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الجيش األميركي يتمترس خلف »اتفاق العار« والمقاومة تتأهب
واشنطن ُتخلي مقارها استعدادًا لـ»التصعيد الكبير«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
الس�فري  ترصيح�ات  أثارته�ا  جّم�ة  مخ�اوف 
أدىل  الت�ي  تول�ر،  ماثي�و  الع�راق  يف  األمريك�ي 
به�ا مؤخ�راً بع�د جول�ة مفاوض�ات الح�وار 
االس�راتيجي، إذ ما زال القلق يساور العراقيني 
الحامل�ني ب�«دولة مس�تقلة بعيدة عن س�طوة 
االحت�ال ومحاوالت فرض الوصاية السياس�ية 

والعسكرية«.
ويف وق�ت س�ابق م�ن األس�بوع الح�ايل، رّصح 
تول�ر لع�دد من وس�ائل اإلع�ام املحلي�ة قائاً: 
»ذكرن�ا يف البي�ان الختامي اننا س�نقوم بتغيري 
وتش�كيل الق�وات االمريكي�ة يف الع�راق وه�ذا 
ال يعن�ي مغادرته�ا، قب�ل أن يس�تدرك بالقول: 
»ولكن تحويل مهمها من القتالية اىل استشارية 

تدريبية«.
ولم تخُل ترصيحات السفري من تناقضات أثارت 
انتب�اه الرأي العام، الس�يما تلميحاته بإمكانية 
شن هجمات جديدة عىل مواقع الحشد الشعبي 
وفصائ�ل املقاومة اإلس�امية، بقوله: »نحتفظ 

بالدفاع عن النفس عند الرضورة«.
ومن االس�تفهامات الت�ي أُثريت عىل ترصيحات 
تول�ر، هي كيف ل�«مستش�ارين ومدربني« كما 
تّدع�ي الحكومت�ان األمريكي�ة والعراقية، ش�ن 
هجمات »عند الرضورة«، والتي تتطلب بطبيعة 

الحال مقاتلني عسكريني متمرسني!
وتنط�وي ترصيح�ات الس�فري األمريك�ي، عىل 
اع�راف رصي�ح بطبيع�ة ق�وات ب�اده الت�ي 
س�تبقى يف الع�راق بموج�ب مخرج�ات الحوار 
االس�راتيجي، الت�ي ُذّيل�ت بتوقيع�ي الرئي�س 
األمريكي جو بايدن، ورئيس الحكومة مصطفى 
الكاظم�ي، خال الزيارة الت�ي أجراها األخري إىل 

واشنطن الشهر املايض.
ودح�ض تول�ر »مزاع�م« الحكومت�ني العراقية 
الع�ام  ال�رأي  »أوهمت�ا«  اللت�ني  واألمريكي�ة، 
بمجري�ات الح�وار االس�راتيجي، التي وصفها 
التواص�ل  مواق�ع  املدون�ني ع�ىل  م�ن  العدي�د 

االجتماعي ب�«اتفاق العار«.
ويف جانب آخ�ر من ترصيحات�ه، أعلن تولر عن 
إغ�اق القنصلية األمريكية يف محافظة البرصة، 
فيم�ا أرج�ع األس�باب إىل »الوض�ع األمن�ي يف 
املحافظ�ة اضاف�ة اىل التكالي�ف املادي�ة الت�ي 
كانت من ضمن العوام�ل التي بموجبها اتخذت 
واشنطن قرارها بعملية الغلق ما يعني ان اعادة 

االفتت�اح تتطلب انتف�اء اس�باب الغلق لغرض 
اتخاذ قرار اخر بشأن مستقبل تلك القنصلية«.

وتدع�م الترصيحات األمريكية، الس�يناريوهات 
التي وضعتها فصائل املقاومة اإلسامية، بشأن 
املساعي األمريكي الستخدام حكومة مصطفى 
الكاظم�ي، بغي�ة تحقيق بقاء عس�كري طويل 
األمد يف العراق تحت يافطة »التدريب واملشورة«.
وح�ذرت فصائ�ل املقاوم�ة العراقية م�راراً من 
التصعي�د عس�كرياً يف حال لم تنس�حب القوات 

األمريكية من العراق.
وفق ذل�ك يق�ول املحلل الس�يايس مؤي�د العيل 
ل�« املراق�ب العراقي«، إن »ترصيحات الس�فري 
األمريك�ي ُتمّث�ل تمهي�داً لاعت�داءات الت�ي قد 
تش�نها الواليات املتحدة عىل العراقيني، الس�يما 
بع�د أن منحته�ا حكوم�ة الكاظم�ي الض�وء 

األخرض للبقاء يف العراق«.
ويضيف العيل أن »حكومة الكاظمي ظلّت طيلة 
األش�هر املاضية تناور لتسويف القرار الربملاني 

الخ�اص بإخراج القوات األجنبي�ة«، الفتاً إىل أن 
»القرار الربملاني الذي حظي بدعم شعبي واسع، 
ألزم الحكومة بإخراج تلك القوات، إال أنها لجأت 

إىل الحوار االسراتيجي ملنع للمناورة«.
جدي�ر بالذكر أن مجلس النواب صّوت يف كانون 
الثاني من العام املايض، عىل قرار نيابي يتضّمن 
خمس�ة إج�راءات، بينه�ا مطالب�ة الحكوم�ة 
العراقي�ة بالعم�ل ع�ىل إنه�اء وج�ود أي قوات 
أجنبي�ة يف األرايض العراقي�ة، وإل�زام الحكومة 

بإلغاء طلب املساعدة من التحالف الدويل.
بينم�ا تدع�ي الحكوم�ة بأنها »نجح�ت« خال 
إب�رام  يف  االس�راتيجي،  الح�وار  مفاوض�ات 
اتف�اق يق�ي بانس�حاب »الق�وات القتالية«، 
التي ظلت طوال الف�رة املاضية تنفي وجودها 
من األس�اس، فض�ًا ع�ن إبقاء »مستش�ارين 
عس�كريني« وهم بطبيعة الحال ُيمّثلون »غطاًء 

جيداً لقوات االحتال«.
وكان املس�ؤول األمن�ي للمقاوم�ة اإلس�امية 

كتائ�ب حزب الل�ه أبو ع�يل العس�كري، قال يف 
تغري�دة نرشها مؤخ�راً، إن »مرسحية الخديعة 
الت�ي يج�ري اإلع�داد إلخراجه�ا ب�ني حكوم�ة 
)الفيس�بوك( والع�دو األمريكي ل�ن تنطيل عىل 

العراقيني«.
وأض�اف العس�كري أن »كاظمي الغ�در ووزير 
خارجيت�ه االنفصايل غري مؤهل�ني وال مؤتمنني 
لتحم�ل هك�ذا قضي�ة مهم�ة تم�س الس�يادة 
العراقية«، الفتاً إىل أن »التفجري اإلجرامي األخري 
يف مدين�ة الص�در والذي نف�ذ ب�أدوات أمريكية 
ل�ن ينج�ح بصناع�ة م�ربر لإلبقاء ع�ىل قوات 

االحتال«.
وتاب�ع: »إذا ل�م يعل�ن الع�دو رصاح�ة س�حب 
قوات�ه، ويت�م التأكد بعده�ا ميداني�اً من خال 
لجان برملانية وأمنية كفوءة، ستواصل املقاومة 
تصعي�د عملياتها ع�ىل كل مواقعه حتى خروج 
آخر جن�دي )ولن يحميه حينه�ا أحد من نريان 

املقاومة(«.

المراقب العراقي/بغداد...
والدف�اع  األم�ن  لجن�ة  كش�فت 
النيابي�ة، امس االربع�اء ، اىل تحول 
ق�رى بني صاح الدي�ن ودياىل ماذاً  

لعصابات داعش االرهابية.
وقال عض�و اللجنة، مه�دي آمريل، 
يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »الرشي�ط الح�دودي 
الرابط بني محافظتي دياىل وصاح 
الدين، تحول إىل ماذ آمن لعصابات 
النائمة«،  االرهابية  داعش والخايا 
موضح�ا أن »تل�ك املناطق اصبحت 

منطلقا الستهداف املدنيني والقوات 
األمنية«.

وأضاف أن »الحل للسيطرة عىل تلك 
املناطق هو ش�ن عمليات عسكرية 
لتنظيفه�ا وم�ن ث�م اع�ادة توزيع 
القطع�ات العس�كرية فيها والعمل 
عىل إعادة عوائل تلك القرى التي ما 

تزال مهجرة«.
العصاب�ات  »وج�ود  أن  اىل  ولف�ت 
اإلرهابي�ة يف تل�ك املناط�ق له تأثري 
كبري عىل األم�ن يف محافظتي دياىل 

وصاح الدين«.

المراقب العراقي/بغداد...
ح�ذر عض�و لجن�ة الثقاف�ة واإلعام، 
بش�ار الكيك�ي، ام�س االربع�اء، من 
»التس�قيط الس�يايس املبك�ر« قبي�ل 
موعد إجراء االنتخاب�ات عرب »جيوش 

الكرونية« التابعة ألحزاب سياسية. 
وق�ال الكيك�ي، يف ترصي�ح صحف�ي 
تابعته »املراق�ب العراقي« إن »ظاهرة 
تش�كيل الجي�وش االلكروني�ة ب�دأت 
تتس�ع بش�كل كبري خ�ال الس�نوات 
األخ�رية من قب�ل الق�وى السياس�ية 
واألح�زاب املتنفذة التي تحاول ترهيب 
بلبل�ة  وخل�ق  خصومه�ا  وتس�قيط 

ع�رب حس�ابات وهمي�ة«.  وأضاف أن 
ب�ات  املبك�ر  السياس�ية  »التس�قيط 
واضًح�ا الي�وم م�ن خ�ال الحم�ات 
التي تش�ن ع�ىل مرش�حني معينني او 
أحزاب معينة، عرب جي�وش الكرونية 
يرصف عليه�ا آالف ال�دوالرات يوميا، 
لكن س�اعة الصف�ر لتلك الحس�ابات 
الوهمية لم تنطلق بعد«.  وشدد عضو 
وزارة  تح�رك  »رضورة  ع�ىل  اللجن�ة 
الداخلية واألجه�زة املختصة لردع تلك 
الجيوش التي تحاول تأزيم املوقف عرب 
اإلش�اعات واألكاذيب الت�ي تعمل عىل 

بثها يف مواقع التواصل االجتماعي«.

قرى بين ديالى وصالح الدين 
تتحول مالذًا للدواعش

جيوش الكترونية تستعد لخوض 
معركة »التسقيط السياسي«

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
وضم�ن  س�ابقاتها،  ع�ن  مختلف�ة  عم�ل  بربام�ج 
الس�يايس  العم�ل  الحقيقي�ة يف  التغي�ري  مح�اوالت 
داخل العراق ولتصحيح ما افس�دته الكتل الس�ابقة، 
افصحت حركة »حق�وق« عن برنامجه�ا االنتخابي 
بش�كله الرسمي والعلني والذي س�تنتهجه يف الفرة 
املقبلة التي تتل�وا االنتخابات الترشيعية، فيما ركزت 

عىل جملة من امللفات ابرزها واهمها حفظ الس�يادة 
الوطني�ة واخ�راج الق�وات االمريكي�ة م�ن االرايض 
العراقية بشكل نهائي ومحتوم ودعم الحشد الشعبي 

وضمان حقوق عوائل الشهداء.
مراقبون للمش�هد الس�يايس العراقي اكدوا أن وجود 
»حقوق« سيكون داعما اساسيا ومهما لتطبيق قرار 
الربملان حول وجود االمري�كان وبالتعاون مع الكتلة 

الداعمة لهذا املرشوع.
واطلق�ت حرك�ة حقوق ش�عار »تؤخ�ذ وال تعطى« 
لحملتها االنتخابية اساسا لعملها السيايس يف املرحلة 
املقبلة، فيما وعدت بإصاح ما افسده االخرون خال 
السنوات السابقة. وتضم الحركة يف عضويتها وجوه 
جديدة مختلفة عن الوجوه السابقة التي ادارت الباد 

خال ال� 18 سنة املاضية. 

واك�د اعضاء الحركة خ�ال املؤتم�ر االنتخابي، عىل 
اتب�اع برنامج مهن�ي وموضوع�ي للمرحل�ة املقبلة 
التي تتبع االنتخابات واعان النتائج، مش�ريين اىل أن 
طرد االمريكان وحفظ السيادة الوطنية من اولويات 
العمل الترشيعي املقبل وفق رؤية الحركة وبعيدا عن 

األساليب التقليدية يف العمل السيايس.
تفاصيل اوسع صفحة 2

باخذ »الحق« ال بـ»اعطائه«  
تيار سياسي »فتي« يخوض غمار »تشرين« 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
تعان�ي الب�رصة منذ زم�ن بعيد م�ن ازمات ع�دة لعل 
ابرزه�ا ازمة املياه الصالحة للرشب دون أن تس�تجيب 
الحكوم�ات ملناش�دات أهايل املحافظ�ة وال للمنظمات 
اإلنس�انية الدولية,ولكثرة الضغوط واملناش�دات أقرت 
حكوم�ة الكاظمي اعتم�اد الجزء الثال�ث من مرشوع 
ماء الب�رصة األنبوبي »قناة البدع�ة« بتكلفة إجمالية 
تق�در ب�� 475 ملي�ون دوالر كمرحل�ة أوىل,ع�ىل ان  

تخص�ص 275 ملي�ون دوالر للعام املقب�ل 2022، من 
حساب االستثمار اإلضايف ضمن االتفاقية اإلطارية بني 
وزارة املالي�ة االتحادية ومؤسس�ة الصادرات الصينية 
)سينوشور(، خارج إطار االقراض املسمى عىل شكل 
ضمانات, واش�رطت الحكومة  تنفي�ذ رشكات وزارة 
املوارد املائية للمرشوع، اختصاراً للوقت وتقليا للكلف 

واالستفادة من الطاقات املتاحة لوزارة املوارد املائية.
الس�فري الربيطان�ي تدخ�ل يف االم�ر وط�رح رشك�ة 

بريطاني�ة لتنفيذ املرشوع ضمن الق�رض الذي قدمته 
ب�اده , فكانت رشكة باي ووتر التي تعد من الرشكات 
املفلس�ة والتمتلك سجل اعمال مماثلة لها , بل ان باي 
ووت�ر اقرض�ت 82 ال�ف باون م�ن اج�ل التقديم عىل 
امل�رشوع , وكالع�ادة املتبعة يف مش�اريع الع�راق فأن 
الرشك�ة االنكليزية دفع�ت عموالت لجه�ات حكومية 
عراقية م�ن اجل تنفي�ذ مرشوع تحلية مي�اه البرصة 
, واالغ�رب ان موظف�ي الرشك�ة  اليتج�اوز الس�بعة 

اشخاص .
البرصة ومعاناة س�كانها ليس�ت ع�ىل قائمة أولويات 
حكومة الكاظمي التي اس�تعانة برشكة فاشلة, فضا 
ان قيم�ة تحلي�ة مي�اه البح�ر يف قض�اء الفاو س�بعة 
ملي�ارات دوالر بحس�ب تخمين�ات رشكة استش�ارية 
نمساوية،, فضا عن تكلفة مرشوع مماثل يف االمارات 

مليار دوالر ... 

تفاصيل اوسع صفحة 3

شركة بريطانية »فاسدة« 
تمنع مياه الشرب عن اهالي البصرة 

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/خاص
اس�تبعدت لجن�ة العاق�ات الخارجي�ة 
النيابي�ة، امس االربع�اء، خروج القوات 
القتالي�ة االمريكية من العراق مع نهاية 
الع�ام الج�اري، فيم�ا ش�ككت بالنوايا 

االمريكية.
مخت�ار  النائ�ب  اللجن�ة  عض�و  وق�ال 
املوس�وي يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه 
»املراق�ب العراقي« انه »م�ن الرضوري 
عقد اجتماع للكتل  السياس�ية مع الوفد 
الذي زار واش�طن مؤخ�راً برفقة رئيس 
الكاظم�ي للح�وار  ال�وزراء مصطف�ى 

بش�أن خ�روج الق�وات القتالي�ة وذلك 
لغ�رض مناقش�ة االتفاق ال�ذي توصل 
الي�ه الوف�د بناًء ع�ىل ذلك الح�وار وآلية 

تطبيقه«.
واوض�ح املوس�وي، أن »االط�راف التي 
رحب�ت بمخرجات الحوار االس�راتيجي 
مع واشنطن، لديها مصالح مع امريكا«.
يش�ار اىل ان واش�نطن كانت قد حددت 
نهاي�ة العام الج�اري موعداً النس�حاب 
الق�وات االمريكي�ة من الع�راق بموجب 
االتف�اق االس�راتيجي ال�ذي عق�د بني 

الجانبني.

البرلمان يشكك بالنوايا االميركية
 في االنسحاب

الجيش اإليراني: الحرب اإلعالمية الغربية 
والصهيونية تمهد لمغامرة جديدة

عالقات بغداد وطهران والرئاسة 
االيرانية الجديدة
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المراقب العراقي/بغداد...
كش�ف النائ�ب أرش�د الصالح�ي ، امس 
األربع�اء، عن اك�رب عمليات فس�اد عرب 
الحواالت املالية إىل خ�ارج العراق يف عام 

.2020
وقال الصالحي يف بي�ان تابعته »املراقب 
العراق�ي« انه »لقد اندهش�نا من األرقام 
التي كشفتها وزارة التخطيط عن حجم 
اس�ترياد العراق للبضائ�ع يف عام 2020 
حيث بلغ 15 مليار دوالر فقط، فيما بلغ 
حجم الح�واالت العراقية إىل خارج الباد 
خ�ال ع�ام 2020 مبلغ ق�دره 40 مليار 
دوالر حس�ب م�ا اعلن�ه البن�ك املركزي، 
مم�ا يعني ان العراق قد ح�ول 40 مليار 
دوالر لغرض االس�ترياد وتس�لم بضاعة 

بقيم�ة 15 مليار دوالر فق�ط«، مبينا أن 
»ه�ذا يعني فقدان 25 مليار دوالر ينبغي 
كش�فها امام الرأي العام ف�وراً دون اي 

ت�ردد«.
وأض�اف ان »ضم�ان حق�وق املواط�ن 
العراق�ي والكش�ف عن الفس�اد هو من 
مس�ؤوليات الحكوم�ة العراقي�ة وع�دم 
التس�ر ملن تلطخت يده بهدر املال العام، 
ل�ذا يس�توجب ع�ىل الحكوم�ة التعامل 
بش�فافية وعدم االفراط بحقوق الشعب 

العراقي«.
يش�ار اىل ان الحكوم�ة كانت قد وضعت 
ذرائ�ع لرفع س�عر ال�دوالر منه�ا تقليل 
وتش�جيع  للخ�ارج،  العمل�ة  تهري�ب 
املستورد، اال ان الوقائع اثبت خاف ذلك.

المراقب العراقي/بغداد...
ايدت خلية االزم�ة النيابية، امس االربعاء، توصية وزارة الصحة بفرض الحظر 

الش�امل يف الباد.
وقال عضو لجنة الصحة والبيئة ومقرر خلية االزمة النيابية جواد املوس�وي يف 
ترصي�ح تابعته »املراقب العراقي« »نؤيد العودة للحظر الش�امل بس�بب امتاء 

املستش�فيات بمصابي فريوس كورونا، واالرتفاع املس�تمر لعداد اإلصابات«.
واضاف، ان »فرض حظر التجوال الشامل يف هذا الوقت مفيد جداً لقطع سلسلة 

تصاعد االصابات«.
يش�ار اىل ان وزارة الصح�ة اوصت ب�رضورة فرض حظراً للتجوال يس�تمر ملدة 

اسبوعني لتقويض عدد االصابات بفايروس كورونا.
يذكر ان عدد االصابات بالفايروس ارتفع ليسجل 13 الف حالة، بينما تراجع اىل 

12 الف يف االيام القليلة املاضية.

أخطبوط الفساد يبتلع »25« مليار 
دوالر »عبر الحواالت«

بعد ارتفاع االصابات بكورونا
تاييد نيابي العادة الحظر الشامل
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تغريدة

االعالمي الدكتور عالء مصطفى

   لي���س هناك اخس وانذل 
واحقر من مس���ؤول ينام 
عن أداء واجب���ه 4 أعوام 
ثم يس���تيقظ على صوت 
ليلبس  االنتخاب���ات  بوق 
ث���وب الغيرة والش���هامة 
فج���أة فيطع���م  فقي���ر 
ويبل���ط طري���ق ويتبرع 

بمحولة كهرباء!

التربية البرلمانية تناقش اضافة 10 درجات 
للمكملين في الثالث متوسط

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد رئيس لجنة الزراعة يف برملان 
إقلي�م كردس�تان عب�د الس�تار 
مجي�د، امس األربعاء، اس�تمرار 
عمليات التهريب يف منافذ اإلقليم 

الحدودية.
وق�ال مجيد، يف ترصي�ح تابعته 
إن�ه »كلما  العراق�ي«  »املراق�ب 
وصلن�ا ملرحلة االكتفاء الذاتي يف 
امل�واد الزراعية، فأن املس�ؤولني 
يتبع�ون  وه�م  التهري�ب  ع�ن 

كل  يخرب�ون  متنف�ذة  لجه�ات 
عم�ل من ش�أنه منع االس�ترياد 
الصعبة  العمل�ة  والحفاظ ع�ى 

وتشجيع املنتج املحيل«.
»املناف�ذ  أن  مجي�د،  وأض�اف 
بق�رارات  تلت�زم  ال  الحدودي�ة 
حكومة اإلقليم، ألنها باألس�اس 
تتب�ع جه�ات حزبي�ة وعائلي�ة 
وعش�ائر، ولي�س ل�وزارة املالية 
أو مجلس الوزراء س�لطة عليها 

إطالقاً«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت لجن�ة الرتبية النيابي�ة، امس 
األربعاء، أنها تناقش مع وزارة الرتبية 
جعل الق�رار يف ال�دور االول من عرش 

درجات.
وقال عضو اللجن�ة عباس الزاميل، يف 
ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« إن 
»اللجن�ة تتباح�ث م�ع وزارة الرتبية 
لجع�ل درج�ة القرار ع�رش للمكملني 
بال�دور االول للع�ام ال�درايس الحايل، 

اسهاما بنجاح اكرب عدد منهم«.
وأوض�ح، أن�ه »ح�ال التوص�ل لقرار 
نهائي بهذا الش�أن، فس�يفصح عنه 
عند اع�الن نتائج ال�دور االول للثالث 

املتوسط«.
وأض�اف الزام�يل، ان »اللجن�ة تتابع 
العملي�ة  اج�راء  الرتبي�ة  وزارة  م�ع 
االمتحاني�ة الوزاري�ة ملرحل�ة الصف 
الثالث املتوسط«، مؤكدا »وجود التزام 
عال بتطبيق االجراءات الوقائية ضمن 

املراكز االمتحانية كافة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أب�دت كتل�ة ب�در الربملاني�ة، ام�س 
األربع�اء، اس�تغرابها عى اس�تمرار 
الكاظمي  صمت حكومة مصطف�ى 
ع�ى االحت�الل الرتك�ي يف ش�م��ال 
الع�راق، فيم�ا اعتربته انه اس�تمرار 

لالحتالل.
وقال النائب عن الكتلة عدي شعالن، 
يف ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب 

صم�ت  »اس�تمرار  إن  العراق�ي« 
حكوم�ة مصطف�ى الكاظم�ي، عى 
االحت�الل الرتك�ي يف ش�مال العراق، 
يثري االستغراب والشبهات، خصوصاً 
ان ه�ذا االحتالل مس�تمر يف العدوان 
وقص����ف  الع�راق  س�يادة  ع�ى 
اراضيه، والتوغل والتوس�ع يف العمق 

العراقي«.
وبني شعالن ان »استمرار هذا الصمت 

الغريب من قبل الكاظمي وحكومته، 
يعني تمدد وتوس�ع االحتالل الرتكي 
يش�كل  وه�ذا  الع�راق،  ش�مال  يف 
خطورة ع�ى امن واس�تقرار العراق 
من الناحية السياسية واألمنية، لهذا 
الحكومة مطالبة بالتحرك والخروج 
م�ن الصمت النه�اء االحتالل الرتكي 
ب�كل الطرق املمك�ن له�ا، حتى وان 

كانت عسكرية«.

كتلة بدر: صمت حكومة الكاظمي على 
االحتالل التركي يثير الشبهات

املراقب العراقي/ بغداد...
ري�اض  س���ائرون  تحال�ف  عض�و  اك�د 
الص�دري  التي���������ار  أن  املس�عودي، 
انسح����ب م����ن السباق االنتخ����ابي 
ع�ى  ق�����درت�ه  ع�دم  بس�������بب 
اح������داث تغيي�����ر يف العملي������ة 

السياسية.
وقال املس�عودي، يف ترصيح تابعته »املراقب 
القادم�ة  »االنتخ�����اب�ات  إن  العراق�ي« 

س�تعمق م�ن مش�اكل الع�راق السياس�ية 
واالمنية واالجتماعية«، مضيفا أن »العملية 
بمتغ�ريات  تمض������ي  الس����ياس�ية 

كثرية«.
واوضح املس�عودي، أنه »من املهم ان تفيض 
االنتخابات اىل تغيي����ر بمس�ارات العملية 
السياسية«، مرجح�����ا »عدم وجود رؤيا 
حقيق�ة إلخ�������راج الع�راق م�ن املأزق 

الحايل«.

نائب عن سائرون: االنتخابات
 ستعمق مشاكل العراق

لجنة نيابية تشكو استمرار 
التهريب في منافذ كردستان

املراقب العراقي/ كركوك...
أعلنت مديرية االس�تخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، 
امس االربعاء، العثور عى مخبأ إلرهابيي داعش يضم اسلحة 

واعتدة متنوعة يف محافظة كركوك.
وقال�ت املديرية، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، 
إنه »بالتنس�يق مع قس�م اس�تخبارات املقر املتقدم للعمليات 
املش�رتكة يف كركوك، وبناء عى معلومات اس�تخبارية دقيقة، 
ح�ول وجود وكر لعصاب�ات داعش االرهابية يف وادي الش�اي 
بكركوك، تم مداهم�ة وتفتيش املكان من قبل قوة من ل٤٥ و 
ق�وه من ل ق خ / ٢«.واش�ارت املديرية اىل أنه »تم العثور عى 
مخبأ لعصابات داعش اإلرهابية، يحتوي عى احزمة ناس�فة 
عدد ٣، وعبوة عى ش�كل جل�كان ١٠ لرت، وعبوات الصقة عدد 
٣، فضال عن عبوة اس�طوانية ع�دد ١، وفتيل تفجري كوارتز ٣ 

مرت، باإلضافة اىل قداح تفجري عدد ١٠«.

نينوى.. الحشد يطلق عملية لمالحقة 
داعش وتأمين خطوط نقل الطاقة

املراقب العراقي/ نينوى...
أعلنت مديرية الحش�د الشعبي، امس 
االربعاء، انطالق قوة مش�رتكة بتنفيذ 
عملي�ة أمنية ملالحقة عن�ارص داعش 
محافظ�ة  يف  املطلوب�ني  م�ن  وع�دد 

نينوى، وتأمني خطوط نقل الطاقة.
وقالت املديرية، يف بيان تلقت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »العملي�ة 
انطلقت من ٥ محاور بمشاركة اللواء 
٣٣ واألقس�ام التابعة لقيادة العمليات 
املتفج�رات  مكافح�ة  م�ن  بإس�ناد 
والهندسة العسكرية ومقاومة الدروع 
والطبابة التابعة لهيئة الحشد الشعبي 
وقطع�ات الجيش وقطع�ات من فوج 

سوات نينوى«.
وأضافت أن »العملية تش�مل تفتيش�ا 
وتدقيق�ا أمني�ا يف ق�رى جن�وب غرب 
املوص�ل وتش�مل قرية الش�يخ يونس 
و قرية الحس�ينية وقرية اإلبراهيمية 
وقري�ة اللزاگة وقري�ة الدباچة، فضالً 
الطاق�ة  نق�ل  خط�وط  تأم�ني  ع�ن 
الكهربائي�ة يف املنطق�ة م�ن العمليات 

التخريبية للمجاميع االره�ابي�ة«.
وأوض�ح البي�ان أن »القوة املش�رتكة 
توزع�ت عى خمس�ة محاور رئيس�ة 
إلتم�ام الواجب املن�اط به�ا لتجفيف 
مصادر اإلره�اب الداعيش والبحث عن 

مطلوبني قضائياً«.

استخبارات كركوك تعرث 
عىل مخبأ لداعش 

ين
ألم

ط ا
شري

ال

في ميالد سيد العراق وقلبه .. 
نعي�ش ه�ذه األي�ام ذك�رى مي�الد منقذ الع�راق وحاف�ظ أرضه 
وعرضه وكرامته وس�يد العقل والحكم�ة والبصرية وصدى الحق 
لدين رس�ول الله ص املرجع األعى س�ماحة السيد عيل الحسيني 
السيس�تاني حي�ث ول�د قبل واحد وتس�عون عام يف التاس�ع من 
ش�هر ربيع األول عام ١٣٤9 للهجرة يف املش�هد الرضوي الرشيف 
يف أرسة علمي�ة معروف�ة ، والده هو العالم املقّدس الس�يد محمد 
باق�ر ووالدته هي العلوية الجليلة كريمة العالمة املرحوم الس�يد 
رضا املهرباني الرسابي وله يف النس�ب الطاهر من فطاحلة العلم 
والفك�ر والفضيل�ة ما ال يتس�ع املج�ال لذكره . لق�د إتفق رجال 
الح�وزة الديني�ة يف ثمانين�ات وتس�عينات القرن امل�ايض عى إن 
الس�يد السيس�تاني هو من أبرز عباقرة وتالم�ذة اإلمام الخوئي 

الراحل )قدس رّسه ( نبوغاً وعلماً وفضالً وأهلّية .
 وهو م�ن إرسة علوية طاه�رة جل ابنائها وابائها من أس�اطني 
العل�م والعلم�اء والحدي�ث ع�ن نش�أته ه�و الخ�وض يف بحر ال 
متناهي . لقد كان الس�يد السيس�تاني صمام أم�ان العراق أرضا 
وش�عبا فكلنا يتذكر األيام األوىل لس�قوط الصنم واحتالل القوات 
األمريكية للعراق وكيف كانت النجف األرشف ميزان هيبة الدولة 
وتل�ك الفتوى التي اصدرها س�ماحته بعدم ج�واز انخراط رجال 
الدين يف العملية السياسية أو تبوأهم أي منصب وظيفي يف الدولة 

 .
وم�ا كان لس�ماحته من حضور فاع�ل يف حس�م املواجهات مع 
الجي�ش األمريك�ي وقوات�ه الغاش�مة زمن رئاس�ة اي�اد عالوي 
للحكوم�ة إثر محارصتهم ألبن�اء )جيش املهدي( وقي�ادة التيار 
الص�دري يف الصحن العل�وي الرشيف . ال ينىس الش�عب العراقي 
ما كان للس�يد السيستاني من موقف 
بع�د  الطائفي�ة  الفتن�ة  وأد  خال�د يف 
تفج�ري مرق�د اإلماميني العس�كريني 
يف س�امراء حيث ن�ادى بوحدة العراق 
واألخوة والتالحم بني الش�يعة الس�نة 

الذي وصفهم بأنفسنا .
 من ذا ينىس خطب الجمعة التي كانت 
نرباس�ا ومنهجا ودليال ل�كل ذي عقل 
وبصرية وذل�ك الخطاب األبوي الراعي 
لكل العراقيني فلم يتحدث يوما بطائفية 
ول�م يدعوا يوما اال اىل العدل والعدال�ة واألخوة والوحدة ومحاربة 
الفس�اد واقصاء الفاس�دين حتى بح صوته واغلق األبواب بوجه 
كل ساسة العراق الذين باعوا دينهم بدنياهم وتهاووا يف حضيض 
الفس�ق والفس�اد والعمالة والخنوع . فيما كان س�ماحة السيد 
الس�يتاني يف مكتب�ه بتواضع�ه وزه�ده يف ذلك الزق�اق العتيق يف 
النج�ف األرشف محجة لكب�ار ق�ادة العالم والزعم�اء من األمم 
املتح�دة والفاتي�كان ف�ال رأي اال رأي�ه وال عقل يغل�ب عقله وال 

حكمة من دون حضوره وإستشارته فعنده القول اليقني .
 أخ�ريا وليس آخ�را ماذا نقول وأي يشء نق�ول عن فتوى الجهاد 
الكفائ�ي الت�ي قلب�ت موازي�ن الق�وى ومزق�ت اوراق الغ�رف 
املخابراتية يف البنتاغون واملوساد بصنيعتهم داعش اإلجرامي تلك 
الفت�وى العظيمة الخالدة التي انجبت جيش�ا عقائدي جرارا من 
ابطال الحشد الش�عبي املقدس الذي حفظ العرض وحرر األرض 
وابق�ى للدول�ة العراقي�ة هيبة وجوده�ا واس�تمرار بقائها رغم 
انف م�ن خطط ودّبر وم�ّول لداعش من ارب�اب البعث الصدامي 
واعراب الحقد والنفاق . . ولن ينىس العراقيون اآلالف املؤلفة من 
العوائل التي تأويها املرجعية وتعيلها ومن كل الطوائف . اليوم يف 
ذكرى ميالدك س�يدي وموالي ابا مح�د الرضا نبتهل اىل الله العيل 
القدير أن يحفظك س�يدي بعينه التي ال تنام وان يطيل عمرك لنا 
فأنت هيبتنا ووقارنا وعزّتنا وعنوان كرامتنا وانت يا س�يدي نور 
بصريتن�ا ومي�زان الحق فينا وص�وت العدل . انك يا س�يدي دليل 
كربيائنا وسنا الرشد فينا ولنا . اطال الله عمرك سيدي أبا وراعيا 
ومرجع�ا ومنق�ذا وأمال والحمد لل�ه رب العاملني وص�ى الله عى 

محمد واله الطاهرين .

إصبع عىل الجرح .. 

بدعم الحشد واخراج االميركان حقوق »تؤخذ وال تعطى«
اربعــون مــرشحــا يخــوضــــون غمـــار االنتخــــابـات بمنهـــــاج انتخــابي جــديـــد

املراقب العراقي/ احمد محمد...
بربامج عم�ل مختلفة عن س�ابقاتها، وضمن محاوالت 
التغي�ري الحقيقي�ة يف العم�ل الس�يايس داخ�ل الع�راق 
ولتصحيح ما افس�دته الكتل الس�ابقة، افصحت حركة 
»حق�وق« ع�ن برنامجه�ا االنتخابي بش�كله الرس�مي 
والعلن�ي وال�ذي س�تنتهجه يف الف�رتة املقبلة الت�ي تتلوا 
االنتخابات الترشيعية، فيما ركزت عى جملة من امللفات 
ابرزها واهمها حفظ الس�يادة الوطني�ة واخراج القوات 
االمريكية م�ن االرايض العراقية بش�كل نهائي ومحتوم 

ودعم الحشد الشعبي وضمان حقوق عوائل الشهداء.
مراقب�ون للمش�هد الس�يايس العراق�ي اك�دوا أن وجود 
»حقوق« س�يكون داعما اساس�يا ومهم�ا لتطبيق قرار 
الربملان ح�ول وج�ود االمري�كان وبالتعاون م�ع الكتلة 
الداعم�ة له�ذا املرشوع.واطلق�ت حركة حقوق ش�عار 
»تؤخ�ذ وال تعطى« لحملته�ا االنتخابية اساس�ا لعملها 
الس�يايس يف املرحل�ة املقبل�ة، فيم�ا وع�دت بإصالح ما 
افس�ده االخرون خالل السنوات السابقة. وتضم الحركة 
يف عضويتها وجوه جديدة مختلفة عن الوجوه الس�ابقة 

التي ادارت البالد خالل ال� ١8 سنة املاضية. 
واك�د اعضاء الحركة خالل املؤتم�ر االنتخابي، عى اتباع 
برنام�ج مهن�ي وموضوع�ي للمرحلة املقبل�ة التي تتبع 
االنتخابات واعالن النتائج، مشريين اىل أن طرد االمريكان 
وحفظ الس�يادة الوطنية من اولوي�ات العمل الترشيعي 
املقبل وفق رؤية الحركة وبعيدا عن األس�اليب التقليدية 
يف العم�ل الس�يايس.وبدوره، اكد رئيس الحركة حس�ني 
مؤن�س أنه »يح�ق أن نطرح انفس�نا كم�رشوع وطني 
مختلف يدافع عن الس�يادة والحياة والح�ق والكرامة«، 
الفتاً اىل أن جميع الكتل السياس�ية بمختلف مس�مياتها 
ومذاهبها مس�ؤولة عن تدمري البلد، فيم�ا بني أنه يبقى 

التعويل عى وعي الناخب العراقي ودوره يف التغيري«.
وق�ال مؤن�س، خ�الل املؤتم�ر الرس�مي لب�دء الحمل�ة 
االنتخابي�ة للحرك�ة، أن كتلتن�ا تنظر اىل ملف انس�حاب 
املحت�ل االمريكي م�ن العراق ، بانه ام�را محتوما عاجال 

وليس آج�ال، ولهذا ف�ان برنامجنا االنتخاب�ي يركز عى 
مرحلة ما بعد االنسحاب.

واش�ار اىل أنه يف ظل الوض�ع العراق�ي يف املرحلة املقبلة 

مط�روح ع�ى طاولتنا مي�زان العق�ل والعقي�دة واالمن 
اىل  اطمئن�ان  االجتماعي.كم�ا ووج�ه مؤن�س رس�الة 
مفوضية االنتخابات، مؤكدا دعمه اىل استقالليتها، فيما 

حذر من مش�اريع الف�وىض خ�الل االنتخابات.واعتربت 
عض�و الكتل�ة، ماجدة املحم�داوي، أن حرك�ة »حقوق« 
س�تمثل نقل�ة جدي�دة لالنتخاب�ات والعم�ل الس�يايس 

املقبل من خالل الدور الذي س�تلعبه س�يما يف املؤسس�ة 
الترشيعية وعملية اقرار القوانني. 

اما مثنى محمد وهو مرش�ح آخر عن الحركة، فقد شدد 

ع�ى أن م�ن اب�رز اولويات كتلته دعم الحش�د الش�عبي 
واخ�راج الق�وات االمريكية من االرايض العراقية بش�كل 
نهائي فضال عن دعم عوائل الش�هداء وتعديل الدس�تور 
وتقويم عمل السلطة الترشيعية، والتي وصفها بأنها لم 

تحقق املطلوب يف العمل الترشيعي حسب قوله. 
وش�هد العراق خالل ال� ١8 س�نوات املاضية سلسلة من 
الدمار والخراب عى مس�توى جمي�ع القطاعات األمنية 
والصحي�ة والخدمي�ة والطاق�ة والبنى التحتي�ة، نتيجة 
لتف�يش الفس�اد يف مؤسس�ات الدول�ة العراقية بس�بب 
املحاصص�ة السياس�ية الت�ي انتهجته�ا الكت�ل النيابية 
الت�ي تصدت للعمل الس�يايس يف البل�د، اضافة اىل حماية 
الفاس�دين سياس�يا وتوافقي�ا س�يما املنتم�ني اىل تل�ك 

االحزاب. 
وللحدي�ث ح�ول ه�ذا املوض�وع، اعت�رب املراقب للش�أن 
الس�يايس د.حي�در الربزنج�ي، أن »اي حركة سياس�ية 
او تي�ار جديد لدي�ه مجموعة من الربنامج التي يس�عى 
اىل تطبيقه�ا ع�ى وف�ق االمكاني�ات املتاح�ة يف العم�ل 
الس�يايس«، معتربا أن »تش�كيل حركة »حقوق« خطوة 
جدي�دة ومهمة يف العمل الس�يايس س�يما وان اعضاءها 
هم من الجدد ولم يتس�لموا أي منصب�ا تنفيذيا يف الدولة 
العراقي�ة ول�م تتلطخ ايديهم بالفس�اد امل�ايل واالداري«.

وقال الربزنجي، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« إن »هذه 
الكتل�ة تمثل ب�ادرة أمل للعراقيني جميع�ا ألن برنامجها 
االنتخابي هدف�ه ضمان حياة املواطن العراقي وأمنه وال 

يحتاج اىل سقف عايل«. 
واض�اف، أن�ه »بخص�وص ملف�ي حف�ظ الس�يادة فان 
ه�ذا امللف من املؤك�د أن يأخذ ثقلة يف الربمل�ان عرب كتلة 
»حق�وق« والكتل التي تحمل ذات ال�رؤى الوطنية والتي 
من ِشأنها حفظ الس�يادة العراقية خصوصا الكتل التي 
دعمت املرشوع لكنها عج�زت من تطبيق هذا القرار من 
قب�ل الحكومة بش�كل الزام�ي، وأن وج�ود كتلة حقوق 
س�يكون الداعم الق�وي الحقيقي لتطبيق ق�رار الربملان 

بخصوص الوجود االمريكي واالجنبي«.

منهل عبد األمري المرشدي 
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الخميس 5 آب 2021 العدد 2645 السنة الثانية عشرة

انخفضت أس�عار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدين�ار العراقي، يوم 
االربع�اء، يف البورص�ة الرئيس�ية بالعاصمة بغداد، وإقليم كردس�تان.
وق�ال مصدر، إن بورص�ة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد س�جلت، 
147800 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.وكانت بورصة الكفاح 
املركزية قد س�جلت خالل افتتاحه�ا ، 147900 دينار عراقي مقابل كل 
100 دوالر.وأش�ار اىٕل أن اس�عار البيع والرشاء شهد انخفاضا يف محال 
الصريف�ة باالٔس�واق املحلي�ة يف بغداد؛ حيث بلغ س�عر البي�ع 148250 
دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الرشاء 147250 دينارا لكل 100 دوالر 
امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر 
انخفاض�ا ايضا، حيث بلغ س�عر البيع 148100 دين�ار لكل 100 دوالر 

امريكي، والرشاء بواقع 147700 دينار لكل 100 دوالر.

انخفاض أسعار صرف الدوالر 
في بغداد و إقليم كردستان

انخف�ض س�عر خ�ام الب�رة الخفي�ف ، ليص�ل إىل 73 دوالراً، 
بالتزامن مع انخفاض اسعار سلة اوبك.

وس�جل س�عر خام الب�رة الخفيف املص�در آلس�يا 73 دوالراً 
للربميل بانخفاض بلغ 0.77 دوالرات وبنسبة تغيري بلغ %1.04 ، 
فيما انخفض ايضا خام البرة الثقيل إىل 67.53 دوالراً للربميل 

بنسبة تغيري بلغت %2.41.
وس�جل س�عر النفط الس�عودي الخفيف 72.81 دوالراً للربميل، 
فيما بلغ س�عر مزيج إيران الثقيل 68.00 دوالرا، ومزيج مربان 
اإلمارات�ي 72.52 دوالراً للربمي�ل، ومزي�ج س�هران الجزائ�ري 
72.37 دوالراً للربمي�ل، يف حني س�جل بون�ي الخفيف النيجريي 

71.24 دوالراً، وجرياسول االنغويل 70.96 دوالراً.

انخفاض خام البصرة الخفيف
االقت�صادي لليوم الثاني على التوالي

شركة »مفلسة« تفشل في تحلية مياه البصرة ..هدر لالموال دون نتائج
مشروع ينازع تحت وطأة الفساد

ع�ى ان  تخص�ص 275 ملي�ون دوالر 
حس�اب  م�ن   ،2022 املقب�ل  للع�ام 
االس�تثمار اإلض�ايف ضم�ن االتفاقي�ة 
اإلطاري�ة ب�ني وزارة املالي�ة االتحادية 
الصيني�ة  الص�ادرات  ومؤسس�ة 
)سينوش�ور(، خارج إط�ار االقرتاض 
املسمى عى شكل ضمانات, واشرتطت 
وزارة  رشكات  تنفي�ذ  الحكوم�ة  
امل�وارد املائي�ة للم�رشوع، اختص�اراً 
للوقت وتقليال للكلف واالس�تفادة من 

الطاقات املتاحة لوزارة املوارد املائية.
السفري الربيطاني تدخل يف االمر وطرح 
رشكة بريطانية لتنفيذ املرشوع ضمن 

الق�رض ال�ذي قدمت�ه ب�الده , فكانت 
رشكة باي ووتر التي تعد من الرشكات 
املفلس�ة والتمتلك سجل اعمال مماثلة 
له�ا , بل ان باي ووتر اقرتضت 82 الف 
ب�اون من اجل التقدي�م عى املرشوع , 
وكالع�ادة املتبع�ة يف مش�اريع العراق 
فأن الرشكة االنكليزية دفعت عموالت 
لجه�ات حكومي�ة عراقي�ة م�ن اجل 
تنفي�ذ م�رشوع تحلية مي�اه البرة , 
واالغرب ان موظفي الرشكة  اليتجاوز 

السبعة اشخاص .
البرة ومعاناة س�كانها ليس�ت عى 
قائمة أولويات حكومة الكاظمي التي 

اس�تعانة برشك�ة فاش�لة, فض�ال ان 
قيمة تحلية مياه البحر يف قضاء الفاو 
سبعة مليارات دوالر بحسب تخمينات 
رشك�ة استش�ارية نمس�اوية،, فضال 
عن تكلفة م�رشوع مماثل يف االمارات 
ملي�ار دوالر , فهدف الرشكة هو فقط 
جع�ل الحكوم�ة العراقي�ة توق�ع عى 
العق�د ثم تنس�حب بحجة ع�دم توفر 
بيئ�ة آمن�ة لتنفيذ امل�رشوع، وتلجأ إىل 

املحاكم لتغريم العراق مبالغ كبرية.
عض�و مجلس الن�واب عالي�ة نصيف 
طالب�ت ، رئيس اإلدع�اء العام بإيقاف 
إج�راءات تعاق�د وزارة البلدي�ات م�ع 
رشك�ة باي وات�ر عى م�رشوع تحلية 
مي�اه البرة، موجهًة أس�ئلة برملانية 
اىل وزي�رة البلديات ح�ول رأي الرشكة 
االستش�ارية به�ذا امل�رشوع وما هي 
املعاي�ري الت�ي ت�م بموجبه�ا اختي�ار 

الرشكة وآلية التموين .
وج�اء يف كتاب رس�مي وجهته نصيف 
اىل رئيس االدعاء العام : يرجى التفضل 
باملوافق�ة عى إيقاف أج�راءات تعاقد 
وزارة البلدي�ات واألش�غال م�ع رشكة 
)باي وات�ر( الربيطانية ملرشوع تحلية 
مي�اه البرة لح�ني التحقق من أهلية 

الرشك�ة وقدرتها ع�ى تنفيذ املرشوع 
راج�ني التفضل باملوافق�ة عى إيقاف 

اإلجراءات “.
وبه�ذأ االم�ر ي�رى املختص بالش�أن 
االقتصادي جاسم الطائي ,ان الفساد 
املتغلغ�ل يف وزارات الدولة وراء القبول 
برشكة بريطانية مفلس�ة ومقرتضة , 
فضال عن التكلفة العالية لتحلية مياه 
الب�رة الج�زء الثال�ث م�ن املرشوع 

ومبل�غ العق�د س�بعة ملي�ارات دوالر 
والقيم�ة الحقيقية هي ملي�ار دوالر , 
فضعف الحكومة الحالية وراء قبولها 
بإحال�ة م�رشوع تحلي�ة مي�اه البحر 
يف الب�رة اىل رشكة فاش�لة وخارسة 
والتمتلك أية خربة يف مجال تحلية مياه 

البحر .
وق�ال الطائ�ي يف اتصال م�ع )املراقب 
العراقي(: ان شلة كبرية من اللصوص 

)عراقي�ني وبريطاني�ني( باإلضافة اىل 
صاحب رشكة البعد الرابع، يضغطون 
لتمري�ر العق�د الوهم�ي ال�ذي يخص 
تحلي�ة مياه البرة وإحالته اىل رشكة 
)باي ووت�ر هولدنغ( الخ�ارسة، فهي 
الته�دف اقام�ة امل�رشوع وانم�ا تريد 
الحص�ول ع�ى العق�د والدفع�ة االوىل 
ث�م التنصل بحجج واهي�ة واللجوء اىل 
القض�اء, وتبقى معان�اة اهل البرة 

قائمة.
م�ن جهت�ه اك�د املخت�ص بالش�أن 

االقتصادي عبد الحس�ني الشمري يف 
اتصال م�ع )املراق�ب العراق�ي(: انه 
م�ا زال الفس�اد يتحكم يف مش�اريع 
الب�الد بظ�ل مافي�ات هدفه�ا الربح 
ع�ى حس�اب معان�اة اه�ل البرة , 
فبع�د ط�ول انتظ�ار تم ارس�اء عقد 
تحلي�ة مي�اه الب�رة لرشك�ة ب�اي 

ووت�ر  والت�ي حصل�ت ع�ى العق�د 
بضغوطات بريطاني�ة ودعم من قبل 
بع�ض املتنفذي�ن ,فاللس�ان امللح�ي 
وراء تقلي�ص كميات مي�اه الرشب , 
ورغ�م اعرتاض حكوم�ة البرة عى 
الرشكة الربيطانية اال ان االص���رار 

وراء  الحكومي 
ارس������اء 
املش����روع 
لتل�ك الرشكة 

, والعم�����ل 
ع  و ملش����ر با

متذب�ذب بس�بب 
ع�دم جدي�ة رشكة 

باي ووتر.

تعاني البصرة منذ زمن بعيد من ازمات عدة لعل ابرزها ازمة 
المياه الصالحة للشرب دون أن تستجيب الحكومات لمناشدات 
أهالي المحافظ���ة وال للمنظمات اإلنس���انية الدولية,ولكثرة 
الضغوط والمناش���دات أقرت حكومة الكاظمي اعتماد الجزء 
الثالث من مشروع ماء البصرة األنبوبي »قناة البدعة« بتكلفة 

إجمالية تقدر ب� 475 مليون دوالر كمرحلة أولى.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

عقد وزي�ر التخطيط خالد بت�ال النجم ، اجتماع�ا للجنة االمر 
الديوان�ي 55 الخاصة بانجاز م�رشوع الرقم الوظيفي ملوظفي 
الدولة كافة.واش�اد الوزير خالل االجتم�اع بعمل اللجنة خالل 
االش�هر املاضية، والنتائج املهمة التي توصلت اليها، عى الرغم 
من الصعوبات التي واجهت عملها، مشريا اىل ان مرشوع الرقم 

الوظيف�ي، يمثل اهمية كبرية للتنمية يف العراق، النه س�يعطي 
الحكوم�ة، صورة واضحة، عن تفاصيل الجس�د الوظيفي، وما 

يرتبط به من سياسة مالية.
وتاب�ع الوزير، ان التجربة العملية التي أُجريت عى دوائر وزارة 
الرتبية يف بغداد، اثبتت اهمي�ة املنصة االلكرتونية التي تتضمن 

بنك املعلومات الخاص بموظفي الدولة، مبينا ان رصف الرواتب 
س�يكون مرتبط�ا بهذه املنص�ة بعد اكتم�ال جمي�ع بياناتها، 
موجها بتوفري افضل الظروف لعمل اللجنة من اجل اس�تكمال 
مهامها، بجودة ودقة عالية، مشريا، اىل ان املرشوع سيتم ربطه 
بم�رشوع البطاق�ة الوطني�ة املوح�دة، لضمان دق�ة البيانات، 

والحصول عى بيانات بايومرتية للموظفني، مشددا عى وجوب 
نج�اح م�رشوع الرقم الوظيفي، لكي يتم التأس�يس لسياس�ة 
مالية سليمة، والعمل عى اعادة النظر بالكثري من االليات التي 
تحك�م الوظيفة يف العراق، ومن بينه�ا مراجعة قانون الرواتب، 

وسياسة التعيني.

التخطيط تتابع مشروع الرقم الوظيفي لموظفي الدولة كافة

الصالحي : فقدان 25 مليار دوالر من التحويالت المالية
 كش�ف النائ�ب أرش�د الصالح�ي ، ع�ن حصول 
عملي�ات فس�اد عرب الح�واالت املالي�ة إىل خارج 
الع�راق يف الع�ام 2020.وقال الصالح�ي يف بيان 
ورد ل�«املراق�ب العراق�ي«، أن�ه “لقد اندهش�نا 
م�ن األرقام الت�ي كش�فتها وزارة التخطيط عن 
ان حجم اس�ترياد الع�راق للبضائع يف عام 2020 
ق�د بل�غ 15 ملي�ار دوالر فقط، فيم�ا بلغ حجم 
الح�واالت العراقي�ة إىل خ�ارج البالد خ�الل عام 
2020 40 ملي�ار دوالر حس�ب م�ا اعلن�ه البن�ك 
املركزي”.واض�اف أن “هذا االمر يعني ان العراق 
قد حول 40 مليار دوالر لغرض االس�ترياد وتسلم 
بضاعة بقيمة 15 مليار دوالر فقط”، مش�ريا اىل 
“فق�دان مبلغ 25 ملي�ار دوالر، ينبغي كش�فها 

امام الرأي العام فوراً دون اي تردد”.
وأض�اف الصالح�ي ان “ضمان حق�وق املواطن 
والكش�ف ع�ن الفس�اد ه�و م�ن مس�ؤوليات 

الحكوم�ة، الت�ي عليها عدم التس�رت ملن تلطخت 
يده بهدر املال العام، لذا يس�توجب عى الحكومة 
التعامل بشفافية وعدم التفريط بحقوق الشعب 
العراقي”.هذا وكانت وزارة التخطيط، قد اعلنت 
األح�د امل�ايض، عن هبوط ح�اد يف االس�تريادات 
خالل العام 2020 مقارنة بس�نتي 2019-2018 

، عازية ذلك اىل تفىش وباء كورونا .
وق�ال املتح�دث الرس�مي لل�وزارة عب�د الزهرة 
الهنداوي، يف بيان ، ان “التقرير الذي أعده الجهاز 
املركزي لإلحصاء، أظهر أن إجمايل االس�تريادات 
لسنة 2020 للمواد الس�لعية واملنتجات النفطية 
بل�غ )15.4( ملي�ار دوالر أي ما يع�ادل )18.4( 
تريليون دينار عراقي، مس�جالً نس�بة انخفاض 
مقداره�ا )25.9%( ع�ن س�نة 2019 حي�ث بلغ 
 )24.8( يع�ادل  م�ا  أي  دوالر  ملي�ار   )29.9(

تريليون دينار”.

ارتفاع اسعار الذهب 
في االسواق المحلية

ارتفع�ت أس�عار الذه�ب »االجنب�ي والعراق�ي« يف 
االٔسواق املحلية .

وق�ال مص�در، إن ارتفاعاً طرأ، عى أس�عار الذهب 
يف أس�واق الجملة ب   ش�ارع النهر يف العاصمة   بغداد، 
مبين�اً أن املثق�ال الواح�د عي�ار 21 م�ن الذه�ب 
الخليجي والرتكي واالٔوروبي س�جل س�عر بيع بلغ  
372.5  ال�ف دين�ار، فيما بلغ س�عر الرشاء 367.5 

الفاً.
وأش�ار ، اىٕل أن س�عر بي�ع املثقال الواح�د عيار 21 
من الذهب العراقي س�جل ارتفاعاً بلغ 342.5 الف 
دينار، يف حني بلغ س�عر ال�رشاء 337.5 ألفا.وفيما 
يخص أس�عار الذهب يف محال الصاغة، فقد تراوح 
سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بني 375 
الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال 

الذهب العراقي بني 345 الفاً و 350 الف دينار.

أكبر الدول في احتياطيات 
الذهب للنصف األول

 من العام 2021
يف  ال�دول  كأك�رب  األمريكي�ة  املتح�دة  الوالي�ات  تربع�ت 
احتياطي�ات الذهب للنص�ف األول من الع�ام 2021، وفقا 
ملجلس العامل�ي للذهب.وأوضح املجل�س يف جدول له يضم 
100 دول�ة بأكرب الدول يف احتياطي�ات الذهب ان »الواليات 
املتح�دة احتلت الصدارة يف أك�رب احتياطي للذهب يف العالم 
خ�الل النصف األول من العام 2021 باحتياطي بلغ 8.133 
ألف ط�ن، يليها املانيا ثانيا بواق�ع 3.359 آالف طن، يليها 
ايطالي�ا ثالثا بواقع 2.451 الفي طن، ومن ثم جاءت رابعا 
فرنس�ا بواقع 2.436 ألفي طن«.وتابع ان »روس�يا جاءت 
خامس�ا بواق�ع 2.292 ألفي طن، وجاءت الصني سادس�ا 
وبواقع 1.948 الف طن، وجاءت س�ويرسا س�ابعا 1.040 
أل�ف طن، واحتلت اليابان املرتب�ة الثامنة بواقع 846 طنا، 
وج�اءت الهند تاس�عا بواقع 705 أطنان، وج�اءت هولندا 
عارشا بواق�ع 612 طنا«.عربيا جاءت الس�عودية باملرتبة 
األوىل ويف املرتب�ة 18 عاملي�ا ويف إحتياط�ي 323 طنا، يليها 
لبن�ان ثاني�ا ويف املرتبة 20 عاملي�ا ويف إحتياطي 286 طنا، 
يليه�ا ثالثا الجزائ�ر ويف املرتبة 26 عاملي�ا باحتياطي 173 
طن�ا، يليها ليبي�ا رابعا ويف املرتبة 34 عاملي�ا ويف احتياطي 
116 طنا، ومن ثم جاء العراق خامس�ا وباملرتبة 39 عامليا 
باحتياط�ي 96.3 طن�ا، يليه م�ر سادس�ا وباملرتبة 41 
عامليا باحتياط�ي 80 طنا، يليها الكويت س�ابعا وباملرتبة 
43 عامليا باحتياطي 79 طنا، يليها قطر ثامنا وباملرتبة 48 
عاملي�ا باحتياطي 56 طنا، ومن ثم جاءت اإلمارات باملرتبة 
التاس�عة و49 عاملي�ا باحتياطي 55 طنا، وج�اءت اإلردن 

عارشا وباملرتبة 53 عامليا باحتياطي بلغ 43 طنا«.

المالية النيابية:ال يمكن للوزارات اطالق 
التعيينات دون موافقة مجلس الخدمة 

أوضح عضو اللجن�ة املالي�����ة النيابية عبد 
الهادي الس�عداوي ، بش�أن توج����يه لجنته 
كتاب�اً لالدع������اء الع�������ام والنزاه�ة 
حول تعيين�����ات مخال�����فة لق���انون 

املوازنة.
وق�ال الس�عداوي يف تريح صحف�ي تابعته 

»املراق�ب العراقي«، إن “اللجن�ة املالية وجهت 
كتاب�اً لالدع�اء الع�ام والنزاه������ة لغرض 
يف  حصل�ت  تعيين�ات  بش����أن  التحقي�ق 
الع�ام 2019 والت�ي فيه����ا بعض املش�اكل 
القانوني�ة، وكذل�ك تعيين��������ات األج�راء 
يف بع�ض ال�وزارات التي اطلق�ت مؤخ�����راً 
له�����ذه  امل������ايل  الغط�اء  معرف�ة  دون 

التعيينات”.
وأض�اف، أنه “من املف�رتض ان يتوىل التحقيق 
يف ه�ذه القضية هو مجل�س الخدمة االتحادي 
كون�ه أصب�ح املس�ؤول ع�ن التعيين�ات كافة 
حيث ال يمكن لل�وزارات اطالق التعيينات دون 
موافق�ة مجلس الخدمة االتح�ادي وهذا ما تم 
التصويت عليه يف مجل�س النواب”.هذا وكانت 
اللجنة املالية النيابية ، قد وجهت كتاباً لالدعاء 
العام وهيئ�ة النزاهة بش�أن تعيينات مخالفة 

لقانون املوازنة.

البصرة تعلن توفير رواتب 30 ألف 
عامل بأجر يومي

أعلن�ت الحكوم�ة املحلية يف محافظ�ة البرة 
أق�ى جنوبي الع�راق ، توفري روات�ب 30 ألف 
عام�ل بأج�ر يوم�ي يعمل�ون لصال�ح القطاع 

العام.
وق�ال مدير مكت�ب املحافظ عم�اد عبد الخالق 

تعاون�ت م�ع  أطراف�ا عدي�دة  إن   ، العيدان�ي 
الحكوم�ة املحلية لتوفري روات�ب 30 ألف عامل 

بأجر يومي يف القطاع العام.
وأضاف أن الحكومة املحلية لم تس�تطع سابقا 
توف�ري رواتبهم ألس�باب تتعلق باالزم�ة املالية 
التي تس�ببت به�ا أزمة جائح�ة كورونا، فضال 
عن ع�دم رصف الحكوم�ة االتحادي�ة لواردات 

املنافذ الحدودية ملحافظة البرة.
وأشار العيداني إىل أنه، »بعد جهود من محافظ 
البرة أسعد العيداني هذا العام، تم تخصيص 

مبالغ مالية ل�30 ألف عامل بأجر يومي«.
وق�ال إن هناك أجراء يوميني يف عدد من الدوائر 
لم يتم تأمني رواتبهم لغاية اآلن بسبب اشكاالت 
فني�ة وادارية، مبينا أن فريق عمل تابع لقس�م 
التشغيل يف ديوان املحافظة عاد إىل وزارة املالية 
لحل تلك اإلش�كاليات وحس�م املل�ف من خالل 

توزيع الرواتب هذا العام.

الياسري : السياحة الدينية التقل 
اهمية عن النفط لكنها »خاسرة« 

اكد محاف�����ظ النج������ف االش���رف ل���ؤي الياس�����ري 
مش�اريع  ه�ي  املحافظ�����ة  يف  املتلكئ�ة  املش�اريع  اغل�ب  ان   :
وزاري������ة، مبين�ا : ان ال�وزارات ال تب������دي اي اهتمام بهذه 

املشاريع ».
وقال اليارسي: ان املستش�فى االمل�����اني ، عى س�بيل املثال ، كان 
مق����ررا ان يس�لم يف الع�ام 2013 ، لكن����ه م�ازال متلكئا حتى 

االن ».
واض�اف : ان هن�اك اهماال وع�������دم اهتم�ام بمحافظة النجف 
، رغ�م اهميته�����ا الديني������ة واالقتصادي�ة ، مش�ريا اىل :«ان 
الس�ياحة الدينية تع������ادل النفط ف���ي اهميته�ا لكنها مهملة 

بشكل كبري ».
يف  الديني�ة  الس�����ياحة  ان   »: النج������ف  محاف�ظ  واوض�ح 
النج�����ف تعد خاس������رة الننا نستهلك البن������ى التحتية ، 
دون ادام�������ة من قب����ل الدولة ، حتى ان الش�وارع والفنادق 
اصبح�ت يف وضع ال يلي�ق باملحافظة وس�مع��������تها ومكانتها 

الدينية ». 
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صحيفة: وزير بريطاني يواجه إجراءات قانونية بسبب توجيهات 
“تمييزية” بشأن فلسطين

هآرتس: الجيش تستر على قتله ستة فلسطينيين خالل العدوان على غزة

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت صحيفة “هآرتس”، النقاب 
يف  اإلرسائي�ي  الجي�ش  ت�ورط  ع�ن 
اس�تهداف س�تة مدني�ن، ل�م يت�م 
اإلع�الن عنه�م يف قطاع غ�زة، خالل 
العدوان األخ�ر منتصف أيار املايض، 
وذلك باس�تهدافهم بعدد من القذائف 
املدفعي�ة، من بينه�م رضيع ومراهق 
وأربعة آخرون. وبحس�ب الصحيفة، 

ف�إن الجيش اس�تهدف منزلهم وهو 
يعلم أنه ملدنين، يسكنون عىل الحدود 
الفاصلة، واكتف�ى بتربير فعلته بإنه 

حدث عن “طريق الخطأ”.
وأضاف�ت هآرت�س: “تس�ر الجيش 
ع�ن إهماله قتل س�تة فلس�طينين، 
ول�م يبلغ ع�ن الحادثة، ول�م يعاقب 
أي م�ن كب�ار الضب�اط”. وم�ن بن 
الضحايا، طفل عمره تس�عة أش�هر، 

وفت�اة )17عام�اً(، فضالً ع�ن ثالث 
نس�اء ورجل واحد وجميعه�م كانوا 
مدنين وغر مقاتلن، عىل حد وصف 

الصحيفة.
تح�ظ  ل�م  الحادث�ة  أن  إىل  ولفت�ت 
باهتمام إعالمي يف حينه، وأن الجيش 
اكتف�ى بالقول بعد ش�هرين ونصف 
من انتهاء العدوان بإنه “تعلم درس�اً 
مهني�اً”. ووفق�اً لش�هادات جمعتها 

الصحيفة، فإن العقوبات التي تدعي 
قيادة جي�ش االحتالل أنه�ا اتخذتها 
بحق الجنود، اقت�رت عىل إيقافهم 
املؤق�ت عن العمل، وم�ن ثم عادوا إىل 
مواقعه�م، يف حن ت�م االكتفاء بنقل 
قائ�د الكتيبة ملوقع تدري�ب، دون أن 
تتم معاقب�ة أي من الضب�اط الكبار 
املس�ؤولن عن الكتيب�ة التي ارتكتب 

الجريمة.

المراقب العراقي/ بغداد...
غاف�ن  الربيطان�ي،  التعلي�م  وزي�ر  يراج�ه 
ويليامس�ون، إج�راءات قانوني�ة بع�د إص�داره 
توجيهات تمييزية إىل املدارس بش�أن فلس�طن 

املحتلة.
وكشفت صحيفة” مورنينغ ستار” أّن مجموعة 
الحقوق “كي�ج”، التي تتخذ لندن مق�راً لها، قد 
اتهمت ويليامس�ون بفرض رقاب�ة عىل النقاش 
حول فلسطن وقالت يف دعوى قضائية ضده إنه 
يحاول الس�يطرة عىل الجدل ح�ول هذه القضية 

يف امل�دارس.
وبحس�ب م�ا ورد، فق�د كت�ب ويليامس�ون إىل 
مديري املدارس يف أي�ار يأمرهم بضمان “الحياد 

السيايس” بشأن الراع الفلسطيني- اإلرسائيي 
رداً عىل ما وصفه بالزيادة “املقلقة” يف الحوادث 
“املعادي�ة للس�امية” يف بع�ض امل�دارس، ولكن 
املجموعة الحقوقية أكدت أن رسالة ويليامسون 
التعب�ر  بأهمي�ة حق�وق  االع�راف  فش�لت يف 
السيايس وتكوين الجمعيات عىل “الرغم من أنها 

مغطاة بمخاوف بشأن معاداة السامية”.
وج�اءت مداخلته بعد توبيخ مئات الطالب إلبداء 
تضامنه�م م�ع الفلس�طينين رداً ع�ىل العدوان 
العس�كري اإلرسائي�ي األخ�ر ع�ىل قط�اع غزة 

املحارص.
ويف رس�الة س�ابقة التخ�اذ إج�راء للمراجع�ة 
القضائي�ة أُرس�لت ي�وم اإلثنن امل�ايض، جادلت 

الجماع�ة الحقوقي�ة ب�أن التوجي�ه يمي�ز ض�د 
الط�الب املس�لمن م�ن خ�الل ع�د ذك�ر “زيادة 
السلوك التمييزي تجاه التالميذ املسلمن من قبل 

أعضاء هيئة التدريس”.
وقال تقري�ر منفصل صادر ع�ن حملة “ميند”، 
يف  اإلس�الموفوبيا  محارب�ة  إىل  تس�عى  الت�ي 
بريطاني�ا إنه�ا تلق�ت 146 تقريراً ع�ن الطالب، 
الذين يواجهون إجراءات تدريبية يف املدارس منذ 

أيار.
وأف�اد تقري�ر الصحيفة ب�أن هناك ح�االت قيل 
فيه�ا للطالب أن رف�ع العلم الفلس�طيني يعادل 
اإلرهاب، حيث ادعى أحد املعلمن أن العلم يشبه 

الصليب املعقوف.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعت�رب كب�ر املتحدثن باس�م الق�وات املس�لحة يف الجمهورية االس�المية 
االيرانية العميد ابوالفضل شكارجي، الحرب االعالمية الغربية االخرة بدعم 
من الكيان الصهيوني وبعض الدول العميلة يف املنطقة، بانها حرب نفسية 

وتمهيد ملغامرة جديدة.
واشار العميد شكارجي اىل الضجيج االعالمي املفتعل من قبل بعض وكاالت 
االنب�اء الصهيوني�ة والغربية والس�عودية ح�ول عدم توفر االم�ن للمالحة 
البحري�ة يف مي�اه بح�ر عمان وق�ال: ان االنب�اء املتناقضة لبعض وس�ائل 
االعالم الغربية والصهيونية والس�عودية القاضية بانعدام االمن واختطاف 
الس�فن يف مياه املنطقة، انما تعد نوعا من الحرب النفسية وتوفر االرضية 

ملغامرات جديدة.
واض�اف: ان الق�وات املس�لحة للجمهوري�ة االس�المية االيراني�ة وضم�ن 
مس�اعدتها للعب�ور اآلم�ن للس�فن التجاري�ة فانه�ا تحظ�ى باحاط�ة 

استخباراتية كاملة وهي يف كامل الجهوزية تجاه اي تحركات مشبوهة.
وق�ال ان الق�وات البحرية املقت�درة للحرس الثوري والجي�ش االيراني عىل 
اس�تعداد لتقديم اي مس�اعدة وارس�ال وح�دات االغاثة يف ح�ال الرضورة 

والطلب من السفن االجنبية.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد املعارض البحريني راش�د الراشد، ان التغير قادم ال محالة يف البحرين، 
مش�را اىل ان نظ�ام آل خليف�ة يس�تخدم الس�جناء السياس�ين كورق�ة 
اس�راتيجية للضغ�ط ع�ىل املعارض�ة. ويف ظ�ل تصعي�د نظ�ام آل خليفة 
اضطهاده�ا للمعتقل�ن السياس�ين وتف�ي جائح�ة ف�روس كرون�ا يف 
الس�جون وعدم تقديم أي خدمات طبية، تسعى السلطات الخليفية لتنفيذ 
حكم اإلعدام بحق 12 بحرينيا معتقال، إضافة اىل معاناة عائالت املعتقلن، 
يبدو م�ن الرضوري اتخاذ مب�ادرة جديدة من جان�ب املعارضة البحرينية 

وتشجيعها املؤسسات الحقوقية و اإلنسانية لحماية معتقي الرأي.
ويف ه�ذا اإلط�ار قال الراش�د: »يس�تخدم آل خليفة لغة القس�وة والش�دة 
للتعامل مع الحركة الشعبية املطالبة بالعدالة وتحقيق اصالحات سياسية 
جدية يف العملية السياس�ية ويحتفظ بأعداد كبرة من املواطنن يف السجن 
به�دف معالج�ة االحتجاجات والتظاه�رات املطالبة بالحقوق السياس�ية 
.. وق�د قدم ش�عب البحرين وم�ن خالل قواه املعارض�ة تضحيات كبرة يف 
حركت�ه املطالب�ة بالتغير الس�يايس و ي�رزح اليوم اآلالف يف الس�جن عىل 
خلفية مش�اركتهم يف االحتجاجات«. ومىض قائ�ال: »أصبح ملف املعتقلن 
السياس�ين، املنطق�ة املهم�ة يف ملف الوض�ع القائ�م يف البحرين حيث أي 
حلحلة إلصالح الوضع الس�يايس يف البحرين فإنها بالرضورة سوف تنطلق 
م�ن ملف املعتقل�ن السياس�ين.. فال يمك�ن تحريك اي مل�ف يف محاولة 
اإلصالح اال من خالل اطالق رساح جميع الس�جناء الذين تم اعتقالهم عىل 

خلفية حركة االحتجاجات الشعبية املطالبة بالتغير السيايس«.

الجيش اإليراني: الحرب 
اإلعالمية الغربية والصهيونية 

تمهد لمغامرة جديدة

النظام البحريني 
يضغط على المعارضين بورقة 

السجناء السياسيين

اإلمارات ترفع سقف عالقتها بإسرائيل
 إلى مستوى »شراكة الجسد«!

المراقب العراقي/ متابعة
أدهش�ت اإلم�ارات حت�ى الع�دو الصهيون�ّي 
نفس�ه بحجم خيانتها وعمالتها، حيث أثارت 
قضية تبادل زرع الكىل البرشية بن إماراتين 
موال�ن للحكوم�ة وآخري�ن صهاين�ة موجة 
غضب واس�تنكار واس�ع، وس�ط ذهول كبر 
من وصول العالق�ات والتطبيع إىل حد التبادل 

بالدم واألعضاء مع العدو الصهيونّي القاتل.
وق�د تصاعدت خيانة أبو ظب�ي عرب ما يُعرف 
بالتطبيع م�ع الكيان املجرم، بع�د أن تحالف 
ح�كام اإلمارات م�ع أش�ّد الكيان�ات إجراماً 
واحتالالً تحت ذرائع واهية اصطدمت مع كل 
القيم اإلنس�انّية واألخالقّي�ة والدينّية، يف ظل 
تعزيز العالقات مع محتل األرض العربّية يف كل 
املجاالت الدبلوماس�ّية واالقتصادّية والعلمّية 
والتكنولوجّي�ة والطبّي�ة والثقافّي�ة والدينّية 

واإلعالمّية واالستخباراتّية والسياحّية.
ويف الحقيقة ذهب النظ�ام اإلماراتي أكثر من 
حد التعاون الش�امل مع الع�دو، عقب منحه 
السيطرة الكاملة عىل بعض املجاالت الحيوّية 
والحساس�ة يف الب�الد م�ا أدى إىل تغلغله فيها 
رغم خطورة ذل�ك، ومؤخراً تداول ناش�طون 
عرب مواقع التواصل االجتماعّي مقطع فيديو 
يوثق نق�ل ُكىل برشية بن االحتالل وأبوظبي، 
حيث ت�م تنفي�ذ 3 عملي�ات زرع كىل يف وقت 
واحد، ه�ي عمليتان يف األرايض الفلس�طينّية 
الت�ي تحتلها العصاب�ات الصهيونّية، وواحدة 
يف أبوظب�ي الداع�م الكب�ر لقتل�ة األطف�ال، 
تلقت خاللها شابة إرسائيلّية ُكلْية من متربع 
إمارات�ّي، يف حن حصل مواط�ن إماراتّي عىل 
ُكلْي�ة من متربعة إرسائيلّي�ة، ونفذت العملية 

بتعاون 3 مستشفيات تابعة للعدو.
ومن خ�الل تلك العملي�ات يب�دو أّن الجانبن 
اإلمارات�ّي والصهيون�ّي أرادا إرس�ال رس�الة 
واضحة للجميع بأنهما »جس�د واحد«، وذلك 
اس�تكماالً لنهج التعاون الكب�ر بن اإلمارات 
الخيان�ة  الباغ�ي، بع�د  والع�دو الصهيون�ّي 
العظمى التي ارتكبتها أبو ظبي بحق فلسطن 
والع�رب، والدلي�ل ع�ىل ذلك ما كتبه حس�اب 
»إرسائي�ل يف الخليج« التاب�ع لخارجية العدو 
حول أن ما أس�ماها »ثمار الس�الم« مبارشة 
من فلس�طن املحتلة تم نقل كلية إىل أبوظبي 
وم�ن أبوظبي إىل فلس�طن املحتلة حيث تمت 
زراعة 3 كىل منها 2 يف الكيان و 1 يف أبوظبي.
وقد مهدت العالقة املتنامّية بشّدة بن اإلمارات 
والع�دو الصهيون�ّي ملثل هكذا ح�دث، بعد أن 
ش�كال تحالفاً جديداً يزداد نمواً بشكل رسيع 
للغاية، حيث ذكر حساب »إرسائيل بالعربية« 
يف منش�ور مماث�ل تقريب�اً ملنش�ور خارجّية 

العدو أّن »ثمار السالم« بن الكيان العنرّي 
واإلم�ارات تف�وق الخيال، وأن ذل�ك اليوم هو 
ي�وم تاريخّي بفضل عمليات نق�ل الكىل التي 
تمت يف عملية لوجستّية دقيقة شملت العديد 
من الطواقم يف ش�تى ف�روع الصحة واإلدارة، 

وفقاً ملزاعم الحساب الصهيونّي.
غ�ر  اإلمارات�ّي  االنخ�راط  م�ع  وبالتزام�ن 
املس�بوق يف املش�اريع الصهيونّية اإلجرامّية، 
ع�رّب صحفي�ون وناش�طون حقوقي�ون عن 
رفضهم لتلك الخطوة التي انتقلت من خاللها 
اإلمارات من التطبي�ع إىل رشاكة الدم والتربع 
باألعضاء لألعداء الذين يحتلون أرضاً عربية، 
معتربين أن ذلك يمه�د الطريق أمام االحتالل 
الس�تغالل ال�دول العربية بش�كل أك�رب، وقد 
بّن آخرون أّن ح�كام اإلمارات قدموا مكافأة 
للصهاينة املحتل�ن عىل »جرائم الحرب« التي 
يس�تخدمونها ض�د الفلس�طينين والع�رب، 
بدءاً من االحتالل و تعذيب األرسى أو إس�اءة 
معاملته�م أو إعدامه�م، وم�روراً بالجرائ�م 
املوجهة ضد املدنين والتعدي عىل ممتلكاتهم 

الش�خصية وتهجرهم قرسّي�ًا، وليس انتهاء 
عند القتل والحصار واإلبادة الجماعّية.

ويف الف�رة األخ�رة قام�ت اإلم�ارات بتتويج 
خيانتها بش�كل مؤسف للغاية، حيث كشفت 
وس�ائل إعالم عاملّية حجم التعاون األمنّي مع 
تل أبي�ب، إضافة لحص�ول آالف اإلرسائيلين 
عىل الجنسّية اإلماراتّية، حيث تعمل أبو ظبي 
بكل ما أوتيت من ق�وة لتحقيق أحالم الكيان 
الغاش�م الذي يمثل عمق املصال�ح األمريكّية 
والغربّي�ة يف املنطق�ة، وق�د رشع�ت اإلمارات 
أبوابه�ا للصهاين�ة بش�كل كامل وس�اندتهم 
يف كاف�ة فعالياته�م ومش�اريعهم الخطرة، 
لدرج�ة أّن الصهاينة باتوا يش�عرون اآلن بأن 

اإلمارات تمثل »جنة جديدة« لهم.
وبم�ا أن أبو ظبي من خ�الل خطواتها القذرة 
ته�دف إىل أن تك�ون جزءاً مهم�اً من مرشوع 
»صفق�ة الق�ران« الهادفة لتصفي�ة القضية 
االحت�الل  لكي�ان  إرض�اءاً  الفلس�طينّية، 
العن�رّي وتحقيق�اً ألهداف�ه الت�ي تس�عى 
باعرافه للتوس�ع وتدمر العرب واملس�لمن، 

ش�ّدد مغردون عىل أن ش�عار »إنقاذ األرواح« 
ال�ذي رفعته اإلمارات والع�دو يف هذه الخطوة 
ال يمك�ن أن يغط�ي حقيق�ة أن هن�اك أرسى 
م�رىض ترك�وا للم�وت م�ن دون أّي ذن�ب يف 
سجون الكيان، ولن يجعلهم ينسون أن هناك 
مئ�ات األطف�ال ُقتلوا عم�داً بدم ب�ارد عىل يد 
العصاب�ات الصهيونّية يف فلس�طن، دون أّي 
محاسبة، فيما أوضح إعالميون خليجيون أّن 
اإلم�ارات لم تكتف بالتطبيع يف مجاالت كثرة 
م�ع الصهاينة، بل ذهب�ت أبعد من ذلك عندما 
دفعت مواطناً فيها للت�ربع بكليته لصهيونّي 
ق من  يحت�ل أرض�اً عربية ويس�كن بيت�ا رُسِ

فلسطينّي.
ويف الوق�ت ال�ذي انتقل�ت في�ه االم�ارات من 
الخيانة إىل رشاكة الجسد مع املجرمن، أشار 
إعالميون آخرون إىل أّن شعار »إنقاذ األرواح« 
ال�كاذب، ال�ذي أطلقته أبوظبي وت�ل أبيب، ال 
يعدو عن كونه »ش�عار مبتذل« لحرف النظر 
ع�ن األرسى وامل�رىض يف س�جون االحت�الل، 
الذي�ن ُترك�وا للم�وت م�ن دون أّي ذنب، ولن 

ينس�ينا أطفاالً ُقتلوا عمداً، ولن ينس�ينا أن يف 
سجون االحتالل 700مريض بينهم 300حالة 
مزمنة وأكث�ر من 10رسطان ترك�وا للموت، 
ولن ينسينا أن يف سجون بن زايد مئات -عرب 
ومواطن�ن- ب�ال تهم، امل�وت أرح�م لهم من 

تعذيب زنازين انفرادّية.
ُيذكر أّن اإلمارات يف األشهر القليلة املنرمة، 
احتفت ب� »الهلوكوست« أو اإلبادة الجماعّية 
الت�ي وقع�ت خ�الل الح�رب العاملي�ة الثانية 
وُقِت�ل فيها م�ا يقارب س�تة مالي�ن يهودّي 
أوروب�ّي ع�ىل ي�د النظ�ام الن�ازّي، ألدول�ف 
هتل�ر واملتعاونن معه، وفتحت مؤسس�اتها 
اإلعالمّي�ة للصهاينة بع�د أن افتتحت مدارس 
دينّي�ة لن�رش األف�كار واملفاهي�م الصهيونّية 
ومحاولة تغير مفاهيم وثقافة أبناء الشعب 
اإلماراتّي املعادي للكيان، كما فتحت فنادقها 
للسياح الصهاينة يف كافة أرجاء البالد إضافة 
للمطاع�م اليهودّية، بع�د أن تحولت إىل أرض 
تستقبل تجار املخدرات الصهاينة الفارين من 

األرايض الفلسطينّية املحتلة.

ظاهرة الخيانة تستفحل بين عيال زايد

المراقب العراقي/ متابعة...
نرشت منظم�ة العفو الدولي�ة تقريرا 
يرس�م ص�ورة قاتم�ة لواق�ع حقوق 
اإلنس�ان يف الس�عودية، مش�رة إىل أن 
اململك�ة الخليجي�ة قد كثف�ت »حملة 
حقوقي�ن  نش�طاء  ض�د  القم�ع« 
ومعارضن ورفعت وت�رة اإلعدامات، 
ملجموع�ة  رئاس�تها  انقض�اء  بع�د 

العرشين يف أواخر 2020.
الس�عودية  إن  »أمنس�تي«  وقال�ت 
اس�تأنفت مالحقتها »القاس�ية« ضد 
م�ن يجرؤون ع�ىل التعبر ع�ن آرائهم 
بحري�ة أو انتق�اد الحكوم�ة. وقال�ت 
منظم�ة العفو الدولية »أمنس�تي« إن 
الس�عودية ق�د كثفت »حمل�ة القمع« 
ض�د نش�طاء حقوقي�ن ومعارض�ن 

كما رفعت وترة تنفيذ أحكام اإلعدام، 
وذل�ك عقب انتهاء رئاس�تها ملجموعة 
وكان�ت   .2020 أواخ�ر  يف  العرشي�ن 
بالنف�ط  الغني�ة  الخليجي�ة  اململك�ة 
قد ترأس�ت قم�ة مجموع�ة العرشين 
خ�الل 2020، ونظمت قم�ة القادة يف 
نوفمرب/ترشين الثاني بشكل افرايض 
ج�راء تف�ي جائحة كوفي�د-19. ويف 

الس�ياق، كش�فت املنظم�ة ومقره�ا 
لندن، أن اململكة ومنذ تس�لمها رئاسة 
املجموع�ة، حاكم�ت وحكم�ت عىل أو 
صادقت عىل أحكام بحق 13 ش�خصا 
ع�ىل األقل بعد محاكمات »غر عادلة« 
أم�ام املحكم�ة الجزائي�ة املتخصصة، 
التي تأسست يف 2008 للنظر يف قضايا 

مرتبطة بمكافحة اإلرهاب.

المراقب العراقي/ متابعة...
أحي�ا اللبنانيون أم�س األربعاء، الذكرى الس�نوية 
األوىل النفج�ار مرف�أ بروت، فيما يعق�د يف باريس 

تزامنا، مؤتمر دويل تحت عنوان دعم لبنان.
دوالر،  ملي�ون   350 تجم�ع  أن  فرنس�ا  وتتوق�ع 
كمساعدات عاجلة للش�عب اللبناني، يف مؤتمر هو 

الثالث من نوعه منذ انفجار املرفأ.
وم�ن املتوق�ع أن يش�ارك يف املؤتم�ر، باإلضافة إىل 
الرئيس�ن الفرن�ي إيمانوي�ل ماك�رون واللبناني 
ميش�ال عون، رئي�س الواليات املتح�دة جو بايدن، 

واألمن العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتريش.

عبدالفت�اح  امل�ري  الرئي�س  أيض�ا  وسيش�ارك 
الس�يي، ومل�ك األردن عبدالل�ه الثان�ي، ورئي�س 
ال�وزراء العراق�ي مصطف�ى الكاظم�ي، ورئي�س 
املجلس األوروبي ش�ارل ميشال، ورئيس الحكومة 
اليوناني�ة، إضاف�ة إىل وزير خارجي�ة كل من أملانيا 
والنمس�ا وإيطالي�ا وإس�بانيا وبريطاني�ا وهولندا 
وبلجي�كا وكرواتيا وفنلندا، وصن�دوق النقد الدويل، 

وكذلك وزراء من السعودية واإلمارات وقطر.
وقال مراقبون لبنانيون، إن املؤتمر سيشكل ضغطا 
عىل املس�ؤولن اللبنانين من أجل اإلرساع بتشكيل 
حكوم�ة تضطل�ع بإصالح�ات عاجلة ب�ات لبنان 

بأم�س الحاجة إليها يف ظ�ل إنهيار مايل واقتصادي 
غر مسبوق تشهده البالد يف تاريخها.

ولق�ي أكث�ر م�ن 200 ش�خص مرعه�م وجرح 
يف  املس�اكن  آالف  ت�رضر  إىل  باإلضاف�ة  اآلالف، 
انفج�ار  يف   ،2020 آب   4 يف  اللبناني�ة،  العاصم�ة 
العن�رب 12 يف مرف�أ ب�روت، إثر تخزي�ن أطنان من 
م�ادة نيرات األمونيوم الخطرة عىل مدى س�نوات 

بظروف سيئة.
وتسعى فرنسا منذ ذلك الحن إىل »فرض الوصاية« 
ع�ىل لبن�ان إحياًء مل�رشوع قدي�م تس�عى باريس 

لتنفيذه، حسبما تقول مصادر لبنانية مختلفة.

السعودية تكّثف حملة القمع ضد الحقوقيين والمعارضين
 وترفع وتيرة اإلعدامات

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت الس�لطات الصحية األمركية، بضغط من 
الجن�اح اليس�اري للديموقراطي�ن، تمديد مهلة 
إخالء املستأجرين ملساكنهم حتى ترشين األول/ 
أكتوب�ر، مس�تندة يف ذلك إىل وج�ود مخاطر عىل 

الصحة العامة يف ظل جائحة كوفيد-19.
وكتبت روش�يل والينسكي، مديرة مراكز الوقاية 
من األم�راض ومكافحتها، وه�ي وكالة الصحة 
العام�ة الفدرالية الرئيس�ية يف الواليات املتحدة، 
أّن »ظه�ور املتحورة دلتا أدى إىل ترسيع انتش�ار 
الع�دوى يف الواليات املتحدة، ما ُيعرض مزيدا من 
األمركين لخط�ر أكرب، خصوص�ا إذا كانوا غر 

ملقحن«.
وأش�ارت إىل أّن هذا التمديد ملهلة عمليات اإلخالء 
»هو ال�يء الصحيح الواجب فعل�ه حتى يبقى 
الناس يف منازله�م وليس يف أماكن التجمع حيث 
ينترش كوفيد-19«. وسيستمر هذا التمديد حتى 

3 ترشين األول/ أكتوبر.
وحت�ى يف حال كانت هن�اك إمكانية للطعن بهذا 
التمدي�د يف املحكمة، فإنه »س�ُيتيح عىل األرجح 
وقتا إضافيا« لدفع أموال للمستأجرين خصصها 
الكونغ�رس يف ش�باط/ فرباير ملس�اعدتهم عىل 
دف�ع إيجاراتهم، بحس�ب م�ا ق�ال الرئيس جو 

بايدن.

شبح الطرد الجماعي يالحق المستأجرين األميركيين

اللبنانيون يحيون الذكرى األولى النفجار مرفأ بيروت
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بقلم/ عادل الجبوري
وزي�ر الخارجي�ة العراق�ي ف�ؤاد معص�وم، 
كش�ف مؤخ�رًا ع�ن زي�ارة صال�ح املرتقبة 
لطه�ران، وفيم�ا بعد زي�ارة رئي�س الوزراء 
مصطفى الكاظمي، بناء عىل دعوة رس�مية 
تلقاها من الرئيس االيراني الجديد بعد اعالن 
فوزه مبارشة قبل شهر ونصف، حيث كانت 
تل�ك الدعوة املبك�رة جًدا، اش�ارة عميقة اىل 
األهمي�ة الت�ي يوليها رئييس للع�راق، كجار 
تاريخ�ي، يرتبط مع ايران بقواس�م ثقافية 
ودينية مش�ركة، ومصال�ح متبادلة، فضاًل 
أنهم�ا يواجه�ان تحدي�ات ومخاط�ر  ع�ن 

متشابهة أو متماثلة.
 يف الواق�ع، اتس�مت العالق�ات العراقي�ة - 
االيراني�ة طيل�ة العقدي�ن املاضي�ن، بأنه�ا 
اتخ�ذت منح�ى تصاعدًي�ا ومس�اًرا واضًحا 
السياس�ية  والصع�د  الجوان�ب  بمختل�ف 
وأن  والثقافي�ة،  واألمني�ة  واالقتصادي�ة 

املش�اكل والقضاي�ا العالق�ة م�ن املراح�ل 
الس�ابقة، ال س�يما مرحل�ة ح�رب الثمانية 
أعوام، لم تش�كل عائًقا ام�ام تنامي وتطور 
مس�رة العالق�ات، انطالقا م�ن حرص كال 
الطرفن عىل اس�تثمار الفرص واملس�احات 
االيجابي�ة، ومن�ع االس�قاطات والتأث�رات 
الس�لبية للقضايا العالقة عىل ما هو ممكن 
ومت�اح، فضاًل ع�ن ذلك، فإن طه�ران كانت 
يف  الع�راق  بجان�ب  الوق�وف  اىل  الس�باقة 
الحرج�ة، والتحديات  الظروف االس�تثنائية 
واملخاطر الكربى، كم�ا حصل حينما اجتاح 
تنظيم »داعش« االرهاب�ي عدة مدن عراقية 
صيف عام 2014، اىل جانب الحضور االيراني 
الالفت يف مختلف مجاالت البناء واالعمار.         
 ويتفق كثرون عىل أن هناك ثالثة مستويات 
يف مل�فّ العالقات العراقية - اإليرانية، يتمثل 
املستوى األول بالتوافق والتفاهم واالنسجام 
يف الرؤى واملواقف والتوجهات يف اإلطار العام 

الش�امل، رغم وجود العراقيل واملعوقات من 
هنا وهن�اك. وقد برز ذلك واضحاً عىل صعيد 
التعاون والتنسيق يف محاربة اإلرهاب، سواء 
تنظي�م »القاع�دة« أو »داع�ش«، إذ إن دور 
إيران يف مس�اعدة العراق يف هذا الجانب كان 
محورياً وحاس�ماً يف كثٍر من األحيان، وهو 
م�ا أقر به الساس�ة واملس�ؤولون العراقيون 
قب�ل اإليراني�ن، ولع�ل الكث�ر م�ن االرقام 
والحقائ�ق املتداولة تؤكد ذل�ك، اىل جانب ما 
لم يتم الحديث عنه وتناوله يف وسائل االعالم 

ومن خالل املنابر السياسية.
عق�د  بوج�ود  الثان�ي  املس�توى  ويتمث�ل   
التوافق�ات  جان�ب  إىل  وإش�كاليات 
والتفاهمات، وهو ما يربز يف بعض األحيان يف 
امللّفات االقتصادية والتجارية واالستثمارية. 
تل�ك العق�د واإلش�كاليات غالب�اً م�ا يكون 
دوافعه�ا  بع�ض  كان  وإن  فني�اً،  طابعه�ا 
ومحركاتها سياسيًّا، وهي ال تؤّثر يف الثوابت 

واملب�ادئ الت�ي تس�تند إليه�ا ويتح�رَّك عىل 
ضوئها إيقاع العالقات ب�ن بغداد وطهران، 
كما هو الحال مع ملّف تصدير الغاز اإليراني 
إىل العراق واس�تحقاقاته املالية املتلّكئة عىل 
ال�دوام، حي�ث ان�ه يف مقابل حاج�ة العراق 
امللحة له لتوليد وانت�اج الطاقة الكهربائية، 
هن�اك دي�ون لطه�ران بذم�ة بغ�داد، وهي 
تش�كل أهمية كبرة ل�أوىل يف ظل العقوبات 
االقتصادي�ة الخانق�ة املفروض�ة عليها من 
قبل الواليات املتحدة االمركية وقوى أخرى.

بقضاي�ا  فيتمث�ل  الثال�ث،  املس�توى  أم�ا 
خالفية عالقة تعود جذورها إىل س�بعينيات 
وثمانيني�ات الق�رن امل�ايض، وه�ي ترتبط 
برسيم الحدود وتعويضات الحرب )1980-
األرسى  م�ن  تبق�ى  م�ا  ومص�ر   ،)1988
واملفقودين من الطرفن، فضالً عن مش�كلة 
الحص�ص املائية يف األنهار املش�ركة، وهي 
يف مجمله�ا قضاي�ا وملف�ات فني�ة رصفة، 

بي�د أن هن�اك جه�ات، تعمل وتتح�رك وفق 
أجندات معينة، غالًبا ما تس�عى اىل توظيفها 

واستغاللها سياسًيا بصورة سلبية.  
ولع�ل االتج�اه الع�ام، ه�و أن التفاهم�ات 
والتوافق�ات بن بغداد وطه�ران تغلب دوًما 
عىل االختالفات والتقاطعات، وما س�اهم يف 
ترس�يخ وتكريس هذا املنهج، ه�و التواصل 
املستمر بن الجانبن عىل أعىل املستويات، اذ 
ان مراجعة رسيعة ملس�رة الحراك السيايس 
والدبلوم�ايس، تكش�ف لنا الق�در الكبر من 
الزيارات املتبادلة التي قام بها كبار الساسة 
واملسؤولن من كال العاصمتن، فكل رؤساء 
الجمهورية ورؤس�اء الحكومات الذين تولوا 
زم�ام االمور يف العراق بعد ع�ام 2003 زاروا 
طه�ران، وكذلك فإن كل الرؤس�اء االيرانين 
زاروا بغ�داد، هذا فض�ال عن زي�ارات وزراء 
ومس�ؤولن بمختل�ف االختصاصات االمنية 
واالقتصادية والتجاري�ة والعلمية والثقافية 

والدينية.      
وبعده�ا  صال�ح،  بره�م  الرئي�س  وزي�ارة 
الزي�ارة املرتقب�ة للكاظمي لطه�ران، تعزز 
املنه�ج الصائب والصحيح ملس�رة العالقات 
االس�راتيجية املتين�ة ب�ن بغ�داد وطهران، 
الت�ي ش�دد عليها الرئي�س االيران�ي الجديد 
ابراهي�م رئي�يس قب�ل ش�هور من ف�وزه  يف 
الس�باق الرئايس، حينما زار العراق منتصف 
شهر شباط-فرباير املايض، كرئيس للسلطة 
القضائية، فما قاله ورصح به السيد رئييس 
م�ن بغ�داد، كان واضح�اً إىل حد كب�ر، ولم 
يحتم�ل تفس�رات وتأويالت مختلف�ة. هذا 
الوض�وح أش�ار إىل حقيقة الرؤي�ة اإليرانية 
للعالق�ات ب�ن بغ�داد وطه�ران، واملواق�ف 
والتوجه�ات اإليرانّية الثابت�ة حيال الواليات 
الس�ليمة  واملس�ارات  األمركي�ة،  املّتح�دة 
ملعالجة املشاكل واألزمات، وتطويق الفوىض 
واالضطراب يف املش�هد اإلقليمي العام، وهو 
ما عاد ليؤك�ده يف أول مؤتمر صحفي عقده 
بعد ف�وزه يف االنتخابات الرئاس�ية االيرانية 
التي جرت يف الثامن عرش من شهر حزيران-
يوني�و امل�ايض، وبالتأكيد س�يعيد التش�ديد 

عليه حينما يلتقي صالح وبعده الكاظمي.

بقلم/الشيخ محمد الربيعي 
 ] َيرَْفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم َدَرَجاٍت َو 

اللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبٌر [
ان التعليم رس�الة رشيفة ، و يف ذات الوقت هو مس�ؤولية 
ثقيل�ة ، و ان املقص�ود من�ه حفظ الفط�رة و تربية العقل 
و ش�حذ الهم�ة و اعداد الق�وة ، فان م�ن الواجب عىل من 
يتص�دى لهذه املهمة ان يقدره�ا و ان يوفيها حقها و يبلغ 
امانته�ا ، وان يعل�م م�ن يتصدى انه يف مح�ل ليس ليكون 
املوظف الذي يتقاىض الراتب فحسب بل هو صاحب رسالة 

عظيمة .
حي�ث ع�ىل املعلم تجاه متعلميه او االس�تاذ تج�اه تالميذه 
واجب يجب معرفته و االطالع عليه ، حتى يس�تطيع تأدية 

رسالته عىل اكمل وجه .
محل الشاهد :

فمن حق املتعلم عىل املعلم ان يحافظ له عىل صفاء الفطرته 
، و الفط�رة االس�الم ، ف�ال يلوثه�ا بالش�كوك و الظنون و 
التخمينات التي افرزتها وتفرزه�ا الثقافات خاصة ونحن 
نعيش زمن تلصق فيه القيم التافهة بمصطلحات سحرية 
رنانة تسوقها عىل انها هي الحضارة و التقدم و الحداثة .

اضاف�ة لذلك فأن عىل املعلم التع�اون مع اولياء االمور عىل 
تربي�ة متعلمي�ه بم�ا يفيده�م يف العاجل و االج�ل ، و هذا 
بطبيع�ة حال يكون عندما املعلم القدوة الصالحة املصلحة 
الت�ي تكون مثال للخر و الحق و العدل و العلم و االمانة و 

يشع منه االدب قبل العلم .
ايض�ا من الواجب عىل املعلم ان يكون متقن لحرفته ، كفئا 
يف تخصصه محبا ملادته و محبب�ا اياها للمتعلمن بمهارة 

و فعالية ملتزم بأخالق املهنة .
محل الشاهد :

ان عىل املعلم تحمل مسؤولية التواصل مع متعلميه ، عارف 
باختالف مستوياتهم نافذ بحكمته اىل و جدانهم ليستطيع 
اس�تحداث فيه�م القدرة ع�ىل التقدم املع�ريف و االبداعي و 
املوازنة بن نمو الفكر و الروح و العاطفة بشكل متكامل .

و كذلك عىل املعلم اتجاه متعلمية مسؤولية ايصال املعروف 
له�م و ابعاد اي منكر عنه�م قد يتوفر يف املواد املعروضة يف 

التدريس ان وجدت .
 كذل�ك تنبثق من تلك املس�ؤولية الس�ماح للمتعل�م بإبداء 
الراي و املناقش�ة ، و ان بدت هي معارضة ملا يطرح او انه 
قد يس�تقل بالرأي ، بم�ا ان املتعلم يكون طرحة منطقي و 

علمي و غر جديل .
ان من الرضوري عىل املعلم :

اوال :  ان يدرب متعلميه و يجعلهم يملكون املهارات الكافية 
التي تجعلهم اعضاء مشاركن يف املجتمع ال متفرجن .

ثانيا :  وان يعلمهم عىل التفكر العلمي الس�ببي الذي يبني 
النتائج عىل املقدمات عرب االستدالل السليم .

ثالثا:  و من هنا سينشئ الجيل القادر عىل التفكر املنطقي 
البناء الذي يتجاوز كل انواع التفكر االنغالقي و السطحي 

و التجزئي و الساذج .
من هنا كان الزاما رضوريا عىل املعلم ان يحس�ن استعمال 
االمثلة و ان يراعي الربط الس�ليم و املناس�ب و االمن بن 

املثال و املوضوع املدروس .
كذلك عىل املعلم ان ينمي روح الجماعة بن متعلمية و قيم 
املحبة و التعاون و االبتع�اد عن األنانية الفكرية او اعتزال 

املعلومة و االنفراد بها .
و كذلك عىل املعلم احرام الكرامة االدمية يف تلميذه و تفهم 

مواقفه و ميوله و اضواقه .
بالنتيجة هذه اش�ارات لبعض الحقوق التي كانت حارضة 

لدينا من الحقوق و هناك الكثر يطول رسدها .
املهم ان يعلم املعلم هو صاحب رسالة و ليس فقط موظف 

يتقاىض راتبا فحسب .
اذن ع�ىل املعل�م ان يق�رأ و يراجع ما هي الحق�وق التي له 
، وم�ا هي الواجبات الت�ي عليه ، لكي يبق�ى ضمن منهج 

الرصاط املستقيم .
نس�ال الله حفظ املعلم�ن وواملتعلمن..نس�ال الله حفظ 

العراق و اهله.

بقلم/إيهاب شوقي
من املفارقات املخزية والتي يندى لها الجبن 
أن يك�ون النف�اق ال�دويل به�ذه الفجاجة، 
حيث تق�ام املؤتمرات الت�ي تحمل عناوين 
»مس�اعدة لبن�ان« بمش�اركة وتنظيم من 
يح�ارصون لبنان ويقطع�ون الطريق عىل 

مساعدته الحقيقية والجوهرية.
وذات املفارق�ات الفج�ة واملخزي�ة تنطبق 
عىل سوريا، عندما يتم حصارها وتدمرها 
وإغراقها بالتكفرين بذريعة نيل الش�عب 
القم�ع  الس�وري حريت�ه وحمايت�ه م�ن 

والديكتاتورية املزعومة!
وبمد الخيط وصوال للجمهورية اإلسالمية، 
غ�ر  والعقوب�ات  الحص�ار  ف�رض  يت�م 
اإلنس�انية واالف�راءات، تحت بن�د تحرير 
 « »الثيوقراطي�ة  م�ن  اإليران�ي  الش�عب 
أن  رغ�م  لإلره�اب(،  الراع�ي  و)النظ�ام 
الجمهورية االسالمية حاربت وشكلت أكرب 
داعم ملحاربة اإلره�اب الذي رعته األنظمة 
املشاركة يف عقد مؤتمرات حقوق الشعوب.
وال ش�ك أن اليم�ن خ�ر ش�اهد ع�ىل هذا 
النفاق، حي�ث الع�دوان والتجويع وإدخال 
املرتزق�ة من كل حدب وص�وب تحت أعن 
املنظم�ات الدولي�ة والت�ي تس�اوي بينهم 
وبن مقاومة يمنية خالصة تسعى لتحرير 

أرضها ونيل استقاللها الوطني.
ال ش�ك أن القضية الفلس�طينية هي دليل 
دام�غ عىل بطالن القانون والعدالة الدولية، 
وع�ىل حماق�ة الرهان ع�ىل الغ�رب، حيث 
تخط�ت أك�رب جريم�ة يف الع�رص الحديث 
الس�بعن عام�ا دون ح�ل ودون تنفيذ أية 
قرارات اتخ�ذت يف ظل توازن�ات مختلفة ، 
وثبت أنها تسقط بتقادم التوازنات، لتبقى 
الق�رارات رهين�ة مي�زان الق�وة ال مي�زان 

العدل.
املؤسف أن التعمق يف التفاصيل يأتي بنتائج 
أكث�ر فجاجة وخزًي�ا، مثل ارته�ان القوى 
السياس�ية داخل البل�دان للغ�رب وتغليب 
مصالحه�ا عىل مصال�ح أوطانه�ا وتنفيذ 
اجندات االستعمار مهما حملت بنودها من 

خراب ودمار قد يلحق بها شخصيا.
وال يش�كل الوضع يف لبن�ان مصداقا فقط 
لهذه املفارقات املؤس�فة، ب�ل يعد نموذجا 
الفاس�دون  يعت�ي  حي�ث  له�ا،  صارخ�ا 
منص�ات الرشف لوصم الرشف�اء بالعمالة 
والتس�بب يف الخراب، رغ�م أن الخراب كان 

نت�اج فس�ادهم وارتهانه�م وانصياعه�م 
األعمى ملشغليهم.

وحيث يت�م الحديث عن الس�يادة اللبنانية 
من مقار س�فارات خارجي�ة تعترب مجرد 
تنوي�ع التع�اون لك�ر الحص�ار ارتهانا 

واخراقا!
م�ا يح�دث يف لبن�ان ق�د تخط�ى نط�اق 
االزدواجية إىل نط�اق العبث وتحولت نذره 
من نطاق األزم�ة إىل نطاق الفوىض، والتي 
تتزامن معها عدة إجراءات نراها مخططة 
ويمك�ن  للصدف�ة،  تزامنه�ا  يخض�ع  وال 

رصدها كما يي:
1- تنظي�م فرنس�ا ملؤتم�ر دويل م�ن أجل 
)مس�اعدة لبن�ان(، بالتع�اون م�ع األم�م 
املتحدة، وجعل�ه متزامنا مع الذكرى األوىل 
النفجار مرفأ ب�روت، يوحي بعدة دالالت، 
وهي أن االنفج�ار ومالبس�اته والدعايات 
املصاحبة له ومحاوالت توظيفه سياس�يا 
ه�ي املناخ املحي�ط باملؤتمر وال�ذي يحكم 
رشوط املساعدات واالنقاذ، وهو ما يحمل 
تداخال وخلطا بن أسباب حقيقية متعلقة 
بالفس�اد وتغلي�ب الطائفي�ة السياس�ية، 
ودعاي�ات وفربكات أرادت ح�رش املقاومة 
واس�تهدافها، وذل�ك بغ�رض الضغط عىل 
املقاوم�ة وانت�زاع تن�ازالت منه�ا مقاب�ل 

اإلنقاذ واملساعدة للبالد.
ناهيك عن أنه يثر الش�كوك يف أن االنفجار 
كان متعم�دا لتدش�ن الوض�ع الراهن وما 

يخطط له من مآالت.
الط�رح، ب�روز دع�وات  2- ويؤك�د ذل�ك 
مش�بوهة للتظاهر بالتزام�ن مع الذكرى، 
وبالتزام�ن م�ع املؤتم�ر، وه�ذه الدعوات 
وموظف�ة  مخطط�ة  دعاي�ات  حمل�ت 
منه�ا  والغ�رض  املقاوم�ة،  الس�تهداف 
مع�روف، وهو اس�تفزاز املقاوم�ة وجرها 
لتوت�رات أمني�ة من جه�ة، ورب�ط األزمة 
واملساعدات بس�الح املقاومة وهو العنوان 

الجوهري لالستهداف من جهة أخرى.
3- تزام�ُن »كمن خلدة«، مع هذه األحداث 
واس�تباق التظاهرات واملؤتمر الدويل، يؤكد 
أن أمري�كا وذيولها اإلقليمية لن تتخىل عن 
مخط�ط الفتن�ة، وأن اس�راتيجية الصرب 
الت�ي اتبعته�ا املقاوم�ة نجحت يف كش�ف 
املخطط�ات وأغراضه�ا وأدواتها وأطرافها 
وإخراجه�ا من نط�اق التريبات إىل أرض 
الواقع، وهو انجاز يحس�ب للمقاومة رغم 
األلم ومرارة الصرب التي تعيش�ها املقاومة 

وأنصارها.
والس�ؤال هنا، هل مش�كلة لبنان تنحرص 
يف توصيف البن�ك الدويل لأزمة االقتصادية 
املتس�ارعة والتي اعتربها من بن األسوأ يف 

العالم منذ العام 1850؟
وه�ل الح�ل هو م�ا ذكره مص�در يف قرص 
اإلليزيه بأن�ه »مع تدهور الوضع يف لبنان، 
تق�ّدر األمم املتحدة بأكث�ر من 350 مليون 
يتيع�ن  الت�ي  الجدي�دة  الحاج�ات  دوالر 

االس�تجابة له�ا يف مج�االت ع�دة تحدي�داً 
الغ�ذاء والتعليم والصحة وتنقية املياه«، أم 
أن األزمة هي اس�تهداف هذه الدول للبنان 
لتغير وجهه العروبي املقاوم وإلحاقه كليا 
باملعسكر الصهيو- أمريكي، لتأمن الطوق 
اإلرسائيي، وإم�ا ذلك وإما التهديد بالحرب 
وف�رض الحصار والتجويع وتفتيت الداخل 

وتقسيمه ورعاية الحرب األهلية؟
أليس الحل هو الحوار الداخي الوطني دون 
رهان�ات خارجية للحفاظ عىل مكتس�بات 
لبنان بفض�ل املقاومة وصناع�ة معادالت 
ال�ردع، واس�تثمار ف�رص التنوي�ع بم�ا ال 
يس�مح باالبتزاز، والتوافق الداخي لخدمة 
الجمي�ع والخروج من مناخ الكراهية ونذر 

االشتباكات؟
بنظرة بسيطة عىل الوضع اإلقليمي والدويل 

يمكن استنتاج الكثر من األمور:
- ترصيح »نفت�ايل بينيت« بأنه »يجب عىل 
اإليرانين أن يفهم�وا أنه ال يمكن الجلوس 
بكل راحة بطهران وإشعال الرشق األوسط 
ب�أرسه من هن�اك، فهذا األمر ق�د انتهى«، 
ه�و يف الواقع إع�الن عن تصعيد وإش�عال 
للجبهات، وال يجب االستهانة به أو وضعه 
يف سياق االستهالك الداخي إلرضاء اليمن، 
حي�ث وصل الي�أس الصهيوني م�ن انتزاع 
التن�ازالت م�ن مح�ور املقاوم�ة لنطاق ال 
يس�تبعد معه الخيار الشمش�وني الشهر 

بهدم املعبد.
هذا اليأس تعيشه السعودية وذيول أمركا 
يف اإلقليم ويف الداخ�ل اللبناني، وكما كانت 
جريمة خلدة املروعة وفجاجتها تعبرا عن 
الفش�ل من ج�ر املقاومة ملخط�ط الفتنة، 
فقد يك�ون التصعي�د اإلقليمي مع�رّبا عن 
الفش�ل م�ن ج�ر اي�ران ومح�ور املقاومة 

ملخطط التنازالت واإلذعان.
لجمي�ع  جاه�ز  كل�ه  املقاوم�ة  مح�ور 
االحتم�االت، وع�ىل من فهم صربه بش�كل 
خاط�ئ، أن يعيد حس�اباته، حي�ث الصرب 
منبعه إقامة الحجة وعدم املبادرة بالعدوان 
واحرام البقية الباقية من الرشعية س�واء 
رشعي�ة الدولة أو الرشعي�ة الدولية، حيث 
لن ينجر مح�ور املقاومة لف�خ املروق عن 
الرشعي�ة، أم�ا وأن تص�ل األم�ور للعدوان 
وتس�قط الرشعية جماعيا، ف�إن املقاومة 
ومحورها كله يف حل منها والويل كل الويل 

من غضب الحليم.

عالقات بغداد وطهران والرئاسة االيرانية الجديدة
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   من المقرر أن يشارك الرئيس العراقي برهم صالح في مراسم تولي الرئيس االيراني الجديد السيد ابراهيم 
رئيسي مهامه الرسمية في الخامس من شهر اب-اغسطس الجاري، الى جانب عدد كبير من الشخصيات السياسية 
االيرانية واالجنبية. ويبدو أن برنامج الرئيس صالح لن يقتصر على المشاركة في المراسم فقط، وانما سيتضمن 

لقاءات واجتماعات مع كبار الشخصيات في طهران، وفي مقدمهم الرئيس الجديد واية اهلل العظمى اإلمام السيد 
علي الخامنئي.

 

من مخرجات العملية السياس�ية يف العراق بع�د عام 2003 وأنجازات 
النظام الديموقراطي هو حرية الرأي وحرية الصحافة وكذلك الفضاء 
الحر ووجود مؤسس�ات إعالمية مس�تقلة وبعيدة عن س�لطة الدولة 
ورقابتها الشديدة ، ونتج عن ذلك عرشات القنوات الفضائية والصحف 
واملواق�ع اإللكرونية وكذل�ك الصحافة االلكروني�ة ومواقع التواصل 

االجتماعي.
ه�ذا الك�م الهائل م�ن األع�الم والوس�ائل األعالمية جم�ع الكثر من 
التناقض�ات يف بل�د يعيش أصالً ع�ىل التناقضات وضاع�ت الكثر من 
املفاهي�م واالس�س التي تعم�ل بها هذه املؤسس�ات ، ولك�ن رغم كل 
املس�اويء كان هناك صوت حر وأعالم يس�تطيع متابعة كل ش�اردة 
وواردة ، وأصب�ح األع�الم املح�رك الرئي�س للمجتم�ع واملواطن يتابع 
الربام�ج املختلفة وال س�يما السياس�ية منها كون الع�راق بلد متقلب 

األوضاع واألحداث متسارعة فيه دائماً.
واملفاجيء بعد هذا األنفتاح األعالمي هو صدور تعليمات هيئة األعالم 
واألتص�االت بتقييد جدي�د يحدد هوية الضي�وف وتحمل من يخرج يف 
الربامج الحوارية مسؤولية ما يتحدث به ، ربما القصد حسن من وراء 
ه�ذا األعمام ولكن من وجهة نظر أخ�رى هو تقييد للحرية الصحفية 
كم�ا هو تقييد لعمل العاملن يف األعالم من مقدمي برامج ومراس�لن 
ومحلل�ن سياس�ين ويهدف ه�ذا األعم�ام اىل الح�د م�ن األنتقادات 
الواسعة التي طالت األداء الحكومي واألداء السيايس لأحزاب الحاكمة 

يف العراق.
ولك�ن حتى مع ه�ذا التقييد ال يمكن وقف حرية ال�رأي والتعبر التي 
وجد املواطن فس�حة للتعبر عن همومه ومش�اكله وحتى وإن حدث 
تقييد عىل القنوات الفضائية فهن�اك العرشات من املواقع األلكرونية  
ووس�ائل التواصل األجتماعي التي تعج بالكثر من اآلراء واألنتقادات 
الالذع�ة ل�كل ما هو يسء ، إن العمل األعالمي هو عمل ش�جاع ويأخذ 
الحقيقة من مصادرها األساسية ويستمع اىل شكاوى الناس والتغلغل 
اىل اعماق املجتمع لتسليط األضواء عىل الحقائق كما هي بدون رتوش.
وكان األجدى أن تدعم املؤسسات الحكومية مراكز البحوث والدراسات 
التي هي املصدر األسايس للحوارات السياسية واألقتصادية ، فأصحاب 
ال�رأي من أعضاء هذه املراكز هم اللبنة األساس�ية للربامج يف القنوات 
الفضائي�ة ب�دل األعتم�اد عىل سياس�ين متناقضن يقض�ون معظم 
الوقت يف مناكفات سياسية ال تنفع يف يشء إال يف زيادة الهوة بن أفراد 
املجتمع ، وتعمل هذه الحوارات الجدلية عىل تمزيق النسيج املجتمعي 
ع�ىل عكس الحوارات األكاديمية التي تكون هادفة وتخرج بمخرجات 
يس�تفاد منها املواطن يف فهم الحقائق والتفاعل مع األحداث املهمة يف 

املجتمع.
وكم من شخص أستوقفني يف الطريق أو يف محفل ليشكرني عىل كلمة 
أو تحليل أو أيضاح لحقائق ، وهذا دليل عىل وصول الكلمة اىل متلقيها 
واألهم هو وقع هذه الكلمات يف تغير س�لوك وتفكر املجتمع وهذا ما 
تهدف اليه مراكز البحوث والدراسات يف تقديم فهم للمسؤول واملواطن 
يف آن واح�د كون أن هذه املراكز فيها كف�اءات علمية وقدرات أعالمية 
تس�تطيع أن تتفاع�ل مع األحداث يف السياس�ة واألقتص�اد والقانون 
واألمن ، وتس�تطيع من خالل التحليل العلمي الدقيق أن توصل األفكار 
األيجابية للمجتمع وتعمل عىل صناعة رأي عام محايد وبنفس الوقت 

تحصن املجتمع من الوقوع يف املطبات التي تزعزع األمن املجتمعي .
املطل�وب إعادة النظر يف هذه التعليم�ات التي صدرت عن هيئة األعالم 
واألتصاالت وتقديم دعم وحماية قانونية للمحلل الس�يايس واصحاب 
الفك�ر لتقدي�م كل ما يمكن تقديمه من أف�كار بناءة تعمل عىل حفظ 

الوطن واملواطن.

تكميم أفواه األعالم
بقلم / يونس الكعيب  

مسؤولية التعليم والمعلم 
اتجاه الطلبة

ُنذر التصعيد اإلقليمي وخطورة التقدير
 الخاطئ لصبر المقاومة



االستقرار ابرز االزمات التي تحاصر فرق 
المقدمة في الدوري الممتاز

يف ظل سعي القائمني عىل إعداد املنتخب القطري ملشاركة مهمة 
ملنتخبهم يف إطار تضييفهم ملنافس�ات مونديال قطر 2022 فقد 
ش�هدت الس�نوات األخ�رة تجارب قطري�ة متمّيزة باملش�اركة 
ببطوالت عاملية قارية بعيداً عن املألوف لغرض الخروج بمنتخب 
جدي�ر باملهّمة الدولي�ة العاملية التي يرتقبه�ا الجميع مع انجاز 
أغلب االعم�ال الكفيلة بإبراز املالعب واملراف�ق الرياضية للدولة 

الخليجية الصغرة.
وم�ن تلك التجارب م�ا حظي به املنتخب الش�قيق مؤخراً خالل 
مش�اركته ببطولة الكونكاكاف املعروفة بالكاس الذهبية والتي 
انترص فيها العبوه عىل العديد من العوامل للربوز خالل املباريات 
الت�ي خاضوها حيث توقفت مغامرتهم عند حدود نصف نهائي 
البطولة بالخروج بالخس�ارة أمام املنتخب األمريكي الذي أحرز 
البطولة بهدف قاتل حققه يف آخر دقائق الش�وط االضايف الثاني 

ضد منافسه املنتخب املكسيكي.
وم�ن خ�الل متابعة مباريات ه�ذا املنتخب خالل ه�ذه البطولة 
أو من خ�الل مواجهاته أم�ام املنتخبات األوروبي�ة وغرها من 
املش�اركات التي تس�ّنت له  ينتهي بانطباع مهم بأنه خالل تلك 
املحّطات س�يكون رقماً صعباً يف البطولة األكثر شعبية يف العالم 
من خ�الل جدوى االحت�كاك واالنس�جام الذي جن�اه عرب نخبة 
العبي�ه الذين يش�اركون بتوليف�ة واحدة ويحقق�ون األهم من 

خالل املشاركات التي يحظون بها.
خالل مباري�ات البطولة الذهبية حقق املنتخ�ب القطري الفوز 
عىل منتخبي  جرينادا والس�لفادور حتى وصل اىل مهمته األبرز 
بالتغلّ�ب عىل املنتخب الهن�دورايس ليتأهل من خاللها اىل مباراة 
نص�ف النهائ�ي وحق�ق الف�وز يف ث�الث مباري�ات متتالية ألي 

منتخب يس�هم بارتفاع ال�روح املعنوية 
ويع�ّزز االنس�جام ويبع�د أي ارتباك أو 
احباط يمكن أن تخلقه جزئية بس�يطة 
من األخطاء التي تعتمد عليها لعبة كرة 
القدم لرتّجح كفة منتخب عىل آخر، وهذا 
ما أس�هم ب�ه مدربه اإلس�باني فيلكس 
سانش�يز ال�ذي تع�د مهمت�ه وتحقيقه 
للنتائ�ج التي أحرزها مع ه�ذا املنتخب 
بمثابة تاريخ مهم كون املدرب عمل مع 
الالعب�ني أنفس�هم قرابة ثماني�ة أعوام 

من�ذ وجودهم يف أكاديمية اس�باير بأعمار صغ�رة قبيل منحه 
الثق�ة بتدريب »العنابي« اضافة اىل مراهنت�ه عىل التوليفة التي 
عّزز بها موقع املنتخب القطري س�واء من خالل القارة باحرازه 
كأس آس�يا والت�ي ُعّدْت بّواب�ة مهمة لول�وج املنتخب الخليجي 
م�ن خاللها اىل أبرز البط�والت العاملية التي ُترّس�خ حضور هذا 

املنتخب وتضع اسمه يف موقع بارز عىل الخارطة الكروية.
فيلكس سانش�يز ُيحسب له مع هذا املنتخب أنه حقق األهم من 
خالل مراهنت�ه عىل التوليفة التي خاض�ت املباريات يف البطولة 
األخرة أو من خالل املش�اركات الس�ابقة فض�اًل عن إبراز جهد 
آخر للياقة البدنية التي تس�هم بتحقي�ق  النتائج الجيدة ومهما 
كان�ت الخيب�ات تالح�ق الالعب حس�ن الهيدوس ع�ىل اضاعته 
لركل�ة جزاء حاس�مة يف مباراة املنتخب األخ�رة والتي أخرجته 
من نط�اق املنافس�ة وترجيح كّف�ة املنتخ�ب األمريكي بامليض 
لخوض املب�اراة النهائية، فإن املهم قد تحّقق للمنتخب القطري 
خالل تلك املش�اركة التي أبرزت منتخباً خاض كل مبارياته أمام 
منتخبات متباينة سواء باملستوى والخربات فاستطاع أن يجني 
من كل مباراة من املباريات التي خاضها العبي املنتخب القطري 
الثم�ار املطلوب�ة وستس�هم كل تلك الخربات من إع�داد منتخب  
يش�ار اليه بالبنان يف منافس�ات املونديال الق�ادم كونه خرب كل 
األج�واء واخت�رب كل املحّط�ات وتوليف�ة الالعبني ف�ال يوجد يف 
هوامش املباريات التي خاضها تصنيفات ملنتخب ذات مس�توى 
ضعيف أوآخر متوّس�ط وكل املباريات الت�ي لعبها كانت بوترة 
واح�دة جّهز م�ن خاللها اس�لحته بالتكثي�ف الدفاعي املطلوب 
وع�دم الرتاجع عند حدود منطقة الدف�اع كما نالحظ عىل أغلب 
منتخباتن�ا العربية حينم�ا تواجه منتخبات ذات مس�توى أعىل 
لذلك ال نجد من خاللها أي محتوى يش�ر لخطة تدريبية أعّدها 
امل�درب بواقعية يف مواجهة ه�ذا املنتخب، لكن النزوع الهجومي 
واإلعداد البدني املهم س�يكونان االس�لحة املهمة التي  سيسعى 
اليهم�ا »العناب�ي« يف رحل�ة إع�داده املكثفة والهّم�ة وصوالً اىل 
املحط�ة األب�رز ممثل�ة بخ�وض منافس�ات املوندي�ال القطري 

املرتقب.

العن�بي.. والك�أ�س الذهبية

سامر الياس سعيد

محلية6 Aرياضة  l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r
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م�ا زالت األندي�ة العراقية الك�ربى بعيدة 
عن االستقرار رغم أن انطالق فرتة اإلعداد 

للموسم الجديد باتت قريبة.
وتحم�ل أندي�ة املقدم�ة التي س�تخوض 
منافسات دوري أبطال آسيا وكذلك دوري 
أبطال العرب، عىل عاتقها هم إنهاء كافة 
املقب�ل  للموس�م  التحض�رات  تفاصي�ل 
خاصة التعاقدات الجديدة، يف وقت مبكر.

القوة الجوية
ال�دوري  بثنائي�ة  الجوي�ة  الق�وة  ت�وج 
بفض�ل  امل�ايض  املوس�م  يف  وال�كأس 
االس�تقرار الذي عاشه عىل مدار سنوات، 
إال أن هن�اك بعض املش�كالت التي تحيط 

بالفريق يف الوقت الراهن.
وأطلق امل�درب املس�اعد بالجه�از الفني 
للفريق، حمزة هادي، ترصيحات كشفت 
عن أزم�ة إدارية داخل الق�وة الجوية، إذ 
أوض�ح أن اإلدارة ال ترغب يف تجديد عقود 
بعض الالعبني، عىل غر رغبة املدير الفني 
أيوب أوديش�و األمر الذي قد يدفع األخر 

للرحيل.
وحاولت إدارة الن�ادي التكتم عىل غالبية 
مش�كالت الفري�ق وق�د كان ذل�ك س�ببا 
أساسيا يف التتويج بالثنائية، إال أن التدخل 
يف اختي�ار الالعب�ني وهو أح�د صالحيات 
املدي�ر الفن�ي، ربم�ا يبدل األح�وال، وهو 
اختبار مفصيل ستوضح نتائجه النهائية 
طبيع�ة العالق�ة ب�ني اإلدارة وامل�درب يف 

األيام املقبلة.
الزوراء

وصيف ال�دوري والكأس هو اآلخر تحيط 
ب�ه املش�كال م�ن كل جان�ب، وق�د أب�رز 
ذل�ك ترصيحات أم�ني رس النادي ش�اكر 
الجبوري التي خلقت أزمة كبرة وعجلت 
باس�تقالة امل�درب رايض شنيش�ل بعدما 

كان قد قرر الرحيل.
الزوراء لم يج�دد صفوفه ببعض الركائز 
املهم�ة، وتح�ارصه األزمة املالي�ة منذ 4 
مواس�م، خاصة م�ا يتعلق بمس�تحقات 

الالعبني املتأخرة.
ولم تفلح إدارة ال�زوراء يف حل تلك األزمة 
الت�ي اقت�رصت يف مواجهته�ا  الك�ربى، 
بالتفاهم عىل فرتات مع الالعبني إلال أنها 

تتجدد باستمرار مع تراكم املستحقات.
ويف ظ�ل تلك األزمة س�يكون ع�ىل اإلدارة 
أوال البحث عن م�درب جديد واملبارشة يف 
إعادة بناء الفريق، مما سيش�كل ضغطا 
كبرا عىل النادي وس�يضع مستقبله عىل 

املحك.
النجف

أنه�ى النج�ف املوس�م امل�ايض يف املرك�ز 
الثال�ث، ورغ�م أنه ق�دم موس�ما مميزا، 
وكان منافس�ا بق�وة عىل املراك�ز األوىل، 
لكن�ه يعاني أيضا من أزمة إدارية ومالية 
نس�فت االس�تقرار الذي عاشه الفريق يف 

املوسم املايض.
النجف لم يستغل وجود املستثمرين الذين 
رغب�وا يف دعم الن�ادي، وتأخرت اإلدارة يف 

استقالتها مما دفع املستثمر لالعتذار.
وباتت الن�ادي يف وضع حرج اآلن وس�ط 
ف�راغ إداري يه�دد موس�م الفري�ق قب�ل 
بدايت�ه، وق�د دف�ع ذل�ك التخب�ط املدرب 

هات�ف ش�مران للتلوي�ح بالرحي�ل ما لم 
تحدد خطة اإلعداد للموسم املقبل.

الرشطة
الرشط�ة حج�ز املرك�ز الرابع يف املوس�م 
أن�ه اكتس�ح مركات�و  املنق�يض، رغ�م 
2020-2021، كما فش�ل يف التتويج بأي 

لقب.

الرشطة تعاقد مع ع�دد من الالعبني قبل 
حس�م هوية املدرب الذي س�يقود الفريق 
وهنا تتضح أن خطة التعاقدات لم ترسم 
بش�كل فن�ي صحي�ح وقد تهدد مس�رة 
الفريق يف املوس�م املقبل، يف حال تعارض 
أف�كار وطريق�ة لعب املدرب، م�ع نوعية 

الالعبني الذين تم استقطابهم.

تعاق�د الديواني�ة م�ع محرتف 
برونو،  الربازييل  السابق،  زاخو 
لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل.
وتعد صفق�ة املحرتف الربازييل 
هي األوىل للديوانية، يف املركاتو 
الح�ايل، وذل�ك بعدم�ا اتفق�ت 
اإلدارة مع املدرب الش�اب أحمد 
خلف، عىل مواصلة املشوار مع 
التحرك  الفريق، وبالتايل ب�دأت 

لتعزي�ز  االنتق�االت  س�وق  يف 
الصفوف.

وحاف�ظ الديواني�ة ع�ىل أغلب 
العبيه، الذين مثلوه يف املوس�م 

املنرصم.
احت�ل  الديواني�ة  أن  إىل  يش�ار 
املركز السادس عرش، يف جدول 
ترتيب الدوري العراقي املمتاز، 

بنهاية املوسم املايض.

الديوانية يضم 
البرازيلي برونو

سامي بحت مدربا للقاسم

فرحان يقود اول وحدة تدريبية لنادي الكرخ التطبيعية: عقد ادفوكات سيستمر لسنة واحدة

قدم م�درب الزوراء رايض شنيش�ل، اس�تقالته من 
تدريب نادي ال�زوراء احتجاجاً ع�ىل الوضع املادي 
الصع�ب ال�ذي يمر به الن�ادي وعدم ايج�اد االدارة 

الحلول إلقناع وزارة النقل بتوفر الدعم.
وقال شنيش�ل »قدمت اس�تقالتي رسميا لالدارة، 
وه�ي نهائي�ة وب�ال رجع�ة الن الحل�ول اصبحت 
مستحيلة وغر موجودة« ، مضيفا انه من ناحيته 
اليحم�ل االدارة بل يحم�ل وزارة النقل التي لم تف 

برصف باقي املستحقات.
واش�ار اىل ان »ن�ادي ال�زوراء اصبح غ�ر قادر عىل 
التعاق�د م�ع العب�ني عىل مس�توى ع�ال«، مبين�ا أنه 

»مطال�ب من الجمهور بتحقيق انج�از ويف ظل هذا الخلل املايل 
الصعب الذي تعانيه االدارة ال يمكن ذلك«.

واوضح شنيش�ل، انا »ال انتقد ادارة الزوراء لكنني انتقد وزارة 
النق�ل الت�ي اخلف�ت بوعده�ا ولم ت�رصف باقي املس�تحقات 

لتسديد أجور الالعبني«.
وتابع، »انا شخصيا اليهمني الجانب املادي والجميع يعلم بذلك 
لكن ما يهمني هو دفع مستحقات الالعبني«. واكد بانة ال ينوي 
التدريب لصالح أي ناد خالل املوس�م املقبل بعد قرار استقالته 
من الزوراء. وأفىش شنيشل رساً قائال، إنه »سيدخل خالل هذه 
الفرتة معايش�ة طويلة االمد يف اس�بانيا لتطوي�ر امكانياته يف 

التدريب وقد انجز كافة االجراءات بغية البدء باملعايشة«.

س�مت الهيئ�ة اإلداري�ة لنادي القاس�م، املدرب الش�اب 
سامي بحت، مديرا فنيا للفريق املوسم املقبل.

وقال املنسق اإلعالمي للنادي عمار شاكر: »اإلدارة أكملت 
التعاق�د م�ع املدرب س�امي بح�ت، ليق�ود الفريق ضمن 
منافسات املوسم املقبل الذي ينطلق يوم 20 أيلول 

املقبل.
وأش�ار إىل أن الف�رتة املقبلة 
التعاقد مع عدد  ستشهد 
من الالعبني، لتعويض 
الذين غ�ادروا ألندية 

أخرى.
س�يبارش  الفري�ق  أن  وأوض�ح 

تدريباته تحضرا للموسم الجديد، 
األسبوع املقبل.

امل�درب  اإلدارة  تق�دم  وس�وف 
الجديد يف مؤتمر صحفي يقام 

يف ملعب الكفل.
يش�ار إىل أن نادي القاس�م تأهل 
املوس�م املايض من الدرجة األوىل 

للدرجة املمتازة.

بارش املدرب رزاق فرحان، بمهامه مدربا لنادي الكرخ.
وق�ال رئي�س ن�ادي الكرخ رشار حي�در ان »امل�درب رزاق 
فرح�ان بارش مهامها مدربا للكرخ وأرشف عىل أول وحدة 
تدريبي�ة للفريق بملعب نادي الكرخ«، الفتا اىل انه »جاءت 
تسمية الكابتن رزاق فرحان بعد عدم إكمال املدرب السابق 
ثائر احم�د مباري�ات الدوري الس�ابق واعت�ذاره وإكمال 
املساعد احمد عبد الجبار باقي مباريات الدوري املنرصم«.
واضاف رشار ان »الكادر املس�اعد املتمث�ل بالكابتن احمد 
عب�د الجب�ار باق�ي مع امل�درب الجدي�د وت�م االتفاق عىل 
مجم�ل التفاصيل الفنية واملالية«، مبينا انه »تم مناقش�ة 

استقطابها الوض�ع الفني للنادي  املراد  واألسماء 
ن  لالعب����و س�يعوضون وا ال����ذي 

نادي  ع�ن  الراحل�ني 
للظه�ور  الك�رخ 
باملستوى الذي يلبي 

طموحنا كإدارة«.

أعل�ن رئيس الهيئ�ة التطبيعية أياد بني�ان أن فرتة العقد 
ال�ذي تم إبرامه مع مدرب املنتخ�ب الوطني الجديد لكرة 
القدم الهولندي ديك ادفوكات يس�تمر ملدة س�نة كاملة، 

مؤكداً أن العقد قابل للتجديد.
وق�ال بنيان يف مؤتم�ر صحفي إن املنتخب س�يتجمع يف 

بغداد ثم الس�فر اىل تركيا إلقامة معسكر 
اول وبعده�ا اىل مدينة ماربيا القامة 

معسكر ثاٍن.
وأض�اف أن�ه ل�وال التخصي�ص 
امل�ايل م�ن قب�ل رئي�س مجلس 
الوزراء مصطف�ى الكاظمي ملا 

استطعنا التعاقد مع ادفوكات.
وع�ن انتخابات اتح�اد الكرة العراقي ق�ال رئيس الهيئة 
التطبيعية: يف التاس�ع من هذا الشهر سيتم إعالن أسماء 

املرشحني النهائية النتخابات اتحاد الكرة.
وأردف بالقول إنه تاريخ 13/9 س�يكون اخر يوم للهيئة 
التطبيعية، وبعدها بيوم تقام االنتخابات ليستلم املكتب 

التنفيذي املنتخب ادارة اتحاد الكرة.
وتاب�ع بني�ان بالقول: ال توجد فقرة يف النظام األس�ايس 
تمنع درجال الرتشيح والتواجد يف انتخابات اتحاد الكرة.

اىل ذلك كش�ف مصدر ريايض، ان مدرب املنتخب العراقي 
لك�رة الق�دم ديك ادف�وكات، اس�تدعى اربع�ة فقط من 

الالعبني العراقيني املغرتبني لصفوف املنتخب.
وق�ال املص�در ان الالعب�ني االربع�ة هم، ريبني س�والقا، 
وفران�س بط�رس، وجيل�وان حم�د، وجس�تن م�رام، 

ليشاركوا يف منافسات املنتخب العراقي املقبلة.
مبارات�ي  يف  س�يتواجدون  االربع�ة  الالعب�ني  ان  وب�ني 
كوري�ا الجنوبية وايران  فقط وباإلم�كان االضافة بعد 

املباراتني.

راضي شنيشل يستقيل من تدريب الزوراء 
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كشف تقرير صحفي إســباني، عن برشى سارة تلقاها 
املدير الفني لريال مدريد، اإليطايل كارلو أنشــيلوتي قبل 

10 أيام فقط من انطالق مباريات املوسم الجديد.
ويفتتح ريال مدريد موسمه الجديد يف الليجا ضد أالفيس 

يوم 14 آب الجاري.
وقالت صحيفــة موندو ديبورتيفــو إن الفرنيس كريم 
بنزيمــا عاد إىل تدريبات الريال بعــد تعافيه من فريوس 

كورونا.
وكان من املقرر أن يعود بنزيمــا إىل »فالديبيباس« مقر 
تدريبــات ريال مدريد األســبوع املــايض، لكن إصابته 
بالعدوى أخرت عودته. ونرش الحســاب الرسمي لريال 
مدريد عــر »تويرت« مقطع فيديو لبنزيما وأنشــيلوتي 

وهما يستقبالن بعضهما البعض.

وقاد بنزيمــا هجوم ريال مدريد يف الوالية األوىل التي توىل 
فيها اإليطايل كارلو أنشــيلوتي قيــادة املرينجي عامي 
2013 و2014، وأســهم معه يف الفوز بلقب دوري أبطال 

أوروبا للمرة العارشة.
اىل ذلــك يرفض الفرنيس فريالند مينــدي الظهري األيرس 
لريال مدريد، فكــرة الرحيل عن صفوف املرينجي، خالل 
االنتقاالت الصيفية الحالية. وبحســب صحيفة »ماركا« 
اإلسبانية، فإن ميندي يضغط لزيادة راتبه لكنه ال يفرض 
األمــر واملفاوضات جارية، وال يرى هــو واملدرب كارلو 
أنشيلوتي مســتقبله بعيدا عن امللكي، لكن بعض الفرق 

ترتقب األمر وتستعد لرشائه مقابل 50 مليون يورو.
وأضافت الصحيفة: »فلورينتينو برييز مستعد لالستماع 
للعروض املقدمة ألي العب، كما حدث مع فاران، لكنه لن 

يجر أي العب عىل الرحيل«.
ووقع ميندي عقًدا مدته 6 ســنوات مع ريال 

مدريد عام 2019، ويريــد البقاء يف النادي، مع 
العلم أنه يواجه منافسة قوية عىل مركزه مع قائد 

الفريق مارسيلو والشاب ميجيل جورتيز.
ولم يكن الصيف الحايل ســهال عىل ميندي، الذي لم يعد 

التي  الجماعيــة، حيث يتعاىف مــن اإلصابة  للتدريبات 
تعرض لها بنهاية املوســم املــايض، وال يزال يف مرحلة 
إعادة التأهيل ويأمل أن يعود بحلول شــهر أيلول املقبل 

حيث سيغيب عن انطالق الليجا.
وأثارت صور مينــدي يف التدريبات قلق الجماهري، حيث 
الحظوا الخســارة الكبرية يف كتلة عضالته، ولكن األمر 

يعود لإلصابة التي تعرض لها.

بنزيمـا يعـود لتدريبـات الريـال
ومينـدي يرفـض مغـادرة الفريـق الملكـي

مطالب يوفنتوس تعقد 
صفقة دانيلو

ميالن يحدد رامسي بديال
لكالهانوجلو

أكد تقرير صحفي إيطايل، أن نادي بايرن 
ميونخ األملاني يتطلع لضم صفقة دفاعية 
من نادي يوفنتوس، خالل الصيف الجاري.

أن  إيطاليا  سبورت  سكاي  شبكة  وذكرت 
بايرن اســتفرس عن إمكانية التعاقد مع 
الظهري األيمــن لنادي يوفنتوس، الرازييل 
يبحث  البافاري  الفريق  أن  خاصة  دانيلو، 

عن العب يف املركز نفسه.
املدير  ناجلســمان،  جوليان  أن  وأضافت 
الفنــي لبايرن ميونخ، يعتــر دانيلو هو 
الالعب املثايل لكــي يرتدي قميص الفريق 

البافــاري لتعزيز الدفاع.وبحســب التقرير، فإن يوفنتــوس حدد القيمة 
املطلوبة من أجل الســماح برحيل مدافعه الرازيــيل، حيث يرغب يويف يف 
الحصول عىل ما ال يقل عن 30 مليون يورو.وأشــارت سكاي سبورت إىل أن 
هذا املبلغ تســبب يف توقف املفاوضات بني الناديني يف الوقت الراهن، إذ عّده 

مسؤولو بايرن »أكثر من الالزم«.

يتطلع ميالن التعاقد مــع أحد العبي يوفنتوس، ليحــل محل الرتكي هاكان 
كالهانوجلو، الذي رحل إىل إنرت ميالن هذا الصيف.

ويتعلق األمر بالعب وســط البيانكونريي، الدويل الويلــزي آرون راميس )30 
عاًما(، املرتبط بمغادرة يوفنتوس والعودة للريمريليج مجددا، خالل املريكاتو 
الجاري، لكن يبدو أن ميالن له رأي آخر.فبحسب صحيفة »الجازيتا ديلو 
سبورت« اإليطالية، يرى الروسونريي أن راميس سيكون خياًرا جيًدا، 
خاصة أنه سيشــارك يف نفس املركز الذي تألق فيه مع آرسنال. 
ومن جانبه، يتطلع يوفنتــوس للتخلص من الالعبني أصحاب 
الرواتب الضخمة، ال ســيما يف ظل وجود أنباء، تفيد برغبته يف 

استعادة البوسني مرياليم بيانيتش من برشلونة.
وأضافت الصحيفة أن راميس من املمكــن أن يخرج معاًرا، 

وهنا سيكون ميالن جاهزًا لالنقضاض عليه.
وانضــم الويلزي إىل يوفنتوس يف صيــف 2019، قادًما من 
آرســنال يف صفقة انتقال حر، ويرتبط بعقد مع السيدة 

العجوز حتى 2023.

ليفربول،  نجــم  فابينيو،  الرازيــيل  وجه 
رســالة غري مبــارشة إىل مدربــه األملاني 
يورجن كلوب، بشأن رشيكه املفضل يف خط 

وسط الريدز.
ووقع فابينيــو )27 عاًما( عقًدا جديًدا مع 
ليفربول، يبقيه يف آنفيلد حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة »مريور« الريطانية، فقد 
اعرتف فابينيو بأنه يكون أكثر ســعادة يف 

دوره الطبيعي كالعب خط الوسط.
أنه اختار اإلســباني تياجو  وأكد فابينيو، 
ألكانتارا، كأفضل العب يجاوره يف وســط 

امللعب باملباريات. 
وانضم تياجو إىل ليفربول يف الصيف املايض، 
قادًما من بايــرن ميونخ، يف صفقة انتقال 
حر، يف حني يلعب فابينيــو مع الريدز منذ 

عام 2017.

فابينيو يختار شريكه في وسط
ملعب ليفربول

يسعى نادي بايرن ميونخ األملاني ملعالجة أحد مشاكله الفنية 
مستعينا بصفقة من باريس سان جريمان. 

أشارت صحيفة بيلد يف تقرير لها إىل أن إدارة بايرن تعيد ترتيب 
القــوام الدفاعي للفريق بعد انتهاء تعاقــد الثنائي دافيد آالبا 
وجريوم بواتنج، بخالف نيكالس سويل الذي يتبقى عام واحد 
فقط عىل نهاية تعاقده. وأضافت الصحيفة األملانية أن النادي 
البافاري ال ينوي تمديد تعاقد ســويل )25 عاما( لفرتة طويلة 
بسبب كثرة إصاباته يف املوســم األخري، وال يمانع أيضا بيعه 
خالل فرتة االنتقاالت  الصيفيــة الجارية بمقابل مايل ال يقل 
عن 30 مليون يورو. وأوضحت أنه يف حال عدم بيع سويل بهذا 
املبلغ، فإن تمديــد التعاقد لفرتة قصرية ربما يكون اقرتاحا ال 
يريض املدافع األملاني. وحدد مســؤولو بايرن ميونخ الالعب 
تيلو كريير مدافع باريس ســان جريمــان كخيار بديل حال 
االســتغناء عن نيكالس سويل، علما بأن تعاقد كريير ينتهي يف 

صيف 2023.

خيار باريسي يحل أزمة
بايرن ميونخ

يبدو أن الكوري الجنوبي ســون هيونج مني، مهاجم توتنهام 
هوتســبري، ال يشــعر بالرضا تجاه رغبة زميله هاري كني يف 
الرحيل عن الفريق. ولم يتواجد كني البالغ من العمر 28 عاًما 
يف تدريبات توتنهام املايض، يف محاولة منه للضغط عىل اإلدارة 
باملوافقة عىل انتقاله إىل مانشسرت سيتي. وتسبب غياب كني 
عن التدريبات يف حالة من الغضب لدى بعض جماهري توتنهام، 
التي عرت عن رأيها من خالل مواقــع التواصل االجتماعي. 
وكتب أحد مشــجعي توتنهام عىل إنســتجرام أن هاري كني 
ليس أكر من توتنهام، فالقى ما نرشه إعجاب سون. وتضمن 
ذلك املنشور صورة كني وبجواره صورة بيل نيكلسون، املدرب 
األنجح يف تاريخ سبريز، مع كتابة »0 بطوالت« مع كني و«26 

بطولة كرى« مع نيكلسون.

سون ينتقد تصرف كين

المصارع كيشو يمنح مصر ميدالية جديدة في أالولمبياد 

قال ماسيمو فرييرو رئيس ســامبدوريا إن النادي الذي يشجعه، 
وهو روما منافس ناديــه يف الدوري اإليطــايل، بحاجة فقط إىل 

االتصال به إذا أراد ضم الدنماركي ميكيل دامسجارد.
وتألق الجناح البالغ من العمــر 21 عاما خالل بطولة أوروبا هذا 
العام وسجل هدفني أحدهما هدف رائع من ركلة حرة أمام إنجلرتا 

ليقود املنتخب الدنماركي إىل الدور قبل النهائي.
وجــاء تألقه الدويل بعد موســم أول رائع يف الــدوري اإليطايل يف 

.2021-2020
وحث فرييرو نادي مسقط رأسه روما عىل وضع دامسجارد عىل 
قمة أولوياته عىل حساب جرانيت تشاكا العب آرسنال الذي ذكرت 

تقارير واسعة النطاق أنه محل اهتمام نادي العاصمة.
وأبلغ فرييرو صحيفة كوريري ديلو ســبورت: »دامســجارد هو 
العب الوسط الذي يحتاجه روما. إذا اتصلوا بي، سنصل إىل اتفاق«.

وأضاف: »إنه أفضل من تشــاكا. إنه العب مميز ويستطيع اللعب 
أيضا يف وســط امللعب. لنجلس معا وســنصل إىل حل. تشاكا لن 

يذهب إىل روما، ولذلك هم بحاجة إىل العب آخر«.
وتابع: »أريده أن ينضم إىل روما، أنا مشــجع لروما ودامسجارد 

سيكون صفقة رائعة«.

سامبدوريـــا يعـــرض دامسجـــارد علـــى رومـــا

توج محمــد إبراهيم »كيشــو« العب 
مرص للمصارعــة الرومانية، بامليدالية 
الرونزيــة بــدورة األلعــاب األوملبية 
رقــم 32 الصيفية املقامــة يف طوكيو 
خالل الفــرتة من 23 تموز وحتى 8 آب 

الجاري.
وحصد »كيشــو« امليداليــة الرونزية 
عقب تغلبه عىل الرويس أرتيم سوركوف 

يف منافسات وزن تحت 67 كجم.
وحقق العب املنتخب املرصي الفوز عىل 

بطل روسيا يف بســبب إحرازه للنقطة 
األخرية يف املبــاراة، التي انتهت بنتيجة 

.)1-1(
يف  مشــواره  افتتح  قد  كيشــو  وكان 
ثمن النهائي بالفــوز عىل العب كوريا 
الجنوبية هانســو ريو بنتيجة 7-6  ثم 
انترص عىل بطــل أرمينيا كارين أرام يف 

ربع النهائي.
أمام  النهائي  وخرس كيشــو يف نصف 
بطل أوكرانيا بارزيف ناسيبوف )6-7( 

يف الثواني األخرية من اللقاء.
وتعــد هذه هــي امليداليــة الرونزية 
التايكوندو  برونزيتي  بعد  ملرص  الثالثة 
عن طريق هداية مالك وســيف عيىس. 
وتشــارك مرص بأكر بعثة يف تاريخها 
وهي 137 العًبا والعبــة ممثلة يف 23 
لعبة، بواقع 89 العًبا و48 العبة. وكانت 
أكر بعثة مرصية سابقة يف أوملبياد ريو 
2016 والتي شاركت مرص فيها بـ 120 

العًبا والعبة.
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 محمود درويشالثقافـي

يعلمني حديد سالسيل
عنف النسور ، ورقة املتفائل

ما كنت أعرف أن تحت جلودنا
ميالد عاصفة .. و عرس جداول

سّدوا عيّل النور يف زنزانة
فتوّهجت يف القلب .. شمس مشاعل

كتبوا عىل الجدران رقم بطاقتي
فنما عىل الجدران .. مرُج سنابل

رسموا عىل الجدران صورة قاتيل
فمحت مالمحها ظالل جدائل

و حفرت باألسنان رسمك دامياً
و كتبت أغنية العذاب الراحل

أغمدت يف لحم الظالم هزيمتي
و غرزت يف شعر الشموس أناميل

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

ابن خلدون
إن النف�س إذا كان�ت ع�ىل ح�ال االعتدال يف قب�ول الخرب 
أعطت�ه حقه من التمحيص والنظر حتى تبني صدقه من 
كذبه، وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها 
م�ن األخبار ألول وهل�ة، وكان ذلك امليل والتش�يع غطاء 
عىل عني بصريتها عن االنتقاد والتمحيص، فتقع يف قبول 
الكذب ونقله. يقلب الحاكم توجسه وغريته من شعبه إىل 
خوف عىل ملكه، فيأخذه�م بالقتل واإلهانة. اعلم أن فن 
التاري�خ فن عزيز املذهب جم الفوائد رشيف الغاية إذ هو 
يوقفنا عىل أحوال املاضني من األمم يف أخالقهم. و األنبياء 
يف سريهم. و امللوك يف دولهم و سياستهم. حتى تتم فائدة 
اإلقتداء. إن اختالف األجيال يف أحوالهم إنما هو باختالف 

نحلتهم يف املعاش.

 لطفي خلف علياء الموسوي

زهراء ناجي

الذاكرة الفوتوغرافية غباُر الذهول

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
ان الفنانة التش�كيلية س�هى محمد تقبض عىل جمر اللون 
ال�ذي يحرق روحها قب�ل اصابعها ، بحثا عن جذوته ، وهي 
تتمث�ل خط�وات طفولته�ا يف دروب املدين�ة املندث�رة لتمال 
روحه�ا  مج�ددا بعطر القداح املتس�امي يف اله�واء الرطب 
ال�ذي ي�دور منفلتا صوب امل�آذن واعناق النخي�ل املتطاول 
صوب الفضاء يف سماء غابت عنها الغيوم التي تنثر البهجة 
وتحول�ت اىل دخان يلف اجواء املدينة التي اس�تحالت حلما 

تستعيده من الذاكرة .
وأض�اف: ان البن�اء العام ال�ذي عمدت عىل انش�اءه والذي 
يتخذ الش�كل الهرمي عن�د التدقيق في�ه ككل ، بتعمد قمة 
الهرم املكونة من امل�آذن والنخيل ، وقاعدته الناعور يفيض 
اىل دالالت م�ا أرادت ايصال�ه بحرفية كبرية وألس�ال مقدما 
كي�ف لها أن ترمم دم�ار واندثار ما أحب�ت ، واعني  املدينة 
؟ ه�ل تتمكن م�ن ان تع�د خطواته�ا الطفولي�ة  املرتنحة 
؟ وان تمثله�ا مجددا مس�تعيدة اياها من الذاك�رة ، رائحة 
ال�رتاب الندي والقداح الذي يم�أ هوائها  ، واصوات ماذنها 
ال�ذي يرتدد ص�داه بني البيوت الطينية ، وحفيف الس�عف ، 
ش�دو البالبل وزقزقة العصافري  طفولته�ا البعيدة التائهة 

يف ضجي�ج العال�م الذي ماعادت منه لحظ�ة تماثلها ابدا يف 
عامله�ا الذي تحيا فيه ، انطالقا من ذاكرتها تس�عى الفنانة 
التش�كيلية س�هى محمد  جاهدة الس�تعادة وتمثيل الكثري 
مم�ا تعج ب�ه تلك الذاك�رة ، وليس م�ن املهم بالنس�بة لها  
تقيي�م درج�ة الفش�ل او النج�اح يف عملها لحظته�ا ، انما 
املهم هو محاولتها تلك  وما س�تليها من املحاوالت ، بالضد 
من االندثار والنس�يان ، يف خطابها الجم�ايل الذي تبثه عىل 
س�طوح اعمالها ، لتفيض بحركية وحياة ما اندثر ملختلف 

االسباب ، 
وتابع :يف عمل يضج باللون واالدهاش سعت الفنانة سهى 
محمد الس�تعادة مدينتها االوىل ع�ىل األغلب واعادة تمثيلها 
عىل الس�طح التصويري بمقدرة فائق�ة  ،  فالجميع ودون 
اس�تثناء يحف�ظ خطواته االوىل يف دروب املدينة حيث نش�أ 
،  املدين�ة الش�وارع والدكاك�ني الصغ�رية ، واالحب�ة الذين 
غادروا واحدا واحدا  وهو قيد االنتظار ، االس�واق واملتاهات 
واصوات الباعة ، ضجي�ج املدينة الذي يحيي الذاكرة ، الكل 
يحمل املدينة عش�قه االول حي�ث تأخذه خطواته مرغما او 
طائع�ا وهو يس�ري يف دروب الك�ون الواس�ع ، لكنها تبقى 
تحتله كليا ليبقى يس�تعيدها ، رموزا واشارات ، لغة وألوان 

، وهذا ملجاه حني يحاول استعادتها من مطمورات الذاكرة 
،  وقد يفلح بذلك او ال ، لتبقى محاوالته تدور يف فلك تمثلها 
يف كل لحظ�ة بالكث�ري من الش�غف والحنني ، لع�ل هذا هو 
انطباعي االول حني تأملت بالكثري من الدهشة عمل الفنانة  

الذي املس�تل من معرضها ) مدني القصية (.
وأس�تطرد:وقبل الدخول إىل تفاصيل عمله�ا الفذ ومحاولة 
فك طالس�مه وش�فراته التي بثتها بحرفية كب�رية ، اود ان 
أش�ري اىل قصدي�ة العن�وان ) مدن�ي القصية ( ال�ذي حمل 
معني�ني يف ان واحد ، فمع ان الظاهر من العنوان انها تعني 
بالقصي�ة البعد زمانيا ومكانيا اال اننا وبالقليل من التدقيق 
س�نعرف حتما ان القصية تعني التحييد واالزاحة الس�باب 
لس�نا بصددها االن ، وبمعنى اكثر دقة للعنوان هو االندثار 
، وم�ن هذا املعنى انطلقت الفنانة الس�تعادة املدينة مجددا 
، الن اندثاره�ا يعني بالرضورة اندثار ج�زء مهم من ارثها 
الش�خيص ، فاطلقت خطابها الجم�ايل يف هذا العمل بالضد 
مم�ا تق�دم ، وبنظرة أولي�ة للعمل يظهر جلي�ا حجم األلم 
والفداح�ة التي تش�عر به�ا الفنانة وهي تغطي س�طحها 
التصويري بالكثري من املفردات التي غدت ركنا اساس�يا يف 
ذاكرتها ، بكثافة وتحشيد يصل لحد املبالغة لكثرتها لدرجة 

ان املتلقي سيواجه صعوبة يف محاولته  لفك تلك الحشود.
وأكمل:ومع هذا االحتش�اد يف املف�ردات ومرموزاتها اال انها 
ليس�ت بعصي�ة عىل الفه�م ، الن الفنانة تعي جي�دا ان تلك 
املدين�ة الت�ي اقصيت او اندث�رت ما زالت تمث�ل لها  الحياة 
الت�ي اريد لها ان تتوقف ، وعىل الرغ�م من ان ما مثلته عىل 
القماش�ة ه�و مدين�ة مدمرة كم�ا يوحي الج�و العام عىل 
الس�طح التصوي�ري ، اال ان املدين�ة تضج بالحي�اة وكانها 
عنق�اء تنهض من ركامها  فالناعور الذي وضعته يف قاعدة 
هرم اللوحة م�ازال يدور  وهو يفيض بامل�اء باعتباره أهم 
ارسار الحياة االزلية ودورانه الزمني املس�تمر ييش بالتقدم 
اىل االم�ام دون ش�ك ، وكذل�ك النخيل وامل�اذن واالزقة التي 
وزع�ت بمقدرة فنية واضحة ال لبس فيها ، والزقاق القيص 
الذي غيبت مالمحه اس�تعادته وهي تتأمل  خطواتها االوىل 
ع�ىل دروبه الطينية لتفيض عىل الس�طح بالعاطفة ، وهي 
وان احرقت املدينة  من خالل اس�تخدام االلوان / الشعوريا 
ربما/ مارس�ت  إقصاء املدينة مجددا لتعيد تش�كيلها فيما 
بع�د ، واخريا لعل تعمده�ا ان تاخذ قمم النخي�ل املتناثر يف 
ارجاء املدينة شكال محورا بدا وكانه أصابع ترتفع احتجاجا 

يف وجه العالم الذي اطاح باملدينة ومعاملها وساكنيها .

التشكيلية سهى محمد تسعى لترميم اندثار مدنها القصية 
يرى الناقد رحيم يوسف ان الفنانة التشكيلية سهى محمد 

تسعى لترميم اندثار مدنها القصية ، مبينا انها تقبض على 
جمر اللون الذي يحرق روحها قبل اصابعها ، بحثا عن جذوته 
، وهي تتمثل خطوات طفولتها في دروب المدينة المندثرة.
وقال يوسف في قراءة نقدية )خص بها )المراقب العراقي(: 

سهى محمد

مهرجان العراق الوطني يواصل العروض المسرحية والجلسات الفكرية

التكلف والتصنع وتعثر اللغة في »دفاتر الوراق« 

املراقب العراقي/ متابعة...
واص�ل مهرج�ان الع�راق الوطني 
الت�ي  عروض�ه  للم�رح  األول 
توزعت  عىل مس�ارح سمرياميس 

والنجاح والرافدين.
عىل مرح سمرياميس، تم عرض 
مرحية )املش�رتك ال ي�رد(، وأكد 
مخ�رج املرحي�ة طال�ب خي�ون 
أن »ه�ذه املرحي�ة تعي�د تركيب 
االنسان، وأنه غامر بمذهب برخت 
التغريبي«، مش�ريا اىل أن »العرض 
عب�ارة عن ضياع أثن�اء البحث عن 
ال�ذات، وتم�ت معالج�ة املوضوع 

برؤية إخراجية رصينة«.
من ناحيته وصف الفنان املرحي 
عام�ر صب�اح امل�رزوك، املرحية 

بأنها »تجسيد للمعاناة«. 
وع�ىل م�رح النج�اح ت�م عرض 
مرحي�ة »ح�االت خاص�ة ج�داً« 
وه�ي م�ن تألي�ف وإخ�راج جواد 
الحس�ب.، وتمثي�ل س�عد عريب�ي 

وهند البياتي وهيثم عريبي. 
حض�وراً  املرحي�ة  وش�هدت 
تفاعلي�اً، يف م�ا يخ�ص املش�اهد 
الت�ي دانت الفس�اد امل�ايل واإلداري 
والتالع�ب بمصري الن�اس من قبل 

الفاسدين.
وتناول�ت املرحية ح�االت طارئة 
عىل املجتم�ع العراق�ي، وانتقدتها 
جع�ل  م�ا  ج�داً،  س�اخر  بش�كل 
الجمه�ور يضحك بص�وت مرتفع، 
كما أدانت املرحية بعض الحاالت 
الدخيلة عىل املجتمع العراقي، مثل 
الك�ذب وتخ�يل األبن�اء ع�ن اآلباء، 
وانتقدت ظاهرة القتل عىل الهوية، 
وتالعب الفاسدين بمصائر الناس.

وقال مخرج ومؤلف املرحية جواد 
الحس�ب، »املرحي�ة تمث�ل إدانة 
ل�كل الثقافات الهجينة التي دخلت 
اىل املجتم�ع العراق�ي بع�د 2003« 
مضيفا، »دي�دن األعمال املرحية 
العراقية، هو ن�رة ثقافة الحياة 
عىل ثقافة املوت، ونرة الحق عىل 
الباطل، ويف النهاية اعطاء األمل يف 
العيش الكريم لجميع الناس، برغم 
صعوب�ة وقس�وة الظ�روف الت�ي 
نعيشها خالل السنوات املنرمة«.

ولف�ت اىل أن »تصفي�ق الجمه�ور 
للح�االت الس�لبية الت�ي انتقدته�ا 
املرحي�ة يمث�ل رس�الة واضحة، 
ب�أن وعي الش�عب العراقي يرفض 
املمارس�ات الخاطئة والظاملة التي 

ارتكبها البعض بحق العراقيني«.
كم�ا عقدت، ثالث جلس�ات فكرية 
يف اط�ار فعاليات مهرج�ان العراق 
تقيم�ه  ال�ذي  للم�رح  الوطن�ي 
نقابة الفنانني بالرشاكة مع الهيئة 

العربية للمرح.

وتضمنت الجلس�ات »حفل توقيع 
كتاب )الج�دل يف املرح املعارص( 
للدكت�ور الفنان س�عد عزي�ز عبد 
الصاحب وقد ادار الجلس�ة الفنان 
ع�الوي حس�ني اضافة اىل جلس�ة 
)العي�ادة املرحية( الت�ي ابتدعها 
والت�ي  خم�اط  جب�ار  الدكت�ور 

تضمن�ت ورقة نقدية 
لالستاذ الدكتور عماد 
عب�د الرزاق وجلس�ة 
ادارها  اخ�رى  نقدية 

املخ�رج حس�ني عيل صال�ح عقب 
فيه�ا الدكت�ور حلي�م هات�ف عىل 
مرحية ) اوفر بروف( ومرحية 
)مكبث( عقب عليها الدكتور سعد 
عزي�ز عب�د الصاح�ب ومرحي�ة 
)ليلة ماطرة( عقب عليها االس�تاذ 

حمه سوار عزيز.

بينما أنت يف املقهى أو متجها إىل محطة 
القط�ار، كث�ريا ما تس�توقفك األش�ياء 
ب�كل تصنيفاتها وأش�كالها وأحجامها، 
فتمع�ن النظر فيه�ا، وترس�ل أحكامك 
الخاص�ة، تبعا لتلك النظرة. فتش�كل يف 
النهاية يف ذاكرتك صورة عن هذا اليشء، 
وتطبع�ه بعناية فائقة حتى تس�رتجعه 

مرة أخرى.
إن النظ�رة األوىل، ه�ي نظ�رة تفاعلي�ة 
م�ن الط�راز الرفيع، م�ن خاللها تخترب 
كل معلومات�ك، وترب�ط مفاتيح أفكارك 
ببعضها بعض�ا، كما تجعلك أيضا تفر 
األح�داث، وتنف�ض غب�ار ذاكرت�ك بكل 
ما يخ�ص هذا ال�يشء الذي م�ّر أمامك، 
التحلي�الت  م�ن  الكث�ري  إىل  فتوصل�ك 
والتفس�ريات القابلة للخروج من عقلك، 

وتجسيدها عىل هيئة سلوك يف ما بعد.
أكث�ر  والح�وارات،  الس�لوكيات  تعت�رب 
األم�ور عرضة إلطالق األحكام املس�بقة 
من املرة األوىل، فأنت تقوم ال إراديا ببناء 
تصور بينك وبني صاحب الس�لوك، ربما 
ال ت�درك ه�ذا ال�يشء بص�ورة حقيقية، 
لكن عقلك الباطن قام بأرش�فة وتدوير 
الس�لوك، حينه�ا تق�وم باالبتع�اد ع�ن 
أو باالق�رتاب من هذا الش�خص بش�كل 
كب�ري. إنه أمر طبيعي ج�دا، أن يبتعد أو 
يقرتب اإلنس�ان، فمن منا ال يريد الراحة 

النفسية واالستقرار الذهني؟
حس�ناً، يرى باحث عل�م النفس جوردن 
ألب�ورت يف نظريت�ه الش�هرية »طبيع�ة 
الحكم املس�بق« إن مجرد وضع اآلخرين 
يف قوال�ب جاه�زة، ه�و بمثاب�ة موقف 
اتجاه الش�خص، يدرجه تحت مجموعة 
معين�ة كما يتص�ور عنه، م�ا يعني أنك 
تلغي كيانه كإنس�ان يمل�ك روحا وفكرا 
مختلفني، مهما كان�ت بيئته ومجتمعه 

اللذين أنتجاه.
يشء  املس�بقة،  األح�كام  إط�الق  إن 
تراكم�ي، يرجع إىل مرحل�ة الطفولة، إذ 
يغ�رس الوال�دان مجموعة م�ن األحكام 
الجاهزة يف عقول أطفالهم عن األش�ياء 
وفحواه�ا، فتحرمه�م فرص�ة التجربة، 
وجوهري�ة البح�ث ع�ن الحقائ�ق ع�ن 
ق�رب، فهي عب�ارة عن إنت�اج ملضامني 
يف حلق�ة مفرغ�ة، تمنعك م�ن املغامرة 
يف الحي�اة، بل إنها تكس�بك خربة قليلة، 
ومعارف ضئيلة، فهي تميل إىل تبس�يط 
الواقع وجعل�ه يف أطر محددة، وهذا غري 
منطقي، ألنه يح�ارب التنوع والتعددية 
التي تقوم عليه�ا جميع املجتمعات منذ 

الخليقة إىل يومنا هذا.
يق�ول املثل: «كثرياً ما نرى األش�ياء عىل 
غ�ري حقيقته�ا، ألنّن�ا نكتف�ي بق�راءة 

العناوين«.

أحقا »عىل هذه األرض ما يستحق الحياة«؟

وما يستحق البقاَء

وما يستحق الدفاَع

عن املارقني وعن كل لصِّ

ومن ليس يف خندق الصدق واالنخراط ِ

عن األرض والعرِض حتى املمات؟

تغرّي ما كان حويل

ففي دفرت العهِر غابت حقائُق

عر الشهامة

يف وحل طنِي التغابي

ورِسنا وراَء جباِل الراب

وصار عدو عدوي عدوي

وكان عدوُّ عدوي صديقي

وكان صديُق عدوي عدوي

وصار صديُق عدوي صديقي

ترّهَل جسُم الحقيقة حويل

وبانْت مفاصُل هّمي ودائي

فكيف سأجتاز فصَل الصقيع

وأعرب � حقا –

بشاحنة ِالشعِر فصَل الشتاء؟

وكْنُت متى شئُت

أسحب رتَل الكالِم ورائي

كتيس من األذن

حتى عنان سمائي

غباُر الذهول ِأتى فاعرتاني

فلْست أمّيُز

ما بني أريض هنا أو سمائي!

 إبراهيم خليل
مع أن دفات�ر الوراق ف�ازت بالبوكر عام 2021 
إال أن عددا من الكتاب أش�اروا ملا فيها من تكلف 
يف األداء اللغوي س�واء يف ال�رد أو يف الحوار أو 
يف املش�اهد التي يتخللها بع�ض الوصف، وممن 
لفت�وا النظر لهذا الروائي ش�اكر األنباري – من 

العراق- والقاص محمود الرحبي من ُعمان.
ه�ذا التكل�ف والتصن�ع ق�د ال يك�ون مرضا يف 
الش�عر، أو يف املق�االت والخواط�ر، أو حت�ى يف 
القص�ة القصرية، بي�د أن الرواي�ة بحكم كونها 
خطابا يستهدف عامة القراء ال النخبة، وبحكم 
كونها تروي حكاية يفرتض أن تس�عى لتس�لية 

القارئ بمحكيات مشوقة، فإن التصنع يف اللغة، 
واللجوء إىل التشبيهات، وما شاكل ذلك وشابهه 
من محس�نات، يعد من باب الرتف اللغوي، الذي 
يرفع الحواجز بني الكاتب والقارئ. ففي »دفاتر 
الوراق« يقول الكاتب عىل لسان الراوي: تهاويُت 
ع�ىل الصوفة مثل جهاز كهربائي نفدت طاقته، 
فهذا تش�بيه مفتعل، وغري موفق، أساسا، كون 
الجه�از إذا نف�دت طاقت�ه ال يته�اوى، وإنم�ا 
يتوقف عن العمل وحس�ب. وكان حريا بالراوي 
أن يق�ول تهاويت عىل الصوفة كش�خص أعياه 
التعب. ويقول يف موقع آخر عن اختالف مكانني 
»كأنهم�ا مكانني ألصقا عن�وة ببعضهما« فهذا 

التش�بيه كأنهما.. إلخ.. لم يضف ملا سبق شيئا 
فهما ع�ىل أي حال مختلف�ان كل االختالف، فال 
يقال كأنهما ألصقا عنوة، فهذه زيادة وتش�بيه 
عالوة عىل ما فيه من االفتعال فيه خطأ، إذ كان 
ينبغي أن يق�ال كأنهما مكانان، وإال غضب منا 
ش�يخ النحاة. ومن تش�بيهاته الغريبة املفتعلة 
قول�ه: »لي�ل يؤدي إىل ف�رح ط�ازج يعانق قلبي 
بس�خاء الفرس�ان العائدين من معركة رابحة« 
و«يركل بقدمه ثعلب املوت، ويتبعها باحثا عنها 
بنهم أعمى رأى الضوء« فمثل هذه التش�بيهات 
يعج�ز عن اخرتاعه�ا بدي�ع الزم�ان الهمذاني، 
وه�و من هو يف التصّن�ع، والتكلف ال�ذي ال ينّم 

عن معنى. ومن تش�بيهاته املضحكة التي تثري 
الس�خرية تش�بيهه البحر بأُذن كونية تصغي 
ألرسار ن�اردا الدفين�ة. كأن الك�ون، إذا ص�ّح 
التش�بيه، ال همَّ لديه سوى أرسار ناردا الدفينة 

وغري الدفينة.
ويقول يف تشبيه آخر مفتعل عن أثر الكابوس 
ال�ذي رآه الراوي يف منامه »ما زال بي كش�وٍك 
علَِق بمالبس ش�خص أخطأ طريقه، فمرَّ من 
حقل عشُبه يابٌس« هذا تشبيه، عالوة عىل أنه 
ُمضحك، نيس الراوي املتحّدث أنه ذكر الشوك، 
ثم عدل عنه إىل العشب، وثمة فرق بني الشوك 

والعشب اليابس. 

احد اعمال سهى محمد



األغلى إقليمياً واألسوأ عالمياً
هل يلجأ العراق إلى »التقنيات الحديثة« 

لمعالجة تردي اإلنترنت؟

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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أكدت وزارة االتصاالت، املبارشة باعتماد 
تقنيات حديثــة لتقديم خدمات انرتنت 
جيدة وبأســعار مســيطر عليها، فيما 
كشفت عن أســباب القيام بأكرب عملية 

تحديث للبنى التحتية.
وقال مديــر مديرية البنــى التحتية يف 
الرشكة العامة لالتصــاالت واملعلومات 
عيل محمود، إن »التقنيات املســتخدمة 
خدمات  اليصــال  الــرشكات  قبل  من 
االنرتنت اىل املواطن تعتمد بصورة كبرية 

عىل تقنيات )الواي فــاي( أي الرتددات 
االســتخدام  »كثرة  أن  مبيناً  املجانية«، 
بشكل عشــوائي أدت اىل ضعف الخدمة 
املقدمــة وصعوبــة الســيطرة عــىل 
اىل  املقدمة  واألســعار  الخدمات  كفاءة 
املواطنني«. وأوضح أن »وزارة االتصاالت 
تعمل عىل املبارشة بنرش تقنيات جديدة 
ســتمكن مــن تقديم خدمــات جيدة 
وبأســعار مســيطر عليها، حيث بدأت 
بالعمل عىل تحســني الخدمات املقدمة 

عىل مشــاريع الوزارة وبشكل تدريجي، 
فضالً عن تنفيذ شــبكة FTTH جديدة 
وحديثة يف عموم العراق وبسعة إجمالية 

تصل اىل سبعة ماليني خط«.
وأكــد أن »نحو 3 ماليني و500 ألف خط 
تمت املبارشة بتنفيذ الشــبكة الخاصة 
بما يعــرف باملرشوع الوطنــي«، الفتاً 
اىل أن »هنــاك 16 رشكة يف طور اإلحالة 
والتعاقــد من أجل إطــالق الـ 3 ماليني 

و500 ألف خط األخرى«.

مــن جانب آخر كشــف محمــود عن 
»مساعي الوزارة لتوفري أفضل الخدمات 
املقدمــة اىل املواطنــني واملؤسســات 
مثل  العاملية  الــرشكات  عىل  باالنفتاح 
 )Facebook( )WhatsApp( و  رشكــة 
وغريها، وافتتاح مكاتب لها يف العراق«، 
مشــرياً اىل أن »مداوالت عديدة مع تلك 
متطلبات  توفــري  أجل  مــن  الرشكات 
عملية  بأكرب  الــوزارة  وبارشت  العمل، 
تحديث وتوســيع لبناهــا التحتية من 

خالل مشــاريع املد واستبدال مقاطع 
كبرية من الشــبكة الوطنيــة الحالية 
،والتعاقد عىل تحديث وتوســيع أجهزة 
DWDM من الرشكات  الوطني  الرتاسل 
 )ciena( رشكات  مثل  الرصينة  العاملية 
وبســعات   )Nokia( و   )Huawei( و 
كبرية ،وبما يضمن توفري بيئة مناسبة 

لتوفري الخدمات للمواطنني«.
ويف وقت سابق اعرتفت وزارة االتصاالت 
بضعف شــبكة اإلنرتنــت نتيجة عدة 
عوامل منها الفساد املسترشي، وضعف 
الرشكات املجهزة للخدمة، وغياب رؤية 
نتيجة  املاضية،  السنوات  خالل  الوزارة 

القرارات السياسية واملصالح الحزبية.
ودخل اإلنرتنت ألول مرة للعراق يف عام 
2000، ولكن بعد الغزو األمريكي للعراق 
بدأ ينترش بشكل كبري جدا،  عام 2003 
إذ يســتخدمه ماليني العراقيني حاليا، 
إال أن غالبيتهــم يعانون من ضعف يف 

الخدمة مما أثر عىل أعمالهم.
وتنقطع خدمة اإلنرتنت يف العراق بشكل 
مستمر، وجزء منها يعتمد عىل قرارات 
أيام  يف  الخدمة  توقــف  التي  الحكومة 
ترسيب  من  خوفا  النهائية  االمتحانات 
األســئلة أو لتطورات سياسية وأمنية 
كما حصل يف عام 2014 بعد ســيطرة 
تنظيم داعش عىل معظم مناطق شمال 
وغرب العــراق، باإلضافــة لتظاهرات 
البــرة وترشين، وجزء آخر بســبب 

ضعف البنى التحتية لإلنرتنت.
وتقول وســائل إعالم محلية، إن العراق 
يخرس أربعني مليون دوالر يوميا نتيجة 
ضعــف خدمة اإلنرتنــت أو انقطاعها، 
بســبب توقف األعمال لبعض الرشكات 
وغريها.  اإلعالم  ووسائل  املصارف  منها 
فعىل ســبيل املثال قدم املرف العراقي 
للتجــارة -وهــو مــرف حكومي- 
اعتذارا إىل عمالئه عىل صفحته يف موقع 
الفيســبوك، عن الخلل الــذي حدث يف 
أجهزة الراف اآليل بسبب تذبذب خدمة 
اإلنرتنت والــذي أدى لعدم رصف املبالغ 

منها.
املراتــب األخرية برسعة  العراق  ويحتل 
بينما  عاملية،  مؤرشات  عدة  يف  اإلنرتنت، 
يشــرتي املواطن هذه الخدمة الســيئة 
كما يصفها غالبية العراقيني بأســعار 
مرتفعة جــدا عند مقارنتهــا مع دول 
العالم، مما سبب موجة انتقادات كبرية 
حمالت  أطلقوا  الذين  املواطنني  قبل  من 
ملطالبة  االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل 

الحكومة بتحسني الخدمة. 
وتلجأ عدة مؤسســات صغرية إىل إنفاق 

أكثر من ألف دوالر شهريا لرشاء خدمة 
أربع رشكات  أو  ثــالث  اإلنرتنت، مــن 
انقطاعها  أو  الخدمــة  ضعف  ملواجهة 
بدأت  وبينما  أعمالهــا،  تأثــر  لتفادي 
خدمة  بإطالق  أخرياً  االتصاالت  رشكات 
الـــ 4G، بــدأت بعض الــدول العربية 
تستخدم خدمة الـ 5G، علما أن رشكات 
اآلن مســاحة  تغِط حتى  لم  االتصاالت 

.4G العراق بخدمة الـ
ويف تقرير له أرجع ديوان الرقابة املالية 

ضعف قطــاع اإلنرتنــت إىل عدم وجود 
ترشيعات قانونية تنظمه، وعمل غالبية 
الــرشكات دون موافقــات، فضال عن 
انتشار أبراج الخدمة بشكل غري منتظم 
وعشــوائي، ما يــؤدي إىل تأثر الخدمة 
بنســبة 40%.ويواجــه العراقيون منذ 
تتعلق  عديدة  تحديات  طويلة  ســنوات 
باألمن والخدمات وتراجع فرص العمل، 
إىل ســوء اإلدارة والفساد املسترشي يف 
ذلك،  وفوق  الدولة،  مؤسســات  معظم 
يواجهــون كذلك، قضية الغــالء املبالغ 

واالتصاالت  اإلنرتنت  بأسعار خدمة  فيه 
بشكل عام وضعف نوعيتها.

وكانت املنظمــة العراقية لقياس جودة 
زيادة  أن  املايض  العام  أكدت  االتصاالت، 
النســبة الســكانية هي إحدى أسباب 
ضعف االنرتنت يف العراق، فيما أشــارت 
إىل أن اســتمرار املشــرتكني يف االعتماد 
عىل االشــرتاكات القليلة يف رشاء سعات 
يتسبب  اســتخدامهم،  وزيادة  االنرتنت 
له.ووفقاً  اســتخدامهم  بصعوبة  أيضاً 

اىل  االنرتنت  للمنظمة فإنه »عندما دخل 
العراق بقوة بعد عام 2003 كانت النسبة 
مليوناً،   27 حوال  العراق  يف  الســكانية 
لكنها اليوم وصلــت إىل أربعني مليوناً يف 
وقت مازلنا نعتمد ذات اآلليات يف إيصال 
الخدمة وهي اإلعتماد عىل آلية الوايرلس، 
بينما اتجه العالم كله نحو خدمة الكابل 
الضوئي وهي الخدمة األحدث يف العالم«.

واملشــكلة التي يعاني منها العراق اآلن، 
اعتماد  »بقــاء  املنظمة، هي  بحســب 

املســتخدمني عىل االشرتاكات الضعيفة 
أو االشرتاكات ذات الكلفة القليلة، بينما 
يســتخدمون هذه  الذين  األفــراد  عدد 
االشــرتاكات زاد وصار االشــرتاك الذي 
يجب أن يستخدمه شــخصني أو ثالثة 
أشخاص، ُيســتخدم من قبل خمسة أو 
ستة أشــخاص، وبالتايل تسبب بضعف 

كبري يف الخدمة الواصلة إليهم«.
وأشــارت املنظمة إىل أن »هذه املشكلة 
ليســت هي الوحيدة، بل هناك مشكالت 
وزارة  مســؤولياتها  تتحمــل  عــدة 

االتصاالت التــي لم تطور بناها التحتية 
ولم تعتمــد عىل التقنيــات الحديثة يف 

إيصال الخدمة«.
ودعت املنظمة آنذاك إىل »رضورة إعتماد 
خدمــة الكابل الضوئي لحل مشــكلة 
اإلعتماد عىل  وإنهاء  العراق،  يف  اإلنرتنت 
اإلنرتنت«،  خدمــة  إيصال  يف  الوايرلس 
داعية الرشكات اىل »تثقيف املستخدمني 
التــي تناســب  يف رشاء االشــرتاكات 

احتياجاتهم«.

يحتل العراق المراتب األخيرة بسرعة اإلنترنت، في 
عدة مؤشرات عالمية، بينما يشتري المواطن هذه 

الخدمة السيئة كما يصفها غالبية العراقيين بأسعار 
مرتفعة جدا عند مقارنتها مع دول العالم، مما سبب 

موجة انتقادات كبيرة من قبل المواطنين.

تنقطع خدمة اإلنترنت بشكل مستمر، وجزء منها 
يعتمد على قرارات الحكومة التي توقف الخدمة في 

أيام االمتحانات النهائية أو لتطورات سياسية وأمنية 
كما حصل في عام 2014 بعد سيطرة تنظيم داعش على 

معظم مناطق شمال وغرب العراق

  ١٨٥٨ - إنشاء أول خط تلغراف عبر المحيط األطلسي.
  ١٩٠٧ - سفينتان حربيتان فرنسيتان تقصفان الدار البيضاء وذلك بعد قتل أربعة فرنسيين في المدينة.

  ١٩١٩ - بدء الثورة العسكرية التركية بقيادة مصطفى كمال ضد الحكم العثماني.
  ١٩١٤ - نصب أول إشارة مرور ضوئية بالتأريخ في مدينة كليفالند األميركية.

  ١٩٦٦ -  إسبانيا تمنع الطائرات البريطانية من التحليق فوق أراضيها بسبب النزاع على جبل طارق.

من ذاكرة االيام

5
آب

أصدرت إدارة مطار بغــداد الدويل، توضيحا 
بشأن انقطاع التيار الكهربائي يف املطار.

وذكرت ادارة املطــار يف بيان تلقت »املراقب 
العراقي« نســخة منه، ان »بعض صفحات 
التواصل االجتماعــي تداولت مقطع فيديو 
يظهر فيه انقطاع التيار الكهربائي يف مطار 
بغداد الدويل، بســبب خــروج أحد املغذيات 
ملدة  املطار  يف  الوطنية  للكهرباء  الرئيســية 

دقائق محدودة«.
واشــارت اىل انها تود أن توضح للرأي العام 
والقنوات  اإلعالميــة  املؤسســات  ولجميع 
الفضائيــة أنــه »تمت معالجــة األمر من 
قبل دائرة كهرباء الكــرخ وعادت املنظومة 
الكهربائية للمطار بعد إصالح الخلل الفني«.

مع تفاقم أزمة الكهربــاء يف العراق، أعلنت 
الهيأة العراقية للمصادر املشعة، أنها تدرس 
طلبات من رشكات عاملية إلنشــاء مفاعالت 
نوويــة صغرية لتوليد الطاقــة الكهربائية، 
فيما أشــارت إىل أن املباحثات بهذا الشــأن 

مستمرة.
إن  الهيأة كمال حســن لطيف  وقال رئيس 
»اللجنة الوطنية العليــا للمفاعالت النووية 
سعت بشكل كبري للبحث عن رشكات عاملية 
رصينة من دول متعددة وخصوصاً يف مجال 

انشاء مفاعالت النتاج الكهرباء«.
وأضــاف: »نبحــث طلبات النشــاء افضل 
املفاعــالت النووية عــىل أن تكون صغرية 
وموزعة عىل مناطق الحاجة األساســية يف 
بعض املحافظات، حيــث ابتعدنا عن خيار 
الكبــرية، ألنها مكلفة  النووية  املفاعــالت 
وتحتاج إىل الكثري مــن املتطلبات التي يجب 

أن تتوفر«.
وأشــار إىل أن »املباحثــات مســتمرة بهذا 
الخصــوص مع العديد من الــدول، وعندما 
نصل لنتائــج حقيقية، ســيتم رفع تقرير 
التوصيات اىل رئيس الــوزراء التخاذ القرار 
املناسب«.وأوضح أن »كل محافظات العراق 

فيها نقص بالطاقة الكهربائية وخيار توليد 
الكهرباء عرب الطاقة النووية مناسب«.

املاضية، تعرضت  القليلة  وعىل مدار األشهر 
محطات كهرباء يف العراق لهجمات، إذ قالت 
وســائل إعالم محلية إن أكثر من 70 برجا 
لخطــوط الضغط العــايل للكهرباء تعرض 
للتخريب، فيما يشتبه بأن داعش يقف وراء 
هــذه الهجمات. لكن الناطق باســم وزارة 
الكهرباء قال يف مقابلة تليفزيونية إن »هناك 
من يحــاول زعزعة اســتقرار البالد ونرش 

الفوىض«.
بيــد أن الحقائــق تشــري إىل أن اإلرهابيني 
استغلوا فقط أزمة طويلة األمد يعاني منها 
العراق تتعلق بانقطاع شــبه دائم للكهرباء 

خاصة مع اشتداد درجات الحرارة يف الصيف. 
ففي هذا البلد الغني بالنفط، ال تمتلك معظم 
الكهربائية  للطاقــة  مصدرا  العراقية  املدن 
عىل مدار ســاعات اليوم، وانقطاع الكهرباء 
بات جزءا مــن الحياة اليوميــة للعراقيني 
فيما يزداد األمر ســوءا مع ارتفاع درجات 
الحرارة يجاوز 50 درجــة مئوية خصوصا 
يف شهري يوليو/ تموز وآب/ أغسطس من 
كل عام.وبســبب اإلهمال، فإن الطلب عىل 
الكهرباء يفوق العرض والقدرة انتاج الطاقة 
الكهربائية يف العــراق. وبلغت هذه األزمة يف 
العراق ذروتها مع انقطاع الكهرباء لساعات 
عن مستشــفيات ومبــان حكومية وحتى 
مطــارات. وأثارت أزمة انقطــاع الكهرباء 

موجــة تظاهرات خالل اآلونــة األخرية، إذ 
اقتحــم متظاهــرون غاضبون عــددا من 
العاصمة بغداد ودياىل.  الكهرباء يف  محطات 
ويف يونيــو/ حزيــران املايض، قــدم وزير 
الكهرباء ماجد حنتوش اســتقالته ليصبح 
التوايل  الثامن عرش عىل  الكهرباء  بذلك وزير 

الذي يستقيل خالل الصيف يف العراق.
وإزاء ذلــك، تعهدت الحكومــة بالعمل عىل 
حل أزمة الكهرباء يف وعــود تكرر عىل آذان 
العراقيني ســماعها كل صيف، لكن يبدو أن 
القائمــني عىل إدارة البالد ال يفعلون شــيئا 
عىل أرض الواقع يف العــراق الغني بالنفط. 
ويف ديسمرب/ كانون األول من العام املايض، 
للتحقيق يف  قالت لجنة برملانية تم تشكيلها 

أزمة انقطاع الكهربــاء، إنه أُنفق 81 مليار 
دوالر )68 مليــار يورو( عىل قطاع الكهرباء 

يف العراق منذ 2005.
ورغم ضخامة مــا أنفق، إال أنــه لم يطرأ 
أي تحســن كبري يف هذا القطــاع فال يزال 
ســاعات  تقليص  من  يعانون  العراقيــون 

تزويدهم بالكهرباء.
وإزاء ذلك، سيكون من السهل تحميل الفساد 
املسترشي يف البالد، مسؤولية أزمة الكهرباء 
يف العراق، كما يؤكد املتظاهرون الغاضبون، 
لكــن محللني يقولون إن إيجــاد إجابة عن 
الســبب وراء أزمة الكهرباء يعد أمرا شديد 
التعقيد.  ويف هذا السياق، قال عيل الصفار، 
ومقرها  للطاقة  الدوليــة  الوكالة  يف  املحلل 

باريس، »إن األمر يشبه العاصفة الكبرية إذ 
أنه ال يتعلق بمشكلة تقنية فحسب بل هناك 
عوامل غــري تقنية وراء أزمــة الكهرباء يف 

العراق فهناك أسباب سياسية واقتصادية«.
وتقــدم الوكالة الدولية للطاقة مشــورات 
الطاقة وتجمع  للحكومات حيــال قطــاع 
العاملية.  الطاقــة  إمدادات  بشــأن  بيانات 
ويضيــف الصفار أن هناك أســبابا خارجة 
عن سيطرة السياسيني يف العراق، عىل سبيل 
ارتفاع  الســكان وأيضا  ارتفاع معدل  املثال 
درجات الحرارة ملســتويات قياسية وزيادة 
فرتة فصل الصيف واشــتداد وطأته. وشدد 
الصفــار عىل أن كل هــذه العوامل تدفع إىل 
زيادة الطلب عىل الطاقــة والكهرباء ويقل 
الطاقة بشــكل  إذ تعمــل مولدات  العرض 
غري فعال يف الطقس شــديد الحرارة. بيد أن 
الصفار يؤكــد أن العوامل األخرى قد تكون 
ناجمة عن سوء اإلدارة. ويرى املحلل وغريه 
من املراقبني للشأن العراقي أن أحد املشاكل 
ارتفاع مستويات  البالد يتمثل يف  الرئيسة يف 
عدم الكفاءة ســواء يف العرض وأيضا إدارة 
الطلــب.ويف الوقت الحايل، فإن شــبكة نقل 
الكهرباء يف العراق قــد فقدت ما بني 40 إىل 
50 باملائــة من طاقتها وهــذا يمثل الفارق 
بني ما تنتجه مــن الكهرباء وما يتم توفريه 

للمواطنني من كهرباء.
وتحدث هذه الخســارة ألسباب تقنية، عىل 
ســبيل املثال نتيجة تلــف املعدات أو ضعف 
أدائها أو قدمها وأيضا هناك أسباب غري فنية 
كالرسقــة، فيما يعد هــذا النقص من أعىل 
املعدالت يف العالم. فعىل ســبيل املثال، يبلغ 
النقل والتوزيع فيما يتعلق  معدل خســارة 
بالكهرباء يف أملانيا حوايل 4 باملائة فيما يبلغ 
املتوســط العاملي قرابــة 8 باملائة. ويف هذا 
الصدد، يؤكــد الخرباء الدوليون عىل أن وقف 
هذه الخســارة يعد أمرا حاسما ألنه يف ظل 

ذلك، فال فائدة من زيادة توليد الكهرباء.

ظـــالم دامـــس فـــي مطـــار بغـــداد الدولـــي !
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املراقب العراقي/ متابعة...
اصدر مجلس القضاء االعىل ، توجيهات بشأن لقاح كورونا 

وتعليمات خلية االزمة.
وتضمنت التوجيهات اتخاذ االجــراءات القانونية بحق كل 
من يسهم يف التحريض عىل عدم اخذ اللقاح املضاد لفريوس 
كورونا املعتمد من قبــل وزارة الصحة ، واتخاذ االجراءات 

بحق من يخالف تعليمات خلية االزمة بخصوص الوقاية من 
انتشار الفايروس.

وجاء يف كتــاب موقع من قبل رئيس مجلس القضاء االعىل 
القايض فائق زيدان:« بالنظر التســاع الخطر العام جراء 
انتشــار فريوس كورونا وشيوع ظاهرة غري صحية تتمثل 
بعدم اقبال عدد كبــري من املواطنني عىل اخــذ اللقاحات 

املضادة بســبب تأثري شــائعات ونصائح غري طبية مبنية 
عىل اســاس غري علمي من قبل البعض، لذا تنســب اتخاذ 
االجراءات القانونية بحق كل من يســهم يف التحريض عىل 
عــدم اخذ اللقاح املضاد املعتمد من قبــل وزارة الصحة و، 
كذلك كل من يخالف تعليمات خلية االزمة بخصوص الوقاية 

من انتشار الفريوس«.

المحرض على عدم اخذ لقاح كورونا... تحت طائلة القانون  عني املراقب

عمود أحدب للكهرباء يحمل األسالك رغم خطورة وضعه .. عالمة دالة يف قضاء شط العرب

اتخذ عمــود الكهرباء هذا الوضع املنحني منذ ســنوات وهو يقف 
حامال أسالك الطاقة التي تصل إىل بيوتات األهايل يف منطقة »كردالن« 
املحاذية للتنومة يف قضاء شــط العرب رشق البرصة. يشبه العمود 
بوقفته هذه أولئــك الذين يصابون بمشــاكل يف عمودهم الفقري 
فتصبح قامتهم غري مســتقيمة، ولكنه أي »العمود« رفض التنازل 

عن مهمة حمل األســالك رغم مرور سنوات طويلة عىل هذا الحال. 
ويتساءل املارة واألهايل عن أسباب عدم إحالة هذا العمود للتقاعد أو 
الراحة واستبداله بآخر جديد تالفيا لخطر سقوطه ذاته يوم وتناثر 
األسالك الكهربائية الخطرة عىل من يمر بقربه. كما أنهم يؤكدون أن 

هذا العمود أصبح عالمة دالة ملن يصل املنطقة ألول مرة.

الحلـــول الحقيقيـــة لواقـــع األبنيـــة المدرسيـــة 

أهالي المناطق الزراعيَّة يقترحون توفير الخدمات لهم مقابل مبالغ مقبولة

املراقب العراقي/ متابعة...
بعد تركت لســنوات طويلة دون اهتمام 
النزاهة  هيئــة  دعت  بملفهــا  حقيقي 
االتحاديَّــة، امس األربعــاء، إىل ُمتابعة 
تنفيذ توجيهــات اللجنة املؤلفة بموجب 
األمر اإلداريِّ الصــادر عن مكتب رئيس 
ن إعداد  الوزراء يف 4/21/ 2021، املُتضمِّ
دراســة جادة وواقعيَّــة لتقرير مصري 
ملصلحة  املــدارس  وبناء  تنفيذ  مرشوع 
وزارة الرتبية بأسلوب الهياكل الحديديَّة.

الوقايــة  دائــرة  تقريــر  يف  وجــاء 
بالهيئة،وتابعتــه )املراقب العراقي(، ان 
»فريق عمــل الدائرة قام بعدَّة زياراٍت إىل 
وزارة الرتبيــة ومحافظة بغداد؛ للتعرُّف 
عىل واقع حال األبنية املدرسيَّة، مع تقييم 
املنشأ املشــيد من كونه صالح لإلشغال 
البنايات ألغراٍض  أو استغالل  من عدمه، 
قيــام وزارة  ُمبّينًة »رضورة  أخــرى«، 
التخطيط بتحويل التخصيصات املاليَّة إىل 

املكتب االستشاري؛ لغرض تقييم األبنية 
املدرســيَّة من الناحية اإلنشائيَّة التي تمَّ 
ا أدَّى إىل اندثارها«. سحب العمل منها؛ ممَّ

ــد التقرير املُرســلة نســٌخ منه إىل  وأكَّ
الرتبية  ولجنــة  الــوزراء  رئيس  مكتب 
الرتبيــة والتخطيط  النيابيَّــة ووزارتي 
حثِّ  »رضورة  عــىل  بغــداد،  ومحافظ 
قسم العقود يف وزارة الرتبية باإلرساع يف 
تهيئة ُمســتلزمات اإلعالن عن املقاوالت 
ذات  الجهات  قيام  وأهميَّة  املســحوبة، 
للمقاوالت  عقٍد  ُملحــق  بتوقيع  العالقة 

التي تمَّ سحب العمل منها«.
وأوىص »بإيجاد الحلــول الكفيلة بإنهاء 
املحافظات  الطينيَّــة( يف  )املدارس  ملفِّ 
كـ)نينوى  فيهــا  ُتوَجُد  زالــت  ما  التي 
الدين وكركوك ودياىل وذي قار(،  وصالح 
وذلــك من خالل هدمهــا وإحالة بنائها 
مع  بالتنســيق  املُبارش،  التنفيذ  بصورة 
أقســام األبنيــة املدرســيَّة املوجودة يف 

الرتبية  ملديريَّــات  التابعة  املُحافظــات 
فيها«، الفتاً إىل »وجود )144( مدرســةً 
باســتثناء  املحافظات،  عموم  يف  طينيًَّة 
إقليم كردستان للعام )2019 – 2020(، 
بحســب مديريَّة التخطيــط الرتبويِّ يف 
وزارة الرتبية«.وأوضــح أنَّ »مشــاريع 
ترميم وهدم وبناء املــدارس املُنّفذة من 
األبنية  قبل محافظــة بغداد – شــعبة 
املدرسيَّة، شملت )142( مدرسة تمَّ إنجاز 
زال مستـمراً  ما  والعـــمل  منها،   )52(
يف )42( مدرســًة أخــرى، فيما بلغ عدد 
فة لفســخ العقد وسحب  املدارس املُتوقِّ
العمل )48( مدرسًة«، ُمشدِّداً عىل »عدم 
وجود أيِّ مشاريع ترميم ُمنجزة من قبل 
املحافظة منذ عام 2013 حتى اآلن«.لكن 
وهنا الســؤال االهم هل ستتوىل الجهات 
ذات العالقــة االخذ بهذه الحلول وجعلها 
واقعا ملموسا ام ستذهب كل تلك الحلول 

املقرتحة ادراج الرياح ؟

املراقب العراقي/ بغداد
اصحاب  مــن  املواطنني  مــن  مجموعة  اقــرتح 
الدور املبنية يف أراٍض زراعيــة، عىل وزارة االعمار 
واالسكان املساعدة بتوفري الخدمات ملناطقهم لقاء 

اجور مقبولة.
انهم  وذكر اصحــاب االرايض يف رســالة لهــم، 
يناشــدون الوزارة املشــار اليها بالعمل عىل جعل 

آلياتها بمتناولهــم، مقابل اجور مقبولة، بدال من 
لجوء املواطن الساكن يف احياء زراعية اىل املقاولني، 
بغية اكساء احيائهم بمادة )االسفلت( او تاسيس 
شبكات للرصف الصحي مقابل مبالغ مالية كبرية، 
منوهــا بأن الوزارة التابعــة للدولة هي اوىل بهذه 
االموال، وبهذا ســترضب عصفورين بحجر واحد، 
من ناحية هي ســتوفر العديد مــن فرص العمل 

للشباب العاطلني، ومن ناحية أخرى ستجني أمواال 
طائلة ســتعود بالنفع عىل الدولة واملواطن يف آن 

واحد.
واشــاروا اىل ان هناك الكثري من االحياء املشــيدة 
حديثــا يف مناطــق زراعيــة، تعانــي من نقص 
الخدمات، لكونها غري مشــمولة بخدمات الدولة، 
باعتبار انها ليســت ســكنية، االمــر الذي يجعل 

االهايل مضطرين للجوء اىل رشكات املقاولني لتوفري 
الخدمات الرضورية لهم.

من هنا رؤوا أنــه من االفضل لــو وافقت وزارة 
االعمار عىل هذا املقرتح واســتثمار آلياتها بشكل 
فعال، كي توفر فرص عمل كثرية وبالوقت نفسه 
ســتوفر خدمات وبنى تحتية للمواطنني وباسعار 

مقبولة.

املراقب العراقي/متابعة...
تنفذ بلدية مدينة العمارة يف محافظة ميســان 
حمالت لرفع التجــاوزات من الباعة املتجولني 
عىل  مالية  غرامــات  وفرض  والعشــوائيات، 
املتجاوزين طبقاً للقانــون النافذ، فيما طالب 
عمل  فرص  بتوفــري  )البســطيات(  أصحاب 
للشــباب العاطل، وتخصيص موقع لهم لنرش 

بسطياتهم والحصول عىل قوتهم اليومي.

التجاوزات 
نورس  املهندس  العمــارة  بلديــة  مدير  وقال 
الســاعدي: إن »بلدية العمــارة تنفذ بني فرتة 
وأخرى حمالت لرفــع التجاوزات عىل األرصفة 
والشــوارع ،وفــرض غرامــات ماليــة عىل 
املتجاوزيــن عىل حقوق الســابلة مع مراعاة 
الوضع املايل ألصحاب البســطيات واملتجاوزين 
»، مؤكداً أن »التجاوزات عىل األرصفة والشوارع 
واألرايض التابعة للبلدية ،أثرت ايضاً عىل إنجاز 
املشــاريع الخدمية والبلدية خاصة أن القانون 
يحدد تقديم الخدمات للمناطق ضمن املخطط 

األســاس للمدينة، من مــاء وكهرباء وتبليط 
،لكن التجاوزات والعشــوائيات تؤثر سلباً عىل 
الخدمات وتضيف مشاكل جديدة لواقع املدينة 

الخدمي«.
وأضاف أن »تأخــر رصف تخصيصات البلدية 
من املوازنة أسهم يف عرقلة تنفيذ املشاريع ويف 

تدهور الخدمات املقدمة للمواطن«. 

الصحة العامة
أكد مدير صحة محافظة ميســان  من جهته 
الدكتور عيل العــالق أن »دائرة الصحة تواصل 
مهمتهــا بمراقبة ومحاســبة أصحاب املحال 
واألسواق وما يحصل فيها من تجاوزات ،وعدم 

مراعاة الواقع الصحي والبيئي«.
وأشــار اىل أن »الدائرة وبصحبة األمن الوطني 
تابعت املحال العامة وأسواق بيع الجملة للمواد 
الغذائيــة للتأكد من صالحية املــواد الغذائية 
،وأيضــاً مراقبــة التجاوزات عىل الشــوارع 
واألرصفــة ووجدتها خالية من رشوط الصحة 
والســالمة«، مبيناً أن »هذه التجاوزات تتسبب 

بزيــادة الوضع البيئي ، مــا يتطلب إجراءات 
ومعالجات وحلوالً رسيعة«.

فرص عمل
وتشــكل ظاهــرة التجاوزات عىل الشــوارع 
واألرصفة يف مدينة العمارة إحدى أهم املشاكل 

التي ما زلت بال حلول ألسباب كثرية منها تفيش 
ظاهرة البطالة بني الشباب،التي تتطلب تضافر 
الدولة  أجهزة  املجتمع مــع  الخريين يف  جهود 
واملواطن لوضع خطط جادة لتوفري فرص عمل 

للعاطلني. 

املواطــن عيل عبد الرحمن ، صاحب بســطية 
يقول: إن«عدم توفر فرص عمل للشباب وزيادة 
أعداد الخريجني اضطرهم لفتح بســطيات يف 
الشوارع واألرصفة واألســواق من أجل توفري 

لقمة العيش لعوائلهم«.

وطالب الجهــات املعنية »بالعمــل عىل إيجاد 
بدائل للبسطيات التي تمنعها البلدية من خالل 
استحداث أســواق تخصص لهم وتوفري فرص 
عمل للعاطلــني يف دوائر الدولــة أو الرشكات 

النفطية العاملة يف حقول نفط ميسان«.

حمالت إلزالة التجاوزات
في ميسان ومطالبات بتوفير

فرص عمل للعاطلين

املراقب العراقي/ بغداد...
مجموعة  من  رســالة  الينا  وصلت 
من خريجي كليات الصيدلة التابعة 
العراق،  لجامعات معروفة خــارج 
يطالبون فيهــا وزارة التعليم العايل 

بانصافهم .
وذكــروا ان عددهم يصــل اىل نحو 
 ،)600( أصل  مــن  خريج،   )400(
مبينني انهم تقدموا المتحان املعادلة 
النجاح،  يحالفهم  ولــم   )40( رقم 
باملئة  الرســوب 67  إذ بلغت نسبة 
الظلم  بســبب  النظري،  لالمتحان 

الكبري الذي تعرضوا له بحسبهم.
واشــاروا اىل ان هنــاك الكثري من 
النتيجة،  اىل هذه  ادت  التي  االسباب 
منها انهم يمتحنون ب )6( مراجع 
صيدالنيــة ضخمة يف يــوم واحد، 
ويعملــون عىل حل )120( ســؤاال 
من مختلف هذه املراجع خالل ثالث 

ساعات فقط .
وجود  الحظــوا  بانهــم  ونوهــوا 
مجموعــة من األســئلة الخارجية 
وأســئلة تكررت ألكثــر من مرة يف 
االمتحان نفســه، فضال عن وجود 
أسئلة بصيغة تتحمل أكثر من إجابة 
أو ال تتطابق مــع األجوبة املحددة، 
ناهيــك عن وجــود نص ســؤال 
ملخاطبة  دعاهم  الذي  االمر  ناقص، 
اللجنــة لتكملــة النــص املفقود 
خــالل االمتحــان، إال ان املراقبني 

رفضواذلك!.
واوضحوا يف الرسالة بان من ضمن 
الكثري  التي ادت اىل رسوب  االسباب 
منهم ، وجود )5( أسئلة حسابية يف 
نصف  اىل  تحتاج  الصيدالنيات  مادة 
ساعة عىل األقل لحلها ومراجعتها، 
فيمــا تتطلب األســئلة التفكريية 
 MCامليسنال مواد  يف  واالستنتاجية 
والعقاقــري والفارماكولوجــي،  3 
ساعات عىل األقل لحلها، االمر الذي 
الوقت املخصص لحلها  ال يستوعبه 
يف القاعة االمتحانية، هذا فضال عن 
تظليل ورقة االجابة بدقة عالية من 
دون خطأ بعد االنتهاء من االمتحان، 
علمــا ان تظليل الـــ )120( دائرة 
يحتاج ما بني 40 دقيقة اىل ســاعة 
كاملة، فيما كان الوقت املقرر محدد 
ب)3 ساعات فقط ( وهذا اليتناسب 
مع الحاجــة الحقيقية لحل )120( 
سؤاال، وإعادة تظليلهم داخل ورقة 

اإلجابة.
الرســالة  اصحاب  يطالب  هنا  من 
لهم  النظر  العــايل  التعليــم  وزارة 
الغبن  ورفع  وانصافهم  االبوة  بعني 
الذي تعرضــوا له، من خالل إضافة 
بمقــدار )10( درجات  قرار كريف 
الوزارة مناسبا لتصويب  تراه  أو ما 
معرفة   امكانية  اىل  اضافة  حالتهم، 
درجات االمتحان من دون إخفائها، 

وكتابة ناجح أو راسب فقط

خريجو الصيدلة يطالبون
بمعادلة شهاداتهم

صورة وتعليق

املراقب العراقي/ بغداد...
وصلتنا رســالة من رشيحة كبرية من مؤجري 
وزارة  فيها  يطالبــون  الجامعات،  كافترييــات 
االيجار وتخفيضه،  فــرتة  بتمديد  العايل  التعليم 
لكونهم ترضروا كثريا بســبب توقــف الدوام او 

تقطعه خالل الفصل الدرايس املنرصم.
وذكــروا يف رســالتهم، ان الكثري منهــم قاموا 
بتأجــري )الكافترييات( ملدة ســنة، بــدءا من 
تاريــخ  2019/10/1، إال أنهم فوجئوا بحدوث 

التظاهرات تالها غزو جائحة كورونا التي تعطل 
بســببها الدوام يف الجامعات، األمر الذي أدى اىل 
تحملهم خسائر مالية كبرية لكون عملهم يعتمد 
عىل حضــور الطلبة اىل داخــل الحرم الجامعي. 
واشــاروا اىل أنهم يأملون من مجلس الوزراء او 
مجلس النواب انصافهم، من خالل ادراج فقرة يف 
قانون 21 لسنة 2013 لبيع وايجار أموال الدولة، 
ينص عىل مساعدة اصحاب املشاريع او مؤجري 
املرافــق الحكومية خالل االزمــات او الظروف 

العامة القاهــرة، مثل ما تمر به البالد حاليا عىل 
سبيل املثال بسبب فريوس كورونا. 

من هنا يناشد اصحاب الكافترييات، وزارة التعليم 
العــايل والبحث العلمي، الوقــوف معهم يف هذه 
املحنة ومساعدتهم، من خالل تمديد فرتة االيجار 
الخاصة بهم، فضال عن تخفيض مبالغ االيجار، 
التاحة الفرصة لهم لتعويض خسائرهم، خاصة 
أنهم اصحاب أرس كبرية وليس لديهم مورد رزق 

آخر غري العمل يف الكافترييات املذكورة.

املراقب العراقي/ متابعة...
لذلك  الناظر  تصاحب  وقشعريرة  كبرية  دهشة 
املشهد املوجع الذي يجسد بطولته طفل مرشد 
ويلتحف  الرصيف  ويتوســد  اإلسفلت  يفرتش 
السماء يف مدينة الذهب األسود. نظرته الشاردة 

وذهنه الهارب من قسوة الحياة تصيب »بعض« 
من يراه باأللم وهو يرى تيه الطفولة الضائعة 
يف زحمة الناس الذين يجلســون عىل بعد أمتار 
منه يف أمســيات تتواصل حتى ساعات الفجر. 
لهذا  اختار  املوحشــة  بواقعيته  الحياة  مرسح 

الطريان قرب  لســاحة  الطفل رصيفا محاذيا 
دائرة التقاعد وســط البرصة، وهو يتمدد غري 
مهتم ملا يجري حوله مــن ضجيج الحياة التي 
رفضت أن يكون جزءا منها. ويتســاءل بعض 

املارة...من أوصل هذا الطفل لكل هذا الوجع؟

أصحاب كافتيريات الجامعات يطالبون وزارة
التعليم بتخفيض إيجاراتهم 

طفل يفترش األسفلت ويتوسد الرصيف
ويلتحف السماء في مدينة النفط
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أعلن رئي�س بلدية نيويورك بي�ل دي بالزيو، أن 
إب�راز دلي�ل عىل تلق�ي اللقاح س�يكون مطلوباً 
لدخ�ول املطاع�م وص�االت األلع�اب الرياضية 

وأماكن الرتفيه يف املدينة.
وبذل�ك تكون مدينت�ه األوىل يف الوالي�ات املتحدة 
الت�ي تطب�ق ش�هادة صحية.وأوض�ح رئي�س 

البلدية يف ترصيح للصحفيني »إذا تلقيت اللقاح 
فس�يكون لدي�ك املفت�اح، ويمكنك فت�ح الباب. 
ولك�ن إذا ل�م يتم تطعيمك، فلن تتمكن لألس�ف 

من املشاركة يف العديد من األنشطة«.
وأوض�ح أن ه�ذا اإلجراء س�يرسي اعتب�ارا من 
16 آب الج�اري، لكن الرقابة لتعزيزه س�تبدأ يف 
13 أيل�ول املقبل.ومن�ذ أس�بوعني، يكثف عمدة 
نيوي�ورك وحاكم الوالية أن�درو كومو دعواتهما 
لتعزي�ز تلقي�ح املوظف�ني مع التوصي�ة بوضع 
الكمام�ة يف ظل ارتفاع عدد اإلصابات باملتحورة 
دلت�ا م�ن ف�روس كورون�ا.ويف نيوي�ورك التي 
يتج�اوز ع�دد س�كانها ثمانية ماليني نس�مة، 
تلق�ى 71,8 يف املئ�ة من البالغ�ني جرعة واحدة 
عىل األقل من اللقاح املضاد لكوفيد، وفقا ألرقام 

بلدية املدينة.

خبراء: التعرق المفرط في الليل يدل 
على اضطراب خطيــر في الدم

والية امريكية تحصر ارتياد المطاعم 
وأماكن الترفيه بالملقحين

يالحظ الخ�راء أن التعرق يف الليل يمكن أن 
يكون عالمة مبكرة ع�ىل اإلصابة برسطان 
ال�دم، وهو رسطان يؤثر عىل قدرة الجس�م 
عىل مقاوم�ة العدوى. يف املراحل املبكرة من 
ابيض�اض ال�دم، يكون هن�اك تعرق مفرط 
يف الليل حي�ث ترتفع درجة حرارة الجس�م 
ملحارب�ة االلتهابات، حس�ب موق�ع ميديك 

فوروم.
كل�ه  اللي�ي  التع�رق  يرتب�ط  ال  بالطب�ع، 
برسط�ان الدم. أح�د االختالفات الرئيس�ية 
هو التعرق املفرط. قد يس�تيقظ الش�خص 

يف رسير مبلل حتى لو كانت الغرفة باردة.
اإلحس�اس  امل�رىض  م�ن  العدي�د  ويص�ف 
بالتع�رق اللي�ي كما ل�و أنهم ترك�وا حمام 
الس�باحة أو الس�اونا وذهب�وا مب�ارشة إىل 

الفراش.
وإذا كان التع�رق اللي�ي مصحوًبا بأعراض 
مميزة أخرى لرسطان الدم، يجب أن تذهب 
إىل طبيبك. تش�مل العالمات املبكرة األخرى 
وه�ي ارتفاع درجة الح�رارة، فقدان الوزن 

غر املرر، فقدان الشهية وإعياء.

قالت مدربة اللياقة البدنية األملانية ساس�كيا ريتشارت إن التمرين بطوق الهوال 
ه�وب يتمتع بفوائ�د جّمة للصحة؛ حيث إن�ه يعمل عىل تقوي�ة عضالت البطن 
والظهر والوس�ط، إىل جانب تأث�ره اإليجابي عىل النفس؛ حيث إنه يس�اعد عىل 

الشعور بالبهجة والسعادة بفضل طابع املرح، الذي يستعيد ذكريات الطفولة.
ولالس�تفادة م�ن املزاي�ا الصحي�ة للتمري�ن تنصح ريتش�ارت باختي�ار الطوق 
املناس�ب؛ حيث ينبغي اس�تخدام طوق يرتاوح وزنه بني 1 و1.2 كغم. وبالنسبة 
لألش�خاص، الذين يزيد وزنهم ع�ن 85 كغم، فيمكنهم اس�تخدام طوق يرتاوح 

وزنه بني 1.5 و1.8 كجم.
ويتوقف ُقطر الطوق املناس�ب عىل طول القامة؛ فإذا كان الطوق يصل إىل الرسة 
أثناء الوقوف، يكون الحجم مناس�باً. ويف حالة الش�ك، ينبغ�ي اختيار طوق ذي 
قطر أكر؛ نظراً ألنه كلما القطر كبرا، كانت حركته أبطأ، األمر الذي يعد مناسباً 

للمبتدئني.

الصين تعاود تسجيل إصابات 
مرتفعة بالفيروس التاجي

مدرب لياقة بدنية يحدد فوائد 
صحية لتمرين »الهوال هوب«

قال�ت اللجنة الوطنية للصح�ة يف الصني إن الر الرئييس س�جل 96 حالة إصابة 
جديدة مؤكدة بفروس كورونا امس األربعاء، مقارنة مع 90 حالة قبلها بيوم.

وأوضح�ت أن 71 من اإلصاب�ات الجديدة محلية، مقارنة م�ع 61 إصابة محلية 
قبل يوم.وس�جلت 27 حالة إصابة جديدة خالية من األعراض. وال تصنف الصني 

الحاالت الخالية من األعراض عىل أنها إصابات مؤكدة.
ووص�ل العدد اإلجمايل لإلصابات يف الص�ني إىل 93289 حالة، يف حني ال يزال عدد 
الوفي�ات ثابتا عن�د 4636.وعادت الصني مجددا لإلغالق�ات، بعدما أعلنت بوقت 
س�ابق س�يطرتها املبدئية عىل الوباء يف البالد، وس�ط مخاوف من تفيش متحور 
دلتا.وأعلن�ت حكوم�ة مدينة ووهان وس�ط الص�ني أن املدينة، الت�ي ظهر فيها 
فروس كورونا يف أواخر 2019، س�تخضع كل سكانها لفحوص للتأكد من عدم 

إصابتهم بمرض كوفيد-19.

مرض الس�كري ه�و مرض، ع�ىل الرغم 
م�ن العالجات املخفف�ة املتاح�ة، ال يزال 
منهكا لعرشات املالي�ني من املصابني عىل 
كوك�ب األرض.ويج�ب أن يتع�رف الناس 
عىل عالمات امل�رض املبكرة للحصول عىل 

العالج األفضل واألكثر فعالية.
وقبل اإلصابة بمرض الس�كري من النوع 
الثان�ي، ع�ادة ما تك�ون لدى امل�رىض ما 
يعرف ب�«مقدمات مرض الس�كري«. لذا 

فمن املهم أن نعرف: ما هي مقدماته؟.
األع�راض  الن�اس  يالح�ظ  ال  وغالب�ا 
لكنه�م يرجعونها إىل ح�االت أخرى، مثل 

مستويات التوتر لديهم أو أعمارهم.

ويقول الخراء إن مقدمات الس�كري هي 
»مرحلة حرج�ة« يف تطور املرض ألن هذا 
يحدث عندما يكون لدى الناس القدرة عىل 

إبطاء الحالة أو حتى إيقافها.
لك�ن الدكت�ور براش ف�اس، استش�اري 
مرض السكري يف مستشفى لندن بريدج، 
قال لصحيفة »ذي تلغ�راف« الريطانية، 

إن مقدمات السكري ال تظهر أعراضا.
وأوض�ح، »مقدمات الس�كري لي�س لها 
أعراض. كلما ارتفعت مس�تويات السكر 
يف الدم لديك، سرتتفع األعراض يف الجسم. 
وحت�ى ه�ذه املجموعة من األف�راد يمكن 
أن تعان�ي م�ن مضاعف�ات، مث�ل زيادة 
خطر اإلصابة بمش�اكل العني مثل اعتالل 
الش�بكية السكري بثالثة أضعاف. وهناك 
أيضا فرصة متزايدة لإلصابة بمش�اكل يف 

الكىل وتلف األعصاب املبكر«.
ووفقا لدان هوارث، رئيس قس�م الرعاية 
يف Charity Diabetes UK، ف�إن أع�راض 
م�رض الس�كري ل�ن تب�دأ حت�ى تص�ل 
مس�تويات الس�كر يف ال�دم إىل نح�و 11 
مليم�ول/ لرت، عىل الرغ�م من أن أي يشء 
يزي�د ع�ن 7.8 مليم�ول/ لرت بع�د تناول 

الطعام يعتر مرتفعا للغاية.

عالمات تشير الى وجود 
»سكري خفي«

بالصورة: الفرق بين رئتي شخص مطعم 
ضد كورونا وآخر غير محصن

نرش الطبيب العربي يف الواليات 
املتحدة، غس�ان كم�ال، صورة 
تظهر الفرق بني رئتي ش�خص 
ج�رى تطعيم�ه ض�د ف�روس 
كورونا ورئتي ش�خص آخر لم 
يتل�ق التطعي�م، مش�را إىل أن 
االثنني أصيبا بفروس كورونا.

وأظهرت صور األشعة السينية، 
أن رئتي الش�خص غر امللقح، 
املصاب بفروس كورونا كانت 
بيض�اء بص�ورة ش�به كامل�ة 
الرئ�ة«،  ب�«عتام�ة  وتع�رف 
مما يعني أنه�ا كانت غارقة يف 
الف�روس، يف ح�ني أب�رز صور 

رئتي الشخص ببيضاء أقل.
وتعني صورة األول أيضا نقصا 
يف دخ�ول الهواء إىل رئتيه، فيما 
تعن�ي ل�دى الثان�ي أن اله�واء 
يتدفق بس�هولة ع�الوة عىل أن 

رئتيه خاليتني من الوباء.
ويعمل غس�ان كمال، وهو من 
أص�ول لبناني�ة، مدي�ر لوحدة 
العناي�ة املرك�زة يف مستش�فى 

بوالي�ة ميزوري، وهن�اك عالج 
آالف املصابني بفروس كورونا، 
منذ تفيش الوباء يف أمركا ربيع 

عام 2020.
اإلصاب�ة  ت�ؤدي  م�ا  وغالب�ا 
بفروس كورونا إىل مضاعفات 
ش�ديدة ترضب الرئتني تحديدا 
الذي  الرئ�وي،  اإللته�اب  مث�ل 
يح�دث عندم�ا تغ�رق الرئتان 

بالسوائل وتصبح ملتهبة.
امتص������اص  ع�ن  العج�ز 

األكسجني:

األكي�اس  تمتل�ئ  وعندم�ا 
الهوائي�ة بالس�وائل، تعجز عن 
امتصاص املزيد من األكسجني، 
مم�ا ي�ؤدي إىل ظه�ور أعراض 

مثل السعال وضيق التنفس.
أن  الدراس�ات  وأظه������رت 
كورون�ا يحدث تلف�ا يف الخاليا 
يف  توج�د  الت�ي  الظهاري�ة، 
التنفيس ومهمتها منع  الجهاز 
دخول الفروس�ات إىل الجهاز، 
وأشارت الدراسات إىل أن التلف 

يمتد من األنف إىل الرئتني.

علماء يطورون لقاًحا عالمًيا لجميع سالالت كوفيد - 19
كش�فت صحيف�ة »ديي مي�ل« الريطاني�ة، إن العلم�اء يف جامعة 
نوتنغه�ام بإنكل�رتا ورشك�ة Scancell الريطانية، يط�وران لقاًحا 
عاملًي�ا لف�روس كورون�ا وال�ذي باإلضاف�ة إىل طف�رات الس�طح، 

يستهدف بروتيًنا يف قلب الفروس أقل احتمااًل بكثر للطفرة.
وقالت الصحيفة، إنه من املتوقع أن تبدأ التجارب البرشية هذا العام 
بع�د أن أظهرت النتائ�ج اإليجابية عىل الف�ران أن اللقاح يمكن أن 
يحفز اس�تجابة مناعية، كما تعمل رشكات التكنولوجيا الحيوية يف 

بلجيكا وفرنسا عىل طرق مماثلة.
وأشارت الصحيفة، إىل إن العلماء يجرون تجارب حاليا إليجاد لقاح 

يحم�ى من جميع س�الالت كورونا، و ال�ذي يطلقون علي�ه اللقاح 
الشامل، ملحاربة أي ساللة لفروس كورونا.

وقال�ت الصحيف�ة، إنه يمكن أن تكون رضبة واحدة من ش�أنها أن 
توف�ر الحماية ضد جميع متغرات كورونا ح�اًل كما يقول الخراء، 
حيث إن العالم »مهيأ« لألوبئة.وأش�ارت الصحيفة، إىل إن تفيش أي 
عائل�ة من عائل�ة الفروس�ات التاجية أمر«حتمي«، بس�بب التقاء 
العوامل البيئية ونمط الحياة مثل السفر الرسيع واملدن الكبرة، كما 
يقول تيد شنكلبرج، املؤس�س املشارك ملرشوع اللقاحات البرشية، 
وه�ى منظمة بحثي�ة دولية مقرها يف نيويورك، مح�ذرا قائالً: »إننا 

نعيش يف عالم مهيأ لألوبئة«.
وأوضح�ت الصحيف�ة، إنه م�ع 198 مليون حال�ة إصابة بفروس 
كورون�ا يف جميع أنحاء العالم وأكثر من 4.2 مليون حالة وفاة »مع 
5.88 مليون حالة وحوايل 130ألف حالة وفاة يف اململكة املتحدة«، ال 

أحد يريد تكرار تفيش املرض األخر أو ما هو أسوأ.
وأكدت الصحيفة، كان السارس ومتالزمة الرشق األوسط التنفسية 
أق�ل عدوى من كورون�ا ولكنهما أكثر فتًكا بكث�ر »قتل األخر ثلث 
املصاب�ني«، والخ�وف من س�اللة مس�تقبلية يمك�ن أن تجمع بني 

سهولة انتقال كورونا واحداث وفيات.

عالج سوء التغذية لدى األطفال يبدأ من فترة الحمل !

قال�ت الدكت�ورة جيه�ان ف�ؤاد، مدي�ر املعهد 
القوم�ي للتغذية، إن هن�اك خريطة عن وضع 
س�وء التغذي�ة يف م�رص، وهناك اهتم�ام كبر 
باألطفال، باعتبارهم مس�تقبل مرص، مشرة 
إىل أن األنيميا والس�منة يندرجا تحت ُمس�مى 

»سوء التغذية«.
ولتحس�ني األرقام املوجودة يف الخريطة املُعدة، 

ال ب�د من تحس�ني مرشوع�ات البني�ة التحتية 
واملي�اه والرصف الصح�ي والتدخالت املبارشة، 
من خ�الل املتابعة من البداي�ة يف فرتات الحمل 

واالستمرار يف متابعة التغذية لدى األطفال.
وأضاف�ت خ�الل مداخلة ل�ه أن »االهتمام منذ 
ف�رتة الحمل ه�ام للغاي�ة ألننا يف م�رص لدينا 
مش�كلة كب�رة فيم�ا يتعلق بنس�ب الرضاعة 

الطبيعي�ة، وه�ي منخفضة بنس�بة 13% وهو 
ما يؤثر بش�كل كبر عىل املناعة الطبيعية لدى 
األطفال، باإلضافة إىل العمل عىل عالج األنيميا، 
وه�ي معق�دة للغاية وس�ببها ع�ادات غذائية 
خاطئة، مثل رشب الش�اي وأكل اللحوم بشكل 
خاطئ وللعمل عليه بشكل جيد، يتم العمل من 

خالل توفر العالج، واالهتمام باملناعة«.

وتابع�ت، »ال بد م�ن اتخاذ إج�راءات جماعية 
من مختلف املؤسسات لتعديل تلك األرقام وهو 
ما يت�م العم�ل علي�ه اآلن، والوجبة املدرس�ية 
ل�ن تح�ل وحدها مش�كلة س�وء التغذي�ة لدى 
األطفال، ولكنها ست�������ساعد عىل األقل يف 
30% من احتياج�ات الط���فل، وتضم بروتني 

ونشويات«.

وجدت دراسة جديدة من الهند أن ساعات النوم اإلضافية ال تعني الكثر 
من حيث الفوائد، إذا لم يكن هناك أيضا زيادة مقابلة يف النوم الجيد.

كما وجد البحث، الذي ش�مل 452 عامال م�ن ذوي الدخل املنخفض عىل 
مدار ش�هر يف تشيناي، أن قيلولة بعد الظهر كانت أكثر فائدة من ساعة 
إضافية من النوم طوال الليل - عىل األقل لدى املشاركني يف الدراسة الذين 

عانوا من اضطراب شديد يف النوم ليال.
وأخ�ذت القياس�ات باس�تخدام الرس�وم البياني�ة: مستش�عرات حركة 
صغرة يمك�ن ارتداؤها قادرة عىل مراقب�ة دورات النوم، والتي أصبحت 

أكثر شيوعا يف البحث العلمي. 

ومن خالل توفر املعلومات والتش�جيع، إىل جانب التحس�ينات يف بيئات 
النوم املنزلية، تمكن الباحثون من جعل العمال ينامون ملدة نصف ساعة 

إضافية تقريبا كل ليلة، يف املتوسط.
ويق�ول الخب�ر االقتصادي فرانك ش�يلباخ، من معهد ماساتشوس�تس 
للتكنولوجي�ا )MIT(: »لدهش�تنا، ل�م يك�ن له�ذه التدخ�الت الخاص�ة 
بالن�وم الليي أي آثار إيجابية عىل اإلطالق ع�ىل أي من النتائج التي قمنا 

بقياسها«.
وتضمن�ت ه�ذه النتائ�ج اإلدراك واإلنتاجية واتخ�اذ الق�رار والرفاهية. 
وانخف�ض أيض�ا عدد س�اعات العمل يف املتوس�ط - ربم�ا ألن املزيد من 

الوقت يف الرسير يعني وقتا أقل للعمل.
وش�ارك املتطوع�ون يف وظيفة إدخ�ال بيانات مصممة فقط للدراس�ة، 

حيث يمكن قياس انتباههم ومخرجاتهم.
ومن املهم اإلش�ارة إىل الرشوط األخرى للدراسة أيضا. كان متوسط نوم 
املشاركني 5.5 ساعة فقط من ثماني ساعات يف الرسير كل ليلة، قبل أن 

يتمكن الباحثون من زيادة هذا األمر.
وبحلول نهاية ش�هر التجارب، كان العمال يقض�ون 38 دقيقة إضافية 
كل ليل�ة يف الرسير، وهو ما يعادل 27 دقيق�ة إضافية يف الليلة من النوم 

الفعي.

ساعات النوم االضافية ال تكون مفيدة بشكل دائم
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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

لجأ مقاول أملاني إىل أسوأ طريقة لالنتقام 
من صاحب مبنى سكني، كان املقاول قد 
شيده، حيث استخدم حفارا، وقام بتدمري 
واجهة املبنى تماما، بســبب املماطلة يف 

سداد بقية مستحقاته املالية.
الربيطانية  »مــريور«  صحيفة  وذكرت 
أن الحادث وقــع، يف مدينة بلومبريغ 

جنوبــي أملانيا.ويظهــر يف الفيديو الذي 
يقود  املقــاول وهو  الصحيفة  نرشتــه 
الحفــار، ويــرب ويحطــم رشفات 
وبلكونــات مبنى مكون مــن 3 طوابق، 
كما قام بتحطيم الكثــري من الواجهات 

الزجاجية.
وأفادت الصحيفة بعــدم وقوع ضحايا؛ 

لعدم وجود سكان يف املبنى بعد.
وأشــارت إىل أن املقاول لــم يتوقف عن 
تدمري املبنى إال بعد تعطل الحفار؛ فغادر 
الرجــل املــكان يف ســيارته، وتوجه إىل 

الرشطة لتسليم نفسه.
إعالم  الصحيفة عن وســائل  نقلت  كما 
محلية أن صاحــب املبنى مدين للمقاول 

بـ 4.2 ماليني جنيه اسرتليني، هي بقية 
مســتحقاته املالية لبنــاء املبنى، وظل 
صاحب املبنى يماطل يف الســداد؛ ما دفع 
املقاول لالنتقام. وال تزال الرشطة تحقق 
يف الواقعة، ووفقا للتحقيقات األولية فإن 
قيمــة ما دمره املقاول يقــدر بأكثر من 

400 ألف جنيه إسرتليني.

مقاول يحطم عقارًا ألن مالكه لم يدفع له مستحقاته

أُوقف ســائح أملاني عىل ســاحل كرواتيا 
بعدما قتل كلبه بمطرقــة، وهي جريمة 
ُيعاَقب عليها بالسجن ســنة يف هذا البلد 
املطّل عــىل البحر األدرياتيكــي، وفق ما 

أعلنت الرشطة.
وأوقفت الرشطة املواطن األملاني البالغ 51 

عاماً يف مدينة رييكا يف شمال كرواتيا.
وهو كان يف حالة ســكر ويف حوزته عّدة 
غرامــات من مخّدر الكيتامني، بحســب 

املصدر عينه.
وقد حاول تحطيم املفروشات واملعّدات يف 

مركز الرشطة خالل استجوابه.
ووضع الرجل الذي كان يف إجازة يف كرواتيا 
باسم  ناطقة  وفق  االحتياطي،  السجن  يف 

الرشطة.
وُرفعت يف حّقه شكوى بتهمة »اإلساءة إىل 
حيوان وقتله« و«محاولة التعدّي عىل ملك 

الغري«.
ويسّجل قطاع الســياحة يف كرواتيا الذي 
كوفيد-19  وبــاء  وطأة  تحت  يرزح  كان 
سنة 2020 نتائج جّيدة هذه السنة تناهز 

تلك املسّجلة سنة 2019.
ويعّد األملان أكثر السياح األجانب توافداً إىل 
كرواتيا. وسّجل البلد 6,3 ماليني زيارة بني 
يناير ويوليو و36,9 مليون ليلة محجوزة 

يف الفندق، بحسب وزارة السياحة.

توقيف ألماني 
قتل كلبه بمطرقة

يجد الكثري صعوبة كبرية يف فك طالســم بعض الوصفات الطبية التي 
يكتبها األطباء ملرضاهم وال يفكها إال الصيديل املجاور للطبيب.

واآلن وبقوة القانون، أصبح األطباء يف املغرب مطالبني بتحسني خطهم 
لدى كتابة الوصفات العالجية للمــرىض، حتى تكون قابلة للقراءة من 

الجميع. 
املرشعــون املغاربة جعلوا الوصفات »املشــفرة« جزءا من املايض، من 
خالل مرســوم جديد يتعلق بمدونة أخالقيات مهنــة الطب، تم نرشه 

بالجريدة الرسمية.
وكانت الحكومــة املغربية صادقت قبل أســابيع عــىل تعديل مدونة 

أخالقيات مهنة الطب، الذي قدمه وزير الصحة.
ويتعلق التعديل املذكور بمدونة أخالقيات مهنة الطب عىل إلزام الطبيب 
بأن يصف العالج بالقدر الكايف مــن الوضوح، وأن يحرره بخط مقروء 
مع الحرص عىل أن يفهمه املريض ومحيطه، وأن يتحرى تطبيقه بشكل 

جيد.
وطاملا اشــتكى مواطنون مــن كتابة بعض األطباء غــري املفهومة يف 
وصفات األدوية، إىل درجة أنها أصبحت »طالسم« يصعب فك رموزها، 

وال يفك شفرتها إال الصيديل وفق سكاي نيوز.
ووفق بــالغ للحكومة فالتعديل األخري جاء بالتوافق مع الهيئة الوطنية 
للطبيبات واألطباء، واتفاقا مع القانون املتصل بالهيئة، الذي ينص عىل 
تحديد »الواجبات العامــة املفروضة عىل الطبيبات واألطباء«، و«عالقة 

الطبيبات واألطباء باملرىض«.
كما يتضمــن التعديل القانوني الجديد عىل منع الطبيب من قبول هدايا 

عينية أو نقدية، أو أي منفعة أخرى مبالغ فيها من املرىض.
كما ال يجوز للطبيب، وفق الترشيع الجديد، اســتغالل تأثريه للحصول 
من املريض عىل تفويض أو عقد بمقابل وفق رشوط تفضيلية بشكل 

غري طبيعي.
ويمنع الطبيب من االحتيال عىل املريض مســتغال وضعيته وجهله 

بامليــدان الطبي، كما يمنع عىل الطبيب »كل ترصف من شــأنه 
تمكني املريض من منفعة مادية غري مربرة أو غري مرشوعة«.

إلـزام األطبـاء بتحسيـن
خطهـم في المغـرب

خيمت حالة مــن الصدمة والذهول عىل 
أهايل قرية ميدوم شــمال بني ســويف 
القرية  بصعيد مرص عقب وفاة عروس 
ليلة زفافها وعقب دخولها عش الزوجية 

بساعة.
حيث ودع أهــايل القرية العروس إرساء 
شعبان ســعد )21 عاماً(، والتي توفيت 
عقب االنتهاء من الزفاف ودخولها ملنزل 

زوجها، بسبب إصابتها بسكتة قلبية.
قالــت أرسة العروســة، إنهــم راضني 

بقضــاء الله وقــدره يف وفــاة ابنتهم، 
مؤكدين أنها  كانــت مثاال يحتذى به يف 
األدب واألخالق، وكان لها وجه بشــوش 

وفق صحف مرصية.
ورسد أحــد أهايل القريــة قصة الوفاة، 
حيث شعرت »إرساء« بتعب عقب انتهاء 
حفل الزفاف وطلبــت من أرستها عدم 
مغادرتهــم لها لشــعورها بتعب وآالم 
حــادة يف البطن والصــدر فجرى نقلها 
إىل املستشــفى إىل أنها لفظت أنفاسها 

األخرية فور دخولها أبواب املستشفى.
ونعى عالء القايض نجل عمومة املتوفية 
الدنيا  يف  عــروس  أنها  مؤكدا  العروس، 
واآلخرة وأنها زينــة بنات القرية بأدبها 

وحبها ومساعدتها للجميع. 
القايض، أن قضاء  وأضاف محمد حامد 
الله وقــدره نفــذ، وأن الصدمة طالت 
الجميع وأهــايل القرى املجاورة، وكانت 
بصمتهــا يف دفرت املــأذون بمثابة إذن 

خروج من الدنيا لنعيم اآلخرة.

بسبب سكتة قلبية.. وفاة عروس بعد زواجها بساعة !
يواجه دب أبيــض احتمال املوت قتال 
بعدما تســبب بحوادث عدة كان آخرها 
مهاجمته فريق تصوير عمل وثائقي يف محّطة يف شــمال 
رشق غرينالنــد، وفق ما أعلن الجيــش الدنماركي الذي 
أعطــى اإلذن بقتله يف حال أعاد الكرّة.ويف ســاعة مبكرة 
تمّكن الدّب من أن يمّد رأســه عرب نافذة لم تكن موصدة 
يف مركز أبحاث يقيم فيــه فريق التصوير، عىل بعد حواىل 
400 مرت عن قاعدة دانبورغ العسكرية الصغرية.وبحسب 
دنماركية  وحدة  وهــي  األركتيكية«،  الكوماندوز  »قوات 
متمركــزة يف املوقع، عّض الدّب أحد الرجال الثالثة يف يده، 

قبل أن يبعده الفريق بواسطة مسّدسات إنذار.
وُنقل الجريح بداية إىل دانبورغ قبل نقله إىل آيسلندا للعالج.

وقد ســبق لهذا الدّب أن تسّبب بخمسة حوادث وهو عاد 
مرّتــني إىل املوقع وكرس إحدى نوافذ املركــز قبل أن يفّر 
مذعورا. وجاء يف بيــان صادر عن »قــوات الكوماندوز 

األركتيكية« أن »الســلطات املحلية باتت تعترب الدّب 
من +أصحاب الســوابق+، األمر الذي يجيز قتله يف 

حال عودته«.
الجزء  الحادثة يف وقت يشــهد  ووقعت هــذه 

الشمايل الرشقي من غرينالند موجة حّر، مع 
ارتفاع الحرارة يف املنطقة إىل مستوى قيايس 

بلغ 23,4 درجة مئوية.
وبحســب الخرباء، يدفع انحسار الصفيحة 

الجليدية حيث تمسك الدببة بفرائسها، بهذه 
الحيوانات إىل البقاء عىل اليابسة لفرتة أطول، 
ما يؤدي إىل مشاكل سوء تغذية تهّدد هذا النوع 

الحيواني الذي يعاني أصال وضعا هّشا.
وصحيــح أن الحــوادث مع البرش مــا زالت 
قليلة، غري أنها آخذة يف االرتفاع، يف ظّل ســعي 

الحيوانات إىل البحث عن القوت.

الجيـش يصـدر أمـرًا بقتـل دب أبيـض
مــن أصحــاب السوابــق !

صعق طالب طب نيجريي يدعى إنيا إجبي حيث فر 
راكضاً من محــارضة الترشيح وهو يبكي بعد أن 
أزعجته الجثة التي ُطلب منه التدرب عليها بشدة.  
ولم يكن هذا رد فعل شــديد الحساســية لشاب 
الذي كانت مجموعته  الجســد  صغري، ولكن ألن 
عىل وشك ترشيحه هو جسد ديفني صديقه ألكثر 
من سبع سنوات. وال يزال الشاب البالغ من العمر 

26 عاماً اآلن يتذكر بوضــوح ما حدث ذلك اليوم 
قبل ســبع ســنوات يف جامعة كاالبار النيجريية، 
حيث التقى مع زمالئه الطالب حول ثالث طاوالت 
مع جثة موضوعة عــىل كل منها، قبل أن يرصخ 

ويخرج راكضاً بعد دقائق. 
وقال إنيــا إجبي عن صديقه ديفــني »اعتدنا أن 
نلتقي معــاً... لكن كان هناك فتحتــان من أثر 

الرصاص يف الجانب األيمن من صدره«، حسب ما 
نقلته هيئــة اإلذاعة الربيطانية )بي بي يس( وفق 

صحيفة الرشق األوسط.
 وأرسل إجبي رسالة إىل عائلة صديقه التي كانت 
تذهب إىل أقســام مختلفة للرشطة بحثاً عن ابنها 
بعد أن تم اعتقاله هو وثالثة من أصدقائه من قبل 
رجال األمن يف طريق عودتهم من الخارج. وتمكنت 

األرسة يف النهاية من استعادة جسده.
وســلطت القصة املروعة الضــوء عىل ما يحدث 

لضحايا عنف الرشطة يف البالد.
ووفقاً لبحث ُنرش عام 2011 يف مجلة »كلينيكال 
أناتومي« الطبية، فإن أكثر مــن 90 يف املائة من 
الجثث املســتخدمة يف كليات الطب النيجريية هي 

لـ»مجرمون ُقتلوا بالرصاص«.

اســتوقف فيديو انترش أخرياً عىل منصة 
»يوتيوب« رواد عالم اإلنرتنت، إذ قدم أحد 
الباكستانية  كراتيش  يف  الشــوارع  باعة 
طبــق »الربياني بالشــوكوالته«، وكان 
انتشــاراً  املقطع  يحقق  أن  البديهي  من 
عىل مواقع التواصــل االجتماعي بعد أن 
لقي ســيالً من التعليقات وردود األفعال 

املدهشة.
ويبــدو يف الفيديو، وفقاً ملــا نقل موقع 
»ريبابليــك وورلد« مقــدم أحد الربامج 
التلفزيونية عــىل إحدى املحطات املحلية 
الباكستانية، وهو يطلب من البائع طبق 
الربياني بالشــوكوالته، ومــع أنه يبدي 
إعجابــه باملذاق لدى تنــاول أول ملعقة 
والثانية، إال أن رواد املواقع كان لهم رأي 

آخــر ظهر يف صنــدوق التعليقات، علماً 
أن الفيديو حصد مــا يزيد عىل 29,600 

مشاهدة.
ويظهــر البائع قبــل أن يقــدم الطبق 
وهو يســكب كوباً من الشوكوالته فوق 
الصحن، الذي يســتمتع املقــدم بتناوله 
ويبدي إعجابه قائالً: »إنه لذيذ وحســب، 
إن لم تقم بتجربته فإنك تفوّت الكثري. أود 
تقبيل يدي الطاهي عىل إعداد طبق كهذا«. 
وأضاف: »إن لم تتذوق هذا الطبق فرجاًء 
تعال وجربــه«. وعلق أحد األشــخاص 
بالقول: »يا له من تمثيل يستحق جائزة 
أوسكار«. وكتب آخر يقول ساخراً: »هذا 
املقدم التلفزيوني كان يبحث عن مكان يف 

طبق الربياني لم تصل إليه الشوكوالته«.

حاول شاب ماليزي السفر من بالده إىل 
»سباحة«،  الســعودية  العربية  اململكة 

عاقدا النية إىل الوصول ملكة املكرمة.
وأنقذت الرشطة املاليزية الشاب املاليزي 
الســباحة  أن حاول  بعد  »28 عامــاً« 
من ماليزيا إىل الســعودية، وتّم نقله إىل 
النفسية للتأكد من  مستشفى األمراض 

سالمة صحته النفسية والعقلية.
يف  االجتماعي  التواصل  وسائل  وتناقلت 
تم  لشاب  وصوراً  فيديو  مقطع  ماليزيا 
إنقاذه من ِقبل الرشطة البحرية بعد أن 

قفز إىل البحر.
احتجازه  تّم  الشاب  أن  الرشطة  وعلّقت 
قبل نقله إىل املستشــفى، حيث قال إنه 

كان ينوي السباحة إىل مكة املكرّمة.
إجراء  تّم كذلــك  إنه  الرشطــة  وقالت 
فحص للمخدرات عىل الشــاب، واتضح 
أنه ســليم، مشــرية إىل أنه سبق لذات 
الشــاب يف 12 يوليو املــايض القفز إىل 
البحر محــاوالً لقاء أحــد اصدقائه يف 
منطقــة أخرى بماليزيــا قبل أن تقوم 

الجهات بإنقاذه من الغرق.

طالــب طــب يتفاجــأ بجثــة صاحبــه فــي محاضــرة التشريــح

»بريانــي الشوكوالتــه« صيحــة جديــدة فــي عالــم الطبــخ

إنقاذ شاب ماليزي حاول السباحة
من بالده إلى مكة المكرمة


