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المراقب العراقي/ احمد محمد...
جملة م�ن املعرق�ات تح�ول دون تفعي�ل دور 
مجل�س الن�واب س�واء الرقابي من�ه او املتمثل 
بتمرير املش�اريع والقضايا املهم�ة كالتصويت 
ع�ى وزي�ري الصح�ة والكهرباء وكذل�ك احياء 
ملف االس�تجوابات بحق عدد من وزراء حكومة 
مصطفى الكاظمي، ه�ذا باإلضافة اىل اصطدام 
ذلك بالحم�ات االنتخابية الت�ي يجريها اعضاء 
هيأة رئاسة مجلس النواب ويف مقدمتهم رئيس 
الربمل�ان محم�د الحلب�ويس وقراره االخ�ر ببدء 

العطل�ة الترشيعي�ة للن�واب انطاقا م�ن اليوم 
االحد.  

ن�واب يف الربمل�ان اش�اروا اىل عدم وج�ود بوادر 
فعلي�ة للتصويت ع�ى الوزيرين الج�دد للصحة 
وللكهرب�اء باإلضاف�ة اىل عدم وج�ود توافق بني 
الكت�ل النيابي�ة ع�ى اس�تجواب املقرصي�ن يف 

عملهم.
وأعلن�ت عضو اللجن�ة القانوني�ة النيابية بهار 
محمود، امس السبت، أن مجلس النواب سيدخل 

يف عطلته الترشيعية ابتداء من اليوم االحد.

ويأت�ي ق�رار التعطي�ل يف وق�ت ل�م يس�تطيع 
مجل�س الن�واب خال الف�رة الس�ابقة، تمرير 
اي م�رشوع قانون مهم، او يتمك�ن من تفعيل 
ملف حي كاس�تجوابات الوزراء عى سبيل املثال 
او تفعي�ل عمل اللج�ان التحقيقية يف العديد من 
امللفات والقضايا وابرزها االنتهاكات االمريكية 
ع�ى الس�يادة العراقية من جه�ة وكذلك حرائق 
املستش�فيات او اس�تهداف اب�راج الطاق�ة من 
جه�ة اخرى، بقدر م�ا اكتفى بالوع�ود واطاق 
الترصيح�ات م�ن دون اي عم�ل حقيق�ي، هذا 

وباإلضاف�ة اىل ع�دم امكاني�ة عق�د اي جلس�ة 
نيابي�ة خ�ال الف�رة األخ�رة بحج�ة جائح�ة 

كورونا وانشغال النواب بالحمات االنتخابية.
وس�بق ملكت�ب الكاظم�ي وأن اعلن ع�ن تقديم 
»صفاء الحس�يني« مدير مستشفى االمام زين 
العابدي�ن الس�ابق مرش�حا ل�وزارة الصحة اىل 
الربمل�ان، ومن املؤمل أن يص�وت عليه خال هذا 
االيام حس�ب ترصيحات س�ابقة لهيأة الرئاسة 

وعدد من اعضاء الربملان، لكن ذلك لم يحصل.
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من التجميد الى التعطيل .. البرلمان يدخل
المراقب العراقي/بغداد... في سبات طويل 

حددت لجنة النفط والطاقة النيابية، 
اليوم الس�بت، أس�باباً تمنع تحسني 
واقع تجهيز الكهرباء، فيما ش�ددت 
عى رضورة وضع خطط اسراتيجية 

وعاجات حقيقية ملعالجتها.
وقال عضو اللجنة، س�تار الجابري، 
يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي«، إن »ح�ل أزم�ة الكهرباء 
ممك�ن والدول�ة لديه�ا اإلمكاني�ات 
لذلك، وهناك مش�اكل منعت تحسني 
وس�وء  بالفس�اد  تتمث�ل  واقعه�ا 
واملش�اكل  واالختاف�ات  التخطي�ط 
االرادات  اىل  اضاف�ة  السياس�ية 

أن »مش�كلة  وأوض�ح  الخارجي�ة«. 
الكهرب�اء ال تتعلق باإلنت�اج ويمكن 
أن يلبي نس�بة كبرة من الحاجة، بل 
يف النق�ل والتوزيع«، مبيناً أن »حلول 
بتطوي�ر  تتحق�ق  والتوزي�ع  النق�ل 

هذين القطاعني«. 
ولف�ت إىل أن »هن�اك ام�واالً طائل�ة 
ترصف، بامللي�ارات، مقابل اس�تراد 
الكهرباء م�ن دول الجوار، ويجب أن 

توفر شبكات نقل وتوزيع«.
واشار اىل أن »ازمة الكهرباء باب من 
أبواب الفس�اد وكل الشخصيات التي 
تس�لمت ملف وزارة الكهرباء تتحمل 

مسؤولية سوء ادارة الكهرباء«.

الفساد وسوء التخطيط ..عراقيل 
تحول دون تحسين الكهرباء

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
رغ�م اعان وزير التج�ارة توزيع الس�لة الغذائية منذ 
اكث�ر من ش�هر , اال انها لم تصل لجميع مس�تحقيها 
الغلب س�كان بغ�داد، عى الرغم م�ن املبالغ الضخمة 
الت�ي ه�درت ع�ى الس�لة الغذائية..فلم�اذا ل�م يت�م 
اس�تمرارية توزيع مف�ردات التمويني�ة , واين ذهبت 
امواله�ا ؟ مجموع�ة من التس�اؤالت تثار ب�ني الحني 

واالخ�ر من قبل املواطن دون ايجاد جواب ش�اٍف وهو 
نات�ج عن اس�تخفاف الحكوم�ات الس�ابقة والحالية 

بحقوق العراقيني .
الس�لة الغذائية وحس�ب ترصيحات وزير التجارة هي 
م�ن افضل املن�اىشء , لك�ن الخلل كما ه�و واضح يف 
مفاص�ل الوزارة التي بدأت ت�وزع نصفها او اقل اعلن 
عن�ه، م�ن اجل رسقة م�ا تبق�ى منها , وه�ي عملية 

منظم�ة من قبل مافي�ات وزارة التج�ارة التي ابدعت 
طيلة االع�وام املاضية برسقاتها لق�وت املواطن , ولم 
يتوقف االمر عند ذل�ك بل اخفاء اماك ومزارع العراق 

يف الخارج من اجل استئثارها بها واالنتفاع منها .
عض�و لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار النيابي�ة النائب 
رياض التميمي كش�ف عن ش�بهات فس�اد يف صفقة 

مرشوع السلة الغذائية يف العراق.

وقال التميمي يف رسالة بعثها اىل رئيس الوزراء وهيأة 
النزاهة، انه »س�جل ماحظ�ات التعاقد حول مرشوع 
الس�لة الغذائية يف العراق«، مبين�ا ان »تلك املاحظات 
املكون�ة من س�بع نق�اط ذات اهمية فائقة يف س�بيل 
مكافح�ة الفس�اد واملفس�دين، واس�رجاع حق�وق 

العراقيني«.
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اخطبوط الفساد يقضم اجزاًء من 
»السلة الغذائية« ويحجبها عن المواطن المراقب العراقي/بغداد...

اك�دت اللجنة املالية النيابية، امس الس�بت، ان موازنة 2022، هي من واجبات 
الربمل�ان املقبل يف حال اجريت االنتخابات بموعده�ا املحدد. وقال عضو اللجنة 
جمال كوج�ر يف ترصيح تابعته »املراقب العراق�ي« إن »الربملان القادم هو من 
س�يقرر مص�ر موازنة 2022 يف حال ت�م إجراء االنتخاب�ات يف موعدها املحدد 
، وتأخره�ا س�يكون وضع�ا طبيعيا بس�بب التوقيتات بني إج�راء االنتخابات 
وتش�كيل الربملان وما إىل ذل�ك«. وأضاف أن » حكومة الكاظمي س�تعد موازنة 
الع�ام املقب�ل ولكن إقرارها س�يكون م�ن صاحي�ات مجلس الن�واب الجديد 
وتنفيذها س�يكون للحكومة القادمة، ألن حكومة الكاظمي س�تكون حكومة 
ترصيف أعمال يف حال أجريت االنتخابات«. وأش�ار إىل أن »الحكومة تعمل وفق 
آلي�ة /12 للع�ام املقبل كون هذا النظام يعمل به يف ح�ال لم يكن هناك موازنة 
أصاً، ولكن لحني إقرار املوازنة سيعمل ببنود موازنة 2021 يف الجانب التشغييل 

أما االستثماري فسيتوقف يف 31 من كانون األول من العام الحايل 2021«.

المالية النيابية: موازنة »22«
 من واجبات البرلمان المقبل

صراع »أبناء البيت الواحد« ُيخلّف أشالء 
متناثرة في يثرب

من يقف وراء »الهجوم الليلي«؟

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
أش�اء متناث�رة خلفه�ا هج�وم لييل عى 
خيم�ة ع�زاء يف ناحي�ة يث�رب بمحافظة 
ص�اح الدي�ن الواقع�ة إىل الش�مال م�ن 
املصاب�ون  العاصم�ة بغ�داد، فيم�ا كان 
عى األرض ينتظرون من يس�عفهم جراء 
الهج�وم الذي ُنس�ب إىل تنظي�م »داعش« 

اإلرهابي.
ويف قراب�ة الس�اعة التاس�عة م�ن ليل�ة 
الجمعة، نفذ مسلحون هجوماً عى خيمة 
عزاء يف يثرب لش�اب تويف غرقاً قبل يومني 
وه�و قري�ب ق�اٍض يف محكم�ة التميي�ز 

االتحادية.
وروى لؤي س�لمان عيل، قري�ب الضحايا 
وال�ذي وق�ع الهج�وم يف منزله أن�ه نحو 
»الساعة التاس�عة لياً وقع الهجوم علينا 
أثن�اء العزاء. كان إطاق الن�ار قوياً فقام 
أوالد عم�ي لرؤية ما حص�ل وانضّم إليهم 
عنارص م�ن الرشط�ة أم�ام املن�زل لصّد 
الهج�وم. وهن�ا ت�ّم إط�اق الن�ار عليهم 

وقتلوا«.
وغداة الهجوم، قام وفد أمني ترأسه نائب 

قائ�د العملي�ات املش�ركة بزي�ارة موقع 
الحادث الس�بت »لإلرشاف ع�ى التحقيق 
ومعرف�ة مجري�ات الح�ادث«، كم�ا قال 
املتحّدث باس�م قيادة العمليات املش�ركة 

تحسني الخفاجي.
وأّكدت خلية اإلع�ام األمني الهجوم الذي 
وصفت�ه ب�«االعتداء اإلرهاب�ي« بدون أن 
تعلن عن عدد الضحايا. حيث قالت الخلية 
يف بيان تلقت�ه »املراقب العراقي« نس�خة 
منه: »اعتداء إرهاب�ي عى أحدى مجالس 
العزاء يف منطقة الب�و جييل بناحية يثرب 
يف محافظ�ة ص�اح الدي�ن، مم�ا ادى اىل 
وقوع عدد من الضحايا جراء هذا الحادث 

اإلرهابي، وسنوافيكم التفاصيل الحقاً«.
وترج�ح مص�ادر أمنية أن يك�ون تنظيم 
»داعش« خل�ف هذا النوع م�ن الهجمات 
الت�ي تكررت يف اآلون�ة األخرة يف املنطقة، 
عى وق�ع ارتفاع وترة النش�اط اإلرهابي 
وفق�اً  املتح�دة،  الوالي�ات  م�ن  املدع�وم 

للمصادر.
وأعل�ن العراق أواخر العام 2017 انتصاره 
عى تنظيم »داعش« بع�د طرد اإلرهابيني 

من كل املدن الرئيسية التي سيطروا عليها 
يف الع�ام 2014. وتراجعت منذ ذلك الحني 
هجمات التنظيم يف املدن بشكل كبر، لكن 
القوات األمنية ما تزال تاحق خايا نائمة 

يف مناطق جبلية وصحراوية.
وفق ذلك يق�ول عضو لجنة األمن والدفاع 
النيابية مهدي آمريل ل�«املراقب العراقي«، 
إن »هن�اك ضعف�اً يف أداء الق�وات األمنية 
تس�بب يف اآلون�ة األخ�رة بارتف�اع وترة 
العملي�ات اإلرهابي�ة الس�يما يف محافظة 

صاح الدين«.
ويضيف آمريل أن »ع�ى القوات األمنية أن 
تعيد نرش القوات املاسكة لألرض وتفعيل 
الجهد االس�تخباري م�ن أجل القبض عى 
الخاي�ا النائم�ة لداعش الت�ي باتت تهدد 

حياة وأمن املواطنني«.
داع�ش  »تنظي�م  أن  إىل  آم�ريل  ويش�ر 
اإلرهاب�ي بات يعتمد ع�ى الخايا النائمة 
بش�كل كب�ر يف تنفي�ذ عملي�ات إجرامية 

منفردة ضد املواطنني«.
وبينما كان املس�عفون ينقل�ون الجرحى 
ويرفعون الجثث من داخل خيمة العزاء يف 

يثرب، أملحت أطراف سنية بوجود »شبهة 
سياسية« وراء الهجوم.

وبات الخاف املحتدم الذي أش�علت فتيله 
أطراف متناحرة، يهدد ب�«معركة س�نية« 
حامي�ة الوطي�س، الس�يما ب�ني رئي�س 
مجلس الن�واب الحايل محم�د الحلبويس، 
ورئي�س تحال�ف ع�زم خمي�س الخنجر، 
وأطراف سياسية س�نية أخرى ذات تأثر 

محدود.
وتسببت »حرب التغريدات« التي شهدتها 
االي�ام االخ�رة ع�ى إث�ر الخ�اف الح�اد 
ب�ني الحلب�ويس والخنج�ر، بإث�ارة فتن�ة 
خط�رة داخ�ل الطيف الس�يايس الس�ني 
بش�كل يتزامن مع ق�رب االنتخابات ومع 
التح�ركات الت�ي تجريها الكتل اس�تعدادا 
لخوضه�ا، ومن املمكن أن تتس�بب بحالة 

من النفور داخل البيت السيايس.
وأكد مراقبون للمش�هد الس�يايس أن هذا 
الرصاع لن يمر مرور الكرام، خصوصا أنه 
تضمن رسائل شديدة اللهجة بني الطرفني 
حيث أكد فيها الحلبويس أنه »س�يعيده إىل 

حجمه الحقيقي«، عى حد زعمه.

المراقب العراقي/بغداد...
دعت لجنة العاقات الخارجية عامر الفايز، امس السبت، 
الحكوم�ة العراقي�ة اىل تطبي�ق اتف�اق الخ�روج الفع�يل 
للق�وات االمركية. وقال الفايز يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« أن »الحكومة مطالب�ة اليوم باخراج 
الق�وات االمركي�ة من العراق الس�يما بع�د االتفاق الذي 
ج�رى بني الجانب�ني«. وبني ان »الش�عب العراقي يرفض 

الوج�ود االجنب�ي كم�ا يض�د اي مح�اوالت للتطبيع مع 
الكيان الصهيوني«. ولفت اىل أن »بعض القوى السياسية 
ترغب ببقاء الق�وات االمركية يف العراق لتحقيق مصالح 
خاص�ة«. يش�ار اىل ان االدارة االمركية كان�ت قد وعدت 
بسحب قواتها من العراق نهاية العام الجاري، فيما اكدت 
انها ستس�حب القوات القتالية وتبقي عى املستش�ارين، 

االمر الذي جوبه برفض واسع من قبل قوى املقاومة. 

المراقب العراقي/بغداد...
رجح النائب محمد شياع السوداني، امس السبت، أن العراق 
س�يحقق فائضا ماليا يق�در ب� 20 ملي�ار دوالر مع نهاية 
العام الحايل، محذرا من أن اللجوء اىل القروض الخارجية قد 

تكون له غايات أخرى.
وقال الس�وداني يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« انه 
»وفقا لبيانات رشكة تصدير النفط )س�ومو( فأن مجموع  
العائدات النفطية للسبعة اشهراملاضية ) من كانون الثاني 

ولغاي�ة نهاية تم�وز( بلغت ما يقارب ال�� 40 مليار دوالر، 
وباملقارن�ة مع إي�رادات النفط املخمنة )األش�هر الس�بعة 
األوىل وحسب املوازنة التي تم اقرارها( والبالغة 28.6 مليار 
دوالر عى أس�اس تصدي�ر 3 مليون برميل يومي�ا )باعتبار 
250,000 م�ن كردس�تان ال تحتس�ب يف تقاري�ر اي�رادات 

سومو الشهرية( وبسعر 45 دوالرا للربميل«.
وأض�اف انه »بذلك ق�د تحقق فائض�ا ماليا اليق�ل عن 11 
مليار دوالر ، أما بتقديرات ايرادات النفط لألش�هر الخمسة 

املتبقية من الس�نة وبحكم تعايف اقتصاديات الدول الكربى 
مما يرّجح اس�تقرار أسعار النفط عند مستوياتها املرتفعة 
ان لم تكن اعى من املس�توى الحايل كماناحظ من األش�هر 
الثاثة املاضية، وكذلك احتمال ارتفاع املبيعات ايضا، نكون 
ق�د حققنا فائضا س�نويا يف ايرادات النفط بم�ا يقارب ال� 
20 مليار دوالر ان ل�م يتجاوز ذلك فعليا وهذا يعادل مقدار 
الفج�وة املالية )العجز املخط�ط( البالغ ايض�ا اقل من 20 

مليار دوالر هذا عدا مصادرالدخل غر النفطية«.

العالقات النيابية تدعو الحكومة لتنفيذ اتفاق
سحب القوات االميركية

العراق يحقق فائضا يقدر بـ20 مليار دوالر والحكومة تقترض !

مسقط: الهجوم على السفينة 
اإلسرائيلية جرى خارج مياهنا اإلقليمية

لماذا تخاف الصهيونية من الشيعة 
في هذا العالم وُهم أَقلَِية ؟

المراقب العراقي/ بغداد ...
أك�د النائب باس�م خش�ان، امس الس�بت، ان طرفني يس�عيان اىل 

تأجيل موعد اجراء االنتخابات الربملانية املبكرة.
وق�ال خش�ان، يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« 
ان »هن�اك كت�ل وأحزاب تعم�ل يف الخفاء عى تأجي�ل موعد اجراء 
االنتخاب�ات الربملانية املبك�رة، كونها ادركت جي�داً انها لن تحصل 
ع�ى ما تريده من مقاعد برملاني�ة يف االنتخابات املقبلة، ولهذا هي 
تري�د عدم اجراء االنتخابات، من أجل ان تحفظ عى نفوذها الحايل 
س�واء يف الربملان أو الحكومة«. وبني ان »بعض الجهات السياسية 
التي قاطعت االنتخابات الربملانية املبكرة، ايضا تريد من خال هذا 
التح�رك التأث�ر عى قضية اج�راء االنتخابات الربملاني�ة املبكرة يف 
موعدها، فهي تريد التأث�ر عى العملية االنتخابية من خال هكذا 

قرارات لها اهداف سياسية وانتخابية«.

طرفان يسعيان الى تاجيل 
االنتخابات .. من هما؟

في هذا العدد

الهولندي ديك ادفوكات مدربًا
 ألسود الرافدين  
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مجلس النواب يباشر بعطلته التشريعية

»الصحة والكهرباء« بال وزراء ورئيس البرلمان منشغل بحملته االنتخابية
املراقب العراقي/ احمد محمد...

جمل�ة من املعرقالت تحول دون تفعيل دور 
مجلس النواب سواء الرقابي منه او املتمثل 
بتم�����ري�ر املش�اريع والقضاي�ا املهمة 
كالتصويت عىل وزي�ري الصحة والكهرباء 
وكذلك احياء ملف االس�تجوابات بحق عدد 
من وزراء حكومة مصطفى الكاظمي، هذا 
باإلض�����اف�ة اىل اصطدام ذلك بالحمالت 
يج�����ريه�����ا  الت�����ي  االنتخابي�ة 
اعض���اء هيأة رئاس�ة مجلس النواب ويف 
مقدمتهم رئيس الربمل�ان محمد الحلبويس 
وق�������راره االخ�ر بب�����دء العطل�ة 
الترشيعية للن�واب انطالق�����ا من اليوم 

االحد.  
ن�واب يف الربمل�ان اش�اروا اىل ع�دم وج�ود 
ب�وادر فعلية للتصويت عىل الوزيرين الجدد 
للصح�ة وللكهرباء باإلضافة اىل عدم وجود 
توافق ب�ن الكت�ل النيابية عىل اس�تجواب 

املقرصين يف عملهم.
وأعلنت عض�و اللجن�ة القانوني�ة النيابية 
به�ار محم�ود، ام�س الس�بت، أن مجلس 
النواب س�يدخل يف عطلته الترشيعية ابتداء 

من اليوم االحد.
ويأتي ق�رار التعطيل يف وقت لم يس�تطيع 
مجلس النواب خالل الفرتة السابقة، تمرير 
اي م�رشوع قان�ون مه�م، او يتمك�ن من 
تفعيل ملف حي كاس�تجوابات الوزراء عىل 
س�بيل املث�ال او تفع�����يل عم�ل اللجان 
التحقيقية يف العديد م�ن امللفات والقضايا 
االنته������اكات االمريكية عىل  وابرزه�ا 
الس�يادة العراقية من جه�ة وكذلك حرائق 
املستشفيات او استهداف ابراج الطاقة من 
جهة اخرى، بق������در ما اكتفى بالوعود 
واط�الق الترصيح�ات م�������ن دون اي 
عم�ل حقيق�ي، ه�ذا وباإلض������افة اىل 

ع�دم امكانية عقد اي جلس�ة نيابية خالل 
الفرتة األخي������رة بحجة جائحة كورونا 
بالحمل���ات  الن���������واب  وانش�غال 

االنتخابية.
وس�بق ملكت�ب الكاظم�ي وأن اعل�ن ع�ن 
تقديم »صفاء الحس�يني« مدير مستشفى 

االمام زين العابدين السابق مرشحا لوزارة 
الصح�ة اىل الربملان، وم�ن املؤمل أن يصوت 
عليه خ�الل ه�ذا االيام حس�ب ترصيحات 

س�ابقة لهيأة الرئاس�ة وعدد م�ن اعضاء 
الربملان، لكن ذلك لم يحصل.

واك�دت هي�أة الرئاس�ة وعدد م�ن اعضاء 

مجل�س الن�واب يف فرتة ما قب�ل حلول عيد 
االضح�ى املب�ارك، وج�ود س�عي حقيق�ي 
لتفعي�ل جملة م�ن امللف�ات املوضوعة عىل 
طاولة املجلس، اض������افة اىل التصويت 
ع�ىل وزيري الصحة والكهرب�اء، اال انه هذا 
رسعان م�����ا تم نسفه بعد القرار االخر 
الترشيعي�ة  العطل������ة  بب��������دء 

للنواب.
وح�ذرت وزارة الصحة من اس�تمرار ادارة 
وزارة الصحة بنظ�ام الوكالة، خصوصا يف 
ظل االرتفاع املس�تمر الصاب�ات كورونا يف 

البلد.
والجدي�ر بالذك�ر أن رئيس مجل�س النواب 
محمد الحلبويس، يج�ري خالل هذه الفرتة 
زيارات متكررة اىل محافظة االنبار، يف اطار 
حملت�ه االنتخابي�ة، م�ا الق�ى بظالله عىل 

عمل السلطة الترشيعية. 
وبدورها، اكدت النائبة املستقلة ندى شاكر 
ج�ودت، أن »هيأة رئاس�ة مجل�س النواب 
ل�م تحدد أي موعد س�واء الع�ادة موضوع 
االس�تجوابات اىل الواجه�ة، او للتصوي�ت 
عىل الوزيرين البديلن للصحة وللكهرباء«، 
مشرة اىل أن »هناك خلل بالتوافق السيايس 

عىل تمرير الوزراء«.
وقال�ت ج�ودت، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب 
العراق�ي« إن »الكتل السياس�ية يف مجلس 
الن�واب، وباألخ�ص ق������ادة الكت�ل لم 
يتطرق�وا اىل تفع�����ي�ل عم�ل الربمل�ان، 
حساس�ة  ملف�ات  تمري�ر  ف�أن  وبالت�ايل 
كاالستجوابات او التصويت عىل وزراء جدد 

امر مستبعد«.
واش�ارت اىل أن »غالبية اعضاء الربملان بما 
فيهم الرئيس الحلب�������ويس منشغلون 
بالحم�الت االنتخ���ابي�ة ك����ل حس�ب 

محافظته«.

تغريدة

النائب فالح الخزعلي

البص���رة  مح������افظ���ة   أدارة 
بمحافظها ومدير الحس���ابات 
نتائ���ج  م���ن يتحم���ل  ه���م 
اإلض���راب في مديرية مجاري 
البصرة وتقديم الخدمات في 
حي الحسين فال مبرر لتأخير 
اقرار  الص���رف خاص���ة بع���د 
المحافظة  الموازنة واس���تالم 
المالية  التخصيصات  جزء من 
أما  المج���اري  وعل���ى مدي���ر 
معالجة المشاكل او االستقالة 

مبينا للبصرة االسباب.

األمن النيابية تستبعد تمرير قانون التجنيد 
اإللزامي خالل الدورة البرلمانية

املراقب العراقي/ بغداد...
نق�ل  اب�راج  أح�د  تع�رض 
الطاق�ة الكهربائي�ة اىل عم�ل 
تخريب�ي تس���بب يف انقطاع 
التي�ار الكهربائي عن املناطق 
ملدين�ة  الرشقي�ة  الش�مالية 
بعقوب�ة . م��رك�ز محافظة 

دياىل .
وق�ال مص����در مح�ي،  ان 
»جماع�ات داع�ش االجرامية 
استهدفت خط كهرباء رئييس 
باطراف ناحية جلوالء ش�مال 

رشق بعقوب�ة مما تس�بب يف 
انقطاع التي�ار الكهربائي عن 
مدن جلوالء والس�عدية وقره 

تبه«.
الفنية  واض��اف ان »الكوادر 
اس�تنفرت  دي�اىل  كهرب�اء  يف 
اىل  واعادت�ه  ال�ربج  الص�الح 

الخدمة . 
فيم�ا نف�ذت الق�وات االمنية 
عملية تمشيط تحسبا لوجود 
عب�وات ناس�ف���ة اخ�رى يف 

املنطقة ».

املراقب العراقي/ بغداد...
اس�تبعد عضو لجنة األم�ن والدفاع 
النيابية، مهدي امريل، امس السبت، 
التجني�د  قان�ون  م�رشوع  تمري�ر 
اإللزامي خ�الل ال�دورة الترشيعية 
الحالي�ة، عازي�ا ذل�ك لق�رص عمر 

الربملان الحايل.
وق�ال ام�ريل، يف ترصي�ح صحف�ي 
تابعته »املراقب العراقي« إن »الفرتة 
املتبقية من عمر مجلس النواب غر 
كايف لطرح م�رشوع قانون التجنيد 
والتصوي�ت،  للمناقش�ة  اإللزام�ي 
نظرا لبعض االش�كاالت والخالفات 

املتعلقة باملرشوع«.
وأض�اف أن »م�رشوع القانون من 
املتوقع أن يرحل إىل الدورة الربملانية 
أن  موضح�ا  املقبل�ة«،  الخامس�ة 
»القانون من ش�أنه أن يدعم ويرفد 
الق�وات األمنية بجي�ل وطني قادر 
عىل حماي�ة الوط�ن وتطوي�ر أداء 

املؤسسة العسكرية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
رهن كتلة النه�ج الوطني النيابية، امس 
الس�بت، أن تك�ون اتفاقي�ة االنس�حاب 
االمريك�ي م�ن الع�راق محررة رس�ميا 
إلتمام االنس�حاب فعليا، فيما كشف عن 
الكتل التي الزال�ت تطالب بابقاء القوات 

االمريكية. 
العتاب�ي،  مهن�د  الكتل�ة  عض�و  وق�ال 
يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب 

العراق�ي« إن »س�مة التف�اوض ليس�ت 
عس�كرية كما يش�اع حاليا«، مشرا اىل 
»احت�واء التفاوض مع الجانب االمريكي 
عىل مج�االت الثقاف�ة واالقتصاد والبنى 

التحتية«.
ولفت العتابي، اىل »وجود خطأ س�يايس 
عراقي من خالل وج�ود القوات للتدريب 

او عدمها وتوقيت االتفاقية«.
وب�ن العتاب�ي، ان »خروج اخ�ر جندي 

امريكي س�يكون بشهر كانون االول من 
الس�نة الجارية مقابل رشط«، منوها اىل 
انه »يجب ان تكون القوات العراقية عىل 
أتم االستعداد للقتال والدفاع عن البالد«.

وكشف العتابي، عن »وجود بعض القوى 
السياسية السنية والكردية ترغب ببقاء 
الق�وات االمريكية يف الع�راق، مطالبا ب� 
»وجود واجهه حكومي�ة وطنية موحدة 

تطالب بخروج هذه القوات من البلد«.

النهج الوطني تكشف عن الكتل الرافضة 
النهاء الوجود االمريكي في العراق

املراقب العراقي/ بغداد...
وصف�ت النائبة ع�ن ائت�الف دولة القان�ون عالية 
نصي�ف, امس الس�بت, انس�حابات بع�ض القوى 
السياس�ية بانه�ا صورية لكونها غر رس�مية وال 
يوجد أي طلب رس�مي م�ن تلك القوى اىل مفوضية 

االنتخابات, عادة بعض االنسحابات تكتيكية.
وقالت نصيف، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »جميع الكتل السياس�ية التي أعلنت انسحابها 
م�ن انتخاب�ات ترشين املقبل�ة لم تكن مش�فوعة 

بطلب رس�مي اىل مفوضية االنتخاب�ات كما اعلنت 
االخرة عن ذل�ك«، واصفة أن »اغلب االنس�حابات 
صورية«.واضاف�ت ان�ه »ل�و كانت رس�مية ألثرت 
فعليا ع�ىل الجانب الفن�ي للعملي�ة االنتخابية من 

خالل تغير التسلسالت الخاصة باملرشحن«.
من جانب اخر دعت نصيف »التيار الصدري للعدول 
عن قراره لكونه يشكل جزءا كبرا ومهم يف العملية 
السياسية وان وجوده يساعد يف تغر مسار العملية 

السياسية نحو األفضل«.

نصيف: االنسحابات من االنتخابات 
صورية وبعضها تكتيكي

عمل تخريبي يحرم 3 مدن 
في ديالى من  الكهرباء

املراقب العراقي/ صالح الدين...
العزي�ز  عب�د  الش�عبي  الحش�د  أركان  هي�أة  رئي�س  زار 
املحم�داوي، ام�س الس�بت، قاط�ع عمليات ص�الح الدين 

للحشد الشعبي.
وقال بيان لهيأة الحش�د الش�عبي تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه إن »قائد عمليات صالح الدين للحش�د الشعبي 
صف�اء الس�اعدي ومع�اون آم�ر اللواء الس�ادس للحش�د 
ثام�ر عبد الرضا العنزي وعدداً من قيادات اللواء اس�تقبلوا 

املحمداوي والوفد املرافق له«.
ولف�ت اىل أن »الزي�ارة تهدف لالطالع ع�ىل الخطط األمنية 
بالتع�اون  تنفيذه�ا  إج�راءات  ومتابع�ة  واالس�تخبارية 
والتنس�يق مع بقية القطع�ات األمنية والوق�وف عىل أبرز 
االحتياج�ات التي م�ن ش�أنها تعزيز األمن واالس�تقرار يف 

مواجهة خاليا اإلرهاب التي أخذت تنشط مؤخراً«.

االستخبارات العسكرية تقبض عىل 
شبكة لتجارة المخدرات يف األنبار

املراقب العراقي/ االنبار...
االس�تخبارات  مديري�ة  أعلن�ت 
العس�كرية، ام�س الس�بت، ع�ن 
اخرتاق ش�بكة لتجارة املخدرات يف 

األنبار والقبض عىل عنارصها.
تلق�ت  بي�ان  املديري�ة يف  وقال�ت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه إنه 
»بعملية نوعي�ة تضمنت مالحقة 
عصاب�ات الجريمة املنظمة نفذت 
وفق معلومات استخبارية دقيقة 
الفرقة  ملفارز شعبة اس�تخبارات 
الخامس�ة )احد مفاص�ل مديرية 
االستخبارات العس�كرية يف وزارة 
الدفاع( مكنتها وبالتعاون مع قوة 

برية من الفوج الرابع لواء املش�اة 
19 ومف�رزة م�ن قس�م ش�ؤون 
املخ�درات باخ�رتاق ش�بكة تضم 
خمس�ة تجار للمخدرات واإليقاع 
بهم يف كمن محك�م نصب لهم يف 
قض�اء الرطب�ة باالنب�ار والقبض 

عليهم بالجرم املشهود«.
وأضافت، أنه »تم ضبط بحوزتهم 
10 أكي�اس من مادة الحشيش�ة، 
ونص�ف  مخ�درة  حب�ة  أل�ف   21
كيل�و غرام من مادة الكريس�تال، 
ليتم تس�ليمهم اىل الجهات املعنية 
القانوني�ة  االج�راءات  التخ�اذ 

بحقهم«.

رئيس هيأة أركان الحشد يزور 
قاطع عمليات صالح الدين

ين
ألم

ط ا
شري

ال

»الثمرة العملية لعيد الغدير«
 م�ن املؤك�د أن اإلبتهاج والف�رح وال�رور  بعيد يوم 

الغدير ليس غاية بحد ذاتها ! 
وال أن اإلبته������اج وإحي�اء مراس�يم ه�ذا الي�وم 
العظيم  من ش�أنها أن تعيد أمر املؤمنن )ع( وتضعه 

عىل رأس السلطة من جديد.
بل إن إقامة شعائر الغدير واالحتفال بها دون االلتزام 
بالعم�ل ال�ذي وج���د الغدي�ر ألجله وه�و )حاكمية 
اإلسالم ( يكون حينها  أقرب للممارسة الفلكلورية أو 

كرنفاالً موسمياً ليس اإل.
قد يقال أن إحي�����اء مراس�يم ه�ذا الي�����وم هو 
تأكي�د ع�ىل أحقي�����ة أمي�����ر املؤمن����ن )ع( 

بالخالفة .
وم�ن حقن�ا أن نق�ول  أيض������اً أوليس ه�ذا األمر 
بالنس�بة للموالي������ن ألم�ر املؤمن�ن ع تحصي�ل 

حاصل ؟
أما بالنس�بة للمخالفن واملعاندين فاليعني لهم شيئا 

بالطبع .
وحت�ى لو افرتضنا أنهم أذعنوا ألحقي����ة االمام عي 
)ع (بالحكم بعد الرسول )ص( فم اهي الثمرة العملية 

حينها.
هل هي تشيعهم ؟

هب أن كل املس�لمن أصبحوا يف ليلة وضحاها ش�يعة 
وموالن ألمر املؤمنن )ع( ويحتفلون بذكرى تتويجه 

بالوالية . 
م�اذا يمك�ن أن يتغ�ر يف العالم 
اإلس�المي من الناحي�ة العملية 
إن أصبح العالم االس�المي كله 
يحتف�ل بعي������د الغدير كما 
بهذه  يحتف�ل الش�يعة س�نوياً 

املناسبة .
ال أعتق�د س�وف يتغ�ر ش�يئاً 
مطلق�������اً س�وى أن رب�ع 
املليار املحتفل س�يكونون مليار 

ونص�ف .
املس�ألة ليس�ت إحتفاالً فحس�ب ؛ رغ�م أن اإلحتفال 

اليخلو من حكمة وأهمية بالغة.
و ل�ذا ال أظن أن االحتفال لالس�تذكار وحده وانما هو 

لشئ  آخر أكرب من ذلك بكثر؛  
وه�و التأكيد ع�ىل أن  ألترشيعات اإلس�المية لوحدها 
ليس�ت كافية مالم يكن لها حاكم من س�نخها )أمام 

أو نائب إمام(.
ولع�ل هذا هو مفاد الرواية الرشيفة ))إني تارك فيكم 
الثقل�ن كتاب الل�ه وعرتتي أهل بيتي ما أن تمس�كتم 
بهما لن تضلوا بع�دي ابدا وأنهما لن يفرتقا حتى يردا 

عي الحوض((
فماذا يمكن أن يفعل األمام لألمة من دون القرآن وهو 

دستور األمة.
وم�اذا يمكن أن يفعله القرآن من دون اإلمام)ع( ومن 

هو من سنخه
خاص�ة إذا وق�ع ه�ذا الق������رآن بي�د أن�اس مثل 

الخوارج.
أو وقع اإلمام بيد النواصب وزج به بالس�جن كما فعل  

باإلمام بموىس ابن جعفر )ع( .
إذن اليس�تقيم اإلحتف������ال بعيد الغدي�ر مع عدم 
اإليم�ان والعم�������ل ب�رورة إقام�ة الحكوم�ة 
اإلس�المية ف����ي زمن الغيبة ، س�واء كان�ت الغيبة 

غيبة الرسول )ص( أو غيبة االمام )ع(.

سياسة.. 

ماجد الشوييل
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االحد 1 آب 2021 العدد 2641 السنة الثانية عشرة

طمأنت وزارة املوارد املائية ، بش�أن وضع الس�دود يف البالد، فيما 
أك�دت أن معدل األمان فيه�ا مرتفع وال يوجد احتم�ال النهيارها 
يف ح�ال تعرضت ملوجة س�قوط كميات كبرية م�ن األمطار.وقال 
مستش�ار املوارد املائي�ة، عون ذياب ، إن«جمي�ع الدول األوروبية 
واإلقليمي�ة تتعرض ملوج�ات مطرية غزيرة يف وق�ت ضيق ،وهي 
ضم�ن م�ؤرشات التغ�ريات املناخية حي�ث تكون هن�اك عاصفة 
مطري�ة عالية جداً ولفرتة قصرية تس�بب س�يوالً كب�رية تعرض 
بع�ض املناط�ق للفيضانات«.واض�اف ذي�اب ان »ه�ذه االمطار 
والفيضانات ال تهدد الس�دود ،كون الس�دود التي تبنى عىل االنهر 
ومنها الس�دود الرئيس�ة ، معامل االمان فيها مرتف�ع ،وال توجد 

فيها نسبة احتمال لالنهيار«.

الموارد المائية: السدود مؤمنة 
وال احتمال النهيارها

اس�تقرت أس�عار رصف الدوالر ، يف البورصة الرئيس�ية يف 
بغداد، مع اغالق البورصة يف اقليم كردستان .وقال مصدر، 
إن بورص�ة الكف�اح والحارثي�ة املركزية يف بغداد س�جلت 

147700 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
وه�ي نف�س األس�عار التي س�جلت صباح ي�وم الخميس 
املايض.واش�ار اىٕل أن اس�عار البي�ع وال�راء اس�تقرت يف 
محال الصريفة باالٔس�واق املحلية يف بغداد حيث بلغ س�عر 
البي�ع 148250 دين�ارا عراقيا، بينما بلغت اس�عار الراء 
اربي�ل  امريكي.أم�ا يف  147250 دين�ارا ل�كل 100 دوالر 
عاصمة اقليم كردس�تان لم يش�هد تداول لل�دوالر لوجود 

عطلة رسمية فيها.

استقرار أسعار صرف الدوالر 
االقت�صاديفي بغداد

انتقادات تطال »السلة الغذائية«..التجارة
 تبـالغ والمـواطن ينتظــر

وصلت لمناطق محدودة من بغداد

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
رغ�م اعالن وزير التجارة توزيع الس�لة الغذائية 
من�ذ اكثر م�ن ش�هر , اال انها لم تص�ل لجميع 
مستحقيها الغلب س�كان بغداد، عىل الرغم من 
املبالغ الضخمة التي هدرت عىل السلة الغذائية..

فلم�اذا ل�م يت�م اس�تمرارية توزي�ع مف�ردات 
التمويني�ة , واي�ن ذهب�ت امواله�ا ؟ مجموع�ة 
من التس�اؤالت تث�ار بن الح�ن واالخر من قبل 
املواط�ن دون ايجاد جواب ش�اٍف وهو ناتج عن 
استخفاف الحكومات السابقة والحالية بحقوق 

العراقين .
وزي�ر  ترصيح�ات  وحس�ب  الغذائي�ة  الس�لة 
التج�ارة ه�ي من افض�ل املناىشء , لك�ن الخلل 
كم�ا ه�و واضح يف مفاص�ل ال�وزارة التي بدأت 
ت�وزع نصفها او اقل اعل�ن عنه، من اجل رسقة 
ما تبق�ى منها , وه�ي عملية منظم�ة من قبل 
مافيات وزارة التجارة التي ابدعت طيلة االعوام 
املاضي�ة برسقاتها لقوت املواط�ن , ولم يتوقف 
االم�ر عند ذلك بل اخفاء امالك ومزارع العراق يف 
الخارج من اجل استئثارها بها واالنتفاع منها .

عضو لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية النائب 
ري�اض التميمي كش�ف عن ش�بهات فس�اد يف 

صفقة مروع السلة الغذائية يف العراق.
وقال التميمي يف رس�الة بعثها اىل رئيس الوزراء 
وهي�أة النزاهة، انه »س�جل مالحظ�ات التعاقد 
حول مروع الس�لة الغذائي�ة يف العراق«، مبينا 
ان »تل�ك املالحظ�ات املكون�ة م�ن س�بع نقاط 
ذات اهمي�ة فائق�ة يف س�بيل مكافحة الفس�اد 

واملفسدين، واسرتجاع حقوق العراقين«.
وبحس�ب الرسالة فقد ش�خص التميمي نقاطا 
ومالحظات عدة: منها ان العرض املقدم لتجهيز 

الس�لة الغذائي�ة ه�و ع�رض وحيد مق�دم من 
قبل رشك�ة االوس للتج�ارة واملق�اوالت العامة 
والتجهيزات الغذائية وتج�ارة االدويه البيطرية 
ملديره�ا   7/1/2021 يف   )1( املرق�م  املح�دودة 
املف�وض ف�الح ف�ارس حس�ن عراق�ي األص�ل 
امريك�ي الجنس�ية، دون ان يم�ر باالج�راءات 
املرس�ومة بتعليم�ات تنفيذ العق�ود الحكومية 

رقم 2 لسنة 2014.
واض�اف ان الجه�ة الت�ي تبنت ع�رض الركة 
هي مكتب رئيس مجلس الوزراء حس�ب ماجاء 
بكتابه�ا املرق�م 649 يف 17/1/2021 واملجلس 

الوزاري لالقتصاد ووزارة التجارة.
وبن ان مفردات الس�لة تتكون من الرز والسكر 
ومعج�ون الطعام وزيت الطب�خ وبقوليات التي 

ستكون كبديل عن الحصة التنفيذية.
ولفت اىل ان تضم�ن العقد نصا باعفاء الركة 
املجه�زة من الرضائب والرس�وم كاف�ة رغم ان 
الرضائب تف�رض بقانون واليجوز االعفاء منها 
اال بقانون.وملعرف�ة املزيد حول ذلك اكد املختص 
بالشأن االقتصادي جاس�م الطائي , ان الفساد 
املوجود بالبطاق�ة التموينية بش�كل قاطع هو 

نفس�ه س�ينعكس عىل الس�لة الغذائية كونهما 
وجهان لعملة واحدة, فالس�لة الغذائية اليمكن 
ان تك�ون بدي�ل بطاق�ة تمويني�ة لكنن�ا ح�ن 
نخفق يف أداء هذه البطاقة نرجع بمس�مى اخر 
هو الس�لة الغذائية«، واملواطن�ون أصبحوا عىل 
دراية كاملة ووعي بعمليات الفساد املوجودة يف 
وزارة التجارة وهم يرفضون السلة الغذائية الن 

ورائها اهداف يف مقدمتها هو االلغاء.
وقال الطائي يف اتصال م�ع ) املراقب العراقي(: 
كان االج�در ب�وزارة التج�ارة معرف�ة اس�باب 
االخفاق التموينية ملعالجتها وليس بأس�تبدالها 
بتس�ميات اخرى وتقليل كمياتها , فضال ان ما 
يحدث هي محاولة لتحس�ن ص�ورة الحكومة 
, لك�ن التس�اؤالت مس�تمرة وه�ي اي�ن اموال 
البطاق�ة التمويني�ة والت�ي رص�د له�ا عرات 
امللي�ارات م�ن ال�دوالرات دون ان نلمس�ها عىل 
ارض الواق�ع , حيت�ان الفس�اد يف ال�وزارة هي 
املس�ؤولة ع�ن تس�قيط التموينية وه�ي ايضا 

ستسقط السلة الغذائية.
م�ن جهت�ه اك�د املخت�ص بالش�أن االقتصادي 
عبد الحس�ن الش�مري يف اتصال م�ع )املراقب 
التمويني�ة  البطاق�ة  مف�ردات  إن  العراق�ي(: 
تقلصت شيئاً فشيئاً حتى وصلت ملرحلة ال يعلم 
املواط�ن ماذا تس�لم يف الش�هر امل�ايض او الذي 
قبله,ووع�ود الحكوم�ة ووزارة التجارة بتوزيع 
مواد جديدة ضمن الس�لة الغذائية فاش�لة حتى 
وإن وزع�ت بعضه�ا, ومروع الس�لة الغذائية 
البطاق�ة  ال يح�ل املش�كلة االزلي�ة بمف�ردات 
التمويني�ة، داعياً اىل ,وضع حل�ول جذرية لهذه 
االزمة التي اثرت عىل واقع العوائل بش�كل كبري 

السيما الفقرية منها.

وزير النفط: »لوك أويل« تعدل عن قرار بيع حصتها بحقل في العراق
أعلن رئي�س املجلس ال�وزاري للطاقة وزير النفط إحس�ان 
عبد الجبار ع�دول رشكة لوك أويل)LUKOIL( عن قرار بيع 
حص�ة الركة يف حقل )غ�رب القرنة - 2( لركات صينية، 
مؤك�داً ق�درة الع�راق ع�ىل االس�تحواذ عىل حص�ص ترغب 
رشكات الرتاخي�ص النفطي�ة بامل�ي يف صفق�ات بيعها يف 

السوق العاملية.
ونق�ل ع�ن عب�د الجب�ار قول�ه، إن »رشك�ة )ل�وك أوي�ل( 
الروس�ية س�بق أن أرسلت إش�عاراً رس�مياً يفيد بأنها تريد 

بي�ع حصته�ا يف حقل )غ�رب القرنة - 2( ل�ركات صينية 
بس�بب أن )االس�تثمارية املوج�ودة يف العراق غري مناس�بة 
يف نظر املس�تثمرين الكبار( بحس�ب وص�ف الركة، كذلك 
ف�إن )أغلبهم –أي املس�تثمرين- يف العراق إم�ا يبحثون عن 
سوق أخرى أو رشيك لالس�تثمار يف قطاع الطاقة املتجددة( 
بحس�ب قولها«.وأكد أن »النقاش�ات مع رشكة )لوك اويل( 
خالل األش�هر الس�تة األخ�رية أس�همت يف تراج�ع الركة 
رس�مياً عن رغبتها يف عرض جزء من األس�هم للتداول للبيع 

لركات أخ�رى«. وأضاف أن »تفهم دواف�ع )لوك اويل( قد 
أسهم يف وضع الحلول بالتنسيق مع وزارة النفط لبعض من 
االش�كاالت التي ترى الركة أنها ق�د تغريت إيجابيا لصالح 
الطرفن«.وبش�أن رشاء الع�راق حص�ة رشك�ة )اكس�ون 
موبيل( االمريكيَّة ُمتعدِّدة الجنس�يات املشغل الرئيس لحقل 
)غ�رب القرنة-1(، قال وزير النفط: »نحن نحرتم التعاقدات 
بش�أن التوقيت�ات الزمني�ة ولك�ن تاخرن�ا بع�ض الوقت يف 
إكم�ال برنامج رشاء حصة )اكس�ون موبيل( ويجري حاليا 

معالجة ذلك الس�تحصال املوافقات الرسمية لغرض الراء 
لصال�ح رشك�ة نف�ط البرصة«.وأب�دى عب�د الجب�ار رغبته 
القوي�ة املدعومة بالق�درات والخربات ذاته�ا يف قطاع وزارة 
النفط »باالس�تحواذ عىل حصة )اكسون موبيل( يف الحقول 
النفطي�ة وكما ح�دث يف 12 آب 2018 بعد انس�حاب رشكة 
)ش�ل( النفطي�ة من حقل )مجن�ون(«، مؤك�داً أن »النجاح 
املس�جل عاملياً يف االدارة والتش�غيل لرك�ة )نفط البرصة( 

لحقل )مجنون( دليل عىل تمسكنا بقدراتنا الكبرية«.

يتج�ه الذه�ب ، ص������وب تحقيق أفض�ل أداء 
أس�بوعي يف أكث�ر م�ن ش�هرين، بفع�ل إش�ارات 
متج�ددة بأن مجل�������س االحتياطي االتحادي 
األمريك�ي ربم�ا يحج�م ع�����ن تقلي�ص الدعم 
االقتصادي يف األمد القري�ب، ويف الوقت الذي يتجه 
في�ه الدوالر صوب أس�وأ أداء أس�بوعي منذ مايو/ 

أيار.
واستقر الذهب يف املعامالت الفورية عند 1827.41 
أع�ىل  بل�غ  أن  بع�د   ، )األونص�ة(  لألوقي�ة  دوالر 
مس�توياته من�ذ 15 يوليو/ تموز عن�د 1832.40 

دوالر، أمس الخميس، وفق رويرتز.
وارتف�ع الذه�ب 1.4% من�ذ بداية األس�بوع، فيما 
نزل�ت العق�ود األمريكي�ة اآلجلة للذه�ب 0.3 % إىل 

1830.80 دوالر لألوقية.
وقال هارش�ال ب�اروت، كبري مستش�اري األبحاث 
لجنوب آس�يا يف ميتلز فوكاس: »خلفية الذهب ما 
زالت إيجابية… ثمة الكثري من الضبابية بش�أن ما 
إذا كان التعايف االقتصادي س�يظل قويا وما يحدث 

يف سوق العمل األمريكية«.
وأضاف: »ما من إشارة واضحة تشري إىل أنه يتعن 
ع�ىل مجل�س االحتياط�ي االتح�ادي رفع أس�عار 

الفائدة بقوة«.
وتقل�ص أس�ع����ار الفائ�دة املنخفض�ة تكلفة 
الفرص�ة الضائع�ة لحيازة املع�دن األصفر الذي ال 

يدر عائدا.

عالميًا.. الذهب يسير نحو 
تحقيق أفضل مكسب أسبوعي اعلن مرصف الرافدين حصيل�����ة فتح الحسابات 

يف  املواطن������ن  ام������وال  الي�داع  املرصفي�ة 
املرصف.

وق�ال امل�رصف يف بي�ان :« ان الحس�ابات الجاري�ة 
التي ت�م فتحها للمواطنن وفئ�ات اخرى وصلت اىل 

407 حس�ابات يف ح�ن بل�غ عدد حس�ابات التوفري 
للمواطنن اىل 4873 ».

واك�د امل�رصف ، اس�تمراره يف تقدي�م خدماته وذلك 
بفتح الحسابات للمواطنن الراغبن يف ايداع اموالهم 
يف امل�رصف بالدينار وال�دوالر والحصول عىل الفوائد 

وفق رشوط وضوابط.
يذك�ر , ان هناك عزوفا كبريا م�ن قبل املواطنن عن 
فتح حسابات يف املصارف الحكومية واالهلية تخوفا 
لح�دوث أزم�ات امني�ة يمنع م�ن خالله�ا املواطن 

الحصول عىل امواله من تلك املصارف.

مصرف الرافدين يعلن حصيلة فتح الحسابات اليداع اموال المواطنين

الصناعة : لم نتخذ اي اجراءات بشأن احالة مملحة البصرة ومازلنا ندرس االستثمـار
افصحت وزارة الصناع�ة واملع�ادن عن مالبس�ات 
ع�رض مملحة البرصة التابع�ة إىل الركة العامة 
للصناعات التعدينية لالستثمار واإلجراءات املُتخذة 
لتطويرها ، مؤكدة ان » الركة العامة للصناعات 
التعدينية مازالت تدرس ش�كل االس�تثمار ونوعه 
ول�م تتخذ اي اجراءات بش�أن احال�ة اململحة عىل 
رشكة معينة« ، وذل�ك رداً عىل انتقادات احد نواب 
محافظ�ة الب�رصة بخص�وص ع�رض اململحة إىل 
اإلس�تثم�ار .وقال�ت ال�وزارة ، يف بي�ان صحفي ، 
أن » م�ا يت�م يف مملحة البرصة ه�و حفر أحواض 
للتبخ�ري وُيض�خ لها من ماء الخليج الذي ُيس�مى 
بماء البحر ، وعند تبُخر املاء ترتس�ب األمالح فهي 
ليس�ت مملح�ة باملعن�ى الحقيق�ي للمملحة التي 
ُتع�رف بأنه�ا أرض فيه�ا ملح معل�وم الكمية من 

خزين معدني ».
واوضح�ت ، إنه » لم ُتس�جل اي حال�ة ربح طيلة 

س�نوات حفره�ا إال يف األع�وام ) 2019 و 2020 ( 
م�ن ِخالل الركة املُس�تثمرة للعام�ن املذكورين 
فقط بمق�دار ) 80 ( مليون دين�ار للعام 2019 و 
) 360 ( ملي�ون دينار لع�ام 2020 وعادت خارسة 
بعد إنتهاء عقد اإلستثمار ِخالل هذا العام ، ولغاية 
ش�هر تموز الحايل حيث بلغت خس�ارتها بحوايل ) 

100 ( مليون دين�ار ».
وأضاف��ت الوزارة انه » تَم إع�الن مملحة البرصة 
لإلس�تثمار ثالث مرات لكنها تبوء بالفش�ل بسبب 
هجمات إعالمية وتهديدات للُمنتس�بن من جهات 
مجهولة ، ما يُدل عىل ان ُهناك جهات ُمستفيدة من 
بقاءه�ا عىل هذا الحال ومنع إس�تثمارها وتطوير 
واقعه�ا الحايل ، ُمبينًة أن » ُكل ما تَم اإلش�ارة اليه 
هو خام امللح وليس إنشاء خطوط إنتاجية إلنتاج 
ُمنتج�ات ُمختلفة وُمعتم�دة يف مادتها األولية عىل 

األمالح والتي تتطلب مبالغ ضخم�ة ».

النفط يرتفع ويواصل 
مكاسبه للشهر الرابع 
وسط تنامي الطلب

 ارتفع�ت أس�عار النف�ط ، ليحق�ق خ�ام 
القي�اس العامل�ي برنت مكاس�ب للش�هر 
الراب�ع، يف ظ�ل تنام�ي الطل�ب أرسع من 
الع�رض وتوقع�ات بأن تخف�ف اللقاحات 
وقع زي�ادة جديدة يف إصاب�ات كوفيد-19 

بأنحاء العالم.
وصعدت العقود اآلجلة لخام برنت تس�ليم 
س�بتمرب، والتي حل أجلها ، 28 س�نتا بما 
يعادل 0.4 باملئة، ليتحدد س�عر التس�وية 

عند 76.33 دوالر للربميل.
وأغلق عق�د أكتوب�ر األنش�ط مرتفعا 31 
س�نتا إىل 75.41 دوالر للربمي�ل. وتقدمت 
عق�ود الخ�ام األمريك�ي غ�رب تكس�اس 
الوس�يط 33 س�نتا أو 0.5 باملئ�ة لتخت�م 

الجلسة عىل 73.95 دوالر للربميل.
وحقق كال خامي القيايس مكاس�ب بأكثر 
من اثنن باملئة عىل مدار األس�بوع، يف حن 
ارتف�ع برنت 1.6 باملئ�ة يف يوليو، صعوده 
الش�هري الرابع عىل التوايل. واستقر غرب 

تكساس عىل مدار الشهر.
وحتى م�ع تنامي إصابات فريوس كورونا 
يف الوالي�ات املتحدة وبأنحاء آس�يا وأجزاء 
م�ن أوروب�ا، يق�ول املحلل�ون إن ارتف�اع 
مع�دالت التطعيم س�يحد م�ن الحاجة إىل 
إغالقات صارمة كالتي عصفت بالطلب يف 

ذروة الجائحة العام املايض.

حكومة المغرب تستعد 
لرفع دعم الغاز والسكر

تس�تعد الحكوم�ة املغربي�ة الت�ي يقودها 
حزب العدالة والتنمية لرفع الدعم تدريجيا 
عن الغاز والس�كر والدقيق، يف إطار إصالح 
صندوق املقاصة الذي يحافظ عىل أس�عار 
ع�دد م�ن امل�واد األساس�ية م�ن تقلب�ات 
الس�وق. إصالح من ش�أنه تحرير األسعار 
وتخفيف اإلنفاق الحكومي عىل هذه املواد، 

التي تثقل كاهل امليزانية.
وق�ال محم�د بنش�عبون وزي�ر االقتصاد 
الحكوم�ة  إن  اإلدارة  وإص�الح  واملالي�ة 
وضع�ت من أولويات مروع قانون املالية 
لسنة 2022 الروع يف »اإلصالح التدريجي 
لصندوق املقاصة وفقا ملقتضيات القانون 
االجتماعي�ة  بالحماي�ة  املتعل�ق  اإلط�ار 
وضم�ان تمويل ه�ذا اإلص�الح االجتماعي 

وخاصة تعميم التعويضات العائلية«.
ويف مع�رض مداخلت�ه أم�ام الن�واب، قال 
بنش�عبون األربع�اء املايض خ�الل تقديمه 
لعرض ح�ول »تنفيذ ميزانية س�نة 2021 
وإعداد مروع قانون املالية لسنة 2022« 
بالربمل�ان، إن املرحلة األوىل س�تكون خالل 
سنة 2022 س�يتم فيها التحرير التدريجي 
للسكر والتقليص من الحصيص املحدد من 

الدقيق الوطني للقمح اللن.
يضي�ف  الثاني�ة،  املرحل�ة  وبخص�وص 
بنش�عبون: »س�تكون س�نة 2023 حي�ث 
سيتم فيها التحرير الكيل للحصيص املحدد 
من الدقي�ق الوطني للقمح اللن والس�كر 
القالب والسكر املجزء و50 يف املئة من غاز 

البوتان«.
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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

ما هي رسالة غزة المحاصرة ؟

المراقب العراقي/ متابعة
املتواص�ل،  التصعي�د اإلرسائي�ّي  يف ظ�ل 
وفرض حصار خانق لتجويع سكان قطاع 
غزة املحارص منذ س�نوات، أُجرب نش�طاء 
املقاوم�ة الش�عبّية عىل توس�يع عمليات 
إط�اق البالون�ات الحارق�ة وتطويره�ا، 
حيث تحدثت وس�ائل إع�ام تابعة للعدو 
الصهيون�ّي، ع�ن ان�دالع ع�دة حرائ�ق يف 
أحراش املستوطنات املحاذية لغزة، بفعل 
بالونات حارقة أطلقت م�ن القطاع، وقد 
اعتدن�ا ع�ىل إط�اق مث�ل تل�ك البالونات 
الحارق�ة واملفخخة باتجاه مس�توطنات 
االحتال القريبة من غزة، بس�بب طغيان 
عصابات الكيان عىل هذا الشعب املُهدد يف 

أرضه.
وم�ن املع�روف أن »البالون�ات الحارق�ة« 
التي طورها الفلس�طينيون ل�ردع الكيان 
الصهيونّي املجرم عن حصاره واعتداءاته، 
ش�كلت رعباً حقيقاً للعدو بسبب بساطة 
تصنيعه�ا وس�هولة إطاقه�ا وتس�ببها 
بحرائ�ق كب�رة يف األرايض الزراعّية، وقد 
بدأ اس�تخدام تل�ك البالون�ات الحارقة يف 
األس�ابيع األوىل ل�� »مس�رات الع�ودة«، 
حيث تس�ببت يف خس�ارات قدرت بمليون 
ون�ص دوالر أمريك�ّي، فيم�ا توق�ف هذا 
الس�اح لف�رة وع�اد للظهور م�ن جديد 
وبقوة هذه األيام، ول�م تفلح قوات العدو 
بإيج�اد منظوم�ة ردع لهذا الس�اح رغم 

محاوالتها الحثيثة واملستمرة.
وإّن إط�اق تل�ك البالون�ات ع�ىل األرايض 
املحتل�ة، يج�رب الدف�اع الج�وّي للكي�ان 
الصهيوني إىل اس�تخدام صواريخ باهظة 
الحديدي�ة  القب�ة«  »نظ�ام  ع�رب  الثم�ن 
العراضه�ا، وقد رأين�ا يف املايض أن بعض 
املقذوفات قد مرت ع�رب الحاجز الدفاعّي 
له�ذا النظ�ام الدفاع�ي ويف حال�ة وج�ود 
ع�دد كبر م�ن إطاق الن�ار وعرشات من 
الطائ�رات م�ن دون  أو  البالون�ات  ه�ذه 
طيار الحارقة، فإن نظ�ام دفاع العدو لن 
يكون لديه صاروخ واحد للتعامل مع تلك 

التهديدات.
ويف الوق�ت الذي ل�م ترد في�ه تقارير عن 
وقوع اصابات أو أرضار باملمتلكات عقب 
إط�اق البالون�ات الحارقة مؤخ�راً، ردت 
حكومة العدو الجديدة، التي تم تش�كيلها 
يف يوني�و/ حزي�ران، ع�ىل ذل�ك بهجمات 
جوية عىل غزة فيما يخىش املس�توطنون 
م�ن احتم�ال تده�ور األوض�اع األمنّي�ة 
بالق�رب من قطاع غ�زة يف األيام القادمة، 
بع�د التصعي�د اإلرهاب�ّي الخطر، وش�ن 
طائرات االحتال، سلسلة غارات عدوانّية 
ع�ىل أه�داف يف القط�اع، مخلف�ة أرضاراً 
مادية جس�يمة بالطبع، دون الحديث عن 

وقوع أّي إصابات.
وبالتزام�ن مع تحذيرات حرك�ة املقاومة 
اإلس�امّية »حماس« من عودة القتال إذا 
س�عت تل أبيب مرة أخرى لتشديد القيود 
ع�ىل قطاع غ�زة املحارص، ش�هد القطاع 

الساحّي قيوداً أكثر رصامة من املعتاد منذ 
حمل�ة اإلبادة الصهيونّية يف ش�هر مايو/ 
أي�ار، وقد  منعت س�لطات الع�دو مؤخراً 
25 ش�احنة محملة بالوقود املمول قطرّياً 
مخصص�ة ملحط�ة الكهرب�اء الوحيدة يف 
غزة من دخول القطاع، فيما أّكد املتحدث 
بإس�م »حماس«، عبد اللطيف القنوع، أن 
“املزيد من القيود عىل غزة لن يؤدي إال إىل 

انفجار يف مواجهة الكيان الصهيونّي«.
ومراراً ش�ّددت الحركة ع�ىل أّنها ال يمكن 
أن تقب�ل بحص�ار قط�اع غ�زة باعتباره 
الكث�ر م�ن  واقع�اً، وأوضح�ت يف  أم�راً 
الفلس�طينّي  الش�عب  أّن  الترصيح�ات 
واملقاومة اإلسامّية لن تصمت حيال ذلك، 
وأّن اس�تمرار تصعيد الكي�ان الصهيونّي 
ضد غزة وقص�ف مواق�ع املقاومة، يؤكد 

ميض العدو يف سياساته وجرائمه.
ويعلم العدو الصهيونّي القاتل أّن الش�عب 
يخضع�ا  ل�ن  ومقاومت�ه،  الفلس�طينّي 
للتهديدات الصهيونّية مهما بلغت حدتها، 
فقد اختار الفلس�طينيون مواصلة طريق 
النض�ال والكف�اح دفاع�اً ع�ن حقوقهم 
وحرياته�م، والبد م�ن وضع ح�د ملعاناة 
األهايل داخ�ل قطاع غزة املحارص من قبل 
ق�وات الع�دو، لتدم�ر حياته�م وعزلهم، 
ع�ن أرايض بادهم املحتل�ة، ورغم ذلك ال 
يتوقف مسؤولو الكيان عن الترصيح بأّن 

»تل أبيب سرد عىل هجمات البالونات«.
يف  املح�ارصون  الفلس�طينيون  ويق�وم 

غ�زة بش�كل دائ�م بالتعبر ع�ن غضبهم 
من الظل�م الكبر ال�ذي يتعرضون له من 
س�لطات العدو، عرب إطاق تلك البالونات 
الحارق�ة وذات الفاعلّية الكبرة والتكلفة 
الزهيدة، ألّن الكيان ومن�ذ 15 عاماً يقوم 
بتش�ديد الحص�ار أكثر فأكث�ر عىل قطاع 
غ�زة، م�ن خال ف�رض حصار ب�رّي من 
خال إغاق املنافذ ومنع حتى املرىض من 
الخ�روج للع�اج، وآخر بح�رّي إما بمنع 

الصيد أو تقليل مساحته.
ويف األي�ام املاضي�ة، كان يأم�ل كث�ر من 
س�كان غ�زة يف أن تف�يض املحادثات مع 
الع�دو إىل نتيجة قبل عطل�ة عيد األضحى 
األس�بوع املن�رصم، لكن األس�بوع مىض 
دون أّي اتف�اق يس�مح بدخ�ول األم�وال 
القطرّية إىل القطاع، وبالطبع لن يستطيع 
الفلسطينيون الصرب ملدة طويلة عىل منع 
وعرقلة إعادة اإلعمار والتأخر يف إجراءات 
كرس الحصار، حيث س�عت ت�ل أبيب منذ 
هجومها العس�كرّي األخر إىل فرض قيود 
مش�ددة ع�ىل غ�زة، مما حد بش�كل كبر 
م�ن ال�واردات والص�ادرات، كم�ا أوقفت 
إىل ح�د كبر دخ�ول الدعم القط�رّي الذي 
كان يتضمن يف الس�ابق مايني الدوالرات، 
وقد تعهد املس�ؤولون الصهاينة بأّنهم لن 
يس�محوا بالعودة إىل الوضع الراهن، الذي 
ي�رون أنه م�وات للغاية لحرك�ة حماس، 
م�ا يعني تعن�ت أكرب من قب�ل العدو الذي 
تس�ببت غاراته الجوي�ة يف الحرب األخرة 

يف أرضار ال تق�ل ع�ن 290 مليون دوالر يف 
القطاع املحارص.

ومن الجدير بالذك�ر أّنه يف 21 أّيار/مايو، 
أعلن العدو الغاشم وحماس وقفاً إلطاق 
النار أنهى تصعيداً إرسائيلّياً دموّياً استمّر 
11 يوم�اً وأس�فر ع�ن س�قوط أكثر من 
275 ش�هيداً فلس�طينّياً، نصفهم تقريباً 
من األطفال والنس�اء، وإصابة ما يقارب 
9000 آخري�ن، ناهي�ك عن الخ�راب الذي 
خلّفه العدوان الغاش�م، وتستمر تل أبيب 
برفض إعادة إعمار ما ألحقته من دمار يف 
غزة، من دون اس�تعادة جنودها وأرساها 
ل�دى حرك�ة حم�اس، وه�و م�ا رفضته 
األخرة، وتج�ري مفاوضات غر مبارشة 
ب�ني الكيان الغاصب وحم�اس يف القاهرة 
يف محاولة لتعزيز وقف إطاق النار الهش 

بني الجانبني.
أّنه�م  صهاين�ة  مس�ؤولون  وق�ال 
سيش�رطون إعادة إعم�ار غزة وتخفيف 
القي�ود املش�ددة ع�ىل القط�اع بالتوصل 
حم�اس  م�ع  أرسى  تب�ادل  صفق�ة  إىل 
تضمن ع�ودة أف�را منغيس�تو وهش�ام 
اإلرسائيلي�ني  الجندي�ني  ورف�ات  الس�يد 
ه�دار غولدي�ن وأورون ش�اؤول، اللذي�ن 
لقي�ا مرصعهم�ا يف ح�رب 2014، وتؤّكد 
حم�اس أّن مبدأه�ا ه�و »األرسى مقابل 
االرسى«، حي�ث إّن إط�اق رساح األرسى 
االحت�ال  س�جون  م�ن  الفلس�طينيني 
الغاصب أصبح يخضع ل� »صفقة تبادل« 

أكثر منه استجابة مطلبية لواقع األرسى 
الصع�ب، حي�ث إّن املعاناة التي يعيش�ها 
س�جون  داخ�ل  الفلس�طينيون  األرسى 
الع�دو الغاش�م تتفاق�م يوم�اً بع�د آخر، 
بدءاً من ظ�روف االعتقال ولي�س انتهاءاً 
عند مس�ألة انعدام البيئ�ة الصحية داخل 
الزنازي�ن املكتظة ب�األرسى، باإلضافة إىل 
االنتهاكات الجس�يمة بحقهم خاصة منذ 
بداية انتش�ار ف�روس كورونا املس�تجد، 
آالف  الصهيون�ّي  الع�دو  يعتق�ل  حي�ث 
الفلس�طينيني يف س�جونه، بينه�م مئات 
املرىض والسيدات، ناهيك أّن عدد املصابني 
بف�روس  الفلس�طينيني  األرسى  م�ن 
كورون�ا داخ�ل س�جون االحت�ال يتزايد 
بش�دة، اس�تناداً فق�ط إىل األرق�ام الت�ي 
تنرشها وسائل اإلعام، ناهيك عن األرقام 
الحقيقّية التي تتكتم عليها إدارة س�جون 

العدو.
املطالب�ة  ع�ىل  الفلس�طينيون  وُي�رص 
إىل  االنتب�اه  وش�د  العادل�ة  بحقوقه�م 
معاناته�م الكبرة، وإّن تهدي�دات الكيان 
الصهيونّي ل�ن تأتي بنتائ�ج عىل األرض، 
خاصة بعد إعان وح�دات “أبناء القوقا” 
ع�ن إدخ�ال الراجمات يف عملي�ات إطاق 
البالون�ات الحارقة واملتفج�رة، باإلضافة 
ملا ذكرته وحدات “أحفاد النارص”، من أّن 
ما يسمى غاف قطاع غزة سيعاني طاملا 
غ�زة تعاني، وذل�ك يف رد ع�ىل التهديدات 

اإلرسائيلّية.

المراقب العراقي/ متابعة
قال�ت وزارة الدف�اع يف أفغانس�تان، إن الجيش 
تمكن من استعادة السيطرة عىل منطقة غوزار 
يف والية هرات، وط�رد عنارص طالبان منها بعد 

أن قتل وجرح أكثر من 100 مسلح.
وأضاف�ت الوزارة، يف بيان نرشت�ه عىل »توير«: 
األفغاني�ة  الوطن�ي  األم�ن  ق�وات  »اس�تعادت 
واملليش�يا، بدعم من القوات الجوي�ة األفغانية، 
اليوم السيطرة عىل منطقة غوزار يف والية هرات 
من سيطرة طالبان. وتم خال ذلك قتل أو جرح 

أكثر من 100 من مسلحي طالبان«.
وأكدت ال�وزارة أن الجيش، تمكن خال العملية 

من ضبط كمية كبرة من االسلحة والذخائر.
وتش�هد أفغانستان حاليا مواجهات بني القوات 
الحكومي�ة ومس�لحي حرك�ة طالب�ان الذي�ن 
يسيطرون عىل مناطق ريفية واسعة، ويشنون 

هجمات متواصلة عىل مدن أفغانية كبرة.

وت�زداد ح�دة التوتر يف أفغانس�تان ع�ىل خلفية 
وع�ود اإلدارة األمريكي�ة بإنه�اء عملية س�حب 
قواته�ا م�ن األرايض األفغاني�ة قب�ل 11 أيل�ول 

املقبل.

المراقب العراقي/ متابعة...
س�جلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى 
الع�دوان الس�عودي يف محافظة الحديدة اليمني�ة، 136خرقاً خال 24 

ساعة فقط.
وأوضح مصدر بغرفة العمليات لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن من بني 
خروقات العدوان إلقاء طران تجس�ي قنابل ع�ىل الدريهمي والفازة 
والجبلية وتحليق 13 طائرة تجسسية يف أجواء الفازة والتحيتا والجاح 

والجبلية والدريهمي.
وأش�ار املصدر إىل أن الخروقات ش�ملت أيضاً 17 خرقاً بقصف مدفعي 

و97 خرقاً باألعرة النارية املختلفة.
وكان�ت األطراف اليمني�ة توصلت خال محادثاتها بالس�ويد يف الثالث 
عرش من كانون األول/ديس�مرب عام 2018 إىل اتفاق وقف إطاق النار 
يف محافظة الحديدة وتفاهمات بش�أن مدين�ة تعز إال أن قوى العدوان 

السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا االتفاق.
وبسبب الغارات والقصف املستمر، أصيب طفل يف الحديدة، كما أصيب 
مواطن�ان بقص�ف يف صعدة، كما ش�ن ط�ران الع�دوان 25 غارة عىل 

محافظتي مأرب والجوف خال ال� 24 ساعة املاضية.

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�دت س�لطنة عم�ان أن الهج�وم عىل س�فينة »مرس�ر س�ريت« 
اإلرسائيلية وقع بالفعل خارج البحر اإلقليمي العماني، مؤكدة حرصها 

عىل أمن املرور يف بحرها اإلقليمي.
وأفادت وكالة األنباء العمانية، بأن البحرية السلطانية العمانية قامت 
بتس�ير س�فينة إىل مكان الهجوم، وأكدت النتائج امليدانية أن الحادث 
وق�ع بالفعل خارج البحر اإلقليم�ي العماني، كما أنه عند التواصل مع 
ماك السفينة والطاقم أفادوا بأن السفينة ستواصل اإلبحار إىل جهتها 

دون الحاجة إىل مساعدة.
وأكدت الس�لطنة حرصها الدائم وتسخر كافة اإلمكانات للحفاظ عىل 
أمن وس�امة املرور يف البح�ر اإلقليمي العماني، وق�درة كافة الجهات 
املعنية بالس�لطنة عىل القيام بكل ما من شأنه سامة املاحة يف البحر 

اإلقليمي العماني.
وأعلن�ت رشكة زودي�اك ماريتايم املالكة للس�فينة االرسائيلية »مررس 
س�ريت« عن مقت�ل اثنني من طاقمها جراء اس�تهدافها يف بحر عمان 

مساء الخميس.
وأوردت الرشكة التابعة للملياردير الصهيوني ايال عوفر املقيم يف لندن 

ان املقتولني احدهما بريطاني واآلخر روماني الجنسية.
ولم تذكر الرشكة تفاصيل اخرى عن الخس�ائر الناجمة عن استهداف 

السفينة.
ويف ذات السياق أوردت مؤسسة »درياد غلوبال« االستخبارية - االمنية 
ان هذه السفينة كانت ترفع علم ليربيا اثناء ابحارها عىل مسافة 280 

كيلومر من ميناء الدقم حينما وقع الهجوم.

تسجيل 136 خرقًا لقوى 
العدوان بالحديدة اليمنية

خالل 24 ساعة

مسقط: الهجوم على
السفينة اإلسرائيلية جرى

خارج مياهنا اإلقليمية

إندبندنت: واشنطن تحتفظ بمعلومات عن مقتل 
خاشقجي وهي متواطئة حتى تكشف عنها

الغارديان: العالم العربي بحاجة للديمقراطية 
والديكتاتورية المحسنة ليست الحل

الجيش األفغاني يستعيد السيطرة 
على منطقة في هرات

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
قالت املقررة الخاصة السابقة يف األمم املتحدة، أغنيس 
كاالمار، التي حققت بمقتل الصحايف السعودي جمال 
خاش�قجي، إن الس�لطات األمريكية ال ت�زال تحتفظ 
بمعلوم�ات ع�ن الجريم�ة لك�ن لم تكش�فها بش�كل 

يجعلها “متواطئة” يف الجريمة.
صحيف�ة  م�ن  بانكوم�ب  ألن�درو  ترصيح�ات  ويف 
“إندبندن�ت”، قالت كاالمار إن فش�ل الواليات املتحدة 
بالكش�ف عن املعلومات أو كونه�ا كانت تعرف مقدما 
باملخاط�ر املحيط�ة به�ا يعن�ي أنه�ا “متواطئ�ة” يف 
قت�ل الصحايف الس�عودي. وأضافت: “ل�و كانت لديهم 
معلوم�ات من أي ن�وع أو مصدر تتعل�ق بالقتل، ولو 
كان�ت لديه�م معلوم�ات تش�ر بأصابع االته�ام لويل 
العهد السعودي أو توقف فرقة االغتيال يف القاهرة ولم 

يكش�فوا عنها، فإنهم يجعلون أنفس�هم متورطني يف 
محاولة اإلفات من العقاب”.

وقضت أغنيس كاالمار، س�تة أش�هر تحقق يف ظروف 
مقتل خاش�قجي. وتوصلت يف تقريره�ا إىل أن عملية 
اإلع�دام مدّب�رة ع�ىل مس�تويات علي�ا، وهن�اك أدل�ة 
موثوقة عىل تورط محمد بن سلمان. ونفت السعودية 
مس�ؤولية ويل العه�د، وزعمت أن الصح�ايف البالغ من 
العم�ر 57 عاما كان ضحية عملي�ة قامت بها عنارص 

“مارقة”.
وقدم�ت الس�عودية مجموع�ة م�ن مس�ؤويل الدرجة 
الثاني�ة للمحاكمة، لكن بدون الكش�ف عن هوياتهم، 
ولم تشمل املحاكمات أياً من املسؤولني البارزين الذين 
كشفت عنهم وثيقة استخباراتية سمحت وكالة األمن 

الوطني األمريكي بنرشها بداية العام الحايل.

المراقب العراقي/ متابعة ...
ب�أن  “الغاردي�ان”  صحيف�ة  أف�ادت 
الديكتاتورية املحسنة ليست الحل للمشاكل 
الحقيقي�ة. وأش�ارت يف افتتاحيته�ا إىل أن 
األس�بوع الحايل كش�ف عن تش�دد األنظمة 
العربي�ة مع املعارض�ة لكنها أق�ل اهتماما 

بأسبابها.
وس�يخلق هذا مش�اكل يف الس�نوات املقبلة 
حي�ث تحاول ه�ذه ال�دول التعايف م�ن آثار 
وب�اء كورونا. وأضافت أن س�يطرة الرئيس 
التوني عىل الس�لطة هي امتح�ان ألجندة 
حق�وق اإلنس�ان والديمقراطي�ة التي أعلن 

عنها الرئيس بايدن.
وأدت الح�روب إىل إفق�ار مراك�ز الحضارة 

العربية. وأشارت املفوضية االقتصادية 
واالجتماعية لغرب آسيا يف األمم املتحدة 
هذا األس�بوع إىل أن الفقر بات يؤثر عىل 
نسبة 88% من س�كان سوريا و83% يف 
اليم�ن. وحتى الدول الت�ي اعتربت ثرية 
تأثرت بس�بب فش�ل القي�ادة وكوفيد- 
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والعالم العربي هو مكان متنوع، وآخر 
دراسة مسحية لألمم املتحدة تظهر أنه 
ينقس�م إىل ملكيات الخليج الثرية وعدد 
من دول تتمتع بالدخل املتوس�ط وعدد 
س�كانها أكرب من مصادره�ا النفطية، 
إىل محاور حرب يعاني س�كانها كما يف 

العراق من فقر وأخرا ال�دول الفق�رة.
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البالونات الحارقة تؤرق الكيان الصهيوني

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ررت الس�لطات الجزائرية، س�حب اعتماد قن�اة »العربية« 
الس�عودية، متهمة القن�اة بأنها تم�ارس »التضليل اإلعامي 

والتاعب«.

ونقل�ت وكالة األنباء الجزائرية الرس�مية عن وزارة االتصال، 
قولها إن »وزارة االتصال قررت اليوم س�حب االعتماد املمنوح 

ملمثلية القناة التلفزيونية العربية بالجزائر«.
وأضاف�ت ال�وزارة أن »ق�رار س�حب االعتماد راج�ع إىل عدم 

اح�رام ه�ذه القن�اة لقواع�د أخاقي�ات املهنة وممارس�تها 
للتضليل اإلعامي والتاعب«.

ول�م يرش البي�ان الص�ادر ع�ن وزارة االتص�ال الجزائرية إىل 
السبب املبارش لسحب اعتماد القناة السعودية.

المراقب العراقي/ متابعة...
قالت وزارة حاالت الطوارئ الروسية، إنه تم تحديد االحتياطي 
ال�ازم اس�تخدامه، يف حالة تدهور وض�ع الحرائق يف ياقوتيا، 

وسيتم زيادة عدد الطائرات املستخدمة يف اإلطفاء.
وأضافت الوزارة، يف بيانها: »يف حالة تدهور الوضع، تم تحديد 

االحتياط�ي الازم وزيادة عدد طائ�رات اإلطفاء. باإلضافة إىل 
ذلك ومن أجل تعزيز مجموعات اإلطفاء األرضية سيتم استام  
مع�دات وآلي�ات ثقيل�ة خاصة م�ن وزارة الدفاع الروس�ية«. 
وذك�رت الوزارة، أنه يت�م حفر خنادق ملنع انتق�ال النران إىل 

مناطق أخرى وخاصة بالقرب من املراكز السكنية.

وأش�ارت ال�وزارة، إىل أن الوضع اس�تقر يف املناط�ق الرشقية 
والوسطى من ياقوتيا، وال يزال الدخان يلف بعض املناطق.

ونوهت الوزارة بأنه يتم اس�تخدام 27 قطعة جوية تابعة لها 
ولوزارة الدفاع الروسية، بما يف ذلك 3 طائرات من طراز »بي-
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المراقب العراقي/ متابعة...
تواجه مايني العائات األمريكي�ة خطر طردها من منازلها 
اعتبارا من الس�بت لعجزها عن دفع بدالت اإليجار منذ عدة 
أش�هر بس�بب الوباء، وذلك مع انتهاء مهل�ة تعليق عمليات 
الط�رد التي تحميها. وفش�ل النواب ي�وم الجمعة املايض يف 
التوص�ل إىل اتف�اق ملنح مهل�ة إضافية للمس�تأجرين الذين 
يواجه�ون ضائق�ة مالية، رغ�م الظروف الداهمة والس�يما 
م�ع تفيش املتح�ور »دلت�ا« الذي يعد س�ببا يف ارتف�اع عدد 
اإلصابات بكوفيد-19 مجددا. واقرحت لجنة برملانية تمديد 
املهل�ة حت�ى 31 كان�ون األول، لكن هذا الع�رض لم يحصل 
ع�ىل دعم كاف بما يف ذلك يف صف�وف الديمقراطيني، فطرح 
عندها تمديد مهلة الس�ماح حتى 18 ترشي�ن األول. وقالت 

الرئيس�ة الديمقراطية ملجلس النواب ناني بيلويس يف بيان 
مساء الجمعة »لألسف، لم يدعم أي جمهوري هذا اإلجراء.. 
من املخيب لألمل للغاي�ة أن يرفض الجمهوريون يف مجلي 

النواب والشيوخ العمل معنا عىل هذه املسألة«.
وذكر مصدر يف الكونغرس لوكالة »فرانس برس« أن االقراح 

ليس موضع إجماع يف صفوف الديمقراطيني أنفسهم.
وتخل�ف أكث�ر م�ن ع�رشة مايني ش�خص عن دف�ع بدالت 
امليزاني�ة  أولوي�ات  »مرك�ز  تقدي�رات  حس�ب  إيجاره�م، 

والسياسة«، وهو معهد أبحاث مستقل.
كما يعت�رب حواىل 3,6 مليون مس�تأجر مهددين بالطرد من 
منازلهم يف مهلة ش�هرين، وفق دراس�ة ملكت�ب اإلحصاءات 

أجريت يف مطلع أيلول عىل 51 مليون مستأجر.

الجزائر تسحب اعتماد قناة سعودية »مضللة«

روسيا تستعد لسيناريو سيء بسبب الحرائق

ماليين األميركيين مهددون بالطرد 
من منازلهم وسط تفشي »دلتا«



 اثبت بما ال يقبل أدنى شك  أن  املجموعات التي   أعلنت  مقاطعتها 
لالنتخاب�ات  مجموعات فقدت ش�عبيتها ولم تحص�ل عىل ما كانت  
تأمل�ه وتحلم ب�ه   لهذا قررت  إفش�ال  االنتخاب�ات  وزرع الفوىض 
يف الع�راق  من خالل مقاطعتها لالنتخاب�ات وهذا ما ترغبه وتتمناه  
ال س�عود وكالبه�ا الوهابية  عبي�د صدام وجحوش�ه    ال أدري هل 

املقاطعة كانت صدفة أم كانت  بعلم   هذه الجهات.
ولو دققنا  يف حقيقة  هذه الكتل واألحزاب  التي  قاطعت االنتخابات 

التضح لنا حقيقة هذه الكتل ونواياها .
وكان اول م�ن تقدم  وأعلن مقاطعته لالنتخابات هو التيار الصدري 
فالتيار الصدري معروف  بتقدمه الرسيع وتراجعه الرسيع حتى أنك 
ال تعرف ماذا يريد وال تس�تطيع أن تحدد موقفه لهذا كل تاريخه لم 
يأت�ي بيش جديد لم يأت�ي بيش نافع ومفيد بل  لم ي�أت  إال  باملؤذي 
وامل�ر ث�م أعلن الحزب الش�يوعي العراق�ي وكأنه وج�د الدافع  يف 
مقاطع�ة التيار الصدري   فحذا حذوه وهذا  ليس له أي تأثري س�واء 
قاط�ع االنتخاب�ات او ل�م يقاط�ع  وكل مواقفه ردود أفع�ال وهذا 
هو الس�بب يف خس�ارته الش�عبية كان املفروض ان تك�ون مواقفه  
مبني�ة عىل نظرة موضوعي�ة عقالنية  بعيدة ع�ن ردود األفعال  كل 
التحالفات التي قام بها الحزب الشيوعي  كانت فاشلة وبالتايل أكلت 
من جرفه  أي أكلت من شعبيته سواء تحالفه مع أياد عالوي أو مع 

التيار الصدري.
 لو أخذنا  أس�باب   املقاطعة  حس�ب  ما أعلنوها   س�يطرت الفساد 
والفاس�دين  الس�الح املنفل�ت نظ�ام املحاصص�ة   س�وء الخدمات 
وهذا أمور ال يمكن إنكارها  او تجاهلها  ولكن أس�أل  هل مقاطعة 
االنتخابات تنهي الفس�اد وتقيض عىل الس�الح املنفلت وتقيض عىل 
س�وء الخدمات وتنهي نظام املحاصصة او تقلل من شانها ال طبعا   
لكن املقاطعة تزيد س�يطرت الفس�اد والفاس�دين وتفاقم  السالح 
املنفلت وتزيد س�وء الخدمات سوءا وترسخ نظام املحاصصة وهذه 

حقيقة ال يمكن تجاهلها او القفز فوقها.
اذا كان  املقاطعون لالنتخابات هدفهم غايتهم القضاء عىل الفس�اد 
والفاس�دين والقضاء عىل الس�الح املنفلت وأصحاب�ه والقضاء عىل 
س�وء الخدمات والقضاء ع�ىل نظام املحاصصة  عليه�م  النزول اىل 
االنتخاب�ات بكل قوة وقدرة وأمانة وصدق   واذا كان هدفهم التغيري 
فالتغي�ري ال يأت�ي  إال ع�ن طريق االنتخاب�ات  عن طري�ق صناديق  
االنتخاب�ات وال طريق س�واها  أما املظاه�رات واالحتجاجات إذا لم 
تك�ن غايتها االنتخاب�ات  نهايتها الفوىض   و علين�ا ان نعي وندرك 
ان الديمقراطي�ة تحت�اج اىل ش�عب ديمقراط�ي   والش�عب يتعل�م 
الديمقراطية عن طريق التجربة واملمارسة تدريجيا   شعب عاش يف 
ظل االس�تبداد والعبودية ويف ظل الرأي الواحد  والحاكم الواحد  آالف 
الس�نني  تريده ان يتحول اىل النقيض  فج�أة وبدون مقدمات  فذلك 

هو املستحيل.
 فالتغي�ري والتجدي�د ال يأت�ي وفق التمني�ات الطائش�ة واالنفعاالت 
الطفولية الس�اذجة  وإنم�ا وفق العقل والحكم�ة واالعرتاف باألمر 
الواق�ع  واالنطالق منه ال رفضه  فله أسس�ه الثابتة والراس�خة من  

املستحيل إزالته.

ما الهدف من مقاطعة االنتخابات؟!
مهدي المولى 
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بقلم/إيهاب شوقي
إنما ما نقوله هنا هو رصد موضوعي وتوضيح لبعض 
األم�ور التي تبدو غائبة عن البعض، ممن وجهوا اللوم 
والعتاب للحزب، ومنهم من قدم عتاب املحبني، وهو ما 
نراه يستحق التوضيح وفك بعض االلتباسات باألمور.
والقضي�ة هنا باختص�ار، أن هناك مطالب�ات للحزب 
بإب�داء بعض الش�دة تجاه الوضع املأس�اوي يف لبنان، 
ومطالبات بإبداء غضب يشفي صدور أنصار املقاومة، 
مم�ا أصابهم من ضي�ق وقهر بفعل التط�اول والظلم 
والفج�ر يف الخصوم�ة وال�ذي ذه�ب بالبع�ض التهام 

الحزب بالضعف!
وهنا ال نوجه ردا عىل املغرضني والكارهني، باعتبار أن 
أنصار املقاومة لو س�قوهم العس�ل املصفى لن يزادوا 
إال بغض�ا، وإنم�ا نوجه النظ�ر لبعض املحب�ني. وهنا 

يمكن تقديم هذا االجتهاد يف الفهم والرصد:
ح�زب الل�ه ظاه�رة فري�دة يف بل�د فري�د، فاألوض�اع 
الطبيعية بالبلدان هي وجود س�لطة مركزية تعرب عن 
جميع أطياف الش�عب وجيش وطن�ي يناط به حماية 
سيادة الدولة وحدودها، ووجود قوى سياسية متباينة 
املش�ارب والتوجهات عىل أس�س سياسية واقتصادية 
تتن�اوب الس�لطة أو تظ�ل يف املعارض�ة إذا م�ا كانت 

األنظمة مستبدة.
بينما يف لبنان، فإن النظام نش�أ واس�تمر عىل أس�س 
طائفي�ة، ورغ�م كل التعدي�الت والوع�ود والتطورات، 
ف�إن الطائفية ظلت هي الثابت األكرب يف هذا البلد، وتم 
تطويع املؤسس�ات والحكومات والكانتونات عىل هذا 
األس�اس والذي أصبح مرادفا لالستقرار، وبقي العبث 

بهذا النظام مرادفا للفوىض ونذر االقتتال األهيل!
وفيم�ا يخ�ص الجي�ش اللبنان�ي، فهو جي�ش وطني 
معرب عن الدولة وع�ن جميع اللبنانيني، ولكن لظروف 
اس�تعمارية، ت�م تقييد تس�ليحه بم�ا ال يه�دد العدو 
الصهيوني، بل واألسوأ، بما ال يسمح بالدفاع عن لبنان 

إذا ما قرر العدو اجتياح البالد!
هنا نش�أت املقاومة لتشكل رديفا وليس بديال للجيش 

الوطن�ي، وتح�ررت املقاوم�ة م�ن القي�ود املفروضة 
عىل لبنان وجيش�ها يف ملف واحد بعين�ه، وهو الدفاع 
ع�ن لبنان ومواجه�ة العدو الصهيون�ي، ولم تصطدم 

بالجيش الوطني ولم تستقو بسالحها عىل الداخل.
كما انخرطت املقاومة بالسياس�ة وفقا للعرف السائد 
ول�م تس�تخدم قوتها وش�عبيتها وس�الحها يف فرض 
نظام جديد رغم مطالبتها ومواقفها املعروفة واملعلنة 

والتي تتفق مع املطالبات بتغيريه.
هنا نش�أت معضلة متعددة األوجه، شكلت استعصاء 
ع�ىل أع�داء املقاوم�ة بق�در م�ا ش�كلت قي�دا أيض�ا 
للمقاومة، وهذه املعضل�ة باختصار تتمثل يف نقطتني 

هامتني:
1- املقاوم�ة عس�كريا، ال تش�كل ميليش�يا مس�لحة 
مارقة عن الدولة ومتجاوزة لس�يادتها ومنفصلة عن 
عرفها ونظامها السيايس، وال تحمل تناقضا أو رصاعا 
أو حت�ى خالفا مع الجيش الوطني، وهو ما غل من يد 
األع�داء وأبطل دعاياتهم حيث حاول�وا حرش املقاومة 
يف ه�ذا الرك�ن وإضف�اء ه�ذه الصفة عليه�ا لرشعنة 

استهدافها واستعداء اللبنانيني عليها.
فل�م تعطه�م املقاومة ه�ذه الفرصة ألنه�ا وبطبيعة 
ه�ي  والعقائ�دي،  الس�يايس  وبربنامجه�ا  تكوينه�ا 
حركة تحرر وطن�ي تلتزم القضي�ة الوطنية الجامعة 

وليس�ت ميليش�يا طائفي�ة تحم�ل س�الحها لتحقيق 
مصالح ومكتس�بات طائفي�ة ولم تتغول ع�ىل الدولة 
ومؤسساتها بسالحها وشعبيتها وبلحاظ أن شعبيتها 

عابرة للطوائف.
2- كم�ا أن املقاوم�ة سياس�يا ليس�ت »دول�ة داخ�ل 
الدولة« وال تمارس نفوذا عىل املؤسسات السيادية وال 
تفرض خطها السيايس وعقيدتها املقاومة عىل الدولة، 
ب�ل تح�رتم الدولة وعالقاته�ا وتعمل ب�روح املعارضة 
رغم تجاوز وزنها النسبي وشعبيتها ألوزان املعارضة، 
وأهليتها وأحقيتها لفرض كثري من وجهات نظرها لو 

أن هناك ديمقراطية حقيقية وعادلة يف لبنان.
وهن�ا تكم�ن النقط�ة الجوهري�ة ومحل االس�تهداف 
الحقيقي، وهو »سالح املقاومة«� وهو املستهدف من 
هذا الحصار وهذه الدعايات وهذا الفجر يف الخصومة.
وقد أعلنت املقاومة م�راراًا وتكراراًا وقوالاً فعالاً أنه خط 
أحم�ر، ألن�ه ملف وجودي وليس مكتس�ب ش�خيص، 
وألنه مصلحة جماعية ال طائفية، وألنه يتعلق بوحدة 
وس�المة بل�د ال يعب�أ الكث�ريون بها إذا م�ا وضعت يف 

تناقض مع مصالحهم أو أحقادهم.
وبالتايل فالشعار الشهري الذي رفعه السيد حسن نرص 
الله »س�نكون حيث يجب أن نكون«، هو شعار جامع 
للمي�دان والسياس�ة، فالتواج�د العس�كري والجه�اد 
بالس�الح واالرواح س�يكون يف الجبه�ات التي يجب أن 
يك�ون بها الح�زب، وبهذه ال�روح، يتواج�د الحزب يف 
العم�ل الس�يايس، ال بغرض الس�يطرة والحكم، ولكن 
لتأدي�ة الواجب واإلس�هام بالدور وعدم ترك الس�احة 
خالية أمام الفاس�دين واللصوص وكل من تس�ول له 
نفسه التحالف مع العدو ورشعنة استهداف املقاومة.
هنا يوجه املحبون اللوم عىل الحزب من منطلق مثالية 
مفرطة أو صرب مبالغ به، وهو غري صحيح أيضا، فإذا 
تعارض�ت املثالية والصرب م�ع املصلح�ة العامة، فإن 
الحزب س�يتخىل عنهما ألن بوصلت�ه املصلحة العامة، 
وال معن�ى لصرب يمكن العدو من الب�الد، بل هو يصرب 

حتى ال يمكن لهذا العدو.

ليس دفاعا عن حزب اهلل
ليس دفاًعا عن »حزب اهلل« ألنه ليس في موقع اتهام وليس بحاجة لتفنيد لشبهات، حيث يكفي معرفة منصات 

الدعايات التي تشن عليه وطبيعتها ووالءاتها ليكون دليال في ذاته على براءته من هكذا دعايات.
وليس دفاعا عن »حزب اهلل« رغم استحقاقه أن يدافع عنه الجميع كما يدافع هو عن شرف بلد بكامله، بل أمة بكاملها 

سلمت أوراقها لالستعمار ولم يتبقى في ثوبها األسود سوى بقع صغيرة بيضاء مشرقة، يشكل الحزب أبرزها، 
ويشكل النواة الحية التي يمكن استعادة حياة األمة عبرها.

لماذا تخاف الصهيونية من الشيعة في هذا العالم وُهم أَقلَِية ؟

الميدان اليمني يتطور .. هل تتحرر عدن بالتوازي مع مأرب؟

بقلم/ د. إسماعيل النجار 
  ُمتَّهمون من ِقَبل خصومهم بالَتِقَية!

�روا، ُقِتلوا،أُضطِه�دوا، واُتِهموا باملجوس والصفوي�ة، ولَم يُكن لهم أي  ُكفِّ
دول�ة قائمة بعد الدول�ة الفاطمية إالَّ جمهورية إيران اإلس�المية الحديثة 

الوالدة الفتية والتي بلغت من العمر ٤2 عام.
]إيران اإلس�الم املحمدي الصحيح واألصيل تدفع منذ والدتها ثمن التزامها 

ة وعىل رأسها قضية فلسطني، بقضايا األُمَّ
] هؤالء الش�يعة اللذين يس�كنون بالد ف�ارس والعراق وب�الد نجد واليمن 
وس�وريا ولبن�ان ُيعَت�رَبون م�ن املحافظني األش�داء ع�ىل عقيدتهم وخط 
واليتهم العلوية  ونهجهم الحس�يني القائم عىل ش�عار هيه�ات ِمنَّا الِذلَّة، 

وقول والله ال أعطيكم بيدي إعطاء الذليل وال أِقُر لكم إقرار العبيد.
] ع�ىل مدَى قرون م�ن الزَمن َمرَّت عليه�م الكثري من الوي�الت التي عانوا 
خالله�ا أبش�ع أن�واع التنكي�ل واإلضطهاد ع�ىل َيد َبن�ي أَُمَي�ة وآل مروان 

والعثمانيني،
] لك�ن اإلضطه�اد األق�وى والذب�ح والتنكي�ل والتكفري كان عىل َي�د آتباع 
الصهيوني املتمش�يخ إبن تيمية لعنه الله، والذي كاَن بهودي األصل وُكلَِّف 
بمَهَمة تدمري اإلس�الم وقتل املس�لمني وتكفريهم ونرش صور مسيئة لهذا 
الدي�ن الحنيف ليبآن للعالم بأبش�ع صورِه فحَمل رايت�ُه الصهيوني محمد 

إبن عبدالوهاب وس�عود األول الجد املؤس�س لحركة التكفري والقتل يف بالد 
نج�د والحج�از وبتكليٍف بريطاني حت�ى وصل األمر بأحفاده إن  أسس�وا 
وصنع�وا أكث�ر من مئة فصيل عس�كري ارهابي يف العالم تس�بب يف مقتل 
املاليني من املسلمني وتدمري بلدان بحالها ولم يخدشوا وجه صهيوني واحد 

او يطلقوا طلقة واحدة عىل الكيان الغاصب لفلسطني.
]وق�َف الش�يعه بعقيدته�م الصلب�ة وقف�ة رج�ل واح�د بوج�ه الوهابية 
والصهيونية وبوجه بريطانيا الخبيثة التي تحاول جاهدة أن تصنع تنظيماََ 

شيعياََ ارهابياََ عىل غرار القاعدة وداعش وبوكو حرام لكنها لم تفلح،
هَي ربما اس�تطاعت رشاء بعض املتمش�يخني واصح�اب العمامات ورغم 
ذلك لم تس�تطع تحويلهم اىل مجرمني قتلة عىل غرار اتباع املذهب الوهابي 

اللعني.
] رفع الش�يعه ش�عار املوت إلرسائيل ولم يرتاجعوا عنه رغم كل املحاوالت 
الت�ي َج�رت إلثنائه�م ع�ن التمس�ك بقضي�ة فلس�طني وتهدي�د ارسائيل 
بالزوال،لكن كل املحاوالت بائت بالفشل حيث تمرتس الحسينيون الشيعه 
خل�ف عقيدتهم متمس�كني بها غري آبه�ني ملغريات الحياة والس�لطة ولم 

يرتعدوا من سيل التهديدات األمريكية والصهيونية والغربية.
خاض الش�يعه عدة حروب مع ارسائيل فهزموه�ا وحرروا ارضهم بالقوة 

ولبنان شاهد حي عىل ذلك،

] ويف العراق قاتل الشيعه اقوى قوة عسكرية ارهابية وهابية مدعومة من 
امريكا والغرب وارسائيل وهزموها وقضوا عليها،

ويف اليم�ن خيَض�ت س�تة حروب ض�د الش�يعه الحوثيني ولم يس�تطيعوا 
هزيمتهم وآخر حرب منذ س�بع س�نوات ش�نها العالم ب�أرسه عليهم ولم 

يفلحوا بكرس شوكتهم،
] وألن الشيعه ينطلقون من عقيدة والئية ألمري املؤمنني عيل بن أبي طالب 
عليه الس�الم وألن نهجهم حس�يني وش�عارهم هيهات منا الذلة فأنه من 
الصع�ب إخضاعهم  وترويضهم او تدجينه�م، او كرسهم ألنهم ال يأبهون 

للموت إن وقع عليهم او وقعوا عليه.
ألج�ل ذلك وضعت أم�ريكا وإرسائيل ثقلهما لكرس اي�ران وحزب الله وحل 
الحش�د الشعبي وهزيمة انصار الله، وارتكبوا مجازر بحق الشيخ ابراهيم 
الزكزاكي يف نيجرييا وكلفوا الس�عودية واالمارات وقطر والبحرين ليكونوا 
رأس حرب�ة العداء للش�يعه ومن خلفهم كل الدول العربي�ة الخانعه للمال 
الس�عودي وإرسائيل، ومع كل ذلك الجميع فش�لوا والش�يعه اصبحوا قوة 
ُيعَتد لها ويحَس�ب لهم مليون حس�اب من القوى العظم�ى وغريها،بينما 
الباق�ون من اتباع اب�ن تيمية جعلوا من انفس�هم ورق تواليت لألمريكيني 

والصهاينة وال زالوا،ولن تقوم لهم قائمة.
ألن الشيعه صادقون وثابتون وأصحاب عقيدة صحيحة فهم اقوياء.

بقلم/شارل ابي نادر
يب�دو أن املش�هد اليمني يش�هد تطورات 
عس�كرية وميداني�ة الفت�ة، ج�اءت عىل 
عكس ما كان يتوقعه ويخطط له تحالف 
الع�دوان. فبعدم�ا ح�اول األخ�ري تنفيذ 
عملي�ة هجومي�ة به�دف الس�يطرة عىل 
عدة مواقع كان ق�د خرسها يف محافظة 
البيض�ا وبالتحدي�د يف مديريت�ي الزاه�ر 
والصومع�ة، ها هو الي�وم يحاول جاهداًا 
وق�ف تق�دم وح�دات الجي�ش واللج�ان 
الش�عبية ووح�دات أنص�ار الل�ه جنوب 
محافظ�ة البيض�ا - باتج�اه محافظ�ة 
ا مع تمّكن الوحدات  لحج، بالت�وازي أيضاً
األخ�رية بعد مواجه�ات عنيفة مع قوات 
هادي وتنظيم »القاعدة«، من الس�يطرة 
ع�ىل أجزاء واس�عة م�ن مديري�ة ُنعمان 

رشقي محافظة البيضاء.
ه�ذا التط�ور امليدان�ي جن�وب محافظة 
م�ع  بالتزام�ن  �ا  أيضاً يح�دث  البيض�ا 
ح�راك هجوم�ي يتق�دم بخط�ى حثيثة 
نح�و مدين�ة م�ارب، تثابر علي�ه بوترية 
ثابت�ة وح�دات الجيش واللج�ان وأنصار 
الل�ه. وفيم�ا يواَجه هذا التق�دم من قبل 
لخط�ورة  برشاس�ة،  الع�دوان  تحال�ف 
وصعوبة تداعيات خس�ارته تلك الجبهة 
االس�رتاتيجية عىل معركته بالكامل، فإن 

األخري يبذل جهوداًا ضخمة ملحاولة تثبيت 
تلك الجبهة الحساسة، بمواجهة وحدات 
حكوم�ة صنع�اء، مس�تعيناًا بدعم جوي 
س�عودي واس�ع، وبما تيرس أم ما تبقى 
من الوحدات املتش�ددة التابعة لتنظيمي 

»القاعدة« و«داعش«.
ا من تزامن العمليات العس�كرية   انطالقاً
الحساس�تني )غ�رب  الجبهت�ني  يف تل�ك 
مأرب وجنوب البيضا(، هل يوجد ارتباط 
ميدان�ي وعس�كري ب�ني التق�دم األخري 
لوح�دات الجي�ش واللجان وأنص�ار الله 
يف جن�وب محافظة البيض�ا باتجاه لحج 
وبالت�ايل باتج�اه امل�دن الس�احلية عدن 
وزنجب�ار، وبني ما يحصل م�ن تطورات 
ميداني�ة لصالح هذه الوحدات عىل جبهة 
م�أرب؟ وما ه�و ه�ذ االرتب�اط أو كيف 

يمكن تفسريه؟
بداي�ة، ال بد م�ن التوقف عن�د الترصيح 
األخري لنائب رئيس لجنة الحوار الخارجي 
يف املجلس االنتق�ايل املدعوم إمارتياًا أحمد 
عمر بن فريد،  والذي أعرب فيه عن أسفه 
للتطورات التي تشهدها محافظة شبوة، 
مع اق�رتاب القوات املس�لحة اليمنية من 
أطراف مديري�ة بيحان غرب�ي محافظة 
ا من  شبوة الغنية بالنفط والغاز، متخوفاً
احتم�ال دخول القوات املس�لحة اليمنية 

إىل ش�بوة، اضافة لترصي�ح عضو هيئة 
رئاس�ة املجلس االنتق�ايل الجنوبي فضل 
الجع�دي، والذي ق�ال »إن هدف التحالف 
السعودي بالس�يطرة عىل صنعاء أصبح 
بعيد املنال، والوصول إليها يزداد صعوبة 

وبعداًا كل يوم«.
صحي�ح أن�ه ال يمك�ن ع�زل ترصيحات 
مس�ؤويل االنتق�ايل الجنوبي ه�ذه، حول 
تعث�ر وصعوب�ة معرك�ة التحال�ف كم�ا 
يرونه�ا ع�ن الخالف�ات املتج�ددة وغ�ري 

البس�يطة بينه�م وب�ني ه�ادي املدع�وم 
ا، بالنس�بة ملسؤويل  س�عودياًا، ولكن أيضاً
االنتق�ايل الجنوب�ي فإن املي�دان وحركته 
الواضحة تفرض نفس�ها، وال يمكن لهم 
إال اإلع�رتاف بس�يطرة الجي�ش واللجان 

وأنصار الله امليدانية.
من هنا تأتي النظرة املوضوعية ملس�ؤويل 
اإلنتقايل الجنوبي مع ما لذلك من تأثريات 
معنوية س�لبية ع�ىل التحال�ف، لتضاف 
الت�ي فرضته�ا  امليداني�ة  التأث�ريات   إىل 
هزائ�م الوح�دات املتش�ددة املتالحقة، يف 
مؤخ�راًا.  والضال�ع  البيض�ا  محافظت�ي 
فبع�د أن كانت »القاع�دة« و«داعش« يف 
تل�ك املناطق تش�كالن س�داًا غري بس�يط 
صنع�اء،  حكوم�ة  وح�دات  بمواجه�ة 
وبالت�ايل كانت تق�وي املعرك�ة الدفاعية 
لوح�دات ه�ادي يف وس�ط رشق اليم�ن،  
وبالتحديد يف محافظ�ة البيضا، أصبحت 
مواقع التحالف يف تلك املنطقة مكش�وفة 
وفقدت وحدات التحالف نسبة كبرية من 
امكاني�ة الصمود، خاص�ة أنها مضطرة 
لتثبي�ت جهود ضخمة ع�ىل جبهة الدفاع 
عن م�ارب، وال يمكن لها بتاتاًا أن تخفف 

منها لدعم جبهة جنوب البيضا.
ثب�ات حكوم�ة صنع�اء   وهك�ذا، م�ع 
أم�ام الحص�ار القايس من جه�ة، وأمام 
الضغوط السياس�ية ومح�اوالت التهديد 
والوعي�د الت�ي ح�اول التحال�ف والدول 
الداعمة له وعىل رأس�ها الواليات املتحدة 
األمريكية واألمم املتحدة ممثلة بمبعوثها 
اىل اليم�ن فرضه�ا عليها، وأم�ام مناورة 

الجي�ش واللجان الش�عبية وانص�ار الله 
الهجومي�ة املركبة يف غرب مارب وبنفس 
الوق�ت يف جن�وب البيض�ا، وم�ع فقدان 
التحال�ف نقط�ة القوة امليداني�ة العنيفة 
التي كانت تقدمها له الوحدات املتشددة، 
بعد خس�ارتهم أغلب مواقعهم الحيوية، 
وم�ع ه�ذا الت�رشذم يف جبه�ة التحالف 
أوالاً لناحية تش�كيك االنتقايل الجنوبي يف 
قدرة التحالف عىل االس�تمرار يف معركته 
االساس�ية، وثانياً�ا لناحي�ة م�ا يظه�ر 
ا من عدم اس�تعداد وحدات األخري  واضحاً
ا يف  )االنتقايل الجنوبي( لالنخ�راط مجدداً
معركة التحالف، حيث أصبح يراها فقط 
لتعويم الرئيس املخلوع عبد ربه منصور 
ه�ادي.. لذلك، وأمام كل ه�ذه املعطيات، 
لم يعد مس�تبعداًا أن تش�هد تلك الجبهات 
�ا لحكومة صنعاء  ا وصاعقاً ا رسيعاً تقدماً
عىل محوري�ن: األول جنوباً�ا نحو طريق 
لحج - عدن أو طريق مكرياس - اللودر - 
زنجبار، والثاني جنوب رشق نحو ش�بوة 
�ا لتثبيت التقدم  - امل�كال، باإلضافة طبعاً
األس�ايس واالس�رتاتيجي نح�و م�أرب، 
واس�تثماره حتى النهاي�ة ملصلحة إنهاء 
ع�دوان التحالف وتغليب الحل الس�يايس 
الع�ادل، وال�ذي طامل�ا نادت ب�ه حكومة 

صنعاء وحركة انصار الله.
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بالتزامن مع اغالق باب التنافس

الرياضة النيابية تحسم الجدل بشأن أحقية
 الترشح لرئاسة االتحاد

أك�د رئي�س لجن�ة الش�باب والرياضة يف 
الربملان العراقي، عباس عليوي،أن قانون 
األندي�ة واالتحادات »قانون وطني« وعىل 
الجمي�ع تنفيذه، يف إش�ارة إىل الرتش�يح 

لرئاسة اتحاد كرة القدم العراقية.
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  علي�وي،  وأوض�ح 
ذل�ك  »بخ�اف  أن  العراق�ي«  »املراق�ب 
قانوني�ة  تبع�ات  اىل  املخال�ف  يتع�رض 
ونحن ابلغنا االوملبية بذلك وس�تعلم لجنة 
القضائية  الجه�ات  الش�باب والرياض�ة 
باالتح�ادات الت�ي تتحايل يف ع�دم تنفيذ 

هذه املادة«.
وأض�اف أن »قان�ون الدول�ة واضح فيما 
يخص املؤسس�ات الرياضية مثل األندية 

واالتحادات واألوملبية، وبقية األمور ترتك 
إىل األنظم�ة الداخلي�ة واللوائ�ح الدولي�ة 
الخاص�ة بها وبإمكان الهيئ�ة العامة أن 
تس�أل التطبيعي�ة او ممث�ل الفيفا حول 

تساؤالت تخص شأنها«.
وأش�ار إىل أن »لجنة الشباب والرياضة ال 
يحق لها القول »من له حق الرتش�يح من 
عدم�ه«، مؤك�داً أن »ذلك يق�ع عىل عاتق 
»الجهات القضائية واللجان االنتخابية«.

ودع�ا علي�وي، املرش�حني إىل »املحافظة 
عىل استقال هذه املؤسسات وعدم زجها 
يف السياس�ة وال مجلس الن�واب ألن هذه 
الجهات ليس�ت بديلة عن الهيئة العامة، 
كما يوض�ح قانون االتح�ادات الرياضية 

لع�ام 2021 والنظ�ام االس�ايس، وأن أي 
تحرك لغري هذه الجهة مضيعة للوقت وال 

يأتي بنتيجة«.
وبش�أن انتخابات اتحاد كرة القدم، لفت 
رئيس لجنة الش�باب والرياضة النيابية، 
إىل أن »الهيئ�ة التطبيعية املكلفة من قبل 
الفيف�ا ه�ي املعني�ة بانتخاب�ات االتحاد 
وتواصلهم مس�تمر مع الفيف�ا بل هناك 
ممث�ل للفيف�ا موج�ود يف بغ�داد ملتابعة 
اإلج�راءات املتبع�ة م�ن أج�ل انتخابات 

صحيحة يتولد منها اتحاد جديد«.
وتاب�ع »نن�أى بأنفس�نا ع�ن التدخ�ل يف 
هك�ذا ام�ور وطالبن�ا والزلن�ا 
بع�دم  نطال�ب 

التدخ�ل الحكومي أو النياب�ي بانتخابات 
الجهات الرياضية املس�تقلة ومنها اتحاد 
القدم حتى ال ندخل يف موضوع التشكيك 

وتقديم الشكاوى«.
وأش�ار إىل أن »اللجن�ة تح�رتم م�ن يمثل 
الفيفا س�واء كانت التطبيعي�ة او املمثل 
الرس�مي لاتح�اد ال�دويل وه�م املعنيني 
بم�ن يحق له الرتش�يح وم�ن ال يحق له، 
حس�ب اللوائ�ح واألنظم�ة املعم�ول بها 
لدى االتحاد الدويل«. وختم عليوي حديثه 
بالقول »كلجنة شباب ورياضة نقف عىل 
مس�افة واحدة من الجمي�ع مثلما فعلنا 
م�ع كل االتحادات الرياضي�ة وانتخابات 
األوملبية باعتبار هذه املؤسسات مستقلة 

اس�تقاالً تام�ًا ولديه�م قان�ون ونظام 
داخ�ي وتعت�رب الهيئ�ات العام�ة له�ذه 
املؤسس�ات هي الس�لطة العليا وهي من 
يق�ع عليها مس�ؤولية االختي�ار من تراه 

مناسب ملكاتبها التنفيذية.
وأغل�َق، ي�وم جمع�ة، ب�اب الرتش�ح اىل 
انتخاب�ات االتح�اد العراقي لك�رة القدم 

املقرر إقامتها يف 14/9/2021.
وق�اَل األم�ني الع�ام للهي�أة التطبيعي�ة، 
محم�د فرح�ان لوكالة ش�فق ني�وز؛ إن 
»اليوم الجمع�ة، املوافق 30/7/2021 يف 
الس�اعة الخامس�ة عرصاً، تم إغاق باب 
الرتش�ح النتخاب�ات اتحاد الك�رة املقرر 

إقامتها 14/9/2021«.

ال يشء أبل�ُغ م�ن تل�ك الصورة الت�ي ظهر فيه�ا وفدنا األوملب�ي وهو يدخل 
يف طاب�ور اس�تعراض الدول املش�اركة يف دورة األلع�اب األوملبية يف طوكيو، 

الجارية أحداثها اآلن!
نعم.. ال يشء أبلغ من تلك الصورة الهزيلة، يف مشاركة عراقية هي ال� 19 يف 
تاريخ مش�اركاته األوملبية التي لم تنقطع، لكن هذه املش�اركة تعترب األفقر 

من حيث عدد الرياضيني!
ق�د يس�ّوغ الكثري ملا ح�دث من تدنٍّ غري مس�بوق يف واقع رياضتن�ا، ورّبما 
يتط�ّرق البع�ض اآلخر اىل م�رّبرات يدافع فيه�ا عن هذه املش�اركة وما آلت 
إلي�ه من صورة ش�ّوهت ما تبقى م�ن رياضة العراق األوملبي�ة، متعّكزاً عىل 
ش�ّماعة التدهور الحاصل يف قّطاع الرياضة، أو اىل تداعيات أّثرت بش�كل أو 
بآخر عىل تمكني الرياضيني من الدخول يف ألعاب وفّعاليات كان العراق أجدر 
باملنافس�ة فيها، بمقابل الرصاعات التي نش�بت بني أطراف وشخصيات يف 
فرتة انتخابات املكتب التنفيذي وأهمل من ُهم أجدر بتمثيلنا يف دورة أوملبية 

تجمع أبناء املعمورة وينتظرها العالم كل أربعة أعوام!
غري أن املنطق يفرض علينا أن نكون واقعيني وأكثر رصاحة.. إذ أنه من غري 
املُمك�ن تقّبل ما حدث من تراج�ع وانهيار يف رياضتنا بدليل االكتفاء بتواجد 
ثاث�ة رياضي�ني فقط ليكونوا س�فراء الوطن يف محفٍل ُيعد األكث�ر تمّيزاً يف 
عال�م الرياض�ة، يف وقٍت كان يف�رتض باملكتب التنفيذي للجن�ة األوملبية أن 
يخط�ط وفقاً لربنامج علم�ي ومدروس بإتجاه زيادة أعداد املش�اركني عرب 
الحصول ع�ىل البطاقات املجانية، ال أن يرفض ال�زّج برياضيني بحّجة عدم 
تحقيق النتائج املرجّوة، وكأن األمر ُيعنى بخطف امليداليات والتنافس عليها 

قريب املنال!
لألس�ف فإن األوملبية لم ُتفّكر بش�كل عمي، وأكتفت بالتواجد يف مش�اركة 
تدرك تماماً بأنها بائس�ة، بدليل أن رئيس اللجنة تهرّب من مسؤوليته األوىل 
ع�رب ترصيحه الن�اري مع انطاق منافس�ات ال�دورة، بالق�ول إن “املكتب 
التنفي�ذي للجن�ة األوملبية غري مس�ؤول عن مش�اركة الرياضي�ني يف دورة 
طوكي�و، وإن االتح�ادات الرياضية ه�ي املعنية باألم�ر يف تأهيل الرياضيني 
وإعداده�م فني�اً”! ترصي�ح يجيز للجن�ة األوملبي�ة بعدم وج�ود دور لها يف 
مش�اركة رياضييها بدورة األلعاب األوملبية ويؤّكد عىل وجود فارق شاس�ع 
يف مس�توى التواص�ل واالرتب�اط اإلداري أوالً والفن�ي ثاني�اً ب�ني االتحادات 

الرياضية واملكتب التنفيذي!
وهنا نطرح التس�اؤالت التالية: كيف يمكن أن ُي�دار املكتب التنفيذي للجنة 
األاوملبي�ة بهك�ذا ص�ورة غري فّعال�ة وغري ُمجدي�ة وهو الجه�ة التنظيمية 
والراعي�ة للمش�اركات العراقية يف دورات األلع�اب األوملبية ودورات األلعاب 
اآلسيوية والدورات العربية ودورات التضامن اإلسامي، وغريها من تجّمعات 
تنافس�ية لفّعاليات رياضية مختلفة؟ وما دور املكتب التنفيذي إذا كان غري 
ق�ادر عىل األداء بالش�كل األمثل؟ هل أصبح املكت�ب التنفيذي واجهة فقط، 
دون فعل أو عمل؟ وأين دور اللجان العاملة من فنيني وخرباء ومستشارين 
أكاديميني وأصحاب خربة من أولئ�ك الذين كانت األوملبية تتبّجح بوجودهم 
وتمنحه�م أدواراً هن�ا وهن�اك بهدف التخطي�ط وإعداد برام�ج تتوافق مع 

معايري إعداد الرياضيني األبطال وإيجاد املواهب وخلق بطل أوملبي؟!
يف الحقيقة أن اللجنة األوملبية تعيش يف واٍد بعيد كل الُبعد عن عملها الفعي.. 
فهي ال تفقه يف عملها األسايس.. وال تريد أن تفهم دورها الحقيقي، بعد أن 
ابتعدت كثرياً عن أهدافها وتناس�ت بش�كل او بآخر أن وجودها هو االرتقاء 
بالعم�ل وتحس�ني صورة املس�توى الفن�ي للرياضيني واالهتم�ام باألبطال 
وتوس�يع رقعة التواج�د يف الفّعالي�ات واإلس�هام يف والدة املواهب بمختلف 
األلعاب وزّجهم يف معسكرات تدريبية وايصالهم اىل املنافسات األوملبية!؟ بيد 
أن كل ذلك لم يتحقق بسبب اهتمام املسؤول الريايض برصاعات االنتخابات 
واعتبار املكوث عىل عرش األوملبية أو مقاعد املكتب التنفيذي أهم من البحث 
ع�ن انج�از ريايض.. وهذه هي الحقيق�ة املُرة التي ال يري�د إال القلّة القليلة 

ذكرها!
نقطة الخاف الواقعية، اليوم، بني املتأثرين بما حصل وبني اللجنة األوملبية، 
هو املش�اركة الخجولة والنتائ�ج الفقرية.. بينما ترف�ض األوملبية االعرتاف 
بم�ا حدث من )مهزلة( مش�اركة طوكيو.. مثلما ترف�ض تماماً التطّرق اىل 
ما جرى من خيبة لآلمال ُس�ّجلْت يف التأري�خ.. تاريخ رياضتنا الذي يمتد اىل 

العام 1948!

أولمبية بال نتائج!
عمار ساطع

التطبيعية لاتحاد  الهيأُة  أعلنت 
ام�س  الق�دم،  لك�رة  العراق�ي 
الس�بت، اتمام اتفاقها الرس�مي 
دي�ك  الهولن�دي،  امل�درب  م�ع 
ادفوكات، لتدريب منتخبنا الوطني 
سرتيش�كو  للس�لوفيني،  خلف�اً 

كاتانيتش.
وق�اَل رئي�ُس الهي�أة ، إي�اد بني�ان يف 
بي�ان تابعت�ه »املراقب العراق�ي«، إن 
»االختيار وق�ع عىل )أدف�وكات( بناًء 
عىل سجله التدريبي الحافل بالخربات 

سواء مع املنتخبات أو األندية«.
وأضاف أن »اختياره جاء بعد دراس�ة 

عدٍد من سري املدربني ومفاوضات مع 
ع�دٍد آخر، ثم وقع االختي�ار يف النهاية 

عىل املدرب الهولندي«.
الجدي�د  »امل�درب  أن  بني�ان،  وأك�د 
يعرف أهدافن�ا وخططنا التي س�تبدأ 
بالتصفيات الحاسمة املؤهلة ملونديال 
كأس  يف  املنتخ�ب  ومش�اركة  قط�ر 
الع�رب وكأس الخليج، وس�نبدأ إعداد 
املنتخب خال األي�ام القريبة تحضرياً 

للتصفيات املونديالية«.
املس�اعد  »التطبيعي�ة  اخت�ارت  كم�ا 
زيليك�و برتوفيت�ش لريافق�ه بقي�ادة 

منتخبنا الوطني«.

علق اتحاد الس�باحة، امس السبت، عىل غرق 
العب املنتخب السابق محمود العبيدي.

وقال رئيس إتحاد الس�باحة العراقي 
خال�د كبي�ان يف ترصي�ح صحفي 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
»ح�ادث غ�رق الع�ب نادي 
و  بالس�باحة  االعظمية 
العب للمنتخب السابق 
العبي�دي  محم�ود 
بس�بب  كان 
حج�ر  ارتط�ام 
صل�ب  يشء  أو 
الس�باح  براس 

العبيدي«.

وأضاف ان »الس�لطات تش�ك بأنه قد يكون حادثا 
جنائيا لذا فتحت تحقيق�ا جنائيا بالحادث ملعرفة 

مابسات و أسباب الوفاة«.

ب�ارشت إدارة محافظة ميس�ان، 
إعم�ار  بإع�ادة  الس�بت  ام�س 
الواجه�ة األمامية مللعب ميس�ان 
األوملب�ي بالتع�اون م�ع مديري�ة 
ومديري�ة  والش�باب  الرياض�ة 

البلدية. 
الرياضة والش�باب  وق�ال مدي�ر 
البخات�ي،  رشي�ف  ميس�ان  يف 
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف 
املب�ارشة  »تم�ت  إن�ه  العراق�ي« 
بم�روع تطوي�ر وإعم�ار بوابة 
ملعب ميس�ان األوملبي الرئيس�ية 
بالتع�اون م�ع املحافظ�ة وبدعم 
م�ن املحاف�ظ ع�ي دواي وبلدية 

»امللع�ب  أن  إىل  الفت�اً  العم�ارة«، 
األوملبي تاب�ع إدارياً ومالياً لوزارة 
الرياض�ة والش�باب، وأن تكاليف 
امل�روع ت�رصف م�ن ميزاني�ة 

محافظة ميسان«.
وأضاف أن »املحافظة تعمل لجعل 
واجه�ة امللع�ب تلي�ق بالجمهور 
الريايض وباعتب�اره معلماً مهماً 

يف املحافظة«.
وتابع البخاتي، أن »ملعب ميسان 
ن�ادي نفط  األوملب�ي يس�تخدمه 
ميس�ان واألندية األخ�رى من كل 
ال�ذي  الع�راق وحس�ب الج�دول 

يحدده اتحاد الكرة العراقي«.

أعلن العب كرة القدم الس�ابق، غانم عريبي، 
ترش�حه ملنص�ب عض�و يف املكت�ب التنفيذي 

لاتحاد العراقي لكرة القدم.
وق�ال عريب�ي يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه 
»املراقب العراقي« إنه »قد رشح نفسه ملنصب 
عض�و يف املكت�ب التنفيذي لاتح�اد العراقي 
لكرة القدم«، مبينا أنه »يتوقع الفوز بنس�بة 

%90 بعد مشاهدة محبة الناس جميعاً«.
بالرياض�ة  خاص�ة  لجن�ة  »نح�ن  وتاب�ع: 
العراقي�ة«، مؤك�دا أن »هن�اك تواص�ا ب�ني 

الرياضي�ني والص�در عن طري�ق املقربني 
منه، وأحد االس�ماء التي طلبت الوصول 

إىل الص�در ه�و، محم�د الهاش�مي، 
الوص�ول  يري�د  ان�ه  ق�ال  إذ 

اوصلنا  وبالفع�ل  اليه، 
صوت�ه اىل املكت�ب 

دعوت�ه  وت�م 
والتباحث معه 
صي�ل  لتفا با

التي لديه«.

أعلن�ت إدارة ن�ادي الكهرباء، امس الس�بت، تجديد عقد املدرب 
أحمد صاح، ملوسم آخر، بشكل رسمي.

وق�ال املنس�ق اإلعامي للن�ادي، خي�ام الخزرج�ي، يف ترصيح 
صحف�ي تابعت�ه »املراقب العراق�ي« إن »اإلدارة ارت�أت أن تجدد 

عقد مدربها أحمد صاح للموسم 2021-2022 كونه مدربا شابا 
ويمتلك الكفاءة«.

وأض�اف الخزرج�ي، أن »التجدي�د ج�اء بن�اء عىل قناع�ة الهيئة 
اإلدارية للنادي، والسيما بعد تسلمه للمهمة أواخر املوسم املايض 
م�ن املرحل�ة الثانية وتمك�ن بوقت قصري من إع�ادة بناء الفريق 

بشكل جيد خال األدوار التي قاد خالها الاعبني«.
وأوض�ح أن »اإلدارة اتفق�ت م�ع أحم�د ص�اح عىل النق�اط كافة، 

وسيبدأ بتجهيز الفريق قريباً«.
وكان فري�ق نادي الكهرباء، قد خرس مباراته األخرية يف الدوري املمتاز أمام 

فريق الطلبة الريايض بهدف دون رد.

»ادفوكات« خلفًا لـ »كاتانيش« في قيادة المنتخب الوطني 

الكهرباء يجدد عقد مدربها 
لقيادة الفريق الكروي 

غانم عريبي: سأفوز بعضوية
 االتحاد بنسبة 90 %

اتحاد السباحة: غرق العب المنتخب السابق 
»العبيدي« قد يكون »جنائيا«

ميسان تباشر بتطوير مدخل
 الملعب األولمبي 
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يســتعد أســتون فيال للموافقة عىل عرض مانشسرت 
سيتي املقدر قيمته بـ100 مليون جنيه إسرتليني، من 

أجل ضم متوسط امليدان اإلنجليزي جاك جريليش.
وأشار موقع »سكاي سبورتس«، إىل أنه وعىل الرغم من 
عدم رد أستون فيال بشكل رسمي عىل عرض مانشسرت 
ســيتي الذي تقدم به يوم الجمعة، إال أنه بات مرحًبا 
بالســماح لقائد الفريق بالرحيل.وبــات األمر يتعلق 
اآلن بجريليش التخاذ القرار بشأن االنتقال إىل ملعب 

االتحاد، يف الصفقة التي ســتكون األغىل يف تاريخ كرة 
القــدم اإلنجليزية.ويحمل بول بوجبــا الرقم القيايس 
الســابق، عندما انتقل إىل صفوف مانشســرت يونايتد 
قادًما من يوفنتوس مقابل 89 مليون إسرتليني يف عام 
2016.وعىل الرغم من اســتعداد أستون فيال للموافقة 
عىل عرض السيتي، تقدم فيال بالفعل بعرض لجريليش 
يف قت سابق لتجديد وتحسني عقده الحايل مع الفريق، 
وهو العقد الذي وقعه يف شــهر سبتمرب املايض ملدة 5 

أعوام. يذكر أن الســيتي يرغب أيًضــا يف تدعيم خط 
هجومــه بضم املهاجم اإلنجليزي هــاري كني، وتقدم 
بعرض لفريــق توتنهام يف وقت ســابق من املريكاتو 
الجاري بقيمة 100 مليون إسرتليني، وهو العرض الذي 

رفضه السبريز عىل الرغم من رغبة كني يف الرحيل.
ومن غري املتوقع أن يحتمل مانشسرت سيتي التعاقد مع 
كني وجريليش مًعا هــذا الصيف، إال إذا قرر بيع بعض 

نجوم الفريق.

مليون إسترليني تقرب جريليش من مانشستر سيتي

رونالدو يفتتح 
الموسم بالجلوس على 

مسطبة االحتياط
أعلن ماسيمليانو أليجري، املدير الفني ليوفنتوس، 
قائمة فريقه التي تستعد ملواجهة مونزا عىل كأس 
برلســكوني، غًدا األحــد، يف أوىل املباريات الودية 

للبيانكونريي استعداًدا للموسم املقبل.
رونالدو،  كريســتيانو  استبعاد  القائمة  وشهدت 
أن  إيطاليا«  وأكدت شبكة »ســكاي ســبورتس 
هذا ليس ألســباب تأديبية، أو تحركات يف ســوق 
االنتقاالت الصيفية، بل من أجل منحه قسًطا من 
الراحــة، خاصة أنه عاد للتدريبات يف األيام القليلة 

املاضية.
وأضافت الشبكة أن باولو ديباال سيغيب أيًضا عن 
املباراة، بســبب معاناته من إجهاد عضيل، كما لم 
ينضم للقائمة الرباعــي الفائز بلقب يورو 2020 
مع إيطاليــا، كييزا، وبرنارديســكي، وبونوتيش، 

وكيليني.
وجاءت قائمة الســيدة العجوز كالتايل: حراســة 
املرمى: تشيزني، بريين، بنسوليو. خط الدفاع: دي 
تشيليو، دي ليخت، بيليجريني، روجاني، ديمريال، 
دراجوســني، دي وينرت، هاجداري. خط الوسط: 
راميس، رابيو، فاجيــويل، رانوكيا، مرييتي، بيرتز، 
كولوسيفسكي، سويل. خط الهجوم: أكي، كوريا، 

برييجينتي، ماركيز.

كشــف تقرير صحفي فرنيس، عن اهتمام نادي 
موناكو، بالتعاقد مع الرصبي لوكا يوفيتش مهاجم 
ريال مدريد، خالل سوق االنتقاالت الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« نقال عن تقارير 
فرنســية، فإن نيكو كوفاتش املدير الفني ملوناكو يريد 

تعزيز هجوم فريقه بضم يوفيتش.
وأضاف التقرير: »كوفاتــش يعرف يوفيتش جيًدا منذ أن 
كان تحــت قيادته يف آينرتاخت فرانكفــورت، وقد يكون 

وجوده حاسما للصفقة هذا الصيف«.
وأفادت تقارير مؤخرًا، أن يوفيتش خرج من حســابات 
كارلو أنشيلوتي املدير الفني للنادي امللكي، عىل الرغم من 

إرصار الالعب عىل البقاء والنجاح بقميص املرينجي.
وانضــم يوفيتش لصفوف ريال مدريــد يف صيف 2019، 
قادما من آينرتاخت فرانكفــورت، لكنه لم ينجح يف ترك 
بصمته، ولعب عىل ســبيل اإلعارة يف فريقه السابق خالل 

املوسم املايض.

منبــوذ الريــال مطلــوب فــي موناكــو 

يفكر نادي إنرت ميــالن، يف عرض نجمه األرجنتيني 
الوتــارو مارتينيز، للبيع، خــالل املريكاتو الصيفي 

الجاري.
إيطاليا«، فإن عقد  وحسب شبكة »سكاي سبورت 
الوتارو مع إنرت ينتهي بعد عامني، ويعاني مسؤولو 
النرياتزوري يف املفاوضات مع ممثيل الالعب للتوصل 

إىل اتفاق جديد.
وأشارت إىل أن إنرت ميالن، ال يستبعد بيع الوتارو هذا 
الصيف، وبدأ بالفعل بحثه عــن العب بديل يف خط 

الهجوم.
وأوضحت الشــبكة اإليطالية أن ســيمون إنزاجي، 
مدرب إنرت، يطلب التعاقد مع العبه السابق خواكني 
كوريا، نجم التســيو، الذي يبحث عن وجهة جديدة 
يف املوســم املقبل.وذكرت »سكاي سبورت إيطاليا« 

أن آرســنال أول من أظهر اهتمامه بضم 
الالعب  لكن  الصيــف،  هذا  الوتارو 

األرجنتيني ســيكون هدًفا مثريًا 
القــدرات  أصحــاب  لألنديــة 

االقتصادية الكبرية.

إنتر ميالن يفكر في 
بيع الوتارو

أعرب ليدز يونايتد اإلنجليزي عن اهتمامه 
أهداف برشــلونة وتشيليس، يف  أحد  بضم 
إطار املريكاتو الصيفــي الحايل، من خالل 
عرض قيمته 30 مليون جنيه إســرتليني، 

وفقا لتقرير صحفي.

ويتعلــق األمر بالــدويل اإلســباني، أداما 
تقارير  الــذي ربطته  تراوري )25 عاًما(، 
صحفية بالرحيل عن وولفرهامبتون، هذا 

الصيف.
صن«  »ذا  صحيفــة  وبحســب 

الربيطانية، يرحب ليــدز يونايتد بتحطيم 
رقمه القيــايس يف الصفقات من أجل ضم 
تــراوري، خاصة أن الالعــب يملك عالقة 
جيدة بمدير الكرة يف النادي، فيكتور أورتا.

لكن اإلســباني ال يميــل إىل هذه الصفقة، 

حيــث يرغب يف االنتقال إىل ناٍد يشــارك يف 
دوري أبطال أوروبا، أو عىل أقل تقدير يملك 

حظوظا يف التأهل إليه، وفقا للصحيفة.
ويمتــد عقد تراوري مــع وولفرهامبتون 
ناديــه كثريًا  حتى عــام 2023، ويرحب 

بعرض ليدز.
يذكر أن تراوري شــارك يف 41 مباراة مع 
الوولفز، يف جميع املسابقات خالل املوسم 
املايض، حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلهم، 

وتواجد يف قائمة إسبانيا ليورو 2020.

ليــدز يسعــى لخطــف تــراوري مــن برشلونــة وتشيلســي

مبابـــي خـــارج قائمـــة باريـــس في السوبـــر الفرنســـي

برشلونة يقرر االحتفاظ بجريزمان وكوتينيو 

أعلــن ماوريســيو بوكيتينو، مدرب باريس ســان 
جريمــان، قائمة الالعبني التي ســتخوض مباراة 

نادي ليل،اليوم األحد، يف كأس السوبر الفرنيس.
ويتواجــد يف القائمــة، جورجينــو فينالدوم 
وأرشف حكيمــي، بينما يغيب كيليان مبابي 

الستكمال برنامجه البدني يف فرتة اإلعداد.
ويعتمد بوكيتينو عىل 23 العًبــا، وهم كيلور نافاس، لوتيلييه، 
ديالو، فرنانديز، حكيمي،  بيتومازاال، عبدو  بيتشيبو،  فرانكي، 
تيلو كريير، كيمبيمبي، كورزاوا، دينا إبيمي، دراكسلر، الغربي، 
إدريســا جايي، هرييرا، ميشــو، ناجريا، دانيلو برييرا، تشايف 

سيمونز، فينالدوم، كاليميندو، وإيكاردي.
ولجأ املدرب األرجنتيني لعدد كبري من الالعبني الشباب لتعويض 
الغيابات العديدة التي تشــمل أيًضا سريجيو راموس لإلصابة، 
وجيانلويجي دوناروما، نيمار، آنخيل دي ماريا، بابلو ســارابيا 
وباريديس إلراحتهم بعد املشاركة يف يورو 2020 وكوبا أمريكا.

الرتاجع عن قرار حاسم بشأن  قرر برشلونة، 
أنطوان جريزمــان وفيليب كوتينيو،  مصري 
مســؤولو  وكان  املقبــل.  املوســم  خالل 
برشــلونة، يســعون بقــوة للتخلص من 
جريزمان وكوتينيو، لخفض رواتب الفريق 
من أجل تسجيل عقد ليونيل مييس. وحسب 

صحيفة »موندو ديبورتيفو«، فإن برشلونة قرر االحتفاظ 
بالالعبني، وليس لديه نية للتفاوض عىل خروجهما، إال يف 
حالة وصول عرض ال يمكن رفضه. وأشارت إىل أن املدرب 
رونالد كومان، يعتقد أن جريزمــان وكوتينيو، يمكن أن 
يكونا العبني مهمني يف املوسم املقبل. وأوضحت أن كومان 
أعجب بأداء جريزمان خالل األيام األوىل من فرتة اإلعداد، 

حيث ظهــر املهاجم الفرنيس متحمًســا، كما قام بلفتة 
رائعة، بعد أن منح زميلــه الجديد ديباي، الفرصة لتنفيذ 
ركلة جزاء أمام جريونا، األمر الذي أحبه املدرب الهولندي 
كثريًا. ويراهن كومان أيًضا عىل استعادة كوتينيو ملستواه 
يف املوســم املقبل، بعد التعايف مــن إصابته يف الغرضوف 

املفصيل للركبة اليرسى.

قلق داخل قلعة 
الميرنجي بسبب ميندي

كشف تقرير صحفي إســباني، امس السبت، عن تطور 
جديد بشــأن حالة فريالند مينــدي، ظهري ريال مدريد، 

خالل الصيف الحايل.
وتعرض ميندي لإلصابة بالتهاب السمحاق الظنبوبي 
يف نهاية املوســم املايض، ما أبعده عن املالعب لعدة 

أشهر.
ووفًقا لصحيفــة »موندو ديبورتيفو«، فإن ميندي 
تدرب اول أمس الجمعة، ألول مرة عىل العشب، إال 

أن هذا األمر أثار قلق ريال مدريد.
وأشــارت إىل أن ميندي أظهر أنه لم يتعاف بشــكل 
كامل من اإلصابة حتى اآلن، وأن عودته إىل التدريبات 

الجماعية واملباريات تحتاج إىل فرتة طويلة.
وأوضحت الصحيفة اإلسبانية أن ريال مدريد يفرتض 

أن ميندي لن يكون جاهزًا يف بداية املوسم ضد أالفيس 
يوم 14 أغسطس/آب املقبل.

ويخطط كارلو أنشــيلوتي، مدرب ريال مدريد، لعدم 
إجبار أي العب عىل املشاركة، لتجنب وباء اإلصابات 

فيرمينو خارج خطط كلوب للموسم الجديدالذي ظهر يف املوسم املايض.
يســتعد ليفربول لتجديد عقود 6 نجوم آخريــن، بعد نجاجه أمس 
الجمعــة يف تمديد عقد ظهريه األيمن ترينت ألكســندر أرنولد حتى 
عام 2025. وبحسب صحيفة »أتلتيك«، فال يزال ليفربول يبحث عن 
تجديد عقد العديد من النجوم اآلخرين وعىل رأســهم الثنائي محمد 
صالح وســاديو ماني، بينما ال يتواجد الربازييل روبرتو فريمينو يف 
خطط الريدز الخاصة بتجديد العقود. وسجل ثالثي هجوم ليفربول 
42 هدًفا يف الربيمريليج املوسم املايض، لكن التقارير الربيطانية تفيد 
بأنه من غــري املنطقي أن تتم مكافأة الــدويل الربازييل مثل الثنائي 

األفريقي عىل الرغم من أن عقده ينتهي عام 2023.
وعن باقي األســماء التي يرغب ليفربول يف تجديد تعاقدها، فهناك 
الحارس أليســون وقلب الدفاع فريجيل فان دايك إضافة إىل الظهري 

األيرس أندي روبرتسون.
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الرشيف الريضالثقافـي

أَماِن�يُّ َنف�ٍس م�ا ُتن�اُخ ِركاُبه�ا *** وََغيَب�ُة َح�ظٍّ ال ُيرَّج�ى إِياُبه�ا

َوَوف�ُد ُهم�وٍم م�ا أََقم�ُت ِبَبل�َدٍة *** َوُه�نَّ َمع�ي إاِّل َوضاَق�ت ِرحاُبه�ا

َوآم�اُل َده�ٍر إِن َحِس�بُت َنجاَحه�ا *** َتراَج�َع َمنقوصاً َعَلَّ ِحس�اُبها

َوداُبه�ا اللَي�ايل  َدأُب  َينَته�ي  ***َوال  ت�ي  ِهمَّ ِباملَقادي�ِر  َوَتثن�ي  أَُه�مُّ 

ًة َيم�ي َضياعاً َش�َبُبها َفي�ا ُمهَج�ًة َيفنى َغلي�ًا َذماُره�ا ***َوي�ا لِمَّ

وَِعن�دي إىِل الَعلياِء ُطرٌق َكث�َرٌة ***لَِو اِنجاَب ِمن َهذي الُخطوِب َضباُبها

ِعن�اٌد ِم�َن األَّياِم َعك�ُس َمطالِب�ي ***إِذا كاَن يوطيني الَنج�اَح اِقِتاُبها

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

اإلمام عل ابن آبي طالب »عليه السام«
الُبْخل َع�اٌر، َوالُْجب�ُن َمنقَص�ة، َوالفقُر ُيْخ�رُِس الَْفِطَن 
ْبُ  ِتِه، َوالُْمِقلُّ َغِريٌب ِف َبلَْدِت�ِه. الَْعْجُز آَفٌة، َوالصَّ َع�ْن ُحجَّ
َشَجاَعٌة، َوالزُّْهُد َثْرَوٌة، َوالَْوَرُع ُجنٌَّة، َوِنْعَم الَْقِريُن الرَِّض. 
الُبخ�ل أن َي�رى الرّجل ما أنفقُه تلفاً وما أمَس�َكُه رشفاً. 
الِْعلْ�ُم ِوَراَثٌه َكِريَم�ة، َواألََدُب ُحلٌَل ُمَج�دََّدٌة، َوالِفْكُر ِمرْآٌة 
ِه، َوالَبَشاَش�ُة ِحَبالَُة  َصاِفَي�ة. َصْدُر الَعاِق�ِل ُصْنُدوُق ِسِّ
ِة، َواالْحِتماُل َقْبُ الُعُيوِب. َمن َجاد َس�اد، ومن بخل  الَْموَدَّ
َدَقة  رذل، وإن أجود الن�اس من أعطى َمن ال َيرجوه. الصَّ
َدَواٌء ُمْنِج�ٌح، َوأَْعَم�اُل الِْعَباِد ِف َعاِجلِِهْم، ُنْص�ُب أَْعُيِنِهْم 
ِف آجالِِه�ْم. أْعَجُبوا لِهَذا اإلِْنَس�اِن َيْنُظُر ِبَش�ْحٍم، َوَيَتَكلَُّم 

ِبلَْحٍم، َوَيْسَمُع ِبَعْظٍم، َوَيَتَنَفُس ِمْن َخرٍم!

املراقب العراقي/ املحرر الثقاف...
 لع�ل  أهم إمكانيات الفنان التش�كيل تتبدى ف قدرته 
عىل التعامل مع اللون عىل الس�طح التصويري ، بغية 
اس�تفزاز ذائقة املتلقي لخلق حالة التواصل وتحقيق 
واحدة من اهم�م مراميه ف عملية الب�ث وهي عملية 
التفاع�ل  ، ومن تلك اللحظة تحدث الرشارة األوىل لذلك 
، فالفن�ان الذي يبث خطابه الجمايل عب كافة عنارص 
عمل�ه الفني يبقى رهني فهم املتلق�ي لذلك البث بحثا 
عن اإلش�ارات التي تصدر عن ذلك  املتلقي عب إيماءة 
او تفصيل�ة عند وقوفه امام العم�ل الفني ، وذلك بعد 
عملية الجذب األوىل التي مارسها الفنان واعني تعامله 
م�ع الل�ون عىل الس�طح التصويري ، وم�ع ان عملية 
التلقي وفهم اإلشارات والرموز املبثوثة عىل السطح ال 
يمكن فهمها بسهولة افتاضية النها بحاجة إىل دربة 
ووعي ومش�اهدات..... الخ ، اال ان عزاء الفنان بكونه 

تمكن من خلق عاقة اوىل لعمله مع املتلقي .
وأض�اف : ثم�ة مهمة أخرى تق�ع عىل عات�ق الفنان  

الذي يس�عى  لتحقيق مراميه من خالها وهي عملية 
الش�كل ، الن الش�كل يغ�دو مهما ف إضاف�ة نوع من 
الج�ذب الاش�عوري ل�دى املتلقي ، فيعم�د اىل اختيار 
أشكال هندس�ية بعيدا عن السطوح املعروفة كاملثلث 
والدائ�رة ، ولعل هذا ما حدى بالفنانة اس�ماء الدوري 
لبث خطابها البرصي ف عملها التجريدي غر املعنون  

الذي نفذته عىل سطح دائري .
وتابع: تلقي التوترات النفسية التي يعاني منها الفنان 
بظاله�ا عىل عمله لحظة ال�رشوع بالتنفيذ ، ويظهر 
ذلك واضحا اثناء وضع االلوان عىل السطح التصويري 
وص�وال اىل  عملية انجازه كليا ، ولعل الفنانة أس�ماء 
ال�دوري الت�ي ح�ددت اإلط�ار الع�ام للعم�ل بالدائرة 
املغلق�ة أفصحت مس�بقا بالكثر م�ن التوتر النفيس 
ال�ذي تعاني من�ذ لحظة الرشوع بالعم�ل والذي ظهر 
واضحا من حركة الفرش�اة وتوزي�ع األلوان ، والعمل 
الذي نفذ بأسلوب ) جاكسون بولوك  ( املعروف عامليا 
جعله�ا تبذل جه�دا مضاعفا  تتمكن م�ن اإلفات من 

س�طوة ذلك األس�لوب بالكثر من الخبة واملهارة عب 
توزيع الكت�ل اللونية عىل الس�طح ف محاولة إلخفاء 
حركة الفرشاة التي كانت تتسارع وتتباطأ  ، فأفلحت 

بذلك ف الكثر من أجزاء العمل .
وأوض�ح:  يبدو وعند تدقي�ق  النظر بالعمل ان الفنانة 
تعم�دت اختي�ار الش�كل الدائ�ري م�ن ب�اب التغير 
وتجريب أش�كال جديدة لتنفي�ذ أعمالها وقدرتها عىل 
التنفي�ذ ف ذات الوق�ت ، لك�ن توزي�ع الكت�ل اللونية 
يفص�ح عن غر ذل�ك دون ش�ك ، الن اختي�ار الدائرة 
ين�م عن الوحدة والعزلة والش�عور باملرارة مما يجري 
حولها فعمدت اىل الشكل الدائري الشعوريا ، وحاولت 
الف�كاك من ذل�ك الفخ ال�ذي وضعت ذاته�ا فيه دون 
جدوى  ، فبالعودة للكتل اللونية املوزعة عىل الس�طح 
ببذخ واضح ، ادى اىل إيضاح التوتر النفيس لديها ، تلك 
الكتل التي تتجانس وتتنافر ف ذات اللحظة عند النظر 

اىل العمل من زوايا مختلفة بالقليل من التدقيق.
وأس�تطرد: ورغ�م محاوالته�ا للتمل�ص م�ن التوت�ر 

النفيس الواض�ح عب ايهام املتلقي بان الش�كل العام 
يبدو ككرة أرضية ملحاولة تبير قطيعتها الذاتية معه 
وانغاقه�ا عىل ذاتها/ بحس�ب فهم�ي للعمل/  إال إن 
ذلك اإليهام يتبدد ش�يئا فش�يئا عن�د ماحظة اإلطار 
الداخل عند نهايات العمل الذي عمدت فيه إىل التهدئة 
اللوني�ة باختي�ار األس�ود إليج�اد الكثر م�ن الهدوء 

الضوئي الذي يحيط بالكتل اللونية املتداخلة.
وخت�م : ولع�ل وح�دة وقطيع�ة الفنان�ة ف لحظ�ات 
تختاره�ا بدقة ، هو ردها الوحيد عىل وحش�ية العالم 
ف زم�ان وم�كان تعيش فيهم�ا بالضد م�ن خياراتها 
الش�خصية فتل�وذ مبتع�دة ع�ن ذل�ك العال�م القامع 
بقس�وته املفرطة ، وذلك ما يب�دو من النظر اىل العمل 
من زاوي�ة اخرى بالتامل من األطراف  باتجاه وس�ط 
العم�ل حي�ث تتزاح�م الكت�ل اللوني�ة دون ان ت�تك 
بصيص�ا من الض�وء ، فتلتحم ذات الفنان�ة املقموعة 
وس�ط هذا التيه اللوني لتم�ارس قطيعتها مع العالم 

شكليا لعلها تفلح .

لوحات أسماء الدوري..خيار العزلة بالضد من وحشية العالم 
يرى الناقد رحيم يوسف ان لوحات الفنانة 

التشكيلية أسماء الدوري تمثل خيار العــــزلة 
بالضد من وحشيـــة العالم المحيـــــط بهــــا مــن 

كل الجهات.
وقـــال يوسف فــــي قــــراءة نقـــــديــــة خــص 

بها ) المراقب العراقي(:

اسماء الدوري

االخالق عند دوستويفسكي 
داود السلمان 

أعتقد أّن دوستويفس�كي أهت�م، اهتماًما 
منقطع النظ�ر، بمبدأ االخ�اق والقضية 
الخلقي�ة؛ وذل�ك م�ن خ�ال ُج�ل اعماله 
الروائي�ة، حي�ث اوض�ح ذل�ك عىل لس�ان 

ابطال اعماله تلك. 
   ونح�ن، نعد هذا االدي�ب الكبر بأنه أحد 
الفاسفة االخاقيني الكبار. ذلك لاهتمام 
البائن ف بعض رواياته، ومنها عىل س�بيل 
املث�ال رواي�ة »ُحل�م الع�م« وكذل�ك رواية 
»الجريمة والعق�اب« و »الليايل البيضاء«. 
وه�و يط�رح كل ذل�ك ع�ىل اعتب�ار أن�ه 
فيلسوف اخاق. فمن الفاسفة االخاقيني 
الفيلسوف اس�بينوزا، صاحب كتاب »علم 
االخ�اق« والكت�اب يُع�د من اعظ�م كتب 
االخاق ف العرص الحديث، وجعل اسبينوزا 

كتابه هذا عىل شكل هنديس. 
    ويرى زكريا ابراهيم إن »أهم طابع ُيمثِّل 
النظرية األخاقية عند اسپينوزا هو القول 
إن اإلنس�ان ال يق�ف بمعزل ع�ن الطبيعة 
وقوانينها؛ فاسپينوزا قد انتقد بشدة أولئك 
الذين تصوروا اإلنس�ان عىل أنه »يقف من 
الطبيعة كأنه دولة داخل الدولة، ويظنون 
… أن له س�لطاًنا مطلًقا ع�ىل أفعاله، وأن 
ش�يًئا ال يتحكم فيه س�وى ذاته«. فنقطة 
البداية األساسية ف هذه النظرية األخاقية 
هي اإلدراك العلمي لارتباط بني اإلنس�ان 
وب�ني الطبيعة بوجه عام؛ وم�ن ثم تأكيد 
س�يادة فكرة الرضورة ف مجال اإلنس�ان 
ب�دوره، »فم�ن املح�ال أال يكون اإلنس�ان 
جزًءا من الطبيع�ة، أو أن يكون قادًرا عىل 
أال يتأث�ر إال بالتغرات الت�ي يمكن فهمها 
من خال طبيعته بوصفه�ا العلة الكافية 
له�ا«. )فؤاد زكريا- اس�بينوزا- ص 196، 

دار التنوير، بروت سنة الطبع 2005( 

    يق�ول اس�بينوزا- وهو يؤك�د أن العقل 
ه�و مصدر الخ�ر والرش- وبالت�ايل نحرز 
ع�ن طري�ق العقل قضاي�ا الخلقّي�ة: »إن 
الرغب�ة املتولدة من العقل تجعلنا نس�عى 
اىل الخر بص�ورة مب�ارشة ونتجنب الرش 
بص�ورة غر مبارشة« )عل�م االخاق، ص 
292، منشورات املنظمة العربية للتجمة، 
الطبع�ة االوىل بروت – لبنان س�نة الطبع 

 )2009
   »...ه�ل هذه الكت�ب اخاقية أو ال، ألنها 
إذا كان�ت كتًب�ا غ�ر اخاقي�ة.. ال يج�وز 
ل�ِك اطاق�ا أن تقرئيها، س�تتعلمني منها 
أش�ياء قبيحة«. )دوستويفسكي – الليايل 
البيض�اء- ص 56، املرك�ز الثقاف العربي، 

لسنة 2016، بتجمة إدريس امللياني( 
   يعتقد دوستويفسكي أن الكتب املختلفة 
االتجاهات واالغراض واالهداف، هي تحمل 
م�ا تحمل بني طياتها: م�ن افكار ومبادئ 
وقيم، ونظريات ذو ابعاد مختلفة، جديرة 

بأن تح�رّف االنس�ان عن كثر م�ن القيم 
غر االنسانية وغر االخاقية، بطريقة او 
بأخرى، ألنه ليس جميع الكتب هي بمنأى 
عن االنحراف، أو لدس الّس�م بالعس�ل. ثم 
أن هن�اك كتب تط�رح قضاي�ا واتجاهات 
معين�ة، تكون ذو اغ�راض ايًض�ا معينة، 
وتكون كذل�ك مدفوعة الثم�ن، كالقضايا 
السياس�ية الفكري�ة او الدينية او العرقية 
او غره�ا، او حتى الحزبية وااليديولوجية 
تتبن�ى فك�رة بعينها، وقد ننخ�دع ببعض 
مضامني تل�ك الكتب الباق�ة. لكن الكتب 
الت�ي تتعل�ق باألخاق، وفلس�فتها، والتي 
تس�عى اىل بث روح املحبة والوئام ف كافة 
الت�ي  او  طبق�ات املجتمع�ات املختلف�ة، 
تس�عى اىل التس�امح ونبذ الفرقة، وتروم 
تطبي�ق مب�ادئ حق�وق االنس�ان، وتؤكد 
عىل أن البرش ُهم سواس�ية، ول�دوا احراًرا 
وسيعيش�ون اح�راًرا كذل�ك، ف�ا فض�ل 
انسان عىل انسان آخر، اال بالعلم واالخاق 

واملعرفة. فكلما زاد االنسان علمه واخاقه 
س�يكون محتًم�ا وس�ط املجتم�ع ال�ذي 
يعيش فيه، وينظر اليه املجتمع باإلعجاب 

واالكبار، ويكّن له كل االحتام. 
رواي�ات  ابط�ال  أح�د  يط�رح  له�ذا     
»مل�اذا  الت�ايل:  الس�ؤال  دوستويفس�كي 
أفضل إنس�ان ف العالم يخفي دائًما ش�يئاً 
عن ج�اره ويبقى صامتا أمام�ه؟، ملاذا ال 
يس�تطيع امل�رء أن يفي رصاح�ة، هنا، 
واآلن ب�كل ما ف قلبه، ما دام يعرف أنه لن 
يتكلم هذًرا؟ ألن كل شخص يريد أن يظهر 
نفسه اقىص مما هو ف الواقع، كأن الناس 
جميًعا يخشون تش�ويه عواطفهم اذا ُهم 
عبّوا عنها قب�ل االوان«. )الليايل البيضاء، 

ص 79، مصدر سابق( 
   والسؤال، رغم أنه سؤال يتعلق باألخاق، 
لك�ن في�ه قي�م فلس�فية س�امية أخرى، 
وطاملا ك�ون موضوعن�ا يتعل�ق باألخاق 
حرًصا، وما حولها، سنركز عىل موضوعة 
االخ�اق. فبطل ه�ذه الرواية يش�كل عىل 
كث�ر من الن�اس، الذي�ن هم يُع�دون من 
افضل الناس، لكنهم، مع ذلك يخفون عىل 
جرانه�م، وهم اق�رب الن�اس اليهم، ألنه 
ف تم�اس معه�م، يراهم ويرون�ه صباًحا 
ومساًء. ومع ذلك يحاول أن يخفي قضايا 
كثرة عن جاره )غر القضايا الش�خصية 
طبًع�ا(. فه�ذه يعدها دوستويفس�كي أو 
بط�ل الرواي�ة، صف�ة ذميم�ة ال تمنو عن 
اخاق حمي�دة. واالهم من كل ذلك هو: أّن 
هذا الش�خص، الذي يعتب شخص فاضل، 
والفاض�ل ال يخرج منه أال ال�كام النقي، 
ال�كام ال�ذي يك�ون ف محله، فه�و كام 
بعيد كل البُعد عن اله�ذر والقبح، بل كام 
م�وزون يحمل من القيم م�ا ال يخجل هو 
من�ه، وال يجعل من ج�اره أن يحمل عليه 

الحقد والضغينة.

 اليوم.. انطالق فعاليات مهرجان العراق الوطني للمسرح
املراقب العراقي/ خاص...

تبدا الي�وم االحد االول م�ن اب فعاليا ت مهرج�ان العراق 
الوطني للمرسح ف دورته االوىل بمش�اركة  400 مرسحيا 

من جميع محافظات العراق.
وق�ال  نقي�ب الفنان�ني رئيس املهرج�ان جب�ار جودي ف 
ترصي�ح خص به )املراق�ب العراقي(: س�تبدأ اليوم األحد، 
فعالي�ا ت مهرجان العراق الوطني للمرسح ف دورته األوىل 
بمش�اركة أربعمائ�ة مرسحي ع�ىل طول خارط�ة العراق 
سيش�اركون ف املهرجان ال�ذي يقام بمب�ادرة من الهيئة 

العربية للمرسح.
وأضاف :إن املهرجان يهدف اىل تنشيط املهرجانات املحلية 

ودعمها عربيا، الفتا إىل أنه يقام بمبادرة من الهيئة العربية 
للمرسح بموجب اتفاقية معها والعراق تاسع دولة عربية 

تبم هكذا اتفاقية للتعاون.
وأوض�ح : أن مهرج�ان الع�راق الوطن�ي للم�رسح، يضم 
ثماني�ة عرش عرضا مرسحيا، منه�ا عرشة عروض ضمن 
املسابقة الرسمية وثمانية عروض موازية، تعزز بجلسات 

نقدية يومية وندوة رئيسة بعنوان »املرسح واملدينة«.
وبني أن الجلس�ات تتن�اول مفاهيم مرسحي�ة متعددة، ف 
س�ت ندوات، باإلضافة إىل دراس�ات عن الع�روض، فضاً 
عن إقامة معرض تشكيل نوعي للمخرج املرسحي صاح 
القص�ب وافتت�اح م�رسح النقابة الجدي�د ونصب ترشين 

للفنان فاضل وتوت.
ولف�ت إىل أن نقابة الفنانني أصدرت أربعة كتب، وس�تقيم 

لها حفات توقيع خال املهرجان.
وأك�د: أن أهمية املهرجان تكمن ف جمع ش�مل املرسحيني 
العراقي�ني م�ن الش�مال اىل الجن�وب، بواق�ع أربعمائ�ة 
شخصية.وأش�ار إىل أن املهرج�ان سيش�هد توزيع جوائز 
مالي�ة قيمة ألفضل عرض متكام�ل وأفضل ممثل وأفضل 
ممثل�ة وأفض�ل مخرج.وخت�م : إن املش�اركني بتموي�ل 
مهرج�ان العراق الوطني للمرسح هم رئاس�ة الجمهورية 
والهيئة العربية للمرسح وهيئة اإلعام واالتصاالت والبنك 

املركزي ورابطة املصارف الخاصة العراقية.

  عن�د ظهرة يوم من ايام صيف قائض 
كان يبحث عن س�اعة من الراحة ينشد 
أنهك�ه  الغ�ذاء  قيلول�ة مابع�د طع�ام 
االنقط�اع  املس�تمر للتي�ار الكهربائ�ي 
لم يس�تطع إغماض عيني�ه  مبحلقا ف 
ضياء جه�از تكييف اله�واء بني توهج 
وانطف�اء,, كلما ابعد ناظريه الئ الجهة 
املقابلة,,,ال يق�اوم ,,يعود وينظر لذلک 

الضوء الخافت,,
تمتم ممتعضا بكلمات ملؤها الش�تائم 
علئ من س�لبه لذه النوم  ارتدئ مابس 
العمل وخرج من البيت، وقف علئ جانب 
الرصيف ينتظر س�يارة تقل�ه اىل مكان 
عمله,,كانت أش�عة الش�مس س�اقطة 
عىل جسده النحيل بصوره مائلة,,انتبه 
اىل ظل�ه الذي يرافقه وقت املس�ر وعند 
التوقف,,نظر ش�زرآ اىل خياله املرس�وم 
الرصيف وخاطبه متش�فيا,,أنا  بجانب 
م�ن املعذبني عىل ه�ذه األرض,,ملاذا أنت 

معي,,
ل�م  ظ�ل  م�ن  تأت�ي  باملهان�ة  أح�س 
مكان�ه   ف  واحد,,قف�ز  ح�رف  ينط�ق 
يري�د ان يس�حق ذل�ك الظ�ل ف م�كان 

الرأس,,فشل,,تكررت محاوالته
ل�م يفل�ح ف ذلك,,لحظ�����ات صمت 
قص�رة ثم بص�ق عىل ظل�ه نادبآ حظا 
عاثرآ ويوم�����ا سيئا,,توقفت بجانبه  
اح������دى س�يارات األجرة اس�تقلها 
وف ق�����رارة نفس�ه يش�تم من كان  

أيا كان.

قصة قصيرة نلتقي بعد حلم 

السماء خفيضة هذا املساء
السماء تحمر 

ف صور الاجئني لقلبي
من سطوة الحنني

و غزو الكام  املنبعث من خرير املاء
ونافورة الذكريات .

قرب السماء و بعيدا 
عن أرض الحكاية

أذكر ما تبقى
 يل من خيبات 

نلتقي  بعد نافورة و بضع جثت
نلتقي

 بعد خيمة و أسورة عروس
نلتقي  كي ال نلتقي ف ناي الكام

و عبر السماء الحبىل
 بالسؤال و أنشودة الطفل املجهول

نلتقي
 كي نودع ربيع األحام

و نستقبل  درب صحاري الصمت 
وبضع نبض صمت 

يرف عىل عش الغرباء
الريح خلف قلبي  يصفق لها الهباء

و ينتعل الرحيل  بياضا آخر.
هذا الصمت يل  و هذا الخوف يل 

و هذه الكواكب التي
 تطوق عيناي يل

و ذاك الخوف الذي يسقط  سهما 
عىل خطى الغمام .

نلتقي
 بعد قليل كي نودع بعضنا

 و نجهش بالصمت .
و نتك  أبواب الصدف 

تصفق  لعبر نعالنا
 تسحب  ظالها من 

ممىش  الصور .
انترص  أيا صمتي لصمتي

كي يخجل كل الكام 
من صور تحجب صور الكام .

رأيت مسائي  ال كاملساء و نلتقي 
بعد زحام األصوات  و هدير الذكريات .

نلتقي  كي نودع طفولتنا املتبقية 
ف ناي الرعاة

ونخل األحام .
نلتقي

 كي نهب للريح
 أصواتا أخرى غر تلك التي

 ألفتها أسماؤنا
نلتقي  كي نبدأ الظمأ سويا 

نلتقي
 ف عطش جديد

 نلتقي 
تحت خيمة السؤال القديم .

   سراج ادريس

داود السلمان دوستويفسكي

الظــل  
فالح ابو هبة



ارشيف واسع وقطع ثمينة
العــراق يستــرد آثــاره المسلوبــة مـن أميركـا

اســرّد العــراق 17 ألف لــوح طيني 
مســماري أثري مهرب مــن الواليات 
املتحــدة، هي »أكــر مجموعة« أثرية 
تسردها البالد وفق وزارة الثقافة، من 
األخرى  ثمينة  القطــع  من  العديد  بني 
النهرين  بــني  ما  لحضــارات  العائدة 
والتي سلبت خالل سنوات من الحروب 

واألزمات.
وأعلن وزير الثقافة حسن ناظم يف بيان 
حصلت »املراقب العراقي« عىل نســخة 
منه، أن تلك القطــع عادت إىل األرايض 
العراقية بعد ظهر الخميس عىل الطائرة 
نفسها التي تقّل رئيس الوزراء العراقي 
إىل  واشــنطن  من  الكاظمي  مصطفى 
بغداد، بعد زيارة رســمية اىل واشنطن 
التقى فيها الرئيس األمريكي جو بايدن.

وأوضــح الوزيــر أن غالبيــة القطع 
من  تأتي  املتحدة  الواليات  من  املسردة 
تملك  التي  األمريكيــة  كورنيل  جامعة 
أرشيفاً واسعاً أللواح مسمارية قديمة.

للرُّقم  االلكروني  األرشيف  موقع  وعىل 
املسمارية التابع للجامعة، تظهر ألواح 
مســمارية تعود لحقــب متعددة من 
حضارات بالد ما بني النهرين أســهمت 
يف مســاعدة الباحثني يف الجامعة عىل 
التوصل إىل فهــم أفضل للحياة اليومية 

لسكان تلك الحضارات القديمة.
وتوثق غالبية األلواح املسرّدة »تبادالت 
تجارية جــرت خالل فــرة الحضارة 
بالد  حضارات  أقدم  إحدى  السومرية«، 
ما بني النهرين، عمرها نحو 4500 عام، 

وفق بيان وزارة الثقافة.
أعلنت  األمريكية  العــدل  وزارة  وكانت 
الثالثــاء أنها ســتعيد للعــراق لوحاً 
مســمارياً أثرياً عمره 3500 عام يوّثق 
جزءاً من »ملحمــة غلغامش«، بعدما 
مرسوقة«  ثقافية  »ُملكية  أّنه  لها  تبنّي 
أُدخلت إىل سوق الفن األمريكية بطريقة 

احتيالية.
وتتعرض اآلثــار العراقية للتهريب منذ 

عقود طويلة، وفق ما أوضح مدير آثار 
ويرشح  العبيد.  قحطان  البرصة  وتراث 
أنه »ليس ممكنــاً إحصاء عدد  الخبري 
القطع األثريــة التي رسقت من املواقع 
األثريــة مبارشًة، ألنها غــري مرقمة«، 
وأيضاً غري معروفة أو غري مكتشــفة 
بعد، باألخص يف املناطق التي شــهدت 

نزاعات مسلحة.
تلك  الرسقة  »عمليــات  أن  ويوضــح 
بعضها مقصود ويأتي يف إطار الجريمة 
غري  »تكون  أخــرى  فيما  املنظمــة«، 
مقصودة، ال ســيما يف املناطق النائية 
حيث يلجأ الســكان املحليني إىل البحث 
أثرية  قطع  وبيع  الكريمة  األحجار  عن 
بهــدف تأمــني املعيشــة اليومية وال 

يعرفون مدى قيمتها وأهميتها«.
عموم  يف  األثريــة  املواقع  وتعرضــت 
وإهمال كبري،  تدمري ورسقة  إىل  العراق 
خالل الحــروب التي مرت بالبالد خالل 
الســنوات املاضية، خصوصا يف املرحلة 

التي أعقبت غزو التحالف الدويل بقيادة 
الواليات املتحدة إلســقاط نظام صدام 

املقبور يف 2003.
ورسقت من متحف بغــداد وحده نحو 
15 ألف قطعة أثريــة، و32 ألف قطعة 
من 12 ألف موقع أثــري بعد االحتالل 

األمريكي.
من  رسقت  التــي  للقطع  وبالنســبة 
املتاحف، »فهي موثقة، وتمت استعادة 
التي كانــت تعرض يف  البعض منهــا 
األسواق العاملية«، وفق العبيد، من خالل 

هيئة اآلثار والراث العراقية.
ودّمر تنظيم داعش الذي ســيطر عىل 
ثلث مســاحة البالد يف حزيران 2014، 
الكثري من املواقع األثريــة غالبيتها يف 
شــمال العراق. ويقول خراء اآلثار أن 
الكبرية  اآلثار  قطــع  دمروا  اإلرهابيني 

ورسقوا القطع الصغرية لالتجار بها.
ويعمل العراق جاهداً الســتعادة اآلالف 
بالتنسيق بني وزارة  األثرية  القطع  من 

الثقافة ووزارة الخارجية.
القطع  استعادة  إن  الثقافة  وزير  وقال 
املتحدة »حدٌث كبرٌي، وآمل  الواليات  من 
يف املســتقبل القريب العمل الجاد أيضاً 
أوروبا  العالــم، ويف  مع ســفاراتنا يف 

تحديداً لنستعيد بقية آثارنا«.
وما زالت قضية اآلثار العراقية تتفاعل 
رغم مرور أكثر من ســنوات عىل  فتح 
القوات األمريكية أبواب املتحف الوطني 
العراقي يف بغداد يوم 9 نيســان 2003 
وتمكــن لصوص من رسقــة عرشات 

اآلالف من القطع األثرية.
وبينمــا يوجه البعــض االتهامات إىل 
العراق، ويقولون  العديد من دول جوار 
اآلثار  لتهريب  إما ممــراً  إنها أصبحت 
أو أماكن اســتوطنت فيها قطع أثرية 
أمنياً  مســؤوالً  فإن  مهمــة،  عراقية 
اتهم األردن بأنها أصبحت  عراقياً كبرياً 
تضم مــا أســماه إمراطوريات تجار 

اآلثار العراقية.
ويقول مســؤولون أمنيــون إن تجار 
تهريب اآلثار الكبار يتواجدون يف األردن، 
وإن هــؤالء تمكنوا مــن جمع ثروات 
طائلة وصنعوا إمراطوريات اقتصادية 

كبرية.
ولم يســلم أي موقع أثري عراقي من 
النهب خالل العقدين املاضيني. كثرٌي من 
القطع املرسوقة واملهرّبة ال تقدر بثمن، 
أرايض  من  واقتالعها  اســتخراجها  تم 
البالد عــر جماعات تخصصت بمجال 
تهريب اآلثار.ولم تســتطع الحكومات 

العراقية منذ عــام 2003 ولغاية اآلن، 
األثرية  والقطــع  اآلثار  إحصاء عــدد 
املهربة مــن البالد، وذلــك ألن غالبية 
اآلثار التي هرّبــت خالل فرة االنفالت 
األمني الذي استمر حتى خروج القوات 
العراق عام 2011، كانت  األمريكية من 
تتم عر العصابــات التي اعتمدت عىل 
املواقــع النائية وبعــض األرايض غري 
املنقبة أصالً، ولكنهــا فاتحت يف وقت 
سابق، منظمة اليونسكو بشأن املطالبة 
بإعادة اآلثار املهرّبة بناء عىل مخاطبات 

رسمية أجرتها وزارة الثقافة العراقية.
واستقرت 1300 قطعة أثرية يف املتحف 
الوطني العراقي مؤخراً، بعد أن تعرضت 
للرسقة والتهريب يف أعقاب الغزو الذي 

قادته الواليات املتحدة عام 2003.
العــراق مهد  اآلثــار  ويعتــر علماء 
القدماء  اليونانيــون  وكان  الحضارة. 
يصفونه ببــالد »ما بني النهرين« دجلة 
والفــرات. غري أن الــراث العراقي قد 
تعــرض للتدمــري مرتــني يف التاريخ 
آالف  ُنهبت  أولهما عندمــا  الحديــث. 
القطع األثريــة يف الفوىض التي أعقبت 
الغزو الــذي قادته الواليــات املتحدة. 
والثانيــة يف وقــت أحدث عــىل أيدي 

مسلحي تنظيم »داعش«.
تنظيم  نرشها  فيديو  لقطات  وانترشت 
 2014 عام  يف  اإلنرنــت  عىل  »داعش« 
وهم  التنظيم  مســلحو  فيهــا  يظهر 
يســتخدمون الجرافات ومعدات أخرى 
جدارية  لوحــات  وإســقاط  لتحطيم 

وتماثيل يف موقع نمرود اآلشوري، الذي 
يعود إىل 3 آالف عام قرب املوصل. وما لم 

يدمروه هربوه وباعوه.
وقبل طرد التنظيم مــن العراق يف عام 
2017، رسقوا اآلالف من القطع األثرية 
القديمــة. ويف عامــي 2014 و 2015، 
خالل اجتياح »داعش« لكثري من أنحاء 
عىل  املتشــددة  الجماعة  أغارت  البالد، 
املواقع التاريخية ودمرتها، لتســتخدم 
بيع هــذه القطع يف تمويــل عملياتها 
عر شبكة تهريب تمتد يف أنحاء الرشق 

األوسط وخارجه.
وتحّولــت آثار العــراق إىل نقمة عليه، 
فصــار الرشيان املايل الثانــي لتنظيم 
إبان سيطرته عىل  النفط  »داعش« بعد 
ثلث البالد يف الفرة من 2014 إىل 2017، 
كما اســتغلت العديد مــن العصابات 
االنفــالت األمنــي الذي تعيشــه بالد 
الرافدين منذ عــام 2003 وهرّبت آالف 

القطع األثرية.
وقد حددت املــادة 38 من قانون اآلثار 
العقوبة  لسنة 2002،  رقم 55  العراقي 
بالسجن 10 سنوات والتعويض بضعفي 
القيمة املقــدرة لآلثار عىل كل من لديه 
قطع أثرية ولم يســلمها للدولة خالل 
30 يوما. أمــا املادة 39 فحددت عقوبة 
حيازة املخطوطات واملسكوكات، واملادة 
)40( حددت عقوبة السجن مدة ال تقل 
عن 5 سنوات وال تزيد عىل 15 سنة لكل 
من رسق أثرا أو تراثا، وغريها من املواد 

العقابية.

قالت مديريــة الدفاع املدني، إن حماية 
خارج  يقع  البغدادية  الراثيــة  املنازل 
اختصاصها، فيما أشــارت إىل ان وزارة 
لم تخر  الثقافة والســياحة واالثــار 

املديرية بيشء بهذا الخصوص. 
وأوضح مدير عــام الدفاع املدني اللواء 
الراثية  »البيــوت  ان  بوهــان،  كاظم 
البغداديــة مهملــة، وان الحادث الذي 
حصــل قبل يومني لم يحــظ باهتمام 
جهة معينــة«، مشــريا اىل ان »البيت 

الراثي كان يستخدم للتخزين«. 
واضاف ان« استخدامات تلك البيوت غري 
بالحوادث،  تتسبب  التي  هي  األصولية، 
ومن بني هذه االستخدامات تحويل تلك 
البيوت ذات البناء الراثي اىل مخازن بني 

املناطق السكنية«.
الدفاع  أخمدت فرق  ويف وقت ســابق، 
املدني حريقا اندلع ببناية تراثية وسط 

بغداد.
وذكــر بيان ملديرية الدفــاع املدني: ان 
»فــرق االطفاء ســيطرت عىل حريق 
مكونة  قديمة  تراثية  بناية  داخل  اندلع 
اجزاء منها من  من طابقني، مشــيدة 
القديمة  البغدادية  والشناشيل  الخشب 
وسط  الســعدون  شــارع  منطقة  يف 

بغداد«.

واضــاف ان »عرش فــرق اختصاصية 
شــاركت يف احتواء النــريان وتطويق 
الحريق واخماده، دون تسجيل اصابات 
او خســائر برشية مع تحجيم االرضار 

املادية«.
املحافظات  وكانت بغداد وغريهــا من 
تعود  تراثية عريقة  بيوت  تزخر بوجود 
متعددة  تاريخيــة  وازمنة  حقــب  اىل 
وتعطي مثل هذه البيوت معالم واضحة 
عن الفرة التي شــيدت فيها كما تبني 
للــدارس والباحث عن الــراث الحياة 

اليومية لسكانها.
واىل جانب تســليط الضــوء عىل دقة 
فهي  العراقي  املعماري  وخيال  ومهارة 
توضح املستوى االجتماعي واالقتصادي 
للمجتمع وتقدم هندسة البناء ونجاحها 
البناء  للبيئة فمثال  ان تكون صديقة  يف 
املســمى )العكادة( نجح بتقليل حرارة 
الصيــف الالهبــة وكذلك الشناشــيل 
وزخارفها  جماليتها  اىل  اضافــة  فهي 
ان  اال  امللون  بالزجاج  املزينة  ورشفاتها 
تقاربهــا يف الزقاق الواحد يمنع وصول 

شمس تموز واب اىل )حوش الدار(.
ومثل هذه البيوت واالزقة الضيقة كانت 
املالذ من تخفيف درجة حرارة الصيف، 
وهناك الكثري من هذه البيوت البغدادية 

التقليدية تضمهــا محالت وازقة بغداد 
منها يف شارع الجمهورية مثل منطقة 
الشورجة  الشيخ ودرابني  الفضل وباب 

وشارع الرشيد.
تراثيا قديما وواسعا  بيتا  أن هناك  كما 
مطال عىل نهر دجلــة يقع يف احد ازقة 
احداث  قبل  اعداده  تم  الرشــيد  شارع 
عام 2003 ليكون مرسحا تجريبيا كان 
تابعا  السنك(  )بيت  يطلق عليه تسمية 
تعرض  واملرسح وكانت  السينما  لدائرة 
فيه بعض العروض املرسحية والندوات 

الخاصة باملرسح.
وبعض البيوت قد تم تغليفها باالكلوبند 
وهي قريبة الشبه بالحائط البالستيكي 
الفوىض  تدل عــىل  وبالــوان صارخة 
البغداديون  ويتذكر  والبرصية  النفسية 
ان امانــة بغداد قبل ســنوات وحرصا 
منها عىل جمالية البيوت الراثية منعت 
تحويلها اىل مخازن تجارية مؤكدة عىل 
العقوبات التي فرضهــا القانون بحق 
املخالــف ولكن االن بفضــل الفوىض 
الســائدة فقد شــاهدنا بيوتا ومباني 
تراثية تهدم ويجري تقسيمها اىل بيوت 

سكنية صغرية او تقام بدلها موالت.
تراثية ضخمة  بيــوت  بغداد  وتوجد يف 
كبــار ورجال  تجار  قبل  شــيدت من 

دور  اىل جانب  دولــة  اعمال ورجــال 
ســينما  منها  الســينمائية  للعروض 
الزوراء ذات الطــراز املعماري الجميل 
وكذلك ســينما بغداد يف منطقة عالوي 
الراثيــة االخرى  املباني  الحلة ومــن 
مباني منطقة القشلة يف منطقة امليدان 
الحكومة(  مبنــى )رساي  والتي تضم 
العثماني وقد شــغلته بعض  العهد  يف 
وكذاك  الجمهوري  العهــد  يف  الوزارات 
مبنى )الدفردار( يف شارع النهر والذي 

ان تسمى  قبل  االرشــاد  وزارة  شغلته 
بوزارة الثقافة. 

ومن البيوت الراثية الضخمة املشهورة 
امللكي  العهــد  الــوزراء يف  بيت رئيس 
عايل  رشــيد  وبيت  الهاشــمي  ياسني 
االعظمية  منطقة  يف  وكالهما  الكيالني 
اما بيت الكيالني فقد شــغلته مدارس 
مايس وصاحبة املدارس هي ابنة رشيد 
عايل الكيالني وبيت الهاشمي اليزال كما 
هو ويقع يف منطقة الرصافية ، وهناك 

شعشوع  شاؤول  اليهودي  التاجر  بيت 
ومساحته  )شعشــوع(  قرص  املسمى 
كانت بحــدود 4 االف مر مربع ويطل 
عىل نهر دجلة ويقع يف منطقة الكرسة 
التي  الراثية  الفخمة  وهو من القصور 
الســابق قرصا  تضمها بغداد وكان يف 
للوايل العثماني وعند مجيء امللك فيصل 
االول ليكون ملكا للعراق استأجر قرص 
شعشوع لحني بناء قرص خاص به وهو 

قرص الزهور. 

واغلب هذه البيوت قد تم اســتخدامها 
آيلة  وبعضهــا  تجاريــة  كمخــازن 
للســقوط ومهملــة منهــا بيوت يف 
منطقة البتاويني يســكنها الشحاذون  
يتطلب  الدي  األمر  املخدرات،  ومتعاطو 
وفقاً ملختصني، تفعيل القوانني للحفاظ 
عليها كونهــا ذاكرة اجيال وتاريخ امة 
وتويل الشــعوب عناية كبــرية براثها 
وتاريخهــا وخاصة مبانيهــا الراثية 

لكونها هوية امة وتاريخ شعب.
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آب1من ذاكرة االيام

ألسنة اللهب تالحق البيوت التراثية 
»المهملة« في بغداد
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تعرض أحد ابراج نقل الطاقة الكهربائية اىل عمل تخريبي 
تســبب يف انقطاع التيار الكهربائي عن املناطق الشمالية 

الرشقية ملدينة بعقوبة . مركز محافظة دياىل .
وقال مصدر محيل ان تنظيم داعش استهدف خط كهرباء 
رئييس باطراف ناحية جلوالء شــمال رشق بعقوبة مما 

تســبب يف انقطاع التيــار الكهربائي عن مــدن جلوالء 
والسعدية وقره تبه . واضاف ان الكوادر الفنية يف كهرباء 
دياىل اســتنفرت الصالح الربج واعادته اىل الخدمة . فيما 
نفذت القوات االمنية عملية تمشيط تحسبا لوجود عبوات 

ناسفة اخرى يف املنطقة .

عمل تخريبي يقطع الكهرباء عن مدن ديالى عني املراقب

رعــي المواشــي داخــل المدينــة.. ظاهــرة دون حــل
املراقب العراقي/ متابعة...

من اكثــر الظواهر ســلبية و تكرارا يف 
الحيــاة اليومية، هي التجاوزات التي لم 
تجد اســاليب انضباطية، النها تتجاوز 
النافــذة ، وبترصفها  أوال عىل القوانني 
غري املسؤول والذي يرض املواطن ثانيا . 
ليس النها خارج  القرف،  تثري  تجاوزات 
نطاق املألوف;بل تعكس نشازا اجتماعيا 
بســلوك شــاذ ، وغريب عن عــادات ، 
تتحول  الشوارع  املدن.  تقاليد  وســياق 
اىل مراع ، واكوام االزبال اىل حقول علف. 
منظر يثري االنتباه ، بمشــاهدة قطعان 
من االغنام، واالبقــار، وهي ترعى عىل 
منعطفات  عند  الطرق،وتتوقف  جوانب 
الشــوارع ، ويف مواقع رمــي القمامة، 
وتقطع الســري، وتنام عــىل االرصفة. 
املوايش اصبحوا يســيطرون عىل  مربو 
اراض، ومساحات واسعة ، ويحيطونها 
 ، باالســيجة من )الجينكــو( والخرق 
واالكياس ، ويتخذونها مســاكن لهم ، 
النفايات  ويرتكون   ، ملواشيهم  وحظائر 
تتكدس ،وما ينتج عنها من روائح كريهة 
تزكم االنوف يف الحي الذي يعســكرون 
فيه، فضال عن ان هذه االماكن اصبحت 
)جوبــات( ملجــازر املــوايش الجائرة، 
الجهات   . املبارش للحوم والجلود  والبيع 
االرشــادي فقط  الصحية ومن جانبها 
وليس العميل، تطل علينا عرب ترصيحات 

مخاطر  من  التحذيــر  هدفها  اعالمية، 
رعي وتربية املوايش يف املناطق السكنية، 
ومــا ينتج عنها مــن ارضار بيئية عىل 
صحــة االنســان ، الن تغذيتهــا عىل 
القمامــة تنقل مرض االكيــاس املائية 
، وهونتــاج مخلفات الكالب الســائبة 
يف اماكن القمامــة ، وبالتايل الوفاة ملن 
يــأكل من هذه اللحوم الســامة، والتي 
امراضا مشــرتكة  الوقت  بــذات  تنقل 
مثل الحمى القالعيــة ، وحمى مالطة ، 
، والجرب  ، والطاعون  الخبيثة  والجمرة 
والتي   ، الفتاكة  االمــراض  من  وغريها 
، وهناك  بأكثر من مئتي مرض  تقدرها 
األطفال  إىل  تنتقــل  امراض مشــرتكة 
بسبب مالمستهم تلك الحيوانات. ما ورد 
اعاله يكمن حله يف املسؤولية املشرتكة، 
واملبارشة من الجهــات املختصة، وهي 
وزارة الزراعة، متمثلــة بدوائر البيطرة 
الصحة،  بغداد واملحافظات، ووزارات  يف 
والداخلية، والبلديــات ، والبيئة، وامانة 
اجراءات  التخاذ  مفارز،  بتشكيل  بغداد، 
التي استرشت  الظاهرة  رادعة ملنع هذه 
بشــكل مبالغ فيه يف االحياء السكنية. 
فما املانــع من تطبيــق القانون بحق 
املتجاوزين ، وما املانع من ان تقوم هذه 
التي  القطعان  الجهات بمصادرة جميع 
ترعى امام بيوتنا، ما املانع اذا كان هناك 
قانون نافذ ومعدل وهو ال يسمح اطالقا 

الســكنية  الدور  يف  الحيوانــات  برعي 
، ويضــع املتجاوزيــن امام املســاءلة 
القانونية، وما املانع اذا كنا نريد تطبيق 

فرض القانون؟ 
أمانة  الظاهــرة أعلنت  وكعالج لهــذه 
السكرتري  التنسيق مع مكتب  بغداد عن 
املسلحة  للقوات  العام  للقائد  العسكري 
وقيادة عمليات بغداد ملنع دخول املوايش 
إىل داخل املدن ضمن التصميم األســاس 

ملدينة بغداد .
وذكر بيــان لألمانة، تابعتــه )املراقب 
العراقــي(  أن “أمــني بغــداد املعمار 
عالء معن وجه كتاباً ملكتب الســكرتري 
املسلحة  للقوات  العام  للقائد  العسكري 
للتنســيق مع قيــادة عمليــات بغداد 
يف  لالرض  املاســكة  االمنية  والقــوات 
املدن الواقعة ضمن التصميم االســاس 
ملدينة بغــداد لغرض منع دخول املوايش 
للمحاكم  اصحابها  واحالة  ومصادرتها 
املختصة يف حــال مخالفتهم وبالتعاون 

مع الدوائر البلدية التابعة لالمانة”.
وأضاف، أن “هذا التوجيه يرمي للحفاظ 
عىل مشهد العاصمة الحضاري والقضاء 
ســببت  التي  املوايش  رعي  ظاهرة  عىل 
ارضاراً بيئية اىل جانب مشهدها امليسء”.

نأمل ان تكون هناك حلول لهذا املشكلة 
وا ال تبقى كالكثري من الظواهر السيئة 

دون حلول .

املراقب العراقي/ متابعة...
أهايل محلة )873( زقاق )19( التابع 
لقطاع حــي العامل، يشــكون من 
تذبذب التيار الكهربائي، ما تســبب 
بتلف الكثري من اجهزتهم الكهربائية.

وذكروا انهم ومع حلول فصل الصيف 
الكهربائي،  التيار  مع  معاناتهم  تبدأ 
فالكهربــاء الوطنية عىل شــحتها، 
وبالكاد  تأتي ضعيفــة ومتذبذبــة 
تحــرك )ريــش املروحــة(، وما أن 
ينهض الجهاز الكهربائي حتى تهبط 
الفولتية، االمر الذي يؤدي اىل اعطاب 
متكررة لالجهزة بدال من تشــغيلها 

وقت الوطنية.
واشاروا اىل ان شكاواهم ومراجعاتهم 
لدائرة الصيانة املسؤولة عن محلتهم، 
لم تأِت بنفع يذكــر، إذ اتصلوا كثريا 
عىل الرقــم )157( ولم يحصلوا عىل 
نتيجة، فضال عــن ذهابهم اىل دائرة 
بخفي  وعادوا  العامــل  كهرباء حي 
حنني، االمر الــذي دعاهم اىل توجيه 
هذه املناشــدة اىل املسؤولني يف وزارة 
يخفف  حال  يجدون  علهم  الكهرباء، 

من معاناتهم، ويضع حدا ملسلســل 
تنتهي، مرة بحجة  التي ال  التربيرات 
وجــود متجاوزيــن عــىل املحولة، 
الالزمة  املعدات  لعدم توفــر  وأخرى 
لتصليح االعطــال، ما يضطر االهايل 

اىل جمع املال لرشاء املعدات.
ونوهوا بأنه ما أن تميض ايام قليلة، 
أســوأ من ذي  اىل  االزمة  حتى تعود 
بالنزامن مع  املعاناة  قبل وتســتمر 
ارتفاع درجات الحرارة، شــاكني من 
عدم املباالة التــي القوها من الدائرة 
املســؤولة واالهمال املتعمد عىل حد 
ذكرهم، من قبــل العاملني يف قطاع 
حي العامل، حتى فقدوا االمل من أن 
بفولتية  للعمل  الكهرباء  التيار  يعود 

ثابتة.  
وزارة  يناشــدون  فإنهــم  هنا  من 
الكهربــاء، لتخليصهــم مــن هذه 
تحل،  ال  اصبحت وكأنها  التي  االزمة 
وانقاذهم من حر الصيف الالهب، ال 
وكبار  وأطفاال  طلبة  هناك  ان  سيما 
ســن، ليس لهم طاقــة بتحمل هذا 

القيظ القاتل.

املراقب العراقي/ متابعة...
الدكتورة املتقاعــدة صبا باقر عبد 
الجبوري، تشــكو  من ايقاف هيئة 
التقاعد رصف راتبها بحجة ايقاف 

العمل بالقانون الذي يشملها!.
تعمل  كانت  التي  الجبوري  وذكرت 
بصفــة اســتاذ مســاعد يف كلية 
بجامعة  الزراعية  الهندســة  علوم 
التقاعد  معاملة  قدمت  انها  بغداد، 
يف 26/ 1/ 2020 وتمــت احالتها 
باالمر  بناًء عىل طلبها  التقاعد  عىل 
االداري املرقم 2632 بتاريخ 8/10/ 
2020 والصــادر مــن كلية علوم 
الهندســة الزراعيــة وفقا ألحكام 
التعديل االول لقانون التقاعد املوحد 
رقم 26 لســنة 2019 واملنشور يف 
جريــدة الوقائع العراقيــة بالعدد 
4566 يف 9/ 12/ 2019 )املادة 21( 

)اوال(. 
والذي يتضمن استحقاق املحال عىل 
كانت  اذا  التقاعدي  الراتب  التقاعد 
لديه خدمة تقاعدية ال تقل عن 15 
سنة وال يرصف الراتب التقاعدي اال 

ملن اكمل سن
45 عاما.

الجامعية تزيد  أن خدمتهــا   علماً 
عىل 22 ســنة وعمرها عند تقديم 
املعاملــة تجاوز 47 ســنة، وفعال 
املذكورة  املعاملــة  ترويــج  وبعد 

صدرت لها هويــة التقاعد املرقمة 
3909332004 بتاريــخ  26/ 8/ 
2020 وتســلمت راتبــاً ملدة اربعة 
اشــهر، اال انها فوجئت ومن دون 
ســابق انذار بتوقف رصف الراتب 
التقاعدي يف شــهر كانــون االول 

 .2020
لالستعالم  دائرتها  مراجعتها  وبعد 
اكدت عدم معرفتها باسباب توقف 
دائرة  بمراجعة  قامت  لذلك  الراتب، 
التقاعد ولعدة مرات وكانت االجابة 
االمر  القانون،  تنفيــذ  ايقاف  هي 
الــذي ادى اىل اصدار قــرار رفض 
معاملتها بالكامل حســب الكتاب 
 /19 بتاريخ   0101021419 املرقم 
1/ 2021 وتــم ابالغها أن القانون 
تم ايقافه وان هيئة التقاعد ترفض 
تطبيق القانون النافذ من دون ذكر 

االسباب.
مــن هنا قامت الجبــوري بتقديم 
اعرتاض عىل قــرار الرفض موجه 
اىل رئيــس مجلس تدقيــق قضايا 
 2021  /2/  11 بتاريخ  املتقاعدين 

وهي االن بانتظار
القرار .

ومن هنا تناشــد صاحبة الرسالة 
باعادة النظر بهــذا القرار واطالق 
الحاجة  بأمس  هــي  الذي  راتبها، 

اليه.

تذبذب التيار يتسبب بتلف
األجهزة الكهربائية

أكاديميَّة متقاعدة تشكو
من إيقــاف راتبهــا  مــرآب البصــرة الموحــد يشكــو تراجــع اإليــرادات 

»الثورة« قرية بدائية تسودها األمية منذ 7 عقود

منع استقدام العمالة البنغالية ... هل يقلل البطالة حقا ؟

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت الرشكة املنفذة للمرآب املوحد يف محافظة 
اليوم األحد، عــن وضع خطة لتطوير  البرصة، 
املرآب، وفيما أشــارت إىل اتخــاذ إجراءات تجاه 
ســواق املركبــات املتواجدين خارجــه، أكدت 
انخفاض وارادتــه بنحو 50 مليار دينار مقارنة 
عمــا كانت عليه قبــل جائحــة كورونا لثالثة 

أسباب.
وقال مدير الرشكــة املنفذة ملرأب البرصة املوحد 
هاني عيل، إن »مرآب البــرصة املوحد الواقع يف 
ساحة سعد، يعد املحطة الرئيسة للنقل، ويضم 

الداخليــة والخارجية«، مبينا أن  النقل  خطوط 
»جائحة كورونــا أثرت عىل عمليــات النقل يف 
نحو  اىل  االيرادات  فانخفضت  البرصة،  محافظة 
90 مليــون دينار، بعد أن كانــت تصل اىل 140 

مليون دينار شهريا«.
وأكد املدير »اعداد خطة تطويرية للمرآب بانتظار 
تنفيذها«، الفتا اىل أن »املرآب يضم أعدادا كبرية 
من املســافرين والوافديــن واملركبات بمختلف 
أنواعها، مع وجود عــدة معوقات تحد من عمل 
املركبات وحركة املســافرين وتســبب برتاجع 
اإليرادات أولها ســواق املركبــات خارج املراب، 

الذيــن يؤثرون عىل عمل املركبــات التي تنطلق 
من داخله، ويؤثرون أيضا بشــكل ملحوظ عىل 

اإليرادات«.
وأشــار إىل أن »ادارة املرآب قدمت شــكوى اىل 
الجهات املختصة من اجــل ابعاد هذه املركبات 
عن مبنى املرآب املوحد دون جدوى، ألن أصحاب 
املركبــات يعودون الرتــكاب املخالفات بمجرد 
غياب الجهات املختصة وهنا ندعو بشكل عاجل 

ملعالجة هذه املشكلة بخطوات جدية«.
وتابع أن »هناك سببني آخرين، هما ارتفاع سعر 
رصف الدوالر الذي أثر كذلك بشــكل مبارش عىل 

النقل بشــقيه العام والخاص، إذ أن هناك ركودا 
ومخاوف من قبل ســائقي املركبات، باعتبار أن 
املواد االحتياطية ملركباتهم ترتفع بارتفاع سعر 
الدوالر، فضالً عما تركته جائحة كورونا  رصف 
بقطــاع النقل من أرضار، وســاهمت يف تراجع 

اإليرادات«.
ولفت إىل أن »جميع املركبات التي تعمل يف النقل 
العام تخضع للجباية، حيــث إن تحديد الجباية 
يختلف من مركبة إىل أخرى، وحســب الخطوط 
الداخلية والخارجية، كما تخضع جميع املركبات 

يف الكراج اىل رضيبة الهيئة العامة للنقل«.

املراقب العراقي/ متابعة...
قرية »الثورة« بضواحي ناحية قره تبه يف محافظة 
دياىل يعيش ســكانها حياة بدائية لويعتاشوا عىل 
تربية الحيوانات دون أي مصدر دخل آخر منذ أن 

وطأت أقدامهم املنطقة قبل 75 عاماً.
وصفي التميمي مدير الناحية قال ان قرية الثورة 
غري مسجلة رســميل لدة الحكومة منذ انشائها 
قبل أكثر من ســبعة عقود ســكانها خليط من 
محافظات أخرى وهم من قبائل »املعدان« وسكنوا 
أراض تعود للكورد تســود بينهــم االمية لغياب 

املؤسسات الرتبوية وبعدها عن املنطقة .

واضاف ان القرية تضــم مايقارب / 60 / منزال 
طينيا يقطنها اكثر من 300 نسمة وهم محرومون 
من أبســط الخدمات االساســية رغم املطالبات 
املســتمرة منذ عقود.ال يمكننــا تقديم الخدمات 
لسكان القرية كونها غري رسمية وهي اقرب اداريا 

اىل ناحية جبارة، بحسب املصادر الرسمية .
الخدمي  اإلهمال  القرية يشكون  ان سكان  وتابع 
والحرمان عىل مر السنوات الطويلة املاضية، وهم 
بانصافهم  املعنية  والجهــات  الحكومة  يطالبون 
حقوق  ولديهم  عراقيــني  مواطنني  باعتبارهــم 

رشعية اسوة بمناطق العراق.

املراقب العراقي/ متابعة...
يف خطوة متأخرة جدا استحصلت وزارة 
العمل والشــؤون االجتماعيَّة قراراً من 
األمانــة العامة ملجلس الــوزراء بمنع 
دخول أو اســتقدام العمالة البنغالية إىل 
البالد،  وقال مدير دائرة العمل والتدريب 
املهنــي بالوزارة رائد جبــار باهض إنَّ 
“القرار ســيكون له تأثري كبري يف سوق 

العمــل املحلية، الســيما أنَّ جزءاً كبرياً 
من هــذه العمالة غري رشعــي”، مبيناً 
أنَّ “الــرشكات النفطية العاملة يف البالد 
تســتقدم عمالة ال تمتلــك أيَّ مؤهالت 
أو خــربة عــىل حســاب الوطنية ذات 
ل واالختصــاص، ما رفع من أعداد  املؤهَّ
العاطلني“. لكن هناك وبحســب بيانات 
الحكومة يوجــد 400 ألف عامل أجنبي 

ُيقيمــون بطريقة غــري رشعية ببغداد 
اىل  تسفريهم  ســيتم  فهل  واملحافظات 
بالدهم ومتى وكيف وهل ســيقلل هذا 
ذلك ما يبحث عنه  البطالة حقا؟  القرار 
الجميع يف ظل البطالة التي يعاني منها 

شباب العراق منذ مايقارب العقدين .
يذكــر ان هنــاك العديــد مــن اآلثار 

االقتصادية ومنها:

املنعزلــة  االقتصاديــات  بــروز     .1
بالوافديــن غري العرب مثــل:) املدارس 
الخاصــة كاملدرســة البنغالية( وكذلك 
املطاعم والفنادق والشقق الخاصة بتلك 

الجاليات.
2.   زيادة العبء عــىل الحكومة وابناء 
الشعب يف مجال توفري الخدمات واملرافق

األساسية كالطرق واملواصالت واملدارس 

الخاصة واملستشفيات وخدمات النظافة
واآلمن.

3.   عزوف القــوى العاملة الوطنية عن 
اإلسهام يف بعض املهن املتدنية.

4.   االعتماد عىل العمالة الوافدة أدى إىل 
ظهور ما يســمى )بالعمالة الرتفيهية( 
األمر  املقنعة«  »البطالــة  املواطنني  بني 
الذي يسهم يف عدم تناســب العائد من 
املوارد االقتصادية )النفط( ومع مجموع 

ما ينفق عليها.
5.   اســتنزاف دخل الدولــة يف عملية 

استقدام العمالة.
وهناك ايضا اآلثــار الثقافية التي يجب 

مراعاتها وهي:
 1- تأثــر الثقافــة اإلســالمية واللغة 
العربية باللغــات الوافدة وبروز لهجات 
عامية ركيكة تكونت عن طريق احتكاك 

الوافدين واملقيمني مع املواطنني.
2- الخشــية من ضياع الهوية الثقافية 
باختالط نماذج ثقافية متباينة بالثقافة 

املحلية.
3- آثار عــىل القيــم واالتجاهات مثل 
التأثري عــىل بعض العــادات والتقاليد 

العراقية.
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دراسة بريطانية: اإلصابة الشديدة 
بالفيروس المستجد  تخفض نسبة الذكاء

تليف الكبد يهاجم عمال إنقاذ احدات »11 سبتمبر« !

كش�فت دراس�ة بريطانية نرشت يف مجلة 
 The ل��  التابع�ة   Eclinical Medicine
الش�ديدة  اإلصاب�ة  تأث�ر  ع�ن   ،Lancet
لف�روس كورونا ع�ى ال�ذكاء، وجدت أنه 
حت�ى بعد أش�هر م�ن اإلصاب�ة ، كان أداء 
أولئك الذين تعافوا من كورونا أس�وأ بكثر 
م�ن أقرانه�م ، خاص�ة خ�ال االختبارات 
املصممة لقياس االس�تدالل وحل املشكات 

والذاكرة.
ووفقا لتقرير ملوقع time now news  الحظ 
الخرباء اآلثار املعرفي�ة املرتبطة ب�فروس 
كورون�ا البيولوجية بطبيعتها أو نفس�ية، 
ألش�هر حتى اآلن كانت العديد من التقارير 
تقوم بدراس�ات لألف�راد الذي�ن تعافوا من 
فروس كورونا ويعان�ون من أعراض مثل 
ضب�اب الدماغ ال�ذي يضع�ف قدرتهم عى 
الرتكيز، وتنفيذ حتى أكثر املهام الروتينية، 
وأك�دوا أن�ه ال ي�زال هن�اك الكث�ر مما ال 
نعرفه ع�ن اآلثار الاحقة لع�دوى فروس 
كورونا، س�واء كان ذل�ك عى املدى القصر 

أو الطويل.
لكن الدراسة الجديدة التي  ُنرشت يف مجلة 
 The الت�ي تصدره�ا Eclinical Medicine
Lancet تقطع ش�وًطا نح�و تعزيز فهمنا 
لتأثر كورونا عى الذكاء، تضمنت الدراسة 
81337 مشارًكا أجروا تقييًما محسًنا عرب 
الويب تم التحقق منه رسيرًيا، ُيعرف باسم 

اختب�ار ال�ذكاء الربيطاني العظي�م يف عام 
.2020

وقام الباحثون بتعديل درجات املش�اركني 
بن�اًء ع�ى عوام�ل مث�ل الجن�س والعم�ر 
ومس�توى التعليم والدخل، ثم تمت مقارنة 
النتائ�ج مع أولئك الذي�ن عانوا من فروس 

كورونا.
ق�ال آدم هامبش�اير، األس�تاذ املش�ارك يف 
مخترب التصوير العصبي الحسابي واملعريف 
بلن�دن  كولي�دج  إمربي�ال  يف  والرسي�ري 
والباح�ث الرئييس يف الدراس�ة: »بالصدفة 
يف  املتح�دة  اململك�ة  يف  الوب�اء  تصاع�د   ،
منتص�ف الف�رتة الت�ي كن�ت أجم�ع فيها 
الصحي�ة ع�ى  والعقلية.البيان�ات  اإلدراك 
 BBC2 نطاق واس�ع جًدا كجزء من تعاون
 Great British Intelligence مع Horizon

.« Test

قال ديدييه بيت رئيس قسم الوقاية 
من األم�راض املعدي�ة ومكافحتها 
بمستش�فى جامعة جني�ف، إنه ال 
توج�د أي دالئل دامغ�ة عى ترسب 
يف  مخت�رب  م�ن   2-SARS-CoV

ووهان الصينية.
وذك�ر ديديي�ه بي�ت، ال�ذي اخرتع 
أن  اليدي������ن،  مطه�ر  صيغ�ة 
توجيه الته����م إىل الصني وإلقاء 
الل�وم عليه������ا، يتس�م بمآرب 

سياسية.
يف  الس�ويرسي،  الخب�ر  وأض�اف 
حديث لوكالة »نوفوس�تي«: »ليس 
ه������ذا  أن  ع�ى  دلي�ل  لدين�ا 
م�����ن  غي����ره  أو  الف�روس 
الفروس�ات قد تم إنش�اؤه فعا يف 
املختربات. لقد جرت مناقش�ة ذلك 

كثرا«.
وتابع الخبر الق�ول: »ملاذا يتناىس 
البعض دائما القول، أن أول بكتريا 
يف  املخت�رب  م�ن  ترسب�ت  مدم�رة، 
الواليات املتح�دة بالذات. وقد حدث 
ذلك يف مخترب يتمتع بمس�توى عال 

جدا من األمان.
 ل�ذا، كما ترون ه�ذا ممكن تماما، 
س�بب  يوج�د  ال  الواق�ع  يف  لك�ن 

الفرتاض ذلك«.
ووفق�ا ل�ه، توجد مآرب سياس�ية 
واضحة خلف طرح سؤال مثل: هل 
جرى ت�رسب هذا الفروس الخطر 
من املخت�رب يف ووهان بس�بب عدم 
كفاءة املوظفني، أو بسبب مستوى 

األمان غر الكايف؟  

وفًق�ا لطبيبة الغدد الصماء وخبرة التغذية 
أنجليكا تش�يز، ال ينبغ�ي التخيل عن بعض 
املنتجات حتى ألولئك الذين يسعون لفقدان 
الوزن.وقالت الطبيب�ة يف مقابلة مع موقع 
»دكت�ور بي�رت«، إن الجس�م الب�رشي ينتج 
منتص�ف  قب�ل  س�وماتوتروبني  هرم�ون 
اللي�ل وال�ذي يعمل كعنرص ح�رق الدهون. 
م�ن املفي�د تن�اول بي�اض البيض لي�ًا إنه 
يحف�ز إنتاج هرمون س�وماتوتروبني، فهذا 
منت�ج يمكن أن يحرق الده�ون أثناء النوم.
وأوضحت أنجليكا تش�يز أنه لجعل الجسم 
يح�رق الدهون بش�كل مكثف أثن�اء النوم، 

يجب اتخاذ خطوتني:
»الخط�وة األوىل هي تناول بي�اض بيضتني 
مس�لوقتني قبل النوم. والخطوة الثانية هي 

الذهاب للنوم قبل الساعة 11 مساء ».
كما تحدثت الطبيبة عن املنتجات التي يجب 
أن تك�ون موجودة يف النظ�ام الغذائي حتى 
ملن يفقدون الوزن الزائد. بادئ ذي بدء، هذه 
مص�ادر مهمة للربوتني: الدج�اج، واللحوم 
الروم�ي،  والدي�ك  الده�ون،  الخالي�ة م�ن 
وكذل�ك البيض أو الس�مك. تأك�د أيًضا من 
تناول األلياف عى ش�كل فواكه وخرضوات 
وبقوليات وحبوب كاملة. باإلضافة إىل ذلك، 

ارشب كمية كافية من املاء.

نصحت دراس�ة جديدة ب�رضورة تناول الكثر 
م�ن الفواكه والخ�رضوات امللون�ة، مثل الجزر 
يف  تس�اعد  ألنه�ا  وذل�ك  الحل�وة،  والبطاط�ا 
تقلي�ل خطر اإلصابة بمرض ألزهايمر بنس�بة 
 »Study Finds« 40% تقريب�اً، بحس�ب موق�ع
األمريكي.وأشار املوقع، يف تقرير إىل أن الباحثني 
يف األكاديمي�ة األمريكية لطب األعصاب وجدوا 
أن الخ�رضوات والفواك�ه ذات الل�ون األصف�ر 
والربتقايل غنية بالعنارص الغذائية التي تسمى 
الفافون، والتي تعزز صحة الدماغ.واكتشفت 
الدراس�ة التي اس�تمرت ملدة 20 عاماً عى أكثر 

م�ن 77 ألف ش�خص من كبار الس�ن أن أولئك 
الذين يس�تهلكون معظم ه�ذه األطعمة كانوا 
أقل عرضة بنس�بة تص�ل إىل 38% للمعاناة من 
التده�ور اإلدراك�ي يف وقت الحق م�ن حياتهم.

وأظه�رت النتائ�ج أن تناول كمي�ات كبرة من 
العنب ال�ربي والتوت والكرز ي�ؤدي النخفاض 
بنس�بة 24% يف الخل�ل الوظيف�ي للدماغ، حيث 
األنثوس�يانني،  يف  بكث�رة  الفافون�ات  تتوف�ر 
وهي أصب�اغ صحية موجودة يف ه�ذه الفواكه 
والخرضوات والتي تكون مسؤولة عن إعطائها 
لونها القوي.ووجدت الدراسة أن تناول تفاحة 

واح�دة يف الي�وم، أو طبق صغر م�ن الفراولة، 
يقلل م�ن ه�ذا الخط�ر بنس�بة 20% وذلك 

ألنه�ا فواكه مليئة بمضادات األكس�دة 
القوي�ة، مش�رة إىل احت�واء كل من 

الربتق�ال والليمون والقرع والذرة 
والفلف�ل األصف�ر والبقدون�س 

والشمر  والش�بت  والزعفران 
أيض�اً  والزع�رت  والقرنف�ل 

ع�ى كمي�ات كب�رة م�ن 
بشكل  القوية  الفافونات 

خاص.

وجدت دراس�ة جدي�دة أن بعض العمال الذين ش�اركوا يف 
جهود اإلنق�اذ يف أحداث 11 أيلول 2001 قد أصيبوا بتليف 

يف الكبد.
وكشفت الدراسة أن العمال الذين شاركوا يف جهود اإلنقاذ 
الت�ي تلت الهجمات عى مركز التج�ارة العاملي قد أصيبوا 
بتده�ور يف الكب�د نتيجة لتعرضه�م للغبار الس�ام، وفقاً 

ملوقع »يو بي آي« األمريكي.

وق�ال املوقع، يف تقري�ر إن العمال الذي�ن وصلوا إىل مركز 
التجارة العاملي مبارشة بع�د الهجمات كانوا أكثر عرضة 
لإلصابة بأمراض الكبد مقارنة بأولئك الذين عملوا الحقاً 

يف املوقع.
وأظه�رت بيان�ات الدراس�ة أنه م�ن بني عم�ال الطوارئ 
الذي�ن وصل�وا إىل املوق�ع يف مانهاتن يف أعق�اب الهجمات 
مب�ارشة، كان ل�دى 17% منهم عامات ع�ى تليف الكبد، 

فيما انخفضت هذه النس�بة إىل 16% ألولئك الذين ساعدوا 
يف جهود اإلنقاذ خال يومي 12 و13 أيلول ثم إىل 11% بني 
عم�ال الطوارئ الذين تواج�دوا يف املوقع يف الفرتة بني 14 

و30 أيلول 2001.
ووفقاً للباحثني يف الدراسة، التي ُنرشت يف املجلة األمريكية 
للط�ب الصناعي، فإن تليف الكبد الذي ش�وهد لدى هؤالء 
العامل�ني قد زاد من خطر إصابتهم بمرض الكبد الدهني، 

والذي يؤدي يف كثر من األحيان إىل فش�ل الكبد أو إصابته 
بالرسطان.

ونق�ل املوق�ع ع�ن املؤل�ف املش�ارك يف الدراس�ة، أرتي�ت 
جراباتناك�ول، قوله: »تش�ر ه�ذه الدراس�ة الجديدة إىل 
رضورة إخضاع العمال الذين س�اعدوا يف جهود اإلنقاذ يف 
أعق�اب أحداث 11 س�بتمرب ملتابعة من أجل الكش�ف عن 

احتمالية إصابتهم بأمراض الكبد«.

ارتفاع اصابات الفيروس التاجي في اليابان أطعمة ضارة آلالم والتهاب المفاصل
تلقي بظاللها على بطولة رياضية

خبراء: ال توجد 
دالئل حول تسرب 
كوفيد 19- من 
مختبر في ووهان

لندن تدعو الحوامل للتطعيم ضد 
كورونا تجنبًا لمخاطر »دلتا«

خطوتان لحرق 
الدهون أثناء النوم

كيف تحصن نفسك ضد ألزهايمر؟ دراسة جديدة تجيب

دعت س�لطات الصحة الربيطانية الحوامل 
إىل تلق�ي اللق�اح املضاد لف�روس كورونا، 
بعد أن أظهرت دراس�ة وطنية أن املتحورة 
»دلت�ا« تضاع�ف ع�ى م�ا يب�دو مخاط�ر 

إصابتهن بعوارض شديدة.
وحث�ت مس�ؤولة قابات التولي�د يف إنكلرتا 
الحوام�ل ع�ى تلق�ي اللقاح عق�ب صدور 
بيان�ات جدي�دة أظه�رت زي�ادة العوارض 
املرضي�ة الش�ديدة ب�ني الحوام�ل اللوات�ي 
أدخل�ن املستش�فى إلصابته�ن بع�وارض 

الفروس.
وكتب�ت جاكل�ني دنكيل بن�ت، الختصايص 
الطب العام والقاب�ات القانونيات، تحثهم 
عى تش�جيع الحوام�ل عى تلق�ي اللقاح، 
وقال�ت إنه�ا تدع�و الحوام�ل إىل »حماي�ة 

أنفسهن وأطفالهن«.
ووجه�ت الكلي�ة امللكي�ة ألطب�اء النس�اء 
والتوليد والكلية امللكية للقابات، توصيات 

مماثلة لتلقيح الحوامل.
وقال�ت هيئات الصح�ة العام�ة يف إنجلرتا 
إنه�ا ت�ويص بتحص�ني الحوام�ل بلقاحي 
»موديرن�ا« و«فايزر« ألنهم�ا أعطيا ألكثر 

من 130 ألف حامل يف الواليات املتحدة.

وخلص�ت دراس�ة اس�تندت إىل معطي�ات 
وطني�ة جمعه�ا نظ�ام مراقب�ة التوليد يف 
اململكة املتحدة، وُنرشت عى اإلنرتنت يف 25 
تموز، إىل أن نس�بة الحوامل اللواتي يدخلن 
املستش�فى بعوارض متوس�طة إىل شديدة 
ارتفع�ت »بش�كل كب�ر« بع�د أن أصبحت 

املتحورة »دلتا« هي الطاغية يف أيار.
والدراس�ة التي أعدها باحثون من جامعة 
اللوات�ي  الحوام�ل  أن  أكس�فورد، وج�دت 
أدخلن املستش�فى خال موج�ة اإلصابات 
ب�«دلتا«، كن أكثر عرضة لإلصابة بالتهاب 
رئ�وي، وثلثه�ن بحاج�ة ملس�اعدة أجهزة 

التنفس.
وقالت املرشفة عى الدراس�ة ماريان نايت، 
جامع�ة  يف  والطف�ل  األم  صح�ة  أس�تاذة 
حوام�ل  دخ�ول  أن  »املقل�ق  أكس�فورد: 
مصابات بكوفيد-19 إىل املستشفى يتزايد، 
كما أن الحوامل يبدين أكثر تأثراً بالنس�خة 

املتحورة دلتا من الفروس«.
ولم تك�ن أي م�ن الحوامل البال�غ عددهن 
ثاث�ة آالف واللواتي أدخلن املستش�فى مع 
ع�وارض الف�روس منذ ش�باط، ملقحات 

بالكامل، وفق الدراسة.

ينصح العلماء األشخاص الذين يعانون 
م�ن آالم املفاص�ل والتهابه�ا بتجن�ب 

الكربوهيدرات املكررة.
ويوج�د مجموعة معينة م�ن املنتجات 
ض�ارة آلالم املفاصل والتهاب املفاصل، 
 Medical Newsوفًق�ا للبواب�ة الطبي�ة

.Today
»الكربوهي�درات  إن  الباحث�ون  وق�ال 
املكررة يمكن أن تثر ردود فعل التهابية 
بالته�اب  املصاب�ني  األش�خاص  ل�دى 

املفاصل، ل�ذا يجب تقلي�ل تناولها قدر 
اإلمكان«.

املرتب�ط  االلته�اب  العلم�اء  يع�زو 
إىل  املصنع�ة  الكربوهي�درات  بتن�اول 
أن »املؤكس�دات النهائي�ة للجليكوزيل 
الكام�ل« تزيد تركيزه�ا. والنتيجة هي 

آالم املفاصل وتورمها وتقييد حركتها.
ع�ّدد الخرباء املنتج�ات املعنية يف املقام 
األول - »الخب�ز األبي�ض واألرز ورقائق 

البطاطس«.

املنتج�ات  ه�ذه  تك�ون  أن  ويمك�ن 
الذي�ن  بالنس�بة لألش�خاص  خط�رة 
يعان�ون بالفعل م�ن الته�اب املفاصل 
ب�أي ش�كل م�ن األش�كال. باإلضاف�ة 
إىل ذل�ك ينص�ح الخ�رباء بالح�ذر م�ن 
جمي�ع أن�واع املرشوبات الت�ي تحتوي 
ع�ى س�كر اللته�اب املفاص�ل وآالمها 
منها املرشوبات الغازي�ة، والقهوة مع 
إضاف�ات، وعصائ�ر فواك�ه، والش�اي 

الحلو«.

قال�ت س�لطات طوكيو إن ع�دد اإلصابات 
العاصم������ة  يف  بكورون�ا  الجدي�دة 
الياباني�ة الت�ي تس�تضيف دورة األلع�اب 
األوملبي������ة قف�ز قفزة قياس�ية بلغت 
4058 إص���اب�ة، متج�اوزاً 4000 حال�ة 
للم�رة األوىل، وه�و م�ا يلق�ي بظاله عى 

املنافسات.
وتأت�ي الزيادة القياس�ية الجديدة بعد يوم 
م�ن قرار الياب�ان تمديد حال�ة الطوارئ يف 
طوكيو حتى نهاية آب وتوسيع نطاقها إىل 
3 مقاطعات بالقرب من طوكيو ومقاطعة 
أوس�اكا الغربية نظ�راً للزي�ادة األخرة يف 

حاالت العدوى.
ووس�ط تصاع�د املخ�اوف، ق�ال منظمو 
أوملبي�اد طوكي�و، الس�بت، إنه�م س�حبوا 
بطاق�ات االعتم�اد م�ن ش�خ�����ص أو 
أش�خاص مرتبط�ني باأللع���اب بس�بب 

مغادرة قري�ة الرياضيني ملش�اهدة معالم 
املدين�ة، يف انته�اك لإلج�راءات املفروض�ة 
حرص�اً ع�ى إقام�ة املس�ابقات بأمان يف 

خضم الجائحة.
ع�دد  ع�ن  املنظم�ون  يكش�����ف  ول�م 
األش�خاص الذين تم س�حب بطاقاتهم أو 
م�ا إذا كان�وا م�ن الاعبني أو مت�ى حدثت 

االنتهاكات.
وقال ماس�ا تاكاي�ا، املتحدث باس�م دورة 
طوكيو 2020 يف إفادة يومية: »لقد سحبنا 
بطاقة االعتماد ألننا نعتقد أن الخروج من 
قرية الرياضيني ملشاهدة معالم املدينة أمر 

ال ينبغي حدوثه«.
وهذا اإلجراء هو األول من نوعه منذ انطاق 
دورة األلع�اب األوملبية يف 23 تموز، وبدون 
بطاق�ة االعتماد ال يمكن للم�رء دخول أي 

منشآت أوملبية.

اطباء يحذرون من خطورة التهاب الحلق واألذن الوسطى أثناء الحر
ق�ال اطب�����اء يف األذن واألن�ف 
والحنج�رة إنه قد ي�ؤدي كوب من 
مرشوب مثل�ج إىل تفاق�م التهاب 
اللوزتني املزمن ويتجى عى ش�كل 
التهاب يف الحلق، ويمكن أن يحدث 
التهاب األذن بعد السباحة يف بركة 

قذرة.
عب�ارة  أن  »يب����دو  إن  وقال�وا، 
»اإلصاب�ة بامل�رض من الح�رارة« 
ال تق�ل كثرًا عن عب�ارة »اإلصابة 
بنزلة ب�رد يف ال�ربد«. بغض النظر 
عن م�دى غرابة األم�ر، يف الصيف 
يظل خط�ر تفاقم بع�ض أمراض 
األن�ف واألذن والحنجرة وتطورها 
مرتفًع�ا كما هو الحال يف موس�م 
ال�ربد. ك�وب م�ن م�رشوب مثلج 
يمك�ن أن يؤدي إىل تفاق�م التهاب 

يف  ويظه�ر  املزم�ن  اللوزت�ني 
ش�كل التهاب يف الحلق. 

انخفاض  يس�اهم 
الجس�م  ح�رارة 

انخف��اض  يف 
املن����اع��ة 
املوضعي���ة، 
بدورها  والتي 
يمك������ن 

أن تنش�ط الرتكي�ز املزمن للعدوى 
اإلصاب�ة  إىل  وت�ؤدي  اللوزت�ني  يف 
بالته�اب ح�اد. كم�ا أن انخفاض 
وظائ�ف الحماي�ة يف الجس�م يزيد 

خطر  من 

اإلصاب�ة بف�روس ك����ورون�ا. 
لحماي�ة نفس�ك، م�ن ال�رضوري 
أن يت�م التطعي�م، ألن التطعيم هو 

الطريق�ة األكث�ر فعالي�ة وأماًن�ا 
للوقاية من األم�راض املعدية، بما 

يف ذلك فروس كورونا«.
وأش�اروا إىل أنه ب�دون عاج كامل 
اللته�اب اللوزت�ني، فإن�ه يش�كل 
خطورة ع�ى تط�ور املضاعفات، 
منه�ا موضعي، عى س�بيل املثال، 
والته�اب  الل�وزة،  نظ�ر  خ�راج 
ال�ذي يتطل�ب عاج�ه  الصف�اق، 
تدخًا جراحًيا عاجًا، ومضاعفات 
الحقة مثل تأث�ر التهاب اللوزتني 
املزم�ن ع�ى األجه�زة 
ألنظم�ة  وا

األخ�رى. لذل�ك يجب ع�ى املرىض 
ورشب  الف�����راش،  يف  الراح�ة 
وبكمي�ات  الدافئ�ة،  املرشوب�ات 
كب�رة، والنظام الغذائ�ي الخفيف 
الح�االت،  بع�ض  ويف  واملعت�دل. 
يمكن الع�اج باملضادات الحيوية، 
ال�رضوري استش�ارة  والتي م�ن 
الطبي�ب الختياره�ا. باإلضافة إىل 
ذل�ك، يمكن إجراء ع�اج األعراض 
املوضعي�ة وري اللوزت�ني باألدوية 

املضادة لالتهابات.
مش�اكل  أكث�ر  »ثان�ي  وأض�اف: 
الصيف ش�يوًعا ه�ي التهاب األذن 
الوس�طى. هن�اك اعتق�اد خاطئ 
بأن التهاب األذن الوس�طى يحدث 
بس�بب انخف�اض درج�ة ح�رارة 
الجسم. يحدث التهاب األذن بسبب 
اإلصاب�ة بع�دوى بكتري�ة، عى 
س�بيل املث�ال، عند الس�باحة 
املائي�ة  املس�طح���ات  يف 
والبحرات واألنهار، والتي 
تخي�ل  يصع�ب  بدونه�ا 
أوق�ات الف�راغ الصيفية، 
امللوث�ة  املي����اه  تدخ�ل 
األذن  إىل قن�اة  والبكتري�ا 

وتسبب االلتهاب«.
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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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االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(

07722299319
07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

وجهت ادارة املتحــف العراقي  بإعادة افتتاحه 
بالعاصمة بغداد، عقب استعادة 17 ألف قطعة 

أثرية رسقتها الواليات املتحدة.
وكانت السلطات العراقية قد أغلقت املتحف يف 
فرباير/شــباط 2020 ضمن قيود الوقاية من 
فريوس كورونــا، وذلك قبل أن تجري له أعمال 
ترميم.وقالت الحكومــة : »بالتزامن مع إعادة 
17 ألف قطعة أثرية عراقيــة ، وجهنا بإعادة 

افتتاح املتحف العراقي للجمهور والباحثني«.
جديدة  بداية  االفتتاح(  )إعادة  »لتكن  وأضافت 
الســتلهام قيمنا الحضارية العريقة، وهويتنا 
الوطنية األصيلة، وتثقيــف أجيالنا بما قدمت 

هذه األرض من علوم وثقافات وإنجازات«.
وجلب الوفد العراقي معه 17 ألف قطيعة أثرية 
البــاد يف »أكرب« عملية اســرداد  مهربة من 
لآلثار العراقية، وفق وصف وزير وزارة الثقافة 

واآلثار حســن ناظم.وكان املتحف العراقي قد 
أعيد افتتاحه عام 2015 بعد 12 عاما عىل نهب 
محتوياته والتي تقدر بنحو 16 ألف قطعة أثرية 
إبان اجتياح قوات االحتال بقيادة واشــنطن 
للباد .ويتكــون املتحف مــن 23 قاعة تضم 
الصغرية والتماثيل  القطع من األحجــار  آالف 
الضخمة البالغ ارتفاعها نحو 3 أمتار باإلضافة 
إىل الجداريات املمتدة بعرض أمتار عدة، وتعود 

اآلثار إىل العصور اآلشورية والسومرية والبابلية 
واإلسامية وغريها.

وما يزال العراق يعاني من نبش اآلثار من قبل 
الباد،  خارج  بتهريبها  تقوم  منظمة  عصابات 
مســتفيدين من األوضاع األمنية غري املستقرة 
يف الباد.ويعمــل العراق منذ ســنوات طويلة 
عىل اســتعادة آثاره املنهوبة بماحقة املهربني 

ومزادات بيع اآلثار حول العالم.

عقب استعادة آثاره المسروقة من قبل االمريكان 

توجهــات بإعــادة افتتــاح المتحــف العراقــي

روبوتات طوكيو تبدع 
فنونًا تفاعلية

ذوبان »هائل« للثلوج 
في جرينالند

محطات الوقود تقترب
من نهايتها؟

قدمت روبوتات عماقة من اململكة املتحدة فنوناً تفاعلية يف أوملبياد 
طوكيو جزءاً من مهرجان فني عىل مستوى املدينة اليابانية.

وبحسب القائمني عىل املرشوع الفني امللهم رياضياً، الذين التقتهم 
شبكة »يس إن إن«، تنشئ تلك الروبوتات التي يبلغ وزنها 1.3 طن 
أعماالً فنية فريدة بشــكل يومي يف حديقة من الحىص مستوحاة 

من التقاليد اليابانية القديمة.

قال علماء إن جرينانــد فقدت كمية هائلة من 
القطب  أنحاء  الحرارة بجميع  ارتفاع  الجليد مع 
الشمايل، حيث ذابت كمية تكفي ألن تغطي والية 
فلوريدا األمريكية بطبقة من املياه بمنسوب 5.1 

سنتيمر.
تعد هذه ثالث أكرب كمية جليد تفقدها جريناند يف 
يوم واحد منذ عام 1950. أما الكميتان األخريان 
فقــد حدثتــا يف 2012 و2019 أي أن الكميات 

الكربى الثاث فقدت خال عرش سنوات.
وقال العلماء إن الذوبــان الرسيع للثلوج حدث 
بعد سقوط كتلة من الهواء الدافئ فوق الجزيرة 
الواقعة بالقطب الشــمايل بفعل تغري يف نماذج 
حركة الرياح يف الغاف الجوى. وأشاروا إىل وجود 

إمكانية ملزيد من التآكل يف طبقة الثلوج.
وقال خافيري فيتوايس عالم املناخ يف جامعة لييج 
يف بلجيكا إن الكمية املفقودة يوم األربعاء وحده 
ُتقــدر بنحو 22 ألف طن تدفق منها 12 ألف طن 
يف املحيط و10 آالف طن امتصتها الكتلة الثلجية 

حيث يمكن أن تتجمد مرة أخرى.

القلق األكرب بالنســبة ملعظم النــاس الذين يفكرون يف 
رشاء سيارة كهربائية هو كيفية شحنها. لكن السؤال 
الحقيقي الذي يجب أن تطرحه هو كيف ستزود سيارتك 
التي تعمل بالبنزين أو الديزل بالوقود إذا لم تكن تعمل 
بالكهرباء.ويطرح هذا الســؤال نفســه ألن التوقعات 
تشري إىل أن السيارات الكهربائية ستقيض عىل محطات 
الســيارات  املقبلني، مما يجعل  العقديــن  الوقود خال 
الكهربائية الخيار املتاح لجميع مالكي الســيارات. ملاذا 
؟ ألن شحن الســيارات الكهربائية سيصبح أكثر وضوحا 

ومبارشة من تزويد سيارات البنزين والديزل بالوقود.

تم تنصيب تمثال خــاص إلحياء ذكرى 
ضحايا انفجار مرفأ بريوت، الذي عصف 

بالعاصمة اللبنانية الصيف املايض.
التمثال، الذي حمل اسم »الرمز«، هو من 
تصميم الفنــان اللبناني نديم كرم، وتم 
صنعه باستخدام قطع من الحطام الذي 

تناثر نتيجة لانفجار املدوي.
وأودى انفجار مرفأ بريوت يف الرابع من 

أغســطس 2020 بحياة 214 شــخصاً 
شــخص،   6500 من  أكثر  فيه  وأصيب 

ودّمر أحياء عدة يف املدينة.
وعزته الســلطات إىل انفجار 2750 طناً 
من مادة نيــرات األمونيوم مخزنة منذ 

العام 2014 يف العنرب رقم 12 يف املرفأ.
تنصيــب التمثــال جاء بعــد عام عىل 

االنفجار الذي غري وجه املدينة.

كشــف حســني عبد الرحمن أبو صدام 
نقيــب الفاحني يف مــر، إن الحمري يف 
طريقها إىل االنقراض، وطالب بتحرك دويل 

ملنع حدوث ذلك.
وقال عبد الرحمن إن الحمار حيوان أليف 
كان يعتمد عليه الفاحون يف حمل األمتعة 
وركوبــه يف الطرق غــري املمهدة وأعمال 
الزراعة املختلفة، إال أنه بعد تمهيد الطرق 
واخراع املركبــات واآلالت بدأت الحاجة 

الستخدام الحمري تقل.
الحمري  أسعار  انخفاض  أنه ومع  ورصح 
وارتفاع أســعار جلودها اتجه البعض إىل 
ذبحها لاســتفادة من أســعار جلودها 
وبيع  الباد  خــارج  وتصديرها  املرتفعة 

لحومها إلطعام الحيوانات.
وأشار إىل أن بعض ضعاف النفوس كانوا 
يبيعون لحوم الحمــري للناس وللمطاعم 
عىل أنها لحوم ماشــية الستغال ارتفاع 
أســعار لحوم املاشــية وتدني أســعار 
الحمــري، وألقي القبض عىل الكثريين من 
لونها  الحمري  لحــوم  أن  هؤالء، موضحا 

أحمر داكن مائل للزرقة ودهنها ال يتجمد 
ويصعب قطعها وتنبعــث رائحة كريهة 

منها عند طهيها.
وأوضح أبو صــدام أن االتحــاد العاملي 
لألطبــاء البيطريــني حــذر مؤخرا من 
إفريقيا  قارة  يف  الحمري  انقراض  إمكانية 
البعض عىل ذبحها طمعا يف  إقبال  بسبب 
مستحرضات  وصناعة  جلودها  أســعار 

التجميل وبعض األدوية منها.
الظاهرة  هــذه  ضد  دويل  بتحرك  وطالب 
موضحا  الحمري،  نهيــق  يختفي  أن  قبل 
أن انقراض الحمري ســوف يخل بالتوازن 
البيئــي حيث يعترب الحمار وســيلة نقل 
مفيدة للطبيعة ويستفاد من روثه كسماد 
طبيعي، ويعترب حلقــة مهمة يف التوازن 
البيئــي. كما طالــب الحكومة املرية 
بمحاربة ذبح الحمــري وتصدير جلودها 
ومعاقبة من يســوق لحومها يف األسواق 
املحلية بالعقاب الرادع، مشريا إىل أن عدد 
الحمري يصل إىل 44 مليون حمار يف العالم 

منها يف مر نحو 1.8 مليون.

»الرمز«.. تمثال من حطام
انفجار مرفأ بيروت

نقيب الفالحين في مصر يحذر
من انقراض الحمير

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية 
»Jaxa« عن رصدها لجسمني غامضني يف 

حزام الكويكبات بني املريخ واملشري.
وتعتقــد الوكالة أنهمــا محمان بمواد 
أنــه ليس من  عضوية »معقــدة«، كم 

املفرض وجودهما هناك.
وســميت هذه الصخور الفضائية، 203 
Pompeja و Justitia 269، ويبلغ عرض 
Pompeja 203 نحو 110 كم، بينما يبلغ 

قطر Justitia 269 األصغر 55 كم فقط.
ويوجد هــذان الكويكبــان يف مجموعة 
الصخور بــني املريخ واملشــري، وهما 

مختلفان بشكل واضح عن جريانهما.
وتعكس كل مــن Pompeja 203 و269 
Justitia ضوءا أحمــر متوهجا أكثر من 
الكويكبات األخرى املحيطة بسبب زيادة 
وجود »املــواد العضويــة املعقدة« عىل 

ســطحها، مثل الكربون أو امليثان. وفقا 
لروسيا اليوم.

والكويكبات مثل هذه ال توجد عادة داخل 
الحــزام، والذي يتكون بشــكل عام من 
الحطام األزرق، ولكنه شائع بني األجسام 
العابرة لنبتون والقنطور )أجسام صغرية 
تدور بني املشري ونبتون(، حيث يعتقد 

علماء الفلك أنها نشأت.
النظام  يف  املوجــودة  الكائنــات  وتميل 
الشــميس الداخيل إىل عكــس املزيد من 
الضــوء األزرق ألنهــا تفتقــر إىل املواد 
العضوية، بينما تكون األجسام املوجودة 
يف النظــام الشــميس الخارجــي أكثر 
احمرارا بســبب احتوائها عىل الكثري من 
املواد العضوية. وتعتقــد وكالة الفضاء 
الكويكبات  هــذه  تحركات  أن  اليابانية 
جاءت من فوىض النظام الشميس املبكر، 

حيث تســببت حركة الكواكب الضخمة 
مثل كوكب املشري، يف أن تصبح حقول 
الجاذبية أكثر فوضوية وأرســلت هذين 

الجسمني إىل الحزام.
ويجب أن يكون هــذا الحدث وقع خال 
الكونية، ألن  بيئتنــا  املبكرة من  املراحل 

كليهما لهما مدارات دائرية مستقرة.
وقــال مايكل مارســيت، مــن جامعة 
ماساتشوســتس، الذي عمل عىل الورقة 
املنشــورة مؤخرا حول هذه الكويكبات، 
أجل  تايمز«: »من  »نيويــورك  لصحيفة 
العضوية، يجب  املواد  الحصول عىل هذه 
أن يكون لديك يف البداية الكثري من الجليد 
عىل الســطح. لذلك ال بد أنها تشكلت يف 
بيئة شديدة الربودة. ثم ينتج عن اإلشعاع 
العضوية  املــواد  تلك  للجليد  الشــميس 

املعقدة«.

اكتشـــاف صخـــور فضائيـــة بيـــن المريـــخ والمشتـــري


