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المنتفضون يرفضون المجاملة 
على حساب »دماء الشهداء«   

»ال« تهدئة قبل الكشف عن القتلة 

المراقب العراقي/ المحرر السياسي
رفض املنتفضون ضد عملية التزوير التي طالت 
االنتخابات »املجاملة عىل دماء الش�هداء، الذين 
طاله�م االعت�داء ي�وم الجمعة امل�ايض من قبل 

قوات مكافحة الشغب.
ووضعوا الكش�ف عن قتل�ة املتظاهرين، رشطاً 
ألي عملية تف�اوض لحلحلة االزمة الراهنة، مع 
التمسك باملطالب األساسية الداعية اىل إعادة العد 
والف�رز اليدوي، وعدم تمري�ر نتائج االنتخابات 

عىل وضعها الحايل الذي يشوبه التزوير.
استش�هد  متظاه�ر  أن  أمن�ي  مص�در  وأف�اد 
بالرص�اص وأصيب آخرون خ�ال االحتجاجات 
ضد مفوضية االنتخاب�ات يف بغداد، فيما أعربت 
البعث�ة األممي�ة يف الع�راق عن أس�فها لتصاعد 
عملي�ات العن�ف ووقوع إصابات ب�ني املحتجني 
عىل نتائج االنتخابات والقوات األمنية يف مداخل 

املنطقة الخرضاء.
ويواصل املتظاه�رون اعتصامهم أم�ام بوابات 
الخرضاء، بعد سياسية »التسويف« التي اتبعتها 
املفوضي�ة يف عملية »التملص« من دعوات إعادة 
العد والفرز اليدوي الشامل، واالكتفاء برد جميع 
الطع�ون، االم�ر ال�ذي رفضت�ه كتل سياس�ية، 
وعدت�ه وس�يلة للتهرب، وامليض نح�و املصادقة 
رة« وحرمان عرشات  ع�ىل دورة برملاني�ة »ُم�زوَّ

املرشحني من حقهم الدستوري.
وبع�د التصعي�د ال�ذي أفرزت�ه االعت�داءات عىل 
املتظاهري�ن م�ن قبل الحكومة، وم�ا أعقبه من 
عملي�ة مفتعل�ة اس�تهدفت من�زل »الكاظمي« 
لرصف األنظ�ار عن جريمة االس�تهداف، أصدر 
اإلط�ار التنس�يقي للقوى الش�يعية بياناً ش�دد 
فيه عىل رضورة الكش�ف عن قتل�ة املتظاهرين 

ومحاسبة املقرصين.

وأك�د البيان ع�ىل أهمية »البحث ع�ن معالجات 
قانوني�ة ألزمة نتائج االنتخابات غري املوضوعية 
تعيد لجميع األط�راف الثقة بالعملية االنتخابية 
التي اهتزت بدرجة كبرية«، كما دعا إىل »اجتماع 
وطن�ي لبحث إمكانية إيجاد حل�ول لهذه األزمة 

املستعصية«.
ورفض�ت كتل�ة »صادق�ون« تش�كيل اللج�ان 
التحقيقي�ة، مؤكدة أنها جزء من تس�ويف دماء 

الشهداء، مبينة أن »تلك اللجنان ال فائدة منها«.
وأك�د عضو الكتلة محمد البلداوي أن »الكاظمي 
يري�د تس�ويف دماء الش�هداء بتش�كيل اللجان 

وهذا االمر مرفوض جملًة وتفصياً ».
من جهته يرى املحلل الس�يايس قاس�م العبودي 
يف ترصيح خص به »املراقب العراقي« أن »هناك 
م�ن حرض املفصل الحكومي ع�ىل التعاطي مع 
املتظاهرين بتلك الخش�ونة املفرطة والتي تدور 

دوائر اإلتهام فيها حول السفارة األمريكية التي 
لم َي�ُرْق لها ما يحص�ل يف الش�ارع العراقي من 
تظاهر رافض ملخرجات العملية اإلنتخابية التي 

شابها كثري من التزوير«.
وأوض�ح العب�ودي أن »م�ا قام�ت ب�ه الق�وات 
األمنية مع الجماهري الرافضة ملخرجات العملية 
االنتخابية، يعترب س�ابقة خطرية بالتعاطي مع 

اإلحداث«.

وب�ني أن�ه »ل�م ن�َر ترصيح�ا ل�«باس�خارت« 
تس�تهجن في�ه التعاطي القايس م�ن قبل األمن 
العراق�ي مع الجمهور املعتصم يف الش�ارع، لكن 
تعال�ت األص�وات الدولي�ة الرافضة الس�تهداف 

منزل رئيس الوزراء العراقي !«.
األمريكي�ة  الس�فارة  »بصم�ة  أن  اىل  ولف�ت 
واضح�ة، وما موضوع القصف املزعوم عىل بيت 
»الكاظمي« س�وى زعزعه لألمن والس�لم األهيل 
ألن املتظاهرين يف الشارع قد َفّوُتوا الفرصة أمام 
املتصيدين يف املاء العكر، وذلك من خال س�لمية 
التظاهر املطلقة، إذ لم يقطعوا شارعا أو يعطلوا 

مرافق الحياة املختلفة«.
وحاولت الحكومة التهرب من االتهامات املوجهة 
اليه�ا بعملي�ة قت�ل املتظاهرين، ع�رب »ابتداع« 
قضي�ة اغتي�ال الكاظمي التي حظي�ت بتغطية 
إعامية واس�عة رصف�ت األنظار ع�ن الدعوات 
املطالبة بمحاس�بة الكاظمي وقيادات عسكرية 
يف أحداث الجمعة املاضية أمام بوابات الخرضاء، 
فيما س�ارعت املاكنة اإلعامية اىل رمي »االتهام 

الجاهز« عىل عاتق فصائل املقاومة اإلسامية.
اإلس�امية  للمقاوم�ة  األمن�ي  املس�ؤول  وكان 
كتائ�ب حزب الله أبو عيل العس�كري، قد أكد أن 
»ممارس�ة دور الضحي�ة أصب�ح من األس�اليب 
البالي�ة التي أكل الدهر عليها ورشب، وبحس�ب 
معلوماتنا املؤكدة فإن ال أحد يف العراق لديه حتى 
الرغبة لخس�ارة طائرة مسرية عىل منزل رئيس 

وزراء سابق«.
بموق�ع  حس�ابه  ع�ىل  نرشه�ا  تغري�دة  ويف 
التواص�ل االجتماع�ي تويرت، أكد العس�كري أنه 
»إذا كان هن�اك م�ن يريد اإلرضار به�ذا املخلوق 
»الفيس�بوكي« فتوج�د ط�رق كث�رية ج�داً أقل 

تكلفة وأكثر ضماناً لتحقيق ذلك«.

المراقب العراقي/بغداد...
أكد القيادي يف تحال�ف الفتح، محمد البياتي، 
أمس الثاثاء، ان التوقيتات الدس�تورية بشأن 

تشكيل الحكومة غري قابلة للتمديد.
وق�ال البيات�ي، يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه 
»املراقب العراقي« إن »الجبهة السنية املتمثلة 
يف تحالف�ي ع�زم وتق�دم أعلن�ت موقفها من 
الكتل�ة األك�رب ورمت الك�رة يف ملع�ب القوى 
الش�يعية إضافة إىل الكرد الذي�ن أكدوا انتظار 
الكتل�ة الش�يعية األك�رب الت�ي س�تصدر بعد 

املصادقة عىل النتائج لبدء التفاوض معها«.
ولف�ت إىل أن »القوت�ني الكردي�ة والس�نية لن 
تس�تطيعا الذه�اب باتج�اه الكتل�ة الصدرية 
أو ق�وى اإلط�ار ألتنس�يقي للتف�اوض حول 
مناصبهم مقابل التصويت لصالح ش�خصية 
رئيس الوزراء إال بعد كشف توجهات األطراف 

الشيعية«.
وأش�ار إىل أن “التعقيد موجود يف هذه املسألة 
وع�ىل الق�وى الش�يعية حس�م أمره�ا وعدم 
الوق�وع يف مرحل�ة الح�رج م�ن التوقيت�ات 
الدس�تورية الت�ي ال يمكن التاع�ب بها ألنها 

ستؤدي إىل فراغ دستوري يف الباد«.

هل ُتسرِّع 
التوقيتات الدستورية 

تشكيل الحكومة؟

حكم »التوافق« يشهر »الكارت األحمر« بوجه الكاظمي  
المراقب العراقي/ احمد محمد  ... 

صار من املؤكد، أن جميع أب�واب عودة الكاظمي اىل زمام 
الس�لطة »ش�به مس�تحيلة« س�يما بع�د الفضائ�ح التي 
ارتكبه�ا وأبرزه�ا »دم�اء املحتجني« وعملي�ة القمع التي 
ارتكبه�ا ضد املحتجني أم�ام املنطقة الخرضاء عىل  نتائج 
االنتخابات، وكذلك »مرسحية املس�رية« وعملية استهداف 
منزله املزعومة الت�ي باتت محط جدل واختاف حتى بني 
الكت�ل الداعمة والقريبة من الكاظمي، إضافة اىل هذا فإن 

هذي�ن العاملني جعا منه مص�درا لألزمة الراهنة بدال من 
أن يشكل حا لها.

تأتي تلك املتغريات يف وقت يزعم فيه الكاظمي و«جيوش�ه 
اإللكرتونية« بأنه ق�د حصل عىل دعم دويل وعربي ال مثيل 
ل�ه أو أنه بات األقرب اىل رئاس�ة ال�وزراء، وهذا التكهنات 
هي يف الواقع أش�به باملستحيل، س�يما أن جميع األطراف 
السياس�ية متفقة عىل تحقيق التفاهم السيايس واللجوء 
اىل الهدوء ب�دال من التصعيد لحل االزم�ات الراهنة، وهذه 

العوام�ل األخ�رية ال تتحقق بوج�ود الكاظم�ي أو بإعادة 
ترشيحه.

وعاوة عىل ذلك، فإن هناك إجماعا سياس�يا عىل تش�كيل 
الحكوم�ة املقبل�ة وفق�ا ملب�دأ التوافق الس�يايس ورفض 
األغلبية وتجاهل الحق الدس�توري لكتل سياس�ية معينة، 
ومن املعروف أن التوافق بمعناه الدقيق هو »رضا الجميع« 
وهو أمر صعب الوصول اليه يف حال طرح اسم الكاظمي.
ولوح اإلطار التنس�يقي للقوى الشيعية، اىل ترك موضوع 

»األغلبية السياس�ية« من قبل جميع األطراف، فيما أشار 
اىل أن هن�اك إجماع�ا ع�ىل اختي�ار ش�خصية »توافقية« 

لرئاسة الوزراء مقبولة من الجميع.
ب�دوره، أك�د املحلل الس�يايس حس�ني عب�اس، أن »نمط 
التحالف�ات الس�ائد يف الفرتة الحالية، غري واضح، بس�بب 
الش�د والج�ذب الحاص�ل ب�ني الكت�ل السياس�ية وال�ذي 
يتيح ح�دوث احتم�االت متعددة عىل املش�هد الس�يايس، 
وربما يك�ون هناك خيار غري متوقع يطرح عىل الس�احة 

السياسية«. 
وقال عباس، يف ترصيح ل�� »املراقب العراقي« إن »صابة 
املوقف داخل قوى اإلطار التنس�يقي واملقاومة اإلس�امية 
يف العراق  موح�دة، إزاء تحقيق مصلحة البلد خال الفرتة 
املقبلة«، مبينا أن »هناك أطرافا ذات بعد وطني وشعبي له 
الثقل الكبري عىل القرار الذي يخص املشهد السيايس بعيدا 

عن نتائج االنتخابات«...
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الشورى اإليراني: هيبة واشنطن 
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ما بعد االنتخابات العراقّية .. الخيارات 
الممكنة لتجّنب األنفاق المظلمة
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
أعرب�ت وزارة الصح�ة، أم�س الثاث�اء، 
ع�ن تخوفها م�ن دخول موج�ات جديدة 
لإلصاب�ات بفريوس كورونا، الس�يما مع 

تغري الجو والدخول بفصل الشتاء.
وقال�ت ربى فاح عض�و الفريق االعامي 
تابعت�ه  صحف�ي  ترصي�ح  يف  لل�وزارة 
الصح�ة  »وزارة  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
سجلت انخفاضاً يف عدد االصابات وزيادة 
كبرية يف نس�ب الش�فاء واع�داد امللقحني 
يف اآلون�ة االخ�رية«. وبين�ت ان »بع�ض 
الدول س�جلت موجات جديدة عىل الرغم 

م�ن ارتف�اع نس�ب امللقحني ولك�ن كلما 
ارتفعت اعداد امللقحني يقل تأثري املوجات 
القادمة«. واضاف�ت ان »حمات التلقيح 
مس�تمرة بش�كل أك�رب ويمك�ن الوصول 
اىل النس�بة االك�رب م�ن امللقح�ني، لتقليل 

خطورة املوجة القادمة وتأثريها«.
واش�ارت اىل ان »الع�راق خرج من املوجة 
الثالث�ة ولك�ن الوباء ل�م ينت�ه، وال يزال 
مس�تمراً وق�د تدخ�ل موجات وس�االت 
جدي�دة اخ�رى ق�د تظه�ر خصوصا مع 
دخ�ول فرتة الش�تاء والتغ�ريات الجديدة 

للفريوس«.

الصحة تحذر من موجة جديدة 
لفايروس كورونا
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سانشيز يقترب من صفوف سانت إيتيان

الفتح: النتائج النهائية لالنتخابات ستكون
 بمباركة أميركية 

التعليم توقف الدراسة اإللكترونية في الخارج

المراقب العراقي/بغداد...
أكد تحالف الفتح، أم�س الثاثاء، ان النتيجة النهائية 
التي س�تعلن من قب�ل مفوضية االنتخابات س�تكون 

بمباركة امريكية.
وق�ال عضو التحال�ف أبو ضياء الب�رصي يف ترصيح 
صحفي تابعت�ه »املراقب العراق�ي« ان »النتيجة التي 
س�تعلن حول نتائج االنتخابات س�عت وعملت عليها 
االرادة االمريكي�ة لتظه�ر بهذا الش�كل املجحف بحق 
كم كبري من الكتل املدافعة واملس�اندة للحشد الشعبي 
واملقاومة »، مش�ريا اىل أن » االدارة االمريكية هي التي 
أرادت ان توصل الشعب العراق اىل حالة من الفوىض«.

وأوض�ح ان » الفت�ح ل�ن يس�مح ألم�ريكا ان تفرض 
وجوده�ا وارادتها عىل الش�عب العراق�ي وعىل االرادة 

العراقية«.
ولف�ت اىل أن »هناك تحركات من اج�ل تهدئة الوضع 
االمني والقضاء عىل التش�نجات التي حدثت مؤخرا يف 
الشارع العراقي سيما بعد ان قامت )مليشيات( تابعة 

لرئاسة الوزراء برضب املتظاهرين واملعتصمني«.

المراقب العراقي/بغداد...
أص�درت وزارة التعلي�م العايل، امس الثاث�اء، قرارا 

يقيض بإيقاف الدراسة اإللكرتونية يف الخارج.
وأفادت ال�وزارة يف وثيقة حصلت »املراقب العراقي« 
عىل نس�خة منها انه »تقرر إيق�اف العمل باإلعمام 
الص�ادر منتص�ف ع�ام 2020 امل�ايض، والق�ايض 
بالس�ماح للطلب�ة الدارس�ني يف الخ�ارج باملب�ارشة 

الكرتونيا يف جامعاتهم«.
وبينت الوثيقة ان »زوال األس�باب املتعلقة بانتش�ار 
جائح�ة كورونا وع�ودة اغلب الجامع�ات اىل الدوام 

الحضوري وراء اتخاذ هذا القرار«.
يش�ار اىل ان آالف الطلبة العراقيني لجأوا اىل الدراسة 
يف الخ�ارج بعد انتش�ار فاي�روس كورون�ا واعتماد 

الدوام االلكرتوني بدياً للحضوري.
المراقب العراقي/مشتاق الحسناوي.. 

يف الوق�ت ال�ذي تتح�دث في�ه املراك�ز الدولي�ة والتقارير 
الص�ادرة م�ن األم�م املتح�دة، عن وج�ود أكثر م�ن 150 
منطقة س�اخنة بيئياً يف مناطق واس�عة من العراق، تؤكد 
وزارة الزراع�ة حاج�ة الب�اد اىل 14 مليار ش�جرة إلحياء 
املناط�ق التي تعاني من التصحر , فهن�اك مناطق زراعية 
واس�عة يف محافظات األنبار واملثنى وذي قار انتهت بيئياً، 
بس�بب تكرار مواس�م الجفاف وانخفاض تدف�ق املياه يف 
دجلة والفرات، إىل جانب س�وء إدارة املوارد املائية ثم زيادة 
نس�بة امللوحة يف مياه األنهر , فضا عن اإلهمال والفساد 
يف م�رشوع الحزام األخ�رض الذي اُكد حضوره يف وس�ائل 

االعام وغاب عن أرض الواقع.
ويرى مراقبون أن استمرار الدولة بإنشاء املدن واملجمعات 
الس�كنية بشكل عش�وائي عىل نطاق واسع يسهم بتدمري 
األرايض الخرضاء، ويضع العراق أمام مرحلة صعبة بيئياً، 
يصاحبه�ا ارتفاع يف درجات الح�رارة، مما يؤثر عىل حياة 
املواطنني وصحتهم، وقد ملس ذلك العراقيون خال مواسم 

الصيف التي مرت جافة وحارة بش�كل كبري .
ويس�هم مرشوع الحزام األخ�رض بخلق فرص عمل آلالف 
املواطن�ني العراقي�ني م�ن مختل�ف املحافظ�ات وتحريك 
االقتصاد الوطني وتعلم ممارسة مهن وأنشطة اقتصادية 
أخرى، ليك�ون طول الحزام الوطني بح�دود )1000( كم، 

وبمعدل عرض 3 كم, ويخفض درجات الحرارة يف الباد.
وكشف محافظ بغداد محمد جابر العطا ، عن خطة إنشاء 

الحزام االخرض حول العاصمة لتحسني البيئة.
وقال املحافظ يف بيان، إن »الخطة تهدف اىل تحسني البيئة 
من خال تخفي�ف االتربة ودرجات الح�رارة، عقب إجراء 
عمليات التش�جري التي س�تتكفل بتنفيذه�ا دائرة بلديات 

بغداد بعد استام االشجار من وزارة الزراعة«.
وأش�ار العطا، إىل أن »املحافظة ستعمل عىل تعزيز مبادرة 
وزارة الزراعة، من خال اس�تام االشجار والنبتات، لتقوم 
بزراعتها يف الط�وق االخرض حول العاصم�ة بغداد بهدف 

تحسني البيئة«.
من جانبه، أكد معاون مدير دائرة البستنة والغابات حاتم 
كريم، »االتف�اق مع دائرة البلديات التابعة للمحافظة عىل 
خط�وات ال�رشوع بالخطة، وتحدي�د آليات العم�ل، للبدء 
بالط�وق االخرض ح�ول العاصمة«، مش�دداً عىل رضورة 
»االهتمام بالجانب الزراعي، وإعادة هيبة البيئة من خال 

تنفيذ مباردة وزارة الزراعة«.
م�ن جانبه ي�رى الخب�ري االقتص�ادي صال�ح الهمايش يف 
اتصال مع )املراقب العراقي(: أنه »منذ قرابة عرش سنوات 
تؤك�د الحكومات املحلية عزمها إنش�اء حزام أخرض حول 
امل�دن، وذل�ك يف تجربة حقق�ت نجاحاً يف عدد م�ن الدول، 
لكنه�ا لم ت�ر النور يف العراق بس�بب عدم جدي�ة القائمني 
ع�ىل املش�اريع، إضافة اىل الفس�اد الذي ينخ�ر باملنظومة 
الحكومي�ة، فحديث أمني بغ�داد الحايل عن  تخصيص  10 
� 15 مليار دينار إلنش�اء م�رشوع حزام بغداد األخرض ما 
هو إال محاوالت للتغطية عن فش�ل األمان�ة بهذا الجانب، 
فحديث األمني منذ أكثر من أربعة أشهر لم يطبق اىل اآلن«.

وتاب�ع: أن »التلك�ؤ يف مرشوع حزام بغ�داد من قبل وزارة 
الزراع�ة ومحاول�ة تربئة نفس�ها أمر غري صحي�ح، فهذا 
امل�رشوع حيوي وعىل جميع الجه�ات الحكومية أن يكون 

لها بصمة يف محاولة الحد من التصحر«...
تفاصيل اوسع صفحة 3

ل العراق  يد الفساد تقطع »الحزام األخضر« وُتحوِّ
إلى صحراء قاحلة !

w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m
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املراقب العراقي/ أحمد محمد...
ص�ار م�ن املؤك�د، أن جمي�ع أب�واب ع�ودة 
الكاظمي اىل زمام السلطة »شبه مستحيلة« 
س�يما بعد الفضائ�ح التي ارتكبه�ا وأبرزها 
»دماء املحتجني« وعملية القمع التي ارتكبها 
ض�د املحتجني أم�ام املنطقة الخ�راء عىل  
نتائج االنتخابات، وكذلك »مرسحية املسرية« 
وعملية اس�تهداف منزله املزعومة التي باتت 
محط جدل واختالف حتى بني الكتل الداعمة 
والقريب�ة من الكاظمي، إضاف�ة اىل هذا فإن 
هذي�ن العامل�ني جعال من�ه مص�درا لألزمة 

الراهنة بدال من أن يشكل حال لها.
تأتي تلك املتغريات يف وقت يزعم فيه الكاظمي 
و«جيوش�ه اإللكرتوني�ة« بأن�ه ق�د حص�ل 
ع�ىل دعم دويل وعربي ال مثيل ل�ه أو أنه بات 
األقرب اىل رئاسة الوزراء، وهذا التكهنات هي 
يف الواقع أش�به باملستحيل، س�يما أن جميع 
األط�راف السياس�ية متفق�ة ع�ىل تحقي�ق 
التفاهم السيايس واللجوء اىل الهدوء بدال من 
التصعيد لحل االزمات الراهنة، وهذه العوامل 
األخرية ال تتحقق بوجود الكاظمي أو بإعادة 

ترشيحه.

وعالوة عىل ذلك، فإن هناك إجماعا سياس�يا 
ع�ىل تش�كيل الحكوم�ة املقبل�ة وفق�ا ملبدأ 
التوافق الس�يايس ورف�ض األغلبية وتجاهل 
الحق الدس�توري لكتل سياسية معينة، ومن 
املعروف أن التوافق بمعناه الدقيق هو »رضا 
الجميع« وهو أمر صعب الوصول اليه يف حال 

طرح اسم الكاظمي.
ول�وح اإلط�ار التنس�يقي للقوى الش�يعية، 
اىل ت�رك موض�وع »األغلبية السياس�ية« من 
قب�ل جميع األطراف، فيما أش�ار اىل أن هناك 
إجماع�ا ع�ىل اختي�ار ش�خصية »توافقية« 

لرئاسة الوزراء مقبولة من الجميع.
بدوره، أكد املحلل السيايس حسني عباس، أن 
»نمط التحالفات الس�ائد يف الف�رتة الحالية، 
غري واضح، بس�بب الش�د والج�ذب الحاصل 
ب�ني الكتل السياس�ية وال�ذي يتي�ح حدوث 
احتم�االت متع�ددة عىل املش�هد الس�يايس، 
وربم�ا يكون هناك خيار غ�ري متوقع يطرح 

عىل الساحة السياسية«. 
وقال عباس، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« 
اإلط�ار  ق�وى  داخ�ل  املوق�ف  »صالب�ة  إن 
التنس�يقي واملقاوم�ة اإلس�المية يف الع�راق  

موح�دة، إزاء تحقي�ق مصلح�ة البل�د خالل 
الف�رتة املقبلة«، مبين�ا أن »هناك أطرافا ذات 
بعد وطني وشعبي له الثقل الكبري عىل القرار 
الذي يخص املشهد السيايس بعيدا عن نتائج 

االنتخابات«.
الح�ايل  بواقع�ه  »الكاظم�ي  أن  وأض�اف، 
واألزمات التي تس�بب به�ا، غري مرغوب فيه 
إطالق�ا، بس�بب نكثه الوع�ود الت�ي أطلقها 
وكذل�ك نتيج�ة لالزم�ات الت�ي خلفها خالل 
واليت�ه املنتهية«، مش�ريا اىل أن »هناك قناعة 
تام�ة لدى الكتل التي رش�حته ملنصبه الحايل 

بعدم أهليته للوالية الثانية«.
وأش�ار اىل أن » األط�راف الس�نية والكردية، 
ع�ىل تناغم تام مع املوقف الش�يعي الرافض 
لعودة الكاظمي، بس����بب حاالت الفوىض 
والتش�تت يف عمل الحكومة الت�ي رافق فرتة 

الكاظمي«.
ويواصل املحتج�ون، رفضهم القاطع لنتائج 
رة أم�ام املنطقة الخراء،  االنتخاب�ات املُزوَّ
عىل الرغم من القمع الذي مارس�ته حكومة 
الكاظم�ي وتس�ببت بقت�ل وجرح ع�دد من 

املحتجني.

تغريدة

السياسي عزت الشابندر

الح���ّي  الرَص���اص   إس���تخدام 
لتفريق الُمعتصمين السلميين 
حول الخضراء ، واالعتداء على 
منزل الس���يد رئي���س الوزراء ، 

َوجهاِن لُعملٍة واحدة .
والخالي من  المهني  التحقيق 
تدخل األجانب ش���رٌط أس���اس 
للوصول إلى الحقيقة، بل كّل 

الحقيقة .

نقطة  نظام - أم دولة فوضى ؟
الجيش البطل واملدرعة امللفوفة 

تفَكاِت اإلزيِرْج َعيْب ِيْحَمنِّْج - ِشفتيِهِن بعيِنْج وانَكَطْع َظنِّْج. 
مدرعة تلتف حول نفس�ها بحركة رسيعة  واستعراضية عىل 

الشارع  املبلط ، وجنود يشجعون السائق .
أعادني املنظر اىل  قول شاعر فلسطيني ،حينما رأى الدبابات 
األردنية تجوب الش�وارع ، ملواجه�ة الفدائيني . فق��ال :عمر 
األىس م�ا انت�ى وانتو أس�اكو زاد - كان�ت حبيبتي حمامة 
كنتم الصياد - كانت حبيبتي س�نابل كنتم الحصاد -  واليوم 
حبيبت�ي بتس�أل )) أرشف االس�ياد(( ش�فنا دروعكو هنا - 

امتى نشوفها غاد .؟؟
املعروف يف تأريخ العراق ، أن جيش�ه اُِعدَّ  لحراس�ة النظام ، 
وكان عىل اس�تعداد للفتك بش�عبه من  أجل تلك املهمة ،حتى 
ل�و كان النظام فاس�داً وظاملاً ، لكن ذل�ك الجيش ،طاملا ُمني 
بهزائ�م منكرة حني مواجهة عدو حقيق�ي ، ولم يمض زمن 

طويل ،عندما رأينا قطعات كاملة 
، تتخ�ىل عن أس�لحتها ولباس�ها 
أمام  العس�كري ورتبها ،وتنكرس 
داعش ،لدرجة أن عقيدا جرد حتى 

من مسدسه عىل يد البيشمركة .
 ، املعرك�ة  الحش�د   كان لدخ�ول 
عامل حاس�م ، وكان الجنود حني 
أمامه�م  الحش�د  مقات�ل  ي�رون 
،فإنهم يتش�جعون ع�ىل القتال ، 

لك�ن م�ا إن يذهب اىل جبه�ات أخرى 
،حتى تنهار معنوياتهم. .

اليوم ،ونتيجة للتعبئة الرشس�ة والحاقدة ، نيس ذلك الجيش 
، ماكان من أمره وأمر الحش�د ، وأوهموه أن الحشد بات هو 
))العدو(( وأن بطوالت الجندي  تحتم عليه مواجهة الحشد ، 

لذا بات يستعرض يف شوارع بغداد .
يتحم�ل مايحصل وما قد يحصل ، ثالث جهات بتس�مياتهم : 
مقتدى والكاظمي وش�لة املستش�ارين ، تحركهم وتوجههم 
س�فارة أمريكا ، فالحش�د بات خط�راً ، ويجب التخلص منه 
حتى لو تخلصنا من العراق ،وبقي مجرداً من س�الحه القوي 
)الحش�د( ليصب�ح عرضة لألخط�ار كما حص�ل عند ظهور 
داعش ،أما جيش�نا البطل ، فنخ�ى أن يتكرر فعل االنهيار ، 
ويك�ون حال العراقيني ، كحال صّدامة بنت  ش�يخ آل إزيرج 
، حينما انهزم ))جيش�ها(( أمام آل بزون ،فأرس�ل لها شيخ 
آل ب�زون - عبد الكري�م  - : ))تفكات اإلزيرج عيب يحمنج - 

شفتيهن بعينج وانكطع ظنج ((.

سياسة..	

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د االتحاد الوطن�ي الكردس�تاني، ام�س الثالثاء، 
رفضه االعرتاف بنتائج االنتخابات األخرية، فيما اكد 
دعمه للتظاه�رات واالعتصامات من الجماهري التي 

رُسقت أصواتها.
وق�ال عضو االتح�اد غي�اث الس�ورجي، يف ترصيح 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »االتح�اد الوطن�ي 
الكردس�تاني يرفض االع�رتاف بالنتائج س�يما بعد 

التشكيك الكبري يف مخرجات العملية االنتخابية«.
واضاف »اننا نؤيد جميع التظاهرات املطالبة باعادة 
الحقوق االنتخابية للقوى السياس�ية املعرتضة عىل 
النتائ�ج وال يح�ق الي ط�رف التع�رض للتظاهرات 

وقمعها«.وأكد السورجي، »رفضه نتائج االنتخابات 
التي أعلنتها املفوضية العليا املس�تقلة »، مش�ريا اىل 
»وجود ش�كوك بتزوير االنتخابات ويجب اعادة العد 

والفرز اليدوي لجميع املراكز ».

الوطني الكردستاني: لن نعترف بنتائح االنتخابات ونرفض قمع االعتصامات 

دولة القانون تكشف آخر مستجدات الكتلة النيابية األكبر 

آالف الشباب يغادرون إقليم كردستان ألسباب اقتصادية 

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت كتلة ائت�الف دول�ة القانون، ام�س الثالثاء، 
ان “ش�خصية رئي�س الوزراء املقب�ل مجهولة املعالم 
لغاي�ة أالن والحدي�ث عنها مبك�ر ج�دا” ، مؤكدة ان 
الكتل�ة األكرب هي التي تتكون تح�ت قبة الربملان عرب 
التحالفات.وقال املتحدث باس�م االئتالف، بهاء الدين 

ن�وري، يف ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« 
إن »املقص�ود بالكتل�ة األك�رب التي تختار ش�خصية 
رئي�س الوزراء املقبل هي الكتلة التي تنش�أ تحت قبة 

الربملان وبعد مصادقة القضاء األعىل عىل النتائج«.
وأض�اف، أن »الحدي�ث عن رئيس ال�وزراء الجديد لن 
يكون يف الوقت الحايل وأمره سيكون بيد الكتلة األكرب 

يف الربملان املقبل بعد انتهاء التحالفات وإعالن تسمية 
الكتلة األكرب«.

وأش�ار إىل أن »الحدي�ث والتفاهمات تج�ري االن بني 
الكتل الفائزة واإلطار ألتنس�يقي عىل تش�كيل الكتلة 
األك�رب نيابي�ا وإعالنه�ا قب�ل الجلس�ة األوىل للربملان 

للدخول يف اختيار شخصيات الحكومة الجديدة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
غال�ب  الك�ردي  الس�يايس  �َل  َحمَّ
محم�د، ام�س الثالث�اء، حكوم�ة 
الع�راق  كردس�تان  إقلي������م 
مس�ؤولية هج�����رة اآلالف من 

الشباب الكرد إىل أوروبا.
»الش�باب  إن  محم�����د  وق�ال 
يتحمل�����ون الط���رق الوع�رة 
ومحارصته�م  البح�ر،  ومخاط�ر 
م�ن قب�ل ق�وات الرشط�ة وخف�ر 
حياته�م  ويعرض�ون  الس�واحل، 
للخط�ر، فقط م��ن أج�ل الهروب 

من جحيم الحياة يف اإلقليم«.
وأض�اف أن »جمل�ة أس�باب تدفع 
الشباب للهجرة، لعل أبرزها الوضع 
االقتص�ادي، وقل�ة ف�رص العمل، 
فض�����ال عن انعدام ح�����رية 

الرأي داخل مدن اإلقليم«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن آمر فوج الطارمية يف الحش�د الشعبي إبراهيم العبدو 
املش�هداني، أمس الثالثاء، عن اإلطاحة بمجموعة داعشية 

يف مدينة الطارمية.
وقال املش�هداني يف بيان تلقته »املراقب العراقي« إن »قوة 
من ف�وج الطارمية نفذت عملية نوعي�ة بناء عىل معلومة 
مش�رتكة مع جهاز األمن الوطني يف بس�تان العكييل داخل 
قض�اء الطارمية«، مبينا أن “القوة تمكنت من الوصول إىل 

مجموعة داعشية تم االشتباك معها يف املنطقة املذكورة«.
واض�اف املش�هداني، أن »الق�وة قتلت ارهابي�ني أحدهما 
فجر نفسه خالل االش�تباك واآلخر قتل قبل تفجري حزامه 
الناس�ف اضافة إىل جرح آخرين«، الفت�ا اىل أن »املجموعة 

االرهابية كانت تنوي استهداف مناطق العاصمة بغداد«.
وتاب�ع، ان »العملية تأتي تعزيزا للعمليات الس�ابقة، واننا 
مس�تعدون للوص�ول اىل اي نقطة يحتم�ل تواجد االرهاب 

فيها«.

الحشد	الشعيب	ُيطيح	بجماعة	
إرهابية	يف	الطارمية

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

القبض	عىل	3	مطلوبين
	يستقلون	عجلة	»تك	تك«	

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت قي�ادة الرشط�ة االتحادي�ة، ام�س 
الثالث�اء، الق�اء القب�ض ع�ىل 3 مطلوب�ني 
بقضايا الرسقة والتزوير يف العاصمة بغداد .

وقال�ت القي�ادة، يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب 
العراقي« نس�خة من�ه إنه »ضم�ن الجهود 
الرشط�ة  لقطع�ات  املس�تمرة  األمني�ة 
االتحادية يف تنفيذ مذكرات القبض الصادرة 

املطلوب�ني  بح�ق  املختص�ة  املحاك�م  م�ن 
وتقديمهم للقض�اء لينالوا جزاءهم العادل، 
اس�تطاعت مفارز الرشطة االتحادية ضمن 
قاطع مس�ؤولية الل�واء الثاني الفرقة األوىل 
باالش�رتاك م�ع مف�رزة م�ن اس�تخبارات 
الف�وج األول لل�واء، من إلق�اء القبض عىل 
ثالث�ة متهم�ني بجريمة الرسق�ة يف منطقة 

»االستكشافات النفطية«.

د. عيل السعدي ...

املراقب العراقي/ بغداد...
قض�ت املحكم�ة االتحادي�ة العليا، ام�س الثالث�اء، بعدم 
دس�تورية امل�ادة )43( من قان�ون املرور رقم )8( لس�نة 
2018.وق�ال بي�ان للمحكم�ة تلق�ت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة منه، إن »املحكم�ة االتحادية العلي�ا أصدرت قرارا 
بالدع�وى املرقم�ة 42 � اتحادية � 2020 بعدم دس�تورية 
امل�ادة )43( م�ن قانون امل�رور رق�م )8( لس�نة 2018«.

وأض�اف البيان، أن »املحكمة قضت بعدم دس�تورية املادة 
)43( من قانون املرور ملخالفتها احكام دستور جمهورية 

العراق لعام 2005«.

املراقب العراقي/ بغداد...
توق�ع املتنبئ الجوي، احمد التميم�ي، امس الثالثاء ،أجواء 
وصفه�ا ب�«أكثر برودة« وأمطار، بدءا من نهاية األس�بوع 
الحايل.وق�ال التميمي، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »اياما قالئل تفصلنا عن تأثري حالة جوية ممطرة تتوفر 
فيه�ا جميع العن�ارص الجوية تبدأ بوادرها من مس�اء يوم 

السبت«.
وبني أن »أخدودا علويا وقيم تربيد ممتازة وتفاعل سطحي 
م�ن البح�ر االحمر وف�رص االمطار ح�ارضة يف العديد من 
املناطق«.ولف�ت إىل »انخف�اض يف درجات الح�رارة لتكون 

االجواء اكثر برودة اعتبارا من يوم الخميس املقبل«.

»االتحادية« تقضي بعدم 
دستورية مادة في قانون المرور

متنبئ جوي: ايام قليلة تفصلنا 
عن »البرودة« واالمطار

»مسرحية الُمسيَّرة« تنهي حلم الكاظمي
»الوالية الثانية« توصد أبوابها والبيت السياسي ُيجِمع على شخصية توافقية
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االربعاء 10 تشرين الثاين 2021 العدد 2712 السنة الثانية عشرة

أك�د عضو اللجنة املاليَّة الس�ابق، الفائ�ز باالنتخاب�ات الحاليَّة جمال 
كوج�ر، امس الثالث�اء، أن رواتب املوظفني مؤمنة وسيس�تمر رصفها 
بصيغة 1/12 خالل العام املقبل يف حال تأخر إقرار املوازنة.وقال كوجر 
، إن “الرواتب جزء من املوازنة التشغيلية، إذ تبقى مستمرة وفق صيغة 
الرصف 1/12 لدوائر الدولة”.اما بش�أن أصحاب القرار 315، فأوضح 
كوجر أنَّ “الربملان الس�ابق خصص لهم مبلغاً مح�دداً يف موازنة العام 
الح�ايل 2021، وال نعل�م كيف تم توزيع�ه من قبل الحكوم�ة، ألنَّ آلية 
التوزي�ع تخص الجهاز التنفيذي فقط”.ورج�ح “عدم اختالف موازنة 
العام املقبل 2022 كثريا عن موازنة العام الحايل، ومن املحتمل اقرارها 
خ�الل آذار أو نيس�ان املقبلني، يف حال انعقاد مجلس النواب وتش�كيل 
الحكوم�ة الجدي�دة”، متوقع�ا “حصول انف�راج يف األزمة السياس�ية 

وتشكيل الحكومة والربملان خالل املدة املقبلة”.

حسم ملف رواتب الموظفين 
في موازنة 2022 

ارتفع�ت مبيعات البنك املركزي العراق�ي، امس الثالثاء، من الدوالر، 
لتس�جل أكثر من 181 مليون دوالر.وذكر مص�در، أن البنك املركزي 
ش�هد خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، ارتفاعا يف مبيعاته 
بنسبة 5.23 % لتصل إىل 181 مليوناً، و912 الفاً و19 دوالرا أمريكيا 
غطاها البنك بس�عر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر ، التي 

بلغت املبيعات فيه 172 مليونا و846 الفا و275 دوالرا أمريكيا.
واش�ار  اىل ان املش�ريات البالغة 135 مليوناً و842 ألفا و19 دوالرا 
ذهبت لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما 

ذهب املبلغ املتبقي البالغ 46 مليوناً و70 ألف دوالر بشكل نقدي.
وبني،  أن 21 مرصفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 
و18 مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 221 رشكة توسط.

ارتفاع مبيعات البنك
االقت�صادي المركزي من الدوالر

النفط يتراجع بعد تهديدات بايدن وارتفاع المخزونات األمريكية
تراجع�ت أس�عار النف�ط  امس الثالث�اء، بعد جلس�تني 
متتاليت�ني من املكاس�ب بع�د تهديدات باي�دن وتوقعات 

بارتفاع املخزونات األمريكية
ونزل خ�ام برنت 12 س�نتا إىل 83.31 دوالراً للربميل بعد 
ارتفاعه 0.8 باملئة وانخفض النفط األمريكي 6 س�نتات 
إىل 81.87 دوالًرا للربميل ، أيًضا بعد ارتفاعه بنس�بة 0.8 

% يف اليوم السابق.
وحاف�ظ املنتج�ون الرئيس�يون يف اوبك+ ع�ىل انضباط 
ص�ارم لإلم�دادات يف أكتوبر/ ترشي�ن االول، مما ادى اىل 
ارتفاع أسعار النفط إىل أعىل مستوياتها يف سبع سنوات، 

مع ارتفاع أسعار الوقود أيًضا.
وقال�ت وزيرة الطاق�ة االمريكية جينيف�ر جرانهولم إن 

الرئيس االمريكي باي�دن قد يتخذ إجراءات يف وقت مبكر 
هذا األس�بوع ملعالجة ارتفاع أسعار البنزين ردا عىل عدم 
اس�تجابة منظمة اوبك+ عىل رفع االنتاج النفطي لتقليل 

االسعار.
كما ان من املتوقع وحسب املختصني أن ترتفع مخزونات 
الخ�ام األمريكية لألس�بوع الثال�ث عىل الت�وايل، مما قد 

يساعد يف الحد من املكاسب األخرى ألسعار النفط.
باملقابل صادق الرئيس األمريكي جو بايدن عىل مرشوع 
قانون البني�ة التحتية بقيمة تريلي�ون دوالر - والذي تم 
تمريره م�ن خالل الكونغ�رس يف عطلة نهاية األس�بوع 
- والص�ادرات الصينية األفضل يف رس�م صورة القتصاد 

عاملي أكثر توسًعا وقد يعزز النمو والطلب عىل الوقود.

به�دف تحقي�ق حل�ول عاجل�ة لألزم�ة االقتصادي�ة 
املتفاقم�ة يف البالد منذ س�نوات، اس�تأنفت الحكومة 
التونس�ية، األحد، املفاوضات مع صندوق النقد الدويل 
وس�ط توقع�ات متفاوتة م�ن جانب املراقبني بش�أن 

الوضع االقتصادي يف البالد.
وق�ال البن�ك املركزي التون�ي يف بي�ان  ، إن الحكومة 
اس�تأنفت املحادث�ات الفنية مع صن�دوق النقد الدويل 
ح�ول حزمة من اإلج�راءات وصفه�ا بأنه�ا »إنقاذ«، 
موضح�ا أن الخط�وة تأت�ي بن�اء ع�ىل طل�ب تقدمت 
به رئيس�ة الحكومة نج�الء بودن، مش�ريا إىل أن وفدا 
م�ن صندوق النق�د الدويل التقى م�ع محافظه مروان 
العبايس مؤخ�را لبحث اإلصالحات االقتصادية والدعم 
ال�دويل.ورأى املراقب�ون أن اإلجراءات ق�د تمثل خطوة 
عىل طريق الحل ملعالج�ة األزمة االقتصادية املتفاقمة 
يف البالد عىل مدار س�نوات، لكنهم أكدوا يف الوقت ذاته 
ع�ىل رضورة البدء بخطة ش�املة إلنق�اذ االقتصاد ال 
يغي�ب عنها معالجة الوضع الوبائ�ي يف البالد وتحفيز 

فرص االستثمار ومكافحة الفساد.
ويتوق�ع الخ�رباء أن تحتاج تون�س إىل تمويل خارجي 
ملوازن�ة 2022، وذل�ك  6.7 ملي�ارات دوالر  إىل  يص�ل 
ملواجه�ة زي�ادة أس�عار الب�رول. ونتيج�ة لراج�ع 
االحتياط�ي النقدي األجنبي يف البن�ك املركزي التوني 
إىل 7.7 ملي�ار دوالر، تراجع�ت قيمة الدين�ار التوني 
بنس�بة 43 يف املئ�ة، مما أدى إىل زيادة أس�عار الس�لع 

الغذائية األساسية.

تونس تبحث عن 
أكد مس�ؤول حكومي يف محافظة دي�اىل ،امس الثالثاء، أن »حزمة إنقاذ« اقتصادية

الع�رشات من العمال فقدوا مص�ادر رزقهم يف اكرب مدينة 
صناعية داخل املحافظة. 

وقال مدير ناحية بني س�عد )20كم جنوب غرب بعقوبة( 
نجم الس�عدي ،ان “نحو 20 معمال اغلقت ابوابها يف االونة 
االخرية يف مدينة بني سعد الصناعية رشقي الناحية والتي 

تع�د االكرب عىل مس�توى دياىل وتض�م قراب�ة 300 معمل 
ومصنع وورش�ة تنتج اكثر من 70 بضاعة مختلفة بينها 

الغذائي”.
واض�اف الس�عدي،ان” اغ�الق املعام�ل تس�بب يف فق�دان 
العرشات من العمال مص�ادر رزقهم”، مبينا ان “اكثر من 
30 معم�ال اعي�د فتحه بع�د 2020 اال انه ع�ادت واغلقت 

ابوابها بس�بب ضعف الدعم واالس�ترياد الخارجي ونقص 
الخدمات يف تامني استمرارية االنتاج”.

واش�ار اىل ان” 95% من معامل ومصانع املدينة الصناعية 
متوقف�ة بالوقت الح�ايل بعضها من�ذ 2003″، الفتا اىل ان 
“وض�ع املدينة يدل عىل حج�م معاناة الصناع�ة العراقية 

ضمن القطاع الخاص”.

عشرات العمال يفقدون أرزاقهم في »بني سعد الصناعية« بديالى

العراق في مقدمة مستوردي البضائع التركية للعام الحالي
أعلن اتحاد مص�دري منطقة 
البح�ر املتوس����ط الركية، 
الع�راق  ان  الثالث�اء،  ام�س 
ج�اء يف مقدم�ة املس�توردين 
من املنطقة خ�الل الفرة من 

كانون الثاني وترشين االول.
وقال منس�ق االتح�اد، نجدت 
س�ني، يف بي�ان ، ان ص�ادرات 
 %47 بنس�بة  نم�ت  املنطق�ة 
مقارنة بالع�ام املايض، حيث 
دوالر  ملي�ار   12.9 بلغ�ت 
خالل عرشة أش�هر من العام 
الح�ايل، يف حني تص�در العراق 
قائمة البلدان األكثر اس�ترياداً 

ملنتجاته.
أوروب�ا،  بل�دان  أن  واض�اف 
وال�رشق األوس�ط، وإفريقيا، 
ورابطة الدول املستقلة، كانت 
ضم�ن الدول األكثر اس�ترياداً 

لصادرات املنطقة.
واش�ار اىل أن الع�راق تص�در 
قائمة البلدان األكثر استرياداً، 
بواق�ع 901.3 ملي�ون دوالر، 
أي بزي�ادة بلغ�ت 9%، فيم�ا 
حلّ�ت هولن�دا يف املركز الثاني 
دوالر،  ملي�ون   900 بواق�ع 
تلتها إس�بانيا ب��661 مليون 

دوالر.

ارتفاع طفيف
 بأسعار الذهب في 

األسواق المحلية

ارتفع�ت أس�ع����ار الذه�ب »االجنب�ي 
والعراق�ي« يف األس�واق املحلي�ة بش�كل 

طفيف، امس الثالثاء .
وقال مصدر، إن أس�عار الذهب يف أسواق 
الجملة ب   ش�ارع النه�ر يف العاصمة   بغداد 
س�جلت للمثق�ال الواح�د عي�ار 21 م�ن 
الذهب الخليجي والركي واألوربي س�عر 
بيع 375 الف دينار، و س�عر الرشاء 371 
الفاً، فيما كان سعر البيع ليوم امس االول 

االثنني 274 الف دينار.
واش�ار ، اىٕل أن س�عر بيع املثق�ال الواحد 
عي�ار 21 م�ن الذه�����ب الع����راقي 
س�جل ارتفاع�����ا ايضا عن�د 345 الف 
دين�ار، يف حني بل���غ س�عر الرشاء 341 

ألفا.
وفيم�ا يخ�ص أس�عار الذه�ب يف مح�ال 
الصاغ�ة، ف�ان س�ع����ر بي�ع مثق�ال 
الذه�ب الخلي�����جي عي�ار 21 يراوح 
ب�ني 375 الف دين����ار و380 ألفاً، فيما 
ت�راوح س�ع����ر البي�ع مثق�ال الذهب 
الع����راق�ي ب�ني 345 الف�����اً و350 

الف دينار.
الذه�ب  الواح�د م�ن  املثق�ال  ويس�اوي 

)خمسة غرامات(.

»الحزام األخضر« يختفي وتجريف البساتين ُيغيِّر أجواء الُمناخ 
العراق بحاجة إلى 14 مليار شجرة 

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
 فهن�اك مناط�ق زراعية واس�عة يف 
محافظات األنب�ار واملثنى وذي قار 
انتهت بيئياً، بس�بب تكرار مواس�م 
الجف�اف وانخفاض تدف�ق املياه يف 
دجلة والفرات، إىل جانب سوء إدارة 
املوارد املائية ثم زيادة نسبة امللوحة 
يف مي�اه األنهر , فض�ال عن اإلهمال 
والفساد يف مرشوع الحزام األخرض 
الذي اُكد حضوره يف وس�ائل االعالم 

وغاب عن أرض الواقع.
ويرى مراقبون أن اس�تمرار الدولة 
بإنش�اء املدن واملجمعات الس�كنية 
بش�كل عش�وائي عىل نطاق واسع 
يس�هم بتدم�ري األرايض الخرضاء، 
ويض�ع العراق أم�ام مرحلة صعبة 
بيئي�اً، يصاحبها ارتف�اع يف درجات 
حي�اة  ع�ىل  يؤث�ر  مم�ا  الح�رارة، 
املواطنني وصحته�م، وقد ملس ذلك 
العراقي�ون خ�الل مواس�م الصيف 
التي م�رت جافة وح��ارة بش�كل 

كبري .
ويس�هم م�رشوع الح�زام األخرض 
بخل�ق فرص عم�ل آلالف املواطنني 
العراقي�ني من مختل�ف املحافظات 

وتحري�ك االقتصاد الوطن�ي وتعلم 
ممارسة مهن وأنش�طة اقتصادية 
أخرى، ليكون طول الحزام الوطني 
بحدود )1000( كم، وبمعدل عرض 
3 كم, ويخف�ض درجات الحرارة يف 

البالد.
وكش�ف محافظ بغداد محمد جابر 
العط�ا ، ع�ن خط�ة إنش�اء الحزام 
االخ�رض ح�ول العاصمة لتحس�ني 

البيئة.
وقال املحافظ يف بي�ان، إن »الخطة 
ته�دف اىل تحس�ني البيئة من خالل 
تخفي�ف االتربة ودرج�ات الحرارة، 
عقب إجراء عمليات التش�جري التي 
س�تتكفل بتنفيذه�ا دائ�رة بلديات 
بغ�داد بع�د اس�تالم االش�جار من 

وزارة الزراعة«.
»املحافظ�ة  أن  إىل  العط�ا،  وأش�ار 
س�تعمل ع�ىل تعزيز مب�ادرة وزارة 
الزراعة، من خالل اس�تالم االشجار 
والنبتات، لتقوم بزراعتها يف الطوق 
االخرض حول العاصمة بغداد بهدف 

تحسني البيئة«.
من جانبه، أكد مع�اون مدير دائرة 
البس�تنة والغاب�ات حات�م كري�م، 

»االتفاق مع دائرة البلديات التابعة 
للمحافظ�ة عىل خط�وات الرشوع 
بالخطة، وتحديد آليات العمل، للبدء 
بالطوق االخرض ح�ول العاصمة«، 
»االهتم�ام  رضورة  ع�ىل  مش�دداً 
بالجان�ب الزراع�ي، وإع�ادة هيبة 
البيئة من خالل تنفيذ مباردة وزارة 

الزراعة«.
من جانبه يرى الخب�ري االقتصادي 
م�ع  اتص�ال  يف  الهم�ايش  صال�ح 
)املراقب العراق�ي(: أنه »منذ قرابة 

الحكوم�ات  ع�رش س�نوات تؤك�د 
املحلية عزمها إنش�اء حزام أخرض 
حول املدن، وذل�ك يف تجربة حققت 
نجاح�اً يف عدد من ال�دول، لكنها لم 
تر النور يف العراق بسبب عدم جدية 
القائم�ني ع�ىل املش�اريع، إضاف�ة 
اىل الفس�اد ال�ذي ينخ�ر باملنظومة 
الحكومي�ة، فحدي�ث أم�ني بغ�داد 
الح�ايل ع�ن  تخصي�ص  10 � 15 
ملي�ار دينار إلنش�اء مرشوع حزام 
بغ�داد األخرض ما ه�و إال محاوالت 

للتغطي�ة ع�ن فش�ل األمان�ة بهذا 
الجان�ب، فحدي�ث األمني من�ذ أكثر 

من أربعة أشهر لم يطبق اىل اآلن«.
م�رشوع  يف  »التلك�ؤ  أن  وتاب�ع: 
حزام بغداد من قب�ل وزارة الزراعة 
ومحاول�ة تربئ�ة نفس�ها أم�ر غري 
صحيح، فهذا املرشوع حيوي وعىل 
جمي�ع الجهات الحكومية أن يكون 
له�ا بصم�ة يف محاول�ة الح�د من 

التصحر«.
م�ن جهت�ه أك�د املختص بالش�أن 

االقتصادي حسني عالوي يف اتصال 
م�ع )املراقب العراق�ي(: أن العراق 
بحاجة إلنشاء مرشوع حزام بغداد 
األخرض، وبواقع 14 مليار ش�جرة 
تزرع ضمن حدود العاصمة, وهذه 
األم�وال يمكن توفريه�ا من املنافع 
االجتماعية من ج�والت الراخيص 
 , الع�راق  وقعه�ا  الت�ي  الخم�س 
فاملشكلة الحقيقية هي عدم وجود 
جدية لدى الدوائر املختصة يف تنفيذ 

املرشوع.

في الوقت الذي تتحدث فيه المراكز الدولية والتقارير 
الصادرة من األمم المتحدة، عن وجود أكثر من 150 
منطقة س����اخنة بيئياً في مناطق واسعة من العراق، 
تؤكد وزارة الزراعة حاجة البالد الى 14 مليار ش����جرة 

إلحياء المناطق التي تعاني من التصحر .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

أوعز رئيس هي�أة رعاية ذوي االعاق�ة واالحتياجات الخاصة يف 
وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية الحقوقي احمد هادي، امس 
الثالثاء، لجميع اقسام الهيأة املعنية يف بغداد واملحافظات إللغاء 
فقرة الكفيل الخاصة بتقسيط املبالغ املستلمة لغري مستحقيها 
من قبل املس�تفيدين من راتب املعني املتفرغ .وقال هادي يف بيان 
، إنه “تم اتخاذ هذا القرار تنفيذا لتوجيهات السيد الوزير وسعيا 
من الهيئة لتبس�يط وتس�هيل اإلجراءات للمش�مولني املذكورين 
آنفا ومراعاة لظروفهم املادية واإلنس�انية الصعبة والتي تحتاج 
تدخل فعيل وإجراء حاس�م اتجاه ه�ذه الفئة محل عناية الهيئة 
وملا فيه من أثر انساني طيب لدى املستفيدين من خدمات الهيئة 

وفق امتيازات القانون رقم 38 لسنة 2013”.

ارتفع س�عر العملة الرقمية “البيتكوين” خالل جلس�ة 
 Coindesk التداول بنس�بة 4.69% ووفقا لبيانات موقع
يف الساعة 03:44 بتوقيت GMT، وصل إىل 68230 دوالرا.
وبهذا الش�كل، جدد سعر العملة املش�فرة الحد األقىص 
التاريخي مرة أخرى.ودلت األرقام ، عىل أن س�عر العملة 
الرقمي�ة زاد تس�ارعه يف النم�و بنس�بة 4.82% وبل�غ 

68.354 ألف دوالر.

هيأة ذوي اإلعاقة توعز 
بإلغاء فقرة الكفيل 

البيتكوين يسجل رقما 
قياسيا جديدا
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المراقب العراقي/ متابعة...
أكد عضو مجلس الشيورى االسيامي »عبد الحسين روح االميني 
أنت« تحطيم هيبة الواليات املتحدة بالكامل يف املنطقة خال العقود 
االربعة املاضية بعد االستياء عىل وكر التجسس االمريكي بطهران.
وقيال النائيب عبد الحسين روح االميني يف ملتقيى »اليوم الوطني 
ملقارعة االستكبار« الذي عقد بجامعة الشهيد بهشتي بطهران عن 
الوثائق املكتشيفة يف وكر التجسس االمريكي )السفارة االمريكية(: 
»حاول األشيخاص داخل السيفارة اتياف الوثائق، لكنهم فشيلوا 
تقريبا، وقبل االطياع عىل هذه الوثائق، كان من الواضح أن امیرکا 

تتدخل يف شؤون ايران«.
وأضاف، أنه »لم يكن االسيتياء عىل وکر التجسس قضية سياسية 

بأي حال من األحوال، بل كان باألحرى احتجاًجا وحركة مدنية«.
وميى قائا: »كان بإميكان الوالييات املتحدة املوافقية عىل طلب 
املحتجين وانهاء هيذه القضية، حيث دعا الطياب الثوريون الذين 
اسيتولوا عىل السيفارة األمريكية بإعادة الشياه وممتليكات الباد 
املرسوقة، وعدم تدخل امريكا يف شيؤون إييران الداخلية، واالعرتاف 

بالثورة اإلسامية«.
واوضح روح االميني ان الواليات املتحدة لم تستجب ألي من مطالب 
الشيعب اإليرانيي، وقيال: إذا قمنا بقيياس أرباح وخسيائر العقود 
االربعية املاضية، سينجد أن الواليات املتحدة هيي الخارس الرئييس، 

والسبب الوحيد هو أن امريكا تحطمت هيبتها تماًما يف املنطقة.
وحول كيفية اكتشاف قيام السفارة االمريكية بالتجسس قال روح 
االميني: كان عدد من الطاب يعملون يف املباني املحيطة بالسيفارة 
ومن هناك كانوا يراقبون السفارة وأكتشفوا بأن موظفي السفارة 

كانوا يقومون بعمليات تجسس.

الشورى اإليراني: هيبة 
مت بالكامل واشنطن ُحطِّ

مرتزقة »آل خليفة« تتخذ إجراءات تعسفية 
بحق بحرينيين منتفضين ضد التطبيع

المراقب العراقي/ متابعة
املداهميات«،  رصيد  »شيبكة  نيرت 
تقرييرًا يسيجل االنتهياكات واالعتقاالت 
وأعمال القمع، التي مارسيتها السلطات 
األول  تريين  شيهر  خيال  البحرينيية 

.2021
وقالت الشيبكة يف تقريرها عرب حسابها 
عيىل »اإلنسيتغرام«، إنيه »ميع مواصلة 
الحيراك الشيعبي الرافيض للتطبيع مع 
مختليف  شيهدت  الصهيونيي،  الكييان 
البليدات واملناطيق يف البحرين اسيتنفاًرا 

واسًعا لعنارص املرتزقة«.
وأكدت أن »السيلطات قمعيت تظاهرات 
بالغازات السيامة، انطلقيت يف األول من 
شيهر ترين األول بجزيرة »سرتة«، كما 
مسحت الشيعارات املنددة بالتطبيع من 
جدران وشوراع بلدتي »عايل وسلماباد«.

وأضافت أن النظام استدعى خال الشهر 
عرات املواطنن من بليدات »أبوصيبع، 
الشياخورة، عايل، سيرتة، ورأس رمان«، 
عىل خلفية صيدور دعوات إىل املشياركة 
يف تظاهيرة مركزية من وسيطها باتجاه 
اعُتقليت  إذ  الصهاينية،  سيفارة  مبنيى 
مجموعة من املواطنين عىل خلفية ذلك، 
مين بينهيم »عيي مهنيا، الشييخ حمزة 
الحواج، مجييد عبد املحسين، عبد النبي 
الحيواج، وعيي هميام«، وقد أُفيرج عن 

بعضهم يف وقٍت الحق.
ولفتيت إىل أن النيابة العامة قررت حبس 
»سيعيد خليل الرامي وميثم حبيب عي« 
عيىل ذمة التحقييق، بتهمة املشياركة يف 
التظاهرات املنيددة بالتطبيع مع الكيان 

الصهيونيي، كميا تيم اعتقيال كل مين 
»حسن عبد النبي، عي نارص، عي سبت 
سيد محمد العلوي، السيد وديع الوداعي، 
عباس عون، إلياس يوسيف يعقوب، عي 
العكيري، تقي كويتان، ويوسيف العم«، 
واستدعاء »محمد جعفر عليان« من قبل 

وحدة التحقيق الخاصة«.
وأشيارت الشيبكة إىل استشيهاد املعتقل 
السييايس السيابق »عيي قميرب«، بعيد 
معاناٍة من ميرض الرسطان الذي أصيب 
به خيال اعتقاليه، وفرضت السيلطات 
حالة من االسيتنفار الواسيع عىل منافذ 

»بلدة النويدرات«، التي شيهدت مشاركة 
واسيعة يف تشيييع جثمان الشيهيد، بعد 
تظاهرٍة انطلقت من وسيط بلدة السهلة 
الجنوبيية باتجياه الشيارع العيام وفاًء 

للشهيد.
وأكيدت أن السيلطات اسيتدعت الرئيس 

السيابق للجمعيية البحرينيية ملقاومية 
التطبييع مع العيدو الصهيوني »السييد 
إبراهييم كمال الديين«، ونائبه السيابق 
منيع  إىل  إضافيًة  رسحيان«،  »غسيان 
الجمعية، من إقامة فعالية تضامنية مع 
األرسى الفلسطينين يف سجون االحتال.

ما بين اعتقال الفعاليات الشعبية وقمعها

المراقب العراقي/ متابعة...
سينوات مرّت عيىل الحرب الوحشيية 
املدّميرة يف اليمن، والتيي ارتكبت فيها 
أحيدث  الجرائيم.  أبشيع  السيعودية 
حكومية  رئييس  أكيده  ميا  املجيازر 
صنعاء عبيد العزيز بن حبتيور من أنَّ 
»التشيوُّهات التي يعانيهيا املواليد، وال 
سييما يف محافظة الُحدييدة، هي ِنتاٌج 
لألسيلحة املحرَّمة والتي عمد العدوان 
الشيامل  عدوانيه  يف  اسيتخدامها  إىل 
عيىل اليمين، وعبثيه املمنهيج بالبيئة 
ومقوماتهيا األساسيية«. وحّميل ابن 
حبتيور »تحاليف العيدوان األمريكيي 
السعودي املسؤوليَة، قانونًيا وأخاقًيا، 
إزاء املأساة التي يعيشها أطفال اليمن، 

بمين يف ذليك املواليد منهيم«. جاء ذلك 
أثناء لقاء رئيس حكومة صنعاء وزير 
الدولية حميد املزجاجي، الذي قدَّم إليه 
عرًضيا موجزًا عين ظهور مشيكلتن 
صحيية وبيئية، يف محافظية الحديدة، 
وخصوًصيا مديريات َزبييد والجرّاحي 
والتَُّحْيتا، جنوبي املحافظة السياحلية 
عىل البحر األحمير غربي اليمن، تتمثَّل 
الخلقية لألجنة  التشيوُّهات  بانتشيار 
الصحية  وزارتيي  وطاليب  واملوالييد. 
العامة والسكان واملياه والبيئة بدراسة 
الجوانيب املتصلية بالوضعن الصحي 
والبيئي يف املديريات املذكورة، وإرسال 
فيرق ولجان طيوارئ متخصصة إليها 

من أجل اتخاذ التدابري الازمة.

أسلحة العدوان تتسبب بتشّوهات في »مواليد« اليمن

بسبب »مكب« للنفايات .. تظاهرات حاشدة في »عقارب« التونسية 

المراقب العراقي/ متابعة...
عين الرئيس الرويس، فاديمري بوتن، امس 
الثاثياء، الدبلوميايس دمييرتي دوغادكين 

سفريا جديدا لروسيا لدى قطر.
وتيم نر املرسيوم املوقع من قبيل الرئيس 
عىل املوقع الرسيمي للمعلوميات القانونية 

الروسية.
وجاء يف املرسوم: »تعين دوغادكن دميرتي 
نيكواليفيتش ملنصب سفري االتحاد الرويس 

لدى قطر«.
وبموجيب مرسيوم آخير أقيال بوتين نور 
ماحمد خولوف من منصب السيفري الرويس 

لدى قطر.

روسيا تعين سفيرا جديدا لدى قطر

المراقب العراقي/ متابعة...
شيهدت مدينة »عقيارب التونسيية« تظاهرات حاشيدة، وذلك عيىل خلفية فتح 

»مكب« للنفايات تسبب برتاكم األنقاض منذ نحو شهر.
واسيتخدمت قيوات األمن التونسيية أمس الثاثاء الغاز املسييل للدميوع لتفريق 
متظاهرين رافضن إلعيادة فتح مكب نفايات يف مدينة عقارب يف والية صفاقس 

جنوبي الباد.
وأحيرق محتجون مركز الحرس الوطني يف عقارب عقب اإلعان عن وفاة مواطن 
خيال تظاهرة أميس الرافضة إلعيادة فتح مكيب النفاييات، بينما نفيت وزارة 

الداخلية التونسية وفاة شاب جراء إصابته خال االحتجاجات.
وتسيبب مكب النفايات ببلدة عقارب يف تراكيم آالف األطنان من النفايات املنزلية 
منذ نحو شيهر يف الشوارع واألسواق وحتى أمام مستشفيات صفاقس ثاني أكرب 

مدينة تونسية.
وأثار تراكم النفايات املنزلية يف الشوارع غضًبا واسًعا يف صفاقس، وتظاهر اآلالف 
يف صفاقس األسيبوع املايض قائلن إن السيلطات تتعمد قتلهم وانتهاك حقهم يف 
الحياة.  وتم إغاق مكب عقارب الذي يقع عىل بعد 20 كيلومرتًا من صفاقس هذا 
العام بعد شكوى سكان البلدة الذين قالوا إن األمراض انترت وانهم يعانون من 

كارثة بيئية بسبب املكب الذي بلغ طاقته القصوى.
وطاليب الرئيس قيس سيعيد وزير الداخلية ورئيسية الوزراء بإيجياد حل فوري 
لتكيدس النفايات يف صفاقيس، وعقب ذلك أعادت وزارة البيئة يف سياعة متأخرة 

من مساء اول امس االثنن. 
وقيال شيهود عيان إنه مع بيدء جمع النفايات مين صفاقيس وتحميلها باتجاه 
عقيارب تجمع مئات الشيبان رافضن قرار فتحها ما دفيع الرطة إلطاق الغاز 

لتفريقهم.
وأضافوا أن مواجهات عنيفة تجري بن الرطة ومحتجن يف شوارع البلدة.

وكانت سيعيد عن الشيهر املايض حكومة تقودها نجاء بيودن لكن لم يعلن عن 
خارطة طريق النهاء اإلجراءات االستثنائية التي أعلنها يف يوليو تموز ومكنته من 

االستحواذ عىل كل السلطات تقريبا.
ووصف منتقدون خطوة سعيد بأنها انقاب بينما رفض الرئيس االتهامات وقال 
انهيا خطيوة رضورية النقاذ الباد وانه يعتزم شين اصاحات سياسيية تشيمل 

الدستور والنظام السيايس.
مين جانبهيا نفيت وزارة الداخليية التونسيية وفياة شياب جيراء إصابته خال 

احتجاجات شهدتها عقارب الليلة املاضية.

newspaper & magazinesأخبار من الصحف والمجالت

»الغارديان« تهاجم عمليات التجسس االسرائيلي
 على الناشطين الفلسطينيين

صحيفة األخبار: السعودية ال تزال تحجز الحاويات 
التي شحنت إليها من لبنان

المراقب العراقي/ بغداد...
كشيف املعليق يف صحيفية »الغاردييان« بييرت 
للسيلطات  تجسيس  عملييات  عين  بيومنيت 
اإلرسائيلية عىل سيتة ناشيطن فلسطينين قبل 
تصنيف منظماتهم الحقوقية ككيانات إرهابية، 
فيميا وصفت ان هذا االمر لن يثري الدهشية لدى 

طرفن.
وقال بيومنت إن هذه ليست املرة األوىل التي تلجأ 
فيها إرسائيل للتجسيس اإللكرتوني، مشيريا اىل 

أن الكشيف عن اسيتخدام برنامج »بيغاسوس« 
اليذي تنتجه »أن أس أو غيروب« اإلرسائيلية هو 

الحادث األخري يف سلسلة طويلة.
بربناميج  الناشيطن  اسيتهداف  أن  وأضياف 
هميا:  طرفين  دهشية  يثيري  لين  بيغاسيوس 
الفلسيطينيون من املدافعن عن حقوق اإلنسان 
والجيش اإلرسائيي وعمياؤه يف مجال القرصنة 
الفلسيطينين  اإللكرتونيية والذيين اسيتهدفوا 

بالتجسس.

المراقب العراقي/ بغداد...
أفيادت صحيفية »األخبيار« اللبنانيية، بيأن 
»السيعودية ال تيزال تحجيز عيددا كبيريا من 
الحاويات التي شيحنت إليها بالفرتة األخرية، 
وليم تدخيل الباد بسيبب قيرار اململكة وقف 

استقبال السلع الصادرة من لبنان«.

ويف تقرير لها، كشفت »األخبار« أن »صناعين 
لبنانين يخشون من أن تؤدي هذه العملية إىل 
تلف البضائع، وال سيما أنها قبل أشهر، عندما 
أوقفت السيعودية استقبال السيلع الصادرة 
من لبنان بحجية »الكبتاغون«، حجزت عددا 
كبريا من الشيحنات لفرتة طويلة، بينما كان 

بإمكانها السماح بإعادتها إىل لبنان من دون 
تكبيد أصحابها خسائر كبرية«.

وأضافت »األخبيار«: »اليوم، تمارس الرياض 
الضغيوط نفسيها يف محاولة لجير املصدرين 
اللبنانين إىل مواقف سياسية مماثلة ملوقفها 

من لبنان«.

المراقب العراقي/ متابعة...
قررت محكمة االسيتئناف يف الرياض 
تأجييل النظر يف أحيكام صدرت بحق 
وأردنيين،  فلسيطينين  موقوفين 
بينهم ممثل حركة »حماس« السابق 
ليدى اململكية محميد الخيري. ويف 
بيياٍن مقتضب، قاليت لجنة املعتقلن 
»محكمية  السيعودية  يف  األردنيين 
االستئناف يف السيعودية تؤجل النظر 
املقاومية والشيعب  يف قضيية دعيم 
مين  األوىل  للمجموعية  الفلسيطيني 
املعتقلن األردنين والفلسيطينين إىل 

الشهر املقبل بعد جلسة قصرية«.
ولم يذكر البيان مزيًدا من التوضيحات 

وعيدد  الجلسية  مجرييات  حيول 
املوقوفن الذين حروا وأسماءهم.

ُيذكر أنَّ املحكمة الجزائية السيعودية 
امليايض  آب  مين  الثامين  يف  قضيت 
بالسيجن 15 عاًما عىل املمثل السابق 
محميد  لديهيا  »حمياس«  لحركية 
الخيري، ضمين أحيكام طالت 69 
أردنًيا وفلسطينيا، وتراوحت األحكام 
ميا بين اليرباءة والسيجن 22 عاما. 
ويف شيباط 2019، أوقفت السيعودية 
أكثير مين 60 أردنيا وفلسيطينيا من 
املقيمين لديهيا، بينهيم الخيري، 
بتهمة »تقديم الدعيم املايل للمقاومة 

الفلسطينية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكيد تجميع املهنيين السيودانين مضييه قدميا يف التصعيد ضد 
»االنقاب العسيكري«، داعييا إىل الخروج خال األييام القادمة يف 
مواكيب تحضرييية ملليونية السيبت املقبل التي دعيت إليها لجان 

املقاومة يف الخرطوم.
وكان تجميع املهنيين أعلن امليي يف ترتيبات تنفييذ إرضاب عن 
العمل وعصيان مدني، واتهم املجلس العسكري بمحاولة الوقوف 
أميام الثورة وإفراغها من محتواها، وذلك من خال تمسيكه بأن 
يكيون املجليس السييادي ذا أغلبية عسيكرية وأن يكون رئيسيه 

عسكريا.
وتأتيي هذه الدعوات عقب إخفاق جولة أخرى من املفاوضات بن 
املجلس العسيكري وتحالف قوى الحرية والتغيري يف تجاوز عقبة 

رئاسة املجلس السيادي.
كميا أعلنت “اللجنية التسييريية للعاملن بالهيئية القضائية” يف 
السيودان اإلرضاب عين العميل والعصييان املدني يوميي الثاثاء 

واألربعاء، رفضا النقاب الجيش عىل الحكومة االنتقالية.
وأفيادت اللجنة يف بيان بأنها “سيتنفذ الثاثياء واألربعاء إرضابا 

وعصيانا عن العمل، والخميس وقفة احتجاجية”.
وأكيدت أن “العصيان املدني حق مكفول وفق القانون، ويعرب عن 
رفض القيرارات الجائرة التي أصدرها قائيد الجيش وانقابه عىل 

سلطة الفرتة االنتقالية«.
وهيذا أول إعان للعصييان واإلرضاب من قبل اللجنة التسييريية 
للعاملن بالهيئة القضائية التي تشيكلت عقب سقوط نظام عمر 

البشري يف نيسان 2019.

محكمة سعودية ترجئ النظر في 
أحكام داعمي المقاومة الفلسطينية

السودان .. دعوات لتظاهرة مليونية 
السبت المقبل



مّر حوالى شهر على إجراء االنتخابات البرلمانية العراقية، وما زالت األمور تدور في حلقة مفرغة، في ظلِّ موجة الرفض والتحّفظ واالعتراض 
واالحتجاج السياسّي والجماهيرّي على النتائج النهائيَّة التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات بعد أيام قالئل.

وبداًل من أن تفضي عمليات العّد والفرز اليدوّي لمئات المحّطات االنتخابية إلى تهدئة األجواء واالقتراب من إنهاء األزمة، راحت مظاهر الرفض 
واالحتجاج تتزايد وتّتسع. ومع تزايدها واّتساعها، أخذ الغموض يلّف المشهد السياسّي العام.
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بين المناورة والبحث عن حّل .. القوى الكردية 
تطرق باب الحوار مع دمشق

ما بعد االنتخابات العراقّية .. الخيارات الممكنة لتجّنب األنفاق المظلمة

محاولة االغتيال في اإلعالم البدوي

بقلم/محمد الخضر
ب�ن البح�ث ع�ن مخ�رج للتهدي�دات الرتكية 
باجتي�اح الش�مال الس�وري، وط�رح مرشوع 
وطني ج�دي ملعالجة مل�ف رشق الفرات، بون 
شاسع ال تستطيع املشاعر الحماسية تجاوزه. 
تركي�ا 3 عملي�ات  خ�ال 5 س�نوات، نف�ذت 
عسكرية شمال سوريا، انتهت األوىل بالسيطرة 
عىل أعزاز والب�اب وجرابلس والراعي ضمن ما 
أس�مته »درع الفرات« يف العام 2016، واحتلت 
يف الثاني�ة عفرين ضم�ن »غص�ن الزيتون« يف 
الع�ام 2018. ويف األخرية، اجتاحت مس�احات 
واس�عة بن رأس العن ش�مال غرب الحس�كة 
وتل أبيض ش�مال الرقة، ضمن ما أسمته »نبع 

السام« يف العام 2019.
الي�وم أيضاً، ثم�ة معطيات واضح�ة بخطورة 
التهدي�دات الرتكية، اس�تناداً، أوالً، إىل التجارب 
املوجع�ة والدامية يف الجس�د الس�وري، وثانياً 
يف ظ�لِّ تحض�ريات تركّية غري مس�بوقة زّجت 
فيه�ا أكثر من 30 ألف مس�لّح تابعن للفصائل 
املس�لحة املدعوم�ة، منها »الجي�ش الوطني«، 
إضاف�ًة إىل تحلي�ق دائ�م لط�ريان االس�تطاع 
الرتك�ي وقصف ش�به يومي عىل ق�رى تل تمر 
غ�رب الحس�كة وع�ن عي�ى ش�مال الرق�ة، 
وح�رب إعامي�ة دخ�ل فيه�ا الرئي�س الرتكي 
رج�ب إردوغ�ان، وأكمله�ا بتح�رك دبلومايس 
نح�و واش�نطن وموس�كو، مح�اوالً الحصول 
ع�ىل موافق�ة القوتن الحارضت�ن بقوة رشق 
الف�رات، إلطاق عمل عس�كري، بحّجة حماية 

باده من »الوحدات الكردية«.
واقعي�اً، ال ي�زال الخط�ر عالي�اً، وه�و ال يهّدد 

باجتي�اح أراٍض س�ورية فق�ط، وه�و العامل 
األخط�ر م�ن منطل�ق س�يادي وطن�ي بح�ت، 
لكنه يمّهد أيضاً للقضاء ع�ىل »اإلدارة الذاتية« 
الكردية املعلنة من طرف واحد، وإنهاء مرشوع 
استثمرت القوى واألحزاب الكردية فيه سنوات 
ضم�ن محاولته�ا فرض أم�ر واق�ع عارضته 
دمش�ق، وال ت�زال، حفاظاً عىل وح�دة األرايض 

السورية، وهو ما لم يحدث حتى اليوم!
بهذه املعطيات، ال يمكن فهم التوّجه املتس�ارع 
للق�وى الكردية باتج�اه دمش�ق إال تعبرياً عن 
خ�وف عميق م�ن التهدي�د الرتك�ي يف الدرجة 
األوىل، وع�دم الحصول ع�ىل تطمينات أمريكية 

بمن�ع تنفيذه، إذ إنَّ اإلدارة األمريكية تس�تطيع 
بكّل س�هولة الطل�ب علناً من أنق�رة، من دون 
باتج�اه  تح�رك  أّي  ترسيب�ات فق�ط، رف�ض 
األرايض الس�ورية.  ثم�ة خ�ذالن آخر تعيش�ه 
األح�زاب الكردي�ة يف رهانه�ا ع�ىل األمريك�ي، 
يعي�د إىل الذاكرة ما واجهته من تغايض الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب عن هجوم إردوغان عىل 
رأس الع�ن وتل أبيض يف الع�ام 2019، وقبلها 
غ�ّض النظ�ر ع�ن مهاجم�ة عفري�ن يف العام 
2018. ربم�ا هذا ما يف�رّس إىل حّد بعيد اللهجة 
الجديدة يف ترصيحات قيادين يف حزب »االتحاد 
الديمقراطي« أو »اإلدارة الذاتية »وحتى »قوات 

س�وريا الديمقراطية« – قس�د باتج�اه الحوار 
مع دمش�ق ورضورة حل كل القضايا الخافية 
عىل طاولة الحوار، لكنه يبدو حتى اليوم حواراً 
نتيجة ضغط الخط�ر الرتكي، وهو ما ال يكفي 
للبن�اء علي�ه، ما دام أن�ه ال يس�تند إىل قناعات 
جدي�ة بعودة الدولة الس�ورية إىل كامل منطقة 
رشق الف�رات م�ن منطلق دس�توري س�يادي، 

برصف النظر عن أي تهديدات خارجية. 
هذه القناعات وحدها، كما ترى دمشق، تحمي 
األرايض والبلدات واملجتمع�ات املحلية، وتطلق 
ح�واراً مثمراً ح�ول قضاي�ا معق�دة، كاإلدارة 
الذاتي�ة ومص�ري »قس�د« والث�روات الوطني�ة 

والتعليم واملؤسسات.
أهمي�ة  املحاذي�ر م�ن  تقلّ�ل ه�ذه  ال  طبع�اً، 
الترصيح�ات املتتالية التي بدأه�ا جميل باييك، 
القيادي الكبري يف حزب »العمال الكردستاني«، 
ع�ن رضورة املصالح�ة م�ع دمش�ق، وتبعتها 
القي�ادي يف ح�زب  أل�دار خلي�ل،  ترصيح�ات 
»االتح�اد الديمقراطي«، ع�ن رضورة أن يكون 
الحوار يف دمش�ق، ولي�س يف جنيف، وأن ثروات 
املنطقة ملك لكلِّ السورين، وترصيحات رياض 
درار وبدر جي�ا كرد، بما يّص�ب باتجاه العودة 
إىل دمش�ق، وهي ترصيح�ات تراقبها دمش�ق 
بتمّع�ن، مع تجارب س�ابقة لم تكن مش�ّجعة 

خال السنوات الخمس املاضية. 
ربما يأتي الجواب هذه املرة من موس�كو، وهي 
تدير تحركاً دبلوماس�ياً وعس�كرياً مكّثفاً عىل 
مس�توين؛ األول نح�و وقف العمل العس�كري 
الرتك�ي املحتمل ع�ر تواصل عس�كرّي وأمنّي 
م�ع أنق�رة، وتقدي�م خط�وات لس�حب ذريعة 
الهجوم، كإبعاد الوحدات الكردية ورفع األعام 
الس�ورية وانتشار الرشطة العسكرية الروسية 
قرب الحدود. واآلخر تش�جيع الق�وى الكردية 
ع�ىل فتح حوار ش�امل مع دمش�ق يم�ّس كل 
القضاي�ا، وخصوص�اً مل�ّف »اإلدارة الذاتي�ة« 
ومستقبل »قس�د« والتعليم واللغة ضمن عودة 
مؤسس�ات الدولة السورية بالكامل إىل منطقة 
رشق الفرات... مهم�ة ال تبدو صعبة اليوم مع 
كلِّ تلك التطورات عىل األرض وحاجة دمشق إىل 
ثرواتها النفطية وسيادتها عىل كامل أراضيها، 
م�ا يدفع بقوة نح�و معالجة أح�د أهم ملفات 

الحرب.

بقلم/نعيم الخفاجي
رح�م الله والدتي العزيزة رغ�م أنها كانت ال تقرأ وال 
تكت�ب لكنه�ا كانت فاهم�ة عندما عزم�ت وتوكلت 
عىل الرب حس�ب قول أنفس�نا املس�يحين قوم نبي 
الله عيى »ع« لرتك العراق والهرب من وطن يقوده 
أرذل مخل�وق مس�خ عرفت�ه اإلنس�انية وهو صدام 
جرذ العوجة الهالك وعارها أخرت والدتي وشقيقي 
األك�ر يف نيت�ي ت�رك الع�راق، س�ألتني والدتي  عن 
الوجه�ة، قل�ت لها ق�وات التحالف عىل الس�عودية، 
قالت يل أس�مع أبني إي�اك والذهاب عىل الس�عودية 
تس�تطيع تتج�ه إىل إي�ران أو تركيا أو س�وريا لكن 
ذهاب�ك للس�عودية يعرض�ك للخطر ه�ؤالء وهابية 

يكفرون ويقتلون كل من هو شيعي.
 وقالت يل املس�يحي وغري املس�لم يك�ون أكثر رحمة 
وإنسانية من هؤالء، عدو املذهب أشد خطر من عدو 

الدين، قلت يف نفيس كامها غري صحيح، توكلت عىل 
الل�ه وتركت قض�اء الحي أوصلني اب�ن عمي الحاج 
س�الم العطار الخش�يمي أح�د أحفاد جدن�ا محمد 
العام�ر الخفاج�ي اتجه�ت لوحدتي ومنه�ا لقوات 
التحالف، يف معتقل حفر الباطن أول س�ؤال وجهه يل 
ضابط س�عودي هل انت مسلم لو شيعي؟؟؟ عندها 
تذك�رت كام والدت�ي رحمه�ا الله، تم�ت معاملتي 
معاملة قاس�ية ألنني س�جلت اس�مي وانتمائي إىل 
مذه�ب ال بي�ت رس�ول الله صل�وات الله وس�امه 

عليهم أجمعن.
فش�ل انتفاضة ش�عبان وحس�ب مذك�رات الجنرال 
شوارس�كوف بس�بب نصيحة امللك فهد إىل بوش الن 

االنتفاضة شيعية. 
لذل�ك كل  من يرتج�ى الخري للع�راق والعراقين من 
الس�عودية ومعسكرها الوهابي البدوي فهو ساذج، 

السعودية نظام قبيل ال يؤمن بيشء اسمه انتخابات 
وال ديمقراطية وال حرية وال وال وال….الخ.

مش�كلة الع�راق مذهبي�ة قومي�ة ولدت م�ع والدة 
الع�راق ع�ام 1921 لك�ن املش�كلة ان ق�ادة املكون 
الش�يعي ينك�رون ه�ذه الحقيق�ة رغ�م أن ص�دام 
الجرذ اس�تعبدهم واعدم وقتل املاين وهاجر مئات 
آالف املواطنن الش�يعة بس�بب طائفية وش�وفينية 
نظ�ام ص�دام الج�رذ، منذ س�قوط الصن�م وليومنا 
هذا اإلرهاب يس�تهدف أبناء املكون الش�يعي بشكل 

خاص.
هناك اخط�اء كث�رية اقرتفها قادة املكون الش�يعي 
العراق�ي بصفته�م املك�ون االك�ر، منه�ا حص�ول 
الساس�ة ونواب الرملان واملسؤولن عىل رواتب فوق 
املعق�ول وفاقت رواتب الساس�ة والن�واب يف أوروبا 
بأضعاف، كانت أحد األس�باب األساسية والرئيسية 

للعزوف عن املش�اركة يف االنتخابات االخرية، يضاف 
لها حرص التوظيف يف اقاربهم واحزابهم وحواشيهم، 
تصوروا مس�ؤول يعبد طريق يص�ل اىل أقاربه فقط 
كان يف�رتض بالقليل يكم�ل تعبيد الطري�ق لحدود 
بلدية القضاء، لكن يرتك اآلخرين يفتح املجال للكام 
والنقد لألس�ف،  وكامي هذا ليس اتهامات بل رأيت 

ذلك يف ام عيوني، فهل هذه عدالة؟
الزال الطريق مفتوحا يمكن للساس�ة االستفادة من 
خس�ارتهم يف تصحيح وضعهم وسريتهم ويهتمون  
يف عام�ة الن�اس، عندها تع�ود الن�اس يف احرتامهم 
وتقديرهم نعم أس�اء قادة احزاب الش�يعة الترصف 
وفق�دوا جماهريه�م واالنتخاب�ات األخ�رية قاط�ع 

غالبية الناس املشاركة يف االنتخابات.
س�احتنا تش�هد رصاع�ات دولي�ة ب�أدوات محلي�ة 
عراقية، حدث تزوير باالنتخابات رغم كثرة من قاطع 

االنتخابات، هناك دول لها مش�اريع تم  قصف منزل 
فارغ ، كما قيل انه استهدف ب�3 مسريات مفخخات 
وقي�ل صواريخ، لم يجرح أو يقتل اي ش�خص بهذه 
العملي�ة بكل األح�وال نرف�ض وقوع ه�ذه العملية 
التي  تستهدف رأس السلطة التنفيذية والقائد العام 
للقوات املس�لحة، يشء طبيعي يدين  مجلس الوزراء 
العراق�ي محاولة اغتيال رئي�س الحكومة مصطفى 
الكاظم�ي، معت�راً أن محاولة االغتيال ه�ذه: »تعد 
اس�تهدافاً خطرياً لل�دولة عىل يد جماعات مس�لحة 
مجرم�ة، تم بث ص�ور االنفجار ال�ذي وقع يف منزل 
رئيس الوزراء، وماحظة ع�دم وقوع ضحايا، يجب 
تش�كيل لجنة فنية متخصصة وموثوقة، للتأكد من 
أس�بابه وحيثيات االنفجار لربما هناك جهات دولية 
تريد إش�عال الرصاع بالعراق لتحقي�ق أهدافها التي 

عجزت عن تحقيقها طيلة ال  18 سنة املاضية.

املخاب�رات الدولي�ة عمل�ت ومثل�ت دور الضحية يف 
أح�داث وقع�ت خال الق�رن املايض  لذل�ك ليس كل 
ماقي�ل ويق�ال ه�و صحي�ح ب�ل بات�ت مرسحيات 

التمثيل قد  أكل الدهر عليها ورشب.
الكاظمي قال يف كلمة مسجلة للعراقين: »املسريات 
ال تبن�ي األوطان«وق�ال: بن�اء الع�راق ال يتم إال عر 

احرتام مؤسسات الدولة.
اق�ول له  وربك الذي خلقك وخلقني مش�اكل العراق 
مذهبية قومية ولدت معه عام 1921  اتقي الله وكن 
رجل ش�جاع وابحث عن إيجاد حل�ول جذرية ألصل 
ال�رصاع املذهب�ي القوم�ي بالعراق ويا أخ�ي أنت ال 
تستطيع تعدم الذباحن من املجرمن يف خان الحوت 
عدم اس�تطاعتك تنفيذ ذلك ه�ي مرتبطة يف الرصاع 
املذهب�ي القومي الذي ولد م�ع والدة الدولة العراقية 

الفاشلة عام 1921.

بقلم/عادل الجبوري
وكان متوقع�اً أن تس�اهم عملي�ات الع�د 
والفرز اإللكرتون�ي بترسيع إعان النتائج، 
خاف�ًا ل�كلِّ االنتخابات الس�ابقة، وبالتايل 
اختزال الفرتة الزمنية إلنجاز اس�تحقاقات 
م�ا بع�د االنتخابات، م�ن قبي�ل مصادقة 
املحكم�ة االتحادي�ة عىل النتائ�ج، ومن ثم 
دع�وة رئي�س الجمهورية الرمل�ان الجديد 
لانعق�اد، ليصار إىل انتخاب هيئة رئاس�ة 
الرمل�ان ورئيس جدي�د للجمهورية، ليتوىل 
األخ�ري تكلي�ف مرش�ح الكتل�ة الرملاني�ة 
األك�ر بتش�كيل الحكومة الجدي�دة خال 
30 يوماً من تأري�خ التكليف، بيد أن نتائج 
االنتخابات الصادمة أربكت كّل الحسابات، 
وبددت مختلف التوقعات، فمرور شهر عىل 
إج�راء االنتخابات م�ن دون التقدم خطوة 
واح�دة إىل األم�ام، يؤرش إىل ق�در كبري من 
التعقيد والغموض، ناهيك بالقلق من أسوأ 

الخيارات واالحتماالت.
وبع�د أكثر من أس�بوعن ع�ىل التظاهرات 
املنطق�ة  أم�ام  الس�لمية  واالعتصام�ات 
الخرضاء يف العاصمة بغداد، ويف محافظات 
التحضريي�ة  اللجن�ة  أعلن�ت  أخ�رى، 
للتظاهرات واالعتصامات، الرافضة لنتائج 
االنتخاب�ات، يف آخر بيان لها صدر قبل عدة 
أي�ام، لجوءه�ا إىل مجل�س القض�اء األعىل 
واملحكمة االتحادية، قائلًة يف بيان لها بهذا 
الخصوص: »ألن املفوضيَة بأدائها املؤسف 
هذا فقدت حياديتها وأمانتها يف أداء دورها 
املطل�وب منه�ا قانوني�اً وأخاقي�اً، فإنن�ا 
نطال�ب مجل�س القضاء األع�ىل واملحكمة 

االتحادية املوق�رة بالتدخ�ل الفاعل إلنقاذ 
الباد من خطورة ما تس�ّببت به املفوضية 
الفاقدة ألهليِتها«، يف الوقت ذاته الذي دعت 
الجماهري يف بغ�داد واملحافظ�ات املختلفة 
إىل الخروج يف تظاهرات س�لمية يف إطار ما 
أس�مته »جمع�ة الفرصة األخ�رية«، والتي 
شهدت مظاهر عنف ومواجهات بن بعض 
املتظاهري�ن م�ن جه�ة، والق�وات األمنية 
املسؤولة عن حماية املنطقة الخرضاء من 
جهة أخ�رى، األمر الذي تس�ّبب بس�قوط 

قتىل وجرحى، وبالتايل احتقان األجواء.
إىل جانب ذلك، إنَّ الترصيحات التي صدرت 
ع�ن بعض ق�ادة ق�وى اإلطار التنس�يقي، 
غاب�ت عنها إىل حد كب�ري مؤرشات ومامح 
القب�ول بواقع األرقام والنتائ�ج االنتخابية 
املعلن�ة، فاألم�ن الع�ام لحرك�ة »عصائب 
أهل الحق«، الش�يخ قيس الخزعيل، قال يف 
مقابل�ة تلفزيوني�ة إن االنتخابات مطعون 
يف نتائجها ومرفوضة من الطيف السيايس 
األكر، وهذا الرفض مبني عىل قرائن وأدلة، 
فضاً ع�ن تأكيده أن مس�ار االحتجاجات 
مستمر حتى إعادة الحق إىل نصابه. وأكثر 
من ذل�ك، لّوح الش�يخ الخزع�يل بإمكانية 
مقاطع�ة العملي�ة السياس�ية برّمته�ا إذا 

بقيت النتائج عىل حالها.
يف مقابل ذلك، إّن وترية الحراك داخل األروقة 
والكوالي�س السياس�ية ارتفع�ت بص�ورة 
واضحة وملموسة، مع وصول زعيم التيار 
الصدري الس�يد مقت�دى الص�در إىل بغداد 
قادماً من النجف األرشف، ولقاءاته مع كل 
م�ن رئيس الرملان املنتهي�ة واليته ورئيس 

تحالف »تقدم« محمد الحلبويس، الحاصل 
ع�ىل 42 مقع�داً، ورئيس تي�ار »الحكمة« 
الس�يد عم�ار الحكي�م، ورئي�س »ائتاف 
النرص« حيدر العب�ادي، فضاً عن لقاءات 
عقدها بعض أعض�اء الوفد املرافق للصدر 
مع وفد الحزب الديمقراطي الكردس�تاني 
برئاس�ة هوش�يار زيباري، ال�ذي وصل إىل 

بغداد بالتزامن مع وصول الصدر إليها.
وعىل فرض أن األرقام االنتخابية س�تبقى 
عىل حالها أو س�يطرأ عليها تغيري نس�بي 

طفيف - وهذا هو املتوقع - فهنا س�نكون 
مب�دأ  إىل  الذه�اب  األول،  خياري�ن؛  أم�ام 
التواف�ق املعمول به طيل�ة األعوام الثمانية 
ع�رش املاضية. أما اآلخ�ر، فيتمثل باعتماد 

مبدأ األغلبية الحاكمة واألقلي�ة املعارض�ة.
وبالنس�بة إىل الخي�ار الثان�ي، ال�ذي يع�د 
زعي�م التي�ار الص�دري أبرز املتبن�ن له يف 
ه�ذه املرحل�ة، فقد ط�رح من قب�ل بعض 
الش�خصيات والقوى السياس�ية س�ابقاً، 
إال أن�ه لم يجد طريق�ه إىل التطبيق العميل، 

ألسباب مختلفة، من بينها تعقيدات الوضع 
السيايس العراقي العام، فضاً عن هشاشة 
والتأث�ريات  واملؤث�رات  األمن�ي  الوض�ع 
الخارجية، وكذلك عدم قناعة األطراف التي 
كانت تدعو إىل تشكيل حكومة أغلبية بمثل 
ذلك الطرح، لصعوب�ة تطبيقه، وما يمكنه 
أن يول�ده م�ن أزمات ومش�اكل إضافية يف 
حال تم اعتماده، ناهيك بالتفكري والس�عي 
املحموم نحو املكاسب واملواقع واالمتيازات 
الحكومي�ة، ما يجعل م�ن فكرة الذهاب إىل 

املعارض�ة خي�اراً ال ج�دوى من�ه.
وأكثر من ذلك، حتى الذين كانوا يقاطعون 
ع�ن  يمتنع�ون  أو  السياس�ية  العملي�ة 
يبق�ون  فإنه�م  الحكوم�ة،  يف  املش�اركة 
يتواصلون ويتحركون عر قنوات مختلفة 
م�ن أجل الحص�ول عىل املواق�ع واملناصب 

هنا وهناك.
طبيع�ة  إن  الراهن�ة،  املرحل�ة  ويف 
االصطفافات السياس�ية واألرقام والنتائج 
الواق�ع  حقائ�ق  إىل  إضاف�ًة  االنتخابي�ة، 
وتحدياته، ربما تقل�ص إىل حد كبري فرص 
خي�ار حكوم�ة األغلبي�ة وآفاقه�ا، وه�ذا 
م�ا نجده ونلمس�ه واضح�اً بمق�دار كبري 
ب�ن طي�ات مجم�ل خطاب�ات الزعام�ات 
م�ن  وترصيحاته�ا،  السياس�ية  والنخ�ب 
خ�ال تأكيده�ا وتش�ديدها ع�ىل رضورة 
تغليب املصال�ح الوطنية العام�ة، وأهمية 
تحقي�ق التفاهم�ات والتوافق�ات الكفيلة 
بدرء املش�اكل واألزمات وتحسن الظروف 

الحياتية للمواطنن.
وبم�ا أنَّ التواف�ق والتفاهم داخ�ل املكون 
الش�يعي، وال س�يما ع�ىل ش�خص رئيس 
ال�وزراء، يع�ّد املفت�اح واملدخ�ل األس�ايس 
ملجمل الخط�وات والتفاهمات الاحقة مع 
املكونن السني والكردي، وبما أنه ال يمكن 
ألي طرف - برصف النظر عن كونه األول يف 
عدد املقاعد الرملانية أو ال - االنفراد بحسم 
األم�ور، فحين�ذاك، ال من�اص م�ن جلوس 
الفرق�اء مع بعضهم البع�ض حول طاولة 
واح�دة، مهم�ا كان�ت الخاف�ات عميق�ة 

واالختافات كبرية يف ما بينهم.

ولعلَّ أغلب القوى والشخصيات السياسية 
تدرك تماماً أنَّ خيار التوافقات والتفاهمات 
السياس�ّية، بكّل سلبياته ومثالبه، سيكون 
أفض�ل - عىل املدى املنظ�ور يف أقل تقدير - 
م�ن خيار حكوم�ة األغلبّية، وال س�يَّما إذا 
كان ط�رف املعارضة ال يقل كثرياً من حيث 
التأثري والنفوذ والحض�ور الجماهريي عن 
الط�رف الحاكم، ناهيك ب�أنَّ الخيار الثاني 
يمكن أن يعّمق حالة االنقس�ام والتش�ظي 
والتف�ّكك داخ�ل حدود املك�ون الواحد، ويف 
م�ا بن املكون�ات، وهذا يعن�ي يف ما يعنيه 
تعمي�ق املش�اكل واألزمات بدالً م�ن حلّها 

وحلحلتها.
الذهاب إىل خيار التوافق والتفاهم قد يمّهد 
الس�بيل ملصالح�ات ب�ن خصوم أش�داء، 
مث�ل زعيم التي�ار الصدري الس�يد مقتدى 
الص�در، وزعي�م ائت�اف »دول�ة القانون« 
نوري املالك�ي، وكذلك بن الص�در واألمن 
العام لحركة »عصائب أهل الحق« الش�يخ 
قي�س الخزع�يل، مثلم�ا راح�ت الحواج�ز 
تتخلخل وتتس�اقط بن القطبن الكبريين 
يف املك�ّون الس�ّني، رئيس تحال�ف »تقدم« 
محم�د الحلب�ويس، وغريمه زعي�م تحالف 
»ع�زم« خمي�س الخنجر، س�واء من خال 
الوساطات الرتكية والقطرية أو الوساطات 

العشائرية الداخلية.
كّل هذا مرهون بالخروج من مأزق النتائج 
�ل بذل�ك، وكي�ف،  االنتخابّي�ة، وم�ن يتكفَّ
ومتى. ويف كّل األحوال، ال يبدو أنَّ الحكومة 
العراقية الجديدة ستبرص النور قبل الربيع 

املقبل.

 

] إِنََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخوٌَة َفأَْصلُِحوا َبْنَ أََخَوْيُكْم َواتَُّقوا اللَّ�َه لََعلَُّكْم 
ُترَْحُموَن [  إن األجهزة االستكبارية العاملية واإلقليمية و املحلية 
، تعم�ل عىل النفوذ إىل الواقع اإلس�امي و الس�يايس  من خال 
الثغ�رات التاريخي�ة ، و املش�اكل الح�ارضة عىل خ�ّط التخلّف 
الروحي و الفكري و السيايس ، من أجل إبقاء الخافات املذهبّية 
و السياس�ية  و تحويلها إىل حاالت طائفي�ٍة و حزبية  معقدٍة ، 
بحي�ث تعمل عىل أن تتقّدم الش�خصية الطائفية و الش�خصية 
السياس�ية  يف داخ�ل املذه�ب ، ع�ىل الش�خصية اإلس�امية يف 
الس�احة الواسعة لألمة ، و تؤّكد مواقع الخاف بدالً من مواقع 
الوفاق ، وتمنع الحوار فيما اختلف فيه املسلمون والسياسيون 
عىل أس�اس علمي ، و تح�رّك الخافات السياس�ية لتتحّول إىل 

حروب عسكرية أو أمنية .
 األم�ر الذي يزيد األم�ور تعقيداً ، و يثري الحساس�يات املذهبية 
عندما تكون الحروب يف ساحات متعّددة املذاهب ، حيث ينطلق 
االنطباع الش�عبي هن�ا و هناك ، يف عملية إيحائّي�ٍة بأّن للحرب 
ُبعداً مذهبّياً او سياس�يا ، و ذلك من خال و سوس�ات األجهزة 
املخابراتية االستكبارية التي تسّخر اإلعام بكّل و سائله لخدمة 

أغراضها التخريبّية . 
محل الش�اهد :  إن الواقع يوحي اىل املراقب بأّن مسألة الوحدة 
اإلس�امّية ه�ي م�ن ) املمنوع�ات الدولية ( عىل مس�توى دول 
االستكبار العاملي ، يف معركة طويلة متعّددة العناوين و املواقع 
و الوس�ائل ، و ه�ذا ه�و الذي يف�رّس الحالة الرشس�ة الّصعبة 
الت�ي تتحرّك فيها هذه املس�ألة ، فيما نش�اهده م�ن تعقيدات 
و انتكاس�ات فيما ه�ي املس�ألة الثقافية أو املس�ألة يف قضّية 
الوحدة اإلس�امّية. نح�ن ندعو الجمي�ع اىل االلتفات اىل مكر و 
اطماع واهداف دولة االحتال ،  يف تمزيق وحدة العراق و شعبه 
الطيب ، من خال جعل الحوار املوحد و الش�فاف صعبا بوضع 
وصنع بعض العقد السياس�ية ، التي لدى املتفكر يراها بسيطة 
و يس�تطيعون تجاوزه�ا .  فالله الله بوحدتكم ارضا و ش�عبا  

اللهم احفظ االسام و اهله  اللهم احفظ االسام و شعبه

وحدتنا من الممنوعات 
الدولية فاحذروا

بقلم/الشيخ محمد الربيعي 
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أك�د امل�درب االس�بق للمنتخ�ب العراق�ي أكرم 
س�لمان، أن مب�اراة الع�راق مع س�وريا ضمن 
التصفي�ات اآلس�يوية املؤهل�ة ل�كأس العال�م 
س�تكون »صعبة ومفصلية«.وقال س�لمان »يف 
مباراتن�ا امام منتخب س�وريا الب�د من تحقيق 
الفوز وكس�ب النق�اط الثالث وخالفه س�نفقد 
األم�ل بالتأه�ل ل�كأس العالم«.واض�اف »كان 
ع�ى املدرب ادفوكات ان يأت�ي اىل بغداد ويختار 
الالعبني بنفس�ه وحس�ب رؤيت�ه الفنية وان ال 
يعتم�د ع�ى رؤى املدرب�ني املساعدين«.وش�دد 
عى انه »البد عى ادفوكات ان يهتم بشكل كبري 
بمباراتن�ا امام س�وريا وان يضع اس�راتيجية 
خاص�ة لهذا اللق�اء املفصيل من خ�الل تحليله 
للمباريات الس�ابقة التي خضناها وتشخيصه 
الخل�ل ونقاط الضع�ف والثغرات الت�ي رافقت 
املنتخب العراقي يف املباريات السابقة وان يعمل 
عى معالجتها بشكل محكم«.وحذر سلمان من 
ان »أي خطأ او إخفاق يف مواجهة الغد سيكلفنا 
الكث�ري وال يظ�ن البع�ض ان املنتخب الس�وري 
ضعي�ف بل ان�ه فري�ق يمتل�ك العب�ني جيدين 
يحرف�ون يف دوري�ات مختلفة منه�ا العراق«.
من جهت�ه أعرب امل�درب الدكتور ن�زار أرشف، 
ع�ن قلقه إزاء التغيريات املس�تمرة يف تش�كيلة 
املنتخب، خالل التصفيات املؤهلة ملونديال قطر 
2022.ويواجه املنتخب العراقي نظريه السوري، 
ي�وم غ�د الخمي�س يف الدوح�ة، ضم�ن الجولة 
الخامس�ة من التصفيات.ويحت�ل العراق املركز 
الخام�س برصيد 3 نقاط، بينم�ا يأتي املنتخب 
الس�وري أخ�ريا بنقط�ة وحيدة، بع�د خوض 4 

مباريات يف املجموعة األوىل التي تتصدرها إيران 
)10(.وقال أرشف،: »املباراة املقبلة ال تخلو من 
الصعوبة، ج�راء الفوىض التي تس�ود املنتخب، 
والتغي�ري املس�تمر يف قائم�ة الفريق«.وأوض�ح 

أن االس�تقرار الفن�ي من أهم الركائ�ز لتحقيق 
النتائ�ج اإليجابي�ة، مش�ريا إىل أن »االس�تقرار 
منع�دم يف املنتخ�ب، ودائما ما تش�هد املباريات 
تغي�ريات يف التش�كيلة«.وأتم: »نتمن�ى للفريق 

تحقي�ق نتيجة طيب�ة أمام س�وريا، وأن يكون 
هن�اك تفاهم م�ع امل�درب أدف�وكات، من أجل 

خلق استقرار فني والعمل املنظم 
لتحقيق نتائج أفضل«.اىل ذلك 

قال املدرب الس�وري أحمد الشعار، إن مواجهة 
منتخب بالده للعراق، يف إطار منافسات الجولة 
الخامسة من الدور الثالث املؤهل ملونديال 2022، 
مهم�ة ومصريي�ة وال تقب�ل القس�مة ع�ى 

اثنني.ويحتل املنتخب الس�وري املركز السادس 
واألخ�ري باملجموعة األوىل بنقط�ة وحيدة، فيما 
يتواجد املنتخب العراقي باملركز الخامس بثالث 
يبحث�ان  »املنتخب�ان  الش�عار  نقاط.وأض�اف 
عن الف�وز للمحافظة عى أم�ل التأهل للملحق 
اآلسيوي، ألن منتخبي إيران وكوريا الجنوبية يف 
طابق مختلف عن باق�ي منتخبات املجموعة«.
وتابع: »املنتخب العراقي ليس يف أفضل حاالته، 
يعاني م�ن مش�اكل دفاعية، يجب اس�تغاللها 
بش�كل مثايل، كما أن�ه لم ينج�ح يف تحقيق أي 
فوز، ولذلك س�يعاني من ضغ�ط كبري«.وأردف: 
املب�اراة  أن يدخ�ل  »املنتخ�ب الس�وري يج�ب 
بش�كل مختلف عن املباريات السابقة، وبتكتيك 
هجومي، خاصة أن العبينا يتألقون مع فرقهم 
املحلية كمحم�ود املواس وعم�ر خريبني وعمر 
الس�ومة، فه�م يف قم�ة جاهزيتهم«.وأكم�ل: 
»ع�دد من مدافعينا لم يلعبوا أي مباراة بس�بب 
توق�ف ال�دوري وه�ذه س�لبية كب�رية، ورغ�م 
ذل�ك س�يقاتلون لتحقيق فوز س�يعيد لنا الثقة 
واألمل وسريفع من س�قف طموحاتنا باحتالل 
باملرك�ز الثال�ث باملجموعة خلف إي�ران وكوريا 
الجنوبي�ة اللذين سيحس�مان التأه�ل مبكرًا«.

وختم: »توق�ف الدوري كان طويال، وأدخل امللل 
لالعب�ني، وكان يج�ب أن تلعب جولت�ني لتبقى 
أج�واء املنافس�ة بني الف�رق وكذلك حساس�ية 
املباري�ات بالنس�بة لالعب�ي املنتخب«.يذكر ان 
املنتخب العراق�ي توجه اىل العاصم�ة القطرية 
الدوحة وذلك استعدادا ملواجهة منتخبي سوريا 
وكوري�ا الجنوبية ضم�ن تصفيات اس�يا لكرة 

ق�ال رئي�س الهي�أة اإلدارية لن�ادي امليناء محم�د جابر إن اختي�ار عمار حس�ني مدربا لكرة 
املين�اء جاء بإجماع أعضاء اإلدارة من بني عديد الوج�وه التدريبية البرصية.واوضح جابر أن  
»االختيار ال يعني أن اآلخرين غري جيدين بل هم كبار مكانة مهنية وش�خصية، لكن وجهات 
نظ�ر أعض�اء اإلدارة التقت عند إناطة املهم�ة يف هذه املرحلة باملدرب املجتهد عمار حس�ني« 
مش�ريا اىل أن »اإلدارة س�ُتوفر الدعم للمدرب لتصحيح مس�ار الفريق وستكون أمامه فرصة 
للتغي�ري عندم�ا ُتفتح أب�واب االنتقاالت« الفتا اىل أن »اإلدارة اس�تمعت اىل رؤية عبد الحس�ني 

الفنية بصدد مش�واره مع الفريق، والذي سيس�تمر حتى نهاية املوسم الحايل وهي ُتسانده يف 
كل رؤاه«. وبص�دد ملف الراخيص، بنينّ أن  النادي يتلقى دعما يف هذا األمر من رئيس االتحاد 
عدنان درجان وعضو االتحاد احمد املوسوي وان اإلدارة تعمل عى غلق امللف نهائيا يف غضون 
املُهل�ة الزمني�ة، التي أتيحت لنا« الفت�ا اىل أن  »الهيئة االدارية تجد يف انتق�اد الجمهور املُحب 
للفريق عونا لها لتقويم العمل« ُمس�تطردا »لكنها تستغرب من توجيه البعض ملُؤرش االنتقاد 

اىل منطقة اإلساءة الشخصية«. 

إدارة الميناء تؤكد دعمها للمدرب الجديد

منتخب 
الناشئين 
يهزم 
نظيره 
االماراتي 
وديًا 

حقق منتخبنا للناش�ئني الف�وز عى نظريه االماراتي بنتيج�ة هدفني مقابل هدف واحد يف املب�اراة التي احتضنها 
ملعب طحنون يف مدينة العني اإلماراتية ضمن استعدادات املنتخبني لبطولة غرب اسيا والتي ستقام يف مدينتي 

البرصة واربيل، وس�جل هديف منتخب الناش�ئني كل من حسن عيل وس�جاد رعد.وكانت قرعة بطولة غرب 
آس�يا بكرة القدم للناش�ئني قد أس�فرت عن وقوع املنتخب العراقي يف املجموعة A اىل لبنان والسعودية 

التي ستحتضن البطولة.وحدد اتحاد غرب آسيا شهر كانون األول املقبل كموعد جديد إلقامة البطولة 
بعد ان كان مقررا يوم 14 من ترشين االول املايض .وتشارك يف البطولة منتخبات العراق ، البحرين، 
الكوي�ت، اإلم�ارات، اليمن، فلس�طني، س�وريا، لبن�ان، األردن، والبل�د املنظم الس�عودية.وأُقيمت 

النس�خة الس�ابعة من بطولة الناش�ئني عام 2019 يف األردن وتوج املنتخب الس�عودي بلقبها، فيما 
حل املنتخب األردني ثانياً، وجاء املنتخب الس�وري ثالثاً، وش�هدت إىل جانب هذه املنتخبات مش�اركة: 

لبنان، الكويت، البحرين، فلس�طني، العراق وعمان.اىل ذلك أجرت اللجنة املنظمة لبطولة غرب اسيا للشباب، 
قرعة توزيع منتخبات الشباب الكروية ضمن املجموعات يف البطولة التي ستنطلق يف البرصة واربيل يف العرشين من 
الش�هر الجاري.وأس�فرت القرعة عن وقوع املنتخب العراقي يف املجموعة األوىل اىل جانب منتخبات البحرين واليمن 

وفلسطني والكويت.فيما ضمت املجموعة الثانية منتخبات االمارات واألردن وسوريا ولبنان.

إدارة أربيل 
تسمي وليد 
عرب رئيسًا 

للنادي
اإلداري�ة  الهي�أة  عق�دت 
أربي�ل  لن�ادي  الجدي�دة 
الري�ايض، أول اجتم�اع له�ا 
ونائبي�ه  الرئي�س  لتس�مية 

الجدد للنادي.
لنادي  االعالمي  املنسق  وقال 
ان  رم�زي،  ريب�ني  اربي�ل، 
الجدي�دة  االداري�ة  »الهي�أة 
اجتماعاته�ا  أول  عق�دت 
بحضور محافظ اربيل اوميد 
خوش�ناو، ونائ�ب مدير عام 
الرياضة يف املحافظة محمود 

عزيز«.
واض�اف ان�ه »تمت تس�مية 
للنادي،  ولي�د ع�رب رئيس�اً 
نائباً  الدين س�يامند  وصالح 
اول للرئيس، محمد خوشناو 
نائب ثاني، وط�ه قادر أمينا 
امينا  لل�ر، وئ�اال دي�دوان 
ماليا، واحمد شكور، وديدار 
حامد، وموفق يونس اعضاء 

يف الهيئة االدارية الجديدة«.
وكان رئي�س نادي اربيل عبد 
الل�ه مجيد ق�د اعلنفي وقت 
س�ابق تنازل�ه ع�ن رئاس�ة 
يوض�ح  أن  دون  الن�ادي 

األسباب التي دفعته لذلك.
وقال مجيد يف مؤتمر صحفي 
اربي�ل  »ن�ادي  ان  حرضت�ه 
لي�س مل�كاً ألح�د وإنما هو 
ملك م�ن يخدمونه«، مضيفا 
»ل�دي اس�بابي للتن�ازل عن 
ه�ذا املنصب، وايضا من اجل 
افس�اح املجال امام االخرين 
ونتمن�ى ان تك�ون النتائ�ج 
جيدة خالل الفرة القادمة«.

يذكر أن عبد الله مجيد ترأس 
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عاما.

    محمد حمدي

صروح رياضة 
العراق

ينشغل الوسط الجماهريي الريايض كثرياً بأخبار املنشآت الرياضية 
واملالع�ب الكبرية التي توش�ك ع�ى االكتمال أو تل�ك التي وصلت اىل 
نس�ب معقولة بالرغم من تقادم الس�نني بعيداً عن املوعد املفرتض 
الكتمال العمل بها، ألسباب كثرية جداً يتعلّق بعضها بعمل الرشكات 
أو لألزمات املالية املتالحقة التي أملّت بنا مع تراكم االحداث واألهوال 
والذي أّدى اىل نسف املشاريع واملالعب باكملها كما حصل مع ملعب 

األنبار عى سبيل املثال.
م�ع كل تلك االح�داث، تتوالد املالعب واملنش�آت تباعاً كما يف مالعب 
كرب�الء والنج�ف والبرصة والكوت وميس�ان التي انج�زت بالكامل 
ومالع�ب املدين�ة والزوراء يف بغداد وكركوك واملين�اء يف البرصة التي 
باتت عى ُبعد خطوات بس�يطة من االفتتاح وأخريات يجري العمل 
بهم�ا، وم�ن املُمكن أن نقول أن نس�بة االنجاز فيه�ا تعّدت النصف 
، ولك�ن باملجم�ل ال يمكن أغف�ال أن النهض�ة الرياضي�ة يف مجال 
البن�ى التحتية قد حصلت وظهرت اىل العل�ن بدليل تضييف البرصة 
ومدينته�ا الرياضي�ة عدداً م�ن االحداث الرس�مية ومثله�ا كربالء 
املقدس�ة أيضاً.مناس�بة الحديث هو وجود هّم�ة حقيقية لترسيع 
وتائ�ر العم�ل واالنج�از وتذلي�ل الصعاب م�ن قبل وزارة الش�باب 
والرياضة التي تحّث الخطا لالنجاز وإكمال املش�اريع ليس املالعب 
فقط، بل القاعات الرياضية واملس�ابح األوملبية واألخرى التي تتعلّق 
بالخدم�ات الفندقي�ة والطرق الرابط�ة أيضاً، وإذا م�ا أردنا تقليب 
صفح�ات امل�ايض ومحاولة الربط بفرتات س�ابقة م�ن قبل بعض 
املواقع اإلخبارية واألخرى عى السوش�يال ميديا وتس�ويق األخبار 
واالحداث بجانب س�لبي ج�داً فإن ذلك يؤثر عى نفس�ية الجماهري 
وانعكاس�ها بالضد مع م�ن يجتهد ويحاول ويفع�ل كل يشء حتى 
تكتمل مالعبنا ومنش�آتنا الرياضية ع�ى أكمل وجه وتكون موازية 
مل�ا موجود ل�دى ال�دول األخرى.باألمس القريب كان�ت هناك جولة 
إعالمية ل�وزارة الش�باب والرياضة ملتابعة أحدث فق�رات العمل يف 
ملعب الزوراء الذي يوش�ك عى االكتم�ال، ومن بني فقرات التغطية 
تنظيف املقاعد واملمرّات وإظهار العش�ب الطبيعي لفرتة االستزراع 
الش�توي وقد ظهر امللعب جميالً، وعى درج�ة جيدة من الجاهزية، 
ولكن لألس�ف تناولت إحدى الفضائيات التقرير بصورة سلبية جداً 
وبأحادي�ث واس�تنتاجات بعي�دة كل الُبعد عن الواق�ع وبمعلومات 
ُمضلّل�ة جداً ص�ادرت جهود من يعمل وش�ّككت بنزاه�ة وحرفية 
اآلخرين ورسعان ما تناقلته�ا بعض املواقع وزادت عليها، واألغرب 
من ذلك أن هذه التقارير س�ّوقت لوكاالت أنباء لدى دول الجوار! إن 
ما جرى ويجري ويقيناً انه س�وف لن ينقطع ما زالت تلك االصوات 
املس�مومة متواجدة وال تهدف اىل اإلس�اءة ملؤّسسة رياضية بعينها 
بقدر محاوالت اإلس�اءة اىل اس�م العراق السباب معروفة ولن تطال 
جانباً دون آخر فقد س�بقها استهداف االشخاص والرموز أيضاً من 
نج�وم منتخبن�ا الوطني الس�ابقني والحاليني أيضاً بذات الش�اكلة 
النشاز! أزاء ما يجري وما نشاهده يجب أن يكون رّد الفعل حارضاً 
ليس من اإلعالم املؤّسس�اتي فقط، بل من اإلع�الم العراقي بصورة 
عام�ة وبتفاعل جماهريي، وهن�ا ال نريد املجاملة 
أو رس�م ص�ور التف�اؤل بالخيال وتش�ويش 
ذه�ن الجمه�ور، ولكن نطل�ب املوضوعية 
واملهني�ة فق�ط يف التعاطي م�ع االخبار 
التي تث�ري الجماهري ولها مس�اس كبري 
مع�ه ومنش�آتنا الرياضي�ة ه�ي ُمل�ك 
للعراق ورياضة الع�راق وجماهريه، وال 
يمكن القب�ول بأن يتم اس�تهدافها بهذه 

الطريقة.
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انضم ثالثي الس�ويد مهند جعاز وامري العماري وجيلوان 
حمد، لوفد املنتخب الوطني يف الدوحة اس�تعدادا ملباراتي 
س�وريا وكوريا الجنوبي�ة ضمن تصفي�ات كأس ألعالم 
2022.كما وص�ل مدرب املنتخب الهولندي ديك ادفوكات 
اىل معسكر املنتخب الوطني يف الدوحه وقاد الفريق يف أول 
وحدة تدريبية.وتألفت قائمة العبي املنتخب العراقي من: 
فهد طالب وأحمد باس�ل وعيل ياس�ني لحراس�ة املرمى، 
وحسني عمار وضياء فرانس بطرس وعيل عدنان ومهند 
جعاز ومصطفى ناظم وأحمد إبراهيم وعيل فائز وريبني 

سوالقا، وأمجد عطوان وأمري العماري ومحمد عيل عبود 
وبشار رسن ومحمد قاسم وأحمد فاضل وسجاد جاسم 
ومنتظ�ر محمد جرب وأحمد فرحان وحس�ني عبد الكريم 
وحس�ني جبار وش�ريكو كريم وجيلوان حم�د  وأبراهيم 
بايش وعيل الحم�ادي وعالء عبد الزهرة وأيمن حس�ني. 
وكان املنتخ�ب ق�د غ�ادر بغ�داد متوجه�اً اىل العاصم�ة 
القطرية الدوحة وذلك استعدادا ملواجهة منتخبي سوريا 
وكوريا الجنوبية ضمن نصفيات اسيا لكرة القدم املؤهلة 

لكاس العالم 2022.

جعاز والعماري وحمد ينضمون ألسود الرافدين 

الشعار يؤكد جاهزية نسور قاسيون.. 

مختصون: أدفوكات ُمطاَلب بوضع االستراتيجية الصحيحة للفوز على سوريا

استقبل رئيس اللجنة األوملبيَّة الوطنية رعد حمودي وفد املنتخب الوطني للسباحة 
الحاصل عى س�تة أوس�مة ملونة يف بطولة العرب باللعبة التي اختتمت مؤخراً يف 

االمارات.
وك�رنّم حمودي األبطال الس�باحني واملدربني املتونّجني باألوس�مة امللونة، كما أثنى 
عى الجهد املبذول من قبل املالكات الفنية واالدارية التحاد الس�باحة الس�يما انها 
م�الكات وطني�ة محلية بذلت ما بوس�عها لتحقيق ألقاب وأرقام قياس�ية جديدة 

تضاف لخزائن الرياضة العراقية عموماً واتحاد اللعبة خصوصاً.
وأك�د حم�ودي أنَّ اللجنة االوملبي�ة ملزمة بتقدي�م الدعم امل�ادي واملعنوي لجميع 
الرياضي�ني وباألخ�ص أصح�اب االنج�از منه�م وان اتح�اد الس�باحة واحد من 
االتح�ادات التي تس�ري عى طري�ق االنجاز، داعي�ا إىل أن تكون ه�ذه البطولة هي 

املحطة االوىل لطريق االلقاب القارية والعاملية .
من جهته ثمن رئيس اتحاد الس�باحة خالد عبد الواحد كبيان دور اللجنة االوملبية 
يف دعم واحتضان الرياضيني وتكريم االبطال وأصحاب االنجاز منهم، مؤكدا أنَّ ما 
تحق�ق يف االمارات يدعو للفخر واالعتزاز كون االبطال عكس�وا صورة جميلة عن 
العراق بعد ما كانت التوقعات العربية تشري إىل ضآلة الحظوظ عطفا عى االوضاع 

العصيبة التي تمر بها البالد.

بعد نتائجه ببطولة العرب.. األولمبية تكرم منتخب السباحة
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أعلن منتخب البوس�نة والهرس�ك، تعرض العب�ه إدين دجيكو، 
مهاجم إنرت ميالن، إلصابة يف العضالت خالل ديربي ميالنو.

وتم استبدال دجيكو يف الشوط الثاني من ديربي ميالنو )1-1(، 
بسبب االشتباه يف إصابة عضلية.

ورغ�م اس�تدعائه ملنتخب ب�الده، اس�تعداًدا لخ�وض مباريات 
فنلندا وأوكرانيا والواليات املتحدة، إال أنه لم يستطع التدرب مع 

زمالئه.
وأص�در منتخب البوس�نة بياًنا رس�مًيا، ق�ال في�ه: »التصوير 
بالرن�ن املغناطي�ي أك�د وج�ود درج�ة معينة م�ن الرضر يف 
عض�الت مؤخرة الفخذ، وبالتايل خض�ع دجيكو لربنامج العالج 

الطبيعي«.
وانتقل دجيكو إىل إنرت مطلع هذا املوسم، قادًما من روما، ونجح 

يف تسجيل 8 أهداف خالل 16 مباراة عرب جميع املسابقات.
وعانى الثنائي نيكولو باريال وأليس�اندرو باس�توني، العبا إنرت 
أيًضا، من مش�اكل عضلية خالل مب�اراة الديربي ولم يتدربا مع 

إيطاليا.

قرر هان�ز فليك، مدرب منتخ�ب أملانيا، اس�تدعاء عنرص جديد 
لقائم�ة املانش�افت يف آخ�ر جولتن م�ن التصفي�ات األوروبية 

املؤهلة لكأس العالم 2022.
وأعلن االتحاد األملاني لكرة القدم، أن فليك استدعى جوناثان تاه 
مدافع باير ليفركوزن، ليتقرر سفره إىل فولفسبورج لالنضمام 

ملعسكر املنتخب.
وج�اء هذا االس�تدعاء رغ�م عدم اس�تبعاد امل�درب األملاني ألي 
م�ن العبيه ال��27 املتواجدين يف املعس�كر حتى اآلن، اس�تعدادا 

ملواجهتي ليشتنشتاين وأرمينيا املقبلتن.
ورغ�م خوض�ه 13 مب�اراة دولي�ة بقمي�ص املانش�افت، إال أن 
صاحب ال�25 عاما لم يش�ارك مع املنتخب األملاني منذ خسارته 

املذلة عىل يد إسبانيا )0-6( العام املايض.
عىل جانب آخر، مازال فلوريان فريتز، العب ليفركوزن، متواجدا 
يف معسكر املاكينات األملانية حتى اآلن، رغم معاناته من مشاكل 

عضلية أبعدته عن مباراة فريقه األخرية ضد هريتا برلن.

تدرب القائد ليونيل ميي والعب الوسط لياندرو 
باريديس، بشكل منفرد، بسبب إصابتيهما، ولم 
يشاركا زمالءهما يف أول مران ملنتخب األرجنتن 
اس�تعدادا ملباراتي أورواج�وي والربازيل، ضمن 

التصفيات املؤهلة ملونديال قطر 2022.
وظه�را العب�ا فري�ق باري�س س�ان جريم�ان 
الفرن�ي، الل�ذان يعانيان من متاع�ب عضلية، 
وهم�ا يتدرب�ان عىل جان�ب امللعب، يف تس�جيل 

مصور نرشه االتحاد األرجنتيني لكرة القدم.
وذكر االتحاد األرجنتيني عىل موقعه عىل اإلنرتنت 

أن ميي وباريديس قاما بتدريبات مختلفة عن 
باق�ي الفريق، تحت إرشاف أحد املعدين البدنين 

التابعن ملنتخب »األلبيسيليستي«.
وأض�اف أن الالعب�ن الذين لعب�وا األحد املايض 
أج�روا تدريبات استش�فائية يف صال�ة األلعاب 
الرياضي�ة، بينما أجرى الباق�ون تمرينات أكثر 
كثاف�ة، قبل أن يقس�مهم املدير الفن�ي إىل ثالث 

فرق وكل واحد منهم قام بمهام متباينة.
ويعاني »الربغوث« منذ نحو شهرين من متاعب 
يف ركبت�ه الي�ري، بينم�ا يعان�ي باريديس من 

تمزق يف عضالت الفخذ منذ منتصف ترشين أول 
املايض.

وس�يزور »األلبيسيليس�تي« أوروج�واي يف 12 
ترشي�ن الثاني الجاري يف الجول�ة الثالثة عرشة 
م�ن تصفيات أمريكا الجنوبي�ة املؤهلة ملونديال 
قطر 2022، قبل أن يستقبل يف ال�16 من الشهر 

نفسه منتخب الربازيل.
وتتص�در الربازي�ل ترتي�ب التصفي�ات املؤهل�ة 
األرجنت�ن يف  تليه�ا  ب��31 نقط�ة  للموندي�ال 

الوصافة ب�25 نقطة.

ترددت أنباء بش�أن اقرتاب التش�ييل أليكس�يس 
سانش�يز، مهاجم إن�رت ميالن، م�ن الرحيل عن 

صفوف النرياتزوري.
وينتهي تعاقد سانش�يز )32 عاًم�ا( مع إنرت يف 
صي�ف 2023، إال أن األق�رب أن يرح�ل بنهاي�ة 

املوسم الجاري.
وبحس�ب صحيف�ة »توتو مريكات�و« اإليطالية، 
فإن س�انت إيتيان الفرن�ي يف طريقه للبيع إىل 

األمري الكمبودي نورودوم رافيشاك.
وأضاف�ت الصحيفة، أنه يف حالة تم االس�تحواذ 

ع�ىل الن�ادي م�ن اب�ن أخ املل�ك الس�ابق 
لكمبودي�ا، ف�إن سانش�يز يعد م�ن أبرز 

الالعبن املطلوبن لتدعيم الفريق.
وأش�ارت الصحيفة إىل أنه م�ن املتوقع أن يتم 

نقل ملكية النادي خالل فرتة قريبة.
وش�ارك سانش�يز م�ع إن�رت يف 10 مباريات 
بجميع املس�ابقات هذا املوسم، وسجل هدًفا 

وحيًدا وصنع هدفن.
وانضم سانش�يز إىل إنرت مي�الن صيف 2020، 

قادًما من مانشسرت يونايتد، يف صفقة مجانية.

تعرض العب يف املنتخب األملاني، لإلصابة بعدوى فريوس كورونا املستجد، 
وألغي املران الصباحي للمنتخب وأدى الالعبون عملهم بشكل فردي.

ول�م يج�ر الكش�ف عىل الف�ور عن هوي�ة الالعب ال�ذي تع�رض لإلصابة 
بالع�دوى. وتقرر ع�زل 4 العبن آخري�ن باعتباره�م مخالطن مبارشين 

لالعب، وذلك طبقا لتعليمات السلطات الصحية.
وخض�ع الالعبون واألجه�زة الفني�ة واإلدارية للمنتخ�ب للفحوص عقب 
التجمع يف فولفسبورج استعدادا ملباراة ليشتنشتاين املقررة غدا الخميس 

ومباراة أرمينيا املقررة يوم األحد املقبل، يف تصفيات املونديال.
وذكر االتحاد األملاني أن جميع الالعبن اآلخرين س�يواصلوا اس�تعداداتهم 
كما كان مخططا. وتجمع العبو املنتخب األملاني يف فولفسبورج استعدادا 
لخوض آخ�ر مباراتن يف التصفيات املؤهلة لنهائي�ات كأس العالم 2022 
املقررة يف قطر. وكان املنتخب األملاني قد حس�م بالفعل تأهله إىل نهائيات 

الثان�ي وكانون االول م�ن العام كأس العال�م الت�ي تق�ام يف ترشي�ن 
املقبل.

يفكر باريس س�ان جريمان، يف التعاقد مع نجم جديد، تحس�با 
لرحي�ل كيليان مباب�ي املحتمل عن حديقة األم�راء، بعد انتهاء 
عقده بنهاية املوس�م الجاري. وارتبط اسم مبابي باالنتقال إىل 
ري�ال مدريد الصيف املقبل، وال�ذي حاول ضمه بالفعل يف األيام 
األخرية من الصيف املايض، إال أن س�ان جريمان تمسك ببقائه. 
وبحس�ب موقع »Le10Sport« الفرني، فإن نارص الخليفي، 
رئيس س�ان جريمان، يفك�ر جدًيا يف الخي�ارات التي يمكن أن 
تح�ل مكان مبابي. وأض�اف أن الخليفي يفك�ر يف االنتقام من 
ريال مدريد الذي تحدث مع مبابي يف الكثري من املناس�بات، عن 
طري�ق محاولة التعاق�د مع نجمه األول كري�م بنزيما، الصيف 
املقبل. ومع ذلك، أش�ارت الصحيفة إىل صعوبة تحقيق مخطط 
الخليف�ي، يف ظل رغبة بنزيما نفس�ه يف اس�تكمال تعاقده مع 
ري�ال مدري�د، واللعب إىل جان�ب مبابي يف س�انتياجو برنابيو، 

باإلضافة إىل رفضه خيانة ناديه السابق ليون.

اليونايتد يسعى
 لخطف فينيسيوس

منتخب البوسنة يؤكد 
إصابة دجيكو

فليك يستدعي جوناثان تاه 
لصفوف المنتخب

مران منفرد لميسي وباريديس في األرجنتين

سانشيز يقترب من صفوف سانت إيتيان

كورونا يضرب العبًا من منتخب المانشافت

سان جيرمان يفكر في بنزيما 
لتعويض مبابي

كش�ف تقري�ر صحفي إيط�ايل، مفاجأة ك�ربى تتعلق بمس�تقبل 
الربازييل فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد. 

ويرتب�ط فينيس�يوس، 21 عاًم�ا، بعقد مع املرينج�ي حتى صيف 
ف�إن  اإليط�ايل،  مريكات�و«  »كالتش�يو  موق�ع  وبحس�ب   .2024
مانشس�رت يونايت�د مهت�م بالحصول ع�ىل خدمات فينيس�يوس، 

اعتبارا من املوسم املقبل.
وأض�اف أن يونايت�د بدأ تجهي�ز عرض بقيم�ة 96 ملي�ون يورو، 

لتقديمه إىل ريال مدريد، من أجل ضم الالعب.
وأشار التقرير إىل أن عقد فينيسيوس يف أولد ترافورد ستكون مدته 

6 أعوام، لينتهي يف صيف 2028، حال تمت الصفقة.
ويس�تهدف ريال مدريد تجديد عقد الجناح الربازييل الش�اب، الذي 

يعيش أفضل فرتاته مع املرينجي هذا املوسم.
ويمل�ك فينيس�يوس رشًط�ا جزائًيا يف عق�ده الح�ايل، بقيمة 700 

مليون يورو.

فالهوفيتش يهدد مستقبل موراتا مع اليوفي واألخير يستعيد مويس كين
بات مستقبل اإلسباني ألفارو موراتا، 
مهاج�م يوفنتنوس املعار من أتلتيكو 
مدريد، غري مؤكد مع البيانكونريي يف 

املوسم املقبل.
وتنتهي إعارة موراتا بنهاية املوس�م 
الجاري، وحال رغب العمالق اإليطايل 
يف ضم�ه نهائًيا، عليه دفع 35 مليون 

يورو للفريق اإلسباني.

وبحس�ب صحيفة »توتو س�بورت« 
اإليطالية، فإن يوفنتوس ال يريد دفع 
هذا الرقم، وبدأ بالفعل محادثاته مع 

أتلتيكو، لتخفيض املقابل املايل.
واس�تعاد يوفنتوس مهاجمه السابق 
موي�س كن م�ن إيفرت�ون بالصيغة 
نفسها، حيث استعاره ملدة موسمن 
ب�7 مالين ي�ورو، مع إلزامية الرشاء 

مقاب�ل 28 مليون يورو، باإلضافة إىل 
3 مالين أخرى كمتغريات.

م�ع  بالتعاق�د  يوفنت�وس  وارتب�ط 
املهاجم الرصبي دوسان فالهوفيتش، 
يحظ�ى  وال�ذي  فيورنتين�ا،  نج�م 
باهتم�ام كبري من قب�ل أندية عديدة، 
أبرزه�ا ليفربول وتوتنه�ام وأتلتيكو 

مدريد وآرسنال.

وم�ن املتوقع، حال نج�اح يوفنتوس 
يف حس�م الصفقة، أن يعود موراتا إىل 

أتلتيكو مدريد.
اىل ذل�ك تلق�ى ماس�يمليانو أليجري 
املدي�ر الفني ليوفنتوس، أنباء س�ارة 
م�ع بداي�ة توق�ف الدوريات بس�بب 
املباريات الدولية، وذلك قبل أسبوعن 
م�ن مب�اراة فريق�ه املرتقب�ة أم�ام 

التسيو.
يوفنتوس س�يحل ضيًفا عىل التسيو، 
ي�وم 20 م�ن ش�هر ترشي�ن الثان�ي 
الجاري، بملعب األوليمبيكو، يف إطار 
لق�اءات الجول�ة الثالث�ة ع�رشة من 

الدوري اإليطايل.
وبحس�ب موق�ع »توت�و مريكات�و«، 
ف�إن يوفنت�وس سيس�تعيد موي�س 

ك�ن مهاجم الفريق، ال�ذي غاب عن 
املباريات املاضية بسبب اإلصابة.

جاه�زًا  أصب�ح  ك�ن  أن  إىل  وأش�ار 
وبالت�ايل  املباري�ات،  يف  للمش�اركة 
س�يكون متاًحا تحت ترصف أليجري 

خالل املباراة املقبلة أمام التسيو.
من جهة أخرى، ق�ال املوقع إن ماتيا 
دي تش�يليو الظه�ري األيم�ن لليويف، 

ه�و الوحيد ال�ذي س�يظل بعيدا عن 
املباريات لع�دم تعافيه م�ن اإلصابة 
الت�ي لحقت ب�ه حت�ى اآلن، مضيفة 
بأنه قد يعود يف آخر الش�هر الجاري، 
وأنه قد يلح�ق بمباراة س�الرينيتانا، 
أي س�يغيب عن مباري�ات اليويف ضد 
أبط�ال  )دوري  وتش�يلي  التس�يو 

أوروبا( وأتاالنتا.
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املتنبيالثقافـي

عيٌد بأّيِة حاٍل ُعدَت يا عيُد 

بَما َمَض أْم بأْمٍر فيَك تْجديُد

 أّما األِحّبُة فالَبْيداُء دوَنُهُم

 َفلَيَت دوَنَك ِبيداً دوَنَها ِبيُد

 لَْوال الُعىل لم تُجْب بي ما أجوُب بَها 

َوْجَناُء َحرٌْف َوال َجرْداُء َقْيدوُد 

َوَكاَن أطَيَب ِمْن َسيفي ُمعاَنَقًة

 أْشَباُه َرْوَنِقِه الِغيُد األَماليُد

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

اإلمام عيل بن أبي طالب »عليه السالم«
 أك�رم ضيف�ك وإن كان حق�راً، وُقم عىل مجلس�ك 
ألبي�ك ومعلمك وإن كنت أمراً. رح�م الله امرءاً أحيا 
حّقاً وأم�ات باطالً ودحض الجور وأق�ام العدل. إذا 
أح�ّب الله عب�داً ألهمه حس�ن العب�ادة. فقد البرص 
أهون من فقد البصرة. أحس�ن ال�كالم ما ال تمّجه 
اآلذان وال ُيتع�ب فهمه األفهام. احذر كّل قول وفعل 
يؤّدي إىل فس�اد اآلخرة والّدي�ن. ثالث يوجبن املحّبة: 
الّدين، والّتواضع، والّسخاء. س�وء الجوار واإلساءة 
إىل األب�رار من أعظم اللّؤم. ينّبئ عن عقل كل امرىٍء 
لسانه، ويدّل عىل فضله بيانه. لن يحصل األجر حتى 

ُيتجّرع الّصرب.

املراقب العراقي/ متابعة...
 حّدد وزير الثقافة حسن ناظم موعد توزيع منحة الصحفيني 
والفنانني، فيما أشار اىل أكرب عمليتي استعادة لآلثار العراقية.
وق�ال ناظم يف ترصيح تابعته )املراق�ب العراقي(، إن “الوزارة 
طالب�ت بكتاب�ني عاجل�ني اىل نقابت�ي الفنان�ني والصحفيني 
بارس�ال أسماء املستحقني للمنحة”، مبيناً أن”الوزارة جاهزة 
لتوزيع ه�ذه املنحة”.وأضاف أن “موعد توزي�ع املنحة يعتمد 
ع�ىل م�ا تنجزه نقاب�ة الصحفي�ني والفنانني املهم�ات امللقاة 
عىل عاتقهما يف اختيار أس�ماء املستحقني وارسالها اىل وزارة 
الثقاف�ة ومن ثم توزيعها”، مش�رة اىل أن”منحة اس�تحقاق 
كل صحف�ي وفن�ان غر معروف�ة حت�ى اآلن، ألن املبلغ الكيل 
املرص�ود يف املوازنة ليس كبراً ،ولكن س�نعمل بطريقة عادلة 

يف التوزيع”.

املراقب العراقي/ خاص...
ص�درت حديث�اً »ح�رب يقاي�ض زرقته«مجموع�ة نصوص 
)ش�ذرات(، دّونته�ا قريح�ة حي�در الن�ارصي متوزعة عىل 
154 صفح�ة، لتخ�رج مضغوطة يف لوح�ات بالغية تنطوي 
ع�ىل ثيمة عميقة، وتتمثل متع�ة تلقيها يف تفكيك معمارها، 
وتأوي�ل خطابها للتوصل إىل قصدياتها املنفتحة عىل الحكمة 

واألفكار اإلنس�انية.. 
وق�د عرب عنه�ا الكاتب بأنه�ا نصوص يف األس�ئلة املغلقة يف 
األجوبة املخاتلة متجه�ة نحو مفاهيم الوجود الكربى: الرب 
والحي�اة وامل�وت والنعيم واألم�ل والخداع والح�ب والحرب.. 
ومرت ع�ىل األمكنة والناس والليل والنه�ار والنجوم والرتاث 
والبح�ر والنهر. كما ع�رف النص بأنه: نهر يش�ّق له طريقاً 
يف أرض قاس�ية كي ال ينحرف عن مج�راه وأن ُيرصف قاعه 
باألحج�ار الناعمة ك�ي يتس�نى للرائي االطالع ع�ىل باطنه 

بجالء.. 
وش�به حيدر الن�ارصي )الكتابة الش�ذرية( كأنها تجرد غلة 
شجرة ضخمة كي ُيقطر منها رشاباً بالكاد يمأل نصف دورق 
صغ�ر جدا.. وهي الرحيق اإللهي الذي يمحو س�طور الرسد 
الطويلة.. فالش�ذرة هي عصارة كم كب�ر من النصوص، أو 
هي نص مختزل ملدونات كثرة.. أو خطوط بسيطة تعرب عن 

تشكيالت مختلفة وتؤدي إىل املخرجات ذاتها.

املراقب العراقي/  متابعة...
واق�ع الحي�اة الحالي�ة يظهر مدى هشاش�ة 
األمن واالس�تقرار الذي يعيش�ه اإلنسان عىل 
مت�ن ه�ذا الكوكب، م�ا يزيد الرغب�ة بالعمل 
واالس�تثمار لزيادة املدخرات بطرٍق متنوعة، 
تتبع ثقافة املجتمع وتطوره ومستوى ثقافة 
الفرد أيضاً، لتلبي�ة متطلبات الحياة وتحقيق 
األمان املادي؛ األمان هذا الش�عور الذي الحق 
الف�رد منذ بداي�ة حياته، كان األم�ن الغذائي 
بداي�ًة ه�و الهاجس األك�رب، وربم�ا الوحيد، 
ف�كان يق�وم بتخزين امل�واد الغذائي�ة بطرق 
متنوعة حتى أن اللقى األثرية الحالية كشفت 
عن بعضه�ا بعد آالف الس�نوات، إال أن تطور 
الحي�اة ل�م ي�رتك تفك�ر اإلنس�ان محصوراً 
باألم�ن الغذائ�ي، ب�ل تخط�اه لألم�ن املادي 
واالقتصادي، فصار يلجأ لالس�تثمار بالطرق 
التقليدية لتوس�يع هامش رأس املال، وينّوع 
محافظ اس�تثماراته ما بني ماٍل وعقار؛ يلجأ 
لتحويل مدخراته للعمل�ة � الصعبة- الدوالر، 
خاص�ة يف البل�دان الواقفة عىل ش�فا حفرة، 
وش�هقات أهله�ا ال تتوق�ف كلم�ا ش�اهدوا 

الق�اع الس�حيق ال�ذي يملك وظيف�ة وحيدة، 
انتظارهم.

. لذا منذ س�نوات ليس�ت بالقليلة بدأ عدد من 
كب�ار أصحاب األموال باس�تثمار أموالهم، أو 
االحتفاظ بقيمتها عىل األقل، من خالل اقتناء 
األعم�ال الفني�ة، فقيمة لوحة بيكاس�و مثالً 
ل�ن تهب�ط يف حال حص�ول أزمة يف إس�بانيا، 
كذل�ك انخفاض قيمة الي�ورو مثالً لن يؤثر يف 
القيم�ة املادية ألعمال فنان�ي عرص النهضة.

ولالس�تثمار يف مج�ال الف�ن م�ا يمي�زه عن 
بقي�ة أن�واع االس�تثمار، إذ أنه يحق�ق الربح 
املادي للمقتني وللفن�ان أيضاً يف الوقت ذاته، 
باإلضاف�ة لدعم�ه للحرك�ة الفني�ة الثقافية 
التي تعكس حض�ارة البالد وإرثها التاريخي، 

فالربح مادي ومعنوي.
لتنظي�م هذا االس�تثمار ب�دأ النش�اط الفني 
يك�ون عن طري�ق تج�ار اللوح�ات، ومن ثم 
ص�االت العرض، وبعدها بس�نوات تأسس�ت 
دور للم�زادات الفني�ة، تعرض أعم�االً فنية، 
أو قطع�اً نادرة له�ا قيمة تاريخي�ة، ومن ثم 

صناديق االستثمار يف اللوحات الفنية. 

االستثمـار فـي عـالـم الفـن التشكيلـي

»الَمْلُعون المقَدّس« تكشف المستور من الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانيَّة

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
لع�لَّ أوَل م�ا يس�تفز املُتلق�ي عن�د محاولته 
االطالع ع�ىل هذه الروايِة الت�ي صدرت حديًثا 
ب� )176( صفحة من القطِع املتوسط عن داِر 
النهض�ة العربيَّة يف بروت، ه�و داللة الُعنوان 
بوصفه عتب�ة الرَِّواَية، والذي أب�دع الكاتب يف 
صياغته بأسلوٍب من ش�أنِه إحداث اِستجابة 
لدى املُتلقي، تمهيًدا لجعله يشارك بحماٍس يف 
رحلِة خطابه الذي ارتكز عىل إثارِة املخفيِّ من 
القضايا بعيوِن كاتب راصد، بذل جهًدا مضنًيا  
يف محاول�ِة إيجاد أجوبة مل�ا يحمل يف قلبِه من 
تس�اؤالٍت كبرة. وهو األم�ر الذي حّفز خياله 
البتكاِر ُمس�مًى ُمس�تحدًثا يقوم ع�ىل الربِط 
م�ا بني عن�ارص متض�ادة، ف�كان أْن خرجت 
نة تقوم عىل اعتماِد عالقٍة  تسمية لغويَّة ُمهجِّ
تش�اركيَّة ملفردت�نِي متناقضت�ني م�ن ناحيِة 
املعني، وهما: »املَلُْع�ون«، و »املقدَّس«، فجاء 
بثنائيٍة تفتقر ظاهرًا إىل االنسجاِم، إذ ال يوجد 
أدنى سبيل لالرتباط، أو التالحم بينهما، فمن 
املعل�وِم أنَّ ل�كلِّ منهما داللت�ه الواضحة، فال 
عج�ب إن ُقلن�ا إنَّ كات�َب الرَِّواَية ت�رك الرؤى 

مفتوح�ة ملخيلِة املُتلقي مل�يلِء ذهنه بما يظن 
قبل الدخول إىل املتِن الرسدي يف هذه الرَِّواَية. 

 وتاب�ع :وأنا أنه�ي قراءة الرَِّواَي�ة ، وجدت أنَّ 
الِرواِئي محمد إقبال حرب كان جريًئا يف تناول 
ثيمات مواضيعها وصياغِة أحداثها، باإلضافِة 
إىل م�ا اِنط�وت علي�ه الرَِّواَي�ة م�ن مقاص�ٍد 
اجتماعيَّة وإنسانيَّة وثقافيَّة ونفسيَّة، والتي 
تعك�س يف واقِعه�ا املوضوع�ّي تأم�اًل عميًقا 
لكاتِبها يف الذاِت اإلنس�انية، األمر الذي حفزُه 
عىل محاولِة الغوص عميًقا يف مش�اهِد الحياة 
اليوميَّة املؤثرة يف رشاينِي املُجتمع؛ بغية طرق 
املتاح من األب�واِب املُغلقة التي ق�در لها أن ال 
تكون يوًم�ا مفتوحة عىل مرصاعيها بس�بِب 
تمس�ك صانعي أحداثها بعدِم إبراز مشاهدها 

الحقيقيَّة إىل العلن. 
وأوض�ح: أنَّ الكات�َب اِس�تمد أغل�ب املواق�ف 
وال�رؤى الت�ي س�جلها يف فص�وِل رِّوايته من 
واقعيَّ�ِة أح�داث ُمرتاِكمة، والس�يما القضايا 
ة ذات األولويَّ�ة الت�ي كان�ت الرَِّواَية  املع�ارِصَ
بوصفه�ا أداة تعبريَّة منظ�وًرا إليها، بعد أْن 
أب�دَع يف تطوي�ِع مضامينه�ا وفًقا لفلس�فته 

املعرفيَّ�ة، ومرتك�ًزا يف البن�اِء ال�رسديِّ ع�ىل 
ش�موليِة يف الرؤيِة اإلنس�انيَّة لجمل�ِة وقائٍع 
وأح�داث، ومعزًزا إياه بمعرفٍة واس�عة يف علِم 
النف�س االِجتماعّي، فضاًل ع�ن قراءٍة معمقة 

لألدياِن السماويَّة. 
وبني: ثمة مالحظة أخرى ذات صلة بما سبقها، 
هي أنَّ الكاتَب محمد إقبال حرب - وابتداًء من 
الس�طوِر األوىل - لجأ يف كتابِة املَلُْعون املقدَّس 
إىل  سياٍق فني مغمس بسعِة املعرفة لتشكيِل 
أح�داث روايته وصوره�ا التعبريَّ�ة الزاخرة 
باملخايل، والذي منح�ه إمكانية تلّمِس ما من 
شأنه املُساهمة يف امليُض ُقُدما بحراٍك تطّوري 
صاعد يف تأم�ني مخاٍض حقيقي بوس�عه أْن 
يق�وَد إىل فهِم الذات اإلنس�انيَّة يف ش�عورها، 
ونزواته�ا، وردود أفعاله�ا التي تش�تمل عىل 
تطلعاته�ا ورغباتها، وما تعيش�ها من رصاٍع 
أزيل، وال�ذي اتاح له القدرة عىل الحراِك بحريٍة 
يف وسٍط ش�ائك يقتيض الحذر يف تجربتِه هذه 
التي حاول من خالله�ا جاهًدا أْن يرىَس نمًطا 
من الكتابة الرسديَّة الت�ي تتعاضد يف ثيماتها 
املوضوعات، وتتش�ابك وسط أحداثها مختلف 

الهواج�س ألف�راٍد أغرقه�م كات�ب الرَِّواَية يف 
عوالِم الفنتازيا.

املق�دَّس  املَلُْع�ون  : تعك�س رواي�ة  وواص�ل 
رؤية ح�رب كاتبه�ا لحيثي�اٍت الفس�اد التي 
اس�تقصاها من قراءٍة معمقة لواقٍع ُمعاش، 
فج�اءت مضامينها عميقة املغزى؛ تعبرًا عن 
قناعِة كاتبه�ا املعرفيَّ�ة والفكريَّة بما يعيش 
العديد من أفراد املُجتمع اإلنس�انّي من أزماٍت 
ة، والتي  أخالقيَّة واِجتماعيَّة وثقافيَّة ونفس�يَّ
تس�ببت يف زيادِة ُمش�كالت املُجتم�ع وتنامي 
مصاعب�ه. ولع�لَّ من ب�ني أبرز تل�ك األزمات 
ه�و نك�وص القي�ادات اإلداريَّ�ة ع�ن أدن�ى 
واجباتها، والتي مردها من خالل تتبع خطاب 
ش�خصيات الرَِّواَي�ة، واِس�تقراء أحداثها، إىل 
سلوكياٍت سيئة استهدفت املنظومة القيميَّة، 
حتى أصبح اإلنس�ان أس�ر مغالطة نفسه يف 
عمليِة االختيار؛ نتيجة الخضوع إىل مش�اعرِه 
ونزوات�ه، وتعليل ذلك يف الش�كوى الدائمة من 
أن�اٍس منزوعي الضمر تس�ببوا يف ما لحق به 
م�ن ظلٍم، وما ألص�َق بِه من ُته�ٍم باطلة، فال 
عجب إْن تأرج�َح مفهوم »املَلُْعون - املقدَّس« 

ل�دى البعض م�ن البرِش ما بني رف�ض كّل ما 
يخال�ف رؤاه�م وتطلعاته�م غ�ر املرشوعة، 
ونعته باس�ِم »املَلُْعون«، فيما يشرون إىل كلِّ 
ما ت�واءم مع نزواِته�م ورغباتهم، والس�يما 

املكبوت منها باصطالِح »املقدَّس«!.   
 وأكمل :ُتَعدُّ رَِّواَيِة املَلُْعون املقدَّس من األعماِل 
األدبيَّة املهمة الرامَية إىل كش�فِ املس�تور من 
األفعاِل واملثالب والجرائم التي ترتكب - يف كل 
زمان ومكان - ضد اإلنس�انيَّة يف ظِل متاجرة 
املس�تبدين بعناويٍن وش�عارات براق�ة تواءم 
عج�ز ما يعرف ب� )املُجتم�ع الدويل( عن كبِح 
جماح الفس�اد املنظ�م بجميِع أش�كاله، وما 
أفرز م�ن جرائٍم ين�دى لها جبني اإلنس�انيَّة، 
بعد أْن تفنَن املُفس�د الذي ركن إىل السِر خلف 
عواطٍف ُتْعِم�ي صاحبها عن رؤية األمور عىل 
حقيقتها يف التجرِد من أس�مى املش�اِعر التي 
أودعه�ا الب�اري ع�ّز وج�ّل فيه، مرتك�زًا عىل 
االتقاِن يف دفِع غائلة التهم عن نفسه، وبراعته 

يف تفنيِد ما قام به من أعماٍل مشينة!.  
  وخت�م: أش�د ع�ىل ي�د الكات�ب عىل م�ا قدم 
من عم�ٍل أدبّي س�لط فيه الض�وء عىل إحدى 

الظواه�ر االِجتماعيَّ�ة الخطرة الت�ي أدت إىل 
تعميق أزمة املُجتمعات اإلنس�انيَّة، وبخاصة 
العربيَّ�ة، فالرَِّواَي�ة ه�ذه ُتَعدُّ نافذة إنس�انيَّة 
تستهدف إدخال النقاء يف ثنايا ُمجتمع مأزوم 
بتس�لِط ثقاف�ة الفس�اد، داعية إىل التمس�ِك 
بأه�داِب االخالق الكريَمة؛ ألج�ِل إحداث تغر 
يف السلوك، وما من ش�أنه املُساهمة يف تعزيِز 

الوعي بأهميِة س�المة منظومة القيم.

س«  يرى الناقد لطيف عبد سالم أن رَواَية »الَملُْعون المقَدّ
للِرواِئيِّ اللُْبنانّي محمد إقبال حرب تكشِف المستور من 
األفعاِل والمثالب والجرائم التي ترتكب - في كل زمان 

ومكان - ضد اإلنسانيَّة في ظِل متاجرة المستبدين بعناوين 
وشعارات براقة توائم عجز ما يعرف بـ )الُمجتمع الدولي( 
عن كبِح جماح الفساد المنظم بجميِع أشكاله. وقال سالم 

في قراءة نقدية خص بها )المراقب العراقي( :

محمد إقبال حرب لطيف عبد سالم

»الغريب« فيلم من الجوالن عن الغربة في الوطن
املراقب العراقي/ متابعة...

احتل فيل�م نادر ج�رى تصويره يف 
مرتفع�ات الج�والن الت�ي يحتله�ا 
الكي�ان الصهيوني ، مكانة بارزة يف 
مهرجان أيام فلسطني السينمائية، 

الذي استمر ستة أيام.
فيل�م  ملش�اهدة  املئ�ات  وتواف�د 
”الغري�ب“ الذي ت�دور أحداثه عىل 

خلفية الحرب يف سورية.
وي�روي الفيلم، قص�ة عدنان، أحد 
س�كان الج�والن الذي يش�عر بأنه 
غريب يف وطنه، لك�ن تطورا جديدا 
يطرأ عىل حيات�ه يعيد إليه العزيمة 
لتحقيق هدف وهو مس�اعدة رجل 
وص�ل إىل املنطق�ة بع�د إصابته يف 

الرصاع السوري.
وقال املخرج وكاتب السيناريو أمر 
فخ�ر الدين، إن تجرب�ة عدنان هي 
تجربة الكثر من الس�وريني الذين 
انفصلوا ع�ن وطنهم األم يف هضبة 

الجوالن، وهي األرض التي احتلتها 
إرسائي�ل يف ح�رب 1967 وضمتها 
الحق�ا يف خطوة لم تح�ظ باعرتاف 

دويل.
يف  الح�رب  ع�ن  املخ�رج  وتح�دث 
 ،2011 يف  اندلع�ت  الت�ي  س�ورية 
وأضاف: ”نحن نعيش )يف الجوالن( 
)ال�ذي  الح�دودي  الس�ياج  ع�ىل 
يفصلن�ا( ع�ن وطننا. تخيل�وا أننا 
نسمع دوي الحرب وال نراها لعرش 

سنوات“.
إىل  دفعت�ه  التجرب�ة  أن  وأض�اف 
التساؤل ”هذه الحروب تخص من.. 

هل هي حرب يف داخلنا أم ال“.
يف بداي�ة مهرج�ان أي�ام فلس�طني 
السينمائية، يف دورته الثامنة، وقف 
املمثلون واملخرجون عىل الس�جادة 
الحم�راء خ�ارج قرص ثقاف�ة رام 
الل�ه يف الضف�ة الغربي�ة املحتلة، يف 
مش�اهد مماثل�ة مل�ا يح�دث يف كل 

ال�يء  العالم.لك�ن  مهرجان�ات 
املختلف ه�و أن هذا املهرجان ُيقام 
يف س�ت مدن تفصل ب�ني معظمها 

الحدود ونقاط التفتيش.
وُعرضت األف�الم يف الضفة الغربية 
الرشقي�ة  والق�دس  وقط�اع غ�زة 
ضم�ن  وكان  وحيف�ا،  والن�ارصة 
جمهور املشاهدين أفراد من األقلية 
العربي�ة الذي�ن يعتربون أنفس�هم 
داخ�ل  فلس�طينيني  مواطن�ني 

»إرسائيل«.
وقال�ت املتحدث�ة باس�م املهرجان 
الوص�ول  ”نري�د  ب�دوي:  خل�ود 
امل�دن  مختل�ف  يف  جمهورن�ا  إىل 

والبلدات“.
وأضافت: ”نريد أن نعطيهم فرصة 
الع�ودة للس�ينما وإحي�اء الثقافة 
رغ�م  امل�دن  ه�ذه  يف  الس�ينمائية 
العقب�ات الت�ي يفرضه�ا االحتالل 

الصهيوني“.

»تحضيرية المربد« متهمة 
بتهميش اتحاد أدباء ذي قار  

املراقب العراقي/ متابعة...
اته�م إتحاد األدباء والكتاب يف محافظة ذي قار نظره يف البرصة 
واللجنة التحضرية ملهرجان املربد الش�عري بالتعامل غر املهني 
م�ع الهيئ�ة اإلداري�ة لألول ع�رب تك�رار تجاهلها وتهميش�ها يف 
مسالة توزيع الدعوات املخصصة للمشاركة بذلك املهرجان وبما 
ال يتناس�ب مع نزاهة العم�ل املهني.وأكد إتح�اد ذي قار يف بيان 
أطلعت علي�ه )املراقب العراقي( انه يحتفظ بح�ق الرد واملُعاملة 
باملثل، فيما طالب رئيس اإلتحاد العام باعتبار هذا البيان شكوى 
رس�مية ض�د إتحاد الب�رصة وفتح  تحقي�ق يف هذا األم�ر وبيان 
أس�بابه.وذكر بيان اتحاد ذي قار ان اللجنة التحضرية ملهرجان 
املرب�د الش�عري والهيئ�ة االدارية الدب�اء البرصة قام�وا بتوزيع 
الدع�وات بناًء عىل العالقات الش�خصية يف م�ؤرش ليس االول من 

نوعه الذي يسجل بتعامل تلك الهيئة مع ذي قار بهذا الشكل.
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وج�اء يف النهج قوله عليه الس�ام ))َوذلِ�َك َزَماٌن الَ 
َيْنُج�و ِفي�ِه إاِلَّ ُكلُّ ٌمْؤِمن ُنوََمة، إِْن َش�ِهَد لَ�ْم ُيْعرَْف، 
َوإِْن َغاَب لَ�ْم ُيْفَتَقْد، أُولَِئَك َمَصاِبي�ُح الُْهدَى، َوأَْعاَُم 
َى، لَْيُس�وا ِبالَْمَساِييِح، َوالَ الَْمَذاِييِع الُْبُذِر، أُولَِئَك  السُّ
اَء  َيْفَت�ُح اللُه لَُهْم أَْبوَاَب َرْحَمِتِه، َوَيْكِش�ُف َعْنُهْم َضَّ
َها النَّاُس، َس�َيأْتي َعلَْيُكْم َزَم�اٌن ُيْكَفأُ ِفيِه  ِنْقَمِت�ِه. أَيُّ
َها النَّاُس، إِنَّ اللَه  اإلْس�َاُم، َكَما ُيْكَفأُ اإلَناُء ِبَما ِفيِه. أَيُّ
َق�ْد أََعاَذُكْم ِم�ْن أَْن َيُجوَر َعلَْيُكْم، َولَ�ْم ُيِعْذُكْم ِمْن أَْن 
َيْبَتلِيُكْم، َوَقْد َقاِل َجلَّ ِمْن َقاِئل: )إِنَّ يِف َذلَِك َلََياٍت َوإِْن 

ُكنَّا لَُمْبَتلنَِي(.
فاإلمام عليه الس�ام يتح�دث يف هذا النص عن زمان 
آٍت، يك�ون في�ه الناس عىل وفق ه�ذه الصفات التي 
ذكره�ا فيهم، )َوذلَِك َزَماٌن الَ َيْنُجو ِفيِه إاِلَّ ُكلُّ ٌمْؤِمن 
ُنوََمة، إِْن َش�ِهَد لَْم ُيْعرَْف، َوإِْن َغاَب لَْم ُيْفَتَقْد(، وهو 
إش�ارة إىل أن املؤم�ن ال وج�ود له بني الن�اس منعزل 
عنهم ال يؤثر وجوده من عدمه فيهم وقد كنى اإلمام 
عليه الس�ام بذل�ك بقوله )نوم�ة(، إذ )يدل س�ياق 
الكام عىل أن املراد بالزمان املش�ار إليه، الزمان الذي 

يعرض الناس فيه عن الدين(.
أما قوله عليه السام:(أولئك مصابيح الهدى، وأعام 
السى(. يريد بذلك املؤمنني املخلصني؛ ألنهم يعملون 
بعلمهم ، ويخلصون لدينهم ، وألن سريتهم وأعمالهم 
ت�رك أطي�ب األث�ر يف النف�وس ، وربما اهت�دى بهم 
الكثري من التائهني واملنحرفني )ليسوا باملساييح( ال 
يس�يحون ويمشون بني الناس بالفساد )وال املذاييع 
الب�ذر( ال يذيع�ون الفاحش�ة، ويب�ذرون النميم�ة 
والوش�اية )أولئ�ك يفت�ح اللَّه له�م أب�واب رحمته( 

ويسكنهم فسيح جنته.
ث�م يذكر حال اإلس�ام يف ه�ذا الزمن فيق�ول: )أيها 
الناس س�يأتي عليك�م زمان يكفأ فيه اإلس�ام كما 

يكفأ اإلناء بما فيه(  .
قال ابن أبي الحديد : )يريد أنه سيأتي عىل الناس زمان 
تنقل�ب فيه األمور الديني�ة إىل أضدادها ونقائضها(. 
وق�ال ابن أبي الحديد إنه ش�هد ه�ذا الزمان فيقصد 
زمانه الذي عاش فيه، وها نحن نعيش ما يش�ابه ما 

ذكره أمري املؤمنني عليه السام.
وب�ني محمد ج�واد مغنية أن ه�ذا الزم�ان )تتحرك 
في�ه الرغبات، وتنطل�ق امليول واأله�واء، ويكثر فيه 
التنافس والتباهي بأسباب الدنيا وزينتها كالسيارات 
والعم�ارات، واألثاث والرياش كالع�ر الذي نعيش 

فيه. وليس من ش�ك ان أحسن الناس عاقبة حينذاك 
ه�و الرج�ل املجهول، فه�و ال ينافس أح�دا، وال أحد 
ينافس�ه ويحس�ده عىل يشء من الحطام. إنه يعمل 
م�ن أجل قوت�ه به�دوء، ويطي�ع ربه ب�ا جعجعة، 

ويشغله الخوف منه عن الناس وما يعبثون(.
وم�ن النصوص التي تحاكي آخر الزمان ما جاء عنه 
)عليه الس�ام(: )َيأِْتي َعىَل النَّاِس َزَماٌن الَ ُيَقرَُّب ِفيِه 
ُف  ُف ِفيِه إاِلَّ الَْفاِج�ُر، َوالَ ُيَضعَّ إاِلَّ الَْماِح�ُل، َوالَ ُيَظ�رَّ
َدَق�َة ِفيِه ُغرْماً، َوِصلََة  ِفي�ِه إاِلَّ الُْمْنِصُف، َيُعدُّوَن الصَّ
الرَِّحِم َمّناً، َوالِْعَباَدَة اْس�ِتَطالًَة َعىَل النَّاس! َفِعْنَد ذلَِك 

ْبَياِن،  �ْلَطاُن ِبَمُش�وَرِة االَماِء، َوإَِم�اَرِة الصِّ َيُكوُن السُّ
َوَتْدِبرِي الِْخْصَياِن!( وقال )عليه الس�ام(: )َيأِْتي َعىَل 
النَّاِس َزَماٌن الَ َيْبقى ِفيِهْم ِمَن الُْقرآِن إاِلَّ َرْسُمُه، َوِمَن 
اإلْساَِم إاِلَّ اْسُمُه، َمَساِجُدُهْم َيْوَمِئذ َعاِمرٌَة ِمَن الُبَنى، 
اُرَها َشُّ أَْهِل األْرِض،  اُنَها وَُعمَّ َخرَاٌب ِمَن الُْهدَى، ُسكَّ
وَن  ِمْنُه�ْم َتْخُرُج الِْفْتَنُة، َوإِلَْيِهْم َت�أِوي الَْخِطيَئُة، َيُردُّ
َر َعْنَها إِلَْيَها،  َمْن َش�ذَّ َعْنَها ِفيَها، َوَيُسوقُوَن َمن تأَخَّ
َيُق�وُل اللُه تعاىل: َفِبي َحلَْفُت ألْبَعَث�نَّ َعىَل أُولِئَك ِفْتَنًة 
أَْت�ُرك الَْحلِيَم ِفيَها َحرْيَاَن، َوَقْد َفَعَل، َوَنْحُن َنْس�َتِقيُل 

اللَه َعْثرََة الَْغْفلَِة(.

  1138  وقوع زلزال حلب الكبري والذي يعترب رابع أكرب زلزال مسبب للوفيات يف التاريخ.
  1516  تنصيب اململوك طومان باي سلطانًا عىل مرص خلًفا للسلطان قانصوه الغوري الذي قتل يف معركة مرج دابق

  1963  األمم املتحدة تدين سياسة القمع يف جنوب أفريقيا.
  1973  القوات العراقية تدخل رسميًا باملشاركة يف حرب أكتوبر.

  1994  كتائب القسام تقوم بعملية خطف لجندي صهيوين يدعى نخشون فاكسامن.
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ذكر أمير المؤمنين عليه السالم كل ما يخص األمة اإلسالمية صغيره وكبيره، فهو باب مدينة 
ها الناس من كل فجٍّ عميق، ولم يكن غائبا حال الناس في آخر الزمان عن أمير  العلم التي يؤمُّ

المؤمنين عليه السالم، إذا تناوله في كالمه المبارك، وسنسلط الضوء في هذا األسطر عن ما جاء 
في نهج البالغة عن آخر الزمان.

الشناشيل البغدادية.. تراث عراقي مهدد باالندثار 
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واملعارصة بواقعية تتسم بالهلوسة.

،،
املراقب العراقي/ متابعة...

 وب�ني األزقة الضيق�ة )الدربونة( 
وقرب س�وق حنون التابع ملنطقة 
»قن�ر ع�ي« يف جان�ب الرصاف�ة 
بالعاصم�ة بغداد، تقت�ادك رائحة 
خش�ب الص�اج الرطب�ة املنبعث�ة 
م�ن واجهات تل�ك املن�ازل املبنية 
الت�ي  والزج�اج،  الخش�ب  م�ن 
تع�رف يف اللهجة العراقية باس�م 

»الشناشيل«.
الس�اكنة  العراقية  الذاكرة  ترتبط 
يف تل�ك البيوت املبنية من الطابوق 
الج�ر والخش�ب، بس�حر أنغ�ام 
موس�يقى املربع البغدادي واملقام 
العراقي ورائحة الش�اي أبو الهيل 

وعبق امل�ايض البغ�دادي الجميل. 
والشناش�يل، ومفردها شنشول، 
ه�ي شف�ات خش�بية مزخرفة 
هندس�ًيا بالرس�م ع�ىل الزج�اج، 
تعم�ل عىل إب�راز واجه�ة الطابق 
الثاني بأكمل�ه أو غرفة من غرفه 
بش�كل شف�ة معلق�ة ب�ارزة إىل 
األمام، وتمتاز مناطق الشناشيل، 
وهي يف أغلبها اليوم أحياء شعبية 
التقالي�د  روح  عليه�ا  تهيم�ن 
املحافظة، بالبساطة التي تجدها 
الات�ي  النس�اء  يف  متجس�دة 
يفرشن عتبات تلك البيوت، بينما 
تقوم الفتي�ات بالنظر إىل املارة يف 
الشارع من خلف النوافذ الخشبية 

التي  املل�ون،  بالزج�اج  املرصع�ة 
صمم�ت كالرشف�ة للتق�ارب مع 

البيوت األخرى.
ال�راث  يف  واملتخص�ص  الباح�ث 
العراق�ي عدن�ان الش�بي ق�ال إن 
الت�ي كان�ت  الشناش�يل  »بي�وت 
بالجميل�ة  توص�ف  مناطقه�ا 
والغنّية يف أربعينات القرن املايض، 
أصبحت الي�وم تعاني من اإلهمال 
بعد رحي�ل أهله�ا، حيث أش�تهر 
يهود الع�راق يف التاري�خ املعارص 
يف  الشناش�يل  لبي�وت  ببنائه�م 
أغلب مناطق سكناهم، لكن وبعد 
خروجه�م من الع�راق عانت هذه 
املناط�ق م�ن اإلهمال ولم تش�هد 
أي عملية إعمار عىل مدى س�بعة 

عقود ونصف«.
ق�ى  ال�ذي  الش�بي  وأض�اف 
طفولت�ه يف أحد بيوت الشناش�يل 
يف حي التوراة الذي تسكنه أغلبية 
يهودية حينذاك: »كنا نشارك أتباع 
الطائف�ة اليهودي�ة مناس�باتهم، 
كاالحتف�ال بعي�د الغف�ران أو ما 
يع�رف ب�)ي�وم كيب�ور(، فض�ًا 
عن زي�ارة مراقده�م الدينية التي 
ال ت�زال قائم�ة حت�ى الن كمرقد 
املنطق�ة  يف  )إس�حق(  الش�يخ 
نفس�ها، واليوم أصبح�ت أرى أن 
األس�لوب املعماري ال�ذي امتازت 
به بي�وت الشناش�يل ع�ن غريها 
من بي�وت املحل�ة، أضف�ى عليها 
نكه�ة خاص�ة يف تاري�خ ال�راث 
ه�ذه  وأن  املعم�اري،  البغ�دادي 
البي�وت تعت�ر قطًعا فني�ة نادرة 
مل�ا له�ا م�ن جمالي�ة يف طرازه�ا 
وهندس�تها املعماري�ة، لذا رصت 
حريًص�ا جًدا عىل اإلبقاء عىل بيتنا 
كم�ا هو، كون�ه الن يمث�ل تحفة 
فنية، وألن�ه يحمل ذكرياتي كلها، 

وكان من قبل مسكن أبي وجدي، 
وأتألم كثريًا وأنا أرى عمليات هدم 
الكثري من هذه البيوت واستبدالها 
بمن�ازل عري�ة، أو تحويلها إىل 

مخازن أو ورش عمل«.
وأشار الشبي إىل »ضورة أن تويل 
الدولة اهتماًما كبريًا بهذه املناطق 
األثرية، التي تعتر جزًءا مهًما من 
العراق، وألهمت بس�حرها  تاريخ 
األدب العراق�ي واإلب�داع الفك�ري 

واملعريف«.
يف  وردت  الشناش�يل  أن  يذك�ر 
الكث�ري م�ن القصائ�د والقصص 
مقدمته�ا  يف  وربم�ا  والرواي�ات، 
قصيدة الش�اعر العراقي الحداثي 
بدر شاكر السياب »شناشيل ابنة 
الجلبي«. كما ُجّسدت يف اللوحات 
التشكيلية واألعمال النحتية أيًضا، 
الفوتوغرافي�ة،  بالص�ور  ناهي�ك 
الت�ي قدمه�ا الكث�ري م�ن األدباء 

والفنانني العراقيني.
صال�ح  محم�د  الفن�ان  وي�رى 
العبي�دي أح�د املختص�ني يف ف�ن 
الشناش�يل  أن  البغدادية،  العمارة 
يف  الع�راق  يف  م�رة  ألول  ظه�رت 
مدينة الب�رة يف القرن الس�ابع 
عرش املي�ادي، متأث�رة بمثياتها 
الركي�ة والهندي�ة. وانتق�ل ه�ذا 
الط�راز الجمي�ل إىل بغ�داد وبقية 

مدن العراق.
»الشناش�يل  إن  العبي�دي  وق�ال 
تمثل مزيًج�ا بني الف�ن والعمارة 
إرًث�ا  خل�دت  الت�ي  والحض�ارة، 
معمارًي�ا جمياً، وإن الشناش�يل 
ع�ىل اخت�اف تصاميمه�ا، تمنع 
دخ�ول أش�عة الش�مس بص�ورة 
ذل�ك  ويت�م  املن�زل،  إىل  مب�اشة 
النوافذ ذات املش�بكات  بواس�طة 
ع�ن  فض�ًا  املثلث�ة،  الخش�بية 

توفريها الظل للزقاق أو الشارع«، 
وبذل�ك كان�ت طريق�ة مناس�بة 
للتخفي�ف م�ن ح�رارة البيوت يف 

املناخ العراقي امللتهب صيًفا«.
»الخش�ب  أن  العبي�دي  وأض�اف 
الذي يش�ّيد منه الشناشيل أسهم 
يف التخفيف م�ن وزن األبنية، كما 
أن »س�هولة التعامل مع الخش�ب 
يف مجال العمارة والنقوش أدى إىل 
تنوع أشكال الشناشيل ومحتواها 
حس�ب ذائق�ة أهلها وم�ا أبدعته 
البغ�دادي  الفن�ان  وفك�ر  أنام�ل 
والعراقي يف إرضاء ذائقة املجتمع 
وض�ع  وإن  املتن�وع،  العراق�ي 
الشناش�يل يف الطاب�ق العلوي من 
املنزل أدى إىل تقارب س�كان بيوت 
الشناشيل، بحيث يسمح للعائات 
بتب�ادل التحيات واألخبار وش�تى 
األحاديث من خالها، مما أثر عىل 
العاقات االجتماعية فيما  تقارب 

بينهم«.
وأوض�ح العبيدي أن »الشناش�يل 
تمتاز أيًضا بنوع من الخصوصية، 
إذ تمك�ن أهل الدار م�ن النظر إىل 
الخ�ارج ولي�س العك�س«، إال أنه 
يحذر أيًضا من أن »زحف العمارة 
الحديثة مؤخرًا بدأ يش�كل تهديًدا 
متنامًيا للشناش�يل، وقد يفيض يف 

نهاية األمر إىل اندثارها«.
من جهت�ه، قال الخب�ري يف الراث 
العراق�ي الباحث ع�ادل العرداوي 
إن »الشناشيل يف البيوت البغدادية 
الراثية تمثل بالنسبة إىل العاصمة 
التاريخي�ة  ش�خصيتها  بغ�داد 
والعمرانية، ألنها تجس�د التقاليد 
املتوارث�ة م�ن املايض وتبق�ى إرًثا 
لألجيال القادمة.. وتعتر األساس 
ل�ذا  الوطني�ة واملحلي�ة،  للهوي�ة 
م�ن الواج�ب الس�عي إىل تهيئ�ة 

الدراسات واملستلزمات الرضورية 
الخط�ط السيعة لتطوير  لوضع 
بم�ا  عمرانًي�ا  بغ�داد  مناط�ق 
يتطلبه إب�راز الجوانب الحضارية 
له�ذه املدينة التاريخي�ة العريقة، 
م�ن  تبق�ى  م�ا  ع�ىل  والحف�اظ 
القي�م الفنية والجمالي�ة للعمارة 
ال س�يما شناش�يلها  البغدادي�ة، 
صيانته�ا  وإع�ادة  الرائع�ة، 
وترميمه�ا ورص�د واق�ع االرتقاء 
بها وإبراز الجوانب املرشقة منها، 
لتعود العاصمة بغ�داد إىل جمالها 
وألقه�ا العمراني ال�ذي تميزت به 
لقرون عدة، وبالخصوص األحياء 
كالكاظمي�ة،  منه�ا:  القديم�ة 
والش�ّواكة،  واألعظمي�ة، 
والكريم�ات، والبتاوين، والفضل، 
وأب�و  واملهدي�ة،  الش�يخ،  وب�اب 
والرحمانية،  والجعيفر،  س�يفني، 
وحي الت�وراة، وغريها، وش�وارع 
الخلفاء، والكفاح، والش�يخ عمر، 
وحيفا، وشارع الرشيد الذي يعتر 
من أق�دم وأش�هر ش�وارع بغداد 
التاريخي�ة وأح�د أه�م مراكزه�ا 
التجارية، حيث ترك هذا الش�ارع 
بحال�ة يرث�ى لها منذ ع�ام 2003 
وإىل يومن�ا ه�ذا، ع�ىل الرغ�م من 
إىل  باإلضاف�ة  املتمي�ز  موقع�ه 
أن�ه كان ُيع�د الرشي�ان الرئي�ي 
للعاصم�ة بغداد إضاف�ة إىل غريه 
من املحات )الحارات( والش�وارع 
واألزق�ة التي أهملت خال العقود 

األخ�رية«.
وأضاف العرداوي أن »الشناش�يل 
يف البيوت البغدادية الراثية تماثل 
اململوكية  البي�وت  )املرشبيات( يف 
أيًض�ا  وتماث�ل  القاه�رة..  يف 
)الرواش�ني( يف بي�وت مدينة جدة 

الراثية«.

تعد الشناشيل من الظواهر المألوفة في البيوت 
البغدادية التراثية ومن معالمها التراثية المميزة.. 

وهي الشرفات الخشبية المزخرفة المعلقة 
والمصطفة على الطريق العام، حيث توفر مظلّة 

يحتمي بها المشاة من شمس الصيف الحارة وأمطار 
الشتاء. ففي بيوت الميسورين تتحول الشناشيل 

إلى قطع فنية رائعة، وذلك لجمال نقوشها 
الخشبية التي تتخللها

 قطع زجاجية صغيرة ملونة.
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موظفو بلدية سوق الشيوخ يتظاهرون 
بسبب تسريب وثيقة استقدام !

املراقب العراقي/ متابعة...
تظاهر العرشات من موظفي بلدية س�وق الش�يوخ عىل خلفية ترسيب وثيقة اس�تقدام بحق موظفي الدائرة، 
مطالب�ن بترشي�ع قانون يحميهم.وقال مصدر محيل يف املحافظة، إن »موظفي بلدية س�وق الش�يوخ نظموا 
وقفة احتجاجية امام دائرتهم احتجاجا عىل ما تناقلته صفحات التواصل االجتماعي من نرش اسماء موظفي 
الدائ�رة«، مطالبن هيئة النزاهة »باالعت�ذار عن ترسيب كتب االس�تقدام«.وطالب املحتجون »بترشيع قانون 

يحمي املوظفن من التسقيط والتشهري بطرق غري قانونية عىل صفحات التواصل االجتماعي«.

عني

املراقب

املراقب العراقي/ متابعة...
يق�ول ق�ايض محكم�ة تحقي�ق 

الرصافة أحم�د مكطوف  »تنظر املحكمة 
الجرائم الناش�ئة عن ذل�ك القانون ومنها 
جريمة قيادة مركبة دون إجازة س�وق أو 
إجازة س�وق مس�حوبة أو ملغاة أو قيام 
مالك املركبة أو حائزها إذا سمح لشخص 
غري مجاز بالس�وق بقيادة تلك املركبة أو 
قيادة املركبة تحت تأثري مس�كر أو مخدر 
أو من احدث بالغري أذى جس�يما أو عاهة 
أو تس�بب يف م�وت ش�خص  مس�تديمة 
بس�بب قيادة املركبة دون مراعاة األنظمة 
والبيانات وتعليمات املرور أو بس�بب عدم 
تواف�ر رشوط املتان�ة واألم�ان كما عاقب 
القانون كل من أهان أو هدد أو اعتدى عىل 

رجل املرور أثناء تأدية واجبه«.
وأض�اف أن »الدع�اوى املعروض�ة أمامنا 
ه�ي الدع�وى املش�ار اليه�ا أع�اه طبقاً 
الح�كام امل�واد 23 -38-36-35-34-33 
من قان�ون املرور، أما األحكام التي تصدر 
فهي م�ن اختص�اص محكم�ة املوضوع 
وه�ي )محكمت�ي الجن�ح والجناي�ات(«، 
الفت�ا إىل أن »ح�وادث الس�ري كث�رية جداً 
وأكثر الحوادث التي تعرض تعود لسائقي  
)الدراجات النارية( أو )التكتك(«.ويتحدث 
القايض عن سري إجراءات الدعاوى، منوها 
بأن�ه »يف حالة وجود ش�خص متوىف أثناء 
الحادث فان الدعوى تنظر من قبل محكمة 
التحقي�ق، وبعد اكمال التحقيق تتم إحالة 
الدعوى اىل محكم�ة الجنايات للنظر فيها 
وفق�ا ألحكام املادة 36 من قانون املرور«.

وب�ن القايض احمد مكطوف أن »محكمة 
املوض�وع لها معايري خاصة عند اصدارها 
الحك�م معتم�دة ع�ىل املخط�ط امل�روري 

وال�ذي يك�ون الفيصل يف ذل�ك فضا عن 
املتعلقة بظ�روف الجريمة وظروف املتهم 
واملترضر من الجريمة وتنازل املشتكي أو 
املدعي بالحق الش�خيص وغالب�ًا ما تميل 
املحكم�ة إىل تخفي�ف االح�كام يف هك�ذا 
جرائم كونها جرائ�م غري عمدية«، منوها 
إىل أن�ه »يف ح�ال االع�راض ع�ىل تقري�ر 
املخط�ط امل�روري من قب�ل أي طرف من 
طريف الدعوى يتم الركون إىل انتخاب لجنة 
م�ن الخ�راء املختص�ن بذلك«.وعن دور 

االدعاء العام يف املحكمة يش�ري إىل أنه هو 
»دور هام حيث أن االدعاء العام يحرض يف 
مراحل التحقي�ق كافة ويراقب مرشوعية 
الق�رارات ويف حال عدم القناعة بالقرارات 
املتخذة يقوم االدعاء العام بممارسة دوره 
يف الطعن بالقرارات الصادرة امام محكمة 
الجنايات بصفتها التمييزية طبقاً ألحكام 
القانون«.فيما يقول قايض محكمة جنح 
البياع عيل ناهض ردا عن سؤال بالدعاوى 
املتعلقة بحوادث الس�ري املعروضة واملادة 

املتعلق�ة بذل�ك والعقوبة الت�ي تصدر من 
محكمتكم هي الدعاوى املتعلقة بالجرائم 
املنص�وص عليها بقانون امل�رور رقم )8( 
لسنة 2019 وتشمل حوادث سري املركبات 
والدراجات وعدم مراع�اة تعليمات املرور 
بتنظي�م  الخاص�ة  والبيان�ات  واالنظم�ة 
الس�ري بالط�رق والش�وارع وبش�كل عام 
وبخص�وص امل�ادة القانوني�ة املنطبق�ة 
عىل دع�اوى املرور هي امل�واد من )32 اىل 
35( م�ن قان�ون ادارة امل�رور، الفتا إىل أن 

»العقوبة املفروضة تكون حسب جسامة 
الفع�ل املرتكب ما بن الحبس الذي ال تقل 
مدت�ه عن ش�هر واحد وال تزي�د بأي حال 
عن ث�اث س�نوات وكذلك بغرام�ة ال تقل 
ع�ن مئة الف دين�ار وال تزيد ع�ىل املليون 
دينار أوبكلتا العقوبتن وكما ذكرت تكون 
العقوبة حس�ب جسامة الفعل ويرك ذلك 

لسلطة املحكمة التقديرية«.
وأض�اف الق�ايض أن�ه »ال توج�د فئ�ة أو 
أعمار محددة تس�بب حوادث السري كون 
هذه الحوادث تحصل بس�بب عدم االلتزام 
والتعليم�ات  والط�رق  امل�رور  بقان�ون 
واالنظم�ة الخاص�ة بذل�ك كم�ا أوضحنا 
س�ابقاً«، مش�ريا إىل أن »ح�وادث الس�ري 
تعت�ر م�ن الجرائ�م غ�ري العمدي�ة ف�أن 
ظ�روف ارتكابه�ا تك�ون ه�ي املعيار عن 
إص�دار املحكمة لحكمها بالعقوبة إضافة 
إىل ظ�روف املته�م ومدى جس�امة الرضر 
الناتج ع�ن الحادث«.وتاب�ع أن »محكمة 
الجن�ح تختص بنظر الجرائ�م التي تعتر 
وم�ن حي�ث جس�امتها م�ن املخالف�ات 
والجن�ح فيما تحال الدع�اوى اىل محكمة 
الجناي�ات املختص�ة يف ح�ال كان هنال�ك 
ش�خص ق�د ت�وىف يف الح�ادث«، مبينا أن 
»االدع�اء الع�ام ل�ه دور مه�م يف تدقي�ق 
الدع�اوى قبل احالته�ا اىل محكمة الجنح 
كم�ا له صاحي�ة تمييز ق�رار االحالة من 
السيد قايض التحقيق إذا وجد هنالك خطأ 
قانوني�ا أو نقصا يف االج�راءات القانونية 
، كم�ا له الحق بمناقش�ة الخصوص أمام 
محكمة الجن�ح وأثناء املحاكمة وله ايضاً 
صاحي�ة الطع�ن يف االح�كام والق�رارات 
الص�ادرة عن محكمة الجنح وبعد حس�م 

الدعوى«.  

»فيس بوك« أهم مصادر استقاء 
األخبار للمواطنين !

»اإلذكاء المجتمعي« هل 
يقضي على نشر الشائعات ؟

املراقب العراقي/ متابعة...
تعد الشائعات من أخطر األسلحة التي تلجأ إليها الجهات املعادية 
والس�يما »في�س ب�وك« الذي يع�د أهم مص�ادر اس�تقاء األخبار 
للمواطن�ن لذلك ح�دَّدت وزارة الداخلية، ثاث فئات تعمل بش�كل 
دائم عىل نرش الش�ائعات التي تؤثر يف سمعة البلد وأبنائه، مؤكدة 
العمل عىل مرشوع »اإلذكاء املجتمعي«.وقال مدير قس�م مكافحة 
الشائعات يف الوزارة العميد نراس محمد عيل يف بيان أطلعت عليه 
)املراقب العراقي( إن “الش�ائعات تطورت يف اآلونة األخرية بسبب 
االس�تخدام الس�لبي ملواقع التواص�ل وكثرتها، األم�ر الذي أدى إىل 
وجود أرض خصبة النتشارها السيما يف مواقع التواصل”.وأضاف 
عيل، أن “القس�م س�بق أن اج�رى اس�تبياناً ملعرفة أه�م مصادر 
استقاء األخبار للمواطنن، فظهر بأنَّ موقع )فيس بوك( هو أكثر 
املواقع الت�ي يقصدها املواطن�ون من جمي�ع الرشائح”.وأوضح، 
أن “القس�م يعمل عىل محورين ملكافحة الش�ائعات التي تؤدي إىل 
زعزع�ة وتفرقة املجتم�ع؛ األول توعوي من خال عقد ورش عمل 
واملش�اركة م�ع منظم�ات املجتمع املدن�ي التي تعن�ى بالتقنيات 
الرقمي�ة ومحارب�ة الش�ائعات من خ�ال توعية املجتم�ع ورفع 
وع�ي وثقافة املواطن التي هي خري مص�د ومعالج لهذه الظاهرة 
م�ن خ�ال التمحيص والتدقي�ق باألخبار وتناولها ومن�ع تداولها 
م�ن دون دراية به�ذا املوضوع”.وتابع ع�يل أن “املحور الثاني هو 
اإلجرائي بالقيام برصد الش�ائعات وتحليلها والتنسيق مع الجهة 
الت�ي تخصه�ا الش�ائعات لغ�رض أخ�ذ ترصيح أو خ�ر حقيقي 
للموضوع الذي أثريت عليه وكش�ف الغموض كونه أحد األساليب 
واألس�س التي تؤدي إىل رسيان الش�ائعة”.لكن هناك س�ؤال مهم 
وهو هل يس�تطيع مرشوع »االذكاء املجتمعي«  القضاء عىل نرش 

املراقب العراقي/ متابعة...الشائعات ؟
يف إج�راء حكومي متأخر أكد األمن العام ملجلس ال�وزراء، حميد نعيم الغزي، 
عىل أهمية االس�تعانة بالرشكات الرصينة واملتخصصة بالجانب اآلثاري أثناء 
عمليات املبارشة بإنش�اء البنى التحتية ملرشوع تطوير مدينة أور يف ُمحافظة 
ذي ق�ار، منبه�ا اىل رضورة الحف�اظ عىل الّس�ْمِت الحضاري ال�ذي تتمّتع به 
ه�ذه املدين�ة التاريخية كنافذة جديدة للس�ياحة يف العراق.وذك�ر بيان ألمانة 
مجلس ال�وزراء اطلعت عليه )املراقب العراقي( ان التأكيد جاء خال ترؤس�ه 
االجتماع الس�ادس للجنة األمر الديواني )38 لسنة 2021(، الخاص بمناقشة 
املاحظات النهائية للتصميم األس�اس للمدينة واملناطق املحيطة بها، حيث تم 
الحدي�ث عن بلورة األفكار والخطط مل�رشوع تطوير مدينة أور األثرية وإعداد 
الكش�وفات والُكلَ�ف الازمة إلنجازه. وأش�ار األمن العام،بحس�ب البيان، إىل 

أّن الحكوم�ة َرّك�زت -ضمن توجهاتها -ع�ىل فتح نافذة جديدة للس�ياحة يف 
العراق، من خ�ال إحياء مدينة أور األثرية، التي باتت مقصًدا مهما للمهتمن 
والس�ائحن يف العالم، إذ سيسهم ذلك يف تحقيق مردودات تنموية واقتصادية، 
فض�ًا عن خلق ف�رص اس�تثمارية كبرية.وتابع :وخلص االجتم�اع إىل جملة 
م�ن التوصيات أبرزها: اس�تكمال املتطلبات الخاصة بتس�ييج محيط املدينة، 
واس�تكمال مشاريع ش�بكات املاء واملجاري والكهرباء  والطرق، بإإلضافة إىل 
تحديد طبيعة املش�اريع املمكن إقامتها يف املناط�ق املحيطة، رشيطة الحفاظ 
ع�ىل الطابع التاريخ�ي الذي يتوافق م�ع طبيعة املعالم املوج�ودة أثناء وضع 
التصامي�م، إىل جان�ب وض�ع رؤيا واضح�ة بش�أن إمكانية إج�راء تطويرات 
مس�تقبلية للمدينة كما تم التأكيد عىل استكمال املاحظات النهائية للتصميم 
خ�ال مدة أقصاها يومان؛ ليتم رفعها إىل صن�دوق إعمار ذي قار، ومن َثمَّ إىل 

وزارة التخطي�ط.  الس�ؤال هو اين كان�ت الحكومة قبل هذا فع�ىل الرغم مّما 
يمتلكُه العراق من معالم ومقّومات س���ياحية حقيقية كثرية ومتنوّعة ) من 
معالم دينية وآثار حضارية وتاريخية ومواقع ترفيهية ( تزّخر بها محافظات 
ومناط�ق الع�راق املختلفة , االّ اّن قطاع الس���ياحة يف الع�راق ما يزال يعاني 
م�ن اإلهمال وعدم االهتمام ضمن س��ياس���ات الدول�ة العامة التي ما تزال 
ترّكز عىل االس���تمرار يف اعتمادها عىل قط�اع النفط الخام والعوائد النفطية 
م�ن ص�ادرات النفط , حتى أصبح ه�ذا االعتماد يجري عىل حس���اب تنمية 
وتطوير بقّية القطاعات االقتصادية , كالصناعة والزراعة والس���ياحة التي 
يمتل�ك من مواردها الع�راق الكثري من الطاقات واإلمكان�ات املتاحة والكامنة 
الت�ي تنتظر االس���تثمار والتطوير بس���بب غياب التخطيط وس��ياس�ات 

التنويع االقتصادي ملصادر الدخل والثروة .

إجراء حكومي متأخر...فتح نافذة جديدة للسياحة في العراق !

املراقب العراقي/ متابعة... 
أك�د مدي�ر صح�ة نين�وى “ف�اح الطائ�ي” يف 
ترصي�ح تابعت�ه )املراقب العراق�ي (: أن مدينة 
املوصل تع�د أكثر املحافظ�ات العراقية ترديا يف 
واقعها الصح�ي، إذ لم تش�هد املدينة إعمار أي 
مستشفى رئيس فيها عىل الرغم من مرور أكثر 
من 3 س�نوات عىل انتهاء العمليات العسكرية، 
بذل�ت  نين�وى  صح�ة  دائ�رة  أن  ع�ن  فض�ا 
مجهودا كبريا ألجل الس�ماح لألطب�اء املقيمن 
خ�ارج املوص�ل بالعودة إليها ملب�ارشة العمل يف 
املستشفيات، إال أن جميع املخاطبات مع وزارة 
الصحة واملحافظة لم تأت بيشء. الطائي أوضح 
أن التدخ�ات السياس�ية يف عم�ل دائ�رة صحة 
نينوى فضا عن املحس�وبية والوس�اطات أدت 
إىل أن يظل األطباء بكردستان يف إجازة مفتوحة 
مع حاج�ة املوصل امللحة لعودتهم.املحس�وبية 
والوس�اطات أدت إىل أن يظل األطباء بكردستان 
يف إج�ازة مفتوح�ة م�ع حاجة املوص�ل امللحة 
لعودته�م م�ن جهته كش�ف أحد أطب�اء مدينة 
املوصل إن مستشفيات املوصل تعاني من نقص 
كبري يف الكوادر الطبية. وعزا الطبيب الذي فضل 
عدم الكش�ف عن هويته – خوف�ا من عقوبات 
إداري�ة –، أن كث�ريا من أطب�اء محافظة نينوى 

يقيم�ون يف م�دن ش�مال العراق )كردس�تان(، 
ونتيجة لف�رض حظر التجوال ومنع التنقل بن 
امل�دن، ف�إن املوصل خرست كثريا م�ن كوادرها 
الطبي�ة املقيم�ة هناك، م�ا زاد م�ن العبء عىل 
وكش�ف  املدين�ة.  داخ�ل  املتواجدي�ن  األطب�اء 
الطبيب املختص بالتخدير عن أن الضغط الكبري 
ع�ىل األطب�اء وارتداءه�م املاب�س والتجهيزات 
الوقائي�ة لف�رات طويلة يجعله�م يتغافلون يف 
بع�ض األحي�ان عن إجراءات الس�امة بس�بب 
حرارة الجو ودمار مستش�فيات املوصل وبناها 

التحتي�ة من أجهزة تريد وتكييف، وبالتايل فإن 
أي تفريط بإجراءات الس�امة يع�رض األطباء 
ملخاط�ر محدقة لإلصاب�ة بالف�ريوس الذي قد 
تكون نتيجته الوفاة. واوضح طبيب التخدير أن 
محافظ�ة نينوى تض�م 60 طبيب تخدير فقط، 
إال أن املتواجدي�ن فعلي�ا ال يزيد ع�ن 40 طبيبا، 
أما اآلخرون فيقيمون يف محافظات كردس�تان، 
وبالت�ايل ش�هدت املوص�ل إصابة بع�ض اطباء 
التخدير بالفريوس نتيج�ة الضغط الكبري الذي 

يكابدونه، بحسب تعبريه. 

بسبب التدخالت السياسية والوساطات..

أطباء نينوى باقون في كردستان !

نتيجة للسرعة والقيادة غير النظامية ..

الدراجات النارية والتكتك األكثر تسببا 
بحوادث المرور في بغداد

العراق يفقد 100 ألف دونم 
من األراضي الزراعية سنويًا

»الجزرة« سد تركي جديد 
أخطر من أليسو على العراق!

املراقب العراقي / متابعة ...
 أصبح العراق يفقد 100 ألف دونم سنويا من األرايض 
الزراعي�ة الت�ي اصبحت تتج�ه نحو التصحر بس�بب 
تح�ول أغلب املس�احات الخرضاء اىل م�والت ومناطق 
س�كنية.وقال عضو لجن�ة الزراعة الرملانية الس�ابق 
ع�يل البدي�ري يف ترصيح تابعت�ه )املراق�ب العراقي(، 
إن “الس�بب الرئي�س وراء ارتفاع درج�ات الحرارة يف 
الع�راق هو عملي�ة تجريف املناطق الخ�رضاء يف عدة 
محافظ�ات بالعراق”، مبين�ا أن “درج�ات الحرارة يف 
البلدان التي تحيط بالعراق تختلف عن درجات الحرارة 
في�ه .وأضاف، أن “أغلب املس�احات الخرضاء تحولت 
اىل موالت ومناطق س�كنية”، مش�ريا اىل أن “100 ألف 
دونم من األرايض الزراعية واملساحات الخرضاء تتجه 
نحو التصحر س�نويا”.وتابع البديري، أن “املساحات 
الخ�رضاء الت�ي تتح�ول اىل أراض صحراوية تس�اعد 
ع�ىل ارتفاع درجات الحرارة”، الفتا اىل أن “أكثر مدينة 
تعرض�ت لعملي�ة تجري�ف البس�اتن يف الع�راق ه�ي 
بغداد”.وتفش�ت ظاه�رة تحوي�ل األرايض الزراعي اىل 
مناطق س�كنية يف عموم املحافظات ما ش�كل تهديداً 
للمساحات الخرضاء وعشوائية يف البناء والضغط عىل 

البنى التحتية للخدمات.

املراقب العراقي/متابعة...
بعد أن تم بناء س�د أليس�و وأصبحت اإلطاقات املائية 
م�ن تركيا قليل�ة جدا وتن�ذر بالجفاف ح�ذرت وزارة 
امل�وارد املائية، من نوايا تركية إلنش�اء س�د جديد عىل 
نهر دجلة س�يكون أخطر عىل العراق من س�د أليسوا 
أطلق عليه اس�م »الجزرة«  .مدير ع�ام الهيئة العامة 
للس�دود والخزانات يف وزارة املوارد املائية كاظم سهر 
ق�ال يف ترصيح تابعته )املراقب العراقي(: إن »الجانب 
الركي يعتزم تنفيذ مرشوع سد الجزرة عىل نهر دجلة 
وه�ذا املرشوع نحن نتخوف من�ه أكثر من تخوفنا من 
سد أليسو، األخري سد لتوليد الطاقة ويتم إطاق مياهه 
بن فرة وأخرى بينما س�د الج�زرة إروائي«.وأضاف، 
أن »الطبيعة االروائية لس�د الجزرة تش�كل خطراً ألنه 
س�يحتجز حصة العراق القليلة من املياه اذا تم تنفيذه 
دون االتف�اق بن الجانبن الركي والعراقي«.وتابع أن 
»االتفاقات العراقية - الركية بموجب مذكرة التفاهم 
الثنائية ما زالت قائمة ومعمول بها ويف ش�هر حزيران 
امل�ايض قام وفد من ال�وزارة بزيارة انق�رة والحصول 
ع�ىل نتائج طيبة اس�تثمرت يف الصي�ف املايض«.وأكد 
أن »الجان�ب الرك�ي كان يبح�ث عن ممولن إلنش�اء 
س�د الجزرة وطمأنوا الوزارة بأن�ه لن يؤثر عىل حصة 
العراق ونحن رصاحًة نتخوف ألن الوعود يف السياسة ال 
تطبق دائما«.وتابع أن »الطريق ليس مس�دودا وهناك 
مباحثات واتصاالت عراقية - تركية تشدد عىل وجوب 
الحفاظ عىل حصص العراق«.البد من القول ان العراق 
لديه الكثري من وسائل الضغط التي يمكن استخدامها 
يف املباحثات مع تركيا والس�يما الجانب التجاري لكن 
الغريب إنها لم تستخدمها يف جميع املباحثات السابقة 
بش�ان املياه ولم تكش�ف الحكومة طوال املدة املاضية 

عن عدم استخدام هذه الورقة عىل من اهميتها.

تعد الدراجات النارية والتكتك هي التي تسبب الحوادث المرورية 
في العاصمة بغداد بسبب السرعة والقيادة غير النظامية وتختص 
محكمتا التحقيق والجنح في بغداد والمحافظات بقضايا حوادث 

السير والتي تشكلت بموجب المادة 31 من قانون المرور رقم 
8 لسنة 2019 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4550 في 

2019/8/5 النافذ بعد مضي 60 يوماً من تاريخ نشره.
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ذكرت تقارير علمية أن دراسة ملجموعة علماء من 
املدرس�ة الطبية يف جامعة جورج واش�نطن، دلت 
ع�ى أن النوم ملدة تزي�د عن 6.5 س�اعات يف الليلة 
قد يس�اهم يف تده�ور الق�درات اإلدراكية.وأجرت 
املجموعة، دراس�ة ش�ارك فيها مائة ش�خص من 
كبار الس�ن أعماره�م ب�ن 75 و 80 عاما. وراقب 
املتخصصون حالتهم ملدة خمس سنوات.ويف بداية 
التجربة، لم يكن لدى 88 شخصا منهم أي عالمات 
للخ�رف، بينما أظهر املش�اركون ال�� 12 اآلخرون 
ضعفا إدراكيا متفاوت الخطورة.وخالل الدراس�ة، 
ت�م قياس مدة وج�ودة النوم عى ف�رات من 6-4 
ليال باس�تخدام تخطيط كهربائ�ي للدماغ، وخالل 
ذلك نام املش�اركون مع قطب كهربائي خاص عى 
جباههم.باإلضاف�ة إىل ذلك، أخذ الخرباء يف االعتبار 
عوام�ل أخرى مثل العمر والوراثة ووجود رواس�ب 
م�ن بروت�ن ت�او، وبيت�ا أميلويد املرتب�ط ب مرض 
الزهايمر.ونتيج�ة لذل�ك، تمكنوا من اكتش�اف أن 
الن�وم منخف�ض الجودة ال�ذي يدوم أق�ل من 4.5 
س�اعات وأكث�ر م�ن 6.5 س�اعة، له تأثري س�لبي 
ع�ى الوظائف اإلدراكي�ة لإلنس�ان.ودرس العلماء 
بش�كل متكرر اآلثار السلبية لقلة النوم عى القدرة 
العقلية، لكن أس�باب اآلثار الض�ارة لفرط النوم ال 

تزال غري مفهومة تماما.

ماهي أضرار النوم أكثر من 6 ساعات ؟

وجد فريق من العلماء بقي�ادة جامعة فيكتوريا يف ويلينغتون بنيوزيلندا، أن 
آث�ار تلك االوراق مضادة لاللتهاب�ات القوية مثل تلك املوجودة يف األدوية التي 
ال تس�تلزم وصفة طبية، كما أن لديها القدرة عى عالج الرسطان 
واألم�راض التنكس�ية العصبية والس�كري وأم�راض القلب 

واألوعية الدموية وكذلك »كوفيد-19«.
ومنذ مئات الس�نن، استخدم سكان ساموا، وهي 
جزي�رة يف جنوب املحي�ط الهادئ، أوراق 
مجموع�ة  لع�الج  مات�االيف  ش�جرة 
متنوع�ة م�ن األم�راض املرتبط�ة 
بااللتهاب�ات، ولك�ن العلم�اء اآلن 
ألقوا نظرة أعم�ق لفهم كيفية عمل 

العالج بشكل أفضل.
وج�دت  زمالئه�ا،  جان�ب  وإىل 
سيسيي موليماو ساماسوني، 
معدة الدراس�ة ومديرة قسم 
النبات�ات وتقني�ات م�ا بعد 
البحث  الحصاد يف منظم�ة 
العلمي يف ساموا، أن النبات 
عبارة ع�ن مخلب للحديد، 
يرتب�ط  أن�ه  يعن�ي  م�ا 

بسهولة بالحديد.
وقال�ت موليم�او ساماس�وني 
يف بي�ان إن »ماتااليف يس�تخدم 
لع�الج  س�اموا  يف  بطريقت�ن 
األمراض املنس�وبة إىل األشباح ولعالج أشكال 

مختلفة من االلتهابات«.
وق�د يكون ملخالب الحديد أيضا القدرة عى عالج الحمل الزائد للحديد من 
عمليات نقل الدم، وُحدد أيضا كعوامل محتملة ضد األمراض الشائعة مثل 
الرسطان واألمراض التنكس�ية العصبية وأمراض القلب واألوعية الدموية 

والسكري، وفقا للباحثن.
ولوحظ يف الدراس�ة أيضا اثنان من املركبات النش�طة بيولوجيا األولية يف 

ماتااليف: الروتن والنيكوتيفلورين.

أوراق إحدى األشجار تثبت فعاليتها 
في عالج الحمى واأللم 

ألمانيا ترصد بؤرة ثالثة
 ألنفلوانزا الطيور

عدم انتظام ضغط الدم الليلي 
مرتبط بمخاطر صحية

أعلن�ت الس�لطات األملانية، أمس 
تفش�ياً  أنه�ا رص�دت  الثالث�اء، 
لفريوس أنفلوانزا الطيور )أتش5 
أن1( يف مزرع�ة أخ�رى بش�مال 
رشق البالد.وقالت وزارة الزراعة 
والبيئ�ة االملانية إن�ه تأكد وجود 
يف  صغ�رية  مزرع�ة  يف  امل�رض 
هوهنكريتش�ن بوالية مكلنبورج 
فوربومرن. وتابعت أن هذه ثالث 
الوالية.وتنتق�ل  حال�ة تف�ش يف 
أنفلوان�زا الطيور ع�ادة من دولة 
إىل أخرى عن طريق الطيور الربية 
املهاج�رة، وه�ي تنترش بش�كل 

رسيع يف أوروبا مما أثار مخاوف 
يف قطاع الدواجن بعد تفش سابق 
أدى إىل إعدام عرشات املالين من 
الطيور وفرض قيود عى التجارة 
 27 يف  أملاني�ا  الدولية.ورص�دت 
ترشي�ن األول امل�رض يف مزرع�ة 
أوز بشمال البالد. وقالت املنظمة 
العاملية لصح�ة الحيوان، اإلثنن، 
إن بولندا رصدت فريوس إنفلونزا 
رسي�ع  إن1(  )إت�ش5  الطي�ور 
الع�دوى يف عدة م�زارع للدواجن 
يصل إجمايل عدد الطيور فيها إىل 

نحو 650 ألفا.

كش�ف تحلي�ل جدي�د ل�زوج م�ن املجرات 
يف فج�ر التاري�خ، أن املاء تواج�د يف الكون 
بع�د 780 مليون س�نة فقط م�ن االنفجار 
العظي�م، عندما بل�غ الك�ون 5% فقط من 

عمره الحايل.

وع�ى الرغم من أن العن�ارص الثقيلة كانت 
ال ت�زال نادرة نس�بيا، لم يضي�ع الوقت يف 

تكوين الجزيئات.
وكانت املجرات، عى األقل كما نراها بعد أن 
قط�ع ضوءها 12.88 مليار س�نة، يف طور 

االندماج معا يف مجرة   واحدة كبرية، تعرف 
مجتمعة باس�م SPT0311-58، وهي من 

بن أقدم املجرات املعروفة يف الكون.
ويعتق�د أن اضطراب�ات الجاذبي�ة الناتجة 
ع�ن تفاعالتها تؤدي إىل موجة من تش�كل 

النج�وم التي تس�تهلك كل الغ�از الجزيئي 
املت�اح. ولكن ما يزال هناك غاز كاف تمكن 
علماء الفلك من النظر إليه، والحصول عى 
إش�ارات طيفية تكشف عن وجود جزيئات 

معينة.

حذرت دراسة طبية، من احتمالية 
ارتب�اط ع�دم انتظام ضغ�ط الدم 
اللي�ي بعدد من املخاط�ر الصحية 
م�ن  تحت�اج  الت�ي  املس�تقبلية 

الشخص تحركا رسيعا.
وأوضحت الدراس�ة، أن العمل عى 
ضبط ذلك االرتفاع الليي ال يتطلب 
فق�ط تعدياًل يف أوقات تناول أدوية 
ارتف�اع ضغط الدم خالل اليوم، بل 
الس�بب، وإجراء  محاول�ة معرفة 
ع�دد م�ن الس�لوكيات العالجي�ة 
الت�ي  الدراس�ة  األخرى.ولفت�ت 
أجراها باحثون من جامعة »بيزا« 
بإيطالي�ا، إىل أن البالغن املصابن 
بمرض السكري الذين ال ينخفض 

ضغط الدم لديهم يف الليل، أو الذين 
يرتف�ع ضغط الدم لديه�م يف أثناء 
اللي�ل، هم أكثر عرض�ة للوفاة من 
أقرانهم الذين لديهم أنماط ضغط 

دم ليي عادية.
الطبيع�ي  م�ن  أن�ه  إىل  وأش�ارت 
حص�ول انخف�اض مق�دار ضغط 
ال�دم يف اللي�ل بنس�بة 10 إىل %20، 
مقارنًة بمقداره يف النهار، ويكون 
حصول ذل�ك االنخفاض يف كل من 
الضغط االنقب�ايض )الرقم األعى( 
)الرق�م  االنبس�اطي  والضغ�ط 
األدن�ى(، لك�ن عندم�ا ينخف�ض 
ضغط ال�دم فقط بنس�بة أقل من 

10% لياًل يعد هذا غري طبيعي.

ذك�رت دراس�ة جدي�دة أن أعم�ق زلزال اكتش�ف عى 
اإلط�الق، وقع عى عم�ق 467 مي�ال )751 كم( تحت 

اليابان قبل ست سنوات.
وحلل العلماء يف جامعة أريزونا البيانات التي جمعتها 
ش�بكة مقاييس الزالزل الياباني�ة يف مايو 2015 أثناء 
زل�زال أوغاس�اوارا.وبلغت أك�رب ه�زة يف الح�دث 7.9 
درج�ة عى مقياس ريخ�ر، وكان مركزها قبالة جزر 
بونن، واملعروفة أيضا باس�م جزر أوغاس�اوارا.ولكن 

سلس�لة من الهزات االرتدادية األقل ش�دة س�جلت يف 
أعماق الوش�اح الس�في لألرض، بما يف ذل�ك تلك التي 
وصل�ت إىل عم�ق 467 ميال، حي�ث اعتق�د العلماء أن 

الزالزل »غري مرجحة إن لم تكن مستحيلة« هناك.
وت�رب معظم ال�زالزل يف نطاق بض�ع عرشات من 
األمي�ال م�ن س�طح الكوك�ب، يف القرشة أو الوش�اح 
العل�وي. لك�ن ح�دث ع�ام 2015 س�جل صدمات يف 
الوشاح السفي حيث تزداد درجات الحرارة والضغوط 

بشدة لدرجة أن الصخور يمكن أن تنحني.
وأفادت التقاري�ر اإلخبارية التي نرشت يف ذلك الوقت، 
ب�أن الزلزال وصل إىل عم�ق 421 ميال )678 كم(، لكن 
التقدي�ر الجديد يمتد إىل هذا الح�د األقىص بمقدار 46 

ميال أخرى.
وقال دوغ�الس وينز، عالم الزالزل بجامعة واش�نطن 
يف س�انت لوي�س، والذي ل�م يكن جزءا من الدراس�ة، 
ل�«ناش�يونال جيوغرافيك«: »ه�ذا إىل حد بعيد أفضل 

دليل عى وقوع زلزال يف الوشاح السفي«.
ويف املقاب�ل، يق�ول بعض العلماء إنه ق�د تكون هناك 
حاج�ة إىل مزيد من البح�ث إلثبات أن الزل�زال أصاب 
بالفعل الجزء الس�في من الوشاح، ما يؤكد أنه أعمق 

زلزال عى اإلطالق.
ويمكن الش�عور بالزالزل العميقة، مثل أوغاساوارا يف 
عام 2015، عى مس�افة أبعد م�ن الزالزل بالقرب من 

السطح، لكنها نادرة جدا.

لألطفال.. جهاز دردشة جديد أكثر سحرا

تحليل جديد يكشف تواجد المياه في مجرة قديمة بعيدة من بدايات الكون

»Amazon Glow«  ه�و ن�وع جدي�د م�ن أجهزة 
الدردشة املرئية يشتمل عى جهاز عرض وكامريا 
وشاش�ة تعم�ل باللمس للس�ماح لألطفال بلعب 
األلع�اب مع أفراد األرسة البعيدي�ن. الجهاز أكثر 
س�حرا مم�ا تتوق�ع وأكث�ر مغامرة م�ن الجهاز 

اللوحي.
خالل السنوات األخرية، اعتادت أمازون عى طرح 
كل م�ا هو جديد ومميز يف عالم التقنيات املنزلية، 
لك�ن جه�از Glow الجدي�د حم�ل طابع�ا خاصا 

مقارنة بأجهزة اتصال الفيديو املنافسة.
وصمم�ت »أم�ازون« جهازه�ا الجدي�د ليك�ون 

مالئما لالستخدام من قبل األطفال بشكل خاص، 
ولجع�ل مكاملات الفيديو املطول�ة أقل ملال وأكثر 
Glow بعدس�ة  متع�ة بالنس�بة للطف�ل، إذ زّود 
خاصة ق�ادرة عى ع�رض األلعاب عى س�جادة 
خاصة بمقاس 19 بوص�ة تقريبا، وعليها يمكن 

للطفل التحكم باأللعاب أثناء املكاملة.
ويتمي�ز هذا الجهاز بنظ�ام رقابة أبوية مميز، إذ 
يمكن برمجت�ه ليكون قادرا عى االتصال بقائمة 
م�ن األجه�زة الت�ي يملكه�ا أش�خاص معينون، 
وهذه األجهزة هي حواسب لوحية تعمل بنظامي 

.  iOS أندرويد أو

وحص�ل Glow عى كامريا ويب وشاش�ة بمقاس 
8 بوص�ات و4 مايكروفون�ات مدمج�ة إلج�راء 
مكامل�ات الفيدي�و، فض�ال ع�ن مك�ربات صوت 
باس�تطاعة 10 واط تقريبا، كم�ا زود بربمجيات 

Amazon Kids Plus لتوفري األلعاب.
وتتضمن إح�دى ألعاب األلغاز قطًعا حقيقية من 
الحي�اة تس�مى Tangram Bits.  تق�وم برتيبها 
لتشكيل مخطط لحيوان وأشياء أخرى. إنه مزيج 
ممت�از بن الواقعية واالفراضية ويش�كل تحدًيا 

كبريًا لألطفال والكبار.
ويبدو Amazon Glow وكأن جزًءا من املس�تقبل 

قد وص�ل مبك�رًا. إنه مفه�وم أني�ق والكثري من 
امل�رح لالس�تخدام، ولك�ن قد يكون م�ن الصعب 
بيع�ه للعائ�الت الت�ي لديه�ا بالفع������ل نوع 
م�ن األجه�زة اللوحي�ة ألطفاله�ا. م�ن األفضل 
استخدامه يف مساحة مخصصة ألن����ها ليست 

محمولة جًدا.
وتع�رض »أم�ازون« جهازه�ا للبي�ع يف الواليات 
املتحدة حاليا بس�عر 300 دوالر تقريبا، ويحصل 
مالك�وه عى اش�راك مجاني ملدة س�نة بخدمات 
Amazon Kids Plus، وكفالة مجانية ملدة عامن، 

وكفالة استبدال مدتها سنة واحدة.

ميتسوبيشي تطرح رباعية
 دفع اقتصادية مميزة

ميتسوبييش  رشكة  كشفت 
الياباني�ة ع�����ن س�يارة 
الت�ي  الجدي�دة   Xpander
صممته�ا لتك�ون م�ن بن 
أكثر الس����يارات العائلية 
منافس������ة م�ن حي�ث 

املواصفات واألسعار.
وحمل�ت املركب�ة الجدي�دة 
العديد من التغريات مقارنة  
 Xpander بس������يارات 
إذ حصل�ت ع�ى  الس�ابقة 
هي�كل انس�يابي بتصمي�م 
أكث�ر عص����رية، وزودت 
بمصابيح وكشافات ضباب 
 ،LED تعمل بأحدث تقنيات
كم�ا ازداد ارتف�اع هيكله�ا 
 225 ليصب�ح  األرض  ع�ن 

ملم.
وجه�زت املركب�ة بعج�الت 
عريضة بمقاس 17 إنش�ا، 
وازداد طول هيكلها ليصبح 
4 أمتار و59 س�نتيمرا، أما 
قمرتها فأتت بثالثة صفوف 
من املقاعد التي تتس�ع ل� 6 

ركاب.
وحرصت ميتس�وبييش عى 
تجهيز هذه السيارة بأحدث 

الوس�ائط  متعددة  األنظمة 
»مالتي ميدي�ا« التي يمكن 
التحك�م بها عرب شاش�ات 
ملسية متطورة، كما زودتها 
بأنظم�ة ملنع االن�زالق عى 
واملنعطف�ات،  املنح�درات 
املقاع�د  لتدفئ�ة  وأنظم�ة 
وحساس�ات  املق�ود،  و 
للضوء واملطر، وحساس�ات 
أمامية  وكامريات  مسافات 

وخلفية.

يف  املركب�ة  وس�تطرح 
األس�واق العاملية بمحركات 
بس�عة  اقتصادي�ة  بنزي�ن 
1.5 ل�ر تولد عزم�ا يعادل 
105 أحصنة، وستع����مل 
املح�ركات م�ع علب رسعة 
أوتوماتيكي�ة أو ميكانيكية 
بخم�س رسع�����ات، أما 
أس�عاره����ا يف األس�واق 
اآلس�يوية فس�تكون نح�و 

16700 دوالر.

نيكون تسدل الستار عن كاميرتها الجديدة... 
تلتقط 20 صورة في الثانية

أعلنت رشك�ة »نيكون« عن إط�الق الكامريا متغرية 
العدسة Z9 الجديدة، التي تصلح للمحرفن والهواة 

عى حد سواء.
وأوضحت الرشكة اليابانية أن الكامريا الجديدة تأتي 
بدون عاك�س وتعتمد عى مستش�عر اإلطار الكامل 

بدقة 47.5 ميجابيكسل.
 8K وتتي�ح إمكانية تس�جيل مقاطع الفيدي�و بدقة

وبرسعة قصوى تصل إىل 120 صورة يف الثانية.
ويمك�ن للكام�ريا Z9 الجدي�دة التقاط م�ا يصل إىل 

ص�ورة  بتنس�يق يف 20  الثاني�ة 
RAW وبدق�ة 

الوض�وح الكاملة أو التقاط الحد األقىص البالغ 120 
صورة يف الثانية بدقة الوضوح 11 ميجابيكسل.

وق�د تخلت الرشك�ة اليابانية عن الغال�ق امليكانيكي 
بالكام�ل، واعتمدت ع�ى الغالق اإللكرون�ي، والذي 
يوف�ر رسعة غلق تص�ل إىل 32000/1 ثانية وأوقات 

مزامنة للفالش تصل إىل 2000/1 ثانية.
وتروج الرشكة الياباني�ة للكامريا الجديدة من خالل 
493 نقط�ة تركي�ز تلقائ�ي لتتبع العي�ون والوجوه 

والحيوانات والدراجات النارية.
ويتيح املستش�عر إمكانية تس�جيل مقاطع الفيديو 
 4K 8 وبرسعة 30 ص�ورة يف الثانية أو بدقةK بدق�ة

وبرسعة 120 صورة يف الثانية.
ومن املق�رر طرح تحديث جدي�د للربمجيات 
مس�تقبال إلتاحة تسجيل الفيديو بدقة 
8K وبرسع�ة 60 ص�ورة يف الثاني�ة 
N-RAW، ويتم  بتنس�يق نيك�ون 
الفوتوغرافي�ة  الص�ور  تخزي�ن 
ومقاط�ع الفيديو ع�ى بطاقتي 

. CFexpress  ذاكرة
وأش�ارت »نيك�ون« إىل أن محدد 
املنظر OLED يعمل بدقة وضوح 
وتوف�ر  بيكس�ل،  ملي�ون   3.69
 EN-EL18d البطاري�ة  ش�حنة 
الجديدة طاقة كهربائية اللتقاط 
740 صورة، ويمكن طي الشاشة 
لتس�هيل عملية التقاط الصور من 

الزوايا العالية أو املنخفضة.

دراسة تكشف عن أعمق زلزال على اإلطالق
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قال الحسين عليه السالم: اصبر على ما تَكَره فيما يُلِزُمَك 
الحق، واصبِر عّما تُِحبُّ فيما يدعوَك إليه الهوى.
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زوروا موقعنا عىل شبكة االنرتنت

بريدنا االلكرتوين

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(

07722299319
07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

صواع�ق ال�رق القاتلة أم�ر نادر الح�دوث إىل حد 
كبري، ولكن دراسة حديثة ذكرت أن تغري املناخ قد 
ي�ؤدي إىل غري ذلك.ويف الوقت الذي ُتعقد فيه القمة 
العاملي�ة للمناخ يف مدينة غالس�كو االس�كتلندية، 
أعل�ن علماء من جن�وب أفريقيا توصله�م إىل أداة 
يقول�ون إنها يمكن أن تس�اعد يف إنق�اذ األرواح يف 
ظل تزاي�د العواصف الرعدية املميتة،. ويس�تطيع 

ه�ذا االخرتاع تحدي�د ما إذا كان إنس�ان أو 
حي�وان س�قط ضحي�ة لصاعقة 

كهربائي�ة، فقط من خالل تحلي�ل »بصمة« الرق 
الباح�ث  العظمي.ويق�ول  الهي�كل  يف  املوج�ودة 
الرئييس يف الدراس�ة، الدكتور نيكوالس باتيش، من 
جامع�ة »ويتووتررسان�د«: »عادة م�ا يتم التعرف 
ع�ى الوف�اة الناتجة ع�ن التع�رض لصاعقة، من 
خ�الل العالمات الت�ي تكون موجودة ع�ى الجلد، 
أو تل�ف األعض�اء الداخلية، وهي أنس�جة ال تظل 

موجودة عندما يتحلل الجس�م«.ويوضح الدكتور 
بات�يش: »عملن�ا ه�و أول بح�ث يح�دد العالمات 
الفريدة لألرضار الناجمة عن الرق يف عمق الهيكل 
العظمي البرشي، ويس�مح لنا ذل�ك بالتعرف عى 

الرق عندما يتبقى العظم الجاف فقط«.
ويضيف: »قد يس�مح لنا ذلك بتحدي�د نوع الوفاة 
العرضية وع�دم الخلط بينها وبني ح�وادث القتل 
الت�ي تتع�رض لها حاالت ال يكون س�بب 
الوفاة فيه�ا واضحا، كما يس�مح لنا يف 

نفس الوقت بتش�كيل صورة أكثر اكتماال للوفيات 
الحقيقية الناتجة عن صواعق الرق«.

وتش�ري التقديرات إىل أن صواعق الرق تتس�بب يف 
مقتل نحو 24 ألف شخص سنويا. ومع ذلك، يقول 
الباحثون إن العدد قد يزيد بنحو 12% خالل العقود 

املقبلة.
ويف إط�ار تجارب، اس�تخدم الفري�ق صواعق برق 
صناعية قاموا بتعريضه�ا لقطع من العظام التي 

ترع بها أشخاص توفوا بأسباب طبيعية.

غطت أكوام من الرغوة البيضاء الس�امة مياه نهر يامونا يف عاصمة الهند 
نيودلهي.وعلل�ت س�لطات املدينة، هذه الظاهرة »بمي�اه الرصف الصحي 
الثقيل�ة والنفايات الصناعية«، التي تم ترصيفه�ا يف النهر من أعى املنبع 
األسبوع املايض.ومع أن الحادث لم يردع العديد من الهندوس عن الغطس 
يف مي�اه النه�ر املقدس لالحتفال بمهرجان »تش�هات بوغ�ا«، إال أن تلوث 
النه�ر أدى إىل تعطي�ل إم�دادات املي�اه لجزء م�ن املدينة، وفقا ملس�ؤولني 
محليني.وكان املس�ؤولون الهن�ود تعهدوا منذ فرتة طويل�ة بتنظيف نهر 

يامونا فيما الرغوة السامة عى سطحه أصبحت حدثا سنويا.

    قاسم العجرش 

حدث ستكون له 
ارتدادات عميقة!

 • مل�اذا لم تكن َصّفارات اإلنذار تعمل عندما تم اس�تهداف بيت 
الكاظمي يف املنطقة الخرضاء يف حني إن جهاز اإلنذار االمريكي 

يتفاعل مع أدنى حركة يف سماء العاصمة العراقية؟ 
• م�ن ه�و املس�تفيد م�ن اس�تهداف الع�راق وش�عبه وأمن�ه 

واستقراره وإرجاعه إىل دوامة الفوىض والفراغ السيايس؟
• هذا العم�ل اإلرهابي تطور خطري يهدد أم�ن البالد واملنطقة، 
فما هي العواقب الوخيمة له�ذا العمل االجرامي؟، وملاذا يف هذا 

التوقيت بالذات؟
• هل هي محاولة لخلط االوراق نظرا ملجيئها بعد يوم واحد عى 

الجريمة الواضحة بقتل املتظاهرين واالعتداء عليهم؟
ه�ذه أس�ئلة يفرضها واق�ع الحدث الكب�ري ال�ذي أعلنه رئيس 
مجلس الوزراء بنفسه يف وقت قريب من فجر يوم 2021/11/6 
م�ن عى شاش�ة الفضائي�ة العراقية، بعد س�ماع دوي انفجار 

مجهول يف املنطقة الخرضاء حيث يسكن رئيس الوزراء..
يكشف عدُم عمل جهاز اإلنذار األمريكي عن أن قصة استهداف 
منزل الس�يد الكاظم�ي معب�أة بالش�كوك، وأن القصة تحتاج 
اىل مزي�د من التفس�ري كي تصبح أكثر إقناع�ا، وإال وعى ضوء 
ع�دم عمل منظومة اليس رام األمريكي�ة املتطورة، والتي تعمل 
تلقائي�ا بمجرد اق�رتاب األهداف ملس�افة 5 كيلومرت، فإن منزل 
رئيس الوزراء ربما كان  مس�تهدفا من األمريكان أنفس�هم، يف 
محاولة خبيثة لخلط األوراق  ، وإرباك الشارع العراقي، لتمرير 

أجنداتهم املريبة..
وهكذا يتضح أن املستفيد من هكذا عملية هو الطرف األمريكي 
ال�ذي ضاق الوقت عليه كثريا، إذ لم يتبق أمامه إال ش�هران عى 
وج�وب رحي�ل قوات�ه املقاتلة من الع�راق وفقا لق�رار مجلس 
الن�واب العراقي، واالتفاق الذي أبرمت�ه الحكومة العراقية معه 

بضغط الشارع العراقي، ورضبات املقاومة العراقية.
أعتق�د أن انكش�اف اللعبة لجمي�ع العراقيني، وتفه�م قيادات 
الب�الد لحج�م املؤامرة الت�ي يواجهها الع�راق والت�ي ترمي اىل 
ج�ره لحظرية التطبيع مع الكي�ان الصهيوني يف نهاية املطاف، 
سيقلل كثريا من االحتماالت السلبية واآلثار السيئة لهذا الحدث 
االس�تثنائي، ال�ذي يهدف بالدرج�ة االس�اس اىل  التغطية عى 

جريمة قتل املتظاهرين بدم بارد.
لقد صدر أمر إنهاء االعتصام من  السفارة التي رصح سفريها 
املش�ؤوم قائالً ، عى األحزاب الفائزة امليض بتشكيل الحكومة ، 
حتى وإن لم تصادق املحكم�ة االتحادية عى نتائج االنتخابات 
امل�زورة . ما يعن�ي ضغطاً واضحاً من قبل الس�فارة االمريكية 
باعتماد النتائج الت�ي باركها بكل وقاحة مجلس األمن الدويل ، 

وأيضاً بضغط أمريكي واضح .
كالم قبل الس�الم: حدث س�تكون له ارتدادات عميقة والقضية 

واضحة.. وهو خنجر أمريكي بالظهر العراقي..!
سالم..

ألواح طينية ..

دراسة تحذر من تزايد صواعق البرق القاتلة 

تمكن منقذون يف باكس�تان من إنقاذ حياة دولفني 
مه�دد باالنقراض، بعدما ض�ّل طريقه من مأواه يف 
املياه العذبة إىل ممر مائي مزدحم.وضّل دولفني نهر 

السند األعمى الطريق من مأواه يف املياه العذبة إىل ممر 
لس�ند مائ�ي مزدحم، م�ا اضطر طاقم اإلنق�اذ إىل رفعه يف إقليم  ا

الواقع جنوب رشق البالد بعدما حارصوه بشباك.وقال مري أخرت حسني 
تالبور، مسؤول إدارة الحياة الرية باإلقليم، والتي أنقذت عرشة دالفني 
ه�ذا العام ثمانية منها الش�هر امل�ايض فقط: علين�ا أن نحاول ونطلق 
رساح�ه يف النه�ر يف أرسع وقت ممك�ن، مضيفا: عندم�ا نأخذ دولفينا 
أنقذن�اه إىل النهر، فعلينا توخي الحذر الش�ديد.وبنّي تالبور أن الحفاظ 
ع�ى جلد الدولفني رطبا وتعزيز انطباعه بأنه اليزال يف املاء، مع ضمان 
عدم دخول أي سائل إىل فتحة التنفس، مهمة حساسة. وتضطر الدالفني 
لهجر مواطنها بعدما حرصها النشاط البرشي، من بناء السدود من أجل 

يع  ر مش�ا
ال�ري إىل التلوث، يف 1200 

كيلومرت من نهر الس�ند أو نصف الحيز 
ال�ذي كانت يعيش فيه يف األس�اس.وألن هذه 

الثدييات عاش�ت ملاليني الس�نني يف املياه العكرة، 
وهي واحدة فقط من أربعة أنواع من كائنات املياه 

العذب�ة الباقية عى قيد الحي�اة، وأصبحت يف النهاية 
عمياء وتس�تخدم الصدى يف تحديد املوقع، أو ش�كل 
من أش�كال الس�ونار، م�ن أج�ل الحركة.ويمكن أن 
تنمو ه�ذه الدالفني حتى يصل طوله�ا إىل أكثر من 

مرتي�ن ويتجاوز وزنه�ا 100 كيلوغرام، وتحتاج 
إىل مي�اه بعمق مرت عى األق�ل للبقاء عى قيد 

الحياة.

في 
باكستان.. 
إنقاذ دولفين 
مهدد 
باالنقراض 

الفرن�يس  املعه�د  أجراه�ا  دراس�ة  أف�ادت 
للبح�وث البحرية »إيفريمري« ب�أن الرسدين 
يف البحر األبيض املتوس�ط تقلص يف السنوات 
األخرية بس�بب التغ�ريات البيئي�ة.ويف غضون 
10 س�نوات انخفض متوس�ط الط�ول من 15 
 30 م�ن  ال�وزن  ومتوس�ط  س�نتيمرتاً،   11 إىل 
إىل 10 غرام�ات، وفق�اً مل�ا أعلن�ه املعه�د أمس. 
وأش�ارت الدراس�ة إىل أن الرسدين ال�ذي يتجاوز 
عم�ره العام�ني لم يع�د موج�وداً اآلن يف منطقة 
البحر األبيض املتوسط.ويش�ري الباحثون، كأحد 

األس�باب، إىل انخف�اض بنس�بة 15 % يف وج�ود 
الطحالب الدقيقة، التي تستخدم غذاًء للرسدين.

سمك السردين يتقلص بسبب التأثير البيئي

رغوة سامة تغطي نهر يامونا في نيودلهي

بع�د 6 س�نوات م�ن العم�ل املتواص�ل، ط�ورت رشك�ة 
تكنولوجي�ا إيطالية )بيوروس�ول( طريقة مبتكرة قادرة 
عى تحميص حبوب القهوة باس�تخدام أش�عة الشمس.

ويق�ول دانييل توم�ي؛ وهو أحد مؤس�يس بيوروس�ول: 
»ت�رضب أش�عة الش�مس حب�وب القه�وة وتعم�ل عى 
تس�خينها إضاف�ة لله�واء املحي�ط به�ا مع تركي�ز أكر 
للحرارة عى الحبوب نفسها«.ويهدف مرشوع بيوروسول 
إىل تقليل تكلفة املحامص التي تعتمد عى درجات الحرارة 
العالية واس�تبدالها بعاكس صغري يعمل بطريقة يدوية، 
بحس�ب »يورونيوز«.ويوض�ح أنطوني�و دورب�ي؛ وه�و 
رشيك مؤس�س مختص بالهندس�ة اإللكرتوني�ة: »نحن 
ال نس�تخدم الوق�ود األحفوري، مثل الغ�از والكهرباء بل 
نستخدم طاقة شمسية مبارشة ترتكز عى حبوب القهوة 
ويعادل ذل�ك صفر اس�تهالك للطاقة«.ويؤكد مؤسس�و 
بيوروس�ول أن هذه الطريق�ة بتحميص حب�وب القهوة 
س�توفر حوايل 400 كيلوغراما من ثاني أكس�يد الكربون 
ل�كل طن من القه�وة املحمصة عى الطريق�ة التقليدية.

تش�ري التقديرات إىل أّن معالجة 547 ألف طن من القهوة 
يف أمريكا الوسطى أنتجت ما يصل إىل 1.1 مليون طن من 
النفايات ولوثت ما يقارب 110 آالف مرت مكعب من املياه 

يومياً وفقا ملوقع األعمال املستدامة.

ع�ى مقربة من مدينة غرونوبل، يف جنوب رشق فرنس�ا، 
تق�ع في�ال كازام�ور ذات الهندس�ة املعماري�ة الفخم�ة 
املغاربية الطاب�ع، وهي تحفة ُصممت يف القرن التاس�ع 
املول�ع بالرشق، انتقل�ت من يد إىل ي�د، وأنقذتها مالكتها 
كريس�تيان غيش�ار م�ن الدم�ار، إذ انتزعت ع�ام 1986 
تصنيفه�ا معلماً تاريخياً، وعمل�ت مدى أربعة عقود عى 
ترميمه�ا، واضعة نصب عينيها »تحدياً مزدوجاً يتمثل يف 

إنقاذها وإحيائها من خالل اإلبداع«.
والحظ�ت املالكة الس�تينية امللّقبة »س�يدة كازامور« أن 
الفي�ال الواقع�ة منذ الع�ام 1855 ع�ى املنح�درات األوىل 
لسلسلة جبال الش�ارتروز يف سان مرتان لو فينو »كانت 
منذ البداية نابضة بالحياة«، وش�ّكلت »مكان�اً ثالثاً« أي 
نقطة التق�اء تجمع الناس. وتبدو في�ال كازامور مميزة 
ب�ني قريناتها من البيوت املجاورة يف هذه املنطقة الواقعة 
ما قبل جبال األل�ب، ومتأنقة بطابعها املعماري الرشقي 
القائم ع�ى مجموعات القناطر واألرابيس�ك واملرشبيات 
والنوافذ الضخم�ة ذات الزجاج املل�ون. وُنقل جزء كامل 
م�ن الواجه�ة الخش�بية، بطريق�ة م�ا إىل غرونوبل من 
الجن�اح الرتكي يف املعرض العامل�ي عام 1855، وهو يطل 
عى حديقة شتوية مرشقة مسقوفة، يبلغ طولها تسعة 

أمتار، مليئة بالتحف الرشقية.

عادت أطالل قرية كري قرسوكا عى سفوح جبال دهوك يف منطقة كردستان العراق للظهور، بعد 
انحسار مياه سد دهوك التي غمرتها قبل نحو 36 عاما وهّجرت أهلها. وتراجع منسوب السّد بشكل 

غري مس�بوق وفق مديره فرهاد محمد طاهر منذ مطلع أيلول/س�بتمر بس�بب الجفاف.وكشفت املياه 
بن�اء حجريا يرجح أن يكون مدرس�ة، فيما يبدو أنها كل ما تبقى م�ن قرية كانت تزخر بالحياة وزراعة 
العنب والتفاح والحنطة، يوما ما. 1وقال طاهر: انخفاض منس�وب مياه الس�د ألكثر من 7 أمتار مقارنة 
م�ع الع�ام املايض، الناجم عن الجف�اف أدى إىل ظهور بقايا هذه القرية مطلع س�بتمر املايض. وأضاف: 
يعتقد أن يكون هذا البناء منزال يشبه تصميمه شكل املدرسة وجدرانه محاطة باألصداف الجافة بسبب 
الجفاف.ويعتمد السّد عى مياه األمطار التي كانت قليلة هذا العام وفق طاهر، الذي قال إنه لم يسبق أن 
انخفض منس�وبه إىل هذا الحّد يف الس�نني املاضية إال ثالث مرات يف 1992 و1999 و2009، وأطلت مالمح 

كري قرسوكا من جديد حينها.

قض�ت محكم�ة االس�تئناف الس�نغافورية يف 
اللحظ�ات األخ�رية قبي�ل تنفيذ عقوب�ة إعدام 
ص�درت بحق مواط�ن مالي�زي مع�اق ذهنيا، 
بوق�ف تنفي�ذ الحك�م بع�د أن كان م�ن املقرر 
أن يت�م إعدام�ه بتهمة تهري�ب املخدرات.وقال 
الق�ايض أندرو فانج إنه لن يكون من املناس�ب 
امليض قدم�ا يف تنفيذ الحكم، حيث ثبتت إصابة 

املتهم املدع�و ناجانرتان دارمالينجام، بفريوس 
كورون�ا، وه�و تطور »غري متوق�ع إىل حد ما«، 
بحس�ب م�ا نقلت�ه وس�ائل اإلع�الم املحلية يف 
قاع�ة املحكم�ة.وكان م�ن املق�رر أن يس�تمع 
القايض إىل اس�تئناف من جانب محامي الدفاع 
ع�ن ناجانرتان، للطعن ع�ى رفض طلب املتهم 
بإج�راء مراجع�ة قضائي�ة لقضيت�ه بس�بب 

اإلعاق�ة التي يعان�ي منها.وينتظ�ر ناجانرتان 
/33 عاما/ تنفيذ حكم اإلعدام منذ أكثر من 10 
أعوام. وحظيت قضيت�ه باهتمام دويل يف األيام 
األخرية م�ع اقرتاب موعد إعدامه، حيث وجهت 
الحكوم�ة املاليزي�ة ورجل األعم�ال الريطاني 
ريتشارد برانس�ون وممثل االتحاد األوروبي يف 

سنغافورة، التماسات للعفو عنه.

إيطاليا تحّمص »البن« 
باستخدام أشعة الشمس

»كازامور«..تحفة معمارية 
مغربية تتألق بفرنسا 

الجفاف يكشف أطالل قرية 
عراقية في دهوك

بسبب كورونا.. محكمة سنغافورية توقف تنفيذ حكم إعدام 


