
»البيدق األميركي« يتحّرك صوب هدفه األول في العراق
واشنطن تفرض »الوصاية« على بغداد

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
اعرتاف رصيح أدىل به السفري األمريكي يف 
بغداد ماثيو تولر، عن طبيعة قوات بالده 
التي ستبقى يف العراق بموجب مخرجات 
الحوار االسرتاتيجي، التي ُذّيلت بتوقيعي 
الرئي�س األمريك�ي جو باي�دن، وررئيس 
الحكوم�ة مصطف�ى الكاظم�ي، خ�الل 
الزي�ارة التي أجراها األخري إىل واش�نطن 

الشهر املايض.
ويف ترصي�ح لع�دد م�ن وس�ائل االعالم، 
فّن�د تولر »مزاعم« الحكومت�ن العراقية 
واألمريكية، اللت�ن »أوهمتا« الرأي العام 
االس�رتاتيجي،  الح�وار  ب�«مرسحي�ة« 

حسبما يرى مراقبون للشأن السيايس.
وق�ال تولر أمس االثنن: »ذكرنا يف البيان 
الختام�ي اننا س�نقوم بتغيري وتش�كيل 
الق�وات االمريكية يف العراق وهذا ال يعني 
مغادرته�ا«، قب�ل أن يس�تدرك بالق�ول: 
»ولك�ن تحوي�ل مهامها م�ن القتالية اىل 
استش�ارية تدريبية، وس�يبقى جزء من 
الق�وات االمريكية يف العراق لتقديم الدعم 
االس�تخباراتي وتدريب الق�وات العراقية 

وتقديم املشورة لهم«.
وتدع�م ترصيح�ات تولر ه�ذه، الروايات 
والس�يناريوهات التي وضعته�ا فصائل 

املس�اعي  بش�أن  اإلس�المية،  املقاوم�ة 
األمريكي الس�تخدام حكوم�ة مصطفى 
الكاظم�ي، بغي�ة تحقيق بقاء عس�كري 
الع�راق تح�ت يافط�ة  طوي�ل األم�د يف 

»التدريب واملشورة«.
ولم يقف تولر عند هذا الحد يف ترصيحاته 
بل ذهب أبعد من ذلك، عندما شن هجوماً 
حاداً عىل قوات الحش�د الشعبي وفصائل 
املقاوم�ة اإلس�المية، فضالً ع�ن التدخل 
يف السياس�ة الداخلية للبالد وآليات إدارة 

الدولة.
ويف كانون الثاني من العام املايض، صوّت 
مجلس النواب عىل ق�رار نيابي، يتضّمن 
خمسة إجراءات، بينها مطالبة الحكومة 
العراقي�ة بالعم�ل ع�ىل إنهاء وج�ود أي 
ق�وات أجنبية يف األرايض العراقية، وإلزام 
الحكوم�ة بإلغ�اء طل�ب املس�اعدة م�ن 

التحالف الدويل.
إال أن الكاظم�ي ش�ّكل فريق�اً تفاوضياً 
األمريكي�ة  العاصم�ة  إىل  ب�ه  وذه�ب 
واش�نطن، ليوق�ع هن�اك اتفاق�اً يضمن 
لألمريكي�ن إبقاء قواته�م يف العراق، عرب 

توفري غطاء سيايس لتلك القوات.
بأنه�ا »نجح�ت« يف  الحكوم�ة  وتدع�ي 
إب�رام اتف�اق يقيض بانس�حاب »القوات 
الف�رتة  ط�وال  ظل�ت  الت�ي  القتالي�ة«، 

املاضي�ة تنف�ي وجوده�ا من األس�اس، 
فضالً عن إبقاء »مستشارين عسكرين« 
وهم بطبيعة الحال ُيمّثلون »غطاًء جيداً 
لقوات االحتالل«، حسبما يرى مراقبون.

ول�م ينتظر الكاظم�ي كثرياً بع�د انتهاء 
رحلته إىل واش�نطن، حتى ب�ادر بالدعوة 
إىل عق�د اجتم�اع رفي�ع املس�توى، يضم 
الرئاس�ات الثالث وبعض رؤس�اء القوى 
واألحزاب، يف »مناورة« يرى مراقبون أنها 
تن�درج ضمن مح�اوالت رئيس الحكومة 
لحشد دعم س�يايس، بعد »إخفاق« الوفد 
املف�اوض يف إجراء »ح�وار متكافئ« مع 

اإلدارة األمريكية.
ويأت�ي ذل�ك يف الوق�ت الذي ح�ذرت فيه 
فصائ�ل املقاوم�ة العراقي�ة م�راراً م�ن 
التصعي�د عس�كرياً يف حال لم تنس�حب 

القوات األمريكية من العراق.
وتعليق�اً عىل ذلك يقول املحلل الس�يايس 
حس�ن الكناني ل�«املراقب العراقي«، إن 
»ترصيح�ات الس�فري األمريك�ي تؤكد أن 
سياس�ة واش�نطن يف العراق ل�ن تتغري، 
وهي قائمة عىل أس�اس التدخل يف الشأن 
العراق�ي، والذي أصبح س�مة »ب�ارزة«، 
مش�رياً إىل أن »أم�ريكا تف�رض نفس�ها 

مرشفاً ووصياً عىل الدولة العراقية«.
ويرى الكنان�ي أن »واش�نطن تلعب عىل 

حب�ل الفتن�ة لغ�رض تربي�ر وجودها يف 
العراق، عرب دق إس�فن الفرقة بن أبناء 
»اإلدارة  أن  إىل  الفت�اً  الواح�د«،  الش�عب 
األمريكي�ة تعلب دوراً تخريبي�ًا يف العراق 
ع�ىل أصع�دة مختلف�ة، منها الس�يايس 
واألمن�ي واالقتص�ادي من خ�الل دعمها 

لشخصيات فاسدة تتصدر املشهد«.
ويردف الكناني قائالً إن »اإلدارة األمريكية 
ما تزال تراهن عىل عدم اس�تقرار الوضع 
األمني ع�رب دعم اإلرهابي�ن والتحريض 
عىل فصائل املقاومة اإلس�المية«، منوهاً 
يف الوقت ذاته إىل أن »واشنطن تريد إزاحة 

التيار اإلسالمي بشكل تام عن املشهد«.
للمقاوم�ة  العس�كري  الناط�ق  وكان 
الل�ه جعف�ر  كتائ�ب ح�زب  اإلس�المية 
الحس�يني، قال خالل مقابل�ة تلفزيونية 
تابعتها »املراق�ب العراقي«، إن »حكومة 
الكاظمي ووزي�ر الخارجية غري مؤهلن 
لخ�وض هك�ذا مفاوضات م�ع الواليات 
املتح�دة بس�بب تناغمهما م�ع املصالح 

األمريكية يف العراق«.
وي�رى الحس�يني أن »الكاظم�ي ال يمثل 
العراقين، ومن يفاوض اإلدارة األمريكية 
يج�ب أن يبح�ث ع�ن مصال�ح الع�راق 
وليس مصالحه الخاص�ة بإبقاء القوات 

األمريكية«.

المراقب العراقي/بغداد...
عثرت قوة من الحش�د الش�عبي، عىل ك�دس للعتاد 
ومجموع�ة صواري�خ تابع�ة لداع�ش االرهاب�ي يف 

جزيرة غرب نينوى .
وذك�ر اعالم الحش�د يف بيان ، ان«قوة م�ن معاونية 
االس�تخبارات ومكافحة املتفجرات وقوة خاصة من 
قيادة عمليات الحش�د يف قاطع نينوى، نفذت عملية 
تفتيش أمنية يف قرية خويتلة جنوب البعاج بناء عىل 

معلومات استخبارية«.
واض�اف، ان�ه »تم العث�ور عىل كدس عت�اد يحتوي 
٦ صواري�خ قاذف�ة و٣٠ حش�وة و٣٠ عبوة الصقة 

و١٠٠ صاعق متفجر«.

وتواصل قطعات الحشد الشعبي عملياتها العسكرية 
يف قواط�ع العمليات ملالحقة فل�ول عصابات داعش 

االجرامية يف مناطق متفرقة من العراق.

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت كتلة صادقون الجناح السيايس لحركة 
عصائب أهل الحق، امس االثنن، ان »املروجن 
االنتخاب�ات  اج�راء  لعرقل�ة  والس�اعن« 

يتقاطعون مع »القيم الديمقراطية«.  

وق�ال محمود الربيعي الناطق باس�م املكتب 
السيايس للحركة، يف تدوينة تابعتها »املراقب 
العراق�ي« انه »ربما نجد لغالبية املنس�حبن 
من السباق اإلنتخابي وحتى لبعض املقاطعن 
عذراً بس�بب ظروفهم الخاص�ة، ولكن ليعلم 

املروجن والس�اعن لعرقلة إجرائها يف وقتها 
املحدد«.

وب�ن ان  »س�لوكهم هذا يتقاط�ع مع القيم 
الديمقراطية واملواقف الوطنية ويكش�ف عن 
توجه�ات ترض بالع�راق والعراقين«.  ، الفتاً 

اىل ان »االنتخابات مطلب وطني«.
يشار اىل ان الحكومة كانت قد حددت العارش 
م�ن ترشي�ن االول موعداً الج�راء االنتخابات 
املبك�رة، بع�د ان زحف�ت موع�د  الربملاني�ة 

االنطالق ما يعادل االربعة اشهر.

الحشد الشعبي يعثر على كدس عتاد في نينوى

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
رحلت موازنة 2٠22 اىل الدورة االنتخابية 
املقبلة، نتيجة عوامل عديدة يف مقدمتها 
انته�اء العمر االف�رتايض ملجلس النواب 
من خ�الل العطلة الترشيعية وانش�غال 
ورغ�م  االنتخابي�ة،  بالحم�الت  الكت�ل 
جلس�ات  بأع�ادة  البع�ض  مح�اوالت 
الربمل�ان اال ان االزم�ات اليومية س�واء 

عىل الصعيد االمن�ي واالقتصادي وقفت 
عائق�اً ام�ام بناء تل�ك املوازن�ة , فضال 
عن الرفض الش�عبي والسيايس وغياب 
الحس�ابات الختامي�ة لالع�وام املاضية 
وخاص�ة الع�ام الح�ايل , واليعل�م اح�د 
املبالغ املدورة من ارتفاع اس�عار النفط 
, واالع�رتاض القانون�ي والربملان�ي عىل 
ق�رارات الحكوم�ة بارس�ال االم�وال اىل 

االقليم بدون تس�ديد مستحقات بغداد , 
واالرتفاع الحاصل يف اسعار النفط الذي 
س�يثري مشاكل عن سعر الربميل الواحد 

يف موازنة 2٠22.
ام�ا العائ�ق القانون�ي فه�و االول الذي 
س�يبدد احالم الحكومة يف ح�ال بقائها 
باستنساخ موازنة شبيهة بالعام الحايل 
التي لم تطبق لحد االن وهي تعد مراوغة 

لالس�تئثار بام�وال املوازن�ة , فحكومة 
رشوط  لتمري�ر  تس�عى  الكاظم�ي 
صندوق النقد ال�دويل وتطبيق االمالءات 
االمريكي�ة يف موازن�ة 2٠22 , خوفا من 
وصول رئيس وزراء يلغي جميع قرارات 
الكاظمي , واالهم ان معاهد االستطالع 
االمريكي�ة ش�عرت بالرف�ض الش�عبي 

لذلك.

عض�و اللجن�ة املالية جم�ال كوجر اكد 
إن “الربمل�ان الق�ادم ه�و م�ن س�يقرر 
مصري موازن�ة 2٠22 يف ح�ال تم إجراء 
االنتخابات يف موعدها املحدد ، وتأخريها 
سيكون وضعا طبيعيا بسبب التوقيتات 
بن إجراء االنتخابات وتش�كيل الربملان 

وما إىل ذلك”...
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»الغموض« يلف موازنة »22« 
ومصيرها يلقى على عاتق »البرلمان الجديد«

الخالفات الكردية تصل لـ»كسر العظم« 
تهجير للخصوم ومصادرة لالموال

المراقب العراقي/ خاص...
تهديد علني، ومطالبة برتك االقليم وهجرة 
املس�كن، ه�ذا ه�و الح�ال ال�ذي وصل�ت 
الي�ه الخالفات ب�ن الحزب�ن الديمقراطي 
واالتح�اد الوطن�ي الكردس�تانين، والذي 
ابتدأ من رصاع حول توزيع املناصب األمنية 
ليص�ل اىل مراحل خطرية قد تلقي بظاللها 

عىل الوضع االمني العام يف كردستان.  
وش�هدت الف�رتة املاضية ان�دالع خالفات 
الوطن�ي  االتح�اد  قي�ادة  داخ�ل  ح�ادة 
الكردستاني الذي يعترب ثاني أكرب األحزاب 
الكردي�ة يف الع�راق، بس�بب وج�ود رصاع 
كبري ح�ول توزيع املناصب االمنية يف اقليم 
كردس�تان حس�ب م�ا اكد ن�واب ك�رد ل� 

»املراقب العراقي« يف وقت سابق. 
واثارت تلك الخالفات الكردية سلس�لة من 

املخاوف م�ن اهمها أن تصل إىل الصدامات 
املس�لحة ب�ن جناح�ي القيادة املش�رتكة 
رئي�س  نج�ل  طالبان�ي  باف�ل  للح�زب، 
الجمهورية الراحل جالل طالباني، والهور 
ش�يخ جنكي، اب�ن ع�م األول، ووصلت اىل 
»اراقة الدماء« وزعزعة األمن يف كردستان.

وانُتخب بافل طالباني والهور شيخ جنكي 
لرئاسة مشرتكة لالتحاد الوطني، يف خطوة 
تعد األوىل لألحزاب الكردية العراقية، حيث 
جرى االتفاق عىل أن يس�ريّ نجل مؤس�س 
الحزب، بافل طالباني الشؤون السياسية، 
بينما ُترتك امللفات األمنية البن عمه ش�يخ 

جنكي.
ولغ�رض التحف�ظ عىل اب�راز الخ�الف اىل 
االع�الم، حاولت بع�ض الكت�ل الكردية أن 
تتس�رت ع�ىل املش�اكل التي ش�هدها قطبا 

السياسة الكردستانية.

وكش�فت مصادر نيابية كردي�ة، أن بافل 
هو من قام بتسمية قيادات أمنية جديدة، 
مشرية اىل أنه يسعى إىل السيطرة عىل قرار 

االتحاد الوطني الكردستاني.
وفش�لت ع�دد م�ن االط�راف السياس�ية 

سواء الكردية او العربية من التصدي لحل 
الخ�الف، وم�ن بينه�ا رئي�س الجمهورية 
بره�م صال�ح ال�ذي ل�م يس�تطيع اطفاء 

الخالف.
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المراقب العراقي/بغداد...
أك�دت وزارة الصح�ة، ام�س االثن�ن، أنه�ا تدعم 
تطبيق الحظر الشامل مدة أسبوعن لقطع سلسلة 

انتشار وباء كورونا.
وقال مدير دائرة الصح�ة العامة رياض عبد األمري 
يف ترصي�ح تابعته »املراقب العراق�ي« إن »الصحة 
تعاقدت عىل رشاء ١8 مليون جرعة من لقاح فايزر 
والتطعي�م مفتوح ل�كل فئات املجتم�ع ولن يحدد 

بفئة معينة ويتم من ١8 عاماً فما فوق«.
وأضاف، أن »كميات اللقاح القادمة للعراق يف تزايد 

مستمر يف األسابيع املقبلة«.
ولف�ت اىل أن »الصحة تدعم الذه�اب لخيار الحظر 
الش�امل املقدر ب�)١4( يوماً وليس الحظر املستمر 
وإن طب�ق بش�كل صحيح س�يكون كفي�اًل بقطع 

سلسلة انتقال العدوى وتقليل عدد اإلصابات«.
وأش�ار إىل أن »املستش�فيات تغ�ص حالي�اً بع�دد 
زال�ت  وم�ا  بكورون�ا،  املصاب�ن  م�ن  املراجع�ن 
تس�توعب الح�االت الحرج�ة، لكن الوض�ع مهدد 
بفقدان الس�يطرة يف األيام القادمة إذا استمر عدد 

الدخول بتصاعد مستمر«.

الحظر الشامل يطل 
برأسه من جديد

المراقب العراقي/بغداد...
ش�ن النائب املس�تقل باس�م خش�ان، امس 
االثنن، هجوماً عىل رئاس�ة مجلس النواب، 
بس�بب فش�ل املجلس بعقد جلس�اته طيلة 

الفرتة املاضية.
وق�ال خش�ان، يف ترصي�ح صحف�ي تابعته 
»املراقب العراقي«، ان »رئاسة مجلس النواب 
العراق�ي ضعيف�ة يف تطبي�ق القان�ون عىل 
النواب الذين يتغيبون عىل حضور الجلسات، 
بس�بب انش�غالهم يف الدعاية االنتخابية لهم 
والحزابه�م، وبهذا جلس�ات الربمل�ان تعطل 

تمرير وترشيع بعض القوانن املهمة«.
وبن ان »رئاس�ة مجل�س الن�واب العراقي، 
اثبتت فش�لها طيلة الف�رتة املاضية يف ادارة 
جلس�ات الربمل�ان، وجعلت ادارة الجلس�ات 
وعقدها بيد الصفقات السياس�ية التي تريد 
تمريره�ا بع�ض الجه�ات املتنف�ذة، والت�ي 
تعم�ل ايضا ع�ىل منع اي عملية اس�تجواب 
ومحاس�بة اي مسؤول يف حكومة مصطفى 

الكاظمي«.

نائب يصف رئاسة 
البرلمان بـ»الفاشلة«

حالتان من«الفطر االسود« 
في مدينة الصدر 

المراقب العراقي/بغداد...
أعلن�ت خلية االزم�ة النيابية، ام�س اإلثنن، تس�جيل حالتي 
اصابة بالفطر األس�ود يف مستش�فى اإلمام عيل »ع« يف مدينة 

الصدر.
وقال مقرر خلية االزمة النيابية، جواد املوس�وي، يف منش�ور 
صفحت�ه عىل موقع التواص�ل االجتماعي )فيس�بوك( تابعته 
»املراقب العراقي« ، إنه »تم تشخيص حالتن للفطر االسود يف 

مستشفى االمام عيل عليه السالم يف مدينة الصدر«.
وأضاف املوسوي، أنه »حالياً هناك اجتماع مع مدير عام دائرة 
صح�ة بغداد الرصافة، محمد جهاد، ملتابعة املوضوع بس�بب 

ازدياد هذه الحاالت مؤخرا يف بغداد«.
يش�ار اىل ان صح�ة ذي ق�ار كان�ت قد س�جلت حال�ة اصابة 

بالفطر االسود منذ مطلع شهر حزيران املايض.

w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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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

شيخ جنكي يهدد آل »طالباني«
الخالفات تشتعل بين قطبي الحكم في كردستان والطرفان يتبادالن االتهامات بالفساد

املراقب العراقي/ احمد محمد...
تهديد علن�ي، ومطالبة برتك االقليم وهجرة 
املس�كن، هذا هو الح�ال ال�ذي وصلت اليه 
الخالفات بني الحزبني الديمقراطي واالتحاد 
الوطن�ي الكردس�تانيني، وال�ذي ابت�دأ من 
رصاع حول توزيع املناصب األمنية ليصل اىل 
مراحل خطرية قد تلقي بظاللها عىل الوضع 

االمني العام يف كردستان.  
وشهدت الفرتة املاضية اندالع خالفات حادة 
داخل قي�ادة االتحاد الوطني الكردس�تاني 
ال�ذي يعترب ثان�ي أكرب األح�زاب الكردية يف 
الع�راق، بس�بب وج�ود رصاع كب�ري ح�ول 
توزي�ع املناصب االمنية يف اقليم كردس�تان 
حسب ما اكد نواب كرد ل� »املراقب العراقي« 

يف وقت سابق. 
واث�ارت تل�ك الخالف�ات الكردي�ة سلس�لة 
إىل  تص�ل  أن  اهمه�ا  م�ن  املخ�اوف  م�ن 
الصدامات املس�لحة ب�ني جناح�ي القيادة 
املشرتكة للحزب، بافل طالباني نجل رئيس 
الجمهورية الراح�ل جالل طالباني، والهور 
ش�يخ جنك�ي، اب�ن ع�م األول، ووصلت اىل 
»اراقة الدماء« وزعزعة األمن يف كردستان.

وانُتخب بافل طالباني والهور ش�يخ جنكي 
لرئاسة مشرتكة لالتحاد الوطني، يف خطوة 
تعد األوىل لألحزاب الكردي�ة العراقية، حيث 
ج�رى االتفاق عىل أن يس�ريرّ نجل مؤس�س 
الحزب، بافل طالباني الش�ؤون السياسية، 
بينم�ا ُترتك امللفات األمنية البن عمه ش�يخ 

جنكي.
ولغ�رض التحف�ظ ع�ىل اب�راز الخ�الف اىل 
االع�الم، حاول�ت بع�ض الكت�ل الكردية أن 
تتس�رت ع�ىل املش�اكل الت�ي ش�هدها قطبا 

السياسة الكردستانية.

وكش�فت مصادر نيابي�ة كردي�ة، أن بافل 
هو من قام بتس�مية قيادات أمنية جديدة، 
مش�رية اىل أنه يسعى إىل السيطرة عىل قرار 

االتحاد الوطني الكردستاني.
وفش�لت عدد من االطراف السياسية سواء 
لح�ل  التص�دي  العربي�ة م�ن  او  الكردي�ة 

الخالف، ومن بينها رئيس الجمهورية برهم 
صالح الذي لم يستطيع اطفاء الخالف.

وقال »الهور ش�يخ جنكي« يف كلمة له يوم 

امس أنه تم أبالغه برتك كردس�تان، مشريا 
اىل أنه تم أتخاذ قرارا يقيض باالس�تيالء عىل 
منزيل بقوة حكومية وابعاده عن كردستان، 

فيم�ا اض�اف أن�ه ولذل�ك ق�رر مواجهة ما 
اس�ماه ب� »املخطط« حت�ى النفس االخري، 

حسب قوله.
وقال ش�يخ جنكي إن اقليم كردس�تان يمر 
بظروف سياس�ية واقتصادي�ة واجتماعية 
صعبة وشعبنا وقع تحت عبء ثقيل نتيجة 
السياس�ات الخاطئ�ة الحزاب الس�لطة بما 

فيها حزبه. 
واشار اىل أنه قرر منح صالحياته التنفيذية 
للرئيس املش�رتك، مش�رتطا تش�كيل لجنة 
تحقيقي�ة لتق�ي الحقائ�ق بش�أن التهم 
املوجهة يل، لكن لالس�ف بسبب االعاقات لم 
تش�كل اللجنة وبعد فقدان االمل من املكتب 
الس�يايس لحزبي قررت للج�وء اىل محكمة 

السليمانية لحسم تلك االتهامات.
وب�دوره، اعت�رب اس�تاذ العلوم السياس�ية، 
الدكتور محمد الخفاجي، أن »املشاكل التي 
تحص�ل حاليا ب�ني الحزب�ني الكرديني، هي 
ليس�ت جديدة، لكن ما يميز الخالف االخري 

انه تم بشكل علني«.
وق�ال الخفاج�ي، يف ترصي�ح ل�� »املراقب 
بش�كل  تت�م  االقلي�م  »ادارة  إن  العراق�ي« 
الديمقراط�ي  الحزب�ني  ب�ني  متحاص�ص 
واالتح�ادي الوطني وحتى ألتفه األس�باب، 
لك�ن هذه امل�رة يحاول الط�رف الذي يدعي 

»التظلم« أن يوظف هذا امللف انتخابيا«.
واضاف، أن »اس�اليب التهدي�د التي تجري 
يف الف�رتة الحالي�ة ب�ني الحزب�ني الكرديني 
والتهج�ري وغريه�ا، كان�ت و الزال�ت تتبع 
مع املواطن الكردي ح�ال مطالبته بحقه«، 
مح�ذرا م�ن »اس�تهداف املواطن�ني وف�ق 
اس�اليب ارهابي�ة ام�ر وارد ل�دى االحزاب 

الكردستانية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اتهم�ت كتل�����ة دول�ة القانون، 
ام�س االثن�ني، رئاس����ة مجلس 
الن���واب بع�����دم االل�����تزام 
يف وع�����دها باستئناف واستمرار 
انعق�����������اد الجلس�����ات 

االعتيادية.
وق�ال النائ�ب ع�ن الكتل�ة كاط�ع 
الركاب�ي، إن »لق�اء جمع، منذ أكثر 
من ش�هر، رئاس�ة مجل�س النواب 
السياس�ية«، مبيناً  الكتل  برؤس�اء 

أن »هناك اتفاقاً وتأكيداُ حصل عىل  
رضورة حض����ور أعض������اء 
الربمل���ان واس�تم�����رار انعقاد 
الجلس�ات لحني انته����اء الدورة 

الربملانية«.
وأض�اف »لألس������ف مل�ل تلتزم 
بوعده�ا  الربمل�ان  رئاس������ة 
السياس�ية  الكت�����ل  لرؤس�اء 
باس�تئناف واس�تم��رار الجلسات 

االعتيادية للمجلس«.
وتاب�ع الركابي، أن »جائحة كورونا 

هي األخرى تمنع استئناف جلسات 
مع�دل  ارتف�اع  ظ�ل  يف  املجل�س 

االصابات«.
 مش�رياً إىل أن ذلك »يمنع جمع 200 
نائب تحت س�قف الربمل�ان وانعقاد 

الجلسات«.
وي������رى تحال����ف س�ائرون 
أن الحم����������الت االنتخابي�ة 
والدعاي�ة املبك�رة لبع�ض الن�واب، 
ه�ي وراء تعطيل جلس�ات مجلس 

النواب.

دولة القانون تهاجم رئاسة البرلمان بسبب عدم استئناف الجلسات

املراقب العراقي/ بغداد...
أكدت لجنة األمن والدفاع النيابية، امس االثنني، 
إن الوق�ت املتبقي من عمر مجل�س النواب غري 
كاٍف للتصوي�ت عىل قانون الجرائم املعلوماتية، 
فيما أش�ارت إىل إن القانون س�ريحل إىل الدورة 

الربملانية املقبلة.
وقال عضو اللجنة سعران األعاجيبي، يف ترصيح 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن »قان�ون الجرائم 
املعلوماتية من القوانني املهمة يف مجلس النواب 
والتي تحد من أعمال الجريمة االلكرتونية والتي 

أصبحت تنترش بشكل كبري يف مجتمعنا«.
وأضاف إن »اللجنة األمن والدفاع النيابية عملت 
يف الفرتة الس�ابقة عىل إعداد ودراس�ة القانون 
بصورة جي�دة، إن أخ�ذ اراء ومقرتحات اللجان 
املعني�ة وأعض�اء الربمل�ان ومنظم�ات املجتمع 
املدني«.وتاب�ع االعاجيب�ي: »لألس�ف إن قانون 
الجرائم املعلوماتية س�ريحل إىل الدورة الربملانية 
املقبلة بس�بب عدم اكتمال النصاب يف الجلسات 
الس�ابقة وانش�غال النواب املرشحني بالحمالت 

االنتخابية«.

رسميا.. ترحيل قانون »جرائم المعلوماتية« 
إلى الدورة النيابية المقبلة

املراقب العراقي/ بغداد...
أص�در ق�ايض تحقي�ق نزاهة ذي ق�ار، امس 
االثنني، أوامر قبض بحق عدد من املس�ؤولني 

يف مديرية طرق وجسور ذي قار.
وذك�رت مص�ادر محلي�ة أن »ق�ايض تحقيق 
نزاهة ذي قار أصدر أوامر قبض بحق عدد من 
املس�ؤولني يف مديرية طرق وجس�ور ذي قار 
مع ممثل الرشكة الحكومية املنفذة لجرس ذي 

قار الكونكريتي«.
وكان محاف�ظ ذي قار أحمد غن�ي الخفاجي 
قد اح�ال االح�د، مل�ف إعمار ج�رس ذي قار 
الكونكريتي اىل هيئ�ة نزاهة ذي قار للتحقيق 
يف أسباب فشل صيانة وتأهيل الجرس وتقديم 

املقرصين للعدالة.

املراقب العراقي/ بغداد...
نظ�م الع�رشات من ضحاي�ا االره�اب وذوي 
الش�هداء، ام�س االثن�ني، وقف�ة احتجاجية 
وس�ط مدينة املوصل مرك�ز محافظة نينوى 
للمطالب�ة بحقوقه�م، متهم�ني الحكومت�ني 
االتحادية واملحلية ب�«اهمالهم«.وقال مصدر، 
إن »الع�رشات م�ن ضحاي�ا االره�اب وذوي 
الش�هداء نظموا، وقفة احتجاجية امام مبنى 
ديرية ش�هداء نين�وى يف حي البك�ر بالجانب 
االيرس م�ن املدينة، احتجاج�ًا عىل »التهميش 
واالهمال«.وتعد هذه الوقفة االحتجاجية هي 
االوىل يف مدينة املوصل منذ 21 حزيران 2017.

املحلي�ة  »الحكومت�ني  إن  املحتج�ون،  وق�ال 
واملركزي�ة لم تعط اي اهتم�ام حقيقي لتلبية 

حقوقهم«.  

صدور أوامر قبض بحق 
مسؤولين في ذي قار

الموصل تسجل اول تظاهرة 
بعد تحريرها من داعش

لو كان لدينا رئيس وزراء شريف ..
بداي�ة الب�د أن نش�ري اىل إن كلمة رشيف ال تختص كما ه�و املألوف يف دالالت 
الرشف املعن�وي واإلعتب�اري يف الناموس والعرف املجتمع�ي فلكلمة رشيف 
معان�ي أخرى ومنها إنه الرجل املخ�ورّل وهو الرجل صاحب الصالحيات وهو 
الرجل املس�ؤول واملتمكن وه�و القائم برعاية اآلخري�ن لذلك كان يطلق عىل 
رج�ل األمن والرشطة يف امري�كا حتى مطلع القرن امل�ايض بالرشيف . نعود 
ملوضوعن�ا ونق�ول تعددت أس�باب ما جرى ويج�ري يف العراق منذ س�قوط 
الصن�م املقب�ور حتى يومنا ه�ذا والقادم ينب�ئ باألدهى من وي�الت وخراب 
وفوىض وفساد ونهب وإبتزاز وجهل وتخلف وفشل وفقر وبؤس ودمار لكن 
الس�بب األول واألهم كما أراه هو يف غياب اإلرادة واس�تقاللية القرار والحزم 
والش�جاعة يف من يتبوأ رأس الس�لطة التنفيذية أي بمنص�ب رئيس الوزراء 
. يعن�ي إننا نحت�اج اىل رئيس وزراء رشي�ف . قد يقول قائ�ل لكننا يف العراق 
وفق�ا للديمقراطية الت�ي جائت بها أمريكا نعمل يف النظ�ام الربملاني الذي ال 
يس�مح بمجيء هكذا رئيس حكومة من دون التوافق والتحاصص والرتايض 
والتماهي والتطمطم والتمطمط والتغايض  وإذا ما جاء رئيس وزراء للعراق 
ال يرض�خ ل�كل ذلك فس�وف يطلقون علي�ه الدكتاتور والطاغي�ة والطائفي 
ويتعاىل نهيق الفاسدين واإلرهابيني والعمالء تحت طائلة )املهمشمني والظلم 
واإلقصاء( وهذا ما سوف أجيب عليه يف خاتمة املقال . نعود مرة اخرى لعنوان 
املوضوع واقول لو كان لدينا رئيس وزراء رشيف ألصدر القرارات الحاس�مة 
التي تعيد العراق اىل صفوة الدول الفاعلة والناهضة ويمكن ايجازها بالتايل : 
1. اغالق الحدود العراقية وس�يطرة الجيش العراقي عىل حدود الوطن  ضمن 
مس�احة خارط�ة العراق من الجه�ات األربعة مع اإليعاز اىل س�لطة الطريان 
املدني بغلق األجواء العراقية وعدم السماح بهبوط او إقالع الطائرات بجميع 
املط�ارات اال بموافق�ة وعلم الس�لطة املذك�ورة . 2.  تفعيل س�لطة القضاء 
العراقي واس�تقالليته وتنفيذ كافة األحكام التي اكتس�بت الدرجة القطعية 
والعف�و واإلفراج عن كل األبرياء حيثم�ا وجدوا . 3 . إلغاء الرواتب التقاعدية 
ألعضاء الربمل�ان العراقي ومجالس املحافظات واملجال�س البلدية بإعتبارها 
مواقع تكليف وليس تعيني واستعادة األموال التي استلمت سابقا . 4 . تحديد 
الح�د األدنى لرواتب املتقاعدي�ن باملليون دينار 
والحد األعىل لس�قف الرواتب يف الدولة العراقية 
اىل رب�ع األرق�ام القائمة حاليا م�ع الغاء كافة 
اإلمتيازات املالي�ة والنثريات الفوضوية واعادة 
النظر يف تقنينها وفق الرضورة . 5.  تخصيص 
مخصصات الثروة الوطنية لكل مواطن عراقي 
من�ذ ال�والدة بمق�دار 500 دوالر تس�تمر معه 
ط�وال حيات�ه  وتخصي�ص رات�ب اض�ايف مع 
مخصصات الث�روة الوطنية بمقدار 250 دوالر 
لكل خري�ج لحني تعين�ه بوظيف�ة ..  6. الغاء 
كافة الحمايات للدرجات الخاصة والنواب والوزراء 
وتقليصه�ا اىل ربع العدد الحايل وس�حب كل اآلليات الفائضة عن الحاجة . 7 
. تقن�ني وتقلي�ص الجامعات األهلية واخضاع كل الحاصلني عىل الش�هادات 
العليا منذ ع�ام 2003 إلمتحان املعادلة بلجنة مركزية يف وزارة التعليم العايل 
وبإرشاف رئاس�ة الحكومة مع اعادة التعلي�م اإللزامي ومجانية التعليم . 8. 
انهاء ملف العش�وائيات والزام الدولة بتوفري الس�كن لجميع املواطنني الذين 
ال يملك�ون دار س�كنية والزامها بدفع تكاليف اج�ور الكهرباء لحني اكتمال 
املنظوم�ة الوطنية مع اع�ادة تفعيل البطاقة التموينية بالش�كل الكامل مع 
التزامها بالرعاية الصحية وتفعيل املؤسس�ات الصحي�ة املجانية . 9 . اعادة 
التجنيد اإلجباري بمقدار س�نة واحدة ويطبق عىل جميع خارطة العراق بما 
فيها اقليم كردس�تان وإلزام اإلقليم بفتح معس�كر مركزي للجيش العراقي 
اإلتح�ادي ومديرية للرشطة اإلتحادية تمثل س�لطة الدولة يف اإلقليم وبكامل 
الصالحي�ات . 10  فيما يخص العالقات الدولية فإن العراق يرحب بالصداقة 
واإلنفت�اح ع�ىل دول الجوار العربي واإلس�المي والدول العظم�ى واملنظومة 
الدولي�ة التي يعرتف بها بما فيها أمريكا وفق املصالح املش�رتكة واملرشوعة 
واحرتام اآلخر وعدم التدخل يف الش�ؤون الداخلية  وبما يضمن سيادة العراق 
الكاملة واس�تقاللية قراره السيايس مع التزامه التام بالقضايا العربية وعىل 
رأس�ها قضية فلس�طني .  اىل هنا نتوق�ف والحديث يطول بنقاط لم يتس�ع 
املج�ال لذكرها ولكن نعود ملا وعدتك�م أن اجيب عليه يف نهاية املقال ملن يرى 
ان النظام الربملاني يف العراق ال يسمح بوجود هكذا رئيس وزراء قوي شجاع 
مس�تقل ع�ن ارادة الكتل السياس�ية الفاس�دة ليحقق احالم الش�عب اقول 
للجميع . إن األيام اثبتت لنا إن ارادة الشعوب اقوى من الطواغيت والفاسدين 
واملنافقني وسلطة الشعب فوق سلطة القانون املؤدلج والزائف كما اثبتت لنا 
إن ش�لة الفاسدين يف العراق من السياسيني الس�نة والشيعة واألكراد جبناء 
بكل ما تعنيه الكلمة يخافون وال يس�تحون وصوت الش�عب اقوى وأكرب  إن 
كان لدينا ش�عب يريد الحي�اة واألمر بني يديك ايها الش�عب العراقي العظيم 

والسؤال األخري .

إصبع عىل الجرح .. 

اللقاح والكمامة.. الصحة النيابية تحدد طرق مواجهة موجة كورونا الجديدة
املراقب العراقي/ بغداد...

عض�و لجن�ة الصح�ة الربملانية ومق�رر خلية 
االزم�ة النيابي�ة النائب جواد املوس�وي، امس 
االثنني، ان اخذ اللقاحات ولبس الكمامات هي 
الحل األه�م واالكث�ر فاعلية لتج�اوز خطورة 
املوجة الثالثة من كورونا، فيما اشار اىل وصول 
كميات كبرية م�ن اللقاح�ات بأنواعها الثالثة 

)فايزر، اسرتازينيكا، وسينوفارم(.
»املراق�ب  تلق�ت  بي�ان  يف  املوس�وي،  وق�ال 
العراقي« نسخة منه إن »االيام االخرية شهدت 
ارتفاعا ملحوظا لالصاب�ات بفريوس كورونا، 
وق�د وصلنا اىل مراح�ل متقدمة من مس�توى 
اإلصاب�ات«، مبين�ا أن »هنال�ك أس�بابا عديدة 
تق�ف خل�ف ه�ذا االرتف�اع اوله�ا ه�و دخول 
الس�اللة الجديدة من كورون�ا والتي تعرف ب� 
)دلتا( واملعروف عنها األشد فتكا وانتشارا بني 
باقي السالالت والتي تصل رسعة انتشارها اىل 

ما بني 5-10 اضعاف«.
واش�ار املوس�وي، اىل »وج�ود أس�باب أخ�رى 
س�اهمت يف ارتفاع أعداد اإلصابات ومن بينها، 
انخفاض نس�بة التلقيحات حي�ث لم نصل اىل 

نس�بة 5% من اعداد امللقحني يف البلد، وهو امر 
خطري جدا، خصوصا انه يتزامن مع االستمرار 
ولب�س  بالتباع�د  املواطن�ني  الت�زام  ع�دم  يف 
الكمام�ات والتعقي�م«، الفت�ا اىل ان »الع�راق 
اآلن يف ذروة املوج�ة الثالثة، واملستش�فيات يف 
قم�ة تحمله�ا القص�وى لكننا ولل�ه الحمد ما 

زالن�ا ضمن حدود الس�يطرة، ولك�ن يف حال ال 
س�امح الل�ه ارتفع�ت األعداد اكث�ر من تحمل 

املستشفيات فقد نلجأ اىل الحجر الصحي«.
وتاب�ع ان »ما ن�راه بااليام االخ�رية هو وجود 
وعي لدى املواطنني باهمية اللقاحات من خالل 
ارتفاع أعداد املتلق�ني اىل اللقاحات« ، موضحا 

انن�ا »عانين�ا يف األيام القليل�ة املاضية من قلة 
اع�داد اللقاح�ات ولك�ن اليوم وغدا سنس�تلم 
أكث�ر من ملي�ون جرعة من فاي�زر و500 ألف 
جرعة من لقاح اسرتازينيكا و200 ألف جرعة 
من اللقاح الصين�ي وهذه بمجملها تكفي ملدة 
عرشة ايام لتلقيح ما يصل اىل 100 الف مواطن 
يف أقل تقدير، اضافة اىل كمية لقاحات ستصل 
اىل العراق تباعا بمعدل 500 الف لقاح اسبوعيا 
من لق�اح فاي�زر ولدينا أم�ل يف ازدياد نس�بة 
امللقحني داخل اللقاح خالل فرتة اقل من شهر 

كي تبدأ املوجة الثالثة باالنخفاض«.
لتقلي�ل  الوحي�د  »الح�ل  ان  املوس�وي  واك�د 
والس�يطرة ع�ىل نس�بة اإلصابات يك�ون من 
خ�الل أمري�ن مهمني أولهم�ا اللق�اح والثاني 
ه�و لبس الكمامات، ومن ثم ياتي من بعدهما 
قضية التعقي�م والتباعد والنظافة كحلول اقل 
فاعلي�ة«، محذرا »من الدخ�ول يف موجة رابعة 
م�ن كورونا باألش�هر املقبلة يف حال اس�تمرار 
الصحي�ة وع�دم  بالتعليم�ات  االلت�زام  ع�دم 
االلت�زام بالتلقيح ولب�س الكمامات والرشوط 

الصحية«.

االستخبارات تقبض عىل 39 متهمًا 
بينهم محكومين باإلعدام غيابيًا

املراقب العراقي/ بغداد...
االثن�ني،  ام�س  االس�تخبارات،  وكال�ة  ألق�ت 
القب�ض ع�ىل 39 متهم�اً بينهم بقضاي�ا ارهاب 
ومحكوم باإلع�دام غيابي�اً يف كربالء.وقال بيان، 
لخلية االع�الم االمني، تلقت »املراق�ب العراقي« 

إن�ه »وفقاً ملعلوم�ات اس�تخباراتية دقيقة ومن 
خ�الل املتابعة امليداني�ة والتدقيق األمني، رشعت 
وكال�ة االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادية يف 
وزارة الداخلي�ة بتنفيذ عملية أمنية اس�تباقية يف 
محافظة كربالء املقدسة، شملت تدقيق   بيانات 
الس�ياحية«. الفن�ادق واملراف�ق  الن�زالء داخ�ل 
وأضاف، أن »العملية أس�فرت ع�ن إلقاء القبض 
عىل )39 متهماً من بينهم مطلوبون وفق أحكام 
املادة )4/إرهاب ( و406 القتل العمد ، فضالً عن 
متهم محكوم )إعدام وهارب( وأخرين وفق مواد 
جنائي�ة مختلفة«. كما تمكنت يف الوقت ذاته من 
كش�ف »رشكتني س�ياحيتني وهميتني تمارسان 
العم�ل داخل املحافظة بش�كل مخال�ف للقانون 
والضواب�ط، حيث تم اتخاذ اإلج�راءات القانونية 

بحق املتهمني وتوقيفهم أصولياً«.

املراقب العراقي/ كركوك...
عث�رت ق������وة م�ن اللواء 15 يف الحش�د الش�عبي، 
ام�س االثنني، عىل مض�����اف�ات تابع����ة لداعش 
خالل عملية التفتيش والتطهري ا ملالحقة داع���ش يف 

الرشاد بكركوك.
وقال بيان ملديرية اع�����الم الحش�د الش�عبي تلقت 
»املراق�����ب العراقي« نس�خة من�����ه، إن »القوة 
نف�ذت بمش�اركة الرشط�������ة االتحادي�ة عملية 
أمني�ة لتفتي�ش وتطهري تلك املن����اط�ق من داعش، 
وتم العث����ور خ������الل العملي�������ة عىل تلك 

املضافات«.
وانطلق�ت قوة مش�ت�����ركة من اللواء 15 بالحش�د 
الش�عبي والرشطة االتحادية بعملية أمنية يف الرش�اد 

بمحافظة كركوك. 

الحشد الشعيب يعرث عىل 
مضافات لداعش يف كركوك ين

ألم
ط ا

شري
ال

منهل عبد األمري المرشدي 
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الثالثاء 3 آب 2021 العدد 2643 السنة الثانية عشرة

قال وزيـر الصناعة واملعادن منهــــل الخباز، خالل لقائه 
عـدداً من الصناعيـن وأصحــــاب املشـاريع يف محافظة 

بابل.
 قـال الخبـاز ,إن الهـدف من الزيـارة هو دعـم الصناعة يف 
هذه املحافظة، من خالل إعاداة تشـغيل عدد من املشـاريع 

املتوقفة منذ سنن. 
وأكـد الخـــــبـاز  أن وزارة الصناعـة حريصة عىل تعديل 
املسار قـــــدر املسـتطاع للنهوض بقطاع الصناعة الذي 
يعـد من اهم مقومـات االقتصاد السـليم واألسـاس للنمو 

القومي.

منهل الخباز: حريصون على تعديل 
مسار الصناعة في العراق

اعلنت وزارة التجارة ، توزيع املسـتحقات املالية ملسوقي 
الحنطة املحلية ملوسم 2021 ، الدفعة الثالثة .

وقال مدير عـام الرشكة العامة لتجارة الحبوب ، باسـم 
نعيـم العكيـي يف بيـان م » ان الوحدة الحسـابية يف فرع 
بابـل واملواقـع التابعـة للرشكة بـارشت بتوزيـع اقيام 
الحنطة املحلية املسـوقة املوسـم الحـايل ، الدفعة الثالثة 
،بنسـبة توزيع تجاوزت 85 % من الدفعـة »، مبينا :« ان 
آلية توزيع الصكوك كانت حسب االسبقيه عىل الفالحن 
واملزارعن ».واشـار اىل » ان الفرع انهى تجهيز املطاحن 

االهلية للربع الثالث بنسبة 25% من الحصة السادسة«.

التجارة تباشر بتوزيع الدفعة الثالثة من 
االقت�صاديمستحقات الفالحين المسوقين للحنطة

أسعار الذهب تسجل تراجعا مع استقرار سعر صرف الدوالر األمريكيالمالية تعلن تبني خطط وبرامج محفزة لالقتصاد الوطني
تراجعــــت أســـــعار الذهـــــــب ، 
مـع اسـتقرار ســـــــعر رصف الـدوالر 

األمريكي .
فوريـا  هبــــــــوطـا  الذهـب  وسـجل 
بنسـبة 0.2 باملئة ليصل إىل 1810.71 دوالر 

لألوقية.
وتراجعت األسـعار من أعىل مسـتوى لها يف 
أسـبوعن، بعد أن تعــــــايف الدوالر قليالً 

من أدنى مستوى يف شهر واحد .
ومع ذلـك، انخفـض مؤرش الدوالر بنسـبة 
أداء  أسـوأ  وهـو  املـايض،  األسـبوع   %0.8

أسـبوعي له منـذ أكثر من شـهرين. ضعف 
الـدوالر يجعـل السـبائك أرخـص لحامـي 

العمالت األخرى .
األمريكية  العقــــــــــــود  وتراجعـت 
اآلجلـة للذهب 0.1 باملئة إىل 1814.90 دوالر 

لألوقية .
ومـن بـن املعــــــادن النفيسـة األخرى 
اسـتقرت الفضـــــة عنـد 25.46 دوالرا، 
وارتفــــــع البالديوم 0.5% إىل 2672.93 
دوالرا، وارتفـع البالتـن 0.9% إىل 1058.22 

دوالرا .

أعلـن وزيـر املاليـة، عي عـالوي ، عـن تبني 
والربامـج  الخطـط  مـن  مجموعـة  الـوزارة 

املحفزة لالقتصاد الوطني.
وقالـت املالية يف بيان ، إن وزيرها »اسـتقبل ، 
السفري الربيطاني لدى العراق مارك برايسون 
والوفد املرافق له، لبحث سبل توطيد العالقات 
الثنائيـة بـن البلديـن وعىل كافة املسـتويات 

ومنها اإلقتصادية واملالية«.
تتبنـى  املاليـة  »وزارة  أن  عـالوي،  واوضـح 
مجموعـة مـن الخطـط والربامـج املحفـزة 
لإلقتصاد الوطني وتسـري بخطـى ثابتة نحو 

احـداث تنميـة شـاملة للواقـع اإلقتصـادي 
الراهـن، كمـا ان الـوزارة عملت عـىل تحقيق 
مـؤرشات إقتصاديـة إيجابيـة يف ظـل األزمة 
املالية وتبعـات جائحة كورونا وانعكاسـاتها 

عىل مجمل اإلقتصاد العاملي«.
من جهته، عربرّ برايسـون عن »إعجابه باآلداء 
االيجابـي لالقتصـاد العراقـي وجهـود وزارة 
املاليـة يف دعم وإتاحة فـرص النمو الحقيقية 
بهـدف إنعـاش مسـتقبل اإلقتصـاد العراقي 
وتقديم كافة اشـكال دعم اململكـة املتحدة يف 

اطار تعزيز الرشاكة بن الجانبن«.

موازنة 2022 ترحل للدورة البرلمانية الجديدة وتحذيرات من تكرار اخطاء »21« 
وسط غياب مستمر للحسابات الختامية 

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
رحلت موازنة 2022 اىل الدورة االنتخابية املقبلة، 
نتيجـة عوامل عديـدة يف مقدمتهـا انتهاء العمر 
االفـرايض ملجلـس النـواب مـن خـالل العطلة 
الترشيعية وانشغال الكتل بالحمالت االنتخابية، 
ورغم محاوالت البعض بأعادة جلسـات الربملان 
اال ان االزمات اليومية سـواء عىل الصعيد االمني 
واالقتصادي وقفت عائقـًا امام بناء تلك املوازنة 
, فضال عن الرفض الشـعبي والسـيايس وغياب 
الحسـابات الختاميـة لالعـوام املاضية وخاصة 
العـام الحـايل , واليعلم احـد املبالغ املـدورة من 
ارتفـاع اسـعار النفـط , واالعـراض القانونـي 
والربملاني عىل قرارات الحكومة بارسـال االموال 
اىل االقليـم بـدون تسـديد مسـتحقات بغـداد , 
واالرتفاع الحاصل يف اسـعار النفط الذي سـيثري 
مشـاكل عـن سـعر الربميـل الواحـد يف موازنة 

.2022
اما العائق القانوني فهو االول الذي سيبدد احالم 
الحكومـة يف حـال بقائهـا باستنسـاخ موازنـة 
شـبيهة بالعـام الحايل التـي لم تطبـق لحد االن 
وهـي تعـد مراوغـة لالسـتئثار بامـوال املوازنة 
, فحكومـة الكاظمـي تسـعى لتمريـر رشوط 
صندوق النقد الدويل وتطبيق االمالءات االمريكية 
يف موازنـة 2022 , خوفا من وصول رئيس وزراء 
يلغي جميع قرارات الكاظمي , واالهم ان معاهد 
االسـتطالع االمريكية شـعرت بالرفض الشعبي 

لذلك.
عضو اللجنة املالية جمال كوجر اكد إن “الربملان 
القـادم هـو من سـيقرر مصـري موازنـة 2022 
يف حـال تم إجـراء االنتخابـات يف موعدها املحدد 

، وتأخريهـا سـيكون وضعـا طبيعيـا بسـبب 
التوقيتات بن إجراء االنتخابات وتشكيل الربملان 

وما إىل ذلك”.
وأضـاف أن ” حكومـة الكاظمي سـتعد موازنة 
العام املقبل ولكن إقرارها سيكون من صالحيات 
سـيكون  وتنفيذهـا  الجديـد  النـواب  مجلـس 

الكاظمـي  حكومـة  ألن  القادمـة،  للحكومـة 
سـتكون حكومة ترصيف أعمال يف حال أجريت 
االنتخابات”.وأشـار إىل أن “الحكومة تعمل وفق 
آلية /12 للعام املقبـل كون هذا النظام يعمل به 
يف حـال لم يكن هناك موازنـة أصالً، ولكن لحن 
إقـرار املوازنة سـيعمل ببنـود موازنـة 2021 يف 

الجانب التشـغيي أما االسـتثماري فسيتوقف يف 
31 من كانون األول من العام الحايل 2021”.

وحـول ذلـك يـرى الخبـري االقتصـادي سـامي 
سـلمان، ان إعـداد موازنـة للعـام املقبل أشـبه 
بموازنـة العام الحايل ,كما تسـعى لها الحكومة 
هو رضبـًا من الخيال ، يف ظل غياب الحسـابات 

الختاميـة للعام الحايل واملايض , فالحكومة تريد 
استنساخ موازنة 2022 عىل غرار 2021 وإعادة 
الكـوارث الحقيقية التـي أدت اىل ارتفاع معدالت 
الفقر والبطالة والتضخم , وعملية إعادة رسـم 
املوازنـة عـىل غـرار العـام املـايض سـتصطدم 
بمشـاكل كثرية تريد الحكومـة الحالية توريثها 

للمقبلة.
وقال سلمان يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: ان 
موازنة العـام املقبل ليس من اختصاص الربملان 
الحـايل النه سـينتهي قانونيا , وقـد تكون هناك 
مسـودة ملوازنـة 2022 وهي التشـرط املوافقة 
عليهـا وانمـا مقرحـات سـتقدم , فحكومـة 
الكاظمي تريد تثبيت سياسـتها الفاشـلة تحت 
ضغوطـات خارجيـة مـن اجـل ابقـاء الفوىض 
االقتصاديـة عـىل حالهـا والتأثري عىل سياسـة 

الحكومة املقبلة.
مـن جهتـه اكـد املختـص بالشـأن االقتصادي 
جاسم العكيي يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: 
ان حكومة الكاظمي تنسـج خيوطـا يف الخفاء 
لتأجيل االنتخابات يف شهر ترشين من اجل البقاء 
موسـما جديدا وبدعم امريكـي , يف ظل االرصار 
بتنظيـم االنتخابـات يف موعدها مـن قبل بعض 
الكتل السياسية , لكن ما يهمنا ان موازنة 2022 
اليمكن ان تنظم بعقليـة الحكومة الحالية التي 
لم تأخذ بعـن االحرام معانـاة العراقين , واي 
مسـودة لن يكتب لها النجاح فهناك متغريات يف 
اسعار النفط عامليا , واليمكن السكوت عن عدم 
توزيـع حصص املحافظـات , واالهم ان حكومة 
الكاظمي تسعى لزيادة معدالت الفقر من خالل 

ارصارها عىل تنظيم موازنة 2022.

نائب: تخفيض سعر صرف 
الدوالر مطلب شعبي

سـجلت أسـعار النفـط، انخفاضـا ملموسـا بأكثر 
مـن دوالر واحد مقارنة مع آخـر إغالق، عىل خلفية 
مخـاوف مـن تراجـع أداء االقتصاد الصينـي بعدما 
أظهـر مسـح تراجع نمو نشـاط املصانع بشـدة يف 
ثاني أكرب مستهلك للنفط يف العالم مع تزايد املخاوف 

بفعل زيادة إنتاج النفط من منتجي أوبك. 
وبحسب مصادر« تراجعت العقود اآلجلة لخام برنت 

بمقدار 76 سنتا، أو 1%، إىل 74.65 دوالرا للربميل. 
كمـا تراجعـت تراجعت العقـود اآلجلة لخـام غرب 
تكسـاس الوسيط األمريكي 69 سـنتا، أو 0.9%، إىل 
73.26 دوالرا للربميـل بعـد انخفاضهـا إىل 72.87 
دوالرا للربميـل. وقـال إدوارد مويا، كبـري املحللن يف 
أواندا )وسـيط خدمـات مالية متعـددة األوجه(، إن 
»الصـن تقـود االنتعـاش االقتصادي يف آسـيا، وإذا 
تعمـق الراجع، سـتزداد املخاوف مـن أن التوقعات 
أن  انخفاضـا كبـريا«. وأضـاف  العامليـة ستشـهد 
»توقعات الطلب الخام عـىل أرضية متزعزعة وربما 
لن يتحسـن ذلك حتى تتحسـن اللقاحات العاملية«، 
املضـادة لفريوس كورونـا يف ظل ظهـور متحورات 
جديدة أشد فتكا. وأظهر مسح لألعمال ، تراجع نمو 
نشـاط املصانع يف الصن بشكل حاد يف يوليو/تموز 
مـع تقلـص الطلب للمـرة األوىل منذ أكثـر من عام، 
ويرجـع ذلك جزئيا إىل ارتفاع أسـعار املنتجات، مما 

يربز التحديات التي تواجه مركز التصنيع العاملي. 
وتتمـاىش النتائـج األضعف يف االسـتطالع الخاص، 
الـذي يغطي يف الغالـب الرشكات املصنعـة املوجهة 
نحـو التصدير، عىل نطاق واسـع مع تلـك الواردة يف 
استطالع رسـمي صدر يوم السـبت وأظهر النشاط 

ينمو بأبطأ وترية يف 17 شهرا. 

انخفاض اسعار النفط 
في االسواق العالمية

زار وزيـر الصناعـة واملعاون منهـل عزيز الخباز  
الجناح السـوري خالل املعرض السوري للتسوق 

املقام عىل ارض معرض بغداد الدويل.
 وذكـر بيان لوزيـر الصناعـة ، ان »الخباز تجول 
باروقة األجنحة واشاد بالبضاعة السورية ورحب 
باملشاركن السـورين ببلدهم الثاني العراق معربا 

عـن رسوره لتظافـر كل الجهـود لدعـم اإلنتـاج 
وتطوير الصناعة بالبلدين الشقيقن ».

الواضـاف، ان »اقامـة هكـذا معارض تسـهم يف 
زيادة حركـة االقتصاد وانعاش التبـادل التجاري 
بـن العـراق ودول الجوار فضالً عـن فتح وكاالت 
داخل العـراق بما يخدم القطاع الخـاص »، مبيناً 

ان »رشكـة املعـارض اخذت عـىل عاتقهـا اتخاذ 
كافة التدابـري االحرازية والصحيـة وتوفري املواد 
واملسلتزمات الرضورية من اجهزة تعفري وتعقيم 
ملنـع انتشـار فايـروس كورونا خالل مـدة اقامة 
املعارض وحسـب  توجيهات خلية االزمة ووزارة 

الصحة والبيئة«.

المعرض السوري في بغداد بوابة لزيادة حجم التبادل التجاري

الفريجي : يوجد 6250 مشروعًا قيد االنشاء بحاجة الى 126 ترليون دينار الكمالها
اكـد املختـص يف الشـأن االقتصـادي عـي 
الحكوميـة  التخصيصـات  ان  الفريجـي” 
لدعم املشـاريع املتوقفـة، قليلة و اليمكنها 

استيعاب املشاريع املتوقفة واملتلكئة ” .
وقـال الفريجـي ،” حسـب بيانـات وزارة 
التخطيط بخصـوص املشـاريع يف مختلف 
القطاعات ومراحـل تنفيذها ، يوجد 6250 
مرشوعاً قيد االنشـاء بحاجة اىل توفري اكثر 
من 126 ترليون دينار الكمالها , ناهيك عن 
1497 مرشوعاً بن متوقف كلياً او مسحوب 
العمل او لم تتم املبارشة به نهأيياً”، مشـريا 
اىل :” ان الحكومات االخرية وفرت ما يقارب 
828 مليار دينار عراقي لدعم هذه املشاريع 
, وهـي بالحسـابات االقتصاديـة ال يمكـن 
اعتبارها تخصيصات يمكن ان تكمل اياً من 

املشاريع املشار اليها”.
واضـاف: ” ان االسـتثمار والقطاع الخاص 

هما القاعدتـان اللتان يحتاجهما االقتصاد 
العراقـي لكـي يشـكل الشـحنة الكافيـة 
للنهـوض بـه )Jump Start (، لكـن هاتن 

القاعدتـن ليسـتا فقـط غأيبتـن كتواجد 
يف  اقتصـادي  بمفهـوم  حقيقـي  بشـكل 
السـاحة االقتصاديـة العراقيـة ، بـل يتـم 

سـمرسة  بمكاتـب  غيابهمـا  اسـتغالل 
وصفقات مشبوهة تحت عنوان ) استثمار 
وقطاع خاص(, ليصبح تشوها اخر يضاف 
اىل حجم التشـوهات االقتصادية يف الساحة 

العراقية”.
واكـد الخبري االقتصـادي :” ان االسـتثمار 
خارطـة  توحيـد  اىل  بحاجـة  الحقيقـي 
االسـتثمار يف العراق بشـكل موحـد و ادارة 
لجميـع  دقيقـة  قـراءات  ضمـن  موحـدة 
القطاعـات التـي تحتـاج لالسـتثمار ، مع 
تحديـد مالمح املشـاريع وحجمهـا وكذلك 
حجم املساهمة فيها وجدولة االولوية لهذه 

املشاريع لكل مرحلة،
للمسـاحات  حقيقيـة  خارطـة  رسـم  و 
واالرايض التي يتم انشـاء او عمل مشـاريع 
االستثمار فيها ، دون منازعات او موافقات 

او غريها من البريوقراطية العقيمة”.

شـدد النائـب املسـتقل منصـور 
البعيجـي ، عـىل ان اعـادة سـعر 
رصف الـدوالر مقابـل الدينار اىل 
سعره السـابق هو مطلب شعبي 
مـن قبـل ابنـاء الشـعب جميعا 
وسـنعمل عـىل اعادتة اىل سـعره 
السـابق خـالل املرحلـة املقبلـة 

وبأرسع وقت ممكن .
وذكـر البعيجي يف بيـان، ان رفع 
رصف الدوالر ارض كثري برشيحة 
كبـرية من ابناء الشـعب العراقي 
واليمكن ان يستمر هذا االمر عىل 
اعتبار ان املترضرين منه رشيحة 
كبـرية واليمكـن ان يسـتمر هذا 
االمر، مشـريا اىل انه سيعمل عىل 
الضغـط عـىل الجهـات املختصة 
صاحبـت القرار من اجـل اعادتة 

اىل سـعره السـابق.
وقـال البعيجـي ان قـرار ارجـاع 
سـعره  اىل  الـدوالر  رصف  سـعر 
اليمكـن  حتمـي  امـر  السـابق 
التهاون به او القبول باالستمرار 
بهذا االرتفاع النه حرق االسـواق 
املحليـة يف البلـد وان املترضريـن 
منـه رشيحـة كبـرية مـن ابنـاء 
الشـعب ويجـب ان يتـم العـدول 
واعادتة اىل سعره السابق بارسع 
وقت ممكن، مضيفـا ان هذا من 

اولوياتنـا خـالل املرحلـة املقبلة 
ولن نسمح ان يسـتمر هذا االمر 
طويال خدمتا البناء شـعبنا الذين 
ترضرو من هـذا االرتفاع .وختم 
ان الحاجـة قـد انتهـت ان كانت 
ذريعة اتخذتها الجهات املختصة 
لرفع سعر الرصف بعد ان تعافت 
اسـعار النفط العاملية لذلك يجب 
سـعر  تخفيــــــض  يتـم  ان 
الـرصف للـدوالر مقابـل الدينار 
وانصاف ابناء شعبنا الذين عانو 
كثريا بهـذا االرتفـاع وهم الحول 
لهم والقوة لذلك النسمح او نقبل 
بـان يسـتمر هـذا االمـر طويال 
وسـيكون مـن اولويـات جميـع 
النـواب الوطنين النصـاف ابناء 

شعبهم ولو متأخرا .

ارتفاع طفيف في
 سعر صرف الدوالر مع 

اغالق اسواق بغداد

وزير النفط يوعز بتعيين 
خريجي معاهد النفط

ارتفعـت اسـعار رصف الدوالر امـام الدينار 
العراقي بشـكل طفيف ، مع اغالق البورصة 

الرئيسية يف العاصمة بغداد  .
وقال مصـدر، إن بورصة الكفـاح والحارثية 
املركزية اغلقت، مســـاء اليوم، يف بغداد عىل 
147800 دينار عراقي مقابل 100 دوالر .               
فيمـا سـجل الـدوالر 147700 دينـار مقابل 
100دوالر.واشـار اىٕل أن اسعار البيع والرشاء 
اسـتقرت يف محال الصريفة باالٔسواق املحلية 
يف بغداد حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً، 
بينمـا بلغت اسـعار الـرشاء 147250 ديناراً 

لكل 100 دوالر امريكي.

اوعـز وزيـر النفـط احسـان عبـد الجبـار 
اسـماعيل للدوائـر املعنية يف الـوزارة بادراج 
فقرة التعين لخريجي معاهد النفط 2019-

2020 ضمن موازنة العام املقبل.
واكد اسـماعيل بحسب بيان للوزارة » اهمية 
الـدور الـذي تؤديـه الكـوادر الوسـطية من 
خريجـى املعاهـد النفطية يف ادامـة وزيادة 
االنتـاج وتطوير الصناعـة النفطية« .ووجه 
اسماعيل بااليعاز اىل الدوائر املعنية يف الوزارة 
بادراج فقرة التعين او التعاقد » عقد وزاري 
» مـن قبل الـرشكات النفطية مـع خريجي 
املعاهد النفطية للعام الدرايس 2019/2020 
الفنيـة  للتخصصـات  حاجتهـا  وحسـب 

املطلوبة ، ضمن موازنة العام املقبل 2022.



أفادت وكاالت أنباء فلسطينية بقيام الكيان الصهيوني الغاشم يوم السبت 31-7-2021 بإغالق كامل لحي الشيخ جراح في القدس 
الشرقية بالسواتر الحديدية بعد قمع و طرد لمتضامنين مع األهالي المهددين بإخالء منازلهم من قبل سلطات الكيان الصهيوني. وقال 
الشهود أن قوات االحتالل انتشرت على طول المدخل ومنعت غير سكان الحي من دخوله و اعتقلت اثنين من المتضامنين الفلسطينيين 

بسبب هتافهم ضد قرارات اإلخالء. هذا و تستمر قوات الكيان الصهيوني بأعمالها االستعمارية حيث أنها ومنذ قرابة 3 أشهر، 
تمنع المتضامنين من مساندة سكان الحي المهددين بالتهجير لصالح المستوطنين، كما تعرقل عمل المسعفين والصحفيين. وتواجه 

28 عائلة فلسطينية خطر اإلجالء من المنازل التي تقيم فيها منذ عام 1956.

A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r
الثالثاء 3 اب 2021 
العدد 2643 السنة الثانية عشرة

4عربي دوليعربي دولي

ف العالمية واالقليمية
صح

من اخبار ال
 

المراقب العراقي/ متابعة...
أدان املتح�دث باس�م الخارجي�ة االيرانية س�عيد خطي�ب زادة 
اتهامات وزيري الخارجي�ة الربيطاني واالمريكي الفارغة حول 
ناقلة النفط الصهيونية، مؤكدا بان ايران سرتد عىل الفور بقوة 

وحزم عىل اي مغامرة محتملة.
وادان خطي�ب زادة بق�وة اتهامات وزير الخارجي�ة الربيطاني 
الت�ي ال اس�اس لها ض�د الجمهورية االس�امية االيرانية والتي 
تكررت بذات السياق من قبل وزير الخارجية االمريكي وتتضمن 
امورا متناقضة واتهامات فارغة واس�تفزازية، واعتربها بانها 

تبعث عىل االسف العميق.
واضاف املتحدث باسم الخارجية االيرانية: ان هذه البيانات التي 
تاتي يف سياق واحد تحوي تناقضات بحد ذاتها بحيث يوجهون 
االتهام للجمهورية االس�امية االيرانية من دون تقديم اي دليل 

ومن ثم يتحدثون تاليا عن »احتمال« ذلك!.  
واك�د خطيب زادة ب�ان الجمهوري�ة االس�امية االيرانية تعترب 
مدافع�ة وداعم�ة للعب�ور اآلمن وب�ا رضر للس�فن يف الخليج 
الفاريس واملي�اه الدولية ولها اطول الس�واحل املائية يف الخليج 
الف�اريس وهي عىل اس�تعداد دائم للتع�اون يف مجال توفري امن 

املاح�ة البحري�ة فيه�ا م�ع دول املنطق�ة وتعت�رب تواج�د 
وتدخ�ات القوى اآلتية من خارج املنطقة يف مياه الخليج 
الفاريس وال�دول املطلة عليه امرا مخا باس�تقرار وامن 

املنطقة.
واكد املتحدث باس�م الخارجي�ة االيرانية قائا: ما يبعث 
عىل االس�ف ان هذه الدول ويف الوق�ت الذي تلتزم صمتا 
داعما العمال التعرض والتخريب االرهابية ضد الس�فن 

التجاري�ة االيرانية يف البحر االحم�ر واملياه الدولية توجه 
يف س�ياق س�يايس صارخ اتهامات فارغة ضد الجمهورية 

االس�امية االيراني�ة يف ح�ن ل�و كانت ه�ذه ال�دول تمتلك 
دليا يثبت مزاعمه�ا الخاوية فانه عليها ان 

تقدمه.   
وقال خطيب زادة يف ختام ترصيحه: 

ان الجمهورية االسامية االيرانية 
ال ت�رتدد لحظ�ة يف ص�ون امنها 
ومصالحها الوطنية وسرتد عىل 

الفور وبكل قوة وحزم عىل اي 
مغامرة محتملة.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن الجي�ش اللبنان�ي أمس االثن�ن، أنه 
ألقى القبض عىل أحد املتورطن يف األحداث 
التي وقعت يوم األحد املايض بمنطقة خلدة 

جنوب العاصمة بريوت.
وقال الجي�ش يف بيان، إن�ه »بتاريخ الثاني 
م�ن آب 2021، دهم�ت دورية م�ن مديرية 
املخاب�رات من�ازل ع�دد م�ن املطلوب�ن يف 

منطقة خلدة، وأوقفت املدعو »أ. ش« وهو 
أحد املتورط�ن يف إطاق الن�ار الذي حصل 
األحد، باتج�اه موكب تش�ييع املواطن عيل 
ش�بيل وأدى إىل س�قوط عدد م�ن الضحايا 

والجرحى«.
وأك�د الجي�ش يف بيان�ه أن�ه »يحق�ق م�ع 
املوق�وف ب�إرشاف القض�اء املخت�ص وأنه 

يتابع مهامه لتوقيف باقي املتورطن«.

الجيش اللبناني يعتقل أحد المتورطين بأحداث خلدة

طهران: سنرد فورًا بقوة وحزم على أي مغامرة محتملة

المراقب العراقي/ متابعة...
ويق�ع حي الش�يخ ج�راح خارج أس�وار البل�دة القديمة يف 
الق�دس مبارشة بالقرب م�ن باب العامود الش�هري، وتضم 
املنطق�ة العديد من املنازل واملباني الس�كنية الفلس�طينية 
باإلضاف�ة إىل الفنادق واملطاعم والقنصليات.وكانت القدس 
الرشقي�ة خاضعة لألردن قبل أن تحتلها إرسائيل عام 1967 

وتضمها، يف خطوة لم يعرتف بها املجتمع الدويل.
وعندما اس�تقرت 28 عائلة يف حي الشيخ جراح عام 1956، 
كان�ت تأم�ل أن يك�ون هذا ه�و اللج�وء األخري، بع�د أن تم 
تهجريها م�ن منازلها إث�ر نكبة ع�ام 1948. يف ذلك الوقت 
توصلت العائات ال�28، وجميعها من الاجئن الذين فقدوا 
منازلهم إبان نكبة فلسطن عام 1948، إىل اتفاق مع وزارة 
اإلنش�اء والتعم�ري األردنية ووكالة غوث وتش�غيل الاجئن 
الفلس�طينين »األون�روا« ع�ىل توف�ري مس�اكن له�ا بحي 
الش�يخ جراح. وآنذاك، كان�ت الضفة الغربي�ة تحت الحكم 
األردن�ي )1951-1967(. ويق�ول االئت�اف األه�يل لحقوق 
الفلسطينين يف القدس )غري حكومي( إن الحكومة األردنية 
وف�رت األرض، وتربع�ت وكال�ة الغوث بتكاليف إنش�اء 28 
منزال. و تم إبرام عقد بن وزارة اإلنشاء والتعمري والعائات 
الفلس�طينية عام 1956، والذي من أهم رشوطه الرئيس�ية 
قيام الس�كان بدفع أجرة رمزية عىل أن يتم تفويض امللكية 
للس�كان بع�د انقضاء ثاث س�نوات من إتم�ام البناء، لكّن 
ح�رب يونيو/حزي�ران ع�ام 1967، )التي انته�ت باحتال 
الكيان اإلرسائييل للضفة الغربي�ة بما فيها القدس(، حالت 

دون متابعة تفويض األرض، وتسجيلها بأسماء العائات.
والس�كان تعرض�وا بداي�ة حقبة التس�عينيات م�ن القرن 
امل�ايض، إىل خديع�ة وخيان�ة م�ن قب�ل مح�ام إرسائي�يل 
وكل�وه للدفاع عنه�م. ويف ع�ام 1982، تقدم�ت الجمعيات 
االس�تيطانية اإلرسائيلية بدعوى إخاء ضد 24 عائلة يف حي 

الشيخ جراح«.
ووّكل�ت 17 عائل�ة فلس�طينية، املحامي اإلرسائييل توس�يا 
كوهن، للدفاع عنها، حيث اس�تمرت املعركة القانونية دون 
أن تستطيع الجمعيات االستيطانية إثبات امللكية حتى عام 
1991. ويف الع�ام 1991 ت�م عقد صفقة، اع�رتف بموجبها 

املحامي كوهن، بتوقيع باس�م سكان الحي ودون علمهم، 
أن ملكي�ة تل�ك األرض تعود للجمعيات االس�تيطانية، ومن 
خال هذه الصفقة تم منح أهايل الحي وضعية مستأجرين، 
ي�ري عليهم قانون حماية املس�تأجر. وبحس�ب االئتاف 
األه�يل لحق�وق الفلس�طينين يف الق�دس، ف�إن م�ا فعله 
املحامي، َوَضَع العائات الفلس�طينية »تحت طائلة اإلخاء 

يف حالة عدم دفعها اإليجار للجمعيات االستيطانية«.
وعندما اكتش�ف الس�كان بأن الصفقة مؤامرة، أرضت بهم 
كث�ريا، وثبتت امللكية للمس�توطنن وعىل إثر ذل�ك لم تدفع 
العائ�ات اإليجار قرر األهايل س�حب التوكيات من املحامي 
اليهودي الذي غدر بهم، واس�تبدلوا به حس�ني أبو حس�ن، 
وه�و محام فلس�طيني م�ن بل�دة أم الفحم، ليت�وىل الدفاع 

عنهم. وقد حاول أبو حسن بشتى الطرق إلغاء ذلك االتفاق.
خ�ال ذلك كان القض�اة اإلرسائيليون قد ب�ارشوا فتح باب 
املوافق�ة ع�ىل ادع�اءات امللكي�ة اليهودية، وس�محوا بطرد 
العائات العربية بالقوة من بيوتها التي حصلت عليها بشكل 
قانوني من الس�لطات األردنية يف حينه. من هنا بدأت رحلة 
أطول القضايا أمام املحاكم اإلرسائيلية. يف عام 2001 حدث 

تحول عندما باع�ت »لجنة الطائفة الس�فارادية« حقوقها 
ع�ىل هذه البي�وت إىل جمعي�ة يهودي�ة يرأس�ها الرابي بني 
ألون، اس�مها نحات شمعون. بدأت اللجنة باتخاذ إجراءات 
قانوني�ة وقضائي�ة به�دف إخ�اء الس�كان الفلس�طينين 
وتوطن يهود مكانهم. ووفقا الدعاء الجمعية اليهودية فإن 
الس�كان الفلس�طينين لم يدفعوا يف يوم من األيام إيجارات 
بيوته�م، خافا مل�ا تلزمهم به صفتهم كس�اكنن محمين. 
وعلي�ه، يجب إخاؤهم م�ن بيوتهم. وقبل�ت املحكمة العليا 
به�ذا االدع�اء وأقرت ب�أن ملكية البي�وت لليه�ود، وبالتايل 
يجب إخراج الس�اكنن الفلسطينين منها. كل ذلك بناًء عىل 

االتفاق الذي وقعه محامي األهايل إسحاق كوهن.
نحن اليوم يف عام 2021. وقد اش�تعل النزاع يف حي الش�يخ 
ج�راح مج�دداً. والهدف من وراء هجمات املس�توطنن عىل 
هذه املنطقة بالذات هو أنها تشكل عائقاً للتواصل الجغرايف 
بن غربي القدس ورشقه�ا. إن الحي بقعة عربية يف محيط 
يهودي. وهكذا تعيش العائات الفلس�طينية يف منطقة كرم 
الجاعوني بالشيخ جراح تحت خطر الرتحيل وتجاهد للبقاء 

يف بيوتها التي سلبت منها بالحيلة.
وكان�ت مظاهرات تحالف »الصهيونية الدينية« عند أس�وار 
الق�دس القديم�ة، والدعوات لقتل الفلس�طينين، لتزيد من 
حال�ة التوتر والغليان التي خرجت عن طوق أس�وار القدس 
القديم�ة، وذلك مع تخطي�ط »منظمات الهي�كل« القتحام 
جماع�ي لألق�ى الرشي�ف بمناس�بة م�ا يس�مى »توحيد 
القدس« الذي يوافق ي�وم االثنن يوم 28 من رمضان. األمر 
الذي أش�غل قضية حي الشيخ جراح بالقدس. إذ كان التوتر 
يس�ود يف صفوف الفلس�طينين من�ذ بداية ش�هر رمضان 
املنرصم، حيث ش�ارك ناش�طون فلس�طينيون وأهايل حي 
الش�يخ جراح، يف احتجاجات متواصلة، اعرتاًضا عىل إخاء 
محتم�ل ملن�ازل الس�كان. و يف ظل اش�تعال املي�دان أعلنت 
األمم املتحدة أن قرار إجاء الفلس�طينين من القدس يعترب 
انته�اكا إرسائيليا للقان�ون الدويل. وقالت األم�م املتحدة إن 
الق�دس الرشقية م�ا تزال جزءا م�ن األرايض الفلس�طينية 
املحتلة، مؤكدة أن جميع اإلج�راءات اإلرسائيلية الترشيعية 

واإلدارية ملغاة وباطلة وفقا للقانون الدويل.

هل تندلع شرارة الحرب مرة أخرى؟

االعتداءات الصهيونية تعيد حي الشيخ جراح إلى الواجهة مجددًا

المراقب العراقي/ متابعة...
نرشت صحيفة “إندبندنت” تقريرا أعده أندرو بانكومب 
ذكر في�ه أن خطيبة الصحايف جمال خاش�قجي اتهمت 
الوالي�ات املتح�دة بإخف�اء “حقائق” ح�ول جريمة قتل 
املعارض الس�عودي. واعتربت يف بيان للصحيفة أن فشل 

األمريكين يف الشفافية سيسمح بعملية قتل مماثلة.
وقال�ت خديجة جنكيز، الناش�طة والكاتب�ة الرتكية إن 
ع�دم كش�ف الواليات املتح�دة عما لديها م�ن معلومات 
فه�ي تظهر أن “قي�م الواليات املتحدة وال�دول الرشيفة 
فارغ�ة وال قيم�ة له�ا”. وتابعت “عىل الوالي�ات املتحدة 
الكش�ف عما لديها من معلومات ح�ول مقتل جمال من 
أجل ظه�ور الحقيقة”. وجاء فيه أيضا “ال يوجد س�بب 

إلخفاء الحقيقة”.
وكان�ت الواليات املتحدة قد س�محت باإلفراج عن وثيقة 
أعدتها وكالة االستخبارات األمريكية وأظهرت أن عملية 
القتل يف 2 ترشين األول 2018 تمت بموافقة مس�تويات 
عليا يف الس�عودية. وكش�فت الوثيقة عن دور ويل العهد 
الس�عودي وعدد م�ن العماء الس�عودين الذي�ن يعتقد 
أنهم ش�اركوا يف عملي�ة القتل بالقنصلية الس�عودية يف 
إس�طنبول. لكن الناش�طن اتهموا الحكوم�ة األمريكية 
بالفش�ل يف الكش�ف عما تعرفه عن التهديد املحتمل عىل 
حي�اة الصحايف البال�غ من العمر )57 عام�ا(، واملعلق يف 
صحيف�ة “واش�نطن بوس�ت” وكان مقيم�ا يف الواليات 

املتحدة. 

المراقب العراقي/ متابعة...
نرشت مجل�ة “تاي�م” األمريكية تقريرا أعده س�ايمون 
س�بيكمان كوردال قال في�ه إن الرئي�س التونيس قيس 
س�عيد ق�ام بم�ا يب�دو أن�ه انق�اب لك�ن الديمقراطية 
التونس�ية لم تم�ت بعد. وقال في�ه إن تونس أصبحت يف 
السنوات األخرية ضحية لسمعتها. ففي العقد منذ الثورة 
املهم�ة يف 2011 تم اعتبارها “قصة النجاح الديمقراطي 
الوحي�د” للربيع العرب�ي. وتم تعليق ه�ذا الوصف حول 
عنق البلد مثل طائرة القطرس. ويف الوقت الذي مدح فيه 
املراقبون عملية “التحول الديمقراطي” إال أنه لم يلتفتوا 
للربمل�ان الذي كان ينحدر وبش�كل منتظم نحو الفوىض 

ولاقتصاد وهو ينهار. وأضيف إىل هذا املزيج كوفيد-19 
ال�ذي كان األس�وأ ال�ذي يمر ع�ىل الب�اد ورد الحكومة 
الكارث�ي علي�ه، وحادثة ي�وم األحد عندما عّطل س�عّيد 

الربملان مدة شهر وعزل رئيس الوزراء هشام املشييش.
وقلة توقعت تدخل س�عيد، ولكنه تدخ�ل بعد تظاهرات 
ش�هدتها الباد تطالب بحل الربمل�ان وانتخابات مبكرة. 
واس�تند ع�ىل امل�ادة 80 لتعلي�ق الربمل�ان م�دة 30 يوما 
وتجريد النواب من حصانته�م. ومع أن قانونية التحرك 
ال ت�زال محا للنق�اش إال أنه حذر أي ش�خص باللجوء 
إىل الساح وأي ش�خص يطلق رصاصة و”سرتد القوات 

املسلحة بالرصاص”.

صحيفة أميركية: حركة قيس سعيِّد خطر 
على الديمقراطية التونسية

إندبندنت: خطيبة خاشقجي ُتحّمل أميركا مسؤولية 
إخفاء الحقائق حول مقتله

المراقب العراقي/ متابعة...
قت�ل قائ�د الل�واء الثان�ي حماي�ة ط�رق يف 
ق�وات الرئي�س اليمن�ي املس�تقيل عب�د ربه 
منص�ور ه�ادي، العميد عبد الواح�د الحداد، 
إث�ر مواجهات مس�لحن قبلي�ن يف منطقة 
الِعرق�ن يف وادي عبيدة ش�مايل رشق مدينة 

مأرب.
واندلعت اش�تباكات، منتصف ليل األحد، بن 
وحدات من قوات هادي ومسلحن قبلين من 
آل َعبيدة، حاولوا استحداث مواقع عسكرية 
قرب الخط الدويل بمنطقة العرقن بن مدينة 
م�أرب ومنطق�ة صافر النفطية،  وأس�فرت 
املواجه�ات ع�ن مقت�ل قائ�د الل�واء الثاني 
حماي�ة ط�رق، باإلضافة إىل مقت�ل وإصابة 
عدد من أفراد من اللواء نفس�ه، فيما س�قط 

قتىل وجرحى يف صفوف املسلحن القبلين.
يذكر أنه، قتل يوم األح�د رئيس أركان اللواء 
143 مش�اة يف ق�وات ه�ادي، العمي�د عب�اد 
أحمد الحلييس وعدد من مرافقيه بمواجهات 
مع ق�وات حكومة صنع�اء يف مديرية رحبة 

جنوبي محافظة مأرب شمال رشق اليمن.

وعىل صعيد آخر، تتواصل املواجهات الدامية 
بن ق�وات الجيش اليمني واللجان الش�عبية 
وحكوم�ة صنع�اء م�ن جهة وق�وات هادي 
املس�نودة بطائ�رات العدوان الس�عودي من 
جهة أخ�رى، يف مديريتي جبل ُم�راد ورحبة 
جنوب�ي م�أرب، امت�داداً إىل جبه�ات الَبلَ�ق 
الش�مايل والّطلعة الحمراء يف مديرية ِصواح 

غربي املحافظة ذاتها شمايل رشق اليمن.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت وزارة الدفاع األفغاني�ة أمس االثنن، 
عن مقتل 455 من مسلحي حركة »طالبان« 
م�ع إصاب�ة 232 آخري�ن منه�م يف مناط�ق 

متفرقة من الباد.
واش�تدت املعارك بش�كل خاص حول هرات، 
ثالث أكرب امل�دن األفغانية غربي الباد، حيث 
دخل مقاتل�و »طالب�ان« أحياءه�ا املركزية 
وحاول�وا ليلة األحد - االثنن اقتحام س�جن 
املدين�ة، وذل�ك بعد س�يطرتهم ع�ىل مناطق 
املقاطع�ة بأكمله�ا تقريبا. م�ن جانبه نقل 
الجي�ش وحدات للق�وات الخاص�ة إىل هرات 

تعزيزا لقواتها املرابطة هناك.
وأف�ادت تقاري�ر إعامي�ة أفغاني�ة بإغ�اق 
مطار هرات، تزامنا م�ع إلغاء رحات جوية 

يف مط�ار مدينة قنده�ار جنوبي الباد أيضا، 
بعدما أصاب صاروخان امل�درج أثناء قصف 

نفذته عناص »طالبان«.
كما يس�تمر القت�ال بن الجيش ومس�لحي 
»طالبان« يف لشكركاه، عاصمة إقليم هلمند 
الجنوب�ي، وإذا س�قطت إح�دى ه�ذه املدن، 
فستكون هذه هي املرة األوىل منذ عام 2016 
التي تس�تويل فيه�ا »طالبان« ع�ىل عاصمة 

إقليمية.
ويف أوائ�ل تم�وز، س�يطرت »طالب�ان« عىل 
مناط�ق ع�ىل ط�ول ح�دود أفغانس�تان مع 
وطاجيكس�تان  إي�ران  ه�ي  دول  خم�س 
وتركمانس�تان والصن وباكس�تان، وس�ط 
استمرار انسحاب قوات التحالف الغربي من 

الباد.

مواجهات دامية في مديريتي جبل مراد 
ورحبة جنوب مأرب

الجيش األفغاني: مقتل 450 من طالبان 
وسط معارك طاحنة في هرات

المراقب العراقي/ متابعة...
اعلن املتحدث باس�م مجلس صيانة الدستور يف 
الجمهوري�ة االس�امية االيرانية ه�ادي طحان 
نظي�ف عن التوقيع عىل وثيق�ة اعتماد الرئيس 
املنتحب آي�ة الله ابراهيم رئييس خال االجتماع 

االخري لهذا املجلس.
وكت�ب طح�ان نظي�ف يف تغري�دة ل�ه أم�س 
االثن�ن ع�ىل موق�ع »توي�رت« مرفق�ة بص�ور 
توقيع اعضاء مجلس صيانة الدس�تور لوثيقة 
االعتم�اد للرئي�س املنتخب: انه وفق�ا للمادة 2 
من قان�ون انتخابات رئاس�ة الجمهورية، فقد 

ت�م توقيع وثيق�ة اعتم�اد الرئي�س املنتخب يف 
االجتماع االخري ملجلس صيانة الدستور من قبل 
االعضاء ومن ثم رفعت اىل س�ماحة قائد الثورة 
االس�امية. يذكر ان آية الله ابراهيم رئييس فاز 
يف االنتخابات الرئاس�ية ال� 13 التي جرت يف 18 
حزيران /يونيو امل�ايض بحصوله عىل اكثر من 
18 مليون صوت اي بنسبة تفوق 62 باملائة من 

اصوات املشاركن.
الدس�تورية  اليم�ن  اداء  مراس�م  وس�تجري 
للرئيس املنتخب يوم الخميس 5 آب /اغسطس 

الجاري.

مجلس صيانة الدستور يوقع وثيقة اعتماد الرئيس االيراني المنتخب
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الثالثاء 3 اب 2021 العدد 2643 السنة الثانية عشرة

بقلم/عادل الجبوري
كبريٌة وواس�عة جداً الضّج�ُة التي س�بَّبتها فضيحة 
برنامج بيغاس�وس التجّس�ي اإلرسائييل، بحيث إن 
أصداءها امتّدت إىل كّل الجوانب واالتجاهات، وأربكت 
كثرياً من الحسابات، وخلطت َقْدراً هائالً من األوراق. 
وأغل�ب الظ�ن أّن تداعيات ه�ذه الفضيح�ة املَُدّوية، 

ستستمّر وتتواصل وتتفاقم مستقبالً.
لم يكن العراق بعيداً عن دائرة االستهداف والتجّسس، 
فيما يتعلق بعدد من ش�خصياته السياسية واألمنية 
ه�ات املتع�ّددة. وه�ذا ليس  والعس�كرية، ذات التوجُّ
باألم�ر الغريب واملفاجئ، ارتباط�ًا بمجموعة عوامل 
وظ�روف راهنة، مضاف�اً إليها خلفي�ات تاريخية، ال 
يمكن، يف أّي حال من األحوال، القفز عليها وتجاهلها، 
عن�د الق�راءة والتحلي�ل ألبع�اد ح�دث آن�ّي وخطري 

ودالالته، مثل، فضيحة تجسس »بيغاسوس«.
قب�ل ه�ذا وذاك، ال بدَّ م�ن اإلش�ارة  إىل جملة حقائق 
ضم�ن اإلطار الع�ام للحدث، كي نق�رب من حقيقة 
�ي  ش�مول الع�راق باالخراق االس�تخبارّي التجسُّ

األخري.
الحقيق�ة األوىل تتمثَّ�ل ب�أن  برنامج »بيغاس�وس« 
�ي، والذي أنش�أته مجموعة )NSO( القريبة  التجسُّ
م�ن األجهزة االس�تخبارية اإلرسائيلية، يعود  إىل عام 
2013. فه�و لم يظهر إىل العلن بني ليلة وضحاها، بل 
إن ظه�وره األول ب�دأ منذ عام 2016، كما تش�ري  إىل 
ذلك مصادر إعالمية متعدِّدة، عندما قام فريق بحثي 
من معهد Citizen Lab األمني يف كندا، بإجراء عملية 
تتبُّع ورصد النتش�ار الربمجية الخبيثة عىل مستوى 
مش�هد االخراقات اإللكرونية وعمليات التجس�س. 
واستغرقت العملية البحثية عامني، وخرجت بنتيجة 
مفاده�ا أن�ه يف الوقت ال�ذي كان عدد الخ�وادم التي 
تعمل عىل إدارة »بيغاسوس« عن ُبعد يبلغ 200 خادم 
إلكرون�ي يف عام 2016، فإّن ه�ذا الرقم تضاعف، يف 

عام 2018، ليصل إىل 600 خادم إلكروني!

الحقيق�ة الثانية هي أن الرشك�ة االرسائيلية املُنِتجة 
)NSO( باع�ت برنام�ج التجس�س لجه�ات أخ�رى، 
اغلبيته�ا � أو كلها � ترتبط بأجهزة مخابراتية. وهذا 
يعن�ي أن عملي�ات البي�ع لم تك�ن ذات طابع تجاري 
-ربحي محض، وإنما كان لديها جانب سيايس أمني. 
ولعّل اس�تخدامه من جانب حكومات بعض الدول يف 
املنطقة، مث�ل املغرب واإلمارات والس�عودية والهند، 
للتجّسس عىل ش�خصيات سياسية وأمنية وإعالمية 
واقتصادي�ة يف دول أخ�رى - كما ظهر مؤخ�راً - ُيَعّد 

دليالً واضحاً للغاية عىل ذلك.
�س  أّم�ا الحقيق�ة الثالث�ة، فه�ي أن ِس�ِجلَّ التجسُّ
املخابراتي اإلرسائييل حافٌل، وتعود جذوره إىل ما قبل 
احتالل »إرسائيل« فلس�طنَي يف ع�ام 1948. وتنوَّعت 
ر املعارف والعلوم  أدواته وتطوَّرت وس�ائله مع تط�وُّ
وظهور ثورة املعلومات واالتصاالت، واتِّساع نطاقها 
بوت�رية متس�ارعة ج�داً، بحي�ث أفض�ت  إىل حدوث 
تبدُّل هائ�ل يف منظومات العالق�ات الدولية وموازين 
الق�وى. حتى إن أقرب حلفاء »إرسائيل« لم يكونوا يف 
منأى عن عمليات التجس�س. ولعل قصة الجاسوس 
األمريك�ي اليه�ودي، جوناث�ان ب�والرد، ال�ذي عم�ل 
ملصلحة جهاز املوساد، وأمىض ثالثني عاماً يف سجون 
الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة قب�ل أن ُيطلَ�ق رساحه 
بموج�ب صفقة سياس�ية أواخر ع�ام 2020، تؤّش 

بها. عىل عمق شبكات التجسس اإلرسائيلية وتشعُّ
أّما الحقيقة الرابعة، فهي أن قيام صحيفة »واشنطن 
بوس�ت« األمريكي�ة، وصحيف�ة لوموند الفرنس�ية، 
ومجموع�ات إعالمي�ة أخ�رى، ومعها وس�ائل إعالم 
وجه�ات أخ�رى، بكش�ف فضيحة التجس�س يف هذا 
الوق�ت بالذات، ينطوي عىل تس�اؤالت كثرية وكبرية، 
أبرزه�ا: مل�اذا تعمد جه�ات غربية حليف�ة وصديقة 
ل�«إرسائي�ل« وللجه�ات املتوّرط�ة يف التجس�س، إىل 
إث�ارة القضية، وإح�راج املتورطني فيه�ا؟ أال يمكن 
أن تكون عملية الكش�ف غطاًء ألهداف أكرب وأخطر، 

طات سياس�ية بعيدة  تأتي يف إطار مش�اريع ومخطَّ
املدى؟

الحقيقة الخامس�ة هي أن مجمل ما تّم الكشف عنه 
حت�ى اآلن ال يمك�ن أن يخ�رج عن س�ياق املقدِّمات 
والتحضريات وتمهيد األرضي�ات للولوج بدرجة أكرب 
يف مرحل�ة التطبيع. وكما يقول الكاتب الفلس�طيني 
عب�د الب�اري عط�وان، »ليس م�ن قبي�ل الّصدفة أن 
تكون الحكومات العربية التي وّقعت اتفاقات »سالم 
أبراه�ام« يف األش�هر األخرية، ه�ي األكث�ر َتوّرطا يف 
فضيحة »بيغاس�وس« التي تهّز العالم حالياً، بسبب 
ما تكش�ف عنه من أعمال تجس�س عىل أكثر من 50 
ألف هاتف لصحافيني ومعارضني سياسيني، بل مللوك 
ورؤساء ِوزارات وش�خصيات عربية وعاملية بارزة«. 
يه التقليدي  ويضيف قائال »إن التنسيق األمني، يف شقَّ
والس�يرباني، ه�و العم�ود الِفقري له�ذه االتفاقات. 
وألن أغلبية الحكومات العربية، وخصوصاً يف ِمنطقة 
الخليج، تعيش هاِجس�اً أمنياً، نتيجة أسباٍب متعدِّدة 
خلق�ت هوًة واس�عة بينه�ا وبني ش�عوبها، بات من 
الّس�هل جرُّها إىل مصيدة الِحماية األمنية اإلرسائيلية 
املزعومة، وإغراُؤها برشاء برامج سيربانية للتجّسس 
حق�وق  ومنظم�ات  املعارض�ة  الش�خصيات  ع�ىل 
اإلنس�ان، ورجال الصحافة الذين يطالبون باإلصالح 

والحريات واجِتثاِث الفساد من جذوره«.
لع�ّل الحقائق التي أَشن�ا إليها آنفاً تنطب�ق، إىل حّد 
كبري، ع�ىل أبعاد اس�تهداف الع�راق أمني�اً، ودالالته 
وأهدافه، إىل جانب االس�تهداف، عس�كرياً وسياسياً 
واقتصادي�اً وثقافي�اً، والس�يما بع�د س�قوط نظام 
صدام حس�ني، وما أفرزته املرحلة الالحقة من وقائع 

ومعطيات ومعادالت.
ويذه�ب البع�ض إىل أبع�د م�ن ذلك، حينم�ا يفرض 
أن برنامج التجس�س اإلرسائييل س�اعد عىل تصفية 
قيادات مهمة يف الحش�د الش�عبي، خالل الحرب ضد 
تنظيم »داعش« بني عامي 2014 و2017، وحتى بعد 

ذلك.
وربما هناك َمن يتس�اءل: ما فائدة أن تتجّسس »تل 
أبي�ب«، أو واش�نطن، أو الرياض، أو اب�و ظبي، عىل 
ش�خصيات ال تق�ف يف موض�ع الخصوم�ة والعداء 
ين معها، مث�ل الرئيس العراقي برهم صالح،  املباِشَ
ويجي�ب  ماك�رون.  إيمانوي�ل  الفرن�ي  والرئي�س 
ص�ون بقضايا األم�ن الس�يرباني بالقول إن  متخصِّ

التجس�س عىل مثل ه�ذه الش�خصيات يهدف إىل 
جمع أكرب َقْدر من املعلومات، من خالل توثيق 

اتصاالته�ا ومحادثاتها مع اآلخرين، الذين 
ُيَعدون هم األهداف الرئيس�ية لربنامج 

التجسس.
لع�ّل »إرسائي�ل«، بق�در م�ا تب�ذل 

جه�وداً محمومة م�ن أجل كرس 
يف  العراقي�ة  املمانع�ة  ج�دار 
مواجهة التطبيع، تتحرّك أيضاً 
وتوّظ�ف  االتجاه�ات،  كل  يف 
واإلمكانات  الُق�درات  جمي�ع 
املنظوم�ة  تفكي�ك  به�دف 
العراقية، سياسياً واجتماعياً 
وأمنياً. وطبيع�ي أن الرياض 
وأب�و ظب�ي وعواص�م عربية 

تلتق�ي  اخ�رى،  وإقليمي�ة 
اله�دف.  ذل�ك  عن�د  معه�ا 

وأنفقت املؤسس�ات السياس�ية 
واملخابراتي�ة واإلعالمي�ة والدينية 

والثقافي�ة يف ه�ذه العواص�م كثرياً 
من األم�وال والجهود والوق�ت، لبلوغ 

اله�دف املطل�وب، م�ع التأكي�د أن أبعاد 
التفكي�ك ومس�احاته ال تنح�ر يف ح�دود 

الجغرافي�ا العراقية وأطره�ا، وإنما تمتّد إىل ما 
وراَءها، كُجزء من مشاريع كربى، كالرشق األوسط 

الكب�ري، وصفقة القرن، والش�ام الجديدة، والس�الم 

اإلبراهيمي.
�فْ كل أرسار فضيحة برنامج »بيغاسوس«  لم تتكشَّ

حصة وخفاياها وخباياه�ا. وقد يكون للعراق 
أك�رب فيم�ا س�وف 

يظه�ر 

الحق�ًا، م�ا دام ه�ذا البل�د يف ب�ؤرة كّل املخطط�ات 
واملش�اريع واألجندات، وما دام يمّث�ل محطة التقاء 

الفرقاء، مثلما ُيَعّد نقطة ِصدام فيما بينهم.

»بيغاسوس«.. بغداد في فضاء التجسس اإلسرائيلي!

بقلم/عبد الخالق الفالح ||
بذل الجهود من اجل اج�راء االنتخابات يف العراق 
واالطراف السياسية تسعى من اجل اظهار قوتها 
و بعي�داً ع�ن كل املناكف�ات والراع�ات ، هناك 
س�ؤال ي�راود األف�كار يف ه�ل من فك�رة بصيغة 
الحكم القادم يف تنش�ئته ومساره وهل هو نفس 
املس�ار االبلج واالهوج الذي اوصل البلد اىل حافة 
االنهي�ار ام�ا ،كل يغني عىل لي�اله فقط يف ايصال 
م�ن يري�د ايصال�ه اىل مجل�س الن�واب ) ليعم�ل 
يصيغ�ة ..موافق..او مخالف حس�ب ارادة رئيس 
الكتلة بعيداً عن املعاناة التي يعيش�ها الش�عب ( 
هذا الجهاز املهم الذي يمارس سلطة الدولة نيابة 
ع�ن أبناء الش�عب لي�زرع بذرة اآلم�ال و ليحصد 
الجي�ل الق�ادم خ�ريه ، وم�ن ثم ف�إن املجلس له 
مكان�ة هام�ة يف الحي�اة االجتماعي�ة وهو أعىل 
جه�از للس�لطة ، و هذه املكانة يقرها الدس�تور 
والقان�ون و يم�ارس فيه أبناء الش�عب س�لطة 
الدولة من خالل األعضاء عىل مختلف املستويات، 
، وأعطاه الدس�تور والقانون مس�ؤوليات هامة، 
باعتب�اره جه�از مهم وحس�اس ، مث�ل األجهزة 
اإلداري�ة والقضائية ، يقوم بالكث�ري من األعمال 
الدائمة و يتحمل ويقرر الش�ؤون العامة للدولة ، 
ينتخب ويعني أو يعزل أعضاء أجهزة الحكومة أو 
املس�ؤولني عىل نفس املس�توى، يراقب أو يضمن 
تنفيذ الدس�تور والقانون، و يعكس إرادة الشعب 
ديمقراطي�ا، ويك�ون مس�ؤوالً أمام الش�عب، و 
خاضعاً لرقابته ، ويعك�س املجلس آراء جماهري 
الش�عب بنش�اط، ويتبلور حركة جماهري ليمثل 
إرادة ومصالح الش�عب الحقيقي�ة .هذا ما يجب 
ان يك�ون عليه لنبتعد عن املس�تقبل املبهم  وهو 
ما عرف بشكل مختر عن عمل مجلس النواب.

النظ�ام العراق�ي برملان�ي ت�م التواف�ق علي�ه يف 
الدس�تور العراقي وباالس�اس هو نظام حكومي  
ينقسم فيه الحكم بني هيئتني احدهما  الحكومة 
أو مجل�س  ال�وزراء و ثانيهما الربمل�ان الذي يتم 
انتخ�اب أعضاءه من قبل الش�عب مباشة ومنه 
تنبث�ق الحكومة، ويح�ق للمجلس  االس�تجواب 
ومحاس�بة الوزراء )الحكوم�ة( أو أحد أعضائها 
عىل ت�ّرف معنّي وه�و يتضمن إتهام�ا أو نقدا 
للس�لطة التنفيذية، ويش�ارك يف النقاش أعضاء 
الربمل�ان ويمك�ن أن ينتهي بس�حب الثق�ة ، كما 
يجوز للحكومة حل الربملان، فهو إذاً نظام يعتمد 
التعاون والتوازن بني الس�لطات، وعىل مسؤولية 
الحكومة أمام الربملان.، والوزارة هي تتشكل من 
رئي�س مجلس الوزراء الذي يعنّي من بني األغلبية 
يف الربمل�ان ويق�وم بإختي�ار أعض�اء حكومت�ه 
وتم�ارس الحكومة مه�ام الس�لطة التنفيذية يف 
النظام الربملان�ي وهي صاحبة الس�لطة الفعلية 
ولذا فإنها تتحمل املس�ؤولية أمام الربملان س�واء 
كانت مسؤولية فردية أم نظامية وتتخذ القرارات 

يف مجلس الوزراء بأغلبية األصوات .
ومن هنا يعترب العديد من السياس�يني والباحثني 
أن شكل الحكومة التوافقية هو يف صالح النظام 
الس�يايس املحاص�ي التوافقي الح�ايل ، و هذه 
الديمقراطية التوافقية هي املس�ؤولة عن الفشل 
الكام�ل للديمقراطي�ة يف الع�راق، وترك�ت أث�راً 
س�لبياً ع�ىل النظام الربملان�ي العراق�ي يف جميع 
املس�تويات ، فق�د أعطت الفرص�ة لجميع الكتل 
الربملانية للحصول ع�ىل حصص يف الحكومة مع 
احتفاظه�ا بمقعد معارض، وهذا إنعكس س�لباً 
ع�ىل دور رئيس ال�وزراء يف إدارته لحكومته، وقد 
أمكن تش�خيص ه�ذه الحالة بش�كل واضح من 
خالل عجز رئي�س الوزراء عن محاس�بة وزرائه 
او اس�تبدالهم، إذ غالباً م�ا يهرع الوزير الحضان 
كتلت�ه السياس�ية وحزب�ه الس�يايس، واللذان ال 
يت�ورع عن الدفاع ع�ن وزيرهم الفاش�ل وتربير 
أخطائ�ه وأفعاله أثناء وجوده يف املكتب، بالتايل ال 
يملك رئيس الوزراء العراقي أي نوع من السيطرة 
عىل ال�وزراء. وال يتمكن من التوصية باس�تبعاد 
أي وزي�ر يثب�ت أنه مق�ر، او ثبت عليه فس�اد 
يف إدارة وزارت�ه ألن ذلك سيش�كل تهديًدا لتوافق 
اآلراء داخل مجل�س النواب وقد يدفع بقية الكتل 
السياس�ية اىل االتجاه نحو التهديد بسحب الثقة 
عن رئيس الوزراء للدفاع عن وزرائها ومنع رئيس 
ال�وزراء من تقدي�م أي توصية لرف�ض أي وزير. 
التجرب�ة العراقية اي تجربة النظ�ام الربملاني لم 
تقوم عىل ارتكازات نظام اقتصادي معني  فهو  ال 
اشراكي وال هو رأسمايل باإلضافة إىل أن العالقة 
بني الس�لطات الثالث عمودية وليست أفقية  كما 
يقت�ي مبدأ الفص�ل بني الس�لطات وهكذا ادى 

وجود النظام الربملاني يف العراق مع عدم وجود اىل 
أي�ة خدمات مطلوبة  وضياع رؤوس االموال و إىل 
انحراف هذا النظام الربملاني عن ما يجب أن يكون 
فكانت هذه النتائج الت�ي نراها اليوم من معاناة 
وحرمان وفقدان ابسط وسائل الرفاه املجتمعي. 
لقد عانى العراق من انفراد شخص رئيس الدولة 
بممارس�ة السلطة وهذا النظام ال يمكن األخذ به 
يف ظ�ل وجود فئات مختلفة للش�عب كم�ا أنه ال 
يمكن اللجوء نظام حكومة الجمعية ألنه يتطلب 
وعي سيايس عال للش�عب وهذا األمر غري متوفر 
لدى الش�عب العراقي فهو غري مهي�أ لذلك النوع 
م�ن الحكم عليه يف النظام الربملاني هو األفضل و 
املصالح الوطنية هي األس�اس ولكل مواطن رأي 
ومرشوع فكري نريد الحياة والحياة الدس�تورية 
والنظام الربملاني واحرام حقوق األقلية واحرام 
مب�دأ حس�ن الج�وار يف الحري�ة والديمقراطي�ة 
تحرم حقوق اإلنسان عن طريق النظام الربملاني 
الحقيقي  ستش�ارك كل فئات الشعب والتعددية  
التي تضمن مشاركة الجميع ويسود رأي األغلبية 
م�ع احرام رأي األقلية ل�ذا فالنظام الربملاني هو 

الذي نفضله ونرى األخذ .
ل�ذا يجب تبني ه�ذا النظام س�يايس ، الذي يؤدي 
اىل وص�ول رئي�س دولة ق�وي وقادر ع�ىل اتخاذ 
القرارات يف مقابل ضمانات دس�تورية وشعبية، 
نح�و  بالس�لطة  االنح�راف  من�ع  ع�ىل  تعم�ل 
الديكتاتوري�ة، والتطبي�ق ذل�ك هن�اك جملة من 
املعالجات التي يتوجب االخذ بها، منها املعالجات 
الدستورية املتمثلة بتعديل الدستور ويكون اقرب 
اىل تبن�ي دس�تور جديد ذل�ك الن العمل  يس�تلزم 
العدي�د م�ن املقوم�ات التي تتضم�ن منح رئيس 

مجل�س ال�وزراء صالحي�ات واس�عة يف مختلف 
املج�االت بقوانني ضامنة لعدم الخروج منه و ان 
محاولة إصالح النظام الربملاني ممكنة الحصول 
يف حال ت�م العدول عن النظ�ام االنتخابي الحايل،  
بالتوعية املجتمعية ف�إن افراض تحقق التوعية 
السياس�ية للتحول الس�يايس والدس�توري نحو 
النظام االفضل، يف مداوالت الربملان، واالجتماعات 
الحزبي�ة وغريه�ا، اليغن�ي ع�ن رضورة تحق�ق 
التوعي�ة املجتمعي�ة لجمي�ع شائ�ح وأطي�اف 
الش�عب العراقي، قبل الرشوع ب�أي خطوة نحو 
التح�ول. وتبن�ي نظ�ام انتخابي ق�ادر عىل خلق 
اغلبية سياس�ية، األغلبية السياسية هي الطريق 
نحو تشكيل حكومة قوية ومتجانسة قادرة عىل 
العم�ل وإيجاد الحلول ل�كل ما يعاني�ه البلد من 
مح�ن وازمات متنوعة، غ�ري ان هذا األمر ال يبدو 

بذات السهولة التي يطرح فيها.
فالساحة العراقية سياسياً واجتماعياً املبنية عىل 
أس�اس املحاصصة املقيتة ، تخل�و من مقومات 
التخ�يل عن الس�ياق الح�ايل يف ادارة الدولة خوفاً 
ع�ىل مصالحهم ومكاس�بهم ومغانمه�ا ، بالتايل 
ليس س�هال فرض نظ�ام انتخاب�ي وحزبي قائم 

عىل دعامتي االغلبية واملعارضة السياسية.
فالب�د م�ن وج�ود بيئ�ة ديمقراطي�ة يف الواق�ع 
والتطبي�ق يف الدول�ة ، حي�ث يكون هن�اك نظام 
مؤسسات دستورية ويكون الدستور هو املرجع 
يف كل يشء وهو مصدر الس�لطات، وتأييدنا لهذا 
النظام م�رده أس�باب عديدة لع�ل أهمها رسعة 
تنفي�ذ الق�رارات ودقته�ا بعي�دا ع�ن املب�ارزات 
الكالمية أو الحزبية التي تدور يف الربملان يف الوقت 

الحايل.

بقلم/بثينة شعبان
ال ش�ّك أّن م�ا تعّرضت ل�ه منطقة الرشق األوس�ط يف 
العق�ود الس�بعة املاضية يع�ود إىل اس�تحداث الكيان 
الصهيون�ي أوالً، وإىل التواطؤ املحكم ب�ني هذا الكيان 
وحرك�ة اإلخ�وان املس�لمني، واالتف�اق ع�ىل األهداف 
الصهيوني�ة  الحركت�ني  ب�ني  الك�ربى  االس�راتيجية 
واإلخواني�ة، مع دع�م مباش وغري مب�اش من الدول 

الغربية.
وق�د كتب أكثر من إخواني س�ابق ع�ن دور املخابرات 
الغربية يف تأسيس وتشكيل حركة اإلخوان املسلمني يف 
الدول العربية، واس�تضافة قادتها يف العواصم الغربية 

تحت عناوين إنسانية ال تمّت لإلنسانية بصلة. 
فق�د ن�رشت وكالة االس�تخبارات املركزي�ة األمريكية 
»يس آي إي« ما يقرب من 13 مليون وثيقة رّسية عىل 
االنرنت وجعلتها متاحة للعاّمة. كش�فت الوثائق عن 

النظرة األمريكية لإلخوان بصفتهم أخّف الرضرين.
تكش�ف الوثائ�ق أّن ع�ّدة لق�اءات تّمت ب�ني الواليات 
املتح�دة وممثل�ني لجماعة اإلخ�وان املس�لمني لم تتّم 
تسميتهم. وقد حدثت هذه اللقاءات مع عدد من فروع 
اإلخوان يف عّدة دول عربية كاألردن وس�وريا وش�مال 
اليم�ن والكويت، مؤّكدي�ن عىل والء ه�ذه التنظيمات 

الفرعية للجماعة األّم يف مر. 
واألمثل�ة أكثر من أن تحىص ع�ن دور الحركة يف بلدان 
عربي�ة مختلف�ة يف رضب العيش املش�رك، وخلق جّو 
م�ن التعّصب والتزّمت، واللج�وء إىل العنف والتدمري يف 
س�بيل تحقيق أهدافه�م، وأّول هذه األه�داف زعزعة 
اس�تقرار البلدان العربية، ومحارب�ة األنظمة الوطنية 

والقومية والعداء املكشوف ألّي صيغة وصعوبة.
كما أّن األمثلة كثرية ومنشورة عن عالقة قادة اإلخوان 
بالكي�ان الصهيوني، وتب�ادل الرس�ائل الوّدية بينهم، 
والتأكي�د عىل اش�راكهم يف هدف تحوي�ل الجمهورية 
اإلس�المية اإليراني�ة إىل الع�دّو األول للع�رب ب�دالً من 

»إرسائيل«. 
وإذا أخذن�ا س�وريا نموذج�اً عّم�ا يج�ري يف العال�م 
العربي، فإنن�ا نجد أّن اإلخوان املس�لمني عملوا طوال 
تاريخهم عىل اس�تكمال م�ا قام به الع�دّو اإلرسائييل 
من حروب ضّد س�وريا، فقاموا بب�ّث الفوىض والقتل 
والدمار من الداخل، وشّق صفوف املجتمع بنرش أفكار 
التطرف والتكفري ومعاداة النظام الس�يايس الوطني، 
والتصويب عىل العيش املشرك، واستهداف املسيحيني 
واآلشوريني والرسيان ودفعهم إىل الهجرة خارج البالد.

ولم تكن الفتن الدموية التي قاموا بها يف الخمسينيات 
والثمانيني�ات والح�رب اإلرهابي�ة التي تّم ش�ّنها عىل 
الش�عب الس�وري ع�ام 2011 م�ن قب�ل املخاب�رات 
إال  والربيطاني�ة  واألمريكي�ة  والركي�ة  اإلرسائيلي�ة 
استكماالً للمحاولة اإلخوانية ضّد سوريا يف سبعينيات 

وثمانينيات القرن املايض.
ويف كل مرة يستخدم الغرب إرهابيو اإلخوان املدججني 
بالكراهي�ة والحقد والعنف تحت مس�ّميات وعناوين 
مختلف�ة من دون أن تختلف أس�اليب القتل والتدمري، 

وإن تك�ن توّس�عت هذه املرة لتش�مل كّل مؤسس�ات 
الدول�ة التعليمي�ة والزراعي�ة والصناعي�ة والصحية، 
وقت�ل الكوادر، ودفع م�ن ال ُيقت�ل إىل الهجرة يف عمل 

ممنهج لبّث روح التعّصب والفوىض والكراهية.
ويف ه�ذا الصدد، فقد س�معنا من األخوة التونس�يني، 
وعىل مدى الس�نوات املاضية، صعوبة العمل والتوصل 
إىل أي�ة نتائ�ج مرضي�ة وحاس�مة لصال�ح الش�عب 
التون�ي، وذل�ك ألّن برنام�ج حركة النهض�ة مختلف 
تماماً عن الربامج الوطنية واملدنية والعلمانية األخرى 
خاصة أن النهضة باعتبارها الذراع اإلخوانية يف تونس 
اّتس�م عهدها باإلرهاب والفس�اد وتجني�د اإلرهابيني 
من بني أعضائها وإرس�الهم باآلالف إىل س�وريا لقتل 

املدنيني األبرياء.
وم�ن هن�ا، ومن خ�الل املتابع�ة للش�أن التوني، قد 
تكون الخطوات التي قام به�ا الرئيس التوني، قيس 
س�عيد، مؤخراً، رضورية وال ب�ّد منها من أجل التمّكن 
من السري يف طريق واضح املعالم ومحّدد األهداف. وقد 
برهن التاريخ مرات ومرات أن االس�رضاء واملهادنات 
مع املتطرّفني بمن فيهم اإلخوان املتصهينني يف األسس 
واملب�ادئ ال يوص�ل إىل حلول ب�ل يضيع الزم�ن ويزيد 

األمور تشّتتاً وتعقيداً. 
ربم�ا هو قدر تونس الخرضاء أن ترس�ل إش�ارات عن 
التوجه�ات املس�تقبلية للمنطق�ة، فقد كان�ت حادثة 
البوعزيزي هي الرشارة التي تدحرج بعدها ما أس�موه 
بالربي�ع العرب�ي، بينما كان يف الواق�ع، أو أريد منه أن 
يك�ون، جحيماً عربياً أحدث الدم�ار والقتل والتخريب 

والفوىض عىل البلدان التي أصابها.
وق�د يكون ق�رار الرئيس قي�س س�عيد يف 25 تموز/

يوليو، إيذان�اً مناقضاً ينفض غب�ار اإلخوان عن أعني 
املترّضرين، ويساهم يف تحقيق وضوح يف الرؤية تقود 
إىل بل�ورة األه�داف الوطنية والتخلّص م�ن الرماديات 
وحس�م األمور، وعدم االرتكاز إىل املواقف التي تحتمل 
الوجه�ني تح�ت أّي ذريع�ة كان�ت، ألّن الوق�ت ثم�ني 
والش�عوب مترّضرة، وال بّد أن يبدأ العمل بإيمان وقّوة 
واندفاع لتاليف ما خلّفته السنوات العجاف، والبناء عىل 
األسس السليمة التي تضمن سالمة وازدهار األوطان. 
الس�ؤال ه�و: هل نعيش الي�وم بداية صح�وة ألحداث 
ربي�ع عرب�ي حقيق�ّي، وع�ودة إىل الركائ�ز الوطني�ة 
الس�ليمة، بعي�داً عن مح�اوالت التضلي�ل واالصطياد 
يف املاء العك�ر؟ كما كانت تونس إيذان�ًا لربنارد هنري 
ليفي بب�دء تطبيق نظريات�ه الخبيث�ة واملجرمة بحّق 
ش�عوبنا، ه�ل تش�ّكل تون�س الي�وم بداي�ة االنقالب 
الحقيقّي عىل املرشوع العثماني اإلخواني، والعودة إىل 
القرار الوطني الذي تصيغه الش�عوب بأنفس�ها، وإىل 
التيارات العربية العلمانية التي حّققت نهضة حقيقية 
لشعوبنا وبلداننا، وصانت قراراتها الوطنية املستقلّة؟ 
هل ستش�ّكل تونس أّول الغيث للع�ودة إىل املرجعيات 
الس�ليمة بعد دف�ن كّل محاوالت التضليل املش�بوهة، 
والتي اش�رك بها كّل أعداء ه�ذه األمة رغم ادعاءاتهم 

الكاذبة بالخالفات وعدم التوافق؟ 

أول الغيث .. تونسالعراق .. ادارة النظام والمستقبل المبهم

منذ س�تة س�نوات، تش�ن مملكة األرهاب الس�عودية 
حرباً وحش�ية غري مربرة، و بال أسباب وجيهة لشّنها 
و التم�ادي فيه�ا غري األحق�اد و األطم�اع و الرغبة يف 
الس�يطرة عىل اليمن، البالد الفقرية حت�ى إىل الخبز و 
معها بع�ض دول الخليج التي جعله�ا النفط أو الغاز 
“دوالً”، كقطر و اإلمارات، للمشاركة يف حربها القذرة 
عىل اليمن الذي كان س�عيداً، ذات ي�وم بقيادة أمريكا 

و إرسائيل .

أطلقت أس�اطيلها الجوية لتدك معالم العمران يف أفقر 
دولة ع�ىل وجه األرض و هكذا فقد م�ات بالجوع من 
ل�م يمت بالقصف الوح�ي ، و ترشد مئات األالف من 
اليمني�ني حيث اصبحوا بال م�أوى، يحملون أطفالهم 
و أس�مالهم إىل أّي م�كان ال تطاله “صواريخ و قذائف 
ج�ارة الس�وء” الحامل�ة للم�وت و الدم�ار و الخراب 

فيلحلق بهم املوت إينما رحلوا .
س�تة س�نوات لم تحّرك ضمائر األمم املتحدة و العالم 

او أّية دولة عربّية للشفاعة أو بدافع اإلشفاق عىل هذا 
الشعب الشقيق فضالً عن أّن جامعة الدول العربية لم 
تع�د تجمع بل تقاعدت فتقاعس�ت و غرقت يف صمت 
موتها و أصّمت أذنيها عن س�ماع انفج�ارات التدمري 
و رص�اص القتل الجماعي وجرائم حرب المثيل لها يف 

التاريخ بحق اليمنيني األبرياء .
أخر األخب�ار تفيد أن 10 ماليني م�ن اليمنيني الفقراء 
مهددون باملوت جوعاً، نصفهم عىل األقّل من النس�اء 

و األطف�ال و الباقي من العجائ�ز و الجرحى الذين لم 
يج�دوا مستش�فيات أو حتى مس�توصفات تقدم لهم 

العالج .
و هك�ذا يس�تمر صم�ود اليمنيني عىل أرضه�م يف هذا 
ال�راع فه�ي االرض التي شفه�ا الله ب�ان اختارها 
مهبطاً للوحي عىل رس�وله الكري�م علماً بأن اليمنيني 
ه�م الذين حملوا راية االس�الم و تقدم�وا بها فاتحني 
وص�والً إىل األندل�س الت�ي يذك�ر التاريخ انه�ا فتحت 

بعمامة مجاهد يمني .
و من قبل، حاول الس�عوديون غزو اليمن، و كان قائد 
الحمل�ة املل�ك عب�د العزيز ال�ذي اناب بعد ح�ني نجله 
فيص�ل، فلما اس�تعصت علي�ه اليمن أم�ره بالعودة، 
فرج�ع مهزوماً من البالد قاه�رة الغزاة عرب التاريخ و 
لك�ن قراء التاريخ قلة يف بالد الذهب و الصمت و كذلك 
ق�راء الجغرافيا و عىل ذلك تس�تمر الحرب الظاملة عىل 

اليمن السعيد!

عام سادس من العدوان وصمت دولي مخزي .؟!
بقلم/ أسامة القاضي
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من نهاية األسبوع الحالي و لمدة 10 أيام 

أسود الرافدين يبدأون رحلة االستعدادات 
لتصفيات المونديال من ملقا اإلسبانية 

كش�ف إياد بنيان، رئيس الهيئ�ة التطبيعية 
لالتحاد العراقي لكرة القدم، مكان معس�كر 
ال�ذي س�يدخله تحض�را  الرافدي�ن  أس�ود 
للتصفي�ات اآلس�يوية املؤهلة ل�كأس العالم 

2022 يف قطر.
وأعل�ن االتح�اد العراقي لكرة القدم، مس�اء 
الس�بت املايض التعاقد مع امل�درب الهولندي 
املخرضم دي�ك أدف�وكات، لتدري�ب املنتخب 

خلفا للسلوفيني سرتيشكو كاتانيتش.
ويش�ارك الع�راق ضم�ن املجموع�ة األوىل يف 
الدور النهائ�ي للتصفيات إىل جوار منتخبات 

اإلم�ارات وس�وريا ولبن�ان وإي�ران وكوريا 
الجنوبية.

م�ن  األخ�رة  املرحل�ة  تصفي�ات  وتنطل�ق 
أيل�ول،  س�بتمرب  يف  اآلس�يوية  التصفي�ات 
وتنته�ي يف م�ارس آذار، بينما يقام امللحق يف 

يونيو حزيران.
وقال بنيان: ان »االتحاد قرر إقامة معس�كر 
تدريب�ي للمنتخ�ب يف مدينة ملقا اإلس�بانية 
يب�دأ م�ن نهاي�ة األس�بوع الحايل ويس�تمر 
مل�دة 10 أي�ام بقي�ادة امل�درب الهولندي ديك 

أدفوكات«.

وزاد: »االتح�اد العراق�ي يف صدد االنتهاء من 
إصدار تأش�رات الدخول للمنتخب الوطني، 
وسيلتحق الالعبني بمعسكر إسبانيا، ومن ثم 
يكمل املنتخب بالتحضرات يف معس�كر آخر 

قد يكون يف تركيا لحني انطالق التصفيات«.
وأت�م بني�ان: »األم�ور تس�ر بش�كل جي�د 
وامل�درب الهولن�دي املخرضم دي�ك أدفوكات 
متحمس لقي�ادة املنتخب، ونأم�ل أن يحقق 
أسود الرافدين املطلوب يف التصفيات ويظهر 

املنتخب بشكل يليق بالعراق«.
وكانت مصادر خاصة قد كش�فت  أن الهيئة 

التطبيعي�ة لالتح�اد العراق�ي لك�رة القدم، 
طلبت إقامة معس�كر تدريبي ملنتخب العراق 
يف أوروب�ا، اس�تعداداً للتصفي�ات اآلس�يوية 

املؤهلة إىل كأس العالم 2022.
وقالت املصادر إن الهيئة التطبيعية خاطبت 
يف  املتخصص�ة  ال�ركات  إح�دى  مؤخ�راً 
أوروب�ا،  يف  التدريبي�ة  املعس�كرات  تنظي�م 
م�ن أجل إقامة معس�كر ألس�ود الرافدين يف 
إس�بانيا، يب�دأ يف ال��10 من أغس�طس/ آب 
املقبل ويس�تمر ملدة 14 يوماً، عىل أن يش�مل 
املعسكر إجراء مباراتني وديتني مع منتخبني 

أوروبي�ني لكن م�ع توقيع ادف�وكات اختلف 
موع�د ومكان املعس�كر من رصبي�ا اىل ملقا 

االسبانية.
وتوىل أدفوكات تدريب الكثر من األندية كما 
توىل تدريب منتخب هولندا 3 مرات إىل جانب 
تدريب منتخبات اإلم�ارات وكوريا الجنوبية 

وبلجيكا وروسيا ورصبيا.
وتوج أدف�وكات بألق�اب الدوري م�ع أندية 
أيندهوف�ن الهولندي ورينجرز اإلس�كتلندي 
وزينيت س�ان بطرس�ربج الرويس الذي توج 
معه أيضا بكأس االتحاد األوروبي يف 2008.

االثن�ني، لجنُة  اجتمع�ت، ام�س 
املس�ابقات يف الهيئ�ة التطبيعية 
لالتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم، 
مع ممث�ي أندية ال�دوري املمتاز 
للموس�م 2021-2022، يف مق�ر 
اتحاد الكرة، بحضور األمني العام 
محم�د فرح�ان، وأعض�اء لجنة 
الرتاخي�ص  املس�ابقات، ومدي�ر 

ماجد ثامر.
للهيئ�ة  الع�ام  األم�ني  ورح�َب 
فرح�ان،  محم�د  التطبيعي�ة، 
بالحض�ور، وق�دَم التهنئة لنادي 
الق�وة الجوي�ة لف�وزه ببطولتي 
الدوري وال�كأس، ولنادي الزوراء 
الذي ح�َل وصيف�ا يف البطولتني، 
تأهل�ت  الت�ي  لألندي�ة  وكذل�ك 
لل�دوري املمتاز يف املوس�م املقبل 

)الصناعة ونوروز وسامراء(.
وبعدها اس�تعرَض األم�ني العام 
يف  الوطن�ي،  املنتخ�ب  مش�اركة 
التصفي�ات املونديالي�ة وبطول�ة 

الخلي�ج املقبلة، واألندية العراقية 
اس�تحقاقات  تنتظره�ا  الت�ي 
آس�يوية، وتأثر تلك املش�اركات 
عىل انس�يابية مباري�ات الدوري 
 ،2022-2021 املقب�ل  للموس�م 
وامل�ي ب�ه بعي�ًدا ع�ن تأجي�ل 

املباريات. 
وقاَل فرحان: »لجنة املس�ابقات 
استمعت اىل وجهات النظر واآلراء 
واملقرتح�ات، التي طرحها ممثلو 
األندية ومدربوه�ا، وتم تدوينها، 
وس�رتفع التوصي�ات آىل الهيئ�ة 
التطبيعي�ة للنظ�ر فيه�ا واتخاذ 
القرار املناس�ب، الذي من ش�أنه 
أن يظهر الدوري بصورة منظمة، 
وفق�ا لل�رؤى الت�ي تخ�دم الكرة 

العراقية«.
يذكُر ان لجنة املس�ابقات حددت 
املقب�ل،  الش�هر  م�ن  العري�ن 
موعدا النطالق مس�ابقة الدوري 

املمتاز.

لجنُة مسابقات » التطبيعية« 
تناقش االستحقاقات الدولية 

مع األندية العراقية

وصل�ت املفاوض�ات ب�ني الخ�ور 
القط�ري والالع�ب ال�دويل أمجد 
إىل  الرط�ة،  نج�م  عط�وان 

مراحل متقدمة.
م�ن  مق�رب  مص�در  وق�ال 
أمج�د  »حص�ل  الالع�ب 
عط�وان عىل بعض العروض 
االحرتافية م�ن أندية عربية 

ومحلية«.
وأض�اف »أمجد عطوان بات 

قريًبا لالنتق�ال إىل الدوري القطري، من بوابة 
الخور«.

وأوض�ح أن املفاوضات بدأت منذ أيام، وهناك 
اتفاق أويل بني الطرفني.

ونوه أن الالعب أبدى رغبته يف خوض التجربة 
االحرتافي�ة الثانية له، بع�د أن مثل الكويت يف 

املوسم قبل املايض. 
يش�ار إىل أن أمج�د عطوان، مث�ل الرطة يف 
املوس�م املن�رم، وق�دم مس�تويات طيب�ة، 
ليتم اختياره أفضل الع�ب يف الدوري العراقي 

افتتح ن�ادي النفط تعاقداته للموس�م الحايل بضم 
مداف�ع الطلب�ة محمد كريم، ليمثل الفريق بش�كل 

رسمي املوسم املقبل.
وق�ال املنس�ق اإلعالمي لنادي النف�ط جمعة الثامر 
إن كري�م بات أول صفق�ات الن�ادي يف االنتقاالت 
الصيف�ي، الفت�ا أن الجه�از الفني بقيادة باس�م 

قاسم قدم مجموعة من األسماء لضمها.
وبني أن نادي النفط متمس�ك بالعبيه وال توجد نية 
للتفريط يف أي العب الس�يما وأن إدارة النادي تراهن 

عىل استقرار الفريق فنيا.
وأوض�ح أن العب�ني أو ثالث�ة انتهت عقوده�م مع نهاية 
املوس�م واإلدارة تتش�اور م�ع امل�درب يف ح�ال انتقلوا 

بإيجاد البديل لهم.
كان  امل�ايض  املوس�م  أن  وأوض�ح 
صعبا للظ�رف املايل الذي عاش�ه 
ألن  اإلدارة  وتتطل�ع  الن�ادي، 
يكون املوس�م الجديد مثاليا، 
واملنافس�ة بقوة عىل املراكز 

األوىل.
النفطي�ة  االدارة  وكان�ت 
قد ج�ددت ثقته�ا باملدير 

الفني للفريق باسم قاسم.
وأكد أمني رس نادي النفط مش�تاق كاظ�م أن »اإلدارة وخالل 
اجتماع لها مع املدير الفني للفريق الكابتن باسم قاسم عربت 

عن تمسكها به والتجديد له ليقود الفريق يف املوسم املقبل«.
وبني مش�تاق يف تريح�ات للمركز اإلعالمي للن�ادي أن قرار 
اإلدارة جاء لثقتها الكبرة باملدرب ومن أجل عامل االس�تقرار 

يف العملية التدريبية للفريق.
وأنهى نادي النفط املوس�م الجاري محتال املركز الس�ادس يف 
ترتيب الدوري العراق�ي املمتاز، إذ حصد 53 نقطة: فاز يف 12 

وتعادل 17، وخرس يف 9 مواجهات.

أب�دت الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي نفط الوس�ط 
الوح�دات  بي�ان  اس�تغرابها م�ن  العراق�ي، 
األردن�ي، فيما يخص بطاق�ة الالعب محمود 

زعرتة.
وقال عض�و الهيئ�ة اإلدارية لنفط الوس�ط، 
فراس بحر العل�وم، إن التح�ركات القانونية 
الرس�مية للحص�ول ع�ىل بطاق�ة أي الع�ب 

.)TMS ( محرتف تتم عرب نظام
وأض�اف أن ذل�ك يأت�ي م�ن خ�الل إدخ�ال 
الوح�دات بيانات الالعب، بينما يتقدم االتحاد 
األردني بطلب لنظره العراقي، ليسلمه األخر 

بطاقة الالعب.

وتاب�ع: »نظام انتقاالت الالعب�ني معتمد منذ 
زمن طويل، األندي�ة ال دخل لها يف البطاقات، 
االتح�ادات  طري�ق  ع�ن  تت�م  واملخاطب�ات 
الوطني�ة، واالتحاد العراقي لم يتلق عرب نظام 
انتق�ال معلوم�ات الالعب�ني أي إش�عار م�ن 

نظره األردني«.
وأك�د بح�ر العل�وم أن نفط الوس�ط ال مانع 
لديه يف تس�ليم بطاقة زعرتة، لكن عرب الطرق 
القانونية، مبديا استغرابه من بيان الوحدات.

يشار إىل أن نفط الوسط استغنى عن خدمات 
الالع�ب األردني، محم�ود زعرتة، م�ع نهاية 

املوسم املنرم.

الرط�ة  لن�ادي  اإلداري�ة  الهيئ�ة  تعاق�دت 
العراق�ي،، م�ع العب�ني م�ن الطلب�ة، ليمثال 

الفريق يف املوسم املقبل.
ونر موقع ن�ادي الرطة الرس�مي صورة 
لالع�ب الطلبة الس�ابق، محمد جف�ال، وهو 

يوق�ع ع�ىل كش�وفات الرط�ة، كم�ا أعلن 
الن�ادي أيضا تعاقده م�ع الالعب أمر صباح، 

قادما من الطلبة.
ويفاوض الرطة عددا من الالعبني اآلخرين، 

لضمهم إىل الفريق تحضرا للموسم املقبل.

أمجد عطوان يقترب من تمثيل الخور القطري

نفط الوسط  مستغرب من بيانالنفط يفتتح الميركاتو بالتعاقد مع محمد كريم
 الوحدات بشأن زعترة

الشرطة يخطف العبين من الطلبة
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إيمرسون يجتاز الفحص الطبي

دي يونج يتغنى بصفقة ديباي وموريبا يتمرد على برشلونة
أشــاد الهولندي فرينكي دي يونج، العب وسط 
برشــلونة، بقدرات زميلــه ومواطنه ممفيس 

ديباي، املنضم حديًثا للبلوجرانا، هذا الصيف.
وتعاقد برشلونة مع ديباي يف صفقة انتقال حر، 
الحايل، بعد نهاية عقده  الصيفي  خالل املريكاتو 

مع أوملبيك ليون.
ونجح ديباي يف تســجيل هدفــن أمام جريونا 
وشــتوتجارت، خالل أول مباراتن مع برشلونة 

استعداًدا للموسم الجديد.
وقال دي يونج يف ترصيحات نقلها موقع فوتبول 
إســبانيا »ديباي مهاجم من طراز رفيع، وقادر 

عىل تقديم اإلضافة الفردية والجماعية بســبب 
قدرته عىل التفوق دائًما يف املواجهات الفردية«.

وأضــاف »بجانب قدرته الفرديــة يف املرور من 
الهجمات بشكل جيد  إنهاء  الخصم، يســتطيع 
للغاية، وهو ما يجعل معدلــه التهديفي مميزًا، 

هذا ما نحتاجه«.
ونوه دي يونج »التعاقد مع ديباي صفقة موفقة 

لربشلونة«.
وأتم »ديباي ســيقدم لنا اإلضافة والحل الفردي 
الذي يحتاجه الفريق، ويزيد من أسلحة برشلونة 

الهجومية«.

اىل ذلك كشــف تقرير صحفي، تفاصيل جديدة 
تخــص أزمة الشــاب إياليكــس موريبا العب 
برشــلونة، وعــدم تجديــد عقده مــع النادي 

الكتالوني.
وقالت صحيفة ســبورت »املشــكلة الرئيسية 
تتعلق باملال، البارسا متأكد أن الالعب لديه عرض 
كبري، ويعتقد أنه من تشيليس الذي أراد ضمه قبل 

أن يوقع عقده االحرتايف مع برشلونة«.
وأضافت الصحيفة »سيواصل برشلونة محاوالته 
إلقناع الالعب بالبقاء، حيث ينتهي عقده يف صيف 

2022، مع توقع بقرار نهائي هذا األسبوع«.

ورفض وكالء موريبا، عرض برشــلونة األخري، 
حيث طلبوا راتًبا ســنوًيا صافًيــا ال يقل عن 3 
مالين يورو، لكن البارســا قدم عرًضا بمليوني 

يورو مع فرصة رفع الراتب تدريجًيا.
ومن املُقرر أن تســتأنف املفاوضات مرة أخرى، 
لكن ليس لدى برشلونة، الكثري من األمل للتوصل 

التفاق.
وإذا لم يحدث التجديد، ســيتعن عىل برشلونة 
اتخاذ القرار بالبيع هذا الصيف، أو االســتمرار 
لنهاية املوســم ورحيل الالعب مجاًنا، مع العلم 

أنه لن يلعب مع الفريق األول.

وأشــار التقرير، إىل أن تشيليس يف وضع يسمح 
له بمضاعفة راتب موريبا، خاصة إذا انضم لهم 

مجاًنا الصيف املقبل.
من جهة اخرى اجتاز الربازييل إيمرسون رويال، 
العب برشلونة، الفحص الطبي للنادي الكتالوني، 
تمهيًدا لتقديمه للجماهري ووسائل اإلعالم، امس 

االثنن.
ووصل إيمرســون ملدينة برشلونة هذا األسبوع، 
وتــدرب يف املدينــة الرياضية »خــوان جامرب« 
بمفرده، وخضع لعــدة فحوصات بدنية وطبية، 
بعــد نهاية اإلجــازة التي حصــل عليها، عقب 

مشــاركته مع منتخب الربازيــل يف بطولة كوبا 
أمريكا.

ومن املقرر تقديم إيمرســون، يف الســابعة من 
مســاء اليوم االثنن، للجماهري ووسائل اإلعالم، 

كالعب يف الفريق الكتالوني ألول مرة.
بيتيس،  إيمرسون موسًما مميزًا مع ريال  وقدم 
لذا قرر برشــلونة ضمه مقابل 9 مالين يورو، 

بحسب االتفاق مع النادي األندليس.
ويعمل البارســا عىل تعزيــز صفوفه بقوة، من 
أجل تدارك عثرات املوسم املايض يف الليجا ودوري 

أبطال أوروبا.

يعتقد أندريا بارزايل، مدافع يوفنتوس الســابق، أن الهولندي 
»األفضل  البيانكونريي، سيصبح  ليخت، مدافع  ماتياس دي 
يف العالم«، مشريًا يف الوقت ذاته إىل رضورة تجديد عقد باولو 

ديباال.
وأشاد بارزايل بزميليه السابقن، جورجيو كيليني وليوناردو 

بونوتيش، املتوجن مؤخرًا بلقب »يورو 2020«.
وقــال يف ترصيحات نقلها موقع »فوتبــول إيطاليا«: »فخر 
كبري، لدينا محادثة بيننا تســمى )بي بــي يس(، لكن بعد 
النهائــي فضلت أن أهنئ كال من جورجيــو وليوناردو عىل 

حدة«.
وأضاف: »أنا ســعيد بفوزهما، ألنهما بعد هزيمتن يف نهائي 

اســتحقا  أوروبا ويورو 2012،  أبطال  دوري 
الســن،  يف  تكرب  عندما  أوروبًيا..  تتويًجا 

تستمتع بالجوائز بشكل أكرب«. وعن توقعاته بشأن مستوى 
دي ليخت، قال: »بالتأكيد يف غضون ســنوات قليلة سيكون 
األفضل يف العالــم.. لديه كل يشء ليصبح كذلــك، بدًءا من 
العقلية الرائعة.. لكن عليك أن تمنحه الوقت للنمو والتطور«.

وأردف بــارزايل: »وأنا يف عمره، كنــت ألعب يف دوري الدرجة 
الثالثة، بينما يلعب هو ليوفنتــوس ومنتخب هولندا.. حتى 
لو كنت بارًدا، من املستحيل أال تعاني قلياًل من الضغط الذي 

يعانيه، بدًءا من الرقم الذي انضم به )75 مليون يورو(«.
وعن ديباال، قــال إن يوفنتوس يجب أن يمنحه فرصة للتألق 
بتجديد عقده، لكنه طالــب النجم األرجنتيني بأن يكون أول 
من يساعد نفسه، مضيفا: »يجب أن يغري باولو مسريته، كما 

يجب عىل النادي واملدرب مساعدته«.
واســتكمل: »ليس هناك شــك يف موهبتــه، لكن عليه 

أن يفكر بشــكل أكرب، وأن يبــذل قصارى جهده 
ليصبح واحًدا من العظماء«.

وواصــل: »كرة القدم مليئة باألشــخاص 
بالتشــغيل  يقومون  الذين  املوهوبــن، 

لكن  متقطع..  بشكل  التشغيل  وإيقاف 
العظماء قليلــون، وإذا أراد أن يصبح 
واحــدا منهم فعليــه أن يفعل املزيد، 
القيادي عىل  من خالل تعزيــز دوره 
اإليطايل  الدويل  امللعب«. وأوضح  أرض 
الســابق: »ال يعني ذلــك الرصاخ أو 
التحدث، لكن إحــداث الفارق وتغيري 
التــوازن.. ويوفنتوس يجب أن ُيظهر 

أنه يريد املراهنة عىل باولو«.

بوتمان يشــعل الــرصاع بــن ليفربــول واليونايتد 
والستيرياقب مانشسرت سيتي مدافع ليل الفرنيس، 
يف ظل اهتمام كل من ليفربول ومانشسرت يونايتد 
أيضــا بالحصول عــىل خدماته، وفقــا لتقرير 
بوتمان،  ســفن  باملدافع  األمر  صحفي.ويتعلق 
الذي لعب دوًرا أساسًيا يف تتويج ليل بلقب الدوري 
الفرنيس، يف املوســم املايض، عىل حساب باريس سان 
جريمان، بعدما ســاعد فريقه يف الخروج بشباك نظيفة 
من 21 مباراة. وارتبط اسم الالعب، البالغ من العمر 21 عاًما، باالنتقال إىل العديد 
من أندية الربيمريليج هذا الصيف، ومن بينها ليفربول ومانشسرت يونايتد ووست 
هام ونيوكاسل.لكن صحيفة »ليكيب« الفرنسية، أكدت مراقبة مانشسرت سيتي 
هو اآلخر للمدافع الهولندي.ووقع بوتمان عىل عقد يمتد لخمس سنوات مع ليل، 
وذلك عقب انتقاله لصفــوف الفريق الفرنيس قادًما من أياكس، الصيف املايض.

ويملك ليل تاريًخا يف بيع الالعبن لتحقيق مكاسب كبرية، كما حدث مع نيكوالس 
بيبي الذي انتقل إىل آرســنال يف 2019، مقابل 72 مليون جنيه إسرتليني. ويرغب 
ليل يف الحصول عىل 43 مليون جنيه إسرتليني، للتفريط يف خدمات بوتمان، يف ظل 

كثرة األندية املهتمة بضمه.

بارزالـــي: دي ليخــت سيصبــح األفضـــل في العالـــم

بوتمان يشعل الصراع بين ليفربول
واليونايتــد والستــي
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غاب مبابي عن باريس
فضاع كأس السوبر

يوفنتوس يحدد باكايوكو 
كبديل للوكاتيلي

يحيط الغموض بمســتقبل النجم الفرنيس كيليان مبابي، مهاجم 
باريس سان جريمان، الذي ينتهي عقده يف صيف 2022، بينما يرص 
عىل عدم التجديد. وغاب مبابي عن مباراة الســوبر الفرنيس، أمس 

األحد، أمام ليل، والتي خرسها فريقه بهدف دون رد.
وكانت تقارير فرنســية قد ذكرت أن غياب مبابي عن الســوبر، 
يرجع لعودته إىل التدريبات يف األســبوع املايض فقط، حيث ما زال 
بحاجة للمزيد من اإلعداد لكن بحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
الكتالونية، فإن مبابي لم يسافر مع فريقه لخوض املباراة، ألنه يف 

طريقه لالنضمام إىل ريال مدريد.
ويسعى النادي امللكي بقوة لضم مهاجم موناكو 

السابق، ويعمل عىل توفري األموال لحسم 
الصفقة هذا الصيف، لكن باريس سان 

باستمرار  املقابل  يف  يتمسك  جريمان 
التوصل معه  أمــل  نجمه، عــىل 
ويتطلع  التجديــد.  حول  التفاق 
املريينجــي للعــودة إىل منصات 
التتويج يف املوســم املقبل، تحت 
قيــادة مدربه املخــرم كارلو 

أنشيلوتي.

ســيقدم يوفنتوس عىل محاولــة جديدة، من أجــل التعاقد مع 
مانويل لوكاتييل، نجم ساســولو، خالل فرتة االنتقاالت الصيفية 
الجارية. فقد ذكرت صحيفة »الجازيتا ديلو ســبورت« اإليطالية، 
امس االثنن، أن فيديريكو تشريوبيني، املدير الريايض ليوفنتوس، 
يخطط لالتصال مجددا بكارنيفايل، رئيس نادي ساسولو، من أجل 

إقناعه بقبول عرض البيانكونريي للتعاقد مع لوكاتييل.
وأضافت أنه رغم ذلك، فإن يوفنتوس ال ينوي تغيري العرض املقدم 

لساسولو، يف ظل اقتناع النادي بأن عرضه مناسب ومقبول.
وأشارت إىل أن إدارة الســيدة العجوز وضعت خطة بديلة، تحسًبا 
لفشل التعاقد مع لوكاتييل، أال وهي ضم الفرنيس تيموي باكايوكو، 
العب وســط تشيليس، ال سيما أنه ليس له مكان يف تشكيلة البلوز 

األساسية، تحت قيادة املدير الفني األملاني توماس توخيل.

نال أرشف حكيمي، ظهري أيمن باريس ســان جريمان الفرنيس، 
إشادة كبرية من مدربه يف منتخب املغرب، مصطفى حجي.

وقال حجي عرب صحيفة ليكيب الفرنسية »حكيمي سالح هجومي 
مميز، فهو يحتاج ملســاحات، وأعتقد أنه ســيتحرر كثريا بفضل 

اللعب بجوار مبابي ونيمار ودي ماريا«.
وأضــاف مدرب أســود األطلس »لذا حكيمي ســيكون قادرا عىل 
االندفاع من الخلف لألمــام بفضل رسعته ومهارته وقوته البدنية 

وعدم القدرة عىل التنبؤ بما يفعله، إنه كابوس للخصوم«.
وأتم حجــي الحديث عن مواطنــه قائال »بعد فرتة مــن التأقلم 
واالنســجام مع الفريق، يمكن ملدرب ســان جريمان اســتغالل 
إمكاناتــه، وأتوقع أن يصنع 10 أهداف يف الدوري الفرنيس للثنائي 
نيمار ومبابي«. وانضــم أرشف حكيمي لبي إس جي هذا الصيف 
قادمــا من إنرت ميالن بصفقة تجــاوزت قيمتها 60 مليون يورو، 

ووقع عىل تعاقد ينتهي يف صيف 2026.

مصطفى حجي:
حكيمـــي كابـــوس لخصـــوم ســـان جيرمـــان



املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
لق�د بات م�ن الطبيع�ي، أن يكون لكل 
عم�ل رسدي روائ�ي س�ماته وصفاته، 
وأس�لوبه، وزاوية النظ�ر، ولكل روائي 
بصمته الت�ي تجعله يختل�ف عن بقية 
الس�اردين، ويف رواي�ة )أني�اب تلته�م 
الظالم( للروائي سعد االزرقي، ما يؤكد 
م�ا ذهبنا الي�ه، كونه يضعن�ا يف خضم 
أحداث ملتهبة س�اخنة، دون أي تمهيد 
أو مقدم�ات ال رضورة له�ا، ورسع�ان 
ما ننتق�ل اىل قرية الس�الم يف محافظة 
ميس�ان، وهي قرية متاخم�ة لألهوار، 
وس�فوح  ومخ�ارج  مداخ�ل  وفيه�ا 
وت�الل، تس�مح للحيوان�ات املفرتس�ة 
والوحوش الدخ�ول من خاللها، للبحث 
ع�ن فريس�تها واصطياده�ا، وهذا ما 
اكتش�فناه ونح�ن نل�ج عتب�ة الن�ص 
الرسدي الروائي، واملدخل االول للرواية:

)اس�تيقظ أهايل قرية الس�الم صبيحة 
أح�د األيام املنذرة بالش�ؤم، عىل رصاخ 
غ�ر اعتيادي يص�در من بي�ت – عوّيد 
آل فره�ود- ليهب�وا وآثار الن�وم ملا تزل 
مس�تطلعني  عيونه�م  ع�ىل  تس�يطر 
حقيق�ة األم�ر. رجال حفاة، نس�اء بال 
عب�اءات، أطف�ال يص�درون ضوض�اء 

مقلق�ة، جلب�ة م�وايش، نب�اح كالب، 
صياح أوّزات تركض بال هدى.( ص 9 

واضاف :إن إدارة دفة األحداث بطريقة 
ضاجة زاخرة باألحداث، وس�ط فضاء 
قري�ة ريفية، تنبع منه�ا رائحة الطني، 
وتحيطها البس�اتني واالهوار، ويقودها 
ع�ادات  وتغلفه�ا  منص�ور،  الش�يخ 
وتقالي�د وطق�وس أبن�اء أه�ل الري�ف 
يف جن�وب البل�د، ومن هنا نكتش�ف أن 
له�ذا النص الرسدي الروائي، مس�ارين 
هما الخطان اللذان يس�ران منذ بداية 
أح�داث الرواي�ة وحت�ى انتهائها، األول 
هو الخالف ال�ذي حصل عىل من يكون 
الش�يخ بني منصور ال�ذي أخذها عنوة 
دون استحقاق وعباس أبن عمه، ويظل 
أحدهم يضمر لآلخ�ر الضغينة والكره، 
إال أن صلة الدم تحول بينهما لبقاء هذا 
ال�راع دون تصاعد أو توت�ر، والثاني 
هو ه�ذا الوحش املخي�ف املرعب، الذي 
ينقض عىل القرية ليالً فيفرتس الش�اة 
والنعاج والعج�ول، ويهدم البيوت ويثر 
الرع�ب ب�ني أه�ايل القرية، األم�ر الذي 
جعل ابناء القرية، يجعلون هذا الحدث 

الشغل الشاغل لهم:
)اعت�اد الن�اس خصوصاً النس�وة عىل 

وج�ه التف�رد، ع�ىل اط�الق رصخ�ات 
النجدة والثغيب والنواح، مثلما اعتادوا 
ع�ىل مش�اهدة الدماء. أصب�ح كل من 
يف القري�ة ناف�ذي الص�ر، متوتري�ن، 
وكان  الطب�اع،  خش�ني  منقبض�ني، 
الوح�ش يعرف بغريزت�ه الحيوانية إنه 

ارهقهم وجعلهم يتمن�ون املوت بيرس 
مثلم�ا تم�وت حيواناته�م وحي�دة، ال 
يوج�د م�ن يحميه�ا، راداً عنها مصر 

املوت.( ص 29 
مبن�ى  حرك�ة  ف�إن  :وهك�ذا  وتاب�ع 
ه�ذا الن�ص ال�رسدي، يتطل�ب احتواء 

وإدارته�ا  االح�داث  ه�ذه  واحتض�ان 
بش�كل تصاعدي متواتر، كوننا اطلعنا 
عىل واقع ح�ال أهل القرية، ومعاناتهم 
وه�م يواجهون وحش�اً كارساً مخيفاً، 
ينقض كال�رق، فيأخذ فريس�ته دون 
أن ينتب�ه إليه أحد، وهذا م�ا عرفناه يف 

مس�تهل هذا النص، األمر الذي يتطلب 
بدوائ�ر  أكث�ر،  التوغ�ل  الروائ�ي  م�ن 
تصاعدي�ة س�اخنة محتدم�ة ضاج�ة 
دون  متواص�ل  وبش�كل  باألح�داث 
انقطاع، كما يحتاج ذلك من الروائي أن 
يحاف�ظ عىل حركة االح�داث وايقاعها 

ب�ذات النس�ق الفني ال�ذي اتبع�ه منذ 
الوهل�ة االوىل، وبانس�يابيها التي تالئم 
مضمونها وش�كلها، فأمام أهل القرية 
مهمة صعبة وش�اقة أال وهي مواجهة 
هذا الوحش واصطياده والقضاء عليه، 
األمر الذي جعل املسار االول يسر خلف 
املس�ار الثاني وبش�كل يجع�ل ظهوره 
الرسدي�ة  العملي�ة  مقتضي�ات  وف�ق 
الت�ي تنب�ع م�ن خ�الل مواجه�ة هذا 
الوحش، الذي حش�د الروائي كل السبل 
واالمكانات املتاحة ملواجهته ابتداًء من 
استعداد اهل القرية، واالسلحة والسهر 
النتظاره، وظهور حاالت داخل القرية، 
يظه�ر فيه�ا الوح�ش بش�كل خاطف 
ورسيع فيأخذ فريسته، ويميض مهدماً 
الج�دران، وهك�ذا تكر رقع�ة االحداث 
وتتس�ع متواصلة متش�عبة زاخرة بما 
يجع�ل االحداث س�اخنة، وتك�ر دوائر 
االهتمام، ويزداد االستعداد ألهل القرية 
للقض�اء عىل ه�ذا الوحش بكل الس�بل 
والط�رق، ويظه�ر عب�اس واح�داً من 
رجاالت القرية االقوياء الشجعان الذي 
نذر نفس�ه للقضاء عىل ه�ذا الوحش، 
أو يهل�ك دونه، يبدأ ه�ذا الراع يظهر 
من جديد عىل س�طح االحداث، وعملية 

التنافس عىل استحقاق ان 
يكون الشيخ بينهما.

وواص�ل :وهك�ذا يضعنا 
تل�ك  وس�ط  الروائ�ي 
ب�دأت  الت�ي  االح�داث 
س�اخنة وظلت تتصاعد 

يف س�خونتها واحتدامه�ا 
اه�ل  ورصاخ  ورصاعه�ا، 
القري�ة كل ي�وم، ومنظ�ر ما 
دم�اء  م�ن  الوح�ش  يخلف�ه 
واش�الء لحيوان�ات افرتس�ت، 

وه�و  وقل�ق،  وخ�وف  ودم�ار 
أم�ر وفق فيه كون�ه حافظ عىل 

العنارص واالدوات التي تستخدم 
يف ف�ن صناع�ة الرواي�ة ملثل هذه 

املادة التي تتطلب قيادة متقنة.
وختم :إن عملية االمس�اك بالنسيج 

ال�رسدي، والس�يطرة ع�ىل االحداث 
وع�دم الس�هو ع�ن اية ش�ارد او 

واردة فيه�ا، أمر مفروض 
وهك�ذا  الروائ�ي،  ع�ىل 
اللذي�ن  املس�ارين  ف�إن 

ابت�دأ بهما الروائ�ي، قادهما 
بخ�ط تصاعدي ظ�ل يحاف�ظ عليهما 

ويسرهما داخل مبنى الرسد.

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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8
زهر ابن أبي سلمىالثقافـي

رَّاِج َفاملَُتَثلَّ��ِم أَِم�ْن أُمِّ أَْوَف ِدْمَن��ٌة لَ�ْم َتَكلَّ�ِم***ِبَح�ْوَماَن�ِة ال��دُّ

وَداٌر لََه�ا ِبالرَّْقَمَتْي�ِن َكأَنََّه�ا***َمرَاِجْيُع َوْش�ٍم يِف َنوَاِشِ ِمْعَص�ِم

ِبَها الِعنْيُ َواألَرْآُم َيْمِشنَي ِخلَْف�ًة *** َوأَْطالُؤَها َيْنَهْضَن ِمْن ُكلِّ َمْجَثِم

�ِم ًة *** َف�ألَياً َعرَْفُت الدَّاَر َبْعَد َتوَهُّ يَن ِحجَّ َوَقْفُت ِبَها ِمْن َبْعِد ِعْشِ

أََث�ايِفَ ُسْفعاً يِف ُمَعرَِّس ِمرَْج�ِل*** َوُن�ْؤياً َكِجْذِم الَحْوِض لَْم َيَتَثلَّ�ِم

َها الرَّْبُع َواْسلَ�ِم ا َعرَْفُت الدَّاَر ُقلُْت لِرَْبِعَه�ا***أاَلَ أَْنِعْم َصَباحاً أَيُّ َفلَ�مَّ

لْ�َن ِبالَْعلَْياِء ِمْن َفْوِق ُجرُْث�ِم ْ َخلِْيِل َهْل َترَى ِمْن َظَعاِئ�ٍن***َتَحمَّ َتَبرَّ

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

عباس محمود العقاد 
طالب املجد املخلوق للنجاح املهيأ للعمل يصنع التجارب وال 
يقولها ويميش الطريق إىل الغاية وال يرتسم خطاها ويقيس 
أبعدها. إذا كانت املرأة الجميلة جوهرة فاملرأة الفاضلة كنز. 
ال فرق بني خيانة الضم�ر وخيانة الواقع إال التنفيذ. وكان 
أش�د حياء م�ن الع�ذراء يف خدرها وأصر الن�اس عىل أقدار 
الن�اس. العجز عن االجته�اد والعجز عن الحي�اة مقرتنان. 
م�ا اإلرادة إال كالس�يف يصدئ�ه اإلهمال ويش�حذه الرضب 
والنزال. الشغف بألفات األنظار عام بني جميع الناس ولكن 
منه�م قوماً يظهر كأنهم يطلبونه بألس�نتهم وقوماً كأنهم 
يحرزون�ه بالرغ�م منه�م ومن الن�اس. التج�ارب ال تقرأ يف 

الكتب ولكن الكتب تساعد عىل االنتفاع بالتجارب.

زينة دكاش دخلت السجون كمعالجة نفسانية وخرجت بمسرحيات 
املراقب العراقي/ متابعة...

لم يكن متوقعاً أن تنتقل املمثلة واملخرجة زينة دكاش 
م�ن عال�م التمثي�ل والكوميدي�ا خصوص�اً، إىل عالم 
السجون يف لبنان، لتكتب نصوصا وتخرج مرسحيات 
وتصور أفالماً، تدور حول املس�اجني والزنزانات التي 
يقبعون فيها والحياة القاس�ية جداً التي يعيشونها. 
وقد استخدمت دكاش تخصصها يف العالج النفساني 
ع�ن طري�ق الف�ن، لتنطل�ق يف مشوعه�ا املرتب�ط 
بعال�م الس�جون. وكانت أن حقق�ت مرسحية أوىل يف 
س�جن النس�اء )بعبدا، ضاحي�ة ب�روت الجنوبية(، 
بطالتها س�جينات، وقدمتها داخل الس�جن نفس�ه، 
وس�محت لها إدارة الس�جن أن تدع�و جمهوراً توزع 
ع�ىل أيام ع�دة. ثم قدم�ت مرسحية أخرى يف س�جن 
رومي�ة للرجال )ب�روت الشقية( أبطاله�ا أيضاً من 
السجناء أنفسهم. وتوالت أعمالها وعمدت إىل تصوير 
املرسحيات سينمائياً وكان لها أن تشارك بهذه األفالم 

يف مهرجانات عدة، عربية وعاملية وتقطف جوائز. 
اكتس�بت زين�ة دكاش ش�هرة تلفزيوني�ة ش�عبية 
كممثل�ة، م�ن خ�الل ش�خصية »إي�زو« يف الرنامج 
االنتق�ادي الس�اخر »بس�مات وط�ن«، وعرها أدت 
أدواراً س�اخرة وكاريكاتوري�ة براع�ة وخف�ة ظ�ل. 

تتحدث بداية عن الس�بب الذي جعله�ا تنوع بني كل 
ه�ذه املج�االت، تق�ول: »لم أك�ن أعرف أنني س�وف 
أصل إىل هنا. أنا درس�ت التمثي�ل واإلخراج املرسحي 

يف الجامع�ة اليس�وعية، ولكن يف الوقت نفس�ه كان 
ل�دي اهتمام وإمل�ام بعلم النفس، وكن�ت أقول لو أن 
لدي حياة أخرى لكنت درس�ت ه�ذا االختصاص، لذا 

ق�ررت أن تكون ش�هادة املاجس�تر يف عل�م النفس. 
ث�م فكرت كي�ف يمكن أن أجمع ب�ني هذين املجالني، 
لكونهم�ا يس�اعدان اإلنس�ان ع�ىل التعب�ر وعىل أن 
يك�ون مرتاح�اً م�ع نفس�ه. فدخلت مح�رك البحث 
»غوغ�ل« وكتبت عبارة »العالج بالدراما«، فتبني يل أن 
هن�اك اختصاصاً يندرج تحت هذا االس�م يف الواليات 
املتح�دة األمركي�ة، فس�افرت إىل هناك ودرس�ته ثم 
ع�دت إىل لبنان. وأول م�شوع يل يف هذا املجال كان يف 
الس�جون، وتقدمت بطلب إىل الدول�ة اللبنانية لعالج 
املساجني بالدراما، وقدمت 3 مرسحيات، اثنتان منها 
يف س�جن رومية والثالثة يف سجن بعبدا، كما أخرجت 
فيلماً وثائقياً عن التجرب�ة، يتضمن كيفية التحضر 
للتمارين وماذا حدث خاللها. ومن خالل هذه التجربة 
أصبحت مخرج�ة أفالم، وأخرج�ت فيلمني هما »12 
لبنان�ي غاضب« و«يوميات ش�هرزاد« اللذان ش�اركا 
يف مهرج�ان دبي الدويل لألف�الم، كما جاال يف 75 دولة 
أخرى. وقبل فرتة قص�رة انتهيت من تصوير فيلمي 
الوثائق�ي الثال�ث الذي يدور يف س�جن رومي�ة أيضاً 
وهو بعنوان »الس�جناء الزرق« الذي صورته يف املبنى 
األزرق املخصص للسجناء املجرمني الذين يعانون من 

أمراض نفسية«.

»أنا أبقى في البيت« 
يوميات ترصد ركوع 
إيطاليا أمام الجائحة 

املراقب العراقي/ متابعة...
»أن�ا أبق�ى يف البي�ت« ه�و عن�وان 
الكتاب ال�ذي صدر مؤخراً يف بروت 
للكاتبة والصحافي�ة اللبنانية هدى 
سويد )دار الفارابي، 247 صفحة(، 
والذي تس�جل فيه وقائع ويوميات 
التجربة املرة واملرعبة التي عاشتها 
يف إيطاليا، عندم�ا رضبتها جائحة 

»كورونا« يف أواخر عام 2019.
ه�دى س�ويد، املقيم�ة يف إيطالي�ا 
من�ذ ع�ام 1998 ، وجدت نفس�ها، 
الجائح�ة،  ان�دالع  ككثري�ن، م�ع 
فيما يش�به الثقب األس�ود، وس�ط 
شيط من األحداث املرعبة والخوف 
الثقيل م�ن املجهول، وع�دم اليقني 
واألي�ام  الس�اعات  تحمل�ه  فيم�ا 
املقبل�ة. إنه�ا، بال مبالغ�ة، معركة 
الحياة م�ع املوت ال�ذي يحمله ذلك 
»املش�تبه في�ه« الغام�ض. معركة 
غ�ر متكافئة، الع�دو فيها مجهول 
ال يس�فر ع�ن وجه�ه أو مكانه، إذ 
يمكنه أن يهاجمك من طريق أقرب 
املقرب�ني من�ك، ول�ذا فإن�ه يح�ّول 
اآلخري�ن، كل اآلخري�ن، إىل »أعداء« 
منص�ات  إىل  لَِنُق�ل  أو  محتمل�ني، 
إلطالق الوباء باتجاه�ك، وإصابتك 

يف مقتل.
كان األمر، كما تشّبهه هدى سويد، 
أش�به بحفالت املصارعة الرومانية 
القديم�ة )غالدياتور(، التي يتواجه 
فيها مصارعان اثنان، وأحياناً أكثر، 
ويكون فيها مصر املهزوم متوقفاً 
عىل اتجاه إصب�ع اإلمراطور: »من 
سيفنى وكيف؟ ومن سيسلم؟ لكن 
م�ن دون أن نلمح س�يفاً أو إصبعاً 
إمراطوري�ًا، أو طبيباً يحس�م أمر 

من هو كبش املحرقة«.
هذا الثقب األس�ود، والفراغ املرعب، 
لم تجد هدى س�ويد طريقة لتأثيثه 
والتعام�ل معه، س�وى م�ا تجيده: 
الكتاب�ة، مس�تعينة يف ذل�ك بخرة 
طويل�ة يف الصحافة االس�تقصائية 

التي احرتفتها لسنوات طوال.
جانب�ان:  س�ويد  ه�دى  كت�اب  يف 
جانب استقصائي لوقائع الجائحة 
التي رضب�ت إيطالي�ا و»رّكعتها«، 
وجانب ذات�ي حميم، ه�و أقرب إىل 
شذرات ش�عرية أحياناً، تسجل فيه 
ما اعرتاها م�ن خوف وحزن ويأس 

مرت به كما مر به كثرون.

»أنياب تلتهم الظالم« رواية عن الوحوش في جنوب العراق
يرى الناقد يوسف عبود جويعد ان رواية » أنياب تلتهم 

الظالم« للروائي سعد االزرقي تضم في ثناياها العديد 
من االحداث الساخنة في جنوب العراق دون أي تمهيد أو 

مقدمات ال ضرورة لها.
وقال جويعد في قراءة نقدية خص بها )المراقب 

المراقب(: 

»ضباب هرم 
لساعات ميتة« جديد 

علي لفتة سعيد

املراقب العراقي/ خاص...
ع�ن منش�ورات اتحاد االدب�اء والكتاب 
يف العراق ص�درت املجموعة القصصية 
السادس�ة لألدي�ب ع�ل لفت�ة س�عيد 
وحملت عنوان ) ضباب هرم لس�اعات 
ميتة( وتقع بنح�و 113 صفحة وتضم  
ضم�ت  قصرة.املجموع�ة  قص�ة   16
كذلك مقدمة للناقد السوداني عز الدين 
املرغن�ي ال�ذي ع�د عن�وان املجموع�ة 
تتضح في�ه الغرائبية من�ذ وهلته األوىل 
وه�و هنا ال يعني الغم�وض الذي يدعو 
القارئ الع�ادي للنف�ور، وإنما يغوص 
ب�ك إيل أعماق التحلي�ل ومحاولة اكتناه 
 ، املج�رّد  يتجّس�د  حي�ث   ، املضم�ون 
فتصب�ح الس�اعات هرمة، والس�اعات 
يقص�د به�ا الزم�ن، والضب�اب يه�رم 
حي�ث يتح�ّول هو نفس�ه إيل زمٍن مّيت 
وهرم .ع�ادا املجموعة تمث�ل التجريب 
والتجدي�د ليس يف اللغة وحدها وإنما يف 
اختي�ار املضامني التي كتب�ت قبل ذلك، 
ولكن لكل كاتب بصمت�ه الخاصة التي 
تجعله�ا جديدة ومتج�ّددة. واملجموعة 
تدور كلها بطريق�ة غرائبية عن الحياة 
والح�رب والضياع والتي�ه الذي يواجهه 
االنسان العراقي والذي اسقطه القاص 
ع�ىل الواق�ع لي�س بطريق�ة مب�اشة 
مس�تخدما طريق�ة املراوغ�ة اللغوي�ة 
والصورية إلنتاج مشهد غرائبي احتيايل 
ع�ىل الواق�ع.. ومن بني ه�ذه القصص 
)ميت�ة ثانية ملّي�ٍت قديم(ة و)س�اعات 
صام�ت  )رصاخ  وقص�ص  هرم�ة( 
وجدار وحيد( و)ضباب أبيض يف سماء 
داخنة(و)م�ا تس�اقط ع�ن ال�راخ( 
وأيضا قصص)ظالل تائهة( و)تسلسل 
وقص�ص  الخ�وف(  و)إل�ه  الصهي�ل( 

أخرى.

السيولة التعبيرية في أعمال اللبنانية هناء عبد الخالق
 محمد البندوري

تش�كل التقنيات العالي�ة يف أعمال 
الفنان�ة هن�اء عبد الخال�ق مرتكزا 
أساس�يا لتجس�يد أعمال انطباعية 
وتعبرية، بتوظيف مختلف املفردات 
التش�كيلية، إذ تعتر الفنانة إحدى 
الفنان�ات املثقف�ات واملتمرس�ات، 
فكونه�ا دكت�ورة يف الف�ن وعل�وم 
الفن من املعهد الع�ايل للدكتوراه يف 
الجامع�ة اللبناني�ة؛ فإنها تخصب 
تجربتها التشكيلية علميا ومعرفيا، 
لتتفاعل مع أبرز املكونات الحيوية 
يف الثقافة التش�كيلية العاملية، فما 
تفتأ تتص�ل باملادة التش�كيلية عن 
طريق االنطباع والتعبر، بأس�لوب 
يمنح مقوماته م�ن الثقافة الفنية 
وم�ن األس�س الجمالي�ة املحلي�ة.

فهي تش�كل مختلف الش�خوصات 
واألش�كال التعبرية، وفق مس�الك 
يحكمها االنطباع والوقائع املستمدة 
من الس�يميولوجية املحلية؛ فتطلق 
رساح األلوان بس�يولة وانس�يابية 
للتدلي�ل عن أهمي�ة املضامني. كما 
تجعل من األش�كال والش�خوصات 
بحري�ة  للتعب�ر  أساس�ية  م�ادة 
وتلقائية عن الواقع، وما يحمله من 

وقائ�ع متنوعة. فُتس�خر عددا من 
األشكال واأللوان والعالمات، فضال 
عن التقويس�ات والدوائر، وأنصاف 
الدوائ�ر، الت�ي تش�ر يف عمقها إىل 
دالالت عميق�ة املعن�ى، لُتحول ذلك 
إىل تشكيل عالمات أيقونية دالة عىل 
مناحي تعبرية تكشف عن عدد من 
التفاعلي�ات، بني املادة التش�كيلية 
ومختل�ف املضام�ني التي تش�تغل 
عليها.وبذلك، ف�إن القوة التعبرية 
لديه�ا تتج�ه نحو التجديد وفس�ح 
املج�ال للتأم�ل والتع�دد القرائ�ي، 
باعتب�ار أن االنطباع هو إحس�اس 
وإدراك فني ملاهية األشياء، حيث إن 
التأثر يحمل تعبرا عن اإلحس�اس 
بم�ا تحمل�ه املبدع�ة من أح�داث، 

اليشء الذي تبدو أعمالها فيه أقرب 
إىل الواق�ع عىل عدة مس�تويات، ما 
يمّكنه�ا من رص�د توجه�ات فنية 
متعددة املناح�ي واملرامي. فالتأمل 
هو وقوف أم�ام الواقع، بما يتيحه 
له�ا من تفاع�ل مع حركات�ه حينا 
م�ا  آخ�ر، وه�و  وس�كناته حين�ا 
ترتجم�ه أعماله�ا، وم�ا ينط�ق به 
شعورها من خالل التوظيف األمثل 
ألشكال وشخوصات تعبرية يلفها 
االنطب�اع بطبقات لوني�ة متفاوتة، 
وبأشكال وعالمات ورموز متنوعة، 
ُتجهز عىل املساحة وتسد كل منافذ 
الفض�اء، وتحج�ز لبع�ض األلوان 
حي�زا مختلفا.إنه توظي�ف يتطلب 
الب�ؤر  لصياغ�ة  عالي�ة  تقني�ات 
املناحي  االنطباعي�ة بتنوع عمي�ق 
التش�كيلية، لتص�ل بالعم�ل الفني 
اىل نقط�ة اإلب�داع، باس�تناد ق�وي 
إىل التقني�ات العالي�ة، ومقاربته�ا 
بالغرض الفني ال�ذي تريد الوصول 
م�ع  ينس�جم  إيق�اع  ع�ر  إلي�ه، 
ويت�الءم  وأفكاره�ا،  تصوراته�ا 
التعبري�ة  التش�كيلية  امل�ادة  م�ع 
الت�ي ت�روم الجدي�د، وتتفاعل مع 

مستجدات الفن التشكيل اآلني. 

 كمال القايض
كعادتها لم تحاول املخرجة الفلس�طينية امتياز 
املغربي، تجميل الواقع املأساوي، ربما ألنها تعتر 
التجمي�ل يف غر محل�ه محض خيان�ة للقضية، 
أو أن�ه نوع م�ن التواطؤ، حي�ث ال تحتمل عملية 
الرصد الس�ينمائي، التزييف أو إخف�اء الحقائق 

التي تنطوي عىل تفاصيل إنسانية مؤملة.
يف فيلمها التس�جيل القصر »موت مؤجل« الذي 
تق�ع أحداثة يف نح�و 15 دقيق�ة تقريب�اً، ُيفتح 

الكادر الس�ينمائي عىل ص�ورة أب مكلوم يحكي 
مأساة ابنه الذي لم يتجاوز عمره العشة أعوام، 
وبينما هو يرسد تفاصيل املأساة تقطع املخرجة 
عىل صورة أخرى لس�يارة إس�عاف يعلو صوتها 
يف م�ا يش�به التنبي�ه أو اإلنذار من تك�رار الحالة 
الخاص�ة بالطف�ل التعي�س، الذي انفج�رت فيه 
قنبلة وهو يلعب به�ا غر ُمدرك للخطر الذي بني 

يديه.
قب�ل التأكد م�ن نوع اإلصاب�ة تع�ود الكامرا إىل 

األب ليس�تمر يف الرسد، ُمعرجاً يف حديثة عىل رأي 
الطبيب الذي أنبأه بالحقيقة املرة، إذ قال الطبيب 
بوضوح إن احتمال بقاء الطفل عىل قيد الحياة ال 
يتعدى الع�شة يف املئة، بينما للموت الرقم األكر 
يف النس�بة والتناس�ب، وهنا تتح�ول الكامرا إىل 
ص�ورة األم ليزداد األمل قلي�اًل يف أن ُيكتب للطفل 
عمر جدي�د، وتبدأ عملية التدقيق يف املأس�اة عىل 
امتداد الزمن التس�جيل لألحداث الحية، إذ ُتكمل 
األم م�ا انقطع من حديث األب حول املصيبة التي 
حل�ت بابنهما الصغر وهو ال يزال ُغصناً أخرض، 
يستقبل الحياة براءة األطفال، ويحلم كما يحلم 
أقران�ه بلعب�ة جميلة ُمه�داة له يف العي�د، وثوب 
جدي�د، ونزهة يف حدائق الزيتون، وتلك األرجوحة 
التي تطر به إىل أعىل فيطر معها فرحاً. لم تخرج 
رغبات الطف�ل عن ُمعطي�ات الفرح البس�يطة، 
لكن واقعه صار قاس�ياً بعد اغتيال أحالمه، وهو 
ال�ريء ضحي�ة االحتالل، ال�ذي زرع املوت يف كل 
ش�ر يف األرايض املحتل�ة، فم�ن لم يم�ت مغدوراً 
بالرص�اص، أصابت�ه ش�ظايا القناب�ل املزروعة 
فوق املُسطحات الخرضاء، فبات عاجزاً مسجوناً 
يف عج�زه، ينتظ�ر امل�وت املؤجل إىل ح�ني، ولعله 
العن�وان القايس ال�ذي اختارت�ه املخرجة عامدة 
إىل وخ�ز الضمائ�ر النائمة لتس�تفيق، فاملوت يف 
البقاع الفلسطينية املُحتلة ما بني مؤجل وُمحقق 

بالفعل، ال فرق بني من مات ومن ينتظر!

موت مؤجل: مرثية السينما الفلسطينية للطفولة المعذبة!
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الداللة الحقيقية على عصمة وأفضلية االمام علّي »عليه السالم« 
يــوم المباهلــة .. ساعــة إظهــار النــور علــى العالــم كلــه

كشــفت الرشكة العامة ملوانــئ العراق، 
االثنني، عن مســاٍع لتحويل ميناء  أمس 
املعقــل يف محافظة البــرة اىل منتجع 
ســياحي، فيما بينت جملة من األسباب 

لتحويل امليناء إىل منتجع.
وقال مسؤول اإلعالم والعالقات يف الرشكة 
أنمار الصــايف يف تريح صحفي اطلعت 
»املراقــب العراقــي« عليــه، إن »هناك 
لتحويل  تطبيقهــا  وبانتظار  مســاعي 
اىل  البرة  املعقــل يف محافظــة  ميناء 
ننتظر  »أننا  اىل  منتجع ســياحي«، الفتاً 
اكتمال املخططات واملوافقات ليبدأ العمل 
باملرشوع فحتى اآلن لم نرُس عىل رشكة 

معينة لتسلّم املرشوع«.
وأضــاف أنــه »يف حال اكتمــل مخطط 
أن  املرشوع تبدأ املبارشة بالعمل«، مؤكداً 
»أســباب فكرة تحويل امليناء اىل منتجع 
سياحي عديدة ، منها وجود موانئ كثرية 
يف محافظــة البرة ) مينــاء أم قر ، 
ميناء أبــو فلوس ، مينــاء الفاو والذي 
ســيكتمل قريبــا (، إضافــة إىل موقعه 
داخل البرة والــذي يؤثر يف بيئة املدينة 
تأثريه  الشاحنات وأيضاً  من خالل حركة 
املبارش عىل البنــى التحتية فمن األفضل 
أو ميناء  إىل منطقة ســياحية  أن يحول 

ســياحي«.وتابع أنه »حال الحصول عىل 
املوافقات ســيتم تحقيق املرشوع والذي 
ســيمنح األرسة البرية اجواًء ترفيهية 
و ستكون  مدينة ســياحية مكتملة من 
حيث املطاعم ، املوالت ، املسابح ، املدينة 

العائمة ونحوها من األمور الرتفيهية«.
وُبني ميناء املعقل بعد االحتالل الربيطاني 
للبرة وقت الحــرب العاملية األوىل وبدأ 
العمــل به يف عــام 1919 واســتخدم يف 
بادئ األمر ألغراض عســكرية حتى ُسلم 

للسلطات العراقية يف عام 1937.
الحرب  أثنــاء  املينــاء  نشــاط  وتوقف 

الصدامية مع إيران وحرب الخليج.
البائد كان  وبعد ســقوط حكم صــدام 
امليناء يتلقى شحنات صغرية حتى توقف 
ذلك تماما قبل عام واحد وفقا لســلطات 

امليناء.
وحلت موانئ أخرى أبعد باتجاه الجنوب، 
مثل ميناء أم قر، محــل ميناء املعقل 
التاريخــي املطل عىل نهر شــط العرب 

املكون من التقاء نهري دجلة والفرات
وقال ناظــم جبار مدير املينــاء: »يعترب 
ميناء املعقل مــن أقدم املوانئ يف املنطقة 
وأقدم مينــاء يف العراق. تــم الرشوع أو 
العمــل ســنة 191٦ من قبــل االحتالل 

الربيطاني وعمل بعد انشــائه عام 1919 
كميناء حربي يف بادئ األمر ثم أتت فكرة 
تحويله إىل ميناء مدني الستقبال البضائع 

من خارج العراق عن طريق البحر«.
وأضاف أنه مع »وجــود موانئ يف جنوب 
البرة، ميناء أم قر الجنوبي والشمايل 
الســفن  تســتوعب  الزبري، وهي  وهور 
بصــورة وبطاقة كاملة ممــا يقلل من 
الوقت  املعقل يف  أهمية اســتخدام ميناء 
الحارض كون امليناء يطل عىل ضفاف شط 
العرب وموقع اســرتاتيجي كانت الفكرة 
تحويلــه إىل منتجع ســياحي وذلك لوفد 

الدولة بمردود اقتصادي عايل«.
وتتبنى ســلطة املوانــئ العراقية فكرة 
تحويله إىل مزار ســياحي مــع الحفاظ 
عىل معاملــه التاريخية ليضم ممىش عىل 
ليجتذب  وحدائق  تســوق  ومراكز  البحر 
ليس فقط سكان البرة بل أيضا السياح 

املحليني واألجانب.
وقدمت رشكة إيطاليــة تصميما للميناء 
الجديد وتتلقى الرشكــة العامة للموانئ 
العراقية اآلن عروضا من رشكات خاصة 
لالســتثمار يف املــرشوع وتنفيذ تطوير 
الســياحي  باملزار  املختلفة  القطاعــات 

الجديد.
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آب3من ذاكرة االيام

»المعقل« .. خّطة تحّول ميناًء عراقيًا إلى منتجع سياحي

يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة يوم مشهود، وهو مصدر عظمة 
في سلسلة األيام اإلسالمية وهو يوم تألق نوره بين األيام المشعة في 
الرسالة المحمدية، وهو يوم مشهود حقت فيه كلمة اهلل العليا، وتمت 
فيه الغلبة لإلسالم. فإنما تقف على عظمة الرسالة المحمدية تتجلى 
في نفس واحدة دون أنفس كثيرة، وامرأة واحدة من نساء كثيرات، 
وطفلين دون أطفال كثيرين، هم جميعاً صفوة الصفوة ولب اللباب، 
الذي أختارهم اهلل لكرامته، وأعدهم لهداية أمته من بعد نبيه صلى 

اهلل عليه وآله وسلم.

ويف يوم الرابع والعرشين من ذي الحجة 
وكما يرويه لنا الشيخ املفيد بقوله: »ملا 
انترش اإلسالم بعد الفتح وقوي سلطانه، 
وفد إىل النبي صىل الله عليه وآله وســلم 
الوفــود، فمنهم من أســلم ومنهم من 
استأمن ليعود إىل قومه.. وكان فيمن وفد 
أبو حارثة أسقف نجران يف ثالثني  عليه 
رجالً من النصارى، منهم العاقب والسيد 
وعبد املسيح، فقدموا املدينة وقت صالة 
والصلب،  الديباج  لباس  العر، وعليهم 
فصار إليهــم اليهود وتســاءلوا بينهم 
فقالت النصارى لهم: »لستم عىل يشء« 
وقالت لهم اليهود: »لستم عىل يشء« ويف 

ذلك أنزل الله سبحانه:
»وقالــت اليهود ليســت النصارى عىل 
يشء وقالت النصارى ليست اليهود عىل 

يشء«.
فلما صىل النبي صىل الله عليه وآله وسلم 
العر توجهوا إليه يقدمهم األســقف، 
فقال له: »يا محمد، ما تقول يف الســيد 
املسيح؟ فقال النبي صىل الله عليه وآله 
وســلم: »عبد الله اصطفــاه وانتجبه، 
فقال األســقف: »أتعرف له يا محمد أبا 
ولده«؟ فقــال النبي صىل الله عليه وآله 
وســلم: »لم يكن عن نــكاح فيكون له 
والد«، قال: »فكيف قلت إنه عبد مخلوق، 
وأنت لم تر عبدا مخلوقا إال عن نكاح وله 
والد«؟ فأنزل الله تعاىل اآليات من سورة 
آل عمران إىل قولــه: »إِنَّ َمَثَل ِعيَس ِعنَد 
اللِّه َكَمَثِل آَدَم َخلََقُه ِمن ُترَاٍب ِثمَّ َقاَل لَُه 
ن  ُكن َفَيُكوُن * الَْحقُّ ِمن رَّبَِّك َفالَ َتُكن مِّ
َك ِفيِه ِمن َبْعِد َما  الُْمْمرَتِيَن * َفَمْن َحآجَّ
َجاءَك ِمَن الِْعلِْم َفُقــْل َتَعالَْواْ َندُْع أَْبَناءَنا 
َوأَنُفَسَنا  َوِنَســاءُكْم  َوِنَساءَنا  َوأَْبَناءُكْم 
وأَنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعل لَّْعَنُة اللِّه َعىَل 
 .)٦1 اآلية:  عمران،  آل  الَْكاِذِبنَي«)سورة 

انتهى كالم املفيد رحمه الله.
إذن فما أن وصــل رصاع الحق والباطل 
ورصاع العقل والجهل إىل طريق مسدود 
إلوهية املســيح  وارص أهل نجران عىل 

املرتقبة،  الســاعة  السالم جاءت  عليه 
ان  الكريم  نبيــه  إىل  اإللهي  ونزل األمر 
آخر  أسلوباً  املعاندين  هؤالء  مع  ينتهج 
من الحوار، أســلوباً ليس فيه مجاملة 
وال مداهنــة، أســلوباً لو كتــب له أن 
يتحقق ويســتمر ألهلك الباطل وفضح 
يكون  أن  الطرفــان عىل  وتواعد  أهله، 
اليوم الرابع والعرشون من شــهر ذي 
الحجة هو يوم الفصل، وموعد املباهلة، 
الفكر  يداورون  نجران  نصارى  وهاهم 
ويتبادلون املشورة قبل أن تتفجر فيها 
لتهلك منهم  زلزالهــا  األرض  براكــني 
الكبري وتفني الصغــري، ليبقوا آية تتىل 
وعربة يعترب بها أصحــاب العقول عىل 
مر األيام. فاملباهلــة هي القول الفصل 
يف نهاية الجدل وقــد اختارها الله لنبيه 
واختار له األشخاص الذين يؤمنون عىل 

دعائه.
وانطلقت األبصار ترقب الجهة التي كان 
يخرج منها رســول الله صىل الله عليه 

الباسم  الثغر  ترقب  وآله وســلم، وهي 
والجبني املرشق والوجه األغر... يا لجال 
الله ووجهه يشع  الله.. هو ذا رســول 

بالنور، يا لعظمة الحق وجالل اإليمان.
فها هو ذا يحتضن الحســني ويمســك 
بيمناه الحســن وخلفه بضعته الزهراء 
مغشــاة بمالءة من نور الله، وهذا عيل 
بردة  يرتدي  الجالل،  باهر  يميش خلفها 

من مهابة الله.
وملا رأى نصارى نجران ان النبي صىل الله 

عليه وآله وسلم لم يخرج معه للمباهلة 
أهل الكرب والشــدة من أتباعه، وال أهل 
الغنى واملال والثــروة من أصحابه، وال 
أهل الجاه الدنيوي من أتباعه، وإنما جاء 
األنبياء  التخشع وبقية  أهل  باألعزة من 
وصفوة الصفوة املختارة، رجع بعضهم 
إىل البعض اآلخر متســائالً والخوف من 

هذه الشــموس تمأل القلــوب، وجعلوا 
يلتمســون املخرج مــن ورطتهم هذه 
والهالك،  الندامة  التي ســتجلب عليهم 
وهم الذيــن ما زال كالم صاحبهم يدوي 
يف أذانهم، وذلك ألن واحداً من ذلك الوفد 
قال لهم يا قــوم: »إن بأهلنا ـــ محمد 
ـــ بقومه بأهلناه، فانه ليس بنبي، وان 
باهلنا بأهل بيته خاصة فال نباهله فانه 
ال يقدم عىل أهــل بيته إال وهو صادق« 

فمــا أن رأى القوم أهــل بيت النبي بني 
وقال  قلوبهم،  يديه حتى فزعوا وجبنت 
األســقف: أرى وجوها لو سأل الله بها 
أحــدا أن يزيل أحدا مــن مكانه ال زال، 
أفال تنظرون محمدا رافعاً يديه ينظر ما 
تجيبون به وحق املسيح إذا نطق بكلمة 
ال نرجع إىل أهل وال إىل مال، وجعل يصيح 

بهم:
أال تنظرون إىل الشــمس قد تغري لونها، 
الداكنة،  الســحب  فيه  تنجــع  واألفق 
والريح تهب ســوداء وحمــراء، وهذه 
الجبال يتصاعــد منها الدخان، لقد أطل 
الله  )صىل  للرسول  قالوا  العذاب..  علينا 
عليه وآله وسلم(: نعطيك الرضا فأعفنا 
عــن املباهلة، فصالحهم عــىل الجزية 
النبي  وقال  خارسين  خائبني  وانرفوا 
)صــىل الله عليه وآله وســلم(: »والذي 
نفيس بيده ان الهــالك قد تدىل عىل أهل 
نجران، ولو العنوا ملسخوا قردة وخنازير 
وألضطرم عليهم الــوادي نارا، وملا حال 
الحول عىل النصارى كلهم حتى يهلكوا«.

لذلك قال علماؤنا باستحباب صوم »يوم 
املباهلة« حيث يصام شــكرا عىل ظهور 
نبينا »صىل الله عليه وآله وســلم« عىل 
الخصم وما حصــل فيه من التنبيه عىل 
فضل عيل عليه السالم، واختصاصه بما 
الكرامة املوجبة،  لم يحصل لغريه مــن 

الخبار الله أن نفســه نفس رسول الله 
صىل الله عليه وآله وسلم.

وقــال املراغي يف تفســريه: »ويف تقديم 
األنفس  والنساء( عىل  األبناء  )أي  هؤالء 
الرجل يخاطر بنفسه  أن  املباهلة مع  يف 
الله عليه  أمنه صــىل  إيذان بكمال  لهم 
وآله وســلم وتمام ثقتــه بأمره وقوة 

يقينه وبأنهم لن يصيبهم يف ذلك مكروه، 
وقال الزمخرشي: »فــإن قلت: ما كان 
دعاؤه إىل املباهلة إال ليتبني الكاذب منه 
ومن خصمه وذلك أمر يختص به وبمن 
والنساء؟  األبناء  فما معنى ضم  يكاذبه 
قلت: ذلك آكد يف الداللة عىل ثقته بحاله 
واســتيقانه بصدقه، حيث استجرأ عىل 
تعريض أعزته وأفالذ كبده وأحب الناس 
والنساء ألنهم  األبناء  لذلك.. وخص  إليه 

أعز األهــل وألصقهم بالقلــوب وربما 
فداهم الرجل بنفسه حارب دونهم حتى 
يقتل... وقدمهــم يف الذكر عىل األنفس 
منزلتهم  وقــرب  مكانتهم  لينبه عــىل 
وليؤذن بأنهــم مقدمون عىل األنفس«، 
وقد مر قبل قليل قول كل من محمد بن 
أبي طلحة الشافعي، وابن عالن املعتزيل، 

وأبو بكر الرازي.
»وأنفسنا«،  بكلمة:  علماؤنا  واســتدّل 
تبعاً ألئّمتنا )عليهم السالم( عىل عصمة 
وأفضلية أمري املؤمنني )عليه الســالم(، 
املباركة  اآلية  أّول َمن استدّل بهذه  ولعّل 
هو نفس أمري املؤمنني )عليه الســالم(، 
عندما احتّج يف الشورى عىل الحارضين 
بجملة مــن فضائله ومناقبه، فكان من 
ذلك احتجاجه بآية املباهلة، وكلّهم أقّروا 

بما قال وصّدقوه فيما قال.
اإلمــام  العّبــايس  املأمــون  وســأل 
الرضا)عليه الســالم(: هل لك من دليل 
مــن القرآن الكريم عــىل أفضلية عيّل؟ 
فذكــر له اإلمــام )عليه الســالم( آية 
املباهلة، واستدّل بكلمة: »وأنفسنا«؛ ألّن 
النبّي)صىل الله عليــه وآله( عندما أُمر 
أن ُيخرج معه نســاءه، فأخرج فاطمة 
والحســن والحســني فقط، وأمر بأن 
ُيخرج معه نفســه، ولم يخرج إاّل عيّل 
رسول  نفس  عيّل  فكان  السالم(،  )عليه 
الله، إاّل أّن كون عيّل نفس رســول الله 
الحقيقي غــري ممكن، فيكون  باملعنى 
املعنى املجازي هو املراد، وهو أن يكون 
عيّل مساوياً لرسول الله )صىل الله عليه 
إاّل  واملزايا  الخصائــص  وآله( يف جميع 

النبوّة؛ لخروجها باإلجماع.
ومــن خصوصيات رســول الله )صىل 
الله عليه وآلــه( العصمة، ومن مفهوم 
آية املباهلة ُيســتدّل عــىل عصمة عيّل 
)عليه السالم( أيضاً.  ومن خصوصياته 
أّنــه أوىل باملؤمنني من أنفســهم، فعيّل 
أوىل باملؤمنني من أنفســهم أيضاً، وأّنه 
أفضل جميــع الخالئق وأرشفهم فكذلك 
أّنه )عليه  عيّل )عليه السالم(، وإذا ثبت 
الســالم( أفضل البرش، وجــب أن يليه 

باألمر من بعده.

قال المراغي في تفسيره: »وفي تقديم هؤالء )أي 
األبناء والنساء( على األنفس في المباهلة مع أن الرجل 

يخاطر بنفسه لهم إيذان بكمال أمنه صلى اهلل عليه 
وآله وسلم وتمام ثقته بأمره وقوة يقينه وبأنهم لن 

يصيبهم في ذلك مكروه

ومن خصوصيات رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( 
العصمة، ومن مفهوم آية المباهلة ُيستدّل على عصمة 

علّي )عليه السالم( أيضاً.  ومن خصوصياته أّنه أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم، فعلّي أولى بالمؤمنين من 

أنفسهم أيضا

،،
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املراقب العراقي/ متابعة...
طالب موظفو هيئة التقاعد يف البرصة، بشــمولهم 
بالحوافز واالرباح من أموال الجباية املستقطعة من 
املراجعني، فيما توعدا بالتصعيد حال عدم االستجابة 

ملطالبهم.

وقال عدد منهــم خالل وقفة لهــم نظموها داخل 
الهيئة عرص اليوم، انهم يقومون باستقطاع 5 االف 
دينار مــن كل متقاعد مقابــل كل هوية تصدر له، 
وهــذه املبالغ ترفع اىل وزارة املاليــة، وأن مطالبهم 
تؤكد عىل حصول نسبة من تلك الجباية لتعطى عىل 

شكل حوافز اىل املوظفني.
وتوعــدوا خالل الوقفــة حال عدم االســتجابة اىل 
مطالبهــم بالتصعيــد من خالل غلق مقــر الهيئة 
وتحويل االحتجاج صباحاً يف أوقات الدوام الرســمي 

إليقاف أعمالهم، حسب قولهم.

وقفة لموظفي تقاعد البصرة تطالب بالحوافز واألرباح وتتوعد بالتصعيد عني املراقب

املراقب العراقي/ متابعة...
قد ال يعرف الكثــرون ان طريق بغداد ـ 
بابل الرسيع هو اكثر الطرق التي تشــهد  
املوت بالحوادث املرورية عىل الرغم من أن 
بغداد وعدداً من املحافظات تشهد بشكل 
تتسبب بمرصع  شبه يومي حوادث سر 
وإصابــة العديد من األشــخاص، وتعود 
اىل عدم  أغلبها بحسب مختصني،  أسباب 
االلتزام بقواعد املــرور، فضالً عن رداءة 
بعــض الطرق لذلك  باإلمــكان مقاضاة 
والجسور  الطرق  ومديرية  الوزراء  رئيس 

بتهمة التقصر واإلهمال.
واخر الحوادث عىل طريــق بغداد ـ بابل 
قد حدث يوم امس االول االحد حيث لقي 
خمسة اشخاص مرصعهم واصيب ستة 
آخرون يف حادث مروري بني سبع مركبات 
عىل طريق املرور الرسيع )بغداد ـ بابل( .

وذكرت مديرية املرور العامة :« ان اسباب 
لسائقي  الشــديدة  الرسعة  هي  الحادث 
املركبــات وعدم االنتباه مــع عدم وضع 

مسافة امان بني املركبات«.
ودعت اىل االلتزام التام بقواعد واسبقيات 
املرورية  املخالفات  واالبتعاد عن  الســر 
واالبتعاد عن الرسعة الشديدة اثناء قيادة 

املركبات لتجنب وقوع الحوادث
وقبل اشهر كشفت مديرية املرور العامة، 
عن أبرز طريقني يشــهدان حوادث سر، 

فيما حددت أبرز أسباب تلك الحوادث.
وقال مدير املرور اللواء طارق إســماعيل 
، إن »معظــم الحــوادث املروريــة تقع 
عىل الطريق الخارجــي الذي يربط بغداد 
»الرسعة  أن  مبينــاً  بابــل«،  بمحافظة 
الفائقة يف قيادة السيارات وراء الحوادث 

التي تقع يف هذا الطريق«.
وأضاف أنه »عــىل الرغم من تفقد املوقع 
ووضــع العالمات املروريــة عىل جانبي 
الطريق، إالَّ إن ذلــك لم يوقف الحوادث«، 
معرباً عن أسفه لـ«الكوارث التي تحصل 
عىل الطريــق، منها الحــادث الذي وقع 

مؤخــراً وراح ضحيته أربعة أشــخاص، 
الشــاحنة  انتباه ســائق  بســبب عدم 

وانشغاله بجهازه النقال«.
وأكد اســماعيل أن »حوادث مماثلة تقع 
ـ كركوك بسبب اإلهمال  عىل طريق بغدادـ 
ووجــود حفر كثرة عىل هــذا الطريق«، 
الفتاً اىل أنه »رغم مناشــدة مديرية املرور 
واملواطنني الجهات املعنية إلعمار الشارع 

لكن ال توجد استجابة حتى اآلن«.
وتابع أن »املواطنني يثنون عىل ما تقوم به 
مديرية املرور العامة من جهود وخدمات 

مرورية«.
من جهته كشــف املحامي عيل االعرجي 
عن أمكانية قيام أي مواطن عراقي برفع 
دعوى قضائية لدى أي محكمة استئناف 
عــىل رئيس الــوزراء ومديريــة الطرق 
والجسور يف أي محافظة وذلك عىل خلفية 

»تقصرهما يف تأهيل الطرق الخارجية.
وقــال يف ترصيح لـ)املراقــب العراقي( 
ان الضحايا التــي خلفتها الحوادث عىل 
االرهاب  ضحايا  تعادل  الخارجية  الطرق 
وبأمــكان أي مواطن عراقي برفع دعوى 

قضائية لدى أي محكمة اســتئناف عىل 
والجسور  الطرق  ومديرية  الوزراء  رئيس 

لتحصيل التعويض القانوني.
ويذكــر انــه يمكــن القيام بعــدد من 
العمل  التي من شأنها  واألمور  اإلجراءات 
عــىل التقليل مــن الحــوادث املرورية، 
طبيعة  حســب  اإلجراءات  هذه  وتختلف 
بهــا وتتبعها، فبعض  التي تقوم  الجهة 
هذه اإلجــراءات منوطه بالدولة وبعضها 

مرتبط بالفرد نفسه.
 وســنذكر فيما يــيل بعض مــن هذه 

اإلجــراءات والتدابر، وكمــا ييل:القيام 
والشــوارع،  للطرق  بعمل صيانة دورية 
كما ال بد من القيام بإنشــاء هذه الطرق 
للمعايــر العامليــة املُتبعة يف هذا  طبقاً 
التي  القوانني والترشيعات  املجال. ســن 
من شــأنها العمل عىل الحد من الحوادث 
املرورية، حيث ال بد من تغليظ العقوبات 
بتجاوز  يقومــون  الذين  أولئــك  حق  يف 
الرسعة القانونية، كما ال بد من التشديد 
عىل استخدام حزام األمان وعدم استخدام 

الهاتف النقال أثناء القيادة. 

املراقب العراقي / بغداد...
اشتكـى طلبة الصف الثالث املتوسط من 
صعوبة األســئلة املطولة يف امتحان مادة 
اللغة العربية ، ضمن االمتحانات الوزارية 
للمرحلة املنتهية التي انطلقت رسميا يوم 

االحد .
وادى طلبــة الثالث املتوســط ، امتحان 
درجات  ارتفاع  وسط  العربية  اللغة  مادة 
الحرارة وتفيش االصابات بجائحة كورونا 
فضال عن غياب الكهرباء عن اغلب االبنية 
بوضـع  الرتبية  وزارة  املدرسية؛مطالبني 
الراهنة  االوضاع  تناسب  امتحانية  اسئلة 

ومستواهم العلمي .
الطالب حســن نصيف أحد طلبة الثالث 
وصف  بغــداد  العاصمة  من  املتوســط 
اســئلة امتحانات هذه الســنة باملطولة 
اسئلة  بمثابة  االسئلة  تلك  ،عاداً  واملعقدة 
»انتقاميــة« لطلبة مرحلتــه ، إذ قال إن 
العام فريدة من نوعها وال  »أســئلة هذا 
السابقة  املراحل  بأسئلة  مقارنتها  يمكن 
بســبب طولها وتعقيدهــا ، وجعلت من 
الطالــب يعيش يف دوامــة مفرغة خالل 
أثرت عىل نفســية  إذ   ، االمتحانات  فرتة 
الطالب مما جعلته يتخبط باإلجابة فضالً 
من  االمتحانــي خالياً  الدفرت  إعطاء  عن 

اإلجابة«.

واضاف« أعتقــد إن وزارة الرتبية صبت 
انتقامها عىل مرحلتنــا هذه املرة بعد أن 
كانت تمــارس هذا النوع مــن االنتقام 
عىل طلبة السادس االعدادي ، وهذا االمر 
يتطلب إعــادة النظر مــن قبل واضعي 

االســئلة ، والرفق بجميع الطلبة ولكافة 
املراحل« .

طالــب آخر وهــو محمد ســامي من 
محافظة ميســان اســتفهم عن كيفية 
وضع االســئلة النموذجيــة لالمتحانات 

العامة  األوضاع  مراعــاة  وعدم  الوزارية 
التي تعيشها البالد، قائالً » انا اود بطرح 
االسئلة  ، هل  الرتبية  الســؤال عىل وزير 
املطولة واملبهمة واملعقدة تتناسب وحجم 

املعاناة التي تعيشها رشيحة الطلبة؟!.

وذكر »إننا ال نستحق الدخول يف متاهات 
خالل فرتة االمتحانات كون الظروف التي 
عىل  بظاللها  تلقي  مازالت  البالد  تعيشها 
، مما يجعل  والتعليمــي  الرتبوي  الواقع 
موقع  يف  القــرار  وأصحاب  املســؤولني 
اىل مثل هكذا ظروف  لاللتفات  املسؤولية 
النظر عن حقوق الطلبة ولو  وعدم غض 
عىل األقــل يف وضوح األســئلة وطريقة 

طرحها«.
طلبــة آخرون اشــاروا إىل »أهمية اعادة 
النظر بطبيعة األسئلة املطروحة ومراعاة 
مستويات الطلبة عىل األقل يف االمتحانات 

الخمسة املتبقية«.
الطالب عبد الله ابراهيم من مدينة الصدر 
ذكــر إن » انطالقة االمتحانات الوزارية/

البكلوريا/ للصف الثالث املتوســط لهذا 
العام مثلت خيبــة أمل للعديد من الطلبة 
النجاح  انخفاض مستوى  البعض  وتوقع 

لهذا العام بسبب صعوبة االسئلة ».
وكانت وزارة الرتبيــة بررت ، يوم االحد ، 
وجود االسئلة االمتحانية املطولة ، بالقول 
ان » اســئلة مادة اللغــة العربية جاءت 
واضحة وضمــن املقرر واحتوت عىل ترك 
ضمني«، فيمــا طمأنت الطلبة املمتحنني 
ان نتائج الصف الثالث املتوســط ستعلن 

رسيعاً .

املراقب العراقي/ متابعة...
»لم نعد نريد منع االستراد، طاملا ذلك األمر ينعكس سلباً 
عــىل الفقراء«، بهذه الكلمات يعــر أبو أحمد الغراوي 
)مواطن بغدادي/ 53 عاماً( عن امتعاضه جراء ارتفاع 
أســعار املنتجات الغذائية املحلية، وذلك بعد قرار وزارة 
الدجاج ومشتقاته وبيض  الزراعة بمنع استراد لحوم 

املائدة.
ويقــول الغراوي ، إن »أســعار البيــض ارتفعت نحو 
الضعــف تقريباً، ويف ذات الوقت ارتفع ســعر الدجاج 

املحيل ليصــل إىل نحو 8 آالف دينار، وذلك بعد قرار منع 
االســتراد، وهذا األمر ترك آثره السلبي عىل الطبقات 
الفقرة، حتــى رصنا نحن الفقراء ال نريد االعتماد عىل 

منتجاتنا بسبب أسعارها الباهضة!«.
ال يذهب بعيداً عن الرأي األول، حيث يشــر يوسف أبو 
عــيل )مواطن 39 عاماً( إىل أنه »مع دعم املنتج الوطني 
ولكن عىل ان تكون هناك دراســة وافية لوضع السوق 

قبل منع استراد املنتجات من خارج البلد«.
ويقول أبو عيل ، إن »قرار منع االســتراد دون إخضاع 

األمر لدراسة تســبب »بأزمة ارتفاع أسعار« حيث أن 
اسعار الدجاج وبيض املائدة ارتفعت اىل اكثر من ضعف 
ســعرها قبل املنع مــا اثقل كاهل املواطن البســيط، 
فطبقة البيض وصل ســعرها 7000 دينار، بينما سعر 

كيلو الدجاج بلغ 8000 دينار!«.
ويدعو أبو عيل، الحكومة إىل »الســماح بفتح االستراد 
لهذه املواد بنسب معينة بهدف خلق تناسب يف االسعار، 
والحفاظ عىل املنتج الوطني؛ ألن استمرار الوضع عىل ما 
هو عليه قد يدفع املواطن اىل مقاطعة املنتج الوطني«. 

من جهته، يطالــب عضو لجنة الزراعة واملياه واالهوار 
النيابية جمال فاخر، ، الحكومة ووزارة الزراعة بتفعيل 
االمن االقتصادي، من أجل السيطرة عىل ارتفاع األسعار 
وتحقيــق التوازن بني حماية املســتهلك واملنتج املحيل 
يف نفس الوقت.ويقول فاخر، إن »أســعار بيض املائدة 
والدواجن شــهدت خالل الفرتة االخرة تصاعداً كبراً 
يف السعر ما اثر وبشــكل كبر عىل املواطنني خصوصا 
الطبقات الفقرة وشكل ازمة جديدة يف السوق املحلية«.

ويضيف، أن »حماية املنتج املحيل هو أمر واجب اخالقياً 

وقانونياً واجتماعياً، لكننا يف نفس الوقت علينا حماية 
املستهلك من بعض الجشعني، بالتايل فان وزارة الزراعة 
الرقابية املعنية  عليها تنســيق الجهود مع الجهــات 
باألمن االقتصادي ضمن آليات مدروسة تحقق التوازن 

بالسوق دون االرضار باملنتج املحيل«.
يذكر ان اســعار بيض املائدة والدجاج ارتفعت بشكل 
متزايد لتصل ســعر الطبقة الواحدة اىل 7 االف دينار يف 
وقت كانت ترتاوح ما بني 4 اىل 5 االف دينار بعد ان كان 

يتم االستراد من دول الجوار.

غضب شعبي جراء ارتفاع أسعار »الدجاج والبيض« والحكومة عاجزة !

طلبـــة الثالـــث المتوســـط يشكـــون األسئلـــة المطولـــة

طريــق بغـــداد ــ بابـــل
املراقب العراقي/ بغداد...المـــوت بالحـــوادث المروريـــة يعـــادل ضحايـــا اإلرهـــاب !

قبل ايام وجهت وزارة الرتبية،بعدم قبول اي طفل باالول االبتدائي ال يمتلك 
دفــرت تلقيح  ويمكن ان يكون لقاح كورونا من ضمنها كون التلقيح أفضل 

آلية للدوام يف العام الدرايس الجديد.
الوكيل االداري للوزارة، فالح القيــي قال يف ترصيح اطلعت عليه )املراقب 
العراقــي( »تم توجيه اعمام إىل املديريات العامة للرتبية ببغداد واملحافظات 
بعدم قبول اي طفل يف مرحلة االول االبتدائي يف حال لم يكن لديه دفرت تلقيح 
نظامي خاص به. وأضاف، أن الوزارة شددت عىل الرتكيز عىل اكمال استمارة 
الفحص الخاصة بكل تلميذ من اجل اســتكمال تســجيله بشكل قانوني، 
فضال عن التوجيه إىل ادارات املدارس برضورة اختيار منسق صحي )مرشد 
تربوي( يكون عمله يف املدارس يتابع الحاالت الخاصة بالتالميذ الجدد يف ما 
يخص التسجيل واخذ اللقاحات بحسب دفرت التلقيح ويمكن ان يكون لقاح 

كورونا من ضمنها.
وبما إن وزارة الرتبية حسمت موضوع االمتحانات وإجرائها حضوريا لطلبة 
الثالث املتوسط والسادس االعدادي وهي تتحمل املسؤولية بذلك فعىل الكوادر 
التدريســية والطلبة الذهاب اىل املركز الصحيــة  لتلقي اللقاح للخالص من 
فروس كورونا الذي عطل الحياة وأثر ســلبا عىل مستويات الطلبة العلمية 
كما ان  وزارة الرتبية مدعوة  لوضع خارطة طريق للموســم الدرايس املقبل 
والذي نتطلع إىل أن يكون الدوام فيه حضوريا. يذكر  أن لجنة الرتبية النيابية 
داعمة إلجراءات وزارة الرتبية بتشديد االجراءات الصحية وتوفر املستلزمات 
للطلبة بهدف الوقاية من جائحة كورونا كون موضوع االمتحانات يصب يف 

مصلحة الطالب والعملية الرتبوية بشكل عام.

املراقب العراقي/ متابعة...
حسن عبد األمر شاب برصي من أهايل ناحية أم قرص يبلغ من العمر 23 
عاما متزوج ولديه طفلة...شارك يف تشييع احد شهداء تظاهرات الناحية، 

ويف أثناء التشييع تعرض إىل إطالقة ))تشظت(( داخل جسده.
يقول تقرير الطبيب املختص بالجملة العصبية، إن حسن مصاب بشظايا 
يف الظهــر والصدر..حيث أدت هذه الشــظايا إىل كــرس الفقرة الصدرية 
الخامسة والسادسة، وان الشــظية األكر مستقرة داخل الرئة واملريض 

يعاني – كما يقول التقرير الطبي- من شلل تام يف األطراف السفىل. 
حسن عبد األمر يســكن يف أم قرص، وهو كاسب كان يعمل قبل إصابته 
كعامل بناء، ليحكي لنا قصة إصابته حيث يقول وهو جالس عىل كرسيه 
املتحرك: خرجت للمشاركة بتشييع احد شــهداء التظاهرات يف أم قرص 
حيث تعرضنا إىل إطالق نار فأصابتني طلقة انفجرت يف ظهري، وتحديدا 
بالنخاع الشوكي...عانيت كثرا .. اآلن بدأ لحم رجيل يتآكل إىل حد بان معه 
العظم .. باإلضافة إىل عدة كســور يف أضلعي .. وقد فقدت اإلحساس بكل 

نصفي األسفل ابتداء من أعىل البطن إىل القدمني.
من جهته أبو عيل وهو ابن عم حســن يقول: تعرض حسن إىل رصاصه 
محرمه دوليا.. حيث انفجرت وتوزعت كشــظايا داخل جسده مما أدى 
إىل مضاعفة إصاباته.  ويضف أبو عــيل متحدثا عن معاناتهم مع رحلة 

العالج:  
بعد إصابة حســن تم أخذه إىل املستشفى .. واملستشفى  حوله إىل اللجنة 
الطبية .. التي قررت أن حســن يحتاج إىل تداخــل جراحي خارج العراق 
.. نحن أردنا إرســاله إىل الهند .. إال أن اللجنــة الطبية يف املحافظة كانت 

متعاقدة مع مستشفى تركي من الدرجة الخامسة عىل حد قوله.
ويضف أبــو عيل قائال: أرســلنا التقارير الطبية إىل املستشــفى الرتكي 
وأجابونا انه بإمكانهم إجراء عملية لحســن وان نسب النجاح ترتاوح ما 
بني 80 – 85 %  وهكذا ذهبنا إىل تركيــا .. حيث اجروا له عملية جراحية 
واخرجوا منه شظيتني، إحداهما من النخاع الشوكي، واألخرى من الرئة...

وحني تحدثت مع الطبيب الرتكي حول نسبة إمكانية نجاح العملية، قال 
يل إن هذه هي حدود إمكانياتهم. ويف ما إذا يمكن إجراء عملية لحســن يف 
مستشــفى أهيل وما هي تكاليف العملية، قال أبو عيل: نعم يمكن إجراء 

مثل هذه العملية، وهي تكلف نحو خمسني مليون دينار.
من يرغب أن يتواصل مع حســن أو مســاعدته يمكن االتصال بالرقم: 

07805005666

التلقيح.. أفضل آلية للدوام
في العام الدراسي الجديد

شارك بتشييع...فأصابته طلقة 
أقعدته على كرسي
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ح�ذرت الجمعي�ة املهنية لعم�ال البناء م�ن أن الرف�ع الخاطيء 
للحموالت قد يؤدي إىل ت�آكل مفصل الورك، والذي تتمثل أعراضه 
يف الش�عور ب�آالم يف منطقة اإلربية )املنطقة ب�ن البطن والفخذ( 

وآالم الظهر وقيود يف الحركة.
ولتجنب هذه األعراض ينبغي رفع الحموالت بشكل صحيح؛ حيث 
ينبغ�ي أن يكون الظهر يف وضعية قائمة ومنتصبة مع مراعاة أن 
تك�ون الحمولة قريبة قدر اإلمكان من الجس�م وتجنب الحركات 

العنيفة واملفاجئة والتحميل أحادي الجانب.
وب�دءا من الحموالت، التي يبلغ وزنها 15 كغم، ينبغي اس�تخدام 

وسائل نقل الحموالت أو االستعانة بشخص ثان لحملها.

ال أح�د يمكنه عملي�ا، أن يوقف أي�اد الزمن التي 
تمتد إلينا، وتظهر بمرور الوقت تجاعيد وخطوط 
دقيق�ة تح�ت الع�ن يف إش�ارة إىل تق�دم العم�ر.

غ�ر أنه يمكنن�ا من خ�ال تناول طع�ام صحي 
غني بالعن�ارص الغذائية مواجه�ة جميع أرضار 
الجذور الحرة يف خايانا ما يمنحنا توهجا مش�عا 
ومظهرا ش�ابا ويساعدنا عىل التخلص من جميع 
عامات الشيخوخة املبكرة.تقول طبيبة التجميل 
الهندية سارسينغ إن هناك 5 مواد غذائية مضادة 
 times of للش�يخوخة، وذل�ك لدى حديثها ملوق�ع

..india
زيت الزيتون

زي�ت الزيتون غني باألحم�اض الدهنية األحادية 
غر املشبعة وهو معروف جيدا بتأثراته املضادة 

لالتهاب�ات عىل جلدك وش�عرك، كما أنه يس�اعد 
عىل تحس�ن مرون�ة الجل�د ويجعله متماس�كا، 
ويساعد عىل تحسن ترطيب البرشة عىل املستوى 

الخلوي.
الشاي األخرض

تعم�ل مض�ادات األكس�دة املوج�ودة يف الش�اي 
األخ�رض الت�ي تس�مى بوليفينول ع�ىل محاربة 
عامات الشيخوخة، بما يف ذلك الخطوط الدقيقة 

والتجاعيد، وتضفي عىل برشتك توهجا طبيعيا.
الرمان

بخ�اف فوائ�ده املعروف�ة للقلب وعملي�ة الهضم 
والح�د م�ن الرسطان، تحت�وي تل�ك الفاكهة عىل 
فوائد جم�ة للبرشة، نظ�را لغناه�ا بفيتامن يس 
وبالبوريكاالجن الذي يساعد عىل إنتاج الكوالجن 

بشكل طبيعي، وتقليل الرضر الخلوي يف الجسم.
البطاطا الحلوة

تع�د تلك الخرضوات الجذرية اللذيذة غذاءا مضادا 
للش�يخوخة، فهي تحت�وي عىل نس�بة عالية من 
بيتا كاروتن والتي تتحول عند تناولها إىل الش�كل 
النش�ط لفيتام�ن A ال�ذي يس�اعد يف دع�م نمو 

الخايا وإنتاجها.
العسل

اس�تخدم العس�ل يف العديد من العاجات القديمة 
لع�اج األمراض وتحس�ن ملمس الجلد والش�عر 

وحماية اإلنسان من األمراض املختلفة.

ما هي متالزمة »بيتر بان«؟أطعمة مضادة للشيخوخة عليك تجربتها
ه�ل تتذكر عندم�ا كن�ا صغارا 
الخيالي�ة  القص�ص  وش�اهدنا 
حول الفت�ى الطائش بيرت بان؟ 
رغم أن هذه الشخصية محبوبة 
ج�دا؛ فإنه�ا تمثل ول�دا مزعجا 
وكس�وال يفض�ل أن يظل طفا 

إىل األبد.
أيام�ه  ويق�ي بي�رت ب�ان كل 
أصدقائ�ه،  م�ع  املغام�رات  يف 
ويتجاهل أهمي�ة التطور الذاتي 
والنمو. وجوه�ر قصة بيرت بان 
ه�ي أن�ه يرف�ض أن يك�ر، ويف 
الواقع فإن هذه الظاهرة لم تعد 
مج�رد قص�ة أطفال، ب�ل تعتر 
مشكلة نفسية تسمى متازمة 
بيرت بان.ويوضح الكاتب كريس 
باتل�ر -يف تقري�ر ن�رشه موقع 
 power( »ب�اور أوف بوزيتفتي«
أن  األمرك�ي-   )of positivity
عدم قدرة الش�خص ع�ىل بلوغ 
النض�ج العقيل والنم�و ليصبح 
م�ن  ه�و  مس�ؤوال؛  ش�خصا 
التوجهات التي باتت ش�ائعة يف 

أوساط جيل األلفية الجديدة.
أن  يعت�رون  ه�ؤالء  إن  حي�ث 

املس�ؤولية  وتحم�ل  النض�ج 
مس�ألة صعب�ة، تتضم�ن دفع 
الفواتر والذهاب للعمل بش�كل 
يومي، فيما يفضلون االنش�غال 
واالعتم�اد  الفيدي�و،  بألع�اب 
ع�ىل دع�م الوالدي�ن لهم.ويرى 
الكات�ب أن ه�ذا الس�لوك ب�ات 
يمثل مش�كلة حقيقي�ة، وهذه 
املتازمة تحظ�ى باهتمام كبر 

من علماء النفس واالجتماع.
ويوضح الكات�ب أن من يعانون 
من هذه املتازمة بش�كل عام ال 
ويفضلون  االلتزام�ات،  يحبون 

الت�رف كأطف�ال ال يتحملون 
أية مسؤولية. كما أنهم يعترون 
أن له�م الح�ق يف الحص�ول عىل 
كل ما يريدون�ه، ويتوقعون من 
العائل�ة واألصدق�اء دعمهم إىل 

األبد.
وربما تكون ق�د قابلَت رجا أو 
امرأة بش�خصية محرة، هؤالء 
الن�اس ال يحمل�ون أي�ة هموم، 
وامل�رح  بالطراف�ة  ويتمي�زون 
املستمر، ولكن مع مرور الوقت 
يتبن أنه�م يترفون بطفولية 

وعدم مسؤولية.

أوضح األكاديمي الرويس أريج توتوليان، 
مدير معهد باس�تور لبح�وث علم األوبئة 
واألحي�اء الدقيق�ة، س�بب وج�ود مناعة 
ل�دى بعض الناس ضد الف�روس التاجي 

املستجد.
ويش�ر األكاديمي يف مقابلة مع صحيفة 
»إيزفيس�تيا«، إىل أن�ه اتض�ح م�ن نتائج 
الدراس�ات الجاري�ة، أن وجود مس�توى 

ونس�بة  إنرتفرون-ألف�ا،  م�ن  مرتف�ع 
عالي�ة م�ن الخاي�ا الليمفاوي�ة يف الدم، 
وكذل�ك بع�ض امل�ؤرشات الجيني�ة، لدى 
بعض األشخاص، يجعلهم محصنن ضد 

الفروس التاجي املستجد.
ويضي�ف، اتض�ح أن املس�توى املرتف�ع 
إلنرتف�رون- ألفا، ال�ذي تنت�ج جزيئاته 
خايا منظوم�ة املناعة، ولها تأثر مضاد 
مب�ارش للفروس�ات، يخف�ض من خطر 
الجي�د للخاي�ا  اإلصاب�ة. وأن املس�توى 
الليمفاوي�ة، مش�ر إىل أن احتمال إصابة 
الش�خص منخف�ض، ويف حال�ة إصابته، 
س�وف يكون مس�ار املرض خفيفا. كما 
حدد الباحثون أليلن وقائين وآخر مهيئا 
لإلصاب�ة بامل�رض يف الجين�ات املش�فرة 

لاستجابة املناعية.

تعرف على آثار اإلجهاد
 المزمن في الصحة 

اشخاص يتمتعون بـ »حصانة« 
من كوفيد 19 ..من هم؟

اإلجه�اد ه�و اس�تجابة طبيعي�ة للمواقف 
الصعبة وعوامل التوتر املختلفة، ولدى أغلب 
الن�اس أصبح ج�زءا م�ن الحي�اة اليومية. 
الصحي�ة  املس�تويات  ب�ن  ف�رق  وهن�اك 
لإلجهاد، واإلجهاد املزمن؛ فاإلجهاد الصحي 
يعمل ع�ىل إنت�اج الهرمونات التي تس�اعد 
الجس�م ع�ىل الثب�ات، أم�ا اإلجه�اد املزمن 

فيبقي الجسم يف حالة تحفز مدة طويلة.
أوف  »ب�اور  موق�ع  ن�رشه  تقري�ر  ويف 
 )Power Of Positivity( بوزيتيفيت�ي« 
األمرك�ي، تق�ول الكاتب�ة الكيش�ا إيثان�ز 
إن اإلجه�اد املزم�ن يمك�ن أن ينج�م ع�ن 
االضطراب�ات العقلي�ة والظ�روف الصعب�ة 
والوظائ�ف ذات الضغ�ط الع�ايل واملش�اكل 

الشخصية وغرها من عوامل التوتر.
ويمك�ن أن ت�ؤدي ه�ذه املواق�ف إىل آث�ار 
جس�دية طويلة األمد تؤثر س�لبا يف الصحة 
البدنية والعقلية، ويبلغ األمر درجة اإلصابة 

بعدد من األمراض.

خبراء: اجهزة قياس االوكسجين 
في الدم التعمل جيدًا

الرفع الخاطيء للحموالت 
يهددك بتآكل مفصل الورك

ح�ذر خ�راء يف بريطانيا من أن أجهزة تس�تخدم لقياس نس�بة 
األكسجن يف الدم، ويعتمد عليها البعض الكتشاف الدالئل املبكرة 
عىل وجود انخفاض خطر يف مس�تويات األكس�جن لدى مرىض 

كوفيد-19، ال تعمل بشكل جيد مع أصحاب البرشة الداكنة.
وتق�ول هيأة الصح�ة الوطني�ة يف إنجل�رتا والوكال�ة التنظيمية 
لألدوي�ة ومنتج�ات الرعاي�ة الصحي�ة إن أجه�زة قياس نس�بة 
تقدي�ر  يف  أحيان�ا  تبال�غ  ق�د   »pulse oximeters« األكس�جن 

مستويات األكسجن.
وُينص�ح أي ش�خص لديه مخ�اوف حيال هذا األم�ر بالبحث عن 
التغ�رات التي تحدث مع مرور الوقت بدال من االعتماد عىل قراءة 

واحدة.
وتعت�زم هيأة الصح�ة الوطنية يف إنجلرتا إص�دار توجيه محّدث، 
تنص�ح فيه امل�رىض من األقلي�ات العرقية الس�وداء واآلس�يوية 
وغرهما باالس�تمرار يف اس�تخدام هذه األجهزة ، ولكن بعد طلب 

النصيحة من العاملن يف مجال الرعاية الصحية.

أبرز الخرافات وأغربها عن لقاحات فيروس كورونا

االفوكادو ثمرة »سحرية« .. تعرف على فوائدها

ال ي�زال العدي�د من الن�اس مرتددين يف أخذ اللق�اح املضاد 
لفروس كورونا، حيث يش�كل ت�داول املعلومات الخاطئة 

عنه خطراً يعيق جهود السيطرة عىل الوباء.
وانت�رشت من�ذ بدء حم�ات التلقيح الكثر م�ن الخرافات 
املتعلقة باآلثار الجانبية للقاح، ونستعرض أبرزها وفق ما 

.»The Health Site« نرش موقع
الخرافة األوىل: أنا أصبت ال أحتاج اللقاح

يعتق�د البعض أنه يف حال أصيب بف�روس كورونا فإنه ال 
يحتاج ألخذ اللقاح، لكن الدراس�ات تؤك�د أن تلقي اللقاح 

يمكن أن يوفر الحماية من مضاعفات الفروس الشديدة.
كم�ا أن مس�توى الحماي�ة الت�ي يت�م الحص�ول عليه من 
املناعة الطبيعية بعد اإلصابة بالفروس غر معروف، لكن 
العلماء يعتقدون أن اللقاح يوفر حماية أفضل من العدوى 

الطبيعية.
الخرافة الثانية: اآلثار الجانبية خطرة

إىل ذلك، وجدت دراس�ة حديثة أجرتها جامعة جوهانسرغ 
ومجلس أبحاث العلوم اإلنسانية يف جنوب إفريقيا أن %25 
من املس�تجيبن الذين لم يرغبوا يف التطعي�م، كانوا قلقن 

بش�أن اآلثار الجانبية. لكن يف الحقيق�ة، فإن معظم اآلثار 
الجانبية للقاح خفيفة. وتشمل الحمى الخفيفة، والتهاب 

الذراع، واإلرهاق، وعادة ما تهدأ بعد يوم إىل ثاثة أيام.
الخرافة الثالثة: تحتوي اللقاحات عىل رشيحة للتعقب

يف م�وازاة ذل�ك، انترشت خرافة لربما تك�ون األكثر غرابة، 
حيث تم الرتويج لنظرية املؤامرة بوجود رشيحة ميكروبية 

يف اللقاح لتعقب األفراد.
واكتس�بت ه�ذه األس�طورة زخم�اً عندما تمت مش�اركة 
مقطع فيديو عىل فيسبوك يظهر وجود رشيحة دقيقة عىل 

ملصق حقنة لقاح كورونا.
الخرافة الرابعة: التعجيل بتطويره جعله غر فعال

أما ه�ذه الخراف�ة فتتعلق بتطوي�ر اللق�اح برسعة كبرة 
ورب�ط ذل�ك بع�دم فعاليت�ه، إال أن ه�ذا كان ممكن�اً ألن 

تكنولوجيا اللقاح كانت قيد التطوير لسنوات عديدة.
 2-SARS-CoV ��وعندم�ا تم تحدي�د املعلومات الجينية ل
، كان الب�دء يف العملي�ة برسع�ة، حيث كانت هن�اك موارد 
كافية لتمويل البحث وس�هلت وسائل التواصل االجتماعي 

تجنيد املشاركن يف التجارب الرسيرية.

 س�واء كنت ال تس�تطيع أن تتخيل تن�اول الخبز املحمص أو 
رقائ�ق البطاط�س دون طبق جانب�ي م�ن »الغواكامويل« أو 
إضافة بعض رشائح األفوكادو إىل الخبز املحمص يف الصباح، 

فا أحد ينكر أن األفوكادو فاكهة لذيذة.
إال أن هناك فائ�دة لتناول األفوكادو حتى إن أكر محبيها قد 
ال يعرفونها، فهي مصدر جيد للبوتاس�يوم، وقد تس�اعد عىل 
 Eat this« تهدئ�ة آالم العضات، وفق تقرير ن�رش عىل موقع
Not that« .وأوضح اختصايص التغذية ليندس�اي وينغلر أن 
األفوكادو تحتوي عىل بوتاسيوم أكثر من املوز، ما قد يساعد 

يف تخفيف بعض تقلصات العضات.
ويف الواقع، تحتوي موزة واحدة متوس�طة الحجم، عىل 422 
ملليغرام فقط من البوتاسيوم، بينما يف ثمرة أفوكادو مماثلة 

الحجم، ستحصل عىل 690 ملليغرام من املعدن األسايس.
كم�ا تحتوي ثمرة األفوكادو متوس�طة الحجم عىل ما يقرب 
م�ن 12 ملليغرام�اً من فيتام�ن يس، والذي ت�م ربطه أيضاً 

بتقليل آالم العضات.
وكش�ف مقال ُنرش عام 2020 يف »Scientific Reports«، أن 
اس�تهاك لب األفوكادو قلّل بش�كل كبر من وقت اس�تعادة 

ضغط الدم االنقبايض بعد التمرين.
كذل�ك خفض وق�ت تعايف معدل رضب�ات القل�ب إىل النصف 

مقارنة بمجموعة تناولت دواء وهمياً.
وم�ع ذل�ك، يف ح�ن أن األفوكادو ق�د يكون نعم�ة للتمارين 
الخاص�ة ب�ك، إال أن�ه ال ي�زال يحتوي ع�ىل نس�بة عالية من 
الس�عرات الحراري�ة والدهون، لذلك إذا كن�ت تحاول إنقاص 
ال�وزن، فقد ترغب يف تناول حصة واحدة أو نحو ذلك يف اليوم 
لاستمتاع بأقىص فائدة من هذه اإلضافات اللذيذة إىل نظامك 

الغذائي. 

يتن�اول الناس خل التف�اح لفوائده الصحية حيث تش�ر بعض األدلة إىل أن 
تناول�ه كمكمل غذائ�ي يمكن أن يدعم صحتك فيم�ا يتناوله البعض بهدف 
إنق�اض الوزن، إال أن ه�ذه األدلة محدودة وال ي�زال الباحثون يعملون عىل 

فهمها.
ونظ�راً ألن العديد من فوائد خل التفاح قد تم تضخيمها بش�كل مبالغ فيه، 
فق�د يتناوله الناس أكثر مما ينبغ�ي، إال أن هناك أعراضاً بعضها خطر قد 

ال نعرفها عنه.

وقد يؤدي استهاك كميات صغرة من خل التفاح إىل حدوث بعض املشكات 
الهضمية رغم الحديث عن إنه يقلل الش�هية لألش�خاص الراغبن بإنقاص 

.»Eat this not that« الوزن، وفق ما نرش موقع
وأفادت دراس�ة عىل بعض األش�خاص الذي�ن تناولوه بأنه تس�بب بحدوث 

غثيان وعرس هضم بشكل ملحوظ لديهم.
إىل ذلك، قد يكون األشخاص املصابون بداء السكري قد سمعوا أن تناول خل 

التفاح قد يساعد يف إدارة مستويات السكر يف الدم.

لك�ن الباحثن أكدوا أن األدلة الحالي�ة ال تزال غر كافية لتقديم دليل قاطع 
عىل فعالية استخدام الخل ملرض السكري، لذلك من األفضل دائما العمل مع 

الطبيب للتوصل إىل خطة عاجية.
يف موازاة ذلك، قد يؤدي رشب خل التفاح إىل حدوث أرضار يف مينا األس�نان، 

ويؤكد العلماء أن املرشوبات الحمضية بشكل عام يمكن أن تؤدي إىل ذلك.
كم�ا، ينطب�ق ذلك عىل املرشوب�ات غر الصحي�ة مثل الص�ودا واملرشوبات 

الغازية بشكل عام.

خل التفاح ..مكمل غذائية يدعم الصحة 
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فقال: )أعوذ باهلل من جار السوء في دار إقامة، تّراك 
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زوروا موقعنا عىل شبكة االنرتنت

بريدنا االلكرتوين

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(

07722299319
07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

فازت طالبتان عراقيتان، يف مســابقة الطالب املرتجم للرشق األوسط، وشمال 
إفريقيا، التي تقيمها موسوعة ويكيبيديا، ومؤسسة أفكار بال حدود.

الطالبتان هما املوصليتان، رند عصام وعائشة زيد من كلية طب األسنان يف 
جامعة املوصل. وفازت الطالبة رند عصام باملركز األول يف النتائج النهائية، 

بدرجة 100%، كأفضل مرتجم مــن بني عدد كبري من طلبة الجامعات. 
وقالت رند ، إن » املرشوع ينفذ عىل مدار ســنتني، ويستهدف يف السنة 
األوىل طالب 4 جامعات عراقية، وهذا هو الجزء األول من املســابقة إيل 
حققت فيها درجة 100% ألفضل مرتجم، ويف السنة الثانية سيشمل 
طالب ست جامعات من دول أخرى يف املنطقة«. وأضافت رند، »أجريت 
اختباراً أولياً للقبــول وتأهلت للمرحلة الثانية، حيث كان علينا إكمال 

خمســة مقاالت مع تحريرها ونرشها عىل ويكيبيديا وكانت كل مقالة 
ُتقّيم عن طريق مدققني لغويني من مرشوع بيت الحكمة وكان وتقييمي 

100%«. وفازت الطالبة عائشة زيد باملركز الثاني الٔفضل محرر والسابع 
الٔفضل مرتجم بدرجة 90.05% يف ذات املسابقة.

وعائشــة من الطالبات املجتهدات، وهي طالبة يف كلية األســنان من جامعة 
املوصل، تبلغ من العمر 21 عاماً.

كشفت دراسة لعلماء يف جامعة بنسلفانيا 
األمريكيــة أن إزالة أرضاس العقل تعطي 
دفعاً هائالً لحليمــات املذاق. وذكر موقع 
»دييل ميل« عرب أحد التقارير العلمية التي 
الجامعة  الباحثني يف  بــأن  نرشها أخرياً، 
األمريكية املذكورة قاموا بإجراء اختبارات 
عىل براعم املــذاق لدى ما يزيد عىل 1200 
التخلص من أرضاس  ُبعيد  شخص، وذلك 
العقل وبعد مرور 20 سنة. وتبني لهم أنه 
عــىل الرغم من وجود فوارق بســيطة يف 
رصد املذاق بعد العمليــة مبارشة، إال أنه 
بعد عقدين من الزمن تفوق األفراد الذين 
خضعوا لعمليات إزالة أرضاس العقل عىل 
أقرانهم بنســبة 10% فيما يتعلق بتذوق 

األطعمة.
الذين ال أرضاس عقل  وكان األشــخاص 
لديهم أفضل يف التعرف عىل مذاقات الحلو 
واملالــح والكافيني واملرارة مــن الذين لم 
يمســوا بأرضاس العقل. ويقرتح العلماء 
مــرد ذلك إىل وجود أثر نــدب بعد العملية 

حول األنسجة إىل فائقة الحساسية.

عراقيتان تحرزان المركز األول في مسابقة ويكيبيديا 
للطالب المترجم في الشرق األوسط وإفريقيا

إزالة أضراس العقل تحّسن براعم المذاق

، درجات حرارة  أربع مدن عراقية  سجلت 
قريبة من 50 مئوية )نصف درجة الغليان( 
ما وضعها ضمن املناطــق األعىل بحرارة 

الطقس حول العالم.
وحلت املناطق العراقية وفق الرتتيب اآلتي: 
الدويل 48.5،  البــرة  البرة 49، مطار 
خانقني شمال رشقي دياىل 48.5، وقضاء 
بدرة يف محافظة وسط 48.2 درجة مئوية.

 ، أخرى  مناطق عربية  وســجلت تســع 

درجات حــرارة هي األعىل حــول العالم 
أيضاً من بينها دولة الكويت بواقع 8 مدن 
والســعودية بواقع منطقــة واحدة وهي 

)مطار امللك فهد( بالدمام 49.8 درجة.
ووفقاً ملوقع »إلدورادو ويزر«، الذي وضع 
ترتيب 15 مدينة هي األعىل حراً يف العالم، 
فإن 8 منها يف الكويــت، وأربع مناطق يف 
العراق، وحلت اململكة العربية الســعودية 

وإيران والربازيل كل منها بمدينة واحدة.

نصف درجة الغليان..
أربع مدن عراقية ضمن األعلى حول العالم

أصيبت املنظمــات املهتمة بالبيئة بصدمة بعد نرش مقطع مصور ألســماك من نوع 
»الســلمون«، يف مياه املحيط الهادئ، ويظهر عىل جسدها طفح جلدي وحروق. ونرش 

املقطع منظمة »ريفري كيرب« البيئية، غري الربحية، وتظهر أســماك السلمون وهي 
تحرتق تحت املياه، وتشري إىل أن الســبب ارتفاع درجات حرارة مياه املحيط، حيث 
بلغــت 70 درجة فهرنهايات أي ما يعادل 21 درجــة مئوية. وقالت املنظمة إنه تم 

التقاط الفيديو، يف 16 يوليو املايض، عىل نهر »ليتل وايت«، وهو جزء بطول 
19 مياًل من نهر كولومبيا يف والية واشــنطن األمريكية. ويف 

املقطع تظهر األســماك وعليهــا آفات حمراء 
وفطريات بيضاء انترشت يف جميع أنحاء 

جسدها، وبدأ جلد بعض األسماك يف 
الذوبان والتسلخ بسبب موجة الحر 
الشــديدة التي رضبت شمال غرب 
الهادئ يف الشــهر املايض،  املحيط 
ارتفاع درجة حرارة  مما تسبب يف 

النهر وذوبان جزء منه.

أسماك السلمون تحترق في مياه المحيط

توصلت دراسة اعتمدت يف تحليل ومتابعة النظام 
الغذائي ملــا يقرب من 40 ألف مشــارك يف البنك 
الحيــوي بربيطانيــا، إىل أن تنــاول الخرضوات 
والقهوة يوميا يقلل مــن خطر االصابة بفريوس 

كورونا »كوفيد-19.«
وقالت الدراســة التي نرشتها مجلة »نوترينتس« 
إن االســتهالك املعتاد لفنجــان واحد أو أكثر من 
بانخفاض خطر  القهوة يوميــا، كان مرتبطــا 
»كوفيد-19 »بنسبة 10 باملئة تقريبا،مقارنة بأقل 
من فنجــان واحد يف اليــوم«. وأضافت: »القهوة 
تحتوي عىل خصائص مضادة أللكسدة ومضادة 
اللتهابات،واستهالك القهوة يرتبط بشكل إيجابي 
بالعاملات الحيويــة اااللتهابية املرتبطة بخطورة 

كورونا والوفاة. كما أن التأثري املناعي للقهوة ضد 
كورونا معقول ويستحق مزيدا من البحث«.

وأوضحت الدراسة أن االستهالك اليومي ملا ال يقل 
عن 67.0 حصة مــن الخرضوات، يقلل من خطر 

اإلصابة بفريوس كورونا.
وأكــدت أن اللحوم املصنعة مثــل النقانق ولحم 
الخنزير كانــت مرتبطة بزيــادة املخاطر،والتي 
يعتقد الباحثون أنهــا تدين جزئيا بعوامل غذائية 

أخرى بدال من استهالك اللحوم نفسها.
وأضافت: »عىل الرغم من أن هذه النتائج تتطلب 
تأكيدا مســتقال، فإن االلتزام بسلوكيات غذائية 
معينة قد يكون أداة إضافية إلرشادات الحماية من 

كورونا الحالية للحد من انتشار هذا الفريوس«.

دراسة: تناول القهوة والخضروات يوميا
يقلل من االصابة بكورونا

الول مرة في التاريخ .. رؤيـة الضوء على الجانب االخـر من الثقب األسود

نقص حاد في إنتاج الرقائق يهدد صناعة السيارات عالميا

التقــط العلماء الضوء مــن الجانب اآلخر 
للثقب األســود، اللول مرة يف التاريخ، حيث 
قام العلماء باســتخدام تأثري مرتدد للضوء 
األسود، واستطاعوا رؤيته من  الثقب  حول 
الجانب االخر من الثقب.جاء هذا االكتشاف 
بعد أن فحص العلماء االشعة السينية التي 

تم إلقاؤها يف الكون بواســطة ثقب أسود 
هائل يقع يف منتصف مجرة أخرى ، عىل بعد 

800 مليون سنة ضوئية.
بدت االشعة السينية كما لو كانت تنعكس 
من الجانب اآلخر من الثقب األســود ، لكن 
مثل الثقوب السوداء تشتهر بتدمري الضوء 

أكثر من هذا الحدث غري عادي للغاية .
وأوضح ويلكينز: »الســبب الذي مكّننا من 
رؤية الضــوء هو أن الثقب األســود يقوم 
بتشــويه الفضــاء ، وثني الضــوء ، ولف 

الحقول املغناطيسية حول نفسه«.
وتم التنبؤ باكتشــاف الضــوء من الجانب 

نظرية  بواسطة  األســود  الثقب  من  االخر 
أينشــتاين للنســبية العامة ، لكن هذا لم 
يطبق ويشــاهد ابًدا ، بل بقي نظرية فقط 
، اىل ان جاء هذا االكتشــاف الذي يمثل املرة 
األــوىل التي يالحظ فيهــا ضوء مبارش من 

خلف ثقب أسود.

تلقى قطاع صناعة الســيارات انتكاســة 
كبرية؛ جراء نقص اإلمداد بأشباه املوصالت، 

مع تباطؤ اإلنتاج وتوقف املصانع.
الســيارات  صناعــة  رشكات  وحققــت 
والــرشكات املــوردة نتائج جيــدة فاقت 
لكنها  العام،  األول مــن  للنصف  التوقعات 
املوصالت  النقص يف أشباه  أن  إىل  أشــارت 

أعاق عملية اإلنتاج.
ومنذ نهاية العام 2020، أصبح من الصعب 
العثــور عىل هــذه الرقائــق اإللكرتونية 
الرضورية لتجميع السيارات. ومع معاودة 
املستهلكني رشاء السيارات، اضطرت رشكتا 
مرســيدس وبي إم دبليو لتعليق نشــاط 
العديد من مصانعهما موقتا، وحذرت رشكة 
جاغوار-الند روفر من أن النقص قد يؤدي 
إىل انخفاض مبيعاتهــا إىل النصف يف الربع 
الثالث من العام.وقالت فولكســفاغن ، إن 

املوصالت  أشباه  إمدادات  انقطاع  احتماالت 
»ازدادت يف قطاع« صناعة السيارات.

 وأوضح املدير املايل للمجموعة األملانية أرنو 
أنتليتــز: »نجحنا يف الحد مــن عواقب هذا 
النقص حتى اآلن، لكننا نتوقع تأثريات أكثر 

وضوحا يف الربع الثالث«.
ونتيجــة لذلــك، خّفضت فولكســفاغن 
توقعات مبيعاتها، فيما أغلقت رشكة فورد 

مؤقتا بعض مصانعها.
 مــن جانبها، أجلت رشكة نيســان إطالق 
ســيارة أريا الكهربائية بالكامل؛ بســبب 
مشكلة نقص الرقائق، لكنها لم تغري هدف 

مبيعاتها السنوية.
أما رشكة تيسال، التي يعوق إنتاجها نقص 
خصوصا،  واألحزمــة  الهوائية  الوســائد 
فصممت برامج الستخدام مكونات جديدة، 

كما قال رئيسها إلون ماسك.

ـف الفنان الغاني الصاعد أمواكو بوافو، برســم  ُكلِـّ
أوريجني«، ملركبة  ثالث لوحات عىل كبســولة »بلو 
اإلقالع »نيو شيبارد«، املقرر أن تنطلق يف مهمة رحلة 

ذهاب وعودة يف الخريف املقبل.
وأشــار موقع »آرتيس نت«، إىل أن البعثة التي تحمل 
عنوان »ســابأوربيتال تربتيك«، تشــكل جزءاً من 
الرشاكة بني رشكة »بلو أوريجني«، والربنامج الفني 
الجديد يف رشكة »أبليفت إيروسبايس«، الذي يرشف 

عليه جيل كالرك.
وعلق كالرك عىل الجانب الفني بالقول: »إن رسومات 
أمواكو املركبة عن النفس البرشية، تجعله الرؤيوي 
املثايل للتأمل يف معنى ما يجري، وما تبدو األمور عليه 

يف ما يتعلق بهذه اللحظة التاريخية«.
وأضــاف جوش هاينــز املدير التنفيذي املســؤول 
للربنامج، أن الهدف من برنامــج »أبليفت« الفني، 
خلق حوار من خالل جعــل الفضاء متاحاً ومرتبطاً 
بالتجارب البرشية. وقال يف بيــان: »للفنانني قدرة 
اســتثنائية عىل إثارة منظــورات جديدة، وتوضيح 
مسارات غري مألوفة. وإن عمق قوة لوحات أمواكو، 
ســتضفي جانباً آخر للقوة التي يدفع بها صاروخ 

)نيو شيبارد(«.

أمواكو بوافو يرسل 
أعماله الفنية للفضاء

منذ أكثر من ثالث ســنوات، ولد الطفــل املعجزة، 
لوسون لوندبريغ قبل أوانه، وتوقع األطباء أن يعاني 
الطفل من تأخر كبري يف التطور اإلدراكي. لكن والدته 
بدأت تشــهد تحوالً مفاجئاً يف طفلها بعد ســنتني، 
وهذا التحول خوله أخرياً االنضمام لجمعية »منسا« 
الدولية التي تضم أفراداً ذوي ذكاء مرتفع، وفقاً ملوقع 
»غوود نيوز« الكندي. ويف وقت سابق من هذا العام 
اكتشــفت األرسة أنه تعلم علم السمعيات بطريقة 
ما من تلقاء نفســه. حالياً، يعرف الطفل البالغ من 

العمر 3 ســنوات أعالم معظــم دول العالم. وفيما 
يتعلــم أطفال آخرون امليش يف عمره، فإن لوســون 
قادر عىل تســمية كل واليات أمريكا كذلك اسم 195 
دولة، وقد ازدادت مفرداته واهتمامه يف التعلم الفريد 
من نوعه إىل حد أن والديه قاما باختبار معدل ذكائه 
بشكل احرتايف. فحقق يف درجة اختبار الذكاء لجمعية 
»منســا« الدولية درجة 151. وباملقارنة، فإن معدل 
ذكاء العالم آينشتاين كان يقدر بني 170 و180 لكن 

يف وقت متأخر من عمره بكثري.

»الطفل المعجزة« يسّجل معدل ذكاء مرتفعًا

مع  املزارعني  وبخاصــة  املريون  يتعامل 
مياه النيل ونادراً ما نسمع عن رؤية أحدهم 
لتمساح، لكن وبحسب رواية أحد األهايل فإن 
تمســاح خرج من املياه، وظل يسري ملسافة 
100 مرت عىل األسفلت، ثم عاد إىل املياه، هكذا 
ظهر التمســاح بقرية ميت املخلص بمركز 
زفتــى بمحافظة الغربية، وأثار اســتغراب 

وخوف األهايل، فرؤية تمســاح هو أمر غري 
معتاد يف مر،  حيث أصبح حديث األهايل، 

الغواصني  بأحــد  اســتعانوا  وبعدها 
لتمشــيط املنطقة هنــاك، خوًفا من 
التمساح  طول  ويبلغ  مجدًدا.  ظهوره 
مــن 2 إىل 3 أمتار، وبعد أن خرج لثوان 

عىل الطريق، عاد مجدًدا إىل املياه.

خروج تمساح من النيل و األهالي في حالة رعب


