
المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
بينم�ا يغيل الش�ارع العراق�ي عىل صفيح 
سيايس ساخن، جراء »التزوير« الذي لحق 
باالنتخابات الربملاني�ة املبّكرة التي أجريت 
يف ترشي�ن األول امل�ايض، غاب عن املش�هد 
مطل�ب رئي�ي لطاملا صدحت ب�ه حناجر 
العراقي�ن، بع�د جريم�ة اغتي�ال الق�ادة 

الشهداء بالقرب من مطار بغداد الدويل.
واعت�اد العراقيون عىل مش�هد »اس�تباحة 
الس�يادة«، أمام أنظار الزعماء السياسين 
والق�ادة، إذ بات س�يناريو الخروق الدولية 
لس�ماء العراق ومياه�ه وأراضي�ه مألوفاً 
بالنسبة لهم، يف ظل عجز حكومي متواصل 
االعت�داءات  رد حاس�م ع�ىل  بل�ورة  ع�ن 
املتك�ررة، الت�ي ارتفع�ت وتريته�ا بش�كل 
ملح�وظ منذ مطل�ع العام امل�ايض، عندما 
نفذت الواليات املتحدة عملية اغتيال القادة 

الشهداء قرب مطار بغداد الدويل.
ويف الخام�س م�ن كان�ون الثان�ي 2020، 
جلس�ة  خ�ال  الن�واب  مجل�س  ص�وت 
استثنائية، عىل قرار ُيلزم الحكومة بالعمل 
ع�ىل جدول�ة إخ�راج الق�وات األجنبية من 
الع�راق، ومنعها من اس�تخدام أرض الباد 
وس�مائها ومياهه�ا، لتنفي�ذ أي�ة أعم�ال 

عدائية تجاه دول الجوار الجغرايف.
وج�اء القرار يف أعقاب تظاه�رات مليونية 
غاضبة، طالبت ب�”طرد االحتال” السيما 
بع�د عملي�ة االغتي�ال الغادرة الت�ي طالت 

قادة النرص قرب مطار بغداد.
وقد تج�ددت االحتجاج�ات العارم�ة، بعد 
مرور ع�ام عىل الفقد الكب�ري الذي أحدثته 
العراقي�ون بمختل�ف  نّظ�م  إذ  الجريم�ة، 

مذاهبه�م وقومياته�م، تظاه�رة مليونية 
غّص�ت بها س�احة التحري�ر ومحيطها يف 
الثال�ث م�ن كان�ون الثان�ي 2021، لتعلن 
بش�كل رس�مي أن الش�هيدين س�ليماني 
واملهندس هم�ا رمزان قد ُخلِّ�دا يف ضمائر 
العراقين رغم أنف الراقصن عىل دمائهما.

وتعليقاً عىل عملي�ات اإللهاء التي يتعرض 
له�ا ال�رأي العام، يق�ول املحلل الس�يايس 
حس�ن الكنان�ي ل�«املراق�ب العراقي«، إن 
الع�راق والتاع�ب  »التدخ�ل األمريك�ي يف 
بنتائ�ج االنتخابات من أغراض�ه أن تكون 
هن�اك حكوم�ة ال تطالب بإخ�راج القوات 

األمريكية من الباد«.
الس�لبي  »التأث�ري  أن  الكنان�ي  ويضي�ف 
الس�يايس  الش�أن  يف  األمريك�ي  للتدخ�ل 
آخره�ا  كان  كث�رية  بانتكاس�ات  تس�بب 
نتائ�ج االنتخاب�ات، الت�ي أقص�ت أحزاب�اً 
محددة وأعطت مقاعد برملانية لشخصيات 

أخرى«.
وي�رى الكنان�ي أن »اإلدارة األمريكية تريد 
أن يك�ون الربملان العراقي املقب�ل متناغماً 
م�ع الوالي�ات املتحدة وتوجهه�ا يف الرشق 

األوس�ط«.
وتجت�اح موج�ة س�خرية عارم�ة مواقع 
ه�ذه  الع�راق  يف  االجتماع�ي  التواص�ل 
األي�ام، بع�د إع�ان مفوضي�ة االنتخابات 
عّم�ا  النتائ�ج«،  ب�«تزوي�ر  املتهم�ة 
وصفت�ه ب�«تطاب�ق« العد والف�رز اليدوي 
واإللكرتون�ي يف ع�دد م�ن املحط�ات، وهو 
بطبيعة الحال أمر أثار حالة من التنّدر بن 

العراقين الناقمن عىل »رسقة أصواتهم.
ون�رش مدونون كثر تغريدات ش�ّبهوا فيها 

االنتخابات الربملاني�ة التي جرت يف العارش 
م�ن ترشي�ن األول امل�ايض، باالنتخاب�ات 
الصوري�ة الت�ي كان يجريها نظ�ام صدام 
املقب�ور، معلل�ن ذل�ك بإع�ان املفوضي�ة 
»تطابق« العد والفرز اليدوي واإللكرتوني، 
بنس�بة مقاربة ملا كان يعلنه النظام البائد 

قبل عام 2003.
امتزج�ت  والغض�ب،  الس�خرية  وب�ن 
مش�اعر العراقي�ن الناقم�ن ع�ىل واقعة 
»التزوي�ر الخط�رية«، التي مّهدت التس�اع 
رقعة االحتجاجات الس�يما يف بغداد، حيث 
ش�هدت مناط�ق متفرق�ة م�ن العاصم�ة 
أم�س األح�د، تظاه�رات من�ددة بواقع�ة 
»تزوي�ر االنتخابات«، كما تضمنت مطالب 
مدخ�ل  أم�ام  املحتج�ون  رفعه�ا  أخ�رى 
املنطقة الخ�راء بالقرب من مبنى وزارة 

التخطيط.
وبينم�ا يتصاع�د الغليان الش�عبي يف باد 
م�ا ب�ن النهري�ن احتجاج�اً ع�ىل نتائ�ج 
رة”، اخت�ارت الواليات  االنتخاب�ات “املُ�زوَّ
املتحدة توقيتاً حساس�ًا لتكشف عن خبايا 
مخططه�ا “املعد مس�بقاً”، حس�بما يرى 

مراقبون للشأن السيايس.
ويف ترصي�ح أدىل به ي�وم الثاث�اء املايض، 
أماط الس�فري األمريكي لدى بغ�داد ماثيو 
تولر، اللثام عن حجم “املؤامرة األمريكية” 
يف املل�ف االنتخاب�ي، حي�ث ع�رّب تولر عن 
رغب�ة ب�اده اإلرساع يف تش�كيل الحكومة 
الجدي�دة “وفق م�ا تمخضت عنه�ا نتائج 
االنتخابات”، التي يرفضها معظم الش�عب 

العراقي.
وقال تولر خال جلسة حوارية عىل هامش 

مؤتمر الرشق األوس�ط املنعقد يف أربيل، إن 
“تش�كيل الحكومة عملي�ة مهمة وينبغي 
األرساع بذل�ك، ووف�ق م�ا تمخض�ت عنه 

االنتخابات من نتائج”.

وزعم السفري األمريكي أن “هذه االنتخابات 
كانت ناجحة من الناحية الفنية والتحضري 
له�ا”، واصف�ا إياه�ا بأنها “أه�دأ وأفضل 
عملية انتخابية ج�رت يف العراق”، عىل حد 

تعبريه.
وتعك�س ترصيح�ات تول�ر حج�م التدخل 
األمريك�ي يف االنتخابات، ورغبة واش�نطن 
بإقصاء فئة سياس�ية طاملا كانت نداً قوياً 

لهذا التدخل. ويعود ذلك بحس�ب مراقبن، 
الجدي�دة  األمريكي�ة  اإلدارة  مس�اعي  إىل 
بتجري�د الحش�د الش�عبي م�ن حاضنت�ه 

السياسية يف الربملان.
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

هل ُتلهي واقعة »التزوير« العراقيين عن »طرد المحتل«؟
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المراقب العراقي/بغداد...
كش�ف القيادي عن ائتاف دولة القان�ون، كاطع الركابي، 
أمس األربعاء، عن عمليات تزوير غري مرئية شابت العملية 

االنتخابية التي جرت مؤخرا.
وبن الركاب�ي يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« 
اننا »كنا يف السابق ناحظ التزوير من خال القضايا املرئية 
ع�رب األوراق والصناديق، اما اآلن التزوير غري مرئي وبتأكيد 
ع�ن وجود اس�اليب س�يربانية هي الت�ي اثرت ع�ىل نتائج 

االنتخابات.
ولف�ت اىل ان »هنال�ك الكثري م�ن القضايا الت�ي من املمكن 
اس�تعراضها وتكش�ف ما حصل من تزوي�ر يف االنتخابات، 
جمي�ع املحافظ�ات التي اج�ري العد والفرز فيه�ا نتائجها 
مطابقة 100% وهذا لم يحصل حتى يف زمن النظام املقبور.

وتاب�ع انه »من خال املاحظات الورقة تتطابق مع النتائج 
املوجودة، اال ان التزوير حصل من خال سطو سبرياني ولم 
يقترص عىل جهة معينة او حزب معن، ففي الجانب السني 
والش�يعي والكردي نجد نرصة مكون عىل حساب اخر وان 

هذا الرتتيب ليس باملنطقي او الصدفة او العشوائي.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د النائب الس�ابق عن محافظة دياىل ف�رات التميمي، 
امس االربع�اء، ان رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي 

أخفق يف التعامل بجدية مع جريمة املقدادية .
وق�ال التميم�ي يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« ان » الكاظم�ي كان عليه الحضور ش�خصيا 
الحت�واء حادث�ة املقدادي�ة » ، موضح�ا ان » الجرائ�م 

املتكررة يف دياىل هدفها إحداث اقتتال طائفي ».
واضاف ان »غياب الكاظمي عن جريمة املقدادية تسبب 
بردات فعل »، مطالبا » تشكيل لجنة تحقق بدقة لكشف 

حقائق جرائم دياىل«.
وتابع التميم�ي ان » الوضع يف املقدادية مس�تقر حاليا 
والتهويل س�يطمس الحقيق�ة »، مبينا ان » املقدادية لم 

تشهد عمليات تهجري ممنهجة واالستقرار عاد ».
ولفت التميمي اىل ان »مزايدات السياس�ين ومتاجرتهم 

بالشهداء واملهجرين تفاقم الوضع ».

المراقب العراقي/بغداد...
رفض ائت�اف دولة القانون، أمس األربع�اء، إعادة احياء 

املحاصصة بتشكيل الحكومة املقبلة.
وق�ال القي�ادي يف االئت�اف محم�د الصيه�ود يف ترصيح 
صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« ان »الحكومة العراقية 
املقبل�ة، س�وف تك�ون حكوم�ة خدم�ات، خصوص�اً ان 
الش�عب العراقي، يعاني من هذا امللف منذ س�نن، بسبب 
تش�كيل حكومات وف�ق املحاصصة ووف�ق ارضاء جميع 

الكتل السياسية«.
وبن ان »الحكومة الجديدة، س�وف تش�كل من قبل قوى 
سياسية مهمة ورئيس�ية حتى تكون قوية، ومقابل هذه 
الحكوم�ة تكون هن�اك معارضة هدفه�ا الرقابة وتقويم 
العم�ل، وله�ذا الحكومة الجدي�دة، يجب ان تك�ون ملبية 
لطموحات الشعب العراقي ال طموحات الكتل السياسية، 

كما يحصل يف تشكيل كل حكومة«.

المراقب العراقي/بغداد...
وض�ع تحال�ف الفت�ح، أم�س األربع�اء، رشوط الختي�ار 
رئي�س الوزراء املقبل، فيما ش�دد عىل رضورة عدم تقديم 

التنازالت.
وقال عضو التحالف، حامد املوس�وي، يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراقب العراق�ي« انه” ليس باإلمكان الس�ماح 
لألط�راف الت�ي تس�عى إىل اختي�ار رئي�س وزراء جدي�د 
باالس�تهتار وتقدي�م التنازالت عىل حس�اب ق�وى البيت 

الشيعي االخرى”.
وأضاف، إنن�ا »ندعو إىل تحكيم املنطق الس�يايس وفرض 
العدالة بتقسيم املهام وااللتزامات بن الكتل وان ال ينفرد 

بعض األطراف يف تقديم التنازالت عىل حساب البقية«.
وأش�ار إىل أن »منط�ق االنفراد ليس حكيم�ا ويربك البيت 
الش�يعي وسيجعل ش�خصية رئيس الوزراء ضعيفة إمام 
رئاس�ة الربمل�ان ورئاس�ة الجمهوري�ة وه�ذا ال يمكن أن 

يكون يف ظل دولة اإلصاح املنشودة«.

تزوير غير »مرئي« 
»طال« عملية االنتخابات  

»الكاظمي« يخفق في 
التعامل مع أزمة »ديالى«

إئتالف سياسي يرفض 
إعادة إحياء »المحاصصة« 

الفتح يضع شروطًا إلختيار 
»رئيس الوزراء« المقبل

المراقب العراقي/بغداد...
دعا االتحاد الوطني الكردس�تاني، أمس االربعاء، اىل تش�كيل حكومة 

تضم جميع املكونات.
وق�ال عض�و االتح�اد غي�اث الس�ورجي يف ترصيح صحف�ي تابعته 
»املراقب العراقي« ان » العراق بلد املكونات وتنوع االديان والقوميات 
واالعراف وال بد من مش�اركة الجميع يف حكومته والنظام الس�يايس 
الخ�اص به، حي�ث ان تهميش او اقصاء اي من املكونات س�يؤدي اىل 

تشكيل حكومة ناقصة وغري كاملة ».
وأوض�ح ان » تهمي�ش اي مك�ون م�ن املكون�ات العراقي�ة العريقة 
س�ينعكس س�لبا عىل الخريطة السياس�ية للبل�د وع�ىل ادارة الدولة 

وغريها من االمور املهمة«. 
ولفت الس�ورجي اىل »ع�دم عقد اي اجتماعات بن الكتل السياس�ية 
الكردية الحاصلة عىل مقاعد يف الربملان العراقي حتى هذه اللحظة«.

دعوة الى تشكيل حكومة 
تضم جميع المكونات

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
ت�رص مفوضي�ة االنتخابات ع�ىل تعقيد 
واقع الش�ارع العراقي، وتعزيز االنس�داد 
الذي يتص�در عمل البيت الس�يايس وذلك 
م�ن خال تعنتها بعدم اجراء العد والفرز 
املحافظ�ات،  لجمي�ع  الش�امل  الي�دوي 
وكذل�ك دفعها باتجاه حص�ول املصادقة 
ع�ىل نتائ�ج االنتخاب�ات امل�زورة، والتي 
اثارت حفيظة الجمهور العراقي وتسببت 
بسلس�لة من االعتصام�ات الرافضة لها، 
والتي تندد بالنتائ�ج التي بات املؤكد أنها 

مزورة وباألدلة الدامغة.
ويلوح املعتصمون امام املنطقة الخراء، 

اىل تصعي�د خياراتهم االحتجاجية يف حال 
مصادقة املحكم�ة االتحادية عىل النتائج 
األخ�رية لانتخابات، ويف الوقت ذاته ترص 
األط�راف املنتفضة ع�ىل تل�ك النتائج ب� 
»تدوي�ل« مطلبهم الخ�اص بالعد والفرز 

اليدوي.
ويشدد اإلطار التنسيقي عىل أهمية اجراء 
الحوار الش�امل بن األطراف السياس�ية، 
للوص�ول اىل صيغ�ة توافقي�ة تعمل عىل 

إرضاء الجميع.
وح�ذرت أط�راف سياس�ية م�ن ذه�اب 
األوضاع نحو الفوىض واالنفات السيايس 
يف حال استمرار املفوضية بنهجها الحايل.

وق�ال عضو كتل�ة النهج الوطن�ي مازن 
الفييل، إن مفوضية االنتخابات ينبغي ان 
تقدم ادلتها حول نزاهة االقرتاع، من اجل 
تايف ج�ر البلد نح�و الف�وىض واالنحال 

السيايس.
واتهم اإلطار التنس�يقي للقوى الشيعية 
مفوضية االنتخاب�ات بتجاهل املئات من 
الطع�ون بش�أن نتائ�ج االق�رتاع وعملت 
بمزاجي�ة يف ه�ذا اإلط�ار، وه�و مخالف 
ملطال�ب الكتل الوطني�ة التي دعت إلعادة 
العد والفرز اليدوي الشامل من اجل بيان 

الحقيقة.
املعتصم�ون  يل�وح  الس�ياق،  ذات  ويف 

ب�ن الح�ن واآلخر ع�ىل دخ�ول املنطقة 
االس�تجابة  ع�دم  ح�ال  يف  الخ�راء، 
ملطالبه�م الخاصة بإع�ادة الع�د والفرز 
بش�كل ي�دوي، فيم�ا يح�ذر املحتج�ون 
من مصادق�ة املحكم�ة االتحادية، حيث 
وصفوه بأنه تأيي�د لعمليات التزوير التي 

رافقت االنتخابات.
ويؤك�د اإلط�ار التنس�يقي، ع�ىل رفصه 
املستمر لجميع محاوالت تسويف مطالب 
األص�وات  بإع�ادة  املطالب�ن  املحتج�ن 
املرسوقة خال االنتخابات، بالتعاون مع 

دول إقليمية واجنبية...
تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
ازدهرت عمليات النصب واألحتيال املايل يف العراق بسبب 
الف�وىض يف الجوان�ب األمني�ة واالقتصادي�ة وعملي�ات 
الفس�اد التي انترشت يف مؤسس�ات الدول�ة , فضا عن  
الحاج�ة اىل عملي�ات للتغطية عىل غس�يل األم�وال التي 
ج�اءت م�ن رسق�ة أم�وال املش�اريع والت�ي تحولت اىل 
مش�اريع وهمي�ة ، دون وج�ود رقيب قانون�ي للحد من 
ه�ذه العمليات، فض�ا عن اكتن�از بع�ض العوائل ثروة 
مالي�ة ضخمة يرفض�ون ايداعه�ا يف البن�وك الحكومية 
واملحلية لعدم ثقتهم بالقطاع املرصيف يف الباد ,لذا برزت 
الحاجة اىل وس�ائل جديدة لتخزين تل�ك األموال , فكانت 

العمل�ة االلكرتونية ,افضل وس�يلة للمضارب�ة باألموال 
وهي يف نفس الوقت جاءت للتغطية عىل عمليات غس�يل 
األموال والتي ما زالت مس�تمرة بسبب غياب الترشيعات 

القانونية التي تحد من ذلك .
وتع�د العم�ات الرقمي�ة واالتج�ار بها، ظاه�رة جديدة 
وغريب�ة ع�ىل العراقي�ن بصورة عام�ة، إال أنه�ا تنترش 
بش�كل واس�ع يف الكثري من دول العالم، كما أنها تتعامل 

بها وتعتمدها كمورد اقتصادي مهم.
وانترشت يف اآلونة األخرية وعىل نطاق واسع عملة رقمية 
باس�م “حزم” أطلقه�ا اإلعامي العربي محم�د العرب، 
والذي اش�تهر بأنه موفد قناتي العربية والحدث يف اليمن 

لتغطية حرب الس�عودية ضد الحوثي�ن، والتي لقب من 
خالها بمراس�ل عاصفة الحزم، وهو االسم الذي أطلقه 

عىل العملة الرقمية الحديثة.
وانت�رشت العمل�ة الرقمي�ة »ح�زم«، بش�كل واس�ع يف 
األنبار، إذ أن مئ�ات األنبارين وربما اآلالف منهم، قاموا 
باالس�تثمار يف عملة “حزم” وتجربة حظهم من خالها 
م�ع علمهم انها وهمي�ة وال تمتلك تواب�ع قانونية, لكن 

الدالئل تشري ان املضاربن من جميع املحافظات أيضا.
البنك املركزي أكد يف بيان، إنه »حتى اآلن ال تتوفر لديه أي 

معلومات حول هذه العملة«...
تفاصيل اوسع صفحة 3

»التطابق« يهدد بإشعال »فتيل« 
أزمة سياسية مقبلة 

»حزم« السعودية تتوجه لضرب 
اإلقتصاد العراقي 

 ادفوكات يعلن قائمة المنتخب لمباراتي سوريا 
وكوريا الجنوبية
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املراقب العراقي/ احمد محمد...
تلر مفوضيلة االنتخابلات على 
العراقلي،  الشلارع  واقلع  تعقيلد 
وتعزيز االنسلداد الذي يتصدر عمل 
البيلت السليايس وذللك ملن خالل 
تعنتهلا بعلدم اجلراء العلد والفرز 
املحافظات،  الشامل لجميع  اليدوي 
حصلول  باتجلاه  دفعهلا  وكذللك 
املصادقلة على نتائلج االنتخابلات 
حفيظلة  اثلارت  والتلي  امللزورة، 
الجمهور العراقي وتسببت بسلسلة 
لهلا،  الرافضلة  االعتصاملات  ملن 
والتي تندد بالنتائج التي بات املؤكد 
الدامغة.ويلوح  أنها مزورة وباألدلة 
املعتصمون امام املنطقة الخرضاء، 
اىل تصعيد خياراتهم االحتجاجية يف 
حال مصادقلة املحكملة االتحادية 
عى النتائج األخرية لالنتخابات، ويف 
الوقلت ذاته تر األطراف املنتفضة 
عى تلك النتائج بل »تدويل« مطلبهم 

الخاص بالعد والفرز اليدوي.
ويشدد اإلطار التنسيقي عى أهمية 
اجلراء الحوار الشلامل بني األطراف 
صيغلة  اىل  للوصلول  السياسلية، 

توافقية تعمل عى إرضاء الجميع.
وحذرت أطراف سياسلية من ذهاب 
األوضلاع نحلو الفلوىض واالنفالت 
السيايس يف حال استمرار املفوضية 

بنهجها الحايل.
وقلال عضلو كتللة النهلج الوطني 
مفوضيلة  إن  الفيلي،  ملازن 
االنتخابلات ينبغي ان تقلدم ادلتها 
حول نزاهة االقلراع، من اجل تاليف 

جلر البلد نحلو الفلوىض واالنحالل 
السيايس.

للقلوى  التنسليقي  واتهلم اإلطلار 
االنتخابلات  مفوضيلة  الشليعية 
بتجاهلل املئات من الطعون بشلأن 
نتائلج االقراع وعمللت بمزاجية يف 
هلذا اإلطلار، وهو مخاللف ملطالب 
الكتل الوطنية التي دعت إلعادة العد 
والفرز اليدوي الشامل من اجل بيان 

الحقيقة.
ويف ذات السلياق، يلوح املعتصمون 
بني الحني واآلخر عى دخول املنطقة 
الخلرضاء، يف حال عدم االسلتجابة 
العلد  بإعلادة  الخاصلة  ملطالبهلم 
والفرز بشلكل يلدوي، فيملا يحذر 
املحتجلون ملن مصادقلة املحكمة 
بأنله  وصفلوه  حيلث  االتحاديلة، 
تأييد لعمليلات التزوير التي رافقت 

االنتخابات.
ويؤكد اإلطار التنسيقي، عى رفصه 
املسلتمر لجميع محاوالت تسلويف 
بإعادة  املطالبني  املحتجلني  مطالب 
األصوات املرسوقة خالل االنتخابات، 
بالتعاون مع دول إقليمية واجنبية.

اإلطلار  عضلو  أعلرب  بلدوره، 
التنسيقي للقوى الشيعية والقيادي 
سلعد  القانلون  دوللة  ائتلالف  يف 
املطلبلي، علن »اسلفه ملن تحلول 
مفوضيلة االنتخابلات اىل جلزء من 
املشكلة السياسية القائمة وتحولها 
اىل سلالح يسلتخدم من قبل جهات 
أخلرى«،  أطلراف  للرضب  معينلة 
معتربا أن »ذلك سليؤدي اىل تداعيات 

خطرية جدا«. 
وقال املطلبي، يف تريح لل »املراقب 
العراقي« إن »ابتعاد الكتل السياسية 
الفعليلة  علن خلوض املفاوضلات 
لحسم ملف تشكيل الحكومة بسبب 
عدم حسلم ملف نتائج االنتخابات، 
سيخلق مشاكل مستقبلية صعبة يف 
البلد«.وأضاف، أن »ال حل للمشلهد 
السليايس اال بإجراء الحوار الشامل 
جميعهلا،  السياسلية  الكتلل  بلني 
ألن اسلتمرار الوضلع على ملا هو 
عليله يعنلي فقلدان الثقلة التاملة 
بالعملية السياسية برمتها من قبل 

املواطنني«.
وأسلتبعد املطلبي أن »تتم املصادقة 
عى النتائج بشلكلها الحايل من قبل 
املحكملة االتحاديلة«، مشلددا عى 
»أهميلة اجراء حلوار شلامل بغية 

الحفاظ عى السلم الداخي«.
وتسلتمر الجماهري باالعتصام امام 
للمطالبة  الخلرضاء،  املنطقة  بوابة 
بالعلد والفرز اليدوي الشلامل، كما 
يف الوقلت ذاته تنظلم تلك الجماهري 
مسريات سلمية مستمرة يف شوارع 
بغلداد تعبريا علن عمليلات التزوير 
التلي رافقلت االنتخابلات الربملانية 
األخلرية، بتدبري وتخطيلط من دول 
عربية واجنبية، وبمسلاندة من قبل 

حكومة مصطفى الكاظمي. 
الكتلل  التزويلر  عمليلات  وطاللت 
السياسلية، والتلي عرفلت بدعمها 
وبمواقفهلا  الشلعبي،  للحشلد 

الوطنية.

املراقب العراقي/ بغداد...
النيابيلة  القانونيلة  اللجنلة  عضلو  اعتلربت 
السلابقة بهار محمود، امس األربعلللللاء، ان 
االواملللللر االدارية الخللاصلة بتعيلللللني 
الدرجلات الخاصلة مخالفة لعللللدد مللللن 

األحكام القانونية.
»املراقلب  تابعتله  تريلح  يف  بهلار،  وقاللت 
تصللللللريلف  »حكوملة  إن  العراقلي« 
األعملال اليومية اليحق لها اقلراح مرشوعات 
القلللللوانلني أو عقلد القلللروض أو التعيني 

يف املناصلب العليا يف الدوللة أو اإلعفاء منها أو 
إعللادة هيكلة الوزارات«.

االداريللة  أن »االوامللللللر  وأضللللللافلت 
الخاصة بتعيني الدرجللللات الخاصة مخالفة 

قانونية واضحة ورصيحة”.

وأشلارت محمود اىل أن “مجلس الوزراء بأكمله 
يسلتمر فللللي عمله لتريف األمور اليومية 
الجديلد  وزراء  مجللس  تأليلف  حيلللللن  إىل 
وفقلا ألحكلللللللام املادة ” 76 من الدسلتور 

العراقي” .

رفض مطلق لألوامر اإلدارية الخاصة بتعيين الدرجات الخاصة.. الكاظمي خرق الدستور 

االطار التنسيقي: المفوضية تخشى اعالن النتائج النهائية لالنتخابات

نائبة سابقة: مؤامرات الدول االجنبية ضد الحشد الشعبي باتت مكشوفة
املراقب العراقي/ بغداد...

أكلدت عضو مجلس النواب السلابق ضحى القصري، امس 
األربعلاء، أن املؤاملرات الخارجيلة التلي تقودهلا اللدول 

االجنبية ضد الحشد الشعبي باتت مكشوفة.

وقاللت القصري يف تريلح تابعته »املراقلب العراقي« إن 
»مؤامرة خارجية تقودها دول أجنبية يراد منها كيل التهم 

جزافاً ضد الحشد الشعبي«.
وأضافلت أن »الحشلد يتعلرض لهجمة خارجيلة تحاول 

النيل منه«، مشلرية إىل أن »هناك اسلتفزاز من قبل اإلعالم 
املعرض تجاه الحشد«.

وأكلدت القصلري، أن »اتهلام الحشلد جزافاً يعتلرب تدخالً 
سافراً يف الشأن الداخي للعراق«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اكلد عضو ائتالف دوللة القانون جاسلم محمد جعفر، 
أملس االربعاء، ان االطار التنسليقي لن يتدخل بشلكل 
مبارش يف عملية تشكيل الحكومة، فيما رفض فتح باب 

الطعون بنتائج االنتخابات.
وقلال جعفر، يف تريلح تابعته »املراقلب العراقي« إن 
»االطار التنسليقي لن يتدخل بشلكل مبلارش يف عملية 
تشلكيل الحكومة، وسلعيه الوحيلد االن يتمحور حول 
حسلم ملف الطعون وحسلم نتائلج االنتخابات بأرسع 
وقلت ممكن والتي لم تحسلمها املفوضيلة حتى االن«، 
مشلريا اىل ان »فتح املفوضية لبلاب الطعون مرة اخرى 
يلدل على خوفهلا ملن اعلالن النتائلج بشلكل واضح 
نتائلج  حسلم  »علدم  ان  جعفلر،  ورسلمي«.واوضح 
االنتخابلات سليبقي الوضع الحلايل عى ما هلو عليه، 
ونتوقلع ان يتأخر اكثر من ذلك«، الفتا اىل ان »املفوضية 
لن تتمكن من حسلم النتائج وسيذهب امللف اىل الجهات 
القضائية يف القضاء االعى والذي سليقوم بدوره باعادة 
العلد والفلرز مرة اخلرى يف املحطات املطعلون بها وقد 

يقوم باعادته يف جميع املحطات ايضا«.

األنواء الجوية: العراق 
سجل 14 هزة أرضية 
خالل الشهر الماضي

املراقب العراقي/ بغداد...
الجويلة  لألنلواء  العاملة  الهيلأة  أصلدرت 
أملس  النقلل،  وزارة  يف  الزللزايل  والرصلد 
األربعاء، التقرير الشلهري الخاص بالنرشة 
الزلزالية الشلهرية يف العراق لشلهر ترشين 
األول الحلايل، فيما اعلنت تسلجيل 14 هزة 

أرضية داخل البالد.
وقالت مديرة قسلم الرصد الزلزايل سلمرية 
رضا خلف، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نسلخة منه ان »العدد الكي للهزات األرضية 
املسلجلة يف شلبكة الرصد الزللزايل العراقية 
لهذا الشهر هو )22( هزة ارضية منها )14( 
هزة أرضية داخل العراق وهزة ارضية أخرى 
على الحدود العراقيلة االيرانية و )7( هزات 
داخل إيران وبالقلرب من املناطق الحدودية 
للعراق«، مبينة أن »قوة الهزات تراوحت بني 
)2 - 3،8( درجلة يف حلني تراوحت أعماقها 

البؤرية بني )3 - 25( كم«.
وأضافت أنه »تركز النشلاط يف هذا الشلهر 
بشلكل واضح يف قضلاءي خانقلني ومنديل 
وناحية السلعدية يف محافظلة دياىل اضافة 
اىل بعض الهزات املتفرقة يف مدينة العمارة - 
محافظة ميسان، واقضية رانية ودربندخان 
وكالر - من محافظة السلليمانية وشلمال 
غلرب املوصلل - محافظلة نينوى وشلمال 

كركوك«.

الجماهير يخاطبون »االتحادية«: ال مصادقة على النتائج

مفوضية »التزوير« ُتعقد المشهد والمعتصمون يتوعدون بتصعيد قريب

القبض عىل ناقل 
لـ »العبوات« شمايل بغداد

اإلطاحة بـ 3 تجار مخدرات 
بارزين شرقي الرمادي

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلنت خلية االعالم االمني، امس االربعاء، عن تفيد وكالة االسلتخبارات عملية 
امنيلة وتحكلم قبضتها عى ناقل للعبوات ومسلاعد امني يف الطارمية شلمال 
بغلداد وتدمر وكلراً وتضبط عرشات العبوات الناسلفة شلمايل بغلداد .وقالت 
الخلية، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسلخة منه إنه »اسلتكماال للعمليات 
االسلتباقية التي تقوم بها وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية يف وزارة 
الداخلية وثأرا لشلهداء القوات األمنية واملواطنني، رشعت وكالة االسلتخبارات 
بعمليلة امنيلة للرضب اهلم األوكار الرئيسلية يف الطارمية شلمايل العاصمة 
بغداد«.وأضلاف البيان، أنه »تم القبض عى االرهابلي املكنى »ابو يارس« الذي 
يشغل منصب ناقل العبوات ومساعد ما يسمى أمني شمال بغداد، حيث اعرف 
بوجود وكر يضم كدس للعبوات الناسفة وبعد االنتقال اىل املكان تم العثور عى 

٩1 عبوة ناسفة معدة للتفجري«.

املراقب العراقي/ الرمادي...
أعللن قائلد رشطلة محافظة االنبلار الفريلق الحقوقي هادي رزيج كسلار 
االربعلاء، عن القاء القبض عى ثالثة من ابرز تجلار املخدرات بعملية نوعية 
تركلزت عى مناطق رشقي مدينلة الرمادي.وقال كسلار، يف تريح تابعته 
»املراقلب العراقلي« إن »قلوة امنية ملن مفرزة قسلم املخلدرات واملؤثرات 
العقيللة يف قيادة رشطلة االنبار رشعت بعملية امنية اسلتباقية عى خلفية 
ورود معلومات اسلتخبارية دقيقة افادت بوجلود 3 من أبرز تجار املخدرات 
يف مناطلق مختلفة من قضلاء الحبانية رشقي مدينلة الرمادي«.واضاف ان 
»القوات االمنية تمكنت من اعتقال املستهدفني وبحوزتهم كميات كبرية من 
الحبوب املخدرة«، مبينا ان »معلومات استخباراتية مكنت القوات االمنية من 

اعتقال املستهدفني الذين يعدون من أبرز تجار ومروجي الحبوب املخدرة«.

تغريدة

المحلل السياسي حيدر البرزنجي

والتعرضات  الهجمات   ازدياد نسبة 
اإلرهابي���ة األخي���رة عل���ى قواطع 
متع���ددة والتي اصحبت، بش���كل 
شبه يومي فيها داللة واضحة على 
االنسحاب  القادم وتأجيل  المخطط 
ال���ى نهاية الع���ام ثم  االمريك���ي 
تصريح���ات الخارجي���ة االمريكي���ة 
اليوم بعدم وجود نية لالنس���حاب 

من الشرق األوسط.
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العراق وإيران قصة التاريخ 
لكل منا قناعاته وعقائده املسلتقرة يف عمق تفكرينا، وهي طبيعة 
برشيلة فطريلة مختلفة من فلرد اىل فلرد، هذه القناعلات ثابت 

متحول من جماعة اعتناقية اىل جماعة أخرى.
هلذه القناعات تنسلجم ملع الرؤية التلي توصل اليهلا كثري من 
الباحثلني، أن عى أرض بالد ما بني النهرين، عاشلت أقوام كثرية، 
نحلن نمثلل بقيتها، وهذه البقيلة املتبقية وعى الرغلم من كوننا 
املسلتوطن البرشي القدم يف التأريخ، إال أن تكوين شعب منسجم 
تمام االنسجام لم يحصل لغاية اليوم، وغاية ما تمكنا من إنجازه 

يف هذا الصدد، أننا شعب معبأ باالختالف !.
هلذه الحصيلة السللبية نوعا ملا، يقابلها كثري ملن حبال الوصل 
بيننلا، من خالل املشلرك العقائلدي او االخالقلي أو امليداني، وأن 
بيننا ثوابت هي بمثابة جسلور متينة، نتحدث جميعا عن رغبات 
يف أن تدعم دعائمها يوما بعد يوم، خصوصا بعد أن حكمنا أنفسنا 
بأنفسنا ألول مرة منذ زوال الدولة الساسانية بالفتح االسالمي !.

تنمية وتقوية الثوابت املشلركة بيننا، مجلرد رغبات يف الصدور، 
وهلذا يف املوروث الديني أضعف اإليمان، »أذكركم بحديث رسلولنا 
األكرم صى الله عليه وآله وسللم: من رأى منكم منكرا فليغريه... 

فبقلبه وذلك أضعف اإليمان«.
هذه الثوابت التي أتحدث عنها بعنوانها الواسع، هناك من أحرف 
تقطيعهلا بمقلص مسلموم، أما لتحقيلق مآرب ذاتيلة مريضة، 
قوامها أنا ومن بعدي الطوفان! أو ألنه تحول اىل كماشلة نار، بيد 

العب خارجي لنا معه ِوْتر تاريخي، أو اإلثنني معا !..
النملوذج األخلري »نموذج كماشلة النار بيلد الالعلب الخارجي«، 
مثالله األوضح قلوى سياسلية عراقية، 
بعضها شيعي مع كل األسف؛ مريضة 

بموهومة العدو اإليراني االفرايض.
هذه القوى تعتقد بأن إرضاء أسيادها 
ل وهلم متعدديلن ل من أقلى الغرب 
اىل  أمريلكا  ملن  رشقله..  أقلى  اىل 
السلعودية، للن يتلم إال بالتهجم عى 

أيران وعى من له صلة معها...!
وال يختللف العقلالء على أن األوطان، 
ليست خيمة شعر يمكن طيها والرحيل 
بهلا، اىل حيث الكأل كموطلن مؤقت كما يفعل الرعلاة، ومادامت 
األوطان ليسلت كذللك، وأنها مسلتقر من جبال روايس وسلهول 
وأنهلار؛ ال يمكلن أن تحملهلا كل »بعلران« سلادة تللك القلوى 
السياسية، التي سيأتي يوم ونسميها باألسم، ونكشف كم قبضوا 
ومتى وأين ومن أستلم وكيف، بالصورة والصوت!.العراق مستقر 
إنسلاني قديم جدا، قدم الزمان واملكان، وهنا كانت أوىل حضارات 
البرش، ولهذا املسلتقر جريان يحدونه من سلت جهات، فال بد من 
القبول بهذه الجرية وأنشاء عالقات بناءة تعود بالنفع عى الشعب 
العراقي ودولته الناهضة، وباقي شعوب الجريان ودولهم، ذلك ألن 
ليس باإلملكان الرحيل بالعراق، اىل جوار القاهرة مثال، التي يحب 
العمالء الصهاينة واألمريكان، التسلكع يف منطقة الهرم وشلارع 

محمد عي فيها.
كما أنه ليلس باإلمكان صناعة بلدوزر عملالق، يدفع إيران بعيدا 
عنا نحلو الرشق مثال؛ كملا يرغب بذلك املصابون بمرض أسلمه 
أيلران... للتذكلري ايضا نقلول إن أمنية »ياليت بينلي وبني فارس 
جبل من نار« والتي أطلقها الثاني، صارت عقيدة تسلقى بالدماء 

دوما...!
كالم قبل السلالم: إيران والعراق جارين أزليني، وأعتق من العتيق، 
وإن تبدللت األنظملة الحاكملة، ونفس األزلية تنطبلق عى تركيا 
وباقلي الجريان.. وإذا كان ثمة خلل يف ميزان العالقة مع الجريان، 
فهلو بالتأكيلد ليس مع أيلران، بل أن الخلل واقلع فعال، مع ذوي 

نعمة املصابني بمرض فوبيا أيران.
سالم...

ألواح طينية .. 

قاسم العجرش ..
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الخميس 4 تشرين الثاين 2021 العدد 2708 السنة الثانية عشرة

اس�تغرب عضو لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار يف الربملان املنحل م�ازن الفييل، 
ام�س االربع�اء، من اع�ان الحكومة عزمه�ا التعاق�د مع الس�عودية ودول 
خليجي�ة بمبال�غ طائلة رغ�م تحويله�ا اىل حكوم�ة ترصيف اعم�ال، مبينا 
ان رصف ام�وال االقلي�م ال يس�تند اىل اي�ة اس�س قانونية.وق�ال الفييل ، ان 
“التعاق�د م�ع رشكات كبرية يف مجال النفط والطاق�ة، فضا عن االعان عن 
اس�تثمارات مبالغ تص�ل اىل 10 مليارات دوالر مع الس�عودية واالمارات هي 
غري دس�تورية ومخالف�ة رصيحة”.واضاف ان “مجلس الن�واب حينما اعلن 
حل نفس�ه تحولت الحكومة اىل ترصيف اعمال ووفقا للقانون فان ما يجري 
ه�و مخالف�ات يومية متواصلة يحاس�ب عليها القانون ويمك�ن الطعن بها 
امام املحكم�ة االتحادية العليا”.من جانب آخر، أوضح الفييل، أن “املوازنة ال 
تتحدث عن وجوب ارس�ال بغداد امواال اىل كردس�تان دون دفع مبالغ النفط 
املصدر من االقليم وبخافه فان تلك االموال وارسالها هي نهب للمال العام”. 

االقتصاد النيابية: االتفاق النفطي 
مع السعودية مخالفة دستورية

دعت عضو مجلس النواب املنحل ندى ش�اكر جودت ,امس األربعاء 
, الحكوم�ة املقبلة اىل اإلرساع بتنفيذ اس�تثمار الرشكات الصينية يف 
املحافظات الفقرية , مبينة ان الحجم االس�تثماري للصني س�يخرج 
تلك املحافظات من فقرها.وقالت جودت ان ” الحكومة املقبلة يجب 
ان تدف�ع بقوة للمب�ارشة بتنفي�ذ االتفاقيات مع الص�ني واإلرساع 
بتفعيل املش�اريع االس�تثمارية م�ع الرشكات الصيني�ة وباألخص 
اس�تثمارتها يف املحافظات الفقرية ” .وأضافت ان ” قيمة االستثمار 
الصيني يف محافظة املثنى عىل س�بيل املثال س�يبلغ 20 مليار دوالر 
ألنش�اء مش�اريع اس�راتيجية مهمة يف املجال الصناع�ي والطاقة 
وعلي�ة دفع الرشكات بأرسع وقت لتنفي�ذ املرحلة األوىل والتي تقدر 

ب� 5 مليارات دورالر تركز يف صناعات تحويلة” .

نائبة سابقة:االستثمار الصيني سينتشل 
االقت�صاديالمحافظات العراقية من الفقر

مستقبل واعد ينتظر المثنى وذي قار في انتاج النفط الخام
كش�فت الحكوم�ة املحلية يف محافظ�ة املثنى، امس 
األربع�اء، ع�ن إنج�از حفر عدٍد م�ن اآلب�ار النفطية 
الع�ارشة املش�ركة ب�ني  الرقع�ة االستكش�افية  يف 
محافظتي املثنى وذي قار، والتي يتوقع ان يكون لها 

مستقبل واعد يف انتاج النفط الخام.
وقال مستشار املحافظ لش�ؤون اإلعمار واالستثمار 
حي�در الوهام�ي ، إن”ال�رشكات النفطي�ة الوطني�ة 

تمكنت من إكمال حفر عدٍد من اآلبار النفطية, ضمن 
الرقعة االستكشافية العارشة التي تقع ضمن الحدود 
اإلدارية املش�ركة مع محافظة ذي قار”، مش�رياً إىل، 
أن “النسبة التي تقع ضمن محافظة املثنى تبلغ نحو 
77 % بينم�ا تقع ال� 23 % األخرى ضمن محافظة ذي 

قار”.
وكشف الوهامي عن “تواجد عدٍد من اآلبار املشركة 

الرقع�ة  ضم�ن  والنج�ف  املثن�ى  محافظت�ي  ب�ني 
االستكش�افية الثاني�ة عرشة, وتم بالفع�ل حفر برئ 
س�لمان واحد، وسلمان اثنان، من قبل رشكة )كريت 
وول الصيني�ة(”، مبينا ان “جميع املعلومات وتحليل 
البيانات الخاصة بتلك اآلبار من قبل الرشكات املنّفذة, 
تعط�ي انطباع�اً أن محافظة املثنى م�ن املحافظات 
التي لها مس�تقبل واعد يف انتاج النف�ط الخام, وهذا 

مؤرش مهم لتحس�ني الوضع االقتصادي يف املحافظة 
األكثر فقراً”.

وتابع، “نعّول كث�رياً عىل املنافع االجتماعية لربنامج 
الب�رو – دوالر، يف تغي�ري واق�ع املحافظ�ة وإنش�اء 
عدٍد من املش�اريع االس�راتيجية التي تسهم بتوفري 
الكث�ري م�ن ف�رص العمل لش�باب املثن�ى يف مختلف 

االختصاصات”.

اعلن�ت املتحدث�ة باس�م الرشك�ة الوطني�ة االيرانية 
لتوزي�ع املش�تقات النفطي�ة فاطم�ة كاهي،ام�س 
األربع�اء، عن ع�ودة جميع محطات الوق�ود للخدمة 
اثر معالجة الخلل الحاصل بسبب الهجوم السيرباني 
الذي اس�تهدف محطات الوقود يف الب�اد يوم الثاثاء 
املايض.وقالت كاهي ، ان منظومة الوقود الذكية التي 
خرجت من الخدمة يوم الثاثاء املايض بسبب الهجوم 
الس�يرباني ق�د ع�ادت للخدم�ة يف جمي�ع املحطات.
واضافت: هنالك يف الباد اكثر من 4 آالف محطة وقود 
وه�ي جاه�زة االن لع�رض البنزين بالس�عر املدعوم 
حيث بامكان املس�تهلكني املب�ادرة لتزويد مركباتهم 

بالوقود بالسعر املدعوم.
لتوزي�ع  الوطني�ة  التنفي�ذي للرشك�ة  املدي�ر  وكان 
املش�تقات النفطي�ة كرام�ت ويس كرمي ق�د قال يف 
ترصي�ح ادىل ب�ه للتلفزي�ون االيراني ي�وم امس بان 
جميع محطات البنزين يف طهران -البالغ عددها 330 
محطة- قد عادت لاتصال مج�ددا بمنظومة الوقود 
الذكية بص�ورة كاملة ولغاية ظه�ر الثاثاء عادت 4 
آالف محط�ة وقود يف الباد لاتصال بمنظومة الوقود 

الذكية.
واوضح بان محطات الوقود يف 20 محافظة قد عادت 
لاتصال بمنظومة الوقود الذكية بنس�بة 100 باملائة 
وهنالك ح�االت معينة باقي�ة يف 11 محافظة كما ان 
60 محط�ة يف املناط�ق النائية لم تتص�ل لغاية ظهر 
الثاثاء بسبب ضعف نظام االتصاالت يف تلك املناطق.

إيران: عودة جميع محطات الوقود 
للخدمة بعد الهجوم السيبراني

استقرت أس�ع����ار رصف الدوالر األمريك���ي مقابل 
الدين�ار العراق�ي، ام�س االربع������اء، يف البورص�ة 

الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وق�ال مصدر, إن بورصة الكف�اح والحارثية املركزية يف 
بغداد، س�جلت 147950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر 

أمريكي.وهي نفس االسعار التي سجلت الثاثاء.
وأش�ار اىٕل أن اس�عار البي�ع والرشاء اس�تقرت يف محال 
الصريفة باالٔسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 
148500 دين�ار عراقي لك��ل 100 دوالر امريكي، بينما 
بلغت أس�عار ال�رشاء 147500 دينار عراق�ي لكل 100 

دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار 
الدوالر اس�تقرارا ايضا، حيث بلغ س�عر البيع 148200 
دين�ار ل�كل 100 دوالر امريك����ي، وال�رشاء بواق�ع 

148000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

استقرار أسعار صرف الدوالر في بغداد وإقليم كردستان

التجارة: السلة الغذائية أصبحت نظاما بديال للبطاقة التموينية
أك�دت وزارة التجارة، امس 
االربعاء، أن الس�لة الغذائية 
الت�ي ب�دأت بتوزيعه�ا عىل 
املواطن�ني أصبح�ت نظاماً 
بدي�ًا للبطاق�ة التموينية، 
إكم�ال  إىل  أش�ارت  فيم�ا 
الوجب�ة الثالثة من الس�لة 
الغذائي�ة، وهي االن يف طور 

إعداد الوجبة الرابعة.
باس�م  املتح�دث  وق�ال 
ال�وزارة، محم�د حنون، يف 
حديث ل�وكاالت محلية، إن 
“ال�وزارة جادة باس�تمرار 
الغذائي�ة  الس�ات  تجهي�ز 
وتوزيعها ع�ىل املواطنني”، 

مش�ي��را اىل ان “الرشك�ة 
النظ�ام  له�ذا  املس�تثمرة 
كمي�ات  ل�رشاء  تعاق�دت 
كب�رية من ال�رز والس�كر، 
والعديد من املواد األخرى”.

“بع�د  أن�ه  حن�ون  وب�ني 
تأم�ني املواد س�وف تنطلق 
الوجب�ة الرابعة من الس�لة 
أن  إىل  الفت���ا  الغذائي�ة”، 
“ال�وزارة قدم�ت طلب�ا إىل 
بزي�ادة  يتعل�ق  الحكوم�ة 
امل�واد الغذائي�ة واس�تمرار 
الس�لة الغذائي�ة ع�ىل مدار 
الس�نة، يف مرشوع موازنة 

عام 2022”.

الرشيد يوجه ببيع سندات 
»بناء« للمواطنين.. 
والفائدة كل ٦ أشهر

أعلن م�رصف الرش�يد امس االربع�اء، عن 
توجي�ه فروع�ه باملب�ارشة ببي�ع س�ندات 
»بن�اء« للمواطنني الراغب�ني بالرشاء، مبينا 

ان الفائدة ستدفع كل ستة اشهر.
يف  للم�رصف  االعام�ي  املكت�ب  واوض�ح   
بيان ان »املرصف وض�ع تعليماته الخاصة 
باملبل�غ والفائدة والية الرشاء حيث تضمنت 
تحديد س�ند بقيمة 500 ال�ف دينار بفائدة 
)6%( تدف�ع للزب�ون كل س�تة اش�هر مل�دة 
س�نتني وس�ند بمبلغ مليون دين�ار بفائدة 
سنوية )7%( تدفع كل ستة اشهر ملدة اربع 

سنوات« . 
واض�اف ان »م�ن ح�ق الش�خص س�واء ) 
طبيعي�ا او معنويا( الراغ�ب بالرشاء تقديم 
طل�ب مب�ارش اىل املرصف مس�تصحبا معه 
املستمس�كات التعريفي�ة االصلي�ة مقاب�ل 
من�ح امل�رصف للزب�ون ايص�اال مقاب�ل ما 

بدفعه من مبلغ لرشاء السندات«.
وكان البن�ك املرك�زي الع�راق ق�د ط�رح يف 
م�ن  األوىل  اإلصداري�ة  امل�ايض  ايل�ول   26
س�ندات )بناء( من فئتي )500,000( دينار 
)خمسمئة الف دينار( بفائدة سنوية )%6( 
ألجل سنتني، و)1,000,000( دينار )مليون 
دين�ار( بفائ�دة س�نوية )7%( ألج�ل ارب�ع 

سنوات.

عملة »حزم« الوهمية اخترعها السعوديين 
لضرب اقتصاد العراق 

منعت قانونيا واثارها سلبية على المتعاملين

 دون وج�ود رقي�ب قانون�ي للح�د من 
هذه العمليات، فض�ا عن اكتناز بعض 
العوائ�ل ث�روة مالية ضخم�ة يرفضون 
ايداعه�ا يف البن�وك الحكومي�ة واملحلية 
لع�دم ثقتهم بالقطاع امل�رصيف يف الباد 
,ل�ذا ب�رزت الحاج�ة اىل وس�ائل جديدة 
لتخزي�ن تل�ك األم�وال , فكان�ت العملة 
االلكروني�ة ,افضل وس�يلة للمضاربة 
باألم�وال وه�ي يف نفس الوق�ت جاءت 
للتغطي�ة عىل عملي�ات غس�يل األموال 
والت�ي ما زالت مس�تمرة بس�بب غياب 
الترشيعات القانونية التي تحد من ذلك .

وتع�د العم�ات الرقمية واالتج�ار بها، 
ظاهرة جدي�دة وغريبة ع�ىل العراقيني 
بص�ورة عام�ة، إال أنه�ا تنترش بش�كل 
واسع يف الكثري من دول العالم، كما أنها 
تتعامل بها وتعتمدها كمورد اقتصادي 
مهم.وانت�رشت يف اآلون�ة األخرية وعىل 
باس�م  رقمي�ة  عمل�ة  واس�ع  نط�اق 
“حزم” أطلقه�ا اإلعامي العربي محمد 
العرب، والذي اش�تهر بأنه موفد قناتي 

العربي�ة والحدث يف اليمن لتغطية حرب 
السعودية ضد الحوثيني، والتي لقب من 
خالها بمراس�ل عاصفة الح�زم، وهو 
االس�م الذي أطلقه ع�ىل العملة الرقمية 
الرقمي�ة  العمل�ة  الحديثة.وانت�رشت 
»حزم«، بش�كل واس�ع يف األنب�ار، إذ أن 
مئ�ات األنباري�ني وربم�ا اآلالف منهم، 
“ح�زم”  عمل�ة  يف  باالس�تثمار  قام�وا 
وتجربة حظهم م�ن خالها مع علمهم 
انها وهمي�ة وال تمتلك تواب�ع قانونية, 
لك�ن الدالئ�ل تش�ري ان املضارب�ني من 

جميع املحافظات أيضا.
البن�ك املركزي أك�د يف بي�ان، إنه »حتى 
اآلن ال تتوف�ر لدي�ه أي معلوم�ات حول 

هذه العملة«.
وأض�اف البي�ان، بالقول »ل�م يردنا أي 
يشء رس�مي بخص�وص العملة، وحتى 
أننا يف اعام البن�ك املركزي لم نرصد أي 
معلومات بهذا الخصوص، وهذا ما أكده 
مدير املكتب اإلعامي للبنك، أيرس جبار، 

وعدد من موظفي البنك املركزي.

وملعرف�ة املزيد حول ه�ذا املوضوع اكد 
الخبري االقتصادي الدكتور عبد الرحمن 
)املراق�ب  م�ع  اتص�ال  يف  املش�هداني 
العراق�ي(: ان س�وق العم�ات الرقمية 
يف العراق ي�كاد ان يكون مع�دوم ,رغم 
تط�ور ه�ذا النوع م�ن العم�ات ,اال ان 
الغالبي�ة ه�ي وهمية , وعمل�ة »حزم« 
الت�ي انت�رشت يف الع�راق هي م�ن هذا 
النوع فه�ي ال تمتلك غط�اء قانوني او 
تتبناه�ا دولة ما ولكن من اخرعها هم 

الس�عوديون, كما ان اهم أس�باب فشل 
العم�ات الورقي�ة يف الباد هي بس�بب 
عدم وجود سيطرة عليها من قبل البنك 
املركزي وتعرض املضاربني بها لخسائر 
مالي�ة ضخم�ة , وق�د تم طب�ع مليون 
وحدة م�ن عملة حزم , ول�م يتبَق منها 
س�وى 20% بس�بب ع�دم وج�ود اقبال 
عليه�ا ، واملاحظ ان هن�اك ترويج كبري 
له�ا يف محافظ�ة االنبار بس�بب األرباح 
الخيالية التي يحصل عليها املضاربون , 

واالهم انها عملة وهمية ليس لها غطاء 
قانوني.

بالش�أن  املخت�ص  اك�د  جهت�ه  م�ن 
االقتصادي س�الم عباس يف اتصال مع ) 
املراقب العراقي(:ان ظهور عملة ورقية 
يف الباد امر يثري الريبة وهي أشبه بلعبة 
»القم�ار« ,فالجميع معرض للخس�ائر 
بس�بب ك�ون العمل�ة الورقي�ة وهمية 
ولي�س لها أص�ول قانوني�ة , فضا عن 
عدم اعراف البن�ك املركزي بتلك العملة 

, مم�ا يجعل التعامل به�ا غري قانوني , 
وحدث ه�ذا االمر س�ابقا يف العراق من 
خال قضية »س�امكو« التي اش�تهرت 
يف تسعينيات القرن املايض وما رافقتها 
ع�ىل  واحتي�ال  نص�ب  عملي�ات  م�ن 
املواطنني , وه�ي نفس الظاهرة حدثت 
يف تركيا من خال اخ�راع عملة رقمية 
من شخص وجمع أربعة مليارات دوالر 
وم�ن ث�م اختفى وه�و ما س�يحدث يف 

العراق.

ازدهرت عمليات النصب واألحتيال المالي في العراق 
بس����بب الفوضى في الجوانب األمني����ة واالقتصادية 
وعمليات الفس����اد التي انتشرت في مؤسسات الدولة 
, فضال عن  الحاجة الى عمليات للتغطية على غس����يل 
األموال التي جاءت من س����رقة أموال المشاريع والتي 

تحولت الى مشاريع وهمية .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

ارتفاع مؤشر الفقر
 في »العراق«

أزمة عابرة أم واقع جديد !؟!
إذا أردُت أن تس�اعَد أخاً أو صديقاً أو جاراً أو معوزاً أو 
فقرياً.. فعليك قب�ل كل يشء أن تحتفظ بكرامته وعزة 

نفسه ومكانته يف املجتمع .. 
والفق�ر لي�س عيباً ب�ل هو ق�دٌر من الله قس�مه عىل 
بن�ي البرش فمنهم الفقري ومنهم الغني .. وما يؤس�ف 
علي�ه أن القن�وات الفضائية العراقي�ة وبدافٍع إعاني 
ترويجي لبعض الشخصيات السياسية العراقية خال 
االنتخابات االخرية ، تسابقت يف إذالل الفقراء واملعوقني 
واليتام�ى واألرام�ل يف العراق ، وإال م�ا معنى أن أغلب 
ه�ذه القن�وات تعرض برنامج�اً يومي�اً لتوزيع بضعة 
كيل�وات م�ن العدس وال�رز وأحياناً طب�اخ صيني ويف 
أحسن األحوال مبلغ من املال ال يكفي أليام معدودات.. 
يرافقه كش�ف وج�وه ه�ؤالء املس�اكني والركيز عىل 
عوقه�م أو وجوههم أو بكائه�م أو غرفهم أو بيوتهم ! 
والبد من االعراف أن هناك بعض املنظمات التي تقوم 
بتقدي�م تلك املس�اعدات بصدق 
نفس�ها  ع�ن  تعل�ن  ال  لكنه�ا 
وتعمل بصمت وفروس�ية ونبل 
حفاظ�اً ع�ىل كرام�ة الفقراء.. 
أال يخج�ل ه�ؤالء الساس�ة من 
االح�زاب اليوم وه�ؤالء الفقراء 
اىل  تحويله�م  م�ن  وأقربائه�م 
للقن�وات  مجاني�ة  اعان�ات 
الفضائي�ة ؟ أين ش�هامة أهلنا 
يف الع�راق كي يضعوا حداً له�ذه املؤامرة الخطرية التي 
بدأت تس�تفحل وتحول أبناء العراق اىل أرسى والجئني 

وشحاذين داخل بلدهم .. 
م�ا ه�و دور الحكوم�ة وادارات املحافظ�ات ووزارات 
معينة ومعنية بهذا األمر ُتخفي رؤوس�ها أمام انتشار 
جي�وش م�ن املروجني له�ذه القن�وات ومنه�ا قنوات 
غنائي�ة ! النب�ل أن نق�دم هذه املس�اعدات ب�ا تطبيل 

وإخراج وموسيقى وعرض وإعادة عرض.. 
أال يكف�ي الفق�راء همهم وحزنهم ث�م يأتيهم البعض 
ك�ي يزي�د أمله�م وحرسته�م ؟ من ي�رىض لنفس�ه أو 
ألخته أو قريبته أو من عش�ريته ه�ذا القانون املخجل 
إلطعام الفقراء والصعود بوساطة دموعهم ومرضهم 
للتناف�س ع�ىل إح�راز لق�ب القن�اة األكثر ترويج�اً .. 
رفقاً بالفقراء أيها السياس�يون الفاس�دون الاعبون 
واملتاعب�ون بكرامة الناس وحزنه�م .. ولله .. اآلمرقد 

تكون صورة ل�   طفل  و نص.  .
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واشنطن بوست: بايدن يرفض لقاء ابن سلمان

تقرير: »مرض غامض« يفتك بآالف األميركيين الذين شاركوا 
بغزو العراق وأفغانستان

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
كشف تقرير لصحيفة مارينز تايمز االمريكي املتخصص بالشؤون العسكرية 
ان مرض�ا غامض�ا يس�تهدف االعص�اب والعضالت يدع�ى التصل�ب الجانبي 
الضم�وري يقت�ل س�نويا 5000 عس�كري م�ن قدام�ى املحارب�ن يف الع�راق 

وافغانستان سنويا .
وذك�ر التقري�ر ان »امل�رض ال�ذي يدعى احيانا باس�م م�رض لو غريي�غ، يتم 
تش�خيص ماال يق�ل عن ثالثة عنارص من قدامى املحارب�ن يوميا باالصابة به 
فيما يموت ثالثة آخرين بسببه، فيما تشري التقارير اىل أن الشخص املصاب به 
يموت به يف فرتة ترتاوح ما بن سنتن اىل خمس سنوات وهي نفس الفرتة منذ 

اكتشاف املرض قبل 150 عاما«.
واضاف انه »ال يوجد لحد االن عالج فعال لهذا املرض الذي يبدأ بشلل خفيف يف 
االطراف ثم يتطور اىل ش�لل يف العضالت حتى يصل اىل عدم القدرة عىل البلع او 
التنف�س فيما قال احد املحاربن ان الفرتة االخرية من املرض ال يس�تطيع فيها 

املصاب من التواصل مع العالم الخارجي اال من خالل عينيه فقط«.
وب�ن التقرير ان »من النتائج التي تم التوصل اليها هو ان الخدمة العس�كرية 
هي س�بب مفرتض ملرض التصلب الجانبي الضم�وري لقدامى املحاربن ومع 
اس�تمرار قدام�ى املحاربن يف الوص�ول إىل األعمار املرتبطة باملرض سيس�تمر 

معدل االصابة يف الزيادة يف هذه الفئة من السكان«.
واوض�ح انه »ووفقا لبيانات وزارة ش�ؤون قدامى املحارب�ن االمريكية يموت 
حوايل 1055 عنرصا من قدامى املحاربن س�نويا بس�بب ه�ذا املرض الغامض 
وه�ذا يعن�ي انه ومنذ اح�داث الحادي عرش م�ن ايلول وحت�ى االن قتل املرض 
20 الفا و 895 ش�خص وهو ما يقدر بثالثة اضعاف قتىل الجيش االمريكي يف 

العراق وافغانستان مجتمعن والذي يبلغ 6896 شخصا«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أفادت صحيفة »واش�نطن بوست«، 
بأن الرئي�س األمريكي، ج�و بايدن، 
يرف�ض لق�اء ويل عه�د الس�عودية، 
محمد بن سلمان، الذي يواجه ورطة 
قضائي�ة يف الوالي�ات املتح�دة م�ع 
س�عد الجربي، املس�ؤول الس�ابق يف 
اس�تخبارات اململكة. واعترب الكاتب 

ديفي�د إغناتي�وس، يف مق�ال نرشته 
الصحيف�ة، أن »ورطة« ابن س�لمان 
ه�ذه  يف  األمريكي�ة  املحاك�م  أم�ام 
القضي�ة باتت أكث�ر تعقي�دا، حيث 
تتقل�ص خياراته من جهة، وتتس�ع 
الهّوة بينه وبن البيت األبيض بشكل 
كب�ري م�ن جه�ة ثاني�ة. واته�م ابن 
س�لمان الجربي بالتورط يف عمليات 

احتيال مايل كبرية، فيما يقول األخري 
إن اب�ن س�لمان دبر لخط�ف أبنائه، 

وحاول القبض عليه أو اغتياله.
وقال إغناتيوس: »اآلن، يواجه محمد 
بن سلمان سلس�لة من االنتكاسات 
القانونية والدبلوماس�ية التي يمكن 

أن تعقد قضيته مع الجربي«.
وتاب�ع موضحا: »األس�بوع املايض، 

الجزائي�ة  املحكم�ة  ق�ايض  حك�م 
األمريكية، ناثانيال إم جورتون، بأن 
الج�ربي ال يس�تطيع الدفاع بش�كل 
ع�ادل عن نفس�ه يف مواجه�ة تهمة 
االحتي�ال، دون االضط�رار للكش�ف 
ع�ن معلوم�ات رسية حول أنش�طة 
املخابرات األمريكية الس�عودية التي 

كان متورطا فيها«.

المراقب العراقي/ متابعة...
الث�ورة  ح�رس  ق�وات  أحبط�ت 
محاول�ة  اي�ران  يف  االس�المية 
قرصن�ة امريكية لرسق�ة حمولة 
بح�ر  منطق�ة  يف  ايران�ي  نف�ط 

عمان.
وقام�ت القوات البحري�ة التابعة 
لحرس الثورة االس�المية بعملية 
الوق�ت  ويف  وحازم�ة  جريئ�ة 
املناس�ب تصدت خالله�ا لعملية 
قرصن�ة بحري�ة لرسقة ش�حنة 
نف�ط ايراني�ة م�ن قب�ل القوات 

االمريكية يف بحر عمان.
وقامت ق�وات امريكي�ة بتوقيف 
ناقلة نف�ط ايرانية بمنطقة بحر 
عم�ان وص�ادرت حمولتها بنقل 
الشحنة اىل ناقلة اخرى تابعة لها 

قبل ان تتوجه لجهة مجهولة.

وبالتزام�ن تح�رك أبط�ال قوات 
حرس الث�ورة االس�المية ونفذوا 
عملية انزال عىل الناقلة االمريكية 
وس�يطروا عليه�ا، ليقوم�وا عىل 
الفور بتوجي�ه الناقلة نحو املياه 

االقليمية االيرانية.
وبعد ذل�ك حاولت عدة مروحيات 
وس�فن حربية امريكية استعادة 
ان  اال  الناقل�ة  ع�ىل  الس�يطرة 
محاوالتها فش�لت يف تغيري مسري 
الناقلة. وتؤكد السلطات االيرانية 
ان ناقل�ة النفط موج�ودة حاليا 

داخل املياه االقليمية االيرانية.
بحري�ة  قط�ع  ع�دة  وتدخل�ت 
اك�رب  بجه�ود  مج�ددا  امريكي�ة 
لقطع مس�ري الناقل�ة وتغيريه اال 
انها فش�لت وناقل�ة النفط حاليا 

داخل املياه االقليمية االيرانية.

المراقب العراقي/ متابعة...
دعت القدس املحتلة بريطانيا إىل تقديم االعتذار للشعب الفلسطيني 
عن وعد بلفور وتحمل تبعات ذلك، معتربة الوعد »جريمة العرص«.

جاء ذلك يف بي�ان حيث قالت املحافظة إن »إعالن بلفور هو جريمة 
الع�رص الذي ينع�دم فيه األهلي�ة القانونية، وع�ىل بريطانيا تحمل 

تبعاته، وتقديم اعتذار رسمي للشعب الفلسطيني«.
كما دعا البي�ان الصادر عن املحافظة بريطاني�ا إىل االعرتاف بدولة 
فلسطينية عىل حدود الرابع من حزيران 1967، بعاصمتها القدس، 
وتحمل مس�ؤولياتها تجاه الش�عب الفلس�طيني، ون�رصة قضيته 
العادلة، باعتبارها الدولة األوىل املس�ؤولة عن مأساته، تعويضا عن 

جريمتها.
كما اعترب البيان أن بريطانيا فقدت قيم الحرية والعدالة التي تتغنى 
بها بس�بب وعد بلفور ال�ذي أعطت بموجبه اململك�ة املتحدة الحق 

لغري أهله.
م�ن جهة أخرى، دع�ت املحافظة األمم املتح�دة واملجتمع الدويل إىل 
تحمل مسؤولياتهما التاريخية والسياسية والقانونية يف إنهاء نكبة 
الشعب الفلسطيني، التي كانت إحدى إفرازات إعالن بلفور، معتربة 

ذلك تجسيدا لالستعمار يف املنطقة، حسب نص البيان.

الحرس الثوري يحبط محاولة 
قرصنة أميركية لشحنة نفط 

إيرانية في بحر عمان

فلسطين تطالب بريطانيا 
باالعتذار عن »وعد بلفور«

وزير اإلعالم اللبناني لن يستقيل 
و»المسألة كرامة وطنية«

المراقب العراقي/ متابعة
اللبنان�ي  الرئي�س  أن  إىل  معلوم�ات  أش�ارت 
ميش�ال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، 
طلب�ا م�ن البطريرك بش�ارة الراع�ي ان يطلب 
م�ن وزي�ر اإلع�الم ج�ورج قرداح�ي تقدي�م 
اس�تقالته، وبالفع�ل الراعي اتص�ل بقرداحي 
الذي حرض الس�بت املايض اىل بكركي وفهم ان 
ع�ون وميقاتي طلبا من الراع�ي ان يطلب من 

قرداحي االستقالة.
وبحسب ال�MTV ، سأل قرداحي الراعي اذا ما 
كانت استقالته ستحل املشكلة وتنهي القطيعة 
الخليجية للبنان وتضمن أال تتبعها اس�تقاالت 
الضمان�ات  الحكوم�ة، ف�إذا ه�ذه  لزم�الء يف 

موجودة فسيستقيل، فوعده الراعي بالرد”.
وتابعت املعلوم�ات أن “الراعي اتصل بقرداحي 
ودعاه لزيارة بكركي االحد املايض، ولكنه اعتذر 

ألسباب صحية”.
ويف الس�ياق، أوضح�ت أوس�اط متابع�ة لج�و 
الوزير قرداح�ي أن األخري “يرفض االس�تقالة 
انطالًقا من رفضه ان يكون كبش محرقة وهو 
لم يتع�رّض للمملكة العربية الس�عودية، وهو 
أع�رب مليقات�ي ع�ن انزعاجه م�ن ترصيحات 

بعض الوزراء الذين طالبوا باستقالته”.
وأكد وزي�ر اإلعالم اللبناني ج�ورج قرداحي يف 
عدة مناس�بات لوس�ائل إعالم لبناني�ة، أنه لن 
يس�تقيل.  حي�ث نقل�ت قن�وات تلفزيونية عن 
قرداح�ي قول�ه مليقات�ي »ال أنا سأس�تقيل وال 

حكومتك ستطري«.
كم�ا أك�د وزير اإلع�الم اللبنان�ي، يف حديث مع 
قناة »الجديد«، أن استقالته من الحكومة »غري 

واردة«.
ومؤخ�راً ق�ال وزي�ر اإلع�الم اللبنان�ي جورج 
قرداح�ي لصحيف�ة »الدي�ار« إنه ي�درك تماما 
الخ�ارج  يف  اللبناني�ن  ب�«معان�اة  ويش�عر 
وخوفهم من أي إجراء قد يطالهم ، لكن املسألة 
تحّول�ت اىل مس�ألة كرام�ة وطني�ة«، مضيًفا 
»لس�ُت متمّس�ًكا ال بمنصب وال بوظيفة، لكن 

املسألة تعّدت ذلك اىل الكرامات«.
ويف س�ياق التأكي�دات أكد رئيس تي�ار املردة يف 
لبنان س�ليمان فرنجية وقوفه مع وزير اإلعالم 
ج�ورج قرداح�ي، مضيف�ا ل�ن نق�دم الوزي�ر 
قرداحي »فدية« ألحد، ولن نقبل استقالته ألنه 

لم يخطئ.

وق�ال رئيس تيار امل�ردة س�ليمان فرنجية: إن 
وزير اإلعالم ج�ورج قرداحي »ُظلم وأنا معه«، 
مؤكدا أن�ه »إذا اس�تقالت الحكوم�ة لن نكون 
قادرين عىل تشكيل حكومة قبل نهاية العهد«.

وأضاف » ال أريد أي مكاس�ب من كل ما يجري 
ولن أقبل تقديم جورج قرداحي فدية«، مش�ريا 
إىل أن »قرداحي عرض عيل االستقالة من بعبدا 
أو م�ن بكركي إال أنني رفض�ت فهو لم يرتكب 
أي خط�أ«، مؤك�داً أن�ه »ال نقب�ل بالتعاط�ي 
بدونية مع أي جهة كانت«، مشددا عىل أنه »إذا 

استقال قرداحي أو أُقيل لن نسمي خلفاً له«.
ويرى مراقبون ان ترصيح وزير االعالم اللبناني 
جورج قرداحي حول عبثية حرب اليمن ويجب 
وقفها، لم ييسء اىل الس�عودية، بل ان املش�كلة 
يف السعودية التي تتصيد الهفوات من اجل خلق 
فوىض بلبنان وخاص�ة انها جاءت بعد مجزرة 

حي الطيونة.
واوضح�وا، ان الس�عودية ل�م تنج�ح يف تنفيذ 
مآربها بمجزرة الطيونة بعد دفع سمري جعجع 

الرتكابه�ا، واكدوا انه قب�ل وقوع هذه املجزرة، 
كان هناك تنسيق سعودي ارسائييل بعد وصول 
طائرة ارسائيلي�ة اىل الس�عودية وعقد اجتماع 
للمخاب�رات االرسائيلية الس�عودية، اضافة اىل 

زيارة السفري السعودي يف لبنان لجعجع.
واعت�ربوا ان هدف الس�عودية باث�ارة الزوبعة 
ض�د لبنان هو رضب حزب الله ولكنها فش�لت 
يف مهمته�ا بع�د ان عربت قيادة ح�زب الله عن 

موقفها بشكل واضح من هذا املوضوع.
واك�د محللون، ان هناك خطة ممنهجة بدأت يف 
ترشي�ن 2019، الخراج لبنان من حالة مقاومة 
وحالة س�يادة وحرية واستقالل اىل حالة تبعية 
للكيان االرسائييل وللم�رشوع االكرب الذي يريد 
تغي�ري النظام يف لبنان وجّر الب�الد اىل التطبيع، 
ما جرى يف لبنان من احداث تفجري مرفأ بريوت 
ومج�زرة الطيونة واح�داث اخرى هي من اجل 
خلق من�اخ فتنة بن اللبنانين وتدمري ما تبقى 

من مؤسسات دستورية يف لبنان.
بدوره�م، اعترب مس�ؤولون يف حكومة صنعاء، 

ان وصف وزير االعالم اللبناني جورج قرداحي 
م�ا يحدث يف اليمن كان بش�كل محايد ولم يأت 
بش�كل جديد، والعال�م اجمع يعل�م انها حرب 
عبثية. وقال�وا ان الس�عودية يف موقفها املعلن 
تتدع�ي بانه�ا تريد وقف الح�رب وتتهم انصار 
الله بانها ترفض وقفها، فلماذا تثري ضجة ضد 
دعوة قرداحي حينم�ا دعاهم اىل وقف العدوان 
ع�ىل اليمن، واعت�ربوه توصيف�اً دقيق�اً لحالة 

اليمن.
وثمن�ت صنع�اء موق�ف قرداح�ي ووصفت�ه 
ع�ن  مع�روف  وقال�ت:  الش�جاع،  باملوق�ف 
الس�عودية ان لديها س�لوك اجرام�ي وعدواني 
وتقم�ع اي ص�وت حت�ى ول�و كان س�عودياً، 
كخاشقجي حينما كان مؤيداً ملحمد بن سلمان 
ونّظر الع�دوان عىل اليم�ن، وعندما اختلف مع 

بن سلمان قّطعه باملناشري.
واعت�ربوا ان الغضب الس�عودي من ترصيحات 
قرداحي جاء نتيجة انها تعاني من فشل شديد 
يف اليم�ن، وم�ن ازم�ة داخلي�ة وخارجي�ة عىل 

مس�توى االقليم فهي تخرس عىل كل مستويات 
االحداث باليمن ولبنان والعراق، ولديها فضائح 
بالتزام�ن م�ع اثارته�ا للضج�ة، خاص�ة بعد 
انش�قاق احد القي�ادات عن النظام الس�عودية 

الذي كشف عن املستور.
واضافوا، ان الس�عودية تواجه هزيمة ساحقة 
يف محافظة مأرب وتحاول ان تفرض عضالتها 
ع�ىل حكوم�ة لبن�ان الحديثة لتح�دث انتصاراً 

مزيفاً.
بدوره أكد س�الم زهران ع�ىل أّن »حزب الله لن 
ي�رتك قرداح�ي وحي�ًدا، وإذا أرّص قرداحي عىل 

االستقالة فلن يقبل »حزب الله« أن يستقيل«.
وأوضح زه�ران أّن »بق�اء الحكومة رهن ملدى 
تحّم�ل رئيس�ها للضغط يف األّي�ام املقبلة، الّتي 
ستش�هد املزي�د من الضغ�ط الخليج�ي اتجاه 
لبن�ان«، مؤّك�ًدا أّن »الغض�ب الس�عودي تجاه 
الحكوم�ة ليس بس�بب موقف قرداح�ي، إّنما 
ه�و موقف مبدأي من الحكومة قبل تش�كيلها 

حتى«.

قرداحي صامد صمود اليمن

المراقب العراقي/ متابعة...
أعرب وزير الخارجية اليمني هش�ام 
االع�الم  وزي�ر  قال�ه  م�ا  أن  رشف 
اللبنان�ي يع�رب عن موقف�ه ويحق له 
ذلك كمواطن لبنان�ي عارف بحقائق 
موضوع العدوان ع�ىل اليمن، معتربا 
ان الهدف من ه�ذه الحملة االعالمية 
والدبلوماسية السعودية مع اخواتها 
ه�و املقاوم�ة وس�الح ح�زب الله يف 

لبنان.
س�بب  ع�ىل  تعليق�ه  مع�رض  ويف 
غض�ب ال�دول الخليجي�ة البرتولي�ة 
ويف مقدمتها الس�عودية من ترصيح 
ج�ورج قرداحي، قال وزير الخارجية 
اليمن�ي، إن »العال�م بأجمع�ه يعرف 
وي�درك ب�أن الح�رب العدواني�ة عىل 
اليم�ن ليس�ت س�وى ح�رب ق�ذرة 

وخلق�ت اس�وأ مش�كلة انس�انية يف 
التاري�خ الحديث، وال س�بب او مربر 
لها س�وى توج�ه الس�لطة الحاكمة 
الس�عودية الخض�اع اليم�ن ليك�ون 
تابع�ا لها يف فلك دول التطبيع باس�م 

السالم، واستخدم االخوة يف السعودية 
مربر اعادة الرشعية كعنوان لها امام 

العالم«.
وتابع الوزي�ر اليمني قائال: »ترصيح 
وزي�ر االعالم اللبنان�ي كان متواضعا 

مقارن�ة بحقيقة العدوان الس�عودي 
عىل اليمن وعكس جانبا من الحقيقة 
الت�ي الب�د ان يدركها العال�م ، ولكن 
لتصفي�ة  اس�تخدم  الترصي�ح  ه�ذا 
يعلمها  س�عودية-لبنانية  حس�ابات 
كل سياس�يو لبنان، وه�ذا الترصيح 
قب�ل  الس�عودية  يف  االخ�وة  س�معه 
دخ�ول قرداح�ي الحكوم�ة اللبنانية 
الجديدة ، وبالتايل ه�ذه الزوبعة التي 
العربي�ة  اململك�ة  خلقته�ا حكوم�ة 
السعودية هي محاولة البراز عضالت 
الري�اض وكذل�ك  للظه�ور بق�وة يف 
رؤاه�ا  وف�رض  اللبناني�ة  الس�احة 
والت�ي يف الحقيقة تعت�رب امام العالم 
»تدخل يف ش�أن داخيل والمعنى له يف 
قاموس السياس�ة الدولي�ة والعالقة 

بن الدول«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ىل الرغ�م مما يس�ّمى »قان�ون العدالة 
اإلصالحّي�ة لألطف�ال وحمايته�م من 
س�وء املعامل�ة« الذي صّدق�ه حمد بن 
عي�ى يف 16 فرباي�ر/ ش�باط 2021، 
ال ي�زال األطفال املعتقلون يف س�جون 
النظام البحريني يتعرّضون النتهاكات 

جسيمة وتعذيب قاٍس.
وذكرت الحقوقّية إبتس�ام الصائغ أّن 
معتقل الرأي »السّيد رضا السّيد باقر« 
أعل�ن دخول�ه يف إرضاب ع�ن الطعام 
املفت�وح منذ ي�وم األح�د 31 أكتوبر/ 
بس�بب  وذل�ك   ،2021 األّول  ترشي�ن 
حرمان�ه الع�الج تح�ت إرشاف طب�ي 
متخص�ص، إذ يعاني من مرض جلدّي 
نادر، ووصف ل�ه الطبيب عالًجا وحّدد 
مواعيد متابعة له قبل أكثر من ش�هر، 
ولكن حتى الي�وم لم يصله الدواء، ولم 
يتمكن م�ن لقاء الطبي�ب، واقترصت 
إدارة س�جن الح�وض الج�اف، قس�م 
املحكوم�ن الصغار، ع�ىل عرضه عىل 

طبيب عام يف عيادة السجن.

ونقل�ت الصائ�غ ع�ن الطف�ل املعتقل 
»عيل أحمد خمي�س عيى- 17 عاًما« 
أّن�ه اته�م م�ع زمي�ل ل�ه يف الزنزان�ة 
نفس�ها بطرق بابها، وت�ّم إخراجهما 
منها بش�كل مه�ن، وتعرّضا للش�تم 
واإلهان�ات من مرتزقة إدارة الس�جن، 
ونق�ال إىل غرفة الوكي�ل، حيث تعرّضا 
للتعذيب الجسدي، والتهديد يف أّنه حال 
الش�كوى س�يتم تغلي�ظ عقوباتهما، 
وهو ما س�ّبب حالة من القل�ق لوالدة 
عيل التي طالبت إدارة س�جن الحوض 
الج�اف بمعرف�ة مص�ريه، ولكن دون 

جدوى.

المراقب العراقي/ متابعة...
قررت حكومة »طالبان« حظر التعامل 
أفغانس�تان  يف  األجنبي�ة  بالعم�الت 
واتخ�اذ إج�راءات قانوني�ة ض�د من 
يخال�ف ذل�ك الق�رار، معت�ربة أن ذلك 
يص�ب يف مصلحة االقتص�اد الوطني. 
وبحس�ب بيان لطالبان نرشه املتحدث 
باس�مها ذبيح الله مجاهد عرب تويرت، 
»إعالن اإلمارة اإلس�المية فرض حظر 
كامل عىل اس�تخدام العمالت األجنبية 
يف الدول�ة«، مضيفا »يتطل�ب الوضع 

االقتصادي واملصالح الوطنية يف البالد 
أن يس�تخدم جمي�ع األفغ�ان العملة 
وش�دد  معامل�ة«.  كل  يف  األفغاني�ة 
البيان »توجه اإلمارة اإلسالمية جميع 
املواطن�ن وأصحاب املتاج�ر والتجار 
ورجال األعمال وعام�ة الناس إلجراء 
جمي�ع املعامالت بالعمل�ة املحلية من 
اآلن فصاع�ًدا واالمتناع بش�كل صارم 
ع�ن اس�تخدام العم�الت األجنبي�ة«، 
منوها »استخدام العمالت األجنبية له 

تأثري سلبي عىل اقتصاد البالد«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت إدارة الطاقة األمريكية بانخف�اض مخزونات البنزين يف الواليات املتحدة 

األسبوع املايض إىل أقل مستوى منذ ترشين الثاني 2017.
ويأت�ي انخف�اض مخزونات البنزين، حس�بما نقلته وكالة »روي�رتز« عن إدارة 
معلوم�ات الطاق�ة األمريكي�ة، تزامنا مع ارتف�اع مخزونات النف�ط بواقع 3.3 

مليون برميل األسبوع املايض مقابل توقعات لزيادة 2.2 مليون برميل.

اليمن: هدف السعودية من الحمالت ضد لبنان هو سالح حزب اهلل

المعتقلون الصغار في سجون البحرين 
يتعّرضون للتعذيب وحرمان العالج

طالبان تحظر التعامل بالعمالت 
األجنبية في أفغانستان

مخزونات البنزين األميركية تنخفض 
إلى أقل مستوى منذ 2017
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لماذا هذه الضجة حول تصريحات جورج قرداحي؟!
بقلم/مهدي المولى

كان اله�دف من ه�ذه الترصيحات الت�ي أطلقها  
وزي�ر الثقاف�ة اللبنانية  اإلنس�ان املثقف  جورج 
قرداحي ليس�ت اتهام آلل سعود وآل نهيان وإنما 
نصيح�ة طالب�ا منه�م التوقف عن ه�ذه الحرب 
العبثي�ة كان آل س�عود وآل نهي�ان يعتقدون بما 
يملك�ون م�ن م�ال يمكنه�م رشاء العبي�د وأهل 
الرذيل�ة وبواس�طتهم  يحتل�ون الش�عب اليمني 
ويفرض�ون علي�ه العبودي�ة  والفس�اد لكنه�م 
واجهوا ش�عبا ذو إرادة فوالذي�ة ال تعرف الخوف 
وال املهادن�ة  فواجه�وا رصخة حس�ينية واحدة 
هيه�ات منا الذل�ة والله ل�م ار املوت إال س�عادة 
والحي�اة مع الظاملني إال برما وهك�ذا تمكنوا من 
صد الهجوم وهاهو الش�عب اليمني بدأ بالهجوم  
وبدا أعداء الش�عب اليمني أعداء الحياة آل سعود 

وآل نهيان يستنجدون بأسيادهم آل صهيون.
م�اذا قال وزير الثقافة اللبنانية إنه قال الحقيقة 
ان الحرب طال�ت أكثر مما كنتم تتوقعون وبدأت 

تأكل من جرفكم والنريان التي أش�علتموها بدأت 
تق�رب منك�م بل ب�دأت تلس�عكم واس�تمرارها 
س�تحقركم  وتنهيك�م  له�ذا ادعوك�م اىل وقفها 
فالش�عب اليمن�ي بقي�ادة أنص�ار الل�ه أثبت إنه 

شعب ال يقهر شعب الحكمة والحضارة.
الحقيق�ة إنه لم يدين آل س�عود وآل نهيان وإنما 
حاول ان ينصحهم يرشدهم اىل الطريق الصحيح 
لينقذه�م من حف�رة وقعوا فيها  كلم�ا تمادوا يف 
الحرب كلما غطسوا فيها حتى  تنهيهم وتقربهم 
وه�ذه حقيقة يعرفها حت�ى أصدقائكم بل حتى 
انت�م تعرف�ون به�ا  لك�ن عقليتك�م  الجام�دة 
واعتمادكم عىل أس�يادكم رب البيت األبيض ورب 
الكنيس�ت اإلرسائييل تصور لك�م األمور بصورة 
معكوسة منذ 8 س�نوات وانتم تناطحون صخرة 
حتى أوجعت رؤوسكم  وستكرسها  إذ  ما ركبتم 

عقولكم الخالية من العلم والحكمة.
ف�كل الذي طلبه منكم الس�يد جورج قرداحي ان 
تع�ودوا اىل عقولك�م ان كانت لك�م عقول وتنظر 

لألمورمن ناحية الربح والخس�ارة ال من الناحية 
اإلنس�انية ألنكم ال تمتون لإلنسانية بصلة  فهذه 
الح�رب الت�ي  أش�علتموها  ضد الش�عب اليمني  
تس�تمر حت�ى تنهيك�م  ويخرج الش�عب اليمني 

منترصا وتخرجون منهزمني خارسين.
فالش�عب اليمني بقيادة أنص�ار الله  هدفه ليس 
ص�د الع�دوان ودحره ب�ل أصبح هدف�ه أكرب من 
ذل�ك هدف�ه تحري�ر الجزي�رة  كلهاوأبنائه�ا من 
عبودي�ة آل س�عود الت�ي فرض�ت علي�ه بالق�وة 
بالحديد والس�يف  حيث بدأ تع�اون وتحالف مع 
أبناء الجزيرة األحرار وبني الشعب اليمني وأعلنوا 
الثورة لتحرير الجزيرة وأبنائها وهذه حقيقة بدأ 
آل س�عود يلمس�وها  ملس اليد لهذا بدأ يرصخون  
ويستغيثون طالبني النجدة من أسيادهم أعضاء 
الكنيست اإلرسائييل وبعض أعضاء البيت األبيض 
ويقس�مون بالبيتني إنهم خدم البيتني أي ) البيت 
األبيض والكنيس�ت اإلرسائييل( مؤكدين لهما  ال  

تجدون من يعبدكم  من دوننا.

نع�ود اىل ترصي�ح الس�يد قرداحي  حي�ث انطلق 
م�ن قناعته الخاصة ق�ال ان الح�رب ضد اليمن 
أصبحت عبثية يجب ان تتوقف ال دفاعا عن اليمن 
ولكن محبة بآل سعود وآل نهيان وكان يتمنى ان 
يكون كالمه هذا سببا بإيقاف هذه الحرب املؤذية 

لليمن وآلل سعود وآلل نهيان .
املؤس�ف واملؤل�م ه�و رد رئيس الحكومة الس�يد 
ميقات�ي كان رد املجامل الخائ�ف وهو يعلم دور 
آل س�عود وآل نهيان يف إش�عال الحرب األهلية يف 
لبنان  وتآمرهم الرسي واملعلن عىل ش�عب لبنان 
بتخطيط وتوجيه من إرسائيل ولو دققنا يف الفتن 
والح�روب األهلي�ة يف لبن�ان ال تضح لن�ا بصورة 
واضح�ة ورائها آل س�عود وآل نهيان وس�يدتهم 
إرسائي�ل   كم�ا علي�ك ان تعل�م أن أي مبلغ مايل 
يق�دم من قبلهم يح�رق لبنان يدم�ر لبنان يذبح 
أبن�اء لبنان  ينرش الفس�اد والرذيلة يف لبنان  هذا 
ه�و دور آل س�عود  وآل نهي�ان  يف لبن�ان   ف�أي 
صداق�ة وأي عالقة  هذه التي تربطك بآل س�عود 

و آل نهي�ان  يعني فتح الب�اب لتدمري لبنان وقتل 
أبناء لبنان

لهذا عىل الحكومة اللبنانية ان ال تخاف وال تجامل 
أعداء لبنان فالشعب اللبناني الحر له القدرة عىل 
مواجه�ة أعدائه مهما بلغوا من قوة ونفوذ ألنهم 

عىل باطل ولبنان وقرداحي وحزب الله عىل حق.
أل�ف تحية لج�ورج قرداحي  وملوقفه اإلنس�اني 
الحضاري الذي تحدى الظلم والظالم والوحش�ية 
والفس�اد  املتمث�ل ب�آل س�عود وآل نهي�ان وكل 

العوائل  املحتلة للخليج والجزيرة.

بقلم/أليف صباغ
حني يصبح ترصيح إنس�انّي لش�خصية إعالمية رصينة، 
مثل ج�ورج قرداحي، أو الترصيح بكلم�ة حق، نادت بها 
كل الرشائع اإلنسانية، س�بباً، أو ذريعة ألزمة دبلوماسية 
خط�رية ب�ني دولت�ني، ُيف�رض أن مواطنيهما أبن�اء أمة 
واح�دة، تكون األم�ة يف خطر. وحني تنضّم دول ش�قيقة 
أخ�رى، وإن كانت مرَغمة، أو كأنها مرَغمة، إىل اإلجراءات 
العقابي�ة ذاته�ا، ض�د دولة ذل�ك اإلعالمي الحّر وش�عبه، 
يكون الخطر أكرب. وإن صح خرب أن »دولة« ثالثة معادية 
ل�كل األش�قاء هي الت�ي تعط�ي األوام�ر، أو التوجيهات، 
أو »النصائ�ح«، باتخ�اذ ه�ذه اإلجراءات، تك�ون األخطار 
مأس�اوية. وحني تك�ون »الدولة« املس�تفيدة من كل هذه 
اإلج�راءات والرصاع�ات بني األش�قاء، أو الذي�ن ُيفرض 
أنهم أش�قاء، ه�ي »دول�ة« معادي�ة ومغتِصب�ة لحقوق 
األم�ة وأراضيه�ا ومقدس�اتها، ديَدُنه�ا قت�ل أبن�اء األمة 

واستعبادهم، تكون املأساة مضاَعفة. 
وتتضاع�ف املأس�اة ألف م�رة حني يكون بع�ض الُحّكام، 
»األش�قاء«، رشكاء يف القتل والتدمري، ومروِّجني للعبودية 

والتبعية لألعداء واملغتصبني لشعوبهم وأمتهم. 

هذه هي حال العرب واملس�لمني، أبناء »خ�ري أمة أُْخرِجت 
للن�اس«! وح�ني يتقاتل الع�رب فيما بينه�م، أو يتخاصم 
املسلمون ويقتلون بعضهم بعضاً، بسالح أجنبي وبتوجيه 
العدو املشرك ورعايته، ال نستطيع أن نسمي ذلك »ربيعاً« 

عربياً، بل هو »املحرقة العربية اإلسالمية«، يف حد ذاتها.
من�ذ ان أعل�ن ترام�ب صفقت�ه املعروفة باس�م »صفقة 
القرن«، والس�الَم املسّمى »الس�الَم اإلبراهيمي«، أكدنا أن 
ذلك لم يكن ليحدث لوال َسَكراُت املحرقة العربية، ودخانها 
الذي ُيعمي األبصار والبصرية، عىل حد سواء. وإن استمرار 
اس�تثارة الغرائز والعصبي�ات، وتغييب العقل، ال بد من أن 

يؤدي إىل حالة قد ال تكون العودة منها إالّ بمصائب أكرب.
من�ذ أن أعلن ترامب ونتنياهو وح�كام اإلمارات والبحرين 
واملغرب والس�ودان، »الس�الم اإلبراهيمي«، أعلنوا أيضاً أن 
»الديان�ة اإلبراهيمي�ة« هي »ديانة التس�امح واملس�اواة« 
ب�ني أبناء الديان�ات التوحيدية الثالث، اإلس�الم واليهودية 
واملسيحية، كما يّدعون، كأنها هي املذهب البديل للمذهب 

»الداعيش« الدموي. 
لي�س هذا فحس�ب، ب�ل قلنا ونبهن�ا أيضاً إىل أن »الس�الم 
اإلبراهيم�ي« ال يعني س�الماً وطمأنينة وأمان�ًا، بل يعني 

تحالفاً جديداً من أجل الحرب والعدوان عىل األشقاء، ونهب 
خريات الش�عوب، اس�تمراراً للنهب الذي يتّم منذ قرن من 
الزمان. وهو تحالفات اقتصادية وسياس�ية وعس�كرية، 
ضد كل من يرفض العبودية ونهج التبعية للسيد األمريكي 
الصهيون�ي يف املنطقة. هو تحالف ضد كلمة الله الذي دعا 

إىل الحرية والحق والسالم بني اإلنسان وأخيه.
واألنكى من ذلك أن الجهات التي شاركت يف هذه املناورات 
هي األسلحة الجوية لثماني دول يف املنطقة وحوض البحر 
املتوس�ط وآلخرين، وبينه�ا »إرسائي�ل« واإلمارات ومرص 
واألردن، باإلضافة إىل فرنس�ا وبريطاني�ا والهند، وبقيادة 
واح�دة هي القي�ادة املركزي�ة للقوات املس�لحة األمريكية 
يف ال�رشق األوس�ط، والت�ي ُضّم�ت إليها »إرسائي�ل« بعد 
اتفاقيات »الس�الم اإلبراهيمي«. فمن هو العدو املشرك يف 
هذه املناورات يا ترى؟ من هو العدو املشرك ل�«إرسائيل« 
ومرص واإلمارات واألردن؟ وهل س�تنضّم إىل هذا التحالف 
دوٌل عربي�ة أخ�رى يف املس�تقبل؟ وكي�ف أصب�ح املحت�ل 
اإلرسائييل ألرض فلس�طني رشي�كاً وحليفاً عس�كرياً ملن 

يّدعون أنهم يريدون تحرير فلسطني؟
ل�م يكتِف ه�ؤالء باملن�اورات الجوية العس�كرية هذه، بل 

قام�ت طائرات حربية تابعة لالحتالل اإلرسائييل وطائرات 
حربي�ة أردنية ومرصية وس�عودية وبحريني�ة، يوم األحد 
األخ�ري، بمرافق�ة القاذفة األمريكي�ة »«1B Lancer-B يف 
جولة اس�تعراضية واستفزازية اس�تمرت خمس ساعات 
متواصلة، فوق مناطق اسراتيجية يف الرشق األوسط، من 
قناة الس�ويس والبحر األحمر ومضيق ب�اب املندب، حتى 
خليج ُعَم�ان ومضيق هرمز. وكان هدفه�ا هو تأكيد هذا 
التحالف العربي مع »إرسائيل« ضد إيران، برعاية أمريكية، 
وتأكيد القبول العربي لوصول الحدود األمنية ل�«إرسائيل« 
إىل مي�اه الخلي�ج وبح�ر الع�رب، وه�ذا ما خّطط ل�ه آباء 
الحرك�ة الصهيونية من�ذ عقود مضت، حت�ى جاء حكام 

العرب هؤالء ليحققوا لهم حلمهم.
ل�م يك�ن كل ه�ذا ليح�دث ل�وال الطمأنينة التي تعيش�ها 
»إرسائي�ل« ج�رّاّء قب�ول الح�كام الع�رب َتَبِعيَّ�َة دوله�م 
وجيوش�ها، وهيمنة »إرسائيل« عىل املنطقة، بديالً أو نائباً 
عن الس�يد األمريكي. من هنا، ال بّد من أن نذّكر بالظروف 
التي تس�مح للحرك�ة الصهيونية، متمّثل�ًة ب�«إرسائيل«، 
برعاي�ة اس�تعمارية، بتحقي�ق اس�راتيجيتها. ويمك�ن 

اختصار هذه الرشوط فيما ييل:
1(  إبق�اء ال�رشق األوس�ط يف حالة ن�زاع وتوت�ر دائمني، 
ب�ني العرب أنفس�هم، وبني العرب وغريهم من املس�لمني، 
وبال�ذات إي�ران، وبني الح�كام العرب وش�عوبهم. وتبقى 
املنطق�ة تحت تهدي�د الحرب، أو الث�ورات، التي تهّدد هذه 
األنظم�ة العميلة. وهذا ما يضمن بق�اء الحكام الرجعيِّني 

تحت التهديد والحاجة إىل الحماية األمريكية اإلرسائيلية.
2(  الح�رب الدائم�ة عىل الوع�ي من خالل تجنيد وس�ائل 
اإلع�الم املتع�ددة لخدم�ة ه�ذا التحالف، تحت مس�ميات 
ناعمة، تتبدل أسماؤها بني الحني واآلخر، ويمكنها تضليل 

الشعوب. 
3(  استمرار التوتر املذهبي خدمة للتحالف مع »إرسائيل«، 
سياس�ياً وأمنياً، واس�تمرار العمل يف كل األشكال من أجل 
دق كل إس�فني ممكن بني حزب الله والحاضنة الش�عبية 
اللبنانية، أو م�ا يوصف باملثلث الذهبي، املقاومة والجيش 
والش�عب، مع ضمان اس�تمرار االنقس�ام الفلس�طيني، 
وس�يطرة الفس�اد والفاسدين لضمان اس�تمرار التنسيق 

األمني.
4(  توثي�ق العالقات االقتصادية والسياس�ية واألمنية بني 
»إرسائي�ل« ودول الخليج املطبِّعة، م�ع إرصار »إرسائيل« 
ع�ىل إلغ�اء الحقوق الفلس�طينية املرشوع�ة حتى تصبح 

مصلحة الحكام املطبِّعني من مصلحة املحتل اإلرسائييل.
5(  اس�تمرار املناورات العس�كرية املش�ركة، حتى يعتاد 
الوع�ي العرب�ي، رس�مياً وش�عبياً، ع�ىل ه�ذه الرشاك�ة، 

واعتمادها واقعاً غري قابل للتغيري.
هك�ذا، تضم�ن »إرسائي�ل« هيمنته�ا ونفوذه�ا، وتبق�ى 
وس�ائل اإلعالم العربية املموَّلة من البرودوالر تحرّض ضد 
»النفوذ« اإليراني و«نفوذ« حزب الله والحوثيني وس�وريا. 
وال أح�د يف ه�ذه القنوات اإلعالمي�ة يتحّدث ع�ن الهيمنة 
اإلرسائيلي�ة يف ال�رشق األوس�ط، ونفوذه�ا يف أفريقيا من 
خالل مس�اعدة الحّكام العرب، ووص�ول نفوذها إىل الهند 

وأمريكا الالتينية وأوكرانيا وأذربيجان. 

 

اص�در الربمل�ان الركي للدول�ة الجائرة عىل ش�مالنا الجريح  يوم 
الثالث�اء املايض قرار مس�تهرا جديدا يفوض الس�لطان العثماني 
الجديد بتمديد وجود قواته العسكرية يف العراق ملدة عامني جديدين 
يف اش�ارة واضحة إلنتهاء مدة املئة عام التي اقرتها معاهدة لوزان 

بني البلدين املحتلني الرايض العراق تركيا وبريطانيا عام 1923 . 
وانتظرنا اس�بوعا كامال ونحن نرقب صوتا أو بيانا او همس�ا او 
اشارة من حكومتنا التي يرأسها  صديق السلطان اردوغان اىل حد 
تعديل ياقته املقلوبة امام شاش�ات الفضائي�ات العربية والركية 
والعاملية يف مشهد مخز يكشف عن ما ال يستوعبه املقال من نظرة 
دوني�ة ذكرتنا باألس�لوب الالأخالقي الذي انتهجه ذات الس�لطان 
الصدي�ق م�ع رئيس الحكومة العراقية  األس�بق يف رده عىل رفض 

االستهتار  . 
وألنن�ا النريد ملقالنا املحزون ه�ذا ان يطول فتمل�ه العيون دعونا 
نس�أل ون�دري اننا س�نظل بالمجيب ول�و انتظرن�ا مابني املرشق 

واملغيب وتركنا املساء عليال دون مراجعة الطبيب.
ملاذا يصمت الكاظمي وحكومته وساس�ة البل�د وقادته وجمهور 
االعالمي�ني واملدوني�ني والناش�طني ع�ن كل االنته�اكات الركية 
للع�راق ابت�داءا من تاريخهم االس�ود ع�رب قرون مدي�دة وانتهاء 

بأيامنا وسلوكياتنا البليدة؟
 مل�اذا اليب�ادر الع�راق اىل تجديد ش�كاواه اىل مجلس االم�ن الدويل 
واالم�م املتح�دة مطالب�ا بتنفيذ ق�رار الربمل�ان العراق�ي القايض 
باخ�راج كافة الق�وات االجنبية م�ن الع�راق؟ واذا كانت حجتهم 
ه�ي وجود قوات املعارضة العس�كرية الكردي�ة املعروفة  بالببكة 
فلماذا اليتم التفاهم م�ع صديقهم الكردي الذي منحهم من نفط 
العراقيني مئات ماليني الرباميل دون ان يرى العرب والكرد والشبك 
والركمان والصابئة واملسيح ومن فاتني ذكرهم من الوان الطيف 

املسحوق  دوالرا واحدا منها لحد االن ؟  
يب�دو ان اردوغ�ان الس�لطان يس�تثمر جي�دا يف الع�راق ويخطط 
الستكمال خطة االحتالل معوال يف ذلك عىل مرشوع الدولة الفاشلة 
الت�ي رس�مها اصدقاؤه االمري�كان يف ب�الد الزعماء املتقاس�مني 
املغان�م واملكاس�ب والذين لم يحرك احد منهم ش�فتيه او اصابعه 
ليطلق حرفا رافضا او منددا او مس�تنكرا او مس�تهجناً وهو يرى 
الع�راق يتحول اىل مكب للنفايات الركي�ة التي تنترش راياتها عىل 
غطاء لعبة التكتك التي تغص بها ش�وارع املدن املنسية تعبريا عن 

االيمان بالحرية .
اع�رف ان كالم�ي الينف�ع وان الحكومة التقن�ع ، لكني اعول عىل 
هم�ة الرجال املقاومني يف تحرير بالدي م�ن نري املحتلني وهذا هو 
املص�ري الحتمي ألمة هزمت االحتالل وس�حقت داع�ش وما زالت 
جراحها تنزف بس�بب اصدقاء الحاكم�ني . والحولوالقوة اال بالله 

العيل العظيم.

االحتالل التركي 
والصمت الحكومي

بقلم/  محمود الربيعي 

لماذا تسعى الّسعودية للتفجير في لبنان ؟

بقلم/قاسم عز الدين
بكلم�ة رجل حّر الضمري، زعزع جورج قرداحي 
جبالً هش�ًا م�ن التزيي�ف وأضالي�ل االنحطاط 
اإلعالم�ي والثق�ايف ال�ذي اعتمدت�ه الس�عودية 
لهندَم�ة جرائمه�ا يف اليم�ن واملنطق�ة، لك�ن 
السعودية رأت الرأي الحّر صاروخاً يعّزز سواعد 
الجيش واللجان لهزيم�ة العدوان، ويدعم رؤية 
ح�زب الله الذي ت�راه العقل املدّب�ر لدحر عرش 

الطغيان.
تباين ابن سلمان وبايدن

الرئيس األمريكي يتخذ يف اس�راتيجية التخريب 
س�الحاً  الديموقراط�ي«  »املس�ار  والهيمن�ة 
ماضي�اً لتدم�ري الدول واملجتمع�ات، عرب فرض 
وصاية سياس�ية عىل »س�لطة منتخَبة« تسّخر 
املؤسس�ات التنفيذية ملواجهة املقاومة، وتنحو 
إىل »الس�الم« مع »إرسائيل« تحت إرشاف الدول 

الغربية ومؤسساتها.
ويف هذا السياق، تراهن اإلدارة األمريكية وإدارة 
ماك�رون ع�ىل االنتخاب�ات اللبنانية لالس�تيالء 
عىل قرارات مجلس النواب ورئاسة الجمهورية 
والحكوم�ة باالنخراط يف الح�رب األمريكية ضد 
املقاوم�ة، اعتماداً عىل دعم وص�ول األتباع من 

السياسيني املستلَبني واملنظمات غري الحكومية 
إىل الس�لطة املقبلَة »لتحرير الدولة من االحتالل 

اإليراني«.
 - األمريك�ي  »الديمقراط�ي«  الس�يناريو  ه�ذا 
الفرن�ي يتباي�ن م�ع عقلية ابن س�لمان الذي 
ال ي�زال يعّول عىل عودة ترام�ب وإعادة »أقىص 
العقوب�ات« واملواجه�ة األمني�ة املب�ارشة ع�رب 
ال�وكالء، لتش�ييد إمرباطوري�ة إرسائيلي�ة تجّر 

بمعّيتها األفخاذ وأبناء العمومة يف الخليج.
اب�ن س�لمان ال ي�رى »الس�يناريو« األمريكي يف 
لبن�ان ممكناً ع�ىل املدى القريب ال�ذي تحتاجه 
السعودية للملمة اندحارها يف اليمن واملحافظة 
عىل »هيبته�ا« يف املنطقة، فهو متيّقن بتجربته 
منذ رعاية »اتف�اق الطائف« يف العام 1989 من 
أن الس�لطة يف لبن�ان، أي�اً كان داعموها، تبقى 
أس�رية مع�ادالت وتوازنات سياس�ية وطائفية 
داخلي�ة. فض�اًل عن ذل�ك، يمت�ّد أف�ق املراهنة 
املتوّس�ط  املدي�ني  إىل  الفرنس�ية   - األمريكي�ة 
والبعي�د، بموازاة عملية طويلة لتكريس فعالية 
الس�الح االقتص�ادي تحت وصاي�ة البنك الدويل 

ومؤسسات »الدول املانحة«.
وال يمل�ك ابن س�لمان نعمة الوق�ت لفك الحبل 

املش�دود عىل خن�اق الس�عودية يف اليم�ن. وما 
يؤّرق�ه يف لبنان ع�ىل املدى القري�ب، هو غروب 
ش�مس الس�عودية عن بلد بات »االستثمار فيه 

غري مج�ٍد«، بحس�ب تعبري ابن فرح�ان، فحني 
ُتمس�ك أمريكا وفرنسا األمور بيدها مبارشة، ال 

تسلّم رشف الوكالة للسعودية.

الس�عودية الت�ي ظلّ�ت تعّض عىل ج�رح »عدم 
جدوى االس�تثمار« باس�تمرار دع�م جماعاتها 
)الحري�ري، جنبالط، ش�تات 14 آذار...(، قلبت 
ظه�ر املجّن م�ع دخ�ول إيمانويل ماك�رون إىل 
لبنان بدعم أمريكي وأوروبي إثر جريمة انفجار 
املرفأ. عىل طري�ق »املس�ار الديمقراطي« الذي 
تأخذ به إدارات بايدن وماكرون، تلجأ مؤّسسات 
ال�دول الغربي�ة إىل املنظم�ات غ�ري الحكومية، 
وإىل توظي�ف القضاء اللبنان�ي لخوض معركة 
سياس�ية بتحمي�ل ح�زب الل�ه أوزار الدول�ة- 

املزرعة املهرئة.
عىل خالف هذا املس�ار، جهَد ابن سلمان إلغراق 
لبن�ان بالف�وىض، بمن�ع تأليف حكومة س�عد 
الحري�ري ورف�ع الغط�اء ع�ن حكوم�ة نجيب 
الجماع�ات  م�ن  البس�اط  فس�حب  ميقات�ي، 
الس�عودية التقليدي�ة، مصّوب�اً ع�ىل املقارب�ة 
األمريكية – الفرنسية، لكنه نقل »االستثمار« إىل 
امليليشيات الفاشية )سمري جعجع، الجماعات 
الوهابي�ة املس�لّحة...(، أم�اًل بتفج�ريات أمنية 
وطائفية، إلغراق املقاومة يف املستنقع اللبناني. 
ويف ه�ذا اإلط�ار، يخّط ابن س�لمان طريقه مع 
»إرسائيل« واإلمارات للمشاغبة عىل إدارة بايدن 

يف الس�ودان بدعم االنقالب العسكري. وقد تمتد 
املشاغبة إىل العراق ومناطق أخرى.

بني إدارة األزمة وحلّها
يصيب حزب الله يف لبنان نصيباً وافراً من أوزار 
دولة مهرئة ينخرها الفس�اد والتسّيب، نتيجة 
حرص�ه عىل أولوّية درء الفتن�ة واملحافظة عىل 
الس�لم األه�يل الب�ارد والس�اخن. الدول�ة التي 
أعادت الس�عودية بناءها يف اتفاق الطائف نحو 
»االنفت�اح« والوصاي�ة يف مؤتم�رات باري�س، 
خرّب�ت املجتم�ع اللبنان�ي واإلدارات الحكومية 

والحياة السياسية بالتسّوس.
الديموقراط�ي«  »باملس�ار  األزم�ة  إدارة  ب�ني 
والتخري�ب  والتفج�ري  والفرن�ي  األمريك�ي 
الس�عودي، ي�يء انتص�ار اليمن خي�اراً آخر 
للخ�روج م�ن مس�تنقع إدارة األزمات اآلس�ن 

باتجاه حلّها من جذورها.
ال ينترص ثوار اليمن بالحرب العسكرية وحدها، 
إنما ينت�رصون بالحرب السياس�ية التي تغذّي 
الح�رب القتالية، فق�د حّررت الث�ورة الطاقات 
الش�عبية م�ن أرس الوصاي�ة االقتصادي�ة ضد 
»الجرع�ة«، وحّررته�ا م�ن الخض�وع لوصاية 

»املجتمع الدويل« ضد ما سّماه »الرشعية«.

القّشة التي قصمت ظهر البعير السعودي، أضافها جورج قرداحي بفضح عورة جحافل من اإلعالميين 
والسياسيين ورجال الدين و«المثقفين«... الذين يسّبحون بمكرمة العطاءات السعودية- اإلماراتية على السمع 

واإلذعان لرنين الدنانير.

هكذا تضمن »إسرائيل« هيمنتها ونفوذها
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المراقب العراقي/ القسم الرياضي
يخوض النف�ط مباراته اليوم امام ضيف�ه الديوانية 

ضم�ن مباري�ات الجولة الثامنة م�ن الدوري 
املمت�از وه�و يس�عى لتأكي�د صحوت�ه 

االخ�رة وذل�ك بعد ان حق�ق الفوز يف 
الجول�ة املاضية ع�ى فريق النجف 

بع�د ان عان�ى من سلس�لة من 
التعادالت يف اول خمس جوالت 
م�ن ال�دوري املمت�از ومن ثم 
فري�ق  ام�ام  هزيم�ة  تلق�ى 
الرشط�ة ولك�ن ع�اد وصحح 
مس�اره يف يف الجول�ة املاضية 
بف�وزه ع�ى النجف ويس�تعد 
الي�وم  الديواني�ة   ملواجه�ة 

الخميس.
جمع�ة الثام�ر املتحدث بأس�م 

فري�ق النفط اك�د »للمراقب العراقي« اس�تعداد الفريق 
له�ذه املباراة حيث قال ان الفوز األخر عى 
النجف ش�كل دفعة إيجابية وخاصة ان 
الفريق ب�دأ الدور بداي�ة غر موفقة 
ول�م تك�ن بمس�توى الطم�وح« 
ب�دأ  »الفري�ق  ان  اىل  مش�را 
واالس�تقرار  بالتط�ور 
اإليجابية  النتائج  وتحقيق 
والالعب�ن يف حالة بدنية 
جيدة والفريق متماس�ك 
اكثر م�ن أي وقت مىض 
يف  الفري�ق  وطم�وح 
مباراة اليوم هو تحقيق 
ثالث نقاط إضافية لتزيد 
من رصيدنا وتقربنا من 

فرق املقدمة«.

وتابع »ان من ابرز األس�باب التي أدت اىل تعادل الفريق 
يف املباري�ات الخمس األوىل هي لعنة اإلصابة التي طالت 
الفري�ق من�ذ مرحل�ة االع�داد واس�تمرت اىل انطالق�ة 
الدوري« منوها اىل ان مباراة اليوم س�يقدم فيها الفريق 

مستوى جيد من اجل حسم مصر النقاط الثالث«.
وكان�ت لجن�ة املس�ابقات يف اتح�اد الكرة كش�فت عن 
موعد ومكان ووقت مباريات الجولة الثامنة من الدوري 
املمتاز لكرة القدم، املقرر انطالقها اليوم الخميس وغداً 

الجمعة.
وبحس�ب لجنة املسابقات، س�تقام ست مباريات اليوم 
الخميس  أربعة منها يف الس�اعة الثانية والنصف ظهراً، 
حي�ث يضيف ملع�ب أحم�د رايض مباراة فري�ق الكرخ 
وضيفه فريق س�امراء، بينما يالقي فري�ق أمانة بغداد 
عى ملعب�ه ضيفه فريق الصناعة، ويواجه فريق النفط 
عى ملعبه ضيفه فري�ق الديوانية، وعى ملعب الفيحاء 

بالبرصة يواجه فريق امليناء ضيفه فريق القاسم.

ويف الس�اعة الخامس�ة عرصاً من اليوم، ستقام مباراة 
واحدة ع�ى ملعب الش�عب الدويل تجمع فري�ق الزوراء 
وضيفه فريق أربيل، ويف الس�اعة السابعة والربع مساًء 
س�تقام عى ملعب النجف ال�دويل ديربي املحافظة الذي 

يجمع فريقا نفط الوسط والنجف .
وتتواصل منافس�ات الجولة الثامن�ة غداً الجمعة، حيث 
تق�ام أرب�ع مواجه�ات، اثنان منه�ا يف الس�اعة الثانية 
والنصف ظهراً، حيث سيكون ملعب السليمانية مرسحاً 
ملباراة فريق نوروز وضيفه نفط ميسان، يف حن يضيف 

فريق زاخو عى ملعبه فريق الطلبة.
وتق�ام مب�اراة واحدة يف الس�اعة الخامس�ة عرصاً عى 
ملع�ب الفيح�اء بالب�رصة، حي�ث يلتق�ي فريق�ا نفط 
البرصة وضيف�ه فريق الكهرباء، وأخ�راً يضيف ملعب 
الش�عب الدويل ديربي العراق بن فريقي الرشطة والقوة 
الجوي�ة، يف خت�ام مواجه�ات الجولة الثامن�ة، وذلك يف 

الساعة السابعة والنصف مساًء.

ب وَصع�ب تنفيذُه وط�ال فإّن له  برنامج�ك االنتخاب�ي مهما تش�عَّ
مواعيد وآجال يا درجال.. إلصالح منظومة نخرها الفس�اد ودّمرها 

الجهل فأصبحْت كعاجٍز يشكو املرض العضال..!
مع وضع »ح�رب« انتخابات اتحاد القدم العراق�ي أوزارها، ونهاية 
رصاع الك�رايس ال�ذي ي�كاد يك�ون عش�قها مركبة نق�ص مالزمة 
للش�خصية العربي�ة عامة والعراقية خاصة م�ن دون مراعاة لتوفر 
املعاي�ر الالزم�ة إلش�غالها يف م�ن يس�عون محموم�ن للظفر بها 
وبمغانمها، لم نعد نس�مع شيئاً عن الربنامج االنتخابي الذي طرحه 
عدنان درج�ال رئيس االتحاد واألحّب اىل قلوبن�ا أن نصفه بالكابتن 
بعد أن أخذت املناصب الرسمية الكثر من محبة الجمهور لشاغليها 

يف مختلف القطاعات.
وبداي�ة، فالربامج االنتخابي�ة للهيئات الرياضية أق�رب ما تكون اىل 
اتف�اق والت�زام مهن�ي وأخالقي بن املرّش�ح من جهة وب�ن الهيئة 
العامة من جه�ة أخرى، يتضّمن هذا االتف�اق تحقيق أهداف ضمن 
السياس�ة العامة لالتح�اد التي يضع النظام األس�اس األطر العامة 
له�ا، والت�ي يكون التوّج�ه العام له�ا تنمية وتطوي�ر الرياضة التي 
ترعاه�ا تلك الهيئة الرياضية وه�ذه األهداف يجب أن تكون واضحة 
ومرن�ة وواقعية وقابلة للقياس فضالً عن تحديد تنفيذها بس�قوف 

زمنية.
هذه االش�راطات يف أهداف الربنامج االنتخاب�ي توفر القدرة للهيئة 
العامة ملتابعة مراحل تنفيذ الربنامج خالل الس�نوات األربع من تويّل 

اإلدارة املُنتخبة لتقّوم أدائها إن لزم األمر.
وه�ذه الثقاف�ة أي ثقافة دراس�ة ونيل الثق�ة للربنام�ج االنتخابي 
تكاد تكون ش�به معدومة يف وس�طنا الريايض ورّبم�ا تكون نتيجة 
حداثة عهدنا بمفاهي�م الديمقراطية واآلليات التي تضمن تطبيقها 
بش�كل صحي�ح بعيداً ع�ن آلي�ات الجهلة والفاس�دين الت�ي تعتمد 
الوع�ود واألكاذي�ب وأحياناً يبل�غ الجهل مبلغه عن�د بعضهم ليصل 

ح��������ّد القَسم.
وم�ن خ�الل متابعت�ه وتدقي�ق الربنامج 
االنتخاب�ي ملجلس االتح�اد الجديد املتمّثل 
يشخص رئيس�ه، فأغلب محاوره اتسمت 
النس�بية مقارنة  بالش�مولية والواقعي�ة 
بربام�ج املرّش�حن يف ال�دورات الس�ابقة 
التي كان يقت�رص بعضها عى أهداف غر 

مدروسة أو هامشية.
وبرغم هذه الشمولية إال أن آليات تطبيقه 

غر واضحة وبعضها صعبة إن لم تكن مس�تحيلة التطبيق بس�بب 
معوّق�ات كبرة منها ع�دم ُنض�ج الترشيعات القانوني�ة الرياضية 
العراقية وعدم مواكبتها للقفزات املتس�ارعة يف تنظيم عمل الهيئات 

الرياضية ومنها االتحادات.
ولع�ّل أبرز تل�ك املعوّق�ات وقد تك�ون أصعبه�ا ما تضمن�ه املحور 
الس�ادس من الربنامج والخاص باألندية الرياضية والذي بّن خطة 
مجل�س االتحاد لتأس�يس رابط�ة األندي�ة املحرفة واعتم�اد نظام 
أس�ايس لها فض�اًل عن اط�الق دوري للمحرف�ن بدءاً من املوس�م 

الريايض 2023-2022.
لكن ما هو الس�ند القانوني لتأس�يس هذه الرابطة؟ وكيف ستمنح 
الش�خصية املعنوية واالس�تقالل املايل الالزم لها ملمارسة انشطتها؟ 
فقان�ون االتحادات الرياضي�ة لم يخّول االتحادات منح الش�خصية 

املعنوية للروابط األعضاء فيه
وامتالك الشخصية املعنوية أمر جوهري الستحداث مثل هكذا رابطة 
ألنها ستدخل يف التزامات قانونية ومالية مستقبالً من خالل تمثيلها 
لألندي�ة يف إبرام العق�ود التجارية ومنها عقود النق�ل التلفازي التي 

نرى ونسمع كل فرة اعراضاً ألحد األندية عى عدم نقل مبارياته!
إّن عرضن�ا للمث�ال أعاله ملا تضّمنه الربنام�ج االنتخابي لالتحاد هو 
غي�ض م�ن من في�ض مش�اكل ومعّوقات تحت�اج دراس�ة وتدقيق 
م�ن اصحاب الش�أن يف إدارة االتح�اد وهيئته العام�ة وتحتاج وفقاً 
لوجه�ة نظرنا املتواضعة اىل عقد لقاءات وورش عمل واالس�تئناس 
ب�آراء املختّصن لبلورة تجربة نوعية كروية من خالل إنش�اء رابطة 
لألندية املحرفة، وهذا التوّجه طموح جداً، وسيكون له األثر الفاعل 
يف تطوير مس�توى فرقنا ورفع مه�ارات العبينا وتنمي�ة إمكانيات 
مدربين�ا، وبالت�ايل س�يكون ل�ه األث�ر اإليجابي عى مس�توى فرقنا 

الكروية الوطنية.

برنامج درجال

حسين جبار

الثامر يؤكد جاهزية النفط لمواصلة صحوته 
وتجاوز الديوانية اليوم

أعل�ن املدرب حس�ن احمد، توصل�ه اىل اتفاق م�ع ادارة امليناء 
لقيادة فريقها الكروي خلفا للمدرب قيص منر.

وق�ال احمد إن�ه »توجه اىل الب�رصة لالتفاق عى بن�ود العقد«، 
مضيفا أنه »اتفق مع االدارة عى أنه غر ملزم بنتائج املرحلة االوىل 

وسيكون مسؤوال عن النتائج باملرحلة الثانية بعد اختياره 
لالعبن من انتقائه يف االنتقاالت الشتوية«.

وتابع، أن�ه »اتفق مع االدارة عى عدم قيادة 
الفري�ق يف املب�اراة املقبل�ة ام�ام ضيفه 

الي�وم  الثامن�ة  الجول�ة  يف  القاس�م 
الخميس ».

ويحت�ل فري�ق ن�ادي املين�اء 
يف  ع�رش  التاس�ع  املرك�ز 
ترتيب فرق الدوري املمتاز، 

بعد الجولة السابعة.

ق�ررت الهيئة اإلدارية لن�ادي الرشطة 
فس�خ عقد مدرب فريقها لكرة السلة، 
وتس�مية آخر ب�دالً عنه، بع�د النتائج 
أول جولت�ن م�ن  املخيب�ة لآلم�ال يف 

الدوري املمتاز.
وقال املنس�ق اإلعالمي لنادي الرشطة، 
حسن الخرس�اني، إن »الهيئة اإلدارية 
عق�دت اجتماع�اً اس�تثنائياً ملناقش�ة 
واق�ع فري�ق ك�رة الس�لة املش�ارك يف 
ال�دوري املمت�از بع�د ظه�وره املخيب 
لآلم�ال يف الجولت�ن األوىل والثانية من 

املسابقة«.

وب�ن أن »االجتماع االس�تثنائي خلص 
إىل س�تة ق�رارات، وه�ي فس�خ عق�د 
مدرب فريق كرة الس�لة محمد فاضل، 
وتس�مية عيل فرح�ان مدرب�اً للفريق، 
وتسمية رافد عبد الحسن مديراً إدارياً 
للفريق، وعباس خضر مستشاراً فنياً 
للفري�ق، واإلرساع بإج�راءات وص�ول 
الالعب املحرف، وفرض غرامات مالية 

عى الالعبن«.
وكان فريق نادي الرشطة لكرة السلة، 
قد تعرض لخس�ارة غ�ر متوقعة امام 

فريق الحلة بنتيجة 80-75 نقطة.

أك�د املدرب املس�اعد ألمانة بغداد وس�ام طالب 
أن فريقه س�رفع ش�عار التعويض يف مواجهة 
الصناعة املقررة اليوم لحساب الجولة السابعة 

من الدوري املمتاز.
وق�ال طالب: »الفريق ع�ازم عى التعويض بعد 
أن كان الحظ ضدنا يف املباراة املاضية أمام القوة 
الجوية وتلقت شباكنا هدفا يف الدقيقة األخرة، 
وبالت�ايل الفري�ق مطال�ب بالف�وز يف مواجه�ة 

الصناعة من أجل التقدم يف الئحة الرتيب«.
وب�ن: »الفريق دفع ثم�ن اإلصاب�ات املتكررة، 
ففي كل مب�اراة نفتقد لجه�ود ثالثة العبن أو 

أكثر وبالتايل الغيابات أثرت علينا، لكن علينا أن 
نواجه واقع الحال ونرك�ز عى املباريات املقبلة 

وعى نقاطها«.
وأش�ار إىل أن فري�ق الصناع�ة مبه�م لألندي�ة 
األخرى كون�ه تأهل حديثا للدوري املمتاز، الفتا 
إىل أنه�م ش�اهدوا مباريات�ه وش�خصوا بعض 

النقاط املهمة التي يركز عليها املنافس.
يذكر أن أمانة بغداد أعلن انتهاء موسم محرفه 
النيجري صامويل ايكو بس�بب إصابته بقطع 

يف الرباط الصليبي.

أعلن�ت إدارة ن�ادي الطلبة، إطفاء دي�ون النادي مع 
الالعبن واملدربن الذين لهم مس�تحقات مالية بذمة 
النادي. وقال وصفي كريم امن رس النادي إن »االدارة 
أنهت كل التزاماته�ا املالية مع العبن ومدربن كانوا 

يطلبون النادي يف عقود مع االدارة السابقة«.
واوضح ان »االدارة عملت جاهدة وبس�اعات طويلة 
بغي�ة اكمال االج�راءات قبل املوعد«، مؤكداً »تس�ليم 

مبالغ الالعبن باالتفاق الذي يريض الطرفن«.
وثمن كريم دور بعض الالعبن واملدربن الذين قاموا 
بمبادرات تنم عن اخالصه�م للنادي بعد تنازلهم عن 
مس�تحقاتهم وتخفي�ض البعض لنس�بة كبرة من 

العقود، وفقا لقوله.
واش�ار اىل ان »الن�ادي بدأ صفحة جديدة وس�يكون 

ضمن الدوري بعد ضمانه الرخصة«.
واكد كريم بان »االدارة بدأت تسلم نسبة 20 باملئة من 
عقود الالعبن الحالين وماضية بتسديد املستحقات 
الباقية مس�تقبالً وب�دون تاخر ، مم�ا انعكس ذلك 
ايجابا عى مس�توى الفريق الذي بدأ يقدم مستويات 
جي�دة ويخ�رج بنتائج مرضي�ة يف ال�دوري ليعود اىل 

اناقته من جديد«.
ويحتل فريق الطلبة املركز الخامس برصيد 13 نقطة 

بعد انتهاء الجولة السابعة للدوري املمتاز.

حسن أحمد يقترب
 من قيادة الميناء 

أمانة بغداد: ندفع ثمن اإلصابات المتكررة الطلبة يعلن الحصول على الترخيص

الشرطة يسمي فرحان مدربا لفريقه السلوي

أعل�َن م�درُب املنتخ�ب العراق�ي، الهولندي ديك 
أدف�وكات، قائم�ة الفريق النهائي�ة التي 
س�تخوض مبارات�ي س�وريا وكوريا 
األوىل  املجموع�ة  ضم�ن  الجنوبي�ة 
املؤهل�ة  اآلس�يوية  للتصفي�ات 
لنهائيات كأس العالم قطر 2022. 
العب�اً   27 القائم�ة  وضم�ت 

هم: فهد طالب وأحمد باس�ل وعيل ياس�ن لحراسة املرمى، 
وحس�ن عمار وضياء فران�س بطرس وعيل عدن�ان ومهند 
جع�از ومصطفى ناظم وأحم�د إبراهيم وع�يل فائز وريبن 
س�والقا، وأمجد عطوان وأم�ر العماري ومحم�د عيل عبود 
وبشار رس�ن ومحمد قاس�م وأحمد فاضل وس�جاد جاسم 
ومنتظر محمد جرب وأحمد فرحان وحس�ن جبار وش�ركو 
كريم وجيلوان حمد وإبراهيم بايشوعيل الحمادي وعالء عبد 

الزهرة وأيمن حسن. 
وس�يواجُه منتخب الع�راق نظره الس�وري يف الحادي عرش 
من الش�هر الحايل عى ملعب الغرافة يف تمام الساعة الثامنة 
مس�اًء بتوقيت العراق، بينما س�يخوُض يوم 16 من ترشين 
الثان�ي الجاري، مباراَة كوريا الجنوبية يف الجولة السادس�ة 
التي س�تقام أيضاً يف الدوحة يف الساعة السادسة مساًء عى 

امللعب نفسه.

ادفوكات يعلن قائمة المنتخب لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية
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بارخوان: ال أؤكد تواجدي 
أمام سيلتا فيجو

إيمري يعترف باهتمام 
نيوكاسل

ال يعرف اإلس�باني س�يجري بارخوان، املدير الفني املؤقت 
لربش�لونة، موقفه من قيادة الفريق يف مباراة سيلتا فيجو 
املقبلة يف الليجا، يف ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمدير 
الفن�ي الجديد.وتوىل بارخوان املهمة بش�كل مؤقت، عقب 
إقال�ة رونالد كوم�ان، لحني التعاقد مع مدي�ر فني جديد، 
حي�ث يعترب تش�ايف هرينانديز هو األقرب لش�غل املنصب.

ويحل برشلونة ضيًفا عىل سيلتا فيجو، يوم السبت املقبل، 
يف ملع�ب باالي�دوس، ضم�ن مباري�ات الجول�ة 13 لليجا.
وقال بارخوان، يف ترصيحات أبرزتها صحيفة »س�بورت« 
الكتالوني�ة: »لقد حققنا ف�وًزا مهًما وعلينا أن نس�تمتع، 
أعرف أنه عندما نصل إىل برش�لونة، يجب أن أبدأ التحضري 
ملب�اراة س�يلتا فيج�و، لكني ال أع�رف هل س�أكون مدرًبا 
للفريق يوم الس�بت يف بااليدوس أم يف يوهان كرويف )مع 
الرديف(«.وأضاف: »قب�ل املباراة أخربت الالعبني برضورة 
تحقيق الف�وز، كانت مب�اراة مهمة للغاية للن�ادي، نملك 
العديد من الالعبني أصحاب الخ�ربات الذين كانوا يعرفون 
ذلك«.وتاب�ع: »لقد ذكرتهم بأننا ل�م نفز خارج أرضنا هذا 
املوس�م يف أي بطولة، ومدى أهمية استمرار الكيان يف هذه 

املسابقة«.

كش�ف م�درب فياريال، أون�اي إيم�ري، حقيق�ة اهتمام 
نيوكاس�ل يونايتد اإلنجليزي بالتعاقد معه، لقيادة الفريق 
يف الف�رة املقبلة خلفا لس�تيف بروس.وعق�ب فوز فريقه 
عىل يون�ج بويز ضمن منافس�ات دور املجموعات بدوري 
أبط�ال أوروبا، ق�ال »أنا ال أفت�ح وال أغلق الب�اب أمام أي 
يشء«.وأضاف »هناك اهتمام من جانب النادي اإلنجليزي، 
ولم أتلق مزيدا من املعلومات حول هذا االهتمام، وال يوجد 
أي عرض ع�ىل الطاولة«.وأكد املدرب اإلس�باني »تركيزي 
منص�ب عىل فياريال ومبدئيا ل�م أفكر يف أي يشء أبعد من 
ذلك«.وأوض�ح أنه »يف ضوء ه�ذه الفرضية، إذا جاء عرض 
فقب�ل اإلجابة بنع�م، س�أناقش األمر مع فرنان�دو رويج 
)رئي�س النادي( وم�ن هناك، إذا تم اتخاذ ق�رار، يمكن أن 

يذهب يف أي اتجاه إذا تم استيفاء املتطلبات«.

ديباال يتخطى بالتيني وكييزا يحقق رقما غائبا عن يوفنتوس منذ 20 عامًا
تمكن األرجنتيني باول�و ديباال، نجم يوفنتوس، من 
تس�جيل أول أهداف فريقه أمام زيني�ت الرويس، يف 
املباراة التي جمعتهما بملعب أليانز ستاديوم، يف إطار 
لق�اءات الجولة الرابعة م�ن دور املجموعات بدوري 
أبط�ال أوروبا.وذك�رت ش�بكة أوبت�ا لإلحصائيات، 
أن ديباال س�جل 3 من أهدافه الخمس�ة هذا املوس�م 

بجميع املسابقات يف أول 15 دقيقة 
الحس�اب  املباريات.ولفت  م�ن 

أبطال  الرسمي لبطولة دوري 

أوروب�ا ع�رب موقع التواص�ل االجتماع�ي توير، أن 
ديب�اال ع�ادل فيليبو إنزاجي يف قائم�ة أكثر الالعبني 
تس�جيال لألهداف بمرحلة دور املجموعات بقميص 
يوفنتوس.وتابعت أن ديباال وصل إىل الهدف رقم 17 
بقميص الي�ويف يف دور املجموعات ب�دوري األبطال، 
ليع�ادل فيليب�و إنزاج�ي، حي�ث يس�بقهم كل م�ن 
ديفيد تريزيجيه ب�25 هدفا، وأليس�اندرو ديل بيريو 
ب��42 هدفا.فيم�ا قال جيانل�وكا دي ماريزيو، 
الصحفي الش�هري بش�بكة »س�كاي سبورت 

إيطالي�ا«، إن ديب�اال رف�ع رصي�ده من األه�داف إىل 
105 أهداف مع يوفنتوس بكل املسابقات، ليتخطى 
األس�طورة الفرن�ي ميش�يل بالتيني، الذي س�جل 
رفق�ة الي�ويف 104 أهداف.وعقب تس�جيله الهدف، 
احتفل ديباال ع�ىل طريقة بالتين�ي، نجم يوفنتوس 
الس�ابق، حيث ظه�ر النجم األرجنتين�ي وهو ُملقى 
عىل أرض امللعب ووضع رأسه عىل يده.وكان بالتيني 
قد احتفل بهذه الطريقة يف عام 1985،بنهائي كأس 
إنركونتيننتال ضد أرجنتينيوس جونيورز.من جهة 

أخرى س�اهم فيديريكو كييزا، جن�اح يوفنتوس، يف 
فوز فريقه الكبري عىل حس�اب ضيفه زينيت سانت 
بطرس�ربج الرويس، بأربعة أهداف مقابل هدفني، يف 
اللقاء الذي أقيم بالجولة الرابعة من دور املجموعات 
ب�دوري أبط�ال أوروبا.وتمك�ن كيي�زا من تس�جيل 
اله�دف الثال�ث ليوفنت�وس يف اللق�اء بالدقيقة 74، 
بعدم�ا مر وراوغ مدافع زينيت بش�كل رائع، ليضع 
الكرة بتس�ديدة أرضي�ة بقدمه اليرسى يف الش�باك.

وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن كييزا هو 

أول العب بيوفنتوس يتمكن من تس�جيل هدف عىل 
األقل يف 4 مباريات متتالية عىل ملعب فريقه بدوري 
أبطال أوروبا.ولفتت إىل أن آخر العب تمكن من فعل 
ذلك كان ديفيد تريزيجيه مهاجم اليويف الس�ابق، يف 
ترشين الثاني عام 2001.جدير بالذكر أن يوفنتوس 
تأه�ل لدور الس�تة عرش م�ن دوري أبط�ال أوروبا، 
بعدم�ا وصل إىل 12 نقطة »العالمة الكاملة«، بفارق 
3 نق�اط عن تش�يلي باملرك�ز الثان�ي، فيما تجمد 

رصيد زينيت عند 3 نقاط باملركز الثالث.

كريس�تيانو  الربتغ�ايل  النج�م  وج�ه 
مانشس�ر  مهاج�م  رونال�دو، 
يونايتد، رسالة جديدة، عقب 
التعادل مع أتاالنتا.وس�جل 
أحدهما  هدف�ني  رونالدو 
يف الوق�ت ب�دل الضائ�ع 
مانشس�ر  ليق�ود 
للتع�ادل مع  يونايت�د 

أتاالنت�ا )2-2(، م�ن مباري�ات الجول�ة الرابع�ة 
ملرحل�ة املجموع�ات بدوري أبط�ال أوروبا.ونرش 
رونالدو عرب حس�ابه عىل »فيس�بوك« عدة صور 
له م�ن املب�اراة، وكتب عليه�ا: »نؤمن بأنفس�نا 
حتى النهاية، وس�نبذل قص�ارى جهدنا لتحقيق 
أهدافن�ا.. نح�ن الش�ياطني الحم�ر«. وبحس�ب 
ش�بكة »أوبتا« لإلحصائيات، ب�ات رونالدو بعمر 
36 عاًم�ا و270 يوًما، أكرب العب يس�جل هدفني 

يف مب�اراة واحدة ملانشس�ر يونايتد يف مس�ابقة 
أوروبية. وحافظ رونالدو ملانشس�ر يونايتد عىل 
ص�دارة املجموع�ة السادس�ة، برصي�د 7 نقاط، 
متفوقا بفارق املواجه�ات املبارشة عىل فياريال، 
الذي هزم يونج بويز بهدفني دون رد أمس.ويأتي 
أتاالنت�ا يف املركز الثالث، برصي�د 5 نقاط، لتتعقد 
حس�ابات تلك املجموعة، ويتأجل حسم املتأهلني 

حتى الجولة األخرية.

صحف�ي  تقري�ر  أف�اد 
إس�باني، ب�أن برش�لونة 
قرر وضع العبه الربازييل 
فيليبي كوتينيو، يف سوق 
الش�توية. االنتق�االت 
بي�ع  برش�لونة  وح�اول 
كوتيني�و يف الصي�ف امل�ايض، 
إال أن راتب�ه الضخ�م باإلضاف�ة إىل تراج�ع 
مس�تواه، من�ع األندي�ة م�ن التقدم لضم�ه. وبحس�ب صحيفة 
»س�بورت« الكتالوني�ة، ف�إن برش�لونة س�يبذل كل ما يف وس�عه 
للتخلص م�ن كوتينيو، يف كانون الثاني املقب�ل، من أجل التخلص 
م�ن عبء راتبه املرتفع. وال يعول برش�لونة كثريًا عىل كوتينيو يف 
التشكيل األسايس للفريق، سواء مع املدرب السابق رونالد كومان، 
أو حتى مع امل�درب املؤقت س�ريجي براخوان.وانضم كوتينيو إىل 
برش�لونة، يف ش�تاء 2018، قادًما من ليفرب�ول، يف صفقة وصلت 
قيمته�ا املالية إىل 160 مليون يورو.ولكن منذ ذلك الحني، لم يقدم 
كوتينيو مستواه يف آنفيلد مع برشلونة، لدرجة أنه خرج معاًرا إىل 
بايرن ميونخ يف املوس�م قبل املايض، لكنه فش�ل أيًضا يف استعادة 
مستواه.وارتبط اس�م كوتينيو بالعودة إىل الربيمريليج من جديد، 

وتحديًدا إىل آرسنال وتوتنهام ونيوكاسل.

رونالدو: اليونايتد سيقاتل حتى النهاية

كوتينيو مرشح لالنتقال الى الدوري اإلنكليزي

الخميس 4 تشرين الثاين 2021
العدد 2708 السنة الثانية عشرة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن مفاجأة غري متوقعة يف مفاوضات برشلونة 
مع الس�د القطري، للتعاقد مع مدربه تش�ايف هرينانديز. واس�تقر برش�لونة 
عىل إس�ناد مهمة تدريب الفريق لتش�ايف، بعد إقالة الهولن�دي رونالد كومان، 
عقب الخس�ارة من رايو فاليكانو يف الليجا.وس�افر وفد برش�لونة املكون من 
رافا يوس�تي نائب الرئيس، وماتيو أليماني املدي�ر الريايض، إىل قطر، من أجل 
التفاوض مع السد.وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، فإن وفد برشلونة 
سوف يجتمع مع تشايف وإدارة السد بعد مباراة الفريق أمام الدحيل.وأضافت 
الصحيفة، أن برش�لونة س�وف يحسم تعاقده بشكل رس�مي مع تشايف بعقد 
مدته موسمني ونصف املوسم، وبراتب أقل مما يتقاضاه يف السد .لكن املفاجأة 
التي كش�فت عنها الصحيفة هي أن برش�لونة لن يدف�ع أي تعويضات لنادي 
الس�د مقابل املوافقة عىل رحيل تش�ايف، حيث س�تتم األمور بشكل ودي، رغم 
وجود رشط جزائي يف عقد املدرب اإلسباني بقيمة مليون يورو. وكانت تقارير 
قد أش�ارت إىل أن تشايف الذي يرتبط بعقد مدته عامني مع السد، قد حصل عىل 
موافقة النادي القطري، بالرحيل إىل برش�لونة، ولكن بأكثر من رشط، أبرزها 
حضور إدارة البارسا للتفاوض يف قطر، وإمكانية عودة النجم اإلسباني يف يوم 

من األيام للفريق، باإلضافة إىل إقامة مباراة ودية بني الفريقني.

أعل�ن منتخ�ب تش�ييل قائمته املكونة م�ن 26 العب�ا يخوضون املرحل�ة املقبلة من 
تصفي�ات أمريكا الجنوبية املؤهلة ملونديال 2020 بقطر التي تقام هذا الش�هر أمام 
باراج�واي واإلكوادور.وج�اءت أبرز مس�تجدات القائم�ة متمثلة يف ع�ودة إدواردو 
فارجاس مهاجم أتلتيكو مينريو الذي غاب عن الجوالت الثالث األخرية من التصفيات 
بعد تعرضه إلصابة عضلية أثناء مش�اركته يف كأس ليربتادوريس، وهو نفس الس�بب 
ال�ذي أدى لغياب كل من إيوخينيو مينا وفرانسيس�كو س�ريالتا والذي�ن ظهرا يف القائمة 

أيضا.

أصدرت لجنة االنضباط باالتحاد اإليطايل لكرة القدم رسمًيا، قرارها 
بش�أن إس�اءات جماهري روما لثنائ�ي ميالن فرانك كي�ي وزالتان 
إبراهيموفيتش.وتع�رض إبرا وكيي لهتافات عنرصية قوية، خالل 
مواجه�ة مي�الن وروما، التي حس�مها روس�ونريي، بهدفني لهدف، 
ضم�ن مباري�ات الجولة 11 للكالتشيو.وبحس�ب ش�بكة »س�كاي 
س�بورت إيطاليا«، فقد أصدرت لجنة االنضباط عقوبة ضد جماهري 

روما باإليقاف ملباراة واحدة مع وقف التنفيذ ملدة عام.

برشلونة يقترب من انهاء ملف تشافي فارجاس يعود إلى قائمة تشيلي

لجنة االنضباط 
تعاقب جماهير 
روما ومورينيو
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أحمد شوقيالثقافـي

يا أَحَمَد الَخرِي يل جاٌه ِبَتسِمَيتي

َوَكيَف ال َيَتسامى ِبالرَسوِل َسمي

املاِدحوَن َوأَرباُب الَهوى َتَبٌع

لِصاِحِب الُبَدِة الَفيحاِء ذى الَقَدِم

َمديُحُه فيَك ُحبٌّ خالٌِص َوَهًوى

َوصاِدُق الُحبِّ ُيمىل صاِدَق الَكلَِم

اللُه َيشَهُد أَّنى ال أُعاِرُضُه

من ذا ُيعاِرُض َصوَب العاِرِض الَعرِِم

َوإِنَّما أَنا َبعُض الغاِبطنَي َوَمْن

 َيغِبط َولِيََّك ال ُيذَمم َوال ُيلَِم

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

عباس محمود العقاد
الش�غف باس�تلفات األنظار عام بني جمي�ع الناس 
ولكن منه�م قوماً يظهر كأنهم يطلبونه بألس�نتهم 
وقوم�اً كأنه�م يحرزونه بالرغم منه�م ومن الناس. 
الكت�ب كالناس، منهم الس�يد الوقور ومنهم الس�يد 
الطري�ف ومنهم الجمي�ل الرائع والس�اذج الصادق، 
ومنهم الخائن والجاهل، والوضيع والخليع.. والدنيا 
تتس�ع لكل ه�ؤالء ولن تك�ون املكتبة كامل�ة إال إذا 

كانت مثالً كامالً للدنيا. 
يقول لك املرش�دون: اقرأ ما ينفعك، ولكني أقول: بل 
أنتفع بما تقرأ. أحب الكتاب، ال ألنني زاهد يف الحياة، 

ولكن ألن حياة واحدة ال تكفيني.

المعارض الفنية الرقمية بين القيمة الجمالية والمردود المادي
املراقب العراقي/ متابعة...

عىل الرغم من عودة الحياة إىل املعارض الفنية 
يف العالم، يس�تمر املشهد الفني يف التكيف مع 
ش�كل هجني من التجربة الرقمي�ة والحضور 
الش�خيص املح�دود، مث�رياً جدالً ح�ول غرف 
املش�اهدة ع�ىل اإلنرتن�ت ب�ني القيم�ني ع�ىل 

الفنون.
فبالنس�بة إىل بعض املع�ارض، يعد نمو غرف 
املش�اهدة عب اإلنرتن�ت أمراً مناس�باً ويجلب 
الراحة م�ن متطلبات املع�ارض العاملية، التي 
تس�تغرق وقت�اً طويالً، فيما يع�ارض آخرون 
مم�ن ي�رون الرقمنة طريق�ة لتقويض القوة 

املادية للفنون.
وكانت مبيعات الفنون يف مدينة نيويورك، التي 
تع�د قلب صناعة الفنون، قد تراجعت بنس�بة 
22% إىل 50 ملي�ار دوالر ع�ام 2020، لكنها لم 
تص�ل إىل مس�توى االنهي�ار املايل لع�ام 2009 
حني ش�هد السوق انكماش�اً بأكثر من الثلث.
يقول املؤسس املش�ارك لصالة عرض »كندا«، 
فيل غراور، لصحيف�ة »غارديان« البيطانية، 
إنه نظراً لوجود قاعدة بيانات موجودة مسبقاً 
للصور، فتحت املعارض عب اإلنرتنت برسعة، 
وإن صال�ة ع�رض »كن�دا« ال تزال تس�تخدم 
صاالت الع�رض عب اإلنرتن�ت لتوليد مبيعات 

دولية والوصول إىل هواة الجمع.
ويداف�ع غراور ب�أن املعارض الفني�ة الرقمية 
تخفف من الضغوط اليومية، التي يس�تلزمها 
إدارة مع�رض، فمن بني�ايل البندقية إىل ميامي 
ب�ازل، كان مطلوباً من غراور القيام بش�حن 
األعمال الفنية عب القارات، ويقول أخرياً »لقد 
هدأ ه�ذا الجنون« وه�ذا أتاح لش�عور مؤقت 

بالراحة.
وم�ع ذل�ك، ال يس�ارع الجمي�ع إىل التحول إىل 
النظ�ام الرقمي. ق�ال الفن�ان واملصمم املقيم 
يف نيوي�ورك، سيباس�تيان ارازوري�ز: »غرف�ة 
املش�اهدة ع�ىل اإلنرتنت ه�ي الفك�رة األكثر 
األس�اس  يف  إنه�ا  التكنولوجي�ا،  يف  س�خافة 
مجرد موق�ع ويب فيه ملف صور«، وهو يرى 
أن�ه يتع�ني عىل املع�ارض إجراء مس�ح ثالثي 
األبعاد لألعمال والسماح لعمالئها برؤية الفن 

بحجمه الطبيعي يف الواقع املعزز.
لكن الفنان ارازوريز ال يوافقه الرأي، ويرى أن 
الرقمنة ستقوض بشكل دائم دور املعارض يف 

السنوات املقبلة.
ويؤي�ده يف ال�رأي صاح�ب مع�رض »كنت�ي 
رويال«، دودج�ي جيديما، يف هارلم، الذي ترك 
معرض�ه مضاء ع�ىل مدار 24 س�اعة عىل 40 

قطعة فنية للمجتمع.

 فاضل عبود التميمي
ينطل�ق كت�اب الناق�دة العراقية برشى م�وىس صال�ح »األعراف 
التداولي�ة يف ال�رتاث النقدي العرب�ي« الصادر ع�ن دار ميم للنرش 
يف الجزائ�ر2019 م�ن إع�الن نق�دّي م�ؤداه أهمّية ق�راءة الرتاث 
والكش�ف عن أنس�اقه الفاعلة باألمس واليوم، فف�ي قراءته التي 
تب�دأ من لحظة البح�ث عن مضمونه املعارص، وش�كله املنضبط، 

تثار أس�ئلة تتضّم�ن فتح ناف�ذة الحوار 
م�ع الح�ارض، ونقد امل�ايض، وكرس أفق 
التقلي�د، وقطع سلس�لة التبعّية املقيتة، 
بال تس�فيه لخطاب )اآلخ�ر( الذي هيمن 
بمركزّيات�ه الثقافّية عىل قس�م كبري من 

وعينا الحديث، فضال عن نقدنا.
ُبن�ي الكتاب م�ن مقدمة، وس�ت قراءات 
تبحث ع�ن التفكري الت�داويل وإجراءاته يف 
ال�رتاث العرب�ي، أب�دأ قراءتي م�ن مقدمة 
ش�كل  غ�ادرت  وجدته�ا  الت�ي  الكت�اب 
املقدم�ات األكاديمية التقليدي�ة، التي تبدأ 
بالحدي�ث ع�ن أهمي�ة العن�وان، لتنته�ي 
يف الحدي�ث ع�ن إش�كاالت تألي�ف الكتاب، 
فقد وج�دُت الناقدة يف املقدم�ة، أعلنت عن 
م�رشوع قراءته�ا املغاي�ر، وهي ت�درك أن 
املقدم�ة يف الع�رف النقدي املع�ارص عالمة 
توجيهّي�ة: قرائّية م�ن العالم�ات القصدّية 
التي تحي�ل عىل أفكار، ونوايا مبثوثة يف متن 

الكت�اب، أفصحت عنها ح�ني حّددت طبيعة العالق�ة الرابطة بني 
الناق�د والرتاث، بوصفها جدلية نابض�ة بالتواصل، تبدأ من قراءة 
األص�ول النقدي�ة العربية قراءة عرصّية واعي�ة، دون انقطاع عن 
فضاء النقد الحداثوي، وال تنتهي عند نقاط التواصل املشرتكة بني 
النقدي�ن، مع فهم دقيق لطبيعة الربط النظري واملنهجي بينهما.

وإذ تقف الناقدة عن�د التداولية لتبحث عن رؤاها يف النقد العربي 
القدي�م، فألنها تعتق�د أن يف منطلقاتها 
التطبيقي�ة،  وإجراءاته�ا  النظري�ة، 
تس�تلزم البح�ث ع�ن األص�ول؛ بمعنى 
أن له�ا صل�ة كبى بالرتاث وتش�عباته 
البالغي�ة النقدية، التي يجب عىل الناقد 
املعارص اس�تنطاق محموالتها يف ضوء 
تحوالتها التأريخي�ة، وقراءتها وكأنها 
م�ن نقد الي�وم، ه�ذا يعني أنه�ا تريد 
أن تق�رأ التداولي�ة يف ض�وء املحاوالت 
الرتاثي�ة التي كان لها رشف اإلس�هام 
يف إيج�اد ظاه�رة نقدي�ة تس�تدعي 
امل�رور عليه�ا وفحصه�ا، والوق�وف 
عن�د امت�دادات نصوصها، واإلش�ارة 
إىل مكامن س�لطة النقد القديم فيها، 
فهي تتبدى بلب�اس املغايرة املنهجية 
الت�ي تس�مح للمتلق�ي املع�ارص أن 
يقي�م معها صداقة ذوقية تتجىل بها 

مالمح األمس املرشق.

»عالقون في باريس« 
الكوميديا لعالج
 مأساة كورونا

املراقب العراقي/ متابعة...
الفيل�م  إن عرض�ت »نتفليك�س«  م�ا 
بعنوان�ه ال�دويل »عالق�ون يف باريس« 
وه�و فيلم فرنيس يتن�اول فرتة الحظر 
الصح�ي الصعبة من خ�الل الكوميديا 
ويبالغ يف تقديم الش�خصيات النمطية 
حت�ى انض�م إىل قائم�ة أكث�ر أعمالها 
يع�رض  كون�ه  فرنس�ا،  يف  مش�اهدًة 
مرحلة حرجة ما زالت تبعاتها حارضة 

إىل اآلن.
تل�ك األح�داث الغرائبي�ة م�ا كان أحد 
ليصدق أننا سنعيش�ها يوماً. لقد مرت 
ثقيلًة ككاب�وس فظيع. وبالنس�بة إىل 
الفرنس�يني، لم يفكروا أبداً وال يف أش�د 
أحالمه�م رسيالي�ًة أن تصب�ح باريس 
مدين�ة أش�باح، وأن تخل�و لي�س م�ن 
س�ياحها بجنس�ياتهم املختلفة فقط، 

وإنما من أهلها أيضاً..
ملواجه�ة ه�ذه املأس�اة املفاجئ�ة، لجأ 
صناع الفيل�م إىل الكوميديا التي تجلت 
كصفة أساسية تميز معظم شخوصه 
من جهة، ويف املواقف واألحداث الناتجة 
من تفاعلهم م�ع بعضهم بعضاً خالل 
فرتة الحجر الصحي الصارمة من جهة 
أخرى. جميعه�م غريبو األطوار، ولكل 
واح�د منهم، ش�خصيته الت�ي تزدحم 
فيها إيجابياته وس�لبياته، التي تجلت 
متتالي�ة ومتش�عبة  بأح�داث  أمامن�ا 

لساعتني و6 دقائق.
اخت�ار  الفيل�م  أن  الرغ�م م�ن  وع�ىل 
الكوميدي�ا كنم�ط فني، إال أن�ه حاول 
واللفت�ات  املعان�ي  إظه�ار  بش�دة 
يف  بالجائح�ة  املرتبط�ة  اإلنس�انية 
مشاهده، وحولها إىل مواقف أخف حدة 
نجحت يف إثارة الضحك، لكن املش�كلة 
أنه قدمه�ا ضمن قالب درامي بس�يط 
ج�داً، مبال�غ يف س�ذاجته ويبع�ث عىل 

التساؤل حول املغزى واملضمون.
يع�ود »عالق�ون يف باري�س« إىل الفرتة 
ما بني م�ارس )آذار( ومايو )أيار( من 
ع�ام 2020، ح�ني فرض�ت الحكوم�ة 
الفرنس�ية إج�راءات اإلغالق املش�ددة. 
وقته�ا يخ�وض س�كان أح�د مبان�ي 
باري�س معاركه�م اليومي�ة جنب�اً إىل 
جن�ب، ويضط�رون إىل بن�اء عالق�ات 
اجتماعي�ة يف م�دة زمنية قص�رية، لم 
الت�ي  س�نينهم  كل  إليه�ا  تضطره�م 
عاش�وها يف تلك املدين�ة الكبرية.. إنهم 
ومن�ذ ب�دء الحظ�ر ينظ�رون يف وجوه 
مالمحه�م،  يكتش�فون  جريانه�م، 
بإنس�انيتهم،  وُيصدم�ون  صفاته�م، 
رسام صحايف وزوجته املحامية، الرجل 
الث�ري الفظ، م�درب ري�ايض ، طبيبة 
طوارئ، عالم طموح يس�كن يف مخبه 

يف بهو املبنى.

»حلم جميل« مسرحية 
عن فيلم أضواء 
المدينة لشابلن 

املراقب العراقي/ متابعة...
هن�اك بعض الع�روض املرسحية التي 
ربم�ا ال تلب�ي حاجات�ك م�ن امل�رسح 
كمتخصص أو مهت�م، لكنها يف الوقت 
نفسه تلبي حاجات آخرين ال تربطهم 
باملرسح صالت قوي�ة، فمفهومهم له 
يقترص عىل فكرة التسلية واإلضحاك. 
أما املعيار يف تقديرك لهذه النوعية من 
العروض فيتوقف عىل مهارة صناعها 
وقدرته�م عىل تقديم عرض متماس�ك 
درامي�اً، وع�دم انجرافهم إىل » ش�غل 
السوق« ومغازلتهم للجمهور بأعمال 
االسكتش�ات  إىل«  أق�رب  س�طحية 
إىل  منه�ا  الس�اذجة«،  الكوميدي�ة 
املرسح بعنارصه املعروفة، سواء أكان 

كوميدياً أم تراجيدياً أم غري ذلك.
كومي�دي  ع�رض  جمي�ل«  »حل�م 
ينتم�ي إىل تل�ك النوعية م�ن العروض 
الت�ي تقدم لجمه�ور ع�ام، لكن وفق 
رشوط امل�رسح، وم�ن دون االن�زالق 
به�دف  االفتع�ال  أو  االس�تخفاف  إىل 
يق�دم  الصال�ة،  يف  الضح�ك  إش�اعة 
موضوع�اً إنس�انياً بس�يطاً ، يضحك 
ويس�ي وُيمتع، ويقدم فكرة بس�يطة 

يستوعبها املشاهد العادي.
العرض م�ن إنتاج امل�رسح الكوميدي 
التاب�ع للبيت الفني للمرسح يف مرص) 
ل�ه  أم�ر  وه�و  رس�مية(،  مؤسس�ة 
داللته، فاملرسح هنا غري هادف للربح 
بمعناه الواس�ع، ويقدم خدمة ثقافية 
بأسعار زهيدة، فأعىل سعر للتذكرة ال 
يتجاوز 100 جنيه )س�بعة دوالرات(، 
وه�و ُيقدم يف مواجه�ة عروض تدعي 
انتماءه�ا للم�رسح أغرق�ت الس�وق 
وش�وهت فكرة الجمه�ور عن املرسح 
الكومي�دي، وبالتايل فبدالً من االكتفاء 
بمهاجمة مثل هذه العروض يتم طرح 
البدي�ل ال�ذي يقوم عليه صن�اع مهرة 
يدركون مدى الخط�ورة التي يتعرض 
لها ه�ذا النوع بعد أن ش�وهه آخرون 

بهدف الكسب املادي وحسب.

تونس /استبق عزاوي
انطلق�ت فعاليات مهرج�ان  »تونس 
تحتض�ن بغداد« وهو لقاء ثقايف جديد 
ب�ني مجموعة من مثقف�ي العراق بني 

كات�ب وش�اعر واديب وفن�ان وباحث 
وفيلسوف ونظراءهم من تونس.

الفك�رة انطلق�ت بع�د لق�اء تمح�ور 
ح�ول الثقاف�ة العراقي�ة بتون�س بني 

االعالم�ي الش�اب املتميز محم�د وليد 
الجوادي واالس�تاذ مهيمن مسلم وثم 
تبلورت الفكرة تحت مسمى مهرجان 
بابل يف تونس وتحول االس�م باالتفاق 
لتون�س تحتضن بغداد. وت�م التواصل 
مع املجالس البغدادي�ة الثقافية اللتي 
الحض�ور  وكان   ... بالفك�رة  رحب�ت 
العراقي ممي�ز بمجموعة من مثقفي 
الع�راق ب�ني كات�ب وش�اعر وادي�ب 
ع�ىل   .. وفيلس�وف  وباح�ث  وفن�ان 
رأس�هم االديب ص�ادق الربيعي رئيس 
الثقافي�ة... وعىل  البغدادية  املجال�س 
مدى يومني من الفن والشعر والثقافة 
واالدب احتضنته�ا قاع�ة دار الثقافة 
ابن خلدون املغاربية بتونس العاصمة 

كانت قمة يف االبداع .
املثقف�ني  م�ن  الكث�ري  تكري�م  وت�م 
التونس�ني والعراقيني ... فشكرا لهذه 
املب�ادرة لتون�س ولإلعالم�ي التونيس 
محمد وليد الجوادي والعراقي  مهيمن 
مسلم الناشط بالشأن الثقايف العراقي.

»األعراف التداولية في التراث النقدي العربي« جديد بشرى موسى  »تونس تحتضن بغداد« مهرجان ثقافي جديد

 »حياة.. حينانا« رواية عن رفض التحول إلى أسطورة

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
معلن�ًة تمرده�ا م�رة تلو األخ�رى عىل ما 
يرسمه اآلخرون لها كإطار عليها الخضوع 
ملس�احته الضيقة ضمن التقاليد واألعراف 
والضغ�وط االجتماعي�ة، تم�رد أعل�ن عن 
نفس�ه بوضوح، منذ أن كان�ت صبية وقد 
تفتح وعيها لتبدأ رحلتها الطويلة والشاقة 
يف البحث عن رس الس�عادة لفتاة شّبت مع 
بدء الحرب الطويلة التي اشعلها مع الدولة 
الج�ارة )إي�ران( وما فرضته م�ن تغريات 
حافل�ة، ألق�ت تداعياته�ا ع�ىل تفاصي�ل 
حياتية نتلمس�ها داخل أحداث الرواية منذ 

البداية.
واض�اف :ضم�ن إيقاع منتظ�م تميض بنا 
صفحات الرواية بش�خوصها ومشاهدها 
املكثف�ة نح�و عال�م أكث�ر تعقي�ًدا تط�أه 
والنش�وة،  الح�روب  إنان�ا«…   – »حي�اة 
الس�وق  يف  التج�ارة  املركزي�ة،  األس�واق 
الس�وداء، هوس الس�يد الل�واء، وصوالً إىل 
االنع�زال املرتاكم عن ج�و العائلة والباءة 

التي كانت. نف�ور متعاظم يفرز املزيد من 
الضي�اع، ال�ذي رسعان م�ا يلتقطه رجال 
الس�لطة األمنية، خالل عق�د الثمانينيات 
خاصة، من أجل استثماره لحماية النظام 
الديكتات�وري، عب تقدي�م املغريات املادية 
والس�لطوية املُلغية للعقل واملنطق، إذ تجد 
»حي�اة« نفس�ها تترصف كاإلنس�ان اآليل 
املبم�ج، بعيدا عن املش�اعر الت�ي توجب 
االلتزام األخالقي من أجل خدمة الس�لطة، 
من ناحي�ة أخ�رى تبقى »حي�اة« فياضة 
الحنان تج�اه من يمر بحياته�ا، ولو دون 
س�ابق معرف�ة، ضم�ن ازدواجي�ة مركبة 
تأخذن�ا يف حبكة رسدي�ة متداخلة تغور يف 
كواليس ب�الٍد ص�ارت مثل جب�ال الجليد، 
يح�رص الكاتب ع�ىل عدم ذكر اس�مها أو 
اس�م أي من مدنها، لتأخذ األسطورة بعدا 

أكثر، ال تحتجزها حدود وطن بعينه.
وتاب�ع : يتجن�ب الكات�ب ذك�ر الكثري من 
التفاصي�ل الت�ي يمك�ن أن تثق�ل ال�رسد 
املندف�ع نح�و األم�ام، وف�ق بن�اء رسدي 

يس�تمر يف تش�عبه بانتظام مدروس، مع 
دق�ة االنتب�اه لنق�ل املش�اعر والتفاصيل 
بم�ا لها م�ن مؤثرات يتحسس�ها القارئ، 
ولو عب إش�ارات تحدد أجواء األماكن عىل 
تنوعه�ا داخل وخارج الوط�ن، حيث تجد 
بطلة الرواية نفس�ها تحلق بعيدا إىل أرٍض 
غريب�ة وبعيدة، هن�اك تخب نوع�ا جديدا 
من الحي�اة والعالقات، واالس�تالب أيضا، 
بينم�ا يدخل وطنه�ا نفقا م�ن االغرتاب، 
ورغ�م أنها تدِخر خط�ة متكاملة لحياتها 
الجديدة رس�متها لها جه�ة أمنية مخفية 
ع�ن العيون، تتعلم خالله�ا لغة العصافري 
الح�رة، ال املدجن�ة ع�ىل كتاب�ة التقارير، 
وفضح الخبايا، وتلفيق التهم إن لزم األمر.
وبني :هي ذاته�ا صارت، دون دراية منها، 
مرآًة تعكس الجنون السلطوي الذي ظلت 
تعمل ألجله ، وهي ترس�م لن�ا صورة األم 
»والدته�ا« كرم�ز للتس�لط ال�ذي خلفته 
وراء ظهره�ا، رغم أنها تج�اوزت مرحلة 

ش�خصية  وص�ارت  ونزقه�ا،  املراهق�ة 
مستقلة مسؤولة عن نفسها ولها الحرية 
أن تفعل ما تشاء، ففي بالد املهجر تنقطع 
صلتها بعائلتها تماما سوى اتصال هاتفي 
كل ف�رتة، هدفه األس�اس تمش�ية بعض 
األمور، حتى األب الذي كان يمثل لها الحب 
والحن�و، الذي يج�ذب الفتاة نح�و أبيها، 
كأفض�ل رج�ٍل يف العال�م وال توج�د امرأة 
تس�تحقه أو تس�تحق حبه، ص�ار بمثابة 
رم�ز للطبقة الوس�طى املثقف�ة، إذ يعمل 
أستاذا جامعيا، صار أيضاً بمثابة الصوت 
الذي يظه�ر الحقيقة للق�ارئ، ، فيعطينا 
ص�ورة ع�ن انق�الب املوازي�ن املجتمعية 
واملفاهي�م الت�ي جعلت من ابنت�ه الكبى 
س�يدة أعم�ال وس�لطة، ومن ثم تس�افر 
لالقرتان بشخٍص لم يره حتى، وتلك إشارة 
داللية تس�تبق سنوات الحصار، فاملجتمع 
العراقي بدأ حص�اره، غري املعلن، قبل ذلك 
بس�نوات، حصار داخي عمل عىل تغييب، 

أو ع�ىل األق�ل تهميش، تل�ك الطبقة، التي 
أطلق عليها مصطلح »رمانة امليزان« بكل 
م�ا تتضمنه م�ن ثقاف�ة ورؤى ومطامح 
يمك�ن أن تك�ون مص�در قل�ق ألي نظام 
ديكتاتوري تجسدت صورته الشوهاء عب 

كل الشخصيات دون استثناء.
وأوض�ح : يف الس�ويد ترتحل باألس�طورة 
التي تتلبس�ها، دون قصد منها، إىل منحى 
جدي�د يمث�ل ط�ورا مختلفا ع�ن األطوار 
التي عبته�ا لتصل إىل وه�ج االلتقاء بني 
التناقض�ات الت�ي تتحك�م يف ش�خصيتها 
وتدفعه�ا جه�ة بل�وغ الحكاي�ة أوجه�ا، 

تتج�ىل إش�كالياتها م�ن خ�الل عالقته�ا 
بالروائ�ي والصح�ايف »املنفي« املس�تهدف 
م�ن قَب�ل الجهاز األمن�ي ال�ذي أوفدها إىل 
الخارج كي تندس بني شخصيات وأحزاب 
املعارضة الفاعلة ض�د النظام، ما يعطينا 
ص�ورة عامة عن املالبس�ات الت�ي تكتنف 
الصورة السياس�ية اآلخذة يف التعقيد حيًنا 
بع�د حني، التي يجس�دها الكاتب حس�ني 
الس�كاف من خ�الل انفعاالت الش�خصية 
املحورية، س�يدة العش�ق والغواي�ة، دفق 
الحياة واس�تمراريتها، وغموضها وغدرها 

يف الوقت ذاته.
وأكمل :يف املش�هد الدرامي األخري للرواية، 
تحتف�ل »حي�اة« أو »حينان�ا« كم�ا صار 
يسميها زوجها الكاتب والصحايف، احتفاالً 
افرتاضي�ًا، حيث جمعت أه�م الناس الذين 
م�ّروا بحياتها عىل ش�كل صور ش�خصية 
ألصقتها عىل الكرايس، فأنش�دت كلماتها 
بزهو واضح: »أحتف�ل اليوم بصحبة أهي 
وأصدقائ�ي، أصدق�اء الذكري�ات والحياة 

الضبابية غري الواضحة«.
وخت�م : وألن ثنائية الحياة واملوت حارضة 
بق�وة يف امليثولوجيا العراقي�ة فقد وجدت 
»حياة« خطر املوت يكمن يف نش�وة الحياة 
املفرتش�ة صدرها، ص�ار يهدده�ا باملوت 
الخبيث، »حينانا« الفتاة املتشوقة لحكاية 
غرام ال تتخفى خلف األبواب املغلقة، تفتح 
أب�واب عال�م حريته�ا لتنطلق نح�و عالم 
آخر، ال أحد يعرف�ه، ليخلّف اختفاؤها لغز 
الوجود وس�حر الحكاية يف نهايٍة مفتوحة 
ته�ب النص أكثر م�ن تأوي�ل يتداخل فيه 

التحليق األسطوري مع تجليات الواقع.

يرى الناقد أحمد غانم عبد الجليل ان رواية »حياة.. حينانا« 
للروائي حسين السكاف تجسد حالة رفض التحول الى أسطورة من 

قبل بطلة الرواية التي تصر على إنها ليست تجسيدا لشخصية 
عشتار الراسخة في الميثولوجيا العراقية. وقال عبد الجليل في 

قراءة نقدية خص بها )المراقب العراقي(: »أنا حياة، ولست إنانا« 
…تصر بطلة رواية »حياة.. حينانا« )دار فضاءات، عمان 2021( 

لألديب العراقي حسين السكاف، على إنها ليست تجسيدا لشخصية 
عشتار الراسخة في الميثولوجيا العراقية،

أحمد غانم عبد الجليلحسين السكاف
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وذكر الس�عيدي ان “الوزارة تنس�ق بهذا الشأن مع الدول 
املتش�اطئة م�ع الع�راق، وهي تركي�ا واي�ران اضافة اىل 
س�وريا، من خالل عقد االتفاقيات الت�ي تحدد حصة كل 
منها من مياه نهري دجلة والفرات”، منوها بأنها “نفذت 
نتيجة للش�ح املائي، خططا س�راتيجية لتقليل االعتماد 

عىل مخزون املياه يف سدود البالد”.
وتاب�ع ان “الخط�ط تضمن�ت تقلي�ل الحص�ص املائي�ة 
املخصصة للمس�احات الزراعية، فضال عن توجيه وزارة 
الزراع�ة باعتماد نظ�م الري املقن�ن الحديث�ة كالتنقيط 
والرش املحوري والثابت، لسقي املزروعات، ما يوفر االف 

االمتار املكعبة من املياه”.
واشار مدير املوارد املائية يف بابل اىل ان “الوزارة تعد حاليا 
بهذا الش�أن اتفاقية مع تركيا، يتضمن احد اهم بنودها، 
تقاس�م رضر الش�ح املائ�ي الحاصل بينهم�ا، اضافة اىل 

انشاء مركز مائي مشرك مقره بغداد”.
من جانبه�ا قالت اليونيس�يف إن »األطفال والش�باب يف 
الع�راق ه�م الفئ�ة األكثر عرض�ة لخطر تأث�ريات التغري 
املناخ�ي وال س�يما ش�حة املي�اه ، مم�ا يه�دد صحته�م 
وتعليمهم وحمايتهم، ويجعلهم عرضة ألمراض فتاكة«.

ووفًقا ملؤرش اليونيسف ملخاطر املناخ عىل األطفال، والذي 
صدر يف ش�هر آب من هذا العام، يحت�ل العراق املرتبة 42 
بني أكثر البلدان التي تعاني من الش�ّح املائي عىل مستوى 
العالم. وتش�ري التوقعات لعامي 2030 و 2040 يف مبادرة 
»األعمال التجارية بوصفها س�يناريو عادي« إىل أن درجة 
مؤرش الشح املائي املرتفعة للغاية ستؤدي إىل تفاقم سوء 

وضع األطفال يف البالد.
ويتع�رض األطفال والش�باب ملخاطر مناخية متوس�طة 
إىل عالي�ة يف العراق، مع تع�رض الفئات الضعيفة وبعض 

املناطق املعينة من البالد، إىل مخاطر أكرب. تعّد أزمة املناخ  
أزم�ة من أزمات حقوق الطفل. إحيث تش�ّكل تهديدا غري 
مسبوق لتنمية االطفال والش�باب، وبقائهم وإمكاناتهم 
يف كل م�كان يف الع�راق. إن�ه يمث�ل ظلما مطلق�ا للجيل 

القادم.
وتابعت اليونيس�يف: »هناك حاج�ة إىل إجراءات طموحة 
وش�املة وعاجلة لكل فتاة وفت�ى يف العراق للحصول عىل 
فرصة ملس�تقبل أفض�ل، دون معوقات مع�زوة اىل العنف 

الناجم عن تغري املناخ«.
وتشجع اليونيسف عىل مش�اركة وفد رفيع املستوى من 
حكومة العراق، بما يف ذلك ممثلني عن الشباب ، يف مؤتمر 
األط�راف COP26  للتغ�ري املناخ�ي، للتعه�د بدعم العمل 
مل�ا بعد ه�ذا االجتم�اع لوضع تداب�ري ملموس�ة للتصدي 

للتهديدات املتعددة التي يشكلها تغري املناخ يف العراق.

ل�ذا، تدع�و اليونيس�ف الحكومت�ني االتحادي�ة وحكومة 
االقليم والرشكات واملسؤولني املعنيني يف العراق إىل »زيادة 
االس�تثمار يف التكي�ف املناخ�ي والقدرة ع�ىل الصمود، يف 
الخدمات الرئيس�ة لألطفال والش�باب. ومن أجل حماية 
االطفال والش�باب، وحماي�ة املجتمع�ات والفئات األكثر 
ضعفاً ، من أس�وأ آث�ار املناخ الذي بدأ يتغ�ري فعال، يجب 
تحوير وتغيري أنماط الخدمات الحيوية، بما يف ذلك أنظمة 
املي�اه والرصف الصح�ي، والنظافة والخدم�ات الصحية 

والتعليمية«.
وطالب�ت كذل�ك ب�«تزوي�د األطف�ال والش�باب بالتعليم 
واملهارات املتعلقة باملن�اخ، والتي ال بد منها ألجل التكيف 
مع تأثريات تغري املناخ واالس�تعداد لها. سيواجه األطفال 
والش�باب كافة العواق�ب الوخيمة  املدم�رة األزمة املناخ 
وانعدام األم�ن املائي، رغم أنهم األقل مس�ؤولية عن هذا 

األم�ر. يقع عىل عاتقنا واجب تجاه كل الش�باب واألجيال 
القادمة«.

وأكدت اليونيس�يف عىل »تعزيز املش�اركة املدنية الهادفة 
بني أوساط الشباب بشأن التغري املناخي وإرشاك الفتيات 
والفتيان، وال س�يما الفئ�ات األكثر ضعفاً منهم يف جميع 
مفاوض�ات وقرارات املناخ الوطني�ة واإلقليمية والدولية، 
 COP26 بما يف ذلك االجتماعات املستقبلية ملؤتمر األطراف
للتغ�ري املناخ�ي. كما يج�ب إرشاك األطفال والش�باب يف 
جميع عمليات صنع القرار املتعلقة باملناخ، ويجب سماع 

أصواتهم وأخذها بنظر االعتبار«.
وش�ددت عىل »ضم�ان أن يكون التعايف م�ن وباء كورونا 
أخ�را ومنخف�ض الكرب�ون وش�امال، بحي�ث ال يت�م 
املس�اس بقدرة األجيال القادمة ع�ىل معالجة أزمة املناخ 

واالستجابة لها«.

  ١٩١١ - فرنسا وألمانيا توقعان معاهدة لتسوية خالفاتهما بشأن المصالح االستعمارية في كل من المغرب والكونغو.
  ١٩٢٢ - الباحث اإلنجليزي في علم المصريات هاورد كارتر يكتشف قبر توت عنخ آمون.

  ١٩٣٩ - عرض أول سيارة مكيفة في شيكاغو.
  ١٩٧٤ - انقالب يطيح بالنظام العسكري في اليونان.

  ١٩٧٨ - الدبابات تفتح النار على الطالب اإليرانيين المتظاهرين ضد النظام البهلوي.

من ذاكرة االيام
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يتجه العراق نحو تقليل االعتماد على مخزون المياه في السدود بسبب الشح الذي مرت به البالد خالل الموسمين الماضيين.وقال 
مدير دائرة الموارد المائية في محافظة بابل فالح حسن السعيدي، إن “شح المياه يعد من ابرز التحديات التي تواجه البالد بسبب 
انخفاض واردات نهري دجلة والفرات، اضافة الى تدني نسب هطول االمطار والثلوج خالل الموسمين الماضيين”.واضاف ان “وزارة 
الموارد المائية كانت قد نجحت بتأمين الحصص المائية لالراضي الزراعية في بابل للموسم الصيفي الماضي”، مبينا ان “الزراعة 
تعتمد بشكل كبير على المياه السطحية التي تأتي معظم مواردها من نهري دجلة والفرات وروافدهما”.

،،

عىل مدار األش�هر القليلة املاضية، 
يف  كهرب�اء  محط�ات  تعرض�ت 
العراق لهجمات، إذ قالت وس�ائل 
إع�الم محلية إن أكثر من 70 برجا 
للكهرباء  الع�ايل  الضغط  لخطوط 
تعرض للتخريب، فيما يشتبه بأن 
داعش يق�ف وراء هذه الهجمات. 
لكن الناطق باسم وزارة الكهرباء 
العراقية قال يف مقابلة تليفزيونية 
إن »هن�اك م�ن يح�اول زعزع�ة 

استقرار البالد ونرش الفوىض«.
أن  إىل  تش�ري  الحقائ�ق  أن  بي�د 
اإلرهابي�ني اس�تغلوا فق�ط أزم�ة 
طويلة األم�د يعاني منه�ا العراق 
تتعلق بانقطاع شبه دائم للكهرباء 
درج�ات  اش�تداد  م�ع  خاص�ة 
الح�رارة يف الصيف. ففي هذا البلد 
الغن�ي بالنف�ط، ال تمتل�ك معظم 
امل�دن العراقي�ة مص�درا للطاق�ة 
الكهربائي�ة ع�ىل م�دار س�اعات 

الي�وم، وانقط�اع الكهرب�اء ب�ات 
جزءا من الحياة اليومية للعراقيني 
فيما يزداد األمر س�وءا مع ارتفاع 
درجات الح�رارة يجاوز 50 درجة 
مئوية خصوصا يف شهري يوليو/ 
تموز وآب/ أغسطس من كل عام.

وبس�بب اإلهمال، فإن الطلب عىل 
الكهرب�اء يفوق الع�رض والقدرة 
انتاج الطاقة الكهربائية يف العراق. 
وخ�الل األس�بوع امل�ايض، بلغ�ت 

ه�ذه األزمة يف الع�راق ذروتها مع 
دام لس�اعات  الكهرب�اء  انقط�اع 
عن مستشفيات ومباني حكومية 
وحت�ى مط�ارات. وأث�ارت أزم�ة 
انقطاع الكهرباء موجة تظاهرات 
خ�الل األي�ام املاضي�ة، إذ اقتح�م 
متظاه�رون غاضب�ون ع�ددا من 
محط�ات الكهرب�اء يف العاصم�ة 
بغداد ودياىل التي تقع عىل بعد 40 
كيلومرا يف الشمال من بغداد. ويف 
يونيو/ حزيران املايض، قدم وزير 
الكهرباء ماجد حنتوش استقالته 
ليصبح بذلك وزير الكهرباء الثامن 
ع�رش ع�ىل الت�وايل الذي يس�تقيل 

خالل الصيف يف العراق.
الكهرب�اء،  أزم�ة  تفاق�م  وم�ع 
أم�س  الكهرب�اء،  وزارة  ح�ددت 
األربعاء، مص�ري مرشوع العدادات 
اإللكرونية، فيما اشارت اىل وضع 

خطة لتنويع مصادر الطاقة.
وقال املتحدث باس�م الوزارة احمد 
م�وىس، إن »الوزارة أع�دَّت خطة 
إلنتاج الطاقة النظيفة ؛ إذ تعاقدت 
م�ع رشكات ع�دة لبناء مش�اريع 
اس�تثمارية، كرشك�ة بور ش�اينا 
وتول ومص�در وغريها«، مبيناً، أن 
»س�قف املرحلة األوىل منها يهدف 

اىل انتاج 7500 ميكا واط«.
واوضح، أن »هناك توجهاً حكومّياً 

واهتماماً كبرياً من قبل الوزارة عىل 
مس�ألة تنويع مصادر الطاقة، إذ 
تم وضع آلية لتنويع املصادر منها 
اعتماد مش�اريع الربط الكهربائي 
واعتماد الطاقة الشمس�ية، فضال 
املتج�ددة  بالطاق�ة  امل�ي  ع�ن 

كطاقة الرياح«.
ب�ارشت  »ال�وزارة،  أن  واض�اف، 
بتنفي�ذ خط�ة خمس�ية قص�رية 
تتضم�ن  امل�دى  ومتوس�طة 
انش�اء واكم�ال مش�اريع الطاقة 
الشمسية«، الفتاً، اىل أن »مرشوع 
يف  الي�زال  االلكروني�ة  الع�ّدادات 
طور الدراسة وخالل االيام القليلة 
املقبلة س�يتم تقديم�ه اىل مجلس 

الوزراء«.
ويف س�ياق متصل أكد م�وىس، ان 
»ال�وزارة لديها ع�دد من املحطات 
بانتاجه�ا  تعتم�د  الكهربائي�ة 
عىل مناس�يب املي�اه ال�واردة من 
ب�ني  تنس�يق  وهن�اك  الس�دود، 
املائية  الكهرباء وامل�وارد  وزارت�ي 
لزي�ادة االطالق�ات املائي�ة لتزويد 

املحطات«.
ال�وزراء  »رئي�س  أن  اىل  ولف�ت، 
خص�ص  الكاظم�ي،  مصطف�ى 
أمواالً لسد نقص الحديد املستخدم 
بع�د  الطاق�ة،  اب�راج  صيان�ة  يف 
املاضي�ة«،  بالف�رة  اس�تهدافها 

مؤك�داً »توف�ري الحدي�د بكمي�ات 
مناسبة يف الوزارة«.

وتعهدت حكومة الكاظمي بالعمل 
ع�ىل حل أزم�ة الكهرب�اء يف وعود 
تكرر عىل أذان العراقيني س�ماعها 
كل صيف، لكن يب�دو أن القائمني 
ع�ىل إدارة البالد ال يفعلون ش�يئا 
ع�ىل أرض الواق�ع يف العراق الغني 
كان�ون  ديس�مرب/  ويف  بالنف�ط. 
األول من العام املايض، قالت لجنة 
برملاني�ة تم تش�كيلها للتحقيق يف 
أزم�ة انقطاع الكهرب�اء، إنه أُنفق 
81 ملي�ار دوالر )68 مليار يورو( 
عىل قط�اع الكهرباء يف العراق منذ 

.2005
ورغ�م ضخامة م�ا أنف�ق، إال أنه 
لم يط�رأ أي تحس�ن كب�ري يف هذا 
القطاع فال يزال العراقيون يعانون 
م�ن تقلي�ص س�اعات تزويده�م 

بالكهرباء.
وإزاء ذل�ك، س�يكون من الس�هل 
يف  املس�ترشي  الفس�اد  تحمي�ل 
الب�الد، مس�ؤولية أزم�ة الكهرباء 
يف الع�راق، كما يؤك�د املتظاهرون 
الغاضبون، لك�ن محللني يقولون 
إن إيج�اد إجابة عن الس�بب وراء 
أزم�ة الكهرب�اء يع�د أمرا ش�ديد 
التعقيد.  ويف هذا السياق، قال عيل 
الصفار، املحل�ل يف الوكالة الدولية 

للطاقة ومقرها باريس، »إن األمر 
يش�به العاصفة الكب�رية إذ أنه ال 
يتعلق بمش�كلة تقنية فحسب بل 
هن�اك عوامل غري تقنية وراء أزمة 
الكهرباء يف العراق فهناك أس�باب 

سياسية واقتصادية«.
وتق�دم الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة 
مش�ورات للحكومات حيال قطاع 
الطاق�ة وتجم�ع بيان�ات بش�أن 
إم�دادات الطاقة العاملية. ويضيف 
الصف�ار أن هناك أس�بابا خارجة 
عن سيطرة السياسيني يف العراق، 
ع�ىل س�بيل املث�ال ارتف�اع معدل 
ارتف�اع درجات  الس�كان وأيض�ا 
الحرارة ملستويات قياسية وزيادة 
واش�تداد  الصي�ف  فص�ل  ف�رة 
وطأته. وش�دد الصفار عىل أن كل 
هذه العوامل تدفع إىل زيادة الطلب 
ويق�ل  والكهرب�اء  الطاق�ة  ع�ىل 
الع�رض إذ تعمل مول�دات الطاقة 
بش�كل غري فعال يف الطقس شديد 
الح�رارة. بيد أن الصف�ار يؤكد أن 
العوامل األخرى ق�د تكون ناجمة 
ع�ن س�وء اإلدارة. وي�رى املحل�ل 
وغريه من املراقبني للشأن العراقي 
أن أحد املش�اكل الرئيس�ة يف البالد 
يتمث�ل يف ارتفاع مس�تويات عدم 
الكفاءة س�واء يف الع�رض وأيضا 

إدارة الطلب.

ما مصير مشروع العدادات اإللكترونية في العراق؟
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 أهالي محلة ٢١٣ يطالبون بتبديل 
الحاويات 

طال�ب ع�دد من أهايل محلة ٢١٣ بلدية الكرخ االوىل بتبديل الحاويات التي اصبحت غري صالحة لالس�تعمال 
بس�بب كونها » معطوبة ».  وقالوا يف رس�الة لهم : نحن أهايل منطقة الحارثية زقاق ٤٢ حي الكندي محلة 
٢١٣ نطالب بلدية الكرخ االوىل بتبديل الحاويات املوجودة يف املنطقة و التي اصبحت معطوبة وسائق السيارة 
ال يتمك�ن من رفعها لذلك فان النفايات ماتزال موجودة ومتكدس�ة يف مكانها وهذه الحاويات أصبحت من 
دون فائ�دة .راج�ن منكم توصيل طلبنا بتصليح هذه الحاويات حيث ان النظافة هي عنوان حضارة املدينة 

وشكرا لكم .

عني

املراقب

امس أعلنت وكالة االستخبارات 
والتحقيق�ات االتحادية، القبض 
بالب�ر  لالتج�ار  ش�بكة  ع�ى 

بعمليتن منفصلتن يف بغداد.
وذكرت الوكال�ة، يف بيان تابعته 
)املراق�ب العراق�ي( أن »مف�ارز 
املتمثل�ة  االس�تخبارات  وكال�ة 
بمديري�ة اس�تخبارات الجريمة 
الداخلي�ة  وزارة  يف  املنظم�ة 
باالش�راك مع مفرزة من جهاز 
املخاب�رات الوطن�ي تمكنت من 
إلقاء القبض عى عصابة مكونة 
م�ن أربع�ة متهمن م�ن بينهم 
لالتج�ار  ش�بكة  ضم�ن  ام�رأة 
الك�رادة  منطق�ة  يف  بالب�ر 

ببغداد«.
وأوضح�ت أن »عملي�ة القب�ض 
تم�ت أثن�اء قيام املتهم�ن ببيع 
أح�د األطف�ال، وبداللته�م م�ن 
التحقيقات األولية معهم،  خالل 
ت�م إلق�اء القبض ع�ى متهمن 
آخري�ن بعد نص�ب كمن محكم 

لهما رشقي بغداد«.
االثن�ن  »املتهم�ن  أن  وأك�دت 
م�ن ضم�ن الش�بكة ويقوم�ان 
باس�تدراج ضحاياه�م بذريع�ة 
العالج يف محافظ�ة أربيل ودولة 
بأعضائه�م  واملتاج�رة  الهن�د 

البرية«.
وواف�ق مجلس القض�اء األعى، 
ع�ى تفعيل املادة السادس�ة من 

قانون مكافح�ة االتجار بالبر 
الت�ي تن�ص ع�ى إن�زال عقوبة 
الس�جن املؤب�د، وغرام�ة ال تقل 
ع�ن ١5 ملي�ون دين�ار وال تزيد 
ع�ى ٢5 مليون دين�ار، بكل من 
ارتك�ب جريمة االتج�ار بالبر 
إذا كان املجن�ي علي�ه ل�م يت�م 
الثامن�ة عرة من عم�ره، أو إذا 
كانت أنثى أو م�ن ذوي اإلعاقة، 
أو إذا كان�ت الجريم�ة مرتكب�ة 
م�ن جماع�ة إجرامي�ة منظمة، 
أو كان�ت ذات طابع دويل، أو عن 

طريق االختطاف أو التعذيب، أو 
إذا كان الجاني من أصول املجني 
عليه أو فروعه أو ممن له الوالية 
علي�ه أو زوجاً ل�ه، أو إذا أصيب 
املجن�ي علي�ه بم�رض ال يرجى 
مس�تديمة  عاه�ة  أو  ش�فاؤه 
نتيج�ة االتج�ار ب�ه، أو إذا وقع 
االتج�ار عى أش�خاص ع�دة أو 
ملرات متعددة، أو إذا وقع االتجار 
م�ن موظ�ف أو مكل�ف بخدمة 
النف�وذ أو  أو اس�تغالل  عام�ة، 

ضعف الضحايا أو حاجاتهم.

ظاه�رة  إن  الق�ول  م�ن  الب�د 
االتج�ار بالب�ر أصبحت تؤرق 
املجتمعات والسلطات املجتمعية 
الع�راق  يف  ظه�رت  ،حي�ث 
عصاب�ات منظمة تتاجر بالبر 
وبأعضائه�م البرية اس�تغالالً 
لفاقتهم وحاجتهم  لذلك البد أن 
تس�تنفر القوات االمنية ومعهم 
االه�ايل جميع الجه�ود للوقوف 
يف وج�ه ه�ذه الظاه�رة العاملية 
املس�تهجنة والت�ي تتعارض مع 

أبسط حقوق اإلنسان. 

دور األهالي في القضاء على شبكات االتجار بالبشر

املراقب العراقي/ متابعة...
م�ن املعروف ان هي�أة النزاهة كان�ت قد اعلن�ت يف منتصف تموز 
امل�ايض عن قيامها باِس�رجاع ١٤٣عق�اراً مملوك�ة للدولة خالل 
النص�ف األول من الع�ام الجاري تصل أقيامه�ا ألكثر من٤٤ مليار 
دين�اٍر، مبين�ة ان تلك العق�ارات اْس�ُتْملَِكت أو تمَّ التج�اوز عليها 
بص�ورٍة ُمخالف�ٍة للقانون.وام�س أعلنت هيأة النزاه�ة االتحادية 
ضب�ط عمليَّ�ات ف�رز قط�ع أراٍض بش�كٍل غ�ري أص�ويلٍّ وبصورٍة 
ُمخالف�ٍة للقان�ون، يف ُمحافظة النجف.وأفادت دائ�رة التحقيقات 
يف الهي�أة، ب�أنَّ »نتائ�ج الرص�د امليداني والزي�ارات الت�ي قام بها 
مكتب تحقيق النج�ف إىل ُمديريَّ�ات التخطي�ط العمرانيِّ والبلديَّة 
والتس�جيل العق�اري يف النج�ف األوىل - الش�مايل، كش�فت عن أنَّ 
ت بش�كٍل غري أص�ويلٍّ خالفاً للقان�ون، إضافًة إىل  عمليَّ�ة الفرز تمَّ
ع�دم وجود ُموافق�اٍت وعدم وجود أضابريعدٍد م�ن القطع املفرزة 
َذت وفقاً  لدى التس�جيل العقاري«.وأشارت إىل أنَّ »العمليَّة، التي ُنفِّ
�ة بالعمليَّة  ملُذك�رٍة قضائيٍَّة، أس�فرت عن ضب�ط األوليَّات الخاصَّ
غري األصوليَّ�ة؛ لفرز قط�ع أراٍض يف املُحافظة«.وبيَّ�نت الدائرة تم 
»تنظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ، وعرضه عى قايض محك�مة تحقيق 
ة بالن��ظ��ر يف ق�ضايا ال�ن�زاه�ة؛ ال�ذي قرَّر  النجف ال�ُمخ�تصَّ
اس�تقدام ُمدير التخطي�ط العمرانيِّ يف املُح�اف�ظة س�ابقاً وُمدير 
بلديَّ�ة النجف ومعاون�ه الفني، إضافة إىل س�بعة ُمتَّ�همن آخرين 
وف�ق أحكام امل�ادَّة )٣٤0( من قانون العقوبات« الس�ؤال هو متى 
تنته�ي ه�ذه الظاهرة وهل يمك�ن ان يتم القبض ع�ى العصابات 
التي تقوم بهذه العمليات الس�يما يف املناطق الريفية واملناطق التي 
تحتوي عى اراض زراعية غري مفرزة سابقا ؟ مع العلم ان عمليات 
افراز العقار االصولية تواجه معوقات كثرية منها ما يتعلق بتحديد 
املس�احات يف املحافظة او القضاء او الناحية او يف تقسيم املحالت 
واملناط�ق فهذه املنطقة اوىل وثانية وثالثة وهذه املس�ميات ماهي 
اال معرقالت لعمليات الفرز وخاصة يف العقارات املتوفرة فيها اكثر 
من خمسن باملائة من الروط الواجب توفرها يف الوقت الحارض.

فـرز األراضي بصـورة غير قانونية 

املراقب العراقي/ متابعة...
يوم أمس األول كشف ديوان محافظة ذي قار 
عن إحالة ثالثة محافظن وعرات املوظفن 
الحكومين اىل محاك�م النزاهة املختصة لكن 
هناك س�ؤال مهم هل إن أحالة املحافظن إىل 
محاكم النزاهة س�تعيد األم�وال املنهوبة من 

املوازنات السابقة  .
)املراق�ب  تلق�ت  وبحس�ب وثيق�ة رس�مية 
العراقي( نس�خة منها، فان القسم القانوني 
عمل منذ تسنم الدكتور احمد غني الخفاجي 
نيس�ان م�ن  ق�ار يف  منص�ب محاف�ظ ذي 
الس�نة الحالية ع�ى احالة ثالث�ة محافظن 
سابقن للمحاكم املختصة عى خلفية بعض 
اإلش�كاالت القانوني�ة، اىل مكت�ب تحقيقات 
النزاهة يف املحافظة.ويأتي هذا اإلعالن يف وقت 
يكاف�ح فيه العراق الس�رداد أموال�ه املهربة 
للخ�ارج التي اختلفت التقدي�رات حولها عرب 
تريع�ات واتص�االت، فيم�ا لم ينج�ح إال يف 
اس�رداد ٣% منها وهي التي تتجاوز حس�ب 
تقديرات ش�به رس�مية حاجز ال�500 مليار 
دوالر. يف خضم »األداء املتواضع«، الذي تبذله 
الدوائ�ر املعني�ة بتتب�ع األم�وال املنهوبة من 
الع�راق، وفق مراقب�ن، يدفع رئي�س العراق 
بره�م صال�ح بم�روع قان�ون إىل الربمل�ان 
الس�رداد ثروات الب�الد املهرب�ة عربإجراءات 
ب�«أكث�ر  داخلي�ة وخارجي�ة كم�ا يصفه�ا 

رصامة وقدرة«.
ومع اإلطاحة بنحو ٣٢ مس�ؤوالً ما بن وزير 
وم�ن بدرجت�ه وبقي�ة م�ن ش�غلوا مناصب 
مهم�ة، ، إال أن بع�ض املراقب�ن يؤك�دون أن 
املافي�ا وكبار الفاس�دين ما زال�وا بمنأى عن 
مطرقة القضاء.وتق�ع تلك األموال التي تؤكد 
دوائ�ر النزاه�ة يف الع�راق، رصده�ا وتعقب 
آثاره�ا عند بنوك ومص�ارف أجنبية وعربية، 
وق�د عم�د مهربوه�ا إىل تس�جيلها بأس�ماء 
آخرين وعناوين غري رسمية، خشية املالحقة 

املبذول�ة  الجه�ود  القضائي.ورغ�م  والتتب�ع 
من قبل دائرة اس�رداد األم�وال املهربة فإنها 
ل�م تنج�ح يف اس�رداد اكثر من ٣%، بحس�ب 
التريعية.وتكش�ف  مس�ؤولن يف الس�لطة 

ترصيحات لهيئ�ة النزاه�ة الربملانية أن نحو 
٣50 مليار دوالر قد تم استنزافها يف مشاريع 
وهمية وهربت إىل خارج البالد ما بعد ٢00٣، 
فيما ُيتهم مس�ؤولون رفيعو املستوى بينهم 

وزراء وم�ن بدرجته�م بالوق�وف وراء تل�ك 
العمليات.وأدت ف�وىض التريعات واألوضاع 
األمني�ة املضطرب�ة ألن يك�ون الع�راق بيئ�ة 
جاذبة للفس�اد وه�در املال الع�ام، أفضت يف 

نهاية املط�اف إىل تعثر الحكوم�ة العراقية يف 
الثل�ث األخري من العام املايض يف توفري رواتب 
موظفي الدولة واللجوء إىل االقراض الداخيل 
والخارجي، لسد العجز يف إيرادات البالد عقب 

انخف�اض أس�عار النف�ط وظ�روف جائحة 
كورونا.

وتكب�د الع�راق منذ س�قوط نظ�ام الطاغية 
ص�دام »١8 عام�ا« خس�ائر مالي�ة ضخمة، 
وفق�ا ملا كش�فه الرئيس بره�م صالح حيث 
ق�ال يف خط�اب متلفز إن حجم األم�وال التي 
ت�م تهريبها إىل خارج الب�الد خالل تلك الفرة 
م�ن صفقات الفس�اد بل�غ نح�و ١50 مليار 
دوالر وإن�ه تق�دم بمروع قانون الس�رداد 
عائدات الفس�اد إىل الربملان العراقي، وأوضح 
أن القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية 
رادعة، وأنه يتضمن خطوات الحقة الستعادة 

أموال الفساد.
وتم نر تفاصيل م�روع القانون نقال عن 
بي�ان من رئاس�ة الجمهوري�ة العراقية الذي 
أوض�ح أن�ه يش�مل جمي�ع مس�ؤويل الدولة 
العراقية الذين تس�لموا املناصب العليا األكثر 
عرضة للفس�اد، منذ العام ٢00٤ وحتى اآلن، 
من درجة مدير عام فما فوق، وتقوم الجهات 
املالية املختصة بإعداد قائمة موّثقة بش�اغيل 

هذه املناصب خالل ١7 سنة املاضية.
الخب�ري االقتصادي م�ازن األش�يقر يؤكد أن 
»م�روع  القانون تضمن تفصيالت تس�هل 

عملية تتبع األموال املهربة«.
وأوض�ح األش�يقر، »، أن�ه إضاف�ة إىل عق�د 
تفاهم�ات واتفاقيات مع ال�دول التي تتحرك 
فيه�ا األموال العراقية املهربة، فرض مروع 
القانون عى املسؤولن الكشف عن أرصدتهم 
وأبنائه�م وزوجاتهم .لكن القانون لم بصوت 
علي�ه وبق�ي ح�ربا ع�ى ورق لك�ون الفرة 
املتبقي�ة من عمر الربملان كانت كافية لتمرير 
القان�ون مثلم�ا ي�رى املحلل الس�يايس نجم 
القص�اب، أن  التوقيت جاء متأخراً وكان من 
الصعب العبور بمس�ودة القانون الرئايس إىل 
منص�ة التصوي�ت داخ�ل الربمل�ان يف ظل تلك 

الظروف الحالية .

إحالة المحافظين السابقين إلى محاكم النزاهة.. هل سيعيد األموال المنهوبة؟

املراقب العراقي/ متابعة...
يف عملي�ات االبتزاز يقوم الجان�ي باصطياد ضحاياه، 
عادة ع�ن طريق وس�ائل التواص�ل االجتماعي، نظرا 
ألنه�ا األكث�ر انتش�ارا ب�ن جمي�ع الفئات، ث�م يقوم 
بتهديده�م بن�ر ص�ور أو م�واد فيلمي�ة أو ترسيب 
معلوم�ات رسية إن لم يدفع�وا مبالغ مالية، أو القيام 
بأفع�ال غ�ري أخالقي�ة، ويف الغالب تك�ون اإلناث أكثر 
الفئ�ات املس�تهدفة من جان�ب املبتزين.لك�ن معظم 
الفتيات ع�ادة يرفضن اإلبالغ ع�ن تعرضهن لالبتزاز، 

خوف�ا م�ن الفضيحة ونظ�رة املجتم�ع الس�لبية، أو 
بس�بب ع�دم الثقة يف القوان�ن نفس�ها، أو خوفا من 
اإلع�الم الذي يهتم بمتابعة مث�ل تلك القضايا، لذا نجد 
أن هن�اك بعض املح�اوالت الفردية م�ن جانب بعض 
النش�طاء كوسيلة ملس�اعدة الفتيات ويف املدة االخرية 
قام�ت بعض الفتيات بابالغ االه�ل الذين قاموا بإبالغ 
جه�از األم�ن الوطني العراق�ي والذي تتب�ع املوضوع 
ولع�ل اخر العمليات هي القبض عى ثالثة أش�خاص، 

بتهمة ابتزاز نساء إلكرونياً.

وقال الجهاز يف بيان أطلع�ت عليه )املراقب العراقي(، 
إنه »استناداً إىل الش�كاوى الواردة عرب الخط الساخن 
)١٣١( لجهاز األمن الوطني، س�ارعت مفارز الجهاز 
جن�وب  يف  القضائي�ة  املوافق�ات  اس�تحصال  بع�د 
محافظ�ة صالح الدي�ن إىل نصب كمٍن ُمحكٍم أس�هَم 
يف إلقاء القبض عى ثالثة أش�خاص يمارسون االبتزاز 
اإللكروني باستخدام مواقع التواصل االجتماعي عن 

طريق مساومة النساء مقابل مبالغ مالية«.
وأضاف البيان أنه »جرى تدوين أقوالهم بعد اعرافهم 

بع�دة عملي�ات تهدي�د وابت�زاز، وتم�ت إحالته�م إىل 
الجهات القانونية التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم«.

ان الج�واب عى ملاذا تح�دث عمليات ابتزاز النس�اء ؟ 
ه�و عدم وجود التوعية من قب�ل االهايل لذلك يجب ان 
تك�ون التوعي�ة قبل القان�ون هو الش�عار الذي يجب 
رفع�ه ملواجهة االبتزاز اإللكروني حيث أنه رغم زيادة 
نس�ب االبتزاز فإن الحاالت املبل�غ عنها قليلة جدا، وال 
توج�د قوانن رادعة ملثل تل�ك الجرائم، إذ تعترب حديثة 

العهد نسبيا.

لماذا تحدث عمليات ابتزاز النساء ؟

ق
علي

وت
رة 

صو

اعتصام لموظفي صحة الديوانية للمطالبة بتخصيص اراض سكنية ..

ناش�د عدد من اهايل محلة 76٢ زقاق 6١ الذين اكدوا ان منطقتهم غرقت 
قبل هطول املطر .وقال االهايل  يف رسالة لهم : اىل أنظار امن بغداد املحرم 
 نح�ن اهايل محلة 76٢ زقاق 6١ قرب مدرس�ة الش�هامة ان منطقتنا قد 
غرق�ت قبل هطول املطر واصبحت الش�وارع مليئة باملياه االس�نة فكيف 
الح�ال ان امطرت الس�ماء يف قادم االيام  .نرجو منك�م االيعاز اىل الكوادر 
العامل�ة املختصة باملجاري بالتوجه اىل املنطق�ة من اجل معالجة الوضع 

السيما وان املنطقة لم تشهد عمليات صيانة املجاري منذ سنوات .

محلة 76٢ غرقت قبل المطر !

المراقب العراقي/ متابعة...
الربح  بالبشر إلى ظاهرة إجرامية خطيرة بهدف تحقيق  االتجار  تحولت ظاهرة 
المادي وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم ذات السلوك الضار بمصالح الدول ولذلك 

يعتبشر االتجار بالبشر جريمة ضد اإلنسانية.
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كش�فت دراس�ة صادرة عن جامع�ة بكني، أن تع�رض الحامل لدخ�ان الحرائق 
الص�ادر من الغابات يؤثر عىل وزن الرضع حديثي الوالدة بش�كل ملحوظ، حيث 
تبني أن تعرض األمهات لهذا الدخان الناتج عن تلك الحرائق يؤدى إىل والدة أطفاال 
ذات أوزانا منخفضة عند الوالدة.وتعد هذه الدراس�ة األوىل من نوعها التي تبحث 
يف الصل�ة ب�ني انخفاض الوزن عند ال�والدة والتعرض لدخ�ان الحرائق يف البلدان 
املنخفضة واملتوس�طة الدخ�ل، حيث تلعب الحرائق الطبيعي�ة، مثل حرائق إزالة 
الغابات االس�توائية وحرق الكتلة الحيوية الزراعية، دوًرا مهًما يف صحة االنسان 
من�ذ ال�والدة وطوال مراح�ل حياته.ويعد الحد من مخاطر انخف�اض الوزن عند 
الوالدة أحد األهداف العاملية ملنظمة الصحة العاملية لعام 2025، نظرا ألن األطفال 
ذو الوزن املنخفض عند الوالدة، هم أكثر عرضة لإلصابة يف وقت الحق من الحياة 
بأم�راض الرئ�ة، حيث تبني أن دخ�ان الحرائق الطبيعية تؤثر ع�ىل أمراض الرئة 
والقل�ب الح�ادة، حيث تم الرتكيز ع�ىل العالقة بني الوزن عند ال�والدة والتعرض 

لتلوث مصدر الحريق عرب عدة دول وعىل مدى فرتة زمنية طويلة.

توصل�ت دراس�ة حديث�ة إىل أن إضاف�ة ما 
يصل إىل ث�الث حصص يومية من التفاح أو 
ال�كاكاو أو الش�وكوالتة الداكنة أو الش�اي 
األخرض أو التوت الربي أو الربتقال أوعصري 
الرمان، يحس�ن صحة األمع�اء وقد يصلح 
مش�اكل األمع�اء املترسبة أيًض�ا، نظرًا ألن 
ه�ذه األطعم�ة غني�ة بالبوليفين�ول ال�ذي 

يساعد يف تحسني صحة األمعاء.
 Clinical»وُن�رت نتائج الدراس�ة يف مجلة
Nutrition« ، بقي�ادة كريس�تينا أندري�س 
الصيدل�ة  كلي�ة  يف  األس�تاذة  الكويف�ا، 
وعل�وم الغذاء ورئيس�ة املجموع�ة البحثية 
للعالمات الحيوي�ة واأليض الغذائي لألغذية 
بجامعة برش�لونة ومركز البح�وث الطبية 
الحيوي�ة للضع�ف والش�يخوخة الصحي�ة 
)CIBERFES( وهي أيًضا جزء من ش�بكة 

. )XIA(  االبتكار الغذائي الكاتالونية
وأجري�ت هذه الدراس�ة األوروبي�ة يف إطار 
مب�ادرة الربمج�ة املش�رتكة، نظ�ام غذائي 
صحي لحياة صحية عىل األش�خاص الذين 
تزي�د أعمارهم عن الس�تني والذين خضعوا 
لنظام غذائي غني بالبوليفينول ملدة ثمانية 

أسابيع. 

باحثون يحذرون من ازدياد وفيات 
السرطان المرتبطة بالتدخين

عالجان لمشاكل األمعاء 
عند كبار السن

يتوق�ع الباحث�ون يف األكاديمي�ة الصيني�ة 
للعل�وم الطبي�ة ارتف�اع الوفي�ات بس�بب 
أم�راض الرسط�ان املرتبط�ة بالتدخ�ني يف 
الص�ني بنس�بة 50% خ�الل األع�وام ال� 20 

املقبلة.
ونرت األكاديمية تقريرا يف مجلة )توباكو 
جورن�ال(، والذي يتكهن بوف�اة 8.6 مليون 
شخص يف البلد اآلسيوي من ضحايا أمراض 
الرسط�ان املرتبط�ة بالتدخني قب�ل 2040، 
وأن نس�بة الوفيات ستزداد 53% بني النساء 

و44% بني الرجال.
الس�لطات  خط�ط  إىل  الباحث�ون  وأش�ار 
الصينية للحد من أعداد املدخنني من %26.6 
حالياً إىل 20% بحلول 2030، لتاليف وفاة 1.4 

مليون شخص قبل 2040.

ويدخن نصف الرجال الصينيني تقريباً و%2 
من النساء، ويصل إجمايل املدخنني إىل 300 
مليون ش�خص فرغم الرتاج�ع الطفيف يف 
أعداد املدخن�ني بالصني، يعتق�د العلماء أن 
هذه النس�بة »غري كافي�ة« لتحقيق الهدف 

املحدد.

طهران تصدر منتجاتها 
الطبية إلى 54 دولة

دخان الحرائق يهدد
 وزن المولود

أكد وكيل الدائرة العامة لألجهزة الطبية بوزارة الصحة اإليرانية »إسحاق 
عام�ري« إن إيران تص�در منتجاتها الطبية إىل 54 دول�ة يف أنحاء العالم.

ولف�ت عام�ري، اىل أن وزارة الصح�ة والعالج والتعليم الطب�ي االيرانية، 
رس�خت طاقاته�ا عىل تنفيذ تعليمات س�ماحة االمام الس�يد حول دعم 
املنتج�ات الطبي�ة املحلية.واض�اف ان ال�وزارة وانطالق�ا من ه�ذا املبدأ 
قامت بتطوير جودة منتجاتها وتقليص واردات الس�لع واالجهزة الطبية 
االجنبية التي تتوفر نظرياتها املحلية بالحجم الذي يلبي احتياجات البالد.
كم�ا رصح هذا املس�ؤول بوزارة الصحة، ان ال�ركات املعرفية االيرانية 
وقف�ت يف الصف االمامي يف س�احات املكافحة ضد ف�ريوس كورونا مع 
بداي�ة الجائحة، حي�ث كانت بعض ال�دول قد امتنعت عن ارس�ال حتى 
االقنع�ة الطبي�ة الواقي�ة اىل ال�دول األخ�رى، وكثف�ت ال�وزارة خطوط 
منتجاته�ا لتبلغ إيران اليوم مرحلة االكتفاء الذاتي يف العديد من املجاالت 

الصناعية والعلمية.

الزنك قد يكون مفيدًا في مكافحة أمراض الجهاز التنفسي 
يمك�ن أن تك�ون للزنك آث�ار إيجابي�ة يف مكافحة أم�راض الجهاز 
التنف�ي الفريوس�ية، إن م�ن حيث الوقاي�ة أو يف الع�الج، لكّن ما 
أظهرته يف هذا الش�أن دراسة نرت ليس حاسماً بالقدر الكايف بعد 

إلعطاء توصيات دقيقة يف مجال الوصفات الطبية.
وق�ال مع�ّدو ه�ذه الدراس�ة، إىل إنهم ل�م يتمكنوا م�ن اإلجابة عن 
األس�ئلة املتعلق�ة بفاعلي�ة الزن�ك وكفاءت�ه ومقبوليت�ه بجرعات 
وتركيب�ات مختلفة«.واضاف�وا أن م�ن الرضوري إج�راء املزيد من 
األبحاث »لتوضيح فاعلية الزن�ك وآليات عمله يف مواجهة التهابات 
الجه�از التنفي الفريوس�ية ، مث�ل س�ارس-كوف-2«، الفريوس 

املسبب لكورونا.

أما الدراس�ة املنش�ورة فهي عب�ارة عن تحليل يس�تخدم خالصات 
دراس�ات س�ابقة ويقارنها ويجمعها. يوفر هذا النوع من األبحاث 

إجابات أكثر دقة من دراسة معزولة.
وعم�ل الباحثون عىل نحو ثالثني دراس�ة لتحديد م�ا إذا كان تناول 
الزن�ك ل�دى امل�رىض الذين لم يك�ن لديه�م نقص س�ابق، يحد من 
مخاطر اإلصابة بأمراض الجهاز التنفي الفريوسية أو يسمح لهم 
بالش�فاء بس�هولة أكرب.وأثار املوضوع جدالً خالل أزمة كورونا، إذ 
أوىص ع�دد قليل م�ن األطباء بتناول مكمالت الزن�ك عىل الرغم من 
عدم وجود دراسة مقنعة. إال أن الدراسة التي ُنرت االثنني تتجاوز 
نطاق كورونا وحده، إذ تتناول آثار الزنك عىل فئة كاملة من أمراض 

الجهاز التنفي.واس�تناداً عىل الدراس�ات املجمعة، استنتج معّدو 
البحث أن ثمة آثاراً إيجابية.

فاألش�خاص الذين يتناولون مكم�الت الزنك »اق�ل عرضة لخطر« 
اإلصابة بأمراض الجهاز التنفي الفريوس�ية. واشار الباحثون إىل 
أن الزن�ك »يقل�ل من مدة األعراض« كعالج، م�ع أنه ال يؤثر بصورة 
حاس�مة عىل ش�دتها.لكن الباحثني ش�ددوا عىل أن اس�تنتاجاتهم 
ال يمك�ن أن تذهب إىل أبع�د من ذلك، وخصوصاً أن الدراس�ات التي 

استندوا عليها، غالباً ما تكون منخفضة الجودة.
ونّب�ه العلم�اء إىل أن ه�ذا النوع من الدراس�ات »يس�تند إىل عينات 

صغرية«.

ليوب�وف  النس�اء  أم�راض  تحدث�ت طبيب�ة 
إروفيفا ع�ن عالمات نق�ص فيتامني D لدى 

األطفال.
وأوضحت الطبيبة أن هذا الفيتامني يلعب 
دوًرا بال�غ األهمي�ة يف التنمية البرية. 
رضوري  الفيتام�ني  ه�ذا 

الهي�كل  تكوي�ن  عملي�ة  يف  خ�اص  بش�كل 
العظمي، لذلك حث�ت الطبيبة اآلباء عىل إيالء 

اهتمام خاص لنقصه املحتمل.
وقالت، »هل األس�نان تخرج بشكل صحيح، 
أليس كذلك؟« وهو مؤرش عىل نقص فيتامني 
D. إذا كان هناك نقص، تضاف بضع قطرات 

مع الرب.
وأوضحت الخبرية أن حالة األسنان تتغري عىل 

الفور.
كم�ا ش�����ددت عىل أن�ه ال ينبغ�ي اللجوء 
إىل مثل ه����ذه األس�اليب إال بعد استش�ارة 

الطبيب.

الصحة العالمية تدعو لتطوير لقاح ضد التهاب جرثومي يقتل 150 ألف طفل سنويًا

وجه�ت منظمة الصح�ة العاملية ن�داء لتطوي�ر لقاح ضد 
التهاب جرثومي يتس�ّبب س�نوياً بوفاة 150 ألف رضيع أو 

طفل مولود ميتاً.
وأش�ارت املنظم�ة األممي�ة وكلية لن�دن للصح�ة والطب 
االس�توائي يف تقرير لهما إىل أن املكورات العقدية من الفئة 
»ب« الت�ي تس�بب ح�االت إنتان والتهاب س�حايا، تش�ّكل 

مشكلة صحية أهم بكثري مما كان ُيعتقد.
ويكشف التقرير أن هذا النوع من البكترييا يتسبب بنصف 

مليون والدة مبكرة سنوياً وحاالت إعاقة مستديمة كثرية. 
وفيما تؤكد الوثيقة حجم الظاهرة، مع وفاة نحو مئة ألف 
طف�ل رضيع و50 ألف حالة إمالص )طفل مولود ميتاً( كل 
عام، إال أنها تكشف أيضاً وجود »ثغرات« يف جمع البيانات 

تدفع إىل االعتقاد بأن عدد الضحايا الفعيل قد يكون أكرب.
واللقاح�ات  التمني�ع  إدارة  يف  الطب�ي  املس�ؤول  وأش�ار 
واملس�تحرضات البيولوجي�ة يف منظم�ة الصح�ة العاملي�ة 
فيلي�ب المب�اش إىل أن »البح�ث الجديد يثب�ت أن املكورات 

العقدية تش�كل تهدي�داً كبرياً من التهديدات املُس�تهان بها 
بالنسبة لبقاء املواليد عىل قيد الحياة ورفاههم، مما يخلّف 

آثاراً مدمرة عىل أرس كثرية جداً يف العالم«.
وبس�بب اآلث�ار املدم�رة لهذا الن�وع من البكتريي�ا، ضمت 
منظم�ة الصحة العاملية صوته�ا إىل رشكائها يف الدعوة إىل 
»التعجي�ل بتطوير لق�اح لألمهات ضد املك�ورات العقدية 
ال�ذي من ش�أنه أن يع�ود بفوائ�د هائلة عىل بل�دان العالم 

بأرسه«، وفق المباش.

وأش�ارت األس�تاذة الجامعية يف كلية لندن للصحة والطب 
االس�توائي جوي ل�ون إىل أن تطوير لقاح من ش�أنه إنقاذ 
مئ�ات آالف األرواح، مبدية أس�فها لعدم تس�جيل أي تقدم 
عىل ه�ذا الصعيد رغ�م أن فكرة تطوير لق�اح أُطلقت قبل 

أكثر من ثالثة عقود.
ويف املعدل، تحمل 15% من النساء الحوامل أي ما يقرب من 

20 مليون سنوياً هذا النوع من البكترييا يف املهبل.
ويمكن له�ذه البكترييا أن تنتقل للجن�ني يف الرحم أو أثناء 

أعراض نقص فيتامين D لدى األطفال 

ق�ال اختص�ايص الع�الج الطبيع�ي 
ألكس�ندر رسوكوفس�كي إنه يمكن 
مواجهة اآلالم التي تصيب العضالت 
بع�د ممارس�ة الرياض�ة م�ن خالل 

تدابري بسيطة.
ه�ي  التداب�ري  ه�ذه  أن  وأوض�ح 
الدافئ����ة والحمامات  الضم�ادات 
الس�اونا  وحمام�����ات  الدافئ�ة 
والحمام�ات  الثلجي�ة  والحمام�ات 
التبادلية، حيث تعمل هذه التطبيقات 
عىل تنش�يط عملية األي�ض ومن ثم 

ترسيع وترية عملية الشفاء.
وأضاف رسوكوفسكي، أن الترصيف 
الليمف�اوي يس�اعد يف التخل�ص من 
احتباس السوائل الناجم عن اإلصابة 
العضلي�ة الصغرية، التي تتس�بب يف 

األلم.
ويمكن أيضا إج�راء تدليك للعضالت 
ولي�س  خفيف�ا  يك�ون  أن  ب�رط 
عنيف�ا، وإال فإن التدليك س�يؤدي إىل 
تفاقم األل�م. وينطبق ذلك أيضا عىل 
الرياض�ة؛ حيث تس�اهم ممارس�ة 
والس�باحة  امل�ي  مث�ل  الرياض�ة 

الهوائي�ة ع�ىل  الدراج�ات  ورك�وب 
نح�و خفيف يف تخفي�ف األلم؛ حيث 
إنها تعمل عىل تنش�يط رسيان الدم، 

م�ا يس�اعد يف تماث�ل العضالت 
املصاب�ة للش�فاء ع�ىل نحو 

أرسع.
وللوقاية من ألم العضالت 
ينص�ح  األس�اس،  م�ن 

أخصائ�ي الع�الج الطبيعي 
األملان�ي باإلحم�اء جي�دا 

قبل ممارس�ة الرياضة 
وزيادة ش�دة التمرين 
تدريجي�ا م�ع تناول 
األغذي�����ة الغني�ة 
امله�م  باملغنيس�يوم 
العض�الت،  لصح��ة 
والذي تتمثل مصادره 
الغذائي�ة يف بذور عباد 
والجوز  الش����مس 
والتم�ر  الب��رازي�يل 
ورقائ�ق  والس�بانخ 
وجب���ن  الش�وفان 

البارميزان.

اكتش�ف علماء من مركز ج�ون موران للعيون 
بجامعة يوتا األمريكية خلية عصبية )نيورون( 
جدي�دة يف ش�بكية العني، يمك�ن أن تلعب دورا 
يف معالج�ة اإلش�ارات البرصية.وبحس�ب م�ا 
نرته دورية »بروسيدنجز أوف ذا ناشيونال 
 ،PNAS  « ساينس�ز  أوف  أكاديم�ي 
بالوالي�ات املتح�دة، اكتش�ف فريق من 
الباحث�ني تح�ت 

درج�ة  يحم�ل  ال�ذي  تي�ان،  نين�ج  إرشاف 
الدكت�وراه، نوع�ا لم يكن معروف�ا من قبل من 
الخاليا العصبية الداخلية يف ش�بكية العني لدى 

الثدييات.
وتتواص�ل دوائ�ر معق�دة م�ن النيورونات مع 
بعضها البعض داخل الجهاز العصبي املركزي، 
لنق�ل املعلوم�ات الحس�ية والحركي�ة، وتقوم 
الخالي�ا العصبي�ة املوصل�ة ب�دور الوس�يط يف 
سلسلة االتصال.ويشكل هذا االكتشاف تطورا 
مهم�ا يف هذا املج�ال، حيث يس�عى العلماء إىل 
التوصل لفهم أفضل للجه�از العصبي املركزي 
من خالل تحديد جميع فئات الخاليا العصبية 
ووصالتها.وق�ال الباح�ث تي�ان: »بناء عىل 
والخصائ�ص  والفس�يولوجيا  الش�كل 
الوراثي�ة لهذه الخلي�ة، فإنها ال تنتمي 
للفئات الخم�س للخاليا العصبية 
ج�رى  والت�ي  الع�ني  لش�بكية 
اكتش�افها قب�ل أكث�ر من 100 
ع�ام... نرى أنها ربما تنتمي إىل 
فئ�ة جدي�دة بذاتها م�ن الخاليا 
للش�بكية.«وأطلق  العصبي�ة 
فريق البحث اسم »كامبانا« عىل 
الخلية، بحس�ب ش�كلها، حيث 

إنها تشبه الناقوس )الجرس(.

تدابير بسيطة للتخلص من ألم 
العضالت بعد ممارسة الرياضة

اكتشاف خلية عصبية جديدة في شبكية العين
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هاتـــــــف العالقـات

    يوسف الراشد

التصعيد السعودي 
على لبنان… والصمت 

العربي المخجل؟

منذ عام 2014 – 2015 والس�عودية تق�ود تحالف عربي ظالم 
وباط�ل ضد البل�د العرب�ي اليمني الش�قيق وتش�رك معها يف 
العدوان خمس�ة دول عربية )مرص واالردن واالمارات والكويت 
والبحرين( اما بالطريان الحربي او من خالل القوات الربية عىل 
االرض وبعد 6 أشهر من املعارك الرشسة استطاع الحوثيني من 

السيطرة عىل العاصمة صنعاء وهزيمة وطرد التحالف .
ولم تتحرك االمم املتحدة او مجلس االمن او املنظمات االنسانية 
ساكنا مما يتعرض الية الشعب اليمني واطفال اليمن من القتل 
والفقر والظلم ونقص ابس�ط وس�ائل العالج الصحي والسكن 
الالئ�ق عىل يد عصابات ال س�عود ولم تحرك ال�دول العربية اي 
ط�رف او تتدخ�ل النهاء هذا الع�دوان وادانته باس�تثناء بعض 
الفصائل املقاومة يف لبنان والع�راق والدعم االيراني وتدين هذا 

العدوان .
فحينما تجاوز صدام دولة الكويت واس�تباح اراضيها واحتلها 
ودخ�ل الجيش العراقي اراضيها اقام�ت عليه الدنيا ولم تقعد،، 
فاالم�م املتحدة تص�در العقوب�ات وامريكا والجي�وش العربية 
تش�ارك يف تحرير الكويت وتصدر العقوبات القاس�ية والعراق 
حتى يومن�ا هذا يدفع التعويض�ات فاين املجتم�ع الدويل الذي 

يكيل بمكيالني من العدوان السعودي عىل اليمن .
والكل شاهد الرئيس االمريكي السابق املنتهية واليته )ترامب( 
عند زيارته للس�عودية وامام وس�ائل االعالم كي�ف مرغ انوف 
الس�عوديني بالوحل واهانهم يف بلدهم واس�تهزء بهم وطالبهم 
وابتزه�م واخذ منهم مليارات الدوالرات مقابل حماياتهم تدفع 
للجي�ش االمريك�ي ووصفه�م بالبق�رة الحلوب ول�م ينتفضوا 
او تهتز ش�واربهم من ه�ذه االهانة بل دفعوا االم�وال والهداية 

صائغني البنة الرئيس االمريكي وطالبني الرضا والسماح.
والي�وم ينتفضون ضد كلمة حق قالها الوزير اللبناني بان هذه 
الحرب عبثية نعم انها عبثية وباطلة ونعلة الله عىل من الينطق 
كلمة الحق ان الس�عودية ودول العدوان املش�اركة معها سوف 
تلحقه�م اللعنة والويالت والعار من االجيال القادمة فالش�عب 
اليمن�ي يتعرض اىل ابادة جماعية وحرب رضوس فال نارص وال 
معني غ�ري كلمة االحرار الت�ي تنطلق م�ن الوطنيني واصحاب 
املبادء ى امثال قرداحي او املس�اعدات العس�كرية واالستش�ار 

واملعونات من ايران ومن فصائل املقاومة .
ان هذا التصعيد من قبل ال سعود وسحب السفراء )السعوديني 
واإلم�ارات والبحري�ن والكوي�ت( م�ن لبن�ان احتجاج�ا ع�ىل 
ترصيح�ات وزي�ر اإلعالم اللبنان�ي جورج قرداح�ي مبالغ بها 
فالرج�ل قال كلم�ة حق امام حاك�م جائر وظال�م فألف تحية 
لجورج قرداحي وملوقفه اإلنس�اني الذي تحدى الظاملني املتمثل 

بآل سعود وحكام الخليج والجزيرة.
ونحن ناس�ف من املوقف العربي الخجول الذي لم يحرك ساكن 
وم�ن املوق�ف العراقي وم�ن الربمل�ان العراقي وم�ن الحكومة 
العراقي�ة التي التزمت الصمت ولم تقل كلمة الحق فالس�جون 
العراقي�ة ممل�وءة باالنتحاري�ني الذين فجروا وارعب�وا العوائل 
العراقي�ة وهم االن ينعم�ون باالمن والتس�تطيع الحكومة من 
تنفي�ذ احكام االعدام بهم بس�بب التدخ�ل االمريكي مما جعل 
ح�كام الس�عودية يتطاولوا عىل ش�عوب االمنة ويش�نوا عليها 
الع�دوان بادع�اءات باطل�ة ان الله نارص املظلومني وس�تكون 

ارض اليمن مقربة لجيوش ال سعود وان غداً لنارضه قريب.

أعلنت مؤسس�ة »روس كوس�موس« أن روسيا ستطلق عدة 
أقمار صناعية جديدة ملّد األرض بخدمات اإلنرنت.وقال بيان 
صادر عن املؤسسة، »أواخر سبتمرب العام املقبل من املفرض 
أن تطلق روس�يا قم�ر Skif-D إىل الفضاء، حيث س�يعمل يف 
م�دار دائري يبع�د ع�ن األرض 8070 كلم«.وأض�اف البيان: 
»بدأت رشكة Satellite Systems التابعة لروس كوس�موس 
تطوير النس�خة االختباري�ة من قمر Skif-D، وأش�ار إىل أن 
القمر س�ينضم إىل مجموعة أقمار م�ن نوع Skif لتعمل عىل 

تأمني اإلنرنت باألرض.

أعلن�ت لجن�ة مؤسس�ة »روس كوس�موس« أن الس�ائحني 
اليابانيني يوس�اكو مايزاوا ومساعده ويوزو هريانو ومعهما 
رائد الفضاء الرويس ألكس�ندر ميس�وركني جاهزون للرحلة 
إىل املحطة الفضائية الدولية.ويش�ري تقرير املؤسس�ة، إىل أن 
الحال�ة الصحية للطاقم، وكذلك الطاق�م االحتياطي املتكون 
من رائد الفضاء الرويس ألكس�ندر سكفورتس�وف والسائح 
شون أوغيسو جيدة ويمكنهم املشاركة يف الرحلة الفضائية.
وس�يقود رائد الفضاء ميسوركني الطاقم الرئييس إىل املحطة 
الفضائي�ة الدولية، عىل مت�ن املركبة الفضائية »س�ويوز إم 
إس-20« الت�ي من املقرر إطالقها يوم 8 ديس�مرب 2021 من 
مط�ار بايكونور الفضائي.ه�ذا ومن املقرر أن تس�تمر هذه 
الرحل�ة الس�ياحية الفضائي�ة م�دة 12 يوما، يع�ود الطاقم 

بعدها إىل األرض.

قمر اصطناعي لإلنترنت

سائحان يابانيان جاهزان للرحلة 
الفضائية 

يف كل رك�ن من اركان بيتهم�ا ملحة فنية 
الي�ه  جميل�ة وبس�يطة تبع�ث للناظ�ر 
الش�عور بنبض الحياة وخاص�ة انه كله 
املحيطة.وح�ّول  البيئ�ة  م�ن  مس�تقاة 
مرت�ى و زوجت�ه بما لديه�م من حس 
فن�ي ع�ال، كل يشء مس�تعمل اىل قطعة 
فنية تزي�د من جمال منزلهم�ا. هما من 
محبي البيئة فبدال من ان يلقوا باالش�ياء 

املس�تعملة يف صن�دوق النفاي�ات قام�ا 
باع�ادة تدويرها.وق�ال مرت�ى مريعبد 
اللهي وهو فن�ان ايراني: اليوجد لدينا ما 
نرميه بعيدا، نستخدم كل يشء يف تجميل 
منزلنا، نعم يمكن ان نس�تمتع بكل يشء 
حولن�ا. يجب ان ينظ�ر االنس�ان للحياة 
بنظرة ايجابية وبحب حتى يس�تطيع ان 
يستمتع بالحياة وان يحدث تغيريا ايجابيا 

فيها.وقالت زوج�ة مريعبد اللهي: اعتقد 
ان االب�داع والتجديد هو يشء فطري وهو 
ليس امرا اكتسابيا.وقام الزوجان باعادة 
تدوي�ر اش�ياء كان�ت تبدو الي ش�خص 
آخر مجرد مهم�الت يجب القاؤها بعيدا. 
فقد حولوا زجاج�ات املرشوبات الغازية 
وحتى قنان�ي العطور الفارغ�ة اىل قطع 
فني�ة. وق�ال مرت�ى مريعبداللهي: كل 

م�ا كان اليشء بس�يطا كل ما كان يمكن 
صناع�ة اش�ياء جميل�ة، انني اس�تخدم 
هذه الزجاج�ات يف صناعة الثريات.حتى 
قش�ور الجوز ت�م تدويره�ا اىل مصابيح 
واباج�ورات م�ن قب�ل مرت�ى وزوجته 
تساعده يف هذا االمر يدا بيد. وقالت زوجة 
مريعبدلله�ي: قم�ت بصناع�ة االش�ياء 
الت�ي كانت متوفرة امام�ي، فمثال حكت 

س�جادا و قمت بالخياط�ة ايضا حتى ان 
قطع القم�اش املتبقية قم�ت بخياطتها 
وتحويلها اىل ه�ذا العمل الفني.تقول ربة 
البيت هذه بان عىل االشخاص ان يقوموا 
باالشياء التي تشعرهم بالحب والسعادة، 
الن ه�ذا االحس�اس ينتق�ل اىل االخري�ن 
ويزداد ش�عورهم بالسعادة عندما تالقي 

اعمالهم االستحسان والتقدير.

ش�هدت بح�رية بويانغ بش�وانغ تش�ونغ، 
جيوجيان�غ،  مدين�ة  هوك�و،  محافظ�ة 
مقاطع�ة جيانغيش الصيني�ة ظهور جرس 
»العي�ون الخم�س« عىل مياه�ا مرة أخرى 
مؤخراً، وفق صحيفة »الش�عب« الصينية.

وقد تم بناء هذا الجرس يف عهد أرسة مينغ، 
ويختب�أ يف البحرية خالل موس�م األمطار، 
وال ُيكش�ف إال يف موس�م الجف�اف، وق�د 
أصب�ح مكاًنا لتس�جيل وصول »مش�اهري 
وس�ائل اإلعالم االجتماعية« املس�افرين يف 
فصل الش�تاء.يذكر أن أرسة مينغ؛ س�اللة 

الص�ني 1368- الذي�ن حكم�وا  األباط�رة 
1644، تع�ود لس�اللة األباط�رة الصينيني 
حك�م  مين�غ  أرسة  وأس�قطت  القدام�ى، 
األباطرة من س�اللة النس�ب يوان املغولية. 
وكان�ت الص�ني يف ظ�ل عه�د أرسة مين�غ 
تس�مى ب� »االمرباطورية العظمى مينغ«. 
كم�ا أن بح�رية بويانغ، تعد أكرب مس�طح 
مائ�ي للمياه العذب�ة يف الصني، حيث تصل 
مساحتها إىل 3585 كم مربعا. بمعدل عمق 
يص�ل إىل هو 8 أمتار، وتصب فيها خمس�ة 

أنهار.

حل�م االس�تقالل والحري�ة وامت�الك الكث�ري من األم�وال ي�راود الكثري من 
الفتيات، وهو ما ذهبت إليه فتاة هندية ولكن عىل طريقتها الخاصة بعدما 
خطط�ت لل�زواج من أحده�م، وتمكنت م�ن خداعه ورسقت�ه يف ثاني أيام 
الزف�اف، وهربت بالذهب واألموال وممتل�كات الزوج.ويف تفاصيل ما حدث 
فإن الزوجة خرجت مع عريس�ها يف ثاني أي�ام الزفاف ألحد البنوك، وخالل 

خروجهما من البنك قابلت إحدى صديقاتها وهربا معاً عىل دراجة نارية.
وتأتي تلك الحادث�ة بعد أن رصف الزوج أمواالً طائلة عىل حفل زفاف مهيب، 
قبل أن تهرب عروس�ه البالغة من العمر 23 عاماً، ومعها الذهب واملجوهرات 
وأموال الزوج. هروب العروس بعد يوم من الزفاف أدى إىل إصابة الزوج بنوبة 
قلبية، دخل عىل إثرها املستش�فى وظل يصارع املوت بسبب إصابته بجلطة.
ظل األقارب والرشطة يبحثون عن العروس�ة وصديقتها حتى عثروا عليهما، 
بع�د عدة أي�ام يف منزل مادوراي بالهند، وتحدثت العروس عن س�بب هروبها 
للرشطة وقالت إنها قررت الزواج لجمع الذهب واملال لبدء حياتها املس�تقلة، 

وانفصلت صديقة العروس عن زوجها بعد 16 يوماً من زواجهما.

ُقتل ش�خصان وأصيبت امرأة يف قاعة حفالت بمدينة أوبس�اال قرب العاصمة 
الس�ويدية س�توكهولم إثر س�قوط أحدهم من علو س�بع طبق�ات يف الفناء 
املفت�وح للمبنى واصطدام�ه بمتفرجني اثنني، عىل م�ا أعلنت الرشطة.وكان 
حوايل ألف متفرج موجودين يف قاعة »أوبس�اال كونرست أند كونغرس«، وهو 
مبنى معارص كان سيش�هد حفلة تكريمية لفرقة »آبا« الس�ويدية الشهرية.
وقال الناطق باس�م الرشطة ماغنوس يانس�ون كالرين لوكالة فرانس برس 
»تلقين�ا اتص�اال بش�أن ش�خص، إما قفز أو س�قط م�ن علّو ش�اهق داخل 
قاعة الحفالت يف وس�ط أوبس�اال«.وتضم القاعة الرئيسية يف املوقع مساحة 
مفتوحة سقط فيها هذا الشخص البالغ حوايل ثمانني عاما ما أدى إىل وقوعه 
عىل ش�خصني آخرين. وقد أدى ذلك إىل وفاة شخصني هما الرجل الذي سقط 
م�ن األعىل وأحد املتفرجني اللذين وقع عليهما، وهو رجل س�تيني، إضافة إىل 
جرح امرأة ستينية.وأش�ارت الرشطة إىل أن حياة املصابة ليست يف خطر، من 
دون تقديم تفاصيل بش�أن الضحيتني.ووقعت الحادثة قبيل الساعة السابعة 
مس�اء )18,00 ت غ( خالل وص�ول املتفرجني. وقد ألغي�ت الحفلة التي كان 

مقررا انطالقها عند الساعة 19,30 إثر هذه الحادثة.

يب�دو أن رواي�ات البح�ث عن الكن�ز باتت 
حقيق�ة، إذ أف�ادت تقاري�ر صحفي�ة، أن 
فريق�اً للبحث ع�ن الكنوز، أضح�ى قريباً 
من العث�ور عىل أكرب كنز يف العالم، وس�ط 
توقع�ات ب�أن تص�ل قيمته ألكث�ر من 20 
ملي�ار دوالر. وبحس�ب صحيفة »ذا صن«، 
فإن الفري�ق الذي يحمل اس�م »املعبد 12« 
يبح�ث يف فنلندا منذ س�نة 1987 عن الكنز 
ال�ذي يض�م ذهب�اً وحلي�اً ثمين�ة للغاي�ة.

ويحمل الكنز اس�م »ليم�ن كاين«، ويرجح 
أنه يض�م ما يق�ارب 500 أل�ف قطعة من 
الياق�وت واألمل�اس والزمرد. ويع�ود تاريخ 
ه�ذه األحج�ار الكريم�ة إىل آالف الس�نني، 
كما أنه يضم عدة تماثيل من معدن الذهب 
)18 قرياطاً(.وق�ال الباحث واملؤرخ، كارل 
بورج�ن، إن تقدم�اً مهم�اً جرى إح�رازه، 
واألفراد املش�اركون متحمسون ملا سيأتي 

يف األشهر القادمة.

بعملية تدوير األشياء..

 زوجـان ايرانيان يحوالن منزلهمــا إلى متحف أثري

التجديد واالبداع 
ليسا محصورين 
بالقيام بأعمال 
كبيرة ومهمة، 
فمن الممكن ان 
يكون االبداع 
مقرونا بالبساطة، 
وهذا ما اثبته 
زوجان ايرانيان 
لديهما نظرة 
ايجابية الى 
الحياة.

مختبر يعثر 
عن مواد 
عضوية 
معقدة على 
المريخ

صورة

تعليق
و

ظهور جسر »العيون الخمس« في الصين

500 ألف قطعة ياقوت وزمرد 
في »صندوق كنز« 

سرقت عريسها بعد يوم من الزفاف 

يسقط من علو 7 طوابق ويقتل شخصين


