواطن يف آن واحد.
فلــو أن احــداً توجــه اىل املحافظات 
الجنوبيــة ووصل اىل جــر دياىل عىل 
كثرية  زحامات  ستواجهه  املثال،  سبيل 
وشوارع مليئة بالحفر واملطبات، واالمر 
نفســه ان توجه اىل محافظات الفرات 

االوسط.
الغريب ان أية دولة تهتم غاية االهتمام 
بعاصمتها، ألنهــا تمثل نواة تحرضها 
وتقدمهــا، خاصة انهــا تضم مقرات 
وغريها،  الحكومية  والوزارات  الحكومة 
االمر الذي يجعلها محطاً ألنظار جميع 
الوفود القادمة من شتى مناطق العالم.

من هنا يسوؤنا جداً أن نرى هذه املداخل 
او العديــد منها تعاني شــوارعها من 
انتشــار الحفر واملطبات بســبب سوء 
او  للرشوط،  الخاضــع  غري  )التبليط( 
نتيجة مرور الشاحنات ذوات الحموالت 
الكبرية التي مــن املفروض أن تمر عرب 
عبوره  املســموح  الوزن  تحدد  موازين 
عىل الطريق. لــذا وخدمة للصالح العام 
العمل عىل  العاصمــة  امانة  من  نرجو 
حل مشكلة املداخل املذكورة، عرب اكساء 
الشوارع باالســفلت وانارتها وتشجري 
توزيع  الوســطية، فضال عن  الجزرات 

عالمات الداللة عىل طول الطريق.

املراقب العراقي/ متابعة...
بعد ان أصبحــت ظاهرة مســتهجنة أعلنت وزارة 
الصحة والبيئة، امــس األربعاء، عن إجراءاتها تجاه 
مراكز التجميل والتغذية غري القانونية، فيما أشارت 
إىل أن مفارزهــا تعمل عىل متابعة ومحاســبة تلك 

املراكز.
وقال املتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن “الوزارة 
تعتمد عدداً من الضوابط والسياقات قبل افتتاح اي 
مؤسســة صحية غري حكومية”، مبينــاً أن “لجاناً 
من الــوزارة تتوىل مهمة متابعة موقــع العيادة أو 
املستشــفى أواملركز للتأكد من توافر الرشوط قبل 

االفتتاح”.
وأضــاف، أن “هنــاك متابعة حثيثة لتلــك املواقع 
بعد افتتاحها وهناك عــدد كبري من مراكز التجميل 
والتغذية وغريها مخالفة للقوانني”، مشــرياً إىل أن 
“دائرة التفتيش والنقابــات يف الوزارة بالتعاون مع 
الجهــات األمنية تعمل عىل متابعة ومحاســبة تلك 

املؤسسات”.
املطلوب مراقبة اكرب من قبل املؤسســات الحكومية 
الغــالق املخالفني وعدم االكتفــاء باصدار البيانات 

الصحفية دون اجراءات حقيقية .

الشــعبية  االوســاط  تابعــت 
واملجتمعيـــة تداعيات حادثـــة 
الدراســات  طالبات  احدى  فصل 
العليا يف جامعـــة بغداد بســبب 
غشــها يف االمتحانات الحضورية 
السياســيني  احــد  وتدخـــل   ،
مقعدهــا  اىل  الطالبــة  العــادة 
النيابية  عالقاته  مستغال  الدرايس 

والسياسية.
حيث قررت عمــادة كلية الرتبية 
الرياضية يف جامعة بغداد ، مجمع 
وفصل  قيــد  ترقني   ، الجادريــة 
بعد  العليـــا  الدراســات  طالبة 
ثبوت حالة الغش عليها لقيامهـا 

باســتخدام سماعـــة اذن خالل 
الحضوري.وتفاعلت  االمتحــان 
التواصــل  ومواقــع  منصــات 
حادثـة  مع  رسيعـا  االجتماعـي 
الغش يف االمتحانات الجامعيـــة 
، حيث شنت موجـة  الحضوريـة 
انتقــادات حادة طالــت الطالبة 
والســيايس معا وهو نائب اسبق، 
املجتمعية  االوســاط  عدت  فيما 
واالكاديميـة هذه الحادثـة بانهـا 
احدى معوقــات الرصانة العلمية 
والتي  العراقيــة  الجامعــات  يف 
تشــدد عليها وزارة التعليم العايل 
ووزيرها الحايل .وتعود مالبسـات 

االروقة  شهدتهـــا  التي  الحادثة 
الحايل  االسبوع  مطلع  الجامعيـة 
، اىل قيــام الطالبــة  وهي فتاة 
منصات  عرب  مايعرف  او  اعالنات 
التواصل االجتماعــي بـ » بلوغر 
، فانشيستا » بادخـــال سماعة 
غش اثناء االمتحانات الحضورية، 
عمادة  لتقرر  بالصدفة،  وكشفها 
كلية الرتبيــة الرياضية يف جامعة 
بغداد مجمــع الجادرية ، احالتها 
اىل مجلس تحقيقي لغرض ترقني 
ناشطون  .وانتقد  وفصلها  قيدها 
ومدونون الطالبــة املدانة بالغش 
، وقالوا انهـــا كانت قد شــنت ، 

عرب حســابها الشخيص يف منصة 
انستغرام، حملة اعالمية ساخنـة 
الطلبة  زمالئهـــا  مطالبات  ضد 
االلكرتوني،  االمتحــان  باجــراء 
االمتحانات  باجراء  فيهـا  طالبت 
بشــكل حضوري دعمــا لتوثيق 
كل  وليأخذ  العلميــة  الرصانــة 

مجتهد نصيبه .
لكــن اوســاطا مجتمعية اخرى 
قالت ان » الطالبة الفانشيســتا » 
هي نفسهـا مدير حملة انتخابية 
يستعد  الذي  السياسييـــن  الحد 
لخوض غمــار االنتخابات املقبلة 
، وقــد اتصلت به فــور ضبطها 

 ، االمتحان  خالل  بالغش  متلبسة 
اسبق  نائب  وهو  السيايس  ليبادر 
لالســتعانة بعالقاته النيابية فتم 
اعادة سماعتها لها والغاء املجلس 

التحقيقي املشكل بحقها .
وازاء ذلك ، تداولت مواقع ومنصات 
التواصــل االجتماعــي صــورة 
انتقادات  موجــة  اثارت  ميدانية 
الذعـــة جمعت أحــدى طالبات 
الدراســات العليا والنائب االسبق 
حيدر املال يف مكتب الوكيل العلمي 
لوزارة التعليــم العايل ، تزامنا مع 
حادثـــة غش إحدى الطالبات يف 
اإلمتحانات الجامعية الحضورية .

املراقب العراقي/ متابعة...
نظرا لرتدي الواقع الخدمي واالنقطاع املستمر 
للتيــار الكهربائي كان البد مــن وجود بديل 
درجات  وارتفاع  الالهــب  الحر  للخالص من 
الحــرارة فوق معدلها حيــث تصل اىل )٥0( 
درجة مئوية او اكثر يف بعض األحيان، ال توجد 
وسيلة ســوى االنهار وقضاء سويعات فيها، 
وبالرغم ما تحتويه من امراض وفريوســات 

مختلفة.
لجأت مجموعة من شــباب البرصة إىل شط 
ارتفاع  العرب والنــوم يف مياهه هرباً مــن 
درجــات الحرارة مــع دخول شــهر تموز 

وانقطاع التيار الكهربائي.
تلك املجموعة الشــبابية يحاولون االسرتخاء 
الظهــرية عىل وجه  لالبتعــاد عن حر  نوماً 
الخصوص، رغــم ما ينطوي عــىل ذلك من 

مخاطر.
يذكــر ان وزارة الداخليــة يف الصيف املايض 
اتخذت إجــراءات ملنع ظاهرة الســباحة يف 

األنهار.
وقــال املتحدث باســم وزارة الداخلية اللواء 
خالد املحنا ، إن “وزارة الداخلية تويل اهتماما 
بهذا املوضوع، ألنه تم تســجيل العرشات من 
حاالت حوادث الغــرق، التي تحدث يف األنهار 
خــالل هذه الســنة”، الفتــاً إىل أن “الوزارة 
وجهــت الرشطة النهرية بمنع األشــخاص 
من الســباحة يف النهر، وكذلك قيام الرشطة 
املجتمعيــة بتوعيــة املواطنــني الراغبني يف 
الســباحة من خالل وضع برنامج تثبت فيه 
إشارات تشري إىل خطورة السباحة يف األنهار، 
مع تثقيف وتنبيه الناس من ممارســة هذا، 
ووضع قطع داللة وحبال للمنطقة املســماة 

شعبياً )الْكَياْش(”.
وأوضح أن “هذه اإلجــراءات متبعة يف بغداد 
وبقيــة املحافظات “، مؤكــداً أن “الرشطة 
أنها  األنهــار عىل  الســباحة يف  تتعامل مع 
مخالفــة ويعتقل من يقوم بهــا ويحال إىل 

القضاء”.

املراقب العراقية / بغداد
لقــد ســمعنا وقرأنا يف الصحف عن اســماء 
وهمية يف قوائــم رواتب الرعاية االجتماعية او 
التقاعد واعتقدنا انها اقىص ما يمكن ان يحدث 
يف الدوائر الحكومية لكن وجود اسماء وهمية 
يف قوائم رواتب احدى الكليات االهلية  فذلك امر 
مخزي لكون الكليات هي مصدر بناء العلم يف 
جميع انحــاء العالم ويجب ان تتحىل بالنزاهة 
لكن الفســاد املايل واالداري الــذي غزا دوائر 
الدولة هو الســبب الرئيس يف ذلك حيث ذكرت 
هيئــة النزاهة االتحاديَّة يف بيــان لها اطلعت 

عليه )املراقب العراقي( انها ضبطت  أســماء 
وهميَّة يف أوامر تعيني تدريسيني وعقود خدمٍة 
كربالء.  محافظة  يف  األهليَّــة  الكليَّات  باحدى 
وأشارت دائرة التحقيقات يف الهيئة، يف معرض 
حديثها عن تفاصيل العمليَّة، إىل:« ان مالكات 
مكتــب تحقيق الهيئــة يف املحافظة، ضبطت 
أوامر تعيني لتدريسيني وعقود خدمة يف إحدى 
الكليات  األهليَّة الجامعة«، ُموضحًة أن العمليَّة 
أســفرت عن ضبط أســماٍء وهميٍَّة ألساتذٍة 
لعام 201٥،  الرواتب تعود  لة يف قوائم  ُمســجَّ

بالرغم من كونهم ليسوا عىل مالك الكليَّة.

املناشدات ملواطنني، يطالبون  العديد من  وصلت 
فيها نقابة االطبــاء ووزارة الصحة بوضع حد 
ملــا وصفوه بجشــع بعض االطبــاء . وذكرت 
هــذه املناشــدات أن هناك الكثري مــن االطباء 
يتقاضون مبالغ ماليــة كبرية من املرىض لقاء 
املبالغ املذكورة تصل  الكشف عليهم، مبينني أن 
اىل خمســني الف دينار للمريض الواحد. ونوهوا 
بأن االمر ال يتوقف عند هــذا الحد فقط، وانما 
هناك الكثري منهم يسلكون طرقا ملتوية الفراغ 
جيب املريض مــن خالل توجيهه الجراء تحاليل 
و)ســونرات( قد تكون غري رضوريــة احيانا 
بشــهادة بعض االطباء الذين يؤكدون أن بعض 
االمراض يكفيها الفحص الريري فقط ، ناهيك 
املذكورة يف  التحاليل  عن ارصارهم عىل اجــراء 

مختربات معينة او رشاء العالجات من صيدليات 
هم يعينونها. وتساءل املواطنون عن دور نقابة 
االطباء او الوزارة يف الحد من هذه الظاهرة التي 
باتت تشــكل حمال ثقيال عىل املريض وذويه، اذ 
تحتاج االرسة اىل مــا ال يقل عىل حد قولهم عن 
ربع مليون دينار يف حــال مراجعتها لطبيب يف 
املثال لعالج مريضها، وهذا  الحارثية عىل سبيل 
ما ال يمكن توفريه من قبل اغلب االرس، إال اللهم 
ان لجــأت اىل االقرتاض او بيع بعض حاجياتها، 
خاصة ان تطلب املــرض العديد من املراجعات. 
من هنا طالبوا الجهــات املذكورة بتنظيم عمل 
العيــادات وتحديد اجور معقولة للكشــف عن 
املرىض، بما فيها اجور املختربات واسعار االدوية 

املستوردة وغريها يف الصيدليات .

مراكز التجميل والتغذية 
مخالفة للضوابط

شط العرب يعوض دور الكهرباء بتحوله
الى مكان للسباحة والنوم !

اسماء وهمية في قوائم رواتب
احدى الكليات االهلية !

أجور الكشف عن المرضى... مرة اخرى !

أهالي حي البساتين يطالبون ببناء مدرسة ألبنائهم

استياء شعبي من تدخل سياسي في قضيـة فصل
»فانشيستا« غشت في االمتحانات الجامعـية

املراقب العراقي/ بغداد
لفيف من أهايل منطقة حي البســاتني قرب 
مجمع الشــقق الســكني واملناطق الزراعية 
وزارة  بغداد, طالبــوا  يف  العشــوائي  والحي 
الرتبية من خالل رســالتهم التي تســلمتها 
لســد  جديدة  مدارس  ببناء  املفتوح«  »الباب 
النقص الحاصل يف ابنيتهــا التي تعاني منها 

املنطقة منذ أمد بعيد.
واوضحوا يف الرسالة، ان املنطقة تخلو من اي 
مدرسة، ســوى مدرسة حكومية وحيدة تقع 
ثالثيا،  دواما  وتتضمن  السكني  املجمع  داخل 
ثانوية خاصة  لالبتدائية وواحــدة  اثنتني  اي 
بالبنات, االمر الذي أثر بشــكل كبري يف تدني 
نتيجة  والتالميذ،  للطلبة  الدراسية  املستويات 

قرص االوقات املخصصة لتلقي الدروس, فضال 
عن عدد الطلبة الكبري يف الصف الواحد, ما أثر 

سلبا يف نسبة الناجحني  فيها. 
الرتبية  من هنا فإن االهــايل طالبــوا وزارة 
بالتنسيق مع وزارة البلديات لتخصيص قطعة 
ارض لبناء مدرســة أخرى او وضع كرفانات 
فيها، اىل أن يتم الوصــول اىل حل رسيع لهذه 

املشــكلة املزمنــة, وبالتايل انقاذ مســتقبل 
التالميذ وتجنيبهم الفشل.

ونوهوا يف الرســالة، بأن مدرســة اهلية تم 
افتتاحها يف املنطقة، بيــد ان أكثر االهايل من 
يتعذر عليهم  الذيــن  املحدود  الدخل  اصحاب 
تحمــل التكاليف الدراســية املتوجب عليهم 

دفعها لقاء قبول ابنائهم يف املدرسة.
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تختبر رشكة تويرت حاليا خاصية جديدة لتنبيه 
املسبتخدمني بأن حسباباتهم قيد الحظر أو قيد 
الغلق وأنها عىل وضعية التصفح فقط.وحسبب 
موقبع »ذا فريج«، هبذه الخاصية الجديدة تأتي 
كرد فعل من تويرت لتعرف املستخدمني بخرقهم 
لسياسبة املوقع مثل كتابتهم لتغريدات مسيئة 

أو مروجبة للتطرف.وعنبد تفعيبل الخاصيبة، 
تظهر أعبىل صفحة تويبرت للمسبتخدم، وأثناء 
تفعيلهبا يحظبر عبىل املسبتخدم القيبام ببأي 
تغريدات، أو إبداء اعجاب أو مشباركة تغريدات 
أخرى عىل حسبابه الخاص.معرفة عدد محدود 
من مستخدمي تويرت، عر كافة أنظمة التشغيل 
ios و أندرويد، ومتصفحات الشبكة العنكبوتية 
تويبرت  رشكبة  الحاسبوب.ودفع  ألجهبزة 
لتطويبر هبذه الخاصية، تلقيها إلشبعارات من 
مسبتخدمني بتفاجئهم من تعرض حسباباتهم 
للحظبر أو الغلبق ملجبرد قيامهبم بالتغريبد أو 
متابعة حسابات أخرى.وحققت شبكة »تويرت« 
يف الربع الثاني من السنة الجارية أرباحاً صافية 
وإيبرادات أفضبل مما توقعه املحللون، سبّجلت 

أداًء أفضل من املنتظر.

روسيا تطور »كبسوالت« رقمية 
لنقل البيانات بأمان

خاصية جديدة من تويتر تتنبأ 
بالغلق أو الحظر

ذكبرت وسبائل إعبام روسبية أن الخبراء يف 
البباد يعملون عىل مرشوع تطوير »كبسبوالت 
الزمبن الرقمية« التي يمكن مبن خالها حفظ 
ونقل البيانات بطرق مشبفرة وآمنة.وأشبارت 
الخدمبة الصحفيبة لهيئبة املببادرة الوطنيبة 
الروسبية للتكنولوجيا املتقدمبة إىل »أن الخراء 
التابعبني لهبا يعملبون حاليبا عبىل تطوير ما 
مشبفرة  رقميبة  زمنيبة  بكبسبوالت  يسبمى 
بقنيبات blockchain، سبتمكن مسبتخدميها 
مبن حفبظ البيانبات الرقميبة مثبل كلمبات 
املبرور ومفاتيح محافظ البيتكون بشبكل آمن 
وإرسبالها إىل اآلخرين«.ومن جانبه أشار مدير 
املبرشوع الجديبد، دميبرتي إيزفيكبوف إىل »أن 
الخبراء يف جامعبة لومونوسبوف الحكومية يف 
موسكو يتعاونون مع الخراء يف معهد موسكو 

الحكومي للعاقات الدولية وخراء من الجامعة 
الوطنية للبحوث النووية يف روسبيا عىل تطوير 
موقبع إلكرتوني خباص يمكن للمسبتخدمني 
أن يخزنبوا فيبه املعلومبات بطريقبة مشبفرة 
ليتمكنوا من إرسبال تلك البيانات إىل أشبخاص 

آخرين فيما بعد.

أعلنبت رشكبة ألفابت املالكبة لب غوغبل، عماق محبركات البحث 
يف العالبم، تحقيبق إيبرادات وأرباح فصليبة قياسبية بفضل قفزة 
يف اإلنفباق عىل اإلعانات وسبط طفرة يف تسبوق املسبتهلكني عر 
اإلنرتنت.وذكبرت شببكة »يس إن ببي يس« األمريكيبة أن إيبرادات 
ألفابت من اإلعانات عبىل غوغل ارتفعت بنحو 69% يف الربع الثاني 

من العام الجاري إىل 50.44 مليار دوالر.
وقفبزت إيبرادات إعانبات الفيديو عبىل منصة يوتيبوب بب%83.7 
عىل أسباس سبنوي إىل 7 مليارات دوالر يف األشبهر الثاثبة املنتهية 
يف 30 يونيبو، مع اسبتمرار املعلنني يف اسبتخدام املوقع للوصول إىل 

املشاهدين ىف املنازل أثناء جائحة فريوس كورونا.
وبلغبت األرباح يف الربع الثاني 18.5 مليار دوالر متجاوزة املسبتوى 
القيايس السابق البالغ 17.9 مليار دوالر الذى سجلته يف الربع األول.

إنستغرام يطور إحدى
 خدماته األكثر شعبية

إيرادات إعالنات غوغل تتخطى 
50 مليار دوالر خالل 3 أشهر

يعمل موقع التواصل االجتماعي »إنستغرام« عىل إحداث تطوير يف إحدى 
الخصائص املوجودة واملسبتخدمة عىل التطبيق، والتي حظيت بشبعبية 

كبرية بني املستخدمني.
فبحسبب ما نقلت رشكة »فيسبوك« املسبؤولة عن تطبيق »إنستغرام«، 

 .Reels فإن تطبيقها سيزيد من طول مقاطع الفيديو املعروفة بب
ويزيبد التطبيق مدة هبذه الفيديوهات من 30 ثانية إىل دقيقة، لتسبمح 

للمستخدمني بحرية أكر يف إنشاء املقاطع املصورة.
يذكر ببأن ميزة مقاطع الفيديو القصرية الب Reels، تم إطاقها الصيف 

املايض، وهي متاحة لجميع مستخدمي التطبيق.
وكان تطبيق »تيك توك« قد أعلن يف وقت سبابق عن تطوير ميزة تسمح 

بتحميل مقاطع فيديو طويلة.

أعلنبت رشكبة »سبوني« اليابانية، عن 
 »ZV-E10« الفيديبو  كامبريا  إطباق 
ذات العدسبة القابلبة للتبديبل التبي تم 
الفيديو.  ملدونبي  تصميمهبا خصيصباً 
وتأتبي هذه الكامريا بعبد عام واحد من 
عدسبة  ذات   »1-ZV« كامبريا  إطباق 

ثابتة.
كامبريا  األسباس  يف  الكامبريا  وتشببه 
»Alpha 6400« مبع إزالة بعض امليزات 
املبتدئبني،  أبسبط ولتناسبب  لتشبغيل 
وإضافة بعض امليبزات املركزية ملدوني 
تحتوي  للمواصفات،  الفيديو.بالنسببة 
 “APS-C” الكامريا عىل نفس مستشعر

بدقة 24.2 ميغابكسبل الذي تستخدمه 
 “a6000” سبوني يف كامريات سلسبلة
منذ عدة سنوات حتى اآلن، كما أنه قادر 
عىل تسبجيل مقاطبع فيديبو بدقة ”4 
K“ بمعبدل يصبل إىل 30 إطارا يف الثانية 

بمعدل 4: 2: 0 بمعدل 8 بت.
كما تدعبم الكامريا التصويبر يف ملفات 
و   “S-Log2” باسبتخدام  تعريبف 
”S-Log3“ و ”HLG“ اللتقباط نطباق 
ديناميكبي أوسبع، وقبد تبم اسبتبدال 
كامبريا  يف  لإلمالبة  القابلبة  الشاشبة 
”a6400“ بشاشبة مفصليبة جانبيبة 
تنقلب وتتحبول إىل االتجباه اآلخر، كما 
تحتبوي عىل مفتاح بسبيط للتبديل بني 
الصور الثابتة واألفبام ووضع الفيديو 
بالحركبة البطيئبة، ولن تأتبي الكامريا 

مزودة بفاش.
وتأتبي الكامبريا ببزر تسبجيل فيديبو 
ببارز يف الجبزء العلبوي، ممبا يسبهل 
ببدء التسبجيل، ويمكنبك اآلن التحكبم 
العدسبات  التكببري والتصغبري عبىل  يف 
التكببري والتصغبري  آليبات  باسبتخدام 
اآللية باستخدام مفتاح منزلق حول زر 

الغالق.

سوني تطلق كاميرا ثورية 
مخصصة لمدوني الفيديو

اكثر من مليار مستخدم لكلوب هاوس في خطر !
تداول بعض مسبتخدمي موقع 
التدوينبات القصبرية »تويبرت« 
تفاصيبل مبزاد ألرقبام هواتف 
3.8 مليار شخص حول العالم، 
تم االستحواذ عليها من تطبيق 

كلوب هاوس.
وكتب أحبد املغردين عىل تويرت: 
»تخيبل أن تجبد رقبم هاتفبك 
ضمبن صفقة كبرى تطرح يف 
مزاد علني، هذه ليسبت مزحة، 
لكنبه إعان متبداول عىل نطاق 

واسع«.
ونرش مغبردون تفاصيبل مزاد 
مليبار   3.8 هواتبف  ألرقبام 
تبم  العالبم،  حبول  شبخص 
االسبتحواذ عليهبا مبن تطبيق 
»كلبوب هباوس«، ومبن املقرر 
أن يحبدث املزاد يف يبوم 4 ايلول 
القادم، والبذي يصادف الذكرى 

الب 23 لتأسيس جوجل.
وبحسبب ما نرش املغردون فإن 
قراصنبة أعلنبوا عن املبزاد عىل 
شبكة »الويب املظلم«، مؤكدين 
أن أرقام الهواتف تشبمل أرقام 
الثابتبة،  املحمولبة،  الهواتبف 

مهنيبني،  وأرقبام  الخاصبة، 
وتصنف جميعهبا وفقا لرتتيب 
شبخص  لبكل  ودويل  وطنبي 

ومنظمة.
أرقبام  أن  القراصنبة  وأضباف 
الهواتف تمت مزامنتها بشبكل 
تلقائبي، بحيبث إذا أضاف أحد 
مسبتخدمي »كلبوب هباوس« 
رقم هاتبف جديد، يضم إضافة 
الرقم تلقائيا إىل قاعدة البيانات 

الرسية الخاصة بالتطبيق.
ويمكن الوصبول إىل هذا العالم 
الخفبي من اإلنرتنبت من خال 

خدمبات خاصة مثبل متصفح 
)TOR- تبور( البذي يسبتعمله 
العديد من مستخدمي اإلنرتنت 
كأفضبل طريقبة للبقباء عبىل 
املتصفبح  الشبخص  هويبة 

ومكانه مجهولني.
تكنولوجيبا  خببري  يقلبل  وال 
املعلومبات، تامبر محمبد، من 
خطبورة األمر وجديته، الفتا أن 
الويبب املظلبم مبيء بمثل هذا 
النوع مبن الجرائم اإللكرتونية، 
ومؤكبدا صعوبة تعقبب أمثال 

هؤالء القراصنة.

جهاز هوائي جديد لتنقية األنهار من آثار البقع النفطية
حصل علماء األحياء يف جامعة تومسبك الحكومية غرب سيبرييا 
عىل براءة اخرتاع ألجهزة هوائية ال مثيل لها يف العالم ستسبتخدم 

يف تنقية مياه األنهار من آثار البقع النفطية.
وذلبك باسبتخدام التكنولوجيا البيئية ويتوقبع أن تدخل األجهزة 

األسواق الروسية واألوروبية عامي 2022 – 2023.
ورصح بذلك لوكالة »تاس« الروسبية رئيبس املعهد البيولوجي يف 

الجامعة، دانيل فوروبيوف.
وقبال العالم إن الجهباز الهوائي املسبمى بالحاجبز الهوائي يتم 

وضعه يف قاع نهر أو جدول ليواجه تيار املاء املتدفق فيه.

ويقوم الجهباز عىل مبدأ التعويم عندما يلتصبق الزيت بفقاعات 
الهواء التي تصعد إىل سبطح املاء، حيث يمكن جمعها باستخدام 
شببكات خاصة. وخافا لتكنولوجيا التنقية فإن هذه الطريقة ال 
تتطلب استخدام عوامل كيميائية أو بيولوجية، مما يجعل التقنية 

آمنة عىل البيئة.
وقبال، فوروبيوف إن الحاجز الهوائي جاهز وقد تم الحصول عىل 
براءة اخرتاعه، وما هو مطلبوب اآلن هو إطاق إنتاجه الصناعي 

وعرض نموذج جاهز منه عىل سوق األجهزة واملعدات البيئية.
وأوضبح، فوروبيوف قائبا:« إننا سبنعرض منتجنا عىل رشكات 

النفط والجهات التي تعمل عىل إزالة آثار بقع النفط.
وأشبار إىل أن الجامعبة تنوي طبرح الحواجز الهوائية يف السبوق 
الوطنيبة بحلبول عبام 2022. أمبا رشكاء الجامعبة األجانب من 
التكنولوجيبا  فيسباعدونها يف طبرح   PurOceans Technology
البيئيبة الواعبدة يف أسبواق أوروببا حيبث تتمتبع التكنولوجيات 

الخرضاء بشعبية فائقة.
وحسبب العالم الرويس فقد تم اختببار األجهزة الهوائية يف بحرية 
)مايل فويوج( بشمال الشطر األوروبي الرويس حيث ظهر السمك 

بعد تلويث مياهها بالنفط منذ 90 عاما.

التاكسي الجوي الكهربائي قد يصبح واقًعا قريًبا

طبريان  رشكبة  وهبي   ،Joby Aviation نبرشت 
كهربائية مقرها شمال كاليفورنيا، مقطع فيديو 
لطائرتها املكونة من سبت محبركات وهي تكمل 

رحلة بطول 240 كيلومرت.
وتمثبل هبذه الرحلبة واحدة مبن أطبول الرحات 
الجويبة التي قامبت بهبا طائبرة كهربائية وهي 
تعادل رحلة من لوس أنجلوس إىل سان دييغو، أي 

رحلة إقليميبة يتم إجراؤها مئات املبرات يف اليوم 
من قبل رشكاء إقليميني لرشكات طريان كرى.

ويمكبن أن يكون اسبتبدال تلك الطائبرات امللوثة 
بطائبرة التاكيس الجبوي الكهربائبي الخالية من 
االنبعاثبات مثبل طائبرات Joby Aviation خطوة 
رئيسبية نحبو الحد مبن انبعاثبات ثاني أكسبيد 
الكربون.وقالبت الرشكبة املدعومبة مبن تويوتبا 

واسبتحوذت مؤخرًا عىل قسبم التاكيس الجوي يف 
أوبر: إنها تخطط لتشبغيل خدمة التاكيس الجوي 
الواسبعة النطاق بحلبول عبام 2024، بما يف ذلك 

الرحبات اإلقليميبة.
وكان الهبدف من الرحلبة التي يبلبغ طولها 240 
كيلومبرت هو إظهبار املبدى الذي يمكبن أن تطري 
فيبه طائرتهبا بشبحنة واحبدة. وذلبك لتهدئبة 

املخباوف بشبأن املبدى والبطارية.وقبال جبو بن 
 Joby بيفريت، املؤسس والرئيس التنفيذي لرشكة
Aviation، يف بيبان: حققنا شبيًئا يعتقد الكثريون 

أنه مستحيل مع تكنولوجيا البطاريات اليوم.
وأضباف: اتخذنا الخطوة األوىل نحو جعل السبفر 
الجبوي املريح والخبايل من االنبعاثبات بني أماكن 

مختلفة حقيقة يومية.

 TikTok أعلنبت تيك توك عن عدد كبري من ميزات البث املبارش
LIVE الجديبدة القادمبة إىل منصة الفيديو الشبهرية لكل من 

صناع املحتوى واملشاهدين.
وتسبمح TikTok LIVE لصنباع املحتبوى بالببث املببارش إىل 
املعجببني أثناء الرد عىل تعليقات وأسبئلة املشباهدين وقبول 

الهدايا االفرتاضية.
وتشمل امليزات األحداث املجدولة ودعم الصورة داخل الصورة 
لنظامي التشبغيل iOS وأندرويد والبث املببارش الجماعي مع 

مستخدمني اثنني.

وتمثل هذه اإلضافات جزء من جهود الرشكة الصينية املتزايدة 
لدفع املستخدمني إىل إنشاء مقاطع بث مبارشة ومشاهدتها.

وتعمبل الكثري مبن امليزات الجديدة عىل جعبل منصة تيك توك 
للببث املببارش عىل قبدم املسباواة مع خدمبات الببث املبارش 

األخرى.
وتضيف املنصة لصناع املحتوى القدرة عىل جدولة البث مقدًما 

)الذي تطلق عليها املنصة اسم الحدث املبارش(.
ويمكن للمشاهدين التسجيل وتلقي اإلشعارات بشأن الحدث 
املببارش. كمبا يمكن لصنباع املحتبوى أيًضا إضافبة مؤقتات 

للعبد التنازيل إىل مقاطع فيديو املنصة العادية يف شبكل ملصق 
للمساعدة يف الرتويج لعمليات البث القادمة أيًضا.

وتعد أدوات الجدولة ميزة أساسبية شبائعة إىل حد ما ملنصات 
الببث املبارش. وقالت الرشكبة إن هذه امليزة أصبحت متاحة يف 
الواليبات املتحدة وكندا وأسبرتاليا ونيوزيلنبدا. ولكن تخترها 

اآلن يف أسواق عاملية أخرى.
كمبا أضافبت املنصة القبدرة عىل اسبتضافة ببث مبارش مع 
شبخص آخر، وتخببببببتر مسبتقبًا البث املشرتك مع عدد 

أكر.

تيك توك تعزز البث المباشر عبر إضافة ميزات جديدة
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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

يف حالة نادرة، ولد قط يدعى »أصالن« بأربع 
وتبنت  األمريكية.  بنسلفانيا  والية  يف  آذان 
القط سيدة تدعى سواتي كوماندوري )41 
عاماً( وتعمل محللة مالية، بعد أن وجدته 
مع قطط أخرى يف ورشة إلصالح السيارات 
املايض، عندما كانت تعمل متطوعة  العام 

مع مجموعة إلنقاذ وتبني الحيوانات.
وقالت كومانــدوري: »تلقيت مكاملة تفيد 
ذهبت  وعندما  صغــرة،  قطة   14 بإنقاذ 

ألخذ القطط الجديدة إىل امللجأ، وجدت قطاً 
صغراً بأربع آذان«.

ووفقاً لدراسة أجريت عام 1957 يف مجلة 
أن  الباحثون  Journal of Heredity، وجد 
الجني رباعي األذنني هــو جني نادر، وأن 
لــدى زوجاً من القطــط ذات األربع أذان، 
فرصة بنسبة 50 % يف نقل هذه السمة إىل 
ذريتهم. ونالت آذان »أصالن« األربع شهرة 
واسعة وآالف املتابعني عىل وسائل التواصل 

االجتماعــي. ويعاني القط من مشــاكل 
خفيفة يف تناول الطعام إال أنه يعيش حياة 

طبيعية جداً.
وقالــت كومانــدوري: »إنه قــط ثرثار 
للتنزه  الذهاب  يحــب  للغاية،  واجتماعي 
ويرص عىل تــذوق كل يشء، وإذا لم ُيعط 
ما يريد من الطعام فإنه يرسقه ويهرب«. 
وأضافت: »أنا سعيدة للغاية؛ ألنني حظيت 

بامتياز العناية به«.

ابتكرأســتاذ مشــارك يف الهندســة امليكانيكيــة 
إيســرن«  »نــورث  جامعــة  يف  والصناعيــة 
الحرارة  درجة  تقلل  تربيد  ورقة  بماساشوســتس 

لتبقى املباني الجديدة باردة لفرة أطول.
يوضح زينــغ أن االبتكار يســتند ملزيج من الورق 
واملكونــات املســتخدمة يف صنع مــادة التفلون 
)تســتخدم عادًة يف األواني ملنع التصــاق الطعام 
فيها(، ويعكس ورق التربيد ضوء الشــمس بينما 

يسحب أيضاً الحرارة الداخلية خارج املبنى.
يشكل اإلجراءان مًعا عملية تسمى التربيد اإلشعاعي 

الســلبي أثناء النهار، وهي تقنية بمقدورها تربيد 
غرفة بما يصــل إىل 10 درجات فهرنهايت، كما 

أن ورق التربيد قوي بما يكفي لالستخدام يف 
الهواء الطلق وعىل األسطح عىل وجه التحديد. 
عىل الرغم مــن إضافة مكونــات التفلون 
فإن الورق قابل إلعــادة التدوير، مما يزيد 

الكثر من ورق  استخدام  إعادة  احتمالية 
التربيد لعدة مرات، كما أنها من الطرق 

الهواء  تكييف  عــىل  االعتماد  لتقليل 
املكلف للغاية بالنسبة للكوكب.

افتتحــت ملكــة هولندا ماكســيما أول جرس 
فوالذي منجــز بالطباعة ثالثية األبعاد يف العالم 

.)teknologi( بأمسردام، وفق موقع
ومن املثر لالهتمام، أن الجرس تم انجازه بأذرع 
آلية ومصنوع من الفــوالذ املقاوم للصدأ بوزن 

4500 كجم. 
تم بناء جــرس MX3D الذي يبلغ طوله 12 مرًا 
بواسطة أربعة روبوتات صناعية متاحة تجارًيا 

واستغرقت طباعته ستة أشهر.
تــم نقل هيكل الجــرس إىل موقعه فــوق قناة 

Oudezijds Achterburgwal يف وسط أمسردام 
األسبوع املايض وهو مفتوح اآلن للمشاة وراكبي 
الدراجات.يحتوي الجرس أيًضا عىل عرشة أجهزة 
استشعار مثبتة ملراقبة التوتر والحركة واالهتزاز 
ودرجة الحــرارة يف جميع أنحــاء الهيكل أثناء 
مرور األشــخاص وتغرات الطقس. كما سيتم 

إدخال هذه البيانات يف نموذج الجرس الرقمي.
سيســتخدم املهندســون هذا النموذج لدراسة 
الخصائــص الفريدة للمواد واســتخدام التعلم 
اآليل لتحديد االتجاهات يف البيانات التي قد تشر 

إىل الحاجــة إىل الصيانة أو التعديل. كما يأملون 
أيًضا أن يســاعد ذلك املصممني عىل فهم كيفية 
استخدام الفوالذ املطبوع بتقنية ثالثية األبعاد يف 

مشاريع البناء األكرب واألكثر تعقيًدا.
كامربيدج،  مــن جامعة  مارك جروالمي  وقال 
والذي عمل عىل نماذج رقمية مع فريق من معهد 
آالن تورينج يف لنــدن، إن التحقيقات يف أعطال 
الجسور غالًبا ما تكشف عن أرضار غر ظاهرة.

وأضاف: » التلقي املســتمرة للبيانات قد يكون 
قادرا عــىل منع هذه األرضار مــن خالل توفر 

اإلنذار املبكر«.
وقال عضو مجلس مدينة أمســردام، ميشــا 
موس، إن الجرس ســوف يجذب ســياًحا جدًدا، 
حيث تسعى املدينة إىل تنظيف املنطقة املعروفة 

بنواديها وحفالتها الصاخبة.
وأضاف ميخا مــوس: »يمكن أن يجذب الجرس 
نوًعا جديًدا من الزوار، أكثر اهتماًما بالهندســة 
تغير  يف  سيســاعد  ما  والتصميم،  املعماريــة 
الطريقة التي ُينظر بهــا إىل الحي عىل أنه يشء 

تريد زيارته ولكن مع االحرام«. 

تعتزم دول اتخاذ قرار من شــأنه 
تطبيق جواز سفر كوفيد للسماح 
وحضور  بالســفر  للمواطنــني 

األنشطة

تفكــر دول كثــرة يف اللجوء إىل 
تفعيل ما يعرف بـ »جواز ســفر 
الصحي كوسيلة لالنفتاح  كوفيد« 

والسماح لألشخاص بالسفر.

ويمكن االطالع عىل هذا النوع من 
جوازات السفر الصحية عن طريق 
املحمول  هاتفك  عىل  ُيثبت  تطبيق 
أو يف بعض الحــاالت، تتوفر منه 

واســتطاعت  ورقية.  إصــدارات 
تثبيت  بالفعــل  الــدول  بعــض 
إصداراتها الخاصة من جواز سفر 
كوفيــد، الذي يســمح ملواطنيها 
أنشــطة عىل نطاق  باملشاركة يف 
واســع، بيد أنه مع تراخي بعض 
قد  التطعيمات،  مجــال  يف  الدول 
التخلف  من  القلق  البعض  يساور 

عن الركب.
ونســتعرض فيما يــي خطوات 
بعض الدول يف طرح جوازات سفر 

اللقاحات وما تتضمنه.
يف الوقت الراهن، ال تشرط أماكن 
مثل  األعىل«،  »الخطــر  فئة  تمثل 
ما  الشخص  إبراز  الليلية،  املالهي 

يثبت حصوله عىل التطعيم.
وعىل الرغم مــن ذلك أعلن رئيس 
عن  جونســون،  بوريس  الوزراء، 
خطط تهــدف إىل »جعل التطعيم 
املدن  إىل  للدخــول  رشطا  الكامل 
الرفيهية وأماكــن أخرى تتجمع 
فيها حشود كبرة من األشخاص« 
ســبتمرب/أيلول  نهاية  بحلــول 

املقبل.

جسر ذكّي بالطباعة ثالثية األبعاد في امستردام

والدة قــط بأربــع آذان فــي أمريكــا

كيـف تعمـل جـوازات سفـر »كوفيـد« حـول العالـم ؟

»ورق« بديل لمكيفات التبريد التقليدية

إصبع عىل الجرح ..

    منهل عبد األمري المرشدي

عيد الغدير وبيعة األمير 
الحل والمشكلة

يف مثل هذا اليوم قبل قرابة األلف واربعمائة سنة حّج النبي املصطفى صىّل 
الله عليه وآله حجة الوداع ولم يحّج غرها منذ هاجر إىل أن توّفاه الله وبعد 
إن خرج صىّل الله عليه وآله من املدينة مغتســاًل متدّهناً مرّجالً متجرّداً يف 
ثوبني صحاريني إزاٍر ورداء وأخرج معه نسائه وأهل بيته وعاّمة املهاجرين 
واالنصار ومن شــاء الله من قبائل العرب وأفناء الناس حيث بلغ العدد عىل 
أقــل الروايات أكثر من  مئة ألف . فلما قىض صىل الله عليه وآله مناســكه 
وانرصف راجعاً اىل املدينة ومعه من كان من الجموع املذكورة وصل إىل غدير 
)ُخّم( من الُجحفة التي تتشــّعب فيها طرق املدنّيني واملرصّيني والعراقّيني.

وذلك يوم الخميس الثامــن عرش من ذي الحجة نزل إليه جربئيل األمني عن 
َها الرَُّســوُل َبلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك  َوإِن لَّْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت  الله بقوله: )أَيُّ
ِرَسالََتُه ۗ َواللَُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ۗ إِنَّ اللََّه اَل َيْهدِي الَْقوَْم الَْكاِفِريَن ( املائدة 
)67(  . .كان أوائل القوم قريباً من الجحفة فأمر رسول الله أن يرّد من تقّدم 
منهم ويحبــس من تأّخر عنهم يف ذلك املكان حّتــى إذا أخذ القوم منازلهم 
إذ نودي بصالة الظهر فصــىلّ بالناس وكان يوماً هاجراً يضع الرجل بعض 
ردائه عىل رأســه وبعضه تحت قدميه من شّدة الرمضاء وُظلَِّل لرسول الله 
بثوب عىل شجرِة َسُمرٍة من الشمس فلما انرصف صىّل الله عليه وآله وسلّم 
من صالته قام خطيباً وســط القوم عىل أقتاب اإلبل وأسمع الجميع رافعاً 
عقرته فقال »الحمد لله ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من 
رشور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الذي ال هادي ملن أضّل وال ُمضّل ملن هدى 
وأشــهد أن ال إله إالّ الله وأّن محمداً عبده ورســوله. أما بعد: أيها الناس قد 
نّبأني اللطيــف الخبر: أنه لم ُيَعّمر نبّي إالّ مثَل نصِف عمر الذي قبله. وإني 
أوشــك أن أدعى فأجيب. وإني مسؤول وأنتم مسؤولون فماذا أنتم قائلون؟ 
قالوا: نشــهد أنك قد بلّغَت ونصحَت وجهدَت فجزاك الله خراً. قال: ألستم 
تشهدون أن ال إله إال الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن جّنته حّق وناره حّق 
وأن املوت حّق وأن الســاعة آتية ال ريب فيها وأن الله يبعث من يف القبور؟ 
قالوا: بىل نشــهد بذلك. قال: أللهّم اشــهد ثم قال: أيها الناس أال تسمعون؟ 
قالوا: نعم. قال: فإني فرَط عىل الحوض وأنتم واردون عّي الحوض فأنظروا 
كيف تخلفوني يف الثقلــني. فنادى مناٍد: وما الثقالن يا رســول الله؟ قال: 
الثقل األكرب كتاب الله طرٌف بيد الله عز ّوجّل وطرف بأيديكم فتمّســكوا به 
ال تضلّوا واآلخر األصغر عرتي وإن اللطيــف الخبر نّبأني أنهما لن يفرقا 
حتى يردا عّي الحوض فســألت ذلك لهما رّبي فــال تقدموهما فتهلكوا وال 
تقرصوا عنهمــا فتهلكوا. ثم أخذ بيد عّي إبن ابي طالب  فرفعها حتى رؤي 
بياض آباطهمــا وعرفه القوم أجمعون فقال: أيهــا الناس من أوىل الناس 
باملؤمنني من أنفســهم؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن الله موالي وأنا 
موىل املؤمنني وأنا أوىل بهم من أنفســهم فمن كنت مواله فعّي مواله يقولها 
ثالث مراتـ  ويف لفظ أحمد إمام الحنابلة: أربع مرّاتـ  ثم قال: اللهم واِل من 
وااله وعــاِد من عاداه، وأحّب من أحّبه وأبغض من أبغضه وانرص من نرصه 
واخذل من خذله وأدر الحّق معه حيث دار أال فليبلّغ الشــاهد الغائب. ثم لم 
يتفرقوا حتى نزل أمــني وحي الله بقوله: )اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلســالم دينا(  فقال رسول الله صىّل الله عليه 
وآله: ألله أكرب عىل إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي والوالية 
لعّي من بعدي«. ثم َطِفَق القوم يهّنئون أمر املؤمنني اإلمام عي عليه السالم 
وممن هّنأه يف مقّدم الصحابة الشيخان أبوبكر وعمر كّل يقول: بخ بخ لك يا 
ابن أبي طالب أصبحت وأمســيت موالي وموىل كّل مؤمن ومؤمنة.وقال ابن 
عباس: وجبت والله يف أعناق القوم. هــذه الرواية التي ذكرتها بإيجاز هي 
متفق عليها يف أغلب صحاح املسلمني ومن يتبحر يف فحوى الحدث وما جاء 
بالنص اإللهي والحديث النبوي الرشيف ومــا كان رد فعل الصحابة إزائها 
يتيقن إنه كانت فرصة األمة للظفر بالحق والبصرة والوحدة والفوز الكبر 
. نعم لقد كانت الحل كل الحل لكل ما سيواجه أمة اإلسالم فكيف تحولت اىل 
لب املشكلة وأساس الخالف وما بني القوم والقوم كالم الله عز وجل وحديث 
الحبيب املصطفى صىل الله عليه وآله . إننا إذ نبارك لجميع املســلمني هذا 
العيد األغر عيد البيعة الكربى لوالية أمر املؤمنني عليه الصالة والسالم نبتهل 
للباري العزيز أن يهدي األمة اىل سواء السبيل ويوحد أهوائها ويقوي عزمها 

يف مواجهة اعدائها والحمد لله رب العاملني .

دراسة تحذر من 
تناول المحار

حــذرت دراســة مــن جامعــة 
بورتســموث مــن تنــاول املحار 
امليكروبالســتيك  عــىل  الحتوائه 
والبكتريا الضارة. وأشــار العلماء 
وفق مقال يف موقع »ديي ميل« إىل 
أن تراكم البالستيكيات يف املأكوالت 
البحرية قد يكون مقلالً من شــأنه 
وأن تلــك امليكروبالســتيكيات قد 
تحمل عىل األرجــح بكتريا ضارة 

عىل امتداد السلسلة الغذائية.
 وأكــد الباحثــون أن املضاعفات 
املوجودة يف السلسلة الغذائية مثرة 
للقلق، ليس فقط للمحار بل لصحة 

اإلنسان كذلك.

رضبت  عنيفة  برَد  عاصفة  تســببت 
شــمال إيطاليا مطلع األسبوع الحايل 
الرسيع  الطريــق  من  جــزء  بإغالق 
بني ميالن ونابويل لفــرة وجيزة أول 
أمس االثنــني، فيما تلتهــم الحرائق 
البالد.  جنوب  من  واســعة  مساحات 
وألحقت حبات الــربد الكبرة أرضاراً 
زجاج  كرّست  حيث  السيارات،  بمئات 
اآلليات األمامي، ما أجرب السائقني عىل 
أغلقتها  التي  الطريق،  بجانب  التوقف 
الرشطة لفرة وجيــزة معلنة إصابة 
عّدة مســافرين بجروح طفيفة، وفق 
»يورونيوز«. ويأتي ذلك فيما تشــهد 
إيطاليا  جزيــرة رسدينيا يف جنــوب 
الحر من  حرائق كبرة بسبب موجات 
أكثر من أسبوع، ما دفع بالسلطات إىل 
إجالء نحو 400 شخص نهاية األسبوع 

املايض.
طائرات  األوروبــي  االتحاد  وأرســل 
خاصة ملكافحــة الحرائق ولكن عمال 
اإلطفاء لــم يتمكنوا حتــى اآلن من 

إخماد النران.
وبــدأ صيف 2021 بكــوراث طبيعية 

روّعت أوروبا، حيــث مات نحو 200 
شــخص غربي أملانيــا التي رضبتها 
 35 نحو  تويف  بينما  عنيفة،  فيضانات 

شخصاً يف بلجيكا بسبب األمر نفسه.
ويف الواليات املتحدة وروســيا تكافح 
جنونية  حرائق  أسابيع  منذ  السلطات 
الغرب األمريكي  التوايل يف  اندلعت عىل 
)كاليفورنيا خصوصاً( يف ياكوتســك 

من  )بالقرب  وكاريليــا  )ســيبريا( 
فنلندا(، فيمــا خّيمت عىل كندا »قبة« 

من القيظ القوي وغر املسبوق.
السلطات من مدينة  أجلت  الصني  ويف 
تشنغتشــو )وســط( نحو 200 ألف 
إىل  أّدت  عنيفة  فيضانات  بعد  شخص 
مقتل العرشات وتفّجر السدود وارتفاع 
منسوب املياه يف أنهار مقاطعة هينان.

البرد يحطم زجاج مئات السيارات في إيطاليا


