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االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...
طالب�ت كتلة دولة القانون، امس األحد، باس�تبدال رئيس�ة بعثة األمم 
املتح�دة يف العراق، جنني هينيس-بالس�خارت بع�د حديثها عن تأجيل 

االنتخابات الربملانية املقرر إجراؤها يف شهر ترشين األول املقبل.
وق�ال النائ�ب عن الكتلة خل�ف عبد الصمد يف ترصي�ح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي«، إن »االنتخاب�ات س�تجري يف موعده�ا، الفت�ا أن 
االنس�حابات الت�ي حدث�ت رأي مح�رم وال يجوز ألي ش�خص اجنبي 

التدخل يف موضوع االنتخابات«.
وع�ّد عب�د الصم�د ما أس�ماه »تدخل بالس�خارت مساس�ا بالس�يادة 
العراقية، مطالبا يف ذات الوقت »باس�تبدالها بش�خص آخر، وأن تمنع 

الحكومة العراقية تدخالتها ألنها تثري الفتنة يف العراق«.
يشار اىل ان الحكومة كانت قد حددت وبطلب من املفوضية العارش من 

ترشين االول املقبل موعداً الجراء االنتخابات املبكرة.

كتلة سياسية تطالب
 بتغيير »بالسخارت«

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
اعلنت وزارة التخطيط، عن هبوط حاد يف االس�تريادات خالل 
العام املايض 2020 مقارنة بسنتي 2018-2019، عازية ذلك 
اىل تفيش وباء كورونا، يف الوقت نفس�ه يقابله ارتفاعا كبريا 

يف مبيعات البنك املركزي من خالل نافذة العملة .
وق�ال املتحدث الرس�مي لل�وزارة عبدالزهرة الهن�داوي ، ان 
التقرير الذي أعده الجهاز املركزي لإلحصاء، أظهر أن إجمايل 
االس�تريادات لسنة 2020 للمواد السلعية واملنتجات النفطية 
بل�غ )15.4( مليار دوالر أي ما يعادل )18.4( تريليون دينار 
عراقي، مسجالً نسبة انخفاض مقدارها )25.9%( عن سنة 
2019 حي�ث بل�غ )29.9( مليار دوالر أي م�ا يعادل )24.8( 

تريليون دينار عراقي.
ورغم انخفاض االسترياد فاالرقام التتناسب وحجم مبيعات 

البن�ك املرك�زي ال�ذي خص�ص الغ�راض االس�ترياد للقطاع 
الخاص , فخ�الل عام واحد تم بيع ملي�ارات من الدوالرات , 
اغلبها لتغطي�ة الرصيد يف الخارج وه�ي كذبة الغرض منها 
تهري�ب الدوالر اىل خ�ارج الع�راق وبموافقة مافي�ات البنك 
املرك�زي , وما يت�م بيعه يف الداخل بح�دود )20-30( مليون 
دوالر , فهن�اك مجموع�ة م�ن التجار تس�تحوذ عىل »حصة 

األسد« من مبيعات الدوالر وتحقق أرباحاً جنونية.
عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية، أحمد رش�يد ، ارج�ع إرتفاع 
مبيع�ات البن�ك املرك�زي م�ن ال�دوالر األمريكي إىل س�ببني، 

أحدهما »استمرار« تهريبه إىل الخارج.
وقال رشيد ، إن »خطوة رفع سعر الدوالر أمام الدينار العراقي 
س�اهمت يف خف�ض العجز املايل يف قان�ون املوازنة االتحادية 
لسنة 2021، لكنها فشلت يف الحد من تهريب العملة الصعبة 

للخارج، بالتوازي مع فشل حكومي بالسيطرة عىل األسواق 
ومنع رفع أسعار السلع والبضائع«. 

واض�اف, أن »اس�تمرار عملي�ات تهري�ب العمل�ة الصعب�ة 
وكذلك إخراج الدوالر من العراق الس�ترياد البضائع والس�لع 
هو الس�بب الثاني الرتف�اع مبيعات البنك املرك�زي من هذه 

العملة«.
وحول ذل�ك يرى الخب�ري االقتصادي اياد املالك�ي، ان »تعمد 
البن�ك املرك�زي يف اآلون�ة األخرية إىل ض�خ املزيد م�ن العملة 
األجنبية يف الس�وق وتم الحديث عن 3 مليارات دوالر لغرض 
ضبط األس�واق والحد م�ن ارتفاع العمل�ة، اال ان معظم تلك 
االم�وال ذهب�ت اىل تجار يع�دون ع�ىل اصابع الي�د الواحدة 

بواسطة مزاد العملة الذي يعد رشعنة لتهريب الدوالر ...
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ماليين الدوالرات »تتبخر« من البنك المركزي 
اين تذهب تلك االموال ؟ المراقب العراقي/بغداد...

للق�وات  التابع�ة  اللوجس�تي  الدع�م  ارت�ال  اس�تهدفت 
االمريكي�ة، ام�س االح�د، عرب عب�وات ناس�فة يف مناطق 

متفرقة من العراق.
وقال مصدر امني يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن 
»عبوة ناسفة اس�تهدفت رتل دعم لوجستي تابع للقوات 
االمريكي�ة، أثن�اء م�روره عىل طري�ق باب�ل الرسيع دون 

اصاب�ات تذكر«. واضاف املصدر انه »قبل س�اعة من ذلك 
، اس�تهدف رتل اخر تابع للقوات االمريكية، بعبوة ناسفة 

أثناء مروره بطريق محافظة الديوانية الرسيع«.
يشار اىل ان فصائل املقاومة االسالمية فعلت من عملياتها 
العس�كرية ض�د الق�وات االمريكي�ة من�ذ الجريم�ة التي 
ارتكبتها واش�نطن باستهداف قادة النرص يف مطار بغداد 

الدويل.

المراقب العراقي/بغداد...
دع�ا النائب عن تحال�ف الفتح محمد 
كريم البلداوي، امس االحد، الحكومة 
بح�ق  صارم�ة  إج�راءات  اتخ�اذ  إىل 
املروجني للطائفية والكراهية ، مشريا 
اىل ان هناك من يح�اول إثارة النعرات 

الطائفية من جديد .

وق�ال البل�داوي يف ترصي�ح صحف�ي 
تابعته »املراقب العراقي« أن »القانون 
والدس�تور العراق�ي يمن�ع الروي�ج 
لألف�كار الطائفي�ة والبعثي�ة من أي 

طرف كان .« 
وأض�اف أن »كيل الته�م الباطلة ضد 
قواتن�ا األمنية والحش�د الش�عبي من 

دون رادع قانوني يفس�ح املجال أمام 
التمادي  النع�رات الطائفي�ة  مروجي 
أكث�ر«.   وش�دد ع�ىل »رضورة اتخاذ 
به�ذا  صارم�ة  اج�راءات  الحكوم�ة 
»األص�وات  ان  اىل  مش�ريا  الص�دد«، 
النش�از التي تتهم الحشد جهارا نهارا 

يجب مالحقتها قانونيا ودستوريا«.

العبوات تالحق ارتال الدعم اللوجستي 
التابع للجيش االميركي

دعوة لردع الكراهية والطائفية

لبرمجتها وفقًا لرغباتها ..اياٍد خارجية تتهيأ لـ »اللعب« باعدادات االنتخابات 
المراقب العراقي/ خاص...

تت�واىل التحذيرات من مغبة ما قد يحدث قبيل االنتخابات من 
مفاجآت تس�عى لتنفيذها جهات خارجية الش�اعة الفوىض 
والدفع باتجاه تاجيلها عن املوعد املقرر يف العارش من ترشين 
االول م�ن العام الجاري تبعاً ملا ثبتت�ه الحكومة بعد تاجيلها 
ملدة اربعة اش�هر عن موعدها الس�ابق يف العارش من حزيران 

املنرصم.
ويعتقد مراقبون للش�ان الس�يايس ان حظوظ االطراف التي 
تسعى واشنطن لزجها يف االنتخابات املقبلة، السيما املنبثقة 
من تظاهرات ترشين، باتت ضعيفة وفقاً لالس�تبيانات التي 
ج�رت بعدد من املحافظات ويف العاصم�ة بغداد، والتي اكدت 

عىل تراجع من يؤيد تلك التيارات السياسية الجديدة.
وش�هدت االيام القليلة املاضية جملة من االنس�حابات لكتل 
سياس�ية صغ�رية تبعت يف ذل�ك موقف التي�ار الصدري الذي 

اعل�ن انس�حابه م�ن االنتخاب�ات، بينم�ا اعلن�ت املفوضية 
ان االنتخاب�ات ماضي�ة بموعده�ا املح�دد، مؤك�دة ان تل�ك 

االنسحابات لن تؤثر عىل انطالقها.
ويتق�ارب موع�د اج�راء االنتخاب�ات م�ع مهلة االنس�حاب 
االمريك�ي من العراق، الذي جدول نهاي�ة العام الجاري، وهو 
م�ا قد ي�يش بازمة قد تختلقها واش�نطن ل�رصف النظر عن 
االنس�حاب واش�غال الراي العام باالنتخابات ومخرجاتها يف 
حال اجريت او بازم�ة قد تدفع بتاجيل االنتخابات والتغطية 

عىل االنسحاب يف ان واحد.
وكان الس�فري الربيطان�ي الس�ابق ميغ�ل هيكي ق�د حذر يف 
لقاء مس�بق بث يف تموز املايض، من كارثة وانهيار أمني قبل 

االنتخابات املبكرة يف العراق.
وقال هيكي ان العراق مقبل عىل تصعيد عسكري خاصة قبل 
االنتخابات املبكرة، مضيفا س�وف تكون كارثة يف االستقرار 

يف الع�راق.
وفرس ذلك الترصيح بانه تهديد مبطن ارسلته بريطانيا وعىل 
لسان سفريها يف حال لم تات االنتخابات او تحضرياتها وفقاً 

ملا تشتهيه واشنطن وحلفاؤها يف العراق.
ويرى املحلل الس�يايس جمعة العطواني  ان »هناك س�يناريو 
متكام�ل االطراف ، ينفذ بدقة مرس�ومة م�ن قبل االمريكان 
والربيطانيني ، وتتماهى معه اغلب االطراف الجديدة الناتجة 

من »ترشين« ، وكذلك الحزب الشيوعي«.
وبني العطواني يف حديث »للمراقب العراقي« ان »الش�يوعيني 
عندما قرروا عدم املشاركة يف االنتخابات كونهم يعلمون جيدا 
انهم ذاهبون اىل )رفوف( التاريخ الس�يايس، وهم بتجربتهم 
مع س�ائرون لم يحصلوا ع�ىل اكثر من مقعدي�ن وبجمهور 
الصدريني ، فكيف حالهم لو خاضوا االنتخابات بمفردهم؟«.
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المراقب العراقي/بغداد...
دع�ت لجنة الربي�ة النيابي�ة، امس األح�د، الكوادر 
التدريس�ية والطلبة لتلقي اللق�اح املضاد لفايروس 
كورون�ا تجنباً لح�دوث اصابات جدي�دة خالل فرة 

االمتحانات.
وق�ال عض�و لجن�ة الربي�ة النيابية عب�اس الزاميل 
يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي«، 
إن »وزارة الربي�ة حس�مت موض�وع االمتحان�ات 
وإجرائها حضوريا لطلبة الثالث املتوسط والسادس 

االعدادي وهي تتحمل املسؤولية بذلك«.
وأك�د أن »لجن�ة الربي�ة النيابي�ة داعم�ة إلجراءات 

وزارة الربي�ة بتش�ديد االج�راءات الصحي�ة وتوفري 
املس�تلزمات للطلب�ة به�دف الوقاي�ة م�ن جائح�ة 
كورونا«، مش�ريا اىل أن »موض�وع االمتحانات يصب 

يف مصلحة الطالب والعملية الربوية بشكل عام«.
ودع�ا الزام�يل »الكوادر التدريس�ية والطلب�ة لتلقي 
اللق�اح للخ�الص م�ن ف�ريوس كورونا ال�ذي عطل 
الحياة وأثر س�لبا عىل مس�تويات الطلب�ة العلمية«، 
موضح�ا أن »لجن�ة الربي�ة النيابي�ة م�رصة ع�ىل 
اس�تمرار اللقاءات م�ع وزارة الربية لوضع خارطة 
طريق للموس�م ال�درايس املقبل وال�ذي نتطلع إىل أن 

يكون الدوام فيه حضوريا«.

التربية النيابية تدعو الكوادر التدريسية والطلبة لتلقي اللقاح

اجتماع القصر الحكومي »يتغافل« عن »مكيدة« أميركية خطيرة
الرئاسات الثالث تكتفي بالترحيب والتأييد!

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
الحكوم�ة مصطف�ى  ينظ�ر رئي�س  ل�م 
الكاظم�ي كث�رياً بع�د انته�اء رحلت�ه إيل 
العاصم�ة األمريكية واش�نطن وعودته إىل 
بغ�داد، حتى بادر بالدعوة إىل عقد اجتماع 
رفيع املس�توى، يض�م الرئاس�ات الثالث 
وع�دد من رؤس�اء الق�وى واألح�زاب، يف 
»مناورة« يرى مراقبون أنها تندرج ضمن 
محاوالت الكاظمي لحش�د دعم س�يايس، 
بع�د »إخف�اق« الوف�د املف�اوض يف إجراء 

»حوار متكافئ« مع اإلدارة األمريكية.
واحتض�ن الق�رص الحكوم�ي يف بغ�داد، 
اجتماعاً بدعوة من رئيس مجلس الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي، وبحض�ور رئي�س 
الجمهوري�ة برهم صالح، ورئيس مجلس 
النواب محمد الحلبويس، وعدد من رؤساء 

القوى واألحزاب العراقية.
ووفق�اً لبي�ان أص�دره املكت�ب اإلعالم�ي 
لرئي�س مجل�س وبي�ان تلق�ت »املراق�ب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ف�إن الكاظم�ي 
اس�تعرض خالل االجتماع »نتائج الحوار 
املتح�دة  الوالي�ات  م�ع  االس�راتيجي 
خ�الل زيارته األخ�رية إىل واش�نطن، وما 
تضمنه البي�ان الختامي املش�رك للحوار 

االسراتيجي«.
ونقل البيان الحكومي عن الكاظمي قوله، 
إن »نتائ�ج ج�والت الحوار االس�راتيجي 
م�ع الوالي�ات املتح�دة خلص�ت إىل ع�دم 
وجود القوات القتالي�ة يف العراق نهائياً يف 
نهاي�ة العام الح�ايل، وأن تتح�ول العالقة 
ب�ني الجانبني إىل عالق�ة خاصة بالتدريب، 
والتع�اون األمن�ي، واالس�تخباري فقط؛ 
وبه�ذا املعنى فإنه يف )31 كانون األول من 
العام 2021( س�يعود الع�راق بعالقته مع 

الواليات املتحدة إىل ما قبل الطلب الرسمي 
بقدوم هذه القوات يف عام 2014، والعودة 
إىل الصيغة الطبيعي�ة للعالقة التي صّوت 
عليها مجلس النواب العراقي وأُقرت باسم 

اتفاقية اإلطار االسراتيجي«.
ويف الوق�ت الذي انش�غلت فيه الرئاس�ات 
الث�الث واألحزاب الس�يايس بإعالن التأييد 
والرحي�ب بمخرجات »ح�وار اإلمالءات« 
حس�بما يصفه البع�ض، لم يخط�ر ببال 
أحد من الحارضين عىل ما يبدو، بأن ُيذّكر 

رئيس الحكومة ب�«فشل« وفده املفاوض 
يف تنفي�ذ إرادة العراقي�ني املتمّثلة بإخراج 

القوات األمريكية من األرايض العراقية.
يف  »نجح�ت«  بأنه�ا  الحكوم�ة  وتدع�ي 
إب�رام اتفاق يق�ي بانس�حاب »القوات 
القتالية«، التي ظلت طوال الفرة املاضية 
تنف�ي وجودها م�ن األس�اس، فضالً عن 
وه�م  عس�كريني«  »مستش�ارين  إبق�اء 
بطبيعة الحال ُيمّثلون »غطاًء جيداً لقوات 

االحتالل«، حسبما يرى مراقبون.

وف�ق ذل�ك يق�ول املحل�ل الس�يايس وائل 
إن  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب  الركاب�ي 
»الرئاس�ات الثالث أصبحت الي�وم يف واٍد، 
والش�عب وإرادت�ه يف واٍد آخ�ر«، الفتاً إىل 
أنهم »ال يأبهون إلرادة واملقاومة والشعب 
الق�رارات  كث�رياً  تحم�ل  ال�ذي  الصاب�ر 
رئي�س  وخ�ذالن  الخاطئ�ة  الحكومي�ة 

الجمهورية«.
اجتم�اع  »هك�ذا  أن  الركاب�ي  ويضي�ف 
وكأن�ه عملي�ة تمهي�د لطبخة سياس�ية 

جدي�دة«، مبين�اً أن »هن�اك ثالث رس�ائل 
تتعلّ�ق  األوىل  إرس�الها،  املجتمع�ون  أراد 
باالنتخاب�ات الربملاني�ة املقبل�ة، والثانية 
كان�ت موجهة لألمريكي�ني ومفادها بأننا 
جميعا نرحب به�ذه االتفاق الذي ال يوجد 

فيه أي يشء عن االنسحاب«.
ويؤكد الركابي أن »الرس�الة الثالثة كانت 
ه�ي املتعم�دة يف ال�رد عىل بي�ان املقاومة 
الراف�ض له�ذه املباحثات غ�ري الواضحة 
للعي�ان والتي لن تثم�ر عن خروج القوات 

األمريكية من األرايض العراقية«.
جدير بالذكر أن فصائل املقاومة العراقية 
حذرت مراراً من التصعيد عسكرياً يف حال 

لم تنسحب القوات األمريكية من العراق.
للمقاوم�ة  العس�كري  الناط�ق  وكان 
جعف�ر  الل�ه  ح�زب  كتائ�ب  اإلس�المية 
الحس�يني، قال خالل مقابل�ة تلفزيونية 
تابعته�ا »املراقب العراق�ي«، إن »حكومة 
الكاظم�ي ووزير الخارجي�ة غري مؤهلني 
لخ�وض هك�ذا مفاوض�ات م�ع الواليات 
املتح�دة بس�بب تناغمهم�ا م�ع املصالح 

األمريكية يف العراق«.
وي�رى الحس�يني أن »الكاظم�ي ال يمثل 
العراقيني، وم�ن يفاوض اإلدارة األمريكية 
الع�راق  مصال�ح  ع�ن  يبح�ث  أن  يج�ب 
وليس مصالح�ه الخاصة بإبق�اء القوات 

األمريكية«.
ويف كان�ون الثاني من العام املايض، صّوت 
مجلس الن�واب عىل قرار نياب�ي، يتضّمن 
خمس�ة إجراءات، بينها مطالبة الحكومة 
العراقي�ة بالعم�ل ع�ىل إنه�اء وج�ود أي 
قوات أجنبي�ة يف األرايض العراقية، وإلزام 
الحكوم�ة بإلغ�اء طل�ب املس�اعدة م�ن 

التحالف الدويل.

4

العراق .. مراوغة أميركية 
تمدد لالحتالل

إقامة مراسم تنصيب الرئيس 
اإليراني المنتخب غدًا الثالثاء

5 6
بنيان : أدفوكات سيبدأ اإلعداد لتصفيات 

المونديال خالل أيام

بصمات سياسية وراء استهداف 
ابراج الطاقة الكهربائية

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت لجنة االمن والدفاع النيابية، 
ام�س االح�د، ان اس�تهداف ابراج 

الكهرباء يحمل دوافعاً سياسية.
 وقال عضو اللجنة عباس رصوط 
يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراق�ي« ان« معدالت اس�تهداف 
ابراج الكهرب�اء يف العراق مرتفعة 
ج�دا خاص�ة يف االش�هر االخ�رية 
واس�تهداف خط�وط س�راتيجية 
االن  حت�ى  محافظ�ات   6 يف 
بينه�م خط�وط ناقل�ة للكهرب�اء 

املستوردة«.
واضاف ال�رصوط،ان« لجنة االمن 
والدفاع مهتمة ج�دا بتقييم حرب 
الكهرب�اء وتقدي�ري للموقف بان 

هناك جنبة سياس�ية فيما يحدث 
يف ظل وج�ود 3 جهات مس�تفيدة 
م�ن تكرار اس�تهداف االب�راج هم 
الفاسدين من املقاولني واملتعاونني 
معهم باالضافة اىل ان االس�تهداف 
يف بع�ض الح�االت يحم�ل جنب�ة 
سياسية باالضافة اىل داعش وهذا 
ام�ر تم االس�تدالل علي�ه يف الكثري 

من الحاالت«.
الكهرب�اء  ح�رب  ان«  اىل  واش�ار 
مصدر قلق حقيقي نظرا لتداعياته 
باعتباره�ا عصب الحي�اة يف املدن 
واالرياف وتعتمد عليها مصدر رزق 
مئ�ات االف مؤك�دا رضورة فت�ح 
مل�ف االس�تهداف ع�ىل مرصاعيه 

وبيان حقيقة مايحدث ».
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تحذيرات من تدخالت خارجية الشاعة الفوضى 
اإلنتخابات تتأرجح بين التأجيل واالنطالق وترقب »حذر« لمفاجآت ما قبل »تشرين« 

املراقب العراقي/ خاص...
تت�واىل التحذي�رات م�ن مغب�ة ما قد 
يحدث قبي�ل االنتخابات من مفاجآت 
تس�عى لتنفيذه�ا جه�ات خارجي�ة 
باتج�اه  والدف�ع  الف�وىض  الش�اعة 
تاجيلها ع�ن املوعد املق�رر يف العارش 
م�ن ترشي�ن االول من الع�ام الجاري 
تبعاً مل�ا ثبتته الحكوم�ة بعد تاجيلها 
ملدة اربعة اش�هر عن موعدها السابق 

يف العارش من حزيران املنرصم.
ويعتقد مراقبون للش�ان السيايس ان 
حظوظ االطراف التي تسعى واشنطن 
لزجه�ا يف االنتخابات املقبلة، الس�يما 
املنبثقة من تظاه�رات ترشين، باتت 
ضعيفة وفقاً لالستبيانات التي جرت 
بع�دد م�ن املحافظ�ات ويف العاصمة 
بغ�داد، والت�ي اكدت ع�ى تراجع من 
يؤيد تلك التيارات السياسية الجديدة.

وش�هدت االيام القليلة املاضية جملة 
سياس�ية  لكت�ل  االنس�حابات  م�ن 
صغ�رة تبع�ت يف ذل�ك موق�ف التيار 
الص�دري ال�ذي اعل�ن انس�حابه من 
االنتخابات، بينما اعلنت املفوضية ان 
االنتخابات ماضي�ة بموعدها املحدد، 
مؤك�دة ان تلك االنس�حابات لن تؤثر 

عى انطالقها.
ويتق�ارب موعد اجراء االنتخابات مع 
مهلة االنسحاب االمركي من العراق، 
ال�ذي ج�دول نهاي�ة الع�ام الجاري، 
وه�و ما قد ي�ي بازمة ق�د تختلقها 
واشنطن لرصف النظر عن االنسحاب 
واش�غال ال�راي الع�ام باالنتخاب�ات 
ومخرجاتها يف ح�ال اجريت او بازمة 

قد تدفع بتاجيل االنتخابات والتغطية 
عى االنسحاب يف ان واحد.

وكان السفر الربيطاني السابق ميغل 
هيك�ي قد حذر يف لقاء مس�بق بث يف 
تموز املايض، من كارثة وانهيار أمني 

قبل االنتخابات املبكرة يف العراق.
وق�ال هيك�ي ان الع�راق مقب�ل عى 
قب�ل  تصعي�د عس�ك���ري خاص�ة 
االنتخاب�ات املبك�رة، مضيفا س�وف 

تكون كارثة يف االستقرار يف العراق.
وف�ر ذل�ك الترصي�ح بان�ه تهدي�د 
مبطن ارس�لته بريطانيا وعى لس�ان 
سفرها يف حال لم تات االنتخابات او 
تحضراتها وفقاً ملا تشتهيه واشنطن 

وحلفاؤها يف العراق.
جمع�ة  الس�يايس  املحل�ل  وي�رى 
العطواني  ان »هناك سيناريو متكامل 
مرس�ومة  بدق�ة  ينف�ذ   ، االط�راف 
م�ن قب�ل االمري�كان والربيطاني�ن ، 
وتتماهى معه اغلب االطراف الجديدة 
الناتجة من »ترشين« ، وكذلك الحزب 

الشيوعي«.
وب�ن العطواني يف حدي�ث »للمراقب 
عندم�ا  »الش�يوعين  ان  العراق�ي« 
ق�رروا ع�دم املش�اركة يف االنتخابات 
كونه�م يعلم�ون جيدا انه�م ذاهبون 
اىل )رف�وف( التاريخ الس�يايس، وهم 
بتجربتهم مع س�ائرون ل�م يحصلوا 
ع�ى اكث�ر م�ن مقعدي�ن وبجمهور 
الصدرين ، فكي�ف حالهم لو خاضوا 

االنتخابات بمفردهم؟«.
ولف�ت اىل ان »كل الجهات التي قررت 
ام�ا  االنتخاب�ات  يف  املش�اركة  ع�دم 

بالواق�ع االجتماعي  انصدم�ت  انه�ا 
والس�يايس، او انه������م ينف�ذون 
مرشوع�ا امركيا- بريطاني�ا لتاجيل 

االنتخابات«.
 م�ن جهت�ه اك�د املخت�ص بالش�ان 
القانوني مهدي الصبيحاوي انه »بعد 
اع�الن املفوضي�ة العلي�ا لالنتخابات 
ع�ن جهوزيتها م�ن الناحي�ة الفنية 
واإلدارية الجراء االنتخابات يف موعدها 
املحدد، بعد  التأجيل االول  الذي طلبته 
من الحكومة، بدأت هذه الكتل برتويج 
مصطل�ح األم�ن االنتخاب�ي وطالبوا 

بتأجيل االنتخابات«.
وبن الصبيحاوي يف حديث »للمراقب 
تناس�ت  الكت�ل  »تل�ك  ان  العراق�ي« 
الوضع يف االنتخابات الس�ابقة عندما 
والح�رب  الهوي�ة  ع�ى  القت�ل  كان 
األهلي�ة واالره�اب الداعي ورغم كل 
هذه التحديات م�رت االنتخابات  وتم 

اختيار برملان وحكومة جديدة ».
واوض�ح ان »هذه الكت�ل اتفقت عى 
خطة أخ�رى غر )األم�ن االنتخابي( 
هو االنس�حاب م�ن االنتخابات وهذا 
هو) األمن السيايس( ، وهو اليوثر عى 
تأجيل االنتخابات وتغير موعدها ألن 
قانون االنتخابات ومجلس املفوضية 

حدد اليات  االنسحاب«.
يش�����ار اىل ان بوصل�ة التوقع�ات 
تتج�ه ص�وب تراج�ع بع�ض الكت�ل 
التي�ار  راس�ها  وع�ى  السياس���ية 
الصدري عن االنس�حاب خ�الل االيام 
القليل�ة القادم�ة، والع�ودة للدخ�ول 

باالنتخابات.

كش�ف وزير الثقاف�ة والس�ياحة واالثار األس�بق 
عب�د األمر الحمداني، األحد، ع�ن الدول التي تعترب 
محط�ات لتهري�ب االث�ار العراقية، مش�را اىل أن 
جمي�ع القطع التي تم اس�تعادتها هي خرجت من 

دب�ي اىل امركا.وق�ال الحمدان�ي يف ح�وار تابعته 
»املراق�ب العراقي«، إن “االث�ار العراقية تم تهربها 
بعد احداث 1991 واحداث 2003، مبينا أن “جميع 
القط�ع الت�ي ت�م اس�تعادتها الي�وم ه�ي خرجت 

م�ن دب�ي اىل امركا”.وأضاف، أن “االث�ار التي تم 
اس�تعادتها كانت موجودة بالسفارة العراقية منذ 
سنوات”، مؤكدا أنه “بذلنا الكثر من الجهود الجل 

البحث واعادة االثار املروقة”.

ولفت الحمداني اىل أن “االردن وتركيا ودول الخليج 
كان�ت محطات لتهري�ب االثار العراقية”، مش�ددا 
ع�ى أن “القوات االمنية يجب ان تأخذ عى عاتقها 

حماية املواقع االثرية”.

مافيات متمرسة تستعين بثالث محطات رئيسية لتهريب اآلثار العراقية 
العراق وأميركا.. 

مفاوضات التيتي . تيتي  ..
لنا يف تأري�خ العراق الحديث عدة محط�ات للتفاوض مع أمريكا 
فيم�ا يتعل�ق بتواجد قواتها إث�ر احتاللها العراق بعد اس�قاطهم 
لنظ�ام الدكتات�ور ص�دام وكان م�ا كان م�ن اح�داث ومقاومة 
ملواجه�ة اإحت�الل األمريك�ي بعدما عاث�وا يف األرض فس�ادا وما 
جائوا ب�ه معه�م بلعب�ة الديمقراطي�ة املحاصصاتية فأسس�وا 
للنظام الطائفي والعرقي يف إدارة البالد بما سمي حينها بمجلس 
الحك�م . إذا ما عدن�ا آلخر جلس�ات الحوار بن الع�راق وأمريكا 
يف زم�ن النظام الصدام�ي إثر الكارث�ة التي تع�رض لها الجيش 
العراق�ي يف الكويت واملج�زرة الكربى للق�وات العراقية يف طريق 
اإلنس�حاب بإتجاه صفوان عى أيدي الطيارين األمريكان وقوات 
التحالف الثالثيني والطيارين العرب من مرص والس�عودية وقطر 
واإلم�ارات وبقية األعراب م�ع دول التحالف . كان مقر الحوار يف 
خيمة صفوان بوس�اطة الس�فر الرويس يف بغ�داد لتثبيت وقف 
اط�الق الن�ار بن طرف منت�رص وطرف مه�زوم  . يف تلك الخيمة 
تنازل صدام عن كل يشء بما فيها كرامة العراق وسيادته وأرضه 
وس�مائه مقابل بقائه يف الس�لطة . كان قائد الق�وات األمريكية 
ي�رشط ويفرض وس�لطان هاش�م وزير دفاع ص�دام يجيب نعم   
نع�م   نع�م  . فل�م يعرتض عى ترس�يم الح�دود والتج�اوز عى 
األرايض العراقية بعرشات الكيلومرتات ولم يعرتض عى تقس�يم 
خور عبدالله العراق�ي مع الكويت ولم يعرتض عى ألغاء منطقة 
الحياد وإحتس�ابها ضمن ارايض الكويت بما فيها من آبار النفط 
العراقي�ة ولم يع�رتض عى مئ�ات املليارات لتعوي�ض الكويتين 

بقوائم مفتوحة حس�ب املزاج ال زلنا 
ندفعها لح�د اآلن ول�م يعرتض عى 
فصل كردستان عن إدارته واعالنها 
اقليما ع�ى نفقته . الطل�ب الوحيد 
للعراق كان هو السماح لهم بتحليق 
الطائ�رات الس�متية خ�ارج ح�دود 
خ�ط ع�رض 32 لقم�ع املنتفضن 
يف الوس�ط والجنوب وال�ذي وافقت 
عليه امريكا بتأييد س�عودي . كانت 
نهاي�ة مخزي�ة وهزيم�ة س�احقة 

لكلب مسعور يلعق جراحه ليتحول أسد 
ضاري عى ش�عبه . يف خيمة صفوان ضاع الوطن يا من تبحثون 
عن الوطن واليوم يأتي قرقوز الس�لطة الجديد ليتنازل عن أطالل 
ما تبقى من الوطن بن يدي سيده بايدن حيث ال إنسحاب للقوات 
األمريكية انم�ا تغير للعناوين واألوصاف وال س�يادة عى اجواء 
الع�راق وال حضور للدول�ة العراقية يف قواعد أمري�كا يف الرمادي 
واربيل وحيثما تكون والس�فارة وما ادراك من الس�فارة  . اليوم 
نعي�د فضيح�ة اخرى للمف�اوض العراقي  يف زيارة بائس�ة خلت 
حتى من ابس�ط معالم إحرتام لرئيس وزراء العراق فال إستقبال 
رسمي يف املطار وال موكب رسمي للرئيس وال علم عراقي يف غرفة 
بايدن الذي لم يكلف نفس�ه حتى الرتجل خارج مكتبه إلستقبال 
الكاظمي الذي كان قد حصل عى موعد مقابلة الرئيس األمريكي 
م�ع قائمة املواطن�ن األمريكن وق�رة عينك يا ع�راق . فضيحة 
ين�دى له�ا الجبن م�ع مباركة املطبل�ن والصامت�ن والخانعن 
واإلنتهازين وأشباه الساسة من أرباب النفاق واشباه الرجال مع 
اس�تقبال هوليودي يف مط�ار بغداد لعودة الكاظم�ي وكاكا فؤاد 
حس�ن الذي حمل طلب الربه زان�ي ألمريكا علنا ومن عى منصة 
املؤتم�ر الصحفي ب�أن يبقوا وال يرحلوا . ! وب�ن هذا وذاك تعمل 
الدوائ�ر املخابراتي�ة عى تريب اخب�ار عن مؤام�رة كربى تعيد 
العراق اىل حكم الدكتاتور بادارة البيت األبيض فهل عقمت أرحام 
العراقيات من رجل غيور وهل يستمر صمت اشعب بعدما فقدنا 
بوصلة الوطن وترى الشعب سكارى وماهم بسكارى ولكن .... . 

ولله دّرك يا عراق واىل متى ؟...

إصبع	عىل	الجرح	..	

منهل عبد األمري المرشدي ..

الصحة ترجح تعرض العراق لموجة وبائية رابعة 
ام�س  الصح�ة،  وزارة  أك�دت 
األح�د، أن الرتاجع »البس�يط« 
كورون�ا  إصاب�ات ف�روس  يف 
تعن�ي  ال  مؤخ�راً  الع�راق  يف 
»مغادرة« مرحلة الخطر، فيما 
أش�ارت إىل احتمالي�ة تع�رض 

العراق ملوجة وبائية رابعة.
وقالت ربى فالح حس�ن، عضو 
لوزارة  اإلعالمي  الطبي  الفريق 
الصحة، يف بيان تابعته »املراقب 
العراق�ي« انه  »نس�جل زيادة 
باع�داد الوفي�ات ، حيث مازلنا 
يف مرحل�ة الخطر لم نتعداها«، 
محذرة من أن »الوضع الوبائي 
خط�ر والنظام الصحي أصبح 
مهدداً بالخطر يف حال استمرار 
باالج�راءات  االلت���زام  ع�دم 

الوقائية«.
وأضاف�ت أن »لب�س الكمام�ة 
أصب�ح ش�ب�����ه مع�دوم يف 
و)استمرار(  العراقي  الش�ارع 
التجمعات الكبرة واملناس�بات 
بالتعليم�ات  االك�رتاث  وع�دم 
ع�ى  الوقائي�ة  واالج�راءات 
وزارة  تحذي�رات  م�ن  الرغ�م 

الصح�ة يف جمي�ع بياناتها من 
م�دى خطورة الوض�ع الوبائي 
بالحاالت  املستشفيات  وامتالء 
الحرجة والش�ديدة واس�تمرار 
عدم االلت�زام  والزيادة الكبرة 
باع�داد االصاب�ات وبتضاعف، 
ممك�ن ان تف�وق )اإلصابات( 
القدرة االستيعابية للمؤسسات 
الصحية وانهاك الكوادر الطبية 

والصحية«.
وتابع�ت فالح أن�ه »من املمكن 
ان تتع�رض البالد ملوجة اخرى 

بع�ض  يف  ح�دث  كم�ا  رابع�ة 
بالفع�ل  الت�ي  العال�م  بل�دان 
دخلت بموجة رابعة اخطر من 
س�ابقتها«، داعي�ًة الجميع إىل 
الوقائية  باالج�راءات  »االلتزام 
املنص�ات  ع�ى  والتس�جيل 
ذل�ك  تع�ذر  وان  االلكرتوني�ة، 
فمراجعة اق�رب منفذ تلقيحي 
لغ�رض اخ�ذ اللق�اح حيث ان 
وبكميات  متوف�رة  اللقاح�ات 
كافي�ة يف املناف�ذ التلقيحية يف 

بغداد وجميع املحافظات«.

تركيا تبتز العراق 
وفق مبدأ »النفط 

مقابل الماء«
اكد السيايس العراقي سعد املطلبي، إن 
تركيا تس�عى ملقايضة العراق بربميل 
نف��ط مقابل برميل امل�اء لتحاف��ظ 

عى مواردها الطبيع����ية.
ترصي�ح  ف�����ي  املطلب�ي  وق�ال 
صحفي تابعته »املراق��ب العراقي«، 
املائي�ة  امل��وارد  وزارة  ”دور  إن 
والحكوم�ة ضعي��ف تج����اه ملف 

املياه”.
لتوس�يع  تس�عى  “تركي�ا  أن  مبين�ا 
حمالته�ا االقتصادية يف املنطقة لذلك 

قطعت املياه عن العراق“.
وأضاف أن “مياه االمطار كانت قليلة 
الع�ام امل�ايض بالت������ايل س�ببت 
نقص�ا يف املي���اه الجوفي�ة مم�ا اثر 
ع�ى الع������راق ونه�ري دجل���ة 

الفرات”.
وأش�ار املطلبي اىل أن “عى الحكومة 
ووزارة املالي�ة أن تض�ع ح�داً له�ذه 
أن  املزمن�ة”، مح�ذرا م�ن  املش�اكل 
“الع�راق س�يواجه عملي�ات جف�اف 

كبرة”.

أعلنت خلية االعالم االمني، االحد، إلقاء القبض 
عى اإلرهابي املكنى )ابو رس�ول( املسؤول عن 
مف�رزة االغتي�االت يف محافظ�ة ص�الح الدين.
وذكرت الخلية يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه، انه »بن�اًء عى املتابع�ة والتعقب 
االس�تخباراي ومقاطع�ة املعلوم�ات يف اط�ار 
تعقب العنارص االرهابية البارزة تمكنت وكالة 
االس�تخبارات والتحقيقات االتحادية من القاء 
القب�ض عى االرهاب�ي املكنى أبو رس�ول الذي 
اع�رتف ابتدائياً وصدق�ت اقواله قضائي�اً بأنه 
انتم�ى لداعش وعم�ل ضمن املف�ارز االرهابية 
بالس�يطرات الوهمي�ة العصاب�ات اإلرهابية يف 
قضاء الرشقاط«.وأضاف البيان، ان »االرهابي 
اعرتف ايضاً ان�ه عمل يف عام 2020 امر مفرزة 
امنية ارهابية لالغتياالت ضمن محافظة صالح 
الدين وكلف باغتيال عدة مواطنن ابرياء حيث 
كانت وكالة االس�تخبارات س�باقة قبل تنفيذه 

لعمليات االغتيال بسبب القبض عليه«.

بالــوثيقـة

مجلس القضاء األعلى يصدر توجيهاً 
بشأن المرشحات لالنتخابات النيابية

هيأة االتصاالت تبحث اطر التعاون المشترك مع كلية االعالم
املراقب العراقي/ بغداد...  

بحثت هيأة االعالم واالتص�االت ، امس االحد، 
اط�ر التع�اون املش�رتك م�ع كلي�ة االعالم يف 
جامع�ة بغ�داد بلق�اء جم�ع رئي�س الجه�از 
التنفي�ذي يف الهي�اة د.ع�ي املؤي�د م�ع عميد 

الكلية د.عمار طاهر.
وقال رئيس الجه�از التنفيذي يف الهيأة د. عي 
املؤيد، خ�الل اللق�اء ان »التفاعل ب�ن الهيأة 
االختص�اص  ذات  االكاديمي�ة  واملؤسس�ات 
مطلوب جدا إلرساء ثوابت وقيم علمية ممكن 
أن تخ�دم عمل الهي�أة حاليا ويف املس�تقبل«.
واض�اف ان أن »الهي�أة تس�عى اىل االرتق�اء 
املختلف�ة  ولوائحه�ا  الداخلي�ة  بأنظمته�ا 
بش�كل يس�هم يف إيجاد قاعدة مش�رتكة تتكأ 
ع�ى مفاهي�م نموذجي�ة«، مبين�اً أن » الهيأة  
تعم�ل ع�ى ترص�ن املحت�وى االعالم�ي دون 
املس�اس بقيم الحرية التي هي جوهر النظام 

الديمقراطي يف العراق«. 

ولف�ت اىل ان »عم�ل هيأة االتص�االت منصب 
وجمي�ع  الصحفي�ن  حماي�ة  ع�ى  دائم�ا 
العامل�ن يف مج�ال اإلع�الم وتعت�رب ذلك جزء 
م�ن واجباتها«، مبينا أنه�ا »حصلت عى قرار 
القض�اء بع�دم التع�رض لإلعالمي�ن يف حال 
مخالف�ات  اإلعالمي�ة  مؤسس�اتهم  ارت�كاب 
معينة يعد س�ابقة مهمة  يتجى فيها الحرص 
عى سالمة الصحفين والحفاظ عى حرياتهم 

الفكرية والشخصية«.
وأش�اد »بكلية اإلعالم يف جامعة بغداد«، مبديا 
»رغبت�ه بزيارته�ا كونها تمثل أح�د الرصوح 
العلمية املعروفة عى مستوى الوطن العربي«.  
بدورة ش�كر عميد كلية االعالم الدكتور عمار 
طاهر رئيس هي�أة اإلعالم واالتصاالت وأعرب 
عن اس�تعداد الكلي�ة للتعاون م�ع الهيأة بكل 
م�ا يخدم برامجها واإلس�هام يف انجاحها عرب 
تنفيذ املشاريع املش�رتكة التي تصب بالنهاية 

يف املصلحة العامة للبلد«.

اإلطاحة بمسؤول 
»مفرزة االغتياالت« 

بداعش في صالح الدين
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االثنين 2 آب 2021 العدد 2642 السنة الثانية عشرة

استقرت أس�عار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي ، يف 
البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واقليم كردستان

وقال مصدر؛ إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت 
147700 دين�ار عراق�ي مقاب�ل 100 دوالر أمريكي.وه�ي نف�س 
األس�عار التي س�جلت خ�ال افتتاحها.وأش�ار اىٕل أن اس�عار البيع 
والرشاء استقرت يف محال الصريفة باالٔسواق املحلية يف بغداد؛ حيث 
بلغ س�عر البيع 148250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت أس�عار الرشاء 
147250 دين�اراً ل�كل 100 دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم 
كردس�تان، فقد ش�هدت اس�عار الدوالر اس�تقرارا ايضا، حيث بلغ 
س�عر البيع 148000 دينار لكل 100 دوالر امريكي، والرشاء بواقع 

147500 دينار لكل 100 دوالر.

استقرار أسعار صرف الدوالر
 في بغداد و إقليم كردستان 

اكدت لجن�ة الزراعة واملياه واالهوار النيابية ، عىل اهمية االس�تفادة 
القص�وى من الكميات الداخلة للباد م�ن نهري دجلة والفرات وعدم 
التفري�ط بها.وقال رئيس اللجنة النائب س�ام الش�مري يف بيان ، أن 
“هناك مس�احات كبرية م�ن االرايض بحاجة اىل املي�اه لتدخل ضمن 
الخطط الزراعية والتي اثبتت نجاحها خال الفرتة املاضية”.واضاف 
ان�ه “ب�دال م�ن ان تذهب مياه ش�ط الع�رب اىل الخلي�ج العربي دون 
اس�تفادة، يجب البحث عىل وس�ائل جديدة لاستفادة منها”.وطالب 
“بفت�ح قنوات لترصي�ف مياه دجل�ة والفرات لداخل الب�اد بدال من 
ترصيفه�ا للخلي�ج العربي، ك�ون البلد بحاجة ماس�ة ألي كمية من 
املياه”.وش�دد الش�مري  ع�ىل ان “العمل عىل ترصيف مي�اه النهرين 
تكون بنهاية مجرى شط العرب، قبل رصف املياه اىل الخليج العربي”.

الزراعة النيابية تدعو لإلستفادة 
االقت�صاديالقصوى من مياه نهري دجلة والفرات

رغم تراجع االستيرادات.. مبيعات الدوالر ترتفع وتؤشر عمليات تهريب 
الحكومة تشرعن الفساد بورقتها البيضاء

وقال املتح�دث الرس�مي للوزارة 
عبدالزهرة الهنداوي ، ان التقرير 
املرك�زي  الجه�از  أع�ده  ال�ذي 
إجم�ايل  أن  أظه�ر  لإلحص�اء، 
للمواد  االستريادات لس�نة 2020 
الس�لعية واملنتجات النفطية بلغ 
)15.4( ملي�ار دوالر أي ما يعادل 
)18.4( تريلي�ون دين�ار عراقي، 
مسجاً نسبة انخفاض مقدارها 
)25.9%( ع�ن س�نة 2019 حيث 
بل�غ )29.9( ملي�ار دوالر أي م�ا 

يع�ادل )24.8( تريلي�ون دين�ار 
عراقي.

ورغم انخفاض االسترياد فاالرقام 
التتناس�ب وحجم مبيع�ات البنك 
املرك�زي الذي خص�ص الغراض 
االسترياد للقطاع الخاص , فخال 
ع�ام واحد ت�م بيع ملي�ارات من 
الدوالرات , اغلبها لتغطية الرصيد 
يف الخ�ارج وه�ي كذب�ة الغرض 
منه�ا تهري�ب ال�دوالر اىل خارج 
الع�راق وبموافق�ة مافيات البنك 

املرك�زي , وما يتم بيعه يف الداخل 
دوالر  ملي�ون   )30-20( بح�دود 
, فهن�اك مجموع�ة م�ن التج�ار 
تس�تحوذ عىل »حصة األسد« من 
ال�دوالر وتحق�ق أرباحاً  مبيعات 

جنونية.
عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، 
إرتف�اع  ارج�ع   ، رش�يد  أحم�د 
مبيعات البنك املركزي من الدوالر 
أحدهم�ا  س�ببني،  إىل  األمريك�ي 

»استمرار« تهريبه إىل الخارج.
وق�ال رش�يد ، إن »خط�وة رف�ع 
سعر الدوالر أمام الدينار العراقي 
س�اهمت يف خفض العجز املايل يف 
قان�ون املوازنة االتحادية لس�نة 
2021، لكنها فش�لت يف الحد من 
للخارج،  الصعب�ة  العملة  تهريب 
حكوم�ي  فش�ل  م�ع  بالت�وازي 
بالس�يطرة ع�ىل األس�واق ومنع 

رفع أسعار السلع والبضائع«. 
واض�اف, أن »اس�تمرار عمليات 
تهري�ب العمل�ة الصعب�ة وكذلك 
إخراج الدوالر من العراق السترياد 

البضائ�ع والس�لع ه�و الس�بب 
الثان�ي الرتف�اع مبيع�ات البن�ك 

املركزي من هذه العملة«.

الخب�ري  ي�رى  ذل�ك  وح�ول 
االقتصادي اياد املالكي، ان »تعمد 
البنك املركزي يف اآلونة األخرية إىل 

ضخ املزي�د من العمل�ة األجنبية 
يف الس�وق وت�م الحدي�ث ع�ن 3 
ضب�ط  لغ�رض  دوالر  ملي�ارات 

األسواق والحد من ارتفاع العملة، 
اال ان معظ�م تلك االم�وال ذهبت 
اىل تج�ار يعدون ع�ىل اصابع اليد 
الواح�دة بواس�طة م�زاد العملة 
الذي يعد رشعن�ة لتهريب الدوالر 
, فمعظم االموال تذهب اىل تعزيز 
الرصي�د والودائ�ع وال احد يتجرأ 
عىل رشح ه�ذه النقطة للجمهور 
النها فضيحة بحق البنك املركزي 
ال�ذي تواط�أ م�ع البع�ض م�ن 
املص�ارف يف عملية تحويل س�عر 
رصف الدوالر ونتجت عنها ارباح 
تق�د ب�� 6 ملي�ارات دوالر ذهبت 
يف  املالك�ي  للمصارف«.وق�ال 
اتصال م�ع ) املراق�ب العراقي(: 
انه »لو اجرينا حس�ابات بسيطة 
لي�وم واحد لنجد قي�اس املبيعات 
والفروق اآلن، بمعدل مبيعات عند 
240 ملي�ون دوالر يف الي�وم، فأن 
األرباح  مستمرة رغم انخفاضها 
بع�د تض�اؤل الف�ارق بني س�عر 
البنك واألس�واق، ليكون الربح يف 
الي�وم الواحد قراب�ة 10 مليارات 

دين�ار، بمعن�ى أن الجه�ات التي 
تق�ف خلف املص�ارف والرشكات 
ووفق معدل البيع الحايل وبس�عر 
ال�رصف املرتف�ع ع�ن الرس�مي 
تربح أكثر م�ن 200 مليون دوالر 

شهرًيا«.
من جهت�ه اكد املختص بالش�أن 
املايل س�امي سلمان يف اتصال مع 
) املراق�ب العراقي(: ان سياس�ة 
االص�اح التي اطلقه�ا الكاظمي 
ص�ورة  لتحس�ني  دعاي�ة  ه�ي 
تهري�ب  فعملي�ات   , الحكوم�ة 
الدوالر م�ا زالت مس�تمرة فتارة 
عن طريق س�وق الع�راق لاوراق 
املالي�ة وت�ارة اخرى ع�ن طريق 
ناف�ذة ال�دوالر وتخ�رج االم�وال 

بشكل نظامي«.
انخف�اض  »عملي�ة  ان  وب�ني 
االس�ترياد كان م�ن املف�رتض ان 
يقابله انخفاض يف املبيعات , لكن 
مافي�ات ال�دوالر وبالتع�اون مع 
املركزي رشعن�وا عمليات تهريب 

الدوالر«.

اعلن���ت وزارة التخطي���ط، عن هب���وط حاد في 
االس���تيرادات خالل الع���ام الماضي 2020 مقارنة 
بس���نتي 2018-2019، عازية ذلك الى تفش���ي 
وب���اء كورونا، في الوقت نفس���ه يقابله ارتفاعا 
كبي���را في مبيع���ات البنك المرك���زي من خالل 

نافذة العملة .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

رجح النائب محمد شياع السوداني ، أن العراق سيحقق فائضا ماليا 

يقدر ب� 20 مليار دوالر مع نهاية العام الحايل، محذرا من أن اللجوء 

اىل الق�روض الخارجية ق�د تكون له غايات أخرى.وقال الس�وداني 

يف ترصي�ح صحف�ي: ان�ه “وفق�ا لبيان�ات رشك�ة تصدي�ر النفط 

)س�ومو( ف�أن مجموع  العائدات النفطية للس�بعة اش�هراملاضية 

) م�ن كان�ون الثاني ولغاية نهاي�ة تموز( بلغت ما يق�ارب ال� 40 

مليار دوالر، وباملقارنة مع إيرادات النفط املخمنة )األش�هر السبعة 

األوىل وحس�ب املوازنة التي تم اقراره�ا( والبالغة 28.6 مليار دوالر 

عىل أس�اس تصدير 3 مليون برميل يومي�ا )باعتبار 250,000 من 

كردستان ال تحتس�ب يف تقارير ايرادات س�ومو الشهرية( وبسعر 

45 دوالرا للربميل”.

وأض�اف الس�وداني انه “بذلك قد تحقق فائض�ا ماليا اليقل عن 11 

مليار دوالر ، أما بتقديرات ايرادات النفط لألش�هر الخمسة املتبقية 

م�ن الس�نةوبحكم تع�ايف اقتصادي�ات ال�دول الكربى مم�ا يرّجح 

اس�تقرار أس�عار النفط عند مس�توياتها املرتفع�ة ان لم تكن اعىل 

من املس�توى الحايل كماناحظ من األش�هر الثاثة املاضية، وكذلك 

احتم�ال ارتفاع املبيعات ايض�ا، نكون قد حققنا فائضا س�نويا يف 

اي�رادات النفط بم�ا يقارب ال�� 20 مليار دوالر ان ل�م يتجاوز ذلك 

فعلي�ا وهذا يع�ادل مقدار الفج�وة املالية )العجز املخط�ط( البالغ 

ايضا اقل من 20 مليار دوالر هذا عدا مصادرالدخل غري النفطية”.

نائب: لماذا االقتراض والعراق لديه فائض مالي يفوق الـ40 مليار دوالر ؟

مديره العام : زيادة رأس مال صندوق االسكان الى 4 تريليونات دينار
اعلن مدير صندوق االس�كان ضياء موجد ان 
رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي وافق عىل 
زي�ادة رأس م�ال الصن�دوق اىل 4 تريليون�ات 
دين�ار، بينما دع�ا مدير الصن�دوق املواطنني 
الراغبني بالحصول عىل الق�روض اىل التقديم 

بدءا من اليوم االحد.
وق�ال موجد يف ترصيح صحف�ي إن »حكومة 
الكاظمي دعمت الصندوق بش�كل اس�تثنائي 
وكبري من جانب، ووجهت بتسهيل اإلجراءات 
الخاص�ة بمنح الق�روض للمواطنني، وتقديم 
الخدمة له�م وتذليل العقبات التي يواجهونها 
م�ن جانب اخ�ر«، مش�ريا اىل أن »ه�ذا الدعم 
يدخ�ل ضم�ن جه�ود الحكومة يف ح�ل ازمة 
الس�كن عرب منح قروض من دون فوائد بعيداً 

عن الروتني«.
واوض�ح ان »ه�ذا الدع�م ترج�م اىل ع�دد من 
االج�راءات، ابرزها تمديد فرتة س�داد القرض 

من 10 س�نوات اىل 20 س�نة مع زي�ادة مبلغ 
الق�رض م�ن 50 اىل 75 مليون�ا، كم�ا واف�ق 
الكاظم�ي عىل زيادة رأس م�ال الصندوق من 
1 تريليون اىل 4 تريليونات«، موضحا أن »هذا 
املبل�غ الضخم س�يتم اقراضه بش�كل كامل، 
إذ س�يكون بداية قوية لحل ازمة الس�كن، ال 
سيما ان قطاع السكن يحرك من 25 قطاعا«.

واش�ار اىل ان »الصندوق يب�دأ إطاق قروضه 
واع�داد  مفتوح�ة  بحص�ص  االح�د،  الي�وم 
كب�رية تختلف عن س�ابقتها، كم�ا ان وزيرة 
االعم�ار واالس�كان والبلدي�ات نازنني محمد 
وس�و وجهت بتس�هيل االج�راءات، واوعزت 
اىل كل دوائ�ر الوزارة بدع�م الصندوق ورسعة 
املخاطب�ات، بغي�ة تقدي�م افض�ل الخدم�ات 
للمقرتض�ني«، داعي�ا املواطن�ني اىل »التقديم 
ع�رب املوق�ع االلكرتوني من خ�ال املوبايل او 

الحاسبة الشخصية، وعدم اللجوء ملكاتب«.

تراجع صادرات العراق 
النفطية الى كوريا الجنوبية
أظهرت بيانات كورية جنوبية عن تراجع صادرات 
الع�راق النفطية إليها بنس�بة بلغ�ت أكثر من %19 

خال شهر.
وأظه�رت البيانات يف احصائي�ة ؛ ان »العراق صدر 
خ�ال حزيران امل�ايض اىل كوري�ا الجنوبية 3.872 
ملي�ون برمي�ل م�ن النفط الخ�ام بانخف�اض بلغ 
19.6% ع�ن ش�هر اي�ار املايض ال�ذي بل�غ 4.818 

مليون برميل«.
واضاف�ت ان »الصادرات النفطية يف ش�هر حزيران 
تراجعت أيضا عن ش�هر حزي�ران من العام املايض 
2020 بنس�بة 4.7% الت�ي بلغ�ت الص�ادرات فيها 

4.065 مليون برميل«.
واش�ارت اىل ان »مركز العراق يف صادراته النفطية 
اىل كوري�ا الجنوبي�ة تراج�ع اىل املرك�ز الس�ابع يف 
ش�هر حزي�ران م�ن ع�ام 2021 بع�د أن كان يف 
املرك�ز الخامس يف أيار من ع�ام 2021 بعد كل من 

السعودية والواليات املتحدة والكويت واإلمارات«.

صالح: التحسن في االيرادات 
سيقوي العملة المحلية 

خام برنت يصل الى 
76.33 دوالرًا للبرميل

اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون املالية مظهر محمد 
صالح ان : التحسن يف االيرادات .. سيقوى العملة املحلية 

ويحدث تغيريات هيكلية يف نمو االقتصاد الوطني.
وقال ان : التحس�ن املس�تمر يف اب�رادات املوازن�ة العامة 
االتحادي�ة س�يوفر يف الوق�ت نفس�ه اس�تدامة ملعطيات 
تل�ك املوازن�ة  وبما ي�ؤدي اىل اح�داث تغ�ريات هيكلية يف 
نم�و االقتصاد الوطني .واضاف صالح ان : هذا التحس�ن 
س�يكون امرا ايجابيا مس�تمرا ومتواصا يف الناتج املحيل 
االجمايل غري النفطي ويحقق مس�توى اعىل من استقرار 
االقتص�اد بش�كل ع�ام .يذكر ان اس�عار النف�ط العاملية 
وخاصة سعر نفط البرصة شهدت تحسنا ملحوظا خال 
الفرتة املاضية متجاوزة 70 دوالرا ما س�يؤدي لس�د عجز 
املوازنة ورفع مستوى القطاع االقتصادي واملايل يف الباد.

س�جلت أس�عار النفط ارتفاع�اً مع تنام�ي الطلب 
بوترية أرسع من العرض.

فقد قفزت العقود اآلجلة لخام برنت تسليم سبتمرب 
الت�ي حل أجلها، 28 س�نتاً بما يع�ادل 0.4 يف املئة، 

ليتحدد سعر التسوية عند 76.33 دوالراً للربميل.
وأغل�ق عق�د أكتوب�ر مرتفع�اً 31 س�نتا إىل 75.41 
دوالراً للربميل.كم�ا زادت عق�ود الخ�ام األمريك�ي 
غ�رب تكس�اس الوس�يط 33 س�نتاً أو 0.5 يف املئة 

لتختم الجلسة عىل 73.95 دوالراً للربميل.

المالية النيابية: موازنة 2022 من 
مسؤولية مجلس النواب الجديد

أص�درت اللجن�ة املالي�ة النيابية، الي�وم االحد، 
توضيح�اً حول مصري موازنة 2022، فيما بينت 
انه�ا م������ن صاحي����ات الربمل�ان املقبل 
يف حال ت�م إج�����راء االنتخاب�ات يف موعدها 
املحدد.وق�ال عض�و اللجن�ة جم�ال كوج�ر يف 
ترصي�ح  صحف�ي: إن “الربملان الق�ادم هو من 
س�يقرر مصري موازنة 2022 يف ح�ال تم إجراء 
وتأخريه�ا   ، املح�دد  موعده�ا  يف  االنتخاب�ات 
س�يكون وضعا طبيعي�ا بس�بب التوقيتات بني 
إجراء االنتخابات وتشكيل الربملان وما إىل ذلك”.

وأض�اف أن ” حكومة الكاظمي س�تعد موازنة 
م�ن  س�يكون  إقراره�ا  ولك�ن  املقب�ل  الع�ام 
صاحي�ات مجل�س الن�واب الجدي�د وتنفيذها 
حكوم�ة  ألن  القادم�ة،  للحكوم�ة  س�يكون 
الكاظم�ي س�تكون حكومة ترصي�ف أعمال يف 

حال أجريت االنتخابات”.
وأش�ار إىل أن “الحكوم�ة تعمل وف�ق آلية /12 

للعام املقبل ك�����ون ه�ذا النظام يعمل به يف 
حال ل�م يكن هن�اك موازنة أص�ًا، ولكن لحني 
إق�رار املوازنة س�يعمل ببنود موازن�ة 2021 يف 
االس�تثماري  أم�ا  التش�غ�������ييل  الجان�ب 
فس�يتوقف يف 31 م�ن كان�ون األول م�ن العام 

الحايل 2021”.

نائب: العراق قادر على استيعاب 6 
ماليين عامل في القطاع الخاص

كشف النائب عن س�ائرون رياض املسعودي ، عن قدرة 
العراق عىل استيعاب 6 مايني عامل يف القطاع الخاص.

وق�ال املس�عودي ، إن “الدس�تور العراق�ي واض�ح يف 
دور الحكوم�ة العراقي�ة بتوفري فرص عم�ل، ولم يحدد 
الدس�تور التعيني وانما فرص العم�ل يف القطاعني العام 

والخ�اص”، مبيناً أن “القطاع العام مكتٍف وفيه نس�بة 
زيادة كبرية، وهو قطاع خارس غري منتج”.

وأض�اف أن “دور الحكومة ينبغ�ي ان يكون ضمن آلية 
التخطيط لتوف�ري فرص عمل يف القطاع الخاص برواتب 
ومخصصات مجزية تتساوى مع القطاع العام او تكون 
أفض�ل، كما هو الحال يف الواليات املتحدة ومرص وكوريا 
الجنوبي�ة وماليزي�ا وس�نغافورا، حي�ث إن العاملني يف 
القطاع الخاص هم أكثر من العاملني يف القطاع العام”.

وأش�ار إىل أن “هنال�ك اكث�ر من 4 مايني ون�ص املليون 
عراق�ي يعمل�ون يف القط�اع الخاص، فض�ا عن مليون 
عام�ل اجنبي، يعني املجم�وع 5 مايني ونصف عامل يف 
القط�اع الخاص، عىل الرغم أن ه�ذا القطاع  محيد لقلة 
الدعم ملدخ�ات ومخرج�ات القط�اع الخاص”.وأوضح 
أن “املش�كلة يف الع�راق هي ع�دم وجود قان�ون ضمان 
العم�ل يف القطاع الخ�اص الذي يطبق بش�كل تفصييل، 
وعدم وجود احصاء للعامل�ني يف القطاع الخاص، وعدم 

تشجيع االستثمار يف القطاع الخاص.

الزبيدي يطالب باالستفادة من ايرادات النفط 
والمنافذ والضرائب لرفع قيمة العملة المحلية 

طالب املرش�ح املس�تقل ثائر من�ري الزبي�����دي باالس�تفادة من 
اي�رادات النف�ط واملنافذ والرضائ�ب الع���الية لرف�ع قيمة العملة 

املحلية.
وقال يف بيان صحفي ان : االيرادات الكبرية من ارتفاع اسعار النفط 
واملنافذ الحدودية والرضائب وغريها تتطلب من الحكومة وجهاتها 
املعني�ة النظر بقيمة العملة املحلية والعمل عىل رفعها امام العمات 

االجنبية االخرى.
واض�اف الزبي�دي ان : م اش�ه�����ده الس�وق املحلية م�ن ارتفاع 
كب�ري للس�لع وخاص�ة االساس�ية منها والت�ي كانت نت�اج خفض 
قيم�ة العملة املحلي�����ة اثر وبش�ك������ل واضح عىل معيش�ة 
املواطن�ني وخاص�����ة اصح������اب الدخل املح�����دود الذين 

زادت معاناتهم .
وش�دد عىل اهمية االس�تف������ادة القصوى من زي�ادة االيرادات 
النه�اء العجز ورف�ع قيمة العملة املحلية والتي تنتش�ل الواقع املايل 
واالقتص�ادي من اوضاع�ه الحالية اىل واقع جديد يخ�دم ابناء البلد 

بشكل عام.
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»شجرة األرز« تسقط الرهانات الخارجية

المراقب العراقي/ متابعة
ماذا يمكن ان يتبقى من الحريرية السياس�ية يف مقبل االيام 
بعد الرضبة الكربى املدوية الت�ي تلقتها اخريا واجربتها عىل 
اخ�الء موقعها يف مربع الحكم م�ن خالل اعتذار رمزها االول 
ووري�ث زعامته�ا الرئي�س س�عد الحريري عن ع�دم تاليف 
الحكومة املنتظرة والتي تصدى طائعا ومتحمس�ا  قبل نحو 

تسعة اشهر ملهمة تشكيلها ؟
ط�رح الس�ؤال عىل ه�ذا النح�و يس�تبطن بحد ذاته اش�ارة 
جلي�ة اىل ان ازمة مصريية صعبة تحي�ق بحارض هذا االطار 
الس�يايس ومس�تقبله ، وهو الوافد اىل دس�ت الحكم يف البالد 
منذ عام 1992تحت جناح اتفاق الطائف والتفاهمات املعلنة 
والخفية التي بنيت عىل اس�س هذا االتفاق واطلقت يف حينه 

اليات حكم هجينة وغريبة .
والش�ك ان الس�ؤال يمت�د ويتش�عب ليصل اىل ح�دود هل ان 
الجه�ة الخارجي�ة الت�ي اباح�ت اصال فت�ح بي�ت الحريرية 
السياس�ية ورس�خته يف قلب معادلة الحكم ومن ثم سمحت 
له باالمساك بزمام  الرئاس�تني اي رئاسة الحكومة ورئاسة 
البيت الس�يايس الس�ني وعملت ايضا ع�ىل تهميش واقصاء 
بي�وت وش�خصيات اخ�رى مانع�ت ورفضت االلتح�اق، قد 
اخذت )الجهة الخارجية ( قرارا باقفال تدريجي لهذا البيت ) 
الحريرية السياسية ( او يف احسن االحوال تحجيمه اىل حدود 

ان يصبح واحدا من كل او متساويا بني متساويني.
ول�م يعد خافي�ا ان الجزء االكرب من االس�باب والدواعي التي 
املت خروج الحريري من مربع التكليف الذي تسمر به طوال 
تس�عة اش�هر خلت ، عائد بش�كل اس�ايس اىل فيتو وضعته 
الرياض عليه وبلغ اليه بوئس�ائل شتى منذ فرتة طويلة لكن 
الرجل ) الحريري ( الذي قرر التصدي وان بنعومة وسالس�ة 
ل«قرار » اعدامه سياس�يا » والذي بورش بتطبيقه عمليا منذ 
احتجاز الحريري يف الرياض وما رافق من مالبسات بات جزء 
كبري منها مكشوفا ، اختار ان يحتل حيز التكليف عسىل ولعل 
ان يحجز  لنفس�ه مكانا يف صلب املعادلة السياسية الداخلية 
واس�تطرادا يف املعادلة االقليمية فيكون بذا قد ضمن لنفسه 
مدخ�ال المكان عودت�ه الحقا اىل الرياض م�ن جهة ويضمن 
لنفسه ايضا حيزا يف اي تسوية سياسية محتملة يف االقليم .

لكن نتائج حس�ابات بيدر الحريري لم تتطابق مع حسابات 
الحقل فبقي طوال اش�هر التكليف التس�عة يجول يف عواصم 
عربي�ة واجنبية عدة باحثا عن جرس ع�ودة اىل القلب والبيت 

السيايس السعودي ، ولكن من دون اية نتيجة .
ولق�د تبني الحق�ا ان املطلوب من�ه ليس فق�ط االنزياح من 
واجه�ة التكليف بل ايضا املش�اركة يف تس�مية من يمكن ان 
يخلف�ه .وهك�ذا فان الحري�ري ال�ذي افصح بلس�ان عربي 

مب�ني يف اطاللته املتلفزة بعد س�اعات من عزوف�ه، وقال ما 
مف�اده انه لن يس�كمي ولن يبارك اي اس�م يطرح لخالفته، 
ع�اد وابتلع هذا الرصيح واضطر ان يس�مي ه�ذا الخليفة ) 
الرئي�س نجيب ميقاتي (من دارته وان يرشف عىل مراس�يم 

التسوية تلك .
ويف التحلي�ل املبارش ان ه�ذا نوع من االك�راه يمكن ان يبلغ 
ح�دود االذالل واالنصياع من جهة وهو من جهة ثانية قرينة 
عىل صحة ما صار رائجا يف االوس�اط السياس�ية واالعالمية 
ومف�اده ان ع�ىل الحريري ان ينطل�ق عملي�ا يف رحلة اخالء 

الواجهة السياس�ية  التي اعتادها توطئة ليكون ذلك تسليما 
تدريجيا اىل من يمكنان يعلن الحقا كمرش�ح رسمي ونهائي 
للرياض ليشغل مقام الرئاسة الثالثة .لذا فما حصل اخريا لم 
يكن اال عبارة عن وضع جرس عبور موقت ملن يعد يف الظالل 

للرئاسة الثالثة حني يحني االوان ويجد الجد .
واذا كان يف حكم املعلوم بعض االسباب والدوافع التي جعلت 
هذه العاصمة ) الرياض ( توصد ابوابها تماما امام الحريري 
وتجاهر بقطع كل خيوط العالق�ة املتنوعة معه وتاخذ تاليا 
قرارا بس�حبه من التداول، فان السؤال التايل املطروح تلقائيا 

هو كيف س�يترصف وريث زعامة الحريرية السياس�ية من 
االن فصاعدا واي الخيارات سيتبنى بغية بلوغ امرين :

املحافظة عىل راكمته الحريرية السياسية من رصيد وحضور 
يف دنيا السياس�ة يف لبنانطوال عقود ث�الث خلت وجعلتها يف 

كمراحل تحتل موقع الحل والعقد يف شارعها .
التحض�ري واالس�تعداد  لهج�وم مض�اد بهدف اس�تعادة ما 

فقدته من ملك سيايس ومملكة اقتصادية ومالية مرتامية .
انها باختصار مهمة مزدوجة بالغة الصعوبة والحساس�ية ، 
تعي الحريرية السياسية انه بات لزاما عليها خوض غمارها 

وكس�ب رهانها حت�ى الياتي حني من الده�ر وينطبق عليها 
ماانطب�ق عىل نهايات تراجيدية ل�دول واقوام التي قيل عنها 

»سادت ثم بادت ».
بمعنى اخر ثمة تحديات مصريية ترتصد الحريرية السياسية 
من االن واىل اجل غري مس�مى .فعىل املس�توى الداخيل فقدت 
ط�وال االعوام الخمس�ة املاضي�ة كل حبات العقد الس�يايس 
الواس�ع  الذي اتخذته ه�ذه الحريرية حصنا ودرعا لها تتقي 
به الهجم�ات خصوصا بعيد اغتيال الرئي�س رفيق الحريري 
يف ع�ام 2005. وهو العقد الذي س�مى تحالف 14 اذار  وقدم 
نفس�ه بداية عىل اس�اس انه ه�و الحزب الحاك�م والذي له 

وحده حق االمر والنهي .
واملعل�وم ايضا ان حبات هذا العقد ق�د تناثرت تباعا الواحدة 
تل�و االخرى حتى لم يبق مع هذا االطار الس�يايس اي حليف 
او عض�د داع�م واخ�ر ه�ؤالء الحلف�اء ه�و ح�زب الق�وات 
اللبناني�ة الذي اعل�ن قطيعة تامة مع�ه ورشع للتو يف حرب 
اعالمية .كما ليس خافيا ان ابرز حليف كان الحزب التقدمي 
االش�رتاكي ال�ذي اختار رئيس�ه الس�يايس املخرضم خفض 
منس�وب التنس�يق اىل ح�دوده الدنيا وص�ار االمرغب الطلب 

وعىل القطعة .
اىل ذلك فقدت هذه الحريرية ايضا عددا من اركانها السابقني 
ومنهم النائب نهاد املش�نوق »بفعل الطرد واالبعاد » والنائب 
السابق احمد فتفت »بفعل الفصل واالعتزال » واللواء ارشف 
ريفي الذي اختار االنشقاق عن التيار وااللتحاق بركب اخر .
لذا فانه بات لزاما عىل هذه الحريرية السياس�ية ان ترشع يف 
رحلة نضال رشس�ة عىل املس�توى الداخيل لكي تحافظ عىل 
االق�ل عىل كتلتها  النيابية الحالية الس�يما بعدما تقلصت اىل 
حدودها الدنيا .وعىل املس�توى االقليم�ي بات لزاما عىل هذه 
الحريرية السياسية ان تعرف كيف تواجه الغضب السعودي 
الساطع واملعلن تجاهها منذ زمن وهو الغضب الذي اخفقت 
وساطات وجهود عدة بذلتها عواصم معنية وازنة ) القاهرة 
واب�و ظب�ي( يف خف�ض منس�وبه توطئ�ة لعودة االم�ور اىل 
مجاريها ب�ني الرياض والتيار االزرق واس�تتباعا العادة هذا 
التي�ار اىل موقعه التاريخي كناطق بلس�ان الرياض الس�يما 
بعدما جاهرت الري�اض يف اظهار الق�وات اللبنانية كمعتمد 

اخر لها يعرب عن توجهاتها ويرضب بسيفها.
وسواء كان هذا املصري املازوم الذي بلغه هذا التيار هو بفعل 
عجزه عن الس�ري باجندات خارجية فرضت عليه  الدخول يف 
مواجه�ات مع قوى لبنانية متجذرة ام ان املس�ار الس�يايس 
املرتن�ح واملتذب�ب الذي س�لكه وتنكبه مهم�ات صعبة وغري 
نبيل�ة قد ال تلقائيا اىل هذه النهاية املفجعة فالثابت ان التيار 

االزرق يواجه ازموة من طبيعة مصريية .

االثنين  2  اب 2021 العدد 2642 السنة الثانية عشرة

لبنان تلفظ »الحريرية السياسية« بعد عزلها 
قسرًا عن لعبة الحكم

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد املتحدث بس�م الخارجية االيرانية 
ام�ريكا  ان  زادة،  خطي�ب  س�عيد 
جعل�ت دول املنطقة قاعدة لجرائمها 
أم�ن  ان  اىل  الش�عوب، مش�ريا  ض�د 
واس�تقرار دول الجوار من أمن ايران 

واستقرارها.
االس�بوعي  الصحف�ي  مؤتم�ره  ويف 
أم�س االح�د، ق�ال خطي�ب زادة إن 
يف  الجمهوري�ني  األعض�اء  »طل�ب 
مجلس الش�يوخ األمريكي من بايدن 
بمنع دخول الرئي�س االيراني الجديد 
ابراهي�م رئييس إىل األم�م املتحدة هو 
أمر صبياني وس�اذج، ويأتي يف إطار 

اللوبيات املعادية إليران«.
واض�اف: ان ع�ىل ام�ريكا واجب�ات 
مح�ددة بش�أن مق�ر األم�م املتحدة 
يف نيوي�ورك وعليه�ا ان تعم�ل بهذه 
الواجبات بغ�ض النظر عن خالفاتها 

ان  مضيف�ا:  االخ�رى،  ال�دول  م�ع 
جماع�ات الضغط )اللوب�ي( املعادية 
الي�ران تح�اول اس�تغالل اي فرصة، 
وق�د اث�ارت مث�ل ه�ذه القضاي�ا يف 

السابق.
وحول رؤية ايران ملا يسمى بمرشوع 
الش�ام الجدي�د ب�ني الع�راق واالردن 
وم�رص ق�ال خطي�ب زادة: أن ايران 
ترحب دائما بكل ما يساعد عىل تنمية 
دور الع�راق يف املنطقة، كما تدعم أي 
مرشوع يعزز الس�الم واالس�تقرار يف 

املنطقة.
الس�احة  ع�ىل  التط�ورات  وبش�أن 
التونسية أوضح خطيب زادة ان ايران 
تدرس ما يجري يف هذا البلد وتقف اىل 
جان�ب الحكوم�ة والش�عب التونيس 
الجتي�از ه�ذه املرحل�ة ، داعيا جميع 
االطراف التونس�ية اىل الدخول رسيعا 

يف حوار موسع لحل مشكالت البالد.

المراقب العراقي/ متابعة...
ب�دأت الجزائ�ر تح�ركات حثيثة م�ع دول 
االحت�الل  ط�رد  به�دف  ع�دة،  أفريقي�ة 
اإلرسائييل م�ن عضوية مراق�ب يف االتحاد 

األفريقي.
إّن  الجزائري�ة،  »الواق�ع«  قن�اة  وقال�ت 
الجزائر بدأت رسميا تشكيل طاقم أفريقي 
لرف�ض ق�رار إدخ�ال االحت�الل اإلرسائييل 
يف االتح�اد االفريق�ي للحفاظ ع�ىل مبادئ 
االتحاد ودعم الدولة الفلس�طينية العربية، 
مؤك�دة أّن من بني الدول: جن�وب أفريقيا، 
وتون�س، وأريرتي�ا، والس�نغال، وتنزاني�ا، 
والنيجر، وجزر القمر، والغابون، ونيجرييا، 

وزمبابوي، وليبرييا، ومايل، والسيشل.
وش�دد وزير الخارجية الجزائ�ري رمطان 

لعمامرة، عىل أّن الدبلوماسية الجزائرية لن 
تقف مكتوفة األيدي أمام هذه الخطوة التي 
قام�ت به�ا »إرسائيل« واالتح�اد االفريقي 

دون استشارة الدول األعضاء.
األفريق�ي  االتح�اد  قب�ول  اّن  وأض�اف، 
ل�«إرسائي�ل« عضوا مراقب�ا يهدف لرضب 
اس�تقرار الجزائر التي تقف مع فلس�طني 

والقضايا العادلة.
وكان�ت الجزائر، أعلنت رس�ميا األس�بوع 
الخارجي�ة  الش�ؤون  وزي�ر  أن  امل�ايض، 
والجالي�ة الجزائري�ة يف الخ�ارج رمط�ان 
لعمام�رة، س�يرشع ابتداًء م�ن الثالثاء، يف 
زي�ارة افريقي�ة، تش�مل: تون�س، ومرص، 
وإثيوبيا، والسودان، بهدف »محارصة« املّد 
اإلرسائييل يف مؤسس�ات االتحاد االفريقي، 

كم�ا ورد يف الخرب الرس�مي ال�ذي أكد خرب 
الزيارة.

الدبلوم�ايس  التح�رك  ه�ذا  اّن  واك�دت 
الجزائري هو يف الواقع رّد فعل عىل حصول 
إرسائي�ل عىل صفة مراق�ب يف هذا االتحاد، 
وهو االخ�رتاق ال�ذي عملت الدبلوماس�ية 
اإلرسائيلي�ة عىل م�دى س�نوات لتحقيقه، 
علم�ا أن االحت�الل تمت�ع س�ابقا بصف�ة 
عضو مراقب يف منظم�ة الوحدة األفريقية 
لغاي�ة 2002، ومن ثم انتزع منه ذلك جراء 
اس�تبدال هذه املنظمة باالتح�اد االفريقي، 
ورغم ذلك فقد بق�ي يحافظ عىل »عالقات 
مع 46 دولة افريقية«، كما جاء يف ترصيح 
وزير خارجية إرسائيل خالل هذا األسبوع. 

بحسب وكالة »وفا«.

المراقب العراقي/ متابعة...
اس�تنكر رئي�س الربمل�ان التونيس وزعي�م »حزب النهضة« راش�د 
الغن�ويش وق�ادة أح�زاب آخ�رون، ق�رارات الرئي�س قيس س�عيد 
واعتربوه�ا »انقالبي�ة«. واتهم الغن�ويش اإلمارات بدعم اس�تحواذ 
الرئيس س�عيد عىل الس�لطة من خالل تعليق عمل الربملان وتشديد 

قبضته عىل البالد أكثر.
وق�ال الغن�ويش لصحيف�ة »ذا تايم�ز« إن اإلم�ارات مصممة عىل 
»إنه�اء« الربي�ع العربي ال�ذي اندلع�ت رشارت�ه األوىل يف تونس يف 

أعقاب اإلطاحة بنظام بن عيل يف سنة 2011.
وأض�اف أن اإلم�ارات تعت�رب اإلس�الميني الديمقراطي�ني تهدي�دا 
لنفوذه�ا، قائال: »لقد أخذت عىل نفس�ها عهدا ب�أن الربيع العربي 

ولد يف تونس ويجب أن يموت يف تونس«.
ورصح الغن�ويش بأنه ال يمكن الس�ماح بحدوث انقالب عس�كري 

مماثل يف تونس، مشريا إىل أن »تونس ليست مرص بالنظر إىل وجود 
عالقة مختلفة بني الجيش والحكومة ومنذ اندالع الثورة يف تونس، 

قام الجيش بحماية الحريات وصناديق االقرتاع«.
وح�ذر من احتم�ال اندالع احتجاجات يف الش�وارع يف حال لم يقرر 
الرئيس استئناف عمل الربملان. وأشار إىل االهتمام الكبري الذي توليه 
وس�ائل اإلع�الم اإلماراتية ملا يحدث يف تونس، وتس�اءل: »اإلمارات 
بعيدة عنا وال يوجد تض�ارب يف املصالح بيننا، فلماذا تفعل هذا؟«. 
م�ن جانبه، قال الرئيس التونيس س�عيد إن الق�رارات التي اتخذها 
ي�وم األحد من األس�بوع املايض ج�اءت ردا ع�ىل االحتجاجات ضد 
فش�ل الحكومة يف التعامل مع أزمة فريوس كورونا املتنامية، فيما 
تقول منظمة الصحة العاملية إن البالد س�جلت أعىل معدل للعدوى 
ع�ىل مس�توى الق�ارة اإلفريقي�ة، ولم يت�م تطعيم س�وى خمس 

السكان فقط.

المراقب العراقي/ متابعة...
تقام يوم غد الثالثاء مراسم تنفيذ قائد الثورة 
االس�المية آي�ة الل�ه الس�يد ع�يل الخامنئي، 
حكم تنصيب الرئي�س االيراني املنتخب حجة 
االس�الم الس�يد ابراهيم رئييس بحضور كبار 

املسؤولني يف البالد.
وذكر املوق�ع االعالمي ملكتب حفظ ونرش آثار 
آية الل�ه الخامنئ�ي أمس االحد، أن »مراس�م 
تنفيذ س�ماحة قائ�د الثورة االس�المية حكم 
ت�ويل الرئيس املنتخب ابراهيم رئييس رئاس�ة 
الجمهوري�ة، س�تقام ي�وم الثالث�اء 3 آب /

اغس�طس مع رعاي�ة الربوتك�والت الصحية، 
وس�تبث بش�كل مبارش م�ن قن�وات االذاعة 

والتلفزيون وموقع قائد الثورة«.
وس�يقدم وزير الداخلية عب�د الرضا رحماني 
فض�يل رشحا لعملية إجراء انتخابات رئاس�ة 
الجمهوري�ة يف دورته�ا الثالث�ة ع�رشة، كما 
س�يتىل نص الحك�م باملصادقة ع�ىل تصويت 
الش�عب وتنصي�ب حج�ة االس�الم ابراهي�م 
رئييس، رئيسا للجمهورية االسالمية االيرانية.

ثم س�يلقي رئيس الجمهورية املنتخب كلمة، 
وبع�د ذل�ك س�يلقي قائد الث�ورة االس�المية 
سماحة آية الله العظمى السيد عيل الخامنئي 

كلمة هذه املراسم.
وتن�ص امل�ادة 110 م�ن دس�تور الجمهورية 
االس�المية االيرانية، أن إمض�اء حكم تنصيب 

رئي�س الجمهوري�ة بع�د انتخاب�ه م�ن قب�ل 
الش�عب، ه�و م�ن  صالحي�ات قائ�د الثورة، 
فيما ين�ص قان�ون االنتخابات الرئاس�ية ان 
ف�رتة رئاس�ة الجمهوري�ة اربع س�نوات تبدأ 
م�ن تاريخ تنفيذ حكم الرئاس�ة من قبل قائد 

الثورة االسالمية.
ومن املقرر أن يؤدي رئييس اليمني الدستورية 
أمام مجلس الش�ورى االسالمي يوم الخميس 
املقبل 5 آب/ اغسطس بحضور وفود من اكثر 

من 70 بلدا.
وم�ن املف�رتض أن يق�دم الرئي�س املنتخ�ب 
حكومت�ه اىل الربمل�ان االيراني يف يوم الس�بت 

القادم 7 آب/ أغسطس الجاري.

إقامة مراسم تنصيب الرئيس اإليراني المنتخب غدًا الثالثاء

المراقب العراقي/ متابعة...
املس�توى  »يتخ�ذ  أن  إرسائي�يل  ضاب�ط  توق�ع 
السيايس قرارات صعبة تجاه مرشوع الصواريخ 
الدقيقة التابع لحزب الله، بعد أن نقل مركز ثقله 

إىل لبنان يف العامني املاضيني.
بصحيف�ة  مق�ال  يف  لي�ف-رام  ت�ال  وأض�اف 
»معاري�ف«، أن�ه »م�ن الناحية العملي�ة، وحتى 
ل�و تمكنت إرسائي�ل من تعطي�ل وتأخري تطوير 
امل�رشوع الصاروخ�ي للح�زب، فم�ن املرجح أن 
ت�زداد رغبت�ه القوي�ة يف دفع امل�رشوع قدما إىل 
األمام، ما سيش�كل معضلة ثقيلة عىل املس�توى 
الس�يايس اإلرسائي�يل يف الس�نوات القادمة حول 
كيفي�ة معالجة ه�ذا التهديد، خاص�ة إن تجاوز 
الدقيق�ة  والنوعي�ة  بالكمي�ة  األحم�ر  الخ�ط 
للصواريخ«. وأش�ار إىل أن »اجتياز الحزب للخط 
األحمر يعني أن الذهاب للحرب مربر، وس�يعتمد 
عىل هدف يس�تحق املغامرة، حت�ى لو كان يعني 

إطالق آالف الصواريخ الدقيقة يومًيا، ما يؤكد يف 
النهاية أن إرسائيل تخوض سباقا مع الزمن، رغم 
أن الحلول الدفاعية األخ�رى القائمة عىل الليزر، 
بجانب الق�درات الهجومية واالس�تخباراتية، قد 
تنج�ح بالتخلص من القدرات العس�كرية لحزب 
الله وحماس، ولكن ال يزال الطريق بعيًدا لوصول 

ذلك اليوم«.
وكش�ف أن »ق�درة الجيش عىل اكتش�اف قذائف 
الح�زب أثن�اء القتال ل�م تتقدم برسع�ة كافية، 
ولع�ل تجربة حرب غزة قدم�ت نموذجا واضحا، 
م�ا يعني أن قرارات صعب�ة يجب اتخاذها يف هذا 
الش�أن عىل املس�توى الس�يايس اإلرسائييل، لكن 
الس�ؤال هو عن م�ا إذا كانت ثم�ة نقطة زمنية 
ينبغ�ي فيه�ا إلرسائي�ل أن تعمل ض�د أهداف يف 
لبنان، وإذا كان األم�ر كذلك، فبأي طريقة، وعن 
ما إذا كانت طبيعة اإلجراءات ستؤدي بالرضورة 

إىل حرب ضد الحزب«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال كات�ب إرسائي�يل إن »فضيح�ة رشك�ة »إن 
إس أو أو »بيغاس�وس« التجسس�ية اإلرسائيلية 
لم تفاجئ األوس�اط الحقوقي�ة والقانونية، التي 
رفع�ت دع�اوى قضائي�ة مرتني ع�ىل تراخيص 
تصدير الرشكة، لكنها فشلت، وباءت محاوالتها 
الدفاعي�ة  الص�ادرات  الض�وء ع�ىل  يف تس�ليط 
بالفش�ل«. وأضاف أوريل نيف�ي يف مقاله بموقع 
»محادثة محلية« أنه »من املحتمل جًدا أن يكون 
الكشف عن قضية بيغاسوس وبرامج التجسس 
التابعة ل�NSO، والعاصفة العاتية التي تس�ببت 
فيها، قد اس�تفاد من الكفاح الخطري العنيد الذي 
خاضه املحامي إيتاي ماك خالل سنوات طويلة، 
عقب تقديمه عرشات االلتماس�ات ضد سياس�ة 
التصدي�ر الدفاع�ي اإلرسائيلية لصال�ح األنظمة 

القمعية وغري الديمقراطية«. 
وأوض�ح أن »رشك�ة NSO، الت�ي تأسس�ت منذ 
2010، ش�هدت تقدي�م التماس�ات من نش�طاء 

حقوقيني إللغ�اء تراخيصها، ولك�ن تم رفضها، 
رغم التقارير التي اس�تمر نرشها حول الرشكة، 
فقد تجاهل�ت النيابة واملحاك�م اإلرسائيلية هذه 
التحذي�رات، حت�ى وصلن�ا حال�ة ينفج�ر فيه�ا 
الحدي�ث عنه�ا ع�ىل مس�توى عاملي، وكش�فت 
كي�ف ش�كلت الرشكة خط�رًا عىل العال�م الحر، 
واألشخاص الذين يعيشون يف ظل أنظمة قمعية، 

ويسعون ألن يكونون أحراًرا«. 
الرشك�ة اإلرسائيلي�ة  أن »ضحاي�ا ه�ذه  وأك�د 
إيمانوي�ل  الفرن�يس  الرئي�س  ب�ني  يتفاوت�ون 
ماك�رون، أو زعي�م املعارض�ة يف الهن�د، وع�دد 
ال ب�أس ب�ه م�ن األش�خاص الذي�ن ت�م تتب�ع 
هواتفه�م، ويعملون يف املجتمع املدني: محامون 
وصحفيون، األم�ر الذي يكش�ف اآلن مرشوعية 
االلتماس�ات الت�ي قدم�ت س�ابقا، وعددها 13 
دع�وى، إللغ�اء تراخيصها، وعرشات الش�كاوى 
والطعون يف سياقات مماثلة، للمطالبة بالكشف 

عن صفقات أمنية من املايض«.

»معاريف«: نخوض سباقًا مع منظومة 
حزب اهلل الصاروخية

طهران: واشنطن جعلت دول 
المنطقة قاعدة لجرائمها ضد الشعوب

الجزائر تتحرك لطرد »إسرائيل« من االتحاد األفريقي

الغنوشي: اإلمارات وراء انتزاع السلطة في تونس

تقرير عبري: فضيحة بيغاسوس تكشف 
صفقات التقنية لدول »ظالمية«

أخبار من الصحف والمجالت



 »الس�هو والغلط مرج�وع للطرفني«. عبارة عادة ما نقرأها أس�فل 
الوص�والت التجاري�ة، كمالحظة يج�در االلتفات اليه�ا يف تعامالتنا 
اليومي�ة م�ع بعضن�ا، الس�يما يف عمليات البي�ع وال�راء، ذلك أننا 
ّاؤون  جميع�ا معرضون للخط�أ، ويف الحديث الريف:»كلك�م خط�
وخ�ر الخطائ�ني التواب�ون«، وه�ذا يحثن�ا ع�ى ان نت�دارك الخطأ 
بإصالحه حال معرفتنا به، وكما يقول املثل الش�عبي: »ال من ش�اف 
وال من درى«. ولكن بعض األخطاء فاضحة )ما يلّبس عليها عگال(، 
الس�يما إذا ش�اعت بني الناس، فحينئٍذ ال يمكن تداركها فقد )سبق 

السيُف العذَل(.
والصحاف�ة املق�روءة أكث�ر مهنة معرض�ة لهذا، والس�يما الجريدة 
اليومية وذلك لجملة أسباب، أهمها أن سقفا زمنيا محددا بالساعات 
أو بالدقائ�ق يجب أن تصدر خالله. كما ان عملية جمع أكثر األخبار 
فيه�ا آنّي�ة، ومتضاربة املص�ادر واملصداقية، والخ�ر يتنقل ميدانيا 
ت�ارة.. وت�ارة إلكرتوني�ا، بني مح�رر ومراس�ل ومن�دوب.. ومنضد 
ومصم�م ومصحح.. ومدير تحرير ورئي�س تحرير. ثم تدخل عملية 
الطب�ع بمراحلها الفنية وامليكانيكية املتش�عبة، ويف خضم لج البحر 
ه�ذا، يكون رئي�س التحرير ومدي�ر التحرير يف الص�دارة، أو بالخط 
العري�ض: )بحلگ املدفع( وتقع ع�ى عاتقيهما التبع�ات القانونية 
واملساءلة واللوم وغلق الجريدة، وأحيانا.. الحبس )الله ال يگولها( يف 
حالة حدوث خطأ وإن كان بس�يطا او عفويا، وعى وجه الخصوص 
عندما يمس الخطأ ش�خصية سياسية أو دينية، أو حزبا أو فئة ذات 
نفوذ، فحينها يكونان )مستضعفني يف قبضتي مستأسد(.. وتتكالب 
عليهما آنذاك كل أشكال الحساب واللوم والتقريع والتقصر بأقىص 
درجاتها، وكذلك ينفتح عليهما باب الشماتة والتشفي و )الدونيات( 

من قبل الذئاب الذين يرتدون ثياب الحمل الوديع من أصدقائهما.
وبعد الرحلة املكوكية املضنية لعملية تحرير الخر وإنشائه ونره، 
وم�ا يتخلله�ا من مطب�ات يطول الحدي�ث عنها، تص�ل الجريدة اىل 
ي�د القارئ وال� )مس�ؤول(، وهنا عند األخر تس�كن العرات، فبعد 
فنجان القهوة ال� )مضبوط(، وبعد البسملة والصالة عى محمد وآل 
محمد، يمسك الجريدة بكل ما أوتي من قوة، وبعد شهيق عميق يبدأ 
الق�راءة، ف�اذا بامل�ُق�َل تجحظ، واأللحاظ ش�زرى، واألجفان ترتى، 
واألنياب تُ�رى، والرقاب ترئب، والراثن تُ�َس�ن، الهثة باحثة عن 
ش�اردة واردة.. صغ�رة كبرة.. هم�زة ملزة، وكأني بحال املس�ؤول 
ة أو جهاز س�ونر، ويبحث بتأنٍّ يف أماكن حساسة من  ماس�كا مكررِّ
صفحات الجريدة. وما ان يستش�ف الس�يد املسؤول هفوة او زلة أو 
خل�ة أو فلت�ة أو )چط�ّة(، حت�ى يعلن من مكتبه بم�لء فيه: )إنها 
 it( :وإذا ك�ان يجي��د اإلنگ�ليزي��ة )الح�رب.. الح��رب.. الح�رب
is the war..war..war(. هن�ا يطّبق ماتعلمه يف الجيش -إن كان قد 
خ�دم فيه يوما- بدرس التهدي�ف والتصويب كالتايل: مد خط وهمي 
من عني الرامي )املسؤول( اىل الهدف )رئيس التحرير ومدير التحرير( 
مارًّا بالفرضة والش�عرة واضعا بالحسبان اتجاه ال� )تيار( -أقصد 
تيارالري�ح طبعا- كي تأت�ي اإلصابة يف الصميم، ويح�دث ما بعدها 
ما يح�دث من رفع دعاوى ضد الجري�دة، وتغريمها أرقاما فلكية ال 

تتمكن من تسديدها، حتى بعد صدور العدد رقم مليون.
أرى أن املسؤول الذي يرتبع عى كرسيه العاجي، مرتبصا أخطاء هذا 
الصحف�ي، او مقتنص�ا زلة ذاك اإلعالمي، ليكي�د مكيدته مع الجهة 
اإلعالمي�ة املص�درة للجريدة، ح�ري به االهتم�ام بتصحيح أخطائه 
وهفوات�ه وفلتات�ه و )چطاته( الت�ي يدفع ثمنها مالي�ني العباد من 
دون ذن�ب يجنونه، ويلتفت اىل تقويمها وتعديل ما اعوج من أفعاله 
وأقوال�ه، بدل تضييع الوقت والجه�د يف ظرف عليه ادخارهما ملا هو 
ناجع ومفيد. وحديثي هذا ليس ملا مر من أحداث فحسب، بل لقادم 
األيام، وما تحمله لنا من هفوات الصحفيني.. و »بالوي« السياسيني 

واملسؤولني عى حد سواء.

السهو والغلط مرجوع للطرفني
بقلم / علي علي
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االثنين 2 اب 2021 العدد 2642 السنة الثانية عشرة

بقلم/ عادل الجبوري
التس�اؤل الجوهري مل�ن تابع مجمل الحراك الس�يايس - 
الدبلوم�ايس األخر بني بغداد وواش�نطن، ه�و ما الجديد 

فيما تم االعالن عنه حتى االن؟
ال ش�ك أن التدقيق والتعمق يف املفردات واملصطلحات، من 
شأنه أن يكشف بشكل أو بآخر الجديد يف ذلك الحراك، هذا 

اذا كان هناك يشء جديد بالفعل.
فبينما كان املطلب الرئييس - سياس�ًيا وشعبًيا ومرجعًيا 
- طيلة عام ونصف العام هو اإلنس�حاب األمركي وانهاء 
االحت�الل بص�ورة كاملة عن البالد، انته�ت الحوارات بني 
الكاظم�ي والوفد الكب�ر املرافق له م�ع اإلدارة األمركية 
إىل اإلتفاق عى تحويل »املهام القتالية للقوات األمركية« 
اىل »مهام استش�ارية وتدريبية ولوجيستية«، وهذا يعني 
بقاءها واس�تمرار االحتالل إىل أمد غر معلوم، ناهيك عن 
التحك�م باألجواء، وبمفاص�ل أمني�ة واقتصادية حيوية 

تحت عنوان الدعم واالسناد اللوجيستي واالستشاري.
النقط�ة املهمة األخ�رى، تتمث�ل يف أن الوج�ود االمركي 
يف الع�راق، كان وم�ازال اله�دف الرئييس من�ه، مواجهة 
الجمهورية االسالمية وتحجيم نفوذها وتقليل حضورها 
وتأثره�ا يف املنطق�ة، س�واء يف العراق أو غ�ره من دول 
املنطقة، ويشرتك الكيان الصهيوني وبعض دول املنطقة 
مع الواليات املتحدة االمركية بهذا الهدف االس�رتاتيجي، 
الرتك�ي يف س�وريا والع�راق وليبي�ا  التم�دد  ان  بحي�ث 
وافغانس�تان وطاجيكس�تان، ال يثر حفيظة واش�نطن 
و«ت�ل ابيب« والرياض وابو ظبي، بق�در ما تقلقها وتثر 

حفيظتها العالقات االيجابية الجيدة بني بغداد وطهران.
وال يتح�رج وال ي�رتدد الكث�ر م�ن الساس�ة والباحث�ني 
والكت�اب االم�ركان م�ن الترصي�ح ب�رورة وأهمي�ة 
اس�تمرار الوجود االمركي يف العراق ملواجهة ما يسمونه 
»الخط�ر االيران�ي«، يف ذات الوق�ت فإن ه�ذا الوجود يعد 
ج�زًءا م�ن متطلب�ات ورضورات املحافظ�ة ع�ى النفوذ 
االس�رتاتيجية  املصال�ح  ملض�ان  املنطق�ة  يف  االمرك�ي 
لواش�نطن وحلفائها واصدقائه�ا، وخصوًصا مع تنامي 

وتوس�ع قوة وتأثر وحضور املنافس�ني التقليديني، مثل 
روس�يا والصني.  وبخصوص حقيق�ة أو امكانية تحقق 
اإلنس�حاب األمركي من العراق، يش�ر القايض والنائب 
الس�ابق يف الرمل�ان العراق�ي وائل عب�د اللطي�ف اىل »ان 
الق�وات االمريكي�ة لن تنس�حب م�ن العراق، ول�ن تكرر 
خط�أ انس�حابها مرتني، وجدول�ة االنس�حاب االمريكي 

م�ن البالد كذر الرماد يف العيون«، مؤكًدا أنه »لدينا ضعف 
وعدم االنس�جام يف املؤسس�تني السياس�ية والعس�كرية 
ب�كل مفاصلها، والترصيح�ات االمريكي�ة واضحة بعدم 
االنس�حاب«. وع�ن اتفاقية االط�ار االس�رتاتيجي، يؤكد 
عبد اللطي�ف انها »الزالت قائمة وتش�مل جميع مجاالت 

الحياة«.

وه�ذه الرؤي�ة التش�اؤمية نوع�ا م�ا، نجدها عن�د نخب 
سياس�ية وثقافية ورشائح مجتمعية، ترى ان املس�ارات 
الدبلوماس�ية التفاوضية، من الصعب ج�ًدا أن توصل اىل 
النتائ�ج االيجابية املطلوبة، خصوًصا مل�ن يعرف حقيقة 
السياسات والسلوكيات واملمارس�ات االمركية بمختلف 

الحقب واالزمان، ويف شتى املواقع والبلدان.

ولعل كالم الس�فر األمرك�ي يف بغداد ماثي�و تولر خالل 
ح�وار أجرته مع�ه قن�اة العراقي�ة االخبارية بع�د زيارة 
الكاظمي وانعقاد الجولة الرابعة للحوار االسرتاتيجي بني 
العراق والواليات املتحدة، ال يتضمن أية إشارات، رصيحة 
أو ضمني�ة، اىل موضوع االنس�حاب االمركي الكامل من 
األرايض العراقي�ة، فه�و يق�ول إن »الوج�ود العس�كري 
األمرك�ي الح�ايل يف الع�راق ج�اء بن�اء ع�ى دع�وة من 
الحكومة العراقي�ة يف عام 2014، وأنه رغم تحرير جميع 
األرايض م�ن س�يطرة تنظي�م »داعش«، ما ي�زال التهديد 
الذي يش�كله التنظيم اإلرهابي للعراق وللش�عب العراقي 
قائًم�ا، وما تزال هن�اك حاجة لقيام التحالف بمس�اعدة 
الق�وات العراقي�ة التي تق�وم هي بالتص�دي ل�«داعش« 

ودحره وضمان استمرار هزيمته«.
ويؤك�د تايلر أن »مس�ار دور التحالف ال�دويل قد تغر مع 
تطور ق�درات القوات العراقية نتيجة عملها عن قرب مع 

قوات التحالف«.
وتغر االدوار يشء واالنس�حاب وج�الء القوات يشء اخر، 
وهو ما ينس�جم ويتطابق مع مفهوم تغر مهام القوات 
االمركية من قتالية اىل استش�ارية وتدريبية، وهذا يعني 
فيما يعنيه خلط االوراق وارباك املشهد السيايس العراقي 
بدرج�ة أكر، ألن هناك تص�وًرا عاًما، البع�ض يعلن عنه 
رصاحة، والبعض اآلخر يهمس به خلف الكواليس، مفاده 
أن واش�نطن تتب�ع منه�ج املماطلة والتس�ويف، وهي ال 
تن�وي مغادرة العراق، وهذا ما تويص به الكثر من مراكز 
االبحاث والدراس�ات االس�رتاتيجية والدوائر االستشارية 
يف واش�نطن، وتحذر باستمرار من تكرار خطأ االنسحاب 
يف ع�ام 2011، يف ذات الوقت الذي تويص باالس�تفادة من 
تجربة االنسحاب من افغانستان، مع التأكيد عى حقيقة 
ان كل م�ا يمكن ان تق�دم عليه واش�نطن ال ينفصل عن 
ملفات سياس�ية وأمنية، بعضها ضم�ن حدود الجغرافيا 
العراقي�ة، وبعضه�ا اآلخ�ر يمت�د اىل الفض�اء االقليم�ي 
املضط�رب بتفاعالت الوقائع واألحداث، وتتابع املش�اكل 

واألزمات، واستمرار الحروب والرصاعات.

العراق .. مراوغة أميركية تمدد لالحتالل
انتهت زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والجولة الرابعة للحوار اإلستراتيجي بين بغداد وواشنطن بجملة مخرجات ونتائج من بينها، 

تحويل ما يسمى بـ«المهام القتالية للقوات االميركية في العراق« الى ما يسمى بـ«مهام استشارية وتدريبية«، وسحب كافة »القوات القتالية« بنهاية 
العام الجاري، وتجديد العراق اللتزامه بحماية أفراد »قوات التحالف الدولي«، في مقابل تأكيد الواليات المتحدة على مواصلة دعمها للقوات العراقية 
بضمنها قوات البيشمركة، ودعم العراق الجراء انتخابات حرة ونزيهة، تعزز سيادته وديمقراطيته وتنميته، واتفاق الطرفين على استئناف المناقشات 

والمباحثات في مختلف المجاالت من خالل لجان التنسيق المشتركة، حسب تعبير اإلتفاق.

أبعاد تمدد الكيان المحتل في أفريقيا

تونس إلى أين؟

بقلم/عبداهلل علي هاشم الذارحي
*ل�م اتفاجاء بإعالن الكي�ان املحتل انضما مه 
لإلتحاد األفريقي بصفة عضو مراقب،فأطماع 
الكي�ان املحتل بدول قارةأفريقيا ليس�ت وليدة 
اللحظة،وانم�ا من قب�ل ز رع بريطانيا للكيان 
اإلرسائييل يف األرض الفلس�طينيةاملحتلة،كانت 
أساس�ياً  ج�زءاً  ومازال�ت  القارةاألفريقي�ة 
البداي�ة  وهاماًللمخطط�ات الصهيوني�ة من�ذ 
اىل الي�وم وبعده،بدلي�ل ان بع�ض دول أفريقيا 
يتواجدبها اليهود اال انها كانت يف البدايات جزءاً 
من مروعه اإلس�تيطاني الرسطاني،حيث تم 
اختي�ار بعض ال�دول األفريقية لتك�ون موقعا 
بدي�ال لتوطني اليه�ود يف حالة فش�ل توطينهم 

كان�ت  الت�ي  ال�دول  تل�ك  ب�“فلس�طني”من 
مس�تهدفة كبديل”كيني�ا وأوغندا،حي�ث اهتم 
“ثي�ودور هرت�زل” و”حايي�م وايزم�ان” بهما 
بشكل خاص،كما تم مخاطبة اللورد “كرومر” 
إلقام�ة الوطن القومي لليهوديف الس�ودان عام 

1903عندما كانت تابعة لريطانيا. 
الث�الث ت�م اس�تبعادها  ال�دول  تل�ك  ان  غ�ر 
خاص�ة بع�د هالك“ثي�ودور هرتزل”ت�م تبني 
فلس�طني موقعا وحيدا للمروع اإلستيطاني 
الصهيوني،وذلك يف املؤتمر الصهيوني السادس 
خط�وات  الخط�وة  ه�ذه  تب�ع  ع�ام1903م 
إع�الن  اىل  بيكو”وص�وال  مرورا”بس�ايكس 
بريطانيا وعد”بلف�ور نوفمر1917″وبموجبه 

عمل�ت بريطاني�ا ع�ى تفني�ذ وعده�ا لليهود 
الصهاين�ة بدع�م وموافق�ة صهاين�ة الع�رب 
األيهدمن اليهود فلواله�م ماكان للكيان املحتل 
وج�ود. فق�د كت�ب الهال�ك عب�د العزي�ز بخط 
يده ونص�ه قوله“أن�ا الس�لطان عبدالعزيز بن 
عبدالرحم�ن ب�ن فيصل الس�عود أق�ر واعرتف 
ألف مرة،للس�يدبريس كوكس مندوب بريطانيا 
العظمى،المان�ع عن�دي م�ن أعطي فلس�طني 
للمساكني اليهود أو غرهم وكما تراه بريطانيا 
الت�ي ال أخرج عن رأيها،حتى تصيح الس�اعة” 
علما ان هذه الوثيقة التي بخط يده ووقع وختم 
عليها ظهرت بالذكرى املئوية لوعدبلفور،والقت 
اس�تنكار واس�ع وتنديد ومظاهرات،الش�ك ان 

اوالده واوالد زايديقومون اآلن بدور هام يف دعم 
الكيان الصهيوني بكل مجال وهم من س�اعده 
ع�ى التمدد يف قارة افريقي�ا وهم من دعم قرار 
انضمامه اىل اإلتحاد األفريقي..العجب فاليهود 
اخوة، *عموما لست هنا بصدد توضيح مراحل 
عالق�ة الكيان املحت�ل بال�دول األفريقية البالغ 
عدده�ا 54 دوله من ظمنه�ا 10دول عربية لم 
تحرك س�اكن م�ن انضمام كي�ان العدو املحتل 
لإلتحاداإلفريق�ي، ماعدى جن�وب أفريقيا التي 
ن�ددت بقرار منح ارسائي�ل صفة عضو مراقب 
يف االتحاد األفريقي معترة ان القرار غر عادل 

وغر مرر وينحازللقاتل ويرتك الضحية. 
يكف�ي ان اش�ر اىل ان ليبريا كان�ت اول دولة 

إفريقي�ة إعرتفت بالكي�ان املحتل ف�ور اعالنه 
عام1948تبعته�ا جنوب افريقي�ا ودول اخرى 
عدي�دة… وعند اندالع ح�ركات التحرر الوطني 
يف قارة افريقيا توت�رت العالقات بينهم،خاصة 
بع�د أن تصاع�د ال�رصاع العرب�ي م�ع الكيان 
املحت�ل ب�ني عامي1967و1973،قام�ت الدول 
األفريقي�ة الواقع�ة جن�وب الصح�راء الكرى 
بقطع عالقاتها معه..لكن بعد توقيع مرص عى 
اتفا قية كامبديفد املش�ؤمة ع�ام 1978، بدأت 
مقاطعة ال�دول األفريقي�ة إلرسائيل بالتاليش، 
وماان جاء العام 1997إالوعدد الدول اإلفريقية 
التي تحتفظ بعالقات ديبلوماس�ية مع الكيان 

اإلرسائييل 48 دولة من 54 دولة بالقارة.

بقلم/قاسم عز الدين
أغلبي�ة الفئ�ات الش�عبية التونس�ية، م�ن أص�ل ال�� %70 
م�ن الس�ّكان الذي�ن زادت »حكوم�ات الث�ورة« يف إفقارهم 
وتهميش�هم، ترّح�ب بإجراءات الرئيس قيس س�عّيد أمالً يف 
تغير مسار الحكم الذي استوىل عى الثورة، ثم استحوذ عى 
الدولة والثروات العامة، محاصصًة وغنيمًة، بَحْس�ب وصف 

الرئيس.
الروابط املهنية والنقابية واتحاد الش�غل... والتي ثارت عى 
حك�م ابن عيل مع الش�عب، تش�ّمر عن س�واعدها من أجل 
املشاركة يف تصحيح املسار، فتبدأ ورشة العمل نحو خريطة 
طريق آمنة، َعْرَ حكومة إنقاذ وطني وبرنامج عمل سيايس 
� اقتص�ادي ��� اجتماع�ي، قد تصل إىل مش�اركة ش�عبية 

ة يف صنع القرار السيايس. مبارشرِ
والحال، من البديهي أن ترى »النهضة« والطبقة املس�تفيدة 
من س�لطة الحكم، إجراءات سعّيد »انقالباً كامل األوصاف« 
عى ديمقراطيتها، وعى مؤسساتها الدستورية. لكّن تخّوف 
كث�ر م�ن النَُّخب السياس�ية والثقافي�ة العربي�ة املعارضة 
)ومنه�ا االش�رتاكي هّم�ة الحمام�ي(، مّما س�ّمته »عودة 
االس�تبداد«، يدّل عى تخمة التش�ّبع بتقديس الديموقراطية 
األمركية، املتخّوفة عى إنقاذ مس�مار ثمني يف مركب يغرق 

يف بحر العواصف.
سلطة منتَخَبة لتجديد نظام ابن عيل

الرئيس الخبر يف الفقه الدستوري، هو، يف موقع اختصاصه، 
أح�ُد الفقه�اء الكب�ار املش�ّككني يف نجاع�ة الديمقراطي�ة 

التمثيلية الرملانية، يف التعبر عن إرادة الشعب.
يمي�ل، م�ع غ�ره م�ن املختّص�ني الكب�ار، إىل الديمقراطية 
التش�اركية، أو الديمقراطي�ة املب�ارشة يف التعب�ر عن إرادة 
الش�عب، اس�تناداً إىل تجارب تاريخية، منذ اليونان القديمة، 
إىل كومون�ة باريس )ع�ام 1870( وحركة »املر« يف روس�يا 
ع�ام 1906، إىل الجمعيات العمومي�ة العمالية والفالحية يف 
إس�بانيا وأوروبا، إىل تجربة سويرسا والحركة »الزاباتية« يف 
املكس�يك عام 1994... إلخ )راجع، عى سبيل املثال: أنطوان 
بيفور، »نحو ديموقراطية تش�اركية«، منشورات الصحافة 

يف العلوم السياسية، باريس، 2002(.
الثاب�ت أن الرئي�س س�عّيد لي�س م�ن الدوغمائي�ني، الذين 
يتخّيلون الدس�تور والديموقراطي�ة التمثيلية كتاَبني إلهيَّني 

مقدَّس�ني، ُيتََّهم من يش�ّكك يف قدس�ية وجودهم�ا بصبغة 
اإللحاد أو الش�عبوية، كما يتخّيل بع�ض املحرّضني وبعض 

محدودي األفق أن سعّيد يستلهم نظرية القذايف.
املعضلة اإلش�كالية يف احرتام دستور معلَّب، جاهز للتصدير 
و«ّغ�ب الطل�ب« )إزالة مقاطع�ة »إرسائيل« مث�اًل(، تعاني 
جرّاَءها كلُّ دول الجنوب التي تبّنت الديموقراطية األمركية 

يف إثر انتهاء حركات التحّرر الوطني.
»دس�تور  بع�د  األوروبي�ة  ال�دوُل  أيض�اً  تعان�ي جرّاءه�ا 
ماس�رتيخت«، ع�ام 1992، والذي تراجعت م�ن خالله عن 
ديمقراطية الدولة )سياس�ياً واجتماعياً(، َعْرَ تبّني االتحاد 

األوروبي نموذَج »الديموقراطية األمركية«.
ه�ذه ال�دول التي قض�ت ع�ى دور الدولة الراعي�ة للحقوق 
الطبيعي�ة واملكتَس�بة، تتغ�ّول يف خدمة مصال�ح الركات 
الك�رى والرأس�مال التجاري، بحس�ب »لوبي�ات« النموذج 

األمركي يف غابة التوّحش.
وال ت�ؤّدي ه�ذه االنتخاب�ات الرملاني�ة إىل التعبر ع�ن إرادة 
الفئ�ات الواس�عة، والت�ي كانت تتي�ح لها الدول�ة أن تكون 
والنقاب�ات  )األح�زاب  املدن�ي  للمجتم�ع  س�لطة موازي�ة 
والروابط...(، وتتمتع بحق التعبر عن اإلرادة الشعبية، عر 

محاَسبة الحكومة وإسقاطها عى الطاولة ويف الشارع، بني 
فرتت�ني انتخابيتني، ولي�س يف أثناء االنتخاب�ات يف صناديق 

االقرتاع.
كارث�ة جائحة كورون�ا األخرة يف تون�س، أّدت إىل أن يقطع 
قيس س�عّيد الش�كَّ بيقنٍي مف�اُده أن الحكوم�ات املتعاقبة 
»رهينة ائتالفات حاكمة تخدم مصالحها الخاصة«، بحسب 
تعبر االمني العام املس�اعد التحاد الشغل سامي الطاهري، 
وأن االنتخابات الرملاني�ة تتحّكم فيها طبقة النظام القديم 
املتجّدد بائتالفات سياسية، ورجال أعمال فاسدين، لتعطيل 

دواليب الدولة.
العائالت املافياوية ال�� 46 يف نظام ابن عيل، جّددت نفوذها 
نفوذه�ا  ووّس�عت  »الرتوي�كا«،  حك�م  من�ذ  ومصالحه�ا 
ومصالحها يف الحكوم�ات والرملانات املتعاقبة )تقدَّر زيادة 

ثرواتها املشبوهة بالفساد منذ عام 2012 بنحو %20(.
أُضيف�ت إليها مافي�ات جديدة، م�ن طبقة التّج�ار ورجال 
األعم�ال »الح�الل«، وعصابات تهريب األس�لحة واملخدرِّرات 
والسوق السوداء مع ليبيا والجزائر... فاحتلت تونس املرتبة 

الخامسة عاملياً يف تبييض األموال.
يف طريق تصحيح املسار؟

الرئيس قيس س�عّيد ليس من دع�اة التغير الثوري للنظام، 
وال الظ�روف الداخلي�ة واإلقليمية متاحة لتعي�ر جذري قد 
يش�وبه العنف وجرائ�م املجموعات الربري�ة، والتي ال تزال 
أمركا تحتف�ظ بخدماتها يف املنطقة. فرسق�ة الثورة ولجم 
زخمه�ا يف تون�س أّديا إىل زي�ادة نفوذ قوى الث�ورة املضادة 

ومصالحها، واىل استفحال الخراب، سياسياً واجتماعياً.
يف إط�ار التزام�ه »العدالة االنتقالية« الت�ي انتهجتها جنوب 
أفريقيا من أجل املصالحة الوطنية، دعا الرئيس س�عّيد عام 
2012 ع�دداً من الهيئات الدولية، بينها برنامج األمم املتحدة 
لإلنماء، إىل الضغط من أجل »مصالحة جزائية« مع متنّفذي 

النهب واألموال الفاسدة.
بع�ده، دع�ا الرئي�س الراحل الباج�ي قائد الس�بيس، يف عام 
2013، إىل قان�ون املصالح�ة االقتصادي�ة، رديف�اً لقان�ون 
املصالحة السياس�ية، الذي أس�فر عن »الهيئة العليا للعدالة 
االنتقالي�ة« لتعزي�ز أوارص األخ�ّوة ب�ني طبق�ة اب�ن ع�يل 

وائتالفات السلطة الجديدة.
لم تسمح الرملانات والحكومات املتعاقبة، املتَخمة باملتَهمني 
واملتنافس�ني يف زي�ادة مصالحه�م يف محاصص�ة الس�لطة 
والدول�ة، بامل�ّس ب�«كرامة« املس�تولني عى الث�ورة والدولة 

والثروة العامة.
يف املقاب�ل، ل�م تس�تطع »هيئة الحقيق�ة والكرام�ة« لجر 
ر عن الشهداء والجرحى، غَر إصدار تقريرها الختامي  َ الرَّ
يف الجريدة الرس�مية، وإص�دار قائمة الش�هداء والجرحى، 
والتي كان من املفرتض أن تقرّها الحكومة يف مهلة أقصاها 

شهر حزيران/يونيو الفائت.
فلس�فة »العدالة االنتقالية« لم ُتس�فر يف جنوب أفريقيا عن 
أثر ُيذَكر بعد 25 س�نة من املس�ار. ومن الصعب أن ُتسفر يف 
تون�س عن نتائج مرجوّة يف املدى املنظور. فأخطبوط تونس 
ه�و مرآة تعكس تش�ابك عالم تماس�يح الغابة املتوّحش�ة، 
يف املس�تويني ال�دويل واإلقليمي، وصوالً إىل املس�نوى املحيل، 

وبالعكس.
تصدّي قيس سعيد ألزمات اهرتاء النظام، عر التصويب عى 
األخطبوط التونيس، من ش�أنه أن يقّيد حّرية النهب وتعميم 
الفس�اد ال�ذي تتعّط�ل حركت�ه تح�ت الضوء. لك�ن خروج 
املرسوقني يف عيد الجمهورية، يوم 25 تموز/يوليو، يدفع إىل 

الذهاب إىل أبعَد ما يمكن، يف طريق تصحيح املسار.  
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بعد نجاته بأعجوبة من الهبوط   

الطلبة يتعاقد مع قحطان جثير للعودة إلى منصات التتويج 
لنادي  الهيئ�ة اإلداري�ة  تعاق�دت 
امل�درب  م�ع  العراق�ي  الطلب�ة 
قحطان جث�ر لقي�ادة الفريق يف 
املوس�م املقبل للعودة اىل منصات 
التتوي�ج بعد نجات�ه بأجوبة من 
الهبوط اىل دوري املظاليم يف نهاية 
املوس�م املايض حيث احتل املركز 
الس�ابع ع�ر يف ترتيب املوس�م 

املنتهي 2021-2020.
لن�ادي  املنس�ق اإلعالم�ي  وق�ال 
الطلب�ة رياض ه�ادي يف ترصيح 
إن  العراق�ي(  )املراق�ب  تابعت�ه 
اإلدارة وضع�ت ثقته�ا يف امل�درب 

قحطان جثر لقيادة الفريق.
وأوضح أن الجهاز الفني س�يضم 
املدرب�ن املس�اعدين مؤيد جودي 
وأحم�د جمعة، إضاف�ة إىل مدرب 

حراس املرمى حسن جبار.
امل�درب  اإلدارة منح�ت  أن  وب�ننّ 
التعاقدات  الضوء األخرض إلب�رام 
تحض�را للموس�م املقب�ل وف�ق 
السياس�ة املرس�ومة م�ن اإلدارة 
لضم مجموعة من العبي منتخب 
الش�باب لضم�ان ت�درج العب�ي 

الفريق وبنائهم بشكل جيد.
وأوضح أن املدرب سيحدد يف وقت 
الحق موعد تجمع الفريق تحضرا 
للموس�م املقبل وفق املواعيد التي 

أعلنتها لجنة املسابقات.
ع�ن  تبح�ث  »اإلدارة  وأض�اف: 

استقرار مبكر يف املوسم املقبل«.
وأوض�ح أن نادي الطلب�ة يراهن 
عىل خ�وض موس�م مختلف عن 
املواس�م املاضي�ة، حيث يس�عى 

الس�تعادة بري�ق الفري�ق بعد أن 
ع�اش لحظ�ات عصيبة قب�ل أن 

يؤمن موقعه يف الدوري املمتاز.
ولف�ت إىل أن إدارة الطلب�ة كان�ت 
امل�درب  تس�مية  حس�م  تنتظ�ر 
للب�دء يف التعاق�دات م�ع الالعبن 

الجدد، حسب رغبة الجهاز الفني 
الجديد.

وقبل أيام فتحت إدارة الطلبة باب 
التفاوض مع املدرب الشاب أحمد 
ص�الح، لقيادة الفريق يف املوس�م 

املقبل.

وق�ال مص�در مق�رب م�ن إدارة 
 3 طرح�ت  »اإلدارة  الطلب�ة:ان 
أس�ماء تدريبي�ة، لك�ن األفضلية 
تتجه صوب املدرب الش�اب أحمد 
صالح لكن الصفقة لم تتم للعديد 

من االسباب ».

أك�دت اللجنة القانوني�ة يف الربمل�ان العراقي 
رشعية ترشح وزير الشباب والرياضة عدنان 
درجال يف انتخابات رئاس�ة االتح�اد العراقي 

لكرة القدم.
يف  القانوني�ة  اللجن�ة  وأك�دت 
الربملان العراقي عدم وجود 
أي مان�ع قانون�ي يحرم 
والرياضة  الشباب  وزير 
من تقل�د أي منصب يف 
الرياضي�ة،  االتح�ادات 

مش�رة إىل أن قان�ون االتحاد العراق�ي لكرة القدم 
يسمح له بالرتشح.

وعىل ضوء ما ج�اء يف الكتاب املوجه من اللجنة إىل 
االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا« س�يكون ترشيح 

درجال رسميا وقانونيا لرئاسة اتحاد كرة القدم.
وكان كووورة قد كش�ف قبل أيام ع�ن نية عدنان 
درجال الرتشح يف انتخابات رئاسة االتحاد العراقي 
لك�رة الق�دم، وقال�ت مص�ادر إن وزي�ر الش�باب 
والرياض�ة يحظى بدعم ومس�اندة ع�دد كبر من 

الهيئة العامة.

علق إياد بنيان رئي�س الهيئة التطبيعية لالتحاد 
العراق�ي لك�رة القدم، ع�ىل التعاقد م�ع املدرب 
الهولن�دي املخ�رضم دي�ك أدف�وكات، لتدري�ب 
املنتخب خلفا للسلوفيني سرتيشكو كاتانيتش، 
دون إعالن مدة التعاقد، مبينا ان أدفوكات سيبدأ 

اإلعداد لتصفيات املونديال خالل أيام.
وأكد االتح�اد العراقي لكرة الق�دم عرب صفحته 
عىل موقع »فيس�بوك« أن أدف�وكات )73 عاما( 

سيبدأ مهمته خالل األيام املقبلة.
وقال إي�اد بنيان رئيس االتح�اد: »االختيار وقع 
ع�ىل أدفوكات بناء عىل س�جله التدريبي الحافل 

بالخربات سواء مع املنتخبات أو األندية«.
وزاد: »امل�درب الجدي�د يع�رف أهدافنا وخططنا 
التي س�تبدأ بالدور النهائي للتصفيات اآلسيوية 

املؤهلة لكأس العالم 2022 يف قطر«.
وأردف: »ع�الوة ع�ىل املش�اركة يف كأس الع�رب 
لل�دور  اإلع�داد  س�يبدأ  الخلي�ج.  وكأس   2021

النهائي لتصفيات كأس العالم خالل أيام«.
ويش�ارك العراق ضمن املجموع�ة األوىل يف الدور 
النهائي للتصفيات إىل ج�وار منتخبات اإلمارات 

وسوريا ولبنان وإيران وكوريا الجنوبية.
وتنطلق تصفيات املرحلة األخرة من التصفيات 
اآلس�يوية يف س�بتمرب أيلول، وتنته�ي يف مارس 

آذار، بينما يقام امللحق يف يونيو حزيران.
وتوىل أدفوكات تدريب الكثر من األندية كما توىل 
تدريب منتخب هولن�دا 3 مرات إىل جانب تدريب 
منتخب�ات اإلم�ارات وكوريا الجنوبي�ة وبلجيكا 

وروسيا ورصبيا.

وت�وج أدف�وكات بألق�اب ال�دوري م�ع أندي�ة 
اإلس�كتلندي  ورينج�رز  الهولن�دي  أيندهوف�ن 
وزينيت س�ان بطرسربج الرويس الذي توج معه 

أيضا بكأس االتحاد األوروبي يف 2008.
الق�دم، م�ع  لك�رة  العراق�ي  االتح�اد  وتعاق�د 
امل�درب الهولن�دي ديك أدفوكات، بعد أن فش�لت 
املفاوض�ات بش�كل تام م�ع الربتغ�ايل كارلوس 

كروش.
وتوصل وزير الش�باب والرياض�ة عدنان درجال 
ورئي�س الهيئ�ة التطبيعي�ة التح�اد الك�رة إياد 
بنيان، التفاق مع املدرب الهولندي الكبر لقيادة 
املنتخب العراقي يف التصفيات الحاس�مة املؤهلة 

ملونديال قطر 2022.
وفتح�ت املفاوضات مع أدف�وكات فتحت بوقت 

س�ابق كخيار بديل يف حال تعثرت صفقة 
ك�روش، وفع�ال غ�ادر درج�ال وبني�ان 
إلس�بانيا إلبرام العقد مع أدفوكات بعد أن 
وصل االتحاد إىل طريق مغلق مع الربتغايل.

ويتألف الجهاز الفن�ي املعاون من زيليكو 
برتوفيت�ش )مدربا مس�اعدا( وكورنيليس 

ب�وت )مدرب�ا مس�اعدا( وفالديمر 
للياق�ة  )مدرب�ا  كرونيت�ش 

بدني�ة( ورحي�م حمي�د 
مس�اعدا(  )مدرب�ا 
وأحمد جاس�م )مدرباً 
لحراس املرمى( وعيل 
)محل�ال  النعيم�ي 

فنيا(.

الرط�ة  ن�ادي  إدارة  ب�دأت 
املفاوضات مع املدرب التونيس نبيل 
معل�ول لقي�ادة الفريق يف املوس�م 

املقبل خلفا للرصبي اليتش.
وقال مص�در مطل�ع: ان »إدارة 
ن�ادي الرطة فتح�ت قنوات 
االتصال مع امل�درب التونيس 
نبيل معلول لقي�ادة الفريق 
يف املوس�م املقب�ل، ووصلت 
ملراح�ل  املفاوض�ات 
متط�ورة وهن�اك توافق 
كب�ر ب�ن الطرفن عىل 

إتمام الصفقة«.
وب�ن: »الرط�ة أب�دى رغبت�ه يف 
التعاق�د م�ع امل�درب نبي�ل معلول 
واألخ�ر رحب بالع�رض األويل ومن 
املؤمل أن يوقع العقد بش�كل نهائي 
خ�الل األس�بوع الح�ايل بع�د أن تم 
االتفاق عىل الخطوط املهمة يف بنود 

العقد«.
يشار إىل أن نبيل معلول قاد منتخب 
التصفي�ات  إىل  مؤخ�را  س�وريا 
الحاس�مة من كأس العالم 2022 يف 

قطر قبل أن يعلن استقالته.

تلقى العب املنتخ�ب العراقي ونادي الرطة محمد قاس�م، 
عرًض�ا أولًي�ا من ن�ادي الزمالك امل�رصي لتمثيله يف املوس�م 
املقب�ل فضال عن  عرضن محلين من أندية كبرة يف الدوري 
العراق�ي املمت�از للموس�م املقب�ل. وقال مص�در مقرب من 
قاس�م : ان »الالعب تلقى عرضا اوليا م�ن الزمالك، ويدرس 
بش�كل جدي تفاصيل العرض امل�رصي، خاصة أنها التجربة 
االحرتافي�ة األوىل له«. وأضاف: »محمد قاس�م تلقى عرضن 
محلي�ن من أندية كبرة إىل جانب ع�رض الزمالك، إال أنه لم 
يحس�م وجهته لحن اتخاذ القرار النهائي«. وتابع: »قاس�م 
قرر ع�دم تجديد تعاقده م�ع الرطة وس�تكون لها تجربة 
مختلفة يف املوس�م املقبل، ولديه الوقت ال�كايف التخاذ القرار 
املناس�ب خاص�ة بع�د انتهاء ال�دوري«. يش�ار إىل أن محمد 
قاس�م من املواهب الش�ابة املميزة يف املنتخب العراقي خالل 

الفرتة الحالية ويلعب حاليا يف الدوري العراقي 
املمت�از لصالح نادي الرط�ة العراقي وحقق 

لق�ب كأس االتح�اد االس�يوي م�ع ن�ادي القوة 
الجويه عام 2018. حقق مع املنتخب حضوًرا مميزًا 

منذ دعوته للتش�كيلة األساس�ية وتألق بش�كل 
الف�ت يف بطول�ة خليج�ي 24 بالدوحة 

وكذلك يف التصفي�ات املزدوجة ويعد 
من الالعبن املهارين؛ حيث يمتاز 
بنظ�رة ش�املة للملع�ب ويجي�د 
التمرير بالعمق، ولديه تس�ديدات 
هائل�ة ويع�د م�ن املواه�ب التي 

برزت بشكل الفت خالل الفرتة 
املاضية.

أبدى مدرب س�امراء، أحمد كاظم، سعادته بتأهل الفريق وعودته إىل الدوري 
العراق�ي املمت�از، بعد غياب قارب 14 عاما، وذلك عق�ب الفوز يف امللحق عىل 

الصناعات الكهربائية، بركالت الرتجيح.
وقال كاظم »أش�كر كل من دعم الفريق يف مس�رتنا لبل�وغ الدوري املمتاز.. 
املهم�ة لم تكن س�هلة، تعاملت م�ع العبن خربتهم معدوم�ة، وجميعهم لم 

يخوضوا منافسات الدوري املمتاز«.
وتابع: »أغلب الالعبن من فرق األقضية والنواحي يف سامراء، مع ذلك تمكنا 

من تحقيق طموحات النادي.. أشكر الالعبن عىل الجهود الكبرة«.

وش�كر الجه�از الفن�ي، مضيفا أن قيادة س�امراء ه�ي التجرب�ة الثانية له 
كمدرب أول، بعدما نجح يف قيادة زاخو للممتاز.

وش�دد عىل رضورة دعم الفريق يف املوسم املقبل »ألن الفوارق كبرة جدا بن 
سامراء وفرق دوري األضواء«.

وواصل كاظم: »التأهل لم يكن سهال، حيث واجهنا صعوبات كبرة ومشوارا 
ز طويال، وخضنا مباراة مع فريق متمرس،  عىل بطل الدوري فا

م�ع الق�وة الجوية، وتع�ادل يف مباراتن 
الرط�ة«.

القيثارة تستعين بنبيل معلول 
الستعادة عزفها المفقود 

عرًضان محليان وآخر من الزمالك على طاولة قاسم 

أحمد كاظم يقر بصعوبة مهمته مع سامراء في الدوري المقبل 

أس�ند االتحاد الدويل لكرة الس�لة للحكم الدويل العراقي 
أحم�د عيل الش�وييل مهم�ة جديدة يف منافس�ات دورة 

األلعاب األوملبية »طوكيو 2020«.
وسييقود الشوييل مباراة بن منتخب أسرتاليا ومنتخب 
الصن ضمن املجموعة الثالثة يف منافس�ات كرة السلة 

للسيدات باألوملبياد.
وس�بق للحكم العراقي أن قاد مبارات�ي إيطاليا وأملانيا 
وأس�رتاليا وإيطاليا ضمن منافس�ات املجموعة الثانية 

للرجال.
ويعد أحمد عيل الشوييل من حكام نخبة آسيا وتواجده 
يف دورة األلع�اب األوملبية جاء لنجاح�ه الكبر يف املهام 

التي أسندت له يف بطولة العالم التي أقيمت يف الصن.

قانونية البرلمان تؤكد شرعية ترشح 
درجال لرئاسة اتحاد الكرة

الشويلي في مهمة تحكيمية جديدة بأولمبياد طوكيو

بنيان : أدفوكات سيبدأ اإلعداد لتصفيات المونديال خالل أيام

أعل�ن ن�ادي الح�دود العراقي، رس�ميا عن 
تجدي�د التعاقد مع مدي�ره الفني عباس 

عطية، تحضرا للموسم املقبل.
وج�رى إب�رام العق�د يف مق�ر النادي 

الهيئ�ة  وأعض�اء  رئي�س  بتواج�د 
اإلداري�ة، حي�ث تم الحف�اظ عىل 
الطاق�م التدريب�ي بأكمل�ه »عيل 
عبد الجبار ومسلم كريم وقاسم 
ون�رباس  فرح�ان كمس�اعدين، 

سلمان مدربا لحراس املرمى«.
عباس عطية الذي قاد فريق الحدود 
يف الج�والت األخ�رة من ال�دوري، 
أعرب ع�ن تفاؤله بق�درة الفريق 

عىل العودة الرسيع�ة إىل مصاف 
الدوري املمتاز.

ع�ىل  عطي�ة  عب�اس  وأك�د 
رضورة طي صفح�ة املايض، 
والرتكي�ز يف املس�تقبل بغي�ة 
تحقيق النجاح املنش�ود من 
خالل تظاف�ر جهود جميع 

األطراف.
ذلل�ت  اإلدارة  وأت�م: 
يف  الصع�اب  م�ن  العدي�د 

الس�ابقة، ووعدت  الف�رتة 
يف  دعمه�ا  بمضاعف�ة 

املرحل�ة املقبلة، حيث نثق كثرا 
بمهنيتها ونهجها اإلداري املرسوم 
مس�بقا وهو م�ا دفعن�ا لتجديد 

التعاقد معها«.

الحدود يجدد عقد مدربه 
للصعود إلى الممتاز !

السبت المقبل بدء تحضيرات 
أمانة بغداد للموسم الجديد

حدد مدرب نادي أمانة بغداد جمال عيل موعد التجمع األول للفريق 
استعدادا ملنافسات املوسم الجديد.

وقال ع�يل إن الفريق س�يبارش تحضراته للموس�م املقبل انطالقا 
من يوم الس�بت املقبل، حيث سيكون التجمع األول يف ملعب النادي 
وسيجري الفريق وحدة تدريبية خفيفة للوقوف عىل وضع الالعبن.
وب�ننّ أن الفريق اس�تعاد خدمات الالع�ب الخبر خل�دون إبراهيم 
ال�ذي يمثل عنرص خ�ربة يف صف�وف الفريق باإلضاف�ة إىل مهاجم 

الصناعات الكهربائية مصطفى محمود.
وأش�ار إىل أن الفريق حافظ عىل اثنن من محرتفيه وهم النيجري 

صامويل والعاجي ساديا أولفر.
وتابع: »نأمل أن نتعاقد مع محرتف آخر حس�ب حاجة الفريق بعد 

إجراء الوحدات التدريبية«.
يش�ار إىل أن جمال عيل قاد فريق نفط الوس�ط يف املوس�م املنرصم 

وتصدر الئحة الرتتيب يف 13 جولة قبل أن يعلن استقالته.
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قال تقرير صحفي بريطاني، إن أحد الالعبني البارزين يف مانشسرت 
سيتي يفكر يف االنتقال إىل برشلونة هذا الصيف.

ووفًقا لصحيفــة »مريور« الربيطانية، فإن برناردو ســيلفا، نجم 
مانشسرت ســيتي، منفتح عىل مغادرة ملعب االتحاد خالل املريكاتو 
الصيفي الجاري، مع تزايد األنباء الخاصة بالتعاقد مع جاك جريليش 

نجم أستون فيال.
وأشارت إىل أن سيلفا يفكر يف االنتقال إىل برشلونة أو أتلتيكو مدريد، 
خوًفا من خروجه من حسابات املدير الفني للسيتي بيب جوارديوال، 

يف املوسم املقبل.
وأوضحت أن مصري ســيلفا يعتمد أيًضا عىل املركز الذي سيلعب فيه 

فيل فودين مع مانشسرت سيتي خالل املوسم املقبل.
واعتاد فودين عىل اللعب يف مركز الجناح األيرس يف املوســم املايض، 
لكن جوارديوال قد يفكر يف تغيري دوره مع وصول جريليش، مما قد 
يزيد الضغط عىل سيلفا للحصول عىل بعض الدقائق يف املوسم املقبل.

جريمان،  ســان  باريس  أصدر 
العبيه  حالة  عــن  جديًدا  بياًنا 
املصابني، وعىل رأســهم املدافع 
سريجيو  املخرضم  اإلســباني 
راموس. وأشار النادي البارييس 
يف بيان، عرب موقعه الرســمي، 
برنامجه  يواصل  راموس  أن  إىل 
التأهيــي للتعايف مــن إصابته 
وســيعود  الســاق،  عضلة  يف 
للتدريبــات خــالل أســبوع. 
اإلسباني  املدافع  يشــارك  ولم 
يف مباريــات فريقــه الخمس 
بعد  وذلك  اإلعــداد،  خالل فرتة 
حر  انتقال  صفقة  يف  انضمامه 

وأوضح  مدريد.  ريال  قادًما من 
الوســط  العب  أن  أيًضا  البيان 
ألكانتارا،  رافينيــا  الربازيــي، 
يتعاىف مــن إصابــة بالتواء يف 
الركبة، وسيشــارك تدريجًيا يف 
التدريبات، األسبوع املقبل. كما 
الشــاب  األيمن  الظهري  يتعاىف 
كولني داجبا، من إصابة بالتواء 

يف الكاحل. 
وتحســنت حالة خوان برينات 
الذي تخلص من إصابته بقطع 
الالعب  أما  الصليبي،  الرباط  يف 
الواعــد، تيدي آلــو، يعالج من 

إصابة يف عضلة الفخذ.

برناردو سيلفا يفكر
باالنتقال لبرشلونة

راموس يواصل برنامجه 
التأهيلي للتعافي من اإلصابة

أليجري يفضل رامزي على بيانيتش
يوفنتوس يراهن على كريستيانو رونالدو

ويضم كايو جورج من سانتوس  
شــدد بافل نيدفيــد، نائب رئيــس نادي 
يوفنتوس، عىل أن ناديه يراهن عىل الربتغايل 

كريستيانو رونالدو، نجم وهداف الفريق.
وقال نيدفيد يف ترصيحاته لشبكة »سبورت 
ميدياســت«: »الفكرة هي نفســها دائًما، 
رونالدو العبنا ولديه عقد ممتد لعام، ونحن 
سعداء بوجوده معنا، العب ذو قيمة كبرية 

ونراهن عليه«.
وحول التعاقد مع مانويــل لوكاتيي، نجم 
ساســولو، علق بافل نيدفيد: »لقد تحدثنا 
مع ساسولو وقدمنا عرضنا الذي نعتقد أنه 
واقعي ومناسب يف الوقت الحايل، مع األخذ يف 

االعتبار أيًضا ما سببته كورونا«.
وأضاف: »نحن مقتنعون بأننا قدمنا عرضا 
جيــدا وصحيحا. ومع ذلــك نحن عىل ثقة 
دائًما، من الطبيعي أنه يف املفاوضات هناك 
نريد  لكننا  توضيحها وحلها  أشــياء يجب 

إنهاء هذه القضية«.
من جهة اخرى كشــف تقرير امس األحد، 
عن تفاصيل انتقــال الربازيي كايو جورج، 
خالل  يوفنتــوس  إىل  ســانتوس،  مهاجم 

املريكاتو الصيفي الجاري.
انتقاالت  وكتــب فابريزيو رومانو خبــري 
أوروبا، عىل حسابه يف  الالعبني واملدربني يف 
تويرت: »أنهى يوفنتوس اتفاقه مع سانتوس 

بشأن التعاقد مع كايو جورج«.
وأضاف: »ســيحصل ســانتوس عىل 1.5 
مليون يورو قيمة الصفقــة، باإلضافة إىل 
مبلــغ مماثل يف حالة تأهــل يوفنتوس إىل 

دوري أبطال أوروبا يف عام 2022«.
وتابع: »يتضمــن عقد كايو جورج حصول 

ســانتوس عىل مليون يورو بناء عىل عدد 
مع  الالعب  خاللها  سيشارك  التي  املباريات 

يوفنتوس«.
وواصل: »ســيمتد عقد كايــو جورج مع 
يوفنتوس حتى 2026، وسيكون لسانتوس 
األولوية إذا قرر يويف إعارة الالعب مستقباًل«.

واختتــم: »ســيصل الالعــب الربازيي إىل 
إيطاليا خالل األســبوع املقبل، للتوقيع مع 

يوفنتوس«.
وقال موقع »فوتبول إيطاليا«، إن سانتوس 
ســيكون له الحق يف الحصول عىل 5% من 
قيمــة انتقال كايــو جــورج إىل أي ناٍد يف 

املستقبل.
من جانبه علق ماسيميليانو أليجري، مدرب 
يوفنتوس، عــىل إمكانية تعاقد بيانكونريي 

مع أحد العبي برشلونة هذا الصيف.
ونفى املــدرب اإليطايل أن يكــون عىل علم 
بوجود مفاوضات بني إدارتي يويف وبرشلونة 
البوسني مرياليم  الوســط  الستعادة العب 

بيانيتش.
وقال أليجري يف ترصيحــات أبرزها موقع 
»فوتبول إيطاليــا: »التعاقد مع بيانيتش؟ 
ال أعرف شــيًئا عن هذا األمر. إن النادي من 
االنتقاالت، لكننا نتحدث  بإدارة سوق  يهتم 

كل يوم«.
وأضــاف: »لعب آرون رامزي بشــكل جيد 
للغاية أمام خط الدفاع وأعتقد أنه قد يصبح 
العًبا مهًما يف هــذا املركز )يف طريقة 3-4-

.»)3
بيانيتش يف  تحية  وتابع: »ســأحرص عىل 
مباراة برشلونة، ألننا قضينا 4 سنوات مًعا 

وحققنــا انتصارات عظيمــة. إنه العب يف 
البارسا اآلن، ونحن نملك العبني موهوبني«.

وتابــع: »أعتقد أنه يف حــال اقتناع رامزي 
باللعب أمام الدفاع، فإنه يستطيع أداء هذا 
الدور بشكل جيد. إنه يستطيع رؤية امللعب 
وتقدير املساحات ومن ثم إرسال التمريرات 
بتميز، ويمكنه الســيطرة عىل الكرة بشكل 
أكرب مما يحصل عليه عند اللعب يف املقدمة«.

واختتم: »غياب رونالدو وديباال أمام مونزا؟ 
الجميع،  كريستيانو وصل متحمًســا مثل 
بينما باولو يعاني من مشــكلة عضلية يف 
قدمه اليرسى، لذا فإن األفضل أن يكون مع 
الفريق ضد برشلونة، وســيكون لدينا 20 

يوًما مًعا يف فرتة اإلعداد«.

وسط  العب  نيجويز،  ســاؤول  اإلســباني  اقرتب 
أتلتيكو مدريد، من االنتقــال إىل الدوري اإلنجليزي 

املمتاز خالل املوسم املقبل.
وكان برشلونة يتفاوض مع أتلتيكو، مطلع الصيف 
الحايل، لعقد صفقة تبادلية تضم ساؤول وأنطوان 

جريزمان.
ووفًقــا لصحيفــة »ديي ميــل« الربيطانية، فإن 
مفاوضات انتقال ســاؤول إىل برشــلونة اختفت، 
بينمــا اقرتب الالعــب من االنتقــال إىل أحد أندية 

الربيمريليج.
يريدون حسم مصري  إىل ممثي ســاؤول  وأشارت 
الالعب يف األسبوع املقبل، لذا سيغادرون إىل إنجلرتا، 

اليوم اإلثنني.
وأوضحت أن ممثي الالعب ســيعقدون اجتماعات 
مع مسؤويل مانشســرت يونايتد وليفربول، كما أن 
تشيليس ليس مســتبعًدا يف الصفقة، لكن األولوية 

تذهب إىل الشياطني الحمر.
وذكرت الصحيفة الربيطانيــة أن الرشط الجزائي 
يف عقد ساؤول يبلغ 150 مليون يورو، لكن ممثي 
الالعب يدركون أن أتلتيكو ســيوافق عىل أي عرض 

يبلغ 50 مليوًنا فقط.

سـاؤول يقتـرب
من البريميرليج

نال أحد الالعبني املنضمني حديًثا إىل برشلونة، إعجاب 
الهولندي رونالد كومان، مدرب البارسا، عقب الظهور 
الوديــة. ووفًقا لصحيفة  املباريات  بشــكل جيد يف 
»موندو ديبورتيفو« اإلســبانية، فإن يوســف دمري 
ظهر بشكل مميز خالل الوديات ضد ناستيك وجريونا 

وشــتوتجارت، كما أنه أحرز هدفه األول مع البارسا 
يف مباراة األمس أمام الفريق األملاني. وأشــارت إىل أن 
دمري )18 عاًما( انضم إىل برشــلونة للعب يف الفريق 
الثاني، لكنه أقنع كومان، وســيكون له دور مهم مع 
الفريق األول يف املوسم الجديد. وأوضحت أن دمري بدأ 

كل املباريات الودية يف مركز الجناح األيمن، وأثبت أن 
لديه القدرة عىل منح التــوازن للفريق، باإلضافة إىل 

امتالكه رؤية جيدة يف امللعب.
وانضم يوســف دمري إىل برشــلونة هذا الصيف عىل 
سبيل اإلعارة قادًما من رابيد فيينا النمساوي، مقابل 

500 ألف يورو مع خيــار رشاء »غري إلزامي« مقابل 
10 ماليني يورو.

وعلقت موندو ديبورتيفو: »إذا واصل دمري تقديم هذا 
األداء فلن يكون من الغريب أن يحصل برشــلونة عىل 

توقيعه بعقد نهائي ألن كومان مرسور بمستواه«.

يتوىل هانز فليك عمله  أن  املنتظر  من 
األملاني،  للمنتخب  فني  كمدير  رسميا 
املقبلة، وقد اســتبق هذه  يف األيــام 
املناسبة بقطع وعد عىل نفسه ووعد 
األملان بلعب كرة قدم حماسية. وتجدر 

اإلشارة إىل أن االتحاد األملاني سيقدم 
فليك رسميا كمدرب للمنتخب الوطني 
يف العارش من الشــهر الجاري، وبعد 
ذلك ســيعقد فليك مؤتمرا صحفيا يف 
محدد  بشــكل  ليتحدث  فرانكفورت 
فليــك، 56 عاما،  عن خططه. وقال 
امــس األحد يف مقطــع فيديو نرشه 
»منصب  القدم:  لكرة  األملاني  االتحاد 
يل  بالنسبة  للمنتخب هو  الفني  املدير 
التزام ومسؤولية عظيمة وأنا أتطلع 
بجنــون إىل ذلك وســأبذل قصارى 
جهدي مــن أجل أن نعــود إىل لعب 
كرة قدم حماسية«. وأضاف فليك:« 
نريد أن نلعب كرة قدم رائعة ألملانيا 
وأن نثري حماســة الناس بكرة قدم 
هجومية«. يذكــر أن عقد فليك مع 
ينتهي  القدم  لكرة  األملاني  االتحاد 
بعد بطولة كأس األمم األوروبية يف 

أملانيا يف عام 2024.
وبدأ خليفــة يواخيم لوف 
بتعليمــات  عهــده 

واضحة إىل الفريــق والطاقم املعاون 
واالتحاد األملاني حيث قال: »كل واحد 
يجب أن يعمــل بكامل طاقته ويجب 
أن نخلق مناخا يساعدنا عىل تشكيل 
هذا الفريق«، مشريا إىل أن الهدف األول 
يتمثل يف التأهل بحلــول نهاية العام 
ملونديال كأس العالــم يف قطر 2022 
» ويجــب أن يكــون واضحا للجميع 
بأننا نواجه تحديا يف املباريات السبع، 
املجموعة ونحن يف  أن نجتــاز  ونريد 
الفني  املدير  ْل  ُيــدْ ولم  األول«.  املركز 
بترصيحات  ميونخ  لبايرن  الســابق 
محددة حول الالعبــني الذين أعادهم 
مولر  توماس  مثــل  املنتخب  إىل  لوف 
وماتــس هوملز واكتفــى بالقول:« 
بالطبع فإنني تحدثت مع هذا الالعب 
أو غريه، وبالنسبة يل ليس هناك ُعْمر 
معني يقال معه إنه بدءا من هذا الُعْمر 
ال يصلح العب مــا ألن يكون العبا يف 
اليشء  أن  الوطنــي«، مؤكدا  املنتخب 

املهم فقط هو الكفاءة.

فليك يعد األلمان بلعب كرة قدم حماسية 

مهاجم  برايثوايت،  مارتــن  الدنماركي  تحدث 
برشلونة، عن واقعة إصابة مواطنه كريستيان 
إريكســن بســكتة قلبية أمام فنلندا يف يورو 

.2020
أبرزتها صحيفة  برايثوايت يف ترصيحات  وقال 
أفظع  بأحد  مررت  »لقد  اإلســبانية:  »ماركا« 

املواقف يف حياتي«.
اللقاء  وأضاف: »كان من املفــرتض أن يكون 
أكرب حدث ريايض يف تاريخ الدنمارك، لكن تبني 
أنه مجرد كابوس، ألن ما حــدث يف تلك الليلة 

صدم الكثري من الناس«.
وتابــع: »نظرت إىل إريكســن للحظة واحدة، 
واعتقدت أنه تــوىف، فعندما تنظر إىل جســد 
شخص ميت ال يكون لديك شك يف ذلك. هذا ما 

رأيته«.
وواصل: »عندما شاهدت املوقف بدأت بالدعاء، 
وشــعرت أنه اليشء الوحيد الذي يمكنني فعله 
يف تلك اللحظة«. وأكمــل: »كان جميع األطباء 
يعملون إلنقاذ إريكسن، وهذه الصورة ال أرغب 
أن يراها أي شخص«. واختتم: »انتهى كل يشء 
مستقرة.  كريستيان  حالة  وباتت  جيد،  بشكل 

هذا اليشء الوحيد الذي كنا نتمناه«.

برايثوايت: واقعة إريكسن أفظع المواقف في حياتي

يوسف دمير يتألق في الوديات وينال إعجاب كومان

أحــرز األملاني ألكســندر زفرييف ذهبية 
منافســات فردي الرجال للتنس بأوملبياد 
طوكيو 2020 بعد انتصاره يف النهائي عىل 
بنتيجة 3-6  الرويس كارين خاشــانوف 
و6-1 امس األحد. وكان اإلســباني بابلو 
كارينيو بوســتا نال الربونزية بعد تغلبه 
بنتيجة  ديوكوفيتش  نوفاك  الرصبي  عىل 

6-4 و6-7 و6-3 الســبت. وظهر األملاني 
زفرييف بمستوى مميز خالل مشواره يف 
منافســات األوملبياد، وتمكن من هزيمة 
كالً من: هســون لــو، دانيــال جاالن، 
شاردي  جرييمي  باسيالشفيي،  نيكولوز 
ونوفاك ديوكوفيتــش قبل أن يجهز عىل 

حلم خاشانوف.

محطم آمال ديوكوفيتش ينتزع
ذهبية أولمبياد طوكيو
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الفرزدق الثقافـي

َغ�َدوُت َوَقد أَزَمعُت َوثَبَة ماِجٍد*** ِلَفدَِي ِباِبني ِمن َردى املَوِت خالِيا

ُغ�اٌم أَبوُه املُس�َتجاُر ِبَق�ِرِه ***َوَصعَصَعُة الَفّكاُك َم�ن كاَن عاِنيا

َوُكنَت اِبَن أَشياٍخ ُيجريوَن َمن َجنى ***َوُيحُيوَن ِبالَغيِث الِعظاَم الَبوالِيا

ُيداُووَن ِبالَحاِم َوالَجهِل ِمنُهُم ***َوُيؤىس ِبِهمَصدُع الَّذي كاَن واِهيا

َرَهنُت َبني الس�يِد الَش�اِئِم موِفياً ***ِبَمقتولِِهم ِعن�َد املُفاداِة غالِيا

َوُقلُت أَِش�ّطوا يا َبني الس�يِد ُحكَمُكم ***َعَلَّ َفإِّني ال َيضيُق ِذراِعيا

َ الس�يدِيُّ َبنَي َغواَيٍة*** َوُرش�ٍد أَتى س�يدِيُّ م�ا كاَن غاِويا إِذا ُخ�ريرِّ

َولَو أَنَّني أَعَطيُت ما َضمَّ واِس�طٌ ***أَبى َق�َدُر اللَِه الَّذي كاَن ماِضيا

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

أرسطو
الم�ل ه�و حل�م اليقظة.ج�ذور الرتبية م�رة ولكن 
ثماره�ا حل�وة.أن يحب امل�رء يعن�ي أّن�ه يتمتع، يف 
ح�ني أّن�ه يتمّت�ع إذا كان محبوباً.غاي�ة الحرب هي 
الس�لم.الجاهل يؤك�د والعالم يش�ك والعاقل يرتوى.
االس�تمتاع بالعمل يضفي عليه املثالية.السعادة هي 
ه�دف البرشي�ة الحقيقي.َمن يهزم رغباته أش�جع 
مم�ن يهزم أعداءه، لن أصع�ب انتصار هو االنتصار 
عىل الذات.قيل له: كيف تحكم عىل إنس�ان؟ فأجاب: 
أس�أله كم كتاباً يق�رأ وماذا يقرأ؟.س�ئل من يصنع 
الطغاة؟ ف�رد قائ�ًا ضع�ف املظلومني.الرجل املثايل 

يشعر باملتعة يف إسداء املعروف لآلخرين.

نص

أّي نسيان تنشد؟

َمن يفقه لغة الجهات؟
َمن يفّك شفرة البوصلة؟

هنا، هنالَِك ،وهناْك مدٌن تتأرجح ،مدٌن ترتنح
مدٌن تتكئ عىل جرٍف هاٍر

وأخرى تغوُر يف الرماد
يا لَتلَك املدن التي تغور.. نحُن سكانها امليتون

عىل أديمها كّل  واحٍد منا
ُيغاِف�ُل جثته ليس�ري!! كان�ت بيوتنا أكر من 

الضجر أعتابها تنحني للعابرين
نوافذها تلتُف بالضوء

وفوق أش�جارها الخرض ترتاقُص العصافري،  
وتحت ظال نخيلها نأخذ قيلولتنا بأمااااااااان

تلك بيوتنا  يا لله !!  تلك التي كانت 
تستلقي  عىل أرائكها السكينة
تنساب يُف باحاتها الكر كرات
وتتهادى بني جدرانها اللفة

نتمادى يف أحامنا وحني يعسكر الظام
ندسُّ أحامنا تحت الوسادة

وننام م م م م م م ْم
ال شفرة لقلوبنا سوى البسمة

ومامحنا ليست عصية عىل اآلخر
دارت بنا أرجوحة الزمان

دون اكرتاث، فغاَر يف غبارها
الطغاة ، الساطني ، ، القساوسة ، القتلة

الحبار، الظامّيون،القديسون ،
املنابر، التمائم،،املواويل،

التعاوي�ذ الدعي�ة الوع�ود،  الحام،ال�رؤى 
،وقب�ل كل هذا دعّس غباره�ا الفقراء وحده 

الضوء  من سَخَر بالغبار
ودلع لسانه اليانع بوجهه !

َمن سقَط ؟ ومن سيسقُط الحقاً
يف املدن املثقوبة عىل املوت

هاه�و التاري�خ يله�ُث وه�و يل�ّوح لولئ�ك 
املسكونني بالرهان

هاهم الساف يعودون بقهوة حمراء
خشنة املذاق يف الطريق املمتدة يف الذاكرة

أراني كلَّما توغلُت فيها
سقطُت مغشياً علَّ بالحنني ،

ماحكَّ ذاكرتك مثل حرفَك
أي نسيان تنشُد ، وأنت ال تجروء أْن تنىس ؟

فالحداُد  الذي يحدو بك
سيفعلها فيك كلّما قلَّبتَك املسافات

هل تلحق بالقافلة اآلن؟
أْم تتمرتس وسط الحلبة؟

لولئك ألسنة كاملزامري
يرّقصون بها هؤالء

فيّساقُط إيقاع الحياة!

»جماعة تخاطر التشكيلية«.. تطلعات نحو الرؤى الجديدة

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
:تش�كل الفعاليات الثقافية يف عمومها 
إىل  الثقافي�ة  اإلضاف�ة  تجس�يد  حال�ة 
املش�هد بشكل عام، أما يف خصوصيتها، 
فهي تعمد إىل إضافة النوع. فما تحتويه 
م�ن خصائ�ص ذاتي�ة، ج�اذب للحوار 
واملداول�ة، ه�و الفيص�ل الذي يرش�حه 
وحس�بي  للنش�اطات.  الع�ام  الح�راك 
أن فعالي�ة التش�كيليني الربع�ة فض�ل 
ضام�د، منصور الس�عيد، محمد حاتم، 
عصام عبد اإلله( تواصلت مع ما ندعيه 
لسباب كثرية، لعل يف مقدمتها التزامهم 
العمل عىل تشكيل جماعة تحت مسمى 
)تخاطر( المر الذي يلزم الجماعة الدأب 
عىل العمل، لتقديم العطاء يف مناس�بات 
مقبلة، من خال البحث عن املش�رتكات 
والس�عي الذي يؤكد التحوالت يف تشكيل 
اللوحة حرصاً، كذلك التهيئة الذاتية لكل 
فن�ان، وال�رشوع يف التدقي�ق بالتجربة 
الخاص�ة ومراعاته�ا باس�تمرار، قصد 
تجاوز الوقوع يف النمطية، أو الحذر من 
الوقوع يف دائرتها، وهذا أيضاً فيه سعي 
للوصول إىل االستثنائي يف مبنى اللوحة، 
الس�يما أن الربعة له�م تاريخهم الفني 
املشهود. وأضاف : إن لوحات معارضهم 
مش�اركتهم  أو  كجماع�ة،  املش�رتكة 

يف املع�ارض املش�رتكة؛ ش�اهد ع�ىل ما 
ذكرن�ا فهي تدع�و املتلق�ي البرصي إىل 
التدقي�ق يف محتوياتها وصياغتها، لنها 
ذات محموالت تدف�ع للقراءة البرصية. 
كما توحي بما ه�و ذاتي وموضوعي يف 
الن�ص الب�رصي. بمعنى ثم�ة محتوى 
يف اللوح�ة تش�كله وحداته�ا، وهنال�ك 
متش�كات م�ا وراء ال�رؤى البرصي�ة، 
وهي خاضعة بطبيع�ة الحال إىل ثقافة 
وس�عة معرفة القارئ له�ا ولخفاياها، 
وه�ي جاذب�ة للذائق�ة الفني�ة والوعي 
الفني، السيما كون الفن يرتبط بتاريخ 
ووج�ود اإلنس�ان بهذا الش�كل أو غريه 
وهو تأريخ حفظت�ه الزمنة املنرصمة، 
من�ذ تش�كل الوع�ي ب�رضورة توظيف 
الج�دار عند اإلنس�ان القدي�م، إىل وقتنا 
الحارض، حيث أصبح مت�داوالً معرفياً، 
مروراً باملنحوتات والجداريات القديمة، 
التي انتظمت عىل شكل لقى، كل هذا قد 

يقود إىل قراءات متجددة.
وتابع: إن املس�ؤولية امللق�اة عىل عاتق 
الفنان�ني هنا ليس�ت س�هلة، كم�ا أنها 
كامن�ة  فس�هولتها  صعب�ة،  ليس�ت 
يف النش�اطات املتنوع�ة، خاص�ة غ�ري 
املدروس�ة منه�ا، وصعوبته�ا تكمن يف 
ك�ون نتاجه�م ينض�وي تحت مس�مى 

)تخاط�ر( كما أنها جميع�اً تنطلق من 
وظيف�ة الفن�ان إزاء واق�ع مجتمع�ه. 
فالفن ال يبتعد عن واقعه مهما اختلفت 
وسائله وتوجهاته، فهو يصب يف الهدف 

ذاته، ال�ذي تهدف إليه الجناس الخرى 
عىل صعيد الف�ن والكتابة  فما وجدناه 
م�ن معروضات دلت بش�كل قاطع عىل 
وع�ي الرضورة عن�د الفنان�ني، كونهم 

أخذوا عىل عاتقهم مهمة العمل الدؤوب 
تجربته�م.  م�ن  املس�تجد  ماحق�ة  يف 
فالفن�ان عص�ام عب�د اإلل�ه، كان أكثر 
تدقيقاً يف تجربته عىل مراحلها الطويلة 

نسبياً.
واستطرد: والفنان محمد حاتم تواصل 
مع توظيف الحرف املسماري يف اللغات 
القديم�ة، وتع�داه إىل املف�ردة والجملة 

القص�رية، وه�ذا ش�أن فن�ي ُيحس�ب 
للفن�ان، كون�ه مس�تمراً يف البح�ث عن 
للتوظي�ف، بإمكاني�ات جديدة.  الُطرق 
والفن�ان منص�ور الس�عيد، يتعامل مع 
ألوان�ه املائية بمخيال واس�ع املس�احة 
وامل�دى البرصي فهو يت�داول يف لوحاته 
الجس�د  فم�ن  مختلف�ة.  موضوع�ات 
وتمثيات�ه، إىل البيئ�ة وجماليته�ا، ث�م 
املحلة والزقاق، وكل م�ا اختزنه الفنان 
ان   : وأوض�ح  املدين�ة.  يف  امل�كان  ع�ن 
الفن�ان فضل ضامد/ فيَك�ر املجموعة، 
مثل التحول يف الرس�م عىل أبهى صورة 
مع االحتفاظ بخصائص لوحته، س�واء 
الخطي�ة أو اللوني�ة. املتغ�رية صيغ�ة، 
وهي الوظيفة التي اشتقت لها مداوالت 
جديدة، وهو يؤس�س لعمارته ورشاقة 

أمكنته وعمقها الداليل.
وأكم�ل :يبق�ى أن نوض�ح م�ا نعني�ه 
بالتحول يف صياغة محتوى اللوحة هنا، 
فالتحول؛ يعني التجاوز وليس االنقطاع 
عن التجربة الذاتي�ة، أي أن الفنان وهو 
يبح�ث عن صي�غ جدي�دة، ال يغفل عن 
وج�ود الراب�ط الذات�ي واملوضوع�ي يف 
تجربته. فاللوحة )النص( وجود متازم 
الجزاء يف كٍل عمي�ق الداللة، لعل أفضل 
عن�ارص صياغت�ه؛ هو تج�اوز الصيغة 

القاطع�ة، التي تق�ود بطبيعة الحال إىل 
النمطية يف التشكيل، الذي هو يف تجربة 
الربع�ة، دأب ع�ىل اس�تقطاب عنارص 
التجدي�د م�ن منطل�ق إبداع�ي بح�ت. 
فعندهم، وضمن تجربهم أن ال استقرار 
هن�اك، وال تس�ليم بمنج�ز، دون العمل 
يف البح�ث ع�ن جدلي�ة عاقات�ه الذاتية 
واملوضوعية، التي تق�ود بطبيعة الحال 
إىل حص�ول متغ�ريات أساس�ية يف بنية 

اللوحة.
وختم :إن انبثاق جماعة )تخاطر( التي 
اعتمد أفرادها عىل تس�طري عنوانها عىل 
بني�ة مش�يدة لعن�ارص الن�ص، أال هو 
االنثي�ال بمعن�ى التخاطر. مل�ا تحتويه 
هذه املف�ردة من بنية تخص فعل العقل 
التشكيل. ولنا يف هذا تداعيات نظرية يف 
عاقة الج�دار بمجموعة من الحيثيات، 
لع�ل أهمه�ا العق�ل. لقد وجدن�ا ونحن 
نراقب اللوحات؛ أن لها وجوداً مجس�داً 
يف لوحات معرضهم املتميز، لذا ندعو إىل 
عق�د مؤتمرات مصغرة تجمع الفنانني، 
ومم�ن يجدوهم قريب�اً م�ن تجربتهم، 
التي هي بالتأكيد ما سوف تفرز منهجاً 
أو برنامج�اً بصيغة بيان، وهو نوع من 
االعتبار الخاقي الثقايف بش�كله العام، 

وفني بشكله الخاص. 
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         يرى الناقد جاسم عاصي إن انبثاق جماعة 
»تخاطر« التي اعتمد أفرادها على تسطير عنوانها 

على بنية مشيدة لعناصر النص، أال هو االنثيال 
بمعنى التخاطر. لما تحتويه هذه المفردة من بنية 

تخص فعل العقل التشكيلي. وقال عاصي في قراءة 
نقدية خص بها )المراقب العراقي(:

,,

 أحمد حسني حميدان
ح�از الكات�ب زي�اد كم�ال حمام�ي يف 
مجم�ل نتاج�ه القص�ي ع�ىل جائزة 
اتح�اد الكتاب العرب وجائ�زة الدكتورة 
س�عاد الصباح، ويأتي اختياره لعناوين 
الح�رف الخري(  مجموعات�ه )اح�رتاق 
ال  م�ا  و)كام  العصاف�ري(  و)س�جن 
يستطيع الكام( ليؤكد عىل أن املكابدات 
مرك�زي  مح�ور  املكبوت�ة،  اإلنس�انية 
يتصدر معظم مساحتها الرسدية.. وإذا 
كانت حرية القول وأزمة التعبري ليس�ت 
موضوعاً جديداً يف س�ياقات القص عىل 
اختافه�ا، فإن جع�ل الب�وح التعبريي 
عنها باإلنابة عن الش�خصيات وَنْس�ِبه 
من قبل الكات�ب إىل غري العاقل باالتكاء 
ع�ىل »م�ا« الت�ي جعله�ا م�ن مفاصل 
الرئي�س للدخ�ول لقصص�ه،  العن�وان 
يعت�ر محاولة حثيث�ة ملخادعة التكرار 
وااللتف�اف علي�ه إلع�ادة إنت�اج املعنى 
عىل نحو مغاير، يحقق بموجبه مبتغاه 
بتجاوز الس�ائد ال�رسدي للموضوعات 
التي أع�اد تناولها يف س�ياقه القصي 
بتجريب فن�ي، بلغ من خال�ه حّد نقل 
امل�كان م�ن فض�اء س�اكن إىل فض�اء 
فاعل ومش�ارك يف تجس�يد الحدث، كما 
ترم�ي حركة ال�رسد الحدي�ث، وهو ما 
يح�ول عن�ارص ه�ذا امل�كان إىل تقني�ة 
س�اردة للوقائع القصصي�ة التي ينطق 
م�ن أجله�ا كل يشء، بما في�ه كام ما 
ال يس�تطيع الكام، تحقيقاً واستجابة 
مل�ا أعلن�ت عن�ه املجموع�ة القصصية 
ع�ىل ص�در غافه�ا.. فينطق الس�جن 
وعتمت�ه وحرائق�ه بالكام غ�ري املباح، 
الذي خبأه القم�ع والخوف تحت طيات 
كب�ت املعتقل�ني، وعر س�ذاجة وطيبة 
الرشطي »خل�ف الجدعان« ال�ذي اتهم 
بإش�عال الحرائق داخل الس�جن بعدما 
اندف�ع لك�رس قفل باب�ه الحدي�دي، يف 
القصة الت�ي اختاره�ا الكاتب حمامي 
لتك�ون عتب�ة أوىل لس�ريته القصصية، 
ولتك�ون نقطة ارت�كاز مبدئي�ة يقوى 
فيها البوح والكش�ف الحاصل بلس�ان 
ع�ىل  الحي�ة،  غ�ري  ومكونات�ه  امل�كان 
الصمت والكتمان املازم لنزالء املعتقل، 
لذل�ك نجده يورد الحدث وينس�ب رواية 
مجريات�ه إىل: )كام الليل وكام الحجر 
وكام الدائ�رة والكريت….( جاعاً من 
ه�ذه املس�ميات عناوين فرعية ُينش�ئ 
به�ا داخ�ل س�ياقات ال�رسد مقاط�ع 
ولوح�ات ال ينفك عن إحداثها، وال يرتدد 
يف إنش�ائها وتش�ييدها داخ�ل معماره 
القصي، حت�ى غدت ثيم�ة وتقنية يف 

سائر قصص مجموعته التي ينترص يف 
معظمها التخيي�ل التعبريي عىل الواقع 
التس�جيل امل�لء باملعوق�ات واملفع�م 

باملثبطات.
الق�اص زياد حمام�ي به�ذا التوجه ال 
ينحاز إىل الحدث القصي الذي نهضت 
من أجل�ه س�ياقات الرسد، كم�ا أنه ال 
يب�دي اهتمام�اً بالفك�رة الت�ي عده�ا 
ماثي�و أرنول�د كل يشء ق�در اهتمامه 
وانحيازه إىل الس�لوب وتقنياته الفنية 
املوجهة لتجسيد الفكرة ذاتها، وهو ما 
يعتره أرنولد نفس�ه رضب�ًا من الوهم 
الذي اس�تثمره الكاتب حمامي، ومىض 
م�ن خال�ه إىل الكش�ف ع�ن مخبوئه 
الرسدي، وإبراز ما يرغب من مقاصده، 
دون اللج�وء إىل ش�خصياته املقموع�ة 
ودون االتكاء ع�ىل الكائنات الحية غري 
العاقل�ة، كم�ا ه�و الح�ال يف حكايات 
»كليل�ة ودمنة »، ومروياتها املنس�وبة 
إىل الحيوان�ات، مس�تعيضاً عن كل ذلك 
بكائنات أخرى غ�ري حية، وغري عاقلة، 
ليؤك�د من خاله�ا يف قصته الس�ابقة 
»كام م�ا ال يس�تطيع ال�كام« عىل أن 
للحج�ر واللي�ل والكريت كام�ه يف ما 
حدث مع ش�خصياته، وليؤك�د تنصله 
وتنصل الراوي معه مما جرى يف سياق 
الحدث القصي، معلناً داخل سياقات 
الرسد بأن الراوي قال لكل َمْن يهمه أن 
يع�رف حقيقة ما ج�رى داخل املعتقل: 
)إس�أل الح�ارس خل�ف الجدع�ان عن 
مصري املس�جونني، إياك أن تسأل غريه، 
فهو الوحيد العارف بكل ما كان يحدث 

وما حدث(.

»كالم من ال يستطيع الكالم« قصص 
ينتصر فيها التخييل التعبيري على الواقع  

»لوكيميا« مسرحية تحمل رسالة احتجاج ضد الحروب واألوبئةامرأة الرخام 
املراقب العراقي/ متابعة....

تش�ارك منظمة عيون الفن الثقافية 
يف مهرجان العراق الوطني للمرسح، 
بمرسحية »لوكيميا« وهي من تأليف 
كاظم نعمة الام�ي، وتمثيل كل من 
فارس الش�مري وفاح حسن ونوال 

عباس وإخراج مصطفى كاظم.
ف�ارس  املنظم�ة  رئي�س  ويق�ول 
تتناول  الش�مريإن »فكرة املرسحية 
الح�روب واالوبئ�ة الت�ي م�رت عىل 
البرشية ومس�ألة مقاطعة االنجاب 
احتجاج�اً عليها«، مؤك�دا أن »قصة 
زوج�ني  ع�ن  تتح�دث  املرسحي�ة، 
يحجمان عن االنجاب، عما بقناعة 
الش�اعر والفيلس�وف العرب�ي أب�ي 
يق�ول  كان  ال�ذي  املع�ري،  الع�اء 
»هذا ما جن�اه عل أب�ي، وما جنيت 
أحد«.وأع�رب ع�ن »س�عادته  ع�ىل 

للمشاركة بمهرجان العراق الوطني 
للمرسح بدورته الوىل، والذي س�يتم 
افتتاح�ه بحضور رئيس الجمهورية 
بمش�اركة  وينظ�م  بره�م صال�ح، 
مبين�ا  للم�رسح«،  العربي�ة  الهي�أة 
أن«املشاركة يف هذا املهرجان، مهمة 
وستس�جل يف تاريخ املشاركني فيه، 

بأحرف من نور«.
ولف�ت الش�مري إىل أن »العراق يعود 
بع�د عرشين عاما م�ن القطيعة، اىل 
تنظي�م مهرجان�ات محلي�ة برعاية 
وأن  عربي�ة،  ورشاك�ة  رس�مية 
املهرجان ح�دث تاريخي كبري، يضع 
الفن�ان العراق�ي ام�ام مس�ؤوليته 
يف الحف�اظ ع�ىل م�ا حققت�ه نقابة 
الفنان�ني م�ن تق�دم فن�ي ملموس، 
يف  ح�دث  م�ا  تك�رار  دون  ويح�ول 

السنوات السابقة«.

عدنان عزيز 

يف غم�رة الضباب يصن�ع تماثيل خواتيمه ،ح�روف تتثاءب قرب 
مائدة الغليان ، يش�عل النار يف اإلهداء ،ليشارك الرصيف وحدته ، 
يش�د حبال خداعه  اىل الزقة يعر با خطى،  عيناه  التي فس�دت 
من الرؤى ، كانت روحه تنزف قيء البحر  وال تصغي اىل من يرمم 
جدارها املتهالك،  تفز مثل طريق ريفي تحت أقدام الجند  ترصف  
خيبتها اىل ش�جرة يدخرها الحطاب ، مس�اءك الغائر يف الدهشة، 
ينطفئ تباعا كتس�اقط أحجار املعبد، ينغمس يف لجة إلهية، يعثر 
بالقي�ود، يتنف�س نس�يم املقرة ، ينصب ش�باكه مل�ا ترسب من 
روح�ه،  عر نافذة امرأة مس�ها الرخام وه�ي تنتظر ، نغمة عىل 
وتر معطل،  مس�اء  مدم�ى بالذكرى،  من النواح يس�تعري نداءه 
املخ�زن بالجماج�م  ،  أحام�ه املصنوعة من خش�ب الغابة التي 
مس�ها الحريق ، اليشء غري إنعاش ذاكرة غريق ، الضوء النحايس 
املت�رسب من فمه كان آخر اعرتاف بالظلمة،  ملفقة برصاخ ذئب 
يف قع�ر ابو غار ، اه تلك اماني فم ممتلئ باملياه  يرتصده املوت ان 
نطق ، س�تنتظر فجر الرخ�ام  يعري الذاك�رة وكل أحجار املدينة 
التي ُغس�لت بخمور التأيس اه لم يعد يف املدينة اال الش�وارع التي 
تنتهي اىل املقرة واحيانا اىل املقصلة والرايات  املزينة بدم العاشق.

املراقب العراقي/ متابعة...
وعدد من املثقفني وش�خصيات 
وقام�ات معروف����ة يف عال�م 

السينما.
وش�هدت أعمال املهرجان إعان 
الف�ام الفائ�زة من قب�ل لجنة 
التحكي�م بع�د أن ت�م االتف�اق 
عىل حج�ب الجائزة الوىل وفيلم 
)طريق ح�واء( لدع�اء عل فاز 
الثاني�ة ،فيما حصل  بالجائ�زة 
الثلج( لبش�تيوان  فيلم )رقصة 
عبدالل�ه ع�ىل الجائ�زة الثالث�ة 
،وحاز فيل�م )أكتوبر( ملصطفى 
رحيم ع�ىل أفضل تصوير وفيلم 
)ثانية( ملحمد أركان عىل أفضل 
أفض�ل تمثي�ل  ،أم�ا  س�يناريو 
فكان من حصة رغداء أنمار عن 

فلم )حلم(«.
 اما الجوائز العربية فكانت كما 

يل:

 الول: فيل�م )خلين�ي نعي�ش( 
للمخرج وسام داليل من تونس 

 الثاني: )الحاكم( لجعفر محمد 
من البحرين

لي�ارس  )دوبام�ني(  الثال�ث:   
جياش من السعودية

 أفضل إخراج: هش�ام الباز من 
املغرب عن فيلم )ما الخطب( 

 أفضل س�يناريو لفيلم )فوبيا( 
ليوسف بن جبارة من الجزائر

 أفضل تمثيل لفاطمة بس�يوني 
من مرص عن فيلم )نحمده(

 أفضل تصوي�ر للفيلم الفرنيس 
)املشارك(. 

املهرجان شهد مش�اركة دولية 
وبحض�ور  وعراقي�ة  وعربي�ة 
نخبة م�ن نجوم الف�ن العراقي 
وعدد من املثقفني وش�خصيات 
عال�م  يف  معروف�ة  وقام�ات 
الس�ينما م����ن كت�اب ونقاد 
ومهتمي�����ن بالش�أن الثقايف 

والسينمائي والفني.
وتضم�ن منهاج الخت�ام توزيع 
والق�ادات  التذكاري�ة  ال�دروع 
الفضي�ة عىل الفائزي�ن باملراكز 
تمثي�ل  افض�ل  ،كذل�ك  االوىل 
وس�يناريو  واخ�راج  وتصوي�ر 
ش�هادات  ُقدم�ت  ث�م  ،وم�ن 
واللجان  للمش�اركني  تقديري�ة 
،ولجن�ة  للمهرج�ان  املنظم�ة 
الف�رز والتحكي�م ومم�ن كانوا 

رشكاء للنجاح يف العمل.

اختتام مهرجان واسط السينمائي الدولي السادس

اختتم في مدينة 
النعمانية، مهرجان 

واسط السينمائي 
الدولي السادس 
) دورة الفنانة 
المتألقة شذى 

سالم ( بمشاركة 
محلية وعربية 

ودولية وبحضور 
نخبة من نجوم 

الفن العراقي 

,,

,,

عباس السالمي



صولة الحق على الباطل
معركـــة الخـــازر .. يــوم الثـــأر الخالـــد

في أواخر ذي الحجة من العام 
66هـ تحركت قوات المختار 
الثقفي من الكوفة بقيادة 
إبراهيم بن مالك األشتر تجاه 
الموصل لقتال قوات عبيد اهلل 
بن زياد، وبعد أيام التقوا قرب 
نهر الخازر في الموصل وهزموا 
قوات ابن زياد وتم قتله مع 
عدد كبير من قواد جيشه ممن 
اشتركوا بقتل اإلمام الحسين 
بن علي )عليهما السالم(.

وبعث المختار قائده الباسل ابن 
األشتر وأمره أن يهاجم قوات 
ابن زياد متى لقيهم، وأن 
يجّد في السير قبل أن يدخل 
أرض العراق، وكان ابن زياد 
قد استطاع بجيشه الكثيف أن 
يحتل الموصل،

تواجه محافظة البرصة فصال جديدا من سلسلة األزمات 
التــي حلت بها طــوال الفرتة املاضية، فبعــد االرتفاع 
القيايس لدرجات الحرارة وتردي الخدمات العامة، تواجه 

املدينة أزمة تهدد الثروة السمكية.
حيث قال الناطق الرســمي للوزارة حميد النايف يف بيان 
تلقت »املراقب العراقي« نســخة منه، إن »ما حدث من 
ارضار وهالكات لالسماك نتيجة حالة نفوق االسماك يف 
محافظة البرصة هو ليس السباب مرضية كما تم تداوله 

من بعض وسائل االعالم«. 
وأكد أن »ما حصل لالســماك النافقة جاء نتيجة صعود 
اللســان امللحــي من البحر اىل شــط العرب وبنســب 
عالية مما أدى اىل هالك االســماك النهرية مثل البلطي 
والبيــاح، فضال عن الكثري من األســماك التي تعيش يف 
املياه العذبــة«، مبينا أنه »ليس هناك اي اصابة مرضية 
باالسماك النافقة، وإنما تداعيات ارتفاع امللوحة تسببت 
يف انهيار املنظومة البيئية لالحياء املائية يف انهار واهوار 
محافظة البــرصة باالضافــة اىل االرضار يف العديد من 

املحاصيل الزراعية يف املحافظة«. 
وأشــار إىل أن »الوزارة تدعو اىل اطالقات مائية عاجلة 
لتدارك هذا االمــر والحد من تداعياته عىل االحياء املائية 

وخاصة الثروة السمكية«.
وليســت هذه املرة األوىل التي يشهد فيها العراق حاالت 
نفوق لألســماك، ففي عام 2018 كانــت مئات االالف 
من االســماك نفقت يف محافظات بغداد وبابل واألنبار 
والديوانية، قبل أن تمتد اىل واسط التي يخىش من وصول 
النفــوق اىل مياه محافظات جنوبيــة مجاورة لها مثل 
ميسان وذي قار فالبرصة. مما تسبب بخسارات كبرية 
ملربي األســماك بلغت ماليني الدوالرات حيث وصل سعر 

كيلو السمك اىل أقل من دوالر.
وُيلقي نواب ومســؤولون محليــون بالالئمة عىل دول 
الجوار التي تريد مواصلة تصديرها االســماك للســوق 

العراق الذي يعلن بني حني وآخر عن اكتفائه الذاتي من 
الثروة السمكية يف البالد.

وبعد الحادثة علقــت وزارة الزراعــة قائلة، إن نفوق 
األســماك يف محافظة بابل، بهذه األعداد الهائلة حصل 
بسبب مرض مشــخص يف العراق منذ ثمانينيات القرن 
الواردات  البكتــريي«، وكذلك قلة  املايض وهو »التعفن 

املائية ووجود أقفاص غري مرخصة.
واشــارت الوزارة إىل أن »األقفــاص املوجودة ال يرشف 
عليها األطباء البيطريون«، مؤكداً أن »وضع أعداد كبرية 
من األصبيعــات داخل القفص الواحــد يؤدي إىل نفوق 

األسماك، وإعاقة عملية تنفسها وبالتايل اختناقها«.
وأوضحــت أن »املربــني باعتبارهم غــري مجازين فال 

يفحصون األعالف قبل وضعها يف األحواض«، الفتة إىل أن 
»األعالف تســتورد عن طريق مصادر غري رسمية وهذه 

مشكلة حقيقة نواجهها«.
واتخذت وزارة الزراعة يف حينها »بعض اإلجراءات، منها: 
منع نقل االصبيعات إىل املحافظات األخرى وإزالة كافة 

األسماك النافقة من األنهر بالتعاون مع دائرة البيئة«.

يف املقابل، كانت منظمة الصحة العاملية تحقق يف ظاهرة 
نفوق األســماك يف العراق، حيث قالت يف بيان نرشته يف 
)20 ترشيــن الثانــي 2018(، إن “الفحوص املختربية 
التي أجريت عىل عينات مياه يف املخترب املرجعي يف عّمان 
باألردن للكشف عن سبب نفوق األسماك يف نهر الفرات 
يف العــراق، واظهرت أن املياه ملوثــة بمحتوى عال من 

القولونيات واملعادن الثقيلة وتركيز عال من األمونيا”.
واضافت املنظمة أن “خرباء صحيني من منظمة الصحة 
العاملية ووزارة الصحة والبيئــة العراقية أكدوا أن هذه 
املواد سامة لألســماك لكنها ال تشكل خطراً عىل صحة 

البرش”.
واضافت أن “الفحوصات التي أجريت لألسماك النافقة 
بينت مشــكالت خطرية دفعت منظمة الصحة العاملية 
إىل إجراء تحقيق ثان يتعلــق باحتمال أن تكون عدوى 
فريوسية هي ســبب نفوق آالف األســماك يف النهر”، 
موضحة أنه “من املقرر أن تظهــر نتائج هذا الفحص 

الثاني األسبوع القادم”.
واشــارت املنظمة اىل أن “الفحــوص املختربية اجريت 
اســتجابة لطلب قدمته وزارة الصحة والبيئة العراقية 
ملنظمة الصحــة العاملية لتقييم األثــر املحتمل لنفوق 

األسماك عىل البرش والبيئة”.
وتواصل منظمة الصحة العاملية العمل مع وزارة الصحة 
والبيئة العراقية لوضع تدابري وقائية مناسبة لالستجابة 

ملثل هذه الحوادث يف املستقبل والتخفيف من وطأتها.
ويتهم عدد من الناشــطني والتجار العراقيني، متنفذين 
حكوميني بتشجيع االســترياد ومحاربة املنتج الوطني 
والقطاع الخاص من اجل استمرار الفساد املايل الذي يدر 

عليهم ماليني الدوالرات سنوات.
يذكر أن انتــاج العراق من األســماك يبلغ 29 ألف طن 
ســنوياً وفقاً ملنظمة االغذية والزراعــة التابعة لالمم 

املتحدة.
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  ١٧9٠ - إجراء أول تعداد سكاني في أميركا، وبلغ عدد السكان وقتها ٣,929,٣26 نسمة.
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آب2من ذاكرة االيام

خطـــر داهـــم يهـــدد الثـــروة السمكيـــة 

وصحب املختار جيشــه إىل نهر الفرات ووعدهم 
بالنرص، مّما رفع روحهم املعنوية وبّث الحماس 

فيهم.
والتقــى جيش املختار بجيش الشــام عند قرية 
)بارشيا( وهي قرية تقع عىل ضفاف نهر الخازر 
قرب مدينة املوصل. وكان ابن األشــرت حســن 
الحظ، فقد تقدم إليه رسا أحد قواد ابن زياد وهو 
عمري بن الحباب السلمي وعرض عليه االنضمام 
إليه وترك ابن زياد، ويرجع ذلك إىل أن عمريا كان 
قيســيا، وكان األمويون يف ذلــك الحني يقرّبون 
الكلبّيني اليمنيني وُيبعدون القيسيني، وكانت نار 

العصبية كثريا ما تشتعل بينهم.
ويف يوم الواقعة، عّبأ إبراهيم جيشــه منذ الفجر 
ووضع األمراء مواضعهم ، ودعا بفرس له فركبه 
، ثّم مــّر عىل أصحاب الرايات كلهــا ، فكلّما مّر 
عىل راية وقف عليهــا ، ثم قال : »يا أنصار الدين 
، وشــيعة الحق ورشطة اللّه ، هذا عبيد اللّه بن 
مرجانة ، قاتل الحســني بن عــي ، ابن فاطمة 

بنت رســول اللّه )صىل  الله  عليه  وآله  وســلم( 
الذي حال بينه وبني بناته ، ونســائه وشيعته ، 
وبني ماء الفــرات أن يرشبوا منه ، وهم ينظرون 
إليــه ، ومنعه أن ينرصف إىل رحله وأهله ، ومنعه 
الذهــاب يف األرض العريضــة حتــى قتله وقتل 
أهــل بيته ، فواللّه ما عمل فرعــون بنجباء بني 
إرسائيل ما عمل ابن مرجانة بأهل بيت رســول 
اللّه  الذيــن أذهب  اللّه صىل الله عليه وآله وســلم 
عنهم الرجــس وطّهرهم تطهريا ، قد جاءكم اللّه 
به وجاءه بكــم. فواللّه إّني ألرجــو أن ال يكون 
اللّه جمع بينكم يف هذا املوطن وبينه إالّ ليشــفي 
صدوركم بســفك دمه عىل أيديكم. فقد علم اللّه 

أنكم خرجتم غضبا ألهل بيت نبيكم«.
وهكذا سار يف الناس يف امليمنة وامليرسة ، فرّغبهم 
يف الجهاد ، وحشــدهم للقتال. ثم رجع حتى نزل 

تحت رايته. وأمر الناس بالزحف.
وبــدأت املعركة بــني الجيش األمــوي ، وجيش 
املختار وذلك يف مطلع ســنة ٦٧ للهجرة يف أوائل 

شهر محرم )آب ســنة ٦8٦م(. وحمى وطيس 
القتال وســقطت كثرة من القتىل من الجانبني ، 
واســتطاع جيش املختار أن يحوز النرص رغم أن 
عدد جيش الشــام كان يبلغ عرشة أضعاف عدد 
الجيش املختاري ، بفضل مهارة قائدهم ، وبفضل 
حماسة الجند ال سّيما الشــيعة منهم ، وسقط 
رؤساء جند الشام قتىل ، وقتل عبيد اللّه بن زياد 
قاتل اإلمام الحســني بن عي )عليهما  السالم(، 
وقتل الحصني بن نمري السكوني الذي حارص ابن 
الزبري يف الكعبة يف أواخر عهــد يزيد بن معاوية 
وكان املختار إىل جانب ابن الزبري أثناء الحصار ، 
كما قتل أيضا من كبار قواد الشــام رشحبيل بن 
ذي الكالع ، واحتز ابن األشرت رأس ابن زياد، وبعد 
هزيمة جند الشــام تتبعهم جند املختار، فسقط 
عدد كبري يف نهر خازر غرقى، واستوىل املختاريون 
عىل كثري من الغنائم، وبعث ابن األشرت إىل املختار 
يبرشه بالنــرص العظيــم، وكان املختار مقيما 
حينئذ يف املدائن، وأرســل إليه أيضا برؤوس ابن 

زياد وقــّواده، ودخل ابن األشــرت املوصل وبعث 
أخاه ـ ألمــه ـ عبد الرحمن بن عبــد اللّه ليتوىّل 
أمور نصيبني. واســتطاع فيها أن يســيطر عىل 
سنجار، كما وىّل زفر بن الحارث مدينة قرقيسيا ، 
وحاتم بن النعمان عىل حران ، وأقام ابن األشرت يف 
املوصل يحكمها باسم املختار. وقد مدح الشعراء 

ابن األشرت بانتصاره.
وهكذا أراد اللّه أن ينتقم من قتلة ســيد الشهداء 
عليه  الســالم، َفُقتلوا جميعا ـ إالّ من هرب ـ يف 
مثل اليوم الذي لقى فيه استشهاده قبل ذلك بنحو 

خمس سنوات، فسبحان املنتقم الجبار.
وملا وصلت الــرؤوس إىل املختار، وضع رأس ابن 
زياد يف ســلة وبعــث به إىل محمد بــن الحنفية 
اد عليه  السالم، وسائر  وعي بن الحسني الســجّ
بني هاشــم يف الحجاز فلما رأى عي بن الحسني 

عليهما  السالم ، رأس عبيد اللّه بن زياد.
ولم يبَق أحد من بني هاشــم إالّ قــام خطيبا ، 
وأطنب يف الثناء عىل املختــار والدعاء له وجميل 

القول فيه ، وكان ابن عباس يقول : »أصاب بثأرنا 
وأدرك وترنــا ، وآثرنا ، ووصلنــا« ، فكان يظهر 

الجميل فيه للعامة.
ويروي اليعقوبي )1( ، أن عي بن الحسني عليهما 
 الســالم ، لم ُيَر ضاحكا منذ قتل أبوه ، إالّ يف ذلك 
اليوم. ثم بعــث املختار إىل محمد بــن الحنفية 

برسالة جاء فيها:
» إني بعثــت أنصاركم وشــيعتكم إىل عدوكم ، 
فخرجوا محتسبني آسفني فقتلوهم. فالحمد للّه 
الذي أدرك لكم الثار ، وأهلكهم من كّل فجٍّ عميق 
، وأغرقهم يف كل بحر ، وشــفى اللّه صدور قوم 

مؤمنني «.
وأرفق املختار رسالته إىل ابن الحنفية بثالثني ألف 
دينار ، فخّر ابن الحنفية ساجدا للّه ودعا للمختار 
وقال : » جزاه اللّه خري الجزاء ، فقد أدرك لنا ثأرنا 
، ووجــب حّقه عىل كل من ولــد عبد املطلب بن 
هاشــم ، اللهّم واحفظ إبراهيم بن األشرت سعيه 
وانرصه عىل األعداء ، ووّفقــه ملا تحّب وترىض ، 

واغفر له يف اآلخرة واألوىل «.
الخازر وقضائه  املختار بعد معركة  وسطع نجم 
عىل الجيش األمــوي وقتل عبيد اللّــه بن زياد، 
واســتفاد املختار من هذا النــرص العظيم فائدة 
عظمى، فعال صيته يف أرجاء العالم اإلســالمي، 
بثأرها  أخذ  الصعداء، فقد  الشــيعة  وتنّفســت 
وشــفى غليلها ونحن نعرف حرص العرب دائما 
عىل األخذ بالثأر، وقد آلَم مقتل اإلمام الحسني بن 
عي عليهما  الســالم، جميع املسلمني، إالّ أنصار 
الشــجرة امللعونة من األمويــني واملروانيني وآل 
زياد لعنهم اللّه. وبــّر املختار بوعده الذي قطعه 
للشــيعة، فقد تعّهد بالقضاء عــىل قتلة اإلمام 
الحسني عليه  السالم جميعا، كما نال تأييد محمد 
العراقيون  بني هاشم. وكان  الحنفية وسائر  بن 
يكرهون عبيد اللّه بن زياد كراهية شديدة نتيجة 
سياسة القتل والتعذيب التي اّتبعها خالل حكمه 
لبالد العراق، فشــعروا بكثري من االرتياح ملقتله 
وحمدوا ذلك للمختار، وإن لم يكونوا من أنصاره.
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املراقب العراقي/
أعلنت دائرة التحقيقات يف الهيئة عن ضبط حالة 

اختالٍس ملوادَّ ُتستخَدُم يف فحص فايروس كورونا
وقالــت الدائرة يف بيــان أطلعت عليــه )املراقب 
العراقــي(: أنَّ »فريق عمل مكتــب تحقيق بابل 

ــة يف دائرة  ة العامَّ الذي انتقــل إىل مخترب الصحَّ
فـني  ُموظَّ ضبط  من  ن  تمـــكَّ املحـافظة،  ة  صحَّ
اثنني من العاملــني يف املخترب؛ لقيامهما باختالس 
)kit 8720( ُتستعَمُل يف إجراء فحوصات فايروس 

كورونا«.

وأشــار البيان إىل أنه »تــمَّ تنظيم محارض ضبط 
بالعمليَّــات وعرضها رفقــة املُتَّهمني عىل قايض 
ة بقضايا النزاهة يف بابل؛  محكمة التحقيق املُختصَّ
الذي قــرَّر توقيف املُتَّهمني وفق أحــكام املادَّتني 

)307 و339( من قانون العقوبات«

االختالس يصل إلى »فحوصات كورونا« !  عني املراقب

املراقب العراقي / بغداد
من ســلبيات االســترياد العشوائي إن 
غالبية السلع املســتوردة أرخص بكثري 
من الســلع املنتجــة محلياً والســبب 
معروف، وهو أن التاجر يستورد من أردأ 
يهمه  فما  املواصفات،  وبأقل  املناشــئ 
هــو الربح فقط عىل حســاب مصلحة 

املستهلك. 
عن  التخطيط،  وزارة  أعلنت  األحد  أمس 
حصول هبوط حاد يف االستريادات خالل 
املــايض 2020 مقارنة بســنتي  العام 
2018-2019 ، عازية ذلك اىل تفىش وباء 

كورونا .
واوضــح املتحــدث الرســمي للوزارة 
عبدالزهــرة الهنــداوي يف بيان اطلعت 
عليه )املراقب العراقي(، ان التقرير الذي 
املركــزي لالحصاء، اظهر  الجهاز  اعده 
ان إجمايل االســتريادات لســنة 2020 
للمواد الســلعية واملنتجات النفطية بلغ 
)15.4( مليار دوالر أي ما يعادل )18.4( 
تريليون دينار ، مسجالً نسبة انخفاض 
مقدارها )25.9%( عن سنة 2019 حيث 
بلــغ )29.9( مليــار دوالر أي ما يعادل 
)24.8( تريليون دينار ,مضيفا ان نسبة 
االنخفاض باملقارنة مع عام 2018 بلغت 
)%58( اذ بلــغ )37( مليار دوالر أي ما 
يعادل )43.8( تريليون دينار ، اذ ان وباء 

كورونا بدأ منذ نهاية عام 2019 ».
وتابع ,ان إجمايل االســتريادات لســنة 
بلغ  النفطية  غري  السلعية  للمواد   2020
)13.8( مليار دوالر أي ما يعادل )16.5( 
تريليون دينار مســجالً نسبة انخفاض 
مقدارها )23.2%( عن سنة 2019 حيث 
بلــغ )18.1( مليــار دوالر أي ما يعادل 
الرصف  دينار بســعر  تريليون   )21.5(

الجاري للترصيحة الجمركية«.
الهنداوي ان إجمايل االســتريادات  وبني 

لســنة 2020 للمنتجــات النفطية بلغ 
يعادل )1.9  أي مــا  )1.6( مليار دوالر 
تريليــون ( دينــار بنســبة انخفاض 
مقدارها )43.3%( عن سنة 2019 حيث 
بلــغ )2.8( مليــار دوالر أي ما يعادل 

)3.3( تريليون دينار ».
انه من  القــول  املقابــل يمكن  لكن يف 
دون جهاز رقابي فاحص بشــكل دقيق 
وصــارم يف املنافذ الحدوديــة واملوانئ، 

سيكون منع دخول هذه البضائع الرديئة 
الحد من  أن عدم  أمراً مســتحيالً حيث 
تفتح  العشوائية  االســتريادات  عمليات 
الباب أمام سلع مقلدة ومغشوشة تهدر 
االموال وتسبب الرضر ألبناء شعبنا، كما 
أن املنافسة بني الســلع املحلية والسلع 
املســتوردة لن تكون عادلة عىل االطالق 
الرخيص  املســتورد  نحو  تتجــه  ألنها 
وتصب يف مصلحته.الســؤال االهم الذي 

يطرح نفســه هل يمكن تشجيع املنتج 
يأخذ فرصته  الوطني ودعمه بشدة كي 
العادلة يف السوق املحلية مرورا بتصديره 
لدول الجــوار حيث إن الجهاز الحكومي 
مطالــب بتفعيــل الصناعــة الوطنية 
العامة  املوازنة  مخصصات  من  ودعمها 
املتعلقة بالقطاع االستثماري فال بد من 
أن يكون للدولة جهد كبري يف هذا املجال 
من خــالل زيادة القــروض املخصصة 

الصناعي بفوائد رمزية، والحث  للقطاع 
عىل الصناعة الوطنيــة من خالل إنتاج 
سلع أساسية تحل محل السلع االجنبية 
املســتوردة، وفــرض رســوم حمائية 
عاليــة عىل هــذه األخرية ممــا يجعل 
املنافسة متقاربة والبقاء للسلع األصلح 
والرتاجع يف االسترياد فرصة للقضاء عىل 
العشوائية التي ســادته طوال السنوات 

املاضية.

شكوى من عمل الخصوصي 
كسيارات أجرة 

دفع ثمنها المواطن طوال سنوات 
الهبوط في حجم االستيراد .. فرصة للقضاء على العشوائية

املراقب العراقي/ متابعة...
عرب عدد من سائقي سيارات األجرة يف دياىل، عن امتعاضهم من عمل 
الخصويص كســيارات أجرة دون دفع الرسوم الرسمية وما يخلقه 
ذلك من صور معاناة تمس أرزاقهم حيث أكدوا أن مزاحمة املركبات 

الخصويص لهم يف عملهم حرب أرزاق.
ويقول ابو احمد، احد ســائقي التكيس، وهو صاحب خط داخيل، إن 
»هناك رضراً يقع علينا من ســواق املركبات الخصويص واملركبات 
العمومي غري املســجلة بخطوط يعملون من خارج املرآب ويأخذون 
الركاب من التقاطعــات ومخارج املدينة وهذه مضايقات لنا وحرب 

يف أرزاقنا«.
ولفــت إىل أن »هــؤالء ال ترتتب عليهم مبالغ مثــل املنفيس والخط 
واالستثمار داخل املرآب وهم مخالفون لضوابط عمل النقل الخاص 
وال يحاســبون ألنهم غري مسجلني وهذا يؤدي إىل عدم دخول الركاب 
اىل املرآب ويعملون باجرة أقل ألنهم ال يدفعون رســماً اىل ادارة املرآب 

مثل املركبات املسجلة بخطوط«.
وتابع: »إننا ندفع 1000 دينار منفيسا، 1000 دينار مولدا ونظافة، 
و1000 دينار تســجيال عن كل انطالقة مــن بعقوبة اىل ديل عباس 

وبالعكس«.
بدوره، قال السائق ابو ادم، صاحب خط خارجي عىل طريق بعقوبة 
– كركوك: »معاناتنا هي ســيارات الخصويص يأخذون العربية من 
خارج املرآب وال يدفعــون اي مبلغ جباية، ونحن داخل الكراج ندفع 
الرضيبة ورسم الطرق والجسور وتســجيل االنطالقية، وملتزمون 

بالضوابط«.
وأردف بالقــول: »وهذا يرضنا يف عملنا حيث ال نحصل عىل ســفرة 
واحدة لعدة ايام وحل هذه املشــكلة هو الســيطرة عليهم والوقوف 
لهــم يف مداخل املناطق والتقاطعات وفــرض غرامات كبرية عليهم 
ألن عملهم هذا فيه رضر باملال العام حيث الجباية هي موارد للدولة 
وايضا محاسبة من يتساهل معهم عند مخالفتهم للضوابط يف عمل 

النقل الخاص«.

املراقب العراقي/ متابعة...
يعد سوق الجمعة يف محافظة ميسان، 
من أهم األسواق الشعبية التي تقصدها 
ملا  املواطنني  مــن  البســيطة  الطبقة 
يتميز به من بضائع مختلفة وأســعار 
منخفضة عن بقية األسواق، ولكن هذا 
السوق يفتقر للخدمات، ويشكو الباعة 
فيه من ارتفاع قيمة الرسوم املفروضة 
املحلية  الحكومــة  مطالبني  عليهــم، 

بتوفري الخدمات ورفع تلك الرسوم. 
»الرســوم  إن  قال:  املواطن نجم جبار 
تتناســب مع  ال  الباعة  املفروضة عىل 
حجم الدخل القليل الــذي يرد إلينا من 

خالل  بيع البضاعة  البسيطة«.
وأضــاف، أن »املبلــغ املفــروض هو 
خمســة آالف دينار عىل امتــار قليلة، 
بدون مسقفات وال خدمات، وسط هذه 

املساحة التي تقع  اطراف املدينة«.
الحريشاوي،  املواطن عيل  أوضح   فيما 
أنه »تم نقل الســوق من مكانه القديم 

عىل شــارع عمارة – بــرصة، إىل هذا 
املكان البعيد، حيــث أصبحت معاناتنا 
اكرب«. وأشــار إىل أن »الســوق الحايل 
املرت  ايجار  ذلــك  للخدمات، مع  يفتقر 
فيه عــايل الثمن، مقارنــة بما يعرض 
فيه من بضائع، يضــاف اليها تكاليف 
النقل بســبب موقع الســوق البعيد«، 
مطالباً »محافظ ميسان أن يهتم بهذه 

الرشيحة الفقرية«. 
يف حني، أشار املواطن حسني الطليباوي، 
العاملني يف سوق  الشباب  »أغلب  أن  إىل 
الجمعة هم عاطلــون عن العمل، وهم 
أصحاب شــهادات، والبد من الحكومة 
او  لهم  العمــل  فرص  توفــري  املحلية 

شمولهم بالرعاية االجتماعية«. 
فيما ناشد املواطن كريم هادي، الجهات 
املعنية بـ »تشغيل الشباب يف الرشكات 
النفطية، كعمال خدمات او اي عمل يف 
تلك الحقــول النفطية، بدالً من العمالة 

االجنبية«.

املراقب العراقي/ متابعة...
الذين  املواطنــني  من  الكثري  شــكا 
يضطرون يوميا اىل استقالل سيارات 
للذهاب  )الكوســرتات(  الركاب  نقل 
أعمالهم, من مشكالت عدة يقوم  اىل 
مساعدوهم,  أو  السائقني  بافتعالها 

فضــال عن وضع األجــرة بمزاجية، 
وكأن صاحب الســيارة يتصدق عىل 

الراكبني إليصالهم مجانا. 
وقال عــدد من املواطنني يف رســالة 
لهم : ان املشــكالت يواجهها بشكل 
الراكبني،  مــن  والكثري  هــو  يومي 

بســبب )تجاوزات( بعض السائقني 
قوله.وجاء  أو مســاعديهم عىل حد 
يف الشــكوى أن ركوب )الكوسرتات( 
بات كابوســا حقيقيا، بسبب فريق 
القيادة املؤلف من الســائق والجوق 
من أصدقائه املراهقني الذين يف العادة 

دون  من  وعدوانيون  غالظ  شداد  هم 
سبب, فضال عن انهم بذيئوا االلفاظ, 
خاصة اذا صعدت اىل السيارة )شابة( 
بمفردها او برفقــة رجل، اذ ال فرق 

عندهم يف الحالتني. 
وأوضحوا ان الركاب مضطرون رغما 
نابية صادرة  كلمات  اىل سماع  عنهم 
من الســائق او جوقته, وكذلك عدم 
االعرتاض رغــم الخوف من الحوادث 
وهم يرون الســائق يعبــث بهاتفه 
النقــال وهــو وراء املقــود مندفعا 
بجنون, او متوقفــا يف أماكن معينة 
لكي )يقبط( مــن جديد كما لو كان 
عرض  يف  وليــس  )الكــراج(  داخل 
الطريق, ونّوه كذلك اىل ان الســائق 
الطريق  طــوال  يتعمدون  واصحابه 
الغرائزية،  رواية وقــص مغامراتهم 
خاصــة يف حــال وجــود فتيات يف 
السيارة، مستخدمني ألفاظا ال يصح 
إطالقها حتى يف مجلس رجايل خاص, 
فكيف بوجود نساء!؟ منبها يف الوقت 

نفسه عىل ان االجور ال تقل عن 500 
التي  املســافة  لو كانت  دينار, حتى 
يقطعها الراكــب ال تتجاوز الـ 500 

مرت فقط. 
وأشار املواطنون اىل انهم  مضطرون 
للســكوت ألن معظمهم ليســت له 
قدرة عىل الشجار مع شباب بعنفوان 
الســائق وجوقتــه الذيــن غالبا ما 
يكونون من الشــباب, فضال عن أن 
ثمة أناســا مجبورين عىل استخدام 

)الكوسرتات( بشكل يومي.
وأوضح املواطنــون أن هذه الظاهرة 
اصحاب  مــن  باملئــة   70 تشــمل 
اثنني؛  او  واحدا  وليس  )الكوسرتات( 
املعنية  الجهات  املواطن  يناشــد  لذا 
وهيئــة نقل الركاب تشــكيل لجان 
تمت  ال  التي  السلوكيات  هذه  ملتابعة 
بصلــة إىل مجتمعنــا املحافــظ, او 
وضع صناديق لتلقي الشكاوى بحق 
الذين يســيئون االدب مع  السائقني 

املواطنني وخاصة النساء.

سوق ميسان يفتقر للخدمات ومطالبات بتخفيض الرسوم على الباعة

مواطنون يطالبون وزارة النقل بوضع حل لسائقي الكوستر  

املراقب العراقي/ متابعة...
عىل الرغم من جهود الحكومات الســابقة لرفــع املعاناة عن املواطنني 
املعوزين بمنحهم قطع أراٍض ســكنية يف عدة مناطق من بغداد خالل 
الســنوات املنرصمة، كجزء من محاوالت حل مشكلة السكن املزمنة يف 
البالد، إال أن القســم األكرب من تلك األرايض مازالــت عىل الورق فقط، 
خاصة مقاطعتي 10/2 و10/3 التابعتني ملنطقة أبودشري جنوب بغداد، 
إذ لم تتم عملية فرزهما من قبل الدوائر البلدية بسبب وجود أعداد كبرية 

من مساكن املتجاوزين غري الرشعيني عىل تلك األرايض.
وللمناشدة لحل هذه املشكلة تسلّمت »الباب املفتوح« رسالة من لفيف 
من مســتفيدي االرايض يف املنطقتني املذكورتــني، يطالبون فيها أمانة 
العاصمــة بفتح الطرق املؤديــة ألراضيهم ورفع التجــاوز عنها لكي 

يتمكنوا من انهاء معاناتهم يف 
الســكن. وأوضحوا أن الجزء الواقع خارج سيطرة املتجاوزين من تلك 
األرايض املوزعة يفتقر ملشاريع الخدمات األساسية التي يمكن للمواطنني 
من خاللها اســتغاللها لغرض القيام ببناء بيوتهــم وانهاء معاناتهم 
الســابقة، اذ ال توجد خدمات املاء الصايف الداخلــة يف عملية البناء، وال 
خدمات الطرق الرتابية املؤدية اىل تلك االرايض املوزعة، وبدال من ذلك فإن 
املنافذ املؤدية إىل تلك املناطق إما تكون مغلقة بسواتر ترابية، أو عوارض 
كونكريتيــة، أو يصعب الوصول اليها بســبب اغالقها بواســطة دور 
املتجاوزين التي ال يسمح ســكانها بمرور السيارات الناقلة ملواد البناء 
اىل تلك األرايض. ويقول بعض الســكان القريبني من منطقة املتجاوزين 
)كما جاء يف الرســالة( ان الحكومة وزعت بني هؤالء تعويضات مالية 
ترتاوح ما بني ثالثة اىل خمسة ماليني دينار لكل أرسة، لغرض تشجيعهم 
عىل رفع التجاوز عن املنطقة أو الرحيل عنها اىل مناطق أخرى مفتوحة، 
لكن شــيئا لم يتغري عىل ارض الواقع وبقيت معزولة عن حركة البناء، 
فضال عن تغلغل عربات نقل النفايات واالنقاض إليها، ما زاد من معاناة 
اصحاب قطع االرايض الرشعيــني يف مواجهة صعوبات الوصول اىل تلك 

القطع وتنظيفها بغية الرشوع ببنائها.

ال طريــق أمــام أصحــاب
األراضي لبناء دورهم

الى أمانة بغداد



علوم
11Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper صحيفة - يومية - سياسية - عامةاالثنين 2 آب 2021 العدد 2642 السنة الثانية عشرة

تقنية تتيح كشف النقود تحذير الصحاب االعمال المكتبية..الصحة العقلية عرضة للتاثر بسبب الجلوس الطويل
المزيفة عبر النقال

ح�ذرت دراس�ة جدي�دة من أن 
الجل�وس لفرتة طويلة يمكن أن 
يكون له آثار سلبية عىل صحتك 

العقلية ورفاهيتك.
وأض�اف مع�دو الدراس�ة الذين 
نظ�روا يف تأث�ري جائحة فريوس 
»كورون�ا« املس�تجد ع�ىل حياة 
الن�اس، أن الجل�وس لس�اعات 
طويل�ة يف�وق فوائد ممارس�ة 
الرياض�ة بانتظام.تأت�ي نتائج 
الدراس�ة التي ن�رت يف دورية 
 »Sport Science for Health«
وأجرته�ا جامع�ة هيدرس�فيلد 
م�ن  العدي�د  أن  الربيطاني�ة 
األش�خاص أصبح�وا يقض�ون 

أكثر من 8 ساعات يوميا 
جالس�ن،  وه�م 

بس�بب  إم�ا 
م�ن  العم�ل 
املنزل أو أثناء 

إجازتهم،  فرتة 
ك�������د  أ و

ه�ذا  أن  الباحث�ون 
يف  تس�بب  ب�دوره 
آثار ض�ارة بصحتهم 
ت  ج�ر أ و . لعقلية ا
اختبارات عىل  الدراسة 
عين�ة مكون�ة مم�ا 
 300 م�ن  يق�ارب 
ش�خص، الذين رغم 
كان�وا  أنه�م 

نش�طن 
إال  للغاي�ة 

أنه�م كان�وا يجلس�ون لفرتات 
أط�ول مع جلوس أكث�ر من 50 
باملئ�ة ألكثر م�ن 8 س�اعات يف 
الباحث�ون أن وقت  اليوم.ووجد 
الجل�وس إىل جان�ب م�ع بعض 
والحاالت  الديموغرافية  العوامل 
مس�بقا،  املوج�ودة  الصحي�ة 
كان�ت املتغريات الرئيس�ية التي 
تؤثر سلبا عىل الصحة والعافية 
العقلية.وش�ددوا ع�ىل أن تقليل 
وق�ت الجلوس له تأث�ري إيجابي 

ع�ىل الصح�ة العقلي�ة، وأوصوا 
بزيادة النش�اط البدني من أجل 
التغل�ب عىل ه�ذا، موضحن أنه 
لي�س مج�رد الذه�اب إىل صالة 

األلعاب الرياضية.
الذه�اب  أن  الباحث�ون  وب�ن 
يف نزه�ة خاص�ة يف املس�احات 
الخرضاء أمر مهم حقا وأي نوع 
م�ن النش�اط املعتدل ل�ه فوائد 
للتخل�ص م�ن اآلث�ار الس�لبية 

للجلوس لساعات طويلة.

 ،Gem4me قالت أناستاس�يا إليتش�يفا املختصة يف اختبار برنامج ماس�ينجر
إنه توجد تطبيقات خاصة عىل الهاتف الذكي، تس�مح بكش�ف األوراق النقدية 

املزورة.
وأضافت الخبرية: »عىل سبيل املثال، للقيام بذلك يتم يف بنجاح 

روس�يا اس�تخدام تطبيق للمرصف املركزي 
تحت اسم  األوراق النقدية لبنك 

روسيا«.
ونوهت بأن »ه�ذا التطبيق، 
األوراق  تلقائي�ا  يكش�ف  ال 
النقدية الحقيقية باستخدام 
الكامريا، ولكنه يعطي قائمة 

بالعالم�ات الت�ي ت�دل عليها، 
ويش�ري إىل م�ا يج�ب التحقق 
ويمك�ن  ذل�ك«.  خ�الل  من�ه 

مس�تقل  بش�كل  للمس�تخدم 
وذات�ي، فح�ص األوراق النقدية 

للتأك�د م�ن صحته�ا وذل�ك من 
خالل واجهة interface الربنامج.

وهناك تطبيق »املاسح الضوئي 
ال�ذي  املزيف�ة«،  لألم���وال 

يس�مح بفحص ليس فقط 
ال�دوالرات  بل  الروب�الت 

وللتحقق،  والي��ورو. 
يجب توجي�ه كامريا 
إىل  الذك�ي  الهات�ف 
الورق���ة النقدي�ة 
وانتظ�ار رد فع�ل 
والذي  الربنام�ج، 
إجابة  س�يعطي 
بي�����ة  يجا إ
سلب����ية  أو 
أصالة  ح�ول 
لقطع���ة  ا

املالية.

محب�و مراقب�ة الكواك�ب ع�ىل موعد 
الي�وم االثنن، مع ظاه�رة فلكية 
مميزة، حيث س�يقرتب زحل إىل 

أقرب نقطة له من األرض.
وس�تتحرك األرض ب�ن زحل 
والش�مس، وذل�ك يف ظاه�رة 
حس�بما  س�نوية،  فلكي�ة 
ذك�رت صحيف�ة »دي�ي ميل« 

الربيطانية.

وبحس�ب العالم يف الجمعية الفلكية امللكية 
الربيطانية، روبرت ماس، فإن زحل سيكون 
س�هل الرصد، وذلك لكونه س�يظهر يف فراغ 

نسبي من السماء.
وأضاف ماس: »س�يبدو زح�ل كنجم أصفر 
اللون، وس�يص�����در ض�وء ثابتا بدال من 
الوميض. س�يتألق زحل كون�ه أكثر إرشاقا 
م�ن الغالبي�������ة العظم�ى للنج�وم يف 

السماء«.

شركات التكنلوجيا تحقق ارباحًا خيالية في الربع الثاني من العام الجاري
أعلنت كربى رشكات التكنولوجيا يف العالم خالل 
األي�ام القليلة املاضية ع�ن أرباحها خالل الربع 
الثاني م�ن العام الجاري 2021، محققة أرباحا 
خيالي�ة وغري مس�بوقة من قبل، مس�تفيدة يف 
ذلك م�ن التحول الرقمي الذي ترافق مع جائحة 
كورونا وط�ال مختلف القطاع�ات االقتصادية 
يف العالم.وبل�غ إجم�ايل أرب�اح كل م�ن رشكات 
 ،)Apple( و«آب�ل«   ،)Alphabet( »ألفاب�ت« 

ملي�ار   56.8  )Microsoft( و«مايكروس�وفت« 
دوالر بع�د خصم الرضائ�ب، وحققت الركات 
الث�الث عائدات مبيع�ات يف الرب�ع الثاني بنحو 
189.4 مليار دوالر، بزيادة بنس�بة 39% مقارنة 

بنفس الفرتة من 2021.
أم�ا رشك�ة »فيس�بوك« )Facebook( فقد قفز 
صايف أرباحها بنس�بة 101% عىل أساس سنوي، 
حي�ث بل�غ 10.5 ملي�ارات دوالر خ�الل الرب�ع 

الثاني من العام الجاري مقارنة ب�5.2 مليارات 
دوالر حققته�ا الركة خالل الرب�ع الثاني من 
عام 2020، وبلغ عدد مس�تخدمي فيس�بوك أو 
التطبيق�ات األخ�رى التي تملكه�ا الركة نحو 

3.51 مليارات شخص.
 7.8  )Amazon( »أم�ازون«  رشك�ة  وحقق�ت 
ملي�ارات دوالر م�ن األرب�اح الصافي�ة يف الربع 
الثاني من العام الحايل، بنس�بة زيادة وصلت إىل 

48% مقارنة بالربع الثاني من 2021، مستفيدة 
من التج�ارة اإللكرتونية والخدمات الس�حابية 
الت�ي ل�م تس�جل أي تباط�ؤ بع�د رف�ع القيود 

الصحية.
وكان نمو س�وق اإلعالنات الرقم�ي العاملي هو 
املح�رك الرئييس لألرب�اح الخيالية التي حققتها 
رشكات التكنولوجي�ا الك�ربى يف العال�م خ�الل 

الربع الثاني من السنة.

تيليغرام توسع مكالمات الفيديو 
ألكثر من ألف شخص

ما هي البيانات التي يرسلها تطبيق 
واتساب إلى فيسبوك؟

الف�وري  الرتاس�ل  أطلق�ت منص�ة 
»تيليغ�رام« تحديث�ا جدي�دا يوس�ع 
املش�اركة يف مكاملات الفيديو لتصل 

إىل أكثر من ألف شخص تقريبا.
وأوضح التقرير املنش�ور عرب موقع 
»إنغادجي�ت« التقن�ي املتخصص أن 
تيليغرام أضافت تحديثات جديدة إىل 
تقني�ة مكاملات الفيدي�و الجماعية، 
الت�ي س�بق وأطلقته�ا يف حزي�ران 

املايض.
ورغ�م أن تيليغرام وس�عتها إىل أكثر 
م�ن أل�ف ش�خص، إال أن خي�ارات 
ب��30  ت�زال مح�دودة  ال  الشاش�ة 

يت�م  أن  ويمك�ن  فق�ط،  ش�خص 
باق�ي  م�ن  وضبطه�م  اختياره�م 
املشاركن والتنقل فيما بينهم طوال 

مدة البث املرئي.
ويمكن أن تدعم تلك التقنية األحداث 
املبارشة والحفالت واملناسبات، التي 
تس�عى بعض املؤسس�ات إلطالقها 
بص�ورة افرتاضية، ب�دال من عقدها 
بص�ورة ش�خصية وس�ط جائح�ة 

فريوس كورونا املستجد.
تيليغ�رام  منص�ة  أيض�ا  وأحدث�ت 
تحديثات يف محرر الوسائط الخاص 
به�ا، بحي�ث يكون عرض الفرش�اة 
أصغ�ر أثن�اء التكب�ري، مما يس�مح 
للمس�تخدمن برس�م تفاصي�ل أدق 
الفيدي�و. ومقاط�ع  الص�ور  ع�ىل 

وتتضم�ن املي�زات الجدي�دة األخرى 
املزي�د من خيارات إعادة تعين كلمة 
امل�رور والرموز التعبريي�ة املتحركة، 
باإلضاف�ة إىل دع�م تش�غيل مقاطع 
الفيدي�و برسعات مختلفة، وإضافة 
كامريا جديدة داخل التطبيق تسمح 

بمستويات تكبري أفضل.

أدى التغي�ري ال�ذي أجرت�ه منصة 
واتس�اب يف بداي�ة الع�ام الح�ايل 
إىل  الخصوصي�ة  بش�أن سياس�ة 
إىل  للمس�تخدمن  نزوح جماع�ي 
تطبيق�ات املراس�لة األخ�رى مثل 

تيليغرام وسيغنال.
أس�اء  أن  بع�د  الضج�ة  وج�اءت 
مالين املستخدمن تفسري رشوط 
الخصوصي�ة الجدي�دة ع�ىل أنه�ا 
تعني مش�اركة املزيد من البيانات 

مع الركة األم فيسبوك.
السياسة  ورشحت واتساب الحًقا 
الجديدة ع�ىل أنها تغطي الطريقة 
الت�ي يتواصل بها األش�خاص مع 
البيانات  بينم�ا تظ�ل  ال�ركات، 
التي تتم مش�اركتها مع فيسبوك 

كما هي.

وم�ع ذل�ك ف�إن تغي�ري سياس�ة 
الخصوصية ورد الفعل العنيف قد 
سلط الضوء عىل الكميات الكبرية 
من البيان�ات التي تجمعها املنصة 
من�ذ اس�تحواذ فيس�بوك عليها يف 

عام 2014.
وأك�دت واتس�اب أنه�ا ال تش�ارك 
محتوى محادثاتك مع فيس�بوك. 
ولن يتغري هذا بعد تحديث رشوط 
الخدمة. وذل�ك ألن هذه املحادثات 
تظل محمية بتقنية التش�فري من 
طرف إىل طرف. وال يمكن قراءتها 
بواسطة أي شخص حتى التطبيق 

نفسه.
ولكن تتضمن البيانات التي يمكن 
للتطبيق مش�اركتها رق�م هاتفك 
واس�م حس�ابك. باإلضافة إىل ذلك 
يمك�ن جمع املزيد م�ن املعلومات 
التفصيلية املعروفة باسم البيانات 
الوصفية ومشاركتها مع رشكات 

فيسبوك.
أداة  الوصفي�ة  البيان�ات  وتعت�رب 
ب�ن  االتص�االت  لتحلي�ل  قيم�ة 
تحت�اج  ال  حي�ث  األش�خاص. 
الرس�الة  محت�وى  إىل  الرك�ة 
لتتبع األشخاص. وذلك ألن أنماط 
تخ�رب  تحتويه�ا  الت�ي  النش�اط 

الركة كل يشء عن املستخدم.

عندما يتوقف صوت برنامج » Zoom«.. ماذا تفعل ؟
عندما تنضم إىل اجتماع Zoom مهم 
ويح�دث خل�ل يف الص�وت لديك، أو 
ببس�اطة ال يعمل، فهذا أمر محبط 
للغاية، لذلك هن�اك بعض النصائح 
ملساعدتك يف إدارة معاناتك الصوتية 
أثن�اء إج�راء مكامل�ة Zoom، وذلك 
 business« وفقا مل�ا ذك�ره موق�ع

..»insider
م�اذا تفع�ل عندم�ا ال يعمل صوت 

Zoom؟
عندما يمكنك سماع اآلخرين لكنهم 
ال  فق�د  س�ماعك،  يس�تطيعون  ال 
يك�ون امليكروف�ون متصالً بش�كل 
صحيح ب�� Zoom، أو ق�د ال يكون 
امليكروف�ون  لدي�ه إذن الس�تخدام 

الخاص بك.
أوالً، تحق�ق جي�ًدا م�ن ع�دم كتم 
إم�ا ع�ن طري�ق تحري�ك  صوت�ك 
امل�ؤرش ف�وق الشاش�ة أو الضغط 
فوقه للكشف عن رمز امليكروفون، 
ويج�ب أن يظهر ب�دون خط أحمر 
م�ن خالل�ه، وإذا رأي�ت الرط�ة 
املائل�ة، فم�ا عليك س�وى الضغط 

فوق الرمز إلعادة صوتك.
إذا ل�م يفل�ح ذل�ك، فإلي�ك كيفي�ة 
وإصالحه�ا  األخط�اء  استكش�اف 

إلصالح املشكلة.
تطبيق Zoom عىل سطح املكتب

1- م�رر مؤرش امل�اوس فوق نافذة 
Zoom وح�دد عالم�ة اإلقح�ام )^( 
بجوار أيقونة امليكروفون يف الزاوية 

اليرسى السفلية.

2-تأك�د م�ن تحدي�د امليكروف�ون 
الصحي�ح، إذا لم يك�ن كذلك، فحدد 

امليكروفون املطلوب.
إذا ب�دا أن كل يشء ع�ىل م�ا ي�رام، 

يج�ب أن تخت�رب عم�ل امليكروفون 
الخاص بك:

العالم�ة  ف�وق  الضغ�ط  بع�د   -1
املوجودة بجانب رم�ز امليكروفون، 

ح�دد اختب�ار مك������رب الصوت 
وامليكروفون.

2-اتبع املطالبات إلعداد امليكروفون 
بشكل صحيح مرة أخرى.

3-ح�دد إنه�اء عندما ُيطل�ب منك 
إنهاء االختبار.

تطبيق Zoom عىل الهاتف املحمول
1-. اضغط عىل الشاش�ة للكش�ف 

عن القائمة.
2-إذا رأي�ت خي�ار ض�م الصوت يف 
الزاوية اليرسى الس�فلية، فاضغط 

عليه.
3-. حدد WiFi أو البيانات الخلوية 

يف القائمة املنبثقة.
إذا كن�ت ال ت�رى خي�ار االنضم�ام 
إىل الص�وت، فاضغط ف�وق النقاط 
الث�الث يف الزاوية اليمنى الس�فلية 
وح�دد Disconnect Audio ثم اتبع 
الخط�وات املذكورة أعاله لالنضمام 

مرة أخرى.
 ق�د ترغ�ب أيًض�ا يف التأك�د م�ن 
الس�تخدام  إذن  لدي�ه   Zoom أن 
يمك������ن  وال�ذي  امليكروف�ون، 
الوص�ول إليه م�ن خالل إع�دادات 
هاتف�ك، وعىل جه������از أيفون، 
ضم�ن   Zoom تطبي�ق  إىل  انتق�ل 
إعداداتك، ثم تأكد من تشغيل خيار 

امليكروفون.

اليوم..ظاهرة فلكية مميزة لعشاق الكواكب
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة
السوء  جار  من  وسلّم  وآله  عليه  هللا  صلى  إستعاذ 
فقال: )أعوذ باهلل من جار السوء في دار إقامة، تّراك 
رآك  وإن  ساءه  بخير  رآك  إن  قلبه،  ويرعاك  عيناه 

بشر سّره(.
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زوروا موقعنا عىل شبكة االنرتنت

بريدنا االلكرتوين

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(

07722299319
07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

يعد متحف االمام الحسني )عليه السالم( من بني 
أهم املنجزات التي ارشفــت عليها ونفذتها بدقة 
والذي  املقدسة  الحسينية  العتبة  كبريين  وحرص 
القديمة  املقتنيات والتحف  الكثري من  يحوي عىل 
والوجهاء  والسالطني  واألمراء  امللوك  أهداها  التي 
مشــاربهم  مختلف  عــىل  واملســلمني  والتجار 

واملحّبون إىل املرقد املطهر عىل مدى األزمان.

وملعرفة املزيد حول هذا الجمال الفني ، اكد )عالء 
ضياء الدين( مدير املتحــف فقال: اصبح متحف 
االمام )عليه السالم( مقرا دائما لخدمة الدارسني 
النــاس عىل مدار  لعامة  والباحثــني، ومفتوحا 
السنة، ومهمة كوادره تخترص عىل جمع، وحفظ، 
وبحث، عرض الرتاث اإلنساني الحسيني وتطويره 
التعليم، والدراســة والرتفية كما عرّفه  ألغراض 

املجلس العاملــي للمتاحف. ويقع املتحف حاليا يف 
حائر الحسيني الرشيف وقريباً من باب الزينبية.

موضحا ان املتحف تأســس عام 2009م يف بداية 
البذرة االوىل وجدنا ارضــا أعدت حرثا لغرس تلك 
البذرة املباركة اال وهي قاعة املتحف التي اعدتها 
املقدسة مسبقا،  الحسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
العتبة  املقتنيــات يف مخازن  الكوادر بجرد  بدأت 

والحاسوب  اليدوية  بالطريقة  وخارجها  املباركة 
حيــث ادخلناها ضمن قاعــدة للبيانات مدعمة 
بالصــور لحظة اســتالمها وبعــد االنتهاء من 
عملية الصيانة وجدنا الكثري من املقتنيات املهمة 
والناطقة تصلــح ان تكون خري معروضات لخري 
متحف ومن ثم بدأنا بمــرشوع صيانة وتنظيف 
وتحضري هذه املقتنيات ليتســنى عرضها الحقا 

مســتفيدين من خربة املتحف العراقي وخصوصا 
قســم الصيانة من خالل ارشافهــم املبارش عىل 
عمــل الصيانة وبشــكل متميــز. ويضيف، ان 
االعمال الفنيــة وإنارة داخــل املتحف هو نتاج 
مجموعة كبرية من الكوادر الفنية للعتبة املقدسة 
الذين وضعوا امللمــس الحقيقي والروحية داخل 
املتحف وكان هنــاك فقرة اخرية اال وهي التوثيق 

للمعلومات وبطريقة علميــة بحتة تجنبنا النقد 
الفنــي ولكي نخرج بأفضــل املعلومات  والنقد 
العلميــة عقدنا )مؤتمر متحف االمام الحســني 
عليه السالم االول( الذي ضم مجموعة كبرية من 
اساتذة التأريخ واآلثار واملتخصصني يف هذا املجال 
الذين أضافوا لنا اال الدعــم باملعلومات والصيغة 

الرشعية والقانونية .

عندما يعانق التاريخ جمال الحاضر
متحـــف اإلمـــام الحسيـــن »عليـــه الســـالم« ثـــروة انسانيـــة

قالت أناستاسيا إليتشــيفا املختصة يف اختبار برنامج ماسينجر 
Gem4me، إنه توجد تطبيقات خاصة عىل الهاتف الذكي، تســمح 

بكشف األوراق النقدية املزورة.
وأضافت الخبرية: »عىل ســبيل املثال، للقيــام بذلك يتم يف بنجاح 
روســيا اســتخدام تطبيق للمرصف املركزي تحت اسم  األوراق 

النقدية لبنك روسيا«.
ونوهت بــأن »هذا التطبيق، ال يكشــف تلقائيــا األوراق النقدية 
الحقيقية باستخدام الكامريا، ولكنه يعطي قائمة بالعالمات التي 
تدل عليها، ويشــري إىل ما يجب التحقق منــه خالل ذلك«. ويمكن 
للمستخدم بشكل مستقل وذاتي، فحص األوراق النقدية للتأكد من 

صحتها وذلك من خالل واجهة interface الربنامج.
وهناك تطبيق »املاســح الضوئي لألموال املزيفة«، الذي يســمح 
بفحص ليس فقط الروبــالت بل الدوالرات واليــورو. وللتحقق، 
يجب توجيه كامريا الهاتف الذكــي إىل الورقة النقدية وانتظار رد 
فعل الربنامج، والذي سيعطي إجابة إيجابية أو سلبية حول أصالة 

القطعة املالية.

كشف النقود المزيفة باستخدام 
الهاتف النقال

اكتشــف علماء جامعة فيينا أن الكالب قادرة عىل تحديد ما إذا كان 
 Proceedings اإلنسان يخدعها أم صادق يف التعامل معها. وتشري مجلة
of the Royal Society B، إىل أن نتائج التجارب التي أجراها علماء 
الجامعة وخضع لها 260 كلبا من مختلف السالالت، أكدت قدرة 
الكالب عىل تمييز ما إذا كان اإلنسان يكذب ويغشها أم صادق 
يف التعامل معها. وتضمنت التجارب التي أجراها الباحثون، 
وضع سلطانيتني غري شفافتني، إحداهما فارغة والثانية 
تحتــوي عىل طعام شــهي. بــدأ أحد 
األشــخاص املتطوعني الــذي لم يروه 
ســابقا، بإخبار الكالب عن السلطانية 
الشــهي، وفعال  الطعام  املحتوية عــىل 
حصلت عىل الطعام وصارت تثق بهذا الشخص.

وبعد ذلك بحضور الكالب وضــع متطوع آخر الطعام يف اإلناء 

اآلخر، وكان املتطوع األول يراقــب العملية وما يحدث. وأعيدت هذه 
العملية ثانية ولكن بغيابه.

ومن ثم أعاد الباحثون التجربة األوىل واســتنتجوا، أن الكالب تتجاهل 
نصيحة اإلنســان، إذا لم يكن حارضا عند تغيــري اإلناء املحتوي عىل 

الطعام.
واألهم من هذا وفقا للباحثــني، هو أن حوايل نصف مجموعة الكالب 
املشــرتكة يف التجارب، لم تتبع نصيحة الشخص الذي شاهد عملية 
تغيري إناء الطعام، وحاول إقناعها بأن الطعام يف السلطانية الفارغة. 
وهذا يشــري إىل أن الكالب قادرة عىل تمييز أكاذيب البرش. بحســب 

الباحثني.
ويشري الباحثون، إىل أن تجارب مماثلة أجريت بمشاركة أطفال دون 
الخامســة من العمر وقرود املكاك والشمبانزي، أظهرت نتائجها أن 

األطفال والقردة كانوا يثقون بالنصائح الكاذبة، اكثر من الكالب.

الكـــالب تكشـــف كـــذب البشـــر  !

كورونــا يعطــل عمــل مصانــع »كيــا«
فــي كوريــا الجنوبيــة

قالت رشكة »كيــا«، ثاني أكرب رشكة لصناعة الســيارات 
بكوريا الجنوبية، إنها ستعلق العمل يف أحد مصانعها املحلية 
الثمانية، بســبب تأكيد أكثر من 20 إصابة بفريوس كورونا 

هناك يف األيام األخرية.
وذكرت مصــادر ، أن »كيا« قررت تعليــق العمل يف املصنع 
رقم 1 لصناعة الســيارات يف مدينة غوانغ ميونغ بإقليم 
كيونغكي بجنوب ســيئول ملدة يــوم واحد، يوم غد 
االثنني، بعد تأكيد إصابــة 23 عامال فيه بكورونا 

منذ يوم 23 يوليو حتى اآلن.
وأجرت »كيــا« االختبارات عــىل 174 عامال يف 

املصنــع يف أعقاب تأكيــد أول حالة إصابة لعامل يف قســم 
التجميع يف يوم 23 من الشهر الجاري. ويف اليوم التايل، أثبتت 

نتيجة االختبارات إصابة 9 عمال منهم بالفريوس.
ثم أجرت الرشكة االختبارات عىل 1188 عامال، وتم تأكيد 13 

إصابة إضافية يف وقت سابق من اليوم.
ويعمل حوايل 6 آالف عامل يف املصنع، وتبلغ القدرة اإلنتاجية 

له 320 ألف وحدة سنويا.
وكانت »كيا« قد علقت العمل يف املصنعني رقم 1 ورقم 2 ملدة 
أسبوع واحد يف سبتمرب العام املايض، بسبب وقوع اإلصابات 

الجماعية هناك.

مليون مشاهدة لزوجين من 
عصافير القرقف األزرق

أطعمة ال يجب تخزينها
في الثالجة

لم يخطر عىل بال الربيطاني املعجب 
تشــادويك،  جون  الربية،  بالحياة 
أن مقاطــع الفيديو التي التقطها 
لعائلة من عصافري القرقف األزرق، 
ســوف تجذب 41 مليون زيارة يف 
شــهر عىل موقع »يوتيوب«، حتى 
ملوقع  ووفقاً  السطور.  هذه  كتابة 
»غوود نيــوز« الكندي، كان هدف 
الفيديو،  مقاطــع  بث  من  الرجل 
نمو  مراحل  أرستــه  تشــاهد  أن 
العش.  من  طريانهــا  قبل  الفراخ 
وكان الرجــل البالغ من العمر 43 
عاماً، قد اشــرتى صندوقاً خاصاً 
التام، وقام  أثناء اإلقفال  بالطيور، 

بتثبيته عىل شــجرة صفصاف يف 
الحديقة الخلفية ملنزله يف ليسرت يف 
مارس، ويف غضون ساعات، انتقل 
األزرق  القرقف  عصافري  من  اثنان 
وأقاما عشهما. أراد جون أن يعرف 
ما يحــدث يف الداخل، فقام بصنع 
فيديــو مميز كل يــوم، وكان من 
املمكن مشاهدة أشياء، مثل إطعام 
إىل  واالســتماع  بالريقات،  الفراخ 
اليوم  يف  فزاره  العصافري،  زقزقات 
األول 100 شــخص. ثم وصل عدد 
قبل  مشرتك،   100 إىل  املشــرتكني 
حوايل ثالثة أيام من طريان الفراخ 

بعد اكتمال نموها.

هناك العديد مــن األطعمة التي ال يجب وضعها وتخزينها يف الثالجة، 
ألنهــا يمكن أن تفقد العنارص الغذائية التي تحتوي عليها، فضال عن 
تغري لونها ومذاقها، وتصبح ضارة وتتسبب يف حدوث العديد من اآلثار 
الجانبية عىل صحتنا. وتاليــاً أهم األطعمة التي يجب تجنب وضعها 
يف الثالجة هي )الثوم واملكرسات والعســل(. إذ يصبح العسل سميًكا 
ومتبلوًرا، ويفقد الثوم جودتــه، وتختفي نكهة املكرسات. وأيًضا، ال 
يجب وضع )البصل والبطاطس( يف الثالجة - فاألول ال يحب درجات 
الحرارة املنخفضة، ويف الثانية، سيتســارع تحويل النشــا إىل سكر، 
كمــا يكتب موقع »برافدا« الرويس. كذلــك ال يجب وضع )القهوة( 
ألنها ستمتص رائحة املنتجات األخرى. وسيتغري لون زيت الزيتون 
وقوامه، وسيتلف الخبز بشكل أرسع. وتذبل األعشاب والخرضاوات 

الطازجة بشكل أرسع بسبب الرطوبة.
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