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الــبـيــان فــإنه (بـعــد اســتـمــاع رئـيس
ـا عـرضه كل نـائب مـن شرح الـوزراء 
ومـقترحات مـفصلة فـقد وجه بالعمل
ــشـتـرك لـوضع احلــلـول لإلشـكـاالت ا
الـــتي حتـــول دون تــقـــد اخلــدمــات
الهــــالـي الــــبــــصــــرة وان يــــتم وضع
ــا عـرضه الـنـواب) احلــلـول الالزمـة 
مـؤكـدا ان (احلكـومـة بدأت بـإجراءات
فـعـلـيـة لـتـقـد كل الـدعم لـلـمـحـافـظة
وأهــــلـــهـــا). بــــدوره كـــشف الــــنـــائب
عـن البـصـرة عـدي عـواد عن مـوافـقة
ـــهـــدي عــلى عـــقـــد جــلـــســة عـــبــد ا
اســـتـــثــنـــائـــيـــة جملــلـس الــوزراء في
الــبــصــرة وتــشــكــيل مــجــلس اعــمـار
احملـافظة.وقال في بيان بـعد مطالبات
ـهـدي عـلى (عـقد عـديـدة وافق عـبـد ا
ناقشة جـلسة استثنائية في البصرة 
دينة الـكثير من االمور التي تخص ا
فــضـال عن تــشــكــيـل مــجــلس اعــمــار
احملــافـظـة) مــضـيـفــا انه (وافق عـلى
مـوضـوع اخر يـتعـلق بـالعـشوائـيات
مـع وجــوب تـــوفـــيـــر بـــديل قـــبل رفع
ـا تـعـانـيه بـعض الـعـوائل الـتــجـاوز 
ـتـعفـفـة من ظـروف معـاشـية صـعـبة ا
كـــمــا وافق عـــلى تــثـــبــيت شـــريــحــة
ــنـــتــســبــ مـن الــعــقــود واألجــراء ا

االعـــمــــار وتـــوفـــيـــر فــــرص الـــعـــمل
واخلدمات).

وفـي مــا يــخص الـــتــظـــاهــرات الــتي
ـهـدي تـشـهـدهـا احملـافـظـة اكـد عـبـد ا
واطـن بالـتظـاهر الـسلمي (احـقيـة ا
وافــسـاح اجملــال لــلـتــعـبــيـر بــوصـفه
ـقـراطـيــة صـحـيـحـة وان ــارسـة د
تـبقى في احلدود الـسلمـية). وبحسب

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

وافـق رئـــيـس الـــوزراء عــــادل عــــبـــد
ـهــدي عـلى تـشـكـيل مـجـلس اعـمـار ا
مــحــافــظــة الــبـصــرة وعــقــد جــلــسـة
اســـتـــثــنـــائـــيـــة جملــلـس الــوزراء في
ناقشة مـشاكلها  كما وجه احملـافظة 
ــشــتــرك لــوضع احلــلــول بــالــعـــمل ا
لـإلشــكـاالت الــتـي حتــول دون تــقـد
اخلـدمات الهالي الـبصرة . وعـقد عبد
ـــهــدي امـس اجــتـــمــاعـــاً مع نــواب ا
الـبـصرة ومـحـافظـها ورئـيس مـجلس
ـنـاقـشة احملـافـظـة وقـائـد الـعمـلـيـات 
(اوضـاع احملـافـظـة في مـجـاالت االمن
واالعـــمــار وتـــوفـــيــر مـــيــاه الـــشــرب
واالســتــثــمــار واخلــدمــات والــزراعـة
والـصناعة والسـكن والصحة والطرق
وتـوفـير فـرص الـعـمل وكل ما يـتـعلق
بــاحملـافـظـة). وقــدم احلـضـور عـرضـا
ـــشـــاكل مــــفـــصال عـن الـــبـــصــــرة وا
والعقبات التي تقف حائال دون تقد
اخلدمات الهالي احملافظة. ونقل بيان
ـهدي عنه تأكـيده (اهمية ـكتب عبد ا
تـوفيـر البـيئـة االستـثمـارية الـصحـية
مـن خالل اجـــــراءات تـــــنـــــفـــــيـــــذيــــة
وتـشريـعية سـيكـون لها دور كـبير في
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وعـدت وزارة الكـهربـاء برفـد ستـشهد
ـنـظــومـة بــنـحـو خــمـسـة االف رفــد ا
قبلة  من دة القليلة ا مـيغاواط في ا
خـالل ادخال وحدات توليدية جديدة
مـؤكـدة استـمرار مـالكاتـها بـعـملـيات
اعـادة تـأهـيل وصيـانـة عدد كـبـير من
الـوحـدات في عمـوم الـبالد استـعدادا
ـقــبل  فــيـمــا دعـا ــوسم الــصـيـف ا
مـواطـنـون الوزارة الـى ضبط عـمـلـية
احلـصول على الـتيار الكـهربائي هذه
االيـــام قـــبل احلـــديث عن الـــفـــصــول
ـقـبـلـة. وقـال الـنـاطق بـاسم الوزارة ا
درس في تصريح امس ان مـصعب ا
الكـات الفـنية والـهندسـية التـابعة (ا
لــلــوزارة مــســتـمــرة بــاجــراء اعــمـال
الـصيانة على عـدد كبير من الوحدات
ـتـاحـة الــتـولـيـديـة تــقـدر طـاقـاتــهـا ا
بــنــحـو خــمــسـة االف مــيــغـاواط الى
جـانب زيـادة مـوثـوقـيـتـهـا اسـتـعدادا
ـقـبل) مـنـوهـا بـان ـوسـم الـصـيف ا
االنـــتـــاج حـــالــيـــا يـــقــدر بـ  11 الف
مـيغـاواط بسـاعات جتـهيـز تصل الى
 24ساعة في معظم احملافظات).
ـــواطــــنـــون من هـــذا واســــتـــغـــرب ا
الــتــصــريح بــالــقـول (ان مــنــاطق في
بـغداد تعاني من انقطاعات كثيرة في
الـنهار والـليل) وتمـنوا (على الوزارة
الـتخلص من هـذه الظاهرة). واوضح
ــدرس ان (الــوزارة تــقــوم بــاعــمـال ا
الـصـيـانـة وإعـادة الـتأهـيل االن وذلك
العـتـدال درجـات احلـرارة وانـخـفاض
ــــدة االســـــتـــــهالك). وأضـــــاف  ان (ا
نظومة قبلة سـتشهد رفـد ا الـقليلـة ا
بــقـدرات اضـافـيـة تــصل الى خـمـسـة
االف مـــــيــــغـــــاواط من خـالل ادخــــال
الـوحـدات الـتـولـيـديـة اجلـديـدة الـتي
ــتـخـصـصـة عـلى تــعـكف الـشـركـات ا
انـشائها وبوتائر متصاعدة كوحدات
من مـــحــطــة بـــســمــايـــة اضــافــة الى
وحـدات تولـيديـة جديـدة في محـطات
اخــرى) مــبــيـنــا ان (الــوزارة تــسـعى
بـكـامل جـهـدها الـى ان يكـون جتـهـيز
الـــطــاقـــة في عـــمــوم الـــبالد لـــفــصل
ـاضي). ــقـبل افــضل من ا الــصـيف ا
ـالكــات ـــدرس (مـــواصـــلــة ا واكـــد ا
الـهـنـدسيـة والـفنـيـة في دائـرة توزيع
كـــهــربـــاء الــرمـــادي اعـــمــال تـــأهــيل
احملــوالت في مــنــاطق مــخــتــلـفــة في
ـديـنـة والتي شـمـلت تـأهيل مـحـولة ا
فـي مـنـطـقه حـي الـورار قـرب مـدرسـة
اإلمــام الــعـادل واخــرى في مــنـطــقـة
الـقـادسـيـة التي شـهـدت ايـضـا نصب
مـحولة جـديدة قرب مـدرسة احلوراء
وكــذلـك نــصب اخــريــات قــرب جــامع
مـعـاذ بن جبل وقـرب مـحطـة الـسبـعة
كـيـلو وفي مـنطـقـة الورار قـرب جامع

مـــعـــاويــة). واشـــار الى ان (جـــمــيع
الكات كانت احملـوالت التي اهلتها ا
مــعـطــوبـة و ادخـالــهـا الى الــعـمل
وكــذلك تــأهــيل شـبــكــة الـتــوزيع في
مـناطق شرق الـرمادي إلعادة الـطاقة
الـيها جميعا ولتحس واقع الشبكة
الـكهـربائـية اذ  تسـليك وإسـتبدال
أعـمـدة ضـغط عـال عـلى مـغـذي الـبو

ســحل في مـديــنـة الـرمــادي كـمـا 
ربـط مـقــايــيس الـطــاقــة في مــنـاطق
ـدينـة لتـقـليل اخلـمـسة كـيـلو غـرب ا
نــسب الـضـائـعـات والـهـدر احلـاصل
فـي الــطـــاقــة). ودأبت الـــوزارة عــلى
اطـالق مثل هذه الوعـود نهاية فصل
الــشـتــاء فــيـمــا تـخــفق في حتــقـيق
الـوعـود في الصـيف غـير ان الـوزير
اجلـــديـــد لــــؤي اخلـــطـــيب وعـــد في
بـرنامجه انهـاء هذا الوضع.وقبل ان
يـــجف حــبــر وعـــود الــوزارة فــقــدت
مـنـظومـة الـكهـربـاء الوطـنـية طـاقات
قدرها  2500 مـيغاواط جراء توقف
ـــســـتــورد مـن ايــران ضـخ الــغـــاز ا
ـنطقة. نـتيجة الـزلزال الذي  ضرب ا
واكــد بـــيــان (تــأثــر انـــابــيب الــغــاز
ــصــدر الى الـعــراق بــهـذا الــزلـزال ا
والـــذي أدى الـى تــوقـف مـــحـــطــات
ـــنـــصــوريـــة الـــغــازيـــة والـــصــدر ا
الـغازيـة وبسـمايـة االستـثمـارية ما
جنـم عـــنه زيـــادة ســــاعـــات الـــقـــطع
ـبرمج في محافـظات بغداد وديالى ا
وكـركوك والـفرات األوسط). واضاف
انـه ( الــتــنــســيق بــشــكل عــال مع
وزارة الــنــفط لــتـعــويض مــحــطـات
وزارة الـكهـرباء وجتـهيـزها بـالوقود
الــبــديـل لــتــشــغــيل احملــطــات الــتي
تـوقـفت بـسـبـب توقـف أنـبـوب الـغاز

اإليراني). 
واوضـح البيان ان (اجلانب اإليراني
يــعـمل عــلى اعـادة ضـخ الـغـاز خالل
ـقـبـلـة بـعـد إجنـاز االيـام الــقـلـيـلـة ا
اعـــمـــال الــصـــيـــانــة داخـل أراضــيه

ألنابيب الغاز).
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دعــا رئـــيس اجلــمـــهــوريـــة بــرهم
صـالح كـتــلـة احملـور الـى اعـتـمـاد
احلوار في اكمال تشكـيل الكابينة
كـتب صالح الوزاريـة.وقال بـيـان 
ان (رئيس اجلمهوري استقبل في
مـكــتـبه بــبــغـداد امس وفــد كـتــلـة
احملـور الـنـيـابـيــة بـرئـاسـة أحـمـد
عـبــد الــله اجلـبــوري وبــحث مـعه
آخـر الـتـطـورات الـسـيـاسـيـة عـلى
الساحـة). ونقل الـبيـان عن صالح
تــأكــيــده خالل الــلــقــاء ( ضــرورة
ـســألـة إكــمـال االهـتــمـام اجلــاد 
تـشــكـيل الــكــابـيــنـة الــوزاريـة عن
طـــريق اعـــتــــمـــاد مـــبـــدأ احلـــوار
الــصـــريح والـــبــنـــاء بــ جـــمــيع
االطراف الـسيـاسـية لـلـتغـلب على
الــعـــراقــيل والـــشــروع بـــتــوفـــيــر
) من اخلدمات الالزمة لـلمواطن
جـانـبـه اكـد الـوفــد حـرص احملـور
عـلـى (اكـمــال تــشـكــيل الــكـابــيــنـة
الـوزاريــة واعــتــمـاد لــغــة احلـوار
الـبـنّـاء مع بـاقي أطـراف الـعـمـلـية
السياسية خدمة للعراق وشعبه).
في غـضون ذلـك اتهـم النـائب عن
حتــالـف ســائـــرون بــدر الـــزيــادي
حتالف البـناء بـاالخالل في اتفاق
تــــشـــكــــيل احلــــكــــومــــة من خالل
إصــــراره عـــــلى تـــــرشــــيـح فــــالح
الفياض لوزارة الداخلية.وقال في
تـــصـــريـح امس ان (إســـتــــكـــمـــال
التشـكيـلة الوزاريـة مشـكلة كـبيرة
وليـست بالـسـهلـة فـهنـاك خالفات
بــشـــأن ثـــمـــان وزارات واألحــزاب
بدأت بتـغييـر مرشحـيها) مـشيرا
الى ان ( رئيس الوزراء عـادل عبد
ــهــدي قـــال ان تــأجــيـل جــلــســة ا
اسـتــكــمــال احلــكـومــة كــان لــعـدم
وصول السيرة الذاتية للمرشح
وهـذا غـير صـحـيـح). وأضاف ان
(الــبـــنــاء قــدم أســـمــاء حلــقـــيــبــة
الداخلية لـكنه كتب اسـفل القائمة
مرشـحـنا الـوحـيـد فالح الـفـياض
واحملور فعل الشيء نفس حلقيبة

مـحـافظ الديـوانيـة سـامي احلسـناوي
وعـددا من نواب احملافظة ان (اجلميع
ـبـدأ تـخـصـيص الحـظ وجـود اهـمـال 
مـــوازنـــات احملـــافـــظـــات وفـق مـــبــدا
احلـرمـان واالعتـماد فـقط على الـنسب
الـسـكانـيـة  وهذا االمـر غـير مـقـبول 
فـمهمـا كان عدد سـكان احملافـظة يجب
ـستوى احلرمـان  ومستوى ان نـنظر 
ــقــدمـة وتــلــبــيــة حــاجـة اخلــدمــات ا
) مؤكـدًا ان ( موازنة 2019 ـواطنـ ا
سـتفـعّل مبـدأ احلرمـان  وستـعمل كل
جلـنة نيـابية وفق تخـصصها مـعتمدة
تـوفرة لكل محافظة  عطيات ا عـلى ا
وسـتـشمل احملـافظـات احملرومـة منـها
ثنى بـخاصة مـحافظـتي الديوانـية وا
بـتخـصيـصات اوسع بـهدف الـنهوض
بـهمـا وحتس اخلـدمات فيـهما لـكافة
الـقطاعات  مع التـركيز على اجلوانب
الـــتي حتــرك االقــتــصـــاد مــثل اقــامــة
مــشـاريع نـفـطـيــة او مـطـار او تـعـزيـز
االسـتـثـمـار وغيـرهـا). وأعـلن الـكـعبي
قبل بينه عن (عـقد لقاء في األسبـوع ا
ــثـنـى والـديــوانـيـة وبــ مـحــافـظي ا
وأعـضـاء مجـلسي الـنـواب واحملافـظة
ــالـيـة في احملــافـظــتـ مع الــلـجــنـة ا

يخصص لهذا الغرض).

الـــيـــومــيـــ فـي وزارة الــكـــهـــربــاء).
وتـظاهر الـعشرات من موظـفي العقود
ـحافـظة الـبصرة امس في الـكهـرباء 
الك االربـعاء مطالب بتثبيتهم على ا
ـــتـــظــاهـــرين الـــدائم. وطـــالب احـــد ا
(الـرئـاسـات الـثـالث ووزارة الـكـهـرباء
تـظاهرين الذين طالب ا بـاالستجابـة 
يـعـانون كـثـيراً ويـتعـرضـون في أغلب
األحــيـــان خملــاطــر جــراء عــمــلــهم في
ــعـدل الــكـهــربـاء تــصل إلى الــوفـاة 
) مضـيـفَا ان ثـالثة  أشـخـاص سنـويـاً
(رواتب أغـلب موظـفي عقـود الكـهرباء
ال تـتـجـاوز  500 ألـف ديـنـار شـهـريـاً
لــذا يـجب الـنـظـر إلـى هـذه الـشـريـحـة
ــــظـــلــــومـــة). وأشــــار الى أن (هـــذه ا
طالب مستمرة منذ عشر سنوات من ا
دون اسـتـجـابـة) مـؤكـد أن (االعـتـصام
ـفـتـوح مـنـذ  15 يــومـاً في الـبـصـرة ا
سـوف يـسـتـمـر حـتى تـتم االسـتـجـابة
شـروعـة). من جهـة اخرى ـطـالبـنـا ا
اكـــد الــنــائـب االول لــرئــيـس مــجــلس
ــوازنـة الــنــواب حــسن الـكــعــبي ان ا
االحتــاديـة لـعـام  2019 ســتـركـز عـلى
نــسب مـحــرومـيــة احملـافـظــات .ونـقل
ـكـتب الـكـعـبي عـنه قـوله خالل بـيــان 
ــكــتــبه امس االربــعــاء اســتــقــبـــاله 

ان رفـع احلــــــــواجـــــــــز والــــــــكـــــــــتل
الـكونـكريتـية بشـرى خير لـقرب فتح

الطريق).
 وأضـاف ان (االسـتـحـضـارات بدأت
مـن اخملـرج من نــفق الـزيــتـون الـذي

يـعود عـلى اجلندي اجملـهول وقد 
إكــتــمــال رفع هــذه الــكــتـل واخملـرج
ـقــبل من نـفق الـزيـتـون في سـاحـة ا
الـنـسـور الى اجلنـدي اجملـهـول على
طـــريق الـــقـــادســـيـــة  أيــضـــا رفع
الـــــكـــــتل) مـــــشـــــيــــرًا الـى (اجــــراء
اســتــحــضــارات في تــقــاطع دمــشق
الـــذهــاب واإليـــاب واســفـل اجلــســر

علق. ا
  واكـــد ان (هـــذا الــطـــريق لـــو فــتح
ـثابة فتح شـريان حيوي فـسيكون 
فـي بـغـداد سـيـربط الـكـرادة بـجـانب
روري الـكرخ وسيـخفف من الزخم ا
ـروريـة كـثـيـرا). وبـشـان اإلشـارات ا
ــروريـة أوضـح ولـيــد ان (اإلشــارة ا
في كـل دول العالم تـعمل بتـوقيتات
ــنــاطق الـــتي فــيــهــا زخم امـــا في ا
فـتتغير عبر وحدة الـسيطرة) مبيناً
ان(االشـارة الضوئية وجدت لتنظيم
ــرور لـكن االسـبـقـيـة إلشـارة رجل ا

الـلـوحات فـورا وسـيتم االعالن عن
ـــــراجـــــعــــــة قـــــريـــــبـــــا مـــــوعــــــد ا
جـــدا).وبـــحــــسب  اخلـــزعـــلي فـــإن
(تـاخـيـر الـلـوحـات هـو خـارج إرادة

ديرية).  ا
ــديــريــة مـن جــهــة اخــرى أكـــدت ا
الـشروع الفعلي بعـملية فتح الطرق
نـطـقـة اخلـضـراء وأزالـة قسم فـي ا
من الـكـتل الكـونـكريـتيـة فـيهـا.وقال
الــعـمــيــد عـمــار ولـيــد في تــصـريح
امـس ان (األحــاديث كــثـــرت بــشــأن
ـنـطـقـة اخلـضراء فـتح الـطـرق في ا
واسـبـاب تـأجيل افـتـتاحـهـا وأوكد
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ـــرور الـــعـــامــة أعـــلـــنت مـــديـــريــة ا
األربـــــعــــاء عن وصـــــول دفــــعــــة من
ـروريـة الى مـوقـع في الـلـوحـات ا
مــحـــافــظــة بــغــداد.ونـــقل بــيــان عن
ــديــريــة فــادي الـــنــقــيب في اعـالم ا
اخلــزعــلي قــوله امس ان (دفــعـة من
ـــروريــــة وصـــلت الى الــــلـــوحـــات ا
ـشـروع الـوطـني مـوقـعي تـسـجـيل ا
بغداد  1 وبغداد  2 وسـيتم تسلمها
الــيــوم اخلــمــيس) مــشــيــرا الى ان
بـاشرة بطـباعة رور امـر با (مـدير ا

ـرور وذلك من اجل لـتنـظيم حـركة ا
الــسـيـر بـحـسـب الـزخم عـلى الـرغم
مـن وجود اإلشارة الضـوئية).وافاد
بـ(وجــــود  84 إشــــارة تــــعــــمل في
الـكرخ والرصافة  جـزء منها عاطل
بــسـبب عــدم تـوفــيـر كــارتـات لــهـا)
مـشيرا الى ان(هناك مـقترحات آنية
ـرورية قدمت لـتخـفيف الزحـامات ا
ــوافــقــة لـــرئــيس الــوزراء وتـــمت ا
عـلـيـهـا لـكن لم تـنـفذ حـتى االن).من
رور في جـانـبهـا قالت مـدير قـسم ا
امـــــانــــــة بـــــغـــــداد  ان (اإلشـــــارات
الـضـوئيـة تـعمل في بـغـداد فقط في

حال توفرت الكهرباء الوطنية). 
وأشـارت الى (حـصـول اتـفاق خالل
اجــتـمــاع عـقــد في األمـانــة الـعــامـة
جملـــلس الـــوزراء بـــحـــضـــور وزيــر
الـكـهـربـاء عـلى اسـتـثـنـاء االشارات
ـبـرمج و الـضـوئـيـة من الـقـطع ا
اصــــــدار قـــــرار بـــــذلـك لـــــكن وزارة
الــكــهـــربــاء لم تــعط أي اســتــثــنــاء
بـســبب اخلـصـخـصـة). ولـفـتت الى
انـه(  االتفـاق حالـيـاً على الـعودة
ــة لـربط أجــهـزة لــلــمـصــادر الـقــد

رورية). اإلشارة ا

حسن كر الكعبي
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متـاز بكرة القدم بعـد فوزه الكبير على اعتـلى الزوراء صدارة الدوري ا
السـماوة بثالثة اهـداف مقابل الشيء في اللقـاء الذي جرى مساء امس
رحلة االربعـاء على ملعب الشعب الدولي حلساب اجلـولة التاسعة من ا

متاز بكرة القدم الذي شهد ثالثة تعادالت. االولى للدوري ا
ورفع حـامل الـلـقب رصـيده الى  20 نقـطـة مـتقـدمـا بـفارق نـقـطـت عن
اجلويـة والكـرخ وثالث نقاط عن الـشرطـة الذي سيـواجه اليـوم اخلميس
اجلـويـة في ديربي الـعـاصمـة بـغداد فـيـما جتـمـد رصيـد الـسمـاوة عـند
ثماني نقاط. وسجل اهداف الزوراء مهند عبد الرحيم في الدقيقت 36

و 51 وجبار كر 65.
وواصل الطـلبـة نزيف الـنقاط حـينـما خـطف البـحري تـعادال على ارضه
في الدقـيقة االخيرة بـعد ان كان االنيق متـقدما بهدف حـمل توقيع عبد
الـقـادر طارق في الـدقـيـقة  70 غـير ان احملـترف الـغـاني بنـيـام تـيري
احـرز هـدف التـعـادل لـلبـحـري من نقـطـة اجلزاء ووصل رصـيـد الطـلـبة

ركـز احلادي عشر بينما اصبح رصيد البحري إلى النقطة الـ11 في ا
ركز الثامن عشر. ست في ا

ولم يــتـمــكن الـصــنـاعــات الـكـهــربـائــيـة االســتـفـادة مـن عـامـلي االرض
ـيـنـاء عـلى مـلـعب الـتاجي واجلـمـهـور وخـرج بـانـصاف احلـلـول امـام ا

ركز الـ14 ورفع الصـناعات الكهربـائية رصيده لـلنقطة الـتاسعة في ا
ركز التاسع. يناء  12 في ا بينما بات رصيد ا

ـواجهـة التي جرت وجنح الديـوانيـة في فرض الـتعادل عـلى أربيل في ا
على مـلعب فـرانسو حـريري التي انـتهت بـيضاء  ورفع أربـيل رصيده
ـركز الـثـامن فيـمـا اصبح رصـيـد الديـوانـية سـبع نـقاط لـ 13 نـقـطة بـا

ركز الـ17. با
وتختـتم مباريات اجلولة التاسـعة اليوم بلقائ يـجمعان نفط ميسان مع
امانـة بغداد على ملعب ميسان الـدولي واجلوية مع الشرطة على ملعب
الـشـعب فــيـمـا تــأجـلت مــبـاراة الـنــفط مع نـفط الــوسط الرتـبــاط الـنـفط

واجهة الهالل السعودي يوم غد اجلمعة في بطولة االندية العربية.
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جنـحت وكـالـة الـفـضـاء األمـريـكـيـة
(نـاسا) في إيـصال مركـبة فضـائية
ــة عــلى ــريخ لــتـــهــبط ســـا إلـى ا
ســطح الـكـوكب األحــمـر بـعـد سـبع
دقـائق من دخـولهـا مجـاله اجلوي
لـدراسـة اعـمـاق الـكـوكب وتـكـويـنه

الداخلي.
ـسبار إنسايت إلى وتـهدف رحلة ا
دراسـة العمق الداخـلي لهذا العالم
ريخ الـكوكب الوحيد ـا يجعل ا
بـعد األرض الذي يخضع للدراسة

واالستكشاف بهذه الطريقة.
ـــســبــار إنـــســايت عن وانـــفــصل ا
ـريخ الـصـاروخ الـذي حـمـله إلى ا
وهــــبط عـــلـى الـــســـطـح في تـــمـــام
الـــســاعــة  7:53مـــســاء بـــتــوقــيت

غرينتش.
وظـــلت حــالـــة الــقــلـق في احملــطــة
ـــســـبـــار األرضـــيـــة حــــتى أرسل ا

حتديثات عن هبوطه بسالم.
ـهـمة في وتـنـفس الـقائـمـون على ا
مــــخــــتــــبــــر الــــدفع الــــنــــفــــاث في
كــالـيــفـورنــيـا الــصـعــداء وهـتــفـوا

وكـــوكب الــزهــرة حـــيث يــحــتــرق
اإلنـسان في ثوان ومكان أخر مثل
ـريـخ حـيث هـنـاك الـتـجـمـد حـتى ا

وت). ا

بـسـعـادة عـندمـا تـأكـدوا من هـبوط
ريخ. سبار بسالم على سطح ا ا
ـدير العـام لوكالـة ناسا واحـتفل ا
ـا سـمـاه جـيـمس بـريـديـنـسـتـ 
(يـوما رائـعا). وقال لـلصحـفي إن
الرئيس دونالد ترامب قدم تهانيه.
وقـال مـديـر مخـتـبـر الدفع الـنـفاث
مــايك واتـكـيــنـز إن (هـذا الــنـجـاح
يــجب أن يُـذكــر اجلـمـيع بــأنه لـكي
نـــطــبق الـــعــلـــوم يــجـب أن نــكــون
جــــريـــئــــ وعـــلــــيـــنــــا أن نـــكـــون

.( مستكشف
ويـستقـر إنسايت حالـيا على سهل
مـــنــبـــسط واسـع يــعــــــــرف بــاسم
 Elysium Planitia بــالــقــرب من
خـط إستواء الكوكب األحمر. وقبل
الــهـبــوط وصـفـتــهـا نــاسـا بــأنـهـا

ريخ". "أكبر ساحة على سطح ا
وجـــــــاءت أول صــــــــورة عن هـــــــذه
الـنقطـة سريعـا وفي غضون دقائق
ـسـبـار وكـانت تـغطي مـن هبـوط ا

ساحة احمليطة به. ا
و الـــتــــقـــاط الـــصـــورة من خالل
غـطــاء الـعـدسـة الـشـفـاف لـكـامـيـرا
موضوعة على اجلانب السفلي من

ـنـهـمر في ـركـبـة. غـطى الـغـبـار ا ا
ـشهـد ووكان ـنـحدر الـكثـير من ا ا
بـاإلمـكـان تمـيـيـز صخـرة صـغـيرة
ـســبـار كـمــا ظـهـرت وأحــد أقـدام ا
ــنــتــظـر الــســمــاء في األفق. ومن ا
الـــتـــقـــاط صــور أفـــضل فـي األيــام

القادمة.
{ ماذا حدث أثناء الهبوط?

- مــثل جـمــيع مــحـاوالت الــهـبـوط
ـريخ كـانت رحـلة الـسـابـقـة عـلى ا
ريخ عملية "إنـسايت" نحو سطح ا
مــضــطـربــة مــثل احملــاولـة األولى

التي جرت عام 2012.
ـسـبــار يـرسل بــيـانـات عن وكــان ا
تـقدمه نـحو الـسطح في كل مـرحلة

وفي كل متر نحو األمام.
ودخل إنسايت إلى الغالف اجلوي
بـشـكل أسرع مـن الرصـاصـة عالـية
الـسرعـة مسـتخـدما مزيج من درع
ــظــلـــة والــصــواريخ احلـــرارة وا
الــعــاكـســة لـلــوصــول إلى عــمـلــيـة

هبوط لطيفة.
ـســبـار الـبــقـاء عـلى ويــسـتـطــيع ا
ــريـخ الـــقـــاسي من خالل ســـطـح ا

نـشــر األلـواح الـشـمـسـيـة الـتي 

طـيها أثناء الهـبوط وستعمل على
إمـداده بـالطـاقـة لتـشـغيل أنـظـمته
ـــعـــدات فـي درجــات وتـــســـخـــ ا
حـــرارة الــتـــجـــمــد عـــلى الـــكــوكب

األحمر.
وبــعـد الـتــأكـد من انـتــهـاء كل هـذه
اخملـاوف سوف تبدأ ناسا التفكير

همة العلمية للمسبار. في ا
ومـن أحـد اإلجنـازات الــكـبــيـرة في
سبار الدور الذي لعبه مـهمة هذا ا
الـقمـران االصطـناعيـان الصـغيران
بـحجم حقـيبة الـلذان  إرسالـهما
ــريخ بــالــتـــزامن مع هــبــوط إلـى ا

سبار. ا
ـركـبـات الــفـضـائـيـة وكــانت هـذه ا
سمـاة (ماركو أ) و(ب) الـصغيـرة ا
ـســبـار هـي الـتي تــنــقل إشــارات ا
إلـى األرض أثــــنـــاء الــــدخــــول إلى
ـركـبـتان الـسـطح. وبـلـغت تـكـلفـة ا

أقل من عشرين مليون دوالر .
وتأكيدا لقدراتهما التقطت األقمار
الـــصــنــاعـــيــة الــصـــغــيــرة صــورة

للمريخ.
وقـال آنـدي كـلش كـبـيـر مـهـنـدسي
ــركـبـات مـاركــو (بـعـد أن جنـحت ا

فـي نـــقل جـــمـــيـع الـــبـــيـــانـــات من
إنــسـايـت طـوال الــرحـلــة اخـتـراق
الغالف اجلوي للمريخ ثم الهبوط
فـمـا نـراه هـو صـورة  الـتـقـاطـها
عــــلـى مــــســــافـــة  4700 مـــــيل من

ريخ). ا
{ ما هو اجلديد في مهمة إنسايت?

- سـيكـون هذا أول مهـمة لـتكريس
ـنـاطق الـداخـلـية أبـحـاثـهـا لـفـهم ا
لـلمريخ. يـريد العـلماء مـعرفة كيف
ـــريخ بـــدايـــة مـن الـــقـــلب نـــشــــأ ا
والـنـواة الـداخـليـة وحـتى الـقـشرة
سبار بثالث اخلـارجية. وسيقوم ا
جتــارب رئــيــســيــة لــتــحــقـيـق هـذا

الهدف.
األولـى عــبــارة عـن مــجــمـــوعــة من
أجــهـزة قـيـاس الـزالزل الــفـرنـسـيـة
الــبـــريــطــانــيــة الــتـي ســتــرفع إلى
الــســطح لالســتـمــاع إلى (الــهـزات
ـريـخ). وسـوف تكـشـف هذه عـلى ا
االهـــتــزازات أيـن تــكـــون طــبـــقــات

الصخور وتكوينها وعناصرها.
اني وسـوف يخـترق نظـام مول األ
نـــحــو خـــمــســة أمـــتــار في األرض
لــيــقـيـس درجـة احلــرارة. وهــو مـا

ســيـكـشف كـيـفــيـة حـدوث الـنـشـاط
ريخ. داخل كوكب ا

وســتـســتـخــدم الـتــجـربــة الـثــالـثـة
إشـارات الراديـو لتـحدد بـدقة كيف
يــتـــمــايل الــكــوكـب عــلى مــحــوره.
ـــشــروع ســوزان ــة ا وتـــصف عـــا
سـمريكـار ما يجـري بأنه مثل أخذ
بــيـضـة نــيـئــة وبـيـضــة مـطــبـوخـة
وتـــدويــرهــمــا حـــول مــحــورهــمــا
فــكـلـتـاهــمـا سـوف تـتــمـايل بـشـكل
مـخـتلف بـسبـب توزيع الـسائل في

الداخل.
وتـقـول (الـيـوم ال نـدري حـقـيـقة أن
ريـخ سائـل أو صلـب وحجم لـب ا
لب الـكـوكب وهـو مـا سيـقـدمه لـنا

إنسايت).
اذا نحتاج أن نعرف هذا?  }

ـا يـتـكـون يــدرك الـعـلـمـاء جــيـدا 
بـاطن األرض وكيف تـكون ولديهم
بــعض الــنــمــاذج اجلــيـدة لــوصف
نـشوء هذه البنـية في والدة النظام
الـشمـسي قبل أكـثر من 4. 5 مـليار

سنة.
وتــــمـــثل األرض مــــصـــدرا واحـــدا
ــريخ ســيـمــثل لــلــبــيــانــات لـكـن ا

مـصدرا آخر لـلباحـث حول كـيفية
جتــمــيع كــوكب صـخــري وتــطـوره

عبر الزمن.
وقـال بروس بانيرت كبـير العلماء

الـعـامـلـ في مـشـروع إنـسـايت ان
(الـتفـاصـيل الدقـيقـة لكـيفـية تـطور
الـكـواكب هي ما نـعتـقد أنه يـصنع
الــــفـــرق بــــ مـــكــــان مـــثل األرض

شرف على هبوط مسبار انسايت يلوحون باياديهم فرحا  WŠd∫ فريق العلماء ا
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اعـلنت هيئة االنواء اجلوية والرصد
الـزلـزالي الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل عن
وقــوع هــزة ارضــيــة جــديــدة اخــرى
فـــجـــر امـس في مـــديـــنـــة حـــدوديـــة
ايــرانــيــة شــعــر بــهــا اهــالي قــضـاء
ـحـافــظـة ديــالى شـعـوراً خــانـقــ 

قوياً. 
وقــــالت في بـــيــــان اطـــلـــعـت عـــلـــيه
(الـزمان) امس ان مراصدها (سجلت
وقـوع هزة ارضـية في الـساعة 2.50
مـن فـجـر امـس االربـعــاء بـالـتــوقـيت

احملـــلي في مــديــنـــة ســربــيل زهــاب
االيـرانـية الـتي تبـعد  28 كـيـلومـترًا
 ) مـوضحة ان شـرق قضاء خـانق
( قـوة الهزة بلغت  4.3 عـلى مقياس
ــواطـــنــ رخـــتـــر). واضــافـت ان (ا
شـعروا بالهزة شعوراً قوياً) مشيرة
الـى عــدم ورود انـــبـــاء عن حـــصــول

اضرار مادية او خسائر بشرية .
 وشـعـر اهـالي خانـقـ وقـضاء كالر
ـاثـلـة اول في الـسـلـيـمـانـيـة بـهـزة 
امـس  بـــلــــغت قـــوتــــهـــا  4.5 عــــلى
مـقيـاس ريخـتر كمـا تعـرضت بغداد
وعــدد من احملــافـظــات مـســاء االحـد
ـــاضي الى هـــزة ارضــيــة ادت الى ا

وفــاة شـخـصـ واصـابـة الـعـشـرات
جراء الهلع. وتعرضت سربيل زهاب
اإليـرانـيـة احلـدوديـة مع الـعراق الى
زلـزال بـقوة  6.3 درجـة مـساء الـيوم
نــفــسه أدى إلصــابــة أكــثــر من 700
شـخص معظمهم إصاباتهم بسيطة.
في الـسـيـاق نفـسه افـتـتحت جـامـعة
ديـــالى مــخــتـــبــر تــمــثـــيل الــهــزات
األرضــيــة هــو األول من نــوعه عــلى
مـــســـتـــوى الـــعـــراق.  وقــال رئـــيس
اجلـامـعة عـبـاس فاضل الـدلـيمي في
بـــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان
(اجلـامـعـة افـتـتـحت مـخـتـبـر تـمثـيل
الـهزات األرضـية الـذي يعد األول من

نـوعه علـى مسـتوى العـراق حيث 
اســتــعــراض أهم مــكـونــات اجلــهـاز
وآلـيـات الـعـمل اخلـاصـة به و إجراء
جتــربــة عــمــلــيــة تــقــيس الــتـرددات
الــــنـــاجتــــة من اثــــر هـــزة أرضــــيـــة
مــحـتــمــلـة) .  واضــاف الـدلــيـمي ان
(كــلــيــة الــهــنــدســة تــعــد الــســبــاقـة
والـــرائـــدة فـي مـــجـــال اســـتـــحــداث
اخملـتــبـرات الـتي تـواكب مـتـطـلـبـات
الـــعـــصــــر احلـــديث) مـــشـــيـــرًا الى
(مـساهمة الـكلية  الفـعالة في البحث
ــثـــلــة الـــعــمـــلي ومـــا تــمـــتـــاز به 
بــعـمــيـدهــا ومـنــتــسـبــيـهــا من عـمل

جماعي وروح الفريق الواحد ).

الـدفـاع وكـتب مـرشــحـنـا الـوحـيـد
سـلـيم اجلـبــوري).ودعـا الـزيـادي
ـهدي الى ان (يـبـلغ الـشعب عبـد ا
بأن الضغوط هي العامل األساس
لعـدم اكتـمال الـكـابيـنة الـوزارية)
مـقــتـرحــا عــلى الـفــيــاض (سـحب
تـــــرشـــــيـــــحه مـن أجل الـــــشـــــعب
الــعـــراقي). بـــدوره قـــال  عـــضــو
حتالف سائرون عواد العوادي ان
غالـبـيـة الكـتل الـسـياسـيـة ترفض
ترشـيح الفـياض لـلداخـلية. ورأى
في تــــــصــــــريـح امـس ان (فـــــرض
حتـالف الـبـنـاء تــرشـيح الـفـيـاض
غــيـــر مــســوغ ومـــخــالـف التــفــاق
تـشـكـيل احلـكـومـة)  مـضـيـفًـا انه
(كان عـلى رئـيس الـوزراء إخـتـيار
شـخـصـيـات عـسـكريـة لـلـمـنـاصب
األمـنـيـة وهم كُـثــر ونـحن نـحـتـاج
شــخـــصــيـــات مــهـــنــيـــة لــوزارتي
كن قبول الداخلية والـدفاع وال 
ترشيح الفـياض للداخـلية لوجود
شـخصـيـات أكـثـر مـقـبـولـيـة منه)
عـلى حـد قـوله.وبـحـسب الـعوادي
فــإن (هـــنــاك ضـــغــطًـــا خــارجـــيًــا
بـــــخـــــصـــــوص وزارة الـــــدفــــاع 
واحملـــور الـــوطـــني ال يـــنـــفي ذلك
ولكن البـناء ال يـريد اتـخاذ موقف
مـنه لـلـحفـاظ عـلى وحـدتـه). ودعا
الـعـوادي الـفــيـاض الى ان ( يـحل
نـــــزاع الــــقـــــوم بـــــاالعــــتـــــذار عن
الــتــرشح) مـــشــيــراً الى ان (عــدم
طلب حتالف البـناء ذلك دليل على
وجــود دعم خـــارجي له). الى ذلك

دعا نائب عن البـناء الفياض الى
ســـحـب تـــرشــــحه اذا مــــا حـــصل
انــشــقــاق شــيــعي شــيــعي. وقــال
عبـاس الـزامـلي في تـصريح امس
(اذا حــــصل انــــشــــقـــاق شــــيــــعي
ـقــبــلـة فــعـلى شـيــعي في االيــام ا
الــــفـــيــــاض ان يــــبــــادر بـــســــحب
تـرشـيـحه لـلـداخـلـيـة حفـاظـاً عـلى
وحـــــدة الــــــصـــــفــــــ الـــــوطــــــني
والــشـــيـــعي) مـــؤكــدًا ان (هـــنــاك
ارادات سـيـاســيـة خـارجــيـة تـريـد
فـرض نــفــســهـا فـي حـسـم مـرشح
الداخـلـيـة الـذي أصـبح مـوضـوعا
سيـاسيـاً فيـما الـوضع ال يتـحمل
الــتــأجــيل وعــلـــيــنــا حــسم بــاقي
الــكـابــيــنــة الــوزاريــة في جــلــسـة
ــقــبل وعــلى ــان الــثالثــاء ا الــبـر
رئيس الوزراء ان تـكون له الكـلمة
الـفـصل بـذلك).ولـفت الـزامـلي الى
ان(لــدى حتــالف الـــبــنــاء عالقــات
ايــرانـــيــة ولـــكــنـــهــا ال تـــصل الى
الــتـــدخل والــوالء) مـــوضــحًــا ان
(اإلرادات اخلارجية غـير موجودة
عــــلـى األرض اذ ان هــــنــــاك ارادة
وطـنــيــة جملــلس الــنــواب ولـكن ال
ننكر وجود ضغط خارجي غير ان
الــــســـــؤال هــــنــــا هـــــو مــــا مــــدى
االسـتـجــابـة له ). وفي كــردسـتـان
قـــال الــنـــائـب عن كـــتـــلـــة احلــزب
ـقــراطـي الــكـردســتــاني آرام الــد
باالتي أن حزبه ليس لديه خطوط
حمـر على تـولي الـفيـاض حـقيـبة

الداخلية. 
وقال بـاالتي فـي تصـريح امس إن
(عالقات وثيـقة تـربطنـا بالـفياض
وهو شخصية ذات مواقف وطنية
ولــديه خــبــرة ومـرونــة فـي عـمــله
جتـعالنـه مـرشــحـاً قــويــاً لـتــسـنم
قراطي الداخلية) مؤكداً أن (الد
الـــكـــردســـتـــانـي لـــيس لـــديه أيـــة
خطـوط حـمـر على تـولي الـفـياض
الداخلية ونحن من الداعم لهذا

الترشيح). 
فروض على وأضاف أن (الواقع ا
السـاحة الـسيـاسيـة يتـمثل في أن
ال يـــــــأتي أي وزيـــــــر اال مـن خالل
الــتــوافق) الفـــتــاً إلى أن (رئــيس
ــــغـــادرة الــــوزراء لن يــــجــــازف 
التوافق ألن حكومته ستكون على
ـــا تــــســـقط بــــحـــال لم احملك ور
يــحــصل اتــفـــاق بــ الــكــتــلــتــ

.( الشيعيت الكبيرت
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