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المراقب العراقي/ أحمد محمد...
يف الذكرى السنوية الس�ابعة للمجرزة االنسانية 
التي شهدها قضاء سنجار الواقع غرب محافظة 
املوصل عىل ايدي الجماع�ات االرهابية »داعش« 
الزال�ت هن�اك مح�اوالت »ك�ر و فر« تمارس�ها 
الس�لطات املركزية من جهة والكردس�تانية من 
جهة اخرى بغية عقد اتفاقات مرفوضة ش�عبيا 
وسياس�يا هدفه�ا ره�ن ام�ن القض�اء بتواجد 
بتس�ليم مفاتي�ح  جماع�ات مس�لحة متهم�ة 

القض�اء اىل داع�ش كالبيش�مركة مقابل اقصاء 
قوات أمنية عراقية كان لها الدور املهم والبارز يف 
التحرير من دنس الجماعات التكفريية كالحشد 

الشعبي والجيش العراقي والصنوف االخرى.
وصادف يوم امس الثالث من آب الذكرى السنوية 
السابعة األليمة عىل اإلبادة الجماعية لاليزيديني، 
والتي ارتكبتها عصاب�ات داعش االجرامية بحق 
املكون االيزيدي بقضاء س�نجار يف الثالث من آب 
عام ٢٠١٤، حي�ث حصلت إبادة جماعية صنفت 

م�ن أكثر الجرائ�م الوحش�ية بح�ق االبرياء من 
ابن�اء الطائفة االيزيدية ع�ىل أيادي متبني الفكر 
االرهاب�ي الذين تس�ببوا بأبش�ع جرائ�م العنف 
واالضطه�اد ضد االبرياء من االطفال والش�يوخ 

والنساء والشباب.
 وتصف اوس�اط سياس�ية االب�ادة ب�«الجريمة 
النك�راء«، فيما ع�ّد آخرين ان االب�ادة الجماعية 
التي مورس�ت ضد االيزيديني ما زالت مس�تمرة، 
رغم تحرير مدينة سنجار والقضاء عىل جماعات 

داعش اإلرهابي فيها وذلك اثر محاوالت حكومة 
اقليم كردس�تان بره�ن امن واس�تقرار القضاء 
بوج�ود البيش�مركة فيه�ا وال�ذي ل�م ي�الق اي 

مقبولية هناك.
والجدي�ر بالذك�ر ان الق�وات االمني�ة والحش�د 
الش�عبي خاضا معاركا طاحن�ة يف القضاء حتى 
حقق�ا الن�ر الكبري وه�و طرد وقت�ل واعتقال 

عنارص تلك الجماعات...
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في ذكرى اجتياحها السابع
المراقب العراقي/بغداد... سنجار ضحية من سلم مفاتيحها لـ»داعش«

الديمقراط�ي  الح�زب  يف  القي�ادي  اك�د 
ام�س   ، ش�نكايل  ماج�د  الكردس�تاني 
الثالثاء، ان الكتل السياس�ية املنسحبة من 

االنتخابات فقدت شعبيتها .
وق�ال ش�نكايل يف تريح صحف�ي تابعته 
»املراق�ب العراقي« , ان ” اجراء االنتخابات 
ان  اال   , جماه�ريا  مطلب�ا  كان  املبك�رة 
مح�اوالت البع�ض م�ن القوى السياس�ية 
خاصة التي تشعر بانها سوف لن تستطيع 
الحص�ول عىل مقاع�د كما كان�ت عليه يف 
الس�ابق لجأت اىل مس�الة االنس�حاب من 
االنتخاب�ات وه�ي محاول�ة باعتقادي غري 

ناجحة ” .
وأض�اف ان »هن�اك ق�وى سياس�ية كانت 
باألم�س تحىض بش�عبية وجماهريية لدى 
الش�ارع لكنها فقدت تلك الشعبية السباب 
ومنه�ا خروج ع�دد من القوى السياس�ية 
من تحت عبائته�ا واضحت منفرده ومنها 
كتلت�ي زعي�م حرك�ة الوف�اق اي�اد عالوي 
الوطن�ي صال�ح  الح�وار  وزعي�م حرك�ة 

املطلك«.
وأش�ار ش�نكايل اىل أن “انس�حاب ع�الوي 
واملطل�ك من االنتخاب�ات ليس ل�ه أي ثقل 
او تاث�ري ع�ىل س�ري االنتخاب�ات يف الوق�ت 

الحارض«.

قيادي كردي: الكتل المنسحبة 
من االنتخابات فقدت شعبيتها 

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...
كش�فت لجنة حقوق االنس�ان النيابية، ام�س الثالثاء، عن 
وجود اجانب يف مخيمات عوائل داعش وليس من الجنس�ية 

العراقية فقط.
وق�ال نائب رئي�س اللجنة قيص عب�اس يف تريح صحفي 
تابعت�ه »املراقب العراقي« انه »لس�نا م�ع جلب العوائل من 

مخيم الهول السوري اىل نينوى«.
وأضاف انه »ال يوجد مؤسس�ات حكومي�ة يف البالد لتاهيل 

االطفال مجهويل النسب«.
وكان�ت الحكوم�ة العراقي�ة ق�د وافق�ت ع�ىل نق�ل عوائل 
عصابات داع�ش االجرامية من االرايض الس�ورية يف مخيم 

جدعة يف املوصل.

الكشف عن اجانب في 
مخيمات عوائل داعش بالعراق

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
كثريا ما نس�مع عن اع�داد الخط�ط النهائية لتصميم 
عدد من املدن الس�كنية , اال ان هذا الحديث رسعان ما 
يختفي بعد اش�هر م�ن التريحات، ويحت�اج العراق 
اىل خمس�ة ماليني وحدة س�كنية من اجل حل مشكلة 
العش�وائيات وأزم�ة الس�كن، وق�د ب�دأت الحكومات 
السابقة بوضع الية توزيع االرايض وبناء مدن سكنية 

جديدة , اال ان االحداث الرسيعة يف البالد واالزمات تدفع 
بع�دم تطبيق ه�ذه الخطوة , واليوم تس�عى الحكومة 
الحالية اىل توزيع االف االرايض السكنية عىل املواطنني 
عرب مواقع التواصل االجتماعي , لكن املش�كلة ليس�ت 
بتوزي�ع االرايض وانم�ا اع�داد تصامي�م مل�دن حديثة 
تتضمن انواع الخدمات , لكن حقيقة االمر ان بناء تلك 
املجمعات بحاجة اىل ش�بكة كهرباء جديدة ومنظومة 

طرق , فضالً عن النية الصادقة يف انجاز تلك املشاريع.
ويفتقد العراق اىل البن�ى التحتية لقطاع الخدمات وما 
ح�دث يف االعوام املاضية هو بناء عش�وائيات س�كنية 
طفيلي�ة تعتمد عىل الخدمات املتهالك�ة يف البالد , مما 
س�بب ازمة يف الكهرباء واملاء وحتى الرف الصحي , 
اما عملية االس�تثمار يف بناء املجمعات فهو غري ناجح 
الن االس�تثمارات يف البالد فاشلة بسبب تدخل املافيات 

لتفرض االت�اوات عىل الرشكات الرصين�ة ، يف حني ان 
كل�ف البن�اء عالية جدا بس�بب ارتفاع اس�عار رصف 
ال�دوالر , مما يجعل اكتمال املجمعات الس�كنية امر يف 
غاي�ة الصعوبة لعدم وجود رغب�ة حكومية يف بنائها , 
وم�ا يحدث اليخ�رج عن اطار تلميع ص�ورة الحكومة 

الحالية...
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مبادرات الحكومة ترقيع صغير الزمة 
السكن »الكبيرة«  المراقب العراقي/بغداد...

اك�دت كتلة صادق�ون النيابي�ة، امس 
الثالثاء، ان استهداف القوات االمريكية 
املتواج�دة باالرايض العراقية لن يتوقف 

دون اعالن رصيح النسحابهم.
وقال النائب عن الكتلة محمد البلداوي 
يف تري�ح صحف�ي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« ان “هذا املوضوع س�ينتهي 
حاملا يتم االعالن عن جدول زمني يحدد 
مه�ام هذه الق�وات واعداده�ا واماكن 
تواجده�ا وليس بهذه الص�ورة املبهمة 

التي اعلن عنها.

وأض�اف” نتيج�ة لالفع�ال األمريكي�ة 
م�ا  انعدم�ت  الثق�ة  ف�ان  الس�ابقة 
ب�ني الش�عب وب�ني الوالي�ات املتح�دة 

األمريكية.
وأش�ار إىل أن »م�ا حص�ل ب�ني العراق 
والوالي�ات املتحدة األمريكي�ة ال يمكن 
ان نس�ميه اتفاق انم�ا كان عبارة عن 
مؤتمر صحفي واعالن حيث ان االتفاق 
يفرتض ان تك�ون فيه خطوات موقعة 
ومكتوب�ة من قب�ل الطرفني كم�ا انها 
ل�م تتضمن انس�حاب رصي�ح للقوات 

االمريكية انما تتبدل املهام فقط«.

صادقون: عمليات استهداف 
االمريكان لن تتوقف دون انسحابهم

»نزاع القطبين« ُيعّمق فجوة الخالف في السليمانية ويفتح باب »التأويالت«
هل أشعل بارزاني برميل البارود؟

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
تتس�ع فجوة الخالف شيئاً فشيئاً 
الوطن�ي  االتح�اد  قطب�ي  ب�ني 
إىل  ش�طرته  الت�ي  الكردس�تاني، 
ب�«الزعام�ة  حاملت�ني  قيادت�ني 
املتفردة« يف محافظة السليمانية، 
حي�ث أخذ الراع مديات أوس�ع، 
بع�د أن أنتق�ل الن�زاع ب�ني قطبي 
الرئاس�ة باف�ل طالبان�ي والهور 
فض�اًل  القض�اء،  إىل  طالبان�ي 
ع�ن ن�زول مس�لحني إىل ش�وارع 

السليمانية يف تصعيد بارز.
وأفادت وسائل اعالم كردية، أمس 
الثالثاء، بأن محكمة الس�ليمانية 
ع�ىل  بالقب�ض  أم�راً  أص�درت 
الرئيس املش�رتك لالتح�اد الوطني 
الكردس�تاني الهور شيخ جنكي، 
بته�م »الخط�ف والتعذي�ب وأخذ 

األت�وات«.
ويأت�ي ذلك بعد س�اعات من بيان 
أصدره ش�يخ جنكي ي�وم االثنني 
)٢ آب ٢٠٢١(، كش�ف في�ه ع�ن 
تفاصي�ل تتعلق باألزم�ة الداخلية 
التي شهدها حزبه يف تموز املايض، 
وفيم�ا قال إن�ه »ت�م إبالغي برتك 
كردس�تان واتخذ قرار باالستيالء 
ع�ىل منزيل بالق�وة«، أعلن أنه لجأ 

ملحكمة السليمانية لحسم الخالف 
والتهم املوجهة إليه داخل الحزب.

وبعد ن�رش البيان، توجه العرشات 
من أنصار ش�يخ جنك�ي حاملني 
األس�لحة ووقف�وا أم�ام منزله يف 
الس�ليمانية  حي رسجنار وس�ط 

للدفاع عنه، وفقاً ملصادر كردية.
ويف وق�ت الح�ق طال�ب الرئي�س 
املش�رتك بافل طالباني بأن ال يتم 
اس�تخدام األجهزة األمنية التابعة 
لالتحاد الوطني ملصالح شخصية، 
فيما يستمر التوتر يف السليمانية، 
وس�ط مخ�اوف األهايل م�ن تأثر 

األمر عىل أمن املدينة.
وتوت�رت األوض�اع يف وقت س�ابق 
من الش�هر املايض يف الس�ليمانية 
ع�ىل خلفية قي�ام باف�ل طالباني 
بتغي�ري عدد من القي�ادات األمنية 
بينه�ا مس�ؤول وكال�ة الحماي�ة 
واملعلومات ورئيس جهاز مكافحة 
إره�اب الس�ليمانية، فيم�ا قام يف 
وقت الحق بانتزاع الصالحيات من 
اب�ن عمه والرئيس املش�رتك اآلخر 
لحزب االتحاد الهور شيخ جنكي، 

ما أدى لتوتر األوضاع يف املدينة.
هذا التطور دفع بقيادات سياسية 
شيعية بارزة إىل التدخل يف محاولة 

الحتواء الخ�الف، حيث أجرت تلك 
القي�ادات أمس الثالث�اء، اتصاالت 
مع قيادات ح�زب االتحاد الوطني 

التصعي�د  لوق�ف  الكوردس�تاني 
ومن�ع  الس�ليمانية  يف  الحاص�ل 
الوصول األمر اىل التصادم املس�لح 

بني قادة الحزب.
يف املقاب�ل ش�دد س�كرتري مجلس 
قيادة االتحاد الوطني الكردستاني 

فريد أس�رسد أم�س الثالثاء، عىل 
رضورة ع�دم حس�م الراع�ات 
إىل  باللج�وء  الداخلي�ة  الحزبي�ة 

اس�تخدام قوة الس�الح يف إش�ارة 
محافظ�ة  يف  األوض�اع  ت�أزم  إىل 

السليمانية.
وأع�رب أس�رسد يف بي�ان اطلعت 
»املراقب العراقي« عليه، عن قلقه 
لالتح�اد  الداخ�ي  »الوض�ع  إزاء 
غ�ري  الكوردس�تاني  الوطن�ي 
املرغوب فيه الذي وصل إىل مرحلة 
خطرية والذي ال ينبغي ان يتس�ع 

أكثر من ذلك«.
وأك�د ع�ىل رضورة إبع�اد اع�الم 
االتح�اد الوطن�ي ع�ن الراعات 
الداخلي�ة، داعياً إىل عدم اللجوء إىل 
قوة الس�الح يف حس�م الراعات 
الحزبي�ة الداخلية بأي ش�كل من 

اإلشكال.
املحل�ل  يق�ول  الس�ياق  ه�ذا  ويف 
العكي�ي  صب�اح  الس�يايس 
ل�«املراق�ب العراقي«، إن »االتحاد 
الوطني الكردس�تاني هو املنافس 
الديمقراط�ي  للح�زب  الحقيق�ي 
الكردستاني يف الهيمنة عىل القرار 
الس�يايس داخل اإلقليم«، الفتاً إىل 
أن »مسعود بارزاني متورط بخلق 
أزمة يف الس�ليمانية وأن املسارات 

ذهبت باتجاه خطري«.
ويرى العكيي أن »هناك محاوالت 

الوطن�ي  االتح�اد  الضع�اف 
الكردس�تاني، ويفرتض أن تدخل 
الوض�ع«، عازياً  وس�اطة لتهدئة 
س�بب تل�ك املح�اوالت إىل »ق�رب 
الش�يعي  املك�ون  م�ن  االتح�اد 

والجمهورية اإلسالمية«.
ويؤكد العكيي أن »هناك سعياً من 
الحزب الديمقراط�ي للهيمنة عىل 
القرار الس�يايس الكردي وهذا يدل 
عىل وجود أياٍد داخلية وخارجية يف 

أزمة السليمانية«.
أُنتخ�ب  ويف ش�باط ع�ام ٢٠٢٠، 
بافل طالباني والهور شيخ جنكي 
طالباني لرئاسة مشرتكة لالتحاد 
الوطني، يف خط�وة أوىل من نوعها 
ش�هدتها األح�زاب الكردية، حيث 
ت�م االتفاق ب�ني الطرف�ني عىل أن 
يّسري نجل مؤس�س الحزب، بافل 
السياس�ية،  الش�ؤون  طالبان�ي 
بينما ُترتك امللفات األمنية لش�يخ 

جنكي.
لك�ن باف�ل وه�و نج�ل مؤس�س 
الحزب ج�الل طالبان�ي، جرد ابن 
عمه الهور من الرئاسة املشرتكة، 
وأقب�ل ع�ىل ف�رض س�يطرة عىل 
املؤسس�ات األمني�ة داخل مناطق 

نفوذ االتحاد الوطني.
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كفى إستغالالاً لدماء 
شهداء المرفأ 

الحوثي: قرار سحب العملة 
المطبوعة دليل فشل لدول العدوان
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المراقب العراقي/بغداد...
اكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، امس 
الثالث�اء، ان قلة االقدام ع�ىل تلقي اللقاح 
واستمرار ارتفاع ارقام االصابات قد يجرب 
الجهات املختص�ة عىل اعادة فرض حظر 

التجوال.
وق�ال عض�و اللجن�ة عبدع�ون العبادي 
»املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي  تري�ح  يف 

العراق�ي« إنه »لغاي�ة االن ال يوجد توجه 
ش�امل  تج�وال  حظ�ر  لف�رض  رس�مي 
لكن اس�تمرار ارتفاع االصاب�ات اليومية 
بفريوس كورونا مع عدم التزام املواطنني 
باالج�راءات الوقائي�ة من لب�س الكمامة 
والتباع�د االجتماعي«، مبين�اً أن »االقبال 
الضعي�ف ع�ىل اخ�ذ اللقاح�ات س�يدفع 
الجه�ات املختص�ة لفرض حظر ش�امل 

وتشديد االجراءات األخرى«.
وأضاف العب�ادي ان »املواطنني مطالبون 
بش�كل كبري بالتص�دي للوض�ع الوبائي 
الخط�ري م�ن خالل االلت�زام باالج�راءات 
الوقائي�ة واإلقبال الكبري ع�ىل اخذ اللقاح 
وبخالف سيكون مواجهة الوضع الوبائي 
الخطري من خالل الحظر الشامل وتشديد 

االجراءات ».

المراقب العراقي/بغداد...
اجابت وزارة الرتبية، امس الثالثاء، عن التوقيتات التي 

تم تحديدها النطالق العام الدرايس الجديد.
وقال املتحدث باس�م الوزارة حيدر ف�اروق يف تريح 
تابعت�ه »املراقب العراق�ي« إن »وزارة الرتبية لم تحدد 
حتى اآلن موعداً نهائياً لبدء العام الدرايس الجديد لكي 
يت�م الرتيث ب�ه«، الفت�اً اىل أن »األيام املقبلة ستش�هد 
إج�راء االمتحان�ات النهائي�ة لطلبة الصف الس�ادس 

االعدادي«.
وأض�اف ، أن�ه »يف الفرتة املقبلة سنش�هد أخ�ذ اللقاح 
املض�اد لفريوس كورون�ا ويتحدد عىل أساس�ه الدوام 
الحكوم�ي، وأن تك�ون هنال�ك عملية تعليمية تس�ري 

بشكل أفضل من السابق«.
وتاب�ع، أن »هنالك خلية أزمة ت�دار من وزارتي الرتبية 
والكهرب�اء حي�ث إن األخ�رية طالبت الرتبي�ة بتحديد 
أماك�ن املراك�ز االمتحاني�ة لتزويده�ا بالطاقة خالل 

س�اعات تأدي�ة االمتحان�ات«، مبين�اً أن »التعاون بني 
الخلية تم عرب الواتساب لكي تكون اإلجراءات رسيعة«.

ولف�ت اىل أن »هناك إش�كاالت معينة حدث�ت وهي أن 
امل�دارس تق�ع ضمن األحياء الس�كنية ولي�س بمعزل 
كم�ا يف الجامعات التي يمك�ن تغذيتها بخط كهربائي 
مس�تقل، لذل�ك ربم�ا م�ن املمك�ن أن ينقط�ع التيار 
الكهربائ�ي يف مرك�ز امتحاني أو منطقة عىل حس�اب 

منطقة أخرى«.

التربية تجيب عن توقيت العام الدراسي المقبل هل يحل الحظر بديالاً عن قلة االقدام على اللقاح ؟

قصي منير ينفي التفاوض لتدريب الميناء
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

في الذكرى السابعة لمجزرة سنجار
كردستان تمارس سياسة »لي األذرع« وحكومة بغداد »تتفرج« !

املراقب العراقي/ احمد محمد...
للمج�رزة  الس�ابعة  الس�نوية  الذك�رى  يف 
االنسانية التي شهدها قضاء سنجار الواقع 
غرب محافظة املوصل ع�ى ايدي الجماعات 
االرهابي�ة »داع�ش« الزالت هن�اك محاوالت 
»كر و فر« تمارسها الس�لطات املركزية من 
جه�ة والكردس�تانية من جهة اخ�رى بغية 
عق�د اتفاق�ات مرفوضة ش�عبيا وسياس�يا 
هدفها ره�ن امن القض�اء بتواجد جماعات 
مسلحة متهمة بتس�ليم مفاتيح القضاء اىل 
داع�ش كالبيش�مركة مقاب�ل اقص�اء قوات 
أمني�ة عراقية كان له�ا الدور امله�م والبارز 
يف التحري�ر م�ن دنس الجماع�ات التكفريية 
كالحشد الشعبي والجيش العراقي والصنوف 

االخرى.
وصادف ي�وم ام�س الثالث م�ن آب الذكرى 
اإلب�ادة  ع�ى  األليم�ة  الس�ابعة  الس�نوية 
ارتكبته�ا  والت�ي  لاليزيدي�ن،  الجماعي�ة 
عصاب�ات داع�ش االجرامي�ة بح�ق املك�ون 
االيزيدي بقضاء سنجار يف الثالث من آب عام 
٢٠١٤، حيث حصلت إب�ادة جماعية صنفت 
من أكثر الجرائم الوحش�ية بحق االبرياء من 
ابن�اء الطائف�ة االيزيدي�ة عى أي�ادي متبني 
الفكر االرهابي الذين تس�ببوا بأبشع جرائم 
العنف واالضطهاد ض�د االبرياء من االطفال 

والشيوخ والنساء والشباب.
 وتصف اوساط سياسية االبادة ب�«الجريمة 
النكراء«، فيما عّد آخرين ان االبادة الجماعية 
الت�ي مورس�ت ض�د االيزيدي�ن م�ا زال�ت 
مستمرة، رغم تحرير مدينة سنجار والقضاء 
ع�ى جماعات داعش اإلرهابي فيها وذلك اثر 
محاوالت حكومة اقليم كردستان برهن امن 
واس�تقرار القضاء بوجود البيش�مركة فيها 

والذي لم يالق اي مقبولية هناك.

والجدي�ر بالذكر ان القوات االمنية والحش�د 
الش�عبي خاضا مع�اركا طاحن�ة يف القضاء 
حت�ى حققا الن�ر الكبري وهو ط�رد وقتل 

واعتقال عنارص تلك الجماعات.
ويحيي ابناء س�نجار هذه املناس�بة وس�ط 
رف�ض مطلق ملح�اوالت حكوم�ة مصطفى 
الكاظم�ي عقد اتفاق م�ع حكومة البارزاني 

بكردستان، باخراج الحشد الشعبي وتسليم 
القضاء اىل البيش�مركة، املتهم بالتواطؤ مع 

داعش يف عملية اجتياح املدينة.
وتش�ري بيانات مكتب إنقاذ الكرد اإليزيدين 
املختطف�ن م�ن قب�ل داع�ش، إىل أن ع�دد 
اإليزيدي�ن يف الع�راق كان عدده�م 55٠ ألف 
نس�مة يف 3 آب ٢٠١٤، لك�ن هج�وم داع�ش 

تس�بب يف ن�زوح نح�و 36٠ ألف�اً منهم عن 
ديارهم، ولم يعد منهم إىل سنجار سوى ١5٠ 

ألفاً حتى اآلن.
وتشري تلك البيانات إىل أن عدد قتى اإليزيدين 
يف األي�ام األوىل من هج�وم داعش، بلغ ١٢93 
قتيال، كما أس�فر هجوم داع�ش عن فقدان 

٢7٤5 طفالً إيزيدياً آلبائهم.

وبدوره، عّد قائممقام قضاء س�نجار، محما 
خلي�ل ع�ي آغ�ا، ان نس�بة الدم�ار يف مركز 
القض�اء واطراف�ه تص�ل اىل ال�� 85 باملائ�ة 
بواق�ع 8١٠5 منزال مهدما وتدمري 5٢5 برئا، 
ول�م يس�لم الحيوان والش�جر م�ن التدمري، 
حيث قطعوا ٢٤٠ الف ش�جرة مثمرة ونهبوا 

ورسقوا ٤١8 الف رأس غنم وابقار.

وبن، ان »نس�بة ال�رر يف ناحية الش�مال 
يف�وق ال�� 65 باملائ�ة وناحية الق�ريوان 6٠ 
باملائة، وناحية القحطانية 7٠ باملائة، لترتك 

سنجار ٤5٠ الف نازح نتيجة هذا الدمار«.
وت�م إىل اآلن العثور عى 8٢ مق�رة جماعية 
يف س�نجار، إضاف�ة إىل العرشات م�ن القبور 
الفردية، وأقدم داعش عى تفجري 68 رضيحاً 

مقدس�اً ومزاراً دينياً إيزيدي�اً، وأدت كل هذه 
األعمال إىل هجرة أكث�ر من ١٠٠ ألف إيزيدي 
إىل خ�ارج العراق.م�ن جهت�ه، ش�دد رئيس 
حكوم�ة إقليم كردس�تان م�رور بارزاني، 
عى تنفيذ »اتفاق س�نجار« وتطبيع الوضع 
في�ه وتأمن األرض من أج�ل عودة النازحن 
م�ن القضاء، ه�ذا االمر عده مراقب�ون بأنه 

محاولة »يل اذرع« من قبل حكومة االقليم.
وللحدي�ث اكثر حول ه�ذا امللف، اعتر املحلل 
الس�يايس كام�ل الكناني، ان »م�ا تعرض له 
االيزيدي�ون يف س�نجار س�نة ٢٠١٤هو جزء 
مه�م وكبري وحس�اس من محن�ة الهجمات 
الداعش�ية عى االرايض العراقية«، مشريا اىل 
»وجود محاوالت توظيف سيايس لالنتهاكات 
ابن�اء الطائف�ة  ال�ذي وق�ع ع�ى  والدم�ار 
االيزيدية خصوصا وأن س�نجار هي منطقة 

متنازع عليها«.
»املراق�ب  ل��  تري�ح  يف  الكنان�ي،  وق�ال 
العراقي« إن »بعض االطراف الكردية تحاول 
املتاجرة باملعاناة االنس�انية لدى االيزيديون 
م�ن خ�الل محاولة عق�د ما يس�مى باتفاق 
مشرتك مع بغداد الخراج قوة أمنية حكومية 
وادخال قوات البيش�مركة املتهمة بالتواطؤ 
م�ع داعش والتس�بب بج�زء كب�ري بأحداث 
س�نجار ومجازرها ويف الوقت ذاته مرفوض 

شعبيا يف القضاء«.
واض�اف، أن »رهن اس�تقرار القضاء بعودة 
البيش�مركة عر اتفاق جديل بن كردس�تان 

وبغداد هو »يل أذرع« من قبل كردستان«.
ورأى الكنان�ي، أن »امن واس�تقرار س�نجار 
واهله�ا وممتلكاته�م يمك�ن ان يك�ون عر 
ادخ�ال الق�وات االمني�ة العراقي�ة الوطني�ة 
متمثلة بالجيش والرشطة العراقية والجيش 

الشعبي، بعيدا عن أي اتفاق سيايس«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اعتر النائب عن تحالف سائرون رياض املسعودي، 
ام�س الثالثاء، أن جهات سياس�ية تس�تخدم ملف 

املحكومن باالعدام الغراض انتخابية.
وق�ال املس�عودي، إن »هن�اك عدم جدي�ة من قبل 
رئاس�ة الجمهورية ملناقش�ة ملف اح�كام االعدام 

بح�ق االرهابي�ن«، مؤك�دا أن »جه�ات سياس�ية 
الغ�راض  باالع�دام  املحكوم�ن  مل�ف  تس�تخدم 

انتخابية«.
واض�اف ان »تأخر تنفيذ االح�كام بحق االرهابين 

هو موضوع سيايس وليس قانوني«.
االف  ع�رشات  »هنال�ك  أن  املس�عودي،  وتاب�ع 

املحكوم�ن باالع�دام بقضاي�ا ارهابي�ة لعدد كبري 
م�ن االرهابين يع�ودون اىل دول مختلفة حتى من 

الصن«.
الس�ابقة والحكوم�ة  أن »الحكوم�ات  اىل  واش�ار 
الحالي�ة لم تك�ن موفقة يف موض�وع تنفيذ احكام 
االع�دام بحق االرهابين«، مبينا أن »هنالك تدخالت 

دولية ال تسمح بإنهاء ملف اعدام االرهابين«.
ولف�ت اىل أن »ملف احكام االع�دام بحق االرهابين 

يستغل سياسيا من قبل جهات سياسية داخلية«.
ون�وه املس�عودي اىل ان »تاخ�ري تنفي�ذ العقوب�ات 
ومنها االعدام س�اهم يف دعم العمليات االرهابية يف 

البالد«.

برلماني يتهم رئاسة الجمهورية بعدم الجدية بتوقيع احكام اعدام االرهابيين

تغريدة

الصحفي اشرف كريم

 في ذكرى االبادة السابعة ..
ف���ي  االيزيديي���ن  ع���دد    -
 550,000 العراق كان نح���و 

نسمة.
-  ع���دد النازحي���ن من جراء 
اجتياح داعش االرهابي وصل 

نحو 360,000 ألف نازح. 
-  ع���دد الذي���ن ع���ادوا الى 
 150.000 ب����  س���نجار يقدر 
ألف شخص .. وال يزال هناك 
نحو 2700 ايزيدي مختطف 

ال يعرف مصيرهم.

الفتح: تأجيل االنتخابات سيتسبب بعزوف كبير من قبل المواطنين

املراقب العراقي/ بغداد...
الفت�ح زه�رة  النائب�ة ع�ن تحال�ف  اعت�رت 
البجاري، امس الثالث�اء، أن االنتخابات املبكرة 

ناتجة عن االرباك السيايس واملطلب الشعبي.
وقال�ت البج�اري، يف تري�ح صحف�ي تابعته 
محتم�ل  تأجي�ل  »اي  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
ع�ن  كب�ري  بع�زوف  سيتس�بب  لالنتخاب�ات 
املش�اركة فيها«، مبين�ة أن »تأجيل االنتخابات 

يمثل تجاهال لرأي املرجعية الدينية«.

واضاف�ت، أن »الكت�ل السياس�ية املتج�ذرة يف 
مؤسس�ات الدولة ستسعى للحفاظ عليها عر 
عرقلة االنتخاب�ات«، موضحة أن »العزوف عن 
االنتخاب�ات لن يح�ل االزمة وس�يبقي الوجوه 

الحالية«.
اعلن�ت  الت�ي  »الكت�ل  أن  البج�اري،  وتابع�ت 
االنس�حاب لم تبلغ مفوضي�ة االنتخابات بذلك 

وحديثها اعالمي فقط«.
واش�ارت اىل ان »الكت�ل املنس�حبة تنصلت عن 

مسؤوليتها وترى بنفس�ها غري مؤهلة لتمثيل 
الش�عب«، مش�ددة  عى »رضورة تشكيل كتلة 

معارضة للحكومة داخل الرملان«.
ولفت�ت اىل أن »مش�اركة الجمي�ع يف الحكومة 
أم���ر خ���اطئ ومن املمكن ان يؤدي لتاجيل 

االنتخابات«.
بالتغي�ري  القناع�ة  »ع�دم  ان  اىل  ونوه����ت 
االنتخاب�ي يعط�ي م�ؤرشات ع�ن مخطط�ات 

النقالب يف العراق«.

قانون الطرق قد يعود الى 
الحكومة إلجراء تعديالت عليه

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت لجن�ة الخدم�ات واإلعم�ار النيابي�ة، ام�س 
الثالث�اء، ع�ن وجود ط�رح إلع�ادة قان�ون الطرق اىل 
الحكوم�ة إلج�راء تعدي�الت ع�ى بعض م�واده، فيما 
أكدت سعيها عرض القانون عى مجلس النواب خالل 

الدورة النيابية الحالية.
وق�ال رئي�س اللجن�ة، ولي�د الس�هالني، يف تري�ح 
صحف�ي تابعت�ه »املراقب العراق�ي« إن »اللجنة بذلت 
جه�وداً كب�رية م�ن أجل ترشي�ع قانون الط�رق الذي 
أجرت تعدي�الت عى بعض مواده وأعط�ت مجاالً فيه 
لالستثمار«، الفتاً إىل »قدرة الحكومة عى إنجاز الطرق 
وخصوص�اً الخارجية تحتاج اىل وق�ت طويل وإرشاك 
القط�اع الخاص بش�كل مبارش«.وأضاف الس�هالني، 
أن »التج�ارب العاملية واالقليمية تؤك�د اعتمادها عى 
القطاع الخاص يف قضية انش�اء الطرق«، موضحا أن 
»رئاس�ة الرملان لم تتفاعل مع قانون الطرق بس�بب 
وج�ود بع�ض اإلش�كاليات وكان هناك ط�رح إلعادة 

القانون اىل الحكومة«.
ولف�ت إىل ان »لجنة الخدمات تس�عى خ�الل ما تبقى 
من عمر الرملان اىل عرض القانون عى مجلس النواب 
ألنه الحل األمثل واألفضل لقضية الطرق »، منوها بأن 
»املن�ح التي تعطى م�ن البنك ال�دويل أو التخصيصات 
املالي�ة لوزارة البلديات مهم�ا كانت فهي يف ظل مئات 
املش�اريع الكب�رية االس�رتاتيجية الخدمي�ة ال تكف�ي 

لتحسن شبكة الطرق بن املحافظات«.

حوار مع الرفيق رائد فهمي..!
وج�دت بعض الوق�ت ألجلس قبالة التلفزيون، يف زم�ن رداءة ما تعرضه 
محطات التلفزة الفضائية، خصوصا املحطات العراقية، التي لم تجد غري 
الوجوه الكالحة للسياس�ين، كي تمأل بها س�اعاتها التي تمر ثقيلة عى 
املتلق�ي العراقي.قناة العهد الفضائي�ة أجرت قبل يوم او بعضه، لقاءا يف 
برنامج )سيايس االبعاد( مع الرفيق رائد فهمي، سكرتري اللجنة املركزية 
للح�زب الش�يوعي العراق�ي، ألتقط منه بع�ض ما قال�ه، وأعلق عى كل 
فقرة بما أعتقده مناس�با..إبتداءا أنا عى الصعيد الشخيص أكن إحرتاما 
كبريا للحركة الش�يوعية العاملية، عى الرغم م�ن تراجع تأثريها يف حياة 
البرش، وعى الرغم من تفكك بنيتها الدولية، وأختفاء الدولة التي ترعاها 
)اإلتحاد الس�وفيتي(، لكن ه�ذه الحركة تبقى مثابة مهم�ة يف التاريخ، 
وينس�حب هذا اإلحرتام والتقدي�ر عى الحركة الش�يوعية العراقية، عى 
الرغ�م من كون )الش�يوعية كف�ر وإلحاد( باملقاس�ات اإلس�المية التي 
أنتمي اليها  وأعتقد صحتها، وذلك ألسباب تتعلق بقبويل لآلخر حتى وإلن 
أختلفت معه فكريا، لس�بب واحد عى األقل، وهو أن »الّناُس ِصْنفاِن إّما 
أٌَخ لََك يف الدِّْيِن، أو َنِظرٌي لََك يف الَخلِْق«. وتلك حكمة ال تزال ترن يف أس�ماع 

الدنيا. 
ق�ال الرفيق فهمي: هناك اموال ت�رف لرشاء دوائر انتخابية من بعض 

االطراف.
أق�ول: حددها يا رفيق فهمي، فالش�جاعة الش�يوعية تقتيض ذلك، وإال 

فإن ما تقوله محاولة لإلساءة لخصومك السياسين.
قال الرفيق فهمي: البلد لن يتحمل املزيد من االزمات يف الوقت الحايل.

أقول: أليس إنس�حابكم الذي غريتم وصف�ه اىل »تعليق«، محاولة لعرقلة 
إرادة الشعب. 

قال الرفيق فهمي: االنسحاب واملقاطعة جزء من العملية السياسية.
أقول: أشس�لون أشلون؟! متى كان اإلنس�حاب واملقاطعة يارفيق؛ جزءا 

من العملية السياسية، اإلنسحاب تخريب يا رفيق! 
قال الرفيق فهمي:  لدينا مشرتكات مع قوى 

ترشين لتغيري االوضاع الحالية.
اقول: صدقت يارفيق..شبيه اليشء منجذب 

اليه، وأنتم من سنخية واحدة! 
قال الرفيق فهمي: ساحات االحتجاج جرى 

تفكيكها ورشاء بعض منها.
أقول: صدقت يا رفيق، فالرخيص والذي بال 

مباديء يباع ويش�رتى؟!
ق�ال الرفي�ق فهم�ي: بعض الق�وى عضت 
اصب�ع الن�دم بع�د التصوي�ت ع�ى قان�ون 

االنتخابات.
أق�ول: م�ن ه�ؤالء؟! لغة التعمي�م وإن بطريق�ة التبعيض، تش�به رمي 

حجارة يف بركة راكدة. 
ق�ال الرفيق فهم�ي: ال انتخابات ح�رة ونزيهة بوجود الس�الح وتصاعد 

االغتياالت..
اقول: سبق وأن تحالفت يا رفيق مع قوى مسلحة، فما حدى مما بدى؟!، 

ثم أن اإلغتياالت قد أثبتت التحقيقات أن رجال أمن قاموا بها! 
ق�ال الرفيق فهم�ي: البعض يري�د النيل م�ن الحزب الش�يوعي، بتكرار 

مسلسل التاثري السيايس.
اق�ول: كنا نتمنى أن يكون حزب�ك، إيجابيا يف العملية السياس�ية وليس 

سلبيا، والدليل إنسحابه من اإلنتخابات. 
قال الرفيق فهمي: الحزب الشيوعي لم يخفق داخل العملية السياسية.

أقول: ال بل أخفق..كن شجاعا وأستمع ألصوات رفاقك داخل حزبك، وهو 
أخف�ق منذ أن أقام جبهة وطني�ة مع حزب البعث املجرم يف س�بعينيات 

القرن املايض. 
ق�ال الرفي�ق فهم�ي: املحاصصة تع�ر عن مصال�ح االحزاب املاس�كة 

للسلطة.
أقول: ألم تمسكوا مواقع يف الدولة ومؤسساتها بناءا عى املحاصصة؟! 

ق�ال الرفيق فهمي: مس�ار الحزب الش�يوعي غري مرتب�ط نهائيا بالتيار 
الصدري، التحالف مع سائرون تفكك بعد احداث ترشين.

أقول: أن الراغماتية ال تليق باإلرث النضايل العريق للشيوعية. 
قال الرفيق فهمي: الحزب الشيوعي شارك بجميع التظاهرات ولم يركب 

اي واحدة منها.
أقول: أشلون هاي رفيق، يرجى تفكيك األطروحة!

كالم قب�ل الس�الم: لعبة اإلعالم والسياس�ة لعبة خارسة دائم�ا، إذا كلما 
ظهر السيايس عى وسائل اإلعالم، يخر من جرفه..!

سالم..

ألواح	طينية	..	

قاسم العجرش ..

الشرطة	االتحادية	تقبض	عىل	متهمة	ببيع	االطفال	حدييث	الوالدة
املراقب العراقي/ بغداد...

اعلن�ت الرشط�ة االتحادية، ام�س الثالثاء، 
الق�اء القبض عى متهم�ة باإلتجار بالبرش 

»بيع االطفال« حديثي الوالدة يف بغداد.
وقال�ت الرشط�ة االتحادية، يف بي�ان تلقت 
»املراق�ب العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »قوة 
من الف�وج الثالث الل�واء الس�ادس الفرقة 
الثاني�ة رشط�ة اتحادي�ة، وبالتنس�يق مع 
مكتب مكافحة اج�رام االتجار بالبرش فرع 
الك�رخ، ومف�رزة م�ن اس�تخبارات الفوج، 
تمكن�ت اثن�اء ممارس�ات التح�ري وتنفيذ 
اومر القبض ومتابعة املش�تبه بهم يف »حي 

الحسن« غربي العاصمة، من القاء القبض 
عى امرأة متهمة باإلتجار بالبرش من خالل 
بيع االطفال »حديث�ي الوالدة« باالتفاق مع 
والدتها القابل�ة املأذونة والتي ترم عمليات 
االتفاق مع أولياء األمور »معدومي الضمري« 

عى بيع أبنائهم مقابل مبالغ مالية«.
واضاف�ت، أن�ه »وحس�ب اعرتاف�ات اح�د 
الش�هود املوثق بدليل بي�ع االطفال ب� )١٢( 
ملي�ون دينار مقاب�ل الطفل الذك�ر، و )6( 
مالي�ن دين�ار، مقابل الطف�ل االنثى، حيث 
اتخ�ذت االج�راءات القانوني�ة الالزمة بحق 

املتهمة«.

ين
ألم

ط	ا
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دعا البنك املركزي العراقي رشكات الرصافة إىل متابعة أسماء 
األش�خاص والرشكات املحظورة جراء جرائم غس�يل األموال 

واإلرهاب.
وقال البنك يف بيان  إنه »يود التأكيد عىل ضوابط غس�ل األموال 
وتموي�ل اإلره�اب الخاص�ة برشكات التوس�ط ببي�ع ورشاء 
العم�ات األجنبية التي نصت ع�ىل )رضورة متابعة الرشكات 
لألس�ماء املحظورة من التعامل التي ترد من الجهات الرسمية 
املعنية بذلك (.ودعا البي�ان رشكات الرصافة إىل امتاك نظاماً 
إلكرتوني�ًا يتضمن الحركات اليومية لنش�اطاتها مع رضورة 
ربط ه�ذا النظام م�ع قوائم الحرم�ان الدولي�ة واملحلية التي 

يرشف عليها البنك املركزي العراقي .

البنك المركزي العراقي يدعو شركات 
الصرافة لمتابعة االسماء المحظورة

ارتفعت أس�عار رصف ال�دوالر األمريكي مقابل الدين�ار العراقي ، يف 
البورصة الرئيس�ية بالعاصمة بغداد، واقليم كردستان.وقال مصدر، 
إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت 147900 دينار 
عراق�ي مقاب�ل 100 دوالر أمريكي.وكانت بورص�ة الكفاح املركزية 
قد س�جلت خال افتتاحها ، 147850 دين�ارا عراقيا مقابل كل 100 
دوالر.وأش�ار اىٕل أن اس�عار البي�ع وال�رشاء ش�هد ارتفاع�ا يف محال 
الصريفة باالٔس�واق املحلية يف بغداد؛ حيث بلغ س�عر البيع 148500 
دين�ار عراقي، بينما بلغت أس�عار ال�رشاء 147500 دينار لكل 100 
دوالر امريكي.أم�ا يف اربي�ل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد ش�هدت 
اسعار الدوالر ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل 

100 دوالر امريكي، والرشاء بواقع 147800 دينار لكل 100 دوالر.

ارتفاع أسعار صرف الدوالر 
االقت�صاديفي بغداد و إقليم كردستان

توزيع قطع االراضي للمواطنين.. حل ازمة ام بداية مشكلة جديدة ؟
مبادرات حكومية ال ترقى لمعالجة معضلة »السكن« 

 وق�د بدأت الحكومات الس�ابقة 
االرايض  توزي�ع  الي�ة  بوض�ع 
وبناء مدن س�كنية جدي�دة , اال 
ان االح�داث الرسيع�ة يف الب�اد 
تدف�ع بع�دم تطبيق  واالزم�ات 
ه�ذه الخط�وة , واليوم تس�عى 
الحكومة الحالية اىل توزيع االف 
االرايض الس�كنية عىل املواطنني 
عرب مواق�ع التواصل االجتماعي 
, لك�ن املش�كلة ليس�ت بتوزيع 
االرايض وانم�ا اع�داد تصامي�م 
ان�واع  تتضم�ن  حديث�ة  مل�دن 
الخدم�ات , لك�ن حقيق�ة االمر 

ان بن�اء تل�ك املجمع�ات بحاجة 
اىل ش�بكة كه�����رب�اء جديدة 
ومنظومة ط�رق , فضاً ع���ن 
الني�ة الصادق�ة يف انج������از 

تلك املشاريع.
ويفتقد العراق اىل البنى التحتية 
وم�ا ح�دث  الخدم�ات  لقط�اع 
بن�اء  ه�و  املاضي�ة  االع�وام  يف 
طفيلي�ة  س�كنية  عش�وائيات 
تعتمد ع�ىل الخدم�ات املتهالكة 
يف الب�اد , مم�ا س�بب ازم�ة يف 
الكهرب�اء واملاء وحت�ى الرصف 
الصح�ي , اما عملية االس�تثمار 

يف بناء املجمعات فهو غري ناجح 
الن االستثمارات يف الباد فاشلة 
بس�بب تدخل املافي�ات لتفرض 
االتاوات ع�ىل الرشكات الرصينة 
، يف ح�ني ان كل�ف البن�اء عالية 
جدا بسبب ارتفاع اسعار رصف 
اكتم�ال  , مم�ا يجع�ل  ال�دوالر 
املجمعات الس�كنية امر يف غاية 
لع�دم وج�ود رغب�ة  الصعوب�ة 
حكومي�ة يف بنائه�ا , وم�����ا 
يح�دث اليخ������رج عن اطار 
الحكوم�ة  ص����ورة  تلمي�ع 

الحالية.
لجنة الخدمات واإلعمار النيابية 
أك�دت ، أن الحكوم�ة  ل�م تضع 
للمب�ادرة  ش�امل�����ة  خط�ة 
»داري« ال����ت�ي أعلن�ت عنها 

مؤخراً.
وقال عضو اللجنة عدي شعان، 
إن »الحكوم�ة ل�م ت�راع ظروف 
املواطن�ني يف مبادارت اإلس�كان 
التي تطلقها من خال املصارف 
)داري(  او م�ن خ�ال مب�ادرة 
مؤخ�راً«،  عنه�ا  اعلن�ت  الت�ي 
امل�رشوع  »ه�ذا  أن  إىل  مش�رياً 

والتخطي�ط  الدراس�ة  ينقص�ه 
وكذلك التنسيق والرتويج لجذب 

املستثمرين من الخارج«.

بالش�ان  املخت�����ص  وي�رى 
العكي�ي،  لطي�ف  االقتص�ادي 
ان�ه »من�ذ ع�ام 2003 ال توج�د 

الوقت  حكوم�ة عراقي�ة حت�ى 
الح�ايل اس�تطاعت رس�م خطة 
تنمية لإلس�كان والتعمري سواء 

النائي�ة  أو  الرئيس�ة  امل�دن  يف 
,فتل�ك الحكوم�ات لم تس�تطع 
أيض�ا مناقش�ة ملفات الفس�اد 
بمجال االستثمار يف البناء أو أي 
مجال آخ�ر, فعملية البناء يجب 
ان تس�بقه مكافح�ة لعملي�ات 
والفس����اد وتس�لط  الروت�ني 
االتاوات  التي تف�رض  املافي�ات 
ع�ىل ال�رشكات الرصينة , فضا 
ع�ن توفري االموال له�ذا الغرض 
وهي جميعا التستطيع توفريها 

حكومة الكاظمي«.
العكي�ي يف اتص�ال م�ع  وق�ال 
)املراق�ب العراق�ي(: ان »توزيع 
قط�ع األرايض مهم جًدا لكنه لن 
يحل أزمة السكن بصورة نهائية 
ف�وزارة اإلعم�ار الت�ي س�تنفذ 
تل�ك املش�اريع ليس له�ا القدرة 
الفني�ة واملالي�ة ع�ىل بن�����اء 
هيكل�ة  نتيج�ة  س�كنية  م�دن 
معظ�م رشكاته�ا , فض�ا ع�ن 
السابقة برفع  الحكومة  قرارات 
قيمة الدوالر سيجعل من عملية 
البن�اء ام�ر معق�د , والحكومة 
الجه�ات  محارب�ة  التس�تطيع 

والت�ي  املتنف����ذة  السياس�ية 
س�تحاول الحص�ول ع�ىل عقود 
البن�اء ل�رشكات فاش�لة وبذلك 
س�يتم رضب املرشوع وسيبقى 

حرب عىل ورق« .
من جهته يؤكد املختص بالشأن 
يف  االقتص�ادي حس�ني ع�اوي 
اتص�ال مع ) املراق�ب العراقي(: 
»عوامل نج�������اح بناء املدن 
الس�كن�����ية ليست صعبة اذا 

ما توفرت االرادة الوطنية«.
وب�ني ان����ه » يف ظ�ل مجتمع 
تتكال�ب عليه املؤامرات الداخلية 
املنت�رش  والفس�اد  والخارجي�ة 
وس�يطرة النخب السياسية عىل 
املش�اريع االقتصادية فا نتوقع 
نج�اح هذه املب�ادرة لعدم توفري 
معايري النج�اح ووجود رشكات 
مج�ال  يف  عماق�ة  حكومي�ة 

البناء«.
ولف�����ت اىل ان »ارتفاع املواد 
مه�م  عام�ل  س�يكون  االولي�ة 
لجع�ل املبادرة ع�ىل الرفوف وما 
يحدث هي محاولة لتلميع عمل 

الحكومة ليس اال«.

كثي���را ما نس���مع عن اع���داد الخط���ط النهائية 
لتصمي���م عدد من المدن الس���كنية , اال ان هذا 
الحدي���ث س���رعان ما يختف���ي بعد اش���هر من 
التصريحات، ويحتاج العراق الى خمسة ماليين 
وحدة س���كنية من اجل حل مشكلة العشوائيات 

وأزمة السكن.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

اك�د الخب�ري االقتصادي عبد الحس�ن الش�مري ان : س�عر 
الدوالر .. قرار حكومي اليتغري بتغري واردات النفط .

وق�ال ان : ارتفاع اس�عار النفط وزيادة االي�رادات لن يغري 
سعر الدوالر .واضاف الش�مري ان : ثبات سعر الدوالر عىل 
رق�م / 1500/ دينار.. قرار حكومي وليس س�عر الس�وق 

الحقيقي لذلك اليتغري بتغري واردات النفط.
وشهدت اس�عار النفط خاصة س�عر نفط البرصة تحسنا 
ملحوظا خال الفرتة املاضية متجاوزة 70 دوالرا ما سيؤدي 
لس�د عجز املوازنة ورفع مستوى القطاع االقتصادي واملايل 

يف الباد.

خبير اقتصادي : سعر الدوالر قرار 
حكومي اليتغير بتغير واردات النفط

تراجع�ت أس�عار الذه�ب لتتح�رك يف نط�اق ضي�ق، إذ أحج�م 
املس�تثمرون ع�ن القي�ام برهانات كب�رية مركزين ع�ىل بيانات 
مهم�ة للوظائ�ف األمريكي�ة من املق�رر أن تص�در يف وقت الحق 
م�ن األس�بوع.ونزل الذه�ب يف املعام�ات الفوري�ة 0.1 باملئة إىل 
1810.92 دوالر لألونصة، بينما تراجعت العقود األمريكية اآلجلة 
للذه�ب 0.5 باملئ�ة إىل 1813.70 دوالر لألونصة.وق�ال كايل رودا 
املحل�ل لدى مؤسس�ة »آي جي ماركت�س« إن »ثمة قدر كبري من 
الطاقة الفائضة يف سوق العمل، إذا كان هناك شعور بأن مجلس 
االحتياطي س�يواصل إبقاء إعدادات السياس�ة ميرسة عىل األمد 
املتوس�ط إىل الطوي�ل، فه�ذه ديناميكية جيدة حق�ا للذهب، عىل 

األخص إذا رأينا أن توقعات التضخم ما زالت مرتفعة نسبيا«.

الذهب يهبط وسط حذر قبل 
بيانات الوظائف األميركية

أكدت الهيأة العراقية للمصادر املش�عة ، أنها تدرس طلبات من رشكات 
عاملية إلنش�اء مفاعات نووية صغرية لتولي�د الطاقة الكهربائية، فيما 

أشارت إىل أن املباحثات بهذا الشأن مستمرة.
وق�ال رئي�س الهي�أة كمال حس�ن لطي�ف ، إن “اللجنة الوطني�ة العليا 
للمفاعات النووية سعت بشكل كبري للبحث عن رشكات عاملية رصينة 

من دول متعددة وخصوصاً يف مجال انشاء مفاعات النتاج الكهرباء”.
وأضاف، أنه “نبحث طلبات النشاء افضل املفاعات النووية عىل أن تكون 
صغ�رية وموزعة عىل مناطق الحاجة األساس�ية يف بع�ض املحافظات، 
حيث ابتعدنا عن خي�ار املفاعات النووية الكبرية، ألنها مكلفة وتحتاج 

إىل الكثري من املتطلبات التي يجب أن تتوفر”.

وأش�ار إىل أن “املباحثات مستمرة بهذا الخصوص مع العديد من الدول، 
وعندما نص�ل لنتائج حقيقية، س�يتم رفع تقرير التوصيات اىل الس�يد 

رئيس الوزراء التخاذ القرار املناسب”.
وأوض�ح أن “كل محافظ�ات الع�راق فيها نق�ص بالطاق�ة الكهربائية 

وخيار توليد الكهرباء عرب الطاقة النووية مناسب”.

النقد الدولي ينعش 
االقتصاد العالمي

 بـ 650 مليار دوالر
واف�ق مجل�س محافظي صن�دوق النق�د الدويل ، 
عىل تقديم أكرب دع�م يف تاريخه بقيمة 650 مليار 
دوالر، ملس�اعدة البلدان يف التعامل م�ع التداعيات 

املتزايدة الناتجة عن جائحة »كوفيد -19«.
وق�ال الصن�دوق يف بي�ان، إن املجل�س واف�ق عىل 
توزيع عام ملا يع�ادل 650 مليار دوالر من وحدات 
حقوق السحب الخاصة )456 مليار وحدة( لدعم 

السيولة العاملية.
م�ن جانبها، قال�ت كريس�تالينا غورغييفا، مدير 
ع�ام الصن�دوق، »إن�ه ق�رار تاريخي،  فه�ذا أكرب 
توزي�ع ملخصص�ات حق�وق الس�حب الخاصة يف 
تاري�خ الصندوق وهو بمثاب�ة حقنة لقاح يف ذراع 

االقتصاد العاملي أثناء أزمة غري مسبوقة«.
وأضاف�ت »سيش�مل توزيع ه�ذه املخصصات كل 
البل�دان األعضاء، ويعالج االحتي�اج العاملي طويل 
األج�ل لاحتياطيات، ويبني الثق�ة، ويعزز صابة 
االقتص�اد العاملي واس�تقراره، كما سيس�اعد هذا 
التوزي�ع ع�ىل وج�ه الخص�وص، البل�دان األكث�ر 
ضعف�ا التي تعاني يف س�عيها لتج�اوز تأثري أزمة 

كوفيد-19«.
وأضاف�ت غورغييف�ا، أن�ه »بمثاب�ة حقن�ة لقاح 
غ�ري  أزم�ة  أثن�اء  العامل�ي  االقتص�اد  ذراع  يف 
مس�بوقة. وسيش�مل توزي�ع ه�ذه املخصص�ات 
كل البل�دان األعض�اء، ويعال�ج االحتي�اج العاملي 
طويل األج�ل لاحتياطيات، ويبن�ي الثقة، ويعزز 
صاب�ة االقتص�اد العاملي واس�تقراره. وعىل وجه 
الخصوص، سيس�اعد هذا التوزي�ع البلدان األكثر 
ضعف�ا التي تعاني يف س�عيها لتج�اوز تأثري أزمة 

كوفيد-19«.
وس�يصبح هذا التوزيع الع�ام ملخصصات حقوق 
الس�حب الخاصة س�اري املفعول يف 23 أغسطس 
2021. وس�تحصل البلدان األعض�اء عىل الوحدات 
املُْص�َدرة حديث�ا م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة 

بالتناسب مع حصصها الحالية يف الصندوق.

مركز اقتصادي : 8.9 مليار دوالر .. الفائض التراكمي اليرادات النفط
اعلن�ت مؤسس�ة ع������راق املس�تقبل 
االقتصادي�ة : ان مجم�����وع الفائ�ض 
الرتاكم�ي من ايرادات النفط بلغ يف 2021 
مقارنة مع االرقام املخطط لها يف موازنة 
2021 لغاية شهر تموز بحدود 8.9 مليار 
دوالر.وقال رئيس املؤسسة منار العبيدي 
يف بي�ان ان : الفائض جاء ع�ىل اعتبار ان 
اي�رادات النف�ط املخط�ط له�ا يف موازنة 
2021 بلغت 30.7 مليار دوالر بينما ما تم 
تحقيق�ه من ايرادات نفطي�ة لغاية تموز 

2021 بلغت 39.6 مليار دوالر امريكي .
واض�اف انه : م�ن املتوقع اذا ما اس�تمر 
معدل االسعار بنفس املعدل الحايل والبالغ 
72 دوالر لغاي�ة نهاية الس�نة فأن مقدار 
الفائ�ض املتوق�ع حصوله م�ن االيرادات 
النفطي�ة س�يبلغ 19 ملي�ار دوالر وه�ذا 
املبل�غ مره�ون بتقلب�ات اس�عار النفط 
ومقدار املبيعات اليومية للنفط العراقي .

واش�ار العبي�دي اىل ان : التح�دي االك�رب 
يكم�ن يف االي�رادات غ�ري النفطي�ة والتي 

خط�ط له�ا يف موازن�ة 2021 ان تك�ون 
بحدود 20 ترليون دينار عراقي وبحس�ب 
املالي�ة لاش�هر املاضي�ة  بيان�ات وزارة 
واس�تقراءات االش�هر القادم�ة فأن من 
الصع�ب تحقي�ق ه�ذه االي�رادات والت�ي 

ستكون بحدود 6-7 ترليون دينار عراقي 
فق�ط .وتابع انه : اعتم�ادا عىل االيرادات 
النفطي�ة التي من املتوق�ع ان تبلغ لغاية 
الس�نة بحدود 103 ترلي�ون دينار عراقي 
النفطي�ة  غ�ري  االي�رادات  ان  وباعتم�اد 

س�تكون بح�دود ال 7 ترلي�ون فعلي�ه ان 
مجمل اي�رادات الدول�ة العراقية املتوقعة 
لغاي�ة نهاية 2021 س�تكون بحدود 120 

ترليون دينار .
وذكر العبيدي انه : بحسب موازنة 2021 
ف�أن املرصوف�ات الكلي�ة س�تبلغ بحدود 
128 ملي�ار دوالر فأن مق�دار العجز /اذا 
ما ت�م رصف مجمل املوازن�ة املخططة/ 

سيكون بحدود 8 ترليون دينار .
وق�ال ان: تأخ�ر العم�ل باملوازن�ة وعدم 
باملرصوف�ات  الخاص�ة  املبال�غ  رصف 
التشغيلية واالس�تثمارية فمن املتوقع ان 
يحق�ق الع�راق يف 2021 فائض�ا قد يصل 
يتجاوز حاجز ال 30 ترليون دينار عراقي 
خصوص�ا وان مع�دالت االنف�اق الحالية 
الش�هرية بحس�ب وزارة املالي�ة يبل�غ 6 
ترلي�ون دين�ار م�ع امكاني�ة زي�ادة هذا 
املعدل يف االشهر القادمة خصوصا مع بدء 
رصف املوازنات االس�تثمارية والتشغيلية 

كما مخطط يف موازنة 2021 .

طالبت مديرية زراعة واسط، الحكومة االتحادية، 
ب�رورة زي�ادة حصته�ا املائي�ة، لتج�اوز اآلثار 
الس�لبية الذي س�ببها ش�ح املي�اه خال املوس�م 
الحايل.وق�ال مدير زراعة واس�ط، أركان مريوش، 
إن »شح املياه لهذا العام أثرت كثريا عىل املساحات 
املزروعة م�ن مختلف املحاصيل الصيفية بش�كل 
مبارش، حيث ش�هد العام املايض زراعة املحافظة 
120 أل�ف دونم، أما ه�ذا العام كانت 90 ألف دونم 
فق�ط، وهي خط�ة قليلة جداً«.وأض�اف مريوش، 
أن »أغلب س�كان املحافظة يعتمدون عىل الزراعة،  
حيث أن الخط�ة الزراعية كانت من ضمنها توفري 

املياه بشكل كاٍف للفاحني واملزارعني، لكن ضعف 
اإلرواء وضع�ف املي�اه املوج�ودة يف ح�وض النهر 
أدت اىل قل�ة النس�بة املئوية بالنس�بة للمحاصيل 
الصيفية املزروعة يف واس�ط، قياسا بالعام املايض 
واألعوام السابقة«.وشدد مدير زراعة واسط، عىل 
رضورة، قي�ام وزارة امل�وارد املائي�ة ب�«اطاقات 
مائية جديدة وكثرية ألج�ل تزويد الفاحني باملياه 
الكافية وخصوصا مع اإلقبال عىل املوسم الزراعي 
الش�توي«، معرباً عن أمله يف عدم تكرار هذا األمر 
خ�ال املواس�م املقبل�ة، ألن »واس�ط تتعترب خبز 

العراق يف إنتاج الحبوب«.

زراعة واسط تطالب الحكومة
 بزيادة الحصة المائية

أسعار النفط تهبط في ظل نفاد قوة 
دفع االنتعاش بسبب مخاوف الطلب

عكس�ت أس�عار النفط الخام مس�ارها بعد انتعاش مبكر ، إذ تسببت املخاوف 
بشأن قيود فريوس كورونا مصحوبة بتباطؤ أنشطة املصانع يف أسواق رئيسية 
يف الضغ�ط ع�ىل املعنويات.وتراجعت العقود اآلجلة لخام برنت 26 س�نتا أو ما 
يع�ادل 0.4 باملئة إىل 72.63 دوالر للربميل. ونزل خام غرب تكس�اس الوس�يط 
األمريكي 16 س�نتا أو ما يعادل 0.2 باملئ�ة إىل 71.10 دوالر.وانخفض الخامان 
القياس�يان ما يزيد عن ثاثة باملئة.وسلط محللو إيه.إن.زد الضوء عىل ارتفاع 
جديد للمخاطر االقتصادية عىل الصني، وهي مستهلك كبري للنفط، من جائحة 

فريوس كورونا.
وقال إيه.إن.زد »حاالت اإلصابة بالسالة شديدة العدوى دلتا ظهرت يف 14 من 

32 إقليما. قد يؤدي ذلك إىل استحداث قيود أخرى عىل الحركة«.

العراق: دراسة إنشاء مفاعالت صغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية



ودولي4 عربي 

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

في خطاب حاسم..

المراقب العراقي/ متابعة
دعا قائد الثورة االسالمية آية الله السيد عيل الخامنئي، 
الشلورى االسلالمي،  الجمهوريلة ومجللس  رئيلس 

لالرساع يف تشكيل الحكومة القادمة.
ويف كلمتله أمس الثالثاء خالل مراسلم مصادقته عىل 
تلويل آية الله رئييس منصب رئاسلة الجمهورية، وجه 
سلماحة القائد الشلكر للباري تعاىل اوال لتفضله بهذا 
التوفيق عىل الشلعب االيراني ليتمكلن مرة اخرى من 
انجلاز مهملة االنتخابلات ذات املغزى الكبلر والدالة 
عىل السليادة الشلعبية الدينية بنجاح، ووجه الشلكر 
للشلعب وثمن جهود الحكوملة الثانية عرشة ورئيس 
الجمهوريلة السلابق وزمالئله فيهلا، داعيلا البلاري 
تعاىل للسليد رئييس وحكومته املرتقبلة وزمالئه فيها 

بالتوفيق والنجاح.
واشلار اىل ان هذه املراسلم التي تكررت مرارا مرتكزة 
علىل الدسلتور وتقليلد ارىس اساسله االملام الراحل 
واضاف: يف الكثر من الدول تجري عملية نقل السلطة 
يف خضلم تجاذبات لكنها تجري هنلا بامن وهدوء لله 
الحملد وكانت هذه اللدورة كذلك ايضا، بما يشلر اىل 
العقالنية والهدوء والطمانينة السلائدة يف البالد ولدى 
املسلؤولني والشلعب وهو كذللك دليل علىل التعددية 
السياسلية. الحكومات التي تداولت السللطة يف البالد 
كانت لها توجهات سياسلية مختلفلة حيث تعد هذه 
التعدديلة بطبيعلة الحال ملؤرشا لحريلة االنتخابات 

ونزاهتها.  
واكلد رضورة التمعلن يف هذه املضاملني واضاف: لله 
الحمد ان االنتخابات جلرت يف منتهى النزاهة واالمن، 
وانني اوجه الشكر هنا للقائمني عىل اجراء االنتخابات 
يف مختللف االصعلدة ومنهلا توفر االملن لالنتخابات 
والذي يعد امرا مهما جدا وكذلك مشلاركة الشلعب يف 

االنتخابات.
وتابع سماحته: لقد كانت هنالك مؤامرة تم التخطيط 
لها منذ فلرة يف محافل صناعة القرار السليايس لدى 
االعداء ويف الداخل تابع البعض هذه السياسة من باب 
الغفلة وربما البعض االخر عن قصد اال ان الشلعب رد 
عىل ذلك بحزم وشلارك يف االنتخابات وكانت مشاركة 
جيدة اخذا بنظر االعتبار الظروف واالحوال التي كانت 

قائمة.
واعترب تداول السللطة امرا باعثا علىل االمل الن افرادا 
جددا يدخلون السلاحة وتاتي ارادات جديدة واضاف: 
ان هذا االمر يبعث عىل االمل لدى جميع الذين يمتلكون 

الحوافز للخدمة السيما للشباب.
واعتلرب سلماحته تلداول السللطة بانه يتيلح املجال 
الصحلاب الراي واملفكرين للتدقيلق يف املايض والعثور 
عىل االخطاء فيها وتصحيحها والتذكر بشانها وقال: 
لحسلن الحلظ ان رئيلس الجمهورية املحرم السليد 
رئيليس اكد ملرارا يف ترصيحاتله خالل فلرة الدعاية 
االنتخابية عىل القيم االساسلية للثورة. القيم والعدالة 
ومكافحلة الفسلاد وامثلال ذلك. هذا املسلار صحيح 

وتوصيتنا املؤكدة هي ان يواصل ذلك.

واكلد بلان املسلار اللذي يوصلل البلالد والشلعب اىل 
مكانتهلا  يف  البلالد  ويضلع  االساسلية  حقوقهملا 
االساسلية هلو التمسلك بالقيلم االساسلية للثورة. 
هلذه القيم ليسلت امورا وهمية وهلي واضحة وبينة 
تماملا يف ترصيحات االمام الراحلل. هذه االمور يجب 
اعتبارهلا معيلارا، وان متابعلة هلذه االهلداف بحلد 
ذاتها تشلحذ هملم املواطنني وتحفزهلم عىل الدخول 
اىل السلاحة وهنا املفتاح االسلاس. حضور الشعب يف 

جميع القضايا يحل املشاكل.
واكلد سلماحته بلان ال بديل علن حضور الشلعب يف 
الساحة واضاف: ان هذه هي الرباعة االساسية للثورة 
التلي حولت الشلعب ملن مجموعلة وكتللة منفعلة 
واسلتهالكية وفاقلدة للرؤية الوطنيلة والعامة )التي 
كانلت عليها فيملا قبل الثلورة( اىل مجموعلة زاخرة 
بالحوافز والرغبة واالهداف املثالية وادخلتها الساحة.
ورصح بان االمام الراحل حّول االمة املتفرقة واملفككة 
اىل مجموعلة موحدة واقحمها يف السلاحة وانجز هذا 
العملل العظيم اي اقتلالع جذور النظام االسلتبدادي 
امللكي واضاف: ان اي يشء يحّول الشعب اىل مجموعة 
موحلدة يعتلرب امرا مغتنملا ومهما وهلذا من ميزات 

التحرك عىل اساس القيم.
واكد قائد الثورة رضورة الطابع الشلعبي التي جاءت 
مرارا يف ترصيحات رئيس الجمهورية ومواصلة العمل 
وفق ذللك واضاف: ان الحكومة يجب ان تكون مظهر 

الوفاق.
وشلدد عىل رضورة التحدث بصدق اىل الشلعب بغض 

النظلر علن التوجهلات السياسلية واضلاف: ان ملن 
االعمال املهمة للحكومة الشلعبية هي التحدث بصدق 

اىل الشعب وطرح الحلول والتوقعات.   
ونصلح قائد الثلورة بلرورة االلتفلات اىل الطاقات 
املتاحة واضاف: ان الحديث يجري اليوم يف الترصيحات 
واملقاالت عن النقائص واملشلكالت. ملن الصحيح ان 
املشلكالت كثرة اال ان الطاقلات املتاحة هي اكثر من 

املشكالت.
واضلاف: ان لنلا يف طاقلات كبلرة يف قطاعلات املاء 
والنفط واملناجم واالسواق الداخلية الواسعة والجران 
والطاقات املذهلة للشباب ومن املؤكد ان هذه الطاقات 
يمكنها التغلب عىل املشكالت رشيطة ان يتم توظيفها 

وهي بحاجة اىل بذل جهود دؤوبة ليل نهار.
واعتلرب الجانب االخر للطابع الشلعبي هلو مكافحة 
الفسلاد وقلال: للو اردنا ان نكلون اىل جانب الشلعب 
باملعنى الحقيقي للكلمة فانه علينا مكافحة الفسلاد 
بلال هلوادة. لقلد بلدأ )رئيليس( مكافحة الفسلاد يف 
مسلؤوليته السلابقة اال ان اسلاس القضيلة هي هنا 
)يف مسلؤولية الرئاسلة(. ارضيلات الفسلاد تتبللور 
يف السللطة التنفيذيلة وهنلا يجب مكافحة الفسلاد. 
التهريلب واسلتغالل العمللة الصعبلة وغلر ذلك هي 

مجاالت يجب التصدي لها.     
واكلد رضورة التقلدم اىل االمام يف اقتصلاد البالد وفق 
برنامج محدد ومرسلوم مسلبقا واضاف: ان االعمال 
غلر املخطلط لهلا ال يمكنهلا ان تكون مؤثلرة. ربما 
يحلدث ذللك يف بعض االحيلان طبعا ولكلن كل تحرك 

اقتصلادي يجلب ان يكلون مرتكزا علىل برنامج عام 
منظم مسبقا.

واعتلرب حل املشلاكل االقتصادية بانه يسلتغرق وقتا 
وقال: ليعلم شعبنا العزيز بان املشاكل ال تحل بني ليلة 
وضحاها ويف فرة قصرة الن هذا االمر يستغرق وقتا 

ويجب بذل الهمة لتقصر الفرة الالزمة.
واضاف: ان التوصية الالزمة هنا هي االرساع بتشكيل 
الحكومة ان شلاء الله تعاىل. ظلروف البالد ال تقتيض 
التاخلر يف ذللك. علىل رئيلس الجمهوريلة املحرم يف 
تقديم الوزراء املرشلحني وكذلك عىل مجلس الشورى 
االسلالمي املحرم، االرساع يف ابداء الراي حول الوزراء 
ليتم ان شاء الله تعاىل تشكيل الحكومة رسيعا والبدء 

بمهمتها.  
واشار سماحته اىل الحرب االعالمية املعادية واضاف: 
ان غالبيلة تحلركات العدو ضدنا اليلوم هي يف مجال 
الحلرب الناعمة واالعالمية وهم ينفقون مبالغ طائلة 
للهيمنلة عىل افلكار الراي العام. يسلتخدمون الكثر 
ملن االفلكار يف املجموعات الفكرية لهلذا الغرض كي 
يتمكنوا عرب مختلف الدعايات الهيمنة والسيطرة عىل 
افكار الراي العام يف البللدان املختلفة خاصة يف بلدنا. 
حينما تصبح افكار الراي العام لشعب ما تحت هيمنة 

االجانب فان تحرك ذلك البلد يكون وفقا لرغباتهم.
واكد رضورة العمل بصورة اقوى واكثر ذكاء يف مجال 
االعالم، داعيا الباري تعلاىل بالنجاح والتوفيق لرئيس 
الجمهوريلة الجديد وزمالئه النجاز االعمال بما يخدم 

مصلحة البالد.

المراقب العراقي/ متابعة
أعلنلت السللطات يف ووهان الثالثلاء أّنها 
سلُتخضع جميع سلّكانها لفحوص، بعد 
أن ظهرت يف هلذه املدينة الواقعة بوسلط 
الصلني أوىل اإلصابات املحليلة بكوفيد-19 

منذ أكثر من عام.
وقال املسلؤول الكبلر يف ووهلان، يل تاو، 
خالل مؤتمر صحايف الثالثاء، غداة اكتشاف 
سلبع حاالت إصابة، إّن املدينة البالغ عدد 
سلّكانها 11 مليون نسلمة »بصدد إطالق 
اختبارات الحمض النووي الشامل لجميع 

السّكان عىل نحو رسيع«.
وتتزايد يف الصني الخشلية من تفشٍّ جديد 
لوبلاء كوفيد - 19، يف ظل انتشلار متحور 

دلتا شديد العدوى يف البالد.

ويف غضون عرشة أيام، رصدت السللطات 
أكثلر ملن 300 إصابلة، وسليطرت أخبار 
تفيش الفروس عىل عناوين اإلعالم املحيل.
وأعلرب كبلر أخصائيلي أملراض الجهاز 
التنفيس يف البالد عن »قلق عميق«، وفرضت 
الحكوملة قيلوداً جديدة عىل السلفر، كما 

رشعت يف إجراء ماليني الفحوصات.
وللم يتضلح بعلد علدد األشلخاص الذين 
تلّقحلوا بالكاملل يف الصلني، بالرغلم من 
إعالن السللطات عن توزيلع أكثر من 1.6 

مليار جرعة تطعيم حتى اآلن.
وأكدت 15 مقاطعة وبلدية يف الصني حاالت 
إصابة باملتحور الجديد. وربطت اإلصابات 
يف 12 ملن تلك املناطق، بالتفليش الذي بدأ 
يف منطقلة نانجينغ بمقاطعة جيانغسلو 

رشقي البالد.

المراقب العراقي/ متابعة...
عللق القيادي يف حركة »أنصار الله« اليمنيلة، محمد عيل الحوثي، عىل 
قرار حكومة عدن سحب األوراق النقدية املطبوعة يف وقت سابق بحجم 
صغر من أسلواق مناطقها، واسلتبدالها بأخرى مشلابهة للسارية يف 
مناطلق حكومة االنقاذ الوطنيلة التي حظرت التعاملل بها واعتربتها 

»مزورة«.
وقال الحوثي وهو عضو املجلس السيايس األعىل يف الیمن، عرب »توير«، 
إن »قرار سلحب العملة املطبوعة الصغرة دليل فشلل للمرتزقة ودول 

العدوان«.
وأضاف: »ضلخ العملة املزورة )يقصد دفعة أوراق نقدية مطبوعة من 
حكوملة علدن املدعومة من السلعودية واالمارات مؤخلرا( أيضا قرار 

فاشل ألنه زيادة يف التضخم«.
واعتلرب الحوثي أنه كان عىل الحكوملة »معالجة االختالل الذي يواصل 
الريلال فيله االنهيار أمام اللدوالر األمريكي بدال من العبلث بقراراتهم 
باالقتصاد اليمني يف املحافظات املحتلة )يف إشارة إىل املناطق الخاضعة 

لسيطرة تحالف العدوان وحكومة عدن املدعومة منه(«.
والخميس املايض، أعلنت حكومة املستقيل منصور هادي املدعومة من 
السلعودية، ضخ دفعة جديدة ملن األوراق النقدية املطبوعة يف الخارج 

فئة ألف ريال ذات الحجم الكبر إىل السوق.
ويشلهد الريلال اليمني منلذ مطلع تموز امللايض، تدهورا كبلرا أمام 
العملالت األجنبية، إذ سلجل الدوالر األمريكي الواحلد يف عدن أكثر من 
ألف ريال يمني، يف حني يبلغ سلعر رصفه يف صنعاء 597 رياال، ما دفع 
حكومة املسلتقيل منصور هادي إىل طلب تدخل عاجل من السلعودية 

ملنع انهيار العملة.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنلت األمم املتحلدة، الثالثاء، عن مقتل 40 مدنيا علىل األقل وإصابة 
أكثر من 100 آخرين بجروح يف السلاعات الل24 األخرة، خالل معارك 

بني القوات األفغانية ومقاتيل حركة طالبان.
ودعا الجيش األفغاني سكان مدينة لشكركاه إىل إخالئها والخروج من 
منازلهم قبل بدء عملية تستهدف إىل إخراج مقاتيل طالبان منها. وقال 
الجنرال سلامي سادات يف رسلالة وجهها إىل وسلائل اإلعالم، مخاطبا 
سلكان املدينة: »يرجى املغادرة يف أرسع وقلت ممكن حتى نتمكن من 

بدء عمليتنا« ضد طالبان.
وتشكل مدينة لشكركاه منذ أيام مرسحا ملعارك عنيفة بعد محارصتها 
ملن متمردي طالبلان الذين سليطروا وفق ما قال مسلؤولون أفغان، 
اليلوم الثالثاء، عىل 15 قنلاة إذاعية وتلفزيونية محليلة يف املدينة. ولم 

تبق فيها سوى قناة واحدة مؤيدة لطالبان تبث برامج إسالمية.
وارتفع مسلتوى العنلف يف أنحاء أفغانسلتان منذ مطللع أيار املايض 
عندما أطلقت طالبان عملية يف أجزاء واسلعة من البالد تزامنا مع بدء 

الجيش األمريكي آخر مراحل انسحابه من أرايض هذا البلد.

الحوثي: قرار سحب العملة 
المطبوعة دليل فشل لدول 

العدوان

األمم المتحدة: مقتل 40 مدنيا 
في أفغانستان خالل 24 ساعة

ووهان الصينية ُتخضع سكانها لفحوص 
بسبب عودة ظهور إصابات كورونا

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
كشلفت صحيفلة األخبلار اللبنانيلة، أن ويل عهلد 
أبوظبلي، محمد بن زايد أملر بالتنصت عىل محمد 
بن سللمان، ويل العهد السلعودي، يف إطار فضيحة 
برنامج التجسلس »بيغاسوس« التي طالت العديد 
من الشلخصيات العامة والصحفيلني واملعارضني 

حول العالم.
ويف التفاصيلل قالت الصحيفة يف تقرير لها، إن ابن 
زايلد »منح نفسله حق التنصت علىل من يصنفهم 
حلفلاء أو خصوملاً أو منافسلني، بينهلم خصمه 
األول، واللذي يقلول إنله حليفله األول، ويل العهلد 

السعودي، محمد بن سلمان«.
ولفتلت إىل أن ابلن زايد »أملر فرق التنصلت عنده 
باخلراق كل الهواتف والحواسليب التلي تقوده إىل 
عالم ابن سللمان الخاص، وقد أشار عليه معاونوه 

بأنله يف حلال كان هنلاك ملن يراقلب هاتلف ابن 
سلمان الشلخيص للتثبت من عدم تعرضه للتعقب 
أو التنصلت، فإن األمر ال يلرسي عىل املقربني منه. 
وانتهلى األملر بقلرار بمراقبة هواتف وحواسليب 
هلؤالء املقربلني والعمل علىل اخراقهلا والوصول 
من خاللهلا إىل ما يريده ابن سللمان أو يطرحه أو 
يخطلط لله«. وأكلدت الصحيفة أن بلني من جرى 
التنصت عليهم »يارس الرميان، املستشار األول لويل 
العهد السلعودي يف عالم االسلتثمارات املالية. وقد 
وفر االخلراق الحصول عىل معلوملات وفرة البن 

زايد عن ما يفعله ابن سلمان يف هذا العالم«.
وشلددت عىل أنهلا اطلعت عىل وثيقلة أمن ملفات 
»اإلمارات-ليكلس«، التي تحوي محارض ملحادثات 
تمت بواسلطة تطبيق »واتسلاب« بني ابن سلمان 

والرميان، مؤكدة أنها ستنرش مقاطع لها .

المراقب العراقي/ متابعة ...
نرشت مجلة “بوليتيكلو” تقريرا أعده 
ملارك سلكوت وتينلا نغوين قلاال فيه 
إن اإلرهابيني أغرقوا شلبكات التواصل 
االجتماعلي املؤيلدة للرئيلس السلابق 

دونالد ترامب.
وجلاء يف التقريلر أن منصلة التواصل 
االجتماعلي الجديلدة لراملب “غير” 
أغرقت بالدعاية املؤيدة لتنظيم داعش، 
وذلك بحسلب تحليل لبوليتكو للنشاط 
علىل املنصة. وبلدأ املنصلة االجتماعية 
علدد ملن أعضلاء سلابقني يف الدائرة 
املقربة لرامب قبل شلهر- وظهر فيها 
سليل من امللواد املرتبطلة باإلرهابيني، 

بما فيها فيديو لقطع الرؤوس وميمات 
محموملة تلروج للعنلف ضلد الغلرب 
وحتى أسماء متشددين يقطعون رأس 
تراملب الذي ارتدى بدللة برتقالية مثل 
تلك التي اسلتخدمت مع معتقيل سجن 

غوانتانامو.
وتعللق املجللة أن انتشلار هلذه املواد 
الرسيلع يضلع “غيلر” يف موقلع غر 
مريلح حيث توفر ملجأ آمنا لإلرهابيني 
املتطرفلني يف وقلت تحاول فيله تقديم 
نفسلها عىل أنهلا منرب لحريلة التعبر 
وبديل ملواقلع “ماغا” أو لنجعل أمريكا 
عظيملة ملرة أخلرى علىل فيسلبوك 

وتوير.
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قائد الثورة ُيبّشر بسقوط »المؤامرة« 
ويوّجه دعوة للرئيس اإليراني الجديد

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت إدارة رشطة واشلنطن العاصمة، أملس الثالثاء، عن انتحار اثنني 
آخريلن من رجال األملن الذين تعاملوا مع الهجوم الذي اسلتهدف مبنى 

الكونغرس األمريكي »الكابيتول« يف 6 يناير/ كانون الثاني.
وبتلك الطريقة، يرتفع بذلك عدد حاالت االنتحار املعروفة بني أفراد األمن 
الذين كانوا يحرسون املبنى إىل 4 حاالت، وفقا ملا أوردته وكالة »رويرز«.

وقلال هيو كارو، املتحدث باسلم اإلدارة يف بيان إنه تلم العثور عىل جنثر 
هاشيدا ميتا يف منزله يوم الخميس.

وأضلاف أن كايل ديفريتاج، وهو من إدارة رشطة العاصمة أيضا، وممن 
تعامللوا كذلك مع الهجلوم، وجد ميتلا يف 10 يوليو/تملوز، الفتا إىل أنه 

انتحر أيضا.
وانتحر جيفري سميث، من إدارة رشطة العاصمة، وهوارد اليبنغود، من 

رشطة تأمني الكونغرس، يف وقت الحق بعدما شاركا يف صد الهجوم.
وكان املئلات من أنصار الرئيس السلابق دونالد ترامب قد اقتحموا مبنى 
الكونغرس يف 6 يناير/كانون الثاني يف محاولة فاشلة ملنع التصديق عىل 

فوز الرئيس جو بايدن يف االنتخابات.
وتويف أربعة يف أحداث العنف يف ذلك اليوم.

ويف شلهادة مؤثلرة يف األسلبوع امللايض قلال أربعة من الرشطلة للجنة 
خاصة بمجلس النواب، إنهم تعرضوا لرب وتهديد وإهانات عنرصية، 
خالل تصديهم ألحداث العنف يف الكونغرس، وأنهم ظنوا أنهم قد يفقدون 

حياتهم فيها.

المراقب العراقي/ متابعة...
حصل جدال علني بني الواليات املتحدة 
وروسليا عىل خلفّية عدد املوّظفني يف 
سلفارَتيهما، وهلو ما يلؤرّش إىل عدم 
إحراز تقّدم يف هذه القضّية الحّساسة 
رغم انعقلاد قّمة بني رئيليَس البلدين 
وبدء »حوار اسلراتيجي« ُيفرض أن 
يؤّدي إىل استقرار يف العالقات الثنائّية 

املتوّترة.
ونلّدد السلفر اللرويس يف واشلنطن 
أناتويل أنتونلوف، يف مقابلة مع مجلّة 
األمركّيلة،  إنرسلت«  ناشلونال  »ذا 
بعملّيات »طرد« دبلوماسلّيني روس، 
مّتهماً الواليات املتحدة بأّنها أصبحت 
املجلال«  هلذا  يف  ومبدعلة  »مثابلرة 
ملن خلالل تحديلد ملّدة التأشلرات 
اللروس  للدبلوماسلّيني  املخّصصلة 

بثالث سنوات.
وقال السلفر الرويس: »تلّقينا الئحة 
تضّم 24 دبلوماسياً ُيتوّقع أن يغادروا 
البلالد قبل 3 سلبتمرب/أيلول 2021«، 
مضيفاً: »جميعهم تقريباً سيغادرون 
ملن دون أن يحلّل مكانهم أحلد، ألّن 

إجلراءات  فجلأة  شلّددت  واشلنطن 
إصدار التأشرات«.

ووصلف املتحلّدث باسلم الخارجّيلة 
ترصيحلات  برايلس  نيلد  األمركّيلة 
السلفر بأّنهلا »غلر دقيقلة«، قائالً 
إّن اللروس كانلوا يعلملون أّن هلذه 

التأشرات ستنتهي بعد ثالث سنوات، 
ومؤّكًدا أّنهلم كانوا أحلراًرا يف التقّدم 

بطلب لتمديدها.
ويف نيسلان، فرضت واشنطن سلسلة 
عقوبات إضافّية عىل روسليا، مّتهمة 
االنتخابلات  يف  بالتدّخلل  موسلكو 
األمركّيلة وبالوقلوف وراء هجملات 

إلكرونّية.
وُطلرد عرشة دبلوماسلّيني روس من 
الواليات املتحدة، وُفرضت عىل البنوك 
األمركّيلة قيود تتعلّق بلرشاء الديون 

الروسّية.
ورّدت روسيا بطرد عرشة دبلوماسّيني 
أمركّيني، ووّجهت تهديدات لصناديق 
تمّولهلا  حكومّيلة  غلر  ومنّظملات 
واشنطن، ومنعت عدًدا من أفراد إدارة 

جو بايدن من دخول أراضيها.

جدال بين موسكو وواشنطن بشأن أعداد الموظفين الدبلوماسيينانتحار أربعة من رجال األمن الذين تعاملوا مع »هجوم الكابيتول«

صحيفة: ابن زايد تنصت على ابن سلمان ضمن فضيحة بيغاسوس بوليتيكو: داعش ُيغرق منصة مؤيدة لترامب
 بدعايته اإلرهابية



السيادة .. العنرص المفقود
 يف الحمالت االنتخابية

بقلم/ هدهد الجنوب
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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وزعت بما تسمي نفسها “المجموعات السيادية” البوستر المرفق مع الشعار البراق “وحياة يللي 
راحوا رايحين ب 4 آب عل المرفأ نقول لإلحتالل اإليراني” إرحل”.

وذكر البوستر أيًضا : “لن نسكت عن مجزرة نيترات حزب اهلل”.

مسارات الجنوب السوري إلى أين ؟

بعد مصر .. هل يخسر إردوغان تونس ثم ليبيا ؟

كفى إستغالًل لدماء شهداء المرفأ 

بقلم/أحمد الدرزي
ل�م تك�ن معرك�ة درع�ا األخ�رة بعي�دة ع�ن 
املفاوض�ات بالن�ار الت�ي تج�ري ب�ن األطراف 
اإلقليمي�ة والدولي�ة ح�ول أفغانس�تان واليمن 
والع�راق وس�وريا ولبن�ان، والت�ي يندف�ع بها 
األمركي�ون يف رصاع م�ع الوق�ت لالنتقال نحو 
االسرتاتيجية الجديدة التي وضعوها بعد مجيء 
اإلدارة األمركية الجديدة للتفرغ لكّل من روسيا 

والصن.
تش�ّكل املنطقة الجنوبية بما تبقى من س�وريا 
بعد الحرب العاملية األوىل نقطة ضعف لها، وهي 
بمثابة الخارصة الرخوة لدمش�ق، فالحدود مع 
اململك�ة األردنّية ال تبعد أكثر م�ن 110 كم، وال 
تبع�د هذه املنطقة عن الج�والن املحتل أكثر من 

65 كم. 
ولَم يذهب من ذاكرة دمش�ق حج�م التهديدات 
الت�ي تعرَّضت له�ا، إن كان يف ح�رب حزيران/
يوني�و 1967 أو يف حرب ترشي�ن األول/أكتوبر 
1973، بعد أن وصلت قوات االحتالل اإلرسائييل 
إىل سعسع، عىل بعد 44 كم من مركز العاصمة، 

إضاف�ًة إىل دور األردن الس�لبي املُج�ر علي�ه، 
كمنطلق لتهديد الدولة السورية أمنياً يف أحداث 
ثمانينيات القرن املايض، والحرب املستمرة عىل 
سوريا حتى اآلن، والتي قادتها الواليات املتحدة 

يف الحالتن.
ل�م يك�ن اهتم�ام دمش�ق منصّب�اً ع�ىل تركيز 
قوته�ا العس�كرية يف املنطق�ة الجنوبي�ة من�ذ 
االستقالل، إال إدراكاً لحجم التهديدات الوجودية 
للكي�ان اإلرسائييل، والدور الخط�ر الذي يمكن 
ل�«ت�ل أبيب« وواش�نطن أن تؤدياه يف النس�يج 
االجتماع�ي للجن�وب ع�ر األردن، الَّ�ذي يمتلك 

وشائج عشائرية متداخلة مع سوريا.
ولَم يكن مستغرباً أن يتحرَّك املرشوع األمركي 
ب�دءاً من مدينة درع�ا، بع�د االضطرابات األوىل 
يف منتص�ف آذار/م�ارس 2011، عىل الرغم من 
ال�والء الواس�ع والعمي�ق ألهلها تجاه دمش�ق، 
التي لم تس�توعب وقتها ح�روب الجيل الرابع، 
ل خط�راً كبراً عليه�ا، بع�د أن ظهرت  م�ا ش�كَّ
س�ت غرف�ة املوك  املجموع�ات املس�ّلحة، وتأسَّ
يف األردن، الت�ي م�ا زال�ت ُتقاد م�ن قبل ضباط 

أمركي�ن وبريطاني�ن وإرسائيلي�ن وأردنين 
وخليجين، رغم إعالن إغالقها.

استطاع املرشوع األمركي التمّدد داخل النسيج 
الس�وري بدءاً م�ن درع�ا، اعتماداً ع�ىل الضّخ 
اإلعالمي واملايل الهائل لكل من قطر والسعودية 
وتركي�ا، باالعتم�اد ع�ىل إيق�اظ الهوي�ات م�ا 
قب�ل الوطني�ة يف إح�داث الرصاع�ات الداخلية، 
وباستثمار تراكم أخطاء السياسات االقتصادية 

واالجتماعية.
كان للدخول العس�كرّي الرويّس املبارش، بطلب 
من دمشق يف العام 2015، الّدور األساس يف قلب 
املعادلة امليدانية بالتنس�يق مع إيران، والكشف 
عن طبيعة الرصاع داخل س�وريا، بإظهاره عىل 
حقيقت�ه اإلقليمي�ة والدولي�ة، بعد أن س�بقهم 
األمركي�ون بالتواجد يف ش�مال رشق الفرات يف 
الع�ام 2014، بحجة مواجهة اإلرهاب والقضاء 

عىل تنظيم »داعش«.
تحّول�ت الس�احة الس�ورية إىل س�احة الرصاع 
الناهض�ة  اآلس�يوية  الق�وى  ب�ن  األساس�ية 
والواليات املتحدة التي تسعى لعدم تغير تركيبة 

النظ�ام العاملي بعد انهيار االتحاد الس�وفياتي، 
لت 4 مناطق أساس�ية يف س�وريا؛ األوىل  فتش�كَّ
من ش�اطئ البحر األبيض املتوس�ط إىل الحدود 
العراقي�ة، بع�د أن حررتها دمش�ق وحلفاؤها، 
والثاني�ة يف ش�مال غرب س�وريا تحت االحتالل 
الرتكي واملجموعات اإلس�المية املسلَّحة التابعة 
ل�ه، والثالث�ة يف ش�مال رشق الف�رات خاضعة 
لالحت�الل األمركي املب�ارش، واملنطق�ة الرابعة 
يف الجن�وب الس�وري، إذ تتطلّ�ب مصالح األمن 
اإلرسائي�يل إيجاد منطقة عازلة، أس�وًة بتجربة 

جيش أنطوان لحد يف جنوب لبنان.
ب�دأ موقف موس�كو يتغ�ّر مع مج�يء اإلدارة 
األمركية الجديدة التي أظهرت عدوانيَّة واضحة 
تج�اه روس�يا، إىل الحّد الّذي دفع ج�و بايدن إىل 
وصف الرئيس الرويس بالقاتل، ما دفع موسكو 
إىل االقرتاب أكثر من دمش�ق وطهران يف مقاربة 
املصال�ح املش�رتكة يف س�وريا، وغ�ضّ النظ�ر 
ع�ن وصول تعزيزات عس�كرية كب�رة للجيش 
الّس�وري إىل مدينة درعا وطفس، والتشديد عىل 
تسليم األس�لحة الخفيفة واملتوّسطة، وترحيل 

أس�ماء مح�ّددة إىل منطقة الش�مال الس�وري، 
يرافقه�ا كّل م�ن يرف�ض ال�رشوط الجدي�دة 

للمصالحة.
كان للق�اء بوت�ن - باي�دن يف جني�ف منتصف 
ش�هر حزيران/يوني�و امل�ايض آث�ار إيجابيَّة يف 
امللف الس�وري، ب�دأت مالمحها قب�ل االجتماع 
ببضع�ة أيام، م�ع ظه�ور التوافق ع�ىل تمديد 
مرور املساعدات الغذائية من بوابة باب الهوا يف 
منطقة إدلب لستة أشهر، مقابل إرشاف الدولة 
الس�ورية املبارش عىل توزيع هذه املساعدات يف 
مناطق س�يطرتها، والس�ماح األمركي ألنبوب 
الغ�از العربي من م�رص باملرور م�ن األردن إىل 
لبنان ع�ر س�وريا، وإق�رار املل�ك األردني عبد 
الل�ه الثاني بعد زيارته لواش�نطن ب�أنَّ الرئيس 
بش�ار األس�د باٍق لفرتة طويل�ة، ورضورة رفع 
العقوبات التي يتحّملها الشعب السوري وحده.
يف ه�ذه الّظروف، تح�رك الجيش الس�وري من 
جدي�د لتأم�ن خارصت�ه الرخ�وة يف الجن�وب 
الس�وري، وتقليص التهديد اإلرسائييل املستمر، 
وتأم�ن املنطق�ة بإخالئها من املس�ّلحن الَّذين 

يشّكلون تهديداً مس�تمراً إلعادة تنشيط حركة 
الح�دود األردني�ة الس�ورية، وخصوص�اً بع�د 
االنفت�اح األردن�ي امل�دروس دولياً مع س�وريا، 
وع�ودة حركة التج�ارة عره، م�ا يخلق فرصة 

لتنشيط االقتصاد السوري شبه املتعّثر.
ما زال ملّف الجنوب السوري معّقداً بتشابكاته 
اإلقليمية والدولية. ومن الّصعب التكّهن بإعادة 
الس�يطرة الكامل�ة لدمش�ق ع�ىل كل املناط�ق 
قريباً، وخصوصاً أن »إرسائيل« تعيش قلقاً من 
إع�ادة تكرار تجربة تحرير الجن�وب اللبناني يف 
الجوالن، وه�ي تراقب التحوالت الدولية، ونزوع 
الواليات املتحدة نحو التخّفف من أعباء منطقة 
غرب آسيا، وإمكانية العودة إىل االتفاق النووي 
ب�ن واش�نطن و«تل أبي�ب«، ومج�يء بكن إىل 
دمش�ق، والتي أحيت بشكل الفت إعالمياً ذكرى 
م�رور 65 عاماً عىل عالقاتها الدبلوماس�ية مع 
العاصمة الس�ورية. كل ذلك يدفع إىل اعتبار ما 
يحص�ل يف الجن�وب خط�وة جديدة عىل مس�ار 
استعادة السيطرة عليه بش�كل كامل، بانتظار 

املزيد من تغّر املعادالت الدولّية واإلقليمّية.

بقلم/حسني محلي
مع الفارق بن »إخ�وان« مرص و«نهضة« تونس، لم 
تتأخر أنقرة يف الرّد عىل مواقف الرئيس التونيس قيس 
س�عّيد، واعترتها »انقالباً ع�ىل الديمقراطية وإرادة 
الش�عب التون�يس«، ناس�ية أن ه�ذا الش�عب انتخب 
سعيد بنسبة 73٪ يف مقابل 12٪ ملرشح »النهضة« يف 

انتخابات ترشين األول/أكتوبر 2019. 
ومع الرتاج�ع امللحوظ يف لهجة الهج�وم، ومحاوالت 
الرئي�س الرتكي رج�ب طي�ب إردوغ�ان التهدئة مع 
الرئيس س�عيد عر وس�اطة األمر القطري تميم آل 
ثان�ي، ال�ذي اّتصل بالرئي�س التون�يس )بعدها بيوم 
سافر وزير الخارجية السعودي إىل تونس(، فالجميع 
يع�رف أن إردوغان ال، ولن يتقّبل بس�هولة خس�ارة 

ثانية بعد خسارة مرص. 
وه�و م�ا ق�د يدفع�ه إىل املن�اورة والتكتي�ك )م�ع 
ترصيح�ات الغن�ويش الذي اع�رتف بارت�كاب حزبه 
األخطاء، واس�تعداده للحوار مع الرئيس سعيد( بعد 
فشل مخططه يف مرص، عقائدياً وسياسياً وتاريخياً، 
« محمد مريس يف 3  عندما أطاح الس�ييس »اإلخوَنجيَّ
تموز/يولي�و 2013، ث�م أطاح العس�كر حليَفه عمر 

البشر يف نيسان/أبريل 2019. 
ويب�دو واضح�اً أن م�رص س�عيدة ج�داً بما ق�ام به 
الرئيس س�عيد، ه�ذا بالطب�ع إن لم تكن مس�بقاً يف 
ص�ورة التحض�رات للتخلص من »النهض�ة« و آثار 
حكمها لتونس طوال الس�نوات الع�رش املاضية، ولو 
عر التحالفات الضعيفة مع أحزاب أخرى اس�تغلتها 
والعلني�ة،  الرسي�ة  أهدافه�ا  لتحقي�ق  »النهض�ة« 
بم�ا يف ذلك س�فر اآلالف من الش�بان التونس�ين إىل 
تركي�ا ومنها إىل س�وريا للقتال يف صف�وف الفصائل 

اإلرهابي�ة، ومنه�ا »داعش« و«الن�رصة« وأمثالهما. 
وه�و حال اآلالف من مواطني الدول العربية األخرى، 
ويف مقدمتها الس�عودية، عندما كانت يف خندق واحد 
مع س�ائر الدول العربي�ة وتركيا للقتال ض�د الدولة 
السورية، التي ما زالت هدفاً لكل التحركات اإلقليمية، 

بما فيها تطورات تونس ونتائجها املحتملة. 
لق�د اس�تعجلت أنظم�ة الخلي�ج تقدي�م ملي�ارات 
ال�دوالرات م�ن املس�اعدات إىل الرئي�س عبدالفت�اح 
الس�ييس بعد إطاحت�ه »اإلخوان« ملنعه م�ن التقارب 
مع دمش�ق، وخصوص�اً أن الري�اض واملنام�ة وأبو 
ظب�ي أعلنت »اإلخ�وان« تنظيماً إرهابي�اً، ومن دون 

أن يمنعه�ا ه�ذا اإلعالن من االس�تمرار يف التنس�يق 
والتعاون مع الدوحة وأنقرة لدعم الفصائل اإلخوانية 
املسلحة يف سوريا حتى حزيران/يونيو 2017 عندما 
قطع�ت هذه العواص�م، ومعه�ا القاه�رة، عالقاتها 
الدبلوماس�ية بالدوحة. وجاء الرد رسيعاً من الرئيس 
إردوغان، الذي أرس�ل جيش�ه إىل قط�ر لحمايتها من 
شقيقاتها الخليجية، وحكاياتها ليست أقل إثارة من 
حكاي�ات »ألف ليلة وليلة«. فعىل الرغم من املصالحة 
القطرية مع القاهرة، ومساعي األمر تميم للوساطة 
بن السييس وإردوغان، فإن الخالف بن الدوحة وأبو 
ظبي ما زال مستمراً، وإىل أن تحسم الرياض موقفها 

النهائي حيال هذا الخالف، أي املنافس�ة الش�خصية، 
وكانت قبلها بن »الشابن« محمد بن سلمان وتميم 

آل ثاني، وهم جميعاً يدورون يف الفلك األمركي.
وم�ع أن الوقت م�ا زال مبّك�راً للحديث ع�ن النتائج 
املحتَمل�ة ملا قام وس�يقوم به الرئيس قيس س�عيد، 
املدع�وم من الجيش والقوى األمنية، فالجميع يعرف 
أن الح�د م�ن دور »النهضة« وإبعاَدها عن الس�لطة 
التط�ورات  ع�ىل  بأخ�رى  أو  سينعكس�ان بص�ورة 
املحتمل�ة يف ليبيا، عر اس�تمرار مس�اعي املصالحة 
فيه�ا، أو من دون ذلك. فالفصائل املس�لحة، املعتدلة 
منه�ا واملتطرفة، ه�ي جميعاً تحت املظل�ة الرتكية، 

وتراق�ب الوض�ع ع�ن كث�ب يف تون�س، ألن تك�رار 
ي  تجربة مرص هناك س�يضع ه�ذه الفصائل بن فكَّ
التحال�ف املرصي – التونيس، وس�يكون مدعوماً من 
دول أوروبي�ة، أهمها فرنس�ا واليون�ان، والحقاً من 
دول أخ�رى ال ُتخفي انزعاجها م�ن مقوالت الرئيس 
إردوغ�ان وترصفاته ذات الطابَع�ن الديني والقومي 

التاريخي، أي العثماني.
ويف الس�ياق، يعرف الجميع أن ما س�يحّققه الرئيس 
قي�س س�عيد وفريق�ه الس�يايس والعس�كري م�ن 
نجاح�ات عملية يف طريق املعالج�ة الرسيعة ألزمات 
تونس الصحي�ة واالقتصادية واملالي�ة واالجتماعية، 

هو الذي سيحّدد مسار املرحلة املقبلة، وانعكاساتها 
عىل مجمل الحسابات اإلقليمية والدولية.

يبقى الحكم يف النهاية للشعب التونيس، يف كل فئاته، 
ألنه هو الذي س�يقرر مصر ب�الده. ويبدو أنها كانت 
وما زالت س�احة للرصاعات الخفية واملكشوفة، كما 
هي الحال يف ليبيا، وبِنَسب أقل يف الجزائر والسودان، 
وهي قريبة من الس�احات التي تنشط فيها »داعش« 
و«القاعدة« و«بوكو ح�رام«، ومجموعات مماثلة يف 
مايل وتش�اد والنيجر ونيجريا والصوم�ال وبوركينا 
فاس�و، الت�ي تض�ع م�ن أجله�ا ال�دول اإلمريالي�ة 

واالستعمارية عدداً من الخطط. 
أقامت أنقرة بدورها عالقات واس�عة ومتنوعة بهذه 
الدول بعد أن افتتحت س�فاراتها يف 45 دولة أفريقية، 
وزار الرئي�س إردوغ�ان عدداً كبراً منه�ا، يف محاولة 
منه ملنافس�ة األدوار الفرنسية واإليطالية واألوروبية 
االس�تعمارية التقليدي�ة، وه�و يق�ول »إن ب�الده لم 

تستعمر أياً من هذه الدول«.
يأتي كل ذلك مع اتهام�ات املعارضة الرتكية للرئيس 
�عية، عس�كرياً  إردوغ�ان ب�«انتهاج سياس�ات توسُّ
وسياس�ياً واقتصادي�اً واس�تخبارياً«، ليس فقط يف 
الجغرافي�ا العربي�ة واألفريقية، بل حت�ى يف البلقان 
والقوق�از وآس�يا الوس�طى، »وحي�ث وطئ�ت أقدام 
العثمانين«، والقول للرئيس إردوغان نفس�ه. وأثبت 
الس�نوات العرش املاضي�ة أنه جاّد يف ه�ذا املوضوع، 
وإالّ لَم�ا كان الوضع يف تون�س، وقبلها مرص، ضمن 
اهتمامات�ه، وألن الهزيم�ة هناك س�تعني الرتاجع يف 
مواق�ع أخ�رى، ويف مقدمتها ليبيا، ثم س�وريا، التي 
كانت منه�ا البداي�ة، وبخس�ارتها يخ�رس إردوغان 

بقلم/ عدنان عالمه
أواًل وبعي�ًدا عن هذا اإلس�تغالل الس�يايس الال 
أخالق�ي واملنح�ط لفاجع�ة إنفج�ار أو تفجر 
العنر رقم 12؛ أتقدم يف الذكرى الس�نوية األوىل 
للفاجعة من أهايل الشهداء بأحر التعازي ومن 

أهايل الجرحى واملترضرين باملواساة.
رفًض�ا  يرفض�ون  الش�هداء  أه�ايل  إن  ثانًي�ا: 
تاًم�ا إس�تغالل دم�اء أبنائهم خدم�ة ألجندات 
خارجي�ة واضحة ج�ًدا للنفخ مج�دًدا يف أبواق 
الفتن�ة والتحريض ضد مكون س�يايس لبناني 
ل�ه ممثلي�ه يف الن�دوة الرملاني�ة؛ فقضيته�م 
تنح�رص يف معرفة حقيق�ة واحدة فقط ال غر 
: “الحقيق�ة املج�ردة وبعيًدا عن إي إس�تغالٍل 
س�يايس. فالفاجع�ة أصابت جمي�ع مكونات 
املجتم�ع اللبنان�ي واملصيبة جمعته�م؛ وتريد 
الجهات الخارجية وعىل رأس�ها أمريكا وبعض 
عمالئها يف الداخل تنفيذ أجندات لتنفيذ الفوىض 
وإس�قاط النظام اللبناني باللعب عىل مشاعر 
املفجوعن من أهايل الش�هداء لإلنتفاض بوجه 

حزب الله وتحميله مسؤولية تفجر املرفأ.
1- الكذبة األوىل : املجموعات السيادية

يف الش�كل لقد تم تصميم بوسرت الدعوة بشكل 
إح�رتايف بحي�ث وضع�ت كلمت�ي املجموع�ات 
الس�يادية عىل اللون األحمر م�ن العلم اللبناني 
للتأث�ر ع�ىل ال�رأي الع�ام اللبنان�ي. ويف فرتة 
املضم�ون فإنن�ا ل�م نس�مع أي إع�رتاض عىل 
خرق السيادة اللبنانية من قبل أمريكا وفرنسا 
والكي�ان الغاص�ب يف األح�داث التالية حس�ب 

التسلسل الزمني الرتاجعي :-
1- التدخ�ل الفرن�يس األمريك�ي الس�عودي يف 

تشكيل الحكومة اللبنانية.
2- خ�رق الع�دو الصهيوني للس�يادة اللبنانية 
بش�كل يوم�ي وإس�تعمال األج�واء اللبناني�ة 

للعدوان عىل س�وريا وخط�ف الرعاة وقطعان 
املاش�ية وآخرها كان أول من أَمس حيث رسق 

جنود العدو أكثر من 100 رأس ماعز.
األمريكي�ة  الوصاي�ة  س�فرتي  خ�رق   -3
والفرنس�ية الس�يادة اللبناني�ة بس�فرهما إىل 
الس�عودية لبحث تش�كيل الحكومة اللبنانية. 
وتفق�دت س�فرة الوصاي�ة األس�واق للتأك�د 
من فعالية سياس�ة إفقار لبن�ان. و قد خرقت 
معاه�دة فيينا وتج�اوزت صالحياتها بقيامها 
بزيارات مكوكي�ة لقائد الجيش اللبناني وقادة 

األجهزة األمنية اللبنانية.

الش�أن  يف  املب�ارش  االمريك�ي  4-التدخ�ل 
الداخ�يل اللبنان�ي بش�كل س�افر والعم�ل عىل 
إس�قاط النظ�ام اللبنان�ي. فق�د ه�دد جورج 
بومبي�و وجيف�ري فيلتم�ان لبن�ان باإلختيار 
ب�ن الفق�ر الدائ�م أو اإلزدهار املحتم�ل إذا لم 
يت�م تأليف الحكوم�ة اللبناني�ة وفًقا للرشوط 
األمريكيةوالتعه�د بتنفي�د األجن�دة األمريكية 

بحذافرها.
5- دف�ع األم�وال الطائلة لتحري�ض اللبنانين 
ض�د بعضه�م وإلس�قاط النظ�ام يف لبنان عر 
 .NGO ‘Sالجمعي�ات املدني�ة والت�ي تع�رف ب

فاع�رتف فيلتم�ان بدف�ع 600 ملي�ون دوالر 
لتش�ويه صورة حزب الله؛ كم�ا اعرتف ديفيد 
هي�ل بدفع 10 ملي�ارات دوالر لهذه الجمعيات 

لقلب النظام يف لبنان ومواجهة حزب الله.
6-وق�د ش�كلت أمري�كا أول خلي�ة إرهابية يف 
جرود الضني�ة بإرشاف وتنس�يق تام ومبارش 
م�ع اجه�زة املخابرات. وقد حرضت الس�فرة 
األمريكي�ة برفق�ة املدعي�ة العام�ة األمريكية 
بصورة عاجل�ة إىل القرص الجمهورية مبارشة 

بعد مقتل كافة أفراد املجموعة اإلرهابية.  
2- الكذب�ة الثانية: “رايح�ن ب4 آب عل املرفأ 

لنقول لإلحتالل اإليرانى إرحل”
لنتف�ق جميًع�ا ع�ىل معن�ى اإلحت�الل أواًل يف 
القان�ون الدويل لنؤك�د أو ننفي وج�ود إحتالل 
إيران�ي أم ال؛ وه�ذا ه�و تعري�ف اإلحت�الل يف 

القانون الدويل :-
 ‘تن�ص املادة 42 من الئح�ة الهاي لعام 1907 
ع�ىل ما ي�يل “تعت�ر أرض الدول�ة محتلة حن 
تكون تحت الس�لطة الفعلية لجيش العدو. وال 
يش�مل االحتالل س�وى األرايض التي يمكن أن 

تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها”.
وتنص امل�ادة الثانية املش�رتكة م�ن اتفاقيات 
ه�ذه  أن  ع�ىل   1949 لع�ام  األرب�ع  جني�ف 
االتفاقي�ات ترسي ع�ىل أي أرض يتم احتاللها 
أثناء عمليات عدائية دولية. كما ترسي أيًضا يف 
الحاالت الت�ي ال يواجه فيها احتالل أرض دولة 

ما أي مقاومة مسلحة.
الكذبة الثالثة: “لن نس�كت عن جريمة العرص 

مجزرة نيرتات حزب الله”
إن رب�ط النيرتات بحزب الله ه�ي إلثارة الفتنة 
والتحري�ض الطائف�ي واملذهبي ض�ده. وهذه 
التهم بدأت مع إنفجار أو تفجر املرفأ املشؤوم. 
وقد إستغلت السفارة األمريكية فشل املنظمات 
غ�ر الحكومي�ة لتأليب الراي الع�ام ضد حزب 
الل�ه فيما س�مي بث�ورة 17 ترشين؛فضغطت 
عليه�م للعمل بكل ما لديه�م من قوة لتجييش 

الشعب ضد حزب الله قبل الرابع من آب.
وال بد من اإلش�ارة بأن التحريض الال مس�ؤول 
وإثارة الفتن بش�كل يهدد السلم األهيل يعاقب 
علي�ه القانون الذي يج�ب أن يتحرك فوًرا دون 
الحاج�ة إىل تقدي�م أي ش�كوى. وتعت�ر ه�ذه 
الدع�وة بمثاب�ة إخبار للجه�ات االمنية املعنية 
ألنها تهدد الس�لم األهيل باس�تعمال معلومات 

غر دقيقة وغر صحيحة بقصد الفتنة.

م�ن خ�الل متابع�ة ورص�د ألغل�ب الحم�الت االنتخابي�ة للكتل 
السياس�ية االساس�ية نجد انها تطرح عناوي�ن برّاقة كمحاربة 
الفس�اد و زيادة اس�تثمارات القطاع الخاص و الحد من العمالة 
االجنبية وإحالل العمالة العراقية بدالً عنها وغرها من العناوين 
الت�ي تدغدغ هم�وم املواط�ن اليومية و تق�ّدم له أم�اًل يف واقعه 

الحياتي و املعييش.
كل ذل�ك ه�و من طبيعة أية حملة انتخابية لكتلة سياس�ية ما و 

التي تحاول اجتذاب اوراق االفرتاع لصالحها.
ولك�ن االهم يف األم�ر هو تغاف�ل املطلب الوطن�ي األكيد بخروج 
الق�وات املحتلة من العراق و ِتْبيان طبيعة اتفاقات الكاظمي مع 

رعاة االحتالل بخصوص ما تم مؤخراً يف واشنطن.
ع�دم املصارحة بن الجمهور و بن بعض الكتل السياس�ية التي 
اص�درت بيانات ترحيب باتفاق الكاظمي مع االمركان هو محل 

استفهام عن فقدانها ألية حنكة سياسية.
من بوادر فقدان هذه الحنكة هي االمور التالية:

- تم اس�تخدام ثقل ه�ذه الكتل السياس�ية الجماهري يف تمرير 
صفقة الكاظمي كرئيس للوزراء بضغط من التيار الصدري الذي 

ُيحرك خيوط الشارع الترشيني
- تكتف�ي ه�ذه الكت�ل باالدان�ات و االس�تنكارات ع�ىل خطوات 

الكاظمي الحكومية دون أن يعر لها أي اهتمام
- تمري�ر قوان�ن مجحف�ة ترض بالش�عب العراق�ي كرفع قبمة 
ال�دوالر و س�كوتها عن من�ح الكاظمي لهب�ات مالي�ة اىل اقليم 

كردستان يف مخالفة قانونية رصيحة
- التماهي مع دور الكاظمي يف تمرير صفقات اقليمية مشبوهة 
تح�اول ان تضع مقدرات العراق بي�د دول عربية لها ارتباطات و 

مصالح مع الكيان الصهيوني
- س�كوت هذه الكتل عن إفشال االتفاقية االسرتاتيجية العراقية 
الصيني�ة ومجاراته�ا ملوقف الص�در يف عدم اس�تجواب اي وزير 
تشوب وزارته ملفات فساد و كذلك الحال عن ملف البنك املركزي.
- ع�دم تضم�ن اع�ادة املفس�وخة عقودهم م�ن ابناء الحش�د 

الشعبي يف املوازنة العامة
- س�كوت ه�ذه الكتل عن القص�ف االمرك�ي الصهيوني االخر 

ملواقع الحشد الشعبي يف النجف االرشف.
الحنكة السياس�ية مطلوبة يف املرحلة املقبلة ورس�م التحالفات 

البناءة أهم لحفظ العراق من الضياع.
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الشرطة ينهي صفقة المواس ويقترب
 من التعاقد مع معلول 

توصلت إدارة نادي الرشطة التفاق 
نهائي مع العب املنتخب الس�وري 
محمود امل�واس لتمثي�ل الفريق يف 

املوسم املقبل.
وقال مص�در مقرب من إدارة نادي 
الرشط�ة إن »املفاوضات مع العب 
املنتخ�ب الس�وري محم�ود مواس 

وصلت ملراحل نهائية«.
وأوضح: »هناك توافق بني الطرفني 
وانخ�راط  الصفق�ة  إكم�ال  ع�ى 
الالع�ب يف وق�ت مبك�ر بالفري�ق 
للموس�م  التحض�ر  يف  واملب�ارشة 

املقبل«.
تف�اوض  »اإلدارة  أن  إىل  وأش�ار 
س�يكون  دولي�ا  محلي�ا  مهاجم�ا 
صفقة املوس�م يف حال ت�م االتفاق 

بشكل نهائي مع الالعب«.
وكش�ف أن »إدارة الرشطة تس�عى 
إلتم�ام الصفق�ة وخل�ق حالة من 

االستقرار املبكر داخل الفريق«.
يش�ار إىل أن الرشط�ة أعلن يف وقت 
س�ابق تعاق�ده م�ع ثنائ�ي فريق 

الطلبة أمر صباح ومحمد جفال.
ن�ادي  ادارة  أك�دت  ذل�ك  اىل 

امل�درب  أن  الرشط�ة 
التون�ي نبي�ل معلول س�يصل اىل 
القادم�ني  اليوم�ني  خ�الل  بغ�داد 
لالتف�اق ع�ى بن�ود عق�د تدري�ب 

فريقها الكروي.
وق�ال غال�ب الزام�ي عض�و ادارة 
نادي الرشطة ان معلول س�يصل 

بغ�داد خالل اليوم�ني املقبلني وذلك 
بع�د أن ت�م االتف�اق مع�ه مبدئي�ا 

لقيادة القيثارة يف املوسم املقبل.
وأضاف الزامي؛ أن معلول سيحرض 
اىل بغ�داد ويجتمع مع االدارة ويرى 
الوض�ع يف بغداد ليت�م بعدها ابرام 

العقد معه رسمياً.
واش�ار اىل ان امل�درب التوني ابدى 
رغبته يف قيادة فريق الرشطة كونه 
يعلم قيمة هذا النادي الكبر، مؤكدا 
أنه يف حال تم إبرام العقد س�يبارش 
بالتدريب�ات وتهي�ئ ل�ه االدارة كل 

أساليب النجاح.
ولم تج�دد ادارة الرشط�ة للمدرب 
الرصبي الكس�ندر اليتش الذي قاد 
الس�ابق وحقق  الرشط�ة املوس�م 
مع�ه املرك�ز الراب�ع يف ترتيب فرق 

الدوري املمتاز.

يوم�اً بعد آخ�ر، تتض�ح اس�تعدادات دول العال�م واختصاصاتها 
الرياضي�ة وعملها املُتقن، فقد أف�رز أوملبياد طوكيو 2020  العديد 
من النم�اذج الرائعة يف العمل الريايض املتمّي�ز حّد التخّصص كما 
فعلت تلك الدولة الصغرة بمساحتها وسكانها الكبرة بانجازاتها 
عى مستوى عروس األلعاب بامتياز، ونحن نراقب الذهب والفضة 
والربون�ز ُتطرِّز ُص�دور رياضييها األبطال الذين ُيحس�ب لهم ألف 

حساب يف عالم ألعاب القوى اليوم وُهم مدرسة كبرة بحق.
رصدن�ا أيض�اً تألّ�ق العديد م�ن البلدان مث�ل فنزوي�ال يف األلعاب 
القتالي�ة ويف رف�ع األثقال وألع�اب القوى أيضاً، بلدان ليس�ت من 
تصني�ف أغنياء العالم، ولكن لحس�ن حّظهم أنهم ُوِجدوا يف املكان 

الصحيح والزمن كذلك!
رأين�ا بعثة مرصية كبرة ج�داً ُتبدع يف كرة الق�دم واليد والطائرة 
والس�لة والرماية واملب�ارزة وتضع بصمتها كُمناف�س وإن لم تنل 
امليدالي�ات، وصّفقنا ملنتخب البحرين بكرة الي�د وهو ُيقارع كبار 

العالم.
اس�عدنا الذهب القطري بامتياز، وما زلنا ننتظر املزيد من البلدان 
العربية املش�اركة يف األوملبياد مع بدء فعاليات املصارعة واملالكمة 
واأللعاب القتالية األخرى، يف الوقت الذي أنهينا فيه مشاركة بائسة 
لم تفصح عن نفس�ها بأي ش�كل من االش�كال وغاب�ت أو ُغّيبت 
وس�ط آهات وحرسات جماهرن�ا وخيبتها الت�ي تابعت الخروج 
الصعب للعداء العراقي طه حسني ومن قبله توديع الجّذاف محمد 
رياض والرامية فاطمة عباس الذين غادروا بُخفي حنني، ونتمّنى 

أن ال تذهب املشاركة من دون فائدة الدرس عى أقل تقدير.
ُمنح األندية واالتحادات

شّكلت ُمنح األندية واالتحادات الرياضية واحدة من أكرب معوّقات 
العم�ل الريايض لدينا ال�ذي يرتبط بطريقة )الرعاي�ة الحكومية( 
فق�ط كمصدر وحي�د أوالً أخراً من دون أن نش�هد بادرة حقيقية 
لوقف هذه الفرضية التي اسهمت اىل حدود بعيدة يف تأّخر وتراجع 
رياضتنا، بل وتحزّبها، عى مدار س�نتني وما زالت تداعيات املوازنة 
وس�وء فه�م القوان�ني والصالحيات هو س�يد املوق�ف، ليتم بذلك 
تدوير ُمنح األندية واالتحادات ورصفياتهم عرب مؤسسات متعّددة 
ب�� »روتني إداري« ُمهلك ما بني الربملان ولجنة الش�باب والرياضة 
ووزارة املالية ووزارة الشباب واللجنة األوملبية وديوان الرقابة الذي 
يخض�ع كل دينار ُيرصف للتصنيف بني الرواتب واملُنح التش�غيلية 
األخرى للعم�ل، ويتواصل التأخ�ر كنتيجة طبيعية ج�داً لطلبات 
وديون العامني املنرصمني ولصعوبة آلية العمل وشمول عدد هائل 
م�ن األندية باملنح وحت�ى االتحادات، وباملجمل ف�إن ما ُيرصف ال 

يغّطي طلبات الرواتب واملكافآت وبعض االحتياجات الرضورية.
م�ع كل ذلك ومع الحديث عن االس�تثمار ومنافذه إال أن الحلول ال 
تبدو متي�رّسة ونحن نعيش بوناً شاس�عاً يفصلنا ع�ن العالم من 
حولنا الذي نش�اهد ونرص�د تقّدمه وال نبادر للعم�ل بهذه العوملة 

املفيدة!
معسكر إسبانيا

انته�ت عملية التعاقد مع م�درب كبر ملنتخبن�ا الوطني عى خر 
والحم�د الله، وإن كّن�ا ال نملك ناصية الوق�ت لتعيننا يف التحضر 
وتأهيل املنتخب، وكل ما نحتاجه معسكرات متيرّسة تتم بسهولة 

ومباريات ودية مناسبة وتهيئة الالعبني نفسياً وبدنياً من جديد.
بالتأكي�د ه�ذه الحقائق لن تك�ون غائبة أب�داً عن ذهني�ة املدرب 
الهولن�دي ديك أدفوكات، ومن يعمل معه، ولكن ما ش�ّتت أنتباهنا 
هو اإلرصار عى إقامة املعسكر يف إسبانيا مع كل الظروف املعّقدة 
لدخولها واملبارشة بمعس�كر للمنتخب فيه�ا، وكان من األجدر لو 
عملنا املعس�كر الرسيع يف تركيا وأية دولة آسيوية أخرى تحرّضنا 

ونستفيد من عنرص الوقت فيها اىل أبعد الحدود.
ق�د ال يريض هذا ال�كالم بعض املتابع�ني، ولكنه أج�در وال نقوله 
اعتباطاً، فهناك اعتبارات األرض البديلة وغياب الجمهور وطريقة 
اللع�ب وتجميع الالعبني وتاليف س�لبيات املرحل�ة املاضية، كل ذلك 
البّد أن يؤَخذ يف الُحس�بان، وليس مجرّد التباهي بمكان املعس�كر 

وتقّدم الدولة التي يقام عى أرضها كروياً.

عرب األولمبياد وروتين الُمنح!

تعاقدت الهيئ�ة اإلدارية لنادي الطلبة، مع العبي 
النجف عي صالل ومحمد موىس، لينضما رسميا 

للفريق يف املوسم املقبل.
وقال املنسق اإلعالمي لنادي الطلبة رياض هادي 
»اإلدارة أبرم�ت صفقتني جديدت�ني بالتعاقد مع 
ثنائي النجف عي صالل واملدافع محمد موىس«.

وأوضح أن الصفقت�ني متفق عليهما مع الجهاز 
الفن�ي للفري�ق، ومش�ًرا إىل أن هن�اك مجموعة 
أخرى م�ن الالعبني س�يتم التعاق�د معهم خالل 

األيام املقبلة.
وأك�د ه�ادي أن إدارة النادي تراهن عى تش�كيل 

فريق قادر عى املنافسة يف املوسم املقبل.
يش�ار إىل أن ثالثة العبني من الركائز األساس�ية 
غ�ادروا صفوف الطلبة وه�م محمد جفال وأمر 

صباح اللذي�ن التحقا بالرشطة 
فيما انتق�ل محمد كريم إىل 

النفط.

عل�ق الخبر الري�ايض واملدرب الك�روي، حارس محمد، عى تس�مية 
الهولندي، ديك ادفوكات، مدربا للمنتخب الوطني العراقي.

وقال محم�د إن »العمر الكبر مل�درب املنتخب الجدي�د الهولندي، ديك 
ادف�وكات، ليس مش�كلة أبدا بل العكس س�يكون لدي�ه تراكم خربات 
كبر وبالتايل يخدم ويطور األداء الفني للمنتخب«، مبينا أن »املش�كلة 
الكب�رة ه�ي ضيق الوقت وقلته فأن اي مدرب كبر مهما كان إس�مه 
غر ادفوكات ال يستطيع أن يبني ثمار عمله بفرتة قصرة بسبب عدم 

معرفة إمكانيات االعبني التفصيلية«.
وأض�اف أن »املدرس�ة الهولندية هي ج�زء من املدرس�ة االوربية التي 
تداف�ع بقدر مهاجمتها و االس�لوب التكتيكي الع�ايل، وهنا اعتقد اننا 
امام مش�كلة عدم مقدرة الالعب العراقي حاليا عى أداء هذا األسلوب 

الحديث«. ولفت إىل أن »اس�تغناء التطبيعية يع�د خطأ رغم انخفاض 
أداء املنتخ�ب م�ع كاتان�ش يف املباري�ات األخ�رة بالتصفي�ات و هذا 
يشء طبيعي يحدث يف أداء الفرق بني فرتة وآخرى واس�تغرب نس�يان 
التطبيعي�ة نتائج كاتانش وهو كان ثال�ث أفضل مدرب من حيث عدد 

الخس�ارات بالفرتة املاضية«.
وأكد أنه »كان يجب عى التطبيعية منح وقت أكرب لكاتانش والجلوس 

معه ملناقشة االخفاقات الفنية وتدارس سبل حلها«.
وخت�م محم�د بأن »م�رشوع الصعود ل�كأس العالم لي�س عن طريق 
العم�ل الفن�ي فقط وانما عن طري�ق تكاتف الجميع واالس�تفادة من 
تجارب الدول الناجحة بمجال كرة القدم من حيث التخطيط السليم و 

وضع االسرتاتيجيات العلمية«.

أفصح نادي القاس�م لكرة الق�دم، عن مدربه 
الجدي�د لقيادته يف املوس�م املقب�ل، وكادره 

املساعد.
وق�ال رئيس الن�ادي، حس�ني الكعبي، إن 
»إدارت�ه توصلت إىل اتفاق بتس�مية احمد 

دح�ام مدرباً لنادي القاس�م خالل املوس�م 
املقب�ل بع�د االتفاق مع�ه ع�ى كل التفاصيل 

املالية و الفنية«.
واضاف الكعبي، ان »الكادر املساعد سيتألف 

من محمد صهيب وقاس�م جلعوط ومحمد 
عبد السادة مدربا لحراس املرمى«.

ولفت إىل أن »إدارة القاس�م اتفقت مع 
املدرب الجديد و الذي س�يعلن رسميا 

عنه يف الس�اعات املقبلة بعد رفض 
مدرب نادي القاسم  السابق قيص 
من�ر تجديد العقد وقي�ادة النادي 

ملوسم آخر«.

اعلن�ت الهيئ�ة االداري�ة لن�ادي اربيل، 
تس�مية املدب طه قادر رس�مياً لقيادة 

فريقها الكروي يف املوسم املقبل.
وق�ال ريب�ني رم�زي املنس�ق االعالمي 
للن�ادي إن »االدارة اجتمع�ت وق�ررت 
تس�مية طه ق�ادر مدرب�اً لفريق نادي 
اربيل الذي سيش�ارك يف الدوري املمتاز 
ان  واض�اف   .»2022-2021 للموس�م 
»ق�ادر س�يبدأ بتهيئ�ة واع�داد الفريق 
بع�د التعاقد مع العبني ج�دد والتجديد 
ان  رم�زي  وتاب�ع  اخري�ن«.  لالعب�ني 

»االدارة تس�عى الظه�ار فري�ق اربي�ل 
بشكل جيد يف منافسات الدوري املوسم 
املقبل وس�توفر للم�درب والالعبني كل 

االحتياجات بغية انجاح مهمتهم«.

الطلبة يضم العبين من النجف  

كش�ف مصدر يف وزارة الش�باب والرياضة العراقية، 
عن إبرام الوزارة اتفاقا مع نادي برش�لونة االسباني 
لالرشف ع�ى تطوير قدرات الفئ�ات العمرية يف كرة 
القدم. وق�ال املصدر انه »بعد االتفاق مع إدارة نادي 
برش�لونة من قبل وزارة الشباب والرياضة بشخص 
الكابت�ن عدن�ان درج�ال والهيئة التطبيعي�ة التحاد 
الك�رة املتمثل�ة بأي�اد بنيان، تق�رر تطوي�ر الفئات 
العمرية وفق اسلوب املدرسة األوروبية لكرة القدم«.
وب�ني ان »اله�دف من ذلك ه�و بناء جي�ل قادر عى 
تمثي�ل املنتخب�ات الوطنية يف اق�وى املحافل العاملية 

السيما وان العراق والد للمواهب الكروية«.
يش�ار اىل ان وزير الش�باب والرياضة عدنان درجال، 
ورئي�س الهيئ�ة التطبيعي�ة أي�اد بني�ان، غ�ادرا اىل 
اس�بانيا واتفقا م�ع املدرب الهولن�دي ديك ادفوكات 
لقي�ادة املنتخب العراقي لك�رة القدم حيث تم توقيع 

العقد هناك.

العراق يتفق مع برشلونة 
على تطوير المواهب الكروية

قادر مدربًا لكرة اربيل 

دحام مدربًا لنادي القاسم 

حارس محمد يشيد بتسمية ادفوكات مدربا للمنتخب 

محمد حمدي

أوض�ح م�درب ن�ادي القاس�م 
الس�ابق قيص من�ر، حقيقة 
لتدريب  وجود مفاوض�ات 

نادي الرشطة و امليناء.
»ال  ان�ه  من�ر  وق�ال 
توج�د اي مفاوضات 
الرشطة  أندي�ة  م�ع 
واملين�اء كما يش�اع 
وس�ائل  بع�ض  يف 
االعالم حول التعاقد 

معهم للتدريب«.
واض�اف ان�ه »بع�د 
انته�اء مهمت�ه م�ع 
نادي القاسم ونجاحه 
الكرة  ب�دوري  ببقائ�ه 
املمت�از فإن�ه س�يدرس 
ل�ه  س�يقدم  ع�رض  اي 
كادره  م�ع  بالتش�اور 
املس�اعد قبل أي اتفاق 
ف�رق  م�ن  اي  م�ع 

الدوري املمتاز«.
أن قيص منر  يذكر 
قد أحرز لقب دوري 
الدرج�ة األوىل مع 
ع�ام  الديواني�ة 
و  ليع�ود   2017
املوس�م  يدرب�ه 
لك�ن رسعان ما 
وأرشف  ترك�ه 
ن�ادي  ع�ى 
ال�ذي  القاس�م 
مه�ددا  كان 
و  بالهب�وط 
نج�ح  بالفع�ل 
النادي  بالبق�اء 
الحي بالدوري 

املمتاز.

منير ينفي 
التفاوض 

لتدريب
 الميناء

الهيئ�ة  يف  املس�ابقات  لجن�ة  اعلن�ت 
لك�رة  العراق�ي  لالتح�اد  التطبيعي�ة 
الق�دم، ع�ن وصولها لع�دة مقرتحات 
اهمه�ا تأجي�ل ال�دوري العراقي لحل 
مش�كالت التعاقد. وذك�رت اللجنة أنه 
»بعد اجتماعنا بممثي النادي توصلت 
تأجي�ل  اهمه�ا  مقرتح�ات  ع�دة  إىل 
ال�دوري لغاية األول م�ن ترشين االول 
املقب�ل«، مبينة أن ذلك »لفس�ح املجال 

امام األندية لالس�تعداد االمثل و كذلك 
ح�ل مش�كالت التعاق�دات«. وأضافت 
أنه�ا »توصل�ت إىل رؤي�ة بالتعاقد مع 
ستة محرتفني لكل منهم أربعة بامللعب 
فق�ط واثن�ان عى دك�ة االحتي�اط«، 
بع�د  يأت�ي  الق�را  »ه�ذا  أن  مؤك�دة 
الربنام�ج املزدحم جدا لالعبي منتخبنا 
الذي سيشاركون بالتصفيات  الوطني 

الحاسمة للمونديالية الشهر املقبل«.

المسابقات توصي بتأجيل الدوري 
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رفض نادي برشلونة اقرتاح يوفنتوس بشأن 
التعاقد مع البوســني مرياليم بيانيتش خالل 

املريكاتو الصيفي الجاري.
ويرغب برشــلونة يف التخلــص من بيانيتش 
الذي خرج من حســابات الهولنــدي رونالد 

كومان، مدرب البارسا، يف املوسم املقبل.
ديبورتيفو«  »مونــدو  لصحيفــة  ووفًقــا 
اإلســبانية، فإن تقاريــر إيطالية زعمت أن 
فايل رمضانــي، وكيل بيانيتش، يتفاوض مع 
برشــلونة بشــأن رحيل الالعب البوسني إىل 

يوفنتوس. وأشــارت الصحيفة اإلسبانية إىل 
أن مصادر من داخل برشلونة نفت هذا األمر. 
يوفنتوس  أن  ديبورتيفو«  »موندو  وأوضحت 
اقرتح أن يضــم بيانيتش بــرط أن يدفع 
برشــلونة جــزًءا مــن راتبه، لكــن النادي 

الكتالوني رفض هذا األمر.
ويرغب برشــلونة يف خفــض رواتب الفريق 
هذا الصيف، من أجل تســجيل العقد الجديد 
للنجم األرجنتيني ليونيل مييس.اىل ذلك كشف 
تقرير صحفي إســباني، عــن تطور جديد 

بشــأن حالة الربازييل فيليب كوتينيو، العب 
وســط برشــلونة.ووفًقا لصحيفة »موندو 
ديبورتيفو« اإلســبانية، فإن كوتينيو اآلن يف 
املرحلة األخرية من عملية التعايف، وســيكون 
أول املصابني العائدين إىل كتيبة املدرب رونالد 
كومان. وأكــدت أن كوتينيو تــدرب بالكرة 
كمــا زاد من تدريباته البدنيــة، مع مواطنه 
إيمرســون رويال املنضم حديًثا إىل برشلونة.

وأشــارت »موندو ديبورتيفو« إىل أن كوتينيو 
سيكون جاهزًا تحت ترصف الهولندي كومان 

مع انطالق منافسات الليجا هذا الشهر.
وذكــرت أن االتجاه العام يف برشــلونة اآلن 
يرفض التقليل من قيمــة كوتينيو، حيث إن 

الالعب بات جزًءا مــن خطط النادي يف 
املوسم الجديد.

وقالت الصحيفة إن الحالة الوحيد 
التي قد تجعل برشــلونة يفكر يف 
األخري  أن يحصل  كوتينيــو،  بيع 

قبل  يمكــن رفضه  ال  عىل عرض 
نهاية املريكاتو الصيفي.

تطور  عن  إيطايل،  صحفي  تقرير  كشف 
كريستيانو  الربتغايل  مستقبل  بشأن  جديد 
املوسم  خالل  يوفنتوس،  نجم  رونالدو، 

املقبل.
وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس يف صيف 
2022، لكــن تزعم العديد مــن التقارير أنه 
يفكــر يف الرحيل عن الســيدة العجوز هذا 

الصيف.
ووفًقا ملوقع »كالتشــيو مريكاتو« اإليطايل، 
فإن رغبة رونالدو صوب الرحيل لم تتغري قبل 

أربعة أسابيع من انتهاء سوق االنتقاالت.
باريس ســان  أن  اإليطايل  املوقــع  وأوضح 
جريمان يعد الوجهة الرئيســية لكريستيانو 

رونالدو صاحب الـ36 عاًما هذا الصيف.
وزعمت تقارير سابقة أن رونالدو قد ينتقل 

املهاجم  تبادلية مع  إىل باريس خالل صفقة 
أكد  األخري  لكن  إيكاردي،  ماورو  األرجنتيني 
استمراره مع سان جريمان يف املوسم الجديد 

بشكل علني.
وقــال »كالتشــيو مريكاتــو« إن رونالدو 
قد ينتقــل اآلن إىل باريس مقابــل لياندرو 
باريديس، العب وســط سان جريمان، الذي 
رغــب يوفنتــوس كثــريًا يف الحصول عىل 

خدماته.
وأكد املوقع اإليطايل أن رونالدو يحاول تطبيع 
عالقته مــع املدرب ماســيميليانو أليجري 
خالل فرتة اإلعداد، وإذا فشل الوكيل خورخي 
مينديز يف نقله خارج الســيدة العجوز، فإن 
بشــكل  العمل  الربتغايل ســيواصل  الالعب 

احرتايف مع اليويف.

االربعاء 4 آب 2021
العدد 2644 السنة الثانية عشرة

برشلونـة يرفـض دفـع راتـب بيانيتـش
وكومــان يتلقــى خبــرا ســارا بشــأن كوتينيــو

عاد نادي ميالن ملحاولة التعاقد مع أحــد العبي ريال مدريد يف خط الدفاع خالل 
الصيف الحايل. ووفقا لصحيفة »توتو ســبورت« اإليطاليــة، فإن تعثر ميالن يف 
التعاقد مع ديوجو دالوت العب مانشسرت يونايتد، اضطره مجددا ملطاردة ألفارو 
أودريــوزوال لدعم مركز الظهري األيمن. وســبق أن حاول ميالن ضم اإلســباني 

أودريوزوال الظهري األيمن لريال مدريد يف مطلع الصيف الحايل.
وأشــارت إىل أن إدارة ميالن تهدف ملنح املدرب ســتيفانو بيويل قائمة كاملة من 
الالعبني يف كل املراكز، قبل خوض منافســات دوري أبطال أوروبا خالل املوســم 
املقبل. يذكر أن ميالن يرغــب يف التخيل عن أندريا كونتي يف مركز الظهري األيمن، 

والتعاقد مع بديل له هذا الصيف.

أعلن روما تعاقده مع األوزبكســتاني إلدور شومورودوف، العب جنوى، لينضم 
لذئاب العاصمة اإليطالية بداية من املوسم الجديد.

وذكر روما يف بيان عرب موقعه الرسمي، أن شومورودوف انضم للجيالورويس بعقد 
يربطه بالنادي حتى صيف عام 2026 املقبل، مشرية إىل أنه سريتدي القميص رقم 
14. وأضاف أن الالعــب األوزباكي كلف روما 17.5 مليون يورو باإلضافة إىل 2.5 

مليون كمكافآت، باإلضافة إىل نسبة مئوية من رسوم النقل املستقبيل.
وقال شــومورودوف يف ترصيحاته ملوقع النادي: »االنضمام إىل روما يمثل خطوة 
كبرية إىل األمام يف مســريتي، سأفعل كل ما يف وســعي إلظهار أنني استحق هذه 

الفرصة وإثبات ما يمكنني القيام به يف أحد أكرب األندية يف العالم«.

ميالن يطارد أودريوزوال العب ريال مدريد

رسمًيا.. روما يضم شومورودوف

هاري كين يقرر التمرد
للرحيل عن توتنهام

كامافينجا يفضل االنتقال للريال 
على اليونايتد

لجأ اإلنجليزي هاري كــني، مهاجم توتنهام هوتســبري، إىل حل التمرد 
من أجل الرحيل عن الســبريز خالل الصيف الحايل. وسبق أن طلب كني 
الرحيل عن توتنهام يف نهاية املوســم املايض، بسبب رغبته يف الحصول 
عىل بطوالت، لكن يرفض النادي اللندني املوافقة عىل هذا األمر. ووفًقا 
لصحيفة »إكسربيس« الربيطانية، فإن كني تغيب عن التدريبات 
من أجل الضغط عىل توتنهام للرحيل هذا الصيف. وأشــارت 
إىل أن كني يخطط ملواصلة التمرد، ولن يتدرب أو يشارك يف 
املباريات مع توتنهام، حتــى يوافق األخري عىل انتقاله إىل 
مانشسرت ســيتي.وأوضحت أن توتنهام يرفض فكرة بيع 
كني إىل ناٍد منافس يف الدوري اإلنجليزي املمتاز، كما يشرتط 
السبريز الحصول عىل 160 مليون إســرتليني. ويشعر مسؤولو 

توتنهام باإلحباط من الترصف األخري لهاري كني صاحب الـ28 عاًما.

حسم إدواردو كامافينجا، العب وسط رين الفرنيس، موقفه بشأن العروض 
املقدمة له من عدد من أندية أوروبا الكربى خالل الصيف الجاري.

وزعمت العديد من التقارير أن الالعب الشــاب عىل طاولة ريال مدريد 
ومانشسرت يونايتد خالل املريكاتو الصيفي الجاري.

ووفًقا لشبكة »ديفنسا سنرتال« اإلسبانية، فإن نادي رين يطلب 
الكثري من األموال للتخيل عن كامافينجا، وبالتايل لن يســتطيع 

ريال مدريد حسم الصفقة هذا الصيف.
وأشارت الشبكة اإلســبانية إىل أن كامافينجا يفضل االنتقال إىل 

ريال مدريد، لذا سريفض عرض مانشسرت يونايتد.
وأوضحت أن كامافينجا يخطط للبقاء موسًما آخر مع رين، عىل أمل أن 

يتعاىف ريال مدريد اقتصادًيا وينجح يف حسم الصفقة خالل الصيف املقبل.

تتنافــس أنديــة أملانيــة عدة 
التعاقد  الفــوز بصفقــة  عىل 
باريس  فريق  العبــي  أحد  مع 
الفرنيس خالل  ســان جريمان 
الجاري.  الصيفــي  املريكاتــو 
وذكرت صحيفة لــو باريزيان 
وشــبكة RMC الفرنســية أن 
األملاني تيلــو كريير، مدافع بي 
إس جي يحظــى باهتمام بالغ 
من ناد باير ليفركوزن، الذي بدأ 
إمكانية  حول  أولية  مفاوضات 

رشاء الالعب. لكن يبدو أن ليفركوزن ليس النادي الوحيد املهتم 
بضم كريير، بــل يحظى املدافع األملاني باهتمــام أندية أخرى 
 RTL يف صفوف البوندســليجا، وفقا لتأكيدات مراســل شبكة
األملانية. من جانبها، كشفت شبكة فوت مريكاتو الفرنسية أن 
مديري الرياضة بأندية بايرن ميونخ، فولفســبورج، آينرتاخت 
فرانكفورت، وبوروسيا مونشــنجالدباخ جمعوا معلومات عن 
كريير، تحسبا للتعاقد معه. ولفتت إىل أن ما يعوق األندية األملانية 
عن ضــم مدافع بي إس جي، هو املقابل املادي الذي يشــرتطه 

النادي الفرنيس إضافة إىل الراتب الضخم لالعب.
يذكر أن كريير انضم إىل سان جريمان يف صيف 2018 قادما من 

شالكة مقابل 37 مليون يورو.

تأهل املنتخب اإلسباني إىل نهائي 
للرجال  القدم  كرة  منافســات 
بدورة األلعــاب األوملبية املقامة 
اليابانية  العاصمــة  يف  حاليــا 
طوكيو، وذلــك عقب فوزه عىل 
نظريه الياباني 1-0 يف الدور قبل 
النهائي.وانتهــى الوقت األصيل 
للمباراة بالتعادل الســلبي، قبل 
إضافيني.  شــوطني  إىل  اللجوء 
وســجل ماركو أسينسيو هدف 
املباراة الوحيد للمنتخب اإلسباني 

يف الدقيقة 115.وسيواجه املنتخب اإلســباني نظريه الربازييل يف 
املباراة النهائية التي تقام يوم الجمعة املقبل، فيما يلعب املنتخب 
الياباني مع نظريه املكسيكي عىل امليدالية الربونزية.وكان املنتخب 
الربازييل قد تغلب عىل املكسيك 4-1 برضبات الرتجيح، بعد نهاية 
الوقت األصيل واإلضايف بالتعادل السلبي. ومع نهاية الوقت األصيل 
واإلضايف بالتعادل السلبي، تم اللجوء إىل رضبات الرتجيح لتبتسم 
للربازيل التي سجل لها دانييل ألفيس وجابرييل مارتينيل وبرونو 
جيماريش ورينيري، فيما ســجل للمكســيك كارلوس رودريجز 

وأضاع يوهان فاسكيز وإدواردو أجريي.

بايـرن ميونـخ يراقـب
تيلـــو كيريـــر

اسينسيو يقود اسبانيا 
لنهائي اولمبياد طوكيو

إيكــاردي يقــرب رونالـــدو من ســـان جيرمـــان

رفض إنرت ميالن عرًضا جديًدا من تشــيليس، بشــأن بيع 
املهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، خالل املريكاتو الصيفي 

الجاري. 
ووفًقا لشبكة »سكاي ســبورت إيطاليا«، فإن إنرت ميالن 
رفض عرًضــا بقيمــة 100 مليون يــورو، باإلضافة إىل 

ماركوس ألونسو من أجل انتقال لوكاكو إىل تشيليس.
وأشارت الشــبكة اإليطالية إىل أن إنرت يظهر تمسًكا كبريًا 

باستمرار املهاجم البلجيكي مع الفريق يف املوسم املقبل.
وأوضحت أن يف حالة وصول عرض بقيمة 130 مليون يورو 

من تشيليس، قد يبدأ إنرت التفكري يف التخيل عن لوكاكو.
وذكرت الشــبكة اإليطالية أن يف هذه الحالة سيســأل إنرت 

الالعب البلجيكي عن رغبته بشأن املوسم املقبل.
وشددت »سكاي سبورت إيطاليا« عىل أن املهاجم البلجيكي 
صاحب الـــ28 عاًما اآلن ليس لديه أي نية للرحيل عن إنرت 

ميالن.
ُيذكر أن لوكاكــو انضم لصفوف إنرت ميــالن، قادًما من 
مانشسرت يونايتد يف صيف 2019، مقابل 74 مليون يورو، 

وسجل 64 هدفا خالل 95 مباراة.

إنتر ميالن يرفض االستغناء عن لوكاكو
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عبد الوهاب البياتيالثقافـي

أولد يف مدن لم تولد

لكنى يف ليل خريف املدن العربية

_مكسور القلب_أموت

أقول :

) ال غالب إال الحب(

وأحرق شعري وأموت

وعىل أرصفة املنفى

أنهض من بعد املوت

ألولد يف مدن لم تولد وأموت

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

اإلمام »عيل ابن أبي طالب«  عليه السالم

ٍع آٍت. • ُخ�ِذ الِْحْكَمَة أَنَّى  ُكلُّ َمْع�ُدوٍد ُمْنَق�ٍض، َوُكلُّ ُمَتوَقَّ

َكاَن�ْت، َفإِنَّ الِْحْكَم�َة َتُكوُن يف َصْدِر الُْمَناِف�ِق َفَتَتلَْجلَُج يِف 

َصْدِرِه َحتَّى َتْخُرَج َفَتْسُكَن إَِل َصوَاِحِبَها يِف َصْدِر الُْمْؤِمِن. 

ْبُتْم إِلَْيَها آَباَط اإْلِِِبِل لََكاَنْت لِذلَِك  • أُوِصيُك�ْم ِبَخْمٍس لَْو َضَ

أَْه�اًل: الَ َيرُْجَونَّ أََحٌد ِمْنُكْم إاِلَّ َربَّ�ُه َوالَ َيَخاَفنَّ إاِلَّ َذْنَبُه َوالَ 

ا الَ َيْعلَُم أَْن َيُقوَل: الَ أَْعلَُم  َيْسَتْحِيَيَّ أََحٌد ِمْنُكْم إَِذا ُسِئَل َعمَّ

َء أَْن َيَتَعلََّمُه. َو َعلَْيُكْم  ْ َوالَ َيْس�َتْحِيَيَّ أََحٌد إَِذا لَْم َيَعلَِم الشَّ

ْبَ ِمَن اإْلِِيَماِن َكالرَّأِْس ِمَن الَْجَس�ِد، َوالَ  ، َفإِنَّ الصَّ ِ �بْ َِبالصَّ

َخْيَ يِف َجَسٍد الَ رأَْس َمَعُه، َوالَ يف إِيَماٍن الَ َصْبَ َمَعُه. 

محمد دركوشي

تواصل فعاليات مهرجان العراق 
واختتام ملتقى »المسرح والمدينة«

املراقب العراقي/ متابعة...
بنجاح واضح دعمته الع�روض املميزة والحضور الجماهيي 
الالف�ت، تتواصل أعم�ال مهرجان الع�راق الوطني للمرسح - 
دورة س�امي عبد الحميد الذي تقيمه نقابة الفناني وبرعاية 

رئيس الجمهورية برهم صالح.
املهرج�ان الذي بدأت أعماله يف األول من أب الجاري وتس�تمر 
حتى الس�ابع منه وافتتح  من قبل وزير الثقافة حسن ناظم، 
يضم 18 عرضاً منها 10 ضمن املس�ابقة الرس�مية، تتنافس 

عىل نيل الجوائز.
ويؤك�د رئي�س املهرج�ان نقي�ب الفنان�ي جب�ار ج�ودي أن 
»العروض تجري عىل مس�ارح النقابة وسمياميس والنجاح، 
فيم�ا تقام  الن�دوات الفكرية ع�ىل القاعة العراقي�ة يف فندق 
فلسطي مييديان« منوها بأن » املهرجاُن لم شمَل املرسحيي 
العراقيي م�ن ممثلي ونق�اد وأكاديميي، مرس�خاً التجارب 
الرصين�ة ومب�راً بالعط�اء الش�اب املتطل�ع ال املس�تقبل، 

وسيستمر املهرجان تقليدا سنويا، كل عام«.
ال ذل�ك اختتم امللتق�ى الفكري »امل�رسح واملدين�ة« فعالياته 
ضمن مهرجان العراق الوطني للمرسح وعقدت وقائع امللتقى 
عىل القاعة العراقية يف فندق فلسطي مييديان نظمته نقابة 

الفناني بالتعاون مع املرسح الثقايف جامعة البرصة.
امللتقى أداره كريم عبود، وش�اركه في�ه الباحثون عبد الكريم 
عب�ود، املرف عىل الجلس�ة م�ن البرصة وعبد امله�دي مدير 
الجلس�ة من بغ�داد، ومحمد حس�ي حبيب باحث م�ن بابل، 
ومحمد كريم خلف باحث من ميس�ان، ومجيد حميد جاس�م 
م�ن الب�رصة، وس�افرة ناج�ي باحث�ة م�ن بغ�داد، ومحم�د 
اس�ماعيل باحث من املوصل، وش�اكر عبد العظيم باحث من 
الديواني�ة، ومظفر كاظم الطيب م�ن بغداد، وحمس ور عزيز 

باحث من اربيل.
وقائع امللتقى اختتمت بتوصيات ونتائج دونها يوسف رشيد، 
وقد س�اهم مجموعة من الفناني بتعقيب�ات ومداخالت كما 
أقيم�ت وقائ�ع الجلس�ة الفكري�ة االول ع�ن مرسحي�ة بوق 
إرسافي�ل أدارها يوس�ف رش�يد، وعق�ب فيها الدكت�ور جبار 

حسي صبي.

»عراقي يكتب سيرته«.. الحضور الطاغي للتناص الديني

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
هناك من النصوص ما يش بوضوح بوحدات 
بنائيته وآليات اش�تغاله واملعطيات التي ترد 
يف نس�يجه لسانياً واس�لوبياً وثقافياًغي ان 
هن�اك م�ن املاورائيات ما يس�تدعي القراءة 
الس�طرية والبحث يف االيحاءات والتلميحات 
املت�ون  يف  املنضوي�ة  االش�ارات  واس�تقراء 
بق�راءة تأويلية تس�تنطق املكت�وب وتطارد 
العالم�ات بغية الوقوف ع�ىل كنه النصوص 
ومرام�ي الكات�ب واج�راح أفق نق�دي يفك 
املغالي�ق ويوض�ح العالق�ات ب�ي املفردات 
وس�ياقاتها وصوالً ال املعن�ى واقعياً كان ام 

متخيالً.
الت�ي  الج�ذر  ه�ي  النصي�ة  إن  وأض�اف: 
انطلق�ت منه�ا »نظري�ة التن�اص« ببعدها 
الحداث�ي  التي كان ع�راب بدايتها ميخائيل 
باخت�ي عندما ذك�ر ان )كل ن�ص يقع عند 
ملتق�ى مجموع�ة م�ن النص�وص األخرى؛ 
يعيد قراءته�ا ويؤكدها ويكثفه�ا ويحولها 
ويعمقه�ا يف نف�س الوق�ت(، فلي�س هنالك 
نص ب�ريء لم يمتص او يتداخ�ل او يتعالق 
او يق�رض او يستش�هد بنص�وص اخرى، 
لي�س هناك من نص منقط�ع عن ماضويته 
ومحيطه مكتٍف بذاته..فالنص فضاء تسبح 
في�ه عديد النص�وص لفظا ومعن�ى ورؤية، 
ق�راءة وتأولي�اً وتلميحاً واش�هاراً، اقراضاً 

واستشهاداً وتحويالً.
وتاب�ع:)ان االقتب�اس والتضم�ي، ش�كالن 
من اش�كال التناص يس�تخدمهما-الكاتب- 

بغرض اداء وظيفة فنية او فكرية منسجمة 
م�ع الس�ياق الروائي او الس�ياق الش�عري، 
س�واء اكان هذا التناص، تناص�اً تاريخياً ام 
دينياً ام ادبياً وهذا مايدعوه التناص املبارش، 
اذ يقتب�س النص بلغته الت�ي ورد فيها  مثل 
االي�ات واالحادي�ث والقصص، ام�ا التناص 
غي املبارش فهو تناص يس�تنتج اس�تنتاجاً 
ويستنبط اس�تنباطاً من النص، وهو تناص 
االف�كار والرؤى او الثقاف�ة تناصاً روحياً ال 
حرفي�اً، فالن�ص ُيفهم من خ�الل تلميحاته 

وايماءاته وشفراته وترميزاته(.
وأوض�ح إن ) عراق�ي يكت�ب س�يته( ه�و 
االصدار الرابع للش�اعر عبد الحسي بريسم 
ع�ن دار الفراهي�دي2013م، اعتكز يف اغلب 
نصوصه ع�ىل التناص الدين�ي والتعالق مع 
االيات والقصص القرآني�ة، بصورة مبارشة 
وغي مبارشة بغية اس�ناد املعن�ى وتعميقه 
وااليج�از يف توصيله ال االذهان مستش�هداً 
بالقصص والحكاي�ة الرسدية التي وردت يف 
القرآن الكريم، فف�ي نص )حلم داخل حلم( 
يذك�ر بريس�م) انا اغن�ي بال كلم�ات/ وما 
تبعني الغاوون( يف اشارة ال االية )والشعراء 
يتبعهم الغاوون( من س�ورة الش�عراء، ويف 
قصة خلق آدم وحواء يكتب الش�اعر:)املك 
نهري�ن من عس�ل وخم�ر/ ونخل�ة يتيمة/ 
وحي�داً انتظ�ر/ ان يخل�ق الل�ه م�ن طيني 
حواء جديدة/)نص نخلة يتيمة(، ثم يلتقط 
الش�اعر رسدية اغ�واء آدم وح�واء من قبل 
الش�يطان الذي تجسد يف احدى املرويات عىل 

هيئ�ة افعى قام�ت بفعل االغ�راء عىل اكمل 
وج�ه ليصب�ح ادم وحواء م�ن النادمي بعد 
ان اكال م�ن ثمار الش�جرة املحرمة عليهما، 

ليتقمص الش�اعر هذا الدور ويس�قطه عىل 
ذات�ه باس�رجاع تأريخاني�ة الحادث�ة م�ع 
اختالف املرم�وزات ودالاللتها، ويوظفها يف 

ن�ص )خدعتن�ي الصور(: )ه�ل اغوتني من 
جدي�د تفاح�ة االنثى/واالفع�ى الت�ي طاملا 
تصبغ ش�عرها من دماء العناكب/ هل كان 
الف�راش طري�ق املصيدة(وه�و تن�اص مع 
االية 19 من س�ورة االعراف)َوَيا آَدُم اْس�ُكْن 
أَنَت َوَزْوُجَك الَْجنََّة َفُكالَ ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما َوالَ 

الِِمَي(. َجرََة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّ َتْقرََبا َهِذِه الشَّ
وب�ي :م�ا م�ن كات�ب اال وش�غف واغرف 
واجرح من قصة نبي الله يوسف)ع( لعمق 
الوج�دان  يف  حضوره�ا  وق�وة  مضامينه�ا 
االنس�اني  واث�ارة وبالغة صوره�ا وجزالة 
تراكيبها اللغوية..عبد الحس�ي بريسم آرص 
ب�ي معطي�ات ه�ذه القص�ة، مماهي�اً بي 
االزمنة وس�يوراتها بلغ�ة حكائية وصفية 
عبت عن حالة انس�انية، تهجد بها الشاعر 
ام�ام ال�ذات االلهي�ة، م�اراً ع�ىل الرس�الة 
بوتق�ة  يف  وتعاض�د عنارصه�ا  االس�المية 
معان�ي الوحدانية والخ�الص واقامة العدل 
وحض�ور االنس�ان االبه�ى يف عال�م الوجود 
االكمل:) كنت صخرة برئ يوس�ف/ ولم اكن 
اخوت�ه/ انا الذي لم يس�تطع عليه االخرون 
ص�با/ انا غار ح�راء/ وحمامته وعنكبوت 

الخاتم/) نص برفقة الله(
ولفت ال ان الش�اعر عبد الحس�ي بريس�م 
يف  ال�رسد  ممكن�ات  اس�تثمار  ع�ىل  عم�ل 
بنائي�ة الجملة وخلق الحب�كات وتوتر اللغة 
وتفجرها،غ�ي انه قد وضع موجها قرائياً يف 
مدخل مجموعته الشعرية لرسول حمزاتوف 
يذك�ر في�ه )جم�ال القصي�دة يف بس�اطة 

كلماته�ا(، البس�اطة تعني اس�لوب الطرح 
الذي ينبغ�ي ان يتوافر عىل سالس�ة العبارة 
موج�زاً يف الفكرة س�هل االيص�ال للمعنى..

حفل�ت مجموعة الش�اعر ببع�ض القصائد 
الت�ي تقترب من التقريري�ة املبارشة وتلك 
وظيفة النثر االخباري الوصفي كما جاء يف 
نص)بغداد بعد العاصفة(:) بغداد منارتان 
تتعانق�ان عب دجل�ة/ احدهم�ا يف الكرخ 
واالخرى يف الرصافة/ وان مرت تحت جنح 
اللي�ل خفافيش.غي انه رسع�ان مايرتقي 
بش�عريته ويحقق اغلب العنارص الشعرية 
يف س�ياق ن�ص) كش�ف حس�اب(: )اع�ب 
وخلف�ي يهرول نص�ب الحري�ة/ وجدارية 
فائ�ق حس�ن/ دون خيوله�ا الت�ي ظل�ت 
تصهل/ يف الباب الرق�ي دون معيل/ من 
علم حديقة االمة/ ان تنىس االمة/ وتعارش 
الصعالي�ك(. ه�ذا ع�ىل مس�توى الخطاب 
الفني الذي تمتعت به قصيدة النثر الجنس 
الذي يعتمده بريس�م يف بن�اء نصوصه. اما 
عىل مس�توى الخط�اب الجم�ايل فقد كتب 
عبد الحس�ي بريس�م سيته ش�عراً موىش 
بخط�اب وطني، موزعاً ع�ىل يوميات اثية 
حفلت بها حياة الش�اعر التي ش�غلها قلق 
االبداع فلم تس�تقر عىل مه�اد ولم تركن ال 
س�اكن بل كان الش�اعر يعي�ش تحوالته يف 
الزم�ان واملكان ع�ىل حد س�واء، هو طائر 
املاء الذي فتح عينيه عىل تغريدة القصب يف 
أقىص اهوار ميسان ، ليحلق يف آفاق الشعر 

والعراق.

غسان حسن محمد

         يرى الناقد غسان حسن محمد ان التناص 
الديني كان حاضرا بقوة في ديوان »عراقي يكتب 

سيرته« للشاعر عبد الحسين بريسم، مبينا ان االقتباس 
والتضمين شكالن من اشكال التناص يستخدمهما-

الكاتب- بغرض اداء وظيفة فنية او فكرية منسجمة مع 
السياق الروائي او السياق الشعري.

وقال محمد في قراءة خص بها )المراقب العراقي(:

,,

ن�ور الدين فنان جزائري محرف تتجس�د اللوحة عنده كأنها صورة 
فوتوغرافية حقيقية , فاز بعدة جوائز عاملية , يف العام الواحد يرسم 
لوح�ة فني�ة واحدة , لكنه�ا تفوز لقدرت�ه الفنية عىل م�زج األلوان 
بعضها مع البعض اآلخر,وإبداعاته النقدية يف فن الرس�م االنطباعي 
, فهو ناقد انطباعي متميز تخرج من كلية الفنون الجميلة بجامعة 
السوربون , وبدا يدرس فن الرسم يف الجامعة الجزائرية سنوات عدة 
, التق�ت به األس�تاذة  نوره�ان الخطيب يف مرس�مه الصغي, طلبت 
منه أن يرس�مها بلوحة فنية للمش�اركة يف مع�رض يقام يف متحف 
اللوف�ر الفرن�ي , اللوح�ة الفائزة باملرك�ز األول تحف�ظ يف املتحف 
املذكور ,وحرض عميد كلية الفنون إل مرس�مه وقال :- صباح الخي 
أستاذ نور الدين .-: صباح الخي دكتور عامر , وصلتنا دعوة رسمية 
للمش�اركة يف املعرض الفني املقام يف أبي ظبي األسبوع القادم , هل 
لدي�ك لوحة جاهزة نرس�لها يف األي�ام القليلة القادم�ة . -:  قاطعته 
نوره�ان , دكت�ور طلب�ت من أس�تاذ نور رس�م لوحة فنية تجس�د 
انطباعه عن ش�خصيتي للمش�اركة فيها يف معرض اللوفر األسبوع 

القادم أيضا .
 بعد لحظات تأمل يف الرفة املطلة عىل الس�احة الكبية نطق:- نور 

سوف ابذل كل جهودي لرسم لوحتي للمشاركة يف املعرضي . 
- طل�ب من�ي الجل�وس ع�ىل ك�ريس خش�بي م�ن الط�راز القديم , 
ورس�مني جالس�ة عىل الكريس وبيدي اليرسى كتاب مفتوح أضعه 
عىل اليد اليمنى للكريس , كتابته باللون األس�ود ,ويف وسط الصفحة 
كان�ت العبارة اآلتية: البد أن ترق ش�مس الحري�ة يف بالدي باللون 
األحمر ,واليد اليمنى أضعها عىل رايس وأداعب ش�عري املنرسح عىل 
متني, ورسم خلفي مرآة تراثية قديمة  يحملها ميز خشبي مصنوع 
من الخش�ب القديم, والنادر يحتوي عىل تحفتي من التحف النادرة  

وباقتي من األزهار الجميلة .
- انتهيت من رس�م اللوحة األول , وجلست أسريح من العمل الجاد, 
واملتعب , أخذت نفس�ا طويال من سجارتي ,وتبدد الدخان عىل طول 
املرس�م , وفتحت التلفاز ملش�اهدة فلم أجنبي, بعد خروج اإلعالنات 
حاول�ت تغي�ي القناة وعىل قن�اة العربي�ة مبارشة أذهلن�ي انفجار 
س�وق ش�عبية يف العراق ,كانت اغلب الضحايا من النساء واألطفال 
, هزني الحدث كثيا , س�قط قدح الش�اي من يدي دخلت مرس�مي 
أفكر يف رسم لوحة معبة تجسد ما رايته اآلن , رسمت لوحة حزينة 
اس�تغرقت الليل كله ,لطفل لم يبلغ السادسة من عمره يحتضن أمه 
بقوة , وقد اختفت مالمحهما ,وامتزج دمهما , وتقطعت أش�الئهما, 
بنزي�ف الدم مكتوب عىل صدر الطفل ما ذنبنا ؟!!!, وملاذا هذه اإلبادة 

الجماعية علينا؟ , وهو رافع رأسه إل السماء 
ويف الصباح الباكر أرس�لت اللوحة إل معرض اللوفر الفرني , فازت 
لوحتي باملرتبة األول , وعرضت يف متحف اللوفر ,كتب تحتها اإلدانة .  

لوحة األلم   
»سبايا« فلم عن اختطاف داعش لأليزيديات حائز على جائزتين عالميتين

مصطفى العارف

املراقب العراقي/ متابعة...
»س�بايا«، ه�و فيل�م وثائق�ي تم 
تم�وز   30 م�ن  اعتب�ارا  طرح�ه 
ع�ىل  الض�وء  يس�لط  امل�ايض، 
محاوالت إنقاذ فتيات أيزيديات تم 
اختطافهن عىل ي�د مقاتيل تنظيم 
داعش اإلرهابي م�ن مناطقهن يف 
العراق، قبل أن يصبحن محتجزات 
يف أح�د مخيم�ات ش�مال رشق�ي 

سوريا.
ويظه�ر مقط�ع ترويج�ي للفيلم 
هوغ�ي  العراق�ي  أخرج�ه  ال�ذي 
ه�يوري، مجموع�ة م�ن الرجال 
كان أحده�م يتواص�ل م�ع فت�اة 
أيزيدي�ة، وكان برفقت�ه رجل آخر 
مس�لح، فيما ب�دا كتحضي ملهمة 
إنقاذهن، بطالها رج�الن يدعيان 

محمود وزياد.
ويتاب�ع املقط�ع مظه�را س�يارة 
وس�ط  وع�رة  منطق�ة  يف  تس�ي 
بينم�ا  مهمته�ا،  نح�و  الظ�الم 
يس�تعرض أح�د الرج�ال ص�ورة 
يق�وم  »داع�ش  إن  ق�ال  لفت�اة 

بإخفائها )احتجازها(«.
ويتاب�ع املقطع مس�تعرضا مرور 
الس�يارة بي مجموع�ة من خيام 
مخيم اله�ول، ومهاجم�ة الرجال 
-الذين أخذوا عىل عاتقهم تخليص 

األيزيديات- لخيمة هناك.
الرويج�ي،  املقط�ع  وبحس�ب 
فق�د ح�از الفيل�م ع�ىل مجموعة 
جائ�زة  منه�ا  الجوائ�ز،  م�ن 
مهرجان »س�ن دانس« ومهرجان 

»تروفولس«.

ويف 2014، أخذت عصابات داعش 
إرهابه�ا ع�ىل  بن�ر  االجرامي�ة 
رحم�ة،  دون  العراقي�ة  األرايض 
واختط�ف عن�ارص التنظي�م م�ا 

ال يق�ل ع�ن 6000 ام�رأة وفت�اة 
داع�ش  مجرم�و  أيزيدي�ة.وكان 
يحتجزون األيزيديات ويتخذونهن 
»س�بايا« لهن، متس�رين بغطاء 

التريعات اإلس�المية يف الحروب 
تنطب�ق  ال  والت�ي  التاريخي�ة، 

ظروفها عىل الحياة املعارصة.
م�ن  ع�ددا  املقط�ع  ويس�تعرض 
واللوات�ي  املنقب�ات،  النس�اء 
ت�م وصفه�ن بأنه�ن فرق�ة م�ن 
»املتس�لالت« ضمن مهم�ة تحرير 

األيزيديات من داعش.
ويظه�ر ص�وت يف الفيل�م يق�ول 
»نلبس�هن كما داعش ونرس�لهن 
إل الداخل«.ويص�ف املقطع أولئك 
الس�يدات بأنهن »بطالت يخاطرن 
ب�كل يشء م�ن أج�ل إحضاره�ن 

)األيزيديات(«.
كم�ا يس�لط املقط�ع الض�وء عىل 
ناجح�ة،  أيزيدي�ة  إنق�اذ  عملي�ة 
مع أص�وات تقول »عثرن�ا عليها« 

و«دعنا نأخذها خارجا«.
يب�دو أن العملي�ة ل�م تكن س�هلة 
وآمنة حتى بعد إتمامها يف املخيم، 
ال سيما وأن سائق عربة اإلنقاذ بدا 
مذع�ورا من إح�دى املركبات التي 
ب�دت كما لو كانت تط�ارده، وقال 

»إذا لحقو بنا فسوف يقتلوننا.
وتظهر يف املقطع إحدى الس�يدات 
بصحب�ة األيزيدي�ة املح�ررة للتو، 
حي�ث قامت بالرحي�ب بها »أهال 
يف منزلن�ا )..( أن�ت آمن�ة اآلن. لن 

يؤذيك أحد«.
ص�ورة  الفيل�م  يس�تعرض  كم�ا 
لرجال اإلنق�اذ، خالل وقوفهم بي 
الع�رات م�ن ص�ور األيزيدي�ات 
اللواتي ال يزلن بانتظار تحريرهن 

من قبضة مجرمي داعش.

املراقب العراقي/ متابعة...
وقال مس�ي : إن »املنحوتتي ت�م صبهما يف 
مصه�ر خاص بالبون�ز بإي�ران«، مبيناً أن 
»منحوت�ة أحم�د رايض س�تنصب يف بغ�داد 
ومنحوت�ة ع�ز الدي�ن مصطف�ى رس�ول يف 

السليمانية«.
وأض�اف »أن كال املنحوتت�ي بقي�اس ثالثة 
أمت�ار بالحجم الطبيعي مع إحس�اس معب 
ع�ن أهمية الراحل احم�د رايض كالعب كرة 
ق�دم دويل، وقيم�ة رس�ول أس�تاذا أكاديميا 

مهما يف املعرفة«.
ب�رودة  وس�ط  بلجي�كا  يف  :هن�اك،  وتاب�ع 
الطبيعة وقس�وة الغربة وح�الوة الذكريات، 
اعكف يف مش�غيل الجس�د خالصة مشاعري 
وتعلقي بالوطن واهله عن طريق منحوتاتي 

التي تتنوع بالشكل وتتوحد باملضمون.
وأكم�ل :يل عالقة خاصة م�ع الطي، احاول 
ان س�تنطقه، أغازل�ه، أراوغه ليش�كل منه 
عناوين ألحداث واساطي وشخوص مختارة 
من عبق الع�راق وطيبته ومنحوتاتي أحاول 

أن أجعله�ا تحم�ل هوي�ة خاص�ة، حروفها 
تتوه�ج الق�ا، ش�خوصا وتش�كيالت ت�رس 
العي ببس�اطتها ومعانيها، تس�كن الذائقة 
وترف�ض مغادرته�ا لتظ�ل انيس�ة الذاكرة 

وضيفتها االثية.
واش�ار ال ان االعمال النحتية مقلة بالتأكيد 
واغلبه�ا تنتم�ي ال مدرس�ة فني�ة واح�دة، 
التجري�د والحداث�ة، ويف غي�اب املؤسس�ات 
الفنية ودور وزارة الثقافة املغيب عن بعض 
هذه االعمال الفنية التي يتم تنفيذها يف بغداد 
 dواملحافظ�ات، والتي تكون غي الئقة لبلد ذ
حضارة عريقة تمتد جذوره آلالف الس�ني، 
نعم هناك مجموعة من النحاتي يتنافسون 
ويقدم�ون اعماال نحتية كب�ية، ولكن، قيد 
االنتظ�ار، ومتوقفة، ولم تدخل حيز التنفيذ، 
ويع�ود ذلك ربما ال النه�ج الحكومي عندما 
يتعلق املوضوع بفن النحت، وطبعا هذه من 

العالمات السلبية لواقع النحت يف العراق.
وختم : ان العراق يمتل�ك الكثي من املواهب 
واالمكاني�ات الفني�ة يف ه�ذا املج�ال، ولكن 

بس�بب غياب الدعم الحكوم�ي وتاليش دور 
وزارة الثقاف�ة يف التواص�ل م�ع الفنان�ي، 
وتفعيل االج�راءات التي تخص عمليات فرز 
واختيار االعمال النحتية للروع بتنفيذها. 
ومتى ما تنتهي هذه العقبات ستشهد بغداد 
وغيها من املحافظات اعماال توازي بثقلها 

الفني والجمايل نصب الحرية.

والفنان فاضل عامر مس�ي من تولد 1962، 
وحاصل عىل ش�هادة  بكلوريوس تش�كيل، 
وله معرضان ش�خصيان ومش�اركات عدة، 
ومقتني�ات يف معظم دول العال�م وكان اخر 
اعمال�ه يف الع�راق ه�و تمثال الفنان س�ليم 
البرصي داخل مبنى القشلة الراثي يف شارع 

املتنبي.

نحات مغترب يجسد شخصيتين عراقيتين بمنحوتتين تذكاريتين

أنجز الفنان العراقي 
المغترب في بلجيكا 

فاضل مسير، 
منحوتتين إحداهما 
لالعب الراحل أحمد 

راضي واألخرى 
للبروفسور عز الدين 

مصطفى رسول.
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توجه محلي نحو استراتيجية »المفاعالت الصغيرة«
هل تكون »الكهرباء النووية« مفتاح الحل ألزمة العراق المزمنة؟

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r
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مع تفاقم أزمة الكهرباء في العراق، أعلنت الهيأة العراقية للمصادر 
المشعة، أنها تدرس طلبات من شركات عالمية إلنشاء مفاعالت نووية 
المباحثات  أن  إلى  أشارت  فيما  الكهربائية،  الطاقة  لتوليد  صغيرة 

بهذا الشأن مستمرة.
العليا  الوطنية  »اللجنة  إن  لطيف  حسن  كمال  الهيأة  رئيس  وقال 
عالمية  شركات  عن  للبحث  كبير  بشكل  سعت  النووية  للمفاعالت 
رصينة من دول متعددة وخصوصاً في مجال انشاء مفاعالت النتاج 

الكهرباء«.

وأضاف: »نبحث طلبات النشــاء افضل 
املفاعالت النووية عىل أن تكون صغرية 
وموزعة عىل مناطق الحاجة األساسية 
عن  ابتعدنا  حيث  املحافظات،  بعض  يف 
خيار املفاعــالت النووية الكبرية، ألنها 
مكلفة وتحتاج إىل الكثري من املتطلبات 

التي يجب أن تتوفر«.
وأشــار إىل أن »املباحثات مستمرة بهذا 
الخصوص مع العديد من الدول، وعندما 
نصل لنتائج حقيقية، سيتم رفع تقرير 
التوصيــات اىل رئيس الــوزراء التخاذ 

القرار املناسب«.
وأوضح أن »كل محافظات العراق فيها 
نقص بالطاقة الكهربائية وخيار توليد 
الكهرباء عرب الطاقة النووية مناسب«.

وعىل مدار األشــهر القليلــة املاضية، 
تعرضــت محطات كهربــاء يف العراق 
إعالم محلية  قالت وسائل  إذ  لهجمات، 
إن أكثر مــن 70 برجا لخطوط الضغط 
فيما  للتخريب،  تعرض  للكهرباء  العايل 
هذه  وراء  يقــف  داعش  بأن  يشــتبه 
الهجمــات. لكن الناطق باســم وزارة 
الكهرباء قــال يف مقابلة تليفزيونية إن 
»هناك من يحاول زعزعة استقرار البالد 

ونرش الفوىض«.

أن اإلرهابيني  إىل  الحقائق تشري  أن  بيد 
استغلوا فقط أزمة طويلة األمد يعاني 
دائم  بانقطاع شبه  تتعلق  العراق  منها 
درجات  اشــتداد  للكهرباء خاصة مع 
الحرارة يف الصيف. ففي هذا البلد الغني 
بالنفط، ال تمتلك معظم املدن العراقية 
الكهربائية عىل مدار  مصدرا للطاقــة 
بات  الكهرباء  وانقطاع  اليوم،  ساعات 
جزءا مــن الحياة اليوميــة للعراقيني 
ارتفاع  مــع  األمر ســوءا  يزداد  فيما 
درجات الحرارة يجاوز 50 درجة مئوية 
خصوصا يف شهري يوليو/ تموز وآب/ 

أغسطس من كل عام.
عىل  الطلب  فــإن  اإلهمال،  وبســبب 
الكهربــاء يفــوق العــرض والقدرة 
انتــاج الطاقة الكهربائيــة يف العراق. 
ذروتها  العراق  يف  األزمــة  وبلغت هذه 
مع انقطــاع الكهرباء لســاعات عن 
وحتى  حكومية  ومبان  مستشــفيات 
مطارات. وأثارت أزمة انقطاع الكهرباء 
موجة تظاهرات خالل اآلونة األخرية، إذ 
اقتحم متظاهــرون غاضبون عددا من 
بغداد  العاصمة  الكهربــاء يف  محطات 
ودياىل. ويف يونيو/ حزيران املايض، قدم 
وزير الكهرباء ماجد حنتوش استقالته 

ليصبــح بذلك وزير الكهربــاء الثامن 
التوايل الذي يســتقيل خالل  عرش عىل 

الصيف يف العراق.
بالعمل  الحكومة  تعهــدت  ذلك،  وإزاء 
عىل حل أزمة الكهربــاء يف وعود تكرر 
عىل آذان العراقيني سماعها كل صيف، 
لكن يبــدو أن القائمني عىل إدارة البالد 

ال يفعلون شــيئا عــىل أرض الواقع يف 
ديســمرب/  ويف  بالنفط.  الغني  العراق 
كانــون األول من العــام املايض، قالت 
لجنة برملانية تم تشــكيلها للتحقيق يف 
 81 أُنفق  إنه  الكهربــاء،  انقطاع  أزمة 
مليار دوالر )68 مليار يورو( عىل قطاع 

الكهرباء يف العراق منذ 2005.

ورغم ضخامة ما أنفق، إال أنه لم يطرأ 
أي تحسن كبري يف هذا القطاع فال يزال 
تقليص ساعات  يعانون من  العراقيون 

تزويدهم بالكهرباء.
وإزاء ذلك، ســيكون من السهل تحميل 
الفساد املســترشي يف البالد، مسؤولية 
أزمــة الكهرباء يف العــراق، كما يؤكد 

الغاضبــون، لكن محللني  املتظاهرون 
يقولون إن إيجاد إجابة عن السبب وراء 
التعقيد.   شديد  أمرا  يعد  الكهرباء  أزمة 
ويف هذا السياق، قال عيل الصفار، املحلل 
الدولية للطاقــة ومقرها  الوكالــة  يف 
العاصفة  يشــبه  األمر  »إن  باريــس، 
الكبرية إذ أنه ال يتعلق بمشــكلة تقنية 

،،

  ١٩٠٩ - بداية اإلضراب السويدي العام.
  ١٩١٤ - المملكة المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا، وأمريكا تتخذ الحياد في الحرب العالمية األولى.

  ١٩٨٨ - اكتشاف ١٧ نوًعا جديًدا من فيروس نقص المناعة اإليدز.
  ٢٠١٠ - إطالق القمر الصناعي المصري نايل سات ٢٠١.

  ٢٠٢٠ -  انفجار ضخم في مرفأ بيروت ُيلحق أضراًرا جسيمة في أرجاء العاصمة اللبنانية.

من ذاكرة االيام

4
آب

تقنية  غري  عوامل  هناك  بل  فحســب 
وراء أزمة الكهربــاء يف العراق فهناك 

أسباب سياسية واقتصادية«.
وتقدم الوكالة الدولية للطاقة مشورات 
للحكومات حيال قطاع الطاقة وتجمع 
بيانات بشأن إمدادات الطاقة العاملية. 
أســبابا  هناك  أن  الصفــار  ويضيف 
خارجة عن ســيطرة السياســيني يف 
ارتفاع معدل  املثال  العراق، عىل سبيل 
السكان وأيضا ارتفاع درجات الحرارة 
ملســتويات قياسية وزيادة فرتة فصل 
الصيف واشتداد وطأته. وشدد الصفار 
عىل أن كل هذه العوامل تدفع إىل زيادة 
والكهرباء ويقل  الطاقــة  الطلب عىل 
العرض إذ تعمل مولدات الطاقة بشكل 
غري فعال يف الطقس شديد الحرارة. بيد 
أن الصفار يؤكد أن العوامل األخرى قد 
تكون ناجمة عن ســوء اإلدارة. ويرى 
للشــأن  املراقبني  من  وغــريه  املحلل 
الرئيسة يف  املشــاكل  أحد  أن  العراقي 
عدم  مستويات  ارتفاع  يف  يتمثل  البالد 
الكفاءة ســواء يف العرض وأيضا إدارة 

الطلب.
ويف الوقــت الحايل، فإن شــبكة نقل 
الكهرباء يف العراق قد فقدت ما بني 40 
إىل 50 باملائة مــن طاقتها وهذا يمثل 
الفارق بني ما تنتجه من الكهرباء وما 
كهرباء.  مــن  للمواطنني  توفريه  يتم 
تقنية،  ألسباب  الخسارة  هذه  وتحدث 
عىل ســبيل املثال نتيجة تلف املعدات 
أو ضعف أدائها أو قدمها وأيضا هناك 
أســباب غري فنية كالرسقة، فيما يعد 
هذا النقص من أعىل املعدالت يف العالم. 
يبلغ معدل خسارة  املثال،  فعىل سبيل 
النقل والتوزيع فيما يتعلق بالكهرباء يف 
أملانيا حوايل 4 باملائة فيما يبلغ املتوسط 
العاملي قرابة 8 باملائة. ويف هذا الصدد، 
يؤكــد الخرباء الدوليــون عىل أن وقف 
هذه الخســارة يعد أمرا حاســما ألنه 
يف ظل ذلك، فال فائــدة من زيادة توليد 

الكهرباء.

املدن املائية هي البذرة األوىل لنشــوء تاريخ 
املعرفة اإلنسانية، فقد كانت مجاميع البرش 
ممن اســتوطنت يف األرايض املحاذية لألنهار 
واألهوار والبحار هي السباقة يف تنامي املعرفة 
والتعبري عن الهواجس واملشــاعر وتدوينها 
عىل ألواح طينية أو عىل أوراق الربدي. لذا فإن 
أول حرف كتب يف تاريخ اإلنسانية كان يف أور 
عىل ضفاف األهوار جنــوب العراق.. ومنها 
والشعراء  الكتاب  تسابق  بجانبها  املدن  ومن 
وانتصاراتهم ومشاعر  ليســجلوا بطوالتهم 
الشــوق للمدينة والحبيبة مع وصايا لألوالد 
وغريها من آالف الرقيمات التي عثر عليها يف 

وادي الرافدين.
ويف حوار مغاير مع الدكتور هارون رشــيد 
طرح موضــوع املدن املائيــة وعالقتها مع 
والدات نجوم اإلبــداع يف األدب والفكر والفن 
،وملاذا دائما هــذه املدن املائيــة يأتي منها 
اإلبــداع والتفرد يف مختلــف مجاالته، قائال: 
ربما الجينات الوراثية واحدة من أهم العوامل 
التي انتقلت عرب األجيال بني أبناء املدن املائية 
،ومثال عىل ذلك أن أول شــاعر يف العالم هو 
الشــاعر الذي كتب أول قصيــدة عىل ورق 
الربدي يف ســومر العظيمــة وأيضاً ملحمة 
كلكامش ،ومن هؤالء جاء األحفاد يف العرص 
الحديث أمثال محمد خضري وحســب الشيخ 

جعفر.
وأضــاف: نعــود اىل املدن املائيــة وعالقتها 
املتجذرة مع ابنــاء املاء.. االبناء الذين رشبوا 
لتكــون جواز  الفطام  الكلمة مع مضغــة 
ســفر يف عالم االبداع، فلــو اخذنا خارطة 
االبداع العراقــي وتجربته يف مختلف مجاالت 
االبــداع لوجدنا ان البوصلة تشــري دوما اىل 
،وهذا  واالهوار  والبحــار  واالنهار  املاء  مدن 
ال يعني انحيازاً مناطقياً ،وإنما هو إشــارة 

ضوء ملكامــن االبداع ،وهذا املشــهد يتكرر 
يف أغلب بلدان العالــم ،وإن كان االغلب من 
ابناء املاء دوما مــا يرحلون يف رحالتهم ضد 
التيار للوصــول اىل الصعب، وهنا ال بد لنا ان 
نرتك للدارســني والباحثني الدارة ملف هذه 
املعطيــات اليجاد حقيقة عالقــة مدن املاء 

باالبداع.
الكاتــب والناقــد عيل ســعدون يــرى أن 
»الجغرافيني يدركون أن خري البلدان تنشــأ 
بمحاذاة األنهار، فتلتصق بها وتنتظم حياتها 
بسببها وبما تتيحه من سبل للحياة الواسعة 

اليونســكو يف  واملتنوعة وقد عملت منظمة 
العام 2019 عىل تسجيل عدد من املدن العربية 
بوصفها من املدن املحرضة عىل اإلبداع وهي 
خطــوة الفتة«.واشــار اىل ان »الجغرافيني 
اليفهمون معنى أن تكــون الطبيعة النادرة 
محرضا عىل البــوح بطريقة مختلفة، مثلما 
تكون محرضا كبريا عــىل اإلبداع والفنون.. 
وبتقديري البسيط يرجع ذلك إىل سحر املكان 
وقابليته عىل اإليحــاء.. فاملدن التي يحيطها 
املاء تكون متأثرة بنوع اســتثنائي من ذلك 
اإليحاء املمزوج بأصوات الطيور والحيوانات 

الربية واصوات تدفق املياه وســكون االهوار 
ومــا تتيحه من عزلــة كبرية تجعــل املرء 
عرضة للتأمل الواســع والكبري.. يحدث ذلك 
للمشتغلني يف فنون اللغة وبمقدمتها الشعر. 
ومع ذلــك فاملوضوع يأخذ أبعــادا أخرى يف 
تدفق املوســيقى النــادرة واألصيلة يف هذه 

املدن«.
واضــاف ســعدون: »اتذكــر يف واحدة من 
ناظري مشــهد  امام  تكرر  لألهوار  زياراتي 
وقوف الطري عىل رأس إحدى الجواميس، وهو 
ما وثقته التشــكيالت البرصية السومرية يف 

عديد األلواح املوجودة يف املتاحف. وهذا دليل 
شاخص عىل تأثري الطبيعة يف الفن سواء كان 

لغة أم موسيقى أم فنوناً تشكيلية«.
وتحدث القاص ضــاري الغضبان قائال: إن 
مــدن ضفاف األنهار، بغــداد دجلة ، قاهرة 
النيل، واغلب مدن العراق عىل ضفتي الفرات 
ودجلة،ومدن الشواطئ كبريوت واالسكندرية 
وتونس، هي مــدن تالمس املاء بوجه منفرد 
وإن كان يســمو باالبــداع، لكــن هنالــك 
خصوصيــات، فالبرصة مثــال تتالقى فيها 
مياه النهر والبحــر، ومدينة العمارة جنوبي 

العــراق متفردة برتبعها عــىل ضفاف ثالثة 
أنهر، دجلة واملرشح والكحالء.. وكأن اتساع 
أفق املاء، مفتاح أبــواب اإلبداع من حيث ال 
نشعر، ماء يمنح آفاقاً رحبة للتأمل والخلق، 
ضفاف وشواطئ تكون همزات وصل تالقح 
حضاري، خرضاء تكون تحصيل حاصل ملاء 
نهر عــذب، من هذا وذاك تفتــح تلك اآلفاق 
الرحبــة مغاليق العقول، ويمتد برص العيون 
حيث يالقي خــط األفق كسلســبيل ازرق، 
فتبدع العني الثالثة، لذلك الرشوق من خارصة 
النهر/ البحر، سريسل إشارة مبهرة مقارنة 
بمثيلة مــن أرض يباب، غروب يف رحاب ماء 
يالمس  الدامي  القرص  حيث  واســع،  بأفق 
زرقة توحي بموعد والدة ال يمكن أن نجدها 

يف غروب الصحراء، حيث الوحشة.
األهوار،  خصوصيــة  ثم  ومن  واسرتســل: 
القصب  غابات  حيــث  العذبة،  املياه  بطائح 
وزنابق املاء والهوس املحبب للطيور املهاجرة 
وهي تصنــع مثابات إبداع من صور متفردة 
ومواويل شــجن وعبق نسمات، هناك تتألأل 
آيات الوجود األول حيث مر جلجامش يبحث 

عن نبات الخلود يف ملحمة الشعر األوىل.
وعــن تأثري البيئــة يف االبداع افــاد الباحث 
االكاديمي ســعد ياسني يوسف، بأن األماكن 
املنفتحة عىل فضاءات املاء واألنهار والبحريات 
واألهوار وحتــى البحار ترتك أثرها يف النفس 
البرشّية ما يجعلها تكتســب من طراوة املاء 
الكثري، فضالً عما تتســم به تلك األماكن من 
جٍو عذٍب ووفرة يف الزراعة وكائنات تســبغ 
عىل الوجود جماالً وِرقة، كالّطيور واألسماك 
والّتنوع البيئي الجميل ،ما يمنح اإلنسان أمناً 
فاإلبداع  ولذلك  اآلخر،  وحّب  بالرّضا  وشعوراً 
بشــكل عام ال يزهر إال يف البيئات التي تتيح 

لإلنسان التفكري بالكون والجمال.

مدن الماء .. البذرة األولى لنشوء تأريخ المعرفة اإلنسانية
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املراقب العراقي/ متابعة...
طالــب جمع من املواطنني  بفرز قطع ســكنية، ســبق وان تم 

توزيعها بينهم يف قضاء املحمودية.
وأوضحوا، انهم ومنذ العام 1996 حصلوا عىل قطع اراٍض سكنية 
يف منطقة الجديدة بقضاء املحمودية، بيد ان القطع املذكورة بقيت 
عىل حالها من دون فرز طوال هذه الســنوات.وذكروا ان مساحة 

االرض التــي هي عبارة عن مقاطعتــي )1( و )21( وتضم آالف 
القطع الســكنية ملواطنني هم بأمس الحاجة لها، بقيت ملفاتها 
مركونة عىل الرف، من دون أن توضح بلدية املحمودية الســبب 
وراء هذا االهمال، مشريين اىل ان مع املناشدات الكثرية الصحاب 
االرايض، إال ان اي استجابة لم تتم لهم، االمر الذي يرتكهم يف حرية 
من امرهم، كونهم اصحاب أراٍض مع وقف التنفيذ.من هنا يناشد 

اصحاب الرسالة، الجهات املسؤولة وعىل رأسها بلدية املحمودية، 
العمل عىل فرز هذه القطع، كي يتسنى الصحابها االستفادة منها 
او بناء دور ســكنية عليها، ومن ثمَّ التخفيف من ازمة الســكن 
الخانقة، التي تعاني منهــا آالف األرس، علما ان املنطقة تعد من 
العاصمة بغداد بمحافظتي  املناطق الســرتاتيجية، كونها تصل 

بابل وكربالء، اضافة اىل عامرية الفلوجة.

قطع سكنية موزعة منذ  1996 ولم تفرز إلى اآلن ! عني املراقب

ملاذا تحرتق بناية التعويضات ؟!  
إندلع حريق، امس الثالثاء داخل بناية التعويضات يف منطقة شارع الرشيد وسط بغداد.

وذكر بيان ملديرية الدفاع املدني اطلعت عليه )املراقب العراقي( :أن«حريقاً اندلع داخل بناية دائرة التعويضات يف منطقة شارع الرشيد«. مشرياً اىل 
أن » الدفاع املدني أخىل املوظفني وبارش بعمليات االخماد حاليا«.

 و هنا تثار أسئلة عدة وهي ملاذا تحرتق بناية التعويضات؟ وهل الحريق متعمد ؟وملصلحة من ان كان متعمدا؟

صورة
وتعليق كاريكاتير

املراقب العراقي/ متابعة...
أربعة  ميســان  محافظــة  تمتلــك 
معامل حكوميــة كربى إلنتاج الورق 
وآخر  النباتية  والزيوت  والبالســتيك 
للســكر، إال أن أغلب هذه املعامل أما 
اىل  لحاجتها  اإلنتــاج  عــن  متوقفة 
تأهيل خطوطها اإلنتاجية أو ألسباب 
اإلنتاج، علماً  ارتفاع كلف  أو  تسوقية 
أن هذه املعامــل يعمل فيها آالف من 
العمــال والفنيني واملهندســني ،وأن 
إنتاجهــا كان يغطــي حاجة العراق 

منها.
هذه  إعالن  يرشــحون  مراقبني  لكن 
املصانع لالســتثمار بالنظر للظروف 

املالية التي يمر بها البلد. 
يف  دواي  وقال محافظ ميســان عيل 
ترصيــح تابعته )املراقــب العراقي( 
إن »ميســان فيها أربعة مصانع هي 
)مصنع سكر ميســان ومعمل ورق 
النباتية  الزيــوت  ومصنع  ميســان 
أن  مبينــاً  البالســتك(«،  ومعمــل 
»املحافظة نفذت العديد من املشاريع 
يف معمــل البالســتك لتمكينــه من 
اإلنتاج ابتــداًء من رشاء أدوات ومواد 
أولية إلنتاج األنابيــب ورشاء مكائن 
وخطــوط إنتاجية جديــدة حيث بدأ 
للمعمل عام 2019  اإلنتاجــي  الخط 
بإنتاج أنابيب بأقطار مختلفة 400 و 

500 ملم وقطر 630 ملم«.
وأضــاف أن »اإلنتــاج كان يف وقتها 
لصالح أمانة بغداد ويعد من املنتجات 
الفنية  للمواصفات  واملطابقة  الجيدة 

العاملية«. 
وطالب دواي وزارة الصناعة بـ«دعم 
قطــاع الصناعة يف املحافظة من أجل 
النهوض بهذا القطاع وتأهيل وتطوير 
وإعادة تشــغيل املصانع املتوقفة من 

أجل تحريك عجلة اإلنتاج فيها.
الهــادي إلنتاج  اإلمــام عيل  مصنع 
الزيوت أنشــئ العــام 1973 ويضم 
الصابون  وقســم  املنظفات  قســم 
الدهون  تصفية  قســم  اىل  باإلضافة 
وقســم الصفائح وكذلك قسم تعبئة 
السائل  الزيت  الدهون. مسؤول قسم 
أقدم تحسني عيل  رئيس مهندســني 
منذ  تعاقد  »املصنــع  إن  قال  كريدي 
العام 2013 مع رشكة أجنبية لنصب 
أوتوماتيكي، وبمواصفات  خط جديد 
حديثة لتصفية الزيت الســائل، وهذا 

الخط تم انجازه العــام 2019، وهو 
حاليــاً خاضع لالســتثمار، حيث تم 
نصــب خط حديــث لتعبئــة الزيت 
بعالمة زيت البنت بطاقة إنتاجية تبلغ 

150طناً يف اليوم«.
وأضــاف أنه »تم تنفيــذ العقد املربم 
بني وزارة الصناعــة ووزارة التجارة 
لتشغيل خط الزيت السائل، إضافة اىل 
أن املصنع يعمــل عىل إنتاج الصابون 
والصابون الســائل وغريها من مواد 
أن »املصنع بحاجة  التنظيف«، مؤكداً 
خطوط  ،وإضافة  ألجهزته  صيانة  اىل 

اإلنتاج  تطورات  ملواكبة  جديدة  إنتاج 
العاملية«.

مصنع البالســتك يعاني من صعوبة 
توفري املــواد األولية إلدامــة اإلنتاج 
إضافة اىل ضعف تسويق املنتجات ،ما 
يتطلب تكثيف اإلعــالن عن املنتجات 
ودعمها ومنع استرياد السلع املصنعة 

محليا.
ميسان  بالســتك  ملعمل  الفني  املدير 
رئيس مهندســني عيل رحيم قال إن 
»من اهم املشــاكل التي يعاني منها 
املصنع هي صعوبة توفري املواد االولية 

وعدم توفر الكوادر الهندسية والعمال 
منها  الكثري  احالة   بسبب  والحرفيني 
»املعمل  أن  مؤكــدا  التقاعــد«،  عىل 
بحاجة اىل تعيني العرشات من العمال 
النجاز االعمال الشــاقة وخاصة بعد 
تشــغيل خط انتاج انابيــب االقطار 

الكبرية«. 
واشار اىل أن »املعمل يحتاج اىل توفري 
ماكنــة ســحق االنبــوب – ثرامة - 
مناسبة لثرم مخلفات االنابيب«، الفتا 
الكبرية هي  أن »مشــكلة املصنع  اىل 
ضعف التســويق للمنتج ما يؤثر عىل 

تنفيذ الخطط االنتاجية«.
السكر يف ميســان تأسس يف  مصنع 
املايض،  القرن  من  الستينيات  أواسط 
حيث إن املــرشوع يتكون من مزرعة 
قصب السكر واملصنع يعمل فيه اكثر 
التصميمية  ،والطاقة  عامل  الفي  من 

له 100 الف طن سنوياً.
وكانت وزارة الصناعة قد اشــارت يف 
ترصيح سابق إىل أن املصنع سيعود اىل 
العمل قريبا بعدما تم تجهيزه باالليات 
ليكون  فرصة  مــع  الالزمة  واملعدات 

احد املصانع املعروضة لالستثمار.

موظفون يطالبون برفع التسكين وإطالق العالوات السنوية

أربعة مصانع معطلة في ميسان ... من يعيد لها الحياة ؟
لم يكتف املختلســون بما جنوه من ســحت حرام 
بل تحولــوا اىل الرواتب التقاعديــة  والغريب هذه 
املرة ان املخلســني هم من النساء حيث أعلنت هيأة 
النزاهــة عن صدور ثالثة قرارات أحكاٍم بالســجن 
فتني يف ُمديريَّة تربيــة ُمحافظة دياىل؛  بحــقِّ ُموظَّ
الختالسهما قرابة ستة ملياراٍت ونصف مليار ديناٍر 

. من املال العامِّ
وذكرت الهيأة يف بيان اطلعت عليه )املراقب العراقي( 
أنَّ إحدى املُدانات، التي كانت تشــغل منصب وكيل 
مدير الشــؤون املاليَّة )الحسابات( يف مديريَّة تربية 
دياىل، أقدمت عىل اختالس مبالغ املكافآت التقاعديَّة 
ملُوظفــي املديريَّــة، ُمبّينًة قيام املُدانة باســتغالل 
منصبها وتنظيم الخالصات بصورٍة ُمتكّررٍة، وإدراج 
بيانات املُتقاعدين بشــكٍل ُمكرٍَّر؛ بغية تكرار رصف 

تلك املبالغ.
وتابعت موضحــًة أنَّ رصف املكافأة التقاعديَّة تتمُّ 
أكثر من مرٍَّة للشــخص خالفاً للضوابط، الفتًة إىل 
قيام املُتَّهمة بأخذ تلك املبالغ لحسابها الشخيصِّ بعد 
رصفها ألســماء وهميٍَّة وقيامها بالتوقيع بدالً من 
مدير الحســابات يف مديريَّة الرتبية، فيما تمَّ تقصري 
املُتَّهمة األخرى، وهي عضــو لجنة رصف املكافآت 
التقاعديَّة؛ ملخالفتها القانون وإلحاقها عمداً الرضر 

باملال العام.
وأضافت إنَّ محكمة جنايات دياىل – الهيئة األوىل، بعد 
اطالعها عىل األدلة املُتحّصلة يف هذه القضيَّة وجدتها 
كافيًة لتجريم املُتَّهمتني، ُمشريًة أنَّ إىل األدلة تمثلت 
بالتحقيق الــذي أجرته هيئة النزاهة والتحـــقيق 
اإلداري يف وزارة التـــربية، فضالً عــن أقوال املُمثل 
القانونيِّ ملديريَّة تربية دياىل الذي طلب الشكوى ضدَّ 
دت  املُدانتني، وأقوال الشــهود وقرينة هروبهما.وأكَّ
أنَّ املحكمــة أصدرت ثالثة قرارات أحــكاٍم غيابيٍَّة 
بالسجن ملُدَّة عرش سنـواٍت غيـابياً بحقِّ املُدانتـني، 
منها حكمان بحقِّ املُـــدانة األوىل؛ استناداً ألحكام 
املــادَّة )316( من قانون العقوبــات وبداللة موادِّ 
االشــرتاك )47 و 48 و49( منه، وإصدار أمر قبٍض 
بحقهما، وإلزامهما بإعادة املُبالغ املُختلســة البالغ 

مقدارها )6,485773,732( ديناٍر.

اختالس نسائي
للرواتب التقاعدية !

ربما تعد حكاية عادية إذا ما عرفنا أن شخصا 
الشهداء تربعا منه  لعائالت  ببناء منازل  قام 
لهم وملســاعدتهم بإيجاد سقف يأويهم من 
حر الصيف وبرد الشــتاء، لكــن الذي يميز 
حكايتنا اليــوم هو ان من قــام بهذا األمر 
رجل  هو  املاضية،  الخمس  الســنوات  طيلة 
الدينية يف محافظة  املرجعيــة  دين ومعتمد 
ذي قار، والذي يعد نموذجا للعالم العامل.انه 
الشيخ عيل السهالني أحد معتمدي املرجعية 
محافظة  يف  الشــطرة،  قضاء  يسكن  والذي 
ذي قار، وبدأت القصة عندما سمع ببناء دار 
لشهيد من قبل صندوق إسكان عوائل شهداء 
الحشد الشــعبي يف قضاء االصالح الذي يبعد 
عن مكان ســكنه 120 كم، حيث ترك عمله 

واهله واخذ معــه عمال بناء ليكون له االجر 
يف هذه الدار، والــدار اآلخرة، وكان هذا االمر 
ســنة 2015. وقامت هــذه القامة العلمية، 
بحســب ما روى لـ/موازين نيــوز/ العديد 
البناء،  بأعمال  واملشاركني  العيان  من شهود 
»ببناء )324( منزال لعائالت شــهداء الحشد 
الشــعبي طيلة الينــوات املاضية، فضالً عن 
باقي املشــاريع األخرى التي ساهم وشارك 
فيها الشيخ السهالني، وهو ما زال مستمرا يف 
قضاء حوائج الناس بدون كلل أو ملل، حتى 
»الشيخ  ان  الشهود  الحارض«.واضاف  يومنا 
السهالني قام بوضع خطة االشرتاك السنوي 
ألكثر من 7000 مشــرتك لصندوق االسكان 

لبناء دور لعائالت الشهداء«

رجل دين يقوم ببناء ٣٢٤
منزال لعائالت الشهداء

املراقب العراقي/ متابعة...
طالــب مجموعة من موظفــي وزارة 
الكهربــاء، باطالق العالوات الســنوية 

ورفع الغبن والتسكني عنهم.
وأوضحوا يف رســالة لهــم، أنهم لفيف 
مــن موظفي الــوزارة/ فــرع توزيع 

االعداديات،  خريجي  ومن  بابل،  كهرباء 
مبينني أنهــم يطالبون باطالق العالوات 
الســنوية ورفع الغبن والتسكني عنهم، 
أســوة بزمالئهم من حملة الشــهادات 
مــن خريجي املعاهد وينفــس الدرجة 
والعنوان، ال ســيما أنهم حاصلون عىل 

موافقة وزارة املالية. 
ولفتــوا اىل ان املــادة )9( مــن قانون 
موظفي الدولة رقم )22( لســنة 2008 
تنــص عىل االســتمرار بمنــح العالوة 
كتاب  وبحســب  وايضا  االعىل،  للدرجة 
وزارة الكهرباء املرقــم 57941 يف 26/ 

10/ 2016 ، وكتاب وزارة املالية 81422 
يف 10/ 10/ 2016 ، الذي يشري اىل املادة 
نفســها، فضال عن قرار مجلس الوزراء 
يف  املنشور   2015 لســنة   )400( املرقم 
جريــدة الوقائع العراقيــة العدد 4389 
يف 30/ 11/ 2015 علمــا ان تســكني 

 2008 منذ  الوظيفيــة حصل  درجاتهم 
ولغاية  االن. من هنا يناشــدون الوزارة 
املذكورة، لرفع الغبن والتســكني عنهم 
لكونهم  الســنوية،  العــالوات  واطالق 
اصحاب أرس كبرية، وهم بأمس الحاجة 
ألي مبلغ يأتيهم لسد احتياجات أرسهم.

جواز السفر العراقي.. األكثر عرضة لتالعب المزورين 
املراقب العراقي/ متابعة...

 جواز السفر هو املستمسك الرســمي الوحيد الذي يعرب الحدود 
الدولية، وألهمية هذه البطاقة  التعريفية فأنها تتعرض لكثري من 
قصص التزوير أو الفقدان والتهريب، وتشهد أروقة املحاكم  عىل 
الدوام ورود عدد كبري من دعاوى التزوير أو فقدان الجواز منها 
ما سببته هجرة الشباب  ومنها تعليمات الحج والعمرة وأسباب 
مجتمعية أخرى .  ويقول القايض بشار محمد جسام قايض أول 
محكمة تحقيق الرصافة إن »املادة 15من قانون  جوازات السفر 
رقم 32 لســنة 2015 تعاقب بالحبس مدة ال تقل )3( ســنوات 
)كل من باع أو  أشرتى جواز سفر عراقي أو أستحوذ عليه بقصد 
استخدامه خالفا ملقتضيات إصداره(«.  ويواصل القايض أن »هذه 
املادة حددت عقوبة الشخص الذي يبيع جواز السفر العراقي أو 

 اشرتاه أو استحوذ عليه الســتخدامه يف غري السبب الذي اصدر 
له او لشخص آخر واعتربها  جريمة من جرائم الجنح وتنظرها 

محكمة الجنح«، الفتا إىل أن »الفقــرة الثانية من املادة ذاتها 
أشارت إىل من اتلف أو افسد أو أعاب  إبطال جواز سفره النافذ 
املفعول بسوء نية وألي سبب كان فان العقوبة نفسها ترسي 
عليه«.  ويستشهد القايض بحاالت واردة اىل محكمته ، منها أنه 
»يف املدة املاضية حني فرضت السعودية رسوما عىل املعتمرين 

ألكثر من مرة، أقدم البعض من املواطنني الراغبني  بأداء مناسك 
العمرة عىل إتالف جوازات ســفرهم التي تحوي تأشريات دخول 
لألرايض  السعودية وكذلك يف بعض حاالت السفر إىل البلدان التي 
تفرض دول أخرى قيودا ورقابة يف  حالة الســفر إليها عند طلب 

التأشريات الدخول«.
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روسيا تصمم صاروخ »خا95-« فرط صوتي بعيد المدى
فالديمي������ر  أول  الفري�ق  ق�ال 
األكاديمي�ة  رئي�س  زارودنيتس�كي 
العس�كرية التابع�ة ل�أركان العامة 
الروس�ية إن العم�ل ج�ار يف روس�يا 
لتصميم صاروخ فرط صوتي حديث 

بعيد املدى من طراز »خا-95«.
ووفق�ا للجن�رال ال�رويس، يف الوق�ت 
املج�ال  يف  الس�يطرة  تعت�ر  الح�ايل 
الفضائي، الرشط األس�ايس  الجوي- 
لتنفيذ األعمال القتالية بشكل ناجح.

م�ن  التف�وق،  ه�ذا  ضم�ان  ويت�م 
خ�الل االس�تخدام الفع�ال للطائرات 
وق�ال  واملقات�الت.  الهجومي�ة 
ه�ذا  »ولتحقي�ق  زارودنيتس�كي: 
الجوي�ة  الق�وات  تعم�ل  اله�دف، 

الفضائية الروس�ية، يف مجال تصميم 
نم�اذج  واعتم�اد  وتطوي�ر  وإنت�اج 
جديدة وحديثة من األسلحة واملعدات 
العس�كرية والخاص�ة مث�ل القاذفة 
االس�راتيجية  الصواري�خ  حامل�ة 
م�ن ط�راز »ت�و- 160 إم« واملجم�ع 
الصاروخ�ي فرط الصوت�ي من طراز 
»كينج�ال«، واألس�لحة البعيدة املدى 
املحمول�ة ج�وا ومن بينه�ا الصاروخ 

فرط الصوتي من طراز »خا-95«.
وأشار رئيس األكاديمية، إىل أنه لتلبية 
احتياجات الق�وات الجوية الفضائية 
وإنت�اج  يج�ري تصمي�م  الروس�ية، 
طائ�رات ب�دون طي�ار م�ن مختل�ف 
الفئات، ورادارات للكشف فوق األفق، 
وأنظم�ة ومجمعات صواريخ مضادة 
للطائ�رات، وغريها من أحدث املعدات 

العسكرية.

علماء يستعينون بالذكاء االصطناعي 
للتنبؤ بأعراض كوفيد19- المبكرة

وفق�اً لبحث أجراه علم�اء يف جامعة كينغز 
لندن ونرش يف مجلة النسيت ديجيتال هيلث، 
تبني أنه من خالل الجمع بني األعراض املبلغ 
عنه�ا ذاتياً عر تطبي�ق الهاتف الذكي زوي 
كوفي�د وتقنية ال�ذكاء االصطناع�ي يمكن 

التنبؤ باألعراض املبكرة لكوفيد-19.
وبحس�ب موقع »الرؤية« ش�ملت الدراسة 
أل�ف  الت�ي نرشه�ا موق�ع فورب�س 183 
مس�تخدم، قام كل منهم بتسجيل األعراض 
التي عان�ى منها خالل األي�ام الثالثة األوىل، 
باإلضاف�ة إىل نتيج�ة اختب�ار PCR الالحق 
واملعلومات الشخصية مثل العمر والجنس. 
وحلل�ت البيانات باس�تخدام 3 نماذج تنبؤ، 
كان أداء ال�ذكاء االصطناعي األفضل بينها، 
م�ا دعا العتم�اده بعد ذلك لتحدي�د األنماط 
يف البيانات، حيث أثبت أنه حس�اس بدرجة 
كافية لكشف األعراض األكثر 
صلة بمجموعات مختلفة من 

األشخاص.
ال�ذكاء  نم�وذج  لنتائ�ج  ووفق�اً 
االصطناعي، كان فقدان حاس�ة الش�م هو 
أكثر األع�راض املبكرة صلة بني املش�اركني 
العامل�ني يف مج�ال الرعاي�ة الصحية وغري 
العامل�ني يف مج�ال الرعاية الصحي�ة، كما 
أبلغ�ت املجموعت�ان أيضاً عن أل�م يف الصدر 
وس�عال مس�تمر، ولم تكن ه�ذه التوقعات 

ممكن�ة دون البيانات املبل�غ عنها ذاتياً من 
م�رشوع تطبيق زوي كوفيد الذي ش�ارك يف 
تأسيسه عالم األوبئة الوراثية تيم سبيكتور 

من كينجز كوليدج لندن.
ونظراً ألن بيانات الدراس�ة الجديدة تعود إىل 
ع�ام 2020، فقد تنطب�ق النتائج فقط عىل 
 2-SARS-CoV الس�اللة األصلية لفريوس 
ومتغ�ري ألف�ا، ويف املس�تقبل، عندما يظهر 
متغ�ري جدي�د، يمكن�ك تمري�ر املعلوم�ات 
الش�خصية )مث�ل العمر( إىل نم�وذج التنبؤ 

بال�ذكاء االصطناعي بحيث ُيظهر األعراض 
املبكرة األكثر صلة بالشخص، وإذا تطورت 
هذه األعراض فاحتمال اإلصابة قائم ويجب 
أن يعزل املريض قب�ل أن ينقل الفريوس إىل 

أشخاص آخرين.
ف�إن  الجدي�دة،  الدراس�ة  أوضح�ت  كم�ا 
االكتشاف املبكر لأفراد املصابني بالفريوس 
أم�ر بالغ األهمي�ة الحتواء انتش�ار جائحة 
الطبي�ة  امل�وارد  وتخصي�ص  كوفي�د-19 

بكفاءة.

فريق بحثي يكتشف نباتا ينتج وقودا للطائرات النفاثة

أبرم�ت منص�ة التدوي�ن املصغ�ر 
اتفاقية  األش�هر عاملي�ا »توي�ر« 
مع وس�ائل إعالم كرى، يف خطوة 
وصف�ت بأنه�ا لزي�ادة مصداقية 

األخبار املوجودة عىل املنصة.
م�ا  بحس�ب  توي�ر،  وأوضح�ت 
نرشه موق�ع »إنغادجيت« التقني 
املتخص�ص، أنها أبرم�ت اتفاقية 
رشاك�ة م�ع وكالت�ي »روي�رز«، 
ملس�اعدة  و«أسوش�يتدبرس«، 
فريق التنظي�م يف وضع معلومات 

موثوقة أمام املستخدمني.
م�ن  التنظي�م  فري�ق  ويتأل�ف 
مًع�ا لوض�ع  يعمل�ون  موظف�ني 
بعض املوضوعات األكثر ش�يوًعا، 
الت�ي يناقش�ها األش�خاص ع�ىل 
منصة توي�ر، ويرشف عىل بعض 
مي�زات النظ�ام األس�ايس األكث�ر 
وضوًح�ا واملثرية للج�دل يف بعض 
األحي�ان، بم�ا يف ذل�ك امل�ؤرشات 

وعالمة التبويب »استكشاف«.
تل�ك  خ�الل  م�ن  توي�ر  وتأم�ل 
رؤي�ة  االتفاقي�ة، ضم�������ان 
معلوم���ات  مس�تخدمي�����ها 
موثوق�ة، وذات صل�ة باهتمامات 
املس�تخدمني، خاص�ة فيما يتعلق 
املرتبط�ة  الطبي�ة  باملعلوم�ات 

بجائحة فريوس كورونا املستجد.
وتتوق�ع توي�ر م�ن خ�الل تل�ك 
الرشاك�ة أن تس�اعدها يف تطوي�ر 
املي������������زات،  م�ن  ع�دد 
خاصة وأن الوكالتني ستس�اعدان 
توير يف املحتوى باللغة اإلنجليزية، 
فيم�ا سيس�عى الفري�ق لتطوي�ر 
رشاكات أخ�رى للغ�ات مختلف�ة 
اليابانية والعربية واإلسبانية  مثل 

والرتغالية.

كش�فت رشك�ة س�وني ع�ن أح�دث 
نم�وذج م�ن كام�ريات الفئ�ة »ألفا« 
الشهرية بني محبي التصوير االحرايف.

وحصل�ت كام�ريا  ZV-E10 الجديدة 
املع�دن  م�ن  مصن�وع  هي�كل  ع�ىل 
والبالس�تيك املدع�م بألي�اف الكربون 
املتين�ة، وزن�ه 600 غ تقريب�ا، مجهز 
أن�واع  مختل�ف  الس�تيعاب  بمنف�ذ 
العدس�ات.كما زودت ه�ذه الكام�ريا 
بمايكروفون�ات عالي�ة الدقة لتصوير 

الفيديو، ومنفذ 3.5 ملم للس�ماعات، 
وشاشة ملس�ية صغرية يمكن إمالتها 
يف مختلف االتجاهات لتسهيل التقاط 
تناس�ب  الت�ي  الوضعي�ة  يف  الص�ور 

املصور.
وجهزت ZV-E10 بمستش�عر برصي 
يتمت�ع  ميغابيكس�ل،   24.2 بدق�ة 
 100 ب�ني  م�ا  ي�راوح   ISO بنط�اق 
البؤري  و32000، وتقني�ات الضب�ط 
والتتب�ع الرقمي للص�ورة، إضافة إىل 

ميزة Bokeh Switch التي تس�اعد 
الص�ورة  خلفي�ة  طم�س  ع�ىل 

بطريق�ة مميزة.ويمك�ن له�ذه 
 4K الكام�ريا توثيق فيديوهات

بمع�دل 30 إط�ارا يف الثانية، 
فضال ع�ن إمكانيتها توثيق 

بتقني�ة  الفيديوه����ات 
البطيء  التصوي�����ر 
بمع�دل 120 إط�ارا يف 

الثانية.

اكتش�ف فريق بحثي من قس�م علم الغذاء والهندس�ة الزراعية 
والحيوية يف جامع�ة أوهايو األمريكية نبات�ا يتميز بخصائص 
النفاثة.ووفق�ا  للطائ�رات  متج�دد  وق�ود  إلنت�اج  مناس�بة 
لصحيفة »س�تادي فايندس« العلمية، ف�إن نبات »البينيكريس

Pennycress«، يمكن أن يكون مصدرا الس�تخراج وقود صديق 
للبيئة أقل إطالقا لعنارص ملوثة، مقارنة مع األعشاب الزراعية 
الش�ائعة يف صنع وقود الطائرات.ونقل�ت الصحيفة عن موقع 
الجامع�ة، ب�أن الباحث�ني اكتش�فوا نبت�ة »البينيكري�س« عند 
زراعته�ا كمحصول، حيث الحظ�وا أنها تتطل�ب كمية أقل من 

الس�ماد واملبي�دات الحرشي�ة، مقارن�ة م�ع النبات�ات األخرى 
الش�ائع استخدامها لصنع وقود متجدد للطائرات النفاثة.وقال 
الباحث الرئييس يف الدراس�ة أجاي ش�اه،: »الحد م�ن انبعاثات 
غ�ازات االحتباس الحراري جرّاء الس�فر الج�وي يتطلب تغيريا 
جوهريا يف كيفية إنتاجنا للوقود ومن أين يأتي هذا الوقود، وما 
وجدن�اه هو أن نب�ات البينيكريس قد يصنع وق�ودا بديال جيدا 
ج�دا، خاصة عندما تفكر يف التكاليف البيئية إلنتاجه«.ولتحديد 
مقدار الطاقة اإلجمايل الذي سيس�تهلك إلنت�اج وقود الطائرات 
م�ن ب�ذور نب�ات البينيكري�س، ومقارنتها مع أنظم�ة الطاقة 

املعروف�ة إلنتاج الوقود الحيوي من املحاصيل الزراعية األخرى، 
أنش�أ الباحثون نماذج حاس�وبية لتكاليف اس�تخدام األسمدة 
واملبيدات واس�تهالك املياه والطاق�ة املطلوبة لجمع ونقل بذور 
البينيكري�س من املزرعة إىل معمل تكري�ر حيوي ومعالجتها يف 
وقود قابل لالس�تخدام. وأظهرت النتائج أن نبات البينيكريس 

يس�تهلك حوايل نصف الطاقة إلنتاج وق�ود الطائرات النفاثة، 
إذا م�ا قورن�ت م�ع إنتاج وق�ود طائ�رات نفاثة م�ن نبات 

الكانوال أو عباد الش�مس، وهما محاصيل أخرى محتملة 
إلنتاج وقود حيوي.

انتل تعلن عن حاسوب صغير لأللعاب لندن تنجح في تركيب نظام شحن للمركبات الكهربائية األول من نوعه

تويتر تبرم اتفاقية تغريم تطبيق زووم 85 مليون دوالر
مع وسائل إعالم 

كبرى لغرض اخباري

وافق تطبيق »زووم« األمريكي الشهري 
ملحادث�ات الفيديو عىل دفع 85 مليون 
دوالر لتس�وية دع�وى قضائية تتهمه 
ومس�اعدة  الخصوصي�ة،  بانته�اك 
الغرباء عىل اقتحام محادثات اآلخرين، 

.»Zoombombing»�يف ما يعرف ب
كما واف�ق »زووم« عىل إج�راء تدابري 
أمني�ة أكثر رصامة، مث�ل التحذير من 
تطبيقات الطرف الثالث، ومنح تدريب 
خ�اص ملوظفيه بش�أن الخصوصية.
وسيكون الرافعون للدعوى الجماعية 
مؤهل�ني إم�ا الس�رداد 15 باملئة من 
قيم�ة اش�راكاتهم األساس�ية أو 25 
دوالرا فق�ط، بينم�ا يمك�ن آلخري�ن 
الحص�ول ع�ىل ما يص�ل إىل 15 دوالر.
يق�ع  الت�ي  »زووم«  رشك�ة  ونف�ت 
مقرها يف سان خوس�يه، ارتكابها أي 
مخالف�ات بموافقتها عىل التس�وية.
وأك�دت يف بي�ان له�ا أن »خصوصي�ة 

وأمن مس�تخدمينا من أه�م أولويات 
بجدي�ة  نتعام�ل  ونح�ن  »زووم«، 
م�ع ثق�ة مس�تخدمينا فينا«.والحق 
مصطل�ح  مؤخ�را  »زووم«  تطبي�ق 
يعن�ي  وال�ذي   ،»Zoombombong«
اجتماع�ات  ع�ىل  الغرب�اء  اس�تيالء 
»زووم« املرئية، ويعرضون فيها مواد 
إباحي�ة أو يس�تخدمون لغة عنرصية 
أو ينرشون مواد مزعجة.ونمت قاعدة 
عمالء تطبيق »زووم« نحو 6 أضعاف، 
من�ذ أن أج�ر جائح�ة )كوفي�د-19( 
املزيد من الناس عىل العمل من املنزل.

يش�ار إىل أن رشك�ة »زووم« وافق�ت 
يف وق�ت س�ابق عىل تس�وية ش�كوى 
صادرة م�ن لجنة التج�ارة الفيدرالية 
بشأن مشكالت يف الخصوصية، بما يف 
ذلك خادم الويب الدائم الذي تم تثبيته 
ع�ىل حواس�يب »م�اك« م�ن تطوي�ر 

رشكة »آبل«.

ذك�ر موقع thenextweb، أن�ه تم تركيب نظام 
شحن للمركبات الكهربائية هو األول من نوعه 
يف لن�دن، ال يتطلب نقاط الش�حن »املس�طحة 
واملتس�اطحة« أي أثاث ش�ارع مرتفع بش�كل 
دائ�م عن�د حاف�ة الرصي�ف، مم�ا يعن�ي أنها 
ال تش�غل أي مس�احة عندم�ا ال تك�ون قي�د 
االس�تخدام، ث�م تنبث�ق أجهزة الش�حن عندما 
يق�وم املس�تخدم بتوصيل كاب�ل. كما صممت 
 Trojan Energy الرشكة االس�كتلندية الناشئة
وفق�ا لتقرير املوقع، التقنية لتوفري الش�حن يف 

الشارع لأشخاص الذين ال يستطيعون الشحن 
يف املنزل، وسعى الفريق للحصول عىل مدخالت 
أن  م�ن  للتأك�د   Disability Rights UK م�ن 
النظام آمن لجميع مس�تخدمي الش�وارع. وتم 
بالفعل تثبيت خمس�ة من املوصالت يف منطقة 
برنت بلندن إلجراء اختبار أويل للنظام، وس�يتم 
بع�د ذلك إط�الق تجربة كاملة م�ن 150 نقطة 
شحن عر برنت وكامدن من سبتمر هذا العام 
إىل مارس 2022، وس�يتم تقس�يم ه�ذا النظام 
إىل 10 مجموع�ات من 15 نقطة ش�حن، ويتم 

توصي�ل كل مجموع�ة بوصلة ش�بكة كهرباء 
منفصلة توزع الطاقة عر أجهزة الشحن. 

كم�ا اش�رك أكثر م�ن 140 س�ائًقا للمركبات 
الكهربائية و 75 مس�تخدًما محتمالً للمركبات 
الكهربائي�ة الختب�ار التكنولوجي�ا، وكش�فت 
دراس�ة ما قبل التجرب�ة أن 50% منهم يجدون 
أن وضع الش�حن الحايل غري مريح ويحتاجون 
إىل ح�ل أفض�ل، وقال أكث�ر م�ن 70% إن توفر 
نقاط الش�حن املحلية كان عامالً مهًما يف رشاء 

السيارات الكهربائية.

أعلنت رشكة إنتل أخريًا عن اإلصدار الجديد من 
حاسبها املصغر املخصص لألعاب.

 Beast ويع�رف ه�ذا الجهاز باالس�م الرم�زي
 ،Ghost Canyon لخالف�ة  ويأت�ي   ،Canyon

اإلصدار الذي تم إطالقه يف العام املايض.
 ،NUC ويع�رف ه�ذا الن�وع باألجه�زة باس�م
 Next Unit of Computing��ل اختص�اًرا 
وه�ي تس�مية خاصة بإنت�ل. ويق�دم الجهاز 
مواصفات رائ�دة وأداء وقابلية لتقديم مرتفع 
ج�ًدا بالرغم م�ن حجم�ه الصغ�ري. واإلصدار 

.NUC الجديد هو اإلصدار الحادي عرش من
الحاس�ب  مكون�ات  م�ن  الجه�از  ويتك�ون 
الشخيص املعتادة. ويتميز بأن القطع الخاصة 
ب�ه قابلة للتغيري واالس�تبدال. ويأت�ي الجهاز 

بقياسات 357x189x120 ملليمر.
م�ا الذي يقدم�ه حاس�ب Beast Canyon من 

إنتل
دع�م الجهاز الجديد لوح�ة أم صغرية الحجم، 
ذاكرة وصول عشوائي وذواكر تخزين، وجميع 
القطع قابلة للتغيري والرقية كما سلف الذكر، 

وهي ميزة رئيسية لهذا النوع من األجهزة.
 NUC وقد تحدثت إنتل عن جهازها قائلة “يأتي
Extreme 11 م�ع أح�دث العتاد م�ع الحفاظ 

عىل الحجم الصغري واملقدر بثمان لرات فقط. 
وس�يكون قادر عىل تقديم خصائص مشابهة 

ملا تقدمه تجميعات األلعاب الضخمة”.
ويأت�ي الجه�از الجديد بإصداري�ن مختلفني. 
النم�وذج  رق�م  يحم�ل  األول  اإلص�دار 
 Core i7 ويعتم�د عىل معالج NUC11BTMi7
11700B. والنموذج الثاني يأتي برقم النموذج 
 Core i9 م�ع تقديم معال�ج NUC11BTMi9

.11900KB
ويظهر بوضوح أن اإلصدار الثاني هو األقوى. 
إال أن اإلصداري�ن يقدم�ان ثم�ان أنوية وإثني 
عرش مسار باالعتماد عىل الجيل الحادي عرش 
 Rocket م�ن معالج�ات إنتل، م�ع معماري�ة

.Lake
وس�يبدأ الس�عر عن�د 1,150 دوالر أمريك�ي 
لإلصدار األول، و1,350 دوالر أمريكي لإلصدار 
الثان�ي. وكالهما يأتيان مع مزّود طاقة بقدرة 

.Plus Gold 80 650 واّت من نوع
وس�يكون ع�ىل املس�تخدم أن يضي�ف ذواكر 
الوص�ول العش�وائي RAM وذواك�ر التخزين 
بنفس�ه. م�ع وج�ود إمكانية لركي�ب بطاقة 
رس�ومية خارجية وهو أم�ر طبيعي يف أجهزة 

األلعاب.

كش�ف تقري�ر أن رشك�ة غوغ�ل لن 
نس�مح بتس�جيل الدخ�ول إىل أجهزة 
أندروي�د القديم�ة، ف�إذا كان ال يزال 
لدي�ك جه�از يعم�ل بنظام التش�غيل 
Android 2.3.7 )اإلص�دار األخري من 
Gingerbread( أو أقدم، فلن تس�مح 
لك غوغل بتس�ج������يل الدخول إىل 
حس������ابك لديها عىل هذا الجهاز 
اعتباًرا من 27 س�بتمر، وفًقا لوثيقة 
دعم )ع�����ر Liliputing( حسبما 

 .the verege نقل موقع
وقال�ت الرشك�ة، إن�ه »كج�زء م�ن 
جهودنا املس�تمرة للحفاظ عىل أمان 
مس�تخدمينا، لن تس�مح جوجل بعد 
اآلن بتس�جيل الدخ�ول ع�ىل أجه�زة 
اندرويد الت�ي تعمل بنظام التش�غيل 
Android 2.3.7 أو أق�ل اعتب�اًرا م�ن 
27 ايلول 2021«، »إذا سجلت الدخول 
إىل جه�ازك بعد 27 ايلول، فقد تحصل 
عىل أخطاء يف اسم املستخدم أو كلمة 
املرور عند محاولة استخدام منتجات 
و   Gmail مث�ل   Google وخدم�ات 

YouTube والخرائط«.
وتم إصدار ANDROID 2.3.7 قبل 10 

سنوات تقريًبا
وإلعطائك فكرة عن مدى تأثر الجهاز 
 Android به�ذا التغي�ري، ت�م إص�دار
2.3.7 من�ذ م�ا يق������رب من 10 
س�نوات، ولكن نظ�رًا لوجود أكثر من 
 Android ثالثة ملي�ارات من أجه�زة
فم�ن  الح�ايل،  الوق�ت  يف  النش�طة 
املحتم�ل أن يؤثر هذا التغيري عىل أكثر 
من ع�����دد قلي���ل من األشخاص 
ي�����زال�ون  ال  ربم������ا  الذي�ن 
متمس�كي����ن بالتكنول������وجيا 

القديمة.
وإذا كن�ت تس�تخدم نظام التش�غيل 
Android 2.3.7 أو أق�دم بع�د املوعد 
النهائي املحدد يف 27 ايلول، فس�تظل 
ق�ادًرا عىل اس�تخدام بع�ض خدمات 
ع�ىل  الدخ�ول  س�جلت  إذا   Google
 ،Google ��متصفح جه�ازك، وفًقا ل
الت�ي تعم�ل بنظ�ام  لك�ن األجه�زة 
 )Honeycomb(  3.0  Android
س�تظل قادرة عىل تسجيل الدخول إىل 
حسابات Google، كما تقول الرشكة، 
املمك�ن تحدي�ث  إذا كان م�ن  لذل�ك 
جه�ازك األق�دم، فقد 
القي�ام  يف  ترغ�ب 

بذلك.

قريبا.. مجموعة أجهزة 
لن تسمح بتسجيل 

الدخول من »غوغل«

سوني تعلن عن أحدث كاميراتها لمحبي التصوير االحترافي
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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

امريكية صاحبة أكبر
فم في العالم 

خنفساء يابانية تزرع
الرعب في ألمانيا

فازت امرأة رسميا بلقب »أكرب فم« يف العالم من موسوعة »غينيس« 
لألرقام القياسية، بعد أن حققت شهرة واسعة.

وأعلنت »غينيس« يف بيان لها أن ســامانثا رامسديل )31 عاما( من 
والية كونيتيكت األمريكية، هي صاحبة الرقم القيايس ألكرب تثاؤب 

فم أنثى يف العالم.
ويبلغ قياس فجوة فم رامســديل 6.56 سنتيمرت، أو حوايل بوصتني 
ونصف، بينما عند القياس عربه يصل إىل أكثر من 10 ســنتيمرتا )4 

بوصات(.
وقالت ســامانثا رامسديل إنها عرفت دائما أن فمها كبري، لكنها لم 
تلحظ هذا حتى أشــار مشــرتكو »تيك توك« إىل أنه قد يكون لديها 
فما بحجم قيايس، األمر الذي شــجعها عىل التسجيل يف موسوعة 

»غينيس«.
وتابعت: »لم أعتقد أبدا أنه سيكون من املمكن أن أنال هذه الشهرة 

بواسطة فمي«.
ونالت ســامانثا رامسديل شهرة واســعة عىل تطبيق »تيك توك« 
للفيديوهات وصلــت إىل 1.7 مليون متابــع، وذلك بفضل نرشها 
مقاطــع مصورة حازت عىل دهشــة املشــاهدين، والتي تقوم يف 
إحداها بحشــو 3 قطع حلوى دونات يف فمها، وحرشها يف مقطع 

آخر كمية كبرية من البطاطس املقلية بفمها.
يف املقابل، لم تخف رامســديل أنها تعرضت للتنمر بسبب كرب حجم 

فمها، بحسب وكالة »سبوتنيك«.

وأكدت سامانثا رامسديل أن فمها، الذي كان يشعرها بعدم األمان 
يف املايض، وتمنت دومــا أن تبقيه صغريا، أصبــح اآلن »أحد أكرب 

وأفضل األشياء عنها«، بحسب تعبريها.
وقالت: »إنه قوتك الخارقة، إنــه اليشء الذي يجعلك فريدا ومميزا، 

ويجب عىل الجميع االحتفال بما يجعلهم مختلفني«.
وعن أحالمها املستقبلية، أعربت ســامانثا رامسديل عن أملها أن 
تقــدم برنامجها الخاص لكي تعرض فيــه روح دعابتها وذكائها 

وموهبتها الغنائية.

يســاور دوائر مكافحة اآلفات األملانية القلق بعد اكتشاف خنفساء 
يابانية بالقرب من حدود البالد يف مدينة بازل السويرسية.

وأوضح مركز أوجستنربغ للتكنولوجيا الزراعية أن هذه الخنافس 
يمكن أن تسبب أرضارا جســيمة نظرا لعدم وجود كائنات تتغذى 
عليها يف أملانيا. لذلك يجب أن ينتبه األشخاص العاديون ويبلغوا عن 
وجود خنفساء كهذه حال العثور عليها، ووقفها عن التحرك بعيدا.

ويصنف معهد يوليوس كون، وهو مركز البحوث االتحادي للنباتات، 
الحرشة عىل أنها »خنفساء ذات شهية كبرية«.

وتتغذى الخنفســاء اليابانية عىل أكثر مــن 300 نوع من النباتات 
الخشبية، وذكر مركز أوجستنربغ أن منها أشجار التفاح واألشجار 
ذات النواة الحجرية والفراولة وفول الصويا والذرة والعنب والورود 

وغريها الكثري.

ماهــذه الهاالت الســوداء عــىل ظهور 
بعض السباحني؟ ســؤال تبادر إىل ذهن 
أوملبياد  منافســات  متابعي  من  كثريين 
طوكيو 2020 الذين ال يعرفون الحجامة، 
وطرحت الصحافة العاملية السؤال نفسه 

أيضاً.
وظهرت آثار اســتخدام »الحجامة« عىل 
ظهور بعض السباحني يف أوملبياد طوكيو، 
منهم الياباني أكريا نامبا واألسرتايل كايل 

تشاملرز.
واســتخدم الحجامــة أيضا أســطورة 
الســباحة األمريكية مايــكل فيلبس، يف 

أوملبياد ريو دي جانريو عام 2016.
املنتخب  ونــرش كريم بنزيمــة، نجــم 
الفرنيس لكرة القــدم، عدة مرات صوره 
وهو كاشــف عن ظهره -عــىل مواقع 
التواصل االجتماعــي- بعد أن قام بعمل 

الحجامة معلقا »الحمد لله«.

وكشفت تقارير إسبانية وقتها أن بنزيمة 
يواظب عــىل الحجامة، وأنه يستشــري 
بعض األطبــاء املتخصصني، ومن بينهم 
مختــص يف »تقويم عظــام« عمل مع 
املنتخــب الفرنيس، وذلــك ضمن خطة 
وضعها للحفاظ عىل لياقته البدنية، وهو 
ما أظهره يف أكثر من مناسبة عرب وسائل 

التواصل االجتماعي.
»إندبندنــت«  صحيفــة  وطرحــت 

الســؤال  الربيطانيــة   )Independent(
نفســه، يف إشــارة إىل البقــع الدائرية 
الداكنة اللــون التي تظهــر عىل الظهر 
إن  أثر »كاســات« الحجامة، وقالت  من 
اللجوء للحجامــة لفت األنظار يف أوملبياد 
الرياضيني ومنهم  طوكيو النتشارها بني 
لجأن  السّباحات  بعض  وحتى  السباحني 

إليها من أجل تحسني األداء.
وأشارت الصحيفة إىل أن الحجامة تحظى 

بشــعبية كبرية، رغــم أن األدلة العلمية 
عىل فوائدها ليست دقيقة، وأنها تعود إىل 

الرشق األوسط واليونان.
لكــن إرصار بعض نجــوم الرياضة عىل 
التي  فوائدها  يؤكد  الحجامة  اســتخدام 
وهو  عليها،  لالستمرار  ودفعتهم  ملسوها 
ما يدحض مقولة أن فوائدها غري دقيقة، 
الحجامة  أن  الرياضيــون  يؤكــد  حيث 

تساعدهم عىل األداء بشكل أفضل.

»الحجامة« تظهر بشكل الفت في أولمبياد طوكيو

ترتفع درجات الحرارة عىل ســطح األرض 
ويتفاوت االرتفاع بني مكان وآخر، وتشــهد 

بلدان كثرية طقساً حاراً عىل غري املعتاد.
 ووصلت درجــات الحرارة إىل أعىل معدالتها 
يف عدد من املدن حــول العالم، من بينها 13 
مدينة عربية.وكشف موقع »إلدورادو ويذر« 
املختص باألحوال الجوية، املدن التي سجلت 
أعىل درجــات حرارة، عــىل كوكب األرض، 
والتي جــاءت يف صدارتهــا مدينة الجهراء 

الجهراء سجلت  أن  املوقع  الكويتية.وأوضح 
درجة حرارة وصلــت إىل 49.9 درجات، إىل 
جانب 7 مدن كويتيــة أخرى كانت من بني 

15 مدينة هي األعىل حرارة.
وجــاء موقــع مطــار يف مدينــة الدمام 
الســعودية، باملركز الثاني يف القائمة، حيث 
تم تسجيل درجة حرارة بلغت 49.8 درجات.

كمــا وجد العــراق نفســه يف القائمة بـ4 
مــدن، تتصدرهــا البرصة، حيــث وصلت 

درجة الحرارة إىل 49. وشملت القائمة مدن 
الجهــراء )الكويت( والدمام )الســعودية( 
والصليبيــة )الكويت( والبــرصة )العراق( 
واملطربة )منطقة املرصد الجوي يف الكويت( 
والعبــديل )الكويــت( والكويــت )املطار( 
والوفــرة )الكويــت( والبــرصة )املطار( 
وخانقني )العــراق( والنويصيب )الكويت( 
وبلــدة بــدرة بمحافظة واســط العراقية 

واملزرعة التجريبية يف الكويت.

المـــدن األعلـــى حـــرارة فـــي العالـــم

تحولت كلبة، واســمها »ســيكرت«، إىل ظاهرة مثرية عىل 
اإلنرتنت أخرياً، بفضل لوحة فنية أبدعتها لنبتة تشــبه عباد 

الشمس.
وبتصميــم عنيد، أصبحــت الكلبة من نوع كلــب الراعي 
األســرتايل، تصنع روائع من الفن الحديــث، حيث انترشت 
لوحتها املائية للزهرة الصفراء بشــكل واســع عىل مواقع 
التواصل، حاصدة 16 مليون مشــاهدة، وفقاً لصحيفة »ذا 

صن« الربيطانية.
ويف الفيديو املنشــور للكلبة، التي لديهــا أكثر من مليون 
متابع عىل »إنســتغرام«، تظهر »سيكرت« ويف فمها فرشاة 
الرسم، وهي تطيل قماشة باللون األزرق بالكامل، ثم تتحول 
إىل اللون األخرض، لرســم جذع نبتــة مكللة بزهرة صفراء. 
وقد وقفت بالقرب من لوحتهــا التي تحمل توقيعاً ببصمة 
مخلبها، ما قد يعني إمكانية تأمني فرصة لها للحصول عىل 

مالها الخاص.
وقالت مالكة الكلبة، األمريكية ماري يبرتز )20 عاماً(: »أنا 
فخورة جّداً بها«، مضيفة أن »ســيكرت« رسمت نبتة عباد 
الشــمس، أو ربما أقحوانة، مضيفة أنهما اســتمتعا كثرياً 
بالعمل عىل رسم أشــكال مختلفة، ورضبات فرشاة عدة، 
أخرياً، إىل أن وصلت إىل النقطة، حيث يمكنها صنع أشــكال 

يمكنها التعرف إليها بمفردها.

كلبــة ترســم لوحــة
لعبــاد الشمــس

املقلية حيث  البطاطــس  عن أغىل حصة من 
بلغ سعر الطبق 200 دوالر أمريكي نال مطعم 
»ســريينديبتي 3« يف نيويــورك رشف دخول 
موســوعة غينيس لألرقام القياسية. مطهواً 
الطازجة  البطاطــس  حبيبات  مــن  بالثالث 
الطهاة  يقدم  الفرنيس  اإلوز  بدهن  املغمســة 
الطبق بعــد إضافة مرشوب »جيه  يف املطعم 
اإليطالية  الكمأة  ورشائــح  النفيس  بالن«  لو 
الذهب مــن عيار 23 قرياط.   الفاخرة وغبار 
وال تنتهي العملية إال مع رشة من ملح الكمأة 
والتقديم عىل طبق من الكريســتال للمســة 

مضافة من الفخامة. 
الكاتشاب ليس جزءاً من الطبق حيث يصحب 
الرشائح صلصة املورناي املحرضة من الكريما 
الكثيفــة وزبدة الكمأة الســوداء والراكليتي 

السويرسي بجبن الغرويري.
وتم االحتفال بالحدث عرب انســتغرام مؤخراً 
جو  »الشــيف  تقول:  التعليقات  جاءت  حيث 
الوطني  باليــوم  يحتفالن  فريدي  والشــيف 
للبطاطا املقلية عىل النحو الصحيح، ويصنعان 
أغىل طبق بطاطس مقلية يف العالم ســيكون 

متوفراً عىل القائمة مقابل 200 دوالر.«

وعلق املدير اإلبداعــي للمطعم جو بالقول: » 
يرشفنا أن تعرتف بنا موسوعة غينيس لألرقام 
القياسية لقاء إنجاز صحن البطاطس املقلية 
األغــىل يف العالم، فخر البطاطــا املقلية وإننا 
املميزة يف  الوصفات  املزيد مــن  نتطلع إلبداع 
املســتقبل.«ويضاف اللقب الجديد إىل األرقام 
القياســية الســابقة للمطعم الذي اشــتهر 
بتقديــم أغىل مخفوق وســاندوتش وتحلية. 
كما ابتكر الطهاة أضخم قالب حلوى للزفاف 
وأضخم كوب من الشوكوالتة الساخنة، إضافة 

للساندوتش الذي بلغ 214 دوالراً.

أغلــى طبــق بطاطــا فــي العالــم بـــ »200« دوالر !

يعاني عــدد هائل من الناس مــن اضطرابات النوم 
التي عززتهــا أحداث العام املنــرصم الصاخبة التي 
تركتنا نشــعر بالتململ نهاراً وزعزعت أنماط نومنا 
ليالً. إال أن الدكتور أنــدرو وايل املتخصص يف مجال 
الطب التكامــيل يف جامعة أريزونا، طور تقنية 4 - 7 
- 8 املتأصلة يف علم التأمــل القديم وتقنيات الرتكيز 
عىل التنفس. وال بــدّ أوالً لتطبيق الطريقة من تبني 
وضعية مريحة السرتخاء الجسم، والشهيق ثانياً من 
األنف ملدة أربع ثوان، وحبس النفــس ثالثاً مع العد 
حتى ســبع ثواٍن، والزفري رابعاً مــن خالل الفم مع 
إصدار صوت خفيف ملدة ثماني ثواٍن، وتكرار الدورة 
حتى أربع مــرات. وأكد الدكتور وايل رضورة االلتزام 

بتطبيق طريقة 4 - 7 - 8 عىل مدى أسابيع متتالية.

تقنية لنوم هانئ خالل
60 ثانية فقط


