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الحرس الثوري ُيلبي أوامر قائد الثورة 
في معالجة مشاكل »خوزستان«

المراقب العراقي/ بغداد...
اكيد مصدر امنيي، اميس السيبت، أن اشيتباكات اندلعت بين قوات 
البيشيمركة وحيزب العميال الكردسيتاني يف محافظة دهوك شيمايل 

العراق.
وافياد املصيدر يف ترصييح صحفيي تابعتيه »املراقيب العراقيي«، أن 
»االشيتباكات اندلعت يف قضاء العمادية بمحافظة دهوك بعدما أطلق 

عنارص من حزب العمال الكردستاني النار عىل قوات البيشمركة«.
وأضاف، أن »االشيتباكات دامت لنحو نصف ساعة، وال معلومات عن 

وجود خسائر برشية«.
يشيار اىل ان القوات الرتكية تجري عملية عسيكرية منذ عدة اشهر يف 
محافظة دهوك شيمايل العراق، ضد قوات حزب العمال الكردستاني يف 

قضاء العمادية التابع للمحافظة .

اشتباكات مسلحة بين حزب
 العمال والبيشمركة 

المراقب العراقي/ بغداد...
باسيم  املسيتقل،  النائيب  أكيد 
خشيان، امس السيبت، ان كتلة 
كبرية داخل مجلس النواب راغبة 
بالحصول عىل رئاسية الحكومة 
قامت بعقيد صفقات سياسيية 
مصاليح  منهيا  الهيدف  عدييدة 

شخصية.
وقال خشان، يف ترصيح صحفي 
تابعتيه »املراقيب العراقي«، ان” 
الصفقيات السياسيية التيي يتم 
عقدهيا يف الفيرتة الحالية عبارة 

لاللتفياف عيىل  عين محياوالت 
العمليية السياسيية والحصيول 
عىل مكاسب شخصية كربى من 

خاللها«.
وأضياف، ان” تليك الكتلية كانت 
هي املبادرة يف عقد الصفقات مع 

الكرد والسنة«.
واشيار اىل ان” األحالم السياسية 
كثرية ومن بينها حلم تلك الكتلة 
بالحصول عىل رئاسية الحكومة 
العدييد مين  املقبلية واسيتمالة 

األطراف السياسية إليها”.

المراقب العراقي/ بغداد...
أكد النائب عن تحالف الفتح كريم 
علييوي، امس السيبت، ان جولة 
الحوار االسرتاتيجي الجديدة بن 
بغداد وواشنطن ستوجد مربرات 

للتواجد االمريكي يف العراق.
وقال عليوي، يف ترصيح صحفي 
ان  العراقيي«  »املراقيب  تابعتيه 
االسيرتاتيجي  الحيوار  »جولية 
الجدييدة بن بغيداد وواشينطن 
عيىل  جدييد  بييء  تأتيي  لين 
فالبيانيات  االصعيدة،  مختليف 
والترصيحات التي صدرت ما بعد 
هذه الجولة، ال تختلف عن الكالم 
اليذي صيدر سيابقاً بعيد انتهاء 

الجوالت السابقة«.

وبن ان »ليس هناك نية حقيقية 
االمريكيية  املتحيدة  للوالييات 
لالنسيحاب مين العيراق، وهيذا 
املماطلية  اىل  يهيدف  الحيوار، 
يف  االجنبيي  للبقياء  والتسيويف 
البالد، كما ان هذا الحوار هو من 
أجل ايجاد حجج ومربرات جديدة 
العسيكري  االمريكيي  للتواجيد 

داخل االرايض العراقية«.
يشيار اىل ان العيراق عقيد ميع 
الجانيب االمريكي عيدة حوارات 
ميع  العالقية  تنظييم  تحيت 
ان مقيررات تليك  اال  واشينطن، 
الحوارات بجوالتهيا االربع كانت 
تتعليق بمصالح االدارة االمريكية 

يف العراق.

برلماني: كتلة سياسية 
تطمح برئاسة الحكومة تعقد 

صفقات مشبوهة

الفتح: الحوار االستراتيجي سُيوِجُد 
مبررات للتواجد األميركي

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي 
بعيد اسيتفحال أزمية الكهرباء وتدني سياعات 
تزويدها للسكان وموجة الحر الشديدة العاصفة 
بالعيراق، أصبحيت املوليدات األهليية التي توفر 
التييار الكهربائي يف املنازل عبئا ماديا آخر، يثقل 
كاهيل املواطن، يف ظيل إخفياق وزارة الكهرباء 
بتوفري طاقة مسيتمرة , بل إن هناك مسيؤولن 
يف اليوزارة والحكومات املحلية يمتلكون مولدات 
وهم املسؤولون عن ارتفاع أسعار األمبري بسبب 

تدني مستوى الكهرباء الوطنية.
مركز العيراق للطاقية«، أكد وجيود 4,5 مالين 
من املوليدات الخاصة يف كافة أنحاء البالد, حيث 
تنفق كل عائلة أو منزل »بن مئة إىل مئتي دوالر 
شيهرياً عيىل الكهرباء )ميا يعادل بين 6 إىل 10 
مليارات دوالر( إىل أصحياب املولدات الكهربائية 
الخاصية، لكين هذا القطاع ال يسيهم يف اقتصاد 
البيالد وال يدفع رضائيب«، فضال عن عدم وجود 
قانيون  ينّظيم القطاع ألنه مرتبط بشيكل وثيق 
بجهات سياسيية و هو جزء من الشبكة املعقدة 
لألعميال غيري املرشوعية واالقتصياد التحتي يف 
العيراق، لذا فتليك الجهات ترفض إعيداد قانون 

ينظم عمل املولدات االهلية.
النائب عن تحالف الفتح عدي شعالن أبو الجون 

انتقيد ، صميت محافظ بغداد واالجهيزة االمنية 
عيىل تمادي أصحياب املوليدات االهليية وفرض 

أسعار خيالية عىل املواطنن.
وقال أبو الجون ، إن »محافظة بغداد يف كل شهر 
تصيدر بيانا عن سيعر االمبيري، لكنيه ال يتعدى 
كونيه بيانيا لالسيتهالك االعالميي فقيط، دون 
تطبييق حييث إن سيعر االمبري يف أقيل تقدير لم 
يقيل عن 15 الف دينار، كميا أن االجهزة االمنية 
املاسيكة ليألرض يف املناطق لألسيف الشيديد ال 

نجيد لهيا أي أثير يف ممارسية واجبهيا بمتابعة 
حاالت الجشع لبعض أصحاب املولدات«، مشددا 
عيىل رضورة »نيزول محافظ بغداد اىل الشيارع 
وانتقاء بعض املولدات بشيكل عشيوائي وسؤال 
املواطنن عن االسيعار إن كان حريصا فعال عىل 
معرفة الحقيقة ومعالجة تلك الحاالت إضافة اىل 
تشيكيل لجان رسية للتحرك يف املناطق ومعرفة 

األسعار«...
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ماليين الدوالرات تحصدها المولدات 
المواطن يدفع وجهات سياسية تكسب

»تواطؤ« حكومي يمنح االحتالل 
»غطاًء قانونيا« للبقاء في العراق

ٍ
الكاظمي ُيسدل ستار »مسرحية الخديعة«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
لّخصيت فصائيل املقاومية اإلسيالمية يف 
رسيالة علنية أمام الرأي العيام العراقي، 
الغايات واألهداف الحقيقية وراء النسخة 
الرابعة من »الحوار االسيرتاتيجي« املزمع 
إجراؤهيا بن حكومة مصطفى الكاظمي 

واإلدارة األمريكية يف العاصمة واشنطن.
لفصائيل  التنسييقية  الهييأة  وتعتقيد 
املقاومية أن »املدربين األمريكين وقوات 
ذريعياً  فشياًل  أثبتيوا  اليدويل  التحاليف 
وبالتجربة يف العراق«، مضيفًة أن »تدخل 
القيوات األجنبيية يف امللف األمنيي له دور 
تجسيي مشيبوه عيىل عمل املؤسسيات 

األمنية«.
وجياء يف بييان مطول للهييأة، أن »مهمة 
سالح الجو األمريكي يف العراق هي الدفاع 
عن أمن الكيان الصهيوني والتجسس عىل 
املقاومة«، مشرياً إىل أن »انسحاب القوات 
املحتلة لكي يكون حقيقياً يجب أن يكون 

كامالً من كل األرايض العراقية«. 
واسيتقبلت مسيؤولة الشيؤون الدولّيية 
يف وزارة الدفياع األمريكّيية )البنتاغيون( 
ميارا كارلن، يوم الخمييس املايض، وفداً 
برئاسية مستشيار األمن القومي قاسيم 
األعرجيي، للبحث يف »التعاون العسيكري 
عىل املدى الطويل« بن البلدين، بحسب ما 
قال املتحّدث باسم البنتاغون جون كريبي 

يف بيان.
وخالل الزيارة رّصح وزير الخارجية فؤاد 
حسين بأن »وجودنا هنا إلجيراء الحوار 
والنقاش مع الجانيب األمريكي«، آمالً أن 
تكيون نتائيج الحيوار »لتعمييق التعاون 

املشرتك بن واشنطن وبغداد«.
أما يوم الخمييس، فنقلت صحيفة »وول 
سرتيت جورنال« عن مسؤولن أمريكين 
وعراقيين قولهيم إن واشينطن والعراق 
القيوات  يدعيو  بييان  إصيدار  يعتزميان 
األمريكيية إىل مغادرة العراق بحلول نهاية 
العيام الحيايل، 2021، لكنهما سييؤكدان 
مجيدداً أن الوجود العسيكري األمريكي ال 

ييزال مطلوباً بعيد ذلك ملسياعدة القوات 
العراقية عىل مواجهة تنظيم »داعش«.

وقال وزير الخارجيية العراقي، لصحيفة 
»وول سيرتيت جورنيال« »إننيا لسينا يف 
حاجة إىل مزيد من املقاتلن، لكننا نحتاج 
إىل تعياون اسيتخبارّي، واملسياعدة عيىل 

التدريب، وإىل قوات ملساعدتنا جواً«.
ويأتيي الحدييث عين مباحثيات بشيأن 
وسيط  العيراق،  يف  األمريكيي  الحضيور 
توّجيه إىل تخفيض االنتشيار العسيكرّي 
يف اليرشق األوسيط، كان آخير مفاعيليه 
ترسيع عملية انسحاب الجيش األمريكي 
من أفغانسيتان، بعد أشيهر عىل سيحب 
واشينطن قدرات قتالية كانت نرشتها يف 

عهد ترامب يف عدد من الدول العربية.

ويف كانون الثاني من العام املايض، صّوت 
مجليس النواب عىل قيرار نيابي، يتضّمن 
خمسة إجراءات، بينها مطالبة الحكومة 
العراقيية بالعميل عيىل إنهياء وجيود أية 
قوات أجنبيية يف األرايض العراقية، وإلزام 
الحكومية بإلغياء طليب املسياعدة مين 

التحالف الدويل.
وحيّذرت فصائل املقاومية العراقية مراراً 
من التصعيد عسيكرياً يف حال لم تنسحب 

القوات األمريكية من العراق.
وتعليقياً عيىل ذلك قيال املسيؤول األمني 
للمقاومية اإلسيالمية كتائب حيزب الله، 
أبو عيل العسكري، إن »مرسحية الخديعة 
التيي يجري اإلعداد إلخراجها بن حكومة 
)الفيسيبوك( والعيدو األمريكي لن تنطيل 

عىل العراقين«.
وأضاف العسكري يف تغريدة أن »كاظمي 
الغيدر ووزيير خارجيتيه االنفصيايل غري 
مؤهلين وال مؤتمنن لتحمل هكذا قضية 
مهمة تمس السييادة العراقية«، الفتاً إىل 
أن »التفجيري اإلجراميي األخيري يف مدينة 
الصيدر واليذي نفيذ بيأدوات أمريكية لن 
ينجيح بصناعية مربر لإلبقياء عىل قوات 

االحتالل«.
العيدو رصاحية  ليم يعلين  »إذا  وتابيع: 
سيحب قواته، ويتم التأكد بعدها ميدانياً 
من خيالل لجان برملانيية وأمنية كفوءة، 
سيتواصل املقاومة تصعيد عملياتها عىل 
كل مواقعه حتى خروج آخر جندي )ولن 

يحميه حينها أحد من نريان املقاومة(«.

وأكيد العسيكري رضورة قييام »اإلخيوة 
املتصدين للمشهد السييايس بكشف هذه 
املهزلية للشيعب العراقيي ليكيون ذلك يف 

سجل تأريخهم«.
وكان الكاظمي قد بحيث مع موفد البيت 
األبيض بريت ماكغورك، األسيبوع املايض 
يف بغداد، انسيحاب القيّوات األمريكية من 

العراق.
إال أن املتحّدثية باسيم البيت األبيض جن 
الحكومية  إّن  الخمييس  قاليت  سياكي 
العراقّيية »راغبية يف أن ُتواصيل الواليات 
جيشيها  تدرييب  والتحاليف  املتحيدة 
ومساعدته، وتقديم الدعم اللوجستي )و( 

تبادل املعلومات«.
بيدوره يقيول املحليل السييايس صبياح 
إن  العراقيي«،  لي«املراقيب  العكيييل 
»ترصيحات وزير الخارجية فؤاد حسين 
مخالفة لرغبة الشيعب العراقي والربملان، 
وُتعيرّب عين سياسية الحكومة السياعية 

إلبقاء القوات األمريكية يف العراق«.
ويضييف العكيييل أن »الوالييات املتحيدة 
تراهين عىل إبقياء 2500 عنرص قتايل من 
َح  خالل تحويلهم بطريقة ورقية كما رُصِّ
مين قبيل الجانيب األمريكي«، معتيرباً أن 
»ذليك دليل عيىل أن واشينطن تبحث عن 
بقياء طوييل األميد يف العيراق وال ترغيب 

بالخيروج«.
ويرى العكييل أن »هذا يعد التفافاً واضحاً 
عىل إرادة الشعب العراقي، وتواطؤاً واضحاً 
مين الحكومية لضمان بقياء طويل األمد 
للقيوات األمريكية«، مؤكداً أن »اسيتمرار 
التواجيد العسيكري األمريكيي بموافقية 
حكومية استفزاز للعراقين الذين خرجوا 
بتظاهيرات مليونية عّمت شيوارع بغداد 

للمطالبة بطرد تلك القوات«.
يشيار إىل أنيه ال ييزال هناك نحيو 3500 
العراقّيية،  األرايض  أجنبيي عيىل  جنيدي 
بينهيم 2500 أمريكي، لكيّن إتمام عملّية 
انسيحابهم قد يستغرق سينوات، بحسب 

املزاعم األمريكية.

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
عمت منافذ التلقييح ضد فايروس كورونا يف 
العاصمية بغداد، حالة من الفيوىض وانعدام 
التباعيد االجتماعيي، بعيد أن شيهدت إقباالً 
واسيعاً من قبل املواطنن ما أحدث اكتظاظا 
عىل تلك املنافذ، وانتهى بحدوث حاالت شجار 

بن املراجعن والكوادر الصحية.
ودعيت وزارة الصحية يف أكثير من مناسيبة 
منافيذ  اىل  التوجيه  رضورة  اىل  املواطنين 

التلقييح، السييما بعد أن ارتفعيت االصابات 
بفاييروس كورونا يف االييام االخرية لتصل اىل 
ميا يقارب الي)9000( حالية يف اليوم الواحد، 
إال أنها لم توفر االجراءات الالزمة السيتيعاب 

االعداد الكبرية من املواطنن.
للضغيوط  املواطنيون  اسيتجاب  وبالفعيل 
الحكوميية املتمثلية بوضع بطاقية التلقيح 
رشطا أساسيا لقبول مراجعاتهم فيها وكذلك 
مقابل تسيلم رواتب املوظفين وكما يف قرار 

وزارة الداخليية اليذي ألزم منتسيبي الوزارة 
االمنين واملدنين بأخيذ اللقاح والتوعد بعدم 

رصف الراتب يف حال لم يحصل ذلك.
الصحية  وزارة  تحذييرات  ذليك  اىل  إضافية 
الخاصية بانهييار النظيام الصحيي يف البليد 
وامتيالء املستشيفيات باملصابن وبالشيكل 
الدولية  مؤسسيات  إمكانيية  يفيوق  اليذي 

الصحية.
لكين هيذا االمر لم يكين بأريحية سييما بعد 
أن شيهدت مراكز التطعيم باللقاح اكتظاظا 
كبريا من قبل املواطنن وبشيكل يفتح الباب 
أميام الوباء بحصد كل مين وقف عىل طابور 
الشيفاء، حتى وصل الحال اىل خلو عدد كبري 
من تلك املراكز من اللقاحات ولجميع األنواع .

وتأتيي تليك التحذيرات يف وقيت تتجاهل فيه 
الحكومية واللجنة العلييا املختصة بمكافحة 
الرئيسيية  املسيببات  مين  جملية  كورونيا 
للفريوس واملتمثلية بالتجمعات داخل املوالت 
واملسيابح واملقاهي، وكذلك إرصار الحكومة 
عىل إجراء االمتحانيات النهائية يف الجامعات 
وامليدارس بشيكل حضوري رغيم التحذيرات 

النيابية بذلك...

تفاصيل اوسع صفحة 2

»الفوضى« تعم منافذ التلقيح 
ضعف بالتنظيم وانعدام للتباعد

5

4

اليمن ساحة سحق رؤوس االمريكان 
بعد الهزيمة في افغانستان

التعليم النيابية: االمتحانات اإللكترونية فاشلة بنسبة 99 %

المراقب العراقي/ بغداد ...
اكد عضو مجلس النواب، جاسيم الجبارة، امس السيبت، ان هناك 

عدة مشاكل ستواجه االنتخابات املقبلة، 
وقيال الجبيارة، يف ترصيح صحفيي تابعته »املراقيب العراقي« ان 
»العمليية االنتخابيية املاضية يف عام 2018 مرت بمشياكل عديدة 
واتهاميات كبرية، وال نريد ان تتكرر تلك االحداث يف العملية املقبلة، 
وبالتايل عىل الحكومة الحالية ان تحسيم بعض امللفات بغية إجراء 
االنتخابيات يف بيئية آمنية يمنيع عيزوف املواطنن عن املشياركة 
االنتخابية«.  وبن ان » القضايا املهمة التي يشيهدها العراق، ربما 
تكون مانعا أو معرقال للعمليية االنتخابية املقبلة، التي من املؤمل 
إجراؤهيا يف العارش مين ترشين املقبيل«، مؤكيدا ان »الجميع مع 
إجراء االنتخابيات يف موعدها املحدد، لكن الواقع العراقي يقرأ غري 

ذلك ما لم تحسم بعض امللفات مستقبال«.

ماهي العراقيل التي 
تواجه العملية االنتخابية؟

في هذا العدد

6

المراقب العراقي/بغداد ...
علقيت لجنية التعليم العيايل النيابيية، امس 
االمتحانيات  إلغياء  دعيوات  عيىل  السيبت، 
الحضورية يف الكلييات والجامعات واالعتماد 
عيىل االمتحانيات اإللكرتونية بسيبب ارتفاع 

إصابات كورونا.
وقيال عضيو اللجنية ريياض املسيعودي، يف 
ترصييح صحفي تابعته »املراقيب العراقي«، 

إن »امتحانيات الكلييات والجامعات ليسيت 
حضورية لجميع املواد وانما ستكون مدمجة 
اي ان املواد األساسيية سيكون االمتحان بها 

حضورياً واآلخر إلكرتونياً«.
وأضياف، أنيه »ال يوجد خطر عيىل الطلبة يف 
حال تم اإللتزام التام باإلجراءات الوقائية من 
لبس الكمامة والكفوف واستعمال املعقمات 
»مؤكداً »انه سييكون هنالك تباعد اجتماعي 

داخيل القاعة من خيالل توزييع الطلبة عىل 
املقاعد بشكل منفرد يضمن سالمة الجميع«.
وتابع املسيعودي، ان »الدعيوات التي تطالب 
بإلغياء االمتحانيات اإللكرتونية هي ألغراض 
سياسية وانتخابية يستغلها بعض السياسن 
»مشيرياً إىل »جود حياالت وظواهر لتجمعات 
برشيية كبرية خيالل اييام العيد يف املسيابح 
واملالعب وامليوالت وغريها وليم يتحدث عنها 

احد«.
ولفيت اىل أن »الجامعيات حاليياً يوجيد فيها 
آالف الطلبية ممن لديهيم مراجعات وبحوث 
وأميور اخرى ولم يتيم منع احيد او املطالبة 

بعدم دخولهم«.
»االمتحانيات  ان  إىل  املسيعودي  وأشيار 
اإللكرتونية فاشلة بنسبة 99% بسبب سهولة 

الغش فيها والتعاون بن الطلبة«.

شنيشل متخوف من »هجرة« جماعية 
لالعبين من سرب النوارس 
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مواقع التواصل »تضج« بالسخرية

الصحة »تخِفق« في استيعاب الراغبين باللقاح 
ومراكز صحية تعلن خلوها منه 

ُُ

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
عم�ت مناف�ذ التلقيح ض�د فايروس 
كورون�ا يف العاصمة بغداد، حالة من 
الفوىض وانعدام التباعد االجتماعي، 
بعد أن ش�هدت إقباالً واس����عاً من 
قب�ل املواطنني م�ا أح�دث اكتظاظا 
ع�ى تل�ك املناف�ذ، وانته�ى بحدوث 
حاالت شجار بني املراجعني والكوادر 

الصحية.
ودع�ت وزارة الصح�ة يف أكث�ر م�ن 
رضورة  اىل  املواطن�ني  مناس�بة 
التوج�ه اىل مناف�ذ التلقيح، الس�يما 
بعد أن ارتفع�ت االصابات بفايروس 
كورون�ا يف االي�ام االخ�رة لتصل اىل 
ما يقارب ال��)9000( حالة يف اليوم 
الواح�د، إال أنه�ا لم توف�ر االجراءات 
الالزمة الستيعاب االعداد الكبرة من 

املواطنني.
املواطن�ون  اس�تجاب  وبالفع�ل 
للضغوط الحكومي�ة املتمثلة بوضع 
بطاقة التلقيح رشطا أساسيا لقبول 
مراجعاتهم فيها وكذلك مقابل تسلم 
رواتب املوظفني وكم�ا يف قرار وزارة 
الداخلية الذي ألزم منتس�بي الوزارة 
اللق�اح  بأخ�ذ  واملدني�ني  االمني�ني 
والتوع�د بع�دم رصف الراتب يف حال 

لم يحصل ذلك.
وزارة  تحذي�رات  ذل�ك  اىل  إضاف�ة 
الصح�ة الخاص�ة بانهي�ار النظ�ام 
الصحي يف البلد وامتالء املستشفيات 
ال�ذي يف�وق  باملصاب�ني وبالش�كل 

إمكانية مؤسسات الدولة الصحية.
لك�ن ه�ذا االم�ر ل�م يك�ن بأريحية 
س�يما بعد أن شهدت مراكز التطعيم 
باللق�اح اكتظاظ�ا كب�را م�ن قب�ل 
املواطنني وبش�كل يفت�ح الباب أمام 
الوب�اء بحص�د ك�������ل من وقف 
ع�ى طاب�ور الش�فاء، حت�ى وص�ل 
الح�ال اىل خل�و ع������دد كبر من 
تل�ك املراكز م�ن اللقاح�ات ولجميع 

األنواع .
وتأتي تلك التحذيرات يف وقت تتجاهل 
فيه الحكومة واللجنة العليا املختصة 
بمكافحة كورونا جملة من املسببات 
واملتمثل�ة  للف�روس  الرئيس�ية 
بالتجمع�ات داخل املوالت واملس�ابح 
واملقاه�ي، وكذل�ك إرصار الحكومة 
ع�ى إج�راء االمتحان�ات النهائية يف 
الجامعات واملدارس بشكل حضوري 

رغم التحذيرات النيابية بذلك.
وم�ن جهة، فق�د أث�ار االكتظاظ  يف 
بغ�داد واملحافظ�ات للحص�ول ع�ى 
اللق�اح حال�ة م�ن الس�خرية ل�دى 
التواص�ل  مواق�ع  ع�ر  املواطن�ني 
االجتماعي إذ ع�ر كل من وقف عى 
طاب�ور اللق�اح ع�ن حالت�ه بتعب�ر 

خاص ومن هذه التعبرات: 
»فايزر وارد أمريكي.. أربع س�اعات 
م�ن االنتظ�ار يف مم�ر خ�اٍل من أي 
أجه�زة تهوي�ة أو تكيي�ف!«، »م�ن 
ت�روح ملراكز التلقليح خ�ي ببالك لو 

تطلع ملقح لو تطلع مصاب«.

مجموع�ة  رئي�س  اعت�ر  وب�دوره، 
»املورد« للدراس�ات السرتاتيجة نجم 
القص�اب، أن »عملية التخبط يف علم 
وزارة الصح�ة ألق�ت بظالله�ا حتى 
عى ملف اللقاحات وعملية تزويدها 
املواطن�ني، والدلي�ل ماحص�ل يف  اىل 
مراك�ز التلقي�ح يف بغ�داد وع�دد من 

املحافظات«.
ل��  ترصي�ح  يف  القص�اب،  وق�ال 
»املراقب العراق�ي« إن »التجمهر من 
قب�ل املواطن�ني ع�ى مراك�ز اللقاح 
هو مطلب وزارة الصحة اىل الش�عب 
العراق�ي، وبالت�ايل كان ع�ى وزارة 
الصحة أن تستعد استعدادا تاما لذلك 
ال أن تق�ول يف اإلع�الم ش�يئا وتطبق 
شيئا آخر الس�تيعاب االعداد الكبرة 

من املواطنني«. 
وأضاف، أن »عى وزارة الصحة توفر 
الكمي�ة الكافية م�����ن اللقاحات 
يف مناف�ذ التطعي����م واإلحس�اس 
باملس�ؤولية م�ن عملي�ة تجمعه�م 

فيها«.
ع�ى  الطل�ب  »تزاي�د  م�ن  وح�ذر 
اللقاحات يف ظل غياب الجاهزية من 
قب�ل وزارة الصحة، ق�د يفتح الباب 
أمام أزمات جديدة تتمثل بس����وء 
النق�ص  خزنه�ا خصوص�ا يف ظ�ل 
الكب�ر يف تجهيز الطاق�ة الكهربائية 
من جهة، وك����ذلك التس�بب بشح 
تل�ك اللقاح�ات يف املناف�ذ املخصصة 

لها«.

أك�د النائب ع�ن كتلة الصادق�ون النيابي�ة فاضل 
جابر، امس السبت ، أن رحيل القوات األمريكية من 
الع�راق هو هدف اس�رتاتيجي يتطلع إليه الش�عب 

العراقي حسب قرار اإلجماع النيابي. 
وقال الفتالوي يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
أن »الق�وات األمريكية يف العراق هي قوات االحتالل 

وعليها االنس�حاب ».وأضاف، أن »مسؤولية الوفد 
املفاوض يف واش�نطن تحديد س�قف زمني لعملية 

انسحاب القوات العسكرية األجنبية واألمريكية«.

وأش�ار إىل أن »أهم الخطوط الت�ي حددتها األغلبية 
النيابي�ة داخ�ل مجل�س الن�واب رف�ض الوج�ود 

االمريكي وقواعده العسكرية”.

كتلة سياسية: القوات االميركية في العراق »محتلة« وعليها االنسحاب

تغريدة

نعيم العبودي

الجانبي  المس���توى  عل���ى 
فأن  والفن���ي  اللوجس���تي 
امري���كا )كدول���ة عظمى( 
حقق���ت الرق���م القياس���ي 
بتدري���ب  نجاحه���ا  ف���ي 
انها دربت  أذ  الجي���وش!! 
الجي���ش االفغان���ي لم���دة 
ليخس���ر  عام���ا،  عش���رين 
الت���ي  االراض���ي  معظ���م 
عليها خالل  يس���يطر  كان 
يومين!! واعتقد هذا كان 
ملهم���ا لوزي���ر خارجيتن���ا 

بالتصريحات!!.

الحشد الشعبي ينهي استنفار عيد االضحى في ديالى
اعلن الحشد الشعبي، امس السبت، عن 
انتهاء حالة االستنفار الخاصة بالخطة 
األمني�ة لعي�د االض��ح�ى يف محافظ�ة 

دياىل.
وقال الناطق باسم محور دياىل يف الحشد 
الش�عبي، صادق الحس�يني، يف ترصيح 
صحف�ي تابعته »املراق�ب العراقي« إنه 
»ابتداًء من مس�اء أمس س�تنتهي حالة 
االس�تنفار األمني يف كل قواطع الحش�د 
الش�عبي يف دياىل والتي تم اعالنها لدعم 
خط�ة عي�د االضح�ى االمني�ة«، مبين�ا 
أن »الخط�ة كان�ت لحماي�ة التجمعات 
واملواق�ع الديني�ة والطرق الرئيس�ية يف 
اكثر من 10 قواط�����ع مهمة ابرزها 
حمري�ن وري�ف خ�����انق�ني وام�ام 

ويس«.
واض�اف أن »الخطة نجح�ت يف تحقيق 
كل االه�داف من خالل عدم تس�جيل اي 
خروق�ات امنية«، الفتا إىل أن »الوضع يف 
مناطق انتشار الحشد مستقرة وأمنة«.

ح�ول  االس�تنفار  »حال�ة  أن  وأوض�ح 
خطوط الطاق�ة التزال قائمة باعتبارها 
حال�ة اس�تثنائية وس�تبقى اىل اش�عار 

اخر«.
الحش�د  اس�تنفر  املاضي�ة،  االي�ام  ويف 
الشعبي قواته يف العديد من مناطق دياىل 
م�ع بداية عي�د االضحى املب�ارك لتأمني 

املناطق وتفادي اي خروقات.

مختص : القانون أهمل 
قضية »الدكة العشائرية«  

العدل تنفي سحب الكاميرات 
الحرارية من سجن »الحوت«

اك�د الخب�ر القانون�ي طارق ح�رب، امس الس�بت، إن 
القان�ون العراقي قايس وس�يكون رادع�ا للتجاوزات اذا 
ت�م تطبيقه ، مبين�ا ان اهماله فتح املج�ال امام »الدكة 

العشائرية«.
وق�ال ح�رب يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن  
»تطبي�ق القان�ون هو من س�يحد من تكاث�ر وتفيش ” 
الدك�ة “ او ” النهوه” العش�ائرية والت�ي نخرت املجتمع 

ويجب أن يضع حداً لها ».
وأض�اف أن »ظاهرة الدك�ة او النهوه تحت�اج اىل تعاون 
الس�لطات الثالث واملرجعية للح�د منها او تقليصها واال 
ستكون هناك عواقب وخيمة«.واشار ان ” عى الحكومة 
أن تطبق القانون ضد العشائر واالشخاص التي ال تلتزم 

بالقانون وتقوم بالدكة العشائرية “.

نف�ت وزارة الع�دل ، ام�س الس�بت، س�حب الكامرات 
الحراري�ة الخارجي�ة م�ن الط�وق الخارج�ي لس�جن 

النارصية املركزي )سجن الحوت(.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة أحمد لعيب�ي يف ترصيح 
صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراقي«، إنن�ا »ننفي ما تم 
تداوله من أنباء عن سحب الكامرات الحرارية الخارجية 

من الطوق الخارجي لسجن الحوت يف ذي قار«.
وأض�اف أن »الكام�رات تعم�ل بش�كل جي�د وبإرشاف 
الرشطة االتحادية وتم إضافة 20 كامرا ثابتة ومتحركة 

ليلية ونهارية عى الطوق الخارجي لوحده«.

سيادة الوزير »لن« ننسى دمنا !
ل�م توارب الوالي�ات املتحدة يوم�ا، حول طبيعة قواته�ا املنترشة يف 
العراق، وبنف�س القدر من الرصاحة، كانت تتحدث بش�كل ال لبس 
في�ه، عن املهام التي تضطلع بها هذه الق�وات يف العراق واملنطقة..
ولدين�ا مثلما لدى كث�ر من املهتمني بتوثيق كل م�ا يتعلق بالقوات 
العس�كرية األمريكي�ة، ملفات فيها ملا قاله املس�ؤولون األمريكان، 

وعى كافة املستويات؛ حول قواتهم.
األمريكي عندما يتحدث عن قواته العس�كرية املنترشة حول العالم، 
يتح�دث عن«حق« طبيعي، يرتبط بعقلية املنترص يف الحرب العاملية 
الثاني�ة، ويحرص عى تأكي�د هذا«الحق« كلما يج�د ذلك رضوريا، 
وبتع�اٍل وغطرس�ة وافتخ�ار، وال يلج�أ األمريك�ي إىل البح�ث عن 
تري�رات واهية، أو أس�باب غ�ر حقيقية لن�رش قواته..هو يقولها 
بكل رصاحة،: نحن يف املكان الفالني لحفظ مصالحنا، س�واء ريض 
صاح�ب األرض أم لم يرَض..انتش�ار الق�وات األمريكية يف أي بقعة 
يف العال�م، ال يتعلق بقبول أو رضا أصح�اب األرض، واألمريكي غر 
معن�ي بالحص�ول عى هذا الرضا، وكل ما ع�ى أصحاب األرض هو 
الرضوخ، أما إذا قبلوا طائعني، فهذا خر عى خر وتحصيل حاصل 

ال ُيشَكُروَن عليه..!
هذه هي العقلية األمريكية؛ يف التعاطي مع قصة نرش قواتهم يف أي 

مكان يف العالم، والعراق ليس استثناًء أبدا.
الرئيس األمركي الس�ابق، دونالد ترام�ب، ويف لقاء جمعه يف البيت 
األبي�ض برئي�س ال�وزراء العراق�ي مصطف�ى الكاظم�ي قبل أحد 
عرش ش�هرا م�ن اآلن، أي يف 20 آب 2020، قال إن القوات األمركية 

موجودة يف العراق؛ ملواجهة أي تحرك إيراني ُمحتَمل.
وهذه األيام، وبعد اش�تداد رضبات ق�وات املقاومة العراقية، إلجبار 

قوات الواليات املتحدة، املوجودة يف العراق 
ع�ى الرحيل، وه�و وجود خالف�ا لرغبة 
الش�عب العراق�ي، ال�ذي أعلنها رصيحة 
ِعيه، أن عى األق�وات األجنبية  ع�ر ُمرشِّ
الخ�روج م�ن الع�راق، بعد جريم�ة قتل 
قادة االنتصار من قبل القوات األمريكية، 
وبأوام�ر مب�ارشة م�ن رئي�س الواليات 
املتح�دة، الرئي�س األمريك�ي ج�و بايدن 

يق�ول: س�نتخذ ق�رارات بش�أن الهجوم 
عى »قواعدن�ا« العس�كرية يف العراق..باملقاب�ل نطلع عى ترصيح 
غريب لوزير الخارجي�ة العراقي يقول فيه: »ليس« هناك أي قاعدة 

عسكرية أمريكية يف العراق.. 
م�اذا يعني ه�ذا؟ ابتداًء أن الوزير العراقي، ن�ي أو تناىس أن هناك 
ترشيع�ا عراقي�ا، يعتر وجود أي ق�وات أجنبية ع�ى أرض العراق، 
احتالال ليس مرحبا به، وأن عى املحتل الخروج من األرض العراقية، 
وأن ع�ى الحكوم�ة العراقية أن تفعل كل ما من ش�أنه، تنفيذ إرادة 
العراقيني.مل�اذا ن�ي الوزير العراق�ي أو تناىس؟ ومل�اذا أنكر وجود 
قواع�د أمريكية يف العراق، ع�ى الرغم من إق�رار الرئيس األمريكي 
نفس�ه، بأن لبالده »قواعد« يف العراق، اإلجابة ال تحتاج بذل جهد أو 
عناء، فالوزير العراقي »طامس« ب�«عشق« األمريكان، والرجل مو 
بي�ده؛ وله�ان، و«الولهان« ال يرى الحقيقة كم�ا هي، بل يراها كما 

يريد ويتمنى..
قصة العش�ق هذه قادت الوزي�ر العراقي؛ إىل أن يك�ون ملكيا أكثر 
م�ن املل�ك، أي أمريكيا أكث�ر م�ن األمريكان.وزي�ر الخارجية، قال 
الجمعة 2021/7/23، وخالف�ا إلرادة العراقيني، إن »قواتنا األمنية 
ال ت�زال بحاج�ة إىل الرامج الت�ي تقدمها الوالي�ات املتحدة املتعلقة 
بالتدريب والتس�ليح والتجهيز وبناء القدرات«..وأضاف »نسعى إىل 
مواصلة التنس�يق والتعاون األمن�ي الثنائي بني البلدي�ن كما نؤكد 
التزام حكومة العراق بحماية أفراد البعثات الدبلوماس�ية ومقراتها 
ومنشآتها وضمان أمن القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف 
قوات التحالف الدويل«.كالم قبل الس�الم: فؤاد حس�ني ني أيضا أن 
لنا دماًء برقبة األمريكي، دم قادة االنتصار »لن« ننساه كما َنِسَيُه..

سالم..

ألواح	طينية	..	

قاسم العجرش ..

عثرت قوة مش�رتكة من اللواء السادس بالحشد الشعبي 
وقي�ادة عمليات ص�الح الدي�ن /الفوج الثال�ث لرشطة 
صالح الدين، امس السبت، عى مضافتني لفلول “داعش” 

اإلرهابي يف املحافظة.
وذك�ر بيان ملدية اعالم الحش�د تلق�ت »املراقب العراقي« 
نس�خة من�ه، انه »خ�الل عملي�ة أمني�ة نفذته�ا القوة 
وش�ملت مناطق: الجوزة والبوهراط والبو منفي وقرية 

السالم بعد ورود معلومات استخباراتية.«
واضاف ان »العملية اس�فرت ع�ى العثور عى مضافتني 
لفل�ول “داع�ش” اإلرهاب�ي كان يس�تخدمهما ألغراض 

الدعم اللوجستي«.

الحشد	الشعيب	يعرث	
عىل	مضافات	لفلول	
داعش	يف	صالح	الدين

الجيش	يستلم	مهام	الملف	
االمين	يف	مدينة	الصدر

أكدت قيادة عملي�ات بغداد، امس 
الس�بت، أن قطع�ات الجيش هي 
من ستمسك امللف األمني يف مدينة 

الصدر.
وق�ال قائد عمليات بغ�داد الفريق 
الرك�ن أحم�د س�ليم،  يف ترصيح 
إن  العراق�ي«،  »املراق�ب  تابعت�ه 
»العمل جاٍر ع�ى تبديل القطعات 
يف مدين�ة الص�در«. الفت�ا اىل أن�ه 
»ت�م تحري�ك الل�واء الراب�ع م�ن 
الرشط��������ة االتحادي�ة م�ن 
مدين�ة  يف  الح�������ايل  محل�ه 
املدائ�ن،  الص�در ليمس�ك قاط�ع 

وتح����ري�ك ل�واء املش�اة 42 يف 
املدائ�ن  قاط�ع  م�ن   11 الفرق�ة 
ليلتح������ق بفرقت�ه يف مدين�ة 
الصدر ليك�����ون ماسكا للملف 

االمني بالك��امل داخل املدينة«.
وأشار س�ليم، إىل أنه »فيما يتعلق 
بالحديث عن وجود عجلة مفخخة 
بغ�داد،  يف  انتح�������اري  او 
تتعام�ل  العملي�ات  قي�ادة  ف�إن 
م�ع املعلوم�ات االس�تخ���بارية 
او املعلوم���ات الت�ي تص�ل م�ن 
بعض املص�ادر وتق�وم بتدقيقها 

ومتابعتها«.

ين
ألم

ط	ا
شري

ال
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وّق�ع وزي�ر الطاقة واملي�اه يف حكومة ترصي�ف األعمال 
اللبنانية ريم�ون غجر، عىل عقد م�ع الحكومة العراقّية 
ممّثلًة بوزير املالية عيل عبد األمري عالوي السترياد مليون 
ط�ن من املحروقات م�ن العراق اىل لبنان، وفقا لوس�ائل 

إعالم لبنانية.
وذكرت تلك الوس�ائل، بأن الوف�د الحكومي اللبناني الذي 
زار بغداد مؤخرا س�يعود إىل العاصمة بريوت بعد توقيعه 

للعقد.
وصادق مجلس الوزراء العراقي يف جلسة عقدها يف شهر 
حزي�ران املايض عىل دعم لبنان بالنفط الخام وزيادة هذا 

الدعم من 500 ألف طن إىل مليون طن.

رسميًا .. لبنان يوقع عقدًا الستيراد 
مليون طن من المحروقات من العراق

كشف مستش�ار رئيس الوزراء لشؤون اإلعمار صباح عبد اللطيف 
، عن وجود »مش�اريع كربى« ستنفذ ضمن االتفاقية الصينية التي 
وقعت عام 2019.وقال عبد اللطيف ، إن »جميع املشاكل القانونية 
ق�د حلت وأن ايداع أم�وال العراق، التي هي مبال�غ 100 ألف برميل 
يوميا، بدأ يف الصندوق الس�يادي خالل اليومني املاضيني«، مبيناً أن 
»قيم�ة 100 ألف برميل نفط، س�تودع يف الصن�دوق، وتوظف هذه 
املبال�غ يف العمران«.وأض�اف، أن »هنالك 4 مش�اريع كربى س�يتم 
تس�خريها يف االعم�ار، وهي بن�اء 91 ألف وحدة س�كنية يف مدينة 
الص�در بقيمة م�ا يقارب 8 مليارات دوالر، فض�ال عن اعمار مطار 
النارصية الذي بدأ وضع حجر االس�اس فيه، إضافة إىل بناء 1000 
مدرسة يف كل العراق، وكذلك تنفيذ مشاريع املجاري يف أربع مناطق 

يف العاصمة بغداد من خالل هذه االتفاقية«.

عبد اللطيف يكشف تطورات مهمة 
االقت�صاديتخص »االتفاقية الصينية«

 )4,5( ماليين مولدة أهلية في العراق 
والمواطن يدفع سنويًا )10( مليارات دوالر 

كهرباء العاصمة » نشرة ضوئية«

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
بعد استفحال أزمة الكهرباء وتدني ساعات 
تزويده�ا للس�كان وموج�ة الحر الش�ديدة 
العاصفة بالعراق، أصبحت املولدات األهلية 
املن�ازل  الكهربائ�ي يف  التي�ار  توف�ر  الت�ي 
عبئ�ا مادي�ا آخر، يثق�ل كاه�ل املواطن، يف 
ظ�ل إخف�اق وزارة الكهرب�اء بتوفري طاقة 
مس�تمرة , بل إن هناك مسؤولني يف الوزارة 
والحكومات املحلي�ة يمتلكون مولدات وهم 
املس�ؤولون عن ارتفاع أسعار األمبري بسبب 

تدني مستوى الكهرباء الوطنية.
مرك�ز الع�راق للطاق�ة«، أك�د وج�ود 4,5 
مالي�ني من املولدات الخاص�ة يف كافة أنحاء 
الب�الد, حيث تنفق كل عائل�ة أو منزل »بني 
مئ�ة إىل مئتي دوالر ش�هرياً ع�ىل الكهرباء 
)ما يع�ادل بني 6 إىل 10 ملي�ارات دوالر( إىل 
أصحاب املول�دات الكهربائية الخاصة، لكن 
ه�ذا القطاع ال يس�هم يف اقتص�اد البالد وال 
يدفع رضائب«، فضال عن عدم وجود قانون  
ينّظ�م القط�اع ألن�ه مرتب�ط بش�كل وثيق 
بجهات سياس�ية و ه�و جزء من الش�بكة 
املعقدة لألعم�ال غري املرشوع�ة واالقتصاد 
التحتي يف العراق، ل�ذا فتلك الجهات ترفض 

إعداد قانون ينظم عمل املولدات االهلية.
النائب ع�ن تحالف الفتح عدي ش�عالن أبو 
الجون انتقد ، صمت محافظ بغداد واالجهزة 
االمني�ة عىل تمادي أصحاب املولدات االهلية 

وفرض أسعار خيالية عىل املواطنني.
وق�ال أبو الجون ، إن »محافظة بغداد يف كل 
ش�هر تصدر بيانا عن س�عر االمب�ري، لكنه 
ال يتع�دى كون�ه بيانا لالس�تهالك االعالمي 

فقط، دون تطبيق حيث إن س�عر االمبري يف 
أقل تقدير لم يقل عن 15 الف دينار، كما أن 
االجه�زة االمنية املاس�كة لألرض يف املناطق 
لألسف الشديد ال نجد لها أي أثر يف ممارسة 
واجبه�ا بمتابع�ة ح�االت الجش�ع لبع�ض 
أصح�اب املول�دات«، مش�ددا ع�ىل رضورة 
»ن�زول محافظ بغ�داد اىل الش�ارع وانتقاء 

بع�ض املول�دات بش�كل عش�وائي وس�ؤال 
املواطنني عن االس�عار إن كان حريصا فعال 
عىل معرف�ة الحقيقة ومعالجة تلك الحاالت 
إضاف�ة اىل تش�كيل لجان رسي�ة للتحرك يف 

املناطق ومعرفة األسعار«.
وملعرف�ة اآلث�ار الكارثية للمول�دات االهلية 
ع�ىل املواطن , أك�د الخبري االقتص�ادي إياد 

املالك�ي, أن »هن�اك اتفاق�ات خاص�ة ب�ني 
أصحاب املول�دات والداعمني لهم من النخب 
السياس�ية ووزارة الكهرب�اء عىل اس�تمرار 
ت�ردي الطاقة الكهربائي�ة ووضع فيتو عىل 
إصدار قانون ينظم عملها يف مجلس النواب 
, أربعة ماليني ونص�ف املليون عدد املولدات 
األهلي�ة بمختل�ف األحجام تس�هم يف توفري 

تيار كهربائي للمنازل وإن كان ضعيفا فهو 
أفض�ل م�ن اليشء ,وهي تش�كل عبئا ماليا 
ع�ىل كاهل املواطن الذي يدف�ع ما بني 100 
ألف و 250 ألفا لتوفري تلك الطاقة وحس�ب 

إمكانيات كل فرد«.
املراق�ب   ( م�ع  اتص�ال  يف  املالك�ي  وق�ال 
العراقي(: إن »التيار الكهربائي اليوم يشبه 
كثريا النرشات الضوئية , برغم توفر الوقود 
للمحط�ات الكهربائي�ة , لك�ن الفس�اد يف 
مفاص�ل ال�وزارة وراء عدم توزي�ع الطاقة 
بش�كل ع�ادل , فهن�اك اتفاق�ات م�ا ب�ني 
أصحاب املولدات ومشغيل محطات الكهرباء 
بحيث تقطع بشكل متعمد لحني دفع أجور 
املول�دات , وهنالك فائ�ض يف اإلنتاج اليوزع 
من أجل اس�تمرار أزمة الكهرباء وهو ما تم 
اكتش�افه يف محط�ة الزبيدي�ة الكهربائية , 
لذا فاألزمة متعمدة وهن�اك اتفاقات رسية 
إلبقاء أزمة الكهرباء من أجل عدم تش�غيل 

املاكنة الصناعية«.
من جهت�ه أك�د الخب�ري االقتصادي س�الم 
عباس يف اتصال م�ع ) املراقب العراقي(:أن 
»مجموع م�ا يدفع�ه املواطن�ون ألصحاب 
املول�دات مبالغ ضخمة ت�راوح ما بني )6-

10 ( ملي�ارات دوالر وه�ي مبال�غ ضخم�ة 
تكف�ي ل�رشاء 4 محط�ات كب�رية إلنت�اج 
الكهرباء لو تم استغاللها من قبل الحكومة 
, لكن يبدو أن الفساد وراء إبقاء هذه األزمة 
التي أثرت عىل بعض النخب السياسية التي 
تمتلك بعض تلك املولدات , بينما املواطن ما 
زال يعان�ي دون إيجاد الحلول املناس�بة من 

وزارة الكهرباء«.

الموارد المائية: دراسة إلنشاء سد مشترك للعراق مع إيران على شط العرب
أعلن�ت وزارة املوارد املائية ، عن زيارة مرتقبة لفريق فني إىل 

إيران لدراسة إنشاء سد مشرك يف شط العرب.  
وق�ال املتحدث باس�م وزارة امل�وارد املائية، ع�ون ذياب ، إن 
»الطاق�ات املتدفق�ة من نه�ر دجلة تبدو جي�دة حيث تصل 
الكمي�ات املطلوبة اىل س�د املوصل، وبس�بب ارتفاع درجات 
الح�رارة وتجهي�ز الطاق�ة الكهربائية هن�اك واردات تخدم 
ال�وزارة للحفاظ ع�ىل الخزين املائي يف س�د املوصل من أجل 
مواجهة االحتياجات خاصة يف الجنوب حيث ارتفاع درجات 

الحرارة بشكل غري مسبوق هذه السنة«. 
وأض�اف ذي�اب، أن »املد الع�ايل يف الخليج خالل هذا الش�هر 
تسبب بدفع اللسان امللحي إىل داخل شط العرب، وبعد زيارة 
الوزي�ر الذي رافق�ه فيها محافظ الب�رصة، واتخذت خاللها 
اجراءات جيدة، ارتفعت تصاريف املياه يف القلعة اىل 112 مراً 
مكعباً يف الثانية، وهو ما أثر بش�كل نسبي عىل ايقاف تقدم 

املد امللحي اىل مسافات أكرب يف محافظة البرصة«. 
ولف�ت إىل »ح�دوث بعض الراج�ع يف الراكي�ز امللحية وهو 

م�ؤرش ايجابي«، مضيف�اً أن »الوزارة تأمل أن تس�تمر هذه 
االطالقات ال سيما االطالقات من سد املوصل«. 

وبش�أن حس�م ملف املياه م�ع الجانب اإليران�ي، قال ذياب، 
إن »هن�اك وعوداً بعد تش�كيل الحكوم�ة اإليرانية بأن تكون 
هناك زيارة مهمة جداً إىل ايران، بسبب الحاجة اىل تفاهمات 
ومحادث�ات فنية لكثري م�ن النقاط املعلقة التي تس�توجب 
دراس�تها بش�كل فني تفصييل لغ�رض الوص�ول اىل قاعدة 

مقبولة التخاذ قرارات مناسبة«. 

وأك�د أن »موضوع ش�ط الع�رب يحتاج إىل حس�م بحيث ال 
تتك�رر الحال�ة كل س�نة، لذلك هناك نية لطرح انش�اء س�د 
مش�رك يف منطقة ش�ط العرب، وهذا هو الحل االس�لم، إذا 
ما تم التوصل لهكذا اتفاق مع ايران، لغرض إنش�اء مثل هذا 
الس�د حيث تكون فيه ممرات مالحية والتي س�تحافظ عىل 
شط العرب ونوعية مياهه عىل مدار السنة وبالتايل لن تتكرر 
هذه الحالة التي اس�تمرت من�ذ العام 2018 والتي تحتاج اىل 

حل جذري«.

يق�ول محلل�ون إن مرفأ تصدير النف�ط اإليراني الجديد 
يف جاس�ك يمثل خطوة اس�راتيجية س�تمكن أحد أكرب 
مصدري الخام من تج�اوز نقطة عبور عاملية مزدحمة 

وتحسني املبيعات إذا رفعت العقوبات االمريكية.
ودشنت طهران محطة جاسك عىل خليج عمان اأملر الذي 
يسمح للناقالت بتجنب عبور مضيق هرمز االسراتيجي 
ال�ذي يقل عرضه عن 40 كيلومًرا عند أضيق نقطة فيه 
وش�كل مرًسحا للتوت�ر بني الس�فن البحري�ة اأملريكية 

وااليرانية يف املايض.
وي�رى املعلقون أن ه�ذه الخطوة هي تح�د من تقلبات 
أس�عار النف�ط العاملية ولكنه�ا قد تس�اعد طهران عىل 
زيادة الصادرات إذا تم رفع العقوبات االمريكية القاسية 
املفروض�ة عليه�ا، وه�ذا ب�دوره يعتمد عىل مس�تقبل 
االتفاق النووي املربم عام 2015 واملرهون حالًيا بنتائج 

املفاوضات بني األطراف املعنية به.
تس�ببت التوت�رات املتزاي�دة يف مضيق هريم�ز الذي يعد 
مًم�را حيًوي�ا لنقل نحو خمس النف�ط العاملي يف ارتفاع 
االس�عار مطلع العام املايض قبل أن تلقي جائحة كوفيد 
بثقلها عىل الس�وق.انهارت االس�عار حينه�ا حتى أنها 
بلغت مستوى س�لًبيا لفرة وجيزة قبل أن تنتعش بقوة 

مع تجدد الطلب إثر تعايف النشاط االقتصادي.
وقال بيورن�ار تونهوغني املحلل يف ريس�تاد إنرجي , إنه 
إذا تمكن�ت إي�ران من تصدير النفط عرب جاس�ك، فإنها 
س�تخفض ع�دد الناقال�ت التي تم�ر عرب »أه�م ممر يف 

العالم للخام املنقولة عرب املاء«

طهران تشييد مرفأ 
نفطي استراتيجي جديد  Credit كش�فت بيان�ات تقرير حدي�ث أصدرت�ه مجموع�ة

Suisse الس�ويرسية ، أن سكان العراق هم االقل استدانة من 
البنوك بني سكان الدول العربية.

وقال التقرير لس�نة 2021، إن »متوسط ديون الفرد لسكان 
الع�راق انخف�ض بمق�دار 20% ليص�ل اىل 381 دوالراً، ت�اله 
االمارات بانخفاض 19.5% ليبلغ متوس�ط قيمة ديون الفرد 

9.397 ألف دوالر«.
وأضاف أن »دولة قطر هي االكثر اس�تدانة بني س�كان الدول 
العربية بواقع 16.879 الف دوالر، يليهم سكان الكويت حيث 

بلغ متوسط قيمة ديون الفرد 12.160 ألف دوالر«.
وأش�ار إىل أن »متوس�ط قيمة ديون الفرد لس�كان لبنان بلغ 
3.847 الف دوالر، ومتوس�ط قيمة ديون الفرد لسكان االردن 

بل�غ 2.335 الف دوالر، فيما بلغ متوس�ط قيم�ة ديون الفرد 
سكان مرص 872 دوالر«.

وبحس�ب التقري�ر، »فق�د خال�ف اإليراني�ون ال�رسب لتزيد 
ديونهم 16% إىل متوسط 1.75 ألف دوالر«.

ومجموع�ة Credit Suisse الس�ويرسي تق�دم العدي�د م�ن 
الخدمات املالية  وتقع مقر الرشكة يف زيورخ.

تقرير سويسري: سكان العراق االقل استدانة من البنوك

العراق يتخطى السعودية ويحقق قفزة كبيرة في صادراته النفطية ألمريكا
اعلنت ادارة معلوم�ات الطاقة األمريكية 
، ان ص�ادرات النف�ط العراقي�ة ألمريكا 
بالي�وم  برمي�ل  أل�ف   480 اىل  ارتفع�ت 
خالل االس�بوع امل�ايض متج�اوزة بذلك 
الس�عودية.وقالت االدارة يف تقري�ر لها ؛ 
ان »متوسط االس�تريادات االمريكية من 
النف�ط الخام خالل االس�بوع املايض من 
تسع دول بلغ 6 ماليني و101 الف برميل 
يومي�ا مرتفعة بمق�دار 948 ألف برميل 
بالي�وم عن األس�بوع الذي س�بقه والذي 

بلغ 5153 ماليني برميل يوميا«.
واضاف�ت ان »امري�كا اس�توردت النفط 
الخ�ام من العراق خالل االس�بوع املايض 
بمع�دل 480 ألف برميل بالي�وم مرتفعة 
بمق�دار 298 أل�ف برمي�ل عن األس�بوع 

الذي سبقه والبالغ 182 ألف برميل«.

واش�ارت اىل ان »اكثر اإلي�رادات النفطية 
ألمري�كا خالل األس�بوع امل�ايض جاءت 
م�ن كن�دا بمع�دل بل�غ 3,611 مالي�ني 
برمي�ل يوميا، تليها املكس�يك التي بلغت 
كمية االس�تريادات منها بمعدل 797 ألف 
برميل يوميا، تليها الس�عودية التي بلغت 
االستريادات منها بمعدل 359 ألف برميل 
يوميا، ثم روس�يا وبكمي�ة بلغت كمعدل 

306 آالف برميل يوميا«.
االس�تريادات  كمي�ة  ان  اىل  واش�ارت 
االمريكي�ة من نيجرييا بلغت بمعدل 195 
أل�ف برميل يوميا، وم�ن اإلكوادور بلغت 
بمع�دل 171ال�ف برمي�ل يومي�ا ، تليها 
كولومبي�ا والت�ي بلغت 144 ال�ف برميل 
يومي�ا ، وم�ن الربازي�ل 68 ال�ف برمي�ل 

يوميا.

البنك الدولي: العراق 
ثاني أسوأ دولة في 

العالم من حيث حرق الغاز

كشف البنك الدويل، أن العراق ثاني أسوأ 
دول�ة يف الع������ال�م م�ن حيث حرق 
الغ�از، مبين�ا أن يق������وم بعمليات 
الدفيئ�ة  غ�ازات  وانبعاث�ات  الح�رق 
املرتبط�ة به�ا بنح�و 10 مالي�ني ط�ن 

سنوًيا.
وق�ال البن�ك يف تقري�ر ل�ه إن »الع�راق 
يعترب ثاني أس�����وأ دولة يف العالم من 
حيث اش�تعال النريان بعد روسيا يف عام 

.»2020
 مبينا ان »العراق يقوم بحرق حوايل 70 
يف املائة من إجمايل الغ���از الطبي���عي 

املنتج يف البالد.
واض�اف ان »العراق أحرق حوايل 17.37 
 ،« امل�ايض  الع�ام  ملي�ار م�ر مكع�ب 
مش�ريا إىل ان�ه »يقوم بعملي�ات الحرق 
وانبعاث�ات غازات الدفيئ�ة املرتبطة بها 
بنح�و 10 مالي�ني طن س�نوًيا«ويتمتع 
الع�راق باحتياطيات كبرية من الغ���از 
الطبيع�ي، يتم إنتاجه بش�كل أس�ايس 
كمنتج ثانوي الستخراج النفط القديم، 
ومع ذلك ، يف ظل عدم وجود بنية تحتية 
مناسبة الحتجازه ومعالجته ، يتم حرق 
كميات كب�رية الغاز الطبيع�ي املنتج يف 

البالد.

أسعار الدوالر ُتحلّق إلى أعلى 
مستوى في العام 2021

دف�ع ارتف�اع ال�دوالر األمريكي املس�تثمرين إىل 
النظ�ر يف مجموع�ة واس�عة م�ن العوامل - من 
فج�وات  إىل   19- بكوفي�د  العاملي�ة  اإلصاب�ات 
العوائ�د - لتحديد ما إذا كان�ت العملة األمريكية 
ستس�تمر يف االرتفاع.وارتفع الدوالر بنسبة 4 % 
عن أدنى مس�توياته يف العام 2021 وهو من بني 
أفضل العمالت أداًء يف العالم هذا العام ، مدعوًما 
بالتحول الش�هر املايض م�ن مجلس االحتياطي 
الفي�درايل ، والتضخم املتزاي�د والطلب عىل املالذ 

.19-COVID اآلمن مدفوًعا بمخاوف
وبس�بب الدور املرك�زي للدوالر يف النظ�ام املايل 
العاملي ، تنترش تحركاته نحو مجموعة واس�عة 
م�ن فئ�ات األص�ول ويراقبها املس�تثمرون عن 
كثب.بالنس�بة للوالي�ات املتح�دة ، ف�إن ف�رة 
اس�تمرار قوة الدوالر ستكون س�يًفا ذا حدين ، 
حيث تس�اعد يف كبح التضخم ع�ن طريق زيادة 
الق�وة الرشائي�ة للعملة مع إضع�اف امليزانيات 
العمومي�ة للمصدرين من خالل جعل منتجاتهم 

أقل تنافسية يف الخارج.
م�ن ناحي�ة أخ�رى ، ستس�تمر قوة ال�دوالر يف 
دف�ع عم�الت مثل الي�ورو والجنيه اإلس�رليني 
لالنخفاض ، مما ق�د يعطي دفعة للتعايف يف تلك 

البلدان.
وعىل مستوى االس�بوعي كان الدوالر عىل وشك 
إنهاء األسبوع بمكاس�ب طفيفة بعد أيام قليلة 
مضطربة عندما تعرضت العمالت لرضبة بسبب 
تح�ول الرغب�ة يف املخاطرة ، مع تركيز الس�وق 
اآلن ع�ىل اجتم�اع مجلس االحتياط�ي الفيدرايل 

األمريكي األسبوع املقبل.
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المراقب العراقي/ متابعة...
األمريكي�ة  »غال�وب«  مؤسس�ة  قال�ت 
إن  والتحالي�ل  اإلحص�اء  يف  املتخصص�ة 
الرئي�س جو بايدن ق�د يخرس جزءا كبريا 
من دعم الناخبني، وإنه لم تعد لديه أغلبية 

مطلقة بني أنصار الحزب الديمقراطي.
وقال�ت املؤسس�ة إن اس�تطالعات الرأي 

تظهر تراجع عدد مؤيدي بايدن يف أوساط 
الناس الذين ليسوا من منارصي الحزبني 
الديمقراط�ي والجمه�وري، إىل أق�ل من 

نسبة %48.
وأك�د بي�ان ُن�ر ع�ى موقع املؤسس�ة 
اإللكرتون�ي، أن »تقييمات ش�عبية بايدن 
تظه�ر تراجع�ا كب�ريا. وإذا اس�تمر هذا 

الرتاجع، فقد يعني نهاية ش�هر العس�ل« 
بالنسبة لبايدن.

واعتم�د علم�اء االجتم�اع ع�ى بيان�ات 
اس�تطالع رأي تم إجراؤها يف الفرتة من 6 
إىل 21 تموز، وشارك فيه 1007 مواطنني 
ف�وق 18 عاما من جميع واليات الواليات 

املتحدة األمريكية.

ووفق�ا للتقري�ر تراجعت نس�بة مؤيدي 
بادي�ن الديمقراطي�ني إىل 90% يف الرب�ع 
الثان�ي من الع�ام الحايل، مقاب�ل 98% يف 
كانون الثاني املايض، فيما ارتفعت نسبة 
املؤيدي�ن لبادين من الح�زب الجمهوري، 
حيث ارتفعت إىل 12%، مقابل 8% فقط يف 

شهر أيار املايض.

المراقب العراقي/ متابعة...
نفت س�فارة الكيان الصهيون�ي يف مرص، ضلوع 
الكيان يف أزمة س�د النهض�ة اإلثيوبي. وقال بيان 
للسفارة نرته عرب حسابها يف تويرت، إنها »تؤكد 
بصورة واضحة وغري قابلة ألي تأويل أن ما تردد 
مؤخ�را يف بع�ض القن�وات واملق�االت الصحفية 
ع�ن ضلوع إرسائيل يف موضوع س�د النهضة هو 
ع�ار عن الصح�ة وال أس�اس له«. وش�ددت عى 
أن »إرسائي�ل لديه�ا م�ن املياه ما يكفيها ويس�د 
احتياجاته�ا، وه�ي دائًما ع�ى اس�تعداد لوضع 
خرباته�ا وتوس�يع التع�اون املش�رتك يف مج�ال 

تكنولوجيا املياه مع مرص«.
وكان بع�ض اإلعالمي�ني والكت�اب يف العدي�د من 
الصح�ف املرصي�ة والعربية قد كش�فوا عن دور 
خفي يلعبه الكيان الصهيوني يف أزمة سد النهضة 
اإلثيوبي، وتواطؤ إثيوبيا لتحقيق أهداف تل أبيب 

من أجل تركيع القاهرة.
حي�ث قال اإلعالمي مصطفى بكري إن أزمة س�د 
النهضة سياسية تهدف إىل إيصال مياه نهر النيل 
الرسائيل. كما أش�ار النائب ضياء الدين داوود إىل 
أن إرسائيل تس�تخدم إثيوبي�ا للضغط عى مرص 

وصوال إىل »إرسائيل الكربى من النيل للفرات«.
كم�ا رصح مصطفى الفقي، الدبلومايس املرصي 
الس�ابق ورئيس مكتبة اإلسكندرية، بأن إرسائيل 
له�ا تأثري ع�ى ملف س�د النهضة ألنه�ا تحلم أن 
تكون إحدى دول مصب نه�ر النيل منذ عهد أنور 

السادات.
امليادي�ن  صحيف�ة  يف  مح�ي  حس�ني  ويق�ول 
اللبناني�ة: »س�عت إرسائي�ل منذ الس�نوات األوىل 
لتأسيسها، للحصول عى مياه النيل عرب مشاريع 
ومخّططات متعّددة مدعومة أمريكيا. كما كانت 
املياه م�ن أهم األهداف الت�ي وضعتها تل أبيب يف 
االعتب�ار خ�الل انفتاحها ع�ى ال�دول األفريقية 
بع�د احتالل فلس�طني ع�ام 1948، ف�أرادت من 
خالل ه�ذا االنفت�اح تضييق الحص�ار عى مرص 
�ق لها الحق�ا، وهو ما  والس�ودان، وه�و ما تحقَّ

يجري اليوم«.
ويضي�ف: »أثبت�ت التط�ورات األخ�رية أن مرص 
س�تكون تحت رحمة إثيوبيا، والحًقا تحت رحمة 

دول املنب�ع، الت�ي تس�تمر إرسائي�ل يف تطوي�ر 
عالقاته�ا بها، وكل ذلك م�ن أجل تركيع القاهرة، 
ودفعه�ا الحًق�ا إىل االعت�ذار إىل اليه�ود، وربم�ا 

تعويضهم«.
وترى أماني الق�رم يف صحيفة رأي اليوم اللندنية 
أن »االهتم�ام اإلرسائي�ي بمصادر املي�اه عموما 
وبح�وض النيل عى وج�ه الخصوص يقع يف قلب 

الفكر االسرتاتيجي الصهيوني«.
وتقول: »اس�تندت الحركة الصهيونية عى أركاٍن 
ثالث�ة يف مطالباتها وتطلعاته�ا لحدود مروعها 
الكب�ري: أّولها تاريخ�ي ديني، حي�ث يقطع الرب 
ميثاق�اً مع إبراهيم حس�ب س�فر التكوين قائالً 

›أعط لنس�لك هذه األرض م�ن نهر مرص إىل النهر 
العظيم/الفرات ».

وتضي�ف الكاتب�ة: »ارتب�اط نه�ر الني�ل بالفكر 
الصهيون�ي عقي�دي واس�رتاتيجي، وم�ع فش�ل 
تتعل�ق  الت�ي  املتع�ددة  الصهيوني�ة  املش�اريع 
باالس�تفادة م�ن مياه�ه مث�ل م�روع هريتزل 
ومروع قناة السالم، فإن تطلعات إرسائيل نحو 
إثيوبيا بلد املنبع لنهر النيل واألسهل اخرتاقا بدأت 
من�ذ خمس�ينيات الق�رن املايض بزي�ارات جولدا 

مائري األربع إىل أديس أبابا«.
كم�ا أن منحنى العالق�ات بني ارسائي�ل واثيوبيا 
يث�ري العجب لتس�ارعه من�ذ الع�ام 1989 ، فقد 

ارتفعت نسبة الصادرات التكنولوجية االرسائيلية 
اىل أدي�س أباب�ا 500% يف عام 2004 قياس�اً بعام 
2003 . وش�هد الجانبان زي�ارات مكثفة متبادلة 
رج�ال  م�ن  وف�ودا  الرؤس�اء  فيه�ا  يصطح�ب 
االعم�ال وخ�رباء املي�اه والزراع�ة والتكنولوجيا 

واالقتصاديني.
املفارقة أنه بعد عامني عى بدء بناء س�د النهضة 
أي يف الع�ام 2013، تم توقي�ع اتفاق بني تل أبيب 
وأدي�س أبابا حول توزي�ع الكهرب�اء املنتجة من 
الس�د. وتوجت العالقات بتزويد ارسائيل ألثيوبيا 
أح�دث نظ�ام دفاع ج�وي تم االنته�اء من نصبه 
حول سد النهضة يف العام 2019 بعد تلويح مرص 

بإمكانية استخدام الورقة العسكرية.
حيث ذكرت وس�ائل إعالم إرسائيلي�ة أن تل أبيب 
ب�دأت يف بناء نظام الدفاع الجوي “س�بايدر – أي 
أر” ح�ول س�د النهض�ة أوائل ش�هر أي�ار 2017 
وانتهى بعد أقل من شهرين ونصف فقط. وسبق 
أن قام وفد عس�كري يضم 50 ضاب�ط إرسائيلًيا 
بزي�ارة إثيوبي�ا ملدة أس�بوع يف 2014 وهي زيارة 

كان لها عالقة بتأمني سد النهضة.
ومن�ذ ع�ام 2011، تتف�اوض م�رص والس�ودان 
وإثيوبي�ا للوص�ول إىل اّتفاق حول ملء وتش�غيل 
س�ّد النهض�ة املع�د ليك�ون أك�رب مص�در لتوليد 
الطاق�ة الكهرومائي�ة يف أفريقيا بق�درة تصل إىل 

6500 ميغاوات.
وترى إثيوبيا أن السد رضوري لتحقيق التنمية 
االقتصادية، يف حني تعتربه مرص تهديداً حيوياً 
له�ا إذ يؤمن لها النيل نحو 97 يف املئة من مياه 

الري والرب.
ويف ظل عدم توّصل الدول الثالث إىل اتفاق، عقد 
مجلس األمن الدويل جلسة، يف 8 يوليو، ملحاولة 
التوص�ل إىل اتف�اق تش�غيل الس�د ال�ذي تقّدر 

كلفته ب�4,2 مليارات دوالر، وإدارته.
واألسبوع املايض، قال وزير الخارجية املرصي، 
س�امح ش�كري، إن الوس�اطة الت�ي يقودها 

االتحاد األفريقي وصلت إىل طريق مسدود.
ورغم حّض مرص والسودان إثيوبيا عى تأجيل 
خططه�ا مللء خ�زان الس�ّد حت�ى التوّصل إىل 
اّتفاق ش�امل، أعلنت أديس أباب�ا، يف 21 يوليو 
2020، أنه�ا أنج�زت املرحل�ة األوىل م�ن ملء 
الخزان البالغة سعته 4,9 مليارات مرت مكعب، 
مش�رية إىل أّن ه�ذه املرحل�ة تس�مح باختبار 
أول مضّختني يف الس�ّد. وبدأت إثيوبيا الش�هر 
الجاري يف تنفيذ املرحلة الثانية من ملء بحرية 

السد.
وتعمل تل أبيب عى إعادة توزيع املياه، إلحكام 
قبضته�ا ع�ى الني�ل، فبغض النظر ع�ن بيان 
الس�فارة اإلرسائيلي�ة بالقاهرة، أخ�ريا، الذى 
زعم�ت في�ه أنها تق�ف ع�ى الحي�اد بقضية 
الس�د اإلثيوبي. يرك�ز الكي�ان الصهيوني عى 
إثيوبيا من أج�ل تنفيذ مخططاته؛ فمليار مرت 
مكعب إضافية من املياه تكفي لزيادة املساحة 
املزروع�ة عرين ضعف�ا، وإقامة مس�توطنات 
جدي�دة وجلب مزيد م�ن يهود الش�تات، وتهديد 
يري�د م�ن  أن�ه  العرب�ي، كم�ا  القوم�ي  األم�ن 
قضي�ة الس�د جع�ل إثيوبيا ع�دوا جدي�دا ملرص، 
ينش�غل ب�ه املرصيون أم�دا بعيدا ليس�اعده عى 
تصدي�ر األنظمة العس�كرية واالس�لحة اىل الدول 
املتصارعة. األمر الذي أكده الدكتور محمد حافظ 
الخبري بهندس�ة الس�دود بالقول ان »إرسائيل يف 
واقع األمر متورطة يف سد النهضة من عدة أوجه 
م�ن بينه�ا اإلدارة الكهربائية بعد امل�لء، والدعم 

التقني باإلضافة إىل توريد األسلحة إلثيوبيا«.

4عربي دوليعربي دولي
استطالعات الرأي تنذر بانتهاء »شهر العسل« بين بايدن ومؤيديه

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د املع�ارض البحرين�ي ع�ي الفاي�ز إن نظ�ام آل خليفة 
يف البحري�ن يعت�رب س�جناء ال�رأي ورق�ة ابت�زاز للش�عب 
وللمعارض�ة، موضحا أن النظام الخليف�ي يعامل املعتقلني 

أسوأ بكثري من معاملة أرسى الحرب.
وق�ال الفاي�ز إن فك�رة تخصيص يوم لألس�ري البحريني قد 
انبثق�ت عام 2015، بعد ميض 4 س�نوات عى انطالق رشارة 
ثورة 14 فرباير، وتزايد أعداد املعتقلني عى خلفية سياسية، 
مع تعرضهم ألبشع االنتهاكات وشتى أنواع التعذيب، فكان 

ذلك اليوم يوم الجمعة 24 تموز 2015.

وأضاف: »يف هذا العام دخل معتقلون سياس�ّيون يف إرضاب 
عن الطعام احتجاجا عى جرائم التعذيب الجسدّي والنفيّس 
الت�ي يتعرضون لها، فيما أعلنت جماهري الش�عب البحرانّي 
مش�اركتها الفاعلة يف فعاليات »يوم األسري البحرانّي« حيث 
عّم�ت مدن البحري�ن و بلداته�ا التظاه�رات واالعتصامات 
والفعاليات الثورّية من قطع الش�وارع والساحات وإشعال 

نريان الغضب«.
ويف هذا الس�ياق اكد الناشط السيايس البحريني عي الفايز، 
أن »الس�لطة يف البحرين تعامل سجناء الرأي أسوأ بكثري من 

معاملة أرسى الحرب«.

المراقب العراقي/ متابعة...
يواصل 14 أسريا فلسطينيا، إرضابهم املفتوح عن الطعام، 

رفضا لسياسة االعتقال اإلداري.
واألرسى املرضبون عن الطعام، هم، س�الم زيدات، محمد 
اعمر، مجاهد حامد، محمود الفسفوس، كايد الفسفوس، 
رأفت الدراويش، جيفارا النمورة، ماهر داليشة، عالء الدين 
خالد عي، أحمد عبد الرحمن أبو سل، محمد خالد أبو سل، 
حس�ام تيس�ري ربعي، ف�ادي العمور، وأحمد حس�ن نزال 

موزعني يف معتقالت النقب، وريمون، وعوفر، ومجدو.
ُيش�ار إىل أن اإلرضابات الفردية الرافضة لالعتقال اإلدارّي 
مس�تمرة، ج�رّاء تصعي�د س�لطات االحت�الل يف سياس�ة 

االعتقال اإلداري، وتحديًدا منذ شهر أّيار املنرصم.
وغالبي�ة األرسى اإلداري�ني ه�م أرسى س�ابقون أمض�وا 
سنوات يف سجون االحتالل، ويبلغ عدد األرسى اإلداريني يف 

سجون االحتالل نحو 540 أسريا.
واالعتق�ال اإلداري ه�و اعتق�ال دون تهم�ة أو محاكمة، 
ويمن�ع املعتق�ل أو محامي�ه م�ن معاينة امل�واد الخاصة 
باألدل�ة، يف خ�رق واض�ح ورصيح لبن�ود القان�ون الدويل 

اإلنساني.
وتتذرع س�لطات االحتالل وإدارات السجون بأن املعتقلني 
اإلداري�ني لهم ملفات »رسية« ال يمكن الكش�ف عنها، فال 

يعرف املعتقل مدة محكوميته وال التهمة املوجهة إليه.
وغالب�ا ما يتع�رض املعتقل اإلداري لتجديد م�دة االعتقال 
أكث�ر من مرة ثالثة أش�هر أو س�تة أش�هر أو ثمانية؛ وقد 

تصل أحيانا إىل سنة كاملة.

المراقب العراقي/ متابعة...
ن�رت صحيفة »نيوي�ورك تايمز« األمريكية مق�اال للكاتبة 
ميش�يل غولدبريغ، تحدثت في�ه عن اعتقال توم�اس باراك، 
رئي�س لجن�ة تنصيب الرئي�س الس�ابق دونالد ترام�ب، بعد 
الكش�ف عن خرقه قواعد الش�فافية يف التعام�ل مع الجهات 

األجنبية، وتحديدا مع اإلمارات.
وقال�ت الكاتبة يف مقاله�ا، إن الخرب الص�ادم يذكرنا بالعديد 
من رفاق ترام�ب، الذين عفا عنهم بع�د توجيه اتهامات لهم 

بارتكاب مخالفات فاضحة يف عالم السياسة األمريكية.

ولطامل�ا وص�ف باراك بأنه م�ن أفضل أصدق�اء ترامب، ومما 
يزي�د م�ن أهمي�ة اعتقال�ه أن تعام�ل الرئي�س الس�ابق مع 
اإلمارات والس�عودية يس�تحق تحقيقا موسعا كعالقة إدارته 

مع روسيا.
ولم يحدث هذا حتى اآلن. وعندما قدم املحقق الخاص روبرت 
مولر ش�هادة أمام الكونغرس، قال له آدم شيف، رئيس لجنة 
االس�تخبارات يف مجلس النواب: »لم نكلف أنفس�نا بالس�ؤال 
حول ما إذا كانت اإلغراءات املالية من الخليج )الفاريس( تؤثر 
عى سياس�ة الوالي�ات املتح�دة؛ ألنها خ�ارج األركان األربعة 

لتقري�رك، ولكن علين�ا أن نعرف هذا«، لكننا ل�م نعرف حتى 
اآلن؛ وفق الكاتبة.

وم�ن غري املحتمل يف حالة محاكمة باراك، لو ذهبت بعيدا، أن 
تجيب عن األسئلة املهمة حول املال الخليجي وأثره يف سياسة 

ترامب، ولكنها قد تجيب عن بعض األسئلة.
وقال�ت الكاتبة؛ إنه لو كانت كل االتهام�ات لباراك صحيحة، 
فه�ذا يعني أن�ه عندما كان يعمل مستش�ارا لإلمارات ويقدم 
نصيح�ة لحمل�ة ترام�ب االنتخابي�ة، فإنه يمك�ن القول بأن 

»عميال لإلمارات كان يشكل سياسة ترامب الخارجية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقرير لصحيفة »واش�نطن 
بوس�ت« األمريكية، أنه تم تصنيف 
أمريتني هربتا من حاكم دبي محمد 
ب�ن راش�د آل مكت�وم، ع�ى أنهم�ا 
هدفان محتمالن لربنامج التجسس 

اإلرسائيي »بيغاسوس«.
األم�رية  أن  الصحيف�ة  وأوضح�ت 
لطيف�ة الت�ي هرب�ت م�ن والده�ا 
أم�ري دب�ي ع�ام 2018، إىل جان�ب 
األم�رية هيا إح�دى زوجاته واألخت 
غ�ري الش�قيقة للمل�ك األردن�ي، قد 

ت�م اختيارهم�ا كهدف�ني محتملني 
 NSO�لربام�ج التجس�س التابع�ة ل

اإلرسائيلية.
ونقلت صحيف�ة »هآرتس« العربية 
ع�ن »واش�نطن بوس�ت«، أن ه�ذا 
الكش�ف هو جزء من تحقيق عاملي 
»بيغاس�وس«،  م�روع  يس�مى 
اس�تنادا إىل ت�رسب ح�وايل 50 ألف 
رقم تم تحديدها، كأهداف محتملة 
لربام�ج التجس�س من قب�ل عمالء 

الركة اإلرسائيلية.
وذكرت الصحيفة أن التحقيق قاده 

إىل مجموع�ة م�ن أرق�ام الهوات�ف 
املرسب�ة، منها م�ا يتعل�ق باألمرية 
مكت�وم،  آل  محم�د  بن�ت  لطيف�ة 

واألمرية هيا بنت الحسني.
صحيف�ة   NSO محام�و  وأخ�رب 
»واش�نطن بوس�ت« ب�أن النموذج 
»لي�س لديه نظ�رة ثاقبة ألنش�طة 
االس�تخبارات املح�ددة لعمالئه�ا«، 
وقال مس�ؤول تحدث مع الصحيفة 
قطع�ت  اإلرسائيلي�ة  الرك�ة  إن 
عالقاتها مع اإلمارات يف وقت الحق 

من ذلك العام.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

نيويورك تايمز: عالقة ترامب مع اإلمارات والسعودية تستحق تحقيقًا واسعًا

واشنطن بوست: تجسس »بيغاسوس« يطال أميرتين هربتا من حاكم دبي

ما دور الكيان الغاصب في األزمة ؟

اليد الصهيونية العابثة بحقوق العرب تطال سد النهضة

14 اسيرًا فلسطينيًا يواصلون إضرابهم عن 
الطعام رفضا العتقالهم اإلداري

الحرس الثوري ُيلبي أوامر قائد الثورة في معالجة مشاكل »خوزستان«

معارض بحريني: آل خليفة يعاملون سجناء 
الرأي أسوأ بكثير من أسرى الحرب

المراقب العراقي/ متابعة...
استعرض القائد العام لحرس الثورة االسالمية اللواء حسني سالمي 
اج�راءات الحرس الثوري ملعالجة مش�اكل محافظة »خوزس�تان« 

جنوب غرب ايران ويف مقدمها شحة املياه.
وق�ال اللواء س�المي ان�ه اث�ر االوامر الص�ادرة عن س�ماحة قائد 
الثورة االس�المية التي ابلغها للمس�ؤولني ملتابعة حل مشكلة املياه 
يف خوزس�تان فقد جئنا اليوم اىل خوزس�تان لنشهد عن كثب جهود 

اخوتنا يف فيلق »ويل عرص )عج(« للحرس الثوري يف هذا املجال.
وحول اجراءات الحرس الثوري ملعالجة مشاكل خوزستان قال: انه 
تم م�د انبوب بطول نحو 525 كم وقطر 2 مرت من قبل مقر »خاتم 
االنبي�اء )ص(« للبن�اء واالعم�ار يف اطار م�روع »غدير« اليصال 
املي�اه من منطقة ش�وش اىل مختل�ف املدن منه�ا دارخوين واهواز 

وخرمشهر وهويزة وشادكان وحميدية وآبادان.
واعت�رب جه�ود الحرس الث�وري ملعالجة ازم�ة املياه االخ�رية بانها 

جدي�رة بالتقدي�ر واض�اف: هنال�ك يف الوقت الحارض 60 ش�احنة 
صهريج بس�عة 30 الف لرت تقوم بايصال املي�اه بصورة متنقلة اىل 
87 قرية يف املنطقة وس�تتم اضافة 40 ش�احنة اخ�رى لها وهنالك 

ايضا نحو 150 شاحنة ثابتة لتزويد القرى باملياه.
واوضح العميد سالمي بان العمل جار يف الوقت الحارض ملد نحو 91 
ك�م من االنابي�ب اىل عدد من قرى مناطق غيزانية ودش�ت آزادكان 
وجفري واضاف: انه تم كذلك انش�اء مستودعني سعة كل منهما 40 

الف مرت مكعب لتخزين املياه غرب منطقة شوش.
واعل�ن القائد العام للح�رس الثوري عن توقيع عق�د من قبل مقر 
»خات�م االنبي�اء )ص(« لتنفي�ذ م�روع مياه ال�رصف الصحي يف 
مدينة اهواز وس�يتم البدء به فور تخصي�ص االعتمادات الالزمة يف 

القريب العاجل.
وقال اللواء س�المي: هنا روضة ش�هداء ايران العظام. خوزس�تان 
ليس�ت مهمة لنا فقط بل هي مقدسة ايضا. حينما نسري عى هذه 

االرض نشعر بالهوية.
واكد القائد العام للحرس الثوري يف الختام: سنواكب املواطنني حتى 

النهاية ولن نرتكهم وحيدين اطالقا.
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ال يمكن النظر إلى واقع العالقات اإلسرائيلية مع الممالك واإلمارات الخليجية بوصفها نتيجة لمستجدات طارئة 
تهدد وجود تلك الكيانات، فتعليل هذه العالقات استنادًا إلى األخطار الخارجية التي تمثلت بنظام صدام حسين 

سابقًا، و«الخطر اإليراني« حاضرًا، ليس مقنعًا، بل إنه دليل على سطحية النظرية الوجودية التي يجهد العقل 
االستراتيجي الخليجي لتسويقها منذ عدة سنوات. 

بقلم/وسام إسماعيل
قدم�ت تس�عينيات القرن املايض ش�واهد 
عديدة عىل أن جذور ه�ذه العالقات ترتكز 
عىل ما يش�به األيديولوجيا النفعية املبنية 
عىل أس�اس ع�دم االقتن�اع بفك�رة العداء 
العقائ�دي للكي�ان اإلرسائي�ي م�ن جهة، 
وبإمكانية االستفادة من إمكانيات الكيان 
اإلرسائي�ي يف عملية توطي�د األمن القومي 
لألنظم�ة الخليجي�ة وتحصينه�ا من جهة 
أخ�رى، ف�كان أن اس�تغلت دول خليجي�ة 
عدي�دة اتف�اق »أوس�لو« يف الع�ام 1994، 
لتخرج إىل العلن واقع وجود عالقات رسية 
سابقة، أو بالحد األدنى وجود نية لالعرتاف 

بهذا الكيان وتطبيع العالقات معه.
من ناحية أخرى، تتقاطع املمالك الخليجية 
م�ع بعضه�ا البع�ض يف موض�وع البحث 
عن العدو الخارجي ال�روري لوجودها، 
بسبب قصور الوسائل الدستورية القادرة 
ع�ىل ضم�ان رشعي�ة داخلي�ة له�ا، وذلك 
بس�بب طبيع�ة األنظم�ة امللكي�ة املطلقة 

فيها. 
وإذا ربطن�ا ب�ن فكرة الع�داء للجمهورية 
اإلسالمية والخوف املصطنع من برنامجها 
الن�ووي وبرنامجه�ا البالس�تي من جهة، 
واأليديولوجي�ا النفعية املبنية عىل أس�اس 
ع�دم اإلقتناع بالع�داء للكي�ان الصهيوني 
وإمكانية االس�تفادة من قدراته من جهة 
ثانية، يصب�ح مفهوماً ذلك التعاون األمني 
والس�يرباني بن الطرف�ن، وال يعود مربراً 

أي سبب للذهول أو املفاجأة لدينا. 
ولكّن م�روع املمال�ك الخليجية ال يمكن 
ح�ره يف الحاج�ة إىل التع�اون م�ن أجل 
الدفاع عن املنش�آت الحيوي�ة، أو تحصن 
دات�ا معلوم�ات رشكاتها النفطي�ة، وإنما 
جرى العمل عىل استغالل هذه التكنولوجيا 
يف عملية بناء املنظومة األمنية التي أرادها 
ويل العه�د الس�عودي محم�د بن س�لمان 

ورشيك�ه اإلمارات�ي محم�د بن زاي�د أداة 
لتكري�س الهيمن�ة الداخلي�ة يف بلدانه�م، 
ع�رش  إىل  ارتقائه�م  لتس�هيل  كوس�يلة 
دوله�م ورئاس�تها، إضاف�ة إىل امل�روع 
األكثر خط�ورة وجرأة، واملتمث�ل بمراقبة 
الحلفاء والخصوم، من رؤساء وسياسين 

وإعالمين وغري ذلك.
لن أدخل يف تحليل نوعية األش�خاص الذين 
جرت مراقبتهم عرب »بيغاس�وس«، ولكن 
س�ألفت إىل فكرة أن رشكة »NSO« ال تبيع 
هذا الربنامج إال بعد الحصول عىل تصديق 

لجنة أمنية إرسائيلية يرأسها وزير األمن.
وإذا كان�ت ال�دول الخليجي�ة واملغ�رب قد 
اس�تطاعت الوصول إىل هذا الربنامج، فإن 
ه�ذا األمر لم يكن ليتم ل�و كانوا يصنفون 
كتهدي�د من قبل وزارة األم�ن اإلرسائيلية. 
وعلي�ه، يصبح لزام�اً الرتكيز ع�ىل نوعية 
العالق�ة الت�ي تجم�ع الكي�ان اإلرسائي�ي 

واملمالك الخليجية.
بالطب�ع، يس�ّوق الخليجي�ون أن العالق�ة 
األمني�ة م�ع الكيان اإلرسائي�ي هي عالقة 
مش�رتكة  مصال�ح  عنوانه�ا  تكاملي�ة 
اإليران�ي  الخط�ر  »مواجه�ة  وأساس�ها 
املش�رتك«، غري أن م�ا رّصح به وزير األمن 
اإلرسائيي الس�ابق أفيغ�دور ليربمان لدى 
مش�اركته يف مؤتمر ميون�خ األخري لألمن 
يظه�ر عك�س ذل�ك، إذ يعتق�د أن »الدول 
العربي�ة املعتدلة« وف�ق وصفه، بحاجة إىل 
»إرسائي�ل« بق�در أكرب من حاج�ة األخرية 
إليه�ا. وبتحليل واق�ع العالقات التي تربط 
املمالك الخليجية بالنظام اإلقليمي والدويل، 
يمكنن�ا أن نلمس حال�ة التنازل واالنصياع 

الدائم إىل الراعي الدويل ووكيله اإلقليمي. 
إنَّ جوه�ر العالق�ة األمني�ة والس�يربانية 
التي تربط الس�عودية واإلم�ارات بالكيان 
االرسائيي ال يقوم عىل أس�س من التعاون 

واملنفع�ة املتبادلة بن الطرف�ن، فالكيان 
اإلرسائي�ي يجيد التحرك منف�رداً، ويفّضل 
ذلك، ويتبنى سياس�ة خارجي�ة تقوم عىل 
التف�رد يف اتخاذ الق�رار والتحرك بعيداً عن 

أي تعاون أو رشاكة إقليمية.
بالحلف�اء م�ن جه�ة،  الثق�ة  إن فق�دان 
وإيمانه بع�دم فاعلية وقدرة الركاء عىل 
تحقيق األهداف املشرتكة من جهة أخرى، 
يجع�الن عالق�ة الكي�ان باآلخري�ن عالقة 

تضمن مصلحته أوالً وأخرياً. 
وعلي�ه، يمك�ن الق�ول إّن كّل م�ا يش�اع 
وع�ن  خليجي�ة،  أمني�ة  روزنام�ة  ع�ن 
برنام�ج تجس�س س�يرباني يط�ال ع�دداً 
من الش�خصيات السياس�ية م�ن الحلفاء 
والخص�وم، ال يمك�ن أن ين�درج يف س�ياق 
العم�ل األمن�ي الخليج�ي املس�تقل، إنم�ا 
يدخل يف إط�ار تقاطع املصالح الصهيونية 
قب�ول  ي�ربر  أن  يمك�ن  بم�ا  الخليجي�ة، 

وزارة األم�ن اإلرسائيلي�ة بتصدير برنامج 
»بيغاسوس« إىل دول الخليج. 

وباإلشارة إىل مميزات هذا الربنامج، يمكن 
القب�ول اإلرسائي�ي  أن  التأكي�د  بس�هولة 
مصال�ح  يراع�ي  »بيغاس�وس«  بتوري�د 
»إرسائيل« األمني�ة، وخصوصاً إذا الحظنا 
م�دى ق�درة الرك�ة األم ع�ىل التحّكم يف 
ه�ذا الربنام�ج، لناحية الحص�ول عىل داتا 
الهوات�ف املس�تهدفة، ول�و ل�م تك�ن هي 
املتحّك�م املب�ارش يف الربنام�ج، وأيض�ًا ما 
أعلنته الركة نفسها عن عدم قدرتها عىل 
اس�تهداف الهوات�ف املوج�ودة يف الواليات 
املتحدة األمريكية، يف إش�ارة إىل قدرتها عىل 
التحّكم يف الس�احات التي ُيس�مح بالعمل 

ضمنها.
فضيح�ة  كش�ف  إىل  بالنس�بة  أم�ا 
»بيغاسوس«، فتجدر اإلش�ارة إىل أنَّ األمر 
ال يرتب�ط أب�داً بص�ون حق�وق اإلنس�ان 
األساس�ية التي جرى انتهاكها، والتي كان 
الصحايف جمال خاش�قجي أول ضحاياها، 
وإنما يمك�ن ربطه بإش�كالية دور محمد 
بن س�لمان ورشيكه اب�ن زايد الذي تكرَّس 
يف زم�ن دونالد ترامب، إذ اس�تطاعا يف تلك 
املرحل�ة أن يؤثرا يف السياس�ة العاملية أكثر 
م�ن الق�وى التقليدي�ة، كفرنس�ا وأملاني�ا 

وغريهما.
الفرنس�ّية  املصال�ح  تقاطع�ت  وعلي�ه، 
الوالي�ات  يف  الجدي�دة  واإلدارة  واألملانّي�ة 
املتح�دة عن�د رضورة تحجي�م محم�د بن 
س�لمان وإعادة الدور والطموح السعودي 
حجم�ه  إىل  عام�ة،  والخليج�ي  خاص�ة، 
الحقيقي. ويف هذا األمر، سنلمس صّحة ما 
أرشن�ا إليه حول طريقة الكيان الصهيوني 
يف إدارة أموره، إذ سيتربأ من هذه الفضيحة 
التجّسس�ية. وقد يتخذ قراراً أمنياً بتعطيل 
هذا الربنامج لدى الدول الخليجية وغريها، 

بناًء عىل نصيحة أمريكية أو تقدير ذاتي.

»بيغاسوس«.. عن عمق التبعية األمنية 
والسيبرانية الخليجية لـ»إسرائيل«

بقلم/أحمد الدرزي
تعاطى الس�وريون م�ع قدوم وزير 
الخارجي�ة الصين�ي يف يوم القس�م 
الرئ�ايس إىل س�وريا، وال�ذي حم�ل 
بمش�اعر  عميق�ة،  رمزي�ة  دالالت 
متباين�ة ب�ن التف�اؤل والتش�اؤم، 
الوض�ع االقتصادي  أن  وخصوص�اً 
ضاغط بش�دة عىل القاع�دة األكرب 
م�ن   %90 تج�اوزت  الت�ي  منه�م، 
مجم�وع الس�كان، فأي مس�ارات 
ستس�لكها العالق�ات ب�ن البلدين؟ 
وما انعكاسها عىل الوضع السوري 

الداخي والخارجي؟
ال يع�ّد اهتم�ام قادة بكن بس�وريا 
وليد اللحظة، إذ إنه يمتد إىل نهايات 
األلفي�ة الثانية، مع صع�ود الصن 
الت�ي ب�دأت نهضته�ا الحقيقية يف 
العام 1978، بمجيء دينغ هس�ياو 
بينغ. وكان من املفرتض أن تحصل 
قف�زة كبرية يف العالقة ب�ن البلدين 
بع�د زي�ارة الرئي�س األس�د لبك�ن 
املش�اريع  ولك�ن   ،2004 الع�ام  يف 
االقتصادية الت�ي كان من املفرتض 
أن تقوم بها األخ�رية يف مدينة عدرا 
العمالي�ة ت�م إيقافها ألس�باب غري 

معروفة.
الصيني�ة ُتظهر  السياس�ات  أخذت 
الس�يايس  املس�توى  ع�ىل  نفس�ها 
بع�د إدراك ق�ادة بك�ن أن القدرات 
االقتصادية الهائلة التي أتاحت لهم 
بن�اء قدرة عس�كرية دفاعية، تتيح 
لهم ترجم�ة ذلك، لتحويل الصن إىل 
قط�ب دويل مواٍز للقط�ب األمريكي 
األوحد، ما دفع الرئيس جينبينغ إىل 

اإلعالن ع�ن اعتباره أن العالم أصبح 
متعدد األقط�اب، وال عودة عن ذلك، 
وذلك من منرب األمم املتحدة يف العام 

.2015
الصين�ي  التح�دي  ن�ربة  ارتفع�ت 
األمريكي�ة  اإلدارة  مج�يء  بع�د 
الجديدة بقي�ادة باي�دن، واعتبارها 
كالً م�ن الص�ن وروس�يا تهديدين 
اس�رتاتيجين للوالي�ات املتحدة، ما 
دف�ع الرئيس الصيني إىل اإلعالن عن 
أنَّ »زم�ن التنّمر ع�ىل الصن وىلَّ بال 

رجعة«.
كما أحدث االنس�حاب األمريكي غري 
امل�روط م�ن أفغانس�تان، وتركه 
الف�وىض واالضطراب�ات م�ن خالل 
س�يطرة حركة »طالبان«، قلقاً لدى 
دول الجوار، ما دفع 40 دولة إىل عقد 
مؤتم�ر آس�يا الوس�طى والجنوبية 
يف مدين�ة طش�قند يف أوزباكس�تان 
امل�ايض،  تموز/يولي�و   15 بتاري�خ 
بعن�وان الف�ت للنظر ه�و »الرتابط 

اإلقليمي، تحديات وفرص«.
وكان م�ن الواضح من خالل طبيعة 
تحركات وزير الخارجية الصيني أنَّ 
القرار اتخ�ذ برورة تأمن منطقة 
غ�رب آس�يا، الت�ي تش�مل املنطقة 
رشق  إىل  أفغانس�تان  م�ن  املمت�دة 
البح�ر األبي�ض املتوس�ط، وهو ما 
يقتيض بطبيعة الحال إخراج سوريا 
الدولي�ة  الراع�ات  منطق�ة  م�ن 
واإلقليمي�ة، فالتقى الق�وى الدولية 
واإلقليمية املؤثرة يف امللف الس�وري، 
ممّثل�ة ب�كل م�ن وزي�ري خارجية 
روس�يا س�ريغي الف�روف واململكة 

العربية السعودية سعود الفرحان يف 
الي�وم األول. ويفيِ اليوم الثاني، التقى 
وزير خارجية تركيا مولود جاويش 

أوغلو قبل التوّجه إىل دمشق.
كان واضح�اً الح�رص الصيني عىل 
الوصول إىل دمش�ق يف تاريخ القسم 
الرئ�ايس، للداللة ع�ىل الدعم الكبري 
له�ا، وعىل أّن بقاء الرئيس األس�د يف 
س�دة الحك�م لم يكن س�وى مظهر 
لنتائ�ج ال�راع ال�دويل واإلقليم�ي 
وتحوالته الك�ربى، وتأكيداً عىل دور 
الص�ن يف املرحل�ة القادمة يف تأمن 
الجغرافيا الس�ورية كمنطقة آمنة، 
بالتعاون والتنس�يق بش�كل أسايس 
وإرشاك  وطه�ران،  موس�كو  م�ع 
الت�ي  الس�عودية  العربي�ة  اململك�ة 
تعترب قاط�رة دول الخلي�ج، إضافة 
إىل م�ر التي زاره�ا يف اليوم التايل، 
والتقى فيه�ا الرئي�س املري عبد 
الفت�اح الس�ييس، ومعالج�ة الدور 
الرتكي السلبي الذي لم يفيِ بتعهداته 
لبك�ن بتس�ليم القي�ادات اإلرهابية 
الرتكستانية، رغم الدعم االقتصادي 

الصيني لها.
حملت الزيارة الصينية إىل دمش�ق 3 
أبعاد، فقد تم فيها دعوة دمش�ق إىل 
الدخ�ول يف مروعها الكبري، أس�وًة 
ببقي�ة ال�دول الت�ي وافق�ت عليه، 
وبدأ العمل فيها ع�ىل البنى التحتية 

الرورية. 
ذل�ك، وقع�ت ع�ىل  وللتأكي�د ع�ىل 
اتفاقي�ات االس�تثمار يف كل مدين�ة 
ع�درا الصناعي�ة والالذقي�ة، وع�ىل 
إنش�اء خط ب�ري م�ن الش�مال إىل 

الجنوب، يربط دول الخليج العربي 
وش�مال أفريقي�ا برتكي�ا وأوروبا، 
وبن�اء خط لس�كك الحدي�د يربط 
مرف�أ طرط�وس بالع�راق وإيران 
إىل  إضاف�ًة  والص�ن،  وباكس�تان 
االس�تثمار يف قطاع النفط والغاز، 
والجانب اآلخر يتعلق باملس�اعدات 

التي يمكن أن تقدمها إىل سوريا.
للح�ل  بمب�ادرة  ذل�ك  ت�وج  وق�د 
األم�م  ق�رارات  وف�ق  الس�يايس 
املتحدة، مع الدعم الكبري لتصورات 
دمشق يف أكثر القضايا، وخصوصاً 
ما يتعلق باإلدارة الذاتية واالحتالل 
الرتك�ي، عندم�ا ملّحت املب�ادرة إىل 
»رفض جمي�ع املخططات املحفزة 
ع�ىل االنقس�امات العرقي�ة تحت 
ذريعة مكافح�ة اإلرهاب«، إضافًة 
إىل رشط أسايس: »ينبغي دعم حل 
سيايس ش�امل وتصالحي للقضية 

السورية« بقيادة السورين.
من الواضح أنَّ املس�اهمة الصينية 
اقتصادي�اً  س�وريا  مس�اعدة  يف 
بتحقي�ق  مرتبط�ة  وسياس�ياً 
متطلب�ات أساس�ية، تتعلق بتغيري 
بيئ�ة العم�ل االقتص�ادي وتغي�ري 
وه�و  االقتصادي�ة،  التريع�ات 
م�ا تعّه�د ب�ه الرئي�س األس�د يف 
أن  أّك�د  القس�م، عندم�ا  خط�اب 
العمل يف املرحلة القادمة س�يكون 
ع�ىل مكافح�ة الفس�اد وإص�دار 

تريعات اقتصادية جديدة.
أما الحّل السيايس، فقد يذهب نحو 
مس�ار تش�كيل منّصة للمعارضة 
الس�ورية الداخلية بعن�وان منصة 
دمش�ق، تك�ون مهّمتها األس�اس 
إيجاد أرضي�ة للح�وار والتفاوض 
ب�ن الطرف�ن يف دمش�ق، ولي�س 
جنيف، وإنه�اء دور املنصات التي 

تشكل امتدادات دولية وإقليمية.
بعد أن اختارت دمشق قرار التوّجه 
رشق�ًا، تطلَّ�ب منها ذل�ك الروع 
الثالث�ة  املتطلب�ات  تحقي�ق  يف 
اآلنف�ة الذك�ر، وه�و م�ا ينتظ�ره 
أغل�ب الس�ورين الذي�ن طحنتهم 
ع�ن  يبحث�ون  والذي�ن  الح�رب، 
مخرج الس�رتداد حياتهم السابقة 
يف  املحتل�ة  املناط�ق  واس�تعادة 
الش�مال الس�وري وجنوبه، والبدء 
بإعادة إعمار ما تهدم عىل الصعيد 
االجتماع�ي واالقتص�ادي، والّ�ذي 
تعجز عنه الدولة السورية وحدها.    

بقلم/ هاشم علوي
امريكا رأس الش�يطان تعيد تموضعها باليمن 
يدحرك�ة  ع�ىل  افغانس�تان  يف  بعدهزيمته�ا 
طالب�ان، اخل�ت قواعدها العس�كرية وخلفت 
وراءه�ا حفنة م�ن العم�الء واملرتزق�ة الذين 
عمل�وا ع�ىل خدمته�ا الكث�ر م�ن عقدين من 
الزمن وتركتهم ضعفاء ولقمة س�ائغة لحركة 
طالبان التي دخلت معها يف مفاوضات طويلة 
بالدوحة وش�جعت عىل ح�وار افغاني افغاني 
بن الحركة والحكومة التي نصبتها واش�نطن 
اومدعوم�ة من واش�نطن وتتف�اوض عىل ان 
يح�ل محله�ا اردغ�ان اتات�رك لحماي�ة مطار 
العاصمة االفغانية كابول، تريد واشنطن بذلك 
الخروج االمن والسلس بعد ان دمرت ذلك البلد 
واكثرت فيه الفساد والقتل وسقوط الكثري من 

الضحايا املدنين.
امري�كا رأس الش�يطان تعي�د تموضعه�ا بعد 
بالنس�بة  اهميته�ا  افغانس�تان  فق�دت  ان 
البدي�ل  ووج�دت  االمريكي�ة  لالس�رتاتيجية 
االه�م واالخطر ك�ي تنقل قواعده�ا ومعداتها 
وبطارياته�ا وجنوده�ا الي�ه، ان�ه اليمن الذي 
ش�نت عليه امريكا عدوانا منذ س�بع س�نوات 
عرب تحالف دويل ليس�ت دول البعران والعربان 
سوى ادوات تخدم سيدها االمريكي االرسائيي.

تحال�ف الع�دوان الس�عوصهيوامريكي تكرس 
عىل يدابناء الش�عب اليمن�ي املجاهد وتفككت 
اركان�ه وتقطع�ت حبال�ه وحبائل�ه وتمزقت 
اوصال�ه وتناحرت فصائله وتالش�ت رشعيته 
املزعوم�ة بفضل الله وصمود الش�عب اليمني 

العزيز الصابر املجاه�د املثابر الذي اذاق تحالف 
الجبه�ات  الهزيم�ة يف كاف�ة  الع�دوان م�رارة 
الداخلي�ة وع�ىل الحدود وبالعم�ق وعمق العمق 
لقرني الشيطان الس�عودية واالمارات ومن لف 

لفهما من االدوات واملرتزقة.
وبع�د الهزائ�م النك�راء الت�ي منيت به�ا ادوات 
البي�ت االبي�ض االمريكي ب�دأ الش�يطان االكرب 
يظهر ويتواجد باملش�هد اليمني مبارشة س�واء 
اثن�اء معركة مأرب ودعم حركات�ه االرهابية يف 
البيض�اء او عربالتريح�ات االعالمي�ة واخرياً 
عرب اطاللة رأس الش�يطان عىل االرض بالتوافد 
اىل مدينة عدن وقاعدة العند وجزيرتي سوقطرة 
ومي�ون وامله�رة وش�بوة بع�د ان ادت االدوات 
واملرتزق�ة دوره�ا للتهيئ�ة للتواج�د االمريكي 
مختل�ف  يف  الفرن�يس  الربيطان�ي  االرسائي�ي 
املحافظات والج�زر اليمنية املحتلة اعتمادا عىل 
حس�ابات خاطئة منها انش�غال ق�وات صنعاء 
بتحري�ر املحافظ�ات الش�مالية كم�أرب وتعز 
والحديدة والبيضاء واش�غال الفصائل واالدوات 
بنفس�ها باملحافظ�ات املحتل�ة والتف�رغ لجني 
ثم�ار الع�دوان ال�ذي مولت�ه دولة بني س�عود 
وخ�رست بس�ببه الكثري دون اكرتاث واش�نطن 
بم�ا آل�ت اليه اململك�ة وادواتها م�ن هزائم هي 

باملحصلة هزيمة لها.
التواج�د االمريك�ي االرسائي�ي يف املحافظ�ات 
اليمني�ة املحتل�ة لن ي�دوم طويالً يف حس�ابات 
اليمني�ن االح�رار يف صنع�اء رغ�م ان املرتزقة 
تح�رك  كل  يف  ويبلعونه�ا  الس�نتم  ابتلع�وا 
امريك�ي ارسائيي فالتعنيهم الس�يادة الوطنية 

واالس�تقالل والحري�ة فهذه مف�ردات لم تعديف 
قام�وس الخون�ة االدوات واملنافق�ن فعنده�م 
ولديهم الحوث�ي هو العدو واي�ران هي االخطر 
وماعداهما فهو صديق وان احتل ارضهم ونهب 
ث�روات ش�عبهم وانته�ك اعراضه�م واغتصب 
نسائهم ودنس رشفهم فهذا صديق وكل طلباته 

اوامر يأمر فيطاع.
املعادل�ة اختلفت وان صمت املرتزقة فالش�عب 
اليمني وقيادته الثورية والسياسية والعسكرية 
يدرك�ون كيفي�ة ومت�ى التعام�ل م�ع الق�وات 
االجنبي�ة فلتنتظ�ر الص�ن وروس�يا ولتنظ�ر 
ولجان�ه  وجيش�ه  اليمن�ي  الش�عب  لبط�والت 
الش�عبية فهو س�يد ب�اب املندب وبح�ر العرب 
والبح�ر االحمر واملحي�ط الهن�دي ومالك ميون 
وس�وقطرة وع�دن وليس غريه وه�و وحده من 
س�يحكم قبضته عىل طري�ق الحري�ر ولن تمر 
اي مش�اريع دولية عىل حس�اب الشعب اليمني 
مهما كانت الجحاف�ل والبوارج حارضة بالبحر 
فلدى القوات املسلحة اليمنية ما يغرقها ويجعل 

جنودها غذاء لالسماك.
هزيمة االمريكان يف افغانس�تان عىل يد طالبان 
لم تفد رأس الش�يطان ويسعى اىل هزيمة نكراء 
يف يم�ن الحكم�ة وااليم�ان. تذك�روا ان س�حق 
رؤؤس االمري�كان س�يكون باليم�ن ول�ن ترى 

الدنيا عىل اريض وصيا.
عاش اليمن حرا مستقال.

اليمن ينتر… العدوان ينكرس.
الل�ه اك�رب . امل�وت المري�كا.. امل�وت الرسائيل.. 

اللعنة عىل اليهود.. النر لالسالم

بكين وصلت إلى دمشق.. ماذا بعد ؟

حديث الس�يادة يف البلد يدفع بنا بقوة إىل دعوة السيدة إنراح 
“للزغردة” بصوت عايل جداً..

و إنراح سيدة مرية ُترح الصدر بزغاريدها “هالهل” التي 
تعرب حدود تويرت وكافة مواقع التواصل اإلجتماعي األخرى!

السيادة يف العراق؟
يشء جمي�ل الحديث عن أش�ياء ال ت�زال محفوظ�ة يف الذاكرة 
العراقية القديمة جداً مثل األلواح الطينية، ومس�لة حمورابي، 
وأس�د بابل، والزقورة، والجنائن املعلقة، واملاء العذب والتمر يف 
البرة، والس�يد عبادي العماري ورفيقه أو “رفيقته” مسعود 

العمارتي..
أش�ياء كث�رية جميل�ة ال ت�زال محفوظ�ة يف الذاك�رة العراقية 
يجب املحافظة عليه�ا كجزء من تراث البلد وهويته الحضارية 

اإلنسانية الكبرية!
وينها إنراح خل تهلهل وترح الصدر، وإن فاتني ذكر السيد 

نسيم عودة؟
الس�يادة وترفات “الس�ادة” وحديث لن يصل بن�ا إىل نتيجة 
ألننا يف الحقيقة ال نتفق من البداية عىل تعريف عراقي مش�رتك 

لهذا املصطلح الرتاثي “السيادة”!
كل جماعة عراقية “وياما أكثرها الجماعات” لديها يف أدبياتها 
السياس�ية تعريف خاص له�ذا املصطلح يختل�ف عن تعاريف 

الجماعات األخرى!
ولعمق البحث العلمي يف العراق أصبح تعريف مصطلح السيادة 

لدى الجماعة الواحدة يختلف بإختالف الزمان واملكان!
وينها إنراح؟

بيها حيل تزعرد؟
يابة إذا تعبت الس�يدة إنراح نكتفي منها بالتغريد عىل تويرت 

بدالً من الزغردة.
ومن الس�يدة إن�راح والزغردة إىل الس�يدة جنن بالس�خارت 
وحركتها العراقية وموضوع السيادة والرتاث “والعزة بخشوم 

الرجال والنساء أيضاً بعد عمليات التجميل”..
أوالً َمن هي السيدة بالسخارت؟

وهي الت�ي تحظى يف هذا البلد بإحرتام ع�ال جداً يفوق إحرتام 
الس�يد األمن العام لألُمم املتحدة الذي تمثله وكل األُمم املتحدة 

وغري املتحدة “بلحايا أو بغري لحايا”..
م�ا يفت�ح له�ذه الس�يدة أكثر وأوس�ع وأع�رض مم�ا تفتحه 
بالس�خارت للعراقين “وال واحد يروح تفك�ريه لبعيد ويرتبط 
بالقم�ر الصناع�ي األوربي أنا هنا أتحدث ع�ن األبواب املوصدة 
وصناديق أرسار القرار السيايس واألمني واإلقتصادي العراقي”!

الس�يدة الجليلة بالس�خارت وه�ي من أش�د املطالبن بحقوق 
املثلين يف العالم تحظى يف العراق بإحرتام يصل يف بعض األحيان 
إىل حد القداسة التي تذوب معها كل السيادة بمختلف تعاريفها 
املتداولة زمانياً ومكاني�ًا لدى معظم الجماعات العراقية، وهذا 

إتفاق من النادر حدوثه يف العراق وزغردي يا ست إنراح.

السيادة العراقية 
وتدخالت بالسخارت 

بقلم/ إياد اإلمارة

اليمن ساحة سحق رؤوس 
االمريكان بعد الهزيمة

 في افغانستان
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تلق�ى الع�ب نفط الوس�ط الدويل الس�ابق كرار جاس�م، 
عرضني لالح�راف بال�دوري اإليران�ي يف املوس�م املقبل، 
حي�ث وصلت املفاوض�ات ملراحل متقدمة. وقال جاس�م، 
»تلقيت عرضني من س�ابا ومن تراكتور اإليرانيني وهناك 
مفاوضات وصلت ملراحل متقدمة مع األخري، حيث س�بق 

وأن احرف�ت اللعب مع هذا الفري�ق وحققت معه نتائج 
طيبة«.

وأض�اف »بدأت املوس�م مع نفط الوس�ط بش�كل متميز 
وحققن�ا نتائج طيبة، لكن الفريق عانى يف املرحلة الثانية 
وتراج�ع إىل املركز الخامس، بع�د أن كان متصدرا للدوري 

عىل مدار 13 جولة«. وأش�ار جاس�م، إىل أنه س�يغادر إىل 
إيران األس�بوع املقبل إلنه�اء التعاقد م�ع تراكتور، قائال 
»التجارب االحرافية الس�ابقة تحديدا يف الدوري اإليراني، 
منحتني اندفاعا أكرب وقدمت مس�تويات طيبة، لذا يف كل 

موسم أتلقى عروضا احرافية من األندية اإليرانية«.

العب دولي يتلقى عرضين في الدوري االيراني

االسبوع الحالي سيشهد جلسة لمناقشة الملف
التطبيعية تكشف عن سعيها لتقليص فرق الدوري

 الممتاز إلى 16 فريقًا
أعلن�ت لجنة املس�ابقات يف الهيئة التطبيعي�ة التحاد الكرة 
العراقي، يوم السبت، س�عيها إىل تقليص عدد فرق الدوري 

املمتاز للعمل بها يف السنوات املقبلة.
وقال رئيس لجنة املسابقات، حيدر عويف، إنه »قدم دراسته 
للتطبيعية بش�أن تقليص عدد الفرق يف املوس�مني املقبلني 
حتى يصل العدد إىل س�تة عرش فريقاً، مبيناً أن »التطبيعية 
رحبت بالدراس�ة وس�تكون هناك جلس�ة األس�بوع الحايل 

العتمادها رسمياً«.
وأضاف عويف، أن »املوس�م املقب�ل تهبط أربعة فرق للدرجة 
األوىل عىل أن يتأهل فريقان للممتاز، ويف املوس�م الذي يليه 
تهب�ط أربعة فرق أخ�رى والتأهل يكون لفريقني ليس�تقر 

العدد عند ال� 16 فريقاً«.
وبني أن »الهدف من الهبوط التدريجي هو لتحديد عدد فرق 
ال�دوري املمتاز ليس�تقر بس�تة عرش فريق�ا تتنافس فيما 

بينها عىل لقب الدوري املمتاز«.
وأوض�ح عويف، أن »ذلك يس�هم يف تطوير مس�توى الدوري 
العراقي والس�يطرة ع�ىل مواعيد املنافس�ات وبروز العبني 
عىل مس�توى عال من خالل التناف�س الحقيقي بني الفرق 

الستة عرش«.
يشار إىل أن فريقا السماوة والحدود هبطا رسميا إىل دوري 
الدرجة األوىل بعد أن حال باملركزين التاسع عرش والعرشين، 

يف تسلسل فرق الدوري املمتاز.
وحتى املوس�م الحايل الذي اوشك عىل النهاية فأن 20 فريقا 

ينشطون يف مناقسات الدوري، وبواقع هبوط ناديني.
وتتناف�س عدة فرق لتجن�ب الهبوط إىل الدرج�ة االوىل قبل 
انته�اء ال�دوري املمتاز بثالث�ة ادوار لتق�ارب النقاط وهي 
السماوة والحدود والصناعات الكهربائية والقاسم والطلبة 

والديوانية.
وأثار ترصيح قائد فريق القوة الجوية حمادي أحمد، الجدل 
لدى األوساط الرياضية وكذلك لدى األندية املهددة بالهبوط، 
بعد ما أبدى تعاطفه مع فريق الطلبة بعدم الهبوط والبقاء 

يف دوري الكبار.
ويعت�رب فريق الطلب�ة من األندي�ة الجماهريي�ة الكبرية يف 
العراق، ولكنه يعيش أس�وء فرات�ه، إذ يحتل الفريق املركز 

18، وهو مهدد بش�كل قوي للهبوط لدوري الدرجة 
األوىل، أو ربم�ا يخوض مباراة ملحق يف »البالي أوف« 

يف حال بقي يف هذا املركز.
أحم�د، يف ترصيح بعد مباراة فريق�ه القوة الجوية أمام 

الرشط�ة والتي انتهت بفوز فريق�ه بهدفني من دون رد، 
بأن فريقه قد حس�م اللقب، ويحت�اج إىل الفوز عىل النفط 

بعد غد االثنني للتتويج الرسمي«.
وأش�ار الالعب يف حديثه: »أن مباراة الطلبة، التي س�تكون 
بع�د مب�اراة النفط، لها حس�ابات مختلف�ة، ألن الطلبة ال 
يس�تحق الهبوط ل�دوري الدرج�ة األوىل«، أألمر ال�ذي أثار 
حفيظ�ة األندي�ة املهددة بالهب�وط، حول ني�ة فريق القوة 

الجوية إهداء نقاط املباراة، يف إشارة إىل التالعب بالنتائج.
وكش�ف نائب رئي�س الهيئة االدارية املؤقت�ة لنادي الطلبة 
باسم عباس، يوم األربعاء، عن امتالك ناديه إثباتات صوتية 

وشهود بوجود تالعب بنتائج الدوري املمتاز لكرة القدم.
وقال باس�م عب�اس يف ترصي�ح إن »إدارة الطلبة تحذر من 
االرصار يف التالع�ب بنتائج الدوري ما بني الفرق املتصارعة 

للبقاء يف الدوري وع�دم الهبوط وبني الفرق 
الت�ي ضمنت بقاءه�ا بال�دوري حتى وان 

خرست االدوار املتبقية«.
وأش�ار إىل »أهداف وغاي�ات لدى بعض 
يف  الخس�ارة  تؤث�ر  ال  الت�ي  االندي�ة 
االدوار املقبلة ع�ىل بقائها يف الدوري 
املمت�از، وه�ي أغ�راض انتخابي�ة 
والحصول عىل اص�وات وضمانها 

يف االنتخابات املقبلة«.
وحذر عب�اس من »االس�تمرار 
مباري�ات  بنتائ�ج  بالتالع�ب 
ت�ؤدي  ق�د  الت�ي  ال�دوري 
وبنس�بة كب�رية اىل هب�وط 
الطلب�ة اىل دوري الدرجة 
االوىل يف حال استمرت«، 
مبين�ا ان »ادارة الطلبة 
لرف�ع  س�تضطر 
مرفق�ة  ش�كوى 
باثبات�ات صوتي�ة 
اىل  وش�هود 
ال�دويل  االتح�اد 
بغية  )فيف�ا( 

انصافنا«.

نفى مدرب فريق نادي الزوراء رايض شنيشل، األنباء التي 
تحدث�ت عن تفاوض�ه الس�تقدام العبني جدد قب�ل نهاية 
املوس�م، محذرا يف الوقت نفس�ه من هج�رة نجوم الفريق 

بسبب االزمة املالية. 
وأضاف شنيش�ل، أن »جميع الالعب�ني متفضلني ببقائهم 
م�ع ال�زوراء يف ظ�ل االزمة املالي�ة«، منوه�ا إىل أن »أغلب 
الالعبني اكملوا املوس�م بنصف عقوده�م، وعيل ان اقبلهم 

جميعاً عىل مستوياتهم الحالية«. 
وأش�ار إىل أن »فري�ق ن�ادي ال�زوراء افض�ل فري�ق ق�دم 
مس�توى يف الدوري هذا املوسم رغم الكبوات«، معتربا بأن 
»الجماه�ري س�رأف بهؤالء الالعب�ني إذا اس�تمرت االزمة 

املالية املوسم القادم«. 
بالق�ول،  شنيش�ل  وتاب�ع 

»لح�د االن ل�م أفاوض 
للتعاق�د  الع�ب  أي 

للموس�م  مع�ه 
منتظراً  املقب�ل 

مباراة  انتهاء 
 ، » بي�ل ر ا
ف�ا  د مر
ضعن�ا  و «

خط�ة 
الستقطاب 
العبني بأقل 
مالية  قيمة 
ي  د لتف�ا
املالية  االزمة 
الق�ت  الت�ي 
عىل  بظالله�ا 

الفريق«.

شنيشل متخوف
 من »هجرة« جماعية 

لالعبين من سرب النوارس 

حكم عراقي يقود مباراة إيطاليا 
وألمانيا للسلة في األولمبياد

كش�ف املدي�ر املف�وض لرشك�ة 
)غلوب�ل( العراقية، ف�الح منفي، 
ع�ن املتس�بب يف عرقل�ة وتأخ�ري 
إنج�از م�رشوع املدين�ة الرياضية 

وملعب الحبيبية يف العاصمة بغداد.
وزارة  ترصي�ح  يف  منف�ي،  واته�م 
التخطي�ط ب�«عرقل�ة م�رشوع املدينة 
الرياضي�ة يف الحبيبية بس�بب محاولتها 
عرقلة العمل يف امللعب الذي سيكون بوابة 
رفع الحظر عن املالع�ب العراقية، ملا 

يمتلكه من أهمية قصوى«.
»وزارة  أن  وأض�اف 
)ش�عبة  التخطي�ط 
تؤخ�ر  القطاع�ات( 
بامل�رشوع،  العم�ل 
توقيعها  ع�دم  عرب 
املرس�ل  الكت�اب 

من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، 
والكتاب مازال نائما يف الوزارة منذ أربعني 
يوم�اً، ويب�دو أن التأخري متعم�د لعرقلة 

إنجاز مرشوع عراقي حيوي مهم«.
وأوض�ح منف�ي، أن »الكتاب املرس�ل هو 
مجرد إعالم ينبغي من خالله رفعه للجنة 
االقتصادي�ة يف رئاس�ة ال�وزراء إلكم�ال 

اإلجراءات بأرسع وقت«.
وأك�د أن »الوزارة ال تريد من خالله رصف 
أم�وال إضافي�ة، وال تبغي تكلي�ف الدولة 
بل مجرد اس�رداد مبالغ كانت قد أعيدت 
للدول�ة، بع�د إنج�از العم�ل األويل وقب�ل 

اإلضافات التي طلبها وزير الشباب«.
ولفت منف�ي، إىل أن »امللعب كامل ومنجز 
مئ�ة باملئة إال أن وزير الش�باب والرياضة 
طالب بإضافات مهم�ة جدا عىل املرشوع 
مث�ل مالعب تمري�ن، ومصعدين، ومنصة 

رج�ال األعم�ال، والبوابة الرابع�ة للملعب 
التي أوىص بها االتحاد الدويل )فيفا(«.

وأب�دى املدي�ر املف�وض للرشك�ة املنف�ذة 

للمرشوع، اس�تغرابه من »األس�لوب الذي 
تتبع�ه وزارة التخطي�ط«، واصف�اً إياه�ا 

ب�«وزارة الال تخطيط والتخبط«.

وأش�ار إىل أن وزارة التخطي�ط »أحبط�ت 
إنج�از  يف  واندفاعه�ا  الرشك�ة  حم�اس 
أكرب م�رشوع حي�وي يخ�ص الرياضيني 
س�نتمكن  »كي�ف  متس�ائالً  بغ�داد«،  يف 
م�ن اس�تضافة بط�والت أو مهرجان�ات 
روت�ني  هك�ذا  وج�ود  م�ع  مس�تقبلية 

ومعرقالت يف عمل بعض الوزارات؟ ».
»كي�ف  بالق�ول  حديث�ه  منف�ي،  وخت�م 
سنرتقي ملستوى الدول املتطورة مع هذه 
اإلرب�اكات الت�ي تعرقل األعم�ال«، معترباً 
ه�ذا األمر مؤس�فاً جداً ويج�ب معالجته 
ليك�ون الع�راق ق�ادراً عىل النه�وض من 

جديد«.
يش�ار إىل أن ملعب املدينة الكائن بمنطقة 
أل�ف   32 بغ�داد، يس�توعب  الحبيبي�ة يف 
متف�رج، وهو التحف�ة املعمارية األكرب يف 

العاصمة.

مدير شركة »غلوبال« يستعرض الجهات المعرقلة إلنجاز أكبر مشروع رياضي في بغداد

أس�ند االتحاد الدويل لكرة الس�لة، إىل 
الحك�م العراقي أحمد عيل الش�وييل 
مهمة قي�ادة مب�اراة منتخبي أملانيا 
وإيطالي�ا ضم�ن ال�دوري التمهيدي 

لدورة األلعاب األوملبية يف طوكيو.
ويلتقي املنتخبان صباح اليوم األحد، 
ضمن منافس�ات املجموعات الثانية 
لفعالية كرة السلة وهي املباراة األوىل 

للحكم العراقي يف دورة طوكيو.
ويع�د العراق�ي أحمد عيل م�ن أبرز 

الح�كام يف القارة اآلس�يوية وس�بق 
ل�ه أن ق�اد مباري�ات يف كأس العالم 
بالص�ني، وكأس العالم للس�يدات يف 
بالروس�يا ودورة األلع�اب األوملبي�ة 

للشباب.
وتعد مش�اركة الحك�م أحمد عيل يف 
إدارة منافس�ات ك�رة الس�لة تمثيال 
املش�اركة  ظ�ل  يف  ممي�زا،  عراقي�ا 
املتواضع�ة للرياضي�ني العراقيني يف 

أوملبياد طوكيو.

بل�غ العراقي محمد رياض الخفاجي، منافس�ات 
ربع نهائي التجديف ملس�افة ألفي مر، يف أوملبياد 

طوكيو.
ونجح الخفاجي يف العب�ور لربع النهائي يف فردي 

الرجال، بعد احتالل املركز الثاني يف جولة اإلعادة.
وس�يخوض الخفاجي، التصفي�ة الرابعة من ربع 
نهائي السباق، يف مجموعة تضم 5 رياضيني، وهم 
الربازي�يل فرييرا واألس�رايل ب�اري واألملاني زيدلر 

والليتواني كرازكوننس والفلبيني نيفريز.
ويتأهل من التصفي�ة، 3 رياضيني فقط إىل نصف 
النهائي بش�كل مبارش، ويحتاج الالعب العراقي، 

إىل تحسني رقمه الشخيص لبلوغ املربع الذهبي.

محمد رياض يبلغ ربع نهائي التجديف



الرياضة
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
االحد 25 تموز 2021
العدد 2636 السنة الحادية عشرة 7

سولسكاير مع اليونايتد حتى 2024
أعلن نــادي مانشســر يونايتد، أمس 
السبت، تجديد عقد مدربه النرويجي أويل 
جونار سولســكاير بشكل رسمي حتى 
صيف 2024. وقال مانشســر يونايتد، 
يف بيان رســمي »وقع سولسكاير عقًدا 
جديًدا مع النــادي حتى عام 2024، مع 

خيار التمديد لعام آخر«.
وأوضــح إد وودوارد، الرئيس التنفيذي 
ملانشسر يونايتد »لقد عمل سولسكاير 
بال كلل، لوضع أســس  الفني  وطاقمه 

النجاح عىل املدى الطويل«.
وتابــع »أصبحت نتائج ذلــك واضحة 
بشــكل كبري يف آخر موســمني، نتطلع 

جميًعا لرؤية هــذا الفريق املثري يتطور 
بشكل أكرب يف السنوات املقبلة«. وأضاف 
»الطريقة التــي حققنا من خاللها هذا 
التقدم، تبعــث عىل الرسور، حيث حدث 
والصفقات  الشــابة  املواهب  بني  مزج 
املميزة، ولعبنــا كرة قدم هجومية وفًقا 

لتقاليد مانشسر يونايتد«.
وشدد »نحن أكثر ثقة من أي وقت مىض، 
أننا نسري يف االتجاه الصحيح تحت قيادة 

سولسكاير«.
يعــرف  »الــكل  سولســكاير  ورصح 
أنا سعيد بتوقيع  شعوري تجاه الفريق. 
العقد الجديد. إنه وقت مثري ملانشســر 

يتمتع  فريق  ببناء  »قمنا  يونايتد«.ونوه 
بتوازن جيد بني الشباب وأصحاب الخربة 

املتعطشني للنجاح«.
وتابع »لــدي جهاز فنــي رائع، ونحن 
جميًعا عىل اســتعداد التخــاذ الخطوة 
التاليــة يف رحلتنا. يونايتــد يريد الفوز 
نســعى  ما  هذا  األلقاب،  وأفضل  بأكرب 
وخارج  داخل  الفريــق  تطور  لقد  إليه، 
امللعب، ويستمر هذا األمر خالل املواسم 

القادمة«.
وأتــم »ال أطيق االنتظار لبدء املوســم 
أولد ترافورد  املقبل والتواجد يف ملعــب 

عندما يزدحم بالجمهور«.

يعمل تشــيليس عىل إبرام صفقة جديدة من باريس سان جريمان، خالل 
املريكاتو الصيفي الجاري.

وكان تشيليس نجح يف ضم املدافع الربازييل تياجو سيلفا 
مجاًنا يف الصيف املايض، عقب انتهاء عقده مع سان 

جريمان.
وحســب صحيفة »ليكيب«، فإن تشيليس 

وجه أنظاره إىل بريسنيل كيمبيمبي مدافع 
باريس، الذي ينتهــي عقده يف حديقة 

األمراء، يف صيف 2024.
وأشــارت إىل أن انتقــال املدافــع 

اإلســباني ســريجيو راموس إىل 
باريس، يهدد بجلوس كيمبيمبي 
عىل مقاعد البدالء خالل املوسم 

املقبل.
التشكيلة  تضم  أن  املتوقع  ومن 

الدفاع  يف  لباريــس  األساســية 
راموس  سريجيو  املقبل،  املوسم  خالل 

وماركينيوس.
وأوضحــت أن تشــيليس يدرك حالــة القلق التي 

يعيشــها كيمبيمبي جيًدا، ويرغب يف استغالل هذا 
األمر لحسم الصفقة.

يذكر أن تشــيليس لم يربم أي صفقة يف املريكاتو 
الصيفي الحايل حتى اآلن.

يرحب الفرنيس كليمنت لينجليت، مدافع برشلونة، 
بالرحيل إىل ناٍد آخر خالل املريكاتو الصيفي الجاري.

الذين يسعى برشلونة  الالعبني  لينجليت، من  ويعد 
للتخلص منهم هذا الصيف، لخفض رواتب الفريق 
من أجل تســجيل العقد الجديد للنجم األرجنتيني 

ليونيل مييس.
ووفًقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، فإن لينجليت 
حصل عىل عــروض مثرية لالهتمــام من الدوري 

اإلنجليزي املمتاز هذا الصيف.
وأشارت إىل أن برشلونة بدأ املحادثات بالفعل حول 

االســتغناء عن لينجليت، واألخــري يتفهم موقف 
النادي الكتالوني، وال يغلق أي باب حتى اآلن يرتبط 

بمستقبله.
وأوضحت أن لينجليت لم يتخل أيًضا عن احتمالية 
استمراره مع برشلونة يف املوســم املقبل، لذا فإنه 
يعمل بجد كي يكون جزًءا من قائمة املدرب رونالد 

كومان.
يذكر أن برشــلونة تعاقد هذا الصيف، مع املدافع 
اإلسباني إريك جارسيا قادًما من مانشسر سيتي 

خالل صفقة مجانية.

راموس قد يجبر كيمبيمبي
على الرحيل الى تشيلسي

لينجليت ال يعارض رغبة برشلونة
في التخلص منه 

قدم نــادي ليفربول، عرًضا مــن أجل إغراء 
اإليفواري فرانك كييس، العب وســط ميالن، 
باالنتقال إىل الــدوري اإلنجليزي املمتاز خالل 

املوسم املقبل.
الروسونريي يف  وينتهي عقد فرانك كييس مع 
الصيف املقبل، ولــم يوافق الالعب اإليفواري، 

عىل عرض التجديد حتى اآلن.
ووفًقا لشبكة »سبورت ميدياست« اإليطالية، 
فإن ليفربول عرض عىل كييس، الحصول عىل 
راتب ســنوي يبلغ 8 ماليني يــورو، من أجل 

ارتداء ألوان الريدز.
وأشارت إىل أن كييس سبق أن طلب من ميالن، 
الحصــول عىل 6 ماليني يــورو للموافقة عىل 
التجديــد، لكن الروســونريي يحاول خفض 

الرشوط املادية لالعب اإليفواري.
يذكــر أن كييس ســبق أن رصح أنــه يدعم 
مانشسر يونايتد يف إنجلرا، مما قد يضعه يف 
أزمة مع مشجعي ليفربول، إذا انتقل مستقباًل 

إىل الريدز، بسبب العداء الكبري بني الناديني.

ليفربول يسعى لخطف 
كيسي من ميالن

استفاد نادي مانشســر سيتي، من الصفقة التي أبرمها 
غريمه وجاره مانشســر يونايتــد، بالتعاقد مع املهاجم 

اإلنجليزي جادون سانشو من بوروسيا دورتموند.
وأعلن املــان يونايتد، ضم الدويل اإلنجليزي الشــاب، ، يف 
صفقة بلغت قيمتهــا 85 مليون يورو، إىل جانب الحوافز 

اإلضافية. وبحسب موقع »ســبورت 1«، فإن دورتموند 
لم يكن املســتفيد الوحيد من أموال صفقة سانشو، نظرًا 

لحصول مانشسر سيتي عىل نسبة منها.
وكان املان ســيتي قد باع سانشــو ألســود الفيستيفال 
يف صيــف 2017 مقابل 8 ماليني يــورو، لكنه وضع بنًدا 

يســمح له بالحصول عىل 15% من قيمة بيع الالعب ألي 
ناٍد مستقباًل.

وبذلك، تحصل املان ســيتي عىل 12.75 مليون يورو من 
قيمة صفقة سانشــو، ليستفيد من أحدث تعاقدات جاره 

يف املريكاتو الصيفي الحايل.

سانشو ينعش ميزانية السيتي بـ »85« مليون يورو 

ُيثري  أنطوان جريزمان،  الفرنيس  يزال  ال 
الجدل بشــأن رحيله عن برشلونة، هذا 

الصيف.
لصفوف  بالعودة  الفرنيس  اسم  وارتبط 
فريقه السابق أتلتيكو مدريد، يف صفقة 
تبادلية مع ســاؤول نيجويــز، لتقليل 
الرواتب يف الفريــق الكتالوني، من أجل 

تجديد عقد ليونيل مييس.
وحســب صحيفة »سبورت« اإلسبانية، 
فإن جريزمان مســتعد فقــط ملغادرة 

برشــلونة اآلن، إذا كانــت الوجهة 
أتلتيكو مدريد. وأشارت الصحيفة 
إىل أن أتلتيكــو مدريد يرفض منح 
برشــلونة، أي العب آخر ســوى 

ساؤول نيجويز يف الصفقة التبادلية، 
مما يعقــد املفاوضات بني الناديني. 

ربطت  قد  صحفيــة،  تقارير  وكانت 
أنطوان جريزمــان أيًضا باالنتقال إىل 

يوفنتوس أو باريس ســان جريمان 
خالل املريكاتو الصيفي الجاري.

رفــض نادي يوفنتوس، عرًضا ضخًما من ليفربول، للتعاقد مع أحد 
العبي السيدة العجوز البارزين خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
وحســب صحيفة »ال ريبوبليكا« اإليطالية، فإن ليفربول قدم 

عرًضا بقيمة 86 مليــون جنيه إســرليني، للتعاقد مع 
فيدريكو كييزا جناح يوفنتوس، هذا الصيف.

وأشــارت إىل أن يورجن كلوب مدرب ليفربول، يرى أن 
كييزا مناسب لخطة 4-3-3 التي يطبقها الريدز.

ويســتطيع كييزا، اللعب بجوار الثنائي محمد صالح 
وساديو ماني يف الهجوم أو بداًل من أحدهما.

اإليطايل ماســيميليانو  أن  ريبوبليكا«  »ال  وأوضحت 
أليجري، مدرب يوفنتــوس، رفض رحيل كييزا، وقال 

إنه العب خارج سوق االنتقاالت يف اليويف. 
يذكر أن كييزا لفت األنظار بعــد األداء املذهل الذي قدمه 

رفقة منتخــب إيطاليا يف يورو 2020، عندمــا فاز األزوري  
باللقب األوروبي.

أشاد أيمن صالح، عضو مجلس إدارة االتحاد املرصي لكرة اليد 
ورئيس بعثة منتخب مرص، بتألق حارسه محمد عصام الطيار 
يف مباراة الربتغال التي انتهت بفــوز الفراعنة بنتيجة 31-37 
بدورة األلعــاب األوملبية التي تســتضيفها العاصمة اليابانية 

طوكيو.
وافتتح الفراعنة مشوار املجموعة الثانية بالفوز عىل الربتغال، 
واحتلوا املركز الثاني بفارق األهــداف خلف منتخب الدنمارك 
الذي اكتسح اليابان بنتيجة 47-30 كما يحتل منتخب السويد 

املركز الثالث بفوزه الصعب عىل البحرين بنتيجة 31-32.
وقال أيمن صالح يف ترصيحات للصحفيني عقب املباراة: »قدمنا 
مباراة قوية، ومشــاركة الحارس محمــد الطيار كانت نقطة 

تحول لصالح منتخب مرص بعد تألقه مع باقي زمالئه«.
وأضــاف: »حققنا خطــوة مهمة ولكن هناك مشــوار طويل 

ينتظرنا، وهناك مواجهات صعبة يف مرحلة املجموعات«.
ويخوض منتخب مــرص مواجهة صعبة ضــد الدنمارك بطل 
العالم صباح بعد غٍد اإلثنني، بالجولة الثانية ملرحلة املجموعات.

جريزمان ال يغادر برشلونة
إال التلتيكو مدريد

يوفنتوس يرفض 86 مليون 
جنيه إسترليني مقابل كييزا

حارس يد مصر يصنع الفارق
ترك أحد العبي ليفربول معســكر الفريق أمام البرتغال

اإلعدادي يف النمسا، من أجل إتمام انتقاله 
أكدتــه تقارير  ملا  إىل فريق آخــر، وفقا 

صحفية إنجليزية، امس السبت.
 وذكرت صحيفة »ديــيل ميل«، أن العب 

ويلسون،  هاري  الويلزي  الدويل  ليفربول، 
غادر النمســا متوجها إىل لندن، من أجل 
الهابط  إىل فولهام  االنتقــال  توقيع عقد 

حديثا إىل دوري الـ«تشامبيونشيب«.
وكان ليفربول قد اســتبعد ويلسون من 

أمام  املباراة  يف  املشــاركة  الفريق  قائمة 
ماينتس )1-0( مساء الجمعة، مع اقراب 
رحيله إىل فولهــام، علما بأن بنفيكا كان 

مهتما كذلك بخدمات الالعب الويلزي.
وذكرت تقارير أوليــة، أن قيمة الصفقة 

بلغــت 10 ماليني جنيه إســرليني، لكن 
موقــع »ذا أتلتيك« أكــد أن ليفربول أراد 
15 مليون جنيه إســرليني، نظري التحيل 
عن العبه، قبل أن يتــم التوصل إىل اتفاق 

بانتقال الالعب مقابل 12 مليونا.

ويبلــغ ويلســون من العمــر 24 عاما، 
ولعب مباراتــني فقط مع الفريق األول يف 
ليفربول، وخاض فــرات إعارة مع فرق 
هال ســيتي وديربي كاونتي وبورنموث 

وكارديف سيتي.

شــن املصنف الثاني عامليا، الرويس دانييل 
ميدفيديف، هجوًما حاًدا عىل منظمي دورة 
األلعاب األوملبية بطوكيو، بســبب جدولة 

مباريات التنس. 
أمس  أوىل مبارياته  وتغلب ميدفيديــف يف 
الســبت، عىل الكازاخســتاني ألكســندر 
بوبليك، بمجموعتــني دون مقابل، بنتيجة 

6-4 و 6-7. 
املباراة:  وقال ميدفيديف يف ترصيحات بعد 

»أنا سعيد جًدا بالفوز، لم يكن لدي مباراة 
ســهلة اليوم ضد بوبليك، الذي يلعب عادة 

عىل مستوى عاٍل عىل املالعب الصلبة«. 
وعن ســوء توقيــت مباريــات التنس يف 
األوملبياد، قال: »ينبغي عىل املنظمني إعادة 
جدولــة املباريات، اليــوم كان الطقس ال 
املباريات ســتكون  أن  يوصف، نحن نعلم 
مبكرة ألن هناك العديد من األسباب وهناك 
العديــد مــن املباريات التي يجــب لعبها 

يومًيا«.
وتابع: »ال أعتقد أن جدول املباريات سيتغري 
يف منتصف البطولة، لكن من الواجب علينا 
التحدث عالنية والقول إن اللعب يف ظل هذه 

الظروف هو مزحة حقيقية«. 
وزاد: »إذا سألت 200 العب تنس هنا، فإن 
195 أو أكثر ســيقولون إن اللعب يف هذه 
يجب  حًقا،  مجنون  أمر  والظروف  األوقات 

أن يتم لعب املباريات يف وقت متأخر«.

هاري ويلسون ينتقل من ليفربول الى فريق هابط للدرجة الثانية !

ميدفيديف: ما يحدث في األولمبياد جنون
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دع األيام تفعـل مـا تشـاء

 وطب نفساً إذا حكم القضـاء 

وال تـجزع لحادثة الليالـي

 فما لحوادث الدنيا بقـاء 

وكن رجالً عىل األهـوال جلدا

 وشيمتك السماحـة والوفـاء

 وإن كثرت عيوبك يف الربايـا

 ورسك أن يكـون لهـا غطـاء

 تسرت بالسخـاء فكـل عيـب 

يغطيه كمـا قيـل السخـاء

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

جربان خليل جربان
بني الناس قتلة لم يسـفكوا دماً قط، ولصوصاً 
لـم يرسقوا شـيئاً البتـة، وكذبة لـم يقولوا إال 

الصحيح.
 ال تعود الناس عىل حلو الكالم دائماً، ألنك حني 
تجربك ظروفـك عىل الصمت سـيظنون أنك لم 
تعد تحبهم. أرى يف حديثك ما يجعلني أعشـقك 

لألَبد، فما بالك بلقائك. 
عندمـا يكون الشـخص رسيع الحـزن تأكد أن 

هناك من أتعب قلبه دون رحمة.
ك، لَكْن  ك، َقد تحَزن وهَذا حقُّ  َقد تبِكي وهَذا حقُّ

إيَّاك أَن َتْنكرِس.

 حميد شكر : ال فن في التخطيط العمراني للمدن العراقية

املراقب العراقي / انتصار النعيمي...
كتب عن تجربته  النقاد مؤيد البصام وعدنان 
حسـني وعدنـان حيبـن حيـق الـذي كتب يف 
جريدة القدس عن اعماله وكان االستاذ فائق 
حسـن اسـتاذا وصديقا ومعلما له رغم كونه 

طالبا يف فرع النحت ايام السبعينات .
حاولنـا يف هـذا اللقاء عرب )املراقـب العراقي( 
منجزاتـه  عـن  للحديـث  الفنـان  اسـتدراج 
وتطلعاتـه وهمـوم وشـجون فـن النحـت يف 

العراق .
املـوروث  ازاء  والتقليـد،  التجريـب  *بـني 
الرافدينـي الثر ومعطيـات الحداثة ومابعدها 

..أين يقف الفنان حميد شكر؟
- انـا اعمل واقـدم مواضيعي طبقـا ملا تمليه 
عليـه تجاربي  والنقـاد واملتلقني لهـم القول 
الفصـل يف قـراءة اعمـايل ..اعمل وفـق رؤية 

جديدة يف  الطرح والتزم اسلوبي يف النحت .
*اذا كان الرعيـل االول مـن النحاتني قد نهلوا 
من مشـارب الحداثـة يف أوربا وعـادوا برؤية 
جديـدة، التلغي املوروث ولكنها تحمل قبسـا 
منـه لكـي تتجسـد أعمالهـم الفنيـة برؤية 
تكوينيـة جديدة تسـتلهم مـن املدينة ورقيها 
والعلـم وأـبعاده والحلـم وفانتازيتـه ...ماذا 
كان عـىل جيلكم أن يفعـل لكي يجرب ويجدد 

إبداعيا؟
- عـىل الفنان ان يأتي بجديد إسـلوبا وطرحا 
مغايرا يتسلح بثقافة االبداع ..بعيدا عن النقل 

واالقتبـاس  ..أما  بالنسـبة لجيلنا فقد عرف 
التجديد والحداثة لكنهـم توقفوا وحضورهم 
انيـا النحسـار دور الفنـان يف العـراق وعـدم 
دعمه واالهتمام بـه وبأعماله من قبل الدولة  
والكتاب ..اذكروا يل قاصا او شـاعرا او روائيا 
وضـع احد أعمال جييل مـن املحدثني كصورة 
غالف لكتابـه ..الكل يزين مؤلفاته من أعمال 

فنانني حربيني.
*مايالحظ عىل منجزك االبداعي هذا االهتمام 
الواضـح بالبورتريـه وتقنياتـه وابعاده ..هل 
للشـخصية  البورتريـه  مطابقـة  ان  تعتقـد 
رضوري وهـل تضفي من رؤيتك الشـخصية 

ملسات أخرى تمثل بصمتك الخاصة؟
-انا اتخـذ مـن البورترية موضوعـا اعرب من 
حاللـه عـن رؤيتـي للشـخص معتمـدا عىل 
موروثـه الثقـايف واالبداعي ..لـم انحت الوجه 
بالشبه املطلوب مطابقا للشخص ..بل اقدمه 
كمـا اراه  كبورترية لطفيـة الدليمي وخزعل 

املاجدي واستاذي خري الدين خالد
* اذا اردنـا ان نجزم بان ثمة مجرتني يدور يف 
فلكهمـا املبـدع ..مجرة التأثر ومجـرة التأثري 
...ايـن تضـع نفسـك والسـيما ان الكثري من 

الفنانني لم يغادروا املجرة االوىل ؟ 
- طبعا مجرة التاثري واالتيان بالجديد . 

*كيف تسـتعد للرشوع بعمل فنـي وهل ثمة 
طقوس خاصة تواكب العملية اإلبداعية؟

- األعمال الفنية تأتي ثيمتها كما القصيدة او 

القصـة وكأي ثيمة لألعمـال اإلبداعية ..تأتي 
وال نذهب اليها كما يفعل البعض .

*هل ساهمت مرجعياتك الثقافية املتنوعة يف 
اضافة خصال جديدة ملنجزك الفني؟
- ال ادري  ..املتلقون  يعرفون ذلك .. 

*جلـوالء مدينتـك الوديعـة تعرضت شـانها 
شـأن باقي املدن لنكبات وكبـوات كثرية ..ما 
الـذي قدمته لـك جلوالء يف مواصلة مشـوارك 

االبداعي؟
- قدمت عملـني الدارة ناحية جلوالء وبلديتها 
يفضلـون  ..انهـم  اعمـايل  تعجبهـم  ..لـم 
الحيوانـات والدلة والنافـورات املصنوعة من 

مواسري املاء واالحواض.
* التعامـل مـع الطـني ليـس كالتعامـل مع 
اللـون وشـتان مابينهما  كيف اسـتطعت ان 
تثـري الدهشـة يف املتلقـي رغم جمـود الطني 

ومحدودية  طاقاته االيحائية؟
- النحت قدم وحافظ عىل الحضارتني العراقية 
..الطـني  الفرعونيـة  واملرصيـة  بماضيهـا 
والفخار والحجر والقـري خلد املايض وبفضل 
الفنـان السـومري تحولت الرسـوم اىل رموز 
مسـمامرية بكلماتهـا   حيـث بـدا اول عرص 
للتدوين عندنـا .. والنحت ثقيل الحمل والنقل 
وبحاجة اىل فضاء خالف اللوحة والرسم حيث 

بامكاننا نقله وتثبيته عىل الجدران بسهولة
هناك يشء واحد يف الفن يصعب تفسريه وهو 
رس نجـاح االعمـال الحديثـة يف اثـارة ذهنية 

املتلقي .
* بعد جماعة بغداد ومرشوعها السـرتاتيجي 
يف نبذ التقليد واسـترشاف معطيـات الحداثة 
..هـل تعتقـد انـه آن األوان لظهـور جماعـة 
جديدة تتسـلح برؤى ومنطلقات مغايرة عىل 

صعيد الفن واالبداع؟
 - هناك طاقات شـبابية واعمال عند جماعة  
ازاميـل النحتية  تحاول ايجـاد خطاب نحتي 
حديث يف املشهد العراقي الجديد لفن النحت .

* ضمـن التخطيط العمرانـي للمدن هل ثمة 
اهتمـام بالنصـب  واملنحوتـات التـي تحاول 
النهـوض بذائقـة النـاس وتوجيـه ثقافتهم 
بمنحى معارص يسـتلهم املوروث وبعول عىل 

املرموز ؟
-  ال أحد يهتم بالتخطيـط العمراني ..فكيف 
بوضـع اعمال للنحت لتكملـة جمال العمران 
؟  الحظـي يف بغـداد  لـم ينصب عمـل نحتي 
واحد سوى يف القشلة وشارع املتنبي ..ال دور 

للفنان اطالقا .
* تعاملـت مـع الحديـد واملواسـري والطـني 
كخامـات عاديـة واجرتحـت اعماال تجسـد 
الجمال وفضاءاته منطلقـا من رؤية ثقافية 
رصينة..هل تعتقد ان املوهبة وحدها تكفي ؟

-  نعـم مفيدة للتعبري ..فهو يقدم الحياة كما 
يراها .

* املـرأة والرجـل وإشـكالية العالقـة بينهما 
وبما يحمالنه من مرمـوزات متنوعة اضافة 
اىل بقيـة املضامـني هـي عواملـك األثـرية يف 
منجزاتك ..هل تعتقد ان حرية النحات مقيدة 

يف التعبري ؟
- إن لحريـة الفنـان األثـر البالـغ يف التعبـري 

وتجسيد أفكاره خدمة للجمال واإلبداع.

           تخرج النحات والتشكيلي حميد شكر 
محمود من فرع النحت عام ١٩٨٠ وهو عضو 

نقابة الفنانين العراقيين و عضو جمعية الفنانين 
التشكيليين العراقيين واقام العديد من المعارض 

الشخصية وشارك في معارض اقيمت في العاصمة  
صنعاء جمهورية اليمن لعامي ٩٨ و ٩٩ اضافة 

لمشاركاته في معارض جمعية الفنانين التشكيليين 
العراقيين ببغداد وزارة الثقافة ونقابة الفنانين  

في بغداد المركز ولالعوام ١٨ و ١٩ و ٢٠.

,,
بعيدا الى الصمت

لن اكتب سطرا واحدا يرثيك

لن اربك ايامي

ساقول وداعا واذكر اسمك يف الفراغ

فثمة هواء راكد منذ سنني

ساطرده وانا اقول:

اخرج ايها االدمي من وحدتك القاسية

ولينحني لك الحزن

وكن حذرا من تضاؤل الرغبات

كن حذرا من بشاعة الكلمات املتعفنة

ومباهج اآلثام

دع الحواس تنتيش

واسند جذعك اىل البحر

ايها االدمي خذلتك البالد

وسقطت اعوامك عاما اثر عام

والبالد تاتزر بكفنها

وتطوقني باملراثي

يا امراتي ، يا شيخوخة الذاكرة

وهرم القلب

ماعدت احتمل كذب املفاتن

وارسار املكائد

واوراق الدفاتر

واحتفال النار بثرثرة املايض

يا مملكة اليباس سوف اقود خطاي االن بعيدا

وساصمت

فلن اقول كلمة واحدة ترثيك

فهـو منحدر من الشـعر إىل الرواية، 
متسـلحا بالقصيـدة التـي منحهـا 
فضـاء معتـربا، وهـو مـا يشـكل 
جمالية تنبثق من الرسد عىل أساس 
عالـم  تمـأل  شـعرية  إىل  انزياحـه 

الكاتب.
جـاء عنوان »غريب« نكرة، ينسـاح 
عـىل كل ذات تتمثل ذاتها يف »غربة« 
ما، وهو ما ُينتج انسجام القارئ مع 
مسـار الرسد، فالتجـاوب العاطفي 
مع الحكايـة يخلق تماثال بني الذات 
القارئـة واملخيـاالت املهاجـرة مـن 
الرسد، فالتنكري يعترب تقنية رسدية 
تنشـد إنجـاز جماليـة تواطـؤ بني 
القـارئ والنـص، يف إطـار منظومة 
أفـكار تتـرسب إليـه انطالقـا مـن 
ثقافته وحجم خياله. تتوافق حركة 
القراءة مع الصفـة يف »غريب« عىل 
إطالقهـا، إىل أن يقـف القـارئ عند: 
»غريب، ُكْل يا حبيبي« فتثبت رسديا 
إسـمية »غريـب« ، والتحـول قرائيا 
مـن »الصفـة« إىل »االسـم« يرسـم 
صورة للهوية يف إطار جمالية الرسد 
التتابعـي الخالص يف وعـي الكتابة 
الهادفـة إىل ترميم التجريد الحكائي 

واستنباته يف طراوة التخييل.
الهويـة  سـؤال  »غريـب«  يطـرح 
منطقـة  باعتبارهـا  االسـمية 
الحضـور يف العالـم، وهـي مثبتـة 
وفـق مسـار الحكايـة، »أمـي ملاذا 
سـميتموني غريبا؟« يتفجر سـؤال 

الهويـة رسديـا، ليؤجـج مجموعة 
االرتجاجـات الفكرية بـكل طغواها 
املاثلة بني أزمة الهوية وواقع االسم، 
مؤسسـة رؤيـة الـذات من سـؤال 
الوجود، وهو مـا يمنح بعدا جماليا 

يف سؤال التسمية.
يتأسـس املـكان يف وعـي الرسد من 
فيهـا  يتداخـل  متخيلـة،  واقعيـة 
املكان/الذات باملكان/التخييل، وهو 
ما يحقق للقارئ الحضور يف بعدين، 
ُبعـد الواقـع وُبعـد املتخيـل، »كان 
الليـل ينزل عىل املدينـة« إنها مدينة 
كل إنسـان، كل املدن تستقبل الليل، 
لكـن سـؤال هويـة املدينـة ينطرح 
ملحـا، إنها لحظـة التداخل الجمايل 
بـني الرسد ككلمـات ناظمـة ملعنى 
محـدد يف طبيعة محـددة مع مكان 
بمعياريـة مزدوجة، واقعية باعتبار 
وغيـاب  القـارئ  حضـور  لحظـة 
الكاتـب، وتخييليـة باعتبـار النص 
منَتـج الكاتب.ينتج الرسد تشـابها 
يف طبيعـة الصمـت بـني »غريـب« 
واملدينة، »هذه املدينة صامتة مثله« 
يعتـرب صمت املدينة ناجـزا فقط يف 
وعي الشـخصية الرئيسية، إذ يمكن 
أن ينتفـي عند الشـخوص الثانوية، 
واحتمـال حضـور املدينـة العاديـة 
يف  املرتجـى  وضجيجهـا  بصخبهـا 
وعـي غري الـوارد، هـذا االنتقال بني 
البنيتني يمثـل جمالية قابلية الرسد 

للمساءلة قرائيا.

»غريب« جمالية خرق
 أفق التوقع

يبدو السرد في رواية 
»غريب« لمحمد جربوعة 
متقمصا شكل قصيدة 
تكتمل فقط في وعي 

الروائي، باعتباره 
مستوليا على شعلة 

الخيال من الشعر، نافثا 
إياها في إضبارة الحكي،

  »قضية إسكات الببغاوات« مشاهد مسرحية من واقع معطوب
املراقب العراقي/ متابعة...

إسـكات  »قضيـة  كتابـه  يف 
الببغاوات« )دار يسطرون(، الذي 
يتضمـن مجموعة مـن النصوص 
يقتنـص  القصـرية،  املرسحيـة 
الكاتـب إبراهيـم الحسـيني مـن 
الواقـع مشـاهد بعينهـا، ويعيـد 
رمـزي،  منهـج  عـرب  إنتاجهـا 
ليكسـبها دالالت تتجـاوز الواقع، 
وتفتح باباً عىل التأويل واإلسقاط. 
يتألـف الكتاب من أربعة نصوص: 
قضية إسكات الببغاوات، والعدالة 
الشـتاء،  وحكايـات  الفاسـدة، 
والرجـل والكلب، يمـارس الكاتب 
خاللها لعبـة الرمـز، فيجمع بني 
املعنـى،  وعمـق  البنـاء  جماليـة 
ويمزج بني نكهة الرتاث وتجليات 

الحداثة، لينتج صـورة بانورامية 
يف  العطـب  يـرب  واقـع  عـن 
أرجائـه، ويصـدر ثيمـة رئيسـة 
تتعلـق بمعاناة اإلنسـان والعدالة 

الغائبة.
يسـتهل الحسـيني بنـاءه بنـص 
»قضية إسكات الببغاوات«، بينما 
يستهل هذا النص بصيغة إسنادية 
لحضـور  تمهـد  أن«؛  »ُيحكـى 
الـذي يتجـىل بصـورة  املـوروث، 
أوضح عندما تتحـدث الببغاوات، 
ُمسـتدعياً النـص األشـهر »كليلة 
ودمنـة« الذي ترجمـه ابن املقفع 
عن اللغة السنسكريتية يف العرص 
العبـايس. وبينما يبـدأ مرسحيته 
بإشـارة من الراوي عن الببغاوات 
والحـراس،  بالقفـص  وعالقتهـا 

يعود الكاتب لتجزئة هذه اإلشارة، 
ويـوزع عباراتهـا عـىل مشـاهد 
مشـاهده  ليسـتهل  املرسحيـة، 
ببعـض تلـك العبـارات -معتمـداً 

تقنيـة التكرار- بما يتسـق تماماً 
مـع فحوى كل مشـهد ورسـائله 

الضمنية.
تدور أحداث املرسحية األوىل حول 

سـيدة تحتفـظ بمجموعـة مـن 
الببغـاوات، يثـري رصاخها غضب 
بـني  الـرصاع  يتنامـى  الجـريان. 
السـيدة وجريانها فيصل إىل أروقة 
املحاكـم، وال يتمكـن القايض من 
الفصل بني طريف النزاع، فالقانون 
الحيوانـات  اقتنـاء  يمنـع  ال 
األليفة، ويف الوقت نفسـه يعاقب 
عـىل إزعـاج الجـار، لكـن ال أحد 

باستطاعته إسكات الببغاوات.
يربز الكاتب عـرب هذا النص فكرة 
القمع واسـتحالة العيش من دون 
الحرية، فالحياة داخل األقفاص ال 
ترتاءى للحراس مثالية إال لكونهم 
ال يفقهـون. ثـم ينطلـق من هذه 
املقدمـة ُمـربزاً النتيجـة الحتمية 
للقمع، التي تتمثل يف رصاع عبثي 

يحتـدم بـني الببغـاوات أنفسـها 
داخل القفص، فتتسـبب يف إزعاج 
َمن هم خارجه، ويستمر إزعاجها 

حتى بعد قطع ألسنتها.
يطـأ  الرمزيـة  رحلتـه  وخـالل 
الكاتـب بعـض أمـراض الواقـع، 
فينكأ جروحه، ويرصد العديد من 
القضايـا واملشـكالت االجتماعية 
مثل الفسـاد والرشوة وقول الزور 
رصاعـات  يف  الطاقـات  وإهـدار 
عبثيـة. ويصّدر رؤيـة مفادها أن 
للحقيقة -أحيانـاً- وجوهاً كثرية 
وال يمكـن ألحـد احتكارهـا، وقد 
أتقـن تمريـر هـذه الرؤيـة وأتاح 
ألطراف الرصاع القدر نفسـه من 
التعاطـف، بمـا يسـمح للقـارئ 

باالنحياز ألي منها.

 البعـض ذهـب إىل أنهـا تعـود إىل مـا قبل 
املونتاج؛ فاتسعت املعركة من دائرة الفيلم 
يف  والتقليديـني  الحداثيـني  بـني  رصاع  إىل 
املغـرب، وتجـدد النقـاش حـول الحرية يف 
اإلبـداع وأعيـد فتح نقاشـات كثـرية منها 
قضايـا الدعـارة يف مدينة مراكـش، حيث 
صـور الفيلـم، الجميـع اتفـق أيضـا عىل 
معيـار  أي  يف  وجهتـه  أخطـأ  الفيلـم  أن 
حكمناه!رغم أن النسـخة الرسمية منه لم 
تشـاهد بعد. لكنه حرك مياهـا راكدة رغم 
كل يشء، أما املناسبة الثانية فتعلقت برتدد 
اسـم املخرج من جديـد يف أروقة كان، لكن 
يف درجـة أعىل من السـلم، حيث شـارك يف 
املسـابقة الرسـمية، وهو أمر يستحق كل 

االهتمام.
الخـرب الجديـد قلب هجـاء األمـس مدحاً، 
واإلشـادة بلغـت حـد اعتبـار املشـاركة، 
فخرا يضاهـي وضع اليدين عىل السـعفة 

الشهرية.
 إن حالـة االنقسـام والتطـرف ألفالم نبيل 
عيوش تصفيقـا أو تصفريا.. هي بالضبط 

معيـار تصنيـف مسـاره الـذي يمكـن أن 
نختزله يف جملة؛ مخرج موهوب، ال تعوزه 

الحيلة للتسويق ألفالمه.
يمكنـك أن تختلف مع تصـور نبيل عيوش 
يف سلك طريق الصخب، الذي فهم مبكرا أن 
طريق الفيلم نحو الجمهور يبدأ من تحريك 
األصـوات حولـه، وأصـوات املنتقدين أوال، 
أفالمه صارت مدخال ألحكام جاهزة بعيدة 
عـن السـينما، ربما ألن ذائقـة الكثريين يف 
املغرب تنطلـق من عقدة مخفية، ال تعطي 
الحـق ملخرج مولـود يف باريس بـأن ينرش 
غسيل املغرب يف منصات عاملية! كيف ملخرج 
بالكاد يتحدث بضع كلمات عربية أن يفهم 
واقعـا مغربيا؟لكـن أال يخفي هـذا الحكم 
الكثري من التجني؟ فأفالم الرجل تربز فهما 
عميقـا للواقـع املغربي، رؤيتـه للهوامش 
حـارضة يف أغلب أفالمـه، وجرأته يف تناول 
قضايا فسـاد اجتماعي وسـيايس، ُتحرج 
جهات مختلفة سياسـياً، بما يضع أفالمه 
ضمن مسار احتجاج فني ال تخطئه سوى 
األعني املغمضة، وهو ما يجعل تجربته غري 

قابلة لالختزال يف نجاح أو إخفاق، بل حالة 
ال يكتمل فهمها، إال بإنصات شـمويل ملنجز 
يحمل بعـدا اجتماعيا، ورؤيـة طموحة ال 
تحدهـا الجغرافيا العربيـة. وبعيدا عن كل 
النقاشـات التي صارت مقرتنـة بأي فيلم 

يحمـل توقيع نبيل عيـوش، ويجعل املعنى 
مختفيـا عنا، فالعودة إىل أفالمه تقربنا من 
سـعي دائم وراء واقع مغربي يخفيه ظالم 
الليـل، أو بعد الهامش. بمكر فني مطلوب، 

لكن بموهبة ال تنكر.

سينما نبيل عيوش تقربنا من واقع يخفيه ظالم الليل

تشاء الصدف أن يكون 
اسم نبيل عيوش، حطباً 

ألعتى موجتْي صخب 
ونقد عرفتهما السينما 

المغربية في العقد 
األخير؛ المناسبة األولى 
كانت مع فيلمه، »الزين 

لي فيك« ٢٠١5 الذي 
شارك في مهرجان 
كان فقرة )أسبوع 

المخرجين( ساعتها 
تسربت مقاطع مرتبكة 

فنياً من الفيلم؛
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إضاءات من حياة اإلمام الهادي

كشــفت وزارة املوارد املائية، عن زيارة 
مرتقبــة لفريق فني إىل إيران لدراســة 
إنشاء سد مشــرك يف شط العرب، فيما 
أكــدت أن تراجع الراكيــز امللحية يعد 

مؤرشاً إيجابيا.
وقال املتحدث باسم وزارة املوارد املائية، 
عــون ذيــاب، إن »الطاقــات املتدفقة 
مــن نهر دجلة تبدو جيــدة حيث تصل 
الكميــات املطلوبــة اىل ســد املوصل، 
وبسبب ارتفاع درجات الحرارة وتجهيز 
الطاقــة الكهربائية هناك واردات تخدم 
الوزارة للحفاظ عىل الخزين املائي يف سد 
االحتياجات  املوصل من أجل مواجهــة 
خاصة يف الجنــوب حيث ارتفاع درجات 
الحرارة بشكل غري مسبوق هذه السنة«.

وأضاف ذيــاب، أن »املد العايل يف الخليج 
خالل هذا الشهر تســبب بدفع اللسان 
امللحي إىل داخل شط العرب، وبعد زيارة 
الوزير الذي رافقه فيها محافظ البرصة، 
واتخذت خاللها اجراءات جيدة، ارتفعت 
القلعــة اىل 112 مراً  املياه يف  تصاريف 
مكعبــاً يف الثانية، وهو ما أثر بشــكل 
املد امللحي اىل  نســبي عىل ايقاف تقدم 

مسافات أكرب يف محافظة البرصة«.

الراجع يف  إىل »حــدوث بعــض  ولفت 
ايجابي«،  امللحية وهــو مؤرش  الراكيز 
مضيفاً أن »الوزارة تأمل أن تستمر هذه 
االطالقات ال ســيما االطالقات من سد 

املوصل«.
وبشــأن حســم ملف املياه مع الجانب 
اإليرانــي، قال ذيــاب، إن »هناك وعوداً 
بعد تشكيل الحكومة اإليرانية بأن تكون 
هناك زيارة مهمة جداً إىل ايران، بســبب 
الحاجة اىل تفاهمــات ومحادثات فنية 
لكثري من النقاط املعلقة التي تستوجب 
لغرض  تفصييل  فني  بشــكل  دراستها 
الوصول اىل قاعدة مقبولة التخاذ قرارات 

مناسبة«.
وأكد، أن »موضوع شط العرب يحتاج إىل 
حســم بحيث ال تتكرر الحالة كل سنة، 
لذلك هناك نية لطرح انشاء سد مشرك 
يف منطقة شــط العرب، وهذا هو الحل 
االســلم، إذا ما تم التوصل لهكذا اتفاق 
مع ايران، لغرض إنشــاء مثل هذا السد 
حيث تكون فيه ممــرات مالحية والتي 
ستحافظ عىل شط العرب ونوعية مياهه 
عىل مدار الســنة وبالتايل لن تتكرر هذه 
الحالة التي اســتمرت منذ العام 2018 

والتي تحتاج اىل حل جذري«.
وأعلنت وزارة املــوارد املائية، يوم األحد 
املائية  املايض، عــن زيادة االطالقــات 
ملعالجة أزمة اللســان امللحــي يف مياه 

البرصة.
وقال وكيل وزارة املوارد املائية حســن 

بكة إن »ارتفاع اللســان امللحي ســببه 
انخفــاض االطالقات املائيــة من دول 
الجوار والتغريات املناخية أيضاً«، مؤكداً 
أن »هذا األمر أّدى اىل ارتفاع غري مسبوق 

للسان امللحي يف مياه شط العرب«.
وأضاف أن »وزارة املــوارد املائية قررت 

محافظة  اىل  املائيــة  االطالقــات  رفع 
البرصة ملعالجة أزمة اللسان امللحي من 

خالل القناة اإلروائية وقناة البدعة«.
واالســكان  االعمار  وزيــرة  وأعلنــت 
والبلديات العامة املهندسة نازنن محمد، 
عن تشغيل مرشوع ماء البرصة الجديد، 

لتعويض النقص الحاصل يف مياه الرشب 
اللسان  ارتفاع  بســبب  البرصة،  الهايل 

امللحي وتوقف املرشوع القديم.
العائــالت نزحت من  وكانت عــرشات 
البلدات والقــرى الواقعة جنوب البرصة 
عام 2018 شماالً، بسبب صعود اللساني 

امللحي البحري الذي بات يهدد الســكان 
املحليــن ونمط حياتهــم يف محافظة 

البرصة.
وتحصل تلــك الظاهــرة يف قضاء أبي 
الخصيب وناحية السيبة تحديداً. وتشري 
وثائق حكومية رســمية إىل نزوح أكثر 
مــن 350 عائلة يف هاتــن املنطقتن يف 
العام ذاته. وال يخفي من بقي ولم يهجر 
منطقته، الخــوف مما تجلبه له امللوحة 

يف املستقبل.
وتشــري وثائق رســمية إىل أن خسائر 
املحاصيــل الزراعية لعــام 2018 فقط 
بسبب اللســان امللحي تقدر بما يقارب 
أكثر  30 مليار دينار، من ضمنها تدمري 
أكثر من  ألف شــجرة وتخريب  من 30 
60 ألــف دونم مــن محاصيل الخرض 
واألعالف بسبب الراكيز امللحية. وترجع 
امللحي  اللسان  ارتفاع  املحلية  السلطات 
يف عمود شــط العرب إىل قلة اإلطالقات 
املائية اآلتية من ناظم قلعة صالح، ونهر 
“الكارون” القــادم من إيران، مؤكداً أن 
أكثر املناطق ترضراً من اللســان امللحي 
هي قضاء الفــاو أقىص جنوب البرصة 

وناحية السيبة املجاورة له.
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  1544 - ملوك أوروبا يعترفون بسيادة الدولة العثمانية على المجر بعد عشرين عاماً من الحروب.
  1603 - تنصيب ملك اسكتلندا جيمس السادس على عرش إنجلترا ليكون أول ملوكها من أسرة ستيوارت.

  1957 - إلغاء الملكية وإعالن قيام الجمهورية التونسية وتنصيب الحبيب بورقية رئيساً لها.
  2004 - انضمام ليتوانيا وقبرص وسلوفينيا وسلوفاكيا وهنغاريا وإستونيا والتشيك والتفيا وبولندا ومالطا إلى االتحاد األوروبي.

  2007 - براتيبا باتيل تتولى رئاسة الهند لتكون أول امرأة لهذا المنصب.

تمــوز25من ذاكرة االيام

العراق يدرس إنشاء سد مشترك مع إيران في شط العرب

 - والدته ونشأته:
أو  الحّجة  للنصف من ذي  الســالم(  ُولد)عليه  
ثاني رجب ســنة اثنتي عــرشة أو أربع عرشة 
ومائتن ، وكانت والدته)عليه  السالم( يف قرية ) 

رصيا ( التي تبعد عن املدينة ثالثة أميال .
- كنيته وألقابه :

الحســن،  بأبي  الســالم(  )عليه   اإلمام  ُيكّنى 
وتمييزاً له عن اإلمامن الكاظم والرضا)عليهما  

السالم( يقال له أبو الحسن الثالث.
أّمــا ألقابه فهي: الهادي والنقّي وهما أشــهر 
ألقابه ، واملرتىض ، والفّتاح ، والناصح ، واملتوّكل 
، وقد منع شيعته من أن ينادوه به ؛ ألّن الخليفة 

العبايس كان ُيلّقب به .
ويف املناقب ذكــر األلقاب التاليــة : النجيب ، 
الهــادي ، املرتىض ، النقي ، العالــم ، الفقيه ، 
األمن ، املؤَتمن ، الطّيب ، العسكري ، وقد عرف 

هو وابنه بالعسكرين)عليهما  السالم( .
اإلمام عيل بــن محمد بن عيل بــن موىس بن 
جعفر بن محمد بن عيل بن الحسن بن عيل بن 
أبي طالب)عليه  الســالم( هو عارش أئمة أهل 
البيت)عليهم  الســالم( الذين أذهب الله عنهم 

الرجس وطّهرهم تطهرياً .
فمعدنه هو معدن الرســالة والنبوّة وهو فرع 
هذا البيت النبوي الطاهر الذي جّسد لإلنسانية 
خّط محمد خاتــم األنبياء)صىل الله عليه وآله 
وســلم( وجمع كل املــكارم واملآثــر الزاخرة 
بالعطاء والهداية الرّبانية مؤثراً رضا الله تعاىل 

عىل كل يشء يف الحياة .
ولد اإلمام الهادي عيل بن محمد)عليهما  السالم( 
محاطاً بالعنايــة اإللهية ، فأبــوه هو اإلمام 
د من الله محّمد الجواد)عليه   املعصوم واملســدَّ
الســالم( وأُّمه الطاهرة التقّية سمانة املغربية 
، ونشــأ عىل مائدة القــرآن املجيد وخلق النبي 

العظيم املتجّسد يف أبيه الكريم خري تجسيد .
لقد بدت عليــه آيات الذكاء الخــارق والنبوغ 
املبّكــر الــذي كان ينبئ عن الرعايــة اإللهية 
التي ُخّص بها هذا اإلمــام العظيم منذ نعومة 
أظفاره ،وقد تقلّد منصــب اإلمامة اإللهي بعد 

أبيه يف الثامنة من عمــره الرشيف فكان مثاالً 
آخر لإلمامــة املبّكرة التي أصبحت أوضح دليل 
عىل حّقانية خط أهل البيت الرســايل يف دعوى 
لألمة  والدنيوية  الدينيــة  والزعامــة  الوصّية 
اإلسالمية خالفة عن رسول الله)صىل الله عليه 
وآله وسلم( ونيابة عنه يف كل مناصبه القيادية 

والرسالية .
وتنقســم حياة هذا اإلمام العظيم إىل حقبتن 
أبيه  األوىل منهما مــع  أمــىض   : متمّيزتــن 
الجواد)عليه  الســالم( وهي أقّل من عقد واحد 
بينما أمــىض الثانية وهي تزيد عن ثالثة عقود  
ة من ملوك الدولة العّباسية  عارص خاللها ســتّ
والواثق واملتــوّكل واملنترص  املعتصــم   : وهم 
واملســتعن واملعتز ، واستشــهد يف أيام حكم 
املعتز عن عمر يناهز أربعة عقود وسنتن ، وقد 
عانى من ظلم العباسين كما عانى آباؤه الكرام 
حيث أحكموا قبضتهم عىل الحكم واتخذوا كل 
وسيلة إلقصاء أهل البيت النبوي وإبعادهم عن 
الساحة السياســية والدينية ، وإن كلّفهم ذلك 
تصفيتهم جســدّياً كما فعل الرشيد مع اإلمام 
الكاظم ، واملأمون مع اإلمام الرضا ، واملعتصم 

مع اإلمام الجواد)عليهم  السالم( .
وتمّيز عرص اإلمام الهادي)عليه  السالم( بقربه 
من عرص الغيبة املرتقب ، فكان عليه أن يهّيئ 
الجماعة الصالحة الستقبال هذا العرص الجديد 
الذي لم ُيعهد من قبل حيث لم يمارس الشيعة 
حياتهــم إالّ يف ظل االرتباط املبــارش باألئمة 

املعصومن خالل قرنن من الزمن .
ومن هنا كان دور اإلمام الهادي)عليه  السالم( 
اً وصعباً بالرغم  يف هذا املجال مهّماً وتأسيســيّ
مــن كل الترصيحات التي كانــت تتداول بن 
املسلمن عاّمًة ، وبن شيعة أهل البيت خاّصًة 
حول غيبــة اإلمام الثاني عــرش من أئمة أهل 
البيت)عليهم  الســالم( أي املهدي املنتظر الذي 

وعد الله به األمم .
وبالرغم مــن العزلة التي كانــت قد فرضتها 
السلطة العباسية عىل هذا اإلمام حيث أحكمت 
الرقابة عليه يف عاصمتها سامراء ولكّن اإلمام 

كان يمارس دوره املطلوب ونشاطه التوجيهي 
بكل دّقة وحذر ، وكان يســتعن بجهاز الوكالء 
الســالم(  الصادق)عليه   اإلمام  أّسســه  الذي 
وأحكم دعائمه أبوه اإلمام الجواد)عليه  السالم( 
وســعى من خالل هذا الجهاز املحكم أن يقّدم 
لشيعته أهّم ما تحتاج إليه يف ظرفها العصيب .

وبهذا أخــذ يّتجه بالخط الشــيعي أتباع أهل 
البيت)عليهم  السالم( نحو االستقالل الذي كان 
يتطلّبــه عرص الغيبة الكربى ، فســعى اإلمام 
عيل الهادي)عليه  الســالم( بــكل جّد يف تربية 
العلمــاء والفقهاء إىل جانب رفده املســلمن 
بالعطاء الفكري والديني و العقائدي والفقهي 
واألخالقي ، ويمّثل لنا مسند اإلمام الهادي)عليه  
السالم( جملة من تراثه الذي وصل إلينا بالرغم 
من قساوة الظروف التي عاشها هو وَمن بعده 

من األئمة األطهار)عليهم  السالم(.
استشهاد اإلمام الهادي)عليه  السالم( :

ظّل اإلمام الهادي)عليه  السالم( يعاني من ظلم 
الحّكام وجورهم حّتى ُدّس إليه السّم كما حدث 
آلبائه الّطاهرين ، وقد قال اإلمام الحسن)عليه  

السالم( :ما مّنا إالّ مقتول أو مسموم .
قال الطــربيس وابن الصبــاغ املالكي : يف آخر 
ملكه ) أي املعتز ( ، استشــهد ويلّ الله عيل بن 

محمد)عليهما  السالم( .
وقال ابن بابويه : وسّمه املعتمد .

وقال املســعودي : وقيل إّنه مات مســموماً ، 
ويؤيد ذلك مــا جاء يف الّدعاء الوارد يف شــهر 
رمضان : وضاعف العذاب عىل َمن رشك يف دمه .

وقال رساج الدين الرفاعي يف صحاح األخبار : ) 
وتويّف شهيداً بالسّم يف خالفة املعتز العبايس ( .

وقال محمد عبــد الغفار الحنفي يف كتابه أئمة 
الهدى : ) فلّما ذاعت شــهرته-عليه  الســالم- 
اســتدعاه امللك املتوكل من املدينة املنّورة حيث 
خاف عىل ملكــه وزوال دولته وأخرياً دّس إليه 

السّم ( .
والصحيــح أّن املعتز هو الذي دّس إليه الســّم 

وقتله به .
ويظهر أّنه اعتّل من أثر الســّم الذي ُسقي كما 

جاء ىف رواية محّمد بــن الفرج عن أبي دعامة 
، حيث قال : أتيت عيّل بن محمد)عليه  السالم( 
عائــداً يف علّته التي كانت وفاتــه منها ، فلّما 
هممت باالنرصاف قال يل :يا أبا دعامة قد وجب 

عيّل حّقك  أال أُحّدثك بحديث ترّس به ؟
قال : فقلت له : ما أحوجني إىل ذلك يا ابن رسول 

الله .
قال :حّدثني أبي محمد بــن عيّل قال : حدّثني 
أبي عيّل بن موىس  قال : حدّثني أبي موىس بن 
جعفر قال : حّدثنــي أبي جعفر بن محّمد قال 
: حّدثني أبي محّمد بن عــيّل قال : حّدثني أبي 
عيّل بن الحســن  قال : حّدثني أبي الحسن بن 
عيّل  قال : حّدثني أبي عيل بن أبي طالب )عليهم  
السالم(  قال : قال يل رسول الله )صىل الله عليه 
وآله وسلم( : يا عيّل اكتب : فقلت : وما أكتب ؟

الله الرحمن الرحيم اإليمان  : اكتب بسم  فقال 

ما وّقرته القلوب وصّدقته األعمال ، و اإلســالم 
ما جرى عىل اللّسان ، وحلّت به املناكحة .

قال أبو دعامة : فقلت : يا ابن رسول الله ، والله 
ما أدري أّيهما أحسن ؟

الحديث أم اإلسناد ! فقال :إّنها لصحيفة بخّط 
عيل بن أبي طالب )عليه  السالم( وإمالء رسول 
اللــه عليه وآله وســلم- نتوارثها  الله -صىل 

صاغراً عن كابر .
قــال املســعودي : واعتّل أبو الحســن)عليه  
السالم( علّته التي مىض فيها فأحرض أبا محّمد 
ابنه)عليه  السالم( فســلّم إليه الّنور والحكمة 

ومواريث األنبياء والّسالح .
إليه بمشــهد من ثقات  ونّص عليــه وأوىص 
أصحابه ومىض)عليه  السالم( وله أربعون سنة 

.
تاريخ استشهاده )عليه السالم( :

ذكر املفيد يف )اإلرشــاد( ، واإلربيل يف) كشــف 
الغّمة( ، والطــربيس يف )إعالم الورى( ، فقالوا 
: قبض)عليه  الســالم( يف رجب ، ولم يحّددوا 

يومه .
وقال أبو جعفر الطــويس يف مصابيحه ، وابن 
عّياش ، وصاحب الّدروس : إّنه ُقبض برّس َمن 
الفّتال  ثالث رجــب ووافقهم  االثنن  رأى يوم 
النيســابوري يف روضة الواعظــن حيث قال : 
تويّف )عليه  السالم( بـ )رّس َمن رأى( لثالث ليال 
خلون نصــف الّنهار من رجب ، وللزرندي قول 

: بأّنه تويّف يوم االثنن الثالث عرش من رجب .
ولكّن الكّل مّتفقون عىل أّنه استشــهد يف سنة 

أربع وخمسن ومائتن للهجرة .
فســالم عليه يوم ُولد ويوم تقلّد اإلمامة وهو 
صبّي لم يبلغ الحلم ويوم استشهد ويوم ُيبعث 

حّياً.

المسلمون من شّتى بقاع األرض يحتفون بذكرى
والدة عاشر الحجج المحمدية

تمر علينا هذه األيام الذكرى السنوية لوالدة عاشر الحجج واألئمة وهو اإلمام الناصح المتوكل 
التقى الخالص العسكري انه اإلمام علي بن محمد الهادي عليهم أفضل الصالة وأتم السالم.
وهو أبو الحسن علي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن 

محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب )عليهم  السالم( 
وهو العاشر من أئمة أهل البيت )عليهم  السالم( و ُأّمه ُأّم ولد يقال لها سمانة المغربية 

وُعرفت بُأّم الفضل
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املراقب العراقي/ متابعة...
اعلن مدير صحــة نينوى فالح الطائي عن تهيئة مشــايف 
العتبة الحسينية يف ســهل نينوى الستقبال مرىض كورونا 
بعد نفاد االرسة يف مستشــفى الشــفاء ومشــايف الحجر 

الصحي يف املوصل. وقــال الطائي ان » هناك نحو )ثمانية(
مشايف متخصصة للحجر الصحي الخاص بمصابي فايروس 
كورونا تشــهد زخما كبريا باعداد املصابيــن ،« واضاف 
ان«الصحة افتتحت مستشــفى العتبة الحسينية يف برطلة 

وتلعفر ال ستقبال املرىض عىل خلفية زيادة اعداد االصابات 
بفايروس التــي دقت ناقوس الخطــر يف عموم املحافظة 
بسبب ارتفاع الحاالت الحرجة والخطرة التي سجلتها صحة 

نينوى خالل ايام عيد االضحى باملحافظة.

مشافي العتبة الحسينية تستقبل المصابين بكورونا في نينوى عني املراقب

املراقب العراقي/ متابعة...
اقيم يف متنزه الحســينية العائيل شــمايل مدينة كربالء املقدســة 
ســوق خريي )بازار الحســينية الخريي( االول من نوعه يف قضاء 
الحسينية لدعم الحرف اليدوية واملشاريع الصغرية للنساء . وقالت 
رفاه مســلم ، احدى منظمات البازار :« ان املعروض يف هذا السوق 
املتواضع يشــمل )الخياطة والحياكة اليدوية والرســم والنقوش 
وعمل املعجنات واإلكسســوارات( وان األرباح املســتحصلة تعود 
بالفائدة للمرأة املشــاركة فيه ». واضافت :« ان معظم النســاء 
املشــاركات من ربات البيوت وغري ملتحقات بدورات تأهيلية أو ما 
شابه ذلك ، ونطمح بأن نؤسس مؤسسة خريية لتكون نافذة لدعم 
املرأة يف قضاء الحسينية ». واشارت اىل :« ان هناك اقباال كبريا من 

قبل العوائل لرشاء مختلف املنتجات يف هذا البازار ». 

سوق خيري لدعم الحرف 
اليدوية للنساء في كربالء

املراقب العراقي / متابعة...
يحتل عيد األضحى املبارك مكانة مميزة لدى املســلمن، وعادة ما 
تتميز هذه األيام املباركة بتزاور األقارب واألصدقاء وصناعة الحلوى 
)الكليجية( إضافة إىل ارتياد األماكن العامة من حدائق ومتنزهات، 
إال أن تفيش كورونــا من جانب وارتفاع درجات الحرارة من جانب 
آخر، غري الكثري من مفاهيم التعامل مع أيام عيد األضحى املبارك.

ولعل محافظة واســط التي تمتاز بعمقها العشــائري واحدة من 
املدن التي شــهدت تغريا واضحا يف ممارســة العادات والتقاليد يف 
تهاني العيد السيما مع ارتفاع مؤرشات املوقف الوبائي وتحذيرات 
وزارة الصحة برضورة االلتزام برشوط الصحة والســالمة واولها 
التباعد االجتماعي، فلم يجد الكثري من ابناء املحافظة طريقا اخر 
للتواصل مع اقاربهــم واصدقائهم يف ايام العيــد إال مع التواصل 
االجتماعــي والرســائل االلكرتونية التي باتت بديــال عن التزاور 

واللقاءات العائلية.
وعن هذا املوضوع قال املواطن أبو عيل الواســطي(: »يف الســابق 
كانت زيارة االهل والجريان تشكل حالة انسانية مهمة يف اول ايام 
العيد اال أن الظرف الحايل ومن اجل تجنب االصابة بكورنا اكتفيت 
انا وعائلتي بارســال رسائل التهنئة او االتصال عرب الهاتف باالهل 
واالصدقــاء لتهنئتهم«، مشــريا اىل أن »هذا الوضــع أصبح حاال 
طبيعيــا، اعتاد عليه الناس ألن الجميع متفهم لظروف البلد االن يف 

ظل تفيش الفريوس«.
من جانبه قال الحاج عيل حسن أحد وجهاء الكوت وذو ٦٧ عاما، 
إن »عيد األضحى املبارك من أبرز طقوسه إقامة الصالة الجماعية 
وزيارة االحباب واألقارب ويف طقوســه هدف أســمى وهي زرع 
البسمة والرسور والفرح عىل وجوه الناس، لكن لالسف فإن الوضع 
الراهن تغــريت جميع تلك االمور وتحولــت اىل طقوس الكرتونية 

بسبب تفيش كورونا«.

كورونا تحول المعايدة بين 
العراقيين الى إلكترونية !

املراقب العراقي/ متابعة...
الوزراء  مجلس  رئيس  ان  املعروف  من 
مصطفى الكاظمي، اعلن  يف 19 تموز 
الحــايل  عن إطالق برنامج اإلســكان 
األرايض  عىل  بالتقديم  الخاص  )داري( 
للمواطنــن معتربا أن هــذه الخطوة 
مدن  وبناء  الســكن،  أزمة  لحل  بداية 
جديدة حديثة اال ان الوقائع عىل االرض 
تشــري اىل ان هذه املبادرة وهمية حيث 
ال يوجــد يف املدن والســيما العاصمة 
مناطق شــاغرة تصلح للسكن فضال 

عن كونها دعاية انتخابية .
الحكومة العطاء اهمية  ويف سعي من 
مستشــار  أعلن  املوضوع  لهذا  كربى 
اإلعمار  لشــؤون  الــوزراء  رئيــس 
والخدمــات صباح عبــد اللطيف، عن 
آلية توزيع األرايض السكنية، متوقعاً ، 
بحسب قوله،  أن نحو 20 مليون عراقي 

سيقدمون عىل املوقع اإللكرتوني.
وقال عبد اللطيف إن »جزءا من املبادرة 
ليس توزيع االرايض فقط، وإنما توزيع 
االرايض مع تزويد الحاصل عىل االرض 

بمخططات لتصاميم مناسبة، ومنحه 
قروضــا ســكنية من خــالل البنوك 

الحكومية«.
وأضــاف، أن »العاصمــة بغداد تضم 
موقعن اثنن بحــوايل ٧2 الف قطعة 
ســكنية، ويف كل العــراق 550 الــف 
االول  »الشهر  أن  اىل  مشــريا  قطعة«، 
سيتم توزيع 338 الف قطعة كمرحلة 
أوىل وبعد شهر ســتتم اضافة املواقع 
التصميم  االخرى وســتكون خــارج 
ولكنها مواقع ومدن ســكنية جديدة 

مخدومة بكل الخدمات املطلوبة«.
وأوضــح أن »إحــدى القضايــا التي 
لها هي قضية  التحضري  وتم  تابعناها 
الزخم املتوقــع للمتقدمن عىل املوقع 
»تقديراتنا  أنــه  مبيناً  االلكرتونــي«، 
هنالــك بحــدود 20 مليــون عراقي 

سيقدمون عىل املوقع االلكرتوني«.
وذكر »نحن تابعنــا ولدينا تعاون مع 
رشكات االتصاالت للمتابعة والتحضري 
لهكذا زخم من االتصاالت والتســجيل 

عىل هذا املوقع«.

وذكر أنه »وضعنا من ضمن املعلومات 
قضيــة الواقع االجتماعــي والوضع 
أو من ذوي  او يعمل،  الوظيفي عاطال 
الشــهداء، حيث إن جميع هذه االمور 
تم إدخالها، وبعض الفئات االجتماعية 
كالرياضيــن واالعالميــن، كل هذه 

االمور تتم متابعتها«.

الحكومة تتوقع تسجيل 20 مليون عراقي على مبادرة السكن »الوهمية« !
المواطنون يرون أنها دعاية انتخابية

املراقب العراقي/ متابعة
طالب ســكان القرى املهدمــة يف محافظة كركوك 
اعمار  ،بأعادة  النــواب  العراقية ومجلس  ،الحكومة 
138قريــة وناحيــة امللتقــى التي دمرتهــا قوات 
البيشــمركة والعمليات العســكرية وارهاب داعش 
ورضبات التحالف الدويل مطلع العام 2015والتي تمتد 
من محيط قضاء الدبس شماال اىل قضاء داقوق جنوبا 

وتضم اكثر من ٧0الف نسمة وبمساحة ٧2كم .
وقال املزارع خالد حســن علو 55عاما ،ان اراضينا 
ملغومــة بالعبوات الناســفة وال نســتطيع حرثها 

وحياتنا تعتمد عىل الزراعة، .
وطالب الحكومة العراقيــة والربملان بتعويضهم عن 

األرضار التي لحقت بهم لكي يتمكنوا من اســتئناف 
حياتهم االعتيادية يف ديارهم.

وقال لم نتلق أي مســاعدة لحــد اآلن، وصدمنا من 
موقف عضو مجلس النواب الكردي يف الربملان العراقي 
عن كركوك ريبوار طه بمطالبته بعدم تخصيص مبلغ 
لكركوك ضمن املوازنة وكان االجدر به لتصليح اخطاء 
قيادته واحزابهم االعتــذار وتامن مبالغ لعودتنا الن 

عدم اعمارها يخدم داعش االرهابي .
واكد أحمــد عبدالله، مختار قرية املــرة ،اننا نتوجه 
بمطلب مرشوع للربملان والحكومة العراقية باقتطاع 
جزء من موازنة اقليم كردســتان العمار قرانا كونهم 
حكومتهــم وقواتهــم وقياداتهــم واحزابهم دمروا 

وهدموا ورسقوا قرانا .
وشــهدت كركوك اغالق جميع مخيمات النازحن يف 
عام 2020 لكن قســماً من النازحــن لم يعودوا بعد 
اىل مناطقهم األصلية ويقيمــون يف األحياء واملناطق 

األخرى يف مدينة كركوك.
وبن خالد يوسف، الساكن يف مجمع الشهيد بناحية 
الرياض :لقد تعرضــت 99% من املجمع للدمار جراء 
تدمريها من قبل البيشــمركة، ونطلب املســاعدات 
والخدمــات، ألننا محرومون حتــى من مياه الرشب 
ونشعر بحزن لعدم اعرتاف االحزاب الكردية بعمليات 
االباده الجماعية والتدمري لقرانا ولو كانت قد فعلتها 
قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي النقلب العالم 

عىل العراق .
واشــار مخلف جاســم العبيدي الذي فقد ثالثه من 
اشقائه من قبل داعش ان حياتنا اآلن اصبحت تسري 
بالوعــود، فكل جهة أو منظمــة دولية مقرها اربيل 
تأتي اىل املجمــع تعطينا مجموعة وعود ويقولون لنا 

ان شاء الله سننفذها لكم.
وأوضح  محمد أحمــد، مدير ناحيــة الرياض :لقد 
تعرضت القرى للدمار بســبب حرب داعش وتهديم 
البيشمركة لها وفق سياســات تمييز عنرصي لكن 
العرب بعد فرض القانون كانوا دعاة ســالم وتعايش 
مع االكــراد ،ولدينــا 138قرية مهدمــة ...مطالبا 

برضورة ازالة املخلفات الحربية يف القرى .

املراقب العراقي/ متابعة...
عــىل الرغم من كونه ليس مــن اختصاصها، أوصت 
اللجنة املالية النيابية، امس الســبت، بإيجاد أساليب 

لدفع املوظفن إىل تلقي اللقاح ضد فريوس كورونا.
وقال عضو اللجنة املالية النيابية محمد الشــبكي  إن 
»اللجنة مع تشجيع املواطنن واملوظفن من أجل أخذ 
لقاحات كورونا«، مشــددا عىل »رضورة التوعية من 

مخاطر كورونا«.
وأشــار إىل أن »الضغط عىل املواطن واملوظف أصبح 
رضورة ملحة من اجل اخذ اللقاح لكي تصبح ثقافة 
لدى الجميع«، موضحا أن »اللجنة ليســت مع قطع 

راتب املوظف يف حال عدم اخذ اللقاح وإنما هناك عدة 
إجراءات تشجيعية من اجل تلقي اللقاح«.

واستبعد الشبكي »وجود توجه باتجاه اصدار ترشيع 
قانونــي أو نية لقطع رواتــب املوظفن يف حال عدم 
تلقي اللقاح، وإنما هناك أساليب ضغط عدة يمكن أن 

تدفع املوظفن باتجاه التلقيح ضد كورونا«.
 ومن قرأ هذا الترصيح ســريى انه يقع يف خانة املثل 
املعروف الذي يقول رش البليــة ما يضحك لكون هذا 
املوضوع ضمن مســؤولية الحكومــة ممثلة بوزارة 
الصحة والبيئة  ولجنة الصحة والبيئة النيابية ولجنة 

الصحة والسالمة والوطنية .

كعادتها يف نرش الترصيحات االعالمية كشفت وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية، عن وجود مساع لزيادة 
راتب املعــن املتفرغ، وهنا ليس هنــاك أي غرابة يف 
املوضوع لكن الغرابة تكمن يف ان هذا املوضوع تكرر 

لعدة مرات أي انها ترصيحات دون تنفيذ .
يقول مدير إعــالم وزارة العمل نجــم العقابي ، إن 
»هيئة ذوي اإلعاقة وضعت برنامجا حكوميا متكامال 
لدعم هذه الفئــة والنهوض بواقعهــا يف العراق من 
خالل إعادة تأهيل وتدريــب ذوي االعاقة، ليصبحوا 

عنارص فاعلة يف املجتمع وزجهم يف ســوق العمل يف 
املهن التي تتناســب مع طبيعة كل عوق وإنشاء نواد 
رياضية وترفيهية لهم، فضال عن انشاء قاعدة بيانات 
متطورة تستقطب جميع افراد هذه الفئة يف العراق، 
وإصدار الهوية التعريفية لهم بغية التمتع بامتيازات 

القانون«.
وأكد أن »الهيئة تســعى لزيادة راتــب املعن املتفرغ 
حيث يكون وفــق الدرجة الثامنة من قانون ســلم 
رواتب املوظفن، بدال من الدرجة العارشة كما معمول 

به اآلن، وكل ذلــك مرهون بتعديــل القانون وتوفر 
التخصيصات املالية الالزمة«.

وأضاف، أن »قانون ذوي اإلعاقة غري مطبق بالشكل 
االمثل، فهناك مهام للوزارات الحكومية مشار إليها يف 
املادة 15 من القانون، تنفذ القانون بشكل ال بأس به 
والبعض االخر ال ينفذ تلك املهام«، مشريا اىل أن »وزير 
العمل والشــؤون االجتماعية عادل الركابي يســعى 
لتعديل بعض فقرات القانــون ليتالءم مع متطلبات 

هذه الفئة«. 

وفيما يتعلق بموقف الوزارة من عمالة األطفال أشار 
العقابــي إىل أن »وزارة العمل لديهــا وحدة مكافحة 
عمالــة االطفال يف قســم التفتيش وهــذه الوحدة 
مهمتها توعية أصحاب العمل بعدم استخدام االطفال 
للعمل، باالضافة اىل تقديم الشــكاوى بحق املخالفن 
من اصحاب العمل الذين يقومون بتشــغيل االطفال، 
واملســاعدة يف اعادة االطفال اىل الدراسة مع شمول 
عائلة الطفل براتب الرعاية بعد اســتحصال موافقة 

الوزير«.

سكان قرى كركوك المهدمة يطالبون الحكومة والبرلمان بأعادة اعمار منازلهم

المالية النيابية توصي بإيجاد أساليب ضغط تدفع الموظفين لتلقي اللقاح !

زيادة راتب المعين المتفرغ... تصريحات دون تنفيذ !

شر البلية ما يضحك...

املراقب العراقي/ متابعة...
شح املياه وانخفاض مناســيبها يف نهر دياىل، 
واألنهار املتفرعة عنه، دفع بالعديد من أصحاب 
دياىل،  محافظة  يف  الزراعية  واألرايض  البساتن 
أراضيهم،  إىل تجريف مســاحات كبرية مــن 

استعداداً لبيعها كقطع سكنية.
ومن املؤكد فإن محافظة ديــاىل هي من اكثر 
املحافظــات تعرضــا للجفاف، بســبب قلة 

امليــاه من دول املنبع، ألن اغلــب مصادر مياه 
املحافظة هي من خارج العراق، إال أن مســألة 
تجريف البساتن خطوة ليست صحية، بحسب 
مختصن، وســترتك اثارا ســلبية عىل الواقع 

البيئي ملدينة الربتقال.
من جانبــه، يقول مدير البيئة يف املحافظة عبد 
الله الشمري إن »موضوع تجريف البساتن أخذ 
نطاقا واســعا لدى أصحاب األرايض الزراعية، 

بحجة شح املياه، وبسبب الحرائق التي تحدث 
للبساتن باســتمرار«، الفتا اىل أن »قسما من 
هذه الحرائــق متعمد، والقســم االخر يحدث 
بسبب ارتفاع درجات الحرارة يف فصل الصيف، 
وأن الحريــق املتعمــد يعود لرغبــة أصحاب 
األرايض بتحويلها اىل مناطق سكنية وتقسيمها 

وبيعها«. 
فيما يقول املواطن أبو أحمد، صاحب بستان، إن 

»تجريف البساتن يشكل رضرا عىل الدولة وعىل 
املواطنن يف الوقت نفسه«، موضحا، أن »الوارد 
الذي تطرحه البساتن واملزارع من الثمار ينفع 
املواطنن، ألنه ذو نوعية جيدة ومرغوبة، ومن 

ذلك الحمضيات والرمان وغريها«.
من ناحيته أشار املواطن حسن شاكر، صاحب 
بســتان، أيضا، إىل أن »بســتانه يقع يف مكان 
مرتفع جدا عن مصــادر املياه، وبعد انخفاض 

مناســيب املياه يف االنهار، بــذل جهودا كبرية 
إليصال املياه للبستان دون جدوى«.

وأضاف، أنه »اضطر لبيع بســتانه، وأن الذي 
اشــرتاه، قام بتجريفه وتقسيمه، وتحويله اىل 

قطع اراض سكنية، باعها عىل املواطنن«. 
ومن جانبــه لفت مدير الزراعــة يف املحافظة 
حسن خضري، إىل أن »شح املياه يف املحافظة، لم 
يكن سببا رئيسا يف تجريف البساتن واملزارع، 

ألن شح املياه لم يكن موجودا قبل موسمن«.
وأضــاف، أن »تجريــف البســاتن واألرايض 
الزراعية كان يتم العمــل به من قبل املزارعن 
قبــل ازمة امليــاه، وأن ســبب التجريف يأتي 
من اجل تحقيق مكاســب ماديــة«، مؤكدا أن 
»البســاتن التي تقع داخل املــدن او القريبة 
منها، تم تحويلها اىل مناطق ســكنية، وبيعت 

بأسعار عالية قبل ازمة شح املياه«.

شــح الميــاه يدفــع مزارعــي ديالــى لتجريــف بساتينهــم !
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4 عـادات غـذائية تضعف جهــاز المنـاعـة
يع�د األداء الس�ليم لجه�از املناع�ة أمرًا 
مهًم�ا للغاي�ة، خاص�ة اآلن بع�د ظهور 
س�االت جديدة من الفريوس�ات بوترية 

تنذر بالخطر.
وتعتمد مناعة اإلنس�ان ع�ى العديد من 
العوامل، بما يف ذلك ما يأكله بانتظام. يف 
بع�ض األحيان، ال تس�اعد عادات الناس 
الغذائية عى اإلطاق يف تقوية مناعتهم، 
ب�ل عى العكس من ذلك، تضعفها فقط. 
يع�دد موقع »ري�دوس« ال�رويس بعض 

هذه العادات.
الكثري من امللح:

قل�ة من الن�اس يمكنهم تن�اول الطعام 
دون ملح ع�ى اإلطاق، وال ب�أس بذلك. 
لكن الصوديوم الزائد يف الجس�م بس�بب 
اإلفراط يف تناول األطعمة املالحة هو أمر 
يسء. يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم 
واحتب�اس الس�وائل. باإلضاف�ة إىل ذلك، 
عندما تفرز الكى امللح الزائد، فإنها تقلل 
من قدرة الجسم عى محاربة االلتهابات 

البكتريية.
االستهاك املفرط للسكر:

وجدت دراسة نرشت يف املجلة األمريكية
 The American Journal of Clinical
يف  يتس�بب  الس�كر  أن    Nutrition
انخف�اض ق�درة الخاي�ا املناعي�ة ع�ى 
محارب�ة البكترييا. لذل�ك، ال تأكل الكثري 
من الحلويات. إن تقليل الس�كر املضاف 
يحس�ن  ال  الغذائ�ي  نظام�ك  يف  الزائ�د 
الصح�ة البدني�ة فحس�ب، ب�ل يحس�ن 

الصحة العقلية أيًضا.
الكافيني الزائد:

يمكن أن تكون القهوة والش�اي مفيدين 
جًدا للجس�م، ولكن باعتدال فقط. رشب 
ع�رشة أكواب م�ن املرشوب�ات املحتوية 

ع�ى الكافي�ني يومًي�ا 
يمك�ن أن يضع�ف جهاز 
املناعة ويع�زز االلتهاب. 

وذل�ك ألن الكافيني يضعف نوعية النوم، 
وتؤثر قلة النوم بدورها س�لًبا عى عمل 
الجس�م بأكمل�ه. تجن�ب رشب الش�اي 
والقهوة قب�ل النوم بأربع س�اعات عى 

األقل.
نقص األلياف يف النظام الغذائي:

تدعم األلياف الهضم الجيد وتس�اعد عى 
تغيري تركيبة البكترييا املعوية التي تعتمد 

مناعتنا  عليه����ا 
بشكل كبري. أفضل 
طريق����ة لزي�ادة 
كمي�ة األلياف الت�ي تتناولها ه�ي تناول 

املزي�د م�ن  الخ�روات والفواكه 
والحب�وب الكاملة والبقوليات 

واملكرسات والبذور. ومع 
التقليل  يج�ب  ذلك، 

تن�اول  م�ن 
ألطعمة  ا

ملصنع���������ة  ا
األطعم��ة  مث���ل 
الجاه��زة والنقانق 
البطاطس  ورقائ�ق 

والحلويات.

علماء: مرض الزهايمر 
على وشك النهاية

نج�ح علم�اء يف عك�س فق�دان الذاكرة 
املرتبط بالعمر لدى الفرئان يف اكتش�اف 
يحتم�ل أن يك�ون رائدا يف ع�اج مرض 
ألزهايمر.ووجد باحث�ون من كامربيدج 
وLeeds، عاج�ا لم يوق�ف فقط تدهور 
الذاك�رة املرتب�ط بالعمر ل�دى الفرئان، 
ولكن�ه نج�ح يف عكس�ه. ويقول�ون إن 
اكتش�افهم قد يؤدي إىل تطوير عاجات 
للمس�اعدة يف من�ع فق�دان الذاكرة لدى 

األشخاص مع تقدمهم يف السن.
وعى الرغ�م من أن البح�ث األويل أجري 
ع�ى الف�رئان، إال أن�ه يمكن اس�تخدام 
اآللية نفس�ها أيض�ا لدى الب�رش، حيث 
يف  املوج�ودة  والهي�اكل  الجزيئ�ات  أن 
الدم�اغ البرشي ه�ي نفس�ها املوجودة 
الت�ي  الدراس�ة،  القوارض.ونظ�رت  يف 
خضع�ت للمراجع�ة ون�رشت يف مجل�ة 
Molecular Psychiatry، يف التغ�ريات يف 
املصفوف�ة خ�ارج الخلية للدم�اغ والتي 
أدت إىل فق�����دان 
املرتبط  الذاكرة 
بالشيخوخة.
ووج�����د 
الباحث�ون 
طريق���ة 
ة  عد للمسا
عك�س  يف 
ه�����ذه 

التغيريات باس�تخدام العاجات الجينية، 
ويعتق�دون أن�ه ق�د يك�ون م�ن املمكن 
من�ع البرش م�ن تطوير فق�دان الذاكرة 
يف حياته�م الاحقة.وع�ن طري�ق زيادة 
ش�وندروتن  6-كربيت�ات  مس�تويات 
الناق�ل  ذاك�رة  باس�تخدام   ،)C6S(
الف�ريويس، تم�ت اس�تعادة مس�تويات 
اللدون�ة إىل مس�تويات مماثل�ة للفرئان 
الس�ليمة.وفحصت ش�بكات م�ا ح�ول 
هي�اكل  وه�ي   ،)PNNs( العصبون�ات 
تحت�وي عى كربيت�ات ش�وندروتن عى 
يف  تورط�ت  الت�ي  العصبون�ات  س�طح 

التحكم يف املرونة العصبية والذاكرة.
وي�ؤدي تقلي�ل C6S املرتب�ط بالعمر إىل 
زي�ادة تثبيط PNNs.وفح�ص الباحثون 
الف�رئان البالغ�ة م�ن العمر 20 ش�هرا، 
حيث تب�نينّ أنها أظهرت عجزا يف ذاكرتها 
مقارنة بالفرئان األصغر س�نا التي يبلغ 

عمرها ستة أشهر.
ويتضمن أحد األمثلة عى أحد االختبارات 
املس�تخدمة، قدرة الف�رئان عى التعرف 

عى يشء ما.
وُوض�ع الفأر يف بداية متاهة عى ش�كل 
ح�رف Y، مع تركه الستكش�اف كائنني 
متطابقني يف نهاي�ة الذراعني.وبعد فرتة 
وجي�زة، ُوض�ع م�رة أخ�رى يف املتاهة، 
ولكن هذه امل�رة احتوت ذراع واحدة عى 
كائ�ن جديد بينم�ا احت�وت األخرى عى 
نس�خة من الكائن املكرر.وقاس الفريق 
بعد ذلك مقدار الوقت الذي يقضيه الفأر 
يف استكش�اف كل كائن. واس�ُتخدم 
الف�رئان  ع�ى  ف�ريويس«  »ناق�ل 
املس�نة، وه�و فريوس ق�ادر عى 
إع�ادة تكوين كمي�ة 6 كربيتات 

.PNNS شوندروتن إىل

دراسة: لقاح سينوفارم يوفر 
حماية ضعيفة لكبار السن

تش�ري دراس�ة جدي�دة إىل أن لق�اح س�ينوفارم يوفر حماي�ة ضعيفة من 
فريوس كورونا بني كبار الس�ن.وأجريت دراسة استقصائية لعينات الدم 
املأخ�وذة م�ن 450 ش�خًصا يف املجر بعد أس�بوعني عى األق�ل من إعطاء 
جرع�ة س�ينوفارم الثانية.وتب�نينّ أن أن 90٪ ممن تق�ل أعمارهم عن 50 
عاًما طوروا أجساًما مضادة واقية. لكن النسبة انخفضت مع تقدم العمر
رفضت لجنة الصحة الوطنية الصينية التعليق عى الدراس�ة تشري دراسة 
جدي�دة إىل أن لقاح س�ينوفارم يوفر حماية ضعيفة م�ن فريوس كورونا 
بني كبار الس�ن، مما يثري تس�اؤالت لعرشات البل�دان التي أعطت جرعات 
من هذا اللقاح للفئات األكثر ضعًفا.ووجدت دراس�ة استقصائية لعينات 
ال�دم املأخ�وذة م�ن 450 ش�خًصا يف املج�ر بعد أس�بوعني ع�ى األقل من 
إعطاء جرعة س�ينوفارم الثانية أن 90٪ ممن تقل أعمارهم عن 50 عاًما 
طوروا أجس�اًما مضادة واقية. لكن النس�بة انخفضت مع تقدم العمر، و 
50٪ مم�ن تجاوزوا الثمان�ني من العمر لم يكن لديه�م أي يشء.وتم نرش 
الدراس�ة التي أجراها باحث�ان مجريان عى اإلنرتنت هذا األس�بوع ولكن 

ل�م يراجعها علماء آخرون بعد.وقال جني دونج يان، عالم الفريوس�ات 
بجامع�ة هون�غ كون�غ، وال�ذي لم يك�ن مش�ارًكا يف 

الدراس�ة: “هذا أمر مقل�ق للغاية ألن 
هؤالء األشخاص، املعرضني لخطر 

كبري، لديهم اس�تجابة 
لألجس�ام  ضعيف�ة 

املضادة”.

وفاة طفلة تبلغ 10 سنوات بالطاعون بوالية 
كولورادو األمريكية بسبب »البراغيث«

توفي�ت فت�اة تبل�غ م�ن العمر 
10 س�نوات بس�بب الطاع�ون 
يف والي�ة كول�ورادو األمريكية، 
وتحدث حاالت الطاعون أحياًنا 
يف الوالي�ات املتح�دة لك�ن هذه 
الفت�اة كان�ت واح�دة م�ن أوىل 
الح�االت املميتة منذ عام 2015 
حي�ث ينتق�ل املرض ع�ادة عن 
طري�ق لدغة الرباغي�ث ويمكن 

عاجه باملضادات الحيوية.
 insider ووفق�ا لتقرير ملوق�ع 
، أصيب�ت فتاة تبلغ م�ن العمر 
10 س�نوات بالطاعون وتوفيت 
يف كولورادو وكانت وفاتها هي 
األوىل يف الوالي�ة التي ُتنس�ب إىل 
الطاعون منذ ست سنوات، عى 
الرغم م�ن أنه غالًبا ما ُينظر إىل 
الطاع�ون ع�ى أنه م�رض من 
أم�راض امل�ايض، إال أن الحاالت 
يف  تظه�ر  ت�زال  ال  املتفرق�ة 
املناط�ق الريفية بغرب الواليات 

املتحدة.
وكان�ت آخ�ر م�رة م�ات فيها 
يف  الطاع�ون  بس�بب  ش�خص 
الواليات املتح�دة كانت الصيف 
امل�ايض يف نيو مكس�يكو أحدث 
وفيات الطاعون التي س�جلتها 
ملكافح�ة  األمريكي�ة  املراك�ز 
األم�راض والوقاية منها حدثت 
ت�ويف  عندم�ا   ،  2015 ع�ام  يف 
أربعة أش�خاص وأثبت 16 أنهم 

مصابون بالطاعون.

تناول التمر  بكمية محدودة يحمي مرضى السكري من االعتالل العصبي
التم�ر ع�ى نس�بة عالي�ة م�ن األلي�اف  يحت�وي 
والفوس�فور والبوتاس�يوم والصوديوم والزنك، كما 
أن�ه يخلو من الدهون والكوليس�رتول، لذا قد يكون 
تناول�ه خي�ار صحي�ا وينعكس عى صحة جس�دك 
بجان�ب أنه يحمي�ك من العديد م�ن األمراض، لكن 
يرتدد مرىض الس�كرى بش�أن تناوله خوفا 
م�ن ارتف�اع مس�تويات الس�كر بال�دم 
وح�دوث مضاعف�ات صحي�ة، ألن�ه 
نس�بة  عى  يحت�وى 
عالية من الس�كر 
الفركتوز  مث�ل 
ز  و لس�كر ا و

والجلوكوز.
وطبق�ا لتقرير نرش يف 
موق�ع »تايمز أوف اندي�ا«، يحتوي كوب 

التمر عى 415 س�عرة حراري�ة، و110 جرامات من 
الكربوهيدرات، وحوايل 95 جراًما من الس�كر والتي 
تس�اوي 23 ملعقة صغرية من السكر، لذا يجب عى 
مرىض السكري تناول التمر ولكن بكميات محدودة، 
مع رضورة تجنب خلط التمر بأطعمة صحية أخرى 
مثل املكرسات أو العس�ل والتي تزيد من مس�تويات 
الس�كريات داخل الجس�م وبالتايل تؤثر عى هرمون 

األنسولني.
وح�ذر التقري�ر م�رىض الس�كري من تن�اول كمية 
التزي�د ع�ن 15 جراًم�ا م�ن التم�ر حت�ى ال يحدث 

مضاعفات خطرية.
وح�دد الخ�رباء بع�ض الفوائ�د التي يحص�ل عليها 

مرىض السكرى عند تناول التمر وهى كالتايل:
�� خايل من الدهون:

يج�ب ع�ى مرىض الس�كري الس�يطرة ع�ى الوزن 

عند مرىض الس�كري، ل�ذا يمكنك تناوله للس�يطرة 
ع�ى الجوع، كما أنه يحت�وى عى العديد من املعادن 
املوج�ودة املفي�دة لحماي�ة الجس�م م�ن األمراض، 
خاصة معدن الزن�ك الهام لزيادة إنتاج األنس�ولني، 

وبالتايل  تنظيم مستويات السكر يف الجسم .
�� غني بفيتامني أ

فيتامني أ يحمي الجسم من الجذور الحرة، ويحسن 
الرؤي�ة، ويق�وي جه�از املناع�ة، كم�ا أن�ه مضاد 
لألكس�دة، لذا يقل�ل من خطر اإلصاب�ة بالعمى لدى 

مرىض السكر عى املدى الطويل.
�� الوقاية من مرض االعتال العصبي:

تكوي�ن  يف  دوًرا  الجس�م  يف   3 ب  فيتام�ني  يلع�ب 
اإلنزيمات والتمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون 
والربوتين�ات الطبيعي�ة، التي تس�هم يف الوقاية من 

االعتال العصبي املبكر.

متى يمكن أن يحدث تجلط الدم عند المتعافين من كوفيد19-؟
أندري�ه  ال�رويس  والصيدالن�ي  الطبي�ب  أك�د   
م�ن  ال�دم  تجلط�ات  تكوي�ن  أن  كوندراخ�ني، 
املضاعفات املحتملة مل�رض كوفيد-19، ويمكن 
أن يك�ون تكوي�ن جلط�ات الدم عملي�ة خطرية 

للغاية.
وق�ال يف مقابل�ة مع موق�ع »لينتا.رو« 

الرويس: »يمكن أن تؤدي إىل سكتات 
ونوبات  قلبية دماغية 

حتى بعد الش�فاء من فريوس كورونا«.وفًقا له، 
فإن خط�ر اإلصاب�ة بتجلط الدم لدى الش�خص 
ال�ذي تع�اىف م�ن كورون�ا يظل مل�دة ش�هر بعد 
الش�فاء. ب�ادئ ذي ب�دء، ه�ذا الخط�ر مرتف�ع 
بالنس�بة لألش�خاص الذين يعانون م�ن الدوايل، 
والته�اب الوري�د الخث�اري، والرجف�ان األذي�ن، 
والبواس�ري، وم�ن املهم بش�كل خاص بالنس�بة 
لهم مراقبة صحتهم طوال هذا الوقت. بالنس�بة 

لألش�خاص الذين تم نقلهم إىل املستشفى بسبب 
م�رض كوفيد، يج�ب أن يقوم�وا  باختبار تخثر 

الدم بعد الخروج من املستشفى.
وقال الطبيب: »إذا كانت املؤرشات يف البداية أعى 
م�ن الطبيعية، فيج�ب تناول أدوية تس�ييل الدم 
حتى تعود الحالة إىل طبيعتها. يف بعض الحاالت، 

يجب تكرار التحليل«.
أيًضا، من ب�ني طرق الحماية من تجلط الدم بعد 

ف�ريوس كورونا، اس�تخدام عقاق�ري منع تجلط 
الدم. أدوية مجموع�ة الهيبارين أو أدوية التخثر 

الفموية الجديدة«.
وأكد كوندراخني أن تناول األس�ربين لهذا الغرض 
غري فعال.باإلضافة إىل ذلك، من املهم رشب كمية 
كافي�ة م�ن امل�اء ملنع تجل�ط الدم. تس�اعد هذه 
الطريق�ة البس�يطة ع�ى منع تجل�ط الدم وهي 

مفيدة بشكل خاص يف الطقس الحار.

3 أنواع من السرطان قد تختفي
 في العقود المقبلة

أفاد خرباء منظمة الصحة العاملية بأن البرشية 
لديه�ا كل الف�رص للتغل�ب عى عدة أن�واع من 
الرسط�ان يف العق�ود املقبلة.وتكش�ف وكال�ة 
»سبوتنيك« يف هذا التقرير عن أنواع الرسطانات، 

التي ستصبح شيئا من املايض وملاذا
رسطان الرحم

يف نهاي�ة ش�هر أي�ار، تحدث�ت ممثل�ة منظمة 
الصح�ة العاملية ميليت�ا فوجنوفيتش يف منتدى 
موس�كو ل�ألورام، قائل�ة إن البرشية ل�ن تهزم 
الرسط�ان يف غض�ون ع�رش س�نوات، لكنه�ا 
بالتأكي�د س�تتأقلم م�ع بع�ض أنواع�ه. وفوق 
كل يشء، يق�رتب الط�ب العامل�ي م�ن هزيم�ة 
رسط�ان عنق الرح�م، والذي يعت�رب اليوم رابع 
أكثر األمراض ش�يوًعا بني النس�اء. يتم تسجيل 
أكثر من 570 ألف حالة جديدة يف العالم سنويا، 
ويتس�بب هذا النوع م�ن الرسطان يف 7.5 ٪ من 

الوفيات الناجمة عن األورام الخبيثة.
يف الوق�ت نفس�ه، تمت دراس�ة املرض نفس�ه 
جيًدا، وتم تطوير لق�اح آمن وفعال ضد العامل 
املسبب له، وهو فريوس الورم الحليمي البرشي 
)HPV(، حي�ث أظه�رت العدي�د م�ن التجارب 
النس�اء  يف  املنفصل�ة:  والدراس�ات  الرسيري�ة 
اللوات�ي تم تطعيمهن به يف س�ن 12-13، وبعد 
عرش سنوات ال توجد أمراض رسطانية أو أورام 

عنق الرحم.

رسطان الدم:
عملي�ا ال توج�د آثار جانبي�ة للقاح باس�تثناء 
أعراض عصبية طفيفة والصداع، الذي يس�جل 
فق�ط عن�د أربعة فقط م�ن مائة أل�ف فتاة تم 

تطعيمها باللقاح.
رسطان الرئة:

أن  العاملي�ة  الصح�ة  منظم�ة  خ�رباء  يعتق�د 
االنتص�ار عى رسط�ان الرئة ليس بعي�د املنال 

برشط اإلقاع التام عن التدخني.
وفًق�ا للوكال�ة الدولية ألبح�اث الرسطان، فإن 
رسط�ان الرئة هو ثاني أكث�ر أنواع الرسطانات 
ش�يوًعا، إذ يتأث�ر الرج�ال بش�كل خ�اص: من 

بينهم  18 يف املئة من الوفيات ناتجة عن هذا.

تعرف على بدائل خاصة لخفض 
ضغط الدم بدون دواء

ت�رى ماري�ا بويارينوف�ا، طبيبة 
العلم�ي  املخت�رب  م�ن  القل�ب 
لوبائي�ات األم�راض غ�ري املعدية 
أن  ال�رويس،  أملاس�وف  ملعه�د 
مش�اكل ضغط ال�دم يمكن حلها 
ب�دون دواء.وأش�ارت إىل أن أه�م 
عامل يؤث�ر عى ضغ�ط الدم هو 
ال�وزن الزائ�د، مذك�رة أن البدانة 
تس�فر عن تغريات يف عمل جهاز 
الغدد الصم�اء والجهاز العصبي، 
مما ي�ؤدي إىل ارتفاع ضغط الدم. 
وإضافة إىل ذلك يؤثر الوزن الزائد 
سلبا عى مستويات الكوليسرتول 
والسكر يف الدم. ولتخفيض الوزن 
م�ن ال�روري تقلي�ل محت�وى 
الس�عرات الحراري�ة يف الطع�ام، 
وكذل�ك الحفاظ عى ت�وازن املاء 
يف الجس�م. ويف الوق�ت ذات�ه ل�م 
توص الطبيب�ة باملبالغة يف تناول 
املاء مل�رىض ارتفاع ضغ�ط الدم. 
ودقق�ت أن املع�دل اليوم�ي يبلغ 
1.8 ل�رت من الس�وائل يف الش�تاء 

و2.3 لرت يف الصيف.
ه�ذا ودع�ت الطبيب�ة إىل تقلي�ل 
تناول امللح )ال أكثر من 5 غرامات 

يومي�ا(، مضيفة أنه م�ن املمكن 
مث�ل  أخ�رى  بتواب�ل  اس�تبداله 
الكرك�م والثوم والهيل. وش�ددت 
ع�ى أهمي�ة التخ�ي ع�ن تناول 
املنتجات املخللة والسمك املدخن 
اس�تبعاد  إىل  داعي�ة  والس�جق، 
العصائ�ر والحلوي�ات والزب�ادي 
والخث�ارة م�ن النظ�ام الغذائي، 
بس�بب احتوائها عى نسبة عالية 

من السكر.
تن�اول  يف  اإلف�راط  أن  وذك�رت 
إىل  ي�ؤدي  أن  يمك�ن  الكافي�ني 

ارتفاع ضغط الدم.
ذل�ك  »بالرغ�م م�ن  وأوضح�ت: 

األخ�رية ع�ى  املعلوم�ات  فت�دل 
أن القه�وة تؤث�ر إيجابي�ا ومل�دة 
طويلة عى نظام القلب واألوعية 
الدموي�ة. ولذلك أويص ملن يرشب 
القه�وة دائما بق�ر تناوله عى 
ك�وب أو كوب�ني فق�ط يف اليوم. 
وب�دال من القه�وة يمك�ن تناول 
ش�اي األعشاب والش�اي األحمر 

أو  والهندب�����اء 
امل�اء  أو  ال�كاكاو 

العادي«.
التماري�ن  أن  وأضاف�ت 

الهوائي�ة مثل رك�وب الدراجات 
والس�باحة وامليش الرسيع مفيدة 
ملرىض ارتفاع ضغط الدم، مشددة 
ع�ى أن ش�دة ه�ذه التماري�ن ال 
يج�ب أن تتج�اوز 5 س�اعات يف 
األس�بوع وذلك باإلضافة إىل عدد 

من تمارين القوة.
إىل  أيض�ا  األخصائي�ة  وأش�ارت 
أهمية النوم الصحي )8 س�اعات 
ع�ى األق�ل(، محث�ة ع�ى ضبط 
مس�توى التوت�ر، وإال ف�إن الدم 
مش�بع بالهرمونات الت�ي ترفع 

ضغط الدم.
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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

أعلن علمــاء إحاثة أرجنتينيون الخميس اكتشــاف 
أكثر من 160 بيضة متحجــرة لطيور من حقبة ما 
قبل التاريخ بنتيجة أشغال يف حرم جامعي بمقاطعة 

نيوكوين يف منطقة باتاغونيا )جنوب األرجنتني(.
وقالت عاملة املتحجرات دومينيكا ســانتوس لوكالة 
فرانس برس »وجدنــا حقالً كامالً يحــوي بيوضاً 
متحجرة لطيور تتميز ببيوض يــراوح حجمها بني 
أن هذه  خمسة وســبعة ســنتيمرتات«. وأوضحت 

البيوض »تعود إىل 85 مليون سنة«.
واكُتشــفت هذه املتحجرات خالل أعمــال تجديد يف 

جامعة ال كوماهيو الواقعة يف منطقة يعود تاريخها 
إىل حقبة الدهر الوســيط، عىل بعد 1100 كيلومرت إىل 

الجنوب من بوينس آيرس.
ويعمل فريق علماء من الجامعة منذ أسابيع يف موازاة 
أشــغال التجديد الجارية عىل االعتناء بأية متحجرات 

يحتمل اكتشافها يف املوقع.
وتابعــت العاملة قائلــة »علمنا بوجــود آثار بيوض 
وعندما بدأ العمل جئنا ملراقبة املوقع ووجدنا أكثر من 

160 بيضة«.
وحصل االكتشاف عىل بعد عرشات األمتار من متحف 

العلوم الطبيعية يف الجامعة.
أما طالب الجيولوجيا داريو جوليان لوبيز فقال »نحن 
برصاحة متحمســون جداً، إذ ال يتوافر يف األرجنتني 
حرم جامعي يحوي مثل هذا الكــم الكبري من املواد 
األحفورية«. وأضاف »وضعنا متميز ألن املتحف يقع 
أيضاً يف الحرم الجامعي ومن الرائع أن نكون قادرين 

عىل جمع املتحجرات ونقلها إىل متحف الجامعة«.
ورشح عالــم اإلحاثــة يف املتحف خــوان بورفريي 
البيوض »عائدة  أن  باالستناد عىل دراسات ســابقة 
إىل مجموعة من الطيور تســمى إنانتيورنيثس كانت 

شائعة جداً يف العرص الطباشريي« املمتد ما بني 145 
و66 مليون سنة قبل العرص الحايل.

العصور  وتعترب األرجنتــني غنية باملتحجــرات من 
والطباشريي(  والجورايس  )الرتيايس  املهيمنة  الثالثة 
الواقعة ضمن حقبة الدهر الوســيط، واكُتشف فيها 
أشــخاص مختلفون عن أولئــك املوجودين يف نصف 

الكرة الشمايل.
وتقع أهم مواقع متحجرات الديناصورات يف باتاغونيا 
)جنــوب األرجنتني( ويف مقاطعتي الريوخا وســان 

خوان الغربيتني ومقاطعة سالتا يف الشمال.

ذكرت تقارير إعالمية أن سجينني بأحد السجون 
السويدية احتجزا حارسني كرهائن .

وذكرت وكالة األنباء »تــي تي« ومحطة اإلذاعة 
»إس يف تي« ووسائل إعالم سويدية أخرى أنهما 
تحصنا يف غرفة حراسة يف سجن هالبي، عىل بعد 

حوايل 100 كيلومرت غرب ستوكهولم.
بحسب التقرير، قام السجينان بتغطية كامريات 
املراقبة وطالبا بطائرة مروحية، وذكرت صحيفة 
»افتونبالديــت« أن التقارير أفادت بأن الرهينتني 
رجل وامرأة بينما كان الخاطفان مدانني بالقتل. 

وترددت تقارير أنهما كانا مســلحني بشــفرات 
حالقة.

ويف فــرتة ما بعــد الظهر، وفًقــا إلذاعة إس يف 
الســجينان  طالب  »افتونبالديت«  وصحيفة  تي 
بــرورة حصول جميــع النــزالء العرشين يف 
جناحهما عىل البيتــزا وعليها طبقة من الكباب، 

ويف املقابل يمكن إطالق رساح رهينة واحد.
وبعد ذلــك بوقت قصري، أظهــرت صور ضباط 

رشطة وهم يضعون عدة علب بيتزا يف سيارة.
 وأكد مطعم البيتزا لوكالة »تي تي » أنه تم أخذ 20 

بيتزا بالكباب. وقالت الرشطة يف البداية فقط إن 
عملية كبرية كانت تجري يف السجن وأن ضباًطا 
لهم صالحيات خاصة كانوا يف املوقع. ويف فرتة ما 
بعد الظهر، أكدوا عــىل موقعهم عىل اإلنرتنت أن 
السجينني تحصنا يف غرفة يوجد بها حارسان من 

حراس السجن. وقد بدأ التحقيق يف االختطاف.
ويحتوي ســجن هالبي عىل 98 مكاًنا يف الدرجة 
األمنية األوىل، وهو أعىل مســتوى أمني للسجون 
الســويدية وفقا ملصلحة التفتيش السويدية عىل 

السجون.

العثور على »160« بيضة متحجرة تعود لـ »85« مليون عام !

بيتزا الكباب مقابل اإلفراج عن الحرس الرهائن في سجن سويدي

طوَّر فريــق بحثي تقــوده وكالة الفضاء 
األمريكية )ناسا( نظاماً »فريداً« لتتبع إزالة 

الغابات بواسطة األقمار االصطناعية.
إىل تجنب  النظام  أن يــؤدي  الفريق  ويأمل 
وصول أدغال العالم اآلخذة يف االنكماش إىل 

نقطة حرجة.
الضعف  »مؤرش  وضــع  يف  الخطة  وتتمثل 
املــداري« الجديد لتعزيز »اإلنــذار املبكر« 

بشأن الغابات املطرية التي تواجه الدمار.
ووفقاً لساسان ســاتيش من مخترب الدفع 
النفاث التابع لوكالة »ناسا«، فإن »الجفاف 

املتكــرر وارتفاع درجة الحرارة ومواســم 
الجفاف األطول، إىل جانب الضغوط املتزايدة 
الناجمــة عن إزالة الغابــات وتدهورها يف 
العقدين املاضيــني، كل هذه العوامل دفعت 
الغابــات املطــرية االســتوائية إىل نقطة 

حرجة«.
ولتجاوز »العقبــات« الناجمة عن االعتماد 
النظام  يســتخدم  املحلية،  البيانــات  عىل 
الجديد عمليات الرصــد عن طريق األقمار 
لتســهيل  األخرية  العقود  من  االصطناعية 
الصــورة الكربى حول »كيــف وأين يمكن 

الوصول إىل نقاط التحول«.
ويبــدو أن األدغــال يف األمريكتــني أكثر 
حساســية للتقلبــات املناخيــة، يف حني 
تراجعت الغابات يف آســيا بسبب االستيالء 
عــىل األرايض واملزارع، مثل مــزارع زيت 

النخيل الشاسعة يف إندونيسيا وماليزيا.
أكثر  إفريقيا  يف  املطــرية  الغابــات  وتبدو 
إىل »تغري  »مرونة«، ويرجــع ذلك جزئيــاً 

استخدام األرايض عىل نطاق أصغر«.
وتم نرش أبحــاث الفريق، بدعم من جمعية 
اليوم، يف  ناشيونال جيوجرافيك وروليكس، 

مجلة »أرض واحدة«.
وتهدف إىل حث العلماء وصناع السياســات 
عىل »االســتفادة من املؤرش لتقييم ضعف 
مــوارد الغابــات املطرية بشــكل منهجي 

وتطوير حلول قائمة عىل الطبيعة«.
وجــاء تحذيــر منفصــل هذا األســبوع 
الربية  الحيــاة  الحفاظ عىل  من جمعيــة 
والصندوق العاملي للطبيعــة، الذي قال إن 
20% من أدغال العالم تتداخل مع امتيازات 
األرايض املمنوحــة للنفط والتعدين وغريها 

من »الصناعات االستخراجية«.

»ناســا« تطــور نظامــًا يعمــل باألقمــار
االصطناعيـة إلبطـاء إزالـة الغابـات

اقتحم فأر جلســة برملان إقليــم األندلس، الذي 
يتمتع بحكم ذاتي جنوب إسبانيا.

وتســبب الفأر يف حالة من الفوىض والهلع خالل 
جلسة الربملان، مما أدى ببعض النواب إىل الوقوف 
عىل الكرايس. وظهر يف الفيديو، الذي نرشته عدة 
الجلسة  صفحات ومواقع اجتماعية، كيف كانت 
تسري بشكل طبيعي بينما كانت املتحدثة اإلقليمية 
مارتا بوسكيه تلقي كلمتها، قبل أن تصاب بهلع 

وذهول مفاجئ بعدما رصدت الفأر، الذي قال عنه 
شهود عيان إن حجمه كان ضخما.

وجاء اقتحام الفأر للجلسة بالتزامن مع استعداد 
املرشعــني للتصويــت عــىل تعيني السياســية 
االشرتاكية ســوزانا دياز يف مجلس الشيوخ عن 

منطقة جنوب إسبانيا.
وبمجرد انتهاء الضجة، عاد النواب إىل التصويت، 
حيث تمت املوافقة عىل سوزانا يف مجلس الشيوخ.

ضبط رجل إندونييس مصاب بفريوس كورونا عىل 
متن رحلة جوية بعد أن صعد إىل الطائرة متخفيا 
بثياب امرأة، وارتدى الرجــل نقابا، وكان يحمل 

جواز سفر زوجته.
وأثار الرجل الشــكوك حني بدل مالبســه Hثناء 
الرحلة، مما أثار شــكوك إحدى املضيفات فبلغت 

طاقم الطائرة.
وكشــفت الرشطة للصحافيني إنها ألقت القبض 
عىل الرجل بعد هبــوط الطائرة وأخضع لفحص 
اكتشــاف إصابته طلب منه عزل  كورونا، وبعد 
نفســه. وفقاً لـ »بي بي يس«  ويأتي هذا الحادث 

وســط قيود صارمــة مفروضة عىل الســفر يف 
إندونيســيا التي اصبحت بؤرة للفريوس يف آسيا، 

حيث سجلت فيها مؤخرا 50 ألف إصابة يوميا.
وقد اكتظت املستشــفيات باملصابني يف األسابيع 
األخــرية وعانت من نقــص يف التجهيزات ومنها 
األوكســجني. وأصيب ما يقارب ثالثة ماليني من 
ســكان البالد بالفريوس وتويف أكثر من 72 ألف 

شخص نتيجة العدوى.
ويرجع االنتشــار الكبري للفريوس إىل بطء عملية 
لفصيل  الرسيع  واالنتشــار  املرض  التطعيم ضد 

دلتا.

كشــف صياد رويس عن مجموعتــه األخرية من 
الفضائية،  بالكائنات  الشبيهة  البحرية  املخلوقات 
التي سحبها من أعماق املحيط، والتي تبدو وكأنها 
كوابيس. يبحث رومان فيدورتســوف ) 39 عاًما( 
عن ســمك القد والحدوق واملاكريل بسفينة الصيد 
التجارية، وأحياًنا األسماك املوجودة عىل عمق ألف 

مرت تحت السطح البحر )3300 قدم(.
وعند القيام بذلك، يقوم الصياد املقيم يف مورمانسك 
بالبحث عن مجموعة متنوعة من الكائنات البحرية 

ذات املظهر الغريب.
وقد اندهش فيدورتسوف من بعض املخلوقات التي 
اصطادها يف منطقة الشــفق باملحيط لدرجة أنه 
قام بتصويرها، ما خلق ضجة كبرية عىل اإلنرتنت.

فأر يقتحم جلسة برلمان اقليم
االندلس ويثير الفوضى

مصاب بكورونا يرتدي النقاب وينتحل 
شخصية زوجته ليصعد طائرة

صياد روسي يصطاد مخلوقات بحرية غريبة

علماء يرصدون والدة
قمر لكوكب بعيد

تمكن العلمــاء من رصد منطقة تتشــكل فيها أقمار حول 
كوكب خارج نظامنا الشميس، وهي عبارة عن تكوين يشبه 
كوكب املشــرتي تحيط به هالة ضخمة من الغاز والغبار بما 

يكفي لوالدة 3 أقمار بحجم قمرنا.
واســتخدم الباحثون تلســكوب »أملا«، يف صحراء أتاكاما يف 
تشــييل، يف رصد القرص الذي يحتوي عىل مواد ترتاكم عىل 
بعضها يف حركة تشــبه الدوامة حول أحــد كوكبني حديثي 
الوالدة يدوران يف فلك نجم شاب يطلق عليه اسم »بي.دي.إس 
70« عىل مســافة قريبة نســبيا من األرض تبلغ 370 سنة 

ضوئية.
يشــار إىل أن الســنة الضوئية الواحدة تعادل مســافة 9.5 

تريليون كيلومرت تقريبا.
وقالت عاملة الفلك، التي قادت الدراسة ونرشتها يوم الخميس 
يف مجلة »أسرتوفيزيكال جورنال ليرتز«، مرييام بينيستي من 
جامعة غرونوبل: »هذه املالحظات فريدة من نوعها حتى اآلن 
وكنا ننتظرها منذ زمن طويل لوضع نظرية تكوين الكواكب 
تحت االختبار ورصد والدة كواكب وأقمارها لحظة حدوثها«.

وتتســاوى كتلة النجم الربتقايل »بي.دي.إس 70« تقريبا مع 
الشمس ويبلغ عمره حوايل 5 ماليني سنة ضوئية وهي طرفة 

عني يف الزمن الكوني، والكوكبان أصغر منه سنا.
وتتولــد األقمار مــن هذه الهــاالت أو األقــراص املحيطة 
بالكواكب. علق الباحثون عىل االكتشــاف بالقول إنه يتيح 
فهما أعمق لعملية التكوين يف بداية العمر بالنسبة للكواكب 

واألقمار.
وخارج نظامنا الشــميس تم اكتشاف أكثر من 4400 كوكب 
لكــن لم يتم العثور عىل أقراص حــول الكواكب من قبل ألن 
جميع الكواكب الخارجية املعروفة حتى هذه اللحظة موجودة 
يف أنظمة شمسية مكتملة النضج باستثناء الكوكبني الغازيني 

حديثي الوالدة حول النجم »بي.دي.إس 70«.

عاصفة شمسية قادمة ستضرب األرض
حذر خرباء من عاصفة شمســية قادمة ســترب 
األرض وقد تتسبب يف تعطيل شبكات الطاقة وعمليات 
األقمار الصناعية. ومن املتوقع أن تتســبب عاصفة 
شمســية يف تعطيل شــبكات الطاقة بسبب »رضبة 
رسيعــة« من الجســيمات املشــحونة املتدفقة من 

الشمس.
وألقى التوهج الشــميس الذي اكُتشــف يوم الثالثاء، 
20 يوليو، ســحابة من الجسيمات املشحونة باتجاه 
كوكبنــا. وعىل الرغــم من أن »حطــام االنفجار« ال 
يستهدف األرض بشكل مبارش، إال أنه من املتوقع أن 
يتســبب يف حدوث عاصفة شمسية صغرية يف الغالف 

املغناطييس املحيط باألرض. وفقا لروسيا اليوم.
وحذر الخــرباء يف مركز التنبــؤ بالطقس الفضائي 
األمريكــي )SWPC(، من أن العاصفــة قد تؤدي إىل 

ضعف اضطرابات شبكة الطاقة.
وكتــب الخرباء يف توقعاتهم املحدثــة ملدة ثالثة أيام: 
»من املحتمل أن تكون ظروف العاصفة املغناطيسية 
األرضية G1 )الصغرى( متأخرة يف 23 يوليو بســبب 

.»CME تأثريات
ويف وقت ســابق من هذا األســبوع، حــذر املركز يف 
توقعاتــه من »رضبة خاطفــة CME« لها تأثري عىل 

طقس الفضاء.


