
المقاومة اإلسالمية تلبي نداء »الحسم« على جبل المواجهة 
وتكبيرة اإلحرام »حيَّ على االنتصار«

اإلمام الخامنئي يدحض أكاذيب األميركيين

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
كلمات من ذهب س�ّطر به�ا قائد الثورة 
اإلس�امية الس�يد اإلمام عيل الخامنئي 
ج�دالً  به�ا  ليحس�م  األخ�ر،  خطاب�ه 
اختلقت�ه منص�ات سياس�ية وإعامية 
أمركي�ة وأخ�رى خليجي�ة، تس�عى إىل 
الناصع�ة« لفصائل  »تش�ويه الص�ورة 
املقاوم�ة اإلس�امية يف العراق وس�وريا 
ولبن�ان، حس�بما يرى مراقبون للش�أن 

السيايس.
بي�ت  حج�اج  إىل  الس�نوي  ندائ�ه  ويف 
الل�ه الح�رام، ق�ال اإلم�ام الخامنئي إن 
“املقاومة يف العراق تدحر أمريكا املحتلة 
وصنيعتها داعش وتبدي عزما راسخا يف 

ها”. مواجهة تدخل أمريكا ومن لَفَّ لَفَّ
اإلعامي�ة  “املح�اوالت  أن  وأض�اف 
االمريكية لتحري�ف ما تبديه املقاومة يف 
العراق وس�وريا ولبنان ونس�بها إليران 
دليل ضعف أمري�كا”، مبينا أن “نهوض 
املنطق�ة  ه�ذه  يف  املقاوم�ة  عن�ارص 
الحساس�ة ويقظة الشعوب وهّمة جيل 
الش�باب املفعم بالنش�اط يغمر القلوب 

باألمل”.

ولفت اإلم�ام الخامنئي إىل أن “ش�عوب 
املنطق�ة أثبتت أنها واعية وأن مس�رها 
يفرتق ع�ن بعض الحكومات الس�اعية 
إلرضاء أمري�كا والرضوخ إلرادتها تجاه 
قضية فلسطني”، مش�را اىل أن “وقائع 
الس�احة يف املنطقة اإلس�امية تزيد من 
األمل وتق�ّوي العزم وتضعنا أمام واجب 

كبر ومجاهدة ال تعرف الكلل وامللل”.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من اس�تهداف 
صاروخي أمركي، طال عجلة عسكرية 
تابعة لهيأة الحشد الشعبي عىل الرشيط 

الحدودي بني العراق وسوريا.
وكانت مصادر عسكرية أفادت يوم األحد 
امل�ايض، بأن »هجوم�ًا جوياً اس�تهدف 
مركبة للحش�د الش�عبي ضمن املنطقة 
الحدودية بني العراق وس�وريا«، مؤكدة 
أن »القصف دمر املركبة بالكامل«، فيما 
أش�ارت إىل أن »القصف أوقع شهداء لم 

تحدد أعدادهم حتى اآلن«.
وش�نت الواليات املتح�دة رضبات نهاية 
حزيران عىل مواقع للحشد الشعبي عىل 
الحدود العراقية الس�ورية، ما أسفر عن 
س�قوط ش�هداء وجرحى، وهو ما يثر 

مخاوف لدى اإلدارة األمركية من اندالع 
رصاع مفت�وح م�ع فصائ�ل املقاوم�ة 

اإلسامية.
ويف املقابل، اس�تهدف نح�و 50 هجوماً 
صاروخّي�اً أو بطائرات مس�ّرة املصالح 
األمركّي�ة يف الع�راق من�ذ بداي�ة العام. 
وُتنسب هذه الهجمات التي لم تتبّنها أّي 

جهة إىل فصائل املقاومة اإلسامية.
واس�تهدف أحدث هجوم كبر يف السابع 
من تموز قاعدة عني األس�د العس�كرية 
حي�ث س�قطت 14 صاروخ�اً م�ن دون 

تسجيل إصابات.
ويف الخام�س من كان�ون الثاني 2020، 
ص�وت مجل�س الن�واب خ�ال جلس�ة 
اس�تثنائية، ع�ىل ق�رار ُيل�زم الحكومة 
بالعم�ل ع�ىل جدول�ة إخ�راج الق�وات 
م�ن  ومنعه�ا  الع�راق،  م�ن  األجنبي�ة 
استخدام أرض الباد وسمائها ومياهها، 
لتنفي�ذ أي�ة أعم�ال عدائي�ة تج�اه دول 

الجوار الجغرايف.
وتعليقاً عىل ذلك يقول املحلل الس�يايس 
صب�اح العكي�يل ل�«املراق�ب العراقي«، 
إن »خط�اب الس�يد ع�يل الخامنئي كان 

موجهاً لكل الشعوب املضطهدة، وبني أن 
مب�دأ املقاومة الت�ي تتبناها الجمهورية 
اإلس�امية، هو منارصة املستضعفني يف 

كل العالم«.
ويضيف العكييل أن »املقاومة هي حركة 
طبيعية يف كل بلدان العالم، والجمهورية 
م�ن  رئيس�ياً  ج�زءاً  تمّث�ل  اإلس�امية 

املقاومة ضد الطغيان«.
ويرى أنه »لرشف كبر تناله الجمهورية 
أم�ركا  ض�د  وقوفه�ا  يف  اإلس�امية، 
يضطه�د  ال�ذي  العامل�ي،  واالس�تكبار 
عليه�ا  ويس�لط  العربي�ة  الش�عوب 

اإلرهاب«.
الح�وار  ي�ؤدي  أن  ُيف�رتض  وكان 
االس�رتاتيجي ب�ني بغداد وواش�نطن إىل 
وضع ج�دول زمن�ي النس�حاب القوات 
األمركي�ة، إذ م�ا ي�زال هن�اك نح�و 3 
آالف و500 جن�دي أجنب�ي عىل األرايض 
العراقي�ة، بينه�م 2500 أمرك�ي، لكن 
إتم�ام عملية انس�حابهم قد يس�تغرق 
س�نوات، نظ�راً للمماط�ات وسياس�ة 
الكي�ل بمكيال�ني التي تنتهجه�ا اإلدارة 

األمركية.

المراقب العراقي/بغداد...
أك�دت وزارة الصح�ة، ام�س االثنني، انه�ا بانتظار 
اجتماع اللجنة العليا ليتمخض عنه اتخاذ االجراءات 
الازمة بعد وصول عدد االصابات بفايروس كورونا 

اىل عتبة ال�10 آالف.
وقال مدي�ر دائرة الصحة العام�ة رياض عبد األمر 
»املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي  ترصي�ح  يف  الحلف�ي 
العراق�ي«  إنه »لم يتح�دد لغاية اآلن موعد االجتماع 
الجديد للجنة العليا للصحة والس�امة الوطنية وتم 
رف�ع توصي�ات من قب�ل وزارة الصحة وه�ي قابلة 

للنقاش«.  
وأض�اف إن »الصح�ة تنظر يف توصياته�ا لتطورات 
املوقف الصح�ي واللجنة العليا س�تناقش املوضوع 
م�ن كل الجوان�ب والحيثي�ات ، صحي�اً واقتصادياً 

واجتماعياً وه�ي صاحب�ة الق�رار األول واألخ�ر«.  
وسجلت وزارة الصحة االثنني، أعىل حصيلة إصابات 
بف�روس كورونا بلغ�ت 9883 حالة، محذرة من ان 
املوق�ف الوبائ�ي اليوم ين�ذر بتداعيات خط�رة إذا 
اس�تمر عدم االكرتاث وع�دم االلت�زام بالتوجيهات 

الصحية من قبل املواطنني.

المراقب العراقي/بغداد...
خل�ف االنفج�ار الذي اس�تهدف مدين�ة الصدر، 
ام�س االثنني،  7 ش�هداء و15 جريحا كحصيلة 

اولية.
وقال مصدر امني يف ترصيح »للمراقب العراقي« 
ان » عب�وة ناس�فة انفجرت يف س�وق الوحيات 

بمدين�ة الص�در ادت اىل اصاب�ة اكث�ر م�ن 15 
جريحاً، و استشهاد 7 آخرين«.

واضاف ان »التفجر أودى بحياة طفل وشخص 
آخر، مع إصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة«.

يشار اىل ان مديرية االس�تخبارات نرشت وثيقة 
قال�ت فيها انها نبه�ت اىل وجود خط�ر ارهابي 

يستهدف مدن الكاظمية ومدينة الصدر والشعلة 
والشعب منذ امس االول االحد.

يذك�ر ان التفجرات تع�اود الظهور يف العاصمة 
بغداد بني الحني واالخر، اذ استهدف اخر انفجار 
منطق�ة الباب الرشقي وخلف عرشات الش�هداء 

واملصابني منذ قرابة االشهر.

بعد وصول اإلصابات إلى عتبة الـ 10 آالف 
الصحة تنتظر اجتماع اللجنة العليا

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
تعي�ش الب�اد ظروف�ا صعب�ة وأزمات 
متتالي�ة ومفتعلة يف ظل ارتفاع أس�عار 
النف�ط إخف�اءه م�ن أجل رشعن�ة رفع 
أس�عاره , ناهيك عن مئات املليارات من 
الدنانر التي تذهب اىل اإلقليم دون س�ند 
قانوني , مع اس�تمراره يف تهريب النفط 
واس�تئثار حكوم�ة كردس�تان بمناف�ذ 

الشمال وعدم اإليفاء بالتزاماتها بقانون 
املوازنة , كل ذلك سببه ضعف الحكومة 
الحالية التي رفعت س�عر رصف الدوالر 
ال�ذي صاحب�ه ارتف�اع مع�دالت الفقر 

بحسب ما يرى مراقبون.
وأما امللف العربي فهناك تهاون حكومي 
 , الس�يادية  القضاي�ا  التعام�ل م�ع  يف 
خاص�ة فيما يخص رسق�ة نفط العراق 

م�ن قب�ل الكويت وال�ذي بدأ من�ذ زمن 
النظام البائد ولم يتوقف اىل اآلن .

الكوي�ت تجرأت م�رة أخرى ع�ىل حفر 
اآلبار ق�رب الح�دود العراقية بمس�افة 
100 مرت غ�ر مكرتثة بحكومة العراق , 
ألنه�ا تعودت دوم�ا أن تغض البرص عن 
رسقات الكويت طيلة الس�نوات املاضية 
, والي�وم وأم�ام العل�ن قام�ت بنص�ب 

حفارات أمام الرشي�ط الحدودي للحفر 
املائل لرسقة نفط العراق , يقابله صمت 
حكوم�ي مطب�ق، ب�ل إن وزارة النف�ط 
بررت املوقف وأكدت أن الفيديو املتداول 
يف مواق�ع التواص�ل يج�ب أن يخض�ع 

للفحص.
النائب�ة عالي�ة نصيف أكدت, اس�تمرار 
الكويت بحفر آبار النفط عىل مقربة من 

الحدود العراقية وبمسافة أقل من 100 
م�رت، مبينة :” أن ال�رد عىل هذه الرسقة 
يج�ب أن يك�ون من خال قي�ام العراق 
بحف�ر آبار يف نفس املنطقة ولكن بعض 
الخونة واملرتش�ني املوجودي�ن يف قطاع 
النف�ط بالع�راق رشعن�وا الحف�ر املائل 

“،عىل حد قولها ...
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الكويت تمتص »دماء« العراقيين عبر 
أنابيب الحدود المائلة 

حرارة تموز تسخن »الوعود« الحكومية 
حديث بال تنفيذ 

المراقب العراقي/ خاص...
بعد سلس�لة مب�ادرات ومش�اريع »مكتوبة 
ع�ىل الورق« حرصا من دون أن يلتمس منها 
املواطنون أي وجود عىل أرض الواقع، يتحول 
الكاظم�ي وفريق�ه ال�وزاري، إىل أن يزاي�د 
الش�عب عىل تقديم هذه املش�اريع من جهة 
وكذل�ك محاولة منه ب� »إلهاء« الش�عب عن 
الدمار ال�ذي ألحقته حكومته جراء قراراتها 
التعس�فية الت�ي كان ق�رار »رفع ال�دوالر« 
أخطره�ا وأهمها وكذلك الجرائم التي وقعت 

نتيجة لإلهمال كملف حرق املستشفيات.
وحذر مراقبون يف الشأن السيايس الكاظمي 
من مزايدة املواطنني عىل حقوقهم، مؤكدين 
بإع�ادة  السياس�ية  الطبق�ة  قب�ول  ع�دم 

ترشيحه مرة ثانية لرئاسة الوزراء. 
ويح�اول الكاظمي خال الف�رتة األخرة، أن 
يجعل نفس�ه »منقذا« للب�اد عرب محاوالته 

إط�اق مش�اريع خدمي�ة ل�م تح�َظ بثق�ة 
املواطن�ني، ألن جمي�ع الحكومات الس�ابقة 
ت�رتك  أن  دون  م�ن  اتخاذه�ا  ع�ىل  أقبل�ت 
أث�را ملموس�ا، ويف الوق�ت ذاته يك�رر دائما 
عبارة ،أنه لم يرش�ح لانتخابات، متناس�يا 
أن م�ن مس�ؤوليات الحكوم�ة الدس�تورية 
والقانوني�ة بل من واجباتها االساس�ية هي 
م�ا  املواطن�ني بحس�ب  اىل  توفرالخدم�ات 

يؤكده مراقبون.
وتمثل�ت املش�اريع الت�ي أطلقه�ا الكاظمي 
اىل  الس�كنية  االرايض  توزي�ع  م�رشوع  يف 
املواطنني، وم�ن املعروف أن هذا املرشوع قد 
أطلقت�ه جميع الحكوم�ات املتعاقبة لكن لم 
تنف�ذه، فضا ع�ن مبادرة رفع الس�يطرات 
االمني�ة م�ن بغ�داد، وكذلك ال�رشوع بملف 
خدمات بغداد املتمثل بتبليط الش�وارع، لكن 
ل�م ينفذ هذا املرشوع حت�ى اآلن!، باالضافة 

اىل مل�ف القروض العقاري�ة الخاصة برشاء 
الوحدات السكنية االستثمارية وغرها.

ويف الوق�ت ذاته نجحت حكوم�ة الكاظمي، 
يف ملف واحد وهو »إلح�اق الرضر بالناس« 
عرب قرارها الخاص برفع س�عر الدوالر الذي 

تسبب برفع معاناة املواطنني.

وتزامن�ا مع ه�ذه املعطيات، فق�د اختلفت 
الحكوم�ة،  عم�ل  ح�ول  السياس�ية  اآلراء 
فق�د ح�ذرت كتل�ة الفت�ح النيابي�ة من أي 
بادرة سياس�ية ش�أنها إعطاء والي�ة ثانية 

للكاظمي...
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المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت النائبة عن كتلة التغير بهار محمود، امس 
االثن�ني، ان تراخ�ي الحكومة املركزي�ة عمل عىل 
تنامي تم�ادي االقليم  وقال�ت محمود يف ترصيح 
صحف�ي تابعت�ه »املراقب العراق�ي« إن »حكومة 
االقليم تمتنع عن تس�ديد الواردات املالية من بيع 

النفط بسبب تراخي الحكومة االتحادية«.
وأضافت، أن »تراخي حكومة بغداد شجع اإلقليم 
عىل التمادي بعدم كشف مبيعات النفط«، مشرة 
إىل أن »املل�ف النفط�ي يف اإلقلي�م غر ش�فاف وال 
يمك�ن ألي جه�ة االط�اع ع�ىل مبيع�ات واردات 
النفط س�وى الجهات الحزبية املقربة من حكومة 

اإلقليم«.
يش�ار اىل ان اقليم كردس�تان يستلم سنوياً حصة 
م�ن املوازنة، عىل الرغم من ع�دم التزامه ببنودها 
ويعم�د عىل تصدير النف�ط دون الرجوع اىل املركز 

يف عوائد ما يجنيه من ارباح جراء ذلك التصدير.

نائب : تراخي حكومة 
المركز يزيد

 من تمادي اإلقليم 
المراقب العراقي/بغداد...

اكدت كتلة الفتح النيابية، امس االثنني، انها تقود 
حراكا سياس�يا عايل املس�توى لح�ث زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر عىل العدول عن قرار عدم 

ترشح الكتلة الصدرية يف االنتخابات.
وق�ال النائ�ب ع�ن الكتل�ة فاض�ل الفت�اوي، يف 
ترصيح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»هناك تحركا لقادة ورؤس�اء القوى السياس�ية 
ع�ىل زعي�م التي�ار الص�دري مقتدى الص�در منذ 
اع�ان مقاطعت�ه لانتخابات، للضغ�ط عليه من 

اجل العدول عن قراره«.
وبني أن الغرض من هذا الحراك هو »اعادة الصدر 
إىل الس�احة السياس�ية لضم�ان نج�اح العملية 

االنتخابية«.
ولف�ت، إىل أن »مقاطع�ة الص�در لانتخاب�ات قد 
تدفع بع�ض الكتل السياس�ية إىل املقاطعة أيضا 
وق�د يؤث�ر ذلك عىل اج�راء االنتخاب�ات بموعدها 

املحدد«.

حراك إلعادة مشاركة 
تيار سياسي في 
االنتخابات المقبلة

داعش يدخل إلى العراق عبر 
بوابة »الهول«

المراقب العراقي/بغداد...
كش�ف عضو مجلس النواب كريم 
علي�وي، ام�س االثنني، ع�ن وجود 
مس�اٍع من قب�ل اط�راف خارجية 
وداخلية تس�عى اىل ادخال عنارص 
وقيادات بتنظي�م داعش اىل العراق 

بعنوان النازحني.
وق�ال علي�وي يف ترصي�ح صحفي 
تابعته »املراقب العراقي« ان »هناك 
اطراف�ا داخلي�ة وخارجي�ة تري�د 
ادخ�ال عن�ارص وقي�ادات بتنظيم 
داعش اىل العراق بحجة نقل نازحي 
اله�ول اىل االرايض العراقي�ة، وهذا 

املرشوع تعمل علي�ه هذه االطراف 
بق�وة حالي�اً، خصوصاً م�ع قرب 

االنتخابات الربملانية املبكرة«.
وب�ني ان »هن�اك اهدافا سياس�ية 
وأمنية م�ن خال م�رشوع ادخال 
عن�ارص وقي�ادات بتنظي�م داعش 
اىل الع�راق، ونحن يف الربملان نراقب 
بدق�ة ما يجري من نق�ل للنازحني 
م�ن الهول اىل العراق، ملنع عودة اي 
داع�ي اىل العراق، مما قد يش�كل 
خط�ورة ع�ىل امن الع�راق بصورة 
عام�ة، ولي�س محافظ�ة نين�وى 

فقط«.

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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إيران ُتحّمل 
اإلمارات مسؤولية 

تبعات تواجد 
الصهاينة في 

المنطقة

سيناريوهات 
االنسحاب 

األميركي .. 
العراق ليس 
أفغانستان !

العب دولي سابق 
يوجه مناشدة 

الى »المايسترو« 
بالتنازل عن دعوة 
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عبر مبادرات وهمية 

الكاظمي يزايد العراقيين على حقوقهم ويحاول 
»التكفير« عن جريمتي الدوالر وحرق المستشفيات

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
بعد سلس�لة مب�ادرات ومش�اريع »مكتوبة 
عىل الورق« حرصا من دون أن يلتمس منها 
املواطنون أي وجود عىل أرض الواقع، يتحول 
الكاظم�ي وفريق�ه ال�وزاري، إىل أن يزاي�د 
الش�عب عىل تقديم هذه املش�اريع من جهة 
وكذلك محاولة منه ب� »إلهاء« الش�عب عن 
الدم�ار الذي ألحقته حكومته جراء قراراتها 
التعس�فية الت�ي كان ق�رار »رف�ع الدوالر« 
أخطرها وأهمها وكذلك الجرائم التي وقعت 

نتيجة لإلهمال كملف حرق املستشفيات.
وحذر مراقبون يف الشأن السيايس الكاظمي 
من مزايدة املواطنني عىل حقوقهم، مؤكدين 
بإع�ادة  السياس�ية  الطبق�ة  قب�ول  ع�دم 

ترشيحه مرة ثانية لرئاسة الوزراء. 
ويحاول الكاظمي خ�ال الفرتة األخرية، أن 
يجعل نفس�ه »منقذا« للب�اد عرب محاوالته 
إط�اق مش�اريع خدمي�ة ل�م تح�َظ بثق�ة 
املواطن�ني، ألن جميع الحكومات الس�ابقة 
أن ت�رتك  اتخاذه�ا م�ن دون  أقبل�ت ع�ىل 
أث�را ملموس�ا، ويف الوق�ت ذاته يك�رر دائما 
عبارة ،أنه لم يرش�ح لانتخابات، متناس�يا 
أن م�ن مس�ؤوليات الحكوم�ة الدس�تورية 
والقانوني�ة بل من واجباتها االساس�ية هي 
توفريالخدم�ات اىل املواطن�ني بحس�ب م�ا 

يؤكده مراقبون.
وتمثلت املش�اريع الت�ي أطلقه�ا الكاظمي 
اىل  الس�كنية  االرايض  توزي�ع  م�روع  يف 
املواطن�ني، ومن املعروف أن هذا املروع قد 
أطلقته جميع الحكوم�ات املتعاقبة لكن لم 
تنف�ذه، فضا ع�ن مبادرة رفع الس�يطرات 

االمني�ة م�ن بغ�داد، وكذلك ال�روع بملف 
خدمات بغداد املتمثل بتبليط الشوارع، لكن 
ل�م ينفذ هذا املروع حت�ى اآلن!، باالضافة 

اىل مل�ف القروض العقاري�ة الخاصة براء 
الوحدات السكنية االستثمارية وغريها.

ويف الوق�ت ذاته نجحت حكوم�ة الكاظمي، 

يف ملف واحد وهو »إلح�اق الرضر بالناس« 
عرب قرارها الخاص برفع س�عر الدوالر الذي 

تسبب برفع معاناة املواطنني.

وتزامن�ا مع ه�ذه املعطيات، فق�د اختلفت 
اآلراء السياس�ية حول عم�ل الحكومة، فقد 
ح�ذرت كتل�ة الفت�ح النيابية م�ن أي بادرة 

سياسية شأنها إعطاء والية ثانية للكاظمي، 
معتربين أن جميع محاوالته ومشاريعه هي 
»مزعومة« وغ�ري موجودة عىل أرض الواقع 
وهدفها الحصول عىل والية ثانية للحكومة.

وب�دوره، ي�رى أس�تاذ العل�وم السياس�ية 
الدكتور محمد الخفاجي، أن »جميع رؤساء 
الوزراء الس�ابقني وحتى الرئيس الحايل، لم 
يحققوا شيئا ملموسا، واعتادوا عىل التعكز 
ع�ىل »الرتك�ة الثقيل�ة« الت�ي ورثوه�ا من 
س�ابقيهم، وحديثهم هذا يش�مل املرحلتني 
س�واء عند تواجده�م يف الس�لطة أو عندما 

خرجوا منها«.
وق�ال الخفاج�ي، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب 
العراق�ي« إن »م�ا يفعل�ه الكاظم�ي خال 
الفرتة االخرية من مشاريع ومبادرات يدعي 
أنه�ا بصالح املواطن العراق�ي جميعها غري 
مجدية أم�ام حجم الكوارث الت�ي ارتكبتها 
الحكومة من ملف الدوالر صعودا اىل عمليات 
ح�رق املستش�فيات وكذل�ك، اإلخف�اق عن 
التعامل مع ملف الفساد وتحويله اىل وسيلة 

لابتزاز السيايس«.
وأض�اف، أن »الحكوم�ة وعن�د إطاقها ألي 
مش�اريع خدمي�ة فه�ي غ�ري متفضلة عىل 
املواطن العراقي، ألن الدس�تور العراقي كفل 
للمواطن�ني حقوقهم وجعل املس�ؤولني أداة 

إليصال تلك الحقوق اىل أهلها«.
وح�ذر، م�ن أن »تك�ون هناك مزاي�دات من 
قبل الكاظمي عىل املش�اريع واملبادرات التي 
نس�تطيع الق�ول عنها إنه�ا »وهمية« أمام 
الدمار الذي س�ببته هذه الحكومة وفريقها 

العميل«.

تغريدة

النائب فالح الخزعلي

 االمتحان����ات الحض��وري���ة 
ف���ي الجامع����ات في ظل 
تصاع���د وأرتفاع األصابات 
تنذر بمخاطر  في كورونا 
وزارة  وعل���ى  صحي����������ة 
التعلي���م العال���ي والبحث 
العلم���ي أع��ادة النظر في 
قراراتها بما ينس���جم مع 

الوضع الصحي في البلد.

الديمقراطي الكردستاني: تركيا تتعمد خلق »بلبلة« في العراق
املراقب العراقي/ بغداد...

الديمقراط�ي  الح�زب  يف  القي�ادي  أك�د 
الكردس�تاني ريبني س�ام، امس االثنني، 
إن تركي�ا تم�ارس ع�دوان واض�ح ع�ىل 

العراق وتنتهك السيادة العراقية.
وقال س�ام، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »تركي�ا تتعم�د خل�ق بلبلة 
اح�د  ه�و  امل�اء  وقط�ع  الع�راق  داخ�ل 
االس�اليب« مبين�اً أن »القصف املس�تمر 
قط�ع ايضاً الكهرب�اء داخل بعض القرى 

واثر بشكل مبارش عليها«.
الس�يادة  خرق�ت  »تركي�ا  أن  وأض�اف 
العراقي�ة م�ن اوس�ع ابوابه�ا وقصف�ت 
الع�راق بطائراتها وقطعت املياه عن البلد 
واربكت االوض�اع الداخلية وال زال موقف 

الحكومة ضعيف«.
وأش�ار »عىل الحكومة أن تق�وم بدورها 
وتاخ�ذ موقف مم�ا يجرى ض�د البلد من 
الجان�ب الرتك�ي وتحفظ س�يادة العراق 

وشعبة«.
وتش�هد الح�دود العراقية الرتكي�ة توتراً 
كبرياً بعد االعت�داءات الرتكية عىل العراق 

وقطع املياه عن نهر دجلة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
رج�ح النائ�ب ع�ن محافظة ميس�ان 
عيل س�عدون الامي، امس االثنني، ان 
يؤثر الوضع االمني الهش يف املحافظة 
االنتخاب�ات،  اج�راء  ع�ىل  الجنوبي�ة 
مطالب�ا الحكوم�ة ببس�ط االمن قبيل 

اجراء االنتخابات.
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  الام�ي،  وق�ال 
»املراق�ب العراق�ي« إنه »م�ن املحتمل 

أن تج�ري االنتخابات بظل ظروف غري 
امنة«، الفت�ا اىل »اخت�اف االنتخابات 

القادمة عن سابقاتها«.
واع�رب ع�ن »أمله ب�أن يق�وم رئيس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي بس�ط 

االمن وخاصة يف جنوب العراق«.
وبني الام�ي، أن »الوضع االمني حاليا 
مت�أزم يف الجن�وب خاصة م�ع تنفيذ 
عمليات اغتيال يف محافظة ميس�ان«، 

طبق�ات  اغل�ب  اس�تياء  »اىل  مش�ريا 
املجتم�ع من س�وء الخدمات الس�يما 

الكهرباء«.
واك�د الام�ي، أن »تجمع�ات طابي�ة 
الخ�روج  تعت�زم  واملحارضي�ن 
الش�هر  م�ن   25 كب�رية  بمظاه�رات 
الحكوم�ة  الام�ي،  الجاري«.وطال�ب 
ان »تبس�ط االمن اوال وم�ن ثم تجري 

االنتخابات«.

نائب يحذر من »هشاشة« في أمن المحافظات 
الجنوبية ترافق االنتخابات

املراقب العراقي/ بغداد...
حذر الخبري االس�رتاتيجي حيدر عرب، من عدم 
تج�رؤ الحكوم�ة عىل ط�رح موضوع س�حب 

القوات االمريكية من العراق.
وقال عرب، يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراقي« إن »ما نستنتجه من الجوالت السابقة 
ضمن الحوار االسرتاتيجي بني بغداد وواشنطن 
ي�دل عىل ان الحكومة الحالي�ة لن تتجرأ بطرح 
موضوع سحب القوات االمريكية واالجنبية من 

العراق«.
واش�ار اىل ان »الترصيح�ات الت�ي تص�در عن 
قواته�م  بق�اء  تؤك�د  االمريكي�ني  املس�ؤولني 
يف الع�راق ملكان�ة الع�راق باملنطق�ة واهميت�ه 

الجيوسياسية«.
ومن املقرر ان يجري رئيس الوزراء القائد العام 
للقوات املس�لحة مصطف�ى الكاظمي زيارة اىل 
العاصم�ة االمريكية واش�نطن للق�اء الرئيس 

االمريكي جو بايدن يف 26 تموز املقبل.

معطيات تثبت عدم تجرؤ الكاظمي على 
مفاتحة واشنطن بسحب قواتها من العراق 

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت معاوني����ة استخ������بارات الحشد 
اعتق�ال  االثن�ني، ع������ن  ام�س  الش�عبي، 

ارهابي يف بغداد.
وقال�ت معاونية االس�تخبارات، يف بي�ان تلقت 
»املراقب العراقي« نسخة من������ه إن »عملية 
االعتقال تمت بعد ورود معلوم�����ات مؤكدة 
ع�ن تواجد ارهابي هارب م�ن محافظ������ة 

االنبار يف بغداد جانب الكرخ«.
واشار البيان اىل أن »مع�����اونية االستخبارات 
رشعت بتش�كيل فريق تعق�ب وم������راقبة 
من قبل مديري�ة املعلومات الع���امة/ مديرية 

بغداد قسم الكرخ«.

عمليات بغداد تتحدث عن خطتها 
االمنية الخاصة بعيد األضحى

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت قيادة عمليات بغ�داد، امس االثنني، 
خطتها الخاصة بعيد األضحى، فيما أشارت 
لع�دم اغ�اق الط�رق داخل العاصم�ة بناء 
عىل توجيه�ات عليا.وقال بي�ان صادر عن 
قيادة العمليات املش�رتكة، تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه إن�ه »القطاع�ات 
العس�كرية كافة تس�تعد لتطبي�ق الخطة 
األمني�ة الخاص�ة بعي�د األضح�ى املبارك، 
والت�ي دخلت حيز التنفيذ ابت�داًء من امس 
األثن�ني يف إط�ار تحقيق األمن واالس�تقرار 

للمواطنني وبغية دفع الخطر اإلرهابي«.
وأضاف، أن »خطة قيادة العمليات س�تلبي 
االمن واالس�تقرار للمدني�ني ومناطقهم«، 

مبيناً أن »العاصمة بغداد لن تشهد قطع اي 
طري�ق بناًء عىل توجيهات عليا، وستش�دد 
عىل تأمني الحماية للموالت واماكن العبادة 
واالسواق واي مكان يرتاده املواطنون طيلة 

االيام املباركة«.
ودعا املواطنني إىل »عدم التجمع والتجمهر 
داخل املناطق الرتفيهية أو اماكن التسويق 
كما وعليه�م االلتزام باإلج�راءات الوقائية 
وتطبي�ق النصائ�ح واإلرش�ادات الص�ادرة 
عن وزارة الصحة والبيئة خشية من تفيش 
ف�ريوس كورون�ا، والتع�اون م�ع االجهزة 
االمني�ة يف انجاح هذه الخط�ة واالباغ عن 
الح�االت املش�بوهة الت�ي م�ن ش�أنها ان 

تزعزع االمن يف نفوس املواطنني«.

الحشد الشعيب يطيح 
بارهايب يف جانب الكرخ 

بالــوثيقـة
اعفاء مسؤولين في وزارة الكهرباء 

اثر حادث) االطفاء التام(

ين
ألم

ط ا
شري

ال

نصيحة ورأي ليس إالاّ ..
قب�ل انط�اق انتفاض�ة ترين تح�ت عنوان ث�ورة ضد 
الفساد والفاسدين حيث استبرنا بها خريا وتأملنا منها 
حصادا وتغيريا تعالت أصوات النهيق من أرباب الس�فارة 
وأبواق الدعارة والهمج الرع�اع من بهائم األصنام وعبيد 
األوث�ان فتحول ح�راك ترين يف ليلة وضحاه�ا إىل ثورة 
ضد الفس�اد الش�يعي والفاسدين الش�يعة يف املحافظات 
الش�يعية فاس�تطاع )الث�وار( إس�قاط رئي�س ال�وزراء 
الش�يعي ال�ذي لم يك�ن فاس�دا يف ذاته إنما ج�اء يف دولة 
فاس�دة وحكومة فاس�دة وبرملان فاس�د لكنه اتجه نحو 
الص�ني وأب�رم معها االتفاقي�ة إلنقاذ الع�راق  واتفق مع 
رشكة س�يمنز إلنه�اء معضل�ة الكهرباء يف الع�راق لكن 
)ثورة( تري�ن أرادت وقررت ونفذت بأفواجها املجاهدة 
يف إلغاء الدوام وإيقاف التعليم وحرق املؤسس�ات ورضب 
مقرات الحش�د الش�عبي وتعليق الجثث يف س�احة الوثبة 
وإقام�ة اللي�ايل الحم�راء يف الطابق الخام�س من املطعم 
الرتكي وإش�اعة الفاحش�ة تحت قيادة املساكني من أهل 
التكتك واملجاهدة ماري )أم الببيس( والخرساء التي توّزع 
الكلينكس يف ثواب الثوار وتبني أنها مذيعة يف الش���رقية 
وس�فرية ابن زايد وهو توّزع الدوالر وحرق القنصلي��ات 

اإليرانية وإيران بره بره . 
فتم له�م بيت القصيد بإقال�ة رئيس الوزراء )الش�يعي( 
وبق�ي رئي�س الربمل�ان )الس�ني( ورئي�س الجمهوري�ة 
)الك�ردي( وكان الذي كان ،وجاءنا يف صدفة متفق عليها 
وغفل�ة معل�وم بها وأمر دب�ر بليل قرق�وز الغفلة وإّمعة 
أبله الذي روجت له وهيأت وتهيأت 
أص�وات النهي�ق والنعي�ق لغربان 
الشؤم وس�فلة السفارة األمريكية 
فس�لّم الجم�ل بم�ا حمل مل�ا يريد 
البارزاني يف أربيل وما يشتهي أمري 
املنش�ار يف الري�اض وما ترس�م له 

إدارة القرار يف واشنطن .
 الي�وم ومع تصاع�د األزمة وتواتر 
م�ن  يح�دث  وم�����ا  الف�وىض 
وتغري�دات  ومفاجئ�ات  متغ�ريات 
وحرائ�ق وفوىض وفق�ر ووباء وموت وال س�يادة وال هم 

يحزنون . 
وم�ع ترصيح الخاب�ر والع�ارف بخبايا العراق وأس�باب 
النف�اق الس�فري الربيطاني بإش�اعة الف�وىض يف العراق 
قبل االنتخابات وانس�حاب التيار من االنتخابات ودعوات 
البعض لتأجي�ل االنتخابات عادت م�ن جديد تطفو فوق 
املياه اآلس�نة طحالب البؤس وأصوات الرذيلة من زنادقة 
الس�فارة األمريكي�ة وعم�اء املوس�اد اإلرسائي�يل طالح 
إث�ر طال�ح وس�افل إث�����ر س�افل م�ن الوضيع غيث 
التميم�ي إىل املتصهني أحم�د األبي�����ض م�رورا ببوق 
الدعارة أحمد البش�ري والسفيه فائق الشيخ عيل والعميل 
س�تيفن نبيل فيما ظهر إلينا حس������ون الوسخ وأبو 
بريص والجريذي م�����رش�حني )وطني�ني ترينيني( 

لانتخابات .
 كل ه�ؤالء وغريه�م ممن ل�م يتس�ع املج�ال لذكرهم .. 
هّبوا من جديد بالنبيح والنعيق والنهيق لتأجيج الش�ارع 
العراق�ي لتأجي�ل االنتخاب�ات القادمة كي يس�تمر حكم 
القرقوز األبله أو تس�ود الفوىض الت�ي ال ُتبقي وال تذر .. 
فهل ُيلدغ الشعب مرة أخرى من ذات الُجحر وقد ُلدغ أكثر 

من مرة .
 كلمة أقولها للعقاء واملنصفني والرفاء من أبناء السنة 
والش�يعة وكل عراق�ي رشيف يدرك أن الع�راق هو األغىل 
واألس�مى واألق�دس ول�و ضاع الع�راق ض�اع كل يشء . 

نصيحة ورأي ليس إاّل.

إصبع عىل الجرح 

منهل عبد األمري المرشدي 
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الثالثاء 20 تموز 2021 العدد 2635 السنة الحادية عشرة

كش�فت لجنة النفط والطاقة النيابية ، عن مدى إمكانية ترشيع قانون 
النف�ط والغ�از يف ال�دورة النيابي�ة الحالية.وق�ال عضو اللجنة س�تار 
الجابري ، إن “قانون النفط والغاز، يعد من القوانني االسرتاتيجية ومن 
الصعب حس�مه بالدورة الحالية”، مؤكدا “ترحيل�ه اىل الدورة الربملانية 
املقبلة”.ودعا الجابري إىل “جعل القانون ضمن اولويات املجلس املقبل، 
كون�ه يحقق العدالة االجتماعية بتوزي�ع الثروات عىل ابناء الوطن دون 
تميي�ز مكوناتي أو مناطقي”.هذا ويؤس�س قانون النفط والغاز نظام 
إدارة العملي�ات النفطي�ة يف الع�راق، م�ع األخ�ذ باالعتب�ار االتفاقيات 
الدولي�ة القائم�ة بني جمهورية الع�راق ودول أخرى فيم�ا يتعلق بنقل 
النفط الخام.كما يهدف إىل تحديد أس�س التع�اون بني الوزارات املعنية 
يف الحكومة االتحادية، فضال عن إنش�اء قاعدة للتنس�يق والتشاور بني 

السلطات االتحادية وسلطات األقاليم واملحافظات املنتجة للنفط.

الطاقة النيابية: ترحيل قانون 
النفط والغاز إلى الدورة المقبلة

اس�تقرت أس�عار رصف الدوالر األمريكي مقاب�ل الدينار 
العراق�ي ، يف البورصة الرئيس�ية بالعاصم�ة بغداد.وقال 
مص�در؛ إن بورصة الكف�اح والحارثي�ة املركزية يف بغداد 
س�جلت، صباح امس، 148250 دينارا عراقيا مقابل 100 
دوالر أمريكي.وهي االس�عار نفس�ها التي س�جلت خالل 
افتتاحها.وأش�ار اىٕل أن اس�عار البي�ع والرشاء اس�تقرت 
أيض�ا يف محال الصريفة باالٔس�واق املحلي�ة يف بغداد حيث 
بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار 

الرشاء 147750 دينارا لكل 100 دوالر امريكي.
ويف هذا السياق، أغلقت بورصة أربيل ابوابها بسبب عطلة 

عيد االضحى يف إقليم كردستان.

استقرار أسعار صرف الدوالر 
االقت�صاديفي بغداد

الكويت تواصل »نهب« النفط العراقي عبر الحفر المائل  
الجهات الرسمية تتستر عليها 

كل ذل�ك س�ببه ضع�ف الحكومة 
الحالي�ة التي رفعت س�عر رصف 
ارتف�اع  صاحب�ه  ال�ذي  ال�دوالر 
مع�دالت الفقر بحس�ب م�ا يرى 

مراقبون.
وأم�ا امللف العربي فهن�اك تهاون 
حكوم�ي يف التعامل م�ع القضايا 
الس�يادية , خاص�ة فيم�ا يخص 
قب�ل  الع�راق م�ن  نف�ط  رسق�ة 
الكويت والذي بدأ منذ زمن النظام 

البائد ولم يتوقف اىل اآلن .

الكوي�ت تج�رأت مرة أخ�رى عىل 
حفر اآلبار ق�رب الحدود العراقية 
بمس�افة 100 م�رت غ�ري مكرتثة 
بحكوم�ة الع�راق , ألنه�ا تعودت 
دوما أن تغض البرص عن رسقات 
الكويت طيلة الس�نوات املاضية , 
واليوم وأم�ام العلن قامت بنصب 
حف�ارات أمام الرشي�ط الحدودي 
للحف�ر املائل لرسق�ة نفط العراق 
, يقابل�ه صمت حكوم�ي مطبق، 
ب�ل إن وزارة النف�ط بررت املوقف 

يف  املت�داول  الفيدي�و  أن  وأك�دت 
مواق�ع التواصل يج�ب أن يخضع 

للفحص.
أك�دت,  نصي�ف  عالي�ة  النائب�ة 
استمرار الكويت بحفر آبار النفط 
عىل مقرب�ة من الح�دود العراقية 
وبمسافة أقل من 100 مرت، مبينة 
:” أن الرد عىل ه�ذه الرسقة يجب 
أن يكون م�ن خالل قي�ام العراق 
املنطق�ة  نف�س  يف  آب�ار  بحف�ر 
ولك�ن بع�ض الخونة واملرتش�ني 
املوجودين يف قطاع النفط بالعراق 
رشعن�وا الحف�ر املائ�ل “،عىل حد 

قولها .
وأضاف�ت نصيف:” أن الحل يكون 
يف اتجاه�ني: دبلوم�ايس وعم�ي، 
اس�تدعاء  يتضمن  فالدبلوم�ايس 
س�فري الكويت وتس�ليمه مذكرة 
احتجاج شديدة اللهجة، أو إبالغه 
بأن�ه غ�ري مرغ�وب بتواج�ده يف 
األرايض العراقي�ة، والح�ل العمي 
هو التعامل باملثل، من خالل قيام 

وزارة النف�ط بحف�ر آبار يف نفس 
املنطقة الحدودية.

الخب�ري  أك�د  املزي�د  وملعرف�ة 

الهم�ايش،  صال�ح  االقتص�ادي 
أن رسق�ة نف�ط العراق م�ن قبل 
الكويت ليس�ت ش�يئا جديدا وقد 

بدأ يف زمن النظ�ام البائد , واليوم 
عملي�ة الرسق�ة تتج�دد يف ظ�ل 
تهاون حكومي جراء هذا الحادث 

, وه�و أم�ر لي�س بغري�ب ع�ىل 
حكوم�ة قدم�ت تن�ازالت ضخمة 
لألردن وم�رص والس�عودية وبما 
فيها الكويت عىل حساب مصلحة 
الع�راق , وهذا ناتج عن س�يطرة 
االمري�كان ع�ىل القرار الس�يايس 
العراق�ي , ول�م تتوق�ف الحكومة 
عند ذلك , بل إن رسقات الكرد من 
نفط كركوك مس�تمرة ومن نفط 
نينوى أيضا ولم يتوقف االمر عند 
ذل�ك بل قدم�ت ملي�ارات الدنانري 
لحكومة اإلقليم التي رفضت تزويد 
البلد بمستحقاته من النفط.وقال 
الهم�ايش يف اتصال م�ع ) املراقب 
ه�رم  يف  الجمي�ع  إن  العراق�ي(: 
الس�لطة يتحملون املسؤولية عن 
هذا العدوان الكويتي عىل س�يادة 
العراق وثرواته، ولن ننىس التنفيذ 
األعمى للق�رارات الدولية التي من 
خاللها تمت رسق�ة أرايض ومياه 
وث�روات ش�عبه بس�بب  الع�راق 
العمال�ة والتواطؤ م�ن قبل أناس 

اليس�تحقون تس�ميتهم عراقيني 
, ل�ذا البد من وقفة ش�عبية تجرب 

الحكومة عىل إيقاف تلك الرسقة.
م�ن جهته أك�د املختص بالش�أن 
يف  ع�الوي  حس�ني  االقتص�ادي 
اتص�ال مع ) املراقب العراقي(: أن 
جرائم الكويت بحق البلد طويلة , 
فهي لم تكتف بالتعويضات املالية 
الت�ي قصم�ت ظه�ر العراقي�ني , 
فضال ع�ن رسقاته�ا للنفط دون 
وجود حراك حكومي طوال األعوام 

املاضية وما زالت مستمرة«.
أن  يج�ب  »الحكوم�ة  أن  وب�ني 
تكون عند حس�ن ظ�ن العراقيني 
مجل�س  اىل  ش�كاوى  تق�دم  وأن 
األم�ن , وتتعامل باملثل عرب الحفر 
قرب الحدود الكويتية الس�تخراج 
النفط ».وأوض�ح أنه »يف ظل هذه 
الحكوم�ة اليشء يح�دث وس�تتم 
إث�ارة أزمة أخرى من قبل حكومة 
الكاظم�ي للتغطي�ة ع�ىل انتهاك 

الكويت«.

تعي���ش البالد ظروفا صعبة وأزم���ات متتالية ومفتعلة 
في ظل ارتفاع أس���عار النفط إخفاءه من أجل ش���رعنة 
رفع أسعاره , ناهيك عن مئات المليارات من الدنانير التي 
تذهب الى اإلقليم دون س���ند قانوني , مع اس���تمراره 
في تهريب النفط واس���تئثار حكومة كردس���تان بمنافذ 

الشمال وعدم اإليفاء بالتزاماتها بقانون الموازنة .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

ق�ال وزير النف�ط االيراني »بيجن نام�دار زنكنة« : ان 
مجموعة »اوبك بلس« ال تستطيع ان تتجاهل موضوع 
عودة ايران اىل اس�واق النف�ط العاملية بعد رفع الحظر 

عن البالد.
ويف ترصي�ح للصحفي�ني، عق�ب اجتم�اع اوب�ك بلس 

التاسع عرش اليوم االحد، اشار زنكنة اىل تعليق الدورة 
الثامن�ة عرشة له�ذا االجتماع اثر معارض�ة االمارات؛ 
مضيف�ا : اننا الي�وم اتفقنا عىل زي�ادة انتاج الخام اىل 

400 الف برميل شهريا.
واضاف، ان�ه »العالقة للنق�اش مع االم�ارات، بعودة 

النفط االيراني اىل االسواق العاملية«.
ولفت زنكنة، بان االشهر ال�15 القادمة ستشهد زيادة 
بواقع 5.8 مليون برميل يف س�قف االنتاج، وان اجتماع 

اوبك بلس القادم سيعقد يف اول سبتمرب 2021.
وش�دد عىل ان عودة ايران وسط هذه املستجدات، امر 

ه�ام ال يمكن ملجموع�ة اوبك بلس تجاهل�ه؛ مبينا ان 
حجم انتاج الخام االيراني سيشهد نموا كبريا بعد رفع 

الحظر عن البالد.
وتاب�ع زير النفط االيران�ي وفقا الرنا ، انه ليس رشطا 
بان ي�ؤدي قرار مجموعة اوبك بل�س االخري اىل صعود 

اسعار النفط، غري انه لن يحدث عدم توازن يف االسعار 
ايضا.

واوض�ح، ان املطل�وب م�ن اوب�ك بل�س وس�ط ه�ذه 
املس�تجدات، ان يعي�د الكمي�ة املخفضة اىل االس�واق؛ 

متوقعا حدوث ذلك نظرا لنمو االقتصاد العاملي.

وزير النفط االيراني: ال  احد يستطيع تجاهل موضوع عودة ايران للسوق العالمية

أرقام واقتصاد

آالف فرصة عمل 
سيوفرها ميناء الفاو حسب 

تأكيدات وزارة النفط 
التي وعدت بزيادة العدد
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منطقة في بغداد سيتم
شمولها بحملة إعمار كبيرة 

منها إكساء الشوارع 
وخدمات أخرى

  64

االعمار الهندسي يعلن 
ارتفاع نسب االنجاز لثالثة 
مشاريع سكنية في  بابل »القيظ« وحظر االستيراد يرفعان أسعار الفواكه والخضر 

ش�كا س�كان محافظة دياىل من ارتفاع 
اس�عار الفواك�ه والخرض بنس�بة أكثر 
من 30% بس�بب حظر االسترياد وموسم 
الح�ر الش�ديد املوس�مي خالل ش�هري 
تم�وز وآب.وقال رئيس اتحاد الجمعيات 
الفالحية يف دياىل رعد حميد التميمي ؛ ان 
موسم الحر الش�ديد أو ما يسمى قديما 
وشعبيا »القيظ« تسبب بانخفاض إنتاج 
الفواك�ه ومحاصيل الخرض األساس�ية، 
م�ا س�بب يف ارتف�اع أس�عار املحاصيل 

الزراعية بنسب 35 اىل %30.
واوضح التميمي؛ ان ازمة ارتفاع اسعار 
الفواك�ه والخ�رض خ�الل موس�م الحر 
الش�ديد تح�دث س�نويا إال أنه�ا ازدادت 
خالل املوسم الحايل بسبب حظر استرياد 
املحاصي�ل الزراعية م�ن دول الجوار، ما 
يتطل�ب معالج�ات وقتي�ة طارئة وفتح 
االس�ترياد وفق�ا للحاج�ة ومل�دة زمنية 
محددة مع ضمان حماية املنتوج املحي.
الزراعي�ة  املحاصي�ل  اس�عار  أن  وأك�د 

تنهك دخ�ل املواط�ن وخاص�ة الرشائح 
الفقرية ومحدودة الدخل مستدركا«فتح 
ينق�ذ  حدي�ن  ذو  س�الح  االس�ترياد 
املواط�ن وربما يرض رشائح واس�عة من 

املزارعني«.
م�ن جانبه؛ بني مدير اع�الم زراعة دياىل 
محمد املندالوي ؛ ان وزارة الزراعة تعتمد 
روزنام�ة منظم�ة الس�ترياد املحاصي�ل 
حسب الحاجة ووفق جدول زمني محدد 
ال تتع�ارض مع مصلح�ة كل من املزارع 

واملنتج واملستهلك يف آن واحد.
واك�د املن�دالوي؛ ان الرزنام�ة الزراعي�ة 
تعالج شح املحاصيل الزراعية يف األسواق 
وتؤمن حاجة السوق مع ضمان حماية 
املنتوج املحي ومنع االسترياد العشوائي.
وتع�د دي�اىل م�ن املحافظ�ات املص�درة 
للمحاصيل الزراعية للكثري من املحافظة 
ويطلق عليها س�لة العراق الغذائية رغم 
ظروف الجفاف وانعدام الدعم الحكومي 

والتداعيات االمنية املستمرة.

انخفاض بأسعار 
النفط بعد قرار أوبك+ 

بزيادة اإلمدادات
انخفض�ت أس�عار النفط أكث�ر من واح�د باملئة 
، متأث�را بق�رار مجموع�ة »أوب�ك+« ع�ىل زيادة 
اإلمدادات بعد انهيار اتفاق سابق بسبب معارضة 
اإلمارات.وانخف�ض خ�ام برنت واح�دا باملئة، أو 
1.4 باملئة، مس�جال 72.59 للربميل ، بعدما خرس 

قرابة ثالثة باملئة يف وقت سابق.
وتراجع الخ�ام األمريكي 94 س�نتا أو 1.3 باملئة 
عن�د 70.87 دوالراً للربمي�ل، وذل�ك بع�د هبوطه 

زهاء أربعة باملئة يف السابق.
واتف�ق وزراء مجموع�ة »أوب�ك+« ع�ىل زي�ادة 
إم�دادات النف�ط م�ن آب لتهدئ�ة األس�عار التي 
صع�دت ألعىل مس�توى يف عامني ونص�ف العام، 
م�ع تعايف االقتص�اد العاملي م�ن جائحة فريوس 

كورونا.
واتفقت املجموعة، الت�ي تضم دول أوبك وحلفاء 
مثل روس�يا، بش�كل حاس�م عىل حص�ص إنتاج 
جدي�دة من أيار 2022، بعدما وافقت الس�عودية 

ودول أخرى عىل طلب من اإلمارات.

اسعار الذهب
 تعاود االرتفاع

ارتفع�ت أس�عار الذه�ب ، مدفوعة برتاج�ع عوائد 
س�ندات الخزانة األمريكي�ة واملخاوف من أن يؤدي 
ارتفاع حاالت اإلصابة بفريوس كورونا إىل إضعاف 

االنتعاش االقتصادي العاملي.
وارتفع الذهب الفوري بنس�بة 0.1% إىل 1812.06 
دوالر لألوقية،  بعد انخفاضه بنسبة 1% يف الجلسة 
السابقة.واستقرت العقود األمريكية اآلجلة للذهب 
عند 1.815.10 دوالر.وتكافح العديد من البلدان، ال 
س�يما يف آس�يا، للحد من متغري دلتا شديد العدوى 
تداب�ري  اتخ�اذ  إىل  لف�ريوس كورون�ا، واضط�رت 
اإلغالق.استقرت عوائد س�ندات الخزانة القياسية 
مل�دة 10 س�نوات بالقرب من أدنى مس�توى لها يف 
أس�بوع واحد، مما قلل م�ن تكلفة الفرصة البديلة 
لحيازة الذهب بدون فوائد.مع ذلك، حدت مكاسب 
امل�الذ اآلمن لل�دوالر األمريكي م�ن جاذبية الذهب، 
حيث ارتفع مؤرش الدوالر بنسبة 0.1% واتجه نحو 

أعىل مستوى يف ثالثة أشهر مقابل منافسيه.
وهبط�ت الفض�ة 0.7% إىل 25.49 دوالًرا لألوقي�ة، 
وزاد البالدي�وم 0.4% إىل 2641.68 دوالًرا ، وتراجع 

البالتني 0.1% إىل 1101.15 دوالًرا.

االقتصاد النيابية: اقتصاد العراق شبه متوقف 
في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والفساد

واالس�تثمار  االقتص�اد  لجن�ة  وجه�ت 
النيابي�ة ، تحذيرا بس�بب ارتف�اع الدوالر 
مقاب�ل الدين�ار العراقي.وقال�ت عض�و 
اللجن�ة، ندى ش�اكر يف حدي�ث صحفي، 
إن “الوض�ع االقتص�ادي يف العراق ش�به 
متوق�ف يف ظ�ل ع�دم وج�ود صناع�ة 
وزراع�ة”، مش�رية اىل ان “تداعي�ات ذلك 
تعني زي�ادة يف البطال�ة يقابلها زيادة يف 
عدد الس�كان وبالتايل ارتف�اع يف معدالت 
الفقر”.واضافت ش�اكر، ان “رفع س�عر 
رصف الدوالر قاد الرتفاع يف اس�عار املواد 
الغذائي�ة والخدم�ات وبالت�ايل الفق�ر”، 
الفت�ة اىل ان “مع�دالت الفق�ر تق�ود اىل 
5 أزم�ات ه�ي ارتف�اع مع�دالت تعاطي 
املخ�درات والجريمة واالنحراف االخالقي 
باإلضافة اىل التط�رف والطالق والترسب 
من امل�دارس “.ولفت�ت اىل ان�ه “اليمكن 
تحقي�ق اس�تقرار حقيق�ي يف مجتم�ع 

نس�بة الفقر مرتفعة فيه والبطالة تقتل 
امال املاليني من الشباب الخريجني الذين 
يحلمون ش�هاداتهم دون اي فرصة عمل 
ممكنة”.وتابع�ت، ان “الفق�ر واالزمات 
التي يس�همان يف رضب البنية اجتماعية 
العراقية وتؤثر عىل تماسك االرسة خاصة 

وان مع�دالت الط�الق بلغ�ت مس�تويات 
الس�نوات األخ�رية”،  غ�ري مس�بوقة يف 
مؤك�دة “رضورة االنتباه لخطورة الفقر 
والبطالة وتأثريهما عىل مس�تقبل شعب 
يعاني من تداعي�ات الخطط االقتصادية 
التي التعالج االزمات بل تزيدها تفاقما”.

العراق يبحث االنضمام للبنك 
االوروبي لالعمار والتنمية

التقى س�فري الع���راق ل�دى لندن محمد 
جعف�ر الص����در ، ع�رب التطب�����ي�ق 
للبن�ك  الع�ام  االم������ني  االف�رتايض، 
االوروب�ي لالعم�ار والتنم�������ية انزو 

كوتريويش.

واثن�ى الس�فري ، بحس�ب بي�ان ل�وزارة 
الخارجي����ة ، ع�ىل جه�������ود انزو 
الع�راق  طل�ب  لدعمه������م  وفريق�ه 
الحص�ول ع�ىل عضوي�ة البن�ك وفرص�ة 
املش�ارك��ة يف اجتماع�ات مجل�����س 
املفوض����ني خالل املؤتمر السنوي للبنك 

الذي عقد خالل العام الجاري.
كم���ا رح�ب الس�ف����ري بكاوزهيك�و 
للبن�ك  الجدي�د  الع�ام  كوج�ويش االم�ني 
االوروب�ي متمني�اً له التوفي�ق والنجاح يف 

مهام عمله.
و اك�����د الس�فري ح�رص الع�راق عىل 
اكم�ال اج������راءات االنضم�������ام 
واالستفادة من خربات البن����ك، ملا يمثله 
العراق من بيئة خصب������ة لالستثمار ، 
مش������دداً عىل اهمية ان يكون للعراق 
دور ف�����اع�ل يف ق������رارات البن�ك 

مستقبالً.



مّر 15 عاما وال يزال قطاع غزة يعاني من حصار خانق، األمر الذي خلف أوضاًعا اقتصادية واجتماعية وإنسانية صعبة، ويؤثر هذا 
الحصار بشكل مباشر على أكثر من مليوني فلسطيني، يقبعون على منطقة جغرافية ال تزيد على 365 كم مربع، هذا الحصار الذي 

أضحى يتفّنن فيه القريب والبعيد، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر، حيث طالت المعاناة الناشئة بفعل هذا 
الجور مختلف أوجه الحياة في غزة، وأحالت واقع السكان فيه إلى جحيم ال يطاق.

A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r
الثالثاء 20 تموز 2021 
العدد 2635 السنة الحادية عشرة

4عربي دوليعربي دولي

المراقب العراقي/ متابعة...
االرتب�اط  ضب�اط  عملي�ات  غرف�ة  س�جلت 
والتنس�يق لرص�د خروق�ات ق�وى الع�دوان 
الس�عودي يف محافظة الحديدة اليمنية، 137 

خرقا خالل 24 ساعة فقط.
وأوض�ح مص�در بغرف�ة العملي�ات لوكال�ة 
األنباء اليمنية )س�بأ( ان من ب�ن الخروقات 
اس�تحداث تحصين�ات يف الجبلي�ة والتحيت�ا 

ومحاولة تسلل يف الفازة.
وأشار إىل ان الخروقات شملت غارتن لطريان 
تجس�ي ع�ى الف�ازة وتحلي�ق 18 طائ�رة 

تجسس�ية يف أجواء الفازة وحي�س والجبلية 
والجاح والتحيتا وشارع الخمسن.

ولف�ت املص�در إىل رص�د  22 خرق�ا بقص�ف 
مدفعي لع�دد 88 قذيف�ة و93 خرقا باألعرية 
الناري�ة املختلف�ة. وكان�ت األط�راف اليمنية 
توصل�ت خالل محادثاتها بالس�ويد يف الثالث 
ع�ر من كان�ون األول ع�ام 2018 إىل اتفاق 
الحدي�دة  محافظ�ة  يف  الن�ار  إط�الق  وق�ف 
وتفاهم�ات بش�أن مدين�ة تع�ز إال أن ق�وى 
يواصل�ون  ومرتزقته�ا  الس�عودي  الع�دوان 

خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا االتفاق.

المراقب العراقي/ متابعة...
ذكرت الس�لطات يف كوس�تاريكا أن الرطة 
ضبط�ت 4.3 طن كوكاين كولومبي املنش�أ 
يف ثان�ي أكرب ضبطية مخدرات يف تاريخ البلد 
الواقع بأمريكا الوسطى واألكرب عى اإلطالق 

هذا العام.
وقالت وزارة األمن يف كوس�تاريكا إن شحنة 
الكوكاي�ن نقل�ت يف حاوي�ة كان�ت معب�أة 
بقرمي�د أرضيات ع�ى متن س�فينة تجارية 
وصل�ت إىل مين�اء موي�ن قادمة م�ن ميناء 

توربو الكولومبي.

ولف�ت مايكل س�وتو وزير األم�ن يف بيان إىل 
أن البالد “تقرتب كثريا من تس�جيل مصادرة 
40 طن ماريجوانا وكوكاين حتى اآلن خالل 
2021″، وأض�اف: “نتمن�ى أن نجت�از أرقام 

العام املايض”.
وأث�ارت العملي�ات الكبرية لضب�ط املخدرات 
يف الس�نوات األخرية مخ�اوف من احتمال أن 
تكون كورس�تاريكا قد أصبحت نقطة عبور 
مهم�ة للمخ�درات الكولومبي�ة املتجه�ة إىل 
أوروبا وهو ما أثار قلق املس�ؤولن يف واحدة 

من أهدأ البلدان بأمريكا الوسطى.

المراقب العراقي/ متابعة...
حّم�ل املتح�دث باس�م الخارجي�ة االيرانية 
س�عيد خطيب زادة، االمارات مس�ؤولية اي 
اضطراب�ات وما يرتت�ب عى تواج�د الكيان 

الصهيوني يف هذه املنطقة.
وق�ال خطي�ب زادة يف مؤتم�ره الصحف�ي 
تطبي�ع  ح�ول  االثن�ن  أم�س  االس�بوعي 
العالق�ات ب�ن االم�ارات العربي�ة املتح�دة 
والكيان الصهيوني وافتتاح سفارة االمارات 
يف االرايض املحتلة رسميا: ان الكيان الغاصب 
للق�دس ه�و االن يف الحضي�ض م�ن ناحية 
الرعي�ة وظروفه االجتماعية والسياس�ية 
ان  بامكان�ه  ان�ه  ويتص�ور  واالقتصادي�ة 

يكتسب الرعية من خالل اجراءاته هذه.
واضاف: ان ه�ذا الكيان ال�ذي يعترب مصدر 

العنف واملش�اكل واالرهاب يف املنطقة وجعل 
عى م�دى عقود م�ن الزمن م�وارد املنطقة 
رهينة الظروف التي اوجدها ككيان احتاليل، 

س�وف لن يكتس�ب الرعية م�ن خالل هذا 
الطري�ق )تطبي�ع العالقات م�ع بعض دول 

املنطقة(.  

وتابع املتحدث باسم الخارجية االيرانية: انه 
ع�ى االم�ارات العربية املتح�دة ان تعلم بان 
مسؤولية االضطرابات وما يرتتب عى تواجد 
الكي�ان الغاص�ب للق�دس يف ه�ذه املنطقة 

ملقاة عى عاتقها.
وحول هجوم القوات الصهيونية عى املصلن 
يف القدس الريف قال: ان هذا االعتداء الذي 
جاء ع�ى اعتاب عيد االضح�ى املبارك مدان 

بشدة وتعلن ايران استنكارها له.
واض�اف: ان الصهاينة اثبتوا بانهم لم يدعوا 

طريقا امام الفلسطينين سوى املقاومة.
واكد ب�ان الص�وت املوحد للعالم االس�المي 
يمكنه دع�م القضية الفلس�طينية واضاف: 
ان ايران ستواصل بذل كل جهودها للحيلولة 

دون هذه االعتداءات.

ف العالمية واالقليمية
صح

من اخبار ال

إيران ُتحّمل اإلمارات مسؤولية تبعات تواجد الصهاينة في المنطقة

العدوان يواصل خرقه التفاق وقف 
إطالق النار في الحديدة اليمنية

كوستاريكا تحبط أكبر عمليات تهريب 
مخدرات في تاريخها

 

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د قائد الثورة اإلس�المية الس�يد ع�ي الخامنئ�ي، االثنن، أن 
املقاوم�ة يف العراق تبدي عزما راس�خا يف مواجهة تدخل أمريكا 
وم�ن ل�ّف لفه�ا، مش�ريا اىل أن املح�اوالت اإلعالمي�ة االمريكية 
لتحريف ما تبديه املقاومة ونسبها إليران دليل ضعف واشنطن.

وقال اإلمام الخامنئي يف ندائه السنوي اىل حجاج بيت الله الحرام، 
إن “املقاوم�ة يف الع�راق تدحر أمريكا املحتل�ة وصنيعتها داعش 

وتبدي عزما راسخا يف مواجهة تدخل أمريكا ومن لّف لفها”.
وأض�اف ان “املح�اوالت اإلعالمي�ة االمريكية لتحري�ف ما تبديه 
املقاومة يف العراق وس�وريا ولبنان ونس�بها إلي�ران دليل ضعف 
أمري�كا”، مبين�ا أن “نهوض عن�ارص املقاومة يف ه�ذه املنطقة 

الحساس�ة ويقظ�ة الش�عوب وهّمة جيل 
القل�وب  بالنش�اط يغم�ر  املفع�م  الش�باب 

باألمل”.
ولفت اإلمام الخامنئي إىل أن “ش�عوب املنطقة 
أثبت�ت أنه�ا واعي�ة وأن ومس�ريها يفرتق عن 
بع�ض الحكوم�ات الس�اعية إلرض�اء أمريكا 
والرض�وخ إلرادته�ا تج�اه قضية فلس�طن”، 
املنطق�ة  يف  الس�احة  “وقان�ع  أن  اىل  مش�ريا 

اإلس�المية تزي�د من األم�ل وتق�ّوي العزم 
وتضعن�ا أمام واجب كب�ري ومجاهدة ال 

تعرف الكلل وامللل”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت وكالة »س�انا« الس�ورية بأن الق�وات األمريكية 
أخرجت 40 ش�احنة وصهريجا محمل�ة بالقمح والنفط 
إىل األرايض العراقي�ة ع�رب مع�رب الوليد غ�ري الرعي يف 
الحس�كة. وقالت مصادر محلية من قرية الس�ويدية يف 
ري�ف منطقة اليعربية بالحس�كة إن »رتال مؤلفا من 40 
ش�احنة وصهريج نف�ط خرج من القاع�دة األمريكية يف 
مط�ار خراب الج�ري واتجه إىل معرب الولي�د غري الرعي 

ومنه إىل شمال العراق«.
وبين�ت املصادر أن إحدى الش�احنات كان�ت تقل جرافة 
للق�وات األمريكي�ة تس�تخدمها يف إقام�ة التحصين�ات 
الهندس�ية حول قواعده�ا وإقامة الس�واتر الرتابية عرب 
تجري�ف األرايض الزراعي�ة العائ�دة لأله�ايل يف مناط�ق 

انتشارها.
وأخرجت القوات األمريكية يوم األحد املايض 70 ش�احنة 

وصهريجا عرب املعرب ذاته.

القوات األميركية تسرق كميات جديدة من القمح والنفط في سوريا

قائد الثورة: المقاومة في العراق
تبدي عزمًا راسخًا بمواجهة أميركا

المراقب العراقي/ متابعة...
األزمة االقتصادية الخانقة تتوسع يوماً بعد يوم 
بس�بب إجراءات س�لطات االحتالل، التي شددت 
مؤخ�را م�ن إج�راءات الحص�ار املف�روض عى 
السكان، للعام ال� 15 عى التوايل، والتي اشتملت 
عى منع دخول العديد من السلع للقطاع، خاصة 
تلك التي تستخدم يف مجاالت الصناعة، ما زاد من 

أعداد العاطلن عن العمل، واتساع رقعة الفقر.
وق�د حذر مس�ؤولون وناش�طون يف مؤسس�ات 
املجتم�ع املدن�ي، وممثل�و مؤسس�ات القط�اع 
الخ�اص، م�ن التداعي�ات الخط�رية الس�تمرار 
الحصار اإلرسائيي املش�دد عى قطاع غزة ومنع 
دخ�ول مختل�ف أنواع امل�واد ويف مقدمته�ا مواد 

البناء واملواد الخام ومنع التصدير.
ونتيجة له�ذا الحصار الخانق دع�ا عضو مكتب 
العالقات الدولية يف حركة حماس د.باس�م نعيم، 
ي�وم الجمع�ة، س�فراء دول أجنبي�ة يف الواليات 
املتحدة َيصلِون األرايض الفلسطينية املحتلة هذه 
األيام يف جولة ملدة أس�بوع، إىل زي�ارة قطاع غزة 

املحارص.
وق�ال نعي�م يف ترصي�ح صحف�ي: »إنن�ا ننته�ز 
ه�ذه الفرص�ة لتوجي�ه دع�وة لهؤالء الس�فراء 
لزيارة قطاع غزة واالطالع عن كثب عى املأس�اة 
اإلنس�انية الت�ي يعيش�ها القطاع ألكث�ر من 15 
عام�ا بس�بب الحص�ار اإلرسائيي، وال�ذي حول 
القط�اع إىل مكان غري قابل للحي�اة كما وصفته 
األم�م املتحدة، حي�ث حول هذا الحص�ار غزة إىل 
أكرب س�جن مفتوح، يذكرن�ا بمعتقالت االعتقال 
إب�ان الحرب العاملية الثانية، حس�ب وصف كثري 

من املؤسسات والخرباء القانونين الدولين«.
وأك�د أن »ه�ذا الحص�ار الخان�ق، وال�ذي يعترب 
عقاب�ا جماعيا، يرق�ى إىل جريمة حرب حس�ب 
القانون الدويل والقانون الدويل اإلنساني، ويحرم 
الفلس�طينين هنا م�ن حقوقهم األساس�ية ويف 

مقدمتها الحياة الكريمة«.
وأوض�ح أن »قط�اع غ�زة، وال�ذي مس�احته ال 
تزي�د ع�ى 3٦0 كيلوم�رت مربع ويس�كنه حوايل 

مليونا نس�مة، أكثر م�ن 70٪ منهم من األطفال 
والش�باب، ُيحرم�ون امل�اء النظي�ف والكهرب�اء 
وال�دواء، يعيش أكثر من 80٪ من الس�كان تحت 
خط الفقر، نس�بة البطالة بينه�م تتجاوز ٪50، 
يمنعون من الس�فر بشكل منهجي، حتى للسفر 

والدراسة«.
وتاب�ع : »يضاف إىل هذه املعاناة اليومية العدوان 

املس�تمر م�ن قب�ل جي�ش االحت�الل اإلرسائيي، 
وكان آخره�ا عدوان مايو من ه�ذا العام ملدة 11 
يوم�ا أس�فرت عن قت�ل 259 ش�هيًدا، منهم ٦٦ 
طف�ال و41 ام�رأة، وهدم املئات م�ن البيوت عى 
رؤوس ساكنيها، إضافة إىل تدمري البنية التحتية 
تكلف�ة  يف  واالقتصادي�ة،  التعليمي�ة  واملنش�آت 
إجمالية للخسائر املبارشة تزيد عى نصف مليار 

دوالر حسب تقرير البنك الدويل األخري«.
حالي�ا يعتمد 85 يف املئة من س�كان القطاع عى 
مس�اعدات قليلة، وتكبدت القطاعات الصناعية 
والتجاري�ة والزراعي�ة والطبية والبني�ة التحتية 
خسائر فادحة نتيجة استهداف طائرات االحتالل 
اإلرسائي�ي املتعم�د للمنش�آت العامل�ة وصل�ت 
كحصيل�ة أولية إىل 300 مليون دوالر، وذلك خالل 

الحرب األخرية ضد غزة، ووصلت خسائر القطاع 
الصناع�ي والتج�اري إىل 30 ملي�ون دوالر بع�د 

قصف االحتالل عددا من املصانع.
يف الحقيق�ة األوض�اع يف قط�اع غزة ع�ى حافة 
االنفجار والخروج عن الس�يطرة، جراء األوضاع 
اإلنس�انية الكارثية، اذ يجب ع�ى املجتمع الدويل 
اجبار ارسائيل ع�ى انهاء الحصار املفروض منذ 

خمس�ة عر عاًما، وفتح املعاب�ر املغلقة والبدء 
الفوري والرسيع بإعادة اإلعمار.

بالنس�بة للمعابر مر ش�هرين وال ي�زال االحتالل 
االرسائيي يغلق املعابر ويمنع البضائع والس�لع 
األساس�ية م�ن الدخول لغ�زة، األمر الذي س�بب 
كارثة إنس�انية كب�رية س�تبقى تداعياتها ماثلة 
أمامنا لفرتة طويلة فما أحدثه اإلغالق كان جرًما 
كبريًا أدى إىل انهيار قطاعات مهمة سببت كارثة 

وأزمة إنسانية.
الحص�ار أدى النهيار قطاعات عمالية واس�عة، 
ق�ال إن رشيح�ة العم�ال كان�ت هدًفا أساس�ًيا 
لالحتالل، حيث ارتفعت نسبة الفقر يف صفوفهم 
إىل أكثر من 80٪ وزادت نسبة البطالة يف صفوف 
العم�ال ع�ن ٦0٪، بوصول عدد م�ن ال عمل لهم 
لقرابة 270 أل�ف عامل نتيجة الحصار والحروب 
التي يش�نها االحتالل، وبس�بب ذلك شلت حركة 
قط�اع اإلنش�اءات الذي يش�غل 40 أل�ف عامل، 
وتكب�د قطاع الزراعة الذي يش�غل 35 ألف عامل 
لخس�ائر كبرية نتيجة إطالق النار املستمر ورش 
املبيدات الحرية وفتح الس�دود ومنع التصدير، 
فيما تعرض قطاع النقل العام الذي يش�غل نحو 

20 ألف سائق للشلل.
باإلضاف�ة  مالحق�ة االحت�الل الصيادي�ن البالغ 
عدده�م 4 آالف صياد يف ع�رض البحر ويمنعهم 
من اإلبحار للمسافة املسموح لهم العمل بها وفق 
االتفاقيات الدولية، ويصادر قواربهم ويعتقلهم، 
كم�ا ان اعت�داءات االحتالل أدت الستش�هاد 13 
صي�ادا، وإصابة 700 صياد آخرين، وقام بتدمري 
1800 قارب ومصادرة قرابة 170 قاربا منذ عام 
200٦م، وال زال االحت�الل يمنع إدخال محركات 

القوارب، وقطع الغيار، واأللياف الزجاجية.
إن إج�راءات االحت�الل املتواصل�ة تمث�ل »حكما 
بامل�وت البط�يء« يصدره ع�ى مليوني إنس�ان، 
يحلم�ون بالحي�اة كما يحلم به�ا أبن�اء العالم، 
يري�دون أن يرف�ع االحت�الل ي�ده الثقيل�ة عنهم 
ويسمح بإدخال البضائع والسلع األساسية التي 

هي رشيان الحياة الذي يحاول االحتالل قطعه.

الموت البطيء يفتك بغّزة

الكيان الصهيوني يرتكب »جريمة حرب« بحق الفلسطينيين

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت صحيفة عربية، عن اس�تمرار تزوي�د االحتالل 
للس�عودية بأجهزة تجسس عى النش�طاء واملعارضن، 

حتى بعد اغتيال الكاتب جمال خاشقجي. 
وأك�دت صحيف�ة »يديع�وت أحرون�وت«، يف افتتاحيتها 
الت�ي كتبها املحلل العس�كري واألمني رون�ن بريغمان، 
أن وزارة األم�ن اإلرسائيلي�ة، »منح�ت رخص�ا لركات 
إرسائيلي�ة تعمل يف مجال الس�ايرب الهجوم�ي، من أجل 
بي�ع أجهزة تجس�س للس�عودية من�ذ 2017، وواصلت 
منحه�ا حت�ى بع�د أن تب�ن أنه�ا اس�تخدمت ملهاجمة 
هواتف نش�طاء حقوق إنس�ان ومعارض�ة، وحتى بعد 
قت�ل الصحايف جم�ال خاش�قجي«.  وذك�رت أنه »حتى 

وقت أخري مىض كانت الس�عودية تصنف كعدو، الدخول 
إليه�ا محظور عى اإلرسائيي، ويش�كل مخالفة جنائية 
خطرية تعالج يف مرات عديدة بتشدد من الرطة وجهاز 
األمن يف إرسائيل«.  وأضافت: »منذ 2017 دخل العرات 
من اإلرسائيلين إىل الس�عودية؛ وه�م من خريجي أرسة 
االستخبارات الذين يف معظمهم خريجو وحدات السايرب، 
وم�ع أن وزارة األم�ن وأرسة االس�تخبارات عرفوا بذالك 
القط�ار الج�وي، ورغم الحساس�ية العالي�ة للعلم الذي 
يوجد لدى بعض من الداخلن والخارجن، يف جهاز األمن 
فهم لم يفعلوا لهم ش�يئا، والسبب أنهم سافروا إىل هناك 
ب�إذن خاص أصدره جه�از األمن وبمصادقت�ه الكاملة، 

وتشجيع حقيقي منه«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت ترسيبات ألرقام هواتف اخت�ريت للمراقبة عرب 
برنامج بيغاس�وس اإلرسائيي، أن اإلمارات اختارت رقم 
هاتف مح�ررة صحيفة “فايننش�ال تايمز” وصحافين 
يف “وول س�رتيت جورن�ال” ومجل�ة “إيكونوميس�ت” 

كأهداف محتملة للتجسس.
وكش�فت صحيفة “الغارديان” أن أبو ظبي اس�تخدمت 
برنامج التجس�س اإلرسائيي بيغاس�وس ال�ذي أنتجته 
رشك�ة “إن إس أو غروب”، ملحاول�ة التنصت عى هاتف 
الصحافية روال خلف، املولودة يف لبنان ومحررة صحيفة 
“فايننش�ال تايمز” املهمة يف بريطانيا. وتم تعين خلف 

يف الع�ام املايض كأول مح�ررة يف تاريخ الصحيفة، وهي 
واحدة من 180 صحافيا تم الكشف عن تعرض هواتفهم 

للقرصنة واالخرتاق عرب الربنامج اإلرسائيي.
وكش�ف التحقيق الذي نرته “الغاردي�ان” أن اإلمارات 
وراء  كان�ت  وربم�ا  امل�ايض.  يف  الربنام�ج  اس�تخدمت 
التجس�س ع�ى الصحافين يف “إيكونوميس�ت” و”وول 
سرتيت جورنال”. وربما استخدمته ضد 10 آالف هاتف 
مرتبط�ة بصحافين وناش�طن. وتم اس�تخدام برنامج 
“بيغاس�وس” الخبيث يف عملية قتل صحايف “واش�نطن 
بوست” جمال خاشقجي عى يد فرقة موت يف القنصلية 

السعودية باسطنبول عام 2018.

الغارديان تكشف عن ضلوع اإلمارات بعمليات 
تجسس خطيرة

صحيفة عبرية: زودنا السعودية بأجهزة تجسس 
قبل وبعد مقتل خاشقجي
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بقلم/عادل الجبوري
من�ذ اغتيال كلٍّ م�ن نائب رئي�س هيئة 
الحشد الشعبي أبو مهدي املهندس وقائد 
»قوة القدس« اإليراني قاس�م سليماني 
بغ�داد  أمريكي�ة ق�رب مط�ار  بعملي�ة 
الدويل يف الثال�ث من كانون الثاني/يناير 
2020، اتس�عت دائرة املطالب والدعوات 
السياسية والشعبية واملرجعية العراقية 
وتحدي�داً   - األجنب�ي  التواج�د  إلنه�اء 
األمريك�ي - من األرايض العراقية، قابلها 
املماطل�ة والتس�ويف  ق�در كب�ري م�ن 
واملراوغ�ة م�ن اإلدارة األمريكي�ة، تجلَّت 
يف جان�ب منها باالس�تهداف املتكّرر بني 
الفينة واألخرى ملواقع الحش�د الشعبي، 
ناهي�ك بالحمالت اإلعالمية والسياس�ية 
املتواصلة من األوساط واملحافل الغربية 
العربي�ة،  واملحاف�ل  األوس�اط  وبع�ض 

وحتى العراقية.
وكان�ت الذريعة الس�تهداف »الحش�د«، 
هو الرد عىل مص�ادر انطالق الصواريخ 
والطائرات املسرية التي تستهدف القواعد 
العس�كرية واملطارات يف بغ�داد واألنبار 
وص�الح الدي�ن وأربي�ل، حي�ث تتواج�د 
القوات األمريكية، وكذلك استهداف أرتال 
الدعم اللوجيس�تي األمريكي عىل الطرق 

الخارجية بني املحافظات.     
وترى فصائل املقاومة أّن الخيار الوحيد 
إلخ�راج الق�وات األمريكي�ة املحتل�ة من 
العراق يتمثل بالعمل العس�كري، بعدما 
فش�لت الخيارات الّسياسية التفاوضية، 
واش�نطن  مواق�ف  ص�ورة  واّتضح�ت 
املخادعة. ويف 11 ترشي�ن األول/أكتوبر 

املقاوم�ة  تنس�يقية  أعلن�ت  امل�ايض، 
العراقية، بعد وساطات أممية ومباحثات 
مع كبار قادة الحشد، يف بيان لها، هدنة 
مع الواليات املتحدة، مؤكدة أنها ستعلق 
الهجم�ات مقابل خط�ة واضحة لرحيل 
الق�وات األمريكي�ة، وأن ع�ىل الحكومة 
العراقي�ة أن تنف�ذ ق�راراً برملاني�اً صدر 
يف كان�ون الثاني/يناي�ر 2020، دع�ا إىل 
انس�حاب جمي�ع الق�وات األجنبية من 
الع�راق، إذ رصح املتحدث باس�م كتائب 
»حزب الله« محم�د محيي يف حينه: »إّن 
الفصائ�ل أعطت هدن�ة مرشوطة. هذه 
الهدن�ة املرشوطة موجه�ة إىل الحكومة 
العراقية بالذات، ألنها معنية بتنفيذ قرار 

مجلس النواب«.  
ولكن فصائ�ل املقاومة عادت بعد حواىل 
6 ش�هور، لتعل�ن انته�اء الهدن�ة ع�ىل 
خلفي�ة قص�ف أمريك�ي لقطع�ات من 
قوات الحشد الش�عبي يف منطقة القائم 
قرب الحدود العراقية – الس�ورية. وجاء 
يف بي�ان انته�اء الهدن�ة: »لق�د أصبحت 
الفرص�ة ضّيق�ة ج�داً ع�ىل الحكوم�ة 
العراقي�ة لكي تبنّي موقفها بوضوح من 
االنتهاك املتكرر لس�يادة العراق، س�واء 
من ق�وات االحتالل املختلفة، أو من دول 
الجوار التي تجعل م�ن أراضيها منطلقاً 
للعدوان ع�ىل العراق، أو م�ن املتواطئني 
داخل هذه الحكومة، م�ن الذين يربرون 
يطالب�ون  أو  االحت�الل  ق�وات  جرائ�م 
ه�ذه القوات باملزي�د من ه�ذه الجرائم، 
ويحاول�ون اخت�زال موقف الع�راق كله 

بموقفهم املنبطح الذليل«.

وق�د أُحيطت تلك الزي�ارة بهالة إعالمية 
كبرية، وعقد البعض عليها آماالً واسعة 
لحلحل�ة املش�اكل واألزمات السياس�ية 
يعانيه�ا  الت�ي  واألمني�ة واالقتصادي�ة 
البل�د، لك�ن رسع�ان م�ا تب�دد التفاؤل 
ل�دى املتفائل�ني، ليح�ّل محلّ�ه اإلحباط 
والتش�اؤم حني راحت واشنطن تسّوف 
وتماطل وتتهرّب، وأكثر من ذلك تتمادى 

يف انتهاك السيادة الوطنية.

الترسيب�ات  تزاي�دت  ذل�ك،  م�ن  أكث�ر 
يف  الق�رار  مراك�ز  م�ن  والتلميح�ات 
واش�نطن، كالبيت األبي�ض والبنتاغون 
والخارجي�ة واألم�ن القوم�ي، إىل أنَّ أّي 
انس�حاب تحت وقع صواريخ ومسرّيات 
امليليشيات وتأثريها »يعّد هزيمًة مخزيًة 
إلي�ران  وانتص�اراً  املتح�دة،  للوالي�ات 
وحلفائها وأصدقائها«، وهو ما ال ينبغي 
أن يح�دث بأّي ش�كل من األش�كال، أي 

بعب�ارة أخرى، ال تريد أم�ريكا أن يتكرر 
كابوس فيتنام بعد أكثر من 40 عاماً.

ويف خضّم األجواء السياس�ية والشعبية 
الرافض�ة للتواج�د األمريك�ي واملطالبة 
بإنهائ�ه بع�د عملي�ة اغتيال س�ليماني 
الخارجي�ة  وزي�ر  أطل�ق  واملهن�دس، 
بومبي�و  ماي�ك  الس�ابق  األمريك�ي 
ترصيحات قال فيها »إنَّ الواليات املّتحدة 

تتطلّع إىل متابعة عملها يف العراق«.

ويف ذلك، يشري املسؤول السابق يف وكالة 
املخاب�رات املركزي�ة )CIA( والباحث يف 
معهد الرشق األوس�ط، تش�ارلز دان، إىل 
»أن هجم�ات الطائ�رات م�ن دون طيار 
يف الع�راق تش�كل مص�در قل�ق تكتيكي 
متزاي�داً للتحال�ف، ولك�ن ال يب�دو أنها 
خلفت املزيد من الضغوط لالنسحاب من 
العراق«. ويضيف قائالً: »يمكن النظر إىل 
الوجود األمريكي يف العراق باعتباره ميزة 
للوالي�ات املتحدة من حي�ث الضغط عىل 
إيران، إذ إنه يوفر مستوى من النفوذ له 
قيمة يف تش�جيع السلطات العراقية عىل 
الوقوف يف وجه طهران يف بعض األحيان، 
ويظهر التزاماً سياس�ياً أمريكياً بالعمل 

مع العراقيني«.
أوس�اطاً  هن�اك  إنَّ  ذل�ك،  ع�ىل  ع�الوًة 
سياسية وعسكرية أمريكية تحّذر بشدة 
من تك�رار خطأ االنس�حاب الذي وقعت 
فيه إدارة الرئيس األس�بق ب�اراك أوباما 
يف أواخ�ر الع�ام 2011. ولعلَّ واش�نطن 
تح�اول توظي�ف األس�لوب الدبلومايس 
الهادئ لتحقيق أهدافها وترتيب أوراقها 
يف العراق، م�ن دون االضطرار إىل القبول 
عىل مضض بأس�وأ الخيارات. وقد تكون 
ج�والت الح�وار االس�راتيجي التي من 
املف�رض أن تعقد الجول�ة الرابعة منها 

قريباً إحدى أدوات التوظيف.
وإذا أقررنا بحقيقة أّن ما تريده واشنطن 
يشء، وم�ا يمكن أن يفرضه الواقع يشء 
آخر. حين�ذاك، ال بدَّ من النظ�ر إىل دائرة 
الوقائ�ع واألح�داث م�ن زاوي�ة أوس�ع 
وأش�مل، والتوّق�ف قليالً عند س�يناريو 

االنسحاب األمريكي من أفغانستان، ويف 
م�ا إذا كان س�يتكرر يف الع�راق، يف حال 
وج�دت واش�نطن نفس�ها مرغمة عىل 
ح�زم حقائبها واملغ�ادرة، بفعل حقائق 
األم�ر الواقع يف املي�دان، ال وفق حوارات 

وتفاهمات األروقة والكواليس.
املقارب�ة ب�ني االنس�حاب األمريك�ي من 
أو  املف�رض  واالنس�حاب  أفغانس�تان 
املتوّق�ع من العراق، تكش�ف ع�ن أوجه 
اختالف غري قليلة، وإن كانت واش�نطن 
ال تختل�ف كث�رياً يف تعاطيه�ا مع حركة 
»طالب�ان« ع�ن تعاطيه�ا م�ع تنظي�م 

»داعش«.
وطبيع�ة  الدينّي�ة،  املرجعّي�ة  وج�ود 
املعادالت والتوازنات السياسية القائمة، 
وبروز الحشد الشعبي كقوة شعبية ذات 
إطار رس�مي حكومي، وتشابك وتداخل 
مصال�ح الع�راق وأمن�ه م�ع مصال�ح 
الفض�اء اإلقليم�ي وأمن�ه، تمث�ل كله�ا 
عنارص أو عوامل ضب�ط وتوجيه مهمة 
أي  يف  يمك�ن  وال  للمس�ارات،  وفاعل�ة 
ح�ال من األحوال تجاه�ل أي منها يف أية 

ترتيبات يراد العمل عليها.
قد ال يتاح للع�راق يف ظلِّ الواقع الداخيل 
واإلقليمي الراهن، والتعقيدات واملشاكل 
واألزم�ات القائمة، أن ينعم باالس�تقرار 
الحقيق�ي عىل امل�دى املنظ�ور، ولكن يف 
ن  الوقت ذاته من املس�تبعد جداً أن تتمكَّ
واش�نطن - ومن يتحالف معها ويساند 
توّجهاتها - من فرض ما تريده يف العراق 
وتس�ويقه وتطبيق�ه، مثلم�ا فعل�ت أو 

تفعل يف أفغانستان وغريها.  

سيناريوهات االنسحاب األميركي .. العراق ليس أفغانستان !

بقلم/حسن الخطيب
أصب�ح معلوم�اً أن توّص�ل أم�ريكا وإي�ران 
إىل اتف�اق جديد هو مس�ألة أس�ابيع قليلة، 
م�ع تذليل أغلب العقبات، بحس�ب ما أكدته 
�راً.  روس�يا والص�ني ع�رب ممثليهم�ا مؤخَّ
فبع�د وص�ول الرئي�س إبراهي�م رئي�ي إىل 
س�ّدة الرئاس�ة يف إيران، تّم، يف إْثرها، تأجيل 
الجلس�ة السابعة من محادثات فيينا، والتي 
ربم�ا تكون األخرية، إىل ما بعد حفل تنصيب 

الرئيس رئيي يف 5 آب/أغسطس القادم.
فماذا بعد االتفاق؟ 

ال ش�ك يف أن العقوبات الكثرية التي فرضتها 
إدارة ترامب عىل إيران بعد انس�حاب أمريكا 
من االتفاق الن�ووي، أدت إىل تقييد االقتصاد 
اإليران�ي. فمن الطبيعي ف�ور إعالن التوّصل 
إىل اتفاق جديد، أن إيران ستصبح قادرة عىل 
تصدي�ر نفطه�ا إىل العالم، وعىل االس�تثمار 
خ�ارج حدودها، وتوقي�ع اتفاقيات تجارية 
واقتصادي�ة م�ع كثري م�ن ال�دول الصديقة 
والحليف�ة. وَم�ن أكث�ر ِم�ن لبنان وس�وريا 
يحت�اج إىل ه�ذه االس�تثمارات واالتفاقيات 
التجاري�ة، يف ظ�ل ما تعاني�ه الدولتان جرّاء 

أزمات اقتصادية خانقة.
يف سوريا، قد يكون األمر أكثر تعقيداً من لبنان، 

بس�بب 

»قان�ون قيرص« والحص�ار الغرب�ي عليها. 
بينم�ا يف لبنان، الذي يعان�ي أزمة اقتصادية 
غ�ري مس�بوقة، كث�ر الحدي�ث مؤّخ�راً عن 
احتماالت االرتط�ام الكبري، ال�ذي قد َيحدث 
قريباً بس�بب الس�قوط الحر لالقتصاد الذي 

بدأ يف عام 2019.
وبع�د كالم الس�يد حس�ن ن�رص الل�ه، أكثر 
من م�رّة، بش�أن نيته طل�َب املس�اعدة من 
طه�ران، يف ح�ال تقاع�س الدولة وبس�بب 
ضعف إمكاناتها يف تأمني حاجات اللبنانيني 
من املش�تقات النفطي�ة، فقد يك�ون موعد 
وصول هذه املش�تقات قاب قوسني أو أدنى، 
وخصوص�اً أن موعد التوصل إىل اتفاق جديد 
ب�ني أم�ريكا وإي�ران ورف�ع العقوب�ات عن 
األخرية ب�ات قريب�ًا، فلن يكون أم�ام لبنان 
الرسمي أّي عائق أو مربّر لرفض أي اتفاقية 
تب�ادل تج�اري م�ع طه�ران، يحت�اج إليها 

الشعب اللبناني أكثر من أّي وقت مىض.
راً التقارير الغربية والترصيحات  كثرت مؤخَّ
اإلرسائيلية، والتي تحّذر من مس�اعدة إيران 
للبن�ان، وُتب�دي قلقها من ه�ذا األمر، والتي 
أت�ت بع�د الخطاب األخري للس�يد ن�رص الله 
الذي أعل�ن فيه رصاح�ة أن كل يشء متعلق 
باملس�اعدات اإليرانية للبنان، من مش�تّقات 
نفطية وغريها، بات جاهزا للتنفيذ والتحرك.  
وليس غريباً بع�د القلق، إرسائيلي�اً وغربياً، 
أن تتضاع�ف اللق�اءات الدبلوماس�ية يف 
لبنان وخارجه إليجاد حل س�يايس 
ألزمته الحكومية. ونذكر أهمها 
وزراء  جم�ع  ال�ذي  اللق�اء 
وفرنس�ا  أمريكا  خارجية 
والس�عودية يف إيطاليا، 
والذي تبعه لقاء جمع 
األمريكية  السفريتني 
نس�ية  لفر ا و
لني  و مس�ؤ و
يف  س�عوديني 
ع�دا  الري�اض، 
وفد  وص�ول  ع�ن 
اقتص�ادي فرني، 
باإلضاف�ة إىل لق�اء 
الرئي�س  مستش�ار 
رئي�س  ماك�رون 
كتلة الوف�اء للمقاومة 
يف  رع�د  محم�د  النائ�ب 

الضاحية الجنوبية.
فكلّم�ا اق�رب موع�د تنفي�ذ 
الس�يد نرص الل�ه وع�ده ، ازدادت 

رغب�ة املجتمع الغرب�ي يف إيجاد ح�ّل عاجل 
ألزم�ة لبن�ان، سياس�ياً واقتصادي�اً. فكيف 
إذا ت�م توقي�ت وص�ول املس�اعدات اإليرانية 
إىل لبن�ان مع رف�ع العقوبات ع�ن طهران؟ 
َمن يس�تطيع حينها عرقل�ة وصولها، وبأي 

حجة؟
وال نس�تغرب تف�اؤل رئي�س كتل�ة »الوفاء 
للمقاوم�ة« محم�د رعد، يف ترصي�ح له قبل 
أيام، مرّده إىل أن األزمة يف لبنان شارفت عىل 
نهايته�ا. فمع اقراب موع�د رفع العقوبات 
عن إي�ران وجهوزي�ة حزب الله، بالتنس�يق 
مع طهران، يف اس�تقبال املس�اعدات، يصبح 
القل�ق، إرسائيلي�اً وغربي�اً، واقعي�اً. وه�ذا 

املطلوب. 
عمل حزب الله منذ س�نوات طويلة، بس�بب 
تراُك�م خرباته منذ دخوله دهاليز السياس�ة 
قدرات�ه  تعزي�ز  ع�ىل  واملنطق�ة،  لبن�ان  يف 
الدبلوماسية والسياس�ية، لتصبح متكاملة 
م�ع مس�توى قدرات�ه العس�كرية الكب�رية. 
فبات حزباً سياس�ياً يمتلك من الدبلوماسية 
والعالق�ات الخارجي�ة ما يخّول�ه أن يرجم 
إنجازات�ه العس�كرية يف السياس�ة بطريقة 
وأق�رص  املمكن�ة  الخس�ائر  بأق�ّل  فّعال�ة، 
الوس�ائل. وما س�تؤول إليه األمور يف لبنان، 
من تطورات كثرية ومتس�ارعة يف األس�ابيع 
واألشهر املقبلة، سيكون خري دليل عىل مدى 
دقة التخطيط ورسّية العمل وجدّية التنفيذ.

فبع�د أن ُت�رِك لبنان ملصريه، ألكث�ر من عام 
ونصف ع�ام بعد ح�راك 17 ترشي�ن األول/
أكتوبر 2019، واس�تقالة الحري�ري يف إثره، 
يف ظّل تخ�يلّ اململكة العربية الس�عودية عن 
الرباغماتي�ة وتط�رُّف موقفه�ا تج�اه لبنان 
تماهي�اً مع خطة ترام�ب - نتنياهو لتدجني 
املنطق�ة العربي�ة وَس�وقها إىل التطبيع عرب 
كل الوس�ائل، ل�م يعد أمام ه�ذه الدول اليوم 
إالّ خي�ار تس�هيل إيج�اد حل�ول سياس�ية 
واقتصادية ملشاكل لبنان واملنطقة، ألن هناك 
دوالً مرابطة جغرافياً، قادرة عىل أن تستغّل 
سياسة االنكفاء، غربياً وعربياً، لتمأل الفراغ، 
ولتبن�ي دوالً متكاملة فيما بينها، سياس�ياً 

واقتصادياً.
يف الخالص�ة، إذا كان املجتمع الغربي ِجدياً يف 
املحافظة عىل مصالحه الحالية واملستقبلية 
يف دول رشق�ي املتوس�ط، فعلي�ه أن يعم�ل 
جدّياً عىل إرس�اء نوع من االس�تقرار يف هذه 
املنطق�ة، سياس�ياً واقتصادياً، ع�رب احرام 
إرادة شعوبها، والتخيّل عن سياسة الضغوط 

القصوى والفوىض والحصار االقتصادي.

بقلم/ أسعد العّزوني
ربما يس�تطيع عدد قليل من العلماء حل أرسار 
قهم وتبحرهم يف العلم  وألغاز الكون ،بسبب تعمٌّ
وتس�لحهم باملعرف�ة وغوصهم يف عل�م املنطق 
وأخذهم باألس�باب ،إضافة إىل وجود مرتكزات 
يرتك�زون عليه�ا وتفيده�م يف فكفك�ة بعض 
املفاصل، واإلنطالق منها نحو هدفهم املرس�وم 
له�م يف مهمتهم،لكنن�ا لو حش�دنا كل حكماء 
األرض وعلمائه�ا من�ذ أن خلق الله س�يدنا آدم 
عليه الس�الم حتى يومنا هذا،وإستعّنا بإئتالف 

سحرة يهود ومغاربة وهنود.
إنن�ا ل�ن نتوصل لس�رب أغ�وار األرسار واأللغاز 
تعويض�ات  مل�ف  تش�وب  ،الت�ي  والش�بهات 
ب�ني  ج�رى  ،وم�ا  الخلي�ج  ح�رب  مت�رري 
ط�ي  ،قب�ل  والكويتي�ة  األردني�ة  الحكومت�ني 
ه�ذا املل�ف بطريقة مريب�ة ،وموافق�ة جمعية 
مت�رري حرب الخليج ومقره�ا يف عّمان عىل 
الحل الودي،وس�حب امللف من محكمة اإلتحاد 

األوروبي ومقرها بروكسيل.

مريب ما يت�داول حول هذا امللف،واألكثر ريبة ، 
هو أن التكهنات يف هذا املوضوع ترقى إىل دالئل 
يعت�د بها يف ح�ال وجد قضاء ع�ادل ونزيه هنا 
وهناك،ألن صمت الحكومتني األردنية والكويتية 
عىل ما يتداوله ح�راك التعويضات خارج نطاق 
الجمعية ينذر بكوارث إنس�انية،وييش بإنفالت 
يف العدال�ة واملواطنة وحقوق اإلنس�ان،وخيانة 
لألمانة،فنحن ال نتحدث عن فصل تعس�في من 
العمل يتطلب دفع رواتب عدة ش�هور أو قضية 
خلع أو ما شابه ،بل نتحدث عن قضية إنسانية 
مصريية تتعلق بنحو 300 ألف مواطن أردني أو 

هكذا يفرض أن يكونوا.
يت�داول من قب�ل مختصني قانوني�ني مطلعني 
عىل أدق تفاصيل العملية ،أن صمت الحكومتني 
األردنية والكويتية ،عىل هذا امللف،وعدم املبادرة 
بدف�ع تعويضاته�م الت�ي يق�ال إن الحكوم�ة 
األردن�ي  املرك�زي  للبن�ك  أرس�لتها  الكويتي�ة 
ع�ام 2009 وقيمته�ا 3.8 ملي�ار دينار،نظ�ري 
تن�ازل الجمعي�ة ع�ن القضي�ة ،واملوافقة عىل 

امل�زدوج  الصم�ت  ب�إن  الودي،يت�داول  الح�ل 
ليس�وا  املترري�ن  ه�ؤالء  ك�ون  م�ن  ناب�ع 
“أردني�ني أقحاح”ب�ل م�ن أص�ول فلس�طينية 
؟؟؟؟!!!!!!وه�ذا ما توافقت به معهما الحكومة 
البلجيكية التي س�بق وإن أوقفت محاكمة كل 
من ش�ارون والجن�رال األمريك�ي فوكس عام 
2007 ،ع�ىل خلفي�ة جرائمهم�ا يف مخي�م ت�ل 
الزع�ر والعراق،كما يق�ال أيض�ا أن الحكومة 
الكويتية قامت بإرض�اء الحكومة األردنية من 
خالل الهبات النفطي�ة التي قدمتها لألردن كي 

يتم طي ملف التعويضات.
م�ا نس�تطيع قوله هنا هو إن�ه يف حال صدقت 
تل�ك التوقعات فإن ع�ىل الحكوم�ة األردنية أن 
تعيد النظر يف ملف املواطنة ،وإن عىل الحكومة 
الكويتي�ة ان تس�ارع للتطبي�ع مع مس�تدمرة 
الخزر ،ألن جريمة التطبيع أهون بكثري من أكل 
حقوق هؤالء ،كم�ا إن عىل الحكومة البلجيكية 
أن تنسحب من ملف حقوق اإلنسان وتعلن ذلك 

رسميا.

أسرار وشبهات تشوب ملفتأثير محادثات فيينا في أزمة لبنان والمنطقة
 تعويضات حرب الخليج

سوف يس�افر رئيس الوزراء اىل امريكا ليواصل الحوار 
الس�راتيجي ، البيانات التي كانت تصدر من واشنطن 
حول املوضوع يف الجوالت الس�ابقة أشارت اىل اتفاقية 
االطار الس�راتيجي لعام 2008 ب�ني البلدين ! وكونها 
تش�كل اساس�ا للحوار ، والغريب ان هذه االتفاقية لم 
تق�دم ولم تؤخ�ر وكانت االم�ور كلها تج�ري لصالح 
االهداف االمريكية ، فهل عالجت تلك االتفاقية الفساد 
والفش�ل يف العراق ام كافح�ت االرهاب وقد جاء الغزو 

الداعيش للعراق بعد االتفاقية بس�ت س�نوات 2014 ؟ 
ام حلت مش�اكل الفقر والبطالة وازمة السكن وازمة 
الصح�ة والتعلي�م او ازم�ة الكهرباء ، بع�د االتفاقية 
ازدادت اوضاع العراق سوء وابتعدت الحلول التي كانت 
ممكنة ، ايضا هناك بيان اصدرته الخارجية االمريكية 

عقب آخر لقاء يف اطار الحوار السراتيجي يقول :
 )جّدد الجانبان التأكيد عىل عالقتهما الثنائية الوطيدة، 
والتي تعود بالنفع عىل الش�عبني األمريكي والعراقي. 

وتناولت املناقش�ات قضايا األم�ن ومكافحة اإلرهاب، 
واالقتص�اد والطاق�ة والبيئ�ة، واملس�ائل السياس�ية، 

والعالقات الثقافية(.
طبع�ا املقص�ود بالعالقات الوطيدة ان الس�فارة تأمر 
والعراقي�ون ينفذون وال توجد عالق�ة اوطد من ذلك ، 
اما املقصود بقضايا األمن فهو امن القواعد االمريكية 
رضب  فتعن�ي  االره�اب  مكافح�ة  ام�ا   ، الع�راق  يف 
مقرات الحشد الش�عبي وتوجيه التهديدات للمقاومة 

وتجريمها وتش�ويهها ، اما االقتصاد فيعني ابقاء كل 
القطاع�ات الخدمية واالنتاجي�ة معطلة وبقاء العراق 
مستوردا لكل يشء ، اما الطاقة فمعناها ابقاء العراق 
بال كهرباء اىل اجل غري مسمى ، اما املسائل السياسية 
فتتضمن كل حاالت التدخل املستمرة يف شؤون العراق 
، اما العالق�ات الثقافية فتعن�ي بالتأكيد تقويض كل 
عن�ارص الق�وة العقيدي�ة واالجتماعية الت�ي يمتلكها 
الشعب ، ونرش الش�ذوذ والتخنيث وااللحاد واالنحالل 

واملخدرات وكل الوس�ائل التي تضمن عدم ظهور جيل 
جدي�د مقاوم يف هذا البلد ، اآلن اصبحت اهداف الحوار 
السراتيجي واضحة اما اذا سحب االمريكيون قواتهم 
م�ن الع�راق فذلك ألنه�م ضمن�وا مصالحه�م عندما 
اصبح�ت الرئاس�ات الثالث م�ن اتباعه�م ، واصبحت 
اح�زاب الس�نة والك�رد ونصف اح�زاب الش�يعة من 
اصدقاءهم ايضا ، اذا فلم�اذا يبقون قواتهم يف العراق 

لتكون سببا للمشاكل ؟

المعنى الحقيقي للحوار الستراتيجي
حافظ آل بشارة  
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أعلن املهاجم األردني ال�دويل، محمود زعرتة، 
انتهاء عقده مع نفط الوس�ط العراقي، الذي 
حص�ل معه عىل املرك�ز الخام�س يف الدوري 
املمت�از. وكت�ب زع�رتة، ع�ر حس�ابه ع�ىل 
»فيس�بوك«: »كان باإلم�كان الحص�ول عىل 

مركز أفضل يف الدوري، لكن قدر الله وما شاء 
فعل«. وأضاف: »أش�كر إخواني الالعبني عىل 
األيام الحلوة التي أمضيتها برفقتهم، والشكر 
موص�ول لل�كادر الفني بقي�ادة الكابتن عبد 
الغني ش�هد«. وتمنى زع�رتة التوفيق لفريق 

نفط الوس�ط، مشريا إىل أنه س�يحدد وجهته 
االحرتافية القادمة، خالل األيام املقبلة.

ويعتر زعرتة من املهاجمني املميزين يف الكرة 
األردني�ة، حي�ث بدأ مس�ريته م�ع الفيصيل، 

ولعب لعدة فرق منها الوحدات.

الس�ابق  ال�دويل  الالع�ب  وج�ه 
الجوي�ة ص�ادق  الق�وة  ونج�م 
س�عدون، رسالة اىل زميله الدويل 
الس�ابق ِنش�أت اك�رم، رس�الة 
تتضم�ن مطالبت�ه بالتنازل عن 
اقامه�ا االخري  دع�وة قضائي�ة 
ض�د الصحفي الري�ايض عباس 

هنيدي. 
وجاء يف رس�الة س�عدون، التي 
وجهه�ا ع�ر موق�ع التواص�ل 
االجتماعي »فيسبوك« »اىل اخي 

وصديقي نشأت اكرم 
عرفن�اك طي�ب القل�ب و كري�م 
نح�ن  أح�دا،  ت�رد  وال  النخ�وة 
مقبلني ع�ىل اي�ام مباركة وعيد 

يلم شملنا«.

وأض�اف س�عدون، »طلبي منك 
وطل�ب جمي�ع األخ�وة اذا كانوا 
جماهري او إعالميني او رياضيني 
الخ�الف  ب�اب  تط�وي  أن  ه�و 
م�ع االخ عب�اس هني�دي ونرتك 
املحاك�م وأنت نش�أت الذي قدم 

الكثري للكرة العراقية«. 
وأش�ار س�عدون، »وباملقاب�ل ال 
نقبل اإلس�اءة والتجاوز عىل اي 
ش�خص خدم العراق دمت طيب 
الخل�ق وكري�م النف�س فالحياة 

قصرية جدا«.
واختت�م مناش�دته باألبيات »ال 
تس�تحق الحقد والحس�د وقطع 
الرح�م .. غ�دا س�نكون ذك�رى 

فقط واملوت ال يستأذن أحدا«.

لن�ادي  اإلداري�ة  الهيئ�ة  تعاق�دت 
أمانة بغداد، مع املدرب جمال عيل، 
لقي�ادة الفري�ق ضمن منافس�ات 
املوس�م املقبل، خلًفا لعصام حمد، 

الذي انتهى عقده بنهاية املوسم.
إن�ه  ع�يل،  جم�ال  وق�ال 

»جرى االتفاق بش�كل 
نهائي مع إدارة أمانة 

بغداد«.
وأضاف »من املنتظر 
توقيع العقد بش�كل 
رسمي يف مقر النادي 
بع�د عي�د األضحى 

ت�م  املب�ارك، 
ق  التف�ا ا

ع�ىل 

كاف�ة التفاصي�ل، واألم�ور تس�ري 
أن  إىل  وأش�ار  س�لس«.  بش�كل 
تحدي�د موع�د التدريب�ات متوقف 
عىل اإلعالن الرس�مي ملوعد انطالق 

الدوري العراقي.
وأوضح أنه منح اإلدارة، قائمة 
من األسماء لرتميم الفريق 
االنتق�االت  ف�رتة  خ�الل 
أج�ل  م�ن  الصيفي�ة، 
تدعي�م خطوط الفريق 
بش�كل مبكر، مش�دًدا 
عىل أن إدارة أمانة بغداد 
استقرار  حريصة عىل 

الفريق.

قرر الحك�م الدويل هيث�م محمد عيل، 
االعت�زال بش�كل نهائ�ي وع�دم قيادة 

املباريات مجدداً.
وقال رئي�س لحنة الح�كام يف الهيئة 
يف  الق�ادر،  عب�د  ع�الء  التطبيعي�ة 
ترصي�ح تابعته »املراق�ب الراقي« 
إن »الحكم الدويل هيثم محمد عيل 
قرر اعتزال صفارة التحكيم بعد 

مسرية حافلة يف املالعب املحلية والدولية«.
س�تفتقد  العراقي�ة  »الك�رة  أن  واوض�ح، 
حكماً متميزاً قاد املباريات باقتدار ومهنية 
كبريت�ني«، مش�رياً اىل أن »مب�اراة الك�رخ 

والزوراء كانت االخرية للحكم«.
ويبل�غ ع�يل 50 عام�ا ولديه س�جل حافل 
يف قي�ادة مباري�ات كأس الع�راق والدوري 

املمتاز.

كش�فت مص�ادر مقربة م�ن الهيئ�ة التطبيعية 
الدارة ك�رة الق�دم، ع�ن ارج�اء زي�ارة امل�درب 
التش�يكي مريوس�الف س�وكوب وطاقمه الفني 
املق�ررة اىل العاصم�ة بغ�داد يف نهاي�ة األس�بوع 
املايض اىل ما بعد االنتهاء من عطلة عيد األضحى 

املبارك.
وقالت املص�ادر، إن »لجنة العالقات الخارجية يف 
تطبيعية القدم أبلغت وكيل أعمال املدرب سوكوب 
املتواجد حالياً يف بغداد بتأجيل بروتوكول الزيارة 
املرتقب�ة إىل الع�راق اىل ما بعد نهاي�ة عطلة عيد 
األضح�ى املب�ارك، إذ كان م�ن املف�رتض ان تبدأ 
يوم الخمي�س املايض وتتخللها مش�اهدة نهائي 

كأس الع�راق ب�ني ناديي القوة الجوي�ة والزوراء 
وعم�ل العدي�د م�ن الج�والت امليداني�ة يف األندية 
املحلي�ة بغي�ة االطالع ع�ىل مس�تويات الالعبني 
الذي�ن ت�م ترش�يحهم م�ن قب�ل اللجن�ة الفنية 
وإجراء املقابالت مع مدربيهم ومعرفة الكثري من 
التفاصيل  عنه�م قبل اإلعالن عن القائمة األولية 

للمنتخب االوملبي«.
تتعل�ق  روتيني�ة  إج�راءات  »ثم�ة  أن  وأض�اف، 
دخ�ول  س�مات  ع�ىل  الحص�ول  بمس�تلزمات 
مريوس�الف سوكوب واملدربني املس�اعدين كامل 
توبياس وأندرييتش كوستوالنسكي وجريي ريبا 
التي من املؤمل ان تكون قد أنجزت خالل األسبوع 

املقبل، فضال ع�ن ان جميع العبي الدوري املحيل 
بحاج�ة إىل راح�ة س�لبية ال تقل عن ع�رة أيام 
بعد االنتهاء من اس�تحقاقاتهم م�ع األندية التي 
خاض�ت موس�ما طوي�ال كان حاف�اًل باملباريات 

والتنقل والسفر«.
وأك�د املصدر، ان�ه »من املؤمل ان يتس�لم الطاقم 
التدريب�ي دفعة أولية من قيم�ة عقده خالل هذه 
الزيارة بحس�ب االتفاق الذي تم يف الشهر املايض 
باإلضاف�ة اىل تحديد تجمع�ني للمنتخب األوملبي، 
األول س�يكون محلي�ا يف العاصم�ة بغ�داد او يف 
احدى املحافظات، بينما س�يكون التجمع الثاني 

خارجياً تأهباً لالستحقاقات املقبلة«.

غادر امس االحد، وفد منتخبنا بالكرة 
الطائ�رة للناش�ئني اىل بلغاريا القامة 
معس�كر تدريب�ي خارج�ي تحض�ريا 
الت�ي  العربي�ة  البطول�ة  ملنافس�ات 
تستضيفها تونس للمدة من الخامس 
ولغاي�ة الخام�س ع�ر م�ن ش�هر 
اب املقب�ل، وكان املنتخ�ب ق�د انه�ى 
معسكره الداخيل يف مدينة السليمانية 
الذي ب�دأ من�ذ الثان�ي والعرين من 

حزيران املايض.

ملنتخ�ب  االعالم�ي  املنس�ق  وق�ال 
»الوف�د  إن  عن�ب،  ع�يل  الناش�ئني 
سيرتأس�ه نائ�ب رئيس اتح�اد اللعبة 
صبي�ح وعضوية ع�الء ش�اكر مدير 
املنتخ�ب والتونيس صاب�ر عبد الواحد 
م�درب املنتخ�ب واحس�ان الجبوري 
مس�اعد املدرب وااليراني ارمني نيهاز 
االحصائ�ي ويض�م الالعب�ني حم�زة 
هاشم وحسني عبد الواحد ومصطفى 
عايد وضي�اء الدين عيل وحس�ن عيل 

وعيل عبد الكريم وحيدر فؤاد وعباس 
حم�زة وعبدالله فاه�م ومحمود بريد 

وعبدالله انور وجعفر حسني.
واض�اف عنب، ان »املعس�كر يتضمن 
تكثيف الوحدات التدريبية واقامة عدد 
م�ن املباري�ات التجريبية م�ع االندية 
البلغاري�ة وسيس�تمر لغاي�ة موع�د 
انط�الق البطول�ة العربي�ة اذ يتوج�ه 

الوفد مبارشة من بلغاريا اىل تونس.
منتخبن�ا  م�درب  ق�ال  جانب�ه  م�ن 

التونيس صابر عبد الواحد، إن »البنية 
العراق�ي متميزة  الجس�مانية لالعب 
وقوي�ة مقارنة ب�دول املنطقة وهناك 
عدد من الالعبني يتوقع لهم مس�تقبل 
فيما ل�و تم االهتمام به�م وباالمكان 
العرب�ي  املس�توى  ع�ىل  املنافس�ة 
والق�اري بق�وة«، مٔوك�دا ان »الالعب 
العراقي قريب من مواصفات التونيس 
بالناحي�ة البدني�ة والعقلية وهذه من 

مقومات نجاح املنتخبات«.

نفط الوسط يعلن انتهاء عقد مهاجمه االردني زعترة

اإلعالن الرسمي عن الصفقة خالل يومين

سجل »كيروش« يرجح كفته في خالفة 
تح�رص أغل�ب اللج�ان األوملبي�ة يف العالم املتح��رّ عىل إنش�اء متحف كاتانيتش ومدرب محلي يبدي رأيه

ن ص�وراً ومقتنيات للجوائز وامليدالي�ات التي حصلت عليها  أوملبي يتضمرّ
منتخباتها وفرقها الوطنية وأبطالها  خالل تاريخ مشاركاتها يف الدورات 
األوملبية وكذلك الحال بالنسبة لالتحادات واألندية التي تصطحب ضيوفها 
�ن احيان�ًا تماثيل نصفية  يف ج�والت لالط�الع عىل معارضه�ا التي تتضمرّ
س�ني وصورهم التاريخية واألبطال الرياضي�ني، مع عرض جميل  للمؤسرّ
ن نماذج  وأني�ق للكؤوس التي حصلت عليه�ا، فضالً عن أن بعضها يتضمرّ
من مالبس فرقها الرياضي�ة واألهم وثائقها التاريخية،  وكل ذلك يعِكس 

عراقة هذه الهيئات وُيبنيرّ حجم انجازاتها ويحفظ تاريخها.
وق�د كانت يل فرصة زيارة عدد منها يف دول عدة بعضها تاريخنا الريايض 
ُمقارب لها، والبعض اآلخر نس�بقه بس�نني طوال، وإمكانيات أكر، لكن 
قاً ألهمية ِحفظ وأرشفة  لألسف لم نمتلك عر تاريخنا الحديث فْهَماً ُمعمرّ

تاريخنا الريايض، بل تاريخنا الحديث بشكل عام.
نتن�اول يف مقال االس�بوع ِحفظ وأرش�فة الوثائق التاريخي�ة، فالهيئات 
ياتها بدءاً م�ن األوملبي�ة والبارملبية  الرياضي�ة العراقي�ة باختالف مس�مرّ
وم�روراً باالتحادات الرياضي�ة وانتهاء باألندية الرياضي�ة العراقية ومن 
خالل متابعتنا لعم�ل عدد منها أو االطالع عىل ما ُينر عن البعض اآلخر  
لنا  ى وس�ائل نرهم�ا، توصرّ عر وس�ائل اإلع�الم املرئي أو املقروء بش�ترّ
اىل حقيق�ة مفاده�ا أن أغلبه�ا إن لم نقل أجمعها تفتق�ر إىل وضع آليات 
ل ه�دراً لتاريخها  ا يش�كرّ واس�تخدام أنظمة لحفظ وأرش�فة وثائقها ممرّ

وأحيانا يسبرّب الخوض يف نزاعات حول حقوقها يف األلقاب أو البطوالت.
ل مخالفة للقوانني العراقية النافذة  إن عدم أرش�فة وحفظ الوثائق يش�كرّ
التي تلزم املؤسسات الحكومية واملنظمات املدنية بحفظ الوثائق الخاصة 
بها، وتوصيف املنظمات املدنية يف القانون يشمل الهيئات الرياضية برغم 

أن لها قوانينها الخاصة.
والوثيقة قد تكون ش�هادة تأس�يس أو ص�ورة لتتويج بلق�ب ريايض أو 
تس�جيل فيديوي ملباراة اىل آخره مما يوثرّق األسس القانونية لعمل الهيئة 
أو مخاطباته�ا الرس�مية أو األح�داث الرياضي�ة الت�ي ش�اركت فيها أو 
انج�ازات فرقها الرياضية، وذلك اس�تناداً إىل القانون ال�ذي عررَّف الوثيقة 
بأنها جميع أشكال أوعية حفظ املعلومات الورقية والرقمية واأللكرتونية 

الفوتوغرافية والفيلمية، وأي وعاء جديد يستحدث الحقاً.
 

فه�ل تمتل�ك إدارات هيئاتن�ا الرياضي�ة املعرف�ة والدراية الالزم�ة للبدء 
بأرش�فة وحفظ وثائقها إن لم يكن من باب التزامها بالقانون فمن باب 

حفظ وتوثيق تاريخها؟
وتس�اؤل آخ�ر يخص األندي�ة الرياضي�ة تحديداً وس�ط ما نس�معه من 
مغالط�ات واجتهادات خاِطئ�ة مفادها أن نظام الرتاخي�ص يلزم األندية 
بالعم�ل بإط�ار الركات، فكي�ف يمكن له�ذه األندية التح�ورّل إىل العمل 
بنظ�ام ال�ركات إن كان�ت ال تمتلك أابس�ط مقورّم�ات اإلدارة الرياضية 

االحرتافية املتمثرّلة بالقدرة عىل أرشفة وثائقها وحفظ تاريخها؟
إن عملي�ة البدء بهذا العم�ل الذي نؤِمن بأهميت�ه ورضورته ال يحتاج إىل 
الكث�ري م�ن الجهد أو الخ�رة، بل إىل فه�م األطر القانوني�ة واآلليات التي 
مه ومن ثم االلتزام بتطبيقها بداية من القائمني عىل تنفيذها ومعهم  تنظرّ
أصحاب القرار، وهذا يتطلرّب قراءة ومن بعدها استيعاباً وآخرها تطبيقاً.
وهنا ستواجهنا املشكلة املتجذرّرة عندنا، فأصحاب القرار ال يقرؤون وإن 

قرأوا فإن بعضهم ال يفهمون وإن فهم البعض فحقرّ عليهم التطبيق.
إن غرضن�ا من ه�ذا الطرح تنبيه أصح�اب القرار اىل أهمي�ة هذا الجانب 
ر يف أثناء تصاميم مالعبها ومنشآتها  ليكون بداية ألنديتنا الرياضية لتفكرّ
الرياضية مس�تقبالً بإنشاء معارض ومتاِحف رياضية خاصة بها تحفظ 
تاريخه�ا وتوث�ق انجازاتها وُتع�ررّف برموزها فضالً ع�ن تحقيقها عوائد 

مالية جيدة إن استثمرت يف التسويق الريايض الصحيح.

تاريخ هيئاتنا الرياضية

اقرتبت الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي، 
م�ن التعاقد مع امل�درب الرتغايل كارلوس 
ك�ريوش لخالف�ة الس�لوفيني كاتانيتش، 
التصفي�ات  يف  األول،  املنتخ�ب  بقي�ادة 

الحاسمة املؤهلة ملونديال قطر 2022.
وب�دروه، علق احد املدرب�ني املحليني حول 
العراق�ي  للمنتخ�ب  التدريبي�ة  الوجه�ة 
الوطني، فيم�ا اذا كانت قادرة عىل انجاح 
موندي�ال  اىل  والوص�ول  املنتخ�ب  ه�دف 

 .2022
وذك�ر مص�در مق�رب م�ن التطبيعية، يف 
ترصيح صحفي, إن�ه »تمت املفاضلة بني 
3 مدرب�ني لهم س�ري ذاتية ك�رى، وقادوا 
منتخبات لها ثقلها ولديهم تجارب سابقة 

يف كأس العالم، وأن كفة الرتغايل كريوش 
هي األرجح«.

وب�ني أن »التطبيعي�ة فاتح�ت املدرب منذ 
مدة واملفاوضات جارية وهناك توافق بني 
الطرفني، ومن املؤمل اإلعالن عن الصفقة 

خالل مدة أقصاها يومني«.
وأش�ار إىل أن »التطبيعي�ة تس�ابق الزمن 
الختيار مدرب بش�كل نهائي، حيث يراهن 
املنتخ�ب العراقي عىل املدة املتبقية لإلعداد 
للتصفي�ات، ال س�يما وان  بش�كل جي�د 

الدوري املمتاز شارف عىل االنتهاء«.
الس�ابق للمنتخ�ب  امل�درب  أن  إىل  يش�ار 
كاتانيت�ش أعلن نهاية عق�ده مع الفريق 

واعتذر عن عدم تكملة املشوار.

وكان�ت التطبيعي�ة ق�د اخت�ارت االتحاد 
العراقي لكرة القدم القائد الس�ابق ألسود 
الرافدي�ن يونس محمود، مرفا رس�ميا 
عىل املنتخب الوطني األول، الذي سيخوض 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة ملونديال قطر 
2022 يف مرحلته�ا الثالث�ة.  وج�اء ق�رار 
االتح�اد نظراً مل�ا يمتلكه يون�س- امللقب 
ب�«الس�فاح«- نجم الغرافة السابق وأحد 

أبطال أمم آسيا 2007، من قدرات كبرية.
اخت�ار االتحاد العراقي لك�رة القدم القائد 
الس�ابق ألس�ود الرافدين يونس محمود، 
مرفا رسميا عىل املنتخب الوطني األول، 
اآلس�يوية  التصفي�ات  س�يخوض  ال�ذي 
املؤهل�ة ملونديال قط�ر 2022 يف مرحلتها 

الثالثة.  وجاء قرار االتحاد نظراً ملا يمتلكه 
يونس- امللقب ب�«السفاح«- نجم الغرافة 
الس�ابق وأحد أبطال أمم آسيا 2007، من 

قدرات كبرية.
وبدوره علرّق مدرب نادي الزوراء الريايض، 
رايض شنيشل، حول االنباء التي تداولت يف 
اآلونة األخرية ح�ول اختياره ليكون مدرباً 

ملنتخبنا الوطني.
وقال شنيش�ل، إنه »لم تت�م مفاتحتي اىل 
االن به�ذا املوض�وع ودعائ�ي وتمنيات�ي 
بالتوفيق للمنتخب الوطني ان يتم اختيار 
جهاز فن�ي او عربي او عراقي يس�تطيع 

اني يصل بالفريق اىل بر األمان«.
عل�م  اي  ل�دي  يوج�د  »ال  ان�ه  وأض�اف 

بخص�وص االس�ماء املطروح�ة لتدري�ب 
املنتخب الوطني وان�ا مع ان يكون املدرب 
اجنبي لكن برط ان يكون عىل مس�توى 
ع�ايل«، الفتاً اىل ان�ه »يف حال لم تكن هناك 
امكانية للتعاقد معه فيحب عندها تشكيل 

لجنة الختيار مدرب منتخب وطني«.
وتابع: »م�ن املمكن ان نتعاقد مع مرف 
اجنبي للجه�از الفني يف حال�ة تم اختيار 
كادر مح�يل وه�ذا املوض�وع يك�ون عند 
التطبيعي�ة وقدرته�ا ع�ىل تكوي�ن كادر 

منسجم«.
ل واتمنى ان يكون  وختم بالقول: »انا افضرّ
املدرب من املدرسة الرتغالية او االسبانية 

او الكرواتية«.

العب دولي سابق يوجه 
مناشدة الى »المايسترو« 
بالتنازل عن دعوة قضائية 

حسين جبار

جمال علي مدرًبا ألمانة بغداد

هيثم محمد علي يعتزل التحكيم

قرار اتحاد مفاجئ يرجئ زيارة »سوكوب« إلى بغداد لما بعد العيد

ناشئو الطائرة يشرعون بمعسكرهم التدريبي في بلغاريا
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ال يوجد شــك لدى نونو إســبرييتو 
ســانتو، املدير الفني الجديد لفريق 
توتنهام اإلنجليــزي لكرة القدم، يف 
بقاء هاري كني مع الفريق يف املوسم 

املقبل.
وذكــرت وكالة األنبــاء الربيطانية 
»بي.ايه.ميديا« يسعى قائد املنتخب 
اإلنجليزي للرحيــل عن الفريق هذا 

الصيف من أجل تعزيز مسريته.
لكن النــادي يملك قــوة مطلقة يف 
اإلبقاء عىل الالعب، حيث إن عقده ما 
زال مستمرا مع الفريق ملدة 3 أعوام 
أخرى، ويــر طوال الوقت عىل أنه 

ليس للبيع.
ويتواجــد كني، الذي يثــري اهتمام 
مانشســر ســيتي، يف أجازة عقب 
وصول املنتخــب اإلنجليزي لنهائي 
يــورو 2020، ولن يعود لفرة إعداد 
الفريــق للموســم الجديــد قبل 2 

أغسطس/آب املقبل.
ولم يتحدث نونــو، الذي كان يعقد 

أول مؤتمر صحفــي له منذ اإلعالن 
أنه ســيتوىل تدريــب الفريق خلفا 
لجوزيه مورينيو مطلع هذا الشهر، 

إىل كني، ولكنه يتطلع ملقابلته.
وقــال عن ســؤاله عن كــني: »ال 
يوجد لدى أي شــكوك، ال توجد لدي 
شكوك«. وأضاف: »ما أتمناه لهاري 
هو أن يتعاىف بشكل جيد، وأن تكون 
فــرة راحته جيــدة، وعندما يصل 
نلزم  أن  أنه كان علينــا  سيشــعر 

أنفسنا بأن نصبح أفضل«.
نحن  للغاية،  »نحن طموحون  وزاد: 
نقوم  أن  ونريد  طموحون  أشخاص 
بعمل جيد وال يوجد شك يف هاري يف 

هذا الشأن«.
وتابع: »هاري العبنا يف هذه الفرة. 
يشء  عن  للحديث  حاجــة  يوجد  ال 
آخر. اآلن اللحظة املناســبة لهاري 
عندما  للراحة.  طاقته،  الســتعادة 
يأتي مرة أخرى سيكون لدينا الوقت 

للتحدث«.

مدرب توتنهام  مصمم
على بقاء كين

بنفيكا البرتغالي وسبارتاك موسكو في ابرز لقاءاتها

اليويفا يجري قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا
الثالث  التمهيــدي  الدور  قرعة  أســفرت 
ملســابقة دوري أبطال أوروبا التي سحبت 
امس اإلثنني يف مقر االتحاد األوروبي للعبة 
يف نيــون، عن مواجهة قويــة بني بنفيكا 
الربتغــايل حامل اللقب مرتني وســبارتاك 

موسكو الرويس.
دوري ابطال اوروبا  

ماملو  اسكتلندا، مع  بطل  رينجرز،  ويلتقي 
السويدي أو هلسنكي الفنلندي، فيما يلعب 
التقليدي ســلتيك، يف حال تخطيه  غريمه 
ميدتيالنــد الدنماركــي، مــع أيندهوفن 

الهولندي أو غلطة رساي الركي.
غنك  يلتقي  املواجهــات،  أبــرز  باقي  ويف 
البلجيكي مع شاختار دانييتسك األوكراني، 
وموناكــو الفرنــي، وصيــف بطل عام 
2004، مع رابيد فيينا النمسوي أو سبارتا 

براغ التشيكي.
وتتأهل الفرق الفائــزة يف الدور التمهيدي 

الثالث إىل الدور الفاصل الذي تسحب قرعته 
يف الثاني من آب/أغســطس، عىل أن تلعب 
الفرق الخارسة يف الــدور الثالث املؤهل إىل 
الدور الفاصل ملســابقة الدوري األوروبي 

»يوروبا ليغ«.
وتقام مباريات الــدور التمهيدي الثالث يف 
الثالــث والرابع من آب/أغســطس ذهابا 

والعارش منه إيابا.
وهنا قرعة الدور التمهيدي الثالث:

- طريق األبطال:
- دينامــو زغــرب الكرواتــي أو أومونيا 
القربيص - ليجيا وارسو البولندي أو فلورا 

تالني اإلستوني
- لينكولن ريد إمبس مــن جبل طارق أو 
كلوج الروماني - ســلوفان براتيســالفا 

السلوفاكي أو يونغ بويز السويرسي.
نيفتــي  أو  اليونانــي  أوملبياكــوس   -
أو  الســلوفيني  مــورا   x األذربيجانــي 

لودوغوريتس البلغاري
األحمر  النجم  أو  الكازاخســتاني  أملاتي   -
x أالشــكريت األرميني أو رشيف  الربي 

ترياسبول املولدايف
 x ماملو الســويدي أو هلسنكي الفنلندي -

رينجرز اإلسكتلندي
- فرينتشــفاروس املجــري أو زالجرييس 
فيلنيوس الليتواني x سالفيا براغ التشيكي        

- طريق الدوري:
- أيندهوفــن الهولنــدي أو غلطة رساي 
الركي x ســلتيك اإلسكتلندي أو ميدتيالند 

الدنماركي
بنفيكا   x الرويس  - ســبارتاك موســكو 

الربتغايل
x شــاختار دونيتســك  البلجيكي  - غنك 

األوكراني
x رابيد فيينا النمسوي  - موناكو الفرني 

أو سبارتا براغ التشيكي.

أكد تقرير صحفي إسباني،  أن أحد مهاجمي برشلونة، مطلوب يف 
الدوري اإلنجليزي املمتاز »الربيمريليج«.

وأشــارت صحيفة »مونــدو ديبورتيفو« اإلســبانية، إىل أن هناك 
اهتمام إنجليــزي بالتعاقد مع الدنماركي مارتن برايثوايت مهاجم 

برشلونة، يف املريكاتو الصيفي الجاري.
وتعاقد برشلونة مع الثنائي ســريجيو أجويرو وممفيس ديباي، 
باإلضافة القراب عودة أنســو فاتي من اإلصابة، مما يهدد فرص 

برايثوايت يف املشاركة.
وبحســب »موندو ديبورتيفو«، فقد آثارت مســتويات برايثوايت 
صاحــب الـــ30 عاما يف »يــورو 2020« إعجاب عــدًدا من فرق 

الربيمريليج، وأبرزهم برايتون.
وأضافت الصحيفة أن برشــلونة ال يمانع رحيــل برايثوايت، عىل 

العكس، ينتظر عرًضا جيًدا لرشاء املهاجم، من أجل تخفيف األعباء 
املالية عىل النادي.

وأشــارت إىل أن برايتون سيكون لديه أموااًل لعقد الصفقة، خاصة 
وأنه عىل وشك بيع العبه بن وايت إىل آرسنال مقابل 58 مليون يورو.

ومن املتوقــع أن يقدم برايتــون عرًضا بقيمــة 15 مليون يورو 
لرشاء الدنماركي مارتن برايثوايت، وهو املبلغ الذي ســيلقى قبول 

برشلونة.
ورغم رغبته يف االســتمرار مع برشلونة، إال أن برايثوايت يعتقد أن 
مستقبله ليس يف كامب نو، وبالتايل يفضل االنتقال للربيمريليج، ألن 

ذلك سيسمح له بتحسني الراتب الذي يتقاضاه مع الربسا.
وأبدت فرق مثل وست هام وولفرهامبتون اهتماًما أيًضا باملهاجم 

الدنماركي، لكن يبدو أن برايتون هو األقرب لضمه.

برايثوايت مطلوب في »البريميرليج«

القدم  لكرة  األفريقــي  االتحاد  أعلن 
الــكاف، املوعــد الرســمي النطالق 
دوري  بطولة  من  الجديدة  النســخة 

أبطال أفريقيا.
وقال الكاف يف بيان نرشه عرب موقعه 

الرســمي، :ان »النسخة الجديدة من 
دوري األبطال تنطلق 10 ســبتمرب/ 
أيلــول املقبل، عــىل أن تجرى قرعة 
األدوار التمهيدية 15 أغســطس/ آب 

بحد أقىص«.

وتابــع الكاف يف بيانه، أنه ســيفتح 
اســتضافة  طلبــات  تقديم  بــاب 
نهائيــي بطولتــي دوري األبطــال 
والكونفيدراليــة، يف نوفمرب/ ترشين 

الثاني املقبل.

وأفــاد بأنه سريســل وفــدا للقيام 
الكامريون،  يف  نهائية  تفتيش  بجولة 
مستضيف أمم أفريقيا املقبلة 2022.

وتوج األهيل املري بالنسخة املاضية 
من املســابقة، بعد تفوقه يف املباراة 

النهائية عىل كايزر تشــيفز الجنوب 
أحرز  فيما  بثالثية نظيفــة،  أفريقي 
كأس  لقب  املغربي  البيضاوي  الرجاء 
شبيبة  حســاب  عىل  الكونفيدرالية، 

القبائل الجزائري.

حــرص رونالد كومــان، املدير الفني لربشــلونة، عىل التواصــل مع املهاجم 
األرجنتيني سريجيو أجويرو.

وانضم أجويرو إىل برشــلونة هذا الصيف، يف صفقــة مجانية بعد رحيله عن 
مانشسر سيتي عقب نهاية املوسم املنرم.

وبحســب صحيفة »ســبورت«، فإن أجويرو ســينضم إىل املوسم التحضريي 
لربشلونة مطلع أغســطس/آب، بعد نهاية فرة راحته عقب مشاركته يف كوبا 

أمريكا.
وأضافت أن كومان ال يساوره أي قلق تجاه حالة أجويرو، مشرية إىل أن املدرب 

الهولندي يدرك أن الالعب سيحتاج لبعض الوقت من أجل التأقلم.
وتابعت الصحيفة أن كومان أبلغ أجويرو شــخصًيا، خــالل مكاملة هاتفية، 
برضورة قطــع االتصال واالنفصال عن العالم خالل قضــاء العطلة، من أجل 

الوصول إىل برشلونة بطاقة هائلة.
وواصلت أن املدرب يتوقع أن األمر سيكون صعًبا عليه، لكنه كرر طلبه برضورة 
الحفاظ عىل النســق من خالل التدرب بمفرده، والحصول عىل أكرب قدر ممكن 

من الراحة.
من جهته، قام أجويرو بتوجيه الشــكر ملدربه الجديد، وأبدى له حماسه لبدء 

اللعب مع برشلونة.

10 ايلـــول موعــــد انطـــالق دوري أبطــــال أفريقيــــا

االنفصال عن العالم..
طريق أجويرو  للتألق 
مع برشلونة

واصل أساطري الكرة األملانية، انتقادهم لتوني كروس، العب 
خط وســط ريال مدريد ومنتخب أملانيا، بعد إعالنه اعتزال 

كرة القدم عىل املستوى الدويل.
ووجــه لوثار ماتيوس، أســطورة والعب بايــرن ميونخ 
ومنتخب أملانيا السابق، انتقادات شديدة إىل كروس، مؤكًدا 

أنه لم يعد العًبا مناسًبا للمستوى الدويل.
وقال ماتيوس يف تريحات ملجلة »كيكر« األملانية: »كروس 

لم يعد مناسًبا للمستوى الدويل«.
وأضاف »شــخصًيا ليس لــدي أي يشء ضد توني كروس، 

لكنني ال أتفق مع الطريقة التي يلعب بها«. 

جدير بالذكر أن هذا الهجوم لم يكن األول من ماتيوس عىل 
كروس، حيث ســبق وأن هاجمه عقب خروج املنتخب من 
منافســات يورو 2020، بينما كان أويل هونيس، الرئيس 

الفخري لبايرن ميونخ أيًضا، ضمن املهاجمني لكروس.
وقال هونيس يف هجومه السابق، إن إحدى مشاكل املنتخب 
األملاني تمثلت يف أن املدرب السابق يواكيم لوف كان »يقاتل« 
من أجل إرشاك كروس، وبالتايل تحول الفريق لالعتماد عىل 

3 العبني مدافعني يف خط الوسط.
وأعرب هونيس عن تقديره لكروس ولوف، لكنه أشــار إىل 
أن التعديالت الفنية التي خضع لها الفريق »جاءت بنتائج 

عكسية تماما«.
فيمــا كتب ماتيوس ســابقا يف عمــوده بصحيفة »بيلد« 
األملانية: »تمريرات توني كروس تشبه قصة شعره، جميلة 
ونظيفــة، ودقيقة جــًدا، لكن هذا يأخذ مــن وقت وروح 

املباراة«.
وأضاف: »ال أحمل أي يشء سلبي تجاه كروس، عىل العكس 
تماًما، فهو يرى نفسه أفضل مما أراه، لذلك أهنئه عىل كل 

يشء حققه مع ريال مدريد ومع منتخب أملانيا«.
وختم: »تونــي العب رائع ومميز، لكن أداءه يف يورو 2020 

كان مخيًبا لآلمال«.

أساطير الكرة األلمانية يواصلون انتقادهم لتوني كروس

قال أويل جونار سولســكاير مدرب مانشسر يونايتد، 
إن ناديه لم يقرر بعد إذا كان العبه ماركوس راشفورد 

سيخضع لجراحة لعالج إصابة يف الكتف من عدمه.
وذكرت هيئة اإلذاعة الربيطانية )بي.بي.يٍس( األسبوع 
املايض أنه مــن املرجح أن يغيب راشــفورد عن بداية 
املوسم بعدما قرر الخضوع لجراحة، وربما يبتعد لفرة 

تبلغ حوايل 12 أسبوعا.
وعانى راشــفورد مؤخرا من هذه اإلصابة خالل الجزء 
األخري من املوســم املايض، ولم يشارك سوى يف القليل 
من الدقائق مع إنجلرا خالل مشوارها نحو الوصول إىل 

نهائي بطولة أمام أوروبا.
وردا عىل ســؤال من الصحفيني بعد الفوز )2-1( عىل 
ديربي كاونتي وديا استعدادا للموسم الجديد بخصوص 
خضوع راشــفورد لجراحة، قال سولسكاير »ال. نحن 

نبحث عن أفضل الحلول«.
وأضاف »يجب أن نختار أفضل طريق له وللنادي. ال نزال 

نناقش األمر مع الخرباء«.
واحتل يونايتد املركز الثاني يف الدوري اإلنجليزي املوسم 
املايض وبفارق 12 نقطة عن جاره مانشســر سيتي 

البطل.

اليونايتــد يبحــث عــن حــل لراشفــورد
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نزار قبانيالثقافـي

سأل املخـالف حني انـهكـه العـجب 
هل للحـسني مع الروافـض من نسب

ال يـنـقيض ذكـر الحسني بثـغرهم
هب  وعىل امتداد الدهـر ُيْوِقـُد كاللَـّ

وكـأنَّ ال أَكــَل الزمـــاُن عىل دٍم
كدم الحـسني بـكـربالء وال شــرب

أَولَْم َيـِحْن كـفُّ البـكاء فــما عىس
ُيـبدي وُيـجدي والحسني قد احــتسب 

فأجـبـتـه ما للـحـسني وما لـــكم
يا رائــدي نــدوات آلـيـة الطـرب

إن لم يـكن بني الحــسني وبـيـنـنـــا
نـسٌب فـيـكـفـيـنا الـرثاء له نــسب 

والحـر ال يـنـىس الجـمــــيل وردِّه
ولَـإْن نـىس فـلـقــد أسـاء إىل األدب

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

جربان خليل جربان 
ليسـت حقيقة االنسـان بما يظهره لك، بل بما ال يستطيع أن 
يظهره، لذلك إذا أردت أن تعرفه فال تصغ إىل ما يقوله بل إىل ما 
ال يقولـه . الحب ال يعطي إال ذاتـه، وال يأخذ إال من ذاته، وهو 
ال َيملِك وال ُيملًك، فحسـبه أّنـه الحب . الحق يحتاج إىل رجلني: 
رجـل ينطق به ورجل يفهمه . جميل أن تعطي من يسـألك ما 
هو يف حاجة إليه ولكن أجمل من ذلك أن تعطي من ال يسـألك 
و أنت تعرف حاجته . الشـجرة املثمـرة وحدها يهزها الناس ، 
ويرضبونهـا بالحجارة . بعضنا كالحرب وبعضنا كالورق فلوال 
سـواد بعضنا لـكان البياض أصـم ولوال بيـاض بعضنا لكان 
السـواد اعمـى . نصف ما أقوله لك ال معنى لـه، ولكنني أقوله 
ُ األلفاُظ عنُه ،  ليتم معنى النصف اآلخر . ليس الشعر رأياً تعربِّ
بل انشودٌة تتصاعُد من جرٍح دام ٍ أو فم ٍ باسم . منرب اإلنسانية 

قلبها الصامت العقلها الثرثار.

قصص قصيرة جدا

رسالة من الماء 

أيهـا البحـر , تأكـد أن يف يـوم مـا 

سأعيد لك صندوق ذاكرتي

ونصائحك الذائبة يف امللح !

لكن قبل أن ترميه يف القاع  تفحصه 

جيداً !!

 سـتجد فيه الكثري من األوراق التي 

كتبت عىل عجل

ورسائل لم تصل , وأشياء أخرى لم 

تعد صالحة للقراءة

ستجد عقارب الساعة , التي كانت  

تلسعني  يف املمرات الفارغة , وقرب 

نوافذ الليل املوحشة !

ستجد أن الحب وباء خطري , أنترش 

يف كل أرجاء جسدي !

سـتجد أجساد الغرقى  وهي تطفو 

يف داخيل !! وحني تبحث عني ..!

سـتجدني قرب إشـارات املـرور و 

أعمدة اإلنارة !

أو بني مكبات القمامة !!

أبحث عن أغنية قيلت قبل الف عام

قـال يل وهـو يداعـب جثتـي قرب 

الشاطئ

إن أعادوا لك الليايل , الذكريات .

اآلغاني , الكلمات

األشياء التي كانت بيننا !

من الذي يحييها !؟

التشكيلية »شذى جمهور«.. التجريب الدائم بحثا عن الكمال الفني 

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف 
 لعـل واحـدة مـن اهـم مهمـات الفنـان 
التشـكييل هو ردم الهوة التي اتسـعت بينه 
واملتلقي ، والتي تكون الشـاغل األسايس يف 
تفكـرية اثناء عملية الخلق ، وبقدر صعوبة 
الخلـق التـي تخضـع لعوامل كثـرية ، فإن 
عملية االستجابة يف التلقي هي االخرى من 
الصعوبـات ايضا والتي يحسـب حسـابها 
الفنـان اثناء البث ، من هنـا كان تأثري ذلك 
واضحـا يف اعمـال الفنانـة شـذى جمهور 
يف سـعيها املتواصل يف عمليـة البناء الفني 
الشـائكة التـي تنتهجها يف أعمالهـا والتي 
تتبايـن وتختلف  بـني عمل وآخر اسـلوبيا 
وجماليا يف بحثها الدائم عن الكمال الفني ، 
الذي يوصل اىل ما تبحث عنه كفنانة مثابرة 
تواصل العطاء منذ سنوات ليست بالقليلة . 
واضـاف :ان املتلقـي للفن التشـكييل الذي 
تختلف درجات وعيه وفهمه لعمل ما يبقى 
بحاجـة إىل نقـاط تالقي متعـددة يف العمل 
الفنـي تتماهـى مـع ذائقته لكـي يتفاعل 
مع العمـل ، والن اللحظة االوىل للتفاعل مع 
العمـل الفني تتم كما هو معروف من خالل 
العني ، فـإن مهمة الفنـان االوىل هي جذب 
عـني املتلقي ، قبـل البحث عـن وعيه الذي 
يحـدد درجـة تفاعله مـع العمـل بمختلف 
مسـمياته وطرق اشـتغاله ) رسم ، نحت ، 

سـرياميك ، اعمـال يدوية....الـخ( وانا هنا 
اتحـدث عن فـن الرسـم يف تجربـة الفنانة 
التشكيلية الدكتورة شذى جمهور العزاوي ، 
شذى التي مازالت تمارس التعليم اىل جانب 
الرسم وتلك مهمة شاقة تفرض اشرتاطات 
وجهـود لسـنا بصددهـا االن لكـن ربمـا 
انعكـس ذلك عـىل تجربتهـا يف ظل رضوف 
بالغـة التعقيـد يعيشـها الفنـان باعتباره 
يمتلك ذائقة وحـس ، يجعل تاثريات الواقع 

اشد وطاة عليه من عموم الناس . 
وتابـع :بالكثـري من الـداب والجهد والصرب 
سـعت الفنانـة التشـكيلية شـذى جمهور 
لتختـط مسـارها الفنـي  وتـريس دعائـم 
تجربتهـا التشـكيلية عـىل مـدى سـنوات 
تواجدها يف املشـهد التشكييل العراقي وهي 
تتبـع خطى من سـبقها مـن رائـدات هذا 
الفن املتطور عراقيا وعربيا لتفرض اسمها 
باعتبارهـا مـن التشـكيليات املتميـزات يف 

املشهد .
الفنانـة  ألعمـال  الناظـر  ان  اىل  واشـار 
يستطيع ان يالحظ وللوهلة االوىل بستطيع 
ان يميـز بـان من اهـم تكوينـات  االعمال 
التجريديـة  التي تنتجها هو ميلها اىل ايجاد 
تشكيالت هندسـية واضحة املعالم تتشابك 
وتتداخل فيما بينها عىل السطح التصويري 
تختلقهـا عرب تداخالت لونيـة لغرض انتاج 

كيل متناغم عىل السطح التصويري يتوافق 
حتى يف فضاء اللوحة التي تحتدم باللون / 
ولعل مـرد ذلك هو تاثريات دراسـتها االوىل 
لفـن التصميم / هذا االحتـدام الذي تخفت 

حدتـه بعد الوهلـة االوىل من خالل رضبات 
لونية محسوبة بدقة يف ثنايا السطح .

وبـني :لعل من اهـم ما يشـغل الفنانة هو 
التعبـري عـن ذاتهـا ، وتلك هـي واحدة من 

أصعـب املهمـات ، فكيف لهـا ان تعرب عن 
ذلك وسط سيل من التحوالت التي تضطرم 
بروحهـا التـي تتاثـر بمـا يحيط بهـا  من 
خـراب ينعكـس عليهـا حتمـا ، فتعمد اىل 

النـزوع للتعبـري عن ذلـك من خـالل اللون 
عىل السطح التصويري مصورة االنفعاالت 
االنيـة باعتبارها فنانة تمتلـك وعيا فكريا 
وفنيـا متقدمـا ، ويف فـورة عملهـا تـربز 

تاثـريات واضحة ألعمـال سـابقة لفنانني 
ربمـا دون وعـي منهـا يف غمـرة عملهـا ، 
وبرايـي فان ذلك ال يشـكل خلـال يف عملها 
الفنـي النهـا سـتتجاوز ذلـك يف أعمالهـا 
الالحقة حتما فالفنانة مسكونة بالتجريب 
وتلك حسنة تحسب لها ، بحثا عن اسلوبية 
تميزهـا بعيـدا عن التأثـريات التي تظهر يف 
بعـض أعمالها التي تمتلـك خصوصيتها يف 

األغلب االعم .
وأكمل: ربما يتسـاءل البعـض حول ماهية  
مـا تقدم الحيلـه اىل لوحة اسـميتها ) لبيك 
ياعراق ( هذه اللوحة التي وزعت بها االلوان 
بدقة وتمكنـت من إيصـال ثيمتها األصلية 
للمتلقي ، عرب اسـلوب  التجريدية التعبريية 
، بـرزت فيه الحرائق واضحة عىل السـطح 
التصويـري ، وألـوان العلـم العراقـي الذي 
يحتضن اللوحـة ،  وهنا ويف مقدمة اللوحة 
كان الشـكل املشـخص ، يحمـل تشـابها 
كبريا لتشـخيصات اسـماعيل فتاح وضياء 
العـزاوي وربما لم تكن الفنانـة بحاجة إىل 
ادخـال كلمة لبيك ياعـراق يف جانب اللوحة 
القـي ، الن قصديتها واضحـة يف العمل ، 
الن الكلمتني ذهبتا بالعمـل نحو الخطابية 
املبارشة التي تميز اعمال البوسـرت ، وليس 
من حقـي التدخل يف رؤيتهـا الفنية ولكني 
اقول هـذا لتوضيـح اللبس فيمـا افدت إذا 

كان موجودا .
وأوضح :االحتـدام اللوني الذي تسـتخدمه 
بكثافـة يفرض عليهـا ان تخفف من حدته 
بايجـاد مسـاقط للضـوء عرب ثنايـا العمل 
بما يخدم رؤيتها بالدرجة االسـاس   ولذلك 
فـان تلك املصادر مختلفة،  واعني التخضع 
للرتاتبيـة االعتيادية يف العمـل الفني ، النها 
تنبـع من زوايـا مختلفة يف التكويـن العام 
وفـق حاجـة تلك البقعـة او غريهـا ، وذلك 
من خـالل تخفيف حدة االلـوان التي تمنح 
املتلقي ايحاءا بذلك ، اما األشكال الهندسية 
املوجـودة عـىل السـطوح بقصديـة حتما 
، فانهـا توحـي بتقسـيم العمـل إىل أجـزاء 
تنتظـم يف الـكل عنـد النظـر املتامـل ، مع 
انهـا تـي بالكثري مـن التوترات النفسـية 
باالسـتخدام املتكرر للونني األسود واالبيض 
بدالالت واضحة ، تلك األشكال والتقسيمات 
الهندسـية التـي تحـاول كـر جمودهـا 
واخفـاء دالالت القلـق فيهـا ، بتضمينهـا 
تشخيصات أشبه بالهالمية ، دون ان تخفى 
عـىل املتلقـي املتفاعل مع موضـوع العمل 

بكليته.
وختم:انني اشيد بتجربتها التي تسعى فيها 
للتميز عرب تجريبها املسـتمر الذي سيشـري 
لهـا حتما بكونها مـن الفنانات املثابرات يف 

الوسط الفني التشكييل العراقي.

رحيم يوسف

ور
مه

 ج
ذى

ش

        يرى الناقد رحيم يوسف أنَّ الفنانة التشكيلية 
د. شذى جمهور تستخدم التجريب الدائم بحثا عن 

الكمال الفني في لوحاتها التي اقامت لها العديد 
من المعارض الفنية . وقال يوسف في قراءة نقدية 

خص بها )المراقب العراقي(:

,,

املراقب العراقي / متابعة...
الثقـافيـة  املراكـــــز  نظمـت 
التابعـة لـدار ثقافـــة األطفال 
يف املحافظــــات عــــددا مـن 
النشـاطــــات والفعـــاليـات 
الخاصة بالطفل مـن أجل تنمية 
وذائقتـه  اإلبداعيـة  مهـــارتـه 
املركـز  أقـام  .حيــــث  الفنيـة 
الثقـايف للطفل يف مدينة سـامراء 
وبالتعـاون مـع منتـدى شـباب 
ورياضـة الشـهيد ثائـر البلداوي 
ورشة للرسـم الحر شـارك فيها 
مجموعـة مـن األطفـال قدمـت 
خاللها محارضة تعريفية عن فن 
الرسـم وكيفية توظيف األلوان يف 
رسـم اللوحات واختيار املواضيع 
اإلنسانية ذات املضامني السامية 
ونسـجت انامـل األطفـال فيهـا 
لوحـات فنية تغنت بحب الوطن ، 
وحرض الورشـة الفنان التشكييل 
ناجح العياش واملرشف العلمي يف 
املنتدى املهندسـة هناء الساعدي 
والسـيد مـراد عبـد اللطيـف من 

.كمـا  سـامراء  تربيـة  مديريـة 
الثقـايف للطفـل يف  نظـم املركـز 
محافظـة نينـوى وبالتعاون مع 
البيت الثقايف ومدرسـة القادسية 
االبتدائيـة للبنات ورشـة لتدوير 
الكتـب بـني مـدارس املحافظـة 
حارض فيهـا الدكتور منذر خرض 
يعقوب  يف كلية اإلدارة واالقتصاد 
قـدم  نبـذة تعريفية عـن أهمية 
تنميـة  يف  واملطبوعـات  الكتـب 
ذائقـة القراءة واملهـارات األدبية 
والثقافية لدى األطفال وترسـيخ 
حب املنافسـة بينهم وتشجيعهم 
عـىل املطالعة باإلضافـة إىل خلق 
حالـة مـن التفاعل بـني املدارس 

وتعزيز قيم التعاون بينهم .
ويف الختـام تـم توزيـع اصدارات 
الـدار مـــــن مجلتـي واملزمار 
القصصــــيـة  والسالســــل 
األطفـــال  عىل  والشـعريــــة 
املشـاركني وتدويرها بني الطالب 
ليتسنى لجميع املدارس نقل هذه 

املبادرة بني املكتبات .

ثقافة األطفال تنفذ برامج 
ترفيهية وفنية 

استمرار عروض المسرح المتنقل في مصر
املراقب العراقي/ متابعة...

 نظمت الهيئة العامة لقصور 
الثقافة برئاسة املخرج هشام 
عطوة، مجموعة متنوعة من 
األنشـطة الثقافيـة والفنيـة 
من خـالل القوافـل الثقافية 
للقـري  املتنقلـة  واملسـارح 
املحرومـة بفـرع ثقافـة قنا 
الثقاىف  الصعيد  بإقليم جنوب 
برئاسة محمد ادريس، بقرية 

العطيات بمركز دشنا.
تضمنت فعاليات اليوم الثالث 
مـن القافلـة ورشـة فنـون 
»تعليـم  بعنـوان  تشـكيلية 
املـدرب«  الرسـم  أساسـيات 
تنفيـذ عواد محمـود، ورشح 
وكيفيـة  الرسـم  أساسـيات 
رسـم رسـومات مختلفة من 

البيئـة املحيطة، مـع التأكيد 
االساسـيات،  اسـتخدام  عىل 
واستكمال ورشـة »اكتشاف 
محمـد  ارشاف  املواهـب« 
حماده، وقـدم أطفال القرية 
العديد مـن الفقرات املختلفة 
وتنوعـت املواهـب يف الشـعر 
الدينـي    واالنشـاد  وااللقـاء 
ثقافيـة  مسـابقة  بجانـب 
حسـني،  حمـدي  نفذهـا 
باالضافـة لعـرض فنى حيث 
قدمـت فرقـة قـر ثقافـة 
مـن  العديـد  بقنـا  الطفـل 
املتنوعة  الفنيـة  التابلوهـات 
البحـر  املـري،  »الجيـش 
التنـورة«، مع  بيضحك ليـه، 
الكتـاب  معـرض  اسـتمرار 

إلصدارات الهيئة.

ِحسار
ْ
ان

َبُهم؛  تناوبتهـم الُْخُطـوب.. َتَتاَبَعت الخيبات.. ِحني كظمـوا َجام َغضَّ
تيّبست الِْهَمم، َعىَل َمرَْمى َحَجٍر ِمْن الَْفْرِج؛ َرَفُعوا َرأِْية التطبيع.

أسامة محمد عيل - مر

 تخدير.. 
كان يهـذي.. أثنـاء العمليـة.. لعـن لسـانه.. فضح رسيرتـه.. أحيل 
للتحقيـق للنزاهة.. بنـج اللجنه املحققـه بالدوالر.. نسـو قضيته.. 

واتلفوها..
حسن هادي الجنابي

 ضياع
هنـاك طفالن يبتكـران لعبة لم يعرفـا نهايتها. فتاة تفـرُد ذراعيها ثّم 
تطري، بينما ُيبقي هو يف يده...طرف الخيط. غصٌن يميس حطباً، و فرٌن 
يتوهُج خبزاً...ثـّم تهجرُه النار.ثّمة عصفور يبحث عن غصن يابس، و 
رجٌل ينظُر  إىل السماء البعيدة، ثّم يبحث يف جيوبه عن...خيٍط مقطوع. 
نزار الحاج عيل

نصب 
تركوه وعربوا فوقه...، ملحوا إسـمه، ضعفت هممهم؛ عملوا له نصب 

الجندي املجهول! .
إحسان عيل العاريض/ العراق.

املراقب العراقي/ متابعة...
 مـن أجل سـمة دخـول الجـئ، وتدفع 
ألماكـن  الفــــــرار  إىل  معظمهـم 
يعرفونها وأخـرى ال يعرفونها، مشـيا 
عـىل االقـدام، أو تكدسـا يف شـاحنات 

متخطني السهل والوعر والنهر. 
بيوتهـم  مفاتيـح  حملـوا  َمـن  فيهـم 
عودتهـم  أن  منهـم  ظنـا  ومحالتهـم، 

قريبة. 
وفيهـم َمـن نسـوا أن يحملـوا معهـم 
أي يشء، حتـى هوياتهـم الشـخصية. 
التــــــي تمـارس عليهم  فاملحرقـة 
الفرديـة  أحداثهـم  أفقدتهــــــــم 
عامـا  الجـوع  فصـار  خصوصيتهـا، 

والتعذيب عاما والفرار عاما«.
مـن خـالل هــــــذه الرؤيـة تتناول 
الكاتبـة والباحثة السـورية جمانة طه 
الواقع السوري اليوم، عبـــــر روايتها 
»عـىل تخـوم الوجـع«، الصـــــادرة 

الجديـدة يف  الثقافـة  دار  مؤخـراً عـن 
القاهرة.

 ويف رسد متقاطـع زمنياً مـا بني بطلة 

الروايـة يف صباهـا، وما كانت تعيشـه 
وتحلم به مسـتقبالً، وزواجها وحياتها 
الجديـدة التي كانت الوعود الخائبة هي 

املحفـز األول عـىل اتخاذ قـرار الزواجـ  
شـيخ خليجي ـ تتواتر أحـداث الرواية، 
ليصبـح هناك واقع مؤلـم، وقصة حب 
تتنامـى من خالل عالم افـرتايض، لكن 
بطلها بدوره يعاني املشـكالت نفسها، 
فهو من العراق، واألمر أصبح سـيان ما 
بـني ما يحـدث يف ســــــــوريا، وما 
يعيشـه هذا العـــراقـي املهاجر إليها، 
ليجد جحيماً آخر أكثر مما كان يعيشه 

يف بلده.
تنسـج طـه أحداثهـا حكايتهـا يف لغة 
كالسـيكية إىل حـٍد مـا، وإن حاولت أن 
تقرتب أكثر من عالم حديث غري مفهوم 
باملرّة، ُمجّسـدة لحظـة راهنة وممتدة، 
أصبـح يتخبـط فيهـا الجميـع، وليس 
أدل عىل ذلك مـن مواقف القريبني منها 
من االزمة السـورية، حيـث االختالفات 
والتناقضـات الحادة عىل أمـر ُيفرتض 

أنه من املُسلمات.

»على تخوم الوجع« صور من واقع الشتات السوري

»حمم النار تغتال 
أرض سوريا، مثلما 

تغتال أهلها 
الصغار والكبار. 
تدفع بعضهم 

إلى الوقوف أمام 
السفارات العربية 

والغربية،

,,

,,

حيدر الهاشمي



الفشل السعودي يتراكم سنويًا 
كمامــات وتباعــد اجتماعــي .. مشاهــد غيــر مألوفــة فــي موســم الحــج

ويبلغ ارتفاع الجبــل 30 مرتا، ويمكن 
الوصــول إىل قمتــه عــر 91 درجة، 
فيما  أمتار،   4 وبوسطه شاخص طوله 
يحيط بعرفات قوس من الجبال، ووتره 

وادي عرنة.
ويقع عــى الطريق بني مكــة املكرمة 
كلم،   15 بنحــو  مكة  رشقي  والطائف 
وعى بعد 10 كيلومرتات من مشعر منى، 
و6 كيلومرتات من املزدلفة، بمســاحة 

تقدر بـ10,4 كيلومرتات مربعة.
يبدأ  يوم عرفــة  وبعد مغيب شــمس 
ليبيتوا  إىل مزدلفة  التوجــه  الحجاج يف 
ليلتهم هناك قبل التوجه إىل منى مجددا 
لرمــي جمرة العقبة الكــرى، واملبيت 
ورمــي الجمــار خالل أيــام الترشيق 

الثالثة.
واعتاد املســلمون عى مشاهد اكتظاظ 
صحن الكعبة باملسجد الحرام باملصلني 
الحــج، لكن يف  والطائفني يف موســم 
املوســم الحايل يختلف الحال، إذ ُيتوقع 
من الحجاج االلتزام بالتباعد االجتماعي 

وارتداء الكمامات.
وعدد املشــاركني أكر ممــا كان عليه 
الحال يف عام 2020، لكنه ال يزال أصغر 
بكثــر من الســنوات الســابقة. فقد 
ُســمح لـ60 ألف مقيم يف الســعودية 
- حصلــوا عى جرعات لقــاح كورونا 
كاملة - باملشاركة يف الحج، مع اختيار 
املشــاركني من مجموعة عر اإلنرتنت 

ضمت أكثر من 550 ألف متقدم.
ويتعني أن يكــون الحاج قد حصل عى 
لقاح كوفيد-19، وأن يرتاوح عمره بني 
18-65 عاًمــا، وأال يكون من أصحاب 

األمراض املزمنة.
وكان موســم الحج يجــذب أكثر من 
مليونــني قبل الوباء، ولكن الســلطات 

الســعودية فرضــت قيــودا عى عدد 
املشاركني الحتواء كوفيد-19.

وقــال مســؤولون إن الحجــاج تــم 
كل  تتكون  مجموعات،  إىل  تقســيمهم 
مجموعة من 20 شــخصا، مع تحديد 

مسارات لتباعد الناس اجتماعيا.
وتشــر التقديرات إىل أن نحو 10 آالف 
سعودي فقط شــاركوا يف موسم الحج 
املايض، يف يوليو/ تموز عام 2020، ولم 

يتم اإلبالغ عن حاالت تفش كبرة.
وسجلت الســعودية أكثر من 500 ألف 
إصابة بفروس كورونا، و 8000 حالة 

وفاة خالل الوباء.
وحصل أكثر من 21.5 مليون شــخص 
جرعة لقاح حتى اآلن، ولكن تم تطعيم 
حــوايل 10 يف املئة فقط من الســكان 
 Our بشــكل كامل، وفًقا ألرقام موقع 
World in Data وهــو موقع إلكرتوني 
علمي معني بالبيانــات املرتبطة بوباء 

كورونا.
جموع  ستبدأ  اليوم  شمس  غروب  ومع 
الحجيــج نفرتها إىل مشــعر مزدلفة، 
ويبيتون  والعشاء  املغرب  فيه  ويصلون 

حتى فجر الغد.
اليوم األول من عيد األضحى  ويف صباح 
بالذبائح  بالتضحية  الحجاج  ســيقوم 

ويبدؤون رمي الجمرات يف منى.
»بحجارة من سجيل«

تأثر  املؤرخون ملرات عديــدة  ويــدون 
الطواف حــول الكعبة بــل والفريضة 
ذاتها، إمــا بوقف كيل أو تقليص جزئي 
بظروف مختلفــة كالرصاعات املذهبية 

واملعارك واألوبئة والسيول.
التي تحتفظ  ومن بني أوىل تلك األحداث 
بها ذاكرة كتب الرتاث اإلسالمي بل وأتى 
التي  أبرهة  واقعــة  ذكرها  عى  القرآن 

حدثت يف 570 -571 بعــد امليالد، حني 
هاجم ملك الحبشــة، الذي كان يحكم 
اليمن حينئذ، مكة من أجل هدم الكعبة 
إلجبار الحجيج عــى زيارة كنيس بناه 

لهذا الغرض يف اليمن.
وملــا كان الفيل األفريقــي الضخم من 
بني أدواته يف هذا الهجوم، خشــيه أهل 
جبلية  مناطق  إىل  ففروا  والحجاج  مكة 
»أتت  حتى  الطــواف  وتوقف  مجاورة، 
جيش  عى  حجارتهــا  فألقــت  طيور 

أبرهة« حسب الروايات اإلسالمية.
وتســبب الهجوم يف تدمــر أجزاء من 
والصلوات  الطــواف  وتوقــف  الكعبة 
ومناسك العمرة فيها قبل أن يعاد بناءها 
مجددا وتجري توسعة املسجد الحرام يف 

عبدامللك ذاته.
الحجر األسود يف القطيف

ولعل هجوم القرامطــة عى الكعبة يف 
سنة 930 م قد شــكل واحدة من أكثر 
األحداث دموية حول الكعبة يف تاريخها، 

إذ هاجمــوا الحجيج يف الحــرم املكي 
الجاهلية  أفعال  من  الطواف  أن  بدعوى 

وعبادة األوثان.
وتشــر الروايات إىل أن نحو ثالثني ألفا 
من الحجيج قد لقــوا مرصعهم يف هذا 
الحج يف  أثناء موسم  الذي وقع  الهجوم 
ذلك العام. ونقل القرامطة الحجر األسود 
إىل مدينتهم هجر -القطيف حاليا- التي 

كانت مركز دعوتهم وعاصمة دولتهم.
أوبئة القرن التاسع عرش

يقول مدير عام مركز تاريخ مكة التابع 
إلدارة امللك عبدالعزيز الثقافية، فواز بن 
عيل الدهــاس، إن الحج تاريخيا تعطل 
األوبئة  ألكثر من عرشين مرة بســبب 
واالقتصادية  السياسية  االضطرابات  أو 
أعداد  أو قللت  واألمنية وتعرض لإللغاء 

الحجيج فيه.
التي  األوبئة  أشهر  أن  الدهاس  ويضيف 
وقعت باملشــاعر املقدسة هو ما عرف 
بداء املــارشي الذي وقع يف القرن الرابع 

الهجري وتحدث عنه ابن كثر يف كتابه 
»البداية والنهاية«.

وأردف »
انترش الوباء بمكة يف العام 357 أو 358 
للهجرة، ومات فيــه كل الحجاج ونفق 
عدد كبر مــن اإلبل التي قــدم عليها 

الحجيج، بحسب رواية بن كثر«.
وأشار الدهاس إىل أنه يف الفرتة من 390 
اىل 419 للهجرة »تســببت موجات برد 
شــديد متوالية خالل تلك الســنوات يف 
موجات غالء فاحــش تركت بصماتها 
عى مناســك الحج بسبب ندرة الطعام 
النخيــل وإنتاج  لتأثرها عــى مزارع 
التمور الــذي كان طعاما للزوار وموردا 

اقتصاديا أساسيا يف ذلك الحني.«
واعتر الدهاس القرن التاسع عرش فرتة 
هي األشد خطورة يف تاريخ الحج بسبب 
اســتدامة العديد من األوبئة لســنوات 
ذلــك »يف حوايل عام  طويلة. ويقول يف 
1252 هجري حتى عام 1310 هجري، 

انترشت أوبئة يف سنوات مختلفة ومنها 
الكولرا الذي اشتد للغاية.«

املؤرخني  بعض  أن  الدهــاس،  وأضاف 
دونوا أن وبــاء جاء مع الحجيج الهنود 
القادمني ملكــة فانترش بني الحجاج ما 
تســبب يف وفاة 3 أرباع الحجاج يف ذلك 
الحني، وتفشــت أوبئة كذلك يف سنوات 
متفرقة بني 1837م و 1892م، أدت إىل 

موت أعداد كبرة من الحجاج.
ويف مــا ييل أيضاً تسلســل زمني ألهم 
عى  أّثرت  أو  عّطلــت  التــي  الحوادث 

مناسك الحج يف التاريخ الحديث:
عام 2015:

24 أيلــول: تدافع أثنــاء طقوس رمي 
الجمــرات يف ِمنى بالقــرب من مكة، 
األمر الذي تسبّب بوفاة نحو 2300 من 
املصلني الذين قتلوا يف أســوأ كارثة عى 

اإلطالق يف موسم للحج.
11 أيلول: مقتل أكثر من 100 شــخص 
وإصابة املئات بينهم العديد من األجانب 

عندما انهارت رافعة يف املســجد الحرام 
يف مكة بســبب الرياح العاتية واألمطار 

الغزيرة.
عام 2006:

الثاني: مقتل 76 شــخصا  6 كانــون 
بانهيار فندق وسط مكة.

12 كانون الثانــي: مقتل 364 حاجا يف 
تدافع خالل طقوس رمي الجمرات.

عام 2005:
22 كانــون الثاني: وفاة ثالثة حجاج يف 

تدافع خالل مراسم رمي الجمرات.
عام 2004:

1 شــباط: مقتل 251 شخًصا يف تدافع 
يف منى.

عام 2003:
11 شــباط: مقتل 14 حاجا بينهم ست 

نساء يف اليوم األول من رمي الجمرات.
عام 2001:

5 آذار: وفــاة 35 من الحجاج بينهم 23 
امرأة يف منى.

عام 1998:
9 نيســان: مقتل أكثر من 118 شخصا 
وإصابــة 180 آخرين خــالل تدافع يف 

منى.
عام 1997:

15 نيســان: اندالع حريــق ناجم عن 
انفجــار موقد غاز يف مخيم إلســكان 
الحجاج يف منــى، ما أدى إىل مقتل 343 

وإصابة حوايل 1500.
عام 1995:

7 أيار: مقتل ثالثة أشخاص وإصابة 99 
آخرين نتيجة حريق يف مخيم منى.

عام 1994:
24 أيار: مقتل 270 شــخًصا يف تدافع 
خالل مراســم رمي الجمرات يف حادث 
قالت الســلطات إّن سببه وجود »أعداد 

قياسية« من الحجاج.
عام 1990:

2 تموز: تدافع ضخم يف نفق بمنى بعد 
التهوية ما تســّبب بوفاة  تعّطل نظام 
1426 من الحجــاج معظمهم من دول 

آسيوية.
عام 1989:

تقمع  السعودية  األمن  قوات  تموز:   31
احتجاجــا نظمــه حجــاج إيرانيون، 
واستشهاد أكثر من 400 شخص بينهم 

275 إيرانيا بحسب حصيلة رسمية.
عام 1975:

كانون األول: اندالع حريق ضخم بسبب 
قارورة غــاز انفجرت يف مخّيم للحجاج 
بالقرب من مكــة ما أدى إىل مقتل 200 

شخص.
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  1944 - نجاة الزعيم النازي أودلف هتلر من محاولة اغتيال قادها الضابط في الجيش كالوس شتاوفنبرج.
  1951 - اغتيال ملك األردن عبد اهلل األول وهو في طريقه إلى صالة الجمعة في المسجد األقصى بالقدس.

  1961 - الكويت تنضم إلى جامعة الدول العربية.
  1974 - الجيش التركي يغزو الجزء الشمالي من جزيرة قبرص بعد تسعة أيام من االنقالب العسكري الموالي لليونان.

  2014 - أكثر من 70 شهيداً في مجزرة الشجاعية التي ارتكبها االحتالل الصهيوني في الحرب على غزة.

تمــوز20من ذاكرة االيام

حــددت وزارة التخطيط، مســارات خطة 
البالد، فيما كشفت طبيعة  الفقر يف  خفض 

عمل صندوقها االجتماعي.
وقال وكيل وزير التخطيط للشــؤون الفنية 
العليا لسياســات  »اللجنة  إن  ماهر حماد، 
تخفيف الفقــر تواصل عملهــا بعد إعادة 
تأليفها يف 8 حزيران املايض وتم تحويل ملف 
تخفيف الفقر للمجلس الوزاري لالقتصاد«. 
وأضــاف، أن »معالجــة امللف ليســت من 
املواضيع الســهلة وتتطلب العمل عى عدة 
امور وخاصة تحديد نسبة العوز املايل املبارش 
ألن الفقر يف البــالد )متعدد األبعاد( وصورُه 
نقص الخدمات الصحية والتعليم والخدمات 
مبينا  االساسية«،  املعيشــة  مستلزمات  أو 
أن »املعالجة تتم بالعمل عى تلك املســارات 

لتخفيف الفقر«. 
وأشار إىل أن »عامل الفقر الرئيس هو الفقر 
بالعجز عن توفر مستلزمات  املرتبط  املايل، 
املعيشة األساســية، ويرتابط ذلك مع عمل 
الفقراء  االجتماعية وتمكني  الحماية  شبكة 

من خالل إيجاد فرص العمل«. 
وتابع أن »الوزارة تعمل عى تقديم خدمات 
اضافية يف املناطق الفقرة عر ما تســميه 
بالصندوق االجتماعي«، مبينا أن »الصندوق 
يتجول يف جميع القرى واملحافظات للوقوف 
عــى ابرز احتياجــات املواطنــني من ماء 

وكهرباء ومدارس وغرها«. 
ولفــت إىل أن »تغير ســعر الرصف وحظر 

التجوال الصحي ســاعدا عى زيادة نســبة 
الفقر«، مشــراً إىل أن »نزول نســبة الفقر 
يف العراق ممكن من خالل اطالق املشــاريع 
االستثمارية التي من شأنها خلق فرص عمل 

للعديد من املواطنني«.
أنها  وفيما يتعلق باألماكن األكثر فقراً، بني 
»ترتكُز يف مناطق العشوائيات والقرى وهي 
تحتاج اىل حملة كبــرة لتغير معدل الفقر 

فيها وانتشالها من واقعها«.
ما يزال ماليني العراقيني يرزحون تحت خط 
الفقر، رغم الثــروات الهائلة التي ينعم بها 
بلدهــم، والتي يمكــن أن تجعله يف مصاف 

الدول األغنى يف العالم.
ويأتــي ترتيب العــراق التاســع عامليا يف 
الثروات الطبيعيــة، حيث يحتوي عى نحو 
11% مــن االحتياطي العاملــي للنفط، و%9 
الثمينة  املوارد  الفوســفات، فضال عن  من 

األخرى.
لكن معظم ثروات العراق لم يتم استثمارها 
بسبب الفساد وسنوات الحروب والرصاعات 
السياسية، وســط دعوات لتفعيل استغالل 

املوارد وإنعاش االقتصاد العراقي.
وتبلغ نســبة الفقر يف العــراق نحو %24.8 
التخطيط  وزارة  أجرتها  دراســة  آخر  وفق 
العراقية بالتعاون مع البنك الدويل، يف النصف 
الثاني من عــام 2020، وهذا يعني أن نحو 
10 ماليني عراقي يعيشون تحت خط الفقر، 
حسب املتحدث باســم وزارة التخطيط عبد 

الزهرة الهنداوي.
وأوضح الهنداويــأن محافظات الجنوب ما 
الفقــر، ويف مقدمتها  تزال تتصدر معدالت 
محافظة املثنى بنسبة 52%، وتليها محافظة 
الديوانية بـ 49%، وذي قار بـ48%، ثم تأتي 

بقية املحافظات تباعا بنسب مختلفة.
ويضيف الهنداوي أن نســبة الفقر وصلت 
األنبار  إىل 40% كمعدل عــام يف محافظات 
)غرب( وصــالح الدين ونينوى )شــمال(، 
تنظيم  الحــرب عى  تأثرها بظروف  بحكم 

داعش، وما نتج عنها من تهجر وخراب.
وبلغت نسبة الفقر يف العاصمة بغداد %13، 
ويف إقليم كردستان 12.5%، أما يف محافظات 
الوسط فتصل نسبة الفقر إىل 18%، وكانت 
كربــالء والنجف األكثر تــررا بتداعيات 
الكبر عى  اعتمادها  جائحة كورونا بسبب 

السياحة الدينية.
أمنيــة  أســباب  إىل  الهنــداوي  ويــؤرش 
واقتصادية وسياسية وحتى اجتماعية أدت 
إىل زيادة نســبة الفقر، فضال عن انخفاض 
السيايس والفساد  النفط والرصاع  أســعار 

املسترشي.
ويتحدث عن توجه الحكومة نحو قطاعات 
أخــرى غر النفــط، حيث يمتلــك العراق 
إمكانات تنموية جيدة يف الزراعة والسياحة، 
فضال عــن الصناعات التحويليــة واملنافذ 
األوضاع  لتحســني  وغرهــا،  الحدوديــة 

االقتصادية يف البالد.

»وحـــش« الفقـــر ينقـــض علـــى العراقييـــن

يجتمع ضيوف الرحمن في اليوم التاسع من شهر 
ذي الحجة، ألداء ركن الحج األعظم، وهو الوقوف 
على صعيد جبل عرفات منذ طلوع الشمس حتى 
غروبها. ومن فاته »عرفة« فاته الحج.

وعرفة أو عرفات، مسمى واحد ويعد الوحيد من 
مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة 
عن سهل منبسط به جبل عرفات، المسمى بجبل 
الرحمة.
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الربــط الكهربائــي مــع الخليــج.. ضحــك علــى الذقــون

املراقب العراقي/متابعة...
أرشت دائرة صحة نينوى، ارتفاعاً بعدد حاالت اإلصابة الحرجة 
بكورونا لـ 3 أســباب،مبينا ان اهايل نينوى يبحثون عن عالج 

كورونا لدى املضمدين يف مناطقهم .
وقال مدير عام الدائرة فالح الطائي  إن »املحافظة تســجل منذ 

أيام ارتفاعاً بعدد اإلصابات بكورونا بما فيها الحاالت الحرجة 
التي ارتفعت بوضوح نتيجًة ألســباب عدة، أولها تأخر املريض 
بمراجعة املستشفيات وثانيها أخذ العالج يف البيت بعد الذهاب 
للصيدليات دون استشــارة طبية وثالثها مراجعة أطراف غري 

متخصصة من بينها املضمدون بحثاً عن العالج«.

وحذر من زيادة كبرية يف أيام العيــد نتيجة حاالت التزاور وما 
يتخللهــا من حاالت التقبيــل واملصافحة داعيــاً املواطنني إىل 
»التعجيل بأخــذ اللقاح املضاد لكورونا بوصفه الطريقة األمثل 

للتحصني من وباء كورونا«.
وتعهد بتوفري كميات كبرية من اللقاح أمام املواطنني.

اهالي نينوى يبحثون عن عالج كورونا عند المضمدين ! عني املراقب

املراقب العراقي/ متابعة... 
يف ترصيح ينم عىل انه ضحك عىل الذقون أعلن رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمــي، األحد، عن إنجاز %85 
مــن الربط الكهربائي مــع دول الخليج العربي وأن 
»املنظومــة الكهربائية ســتكون محمية بعد توفري 
حماية إضافية ،مربرا »إن »الفســاد السيايس أفسد 

عملية تقديم الخدمات للمواطنني.
يعلــم  الجميع ان واقع الكهرباء العراقية مزر للغاية 
لكن هل سيكون هذا الربط الكهربائي مع دول الخليج 
مفيدا للعراق من املؤكد ان الجواب سيكون ال وهناك 
ســؤال مهم يطرحه جميع العراقيني وهو ملاذا ال يتم 
انشــاء محطات كهربائية لســد النقص كما تدعي 
الحكومة فمن املعــروف ان الكهرباء رضورة ملحة 

لذا البد من ايجاد طوق نجاة لنا كعراقيني من املعاناة 
التاريخيــة مع نقص الكهربــاء، وال حاجة بالطبع 
للقول إن الكهرباء هي عصــب النهوض باالقتصاد 
وتنويعه وتوسيع مصادره ومداخليه، فإن لم نتحرر 
من هذه األزمة املزمنة املديدة ســنبقى نراوح مكاننا 

تنمويا وعىل كل صعيد .
والغريب ان الواليات املتحــدة األمريكية قد عربت يف 
أكثر من مناســبة عن دعمهــا الكامل ملرشوع ربط 
الخليجي  التعاون  الكهرباء بني دول مجلس  شبكات 
والعراق، مبدية اســتعدادها للمســاهمة يف إنجاح 
املرشوع وتذليل العقبات أمامه بيتما لم تشــجع عىل 
اقامة محطــات كهربائية داخل العــراق واالكتفاء 
الذاتي من الكهرباء! .اليس ذلك ضحكا عىل الذقون ؟.

املراقب العراقي/ متابعة...
يببدو ان إجراء االمتحانات النهائية إلكرتونيا سيكون أهون 
الرشين  بالنســبة للجميع بسبب ارتفاع معدالت االصابة 
بكورونا بدال مــن اجراء االمتحانــات حضوريا  ويف هذا 
االطار أوصت لجنة الصحة والبيئة النيابية،  وزارة التعليم 
الوقائية ملواجهة  العلمي بمراجعة الخطط  العايل والبحث 
فريوس كورونا وعــدم اإلرصار عىل إجــراء االمتحانات 

للمعاهد والجامعات حضورياً وإقامتها إلكرتونياً.

وقال مقرر اللجنــة، عضو خلية األزمــة النيابية، فالح 
الزيادي، إن »ترصيحات بعض الــوزارات غري مبنية عىل 
أساس مهني الســيما ترصيحات وزارة التعليم العايل بأن 
العام الدرايس القادم سيكون حضوريا«، مبينا أن »العام 

الدرايس سيعتمد عىل الوضع الصحي والوبائي يف البلد«. 
واضاف، أن »االمتحانات يجب أن تكون بحســب ما تمت 
دراسته، وأن كان الكرتونيا فتكون االمتحانات مشابهة ملا 
حصل يف وقت ســابق«، داعيا وزارة التعليم العايل اىل عدم 

االرصار عىل االمتحانــات الحضورية، ومراجعة خططها 
الوقائية، واتخاذ كافة اإلجراءات االحرتازية بما يتناســب 
مع الوضع الوبائي والفئة املستهدفة يف الوقت الحارض«. 

وأشــار إىل أن »هناك تحوال جينيا للفريوس«، الفتا اىل أن 
»املوقف الوبائي يف االيام االخرية ســجل ارتفاعا ملحوظا 
بني فئة الشــباب وطلبة الجامعات«، محذرا من »ارتفاع 

خطر اإلصابات نتيجة االمتحانات الحضورية«. 
وتابع أن »االمتحانات الكرتونية ســتكون انعكاســاتها 

وقائية وافضل عىل البلد«.
ويف وقت ســابق أكدت وزارة الصحة والبيئة، أنها تواجه 

ارتفاعاً غري مسبوق يف إصابات كورونا.
وقال املتحدث باســم الوزارة الدكتور سيف البدر »نواجه 
ارتفاعاً غري مسبوق يف إصابات كورونا، وأن حاالت اإلصابة 
الشديدة بكورونا هي األكثر مما كانت يف السابق«، الفتاً اىل 
أن »العراق مثل بقية الدول األخرى يواجه منعطفاً وبائياً 
خطرياً، ونحتاج اىل وقفة جادة ملواجهة التحديات الكبرية 

من خالل تكثيف التوعية«.
وأشــار البدر إىل أن »وزارة الصحة وخالل اجتماع للجنة 
األمر الديواني 217 املكلفة بمتابعــة اإلجراءات الوقائية 
والعالجيــة ملواجهة جائحة كورونا رفعــت توصيات اىل 
املقبلة  املرحلة  للصحة والســالمة بشــأن  العليا  اللجنة 
ملواجهة كورونا«، داعيــاً اىل »رضورة االلتزام باإلجراءات 
الوقائية وارتداء الكمامة والتباعد االجتماعي، وكذلك أخذ 

اللقاحات«.

إجــــراء االمتحانـــات النهائيـــة إلكترونيـــا... أهـــون الشريـــن !

املراقب العراقي /متابعة...
كشــف مدير صحة الكرخ يف بغداد جاسب الحجامي 
عن وجــود بطاقات لقــاح »مزورة«، مؤكــداً اجرء 

التحقيق مع أشخاص يف دائرته.
وقال الحجامــي يف بيان، إن »هنــاك بطاقات لقاح 
مزورة تدفع مبالغ لغرض الحصول عليها من دون ان 

يتلقى اللقاح«.
وأضاف أنه »يتم التحقيق حالياً مع أشخاص يف دائرة 
صحة الكرخ قاموا باملساعدة عىل هذه االفعال املشينة 

وسيتم فصلهم من الوظيفة واحالتهم عىل القضاء«.

بطاقات لقاح »مزورة« في الكرخ !

املراقب العراقي /متابعة...
يف اجراء متأخر جدا ســيبدأ العراق خالل األشــهر القليلة املقبلة 
االستفادة للمرة األوىل من طاقته الشمسية كمصدر للكهرباء، عىل 
أن يتمكن من إنتاج نحــو 10 آالف ميغاوات خالل عقد من الزمن 

بالتعاون مع رشكات عاملية.
وظلت الخطوات األولية للمرشوع حبيســة أدراج املسؤولني طوال 
الســنوات األربع املاضية، إىل أن أعلن مجلس الوزراء يف 16 شباط 
املايض املوافقة عىل اقرتاح وزارة الكهرباء بشأن استثمار محطات 
كهربائية لتوليد الطاقــة البديلة بمقــدار 755 ميغاوات يف عدة 

محافظات عراقية.
ويعد هذا اإلعالن خطوة أوىل للســري يف طريق اســتثمار الطاقة 
الشمســية والطاقة النظيفة عموماً كمصدر للكهرباء، بحســب 
وزير النفط ا إحســان عبد الجبار، الذي بــنّي أن بغداد أحالت إىل 
رشكات عاملية ســبعة مواقع لتنفيذ مشاريع استثمارية للطاقة 
الشمســية يف عدد من املحافظات، أكربها يف مدينة كربالء بطاقة 
300 ميغاوات، ومشاريع أخرى يف واسط وبابل فضالً عن موقعي 

»ساوة /1« و«ساوة /2« يف محافظة املثنى.
وذكر عبد الجبار، يف بيان، أن خطــط العراق للفرتة من 2020 إىل 
2030 تهدف للوصول إىل معدالت إنتاج من الطاقة شمســية تصل 
إىل 10 غيغاوات، بمــا يعادل 10 آالف ميغــاوات، مبيناً أن هدف 
الحكومة واملجلس الوزاري للطاقة الوصــول إىل معدل إنتاج من 

الطاقة الشمسية بنسبة 20 يف املئة من إنتاج العراق للكهرباء.
وكشف عن وجود مباحثات ومشــاورات مع رشكات عاملية ومن 
ضمنها رشكات نرويجية و«توتال« الفرنســية، مؤكداً أن األخرية 

أبدت استعدادها للعمل يف العراق.
وأطلقت وزارة الكهرباء جوالت تراخيص خاصة بالطاقة الشمسية 
للرشكات العاملية، شبيهة بتلك التي نجحت يف تطوير قطاع النفط 

بعد انهياره خالل تسعينيات القرن املايض.
 ويف الوقت الذي نقول فيــه للحكومة العراقية« بعد وكت« يتمنى 
املواطن العراقي ان يكون ما اعلن عنه حقيقيا بعد عن الترصيحات 

السابقة التي لم ير فيها العراقيون اية مصداقية طوال 18 عاما.

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت وزيرة االعمــار واالســكان والبلديات العامة 
املهندســة نازنــني محمد عن تشــغيل مرشوع ماء 

البرصة الجديد.
انهــا »وجهت بتشــغيل مرشوع ماء  وقالت محمد 

البرصة الجديد )قيد االنجاز( فوراً وبشكل جزئي«.
الحاصل  النقص  »التوجيه جاء لتعويض  ان  واضافت 

يف مياه الرشب الهايل البرصة، بســبب ارتفاع اللسان 
امللحي وتوقف املرشوع القديم«.

لكن هذااملوضوع لن يكون سهال حيث أفاد مستشار 
وزارة املوارد املائية عون ذياب بأن تنفيذ مرشوع ماء 
البــرصة األنبوبي مرتبط بــرصف األموال املخصصة 
له ضمن املوازنة االتحاديــة والتي قال بأنها لم تدخل 
حيز التنفيذ حتى اآلن نتيجة وجود بعض االعرتاضات 

عليها.
وقال ذياب إنــه يف حال دخول املوازنــة حيز التنفيذ 
فســيكون هناك عمل متسارع إلنجاز املرشوع والذي 
ســيبدأ العمل عىل تنفيذه بدءاً مــن الجزء األخري فيه 
والواقع ضمن حقول الرميلة ضمن أراض »جبســية« 
عالية ما تســبب بانكسارات مستمرة يف القناة، مبينا 
أنه يف حال تنفيذه ســتتغري نوعية امليــاه الواصلة إىل 

محطة الـ R0 القريبة من مطار البرصة.
وتابع أن ما يجري حالياً ضمــن املرشوع هو أعمال 
الصيانة والتهيئة لغــرض تنفيذ مرشوع ماء البرصة 
األنبوبي، منوهــاً يف الوقت ذاته إىل أنــه وبعد إكمال 
 R0 مرشوع تحســني مياه اإلسالة سيصل محطة الـ
ما اليقل عن 10 مرت مكعب بالثانية والذي ســيمنح 

البرصة تدفق مياه مستقرة قليلة األمالء.

بعد وكت .. محطات كهرباء 
تعمل بالطاقة الشمسية !

مشروع ماء البصرة الجديد هل يعوض نقص مياه الشرب ؟

املراقب العراقي/ متابعةاملراقب العراقي/ متابعة
مع اقــرتاب موعد االنتخابات تصاعدت ترصيحات املســؤولني عن مع اقــرتاب موعد االنتخابات تصاعدت ترصيحات املســؤولني عن 
االعمار يف املدن والســيما يف العاصمة بغداد واذا ما نظرنا اىل مطلقي االعمار يف املدن والســيما يف العاصمة بغداد واذا ما نظرنا اىل مطلقي 
تلك الترصيحات سنجدها مجرد دعاية انتخابية واال ملاذا لم نرى هذه تلك الترصيحات سنجدها مجرد دعاية انتخابية واال ملاذا لم نرى هذه 

االعمال خالل السنوات السابقة.االعمال خالل السنوات السابقة.
يقــول محافظ بغداد محمــد جابر العطا إن »هنــاك خطة كبرية يقــول محافظ بغداد محمــد جابر العطا إن »هنــاك خطة كبرية 
تتضمن تطوير مداخل بغداد السبعة وهي )بغداد- الكوت، وبغداد- تتضمن تطوير مداخل بغداد السبعة وهي )بغداد- الكوت، وبغداد- 
بعقوبة القديم، وبغداد- بعقوبة الجديــد، وبغداد- االنبار، وبغداد- بعقوبة القديم، وبغداد- بعقوبة الجديــد، وبغداد- االنبار، وبغداد- 
الحلة، وبغداد- املوصل(«، مشــريا اىل أنه »تم اعداد جداول الكميات الحلة، وبغداد- املوصل(«، مشــريا اىل أنه »تم اعداد جداول الكميات 
والتصاميم وننتظــر املصادقة عليهــا من قبــل وزارة التخطيط والتصاميم وننتظــر املصادقة عليهــا من قبــل وزارة التخطيط 

واملبارشة باالعمال«.واملبارشة باالعمال«.

وأضاف، أنه »تم كذلك االتفــاق عىل املراحل النهائية ملرشوع تطوير وأضاف، أنه »تم كذلك االتفــاق عىل املراحل النهائية ملرشوع تطوير 
الطرق الخارجية والذي وصل لوزارتــي التخطيط واملالية، وننتظر الطرق الخارجية والذي وصل لوزارتــي التخطيط واملالية، وننتظر 
اطــالق االموال«، مبينــا أن »هناك خطوات كبــرية يف تهيئة العمل اطــالق االموال«، مبينــا أن »هناك خطوات كبــرية يف تهيئة العمل 

ودراسة الواقع النهائي للرشكات الكبرية املنفذة«.ودراسة الواقع النهائي للرشكات الكبرية املنفذة«.
وأكــد أن »االموال املخصصة ملرشوع الطــرق الخارجية تم تأمينها وأكــد أن »االموال املخصصة ملرشوع الطــرق الخارجية تم تأمينها 
بالكامل وســتتم املبارشة فيها قريبا اضافة اىل إنشاء بوابات جديدة بالكامل وســتتم املبارشة فيها قريبا اضافة اىل إنشاء بوابات جديدة 
للعاصمة«، الفتــا اىل أن »هناك عدة تصاميم للبوابات ولكن ال يوجد للعاصمة«، الفتــا اىل أن »هناك عدة تصاميم للبوابات ولكن ال يوجد 

قرار نهائي بشأنها«.قرار نهائي بشأنها«.
وذكر أن »البوابات السابقة ملداخل بغداد أصبحت قديمة، والهدف من وذكر أن »البوابات السابقة ملداخل بغداد أصبحت قديمة، والهدف من 
تطويرها هو توسعة الشــوارع اىل تطويرها هو توسعة الشــوارع اىل 33 او  او 44 مسارات إضافة إىل طرق  مسارات إضافة إىل طرق 
خدمية اخرى«، موضحا أنه »ســيتم تحديد ســقف زمني مع بداية خدمية اخرى«، موضحا أنه »ســيتم تحديد ســقف زمني مع بداية 

عمل الرشكات املتقدمة«.عمل الرشكات املتقدمة«.
وبالنســبة للشــوارع الفرعية، بني العطا أن »هنــاك خطة كبرية وبالنســبة للشــوارع الفرعية، بني العطا أن »هنــاك خطة كبرية 
ستنطلق قريبا بعد املصادقة النهائية عليها من قبل وزارة التخطيط ستنطلق قريبا بعد املصادقة النهائية عليها من قبل وزارة التخطيط 

الكساء وصيانة هذه الشوارع«.الكساء وصيانة هذه الشوارع«.
يف سياق متصل أكدت لجنة الخدمات واإلعمار النيابية،  وجود حملة يف سياق متصل أكدت لجنة الخدمات واإلعمار النيابية،  وجود حملة 
كبــرية إلعمار كبــرية إلعمار 6464 منطقة يف بغداد، مبينــة أن مرشوع نهضة بغداد  منطقة يف بغداد، مبينــة أن مرشوع نهضة بغداد 

شاركت به جهات متعددة لتنفيذه. شاركت به جهات متعددة لتنفيذه. 
وقال عضو اللجنة جاســم البخاتــي ،  إن »لجنة الخدمات التقت يف وقال عضو اللجنة جاســم البخاتــي ،  إن »لجنة الخدمات التقت يف 
وقت ســابق مع أمني بغداد ومديريات األمانة الـوقت ســابق مع أمني بغداد ومديريات األمانة الـ1414، وهناك حملة ، وهناك حملة 
كبرية تشــمل كبرية تشــمل 6464 منطقة يف بغداد، من خالل إعــادة وإعمار البنى  منطقة يف بغداد، من خالل إعــادة وإعمار البنى 

التحتية وإكساء الشوارع«.التحتية وإكساء الشوارع«.

تصريحات المسؤولين عن تصريحات المسؤولين عن 
االعمار ..دعاية انتخابية االعمار ..دعاية انتخابية 
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 View Once ما هي خاصية
في واتساب؟

نظام iOS 15 يقدم مميزات وخواص جديدة

ُيع�د تطبيق واتس�اب واحد من أضعف 
املواصف�ات  حي�ث  م�ن  التطبيق�ات 
لكن�ه  يقدمه�ا.  الت�ي  والخ�واص 
-وبطريقة ما- األكثر اس�تخداًما حول 
العال�م واألكث�ر جذًب�ا للمس�تخدمني. 
لكن يبدو أن فيس�بوك تح�اول تطوير 
واتس�اب بش�كل تدريجي�ي، حيث يبدأ 
التطبيق أخريًا يف الحصول عىل خاصية 
View Once. ه�ذا بع�د حصول�ه ع�ىل 
ع�دد م�ن الخ�واص مس�بًقا، ويف ظل 
وج�ود ترسيبات ع�ن ممي�زات أخرى 

مستقبلية.
ما هي خاصية View Once يف واتساب؟
خاصية View Once -أي املشاهدة ملرة 
واح�دة بالعربية- ه�ي خاصية ترشح 
نفس�ها من اسمها. ببس�اطة، ستتيح 
ل�ك الخاصي�ة الجديدة إرس�ال صورة 
أو فيدي�و ألي ش�خص ب�رشط أن تتم 
املش�اهدة ملرة واحدة فقط، أي بمجرد 
أن يتم مش�اهدة املحتوى سيتم حذفه 
بش�كل كامل ولن يتمكن الطرف اآلخر 

من مشاهدته مرة أخرى.
ويالحظ أن الخاصي�ة موجودة بالفعل 
لدى معظم التطبيقات املنافس�ة. أصل 
 Snapchat هذه الخاصية يعود لتطبيق
وتقريًب�ا هذه ه�ي فكرته األساس�ية، 
وم�ن غ�ري الغري�ب أن ترى فيس�بوك 

“تقتبس” من سناب شات.
ويوفر واتساب يف الوقت الحايل خاصية 
Self- ،التدم�ري التلقائ�ي للمحادث�ات

Destruct Mode. لك�ن هن�اك ف�ارق 
جوهري ب�ني هذا الوض�ع وبني ما هو 
متوفر يف خاصية View Once الجديدة. 
ه�ذا حي�ث أن األوىل تعتمد عىل مس�ح 
الدردش�ة بالكام�ل بكل م�ا فيها حتى 
 View Once النصي�ة. لك�ن  الرس�ائل 
وكم�ا أوضحنا س�ابًقا تتمح�ور حول 

الوسائط، صوًرا كانت أو فيدوهات.

تخط�ط رشك�ة فيس�بوك لدف�ع مليار 
دوالر حت�ى ع�ام 2022 للمس�تخدمني 
الذي�ن يصنعون محتوى عىل ش�بكاتها 

االجتماعية عىل فيسبوك وأنستغرام.
الرئي�س  زوكرب�ريج  م�ارك  وكت�ب 
التنفي�ذي للرشكة عىل فيس�بوك: نريد 
بن�اء أفض�ل املنص�ات ملالي�ني املبدعني 
لكس�ب لقمة العيش، لذلك نحن بصدد 
إنشاء برامج جديدة باستثمار أكثر من 
ملي�ار دوالر ملكاف�أة صانع�ي املحتوى 
عىل Facebook وInstagram حتى عام 

.»2022
ووف�ق قناة يس إن ب�ي يس، إنها إحدى 
الط�رق الت�ي تأم�ل فيس�بوك يف جذب 
املؤثرين إليها إلنشاء محتوى ملنصاتها، 
ألنه�ا تتنافس مع املنصات األخرى مثل 

تيك توك.
وأضاف زوكربريج: »االستثمار يف صناع 
املحت�وى لي�س جدي�ًدا بالنس�بة إلينا، 
لكنن�ي متحم�س لتوس�يع ه�ذا العمل 

بمرور الوقت«.
املب�ادرة، تخط�ط  وكج�زء م�ن ه�ذه 
فيس�بوك لطرح برامج مكافآت جديدة 
م�ن اآلن وحت�ى نهاي�ة الع�ام، والت�ي 
تحقي�ق  مقاب�ل  للمبدع�ني  س�تدفع 

إنجازات محددة.
من بني برامج املكافآت القادمة برنامج 
Reels Summer Bonus، ال�ذي س�يتم 
إطالق�ه يف األس�ابيع املقبلة وس�يدفع 
بصناع املحتوى بالواليات املتحدة الذين 
ينشئون محتوى Reels عىل أنستقرام.

ال��Reels ه�ي مي�زة فيدي�و أطلقتها 
أنس�تقرام يف ع�ام 2020 للتناف�س مع 

تطبيق تيك توك.
وع�ىل م�دار األش�هر القليل�ة املاضية، 
أطلقت رشكة  فيسبوك مبادرات جديدة 
لدفع األم�وال للمبدعني كاس�راتيجية 
لج�ذب مس�تخدمي وس�ائل التواص�ل 
االجتماع�ي األكث�ر تأث�رًيا إىل منص�ات 

الرشكة.

اعل�ن الخب�ري يف مج�ال اللقاحات 
العلمي�ة  الهيئ�ة  عض�و  الطبي�ة، 
برشكة باس�تور املعرفي�ة االيرانية 
اصغر عبديل ان لق�اح »ايران كوف 
برك�ت« االيران�ي املض�اد لفريوس 
القض�اء تماما  كورونا، يس�تطيع 
م�ن  املتح�ورة  الس�الالت  ع�ىل 

الفريوس.
واوض�ح يف ترصي�ح ملراس�ل ارنا، 
كش�فت  الدراس�ات  نتائ�ج  ان 
فعالي�ة اللقاح اإليران�ي بركت ضد 
الربيطاني  املتحور »دلتا« واملتحور 

واالفريقي من فريوس كورونا.
واشار الی تاثري اللقاح االيراني عىل 
الس�اللة الهندية، قائ�ال: أن اللقاح 
يستطيع القضاء عىل هذه الساللة.
وأض�اف ان نتائ�ج الدراس�ة الت�ي 
قارنت لق�اح »برك�ت« باللقاحات 
املستوردة يف البالد تظهر أن  اللقاح 
االیراني ينت�ج املزيد من األجس�ام 
املض�ادة. وهو أكثر أماًن�ا وفعالية 

من اللقاحات املوجودة.

الصناعي�ة  اللجن�ة  إدارة  مجل�س  عض�و  ق�ال 
رشكات  إن  س�مرينوف،  س�ريغي  العس�كرية 
الصناعات الجوية الروس�ية تستعد إلنتاج نماذج 
أولية تجريبية لقاذفة واعدة بعيدة املدى.وأضاف 
-MAKS صال�ون  افتت�اح  عش�ية  س�مرينوف، 

2021 ال�دويل للط�ريان والفضاء: »يج�ري تنفيذ 
مجموعة معقدة من أعم�ال التصميم واالختبار. 
وبالتع�اون مع صاحب الطلبية، تم تحديد مظهر 
الخارج�ي الطائ�رة. ويجري حالي�ا وعىل مراحل 
نقل مس�ودات وثائق التصميم إىل مصنع اإلنتاج، 

واالستعدادات جارية إلنتاج نماذج أولية«.يف وقت 
سابق، ذكرت األنباء أن رشكة »توبوليف« بالذات 
تقوم بتصميم القاذف�ة الجديدة. ومن املتوقع أن 
تدخ�ل هذه الطائرة إىل الخدم�ة القتالية قبل عام 
2027. ويجب أن تحل هذه القاذفة محل حامالت 
الصواريخ 95MS-Tu املستخدمة حاليا يف القوات 
الجوي�ة الروس�ية. وب�ات معلوم�ا أن القاذف�ة 
الجديدة سيتم بناؤها وفقا للتصميم الديناميكي 
الهوائي املعروف ب� »الجناح الطائر«، وس�تكون 
رسعته�ا أقل من رسعة الصوت. وس�تحمل هذه 

الطائرة 
األس�لحة فقط يف داخلها، 

بما يف ذلك صواريخ مجنحة واعدة 
بعيدة امل�دى وصواريخ فرط صوتية، 
س�يتم أتمتة املعدات املوجودة عىل متن 
الطائرة بشكل كبري وإىل حد يجعلها غري املأهولة 
عن�د ال�رورة، وس�يعطى الس�تخدام تقنيات 

التخفي فيها األولوية الكبرية.

ق�ّدم نظ�ام iOS 15 ع�دد كب�ري م�ن املمي�زات 
والخواص الجديدة. وهي التي تهدف لتحس�ني 
تجرب�ة املس�تخدم من جمي�ع النواح�ي، ومن 
 Wideو Voice Isolation بينه�ا كانت خ�واص
Spectrum، وتأتي بش�كل أس�ايس لتحسني أداء 
الص�وت بغرض الوصول لتجرب�ة تواصل اجتماعي 

مثالية.
وتظهر هذه الخواص الجديدة م�دى اهتمام آبل حالًيا 
بالتقني�ات املتعلق�ة بالصوتي�ات، إىل جان�ب اهتمامه�ا 
بالتواصل املرئي واملسموع. والذي ظهرت أهميته أثناء جائحة 
كورون�ا والعمل عرب اإلنرنت.وخاصية Voice Isolation - أو 

عزل الصوت بالعربية- ه�ي خاصية تعمل، بديهًيا، عىل عزل 
الصوت. وهو ما س�يتم يف الظروف غ�ري املثالية التي عادًة ما 
نتلق�ى فيها املكاملات. مث�ل كوننا يف ازدحام م�روري، وجود 
أش�خاص حولنا يصدرون ضجيًجا، أو حتى وجود شخص ما 
يلعب آلة موسيقية عىل مقربة منك!.وتعمل تلك الخاصية عىل 
عزل جميع األصوات املحيطة بك، والركيز حرًصا عىل صوتك 
أن�ت. ولعلنا قد رأينا تقنيات مش�ابهة م�ن رشكات عديدة يف 
امل�ايض، لكن طبًقا ملا ت�م إجراؤه من تج�ارب فخاصية عزل 
الصوت التي تقدمها أبل هي األفضل من حيث الفعالية. حيث 
اس�تطاعت عزل صوت جيتار كان يتم الع�زف عليه باملقربة 

من املتحدث بشكل كامل.

الرجمة الحرفية الس�م هذه الخاصية هي “الطيف الواسع”. 
وعندم�ا نق�رأ عبارة مثل ه�ذه فأول ما يأت�ي إىل أذهاننا هي 
الشمولية، وهو بالضبط ما توفره هذه الخاصية، والتي تعمل 
بش�كل معاكس تماًما لخاصية عزل الصوت الس�ابق ذكرها.
وب�داًل من أن يقوم اآليف�ون بعزل األص�وات املحيطة بك عند 
إدخ�ال صوت�ك إىل امليكروفون. يقوم بداًل م�ن ذلك بجمع كل 
األصوات املحيطة ب�ك مع الحفاظ عىل نقائها ووضوحها من 
ناحية أخرى. وهذه الخاصية قد تكون بذات نفع يف حالة أنك 
ع أغنيتك املفضلة للطرف اآلخر يف املكاملة، أو تود  تود أن تس�مِّ
نقل محت�وى اجتماع يتم عقده حالًي�ا. أو حتى عندما تكون 

يف حفل غنائي!.

طريقة تفعيل ميزة األمان الجديدة بمتصفح كروم»زووم« تستحوذ على شركة برمجيات مقابل 14.7 مليار دوالر

فيسبوك تفتح 
خزائنها لمواجهة 

تيك توك

اليابان تحطم الرقم القياسي لسرعة اإلنترنت 
بنقل بيانات 319 تيرا بايت في الثانية

لقاح »كوف ايران 
بركت« يوقف الطفرات 

في فيروس كورونا

ذك�رت Motherboard أن العلماء يف 
املعهد الوطن�ي الياباني لتكنولوجيا 
املعلوم�ات واالتص�االت )NICT( قد 
حطم�وا س�جل نق�ل اإلنرن�ت من 
خ�الل خل�ط البيان�ات برسعة 319 

تريا بايت يف الثانية.
وبالنسبة إىل الس�ياق، هذا ما يقرب 
من ضع�ف رسع�ة 179 ت�ريا بايت 
يف الثاني�ة الت�ي تمك�ن فري�ق م�ن 
الباحث�ني الربيطاني�ني والياباني�ني 
م�ن تحقيقه�ا يف أغس�طس 2020، 
 .Digitartlends حسبما نقل موقع

ويحتوي خ�ط األلياف الضوئية عىل 
أربع�ة نوى ب�دالً من واح�د، وأطلق 
الباحث�ون لي�زًرا مش�ًطا مكوًنا من 
552 قن�اة بأطوال موجي�ة متعددة 
بمس�اعدة مكربات الصوت األرضية 
النادرة. واس�تخدم الفري�ق األلياف 
امللفوفة لنقل البيانات عىل مس�افة 
محاكاة تبلغ 1864 ميالً دون فقدان 

جودة اإلشارة أو الرسعة.
كما ه�و الحال مع العدي�د من هذه 
التجارب، ق�د يمر وق�ت طويل قبل 
أن يك�ون له�ذا األداء تأثري ملموس. 
يف ح�ني أن األلي�اف رباعي�ة الن�وى 
س�تعمل مع الش�بكات الحالية ، إال 
أن النظ�ام قد يكون باه�ظ التكلفة 
ت�رى  أن  املرج�ح  م�ن  بس�هولة. 
االستخدام األويل مع العمود الفقري 
لإلنرنت ومشاريع الشبكات الكربى 
األخ�رى حي�ث تك�ون الس�عة أكثر 

أهمية من التكلفة.
واليزال من املمك�ن أن يؤثر ذلك عىل 
اس�تخدامك لإلنرنت. يتصور باحثو 
NICT أن تقني�ات صنع األلياف من 
 )6G 5« )مثلG الجيل التايل »تتجاوز
أكثر عملية. قد ترى الفوائد ببساطة 
عن طري�ق االنتقال إىل وصول أرسع 
لإلنرن�ت ال يختن�ق عندم�ا يك�ون 

هناك زيادة يف عدد املستخدمني.

أعلن�ت رشك�ة زووم عن صفق�ة بقيمة 
14.7 ملي�ار دوالر لالس�تحواذ عىل مزود 
الس�حابي  االتص�ال  مرك�ز  برمجي�ات 
»فايف 9«، حيث تشتد املنافسة يف قطاع 

مؤتمرات الفيديو.
وأصب�ح م�زود خدم�ات املؤتم�رات عن 
بعد اس�ًما مألوًفا ومستثمرًا مفضالً منذ 
جائح�ة فريوس كورون�ا، حيث أصبحت 
الرشكة التي بدأ تداول أسهمها يف األسواق 
العامة عام 2019 ، أحد أكرب املستفيدين 

م�ن التحول إىل العم�ل والتعليم عن بعد، 
إذ تضاعفت قيمة أسهم الرشكة 3 مرات 

منذ أن سادت عمليات اإلغالق يف العالم.
وتقدم »زووم« خدمات االتصال الهاتفي 
عرب الفيديو والدردش�ة عرب اإلنرنت من 
خ�الل منصته�ا اإللكرونية، كم�ا تقدم 
برمجي�ات اتص�ال بالفيدي�و ُتس�تخدم 
والتعلي�م  واالجتماع�ات  املؤتم�رات  يف 

والعالقات االجتماعية عن ُبعد.
 »9 »فاي�ف  ع�ىل  »زووم«  وباس�تحواذ 

فإنه�ا بذل�ك تس�جل ثاني أك�رب صفقة 
تقني�ة أمريكي�ة ه�ذا العام، بع�د رشاء 
رشكة »مايكروس�وفت« لرشكة »نيانس 

كومينيكشنز« بقيمة 16 مليار دوالر.
التنفي�ذي  الرئي�س  ي�وان  إري�ك  وق�ال 
نبح�ث  »نح�ن  بي�ان:  يف  ل��«زووم« 
باس�تمرار عن طرق لتحس�ني منصتنا، 
وإضاف�ة Five9 ه�و التواف�ق الطبيعي 
الذي س�يوفر املزيد من السعادة والقيمة 

لعمالئنا«.

كش�فت غوغل عن قيامها بتطوير خاصية أمان جديدة 
 HTTPS-First Mode بمتصفحه�ا ك�روم تح�ت اس�م
حيث تتيح للمس�تخدمني االتصال باإلنرنت بأمان أكثر 
م�ن أي وقت مىض ومن املقرر إطالقها رس�ميا بإصدار 
Chrome 94 املقرر إطالقه يف  بداية ش�هر ترشين االول 
الق�ادم وبالرغم م�ن أن تلك الخاصية  ل�م يتم إطالقها 
رسمًيا ولكن خالل السطور التالية نقدم خطوات تفعيل 
تل�ك الخاصي�ة يف تش�غيلها التجريبي ب�رشط ان يكون 

 .Canary املتصفح محدث إىل إصدار
ويمكن تلخيص هذه الطريقة بالنقاط: 

 Flags الدخول  قائمة اإلعدادات التجريبية التي تسمى -
chrome://flags/#https- من خ�الل نس�خ العن�وان

only-mode-setting م�ع لصق�ه يف رشي�ط عنوان ثم 
الضغط عىل مفتاح اإلدخال يف لوحة املفاتيح.

- اختي�ار تمك�ني يف الجه�ة اليرسى للخاصي�ة ومن ثم 
اع�ادة تش�غيل متصفح غوغ�ل ك�روم لتفعيل 

التغيريات. 
- للوصول إىل خيار استخدام االتصاالت اآلمنة 
الجدي�دة يمكن زيارة صفح�ة إعدادات األمان 

املتقدمة يف متصفح غوغل كروم.
وتعم�ل الخاصي�ة يف متصفح غوغل ك�روم من خالل 

إنش�اء اتص�ال بمواق�ع الوي�ب باس�تخدام بروتوكول 
HTTPS لحماية البيانات والخصوصية عند التصفح 

وإذا كان موق�ع الوي�ب ال يدع�م HTTPS فإن املتصفح 
يع�رض تحذيرا بوضع ملء الشاش�ة يخرب بأن االتصال 
غ�ري آم�ن وتؤك�د الرشك�ة أن الخاصي�ة س�وف تكون 
اختياري�ة يف البداية، أي يمكن للمس�تخدم تش�غيلها أو 
إيق�اف تش�غيلها ولك�ن قد يصب�ح الوض�ع االفرايض 
اعتم�اًدا عىل تعليقات املس�تخدمني وال يقترص االصدار 
الجدي�د عيل  تقديم تل�ك الخاصية فهن�اك رمز جديد يف 
املتصف�ح لإلش�ارة إىل معلوم�ات الخصوصي�ة واألمان 

.HTTPS الخاصة باملوقع الذي يستخدم بروتوكول
ففي الوقت الحايل يظهر رمز قفل يف أقىص يسار رشيط 
العناوي�ن عندم�ا يت�م زيارة موق�ع آمن ولك�ن غوغل 
وج�دت أن ع�دًدا قلي�اًل جًدا م�ن األش�خاص يعرفون 
بوجود هذا الرمز ومن أجل ذلك جربت الرشكة استبدال 
القفل بس�هم يتجه لألس�فل، الذي يمكن اس�تخدامه 
للوص�ول إىل معلوم�ات الخصوصية واألم�ان الخاصة 
باملوق�ع الح�ايل حيث تعترب ه�ذه التحديث�ات القادمة 
للمتصف�ح من ضمن خطط الرشك�ة للتحول بعيًدا 
 HTTPS الع�ادي إىل HTTP ع�ن بروتوك�ول

عرب  أماًنا  اإلنرنت يف السنوات األكثر 
األخرية.

علماء اآلثار الروس يكشفون عن مستوطنة عمرها 4000 عام في جنوب العراق
كش�ف علماء اآلث�ار الروس يف 
العراق عما يعتقدون أنه بقايا 
مس�توطنة عمرها 4000 عام 
نش�أت من رماد اإلمرباطورية 

البابلية.
وُعثر عىل »املدينة املفقودة« يف 
24 يوني�و يف محافظة ذي قار 
العراقي�ة، الت�ي كان�ت يف يوم 
من األي�ام قل�ب اإلمرباطورية 
والت�ي  القديم�ة،  الس�ومرية 
أوىل  م�ن  واح�����دة  تعت�رب 

الحضارات يف العالم.
يانكوفس�كي- أليكيس  وق�ال 

الباح�ث يف  دياكون������وف، 
معه�د س����انت بطرس�ربغ 
الرشقية  للمخطوط������ات 
Al- �ورئيس قسم التنقيب، ل
Monitor: »املدين�ة املكتش�فة 
يف  ه�ي مس�توطنة حري�ة 
تل الدحيله، تق�ع عىل ضفاف 

مجرى مائي«.
الفري�ق  واكتش�ف 

القطع  م�ن  العديد 
األثرية - بما يف 

رأس  ذل�ك 
س�هم 

ص�دئ وآث�ار ملواق�د وتماثيل 
جمل من الط�ني تعود إىل أوائل 

العرص الحديدي.
أيضا بقاي�ا جدار  ووج�دوا 
يبل�غ  معب�د 

ارتفاع�ه ح�وايل س�بعة أقدام 
ومين�اء  قدم�ا،   13 وعرض�ه 
قديما كانت ترسو فيه السفن 
النهري�ة والبحرية.وق�ال غيث 
س�الم، أس�تاذ التاريخ القديم 
يف الجامعة املستنرصي�����ة، 
»ه�����ذا   :Al-Monitor ل�� 
االكتش���اف األخري له أهمية 

العال�م  يع�رّف  قص�وى ألن�ه 
املطلة  السومرية  املدن  بإحدى 
املوان�ئ. وكان�ت معظم  ع�ىل 
امل�دن تطل ع�ىل البح�ر لكنها 
صح�راء  إىل  الي�وم  تحول�ت 
شاس�عة«.ويعد ت�ل الدحيل�ه 
موطن�ا ملئ�ات املواق�ع املهمة 
تاريخي�ا، بم�ا يف ذل�ك زق�ورة 

يف  وصم�دت  الك�ربى،  أور 
وج�ه أعمال التخري�ب والنهب 
للمواق�ع  املتعم�د  والتدم�ري 
القديمة يف العراق التي بدأت يف 
أوائل التس�عينيات. وهو أيضا 
بالقرب من مدينة إريدو، حيث 
الس�ومرية،  لألس�طورة  وفقا 

بدأت الحياة كلها.
يانكوفس�كي- فري�ق  وب�دأ 

دياكون�وف، أبحاثه يف املنطقة 
ع�ام 2019، حي�ث ب�دأ العمل 
امليداني الفعيل يف أبريل 2021. 
املدين�ة  تك�ون  أن  و«يمك�ن 
يف  تأسس�ت  لدول�ة  عاصم�ة 
أعق�اب االنهي�ار الس�يايس يف 
نهاية الع�رص البابيل القديم«، 
حس�ب تكهنات يانكوفسكي-

دياكونوف، يف ح�وايل منتصف 
األلفية الثانية قبل امليالد.

م�دن  ع�ن  البح�ث  إن  وق�ال 
جن�وب بالد ما ب�ني النهرين يف 
نهاية العرص الباب�يل القديم - 
وموق�ع تل الدحيل�ه عىل وجه 
الخصوص - يفتح رس صفحة 
غ�ري معروف�ة يف تاري�خ أقدم 

حضارة عىل هذا الكوكب.

روسيا تستعد إلنتاج نماذج تجريبية من قاذفة »شبح«
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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

نظام للواقع االفتراضي يتيح 
الخروج إلى الفضاء

فلبيني يحلّق أطول مسافة
على متن لوح طائر

ينتظر أن تكشف مؤسسة »روس كوسموس« الفضائية الروسية، يف »معرض 
ماكس – 2021 الدويل للطــران والفضاء«، نظام »أودييس« للواقع االفرتايض، 
الــذي يتيح فرصة ملــن يرتادونه للخروج إىل الفضاء املكشــوف. حســب ما 
ذكر موقع روســيا اليوم، نقالً عن املكتب الصحايف للمؤسســة الذي أضاف: 
»سيســتخدم ضيوف املعرض جهاز محاكاة خاص، يعتمــد نظام »أودييس« 
للواقع االفرتايض، بغية الخروج إىل الفضاء املكشوف، حيث سينفذون مختلف 

العمليات خارج املركبة الفضائية أو املحطة الفضائية.
وأضاف أن جناح املؤسسة يف املعرض، سيكشف كذلك عن أجهزة محاكاة قيادة 
مركبة »ســويوز – إم إس« املأهولة، والتي ستسمح لضيوف املعرض بإيصال 
املركبــة الفضائية املأهولة إىل مدار األرض، واالقــرتاب من املحطة الفضائية، 

والهبوط عىل األرض داخل كبسولة مأهولة«.

حطم مبتكر فلبيني من عشــاق طائرات »الدرون« والسيارات الطائرة، الرقم 
القيايس ألطول طران عىل متن لوح طائر، حيث ورد أن رحلته تجاوزت املسافة 

التي قطعها الفرنيس فرانكي زاباتا يف عام 2016.
وأفــاد موقع »غوود نيوز« الكندي أن الفلبيني، كيكســز منديوال، )40 عاماً(، 
اها »كونسبتو ميلينيا«، وحلّق  انطلق من الشاطئ بطائرته الشخصية التي سمَّ
ملدة ســبع دقائق و22 ثانية، قاطعاً مســافة 2.89 كيلومرت. وُيظهر الرجل يف 
مقطع فيديو الذي تم تصويره يف مقاطعة زامباليس يف الفلبني، وهو يصعد إىل 

ارتفاع 30 قدماً فوق سطح األرض.
وبحســب ما ورد، فإن رحلته تجاوزت الرقم القيايس ملوسوعة غينيس العاملية 

الذي سجله الفرنيس زاباتا يف عام 2016 والذي عرب مسافة 2.25 كيلومرت.

األضحية من العبــادات املؤكدة كما يف كتاب الله عز 
وجل وسنة رســوله صىل الله عليه وسلم وإجماع 
املسلمني.قال الله تعاىل: { َفَصلِّ لِرَبَِّك َواْنَحْر }.سورة 
الكوثر، آية: 2. ويف الصحيحني عن أنس بن مالك ريض 
الله عنه قال: »ضحى النبي بكبشني أملحني ذبحهما 

بيده وسمى وكرب ووضع رجله عىل صفاحهما«.
تعريفها:وهي ما يذبح من النعم تقرباً إىل الله تعاىل 

من يوم عيد النحر إىل آخر أيام الترشيق.
 حكمها:سنة مؤكدة يثاب فاعلها وال يأثم تاركها. 

 الحكمة من مرشوعيتها:اقتداء بأبينا إبراهيم عليه 

الســالم واتباعاً لســنة نبينا محمداً صىل الله عليه 
وسلم .

 وقت الذبح: من بعد صالة العيد يوم النحر إىل غروب 
الشمس من آخر يوم من أيام الترشيق،ويجوز الذبح 

ليالً ونهاراً.
وينتهي وقت األضحية بغروب الشمس من آخر يوم 
من أيــام الترشيق وهو اليــوم الثالث عرش من ذي 
الحجة فيكون الذبح يف أربعة أيام: يوم العيد، واليوم 
الحادي عــرش، واليوم الثاني عــرش، واليوم الثالث 

عرش.

ملن تكون األضحية؟
األصل أن تكــون األضحية عن الرجــل وأهل بيته 
)ويجوز إرشاك األموات معهــم( لفعل نبينا محمد 
وإبراهيم عليه الســالم إال أن تكــون هناك وصية 

للميت فيضحي عنه.
ما ال يجزئ مــن األضحية:ال تجــزئ العوراء البني 
عورها، وال املريضة البني مرضها، وال العرجاء البني 
عرجها، وال الهزيلــة وتكره مقطوعة األذن والذنب، 
أو مشــقوقة األذن طوالً، أو عرضاً، ويكره مقطوع 
األلية والرضع، وفاقدة األسنان، والجماء ومكسورة 

القرن.
 أفضل األضاحي: ما كان أسمنه وأكثره لحماً وأغاله 
ثمناً. ويســتحب للمضحي أن يــأكل من أضحيته 

ويهدي ويتصدق.
 رشوطها:

1- أن تكــون األضحية ملــكاً للمضحي غر متعلق 
به حق غره فــال تصح بما ال يملكــه كاملغصوب 

واملرسوق.
2- أن تكون من الجنس الذي عينه الشارع وهو اإلبل 

والبقر والغنم ضأنها ومعزها.

األضحيـــة .. وقتهـــا وحكمهـــا وآدابهـــا

تفاعلــت أمانة منطقة عســر باململكة 
العربية الســعودية مع بــالغ وردها من 
مواطن عن اســتخدام أحــد محالت بيع 
الخضار لســيارة تابعة لرشكات النظافة 
األمانة  مراقبو  وبارش  الخرضاوات،  لنقل 
املوقع، وأغلقوا محل الخرضاوات يف حينه.

وكان مقطــع فيديو تم تداوله عىل نطاق 
واسع قد بنّي مجموعة من العمالة بإحدى 
اإلدارية  للمراكز  التابعة  النظافة  رشكات 
الغربيــة التابعة لألمانــة، التي ضبطت 
من قبل أحد املواطنــني وهي تقوم بنقل 
كميات من الفواكه املوسمية ألحد محالت 
بيع الخرضاوات، مستخدمني بذلك مركبة 

الرشكة؛ يف مخالفة واضحة ورصيحة.
وأكدت أمانة منطقة عســر أنه تم اتخاذ 
ما  وفق  بحقهــم  النظامية  اإلجــراءات 
هو متبع نظاًما، وتم إغــالق املحل فوًرا 
والتحفــظ عىل جميع مــا بداخله، وأخذ 
عينــات من جميــع املعروضــات للبيع 
سالمتها  من  للتأكد  للمخترب  وإرســالها 
من املواد امللوثة وامليكروبات، وتم تطبيق 
املخالفات والجــزاءات بحق املحل؛ لعدم 
االمتثال للتدابــر الوقائية ممثلة يف عدم 

تطهر األسطح وعدم إلزام العمالء بارتداء 
الكمامات.

وفيما يخص العمالــة التابعني للرشكة، 
فقد تم اســتبعاد العمال نهائيًّا »السائق 
ومن معــه بمقطع الفيديــو« من خالل 

تزويدهــا للجهة املســؤولة باملعلومات 
الالزمة لتطبيــق العقوبات بحّق العمالة 
املخالفــة وتطبيق العقوبــات عليهم ملا 
اتضــح من تقصــر وإهمــال من قبل 
»ســبق«  صحيفة  وفق  املنطقة،  مراقب 

اإللكرتونية.
من جهة أخرى، قّدم أمني منطقة عسر 
الدكتور وليد الحميدي، شــكره وتقديره 
تلك  عن  باإلبالغ  مبادرتــه  عىل  للمواطن 

املخالفة، ووجه بتكريمه عىل ما قام به.

أثار »فندق دبليو« »W hotel«، الذي ما يزال قيد 
اإلنشــاء يف إدنربه عاصمة إسكتلندا يف اململكة 
املتحدة، جدال واســعا، ال بل استياء، لدى الرأي 
العام الربيطاني بســبب هندسته التي اعتربت 

»غر جذابة«.
الربيطانية  »الغاردين«  فقد شــبهت صحيفة 
هذا املبنى، بســبب الشــكل املوجــود أعاله، 
إضافة إىل لونه وتصميمه، بـ »إيموجي الرباز« 
التي تســتخدم عىل تطبيقات الدردشــة مثل 

»واتساب« وغرها.
وقد اعتــربت الصحيفة أن هذا املبنى شــوه 
التي  التاريخيــة الجميلية  املدينة  واجهة هذه 
تحافظ عىل إرثا هندســيا عمره أكثر من 14 

قرنا.
وانتقدت الصحيفة اســتمرار العمال تشــييد 
املبنى عىل الرغم من وضــع إدنربه عىل الئحة 
اليونيســكو للرتاث العاملي والجهود التي بذلت 
للحفاظ عىل طابــع املدينة التاريخي وحمالت 
الناشطني ضده واملفاوضات التي جرت لتعديل 

التصميمات.
ويشكل هذا املبنى، الذي شكل محط انتقادات 
واســعة عىل وســائل التواصــل االجتماعي، 
جزءا مــن مركز تجاري ضخــم يف العاصمة 
اإلســكتلندية يضم 158000 مــرت مربع من 
املحالت التجارية واملطاعم والشــقق الفاخرة، 

باإلضافة إىل سينما ومواقف سيارات كبرة.

محــّل خضــار ينقــل بضائعــه بشاحنــة النظافــة تصميم فندق يثير غضب سكان إسكتلندا

ميشيغان  والية  يف  جائع،  كلب  تسبب 
األمريكية، يف إشــعال حريق يف منزل، 
بعد محاوالته الفاشــلة للحصول عىل 

الطعام.
الذي اصطحب  فينيا  لريتشارد  ووفقا 
حيوانه  وتــرك  املدرســة  إىل  أطفاله 

األليف يف املنزل جائعا.
ومن جانبــه، حاول الكلــب الجائع 
الحصــول إىل الطعام، وأشــعل موقد 
إنذار  الغاز عن طريق الخطأ، فانطلق 
حريق يف املنزل، ووصل رجال اإلطفاء 
الحريق  بإخمــاد  املــكان وقاموا  إىل 

وإنقاذ الكلب الجائع.
وقال فينيا: »اكتسب فني وزًنا زائًدا يف 
اآلونة األخرة، لذا فكرت أن عليه اتباع 

نظام غذائي«.

كلب جائع يشعل 
حريقًا في منزل

كشفت دار اإلفتاء املرصية عن الحكم الرشعي 
املتعلِّق بالتربع بالشــعر ملرىض الرسطان، وال 

سيما األطفال.
وأوضحــت الدار، عرب صفحتها الرســمية يف 
أنه  »فيســبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع 
»يجــوز رشعاً لإلنســان أن يتربع بيشء من 
خصل شعر رأسه ملستشفى رسطان األطفال 
بغرض صنع باروكة يلبســها أولئك األطفال 
بعد أن تسبب العالج الكيماوي يف تساقط شعر 

رؤوسهم«.
وقالت إن التربع مــأذون به يف هذه الحالة ملا 
فيه من املصلحة؛ وهي تخفيف الرضر النفيس 
الشديد عىل الطفل املريض الذي سقط شعره«.

وأضافت أن مجرد وضع الشــعر عىل الرأس 
دون وصله ليس من الوصل املحرم املنهي عنه، 
ألن النهي إنما هو يف وصل الشــعر بالشعر، 
وكذلــك لكون الطفل دون ســن التكليف فال 

يتعلق به التحريم.

دار اإلفتاء المصرية تؤكد جواز التبرع بالشعر  لمرضى السرطان


