
المراقب العراقي/ أحمد محمد...
يف الس�اعات األوىل م�ن صب�اح ي�وم أم�س 
االثن�ن، وتزامن�ا م�ع ب�دء الع�ام ال�درايس 
الجدي�د توجهت »نرجس عقي�ل« الطالبة يف 
الص�ف الراب�ع االبتدائ�ي بمعي�ة والدتها اىل 
مدرس�تها، مرتدي�ة الزي امل�دريس الخاص، 
لل�روع بالدوام الرس�مي، حي�ث كان الهم 
األك�ر لنرج�س ه�و الحص�ول ع�ى الكتب 
واملستلزمات املدرسية املتعلقة بالقرطاسية 
والدفات�ر، لك�ن نرج�س »ُصدم�ت« بعدم�ا 

أخرته�ا إدارة املدرس�ة بع�دم توف�ر الكتب 
بسبب تأخر وزارة الرتبية بتزويدها!.

ويف الوق�ت ذات�ه، تق�ول وال�دة نرج�س، ل� 
»املراقب العراقي« إن مديرة املدرسة، خريتها 
ب�ن انتظ�ار اس�تالم الكت�ب بنس�خ جديدة 
حت�ى وص�ول الحص�ة املدرس�ية، أو تزويد 
ابنتها بنس�خ قديمة أو مستخدمة من العام 

املايض«. حسب قولها.
وتضيف أم نرجس، أنها »اضطرت اىل استالم 
النسخ القديمة واملستخدمة، بسبب خشيتها 

تأخ�ر وص�ول الكت�ب الجدي�دة اىل مدرس�ة 
ابنته�ا«، مبينة أنها »ترغ�ب بتدريس ابنتها 

مبكرا بالكتب املنهجية ملرحلتها الجديدة«.
وهذه املعاناة لم تش�مل »نرج�س« لوحدها 
وإنما كانت لس�ان حال جميع الطلبة الذين 
توجهوا يوم أمس اىل مدارس�هم للبدء بالعام 
ال�درايس، وفقا للموع�د الذي حددت�ه وزارة 

الرتبية.
وتأت�ي هذه املعاناة أيضا بع�د أيام قليلة من 
ترصيح ل�وزارة الرتبي�ة زعمت في�ه، إتمام 

جميع اس�تعداداتها للعام ال�درايس الجديد، 
واملس�تلزمات  الكت�ب  توف�ري  ذل�ك  يف  بم�ا 
املدرس�ية، بعد عن أعلنت قبل أكثر من شهر 
ع�ن التعاقد مع مطابع محلية لتوفري الكتب 

اىل املدارس العراقية.
وتزامنا مع تلك االزمة، أشارت وزارة الرتبية 
أنها رفعت الكتب املنهجية الدراسية )املؤلفة 
حديث�اً( بصيغة )Pdf( عى املوقع الرس�مي 
للمديرية العامة للمناهج والتي من املقرر أن 
ُتدرس خالل العام الدرايس الجديد، ليتس�نى 

للمعلمن واملدرس�ن والطلبة االس��ت�فادة 
منها !.

وتوج�ه أم�س االثن�ن، أكثر م�ن 11 مليون 
تلميذ وطالب يف بغداد واملحافظات لاللتحاق 
بمقاع�د الدراس�ة لب�دء ال�س�نة الدراس�ية 
الجديدة، الت�ي ت�ع�د األط��ول دواما، وذلك 
بعدم�ا قررت وزارة الرتبية اعتماد أربعة أيام 
يف االسبوع دواما حضوريا ويومن إلكرتونيا 

وإلغاء عطلة السبت.
تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
إرصار رئي�س الحكومة الح�ايل مصطفى 
الكاظم�ي عى الهرولة ه�و ووزراؤه نحو 
الري�اض، أث�ار موج�ة م�ن التس�اؤالت، 
حول أسباب السماح للس�عودية بالتوغل 
يف الع�راق ع�ن طريق من�ح اس�تثمارات 
لركاتها يف حقول الغاز والطاقة النظيفة 
واملياه والبرتوكيماويات, وتهميش الكوادر 
الوطني�ة ،فض�ال ع�ن الرب�ط الكهربائي 

ومشاريع أخرى ال جدوى اقتصادية منها، 
فهي بوابة جديدة للسيطرة عى االقتصاد 
العراقي بعد الرفض الش�عبي والس�يايس 
لالستثمارات الس�عودية ملالين الدوانم يف 

بادية االنبار .
م�ن األم�ور الخط�رية الت�ي تس�عى له�ا 
حكوم�ة الكاظم�ي ه�و  ف�رض رشك�ة 
أرامك�و كريك تجاري للع�راق من خالل 
منحها عقود استكش�اف واستثمار الغاز 

الح�ر يف الحق�ول الجدي�دة يف الصح�راء 
عراقي�ة  مح�اوالت  فهن�اك   , الغربي�ة 
وتحت ضغ�وط أمريكية إلع�ادة مروع 
اس�تثمارات الس�عودية يف بادي�ة االنبار , 
ما يثري ش�كوكا ومخاوف من تعرض أمن 
الب�الد اىل مخاط�ر بس�بب نواي�ا الرياض 
بإدخال عصاب�ات داعش يف تل�ك األرايض 
لتك�ون تهديدا مس�تمرا للعراقي�ن , وأما 
عى الصعيد االقتص�ادي فهناك محاوالت 

إلحياء مخطط رسق�ة حقل عكاز الغازي 
م�ع  وبالتع�اون  الس�عودية  قب�ل  م�ن 
االمريكان املاسكن لألرض، من أجل نهب 
الغاز,خاصة بعد جل�ب االمريكان معدات 

لهذا الغرض .
وق�ال وزي�ر النفط إحس�ان عب�د الجبار 
إن الع�راق يعت�زم التوقيع ع�ى عقود مع 
الس�عودية يف اس�تثمارات تق�در بعرات 
مليارات ال�دوالرات« بقطاع الطاقة واملياه 

والبرتوكيماويات.
وأض�اف عبد الجب�ار وه�و رئيس رشكة 
النف�ط الوطنية باإلضاف�ة إىل كونه وزيرا 
للنف�ط: أن »الع�راق يتف�اوض مع رشكة 
أرامكو عمالق إنتاج النفط عاملياً إلدخالها 
كري�ك يف عقود استكش�اف واس�تثمار 
الغاز الحر يف الحق�ول الجديدة بالصحراء 

الغربية«.
تفاصيل اوسع صفحة 3

»أرامكو« »تشاطر« العراقيين في اقتصادهم وتتوغل بـ»صمت« 

الطلبة بال كتب والتربية تبرر: الـ »بي دي أف« جاهز !

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
يف  س�اد  واملعل�م«  »الطال�ب  مش�هد 
كلي�ة الدف�اع الوطن�ي، عندم�ا ظه�ر 
الس�فري األمريكي »ماثي�و تولر« وهو 
يلق�ي مح�ارضة ع�ى مجموع�ة من 
القي�ادات العس�كرية، الت�ي رشح من 
خاللها »اس�رتاتيجية الواليات املتحدة 

األمريكية يف منطقة الرق األوسط«.
الت�ي  املالحظ�ات  م�ن  الرغ�م  وع�ى 
تثريه�ا العدي�د م�ن الق�وى الوطني�ة 
ح�ول تحركات »الس�فري« املش�بوهة 
إال أنه�ا لم تؤخ�ذ بنظر االعتب�ار لدى 
وزارة الدف�اع الت�ي س�ارعت اىل دعوة 
السفري إللقاء املحارضة عى جمع من 

القيادات العسكرية.
»اس�رتاتيجية أمريكا« عنوان يعر عن 
سياسية واشنطن يف »الرق األوسط« 
»القي�ادات  اىل  تمريره�ا  تري�د  الت�ي 
العس�كرية« لكي توضح لهم دورها يف 
العراق، بالرغم من الدعوات السياسية 
والش�عبية املطالب�ة بإخ�راج قواته�ا 

العسكرية.
وصوت مجلس النواب الس�ابق مطلع 

ع�ام »2020« ع�ى قرار نياب�ي من 5 
إجراءات يلزم الحكومة بإخراج القوات 
األمريكي�ة من الع�راق، بع�د الجريمة 
التي ارتكبها الطريان األمريكي باغتيال 
ق�ادة الن�رص - أب�و مه�دي املهن�دس 

والجنرال قاسم سليماني.
وتى ذلك املوقف من الرملان تظاهرات 
ش�عبية مليونية جابت شوارع العراق 
دعت اىل س�حب تل�ك الق�وات رداً عى 
الجريمة النكراء التي نفذت تحت جنح 
الظالم واس�تهدفت الس�يادة يف مطار 

بغداد الدويل.
مراقبون يف الش�أن الس�يايس انتقدوا 
صم�ت الحكوم�ة ووزارة الدفاع لعدم 
توضيحهم�ا لألس�باب الت�ي دفعتهما 
اىل دع�وة الس�فري إللق�اء مح�ارضة 
سياس�ية يف أكاديمية عس�كرية، فيما 
ربطوا موقف السفارة بمحاولة رصف 
األنظار عن مش�هد تزوي�ر االنتخابات 
الت�ي أعقبتها اعتصام�ات مفتوحة يف 

بغداد واملحافظات.
محم�ود  الس�يايس  املحل�ل  ويؤك�د 
الهاشمي يف ترصيح خص به »املراقب 
العراقي« أن »الجهة املرتبطة باملروع 

االمريكي بالعراق تحاول أن تجعل من 
التواجد والحضور االمريكي واقع حال 
رغ�م ق�رار مجل�س النواب والش�عب 

ب�رورة إخراج الق�وات االجنبية من 
البالد«.

وأوضح الهاشمي أن »الواليات املتحدة 

عمدت اىل افتعال سلس�لة أزمات منها 
محافظ�ة  يف  املدني�ن  ع�ى  الهج�وم 
دياىل واس�تضافة الس�فري االمريكي يف 

أكاديمية عسكرية تابعة لوزارة الدفاع 
اس�رتاتيجية  ع�ن  مح�ارضة  إللق�اء 
ل�رصف  األوس�ط  ال�رق  يف  أم�ريكا 
األنظ�ار عن رسق�ة أص�وات الناخبن 

والتزوير الذي شاب عملية االقرتاع«.
ولفت اىل أن »الس�فري االمريكي ماثيو 
تولر ليس له عالقة بالش�أن العسكري 
ال م�ن بعي�د وال م�ن قري�ب، ولك�ن 
عرضه بهذا الش�كل أمام االعالم ونر 
تغريدات�ه بش�أن االنتخاب�ات ته�دف 
إلث�ارة الرأي العام العراقي واس�تفزاز 
الش�عبي  والحش�د  املقاوم�ة  أنص�ار 

وجميع الشخصيات الوطنية«.
يف  الس�فري  »حض�ور  أن  اىل  وأش�ار 
لرس�م  يأت�ي  العس�كرية  الجامع�ة 
مشهد )أمريكي( يس�عى لدعم موقف 
الحكوم�ة الت�ي صنعته�ا واش�نطن، 
ومحاولة للرتس�يخ باالذهان أن نتائج 
االنتخاب�ات يجب تقبله�ا رغم التزوير 
وس�عة ردود الفع�ل للتظاه�رات التي 
بالحق�وق  مطالب�ة  قائم�ة  مازال�ت 

املروعة«.
م�ن جهت�ه يؤك�د املخت�ص بالش�أن 
األمن�ي عقيل الطائي أن »املؤسس�ات 

العس�كرية يجب أن تحتفظ بأرسارها 
تبتع�د  أن  يج�ب  كم�ا  وخططه�ا، 
ع�ن التدخ�الت وال تخض�ع لألمزج�ة 

السياسية«.
وق�ال الطائ�ي يف حدي�ث خ�ص ب�ه 
»املراقب العراقي« : »لم نسمع يوما أن 
س�فريا لدولة زار مقر قائد عس�كري، 
وألقى مح�ارضة سياس�ية أمام قادة 

عسكرين«.
ولفت اىل أن »تحرك الس�فري االمريكي 
بحرية جاء لرس�م السياسية القادمة، 
املقبل�ة  للحكوم�ة  ال�والء  ليضم�ن 
والقضاء عى أي محاولة من الش�عب 
أو الحش�د الش�عبي وبع�ض الق�ادة 
الرفاء بالتصدي للمخطط االمريكي 

القادم ».
األط�راف  م�ن  العدي�د  أن  اىل  يش�ار 
السياس�ية والش�عبية كان�ت قد أبدت 
رفضه�ا لتدخ�ل واش�نطن يف الش�أن 
السياس�ية  األصع�دة  ع�ى  العراق�ي 
واألمني�ة واالقتصادي�ة، اىل الحد الذي 
وصلت فيه املطالبات اىل طرد الس�فري 
وغل�ق الس�فارة الت�ي وصف�ت بأنها 

»وكر« للتجسس.

4في هذا العدد

الحشد الشعبي والمستقبل 
السياسي للعراق

الكيان الصهيوني يخشى »اجتياح« 
حزب اهلل لمستوطناته

5
االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

السفير األميركي »ينحر« أسس الدبلوماسية 
على عتبة السيادة العراقية

ُ
»تولر« يحاضر بـ»القادة«!
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المراقب العراقي/بغداد...
قررت وزارة الصحة العراقية، أمس االثنن، شمول الفئة العمرية من 

12 سنة فما فوق بلقاح فايزر املضاد لفايروس كورونا.
وأف�ادت ال�وزارة يف بيان تلقت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه ان » 
توصي�ات اللجن�ة العلمية االستش�ارية لرنامج التحص�ن املقرتنة 
بتوصي�ات منظمة الصحة العاملية التي اعتمدت إعطاء لقاح فايزر- 

بايونتك للفئة العمرية من 12 سنة فما فوق«.
وأض�اف انه »ألج�ل تقليل خطورة انتش�ار فريوس كورون�ا وزيادة 
املناعة املجتمعية الالزمة الحتواء جائحة كوفيد – 19، تقرر أن تكون 
الفئة العمرية املش�مولة بلقاح فايزر من عمر 12 سنة فما فوق عى 

أن تكون األولوية للفئات ذات االختطار ضمن هذه الفئات«.
وقبل أيام أعلنت الركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية 
التابعة لوزارة الصحة العراقية وصول ش�حنتن جديدتن من اللقاح 

املضاد لفريوس كورونا املستجد اىل البالد.

المراقب العراقي/بغداد...
َحّمَل عضو مجل�س النواب املنحل 
االثن�ن،  أم�س  التميم�ي،  ف�رات 
حكومة ترصيف االعم�ال الحالية 
“وزر” االحداث األخرية يف محافظة 

دياىل.
وقال التميم�ي يف ترصيح صحفي 
تابعته »املراق�ب العراقي« » ندعو 
ونح�ذر منذ أش�هر طويل�ة حيال 
مجري�ات امن دي�اىل وخطورته يف 
املش�هد االمني ورضورة ان يكون 
هناك تصحيح يف مس�اراته واجراء 
تغي�ريات تعط�ي مرون�ة عالية يف 
تنفيذ الخطط ومواجهة الخروقات 
لك�ن لألس�ف لم تت�م االس�تجابة 
لنج�د انفس�نا امام ازم�ات امنية 

متتالية وآخرها مجزرة الرشاد«.
وأض�اف ان »حكوم�ة الكاظم�ي 
تتحم�ل وزر االح�داث االخ�رية يف 
أن  مؤك�دا  وغريه�ا”،  املقدادي�ة 
“الحكوم�ة ل�م تع�ط اي اهتم�ام 
حقيق�ي ألم�ن دياىل بل ل�م يزرها 
رئي�س ال�وزراء وهو القائ�د العام 

للقوات املسلحة”.
قل�ب  يف  “دي�اىل  ان  اىل  واش�ار 
التحدي�ات االمني�ة ول�ن يس�تقر 
الع�راق إذا ما بق�ي ازيز الرصاص 
مناط�ق  بع�ض  س�ماء  يعل�و 
املحافظة”، مش�دداً عى »رضورة 
اع�ادة النظ�ر يف مل�ف ام�ن دياىل 
واجراء تغيريات تسهم يف تصحيح 

مساراته«.

المراقب العراقي/بغداد...
رفض تحال�ف الفتح، أمس االثن�ن، دعوات 
ح�ل الحش�د الش�عبي وتذويبه ع�ر دمجه 

بال�وزارات األمني�ة.
وقال القي�ادي يف التحالف، أحم�د الكناني يف 
ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي«، 
إن »الخروج من االش�تداد الس�يايس يتطلب 
حل األزمة وتكثيف الجه�ود وتقديم تنازالت 
م�ن قب�ل الكت�ل لغ�رض امل�ي بالعملي�ة 
السياس�ية، عى اعتبار أن الع�راق ال يتحمل 
املزيد من املش�كالت السياسية وتأثريها عى 

البالد«.

وطالب الكنان�ي، »الكتل السياس�ية الفائزة 
باالنتخاب�ات، ب�«اعط�اء تطمين�ات للقوى 
السياس�ية األخرى، ألن بعضه�ا تتحدث عن 
محاوالت حل أو دمج الحشد الشعبي، ونحن 

ال نريد الدخول بمشكالت جديدة«.
وتاب�ع »ع�ى الكت�ل السياس�ية الفائ�زة أن 
ُتعنى بمس�ؤوليتها وأهمي�ة الوضع وإعطاء 
تطمينات للكتل األخرى من أجل الحفاظ عى 
الوض�ع الحايل ونح�ن بأمس الحاج�ة لبقاء 
الحشد الشعبي، عى اعتبار أن الوضع األمني 
غ�ري مس�تقر يف الكثري من املناط�ق وآخرها 

الحادثة األخرية يف محافظة دياىل«.

المراقب العراقي/بغداد...
كاط�ع  الس�ابق  النائ�ب  أك�د 
أن  االثن�ن،  أم�س  الركاب�ي، 
قب�ل  م�ن  الطع�ون  مطابق�ة 
بنس�بة  االنتخاب�ات  مفوضي�ة 
100% تش�ابه االنتخاب�ات الت�ي 

يجريها املقبور صدام.
وقال الركابي يف ترصيح صحفي 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
»نتائج االنتخابات توصيف حريف 

للفساد الذي يرفضه الجميع«.

واوض�ح ان�ه »يف وق�ت الطاغية 
املقب�ور كانت نتائج االس�تفتاء 
والي�وم   %99.9 بنس�بة  بنع�م 
مفوضي�ة االنتخاب�ات تؤك�د ان 
نتائجه�ا مطابق�ة 100% فه�ي 

فعلت مالم يفعله الطاغية«.
يش�ار اىل ان املفوضي�ة كانت قد 
أعلنت عن رد الطعون يف عدد من 
املحافظات، فيما بينت ان نس�بة 
التطابق ب�ن العد والفرز الديوي 

مع اإللكرتوني كانت %100.
لقاح كورونا لِسنِّ »12« عامًا 

يدخل حيز التنفيذ

َمْن يتحمل »وزر« أحداث ديالى؟

برلماني سابق: مطابقة الطعون الفتح يرفض دعوات »تذويب« الحشد الشعبي
تشابه انتخابات »المقبور«
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المراقب العراقي/بغداد...
أك�د عضو تحال�ف الفتح، حامد املوس�وي، أمس االثن�ن، ان من الروط 

األساسية التي يجب توفرها برئيس الوزراء املقبل ان يكون قوياً.
وقال املوسوي، يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« انه »ال يهم ان 
كان رئي�س الوزراء من الكتلة الصدرية أو ائتالف دولة القانون، لكن األهم 
أن يتص�ف بالق�وة والش�خصية املوزونة وان ال تكون مح�ط أطماع الكرد 

والسنة للوصول إىل أهدافهم عى حساب بقية املكونات«.
واوض�ح أن” مبدأ التوافق يف اختيار رئيس الوزراء س�يخدم الس�نة والكرد 
وه�م م�ن الداعمن لهذا املبدأ الذي جاء باألس�اس من قب�ل املحتل وبعض 

الدول الغربية واإلقليمية”.
وأوض�ح ان�ه »ال فيتو ل�دى تحالف الفتح عى أي ش�خصية لتويل رئاس�ة 
الحكومة برط أن ال تكون املحطة األضعف بن رئاس�ة الرملان ورئاس�ة 

الجمهورية وان تجتهد إلنقاذ الوسط والجنوب من الفقر«.

يجب أن يكون قويًا.. شرط سياسي 
لرئيس الوزراء المقبل

برشلـــونة يحدد موعــد التعاقد مع تشافي
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املراقب العراقي/ أحمد محمد...
يف الس�اعات األوىل م�ن صباح يوم 
أم�س االثن�ن، وتزامن�ا م�ع ب�دء 
الع�ام ال�درايس الجدي�د توجه�ت 
»نرجس عقي�ل« الطالبة يف الصف 
الرابع االبتدائي بمعي�ة والدتها اىل 
مدرس�تها، مرتدية ال�زي املدريس 
الخاص، للرشوع بالدوام الرسمي، 
حي�ث كان الهم األكرب لنرجس هو 
الحصول عىل الكتب واملس�تلزمات 
املدرس�ية املتعلق�ة بالقرطاس�ية 
والدفات�ر، لكن نرج�س »ُصدمت« 
بعدما أخربتها إدارة املدرسة بعدم 
توف�ر الكتب بس�بب تأخ�ر وزارة 

الرتبية بتزويدها!.
وال�دة  تق�ول  ذات�ه،  الوق�ت  ويف 
نرج�س، ل� »املراق�ب العراقي« إن 
مديرة املدرسة، خريتها بن انتظار 
اس�تالم الكتب بنسخ جديدة حتى 
وصول الحصة املدرسية، أو تزويد 
ابنتها بنس�خ قديمة أو مستخدمة 

من العام املايض«. حسب قولها.
وتضيف أم نرجس، أنها »اضطرت 
القديم�ة  النس�خ  اس�تالم  اىل 
خش�يتها  بس�بب  واملس�تخدمة، 
تأخ�ر وص�ول الكتب الجدي�دة اىل 
مدرسة ابنتها«، مبينة أنها »ترغب 
بتدري�س ابنته�ا مبك�را بالكت�ب 

املنهجية ملرحلتها الجديدة«.
وهذه املعاناة لم تش�مل »نرجس« 
لوحده�ا وإنم�ا كانت لس�ان حال 
جمي�ع الطلبة الذي�ن توجهوا يوم 
أم�س اىل مدارس�هم للب�دء بالعام 
الدرايس، وفقا للموعد الذي حددته 

وزارة الرتبية.
وتأت�ي ه�ذه املعان�اة أيض�ا بع�د 
أي�ام قليل�ة م�ن ترصي�ح ل�وزارة 
الرتبي�ة زعمت فيه، إتم�ام جميع 
ال�درايس  للع�ام  اس�تعداداتها 
الجدي�د، بم�ا يف ذلك توف�ري الكتب 
واملس�تلزمات املدرس�ية، بع�د عن 
أعلن�ت قب�ل أكث�ر م�ن ش�هر عن 
التعاقد مع مطاب�ع محلية لتوفري 

الكتب اىل املدارس العراقية.
وتزامن�ا مع تل�ك االزمة، أش�ارت 

وزارة الرتبي�ة أنه�ا رفع�ت الكتب 
املنهجية الدراسية )املؤلفة حديثاً( 
بصيغة )Pdf( عىل املوقع الرسمي 
للمديري�ة العام�ة للمناهج والتي 
من املق�رر أن ُتدرس خ�الل العام 
الدرايس الجديد، ليتسنى للمعلمن 
واملدرس�ن والطلبة االس��ت�فادة 

منها !.
وتوج�ه أم�س االثن�ن، أكث�ر من 
11 ملي�ون تلمي�ذ وطالب يف بغداد 
بمقاع�د  لاللتح�اق  واملحافظ�ات 
الدراس�ة لبدء ال�س�نة الدراس�ية 

الجدي�دة، الت�ي ت�ع��د األط��ول 
دوام�ا، وذل�ك بعدما ق�ررت وزارة 
يف  أي�ام  أربع�ة  اعتم�اد  الرتبي�ة 
االس�بوع دوام�ا حضوريا ويومن 

إلكرتونيا وإلغاء عطلة السبت.
واعتمدت وزارة الرتبية خالل العام 
الدرايس املايض، ال�دوام ليوم واحد 
لكل ص�ف درايس لجمي�ع املراحل 
االبتدائية والثانوية بس�بب ظروف 
الوباء التي تسببت بتحويل أغ�لب 
أوق�ات التدريس من الحضوري اىل 

اإللكرتوني.

بدوره، أك�د املتحدث باس�م وزارة 
الرتبية حيدر ف�اروق، أن »النقص 
الحاصل يف تجهيز الكتب لم يشمل 
جمي�ع امل�دارس يف كاف�ة أنح�اء 
الع�راق، وإنما اقت�رص عىل بعض 
امل�دارس الت�ي تأخرت يف اس�تالم 

حصصها من الكتب«.
ل��  ترصي�ح  يف  ف�اروق،  وق�ال 
»املراق�ب العراق�ي« إن »عملي�ات 
وف�ق  ع�ىل  مس�تمرة  الطباع�ة 
التعاقدات واالتفاقات التي أبرمتها 
وزارة الرتبية م�ع املطابع املحلية، 

لك�ن هناك مش�كلة مالي�ة تتعلق 
التخصيص�ات  وص�ول  بتأخ�ر 
املالي�ة، إضاف�ة اىل وجود مش�كلة 
طباع�ة  بع�دم  تكم�ن  أخ�رى 
الكت�ب خ�الل العام�ن املاضي�ن 
بس�بب الوض�ع الصح�ي وتعطيل 
امل�دارس واالقتص�ار ع�ىل التعليم 

اإللكرتوني«.
وأض�اف، أن »عملية طباعة الكتب 
ليس�ت بالعملي�ة الس�هلة وإنم�ا 
هن�اك خط�وات تتعل�ق بالرخص 
التدقي�ق  ث�م  وم�ن  والتعاق�دات 

والرشوع والطباعة وهذه العملية 
تحتاج اىل وقت ال يقل عن شهرين 

أو ثالثة اشهر«.
وأش�ار اىل أن »هناك أع�دادا كبرية 
جدا من الطلبة تقدر بأكثر من 11 
مليون طال�ب، بينها مليون و650 
ال�ف طالب ب�ارشوا ه�ذا العام يف 

الصف األول االبتدائي«.
وب�ن أن »األي�ام املقبلة ستش�هد 
إتم�ام عملي�ة توزي�ع الكتب عىل 
جمي�ع املدارس ولكاف�ة الصفوف 

الدراسية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف مدير إعالم دائرة صحة ميس�ان محمد الكناني، 
أم�س االثنن، عن تفاصيل حاالت التس�مم يف املحافظة، 

فيما اكد وفاة شاب إثر مضاعفات حالته.

وق�ال الكناني، انه »يف الس�اعة الثانية م�ن ظهر االحد، 
اس�تقبلت اقسام الطوارئ يف مستش�فى الشهيد الصدر 
حاالت تس�مم غذائي، تمثلت بالتقيؤ واالسهال واملغص 
املعوي«.واضاف، ان »دائرة صحة ميسان قامت بإجراء 

الالزم للحاالت املصابة بالتس�مم، وتشكيل لجنة من قبل 
دائرة صحة ميس�ان متمثل بقسم الصحة العامة وقسم 
العمليات«.واش�ار الكنان�ي اىل، ان�ه »تم تش�كيل لجنة 
تحقيقية ملعرفة االس�باب«، الفتا اىل ان »حاالت التسمم 

تجاوزت ال�124 حالة«.
ولف�ت اىل ان »دائ�رة صح�ة ميس�ان رص�دت مطعمن 
تس�ببن بتلك الحاالت«، مش�ريا اىل »شاب عمره 33 عاما 

تويف إثر تعرضه للتسمم«.

بعد إغالق 46 مطعما.. ميسان تسجل ارتفاعا جديدا لحاالت التسمم 

تغريدة

اإلعالمي الدكتور عالء مصطفى

الخ���اف  نب���رة   تصاع���د 
المطالب؛  س���قف  وارتفاع 
فصل يسبق نهاية اللعبة!

المطال���ب  تقف���ز  فحي���ن 
من ع���د وفرز ي���دوي إلى 
المفوضية  اس���تبدال كادر 
القائم عل���ى العملية بآخر 
ُمؤتمن، معنى ذلك زيادة 
الضغط لاقت���راب من حل 
يجري التفاوض عليه س���ّراً 

وبعيداً عن اإلعام.

حركة حقوق: أصوات الكتل الوطنية ُسرقت بشكل ممنهج
املراقب العراقي/ بغداد...

أك�د عض�و حركة حقوق حس�ن عيل 
جاسم، امس االثنن، أن أصوات القوى 
الوطني�ة تعرض�ت للتالع�ب والتزوير 
وهن�اك أدل�ة تثب�ت ت�ورط جه���ات 

خارجية .
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  جاس�م،  وق�ال   
»االنتخاب�ات  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
العراقي�ة ش�ابها الكث�ري م�ن التزوير 
جه�ات  ت�ورط  تثب�ت  أدل�ة  وهن�اك 

خارجية«.
وأض�اف أن »هن�اك أبع�ادا ممنهج�ة 
تص�دت  الت����ي  الوطني�ة  للق�وى 
للمش��اريع الخارجية خصوصا الدور 

االماراتي يف العراق«.
وأش�ار إىل أن »النت���ائ�ج التي اعلنت 
االنتخاب�ات  مف�����وضي�ة  عنه�ا 
مرفوض�ة جمل���������ة وتفصي�ال 
مال�م بتم إج�راء العد والف�رز اليدوي 

الشامل«.

التغيير: حكومتا بغداد 
واإلقليم ال تعنيهما السيادة 
العراقية أمام خروقات تركيا

املراقب العراقي/ بغداد...
انتق�د عض�و حرك�ة التغيري 
وه�اب،  ش�يخ  محم�ود 
»صم���ت«  االثن�ن،  ام�س 
الحكوم�ة إزاء الق�رار األخري 
للربملان الرتك�ي بتمديد عمل 
األرايض  داخ�ل  أنق�رة  قوات 

العراقية.
وق�ال ش�ي����خ وه�اب، يف 
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح 
العراق�ي« إن »صم�ت بغداد 
وأربيل بهذا الص�دد أم����ر 
ال  األم�ر  وكأنم�ا  معي�ب، 

يعنيهما«.
وأض�اف أن »ه�ذا األم�ر يعد 
تج�اوزا ع�ىل س�يادة البل�د، 

ويج�ب الوق�وف عن�ده عرب 
بيان م�ن وزارة الخارجية أو 
الحكوم�ة أو حكوم�ة إقليم 
جمي�ع  ولك�ن  كردس�تان، 
األطراف اكتفت بالصمت، ما 
يدعونا للش�ك بوج�ود اتفاق 
ثالث�ي لبق�اء تلك الق�وات يف 

اإلقليم«.
وكان الربمل�ان الرتكي صوت 
األس�بوع املايض ع�ىل تمديد 
الق�وات الرتكية  عم������ل 
ملدة عام�ن إضافي�ن داخل 
الع����راقية  األراض�����ي 
والس�ورية، دون ص�دور أي 
موق�ف رس�مي عراق�ي من 

ذلك.

عمليات استخبارية تطيح بـ13 إرهابيًا 
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلن�ت خلية اإلعالم األمني، امس االثنن، اإلطاحة ب� 13 إرهابياً عملوا مع عصابات 
»داع�ش« اإلجرامي�ة بعمليات اس�تخبارية.وقالت الخلي�ة، يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة منه، إن »الق�اء القبض عىل )13( متهماً م�ن األهداف املطلوبة يف 
محافظ�ة نينوى«.وأضاف�ت أن »اإلرهابي�ن هم املكن�ى )ابو وق�اص( ويعمل فيما 
يس�مى لواء الق�دس واملكني )أبو زه�راء( يعمل فيما يس�مى )كتيب�ة ابي مصعب 
الزرقاوي( ومجرم آخر يعمل فيما يس�مى )معس�كر س�لمان الفاريس( فيما يعمل 
اإلرهابي الرابع بما يس�مى )دي�وان الجند/ الرسية النقلي�ة( واالرهابي املكنى )ابو 
هنون( يعمل فيما تس�مى )الهندسة العسكرية / قسم االلغام(، كما كان من بينهم 
اإلرهاب�ي املكنى )ابو حي�در( والذي يعمل فيما تس�مى )فرقة مؤت�ة( اما اإلرهابي 
الس�ابع فهو املكنى )نش�وان( يعمل فيما تس�مى )فرق�ة الفرقان / ل�واء عمر بن 

الخطاب( املكنى )ابوخطاب(  يعمل فيما  )ديوان الجند/ تفخيخ نينوى(«.

انتحار محايم يف المقدادية 
بظروف غامضة

املراقب العراقي/ دياىل...
أكد مص�در أمني يف دياىل، أمس االثن�ن، بأن محاميا 
انتح�ر يف ظروف غامض�ة داخل منزله ش�مال رشق 

املحافظة.
وق�ال املصدر، يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« 
إن »محامي�ا يف العق�د الخام�س من عم�ره انتحر يف 
منزله يف حي النضال وسط قضاء املقدادية يف ظروف 

غامضة بإطالق النار عىل نفسه«.
وأضاف املصدر، ان »االجه�زة االمنية فتحت تحقيقا 
عاج�ال ملعرفة دواف�ع االنتح�ار خاص�ة أن املحامي 

معروف يف املقدادية«.

ين
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التربية تبرر فشلها بنشر المناهج على »اإلنترنت« 

نتائج االنتخابات.. تمهيد ُاإلدارات تخيِّر الطلبة بين الكتب »الممزقة« أو انتظار الجديدة
لتسريح الحشد الشعبي..!

ُتعت�رب االنتخابات الوس�يلة املُثىل الت�ي اتفقت عليها 
الش�عوب يف نظم أمرها، وحس�م كيفي�ة إدارة الحكم 
وت�داول الس�لطة بأس�لوب س�لمي، س�واء بانتخاب 
ممثلن للش�عب كربملانين ينوب�ون عنهم، يف ترشيع 
القوانن، ومراقبة األداء الحكومي، وعرض مشكالتهم 
ن مصالحهم،  أمام الحكومة، أو يف انتخاب رئيس ُيؤمِّ
ويحق�ق مطالبه�م، لكن يبدو أن األمر ال يس�ري هكذا 
يف بع�ض ال�دول، حيث تحول�ت فيه�ا االنتخابات؛ إىل 
وسيلة شكلية تس�تخدمها الحكومات، لتؤكد للعالم، 
أنها تكرس الديمقراطية وتمنح الشعب حق االختيار، 
يف حن يظهر التزوير كع�دو لدود يحارب هذا العرس 
الديمقراط�ي، ويحول�ه م�ن أداة تخ�دم املواط�ن، إىل 
مجرد عرض مرسحي هزيل، تحقق األنظمة من ورائه 
مصالحها الخاصة، بإنجاح من يطيب لهم، وإسقاط 

من يخالف رأيهم.
بحس�ب ما جاء يف موس�وعة غينيس العاملية، حدثت 
أك�رب عملية تزوي�ر أعلن عنه�ا يف التأري�خ يف ليبرييا 
تحدي�ًدا ع�ام 1927، عندم�ا حصل املرش�ح الرئايس 
»تش�ارلز كينج« -وفًقا للبيانات الرسمية- عىل تأييد 
234 أل�ف ص�وت، يف ح�ن أن قوائم ليبريي�ا – يف ذلك 
الوق�ت – لم يكن مس�جل فيها س�وى 15 ألف ناخب 

فقط.!
تع�د االنتخاب�ات الترشيعي�ة املبك�رة الت�ي أجري�ت 
يف الع�ارش م�ن ترشي�ن األول 2021، أكث�ر التجارب 
االنتخابي�ة غموض�ا؛ منذ أول انتخاب�ات جرت مطلع 
عام 2005، ألس�باب عدة تتعلق بقانونها الجديد الذي 
لم يسبق أن ُطبَِّق يف العراق، وظروف تشكيل املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات، والبيئة السياسية املحيطة 
بالعملية االنتخابية، وأعن الدول والجهات الخارجية 
التي اعتادت عىل التدخل يف االنتخابات العراقية، ودفع 

مخرجاتها باتجاهات محددة.
أنجزن�ا للت�و انتخابات أبك�ر عن موعدها يف نيس�ان 
2022، يف خط�وة فق�دت معنى التبك�ري، بعدما جرى 
تأجيل االنتخابات مرة، وتأجيل التأجيل مرتن، وكان 
االجدر أن نذهب اىل املواعيد الدس�تورية، لكننا ش�عب 
مطيع ملن طلب استقالة عبد املهدي وحكومته املثرية 
للجدل، ودعا اىل انتخابات مبكرة، وأتت بعد اس�تقالة 
أو إقال�ة عب�د املهدي حكوم�ة أكثر منها ج�دال، كان 
عليها أن تنجز االنتخابات املبكرة يف موعد أقصاه ستة 
أش�هر بعد رحيل حكومة عادل عبد املهدي، لكن يبدو 
أن األوراق ل�م تكن مرتبة بش�كل جيد، لصالح القوى 
الت�ي خربت العملية السياس�ية، والت�ي تقف أمريكا 

وراءها بالتأكيد، ولذلك تم تأجيلها مرة تلو األخرى!.
مفوضي�ة االنتخاب�ات الت�ي ش�كلت إثر رحي�ل عبد 
امله�دي من قضاة ينتمون اىل جميع مكونات الش�عب 
العراقي، ترس�يخا ملب�دأ املحاصصة، الت�ي يتربأ منها 

يمارس�ونها  لكنه�م  الجمي�ع 
تعاط�ت  مفروض�ة،  كعب�ادة 
االنتخابي�ة  واجباته�ا  م�ع 
بطريقة سيئة جدا، إذ لم تلتزم 
بالس�ياقات القانوني�ة جمل�ة 
وتفصي�ال، ولم تحرتم روزنامة 
أو  وس�محت  االنتخاب�ات، 
تغاضت عن خروقات ال تحىص 
س�واء يف التصوي�ت الخاص أو 

التصوي�ت العام، وقامت هي ذاتها 
بتزوي�ر نس�ب املش�اركة باالنتخابات، واس�تخدمت 
أجه�زة إلكرتوني�ة غري موث�وق بها، فضال ع�ن أنها 
ولس�بب مبهم وضعت س�ريفرات العملية االنتخابية 

تحت رحمة دولة اإلمارات العربية املتحدة.
الح�وادث من ه�ذا النوع تقل�ل من مصداقي�ة نتائج 
االنتخاب�ات، والحدي�ث يدور عن حقائق ت�م تثبيتها، 
مش�ريا إىل تقارير عن ح�وادث تزوير، قد ال تكون أقل 
خط�ورة من ه�ذه الح�وادث بعينها، وثمة ش�هادات 
نصية ع�ن أعمال إجرامية ارتكب�ت أثناء االنتخابات، 
وهنال�ك معلوم�ات موثقة عن ترهيب واس�تيالء عىل 
مراكز اقرتاع، وتس�جيل بطاق�ات اقرتاع بدون تدقيق 
يف التوقيع�ات، فض�ال ع�ن التعطيل املتعم�د ألجهزة 
البايومرتي، وإطفاء لش�بكات اإلنرتني�ت والكهرباء، 
بطاق�ات  برف��ض  االق�رتاع  ملوظف�ي  واجته�ادات 

الناخبن.
املفوضي�ة وبنرجس�ية عالي�ة، صم�ت آذانه�ا ع�ن 
الش�كاوى والطع�ون، وم�ن أصل آالف الش�كاوى لم 
تقبل س�وى عدد ال يتجاوز أصابع اليدين، يف س�ابقة 
استبدادية الفتة للنظر، وفيها تحولت املفوضية وهو 
املش�كو منها اىل قاض وحكم، وهو ما لم يحدث يف أي 

بلد يف العالم، وال حتى يف ليبرييا 1927..!
ل�م تك�ن املفوضي�ة وحده�ا م�ن س�عى اىل تخريب 
االنتخابات، فقد هيمن املال الس�يايس الذي اس�تخدم 
لرشاء أصوات الناخبن، خصوصا يف الساحة السنية، 
وت�م توثي�ق العدي�د من ح�االت رشاء األص�وات التي 
ُيجرُِّمها قانون االنتخاب، ورفعت إىل الهيأة املس�تقلة 
لالنتخ�اب التي ل�م تتخذ إزاءها أي إجراءات رس�مية 

ومحاسبة،
االنتخاب�ات  بمراقب�ة  مختص�ن  لتقاري�ر  ووفق�ا 
والربمل�ان، فقد ش�هدت االنتخاب�ات زي�ادة يف عملية 
رشاء األصوات، وحّد املال األس�ود من حرية الناخبن، 
إىل جان�ب تس�جيل مئ�ات املالحظات ع�ىل اإلجراءات 

االنتخابية.
كما تم حرمان مقاتيل الحش�د الشعبي من املشاركة 
باالق�رتاع الخاص، يف إج�راء تقاذف رمي املس�ؤولية 
عنه، كل من مفوضية االنتخابات وإدارة هيأة الحشد 
الش�عبي، وهكذا ضاع�ت أصوات أكثر م�ن 170 الف 

مقاتل أدراج الرياح.
نتائج االنتخابات كانت صادمة جدا، فهي ال تعرب عن 
الخارطة السياس�ية العراقية، ال عىل صعيد املكونات، 
وال عىل صعيد اإلنش�غاالت واالهتمامات، وبدت كأنها 
مت إلزاحة أنصار  معبأة ومرزومة س�لفا، بعدما ُصمِّ
الحش�د الش�عبي، تمهيدا لترسيح�ه أو حله أو دمجه 
بالقوات األمنية، وإذابت�ه ألن األمريكي، وهو مصمم 
العملية السياسية العراقية، ال يريد أن يرى حزب الله 

ثانيا يف املنطقة ..!

ألواح طينية .. 

قاسم العجرش ..
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الثالثاء 2 تشرين الثاين 2021 العدد 2706 السنة الثانية عشرة

اس�تقرت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس 
االثن�ن، يف البورص�ة الرئيس�ية بالعاصمة بغداد، فيم�ا انخفضت يف 
اقليم كردستان.وقال مصدر، إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف 
بغداد، س�جلت 147800 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.وهي 
االس�عار نفسها التي سجلت صباح  االحد.وأشار املصدر اىٕل أن اسعار 
البيع والرشاء اس�تقرت يف محال الصريفة باالٔس�واق املحلية يف بغداد، 
حيث بلغ س�عر البيع 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دوالر امريكي، 
بينم�ا بلغت أس�عار ال�رشاء 147250 دين�ارا عراقيا ل�كل 100 دوالر 
امريكي.أم�ا يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد ش�هدت اس�عار 
الدوالر انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دوالر 

امريكي، والرشاء بواقع 147500 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

أسعار صرف الدوالر تستقر في 
بغداد وتنخفض في كردستان

 تراجع�ت مبيع�ات البن�ك املرك�زي العراقي، أم�س االثنن، 
من ال�دوالر، لتس�جل 159 ملي�ون دوالر.وذكر مص�در، أن 
البنك املركزي ش�هد أم�س خالل مزاده لبي�ع ورشاء الدوالر 
االمريكي، انخفاضا يف مبيعاته بنسبة 7.02% لتصل إىل 159 
مليوناً، و275 الفاً و516 دوالرا أمريكيا غطاها البنك بس�عر 
رصف اس�اس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة بالجلسة 
الس�ابقة، التي بلغ�ت املبيعات فيه 170 مليون�ا و171 الفاً 
و263 دوالراً أمريكياً.واش�ار اىل ان املش�ريات البالغة 122 
مليون�اً و445 الف�ا و516 دوالرا ذهب�ت لتعزي�ز األرصدة يف 
الخارج عىل ش�كل ح�واالت واعتم�ادات، فيما ذه�ب املبلغ 

املتبقي البالغ 36 مليوناً و830 ألف دوالر بشكل نقدي.

تراجع جديد بمبيعات البنك 
االقت�صاديالمركزي من الدوالر

الموارد تعتمد طرق الري الحديثة لمواجهة نقص المياه
تعتم�د وزارة امل�وارد املائية ط�رق الري املقنن�ة الحديثة، 
ملواجهة مش�كلة نقص املياه يف البالد، والذي س�يعزز من 
موق�ف العراق التف�اويض مع دول الجوار بش�أن حصته 

املائية .
وقال املتحدث الرس�مي للوزارة ومستش�ارها عون ذياب 
عبد الله ، إن “الوزارة كانت قد وضعت منذ أعوام، خططا 
لرش�يد مياه الس�قي، من خالل اعتماد نقله�ا باألنابيب 
ب�دال من القن�وات املفتوحة، بيد ان ذل�ك يحتاج اىل اعمال 
هندسية كبرية، وتخصيصات مالية هائلة، وهو ما تسبب 
بتأخري تنفيذه�ا وذلك الن الخطط املذكورة تحتاج إلعادة 

تأهيل املش�اريع االروائية املحيط�ة بالعاصمة ، والتي تم 
إصالحه�ا س�ابقا وتج�اوزت اعمار البعض منه�ا ال� 30 
عام�ا، وتحتاج اىل إعادة النظر بها من اجل تحديث أنظمة 

الري القائمة حاليا كما هو متبع يف جميع دول العالم”.
وأض�اف عبد الل�ه أن “النظ�ام  االروائ�ي  املغلق يتضمن 
اس�تخدام كمي�ات قليلة من املي�اه لزراعة اكرب مس�احة 
ممكن�ة، أي ان املر املكعب حاليا من مياه الس�قي يروي 
ضعف املساحة التي ترويها طرق الري التقليدية”، منوها 
ب�أن “اعتماد ط�رق ال�ري الحديثة، يتطل�ب تخصيصات 

كبرية جدا من املوازنة سنويا لقطاع الري والزراعة” .

العراق يستورد من تركيا بقوليات بأكثر من مليار دوالر
 أعلنت جمعية مص�دري الحبوب والبقول والبذور الزيتية 
واملنتج�ات يف بحر إيج�ة امس االثنن، أن العراق اس�تورد 
الحب�وب والبقوليات الركية بقيمة أكث�ر من مليار دوالر 

يف تسعة أشهر.
وقال رئي�س جمعية مص�دري الحبوب والبق�ول والبذور 
الزيتي�ة واملنتج�ات يف بح�ر إيج�ة مصطف�ى ت�رييس، إن 
»قطاع الحبوب والبقول والبذور الزيتية واملنتجات ش�كل 
نسبة 41 يف املائة من صادرات تركيا الغذائية يف الفرة من 

يناير/ كانون الثاني إىل سبتمرب/ أيلول من عام 2021«.
وأض�اف أن »صادرات الحب�وب والبقول والب�ذور الزيتية 

ومنتجاته�ا الركي�ة خالل 9 أش�هر بل�غ 6.4 مليار دوالر 
بنس�بة زيادة بلغ�ت 19 باملائة مقارن�ة بنفس الفرة من 

عام 2020«.
واشار اىل ان »ان معظم الصادرات من الحبوب والبقوليات 
والب�ذور الزيتية ذهبت اىل العراق خ�الل الفرة من كانون 
الثان�ي إىل أيلول املايض، حيث بلغ�ت قيمة هذه الصادرات 
مليار و95 مليونا تاله س�وريا ب�392 مليونا، يف حن حلت 
الواليات املتحدة ثالثة ب�365 مليون دوالر، ومن ثم جاءت 
اليم�ن وإيران وجيبوتي وليبيا وأملانيا وفنزويال و إرسائيل 

عىل الرتيب«.

طالب فالح�و ومزارعو قض�اء الزبري غرب�ي البرصة 
ام�س االثن�ن، يف وقف�ة احتجاجي�ة بدع�م املزارعن 

بتوفري املستلزمات الزراعية بأسعار مدعومة .
وذك�ر رئيس الجمعية الفالحية يف قضاء الزبري رياض 
ش�داد طالبا م�ن خ�الل وقفتن�ا االحتجاجي�ة امس 

الحكوم�ة املركزي�ة ووزارة الزراع�ة بدع�م الفالحن 
واملزارع�ن بزي�ادة الحص�ة من س�ماد ال�داب وعدم 
وتخفيض حصة س�ماد اليوريا الت�ي وصلت اىل 800 
ال�ف دينار للطن ورفع اس�عار األس�مدة اىل الضعف. 
التي تس�ببت بتع�رض املزارعن اىل خس�ائر كبرية يف 

التكلفة واالنتاج نتيجة انعدام الدعم وارتفاع األسعار 
يف االسواق.

واضاف« انه يف حال عدم االس�تجابة ملطالب الفالحن 
واملزارعن س�تكون هن�اك اعتصام�ات واحتجاجات 

مفتوحة لحن تحقيق املطالب.

فالحو الزبير يطالبون بدعم حكومي وتوفير المستلزمات الزراعية 

»اتفاقات سرية«بين دوائر الكهرباء وأصحاب المولدات والضحية المواطن
اتفاق بن أصح�اب املولدات االهلية ودوائر 
توزيع الكهرباء العراقية بحرمان املواطنن 
م�ن الطاق�ة مع نهاي�ة كل ش�هر، لغرض 
دف�ع أج�ور جباي�ة عالي�ة ألصح�اب تلك 
املولدات«، هذا ما ضجت به مواقع التواصل 
وتوضيح�ات  نف�ي  وس�ط  االجتماع�ي، 
وتربي�رات م�ن قب�ل الس�لطات املختصة.  
ويرى مواطن�ون، أن هناك اتفاقاً خفياً بن 
أصحاب مولدات الكهرباء االهلية مع دوائر 
التوزيع الحكومية بإطفاء الطاقة  الوطنية 
م�ع نهاية كل ش�هر، ليتم اقرار التس�عرية 
للمولدات االهلية بأعىل سعر ممكن، لتعاود 

استقرارها ما إن يتم االنتهاء من الجباية.
يق�ول الخب�ري االقتصادي رضغ�ام محمد 
ع�ي، إن »م�ا يحدث من انقط�اع للكهرباء 
الوطنية مع نهاية كل شهر داللة عىل فساد 
الجه�از الحكوم�ي، وتواط�ؤه م�ع ارباب 
املول�دات ع�ىل حس�اب املواطن البت�زازه«، 

الفتاً إىل أن »هذا السلوك يسجل بشكل دائم 
عىل دوائر توزيع الكهرباء وهي حالة عامة 

وليست خاصة«.
وي�رى ع�ي أن »ه�ذا دالل�ة ع�ىل ضع�ف 
الرقابة عىل دوائر التوزيع واعطاء كوادرها 
صالحي�ات ممك�ن أن تظل�م املواطن دون 
محاس�بة قانونية«.من جانبها نفت وزارة 
الكهرب�اء، وج�ود اي اتف�اق م�ع املولدات 
للطاق�ة  قط�ع  عملي�ات  بش�ان  االهلي�ة 

الكهربائية الوطنية مع نهاية كل شهر.
ويقول املتحدث باس�م الوزارة احمد موىس 
، ان »هذه الدعوة غ�ري صحيحة بالدليل ان 
»محطاتن�ا الطرفي�ة والوس�طية مربوطة 
بنظ�ام س�كادا وال يمك�ن الي مش�غل أن 
يتالعب بالربمجة«، مؤكداً أن »هناك جهات 
رقابي�ة تتابع الربمجة، كذلك هناك س�جل 
لالحمال، وهناك جدول للربمجة تش�عر بها 

السيطرة الوطنية والتوزيع«.

تراجعت أسعار النفط امس االثنن، حيث خفف إطالق 
الصن الحتياطيات البنزين والديزل من املخاوف بشأن 
ش�ح املعروض العاملي.وانخفضت العقود اآلجلة لخام 
برنت 29 س�نتا أو 0.4 باملئ�ة إىل 83.43 دوالر للربميل 
بعد أن ارتفعت ستة س�نتات.وتراجعت العقود اآلجلة 
لخام غرب تكس�اس الوس�يط األمريكي 40 سنًتا، أو 
0.5% ، إىل 83.17 دوالر، بع�د أن ارتفع�ت 76 س�نًتا.

وج�اء االنخف�اض بعد أن قال�ت الصن إنه�ا أفرجت 
ع�ن احتياطي�ات من نوع�ي الوقود لزي�ادة املعروض 
يف الس�وق ودعم اس�تقرار األس�عار يف بعض املناطق. 
وتتجه كل األنظ�ار إىل اجتماع منظمة البلدان املصدرة 
للبرول )أوبك( وروسيا وحلفائها يف الرابع من نوفمرب 
/ ترشي�ن الثان�ي، وُيطل�ق عليهم مًعا اس�م أوبك + ، 
حي�ث يتوقع املحللون أن يلتزم�وا بخطة إلضافة 400 
أل�ف برميل يومًيا م�ن اإلمدادات يف ديس�مرب/ كانون 
األول.وارتفع�ت أس�عار النفط إىل أعىل مس�توياتها يف 
عدة س�نوات األس�بوع املايض، مدعومة بقرار أوبك + 
باإلبق�اء عىل زيادة اإلنتاج املخطط لها بدالً من رفعها 

بسبب مخاوف اإلمدادات العاملية.

النفط ينخفض مع 
تصاعد احتياطيات 
الصين من الوقود

االقتصاد العراقي ُيرهن عبر مشاريع »فارغة« بمباركة دولية
الرياض تدخل بجيوشها من بوابة االستثمار

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
إرصار رئي�س الحكوم�ة الح�ايل مصطفى 
الكاظم�ي ع�ىل الهرولة ه�و ووزراؤه نحو 
التس�اؤالت،  م�ن  موج�ة  أث�ار  الري�اض، 
حول أس�باب الس�ماح للس�عودية بالتوغل 
يف الع�راق ع�ن طري�ق من�ح اس�تثمارات 
لرشكاته�ا يف حقول الغاز والطاقة النظيفة 
واملي�اه والبروكيماويات, وتهميش الكوادر 
الوطني�ة ،فض�ال ع�ن الرب�ط الكهربائ�ي 
ومش�اريع أخرى ال جدوى اقتصادية منها، 
فه�ي بوابة جديدة للس�يطرة عىل االقتصاد 
العراق�ي بعد الرفض الش�عبي والس�يايس 
لالس�تثمارات الس�عودية ملالي�ن الدوانم يف 

بادية االنبار .
من األمور الخطرية التي تسعى لها حكومة 
الكاظم�ي هو  فرض رشكة أرامكو كرشيك 
تج�اري للع�راق م�ن خ�الل منحه�ا عقود 
استكشاف واستثمار الغاز الحر يف الحقول 
فهن�اك   , الغربي�ة  الصح�راء  يف  الجدي�دة 
مح�اوالت عراقية وتحت ضغ�وط أمريكية 
إلع�ادة مرشوع اس�تثمارات الس�عودية يف 
بادية االنبار , ما يثري ش�كوكا ومخاوف من 
تعرض أم�ن البالد اىل مخاطر بس�بب نوايا 
الري�اض بإدخ�ال عصاب�ات داع�ش يف تلك 
األرايض لتك�ون تهديدا مس�تمرا للعراقين 
, وأم�ا ع�ىل الصعي�د االقتص�ادي فهن�اك 
مح�اوالت إلحياء مخطط رسقة حقل عكاز 
الغازي من قب�ل الس�عودية وبالتعاون مع 
االمريكان املاس�كن ل�أرض، من أجل نهب 
الغاز,خاصة بع�د جلب االمري�كان معدات 

لهذا الغرض .
وق�ال وزي�ر النف�ط إحس�ان عب�د الجبار 
إن الع�راق يعت�زم التوقي�ع ع�ىل عقود مع 
الس�عودية يف اس�تثمارات تق�در بع�رشات 
مليارات ال�دوالرات« بقط�اع الطاقة واملياه 

والبروكيماويات.
وأضاف عبد الجبار وهو رئيس رشكة النفط 
الوطنية باإلضافة إىل كونه وزيرا للنفط: أن 

»الع�راق يتفاوض مع رشكة أرامكو عمالق 
إنتاج النفط عاملياً إلدخالها كرشيك يف عقود 
استكشاف واستثمار الغاز الحر يف الحقول 

الجديدة بالصحراء الغربية«.
وأش�ار عب�د الجب�ار إىل أن »املحادث�ات مع 
س�ابك  الس�عودي  الكيماوي�ات  عم�الق 
»تط�ورت بنتائج إيجابية« وس�تعرض عىل 
مجل�س الوزراء للمناقش�ة حول مش�اركة 

ن�رباس  بم�رشوع  االس�تثمار  يف  س�ابك 
للبروكيماوي�ات يف الب�رصة ال�ذي يطوره 

العراق مع رشكة رويال داتش شل«.
من جانبه يرى الخب�ري االقتصادي الدكتور 
عب�د الرحم�ن املش�هداني يف اتص�ال مع ) 
املراقب العراقي(: أن »هناك أكثر من عالمة 
اس�تفهام بش�أن الهرول�ة الحكومية نحو 
الس�عودية وتقديمها التنازالت الكبرية عىل 

شكل عقود اس�تثمارية يف قطاعات الطاقة 
والغاز ومحط�ات الطاقة البديل�ة ,فال أحد 
يعل�م ما ه�ي طبيعة تل�ك العق�ود وما هو 
دور الرشكات الس�عودية الفاقدة للخربة يف 
ه�ذه املجاالت , خاص�ة أن مجل�س النواب 
الجدي�د لم يعقد لح�د اآلن , ويبدو أن هناك 
رغب�ة حكومي�ة يف توقي�ع عق�ود ضخم�ة 
مع الس�عودية تكون تح�ت طياتها تنازالت 
كبرية , فالطابع السيايس يغلب عىل الطابع 
االقتص�ادي وه�و م�ا نج�ده يف ترصيحات 

الوزراء العراقين«.
وتاب�ع: أن »هناك قوانن تؤك�د أن حكومة 
توقي�ع  له�ا  يح�ق  ال  االعم�ال  ترصي�ف 
االتفاقي�ات االقتصادي�ة الضخم�ة , لك�ن 
هناك ضغوطات خارجي�ة تلعب دورا كبريا 

يف توقيع تلك العقود«.
من جانبه يرى املختص بالشأن االقتصادي 
س�امي س�لمان يف اتص�ال م�ع )املراق�ب 
العراق�ي(: أن »إرصار حكوم�ة الكاظم�ي 
ع�ىل تنصيب الس�عودية كمتحكم بالثروات 
العراقي�ة أم�ر خطري ج�دا، وه�و ناتج عن 
اإلم�الءات االمريكي�ة عىل بغ�داد التي بدت 
حكومتها ضعيفة أمام توجهات واشنطن«.

وأوضح أن »أخطر ما يف تلك االتفاقيات مع 
الري�اض هو تدخله�ا باملش�اريع الضخمة 
للبروكيمياويات »النرباس« فالخلل ليس يف 
الجان�ب الفني , لكن الخطورة أن تبتعد تلك 
االتفاقيات ع�ن الجانب االقتصادية وتدخل 
يف قضاي�ا سياس�ية , وهو أمر وارد بس�بب 

ضعف حكومة بغداد«.

صع�دت أس�عار الغ�از يف أوروبا، ام�س االثنن، 
بنح�و 11% بع�د ت����وقف ضخ الغ�از الرويس 
املب�ارش إىل أملاني����ا عب����ر أنب�وب »يامال - 

أوروبا«.
ووفق�ا ملا ذكرته وكالة »ت�اس« فقد توقف ضخ 
الغاز يوم الس�بت املايض عرب خط أنبوب »يامال 

- أوروبا«.
ويمر خ�ط أنبوب الغ�از »يام�ال - أوروبا« عرب 
أرايض 4 دول وهي: روس�يا وبي�الروس وبولندا 
وأملانيا. والطاقة التصميمية لأنبوب 32.9 مليار 

مر مكعب من الغاز سنويا.

أعلن�ت وزارة البيئة،ام�����س االثن�ن، ات�الف 
اس�ماك مصابة بم�رض تعفن الغالصم ش�مايل 

بغداد.
وذك�رت ال������وزارة يف بيان، ان�ه “اتالف عدد 
م�ن االس�����ماك املصاب�ة بم�����رض تعفن 
الغالص������م يف م�رشوع اقف�اص عائم�ة يف 
ومدين�ة  الط����ارم������ي�ة  قض�����اء 

الكاظمية”.
ويف سياق آخر أكدت الوزارة “خلو مدينة الفلوجة 
يف االنبار من اي تلوث إش�عاعي بعد إجراء تقييم 

إشعاعي شامل عليها”.

استقرار أسعار الذهب 
في األسواق المحلية

ارتفاع أسعار الغاز 
في أوروبا

إتالف كميات كبيرة 
من األسماك المصابة 

»بتعفن الغالصم«

اس�تقرت أس�عار الذهب »االجنبي والعراقي« يف 
األسواق املحلية، امس االثنن.

وقال مصدر، إن أس�عار الذهب يف أسواق الجملة 
ب   ش�ارع النهر يف العاصمة   بغداد سجلت للمثقال 
الواح�د عي�ار 21 من الذه�ب الخليجي والركي 
واألوروب�ي س�عر بي�ع 366 الف دينار، وس�عر 
ال�رشاء 362 الف�اً، وهي االس�عار نفس�ها التي 

سجلت االحد.
واشار ، اىٕل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار 21 
م�ن الذهب العراقي س�جل اس�تقرارا ايضا عند 
336 ال�ف دين�ار، يف حن بلغ س�عر الرشاء 332 

ألفا.
وفيما يخص أس�عار الذهب يف مح�ال الصاغة، 
فان س�عر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 
ي�راوح ب�ن 365 الف دين�ار و370 ألف�اً، فيما 
تراوح س�عر البيع مثق�ال الذه�ب العراقي بن 

335 الفاً و340 الف دينار.
ويس�اوي املثق�ال الواح�د من الذهب )خمس�ة 

غرامات(.
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تقرير أميركي: 3900 من قدامى المحاربين في العراق وأفغانستان »مشردون«

ذي إنترسيبت: “FBI” يحقق في نشاطات “حليف ترامب” لدعم حفتر عبر األردن

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
ن�ر موق�ع “ذي إنرتس�يبت” تقري�را أع�ده 
ماثي�و ك�ول أش�ار في�ه إىل تحقي�ق يجري�ه 
مكت�ب التحقيق�ات الف�درايل األمريك�ي )أف 
بي أي( مع مؤس�س رشك�ة التعهدات األمنية 
الس�ابق “بالكووت�ر” إريك برين�س، يف عملية 
الدعم الفاش�لة التي قام م�ن خاللها مرتزقة 
بمحاول�ة تعزيز قوات الجن�رال وأمري الحرب 
الليبي خليف�ة حفرت أثناء حص�اره للعاصمة 

طرابلس.
وج�اء يف التقرير أن املحاولة الفاش�لة يف عام 
2019 اس�تدعت تحقيق�ا م�ن “أف ب�ي أي” 
لتحدي�د إن كان هناك دور لعبه املتعهد األمني 

برينس يف العملية.
ونق�ل املوق�ع ع�ن 6 أش�خاص ع�ى معرفة 
بالتحقي�ق، أن�ه ل�م توج�ه أي ته�م جنائي�ة 
يف  الفدرالي�ون  املحقق�ون  وب�دأ  لربين�س. 
الصيف املايض التحقيق م�ع برينس وعالقته 
بمحاول�ة رشاء طائ�رات هليكوب�رت أردني�ة 
كج�زء من خطة ملس�اعدة الجنرال حفرت عى 
اإلطاح�ة بالحكوم�ة الت�ي كانت تع�رتف بها 
األم�م املتحدة، وذلك حس�ب أربعة أش�خاص 
عى معرف�ة بالتحقيق. ورف�ض “أف بي أي” 

التعليق.
ويف ش�باط/فرباير توص�ل املحقق�ون إىل أن 
برين�س وعدد آخر من املش�اركي خرقوا قرار 

حظ�ر ونق�ل وتصدير الس�الح إىل ليبي�ا الذي 
فرضت�ه األم�م املتح�دة ع�ام 2011، وأش�ار 
املحقق�ون إىل خط�ة رسي�ة مفصل�ة لتوفري 
مرتزق�ة ومقات�الت حربي�ة واغتي�االت دعما 
لحفرت. ونفى برين�س أي عالقة بالخطة التي 
عرف�ت ب�”م�روع أوبس” وأخ�رب صحيفة 
“نيوي�ورك تايم�ز” أنه ل�م يقابل حف�رت أبدا. 
وقال ماثيو ش�وارتز، املحامي عن برينس، إن 
موكله ال عالقة له بمؤامرة املرتزقة “كما قال 
برينس م�رارا وتك�رارا ال عالقة ل�ه بالعملية 
العس�كرية املزعومة يف ليبيا 2019 والتقارير 
التي أملحت إىل غ�ري هذا تقوم عى تحقيق غري 

مكتمل وقائم عى مصادر متحيزة”.

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف تقري�ر لصحيف�ة س�تار اند 
املتخصص�ة  االمريكي�ة  س�رتايبس 
ان  االثن�ن،  العس�كرية،  بالش�ؤون 
3900 عن�ر من قدام�ى املحاربن 
يعيش�ون  وافغانس�تان  الع�راق  يف 
مردي�ن يف ش�وارع ل�وس انجلس 
م�ن ب�ن إجم�ايل 66 ال�ف ش�خص 
بدون س�كن يف املدينة بحسب تعداد 
للمردين. وذكر التقرير أن »املخيم 

املتاخم للح�رم الجامع�ي التاريخي 
لش�ؤون قدام�ى املحارب�ن يف غرب 
ل�وس أنجل�وس ، نقط�ة محوري�ة 
ق�ام  حي�ث   ، املدين�ة  يف  للت�رد 
املرش�حون لرئاس�ة البلدية بزيارات 
الع�ام  خ�الل  امل�كان  اىل  منتظم�ة 
امل�ايض«. وقال وزير ش�ؤون قدامى 
املحارب�ن يف الع�راق وافغانس�تان ، 
دينيس ماكدونو، الذي زار املعس�كر 
إن »ح�وايل 40 عن�را فق�ط م�ن 

قدام�ى املحارب�ن س�يتم إيواؤه�م 
بحلول ترين الثاني القادم ».

م�ن جانبه ق�ال املحام�ي املخرضم 
ف روب�رت رينولدز » لق�د انتقل 14 
ش�خًصا فقط من الرصيف إىل خيام 
املردين يف الحرم الجامعي املرتامي 
األط�راف من�ذ ي�وم الس�بت املايض 
وتم تس�جيل ثالث�ة آخرين للدخول ، 

لكنهم لم ينتقلوا بعد«.
واضاف أنه » ألم�ر محبط للغاية أن 

األمر استغرق كل هذا الوقت الطويل 
م�ن اج�ل االنتقال م�ن الش�ارع اىل 
املخيم بل انه اهانة لقدامى املحاربن 
وإس�اءة ملجتمع دافع�ي الرضائب ، 
ألنه م�ن املف�رتض أن يحصل هؤالء 
الرج�ال ع�ى مزاي�ا مخصص�ة لهم 
من قب�ل الحكوم�ة االمريكي�ة التي 
خذلتهم بعد كل يشء وال يوجد سبب 
يدعوه�م للتواج�د يف جمي�ع أنح�اء 

الشوارع«.

المراقب العراقي/ متابعة...
رد رئي�س املجل�س التنفيذي يف حزب الله الس�يد هاش�م صف�ي الدين عى 
االدع�اءات ب�أن الح�زب يهيمن عى لبنان، وش�دد ع�ى أنه ل�و كان األمر 

صحيحاً، ملا كان لكل الطغاة كلمة يف البلد.
وقال رئيس املجلس التنفيذي يف »حزب الله«، هاشم صفي الدين: »لو كان 
األمر صحيحا، ملا كان لكل الطغاة كلمة يف البلد، مستقبل لبنان ليس بأيدي 
الس�عودين، ب�ل بيد الله وبفضل م�ن قدم الدماء وضحوا م�ن أجل كرامة 
البالد«. وتابع قائال: »الس�عودية ال تحتمل يف املستقبل أي انتقاد، خصوصا 

وأن العالقات مع االحتالل ستكون عالنية يف األيام القادمة«.
وكان وزير الخارجية الس�عودي، فيصل بن فرح�ان، قد قال يف تريحات 
لقن�اة »العربي�ة«: »ال نتدخ�ل يف لبنان وال نم�ي عليه ش�يئا«، وأضاف أن 
»هيمن�ة ح�زب الله تجع�ل التعامل مع لبن�ان غري ذي ج�دوى«، زاعماً أن 

»سيطرة الحزب عى النظام السيايس يف لبنان تقلقنا«.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعت�رب مس�اعد رئي�س الجمهوري�ة االس�المية االيرانية للش�ؤون 
االقتصادي�ة محس�ن رضائ�ي ظل�م وجرائ�م ام�ريكا يف الحظ�ر 

االقتصادي بانها ليست اقل من ظلم وجرائم صدام وهتلر.
ويف تري�ح ادىل ب�ه خ�الل زيارت�ه التفقدي�ة لعدد م�ن الوحدات 
الصناعي�ة واالنتاجية يف ضواحي طه�ران، اعترب رضائي رأس املال 
املتداول بان�ه مهم جدا للمنتجن واك�د رضورة تعزيز ذلك بغية ان 
يعملوا عى تطوير اعمالهم وزيادة منتوجاتهم، وقال: ان قسما من 

زيادة راس املال مرتبط بالبنوك وقسم بهيكلية الحكومة والدوائر.
واك�د بان م�ن مهم�ة الحكوم�ة العمل ع�ى ازالة عقب�ات االنتاج 
واالس�تثمار واضاف: ان�ه اىل جانب توفري الس�يولة النقدية، ينبغي 
ازال�ة العقبات التي تكبل اي�دي املنتجن للحص�ول عى الرتاخيص 

الالزمة لتدشن مصانعهم وتطوير منتوجاتهم.  
وق�ال رضائي يف جانب اخ�ر من تريحه: ان الحقيق�ة التي ايقن 
العالم كله بها هي ان الحرب الثانية املفروضة عى الش�عب االيراني 

هي ذات الحرب االقتصادية.

حزب اهلل: مستقبل لبنان ليس 
بأيدي السعوديين

رضائي: جرائم أميركا بالحظر 
االقتصادي ليست أقل من 

جرائم صدام وهتلر

السعودية جحيم الشركات األجنبية

المراقب العراقي/ متابعة
تسعى كل من الس�عودية واإلمارات إىل تنفيذ 
تنوي�ع مص�ادر  به�دف  اقتصادي�ة  خط�ط 
االقتصاد وتقليل االعتم�اد عى قطاع النفط، 
السياس�ة  يف  يش�رتكان  الل�ذان  الحليف�ان 
الخارجي�ة ب�كل صغ�رية وكبرية هم�ا اليوم 
عى مفرتق طرق والس�بب يع�ود إىل املصالح 
بوادره�ا  تظه�ر  ب�دأت  والت�ي  االقتصادي�ة 
م�ن خ�الل تريح�ات وسياس�ات الجانبن 

السعودي واإلماراتي.
ويعمل كل من اإلماراتين والس�عودين حالياً 
عى تنويع مصادر االقتصاد، واالس�تفادة من 
قطاع�ات اقتصادي�ة أخرى مثل: الس�ياحة، 
اللوجس�تية،  الخدم�ات  املالي�ة،  الخدم�ات 

البرتوكيماويات، التكنولوجيا.
ولك�ن الطرف�ن يفتق�دان املواه�ب املطلوبة 
للعم�ل بهذه القطاعات، لذلك بدأت املنافس�ة 
م�ع بعضهما البعض لجذب خربات املغرتبن، 
وكذل�ك االس�تثمار االجنب�ي املتخصص بهذه 

املجاالت.
وب�دأت ب�وادر ح�رب اقتصادي�ة ب�اردة بن 
الطرف�ن الس�عودي واإلمارات�ي م�ن خ�الل 
اتخاذ خطوات وسياس�ات اقتصادية متعددة 
حيث ستطلب الس�عودية بدءاً من عام 2024 
من ال�ركات األجنبية التي ت�ود التعاقد مع 
الحكومة الس�عودية ومؤسس�اتها، أن تنشئ 

مق�راً إقليميا له�ا يف الس�عودية. و هذا يعترب 
إشارة للركات املستقرة يف اإلمارات برضورة 
الوجود يف الس�عودية وإال س�يخرسون فرصاً 
تق�در برتيليون�ات ال�دوالرات يف أكرب أس�واق 

الخليج الفاريس.
كذلك بدأت الس�عودية بتقديم إغراءات كبرية 
لل�ركات بهدف جذبها للس�وق الس�عودي، 
مث�ل التخفيف م�ن القيود عى أس�لوب حياة 
الناس، كالس�ماح بقيادة النس�اء للسيارات، 
والس�ماح بفتح الس�ينما ودور عرض، وبناء 

مدن حديثة مثل نيوم.
وم�ن جهتها ب�دأت اإلمارات باتخ�اذ خطوات 
االقتصادي�ة  السياس�ات  ع�ى  لل�رد  أخ�رى 
الس�عودية حيث قررت من�ح املغرتبن حصة 
أك�رب يف اقتصادها، من خ�الل تعديل القوانن 
يف  املس�جلة  ال�ركات  بملكي�ة  الخاص�ة 
اإلم�ارات. كم�ا أقرت بع�ض التعدي�الت عى 
قان�ون الجنس�ية وال�ذي سيس�مح لبع�ض 
الوافدين بالحصول عى الجنس�ية اإلماراتية، 
وهي خطوة مصممة الس�تقطاب املواهب إىل 

اإلمارات.
يف ه�ذا الس�ياق وصف�ت صحيفة فايننش�ال 
تايم�ز الربيطاني�ة الس�عودية بأنه�ا جحيم 
املس�تثمرين األجان�ب تحت قي�ادة ويل العهد 
محم�د ب�ن س�لمان. وش�ككت الصحيفة يف 
تقري�ر لها بف�رص نجاح خطط بن س�لمان 

االقتص�ادي  للتنوي�ع  إط�ار رؤي�ة 2030  يف 
بش�أن جذب ك�ربى ال�ركات األجنبية لفتح 
مق�رات لها يف اململكة. حي�ث قالت الصحيفة 
إن هناك ارتباك كبري يف عمل مختلف الوزارات 
الس�عودية، ألن بن س�لمان حول أهداف هذه 
ال�وزارات إىل العم�ل كج�زء من خطط�ه التي 

تتعارض مع بعضها البعض.
وأضافت أن هناك تناقض هائل عندما تتحدث 
الس�عودية  فإنه�ا تص�ور  االس�تثمار  وزارة 
وكأنها جنة املستثمرين، لكن الواقع الحقيقي 
جهنم�ي، حي�ث يوج�د تأخ�ري يف املدفوع�ات 
إىل  باإلضاف�ة  العم�ل،  تعي�ق  وبريوقراطي�ة 
مخاوف بش�أن البيئة التنظيمية وسمعة ابن 
سلمان يف حمالته القمعية ضد رجال األعمال.

وأبرزت الصحيفة أنه التزال السعودية تواجه 
الس�يارات  رشكات  ج�ذب  يف  كب�رياً  تحدي�اً 
والطريان والسلع االس�تهالكية والتكنولوجيا 
الحيوية واألدوية ورشكات الطاقة الخرضاء. 
وتناول�ت الصحيف�ة تصاع�د ح�دة التنافس 
االقتصادي بن السعودية واإلمارات السيما ما 

يتعلق باستضافة مقرات الركات الكربى.
وأش�ارت إىل أنه “بينما تعمل الس�عودية عى 
إضف�اء الرعية ع�ى الكحول والس�ياحة يف 
البح�ر األحمر، س�وف تلغي اإلم�ارات تجريم 
املثلي�ة الجنس�ية وتجع�ل أس�بوع العمل من 

االثنن إىل الجمعة حسب بعض التوقعات”.

عدي�دة  ضع�ف  نق�اط  دويل  تقري�ر  أب�رز 
للس�عودية يف جذب الركات العاملية من أجل 
افتت�اح مقرات له�ا يف اململكة. وذك�ر تقرير 
لوكالة األنباء الفرنس�ية أن املدن الس�عودية 
تفتق�ر إىل البنية التحتي�ة املالئمة يف قطاعات 
رئيس�ية مث�ل النقل واملص�ارف، بينما تعاني 
بعض ال�وزارات من بريوقراطي�ة متأصلة يف 

مفاصلها.
وحول هذا األمر قال الخبري يف ش�ؤون الرق 
األوسط يف مؤسسة “سرتاتفور” االستشارية 
ريان بوه�ل للوكال�ة إّن الرياض بعي�دة جداً 
عن “دبي وحتى أبوظبي م�ن حيث الليربالية 
وأماك�ن  والتعلي�م  واإلس�كان  االجتماعي�ة 

الرتفيه”.
وتاب�ع أّن “الحقيقة الصعب�ة األخرى هي أّن 
يف الس�عودية 19 ملي�ون مواط�ن محافظ إىل 
حد كبري س�يكونون أقل قابلي�ة للتفاعل مع 
الع�ادات االجتماعية الغربية لس�نوات قادمة 
مقارنة باإلم�ارات”. وهذه ليس�ت التحديات 

الوحيدة.
م�ن املتوق�ع أن تتع�رض جه�ود الس�عودية 
لتحس�ن صورتها لضغ�وط من قب�ل اإلدارة 
الجدي�دة يف الوالي�ات املتحدة. خاص�ة بعدما 
اململك�ة  باي�دن بجع�ل  الرئي�س ج�و  ل�ّوح 
“منب�وذة” عى خلفية جريم�ة قتل الصحفي 
جمال خاش�قجي وس�جلّها الحقوقي وحرب 

اليمن.
وع�ى العك�س تماماً جعل�ت البني�ة التحتية 
الحديث�ة والقوان�ن السلس�ة من دب�ي املقر 
اإلقليم�ي املفّضل للركات الدولية. وس�ّهلت 
األعم�ال  فت�ح  الثري�ة  الخليجي�ة  اإلم�ارة 
التجارية يف منطق�ة تعاني من البريوقراطية. 
ما س�اعدها عى اس�تضافة نح�و 140 مقرّاً 
ل�ركات كربى خ�الل 3 عقود، أكث�ر من أي 

مدينة أخرى يف الرق األوسط.
وبينم�ا كان�ت بيئة األعم�ال تزده�ر يف دبي، 
تعث�ر النمو يف الري�اض، عاصمة أكرب اقتصاد 
عربي، بسبب السياسات املتشددة والتهديدات 

األمنية والفساد.
وله�ذا الس�بب يح�اول ويل العه�د الس�عودي 
محم�د بن س�لمان وض�ع حد لذل�ك عرب دفع 
افتت�اح أعم�ال جدي�دة بوت�رية متس�ارعة، 
م�ن املطاعم إىل ال�ركات الناش�ئة يف مجال 
التكنولوجي�ا. وق�ال ب�ن س�لمان إن هدف�ه 
“أن تصب�ح الري�اض واح�دة م�ن أكرب عر 

اقتصادات مدن يف العالم”.
ولترسي�ع ه�ذا اله�دف، أعلنت الري�اض أنها 
س�توقف، اعتب�اراً من مطل�ع الع�ام 2024، 
التعام�ل م�ع رشكات أجنبي�ة تقي�م مقرات 
إقليمي�ة له�ا خ�ارج الس�عودية. وتمثل هذه 
الخط�وة تحدياً مب�ارشاً لدبي وتهدد بس�باق 
مفت�وح محت�دم ب�ن الجارت�ن الحليفت�ن، 

السعودية واإلمارات.
وقال األستاذ املس�اعد يف كلية لندن لالقتصاد 
والسياسة ستيفن هريتوغ: “ال أعتقد أن هذه 
هي النية، ولكن هذا ما سيحصل عملياً، كون 
دبي املوق�ع املفضل كمق�ر إقليمي للركات 

الدولي�ة”.
تبنت الس�عودية مؤخراً سلسلة من التغيريات 
االجتماعية التي ل�م يكن من املمكن تصورها 

يف السابق، وعدلت بعض قوانينها املتشددة.
وفتح�ت الري�اض، املدين�ة الت�ي يبل�غ ع�دد 
س�كانها 7.5 مالين نس�مة وكان ينظر إليها 
عى أنها معقل لسياس�ات املحافظن، أبوابها 
للرتفيه واالس�تثمار. وت�م تهميش هيئة األمر 
باملع�روف والنهي عن املنك�ر ونّفذت حمالت 
ملكافح�ة الفس�اد. وتلّطخت عملي�ة التجديد 
بجريم�ة قت�ل خاش�قجي يف إس�طنبول عام 
2018 وكذل�ك الحمل�ة القمعية ضد املعارضة 
الت�ي ش�هدت وض�ع العدي�د م�ن املنتقدي�ن 

السلمين وراء القضبان.
لك�ن الوجه الجدي�د للعاصمة ج�ذب مع ذلك 
مس�تثمرين كثريين يأملون يف االستفادة من 
مش�اريع بملي�ارات ال�دوالرات. مث�ل مدينة 
“نيوم” املس�تقبلية الضخمة املخطط لها عى 

ساحل البحر األحمر.
ويق�ول املس�ؤولون الس�عوديون إن اململك�ة 
تس�تضيف أقل من 5% من املقرات الرئيس�ية 
لل�ركات الكربى يف املنطق�ة. وذلك رغم أنها 
تمث�ل “حصة األس�د” م�ن األعم�ال والعقود 

إقليمًيا.

أحالم ابن سلمان تتالشى

المراقب العراقي/ متابعة...
مواجهة حزب الله وتهديده الشغل الشاغل لكيان 
االحتالل. سلس�لة مناورات يجريها هذا األس�بوع 
يف س�بيل االس�تعداد لس�يناريوهات حرب هدفها 
اس�تيعاب نتائج العدوان األخري عى غزة ومعركة 
التدري�ب  س�يف الق�دس، باإلضاف�ة إىل فح�ص 
الذي أجرت�ه هيئة األركان الش�هر املايض الخاص 
ب�«تش�كيل الجلي�ل«، وال�ذي حاك�ى »اجتي�اح« 

ح�زب الله للمس�توطنات. موق�ع »واال« نقل عن 
ضابط صهيون�ي كبري يف القيادة الش�مالية قوله 
إن اجتياًحا مفاجًئا من الحدود الشمالية موضوع 
يقلقنا ويش�غلنا جًدا. نحن نعمل يف املوضوع عى 
املس�توى العلني والرسي، س�يكون األم�ر »صعًبا 
ج�ًدا« عى حزب الله، لكنه مس�ار عم�ل معقول. 
نح�ن نس�تعد لذل�ك بعائ�ق فيزيائ�ي، بالق�وات، 
وبنشاطات لن أفّصل عنها. لدينا أخبار »إيجابية« 

استئناف العمل بالعائق«.
وحول احتمال اس�تخدام حزب الله ملواد مس�ّممة 
لتنوي�م الجنود الصهاينة، كما كتب املوقع، أش�ار 
الضاب�ط الصهيون�ي اىل أن »الجوهر ه�و اجتياح 
»األرايض اإلرسائيلي�ة«. ه�ذا تح�ّول دراماتيك�ي، 
سواء باستخدام مثل هذه املواد أو تحت غطاء 15 
صاروخ كورني�ت«، أحد أكث�ر الصواريخ املضادة 

للدبابات تطوًرا يف العالم.

الكيان الصهيوني يخشى »اجتياح« حزب اهلل لمستوطناته

المراقب العراقي/ متابعة...
ش�دد املتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية عى 
دع�م بكن للتنفيذ الفعال لالتف�اق النووي ، قائال 
إنه يتع�ن عى الواليات املتح�دة أن تصحح تماما 
السياسة الخاطئة املتمثلة يف »الضغوط القصوى« 

ضد الجمهورية اإلسالمية االيرانية.
وأكد املتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ 
وين بن )االثنن( يف مؤتمره الصحفي األس�بوعي 
أن التنفي�ذ الفع�ال لالتفاق النووي ه�و الطريقة 
الصحيح�ة الوحيدة لحل قضي�ة الربنامج النووي 
اإليران�ي. ونقلت صحيفة جلوب�ال تايمز الصينية 

ع�ن وين ب�ن قوله ردا عى س�ؤال مراس�ل حول 
البي�ان التهديدي االخ�ري للرتوي�كا االوروبية ضد 
الربنام�ج الن�ووي االيران�ي : إن »التنفي�ذ الفعال 
لالتف�اق النووي هو الطريق�ة الصحيحة الوحيدة 
لح�ل قضية الربنام�ج النووي اإليران�ي ، والصن 
تدعم بق�وة الع�ودة الرسيعة لالتف�اق النووي اىل 

مساره الصحيح .«
وأملاني�ا  )فرنس�ا  األوروبي�ة  الرتوي�كا  واعرب�ت 
واململك�ة املتحدة( يف بيان يف خت�ام قمة مجموعة 
العري�ن يف روم�ا بإيطالي�ا وضم�ن اعرابها عن 
قلقها م�ن برنام�ج اي�ران لتخصي�ب اليورانيوم 

وقالت إنها ال تتوانى عن اتخاذ اي اجراء ملنع إيران 
من الحصول عى السالح النووي.

وانتق�د الدبلوم�ايس الصين�ي سياس�ة الوالي�ات 
املتح�دة تج�اه الجمهوري�ة اإلس�المية االيرانية  ، 
وقال: »ع�ى الواليات املتح�دة ، باعتبارها املقر 
الرئي�ي يف األزم�ة النووي�ة الحالي�ة يف إي�ران ، 
أن تصح�ح تماًم�ا سياس�تها الخاطئ�ة املتمثل�ة 
يف ممارس�ة » الضغ�وط القص�وى »ض�د إيران ، 
كم�ا يجب ع�ى إيران الع�ودة اىل التزامه�ا الكامل 
بتعهداته�ا يف االتف�اق الن�ووي وان تلع�ب باق�ي 
األطراف األخرى )4 + 1( دورا بناء يف هذا الصدد«.

بكين: على واشنطن تصحيح سياسة »الضغوط القصوى«
 الخاطئة ضد طهران

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت قن�اة املس�رية بتمك�ن الجي�ش اليمني 
واللج�ان الش�عبية م�ن تحرير منطق�ة اليعرة 
والس�واد والحج�رية إضافة لعق�د اتفاقات مع 
القبائ�ل إلخالء عدد من املعس�كرات التي كانت 

تستخدمها قوى العدوان.
كما س�يطرت قوات الجيش واللجان الش�عبية 
اليمنية س�لمياً عى قرى الخثل�ة ونجد العذالن 
واملس�اجد جن�وب مدينة م�أرب، بع�د أيام من 
سيطرتها عى مديرية جبل مراد باتفاق أبرمته 

قبائل مراد.
وأف�ادت مصادر قبلي�ة بأن ق�رى الخثلة ونجد 
العذالن واملس�اجد جنوب مدينة مأرب سيطرت 

عليه�ا قوات الجيش واللجان الش�عبية س�لمياً 
دون مواجه�ات، بعد اتفاق مع القبائل لتجنيب 
ه�ذه املناط�ق وي�الت الح�رب والدم�ار وحقناً 

للدماء. 
وذك�رت املص�ادر أن ال تأكيدات حت�ى اللحظة 
فيم�ا يتعل�ق بمعس�كر املكحل�ن، وأن مديرية 
الوادي ومدينة مأرب ما تزال الوساطات القبلية 

مستمرة دون نتائج حتى اليوم. 
وجاء االتفاق الجديد بعد أيام من سيطرة قوات 
صنع�اء عى مديري�ة جبل مراد باتف�اق ابرمته 
قبائل مراد، يف وقت تس�تمر املشاورات من أجل 
التوص�ل إىل اتفاق يجنب مديرية الوادي ومدينة 

مأرب القتال.

القوات اليمنية تحرر مناطق مهمة على أطراف الجوبة المتاخمة لمأرب
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»آل« الخليج ضد لبنان .. الصورة الواضحة

أبعاد الحرب السيبرانية اإلسرائيلية ضد إيران

الحشد الشعبي والمستقبل السياسي للعراق

بقلم/حسني محلي
بع�د أن فش�لت مس�اعي آل س�عود لعرقل�ة تألي�ف الحكومة 
اللبنانية، افتعلت الرياض هذه املرة قصة الوزير جورج قرداحي 

لتعود إىل نهجها التقلي�دي يف التآم�ر ع�ى ه�ذا البل�د العري�ق. 
ول�م يتأخ�ر آل نهي�ان وآل ثان�ي وآل خليف�ة وآل الصب�اح يف 
التعبري عن تضامنهم مع آل س�عود، والكل يف خندق واحد تحت 
الوصاي�ة األمريكي�ة - اإلرسائيلية. فهذه ال��«آل الت« التي كان 
يتآمر بعضها ضد بعض منذ أن أوصلها أس�يادها الربيطانيون 
إىل الحكم يف مش�يخاتهم، كانت عى ش�فا الحرب يف ما بينها يف 
حزيران/يونيو 2017 عندما قطعت الرياض وأبو ظبي واملنامة 
عالقاته�ا مع الدوحة. فاس�تنجد آل ثاني »بالرتك�ي إردوغان« 
ليتص�دّى له�ا جميع�اً، ومعه�ا القاه�رة الت�ي لم تس�تطع أن 
تفع�ل أي يشء، فتصالحت هي أيضاً م�ع الدوحة حامية حمى 
»اإلخوان«، الذين أعلنتهم السعودية واإلمارات تنظيماً إرهابياً. 
وأثبتت السنوات الثالث الالحقة أن كل من شهدناه من الحمالت 

اإلعالمية املس�عورة والتهديدات املتبادل�ة بني األطراف املتعادية 
ل�م تك�ن إال يف إطار مرسحية عنوانها »املضح�ك املبك«، ومليئة 

باإلهانات املتبادلة ومن الوزن الثقيل. 
فلو استخدم جورج قرداحي ما قاله زعماء ال�«آل الت« بعضهم 
بحق بعض، والعبارات واأللفاظ البذيئة التي استخدمها إعالمهم 
كّل ضّد الطرف اآلخر، ألعلنت املش�يخات الحرب العاملية الثالثة، 
بل والرابعة، ضد لبنان واللبنانيني. ويش�هد التاريخ لهم جميعاً 
)باس�تثناء العمالء منهم( شهامتهم وكرامتهم ووطنيتهم بكل 
املعاي�ري واملقاييس التي ال تنطبق عى  ال��«آل الت« التي أثبتت 
دائماً عمالتها الجينية لواش�نطن ولن�دن و«تل أبيب«، كما هي 
أثبت�ت خيانتها ليس فق�ط للقضايا القومي�ة العربية، وأهمها 

فلسطني، بل لقضايا شعوبها املغلوب عى أمرها. 
وحت�ى إذا تجاهلن�ا تآم�ر ه�ذه املش�يخات عى س�وريا طيلة 
الس�نوات العرش املاضية، وهي ما زالت كذل�ك، فما علينا إال أن 
نس�أل ملاذا تعرتف هذه املش�يخات لنفس�ها بالح�ق يف التدخل 

بلبن�ان بهذه الوقاحة بحجة »عبثية« الحرب يف اليمن، يف الوقت 
ال�ذي كانت في�ه قن�اة الجزيرة تش�ّن حمالتها املس�عورة ضّد 
الس�عودية واإلمارات بس�بب »عبثية« هذه الحرب، وترد عليها 
قن�اة العربية وأمثالها الصاع صاع�ني. ويتذكر الجميع كيف أن 
هذه الحرب كادت تفّجر حرباً ثانية بني طريف »الحرب العبثية«، 
أي الس�عودية واإلمارات، اللتني تتنافسان من أجل إثبات الوالء 
األكرب ألم�ريكا و«إرسائيل«، وكانت قطر معهم�ا أيضاً يف بداية 

هذه الحرب. 
وأم�ا الجانب األكثر غراب�ة يف القصة، فهو أن يكون املس�يحي 
»العميل«، س�مري جعجع، زملة آل سعود الوهابيني يف لبنان، بعد 
أن فعلوا فعلتهم باملس�لم س�عد الحريري عندم�ا وضعوه أمام 

الكام�ريا ليق�ول م�ا أرادوا من�ه أن يق�ول. 
آل س�عود الذين كان�وا وما زال�وا يف خدمة امل�رشوع الصهيو/

أمريكي، منذ لقاء الرئي�س روزفلت بامللك عبد الله العزيز يف 14 
ش�باط/فرباير 1945 رصفوا مئ�ات املليارات من الدوالرات عى 

جميع األحزاب واملنظمات والجوامع واملعاهد واملدارس والطرق 
والزوايا والتكايا التي بايعت واشنطن.

التواطؤ املس�يحي واملس�لم مع آل س�عود وحلفائهم ضد لبنان 
أعماه�م جميع�اً، فلم يروا األمور ع�ى حقيقتها عندما رفضت 
أنظم�ة الخلي�ج مس�اعدة لبنان ملعالج�ة أزماته األخ�رية، ولم 
تخجل من نفسها حتى عندما أرسلت »إيران الفارسية« سفنها 

إلنقاذ الشعب اللبناني بكل فئاته، فُجّن جنونها جميعاً. 
فالتواطؤ والعمالة والخيانة والتآمر أش�كال وأش�كال، وأثقلها 
وطأة تلك التي تغدر بالوطن وأهله. وهو ما ال ولن يدرك معانيه 
إال أولئ�ك ال�ذي ضح�وا ويضحون من أج�ل هذا الوط�ن، ولوال 
رشفاؤه ل�كان اآلن معروضاً للبيع والرشاء وبدوالرات مش�ايخ 
الخلي�ج، وهّمه�م الوحي�د هو بيع لبن�ان كما باعوا فلس�طني 
وما زالوا. وإال لَِم س�كت ملوك الخليج وأمراؤه ومش�ايخه عى 
إهان�ات الرئي�س ترامب اليومية لهم، وهو يق�ول لهم: »عليكم 
أن تدفع�وا ألن أمريكا تحميكم«، فدفعوا ثم دفعوا، وهم يتغّنون 

»بالشهامة والكرم العربيَّني«. 
الص�ورة واضح�ة وض�وح الش�مس، وال تحتاج إىل تفس�ريات 
وتحلي�الت طويل�ة ومعق�دة، م�ا دام الجميع يع�رف تاريخ آل 
س�عود ومن معهم، وليس يف هذا التاريخ س�وى التآمر ضّد كّل 
من كانوا خطراً عى مش�اريع اليه�ود الصهاينة ومخططاتهم، 
بدءاً من س�ايكس بيكو مروراً بوعد بلفور ووصوالً إىل اتفاقيات 

أبراهام. 
وج�اءت ه�ذه االتفاقي�ات كنتاج للتآم�ر الجماعي ملش�يخات 
الخلي�ج الت�ي أرادت أن »تص�ّدر ديمقراطياته�ا املثالية إىل دول 
الربي�ع العرب�ي«، والكل يعرف أن قاس�مها املش�رتك هو الوالء 
للصهاين�ة والعداء ألعدائه�م، ويف مقدمتهم لبن�ان الذي عرقل 
برشفائ�ه ويعرق�ل امل�رشوع الصهيو/أمريك�ي. وكان جعجع 
بجينات�ه املعروف�ة م�ن األوائ�ل الذي�ن خدم�وا ه�ذا امل�رشوع 
بالتآمر والغدر واإلج�رام، فقتل من قتل من اللبنانيني الرشفاء، 

مسيحيني ومسلمني!  

بقلم/عمار محمد طيب العراقي
بعد االنتخابات النيابية األخرية، وما رافقها من مشكالت 
وش�كوك تتعلق بمصداقية نتائجه�ا، فإننا نعيش وضعا 
خاص�ا، ونج�د أنفس�نا إزاء لحظ�ة فارق�ة؛ ال تك�رر يف 
الحياة السياس�ية إال كل أربع س�نوات، وثمة مالحظات 
تف�رض وجودها، عى صانع الق�رار أو من يتخذه، فهي 
التي ترس�م خارط�ة طريق القرار، لذلك ف�إن عدم األخذ 
بها بالحس�بان، سينتج قرارا مشوشا، ستكون ارتدادات 
نتائج�ه كارثية عى جهة القرار، لذلك نجد من املناس�ب 
ط�رح بع�ض املالحظ�ات، الت�ي يمكنها ان تن�ري طريق 
التفكري. ال بد من اإلقرار بأن الحش�د كمؤسسة جهادية، 
تجذرت يف وجدان الش�عب العراقي، ولذلك يجب أن يكون 
هنالك عمل واس�ع، عى ترس�يخ هذا الوض�ع وتطويره، 
ليس باألدوات الجهادية فقط، وال باألندكاك باحتياجات 
ش�عبنا، كما يفعل الحش�د هذه األيام يف إص�الح الطرق 
الجه�ة  أن عج�زت  بأوق�ات قياس�ية بع�د  الخارجي�ة 
القطاعية يف الحكومة، عن القيام بهذا الواجب الروتيني، 
وال بالتماهي مع ش�عائرنا املقدسة وحمايتها أيضا كما 

حصل يف الزيارة األربعينية، بل يفرتض أن يكون للحش�د 
رأي�ه الفاعل؛ يف بناء مس�تقبل الب�الد، وال يمكن حصول 
التأث�ري، دون أن يك�ون للحش�د أدوات فاعل�ة يف الدولة، 
يمكن�ه من خالله�ا تحوي�ل عقيدته واس�رتاتيجيته، اىل 

واقع معاش وراسخ.
يف هذا الصدد أوال؛ أن الحش�د الش�عبي مؤسس�ة ليست 
تقليدي�ة، ألن�ه تش�كل بأس�اليب ليس�ت تقليدي�ة ه�ي 
أألخ�رى، وأي مؤسس�ة م�ن هذا الن�وع، تواجه بش�كل 
طبيعي تحدي�ات كربى، يمكن أن تط�ال حتى وجودها، 
نظ�را للجدل املس�تمر، واإلث�ارات املناوئة الت�ي ال يمكن 
أن تتوق�ف، واملي�دان األوس�ع لتل�ك اإلثارات ه�ي البيئة 
السياس�ية، وبيئ�ة الدول�ة التقليدي�ة، الرافض�ة لكل ما 
ه�و ليس تقلي�دي، ولذل�ك ف�إن هنال�ك رضورة ملحة، 
لبناء منظومة س�اندة للحش�د، إن يف البيئة السياس�ية، 
أو يف مفاص�ل الدول�ة. يف الجنبة السياس�ية تبدو األمور 
أكثر س�هولة، وذل�ك من خالل القوى السياس�ية املندكة 
بالحش�د؛ وباقي القوى الشعبية الس�اندة، لكن يف ضفة 
الدول�ة فهن�اك حاج�ة ملح�ة، لبن�اء  منظوم�ة حماية 

وإس�ناد للحش�د داخل الدول�ة، تمنع نم�و أي تصورات 
أوترصف�ات مناوئ�ة للحش�د داخل أجه�زة الدولة، وهي 
ترصفات لها مصاديق كثرية عى أرض الواقع ، وما يزال 
الحش�د يعاني م�ن آثار تل�ك الترصفات، الت�ي يمكن أن 

تتكرر يف أي حكومة قادمة.
يف ه�ذا الصدد ثانيا؛ يجب أن يك�ون مفهوما لدى القوى 
السياس�ية املندك�ة بالحش�د الش�عبي، أن املكان�ة التي 
حظي�ت بها لم تصل اليها؛ لوال أرتباطها بالحش�د، ولوال 
األنتص�ارات التي حققها الحش�داويني، ويجب أن يكون 

هذا حاظرا وبشكل دائم يف تفكري تلك القوى.
املحصل�ة أن ثم�ة مس�ارين للعمل يمكن م�ن خاللهما، 
توف�ري منظومة اإلس�ناد والحماية للحش�د، األول يتمثل 
بمزيد من خطوات مأسسة الحشد، وبما يحوله اىل مثال 
يقتدى به من قبل األجهزة العسكرية واألمنية الحكومية، 
من حيث التنظيم واالنضباطواالس�تعداد القتايل، والثاني 
أن تك�ون للحش�د، أذرعه الوفية املخلص�ة، داخل أجهزة 
الدولة التنفيذية، ويف مفاصل القرار أيضا، وبما يؤس�س 
لبقاء الحش�د؛ كضمان موثوق به ملس�تقبل شعبنا وفق 

عقيدته ورؤاه. يف تفاصيل املس�ار األول الذي أرشنا اليه، 
ثمة أفكار ترقى اىل تحويل مؤسس�ة الحش�د اىل مستوى 
وزارة، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه بالحماية الذاتية، أما 
يف املس�ار الثاني؛ فيتعني أن يتس�لم بعض رجال الحشد، 
الذين يتوفرون عى قدر مناس�ب م�ن الكفاءة واملهارات 

القيادية، بعض من مفاصل الدولة العليا.
هنال�ك حاجة ملح�ة، ألن يوضع رئيس ال�وزراء القادم، 
يف إط�ار التص�ورات اآلنف�ة، وأن ُيفه�م وبش�كل واضح 
بانش�غاالت الحش�د الش�عبي، وأن يتم وضعه عى سكة 
إس�ناد ودعم وحماية الحش�د، بش�كل عم�ي بعيدا عن 
لغ�ة الخطاب�ة والترصيح�ات املائعة. بالتأكي�د يجب أن 
ال يس�مح ألي قوة سياس�ية، مهما كان مقدار قربها او 
إندكاكها بالحش�د، بالتحدث نيابة عنه، أو أتخاذ مواقف 
وقرارات بشأن الحشد، ألن ذلك من شأنه إضعاف موقف 
الحش�د، وتصويره عى أنه تابع ولي�س أصل، فضال عن 
أنه يمكن أن تتخذ بس�بب ذلك قرارات ال تناسب الحشد..
إن موقف كهذا سيسهم إسهامة فعالة يف أن ينال الحشد 

استحقاقاته ومكانته االعتبارية.

بقلم/شرحبيل الغريب
أعلن�ت إي�ران أنها ل�م تتأثر كث�رياً بمثل ه�ذا الهجوم 
الس�يرباني، وأنه�ا نجح�ت رسيع�اً يف احت�واء ه�ذه 
الهجمات التي تتعرض فيها للمرة األوىل بش�كل مبارش 
ملصال�ح الش�عب اإليران�ي، س�واء كان�ت ع�ى صعيد 
محط�ات الوقود أم ع�ى رصافات البن�وك وغريها من 
املصال�ح التجارية، ومن ينظر إىل مثل هذا الحدث يصل 
لنتيج�ة واحدة، وهي أن ما جرى ه�و تطور جديد من 

نوعه يجب التوقف عنده، وفهم أبعاده الحقيقية.
لق�راءة املش�هد بش�مولية كامل�ة، علينا أن ن�درك أن 
م�ا جرى م�ن اس�تهداف إرسائي�ي، يتعارض بش�كل 
واض�ح وأس�ايس م�ع النظري�ة الت�ي أعلنه�ا رئي�س 
ال�وزراء اإلرسائيي نفتايل بيني�ت مؤخراً، خالل خطابه 
يف الجمعي�ة العام�ة لألم�م املتح�دة، عندما ق�ال: »إن 
إرسائيل تفصل يف تعاملها بني النظام اإليراني والشعب 
اإليران�ي«، إذ إن ما جرى يعّد تغي�رياً واضحاً يف املوقف 
اإلرسائيي وإقراراً يف استهداف مصالح الشعب اإليراني 

مبارشة. 
الهجوم الس�يرباني اإلرسائيي ضّد مصالح إيرانية هذه 
امل�رة، يأت�ي يف إطار الح�رب املفتوحة الت�ي لم تتوقف 
منذ ع�ام 2005، ولو عدنا إىل التاري�خ قليالً، فعلينا أن 
نتوقف أمام ما فعله رئيس املوساد اإلرسائيي العارش، 
مائري داغان، الذي عقد اجتماعاً مهماً مع رئيس جهاز 
الش�اباك وجهاز أم�ان اإلرسائيليني، حي�ث خلص هذا 
االجتماع إىل نتيجة مفادها أنه إذا أرادت إيران أن تصنع 

سالحاً نووياً، فإن »إرسائيل« ال تستطيع وقفها، وقال 
بشكل واضح علينا أن نفكر ماذا نفعل.

الخالصة التي خرج بها رئيس جهاز املوساد اإلرسائيي 
آن�ذاك ه�ي أن الحرب املب�ارشة مع إي�ران مكلفة، وأن 
الظروف والعوامل والضغوط الدولية ال تسمح أو تساعد 
عى ذل�ك، وقرر من�ذ تلك اللحظ�ة اعتم�اد »إرسائيل« 
سياس�ة الحروب الرسي�ة الباردة التي تعتم�د اعتماداً 
كلي�اً عى الح�رب التكنولوجي�ة املتطورة، واس�تخدام 
التقنيات املتطورة، عرب استخدام الحرب السيربانية أو 
االغتياالت غري املعلنة، لكن النتيجة التي يمكن قراءتها 
تجاه هذا الحدث هو عدم قدرة »إرسائيل« عى مواجهة 
إيران م�ن خالل الحرب املب�ارشة، خوفاً م�ن تبعاتها، 
وهذا يعّد جزءاً ال يتجزأ من حرب ليس�ت بالجديدة، بل 

طويلة وممتدة.  
»إرسائيل« تقصد من وراء هجماتها السيربانية تسليط 
األض�واء عى برنامج إي�ران النووي، به�دف رفع حدة 
التوتر وتربير النزعة العسكرية لديها عندما تقول إنها 
تتعرض لهجمات س�يربانية من قبل إي�ران، كما علينا 
أن ال نغفل أه�داف »إرسائيل« الكامنة من وراء ترويج 
الصناعات األمني�ة والعس�كرية اإلرسائيلية لكثري من 
ال�دول التي ترغب يف اقتناء مثل ه�ذه التقنيات األمنية 

والعسكرية. 
التف�وق اإليران�ي يف مجال الس�ايرب واضح ومس�تمر، 
وق�درة إي�ران مؤخراً عى ن�رش معلوم�ات خاصة عن 
وزير األمن اإلرسائيي، وهو بالطبع ش�خصية ليس�ت 

عادي�ة، ومئ�ات الش�خصيات اإلرسائيلية م�ن الجنود 
اإلرسائيليني، تعّد اخرتاقاً أمنياً ونجاحاً إيرانياً يس�جل 
أمام »إرسائيل«، بل يعّد بمنزلة رس�الة إيرانية واضحة 
له�ا مفادها أن الذي يس�تطيع أن يص�ل إىل معلومات 
رسي�ة ويخرتق هاتف وزير األمن اإلرسائيي يس�تطيع 
أن يص�ل إىل أبعد م�ن ذلك بكثري، ويص�ل إىل معلومات 
ش�ديدة األهمية، قد تكون ذات ارتب�اط بقضايا أمنية 

وعسكرية. 
الحرب الس�يربانية بني إي�ران و«إرسائيل« لم تقف عند 
ه�ذا الحد، وق�درات إيران الس�يربانية أصبح�ت عالية 
وكبرية، وربما الس�بب الرئييس وراء سياس�ة الواليات 
املتح�دة و«إرسائيل« وحربهما تجاه اي�ران هو القدرة 
الكب�رية الت�ي اكتس�بتها إي�ران عى م�دار الس�نوات 
املاضي�ة، بالنجاح والتحكم يف عملي�ة إنتاج اليورانيوم 
بما يمكنها من القدرة عى إنتاج سالح نووي  ال ترغب 
ب�ه أم�ريكا وحلفاؤه�ا يف املنطق�ة مع اإلش�ارة إىل أن 

طهران سبق أن أعلنت عن حرمة اقتنائه.
نح�ن أمام حقائق، وقد أصبحنا نعيش اليوم أمام ثورة 
من املعلومات والتقنيات لم تعد حكراً عى »إرسائيل« أو 
الواليات املتحدة كما كان األمر يف السابق؛ فلو نظرنا إىل 
املشهد، فس�نجد أن الصني هذه األيام تنافس أمريكا يف 
الصناعات التكنولوجية وغريها من الصناعات، وكذلك 
الهند تس�ري عى الطريق ذاته، وبالتايل ليس مس�تغرباً 
أن تمتل�ك إي�ران هذه القدرة الكبرية ع�ى تطوير ذاتها 
يف املج�ال الس�يرباني، فلقد أصب�ح العالم كل�ه عبارة 

ع�ن قرية صغرية، وبالت�ايل نحن أم�ام نتيجة مفادها 
أن الوالي�ات املتح�دة و«إرسائي�ل« لم تع�ودا وحدهما 
املتفوقت�ني يف ه�ذا املج�ال، وه�ذا أكثر ما ب�ات يؤّرق 
»إرسائيل«، بعد أن بات واضحاً أن السبب الرئييس الذي 
يجعل الواليات املتحدة، ومن خلفها »إرسائيل«، تخىش 
املل�ف النووي اإليران�ي، هو إدراكه�ا أن إيران أصبحت 
تمتل�ك املعلومات الكافي�ة حول إنت�اج اليورانيوم من 

األلف إىل الياء.  
إيران، وعى مدار الحرب الدائرة يف املجال السيرباني، لم 
تقف متفرجة عى مث�ل هذا التطاول اإلرسائيي، وبكل 
تأكيد، وف�ق أحداث ومعطي�ات كثرية تق�ول إن هناك 
هجم�ات كثرية تقوم بها إيران ض�د »إرسائيل« ربما ال 
نسمع الكثري عنها أو نسمع عن بعض منها، لكن مثل 
ه�ذه الهجمات تأتي يف إطار الحرب الرسية التي تهدف 
من ورائه�ا إيران إىل الحصول ع�ى معلومات أو نتائج 
تحاف�ظ عى تفوّقها وتدافع عن نفس�ها أم�ام التغّول 

اإلرسائيي يف املنطقة. 
هجماته�ا  وراء  م�ن  متع�ددة  »إرسائي�ل«  مقاص�د 
الس�يربانية، وهي تعمل إليجاد أرضية مناس�بة لتنفيذ 
مخططاتها، إلبقاء تصعيده�ا األمني قائم يف املنطقة، 
بحج�ة أن لديها مخاط�ر أمنية كبرية تتمث�ل يف إيران، 
كما أنها تحاول تربير ذلك الستمرار تحالفها مع أنظمة 
عربية مطّبعة تشاركها حالة القلق والخوف من اتساع 
نف�وذ إيران يف املنطقة، عى قاعدة ورؤية مش�رتكتني، 

مفادهما أن إيران تمثل بالنسبة إليهم العدو املشرتك.

 

ال يمكن النظ�ر يف نتائج االنتخابات بمعزل عن االرادات الدولية 
واالقليمي�ة، ألن املتغري يف الرشق األوس�ط - والع�راق تحديدا - 
تديره وتتحكم به املؤسسات الصهيوأمريكية، وهذا ما سنحاول 

اثباته يف هذا املقال.
فلو تعقبنا معطي�ات األحداث والخيب�ات واملكابدات والتعويق 
والفش�ل ال�ذي أص�اب بلدن�ا، وأزحن�ا عنه�ا غطاء املس�ببات 
الظاه�رة التي حمل�ت مالمح الطائفي�ة والفئوية واملحاصصة 
والفس�اد والالمباالة واألنانية بوصفه�ا أدوات لتكريس الدولة 
الفاش�لة، ث�م فحصنا بواطنه�ا لوجدنا ان ما م�ن معطى وما 
م�ن حدث لم تكن مفاتيحه بيد مؤسس�ات العوملة التي تديرها 
أموال الرشكات الصهيوأمريكية التي وظفت »نظرية الصدمة« 
لتدج�ني العق�ل الجمعي يف املجتمع�ات التي ي�راد انتقالها من 
اقتصاد ش�مويل اىل اقتص�اد ليربايل، والتي وضعه�ا االقتصادي 
»ميلتون فريدمان«، اذ يس�تهدف الوعي وتشاع الفوىض بهدف 
القب�ول يف نهاية املط�اف بالحلول الخارجي�ة الجاهزة واحالل 
س�لطة رأس املال األجنبي محل سلطة الدولة بدعوى الليربالية 

وتحت مظلة العوملة.
وم�ن هذا املنطلق املفروغ من واقعيته، وبحكم عملنا يف مراقبة 
معطي�ات االقتصاد الس�يايس، اكتش�فنا ان اس�تهداف الوعي 
العراق�ي يف ه�ذا امل�رشوع، ال يقت�رص ع�ى تطبيق�ات نظرية 
الصدمة، وانما يمتد ليصب يف صالح املرشوع الصهيوني القائم 
عى الوعد االبراهيمي املزعوم تحت يافطة املاس�ونية )من املاء 
اىل امل�اء ترتام�ى أط�راف الدول�ة اليهودية الك�ربى( واملتماهي 
م�ع امل�رشوع األمريكي بش�أن العالم الجديد ال�ذي تنطلق فيه 
الليربالية بحلتها الجديدة بما يمهد لش�يوع سلطة رأس املال يف 
املنطق�ة والعالم، ويتصدى للتمدد الصيني والرويس يف املنطقة، 
ما يعني ان استهداف الوعي هو األداة األهم التي ستنتهي بالبالد 
اىل النهاية التي انتهت اليها حضارة الهنود الحمر يف أرض العالم 
الجدي�د لصالح املهاجري�ن الربوتس�تانت الذين أسس�وا كيان 
»الواليات املتح�دة« يف العام 1776عى رفاة ش�عب كان تعداده 
م�ن 40 اىل 50 مليون نس�مة يف زمن اكتش�اف »كوملبس« لتلك 
األرض، فيما ال يش�كل الهنود الحمر الي�وم أكثر من 1.5 باملئة 

من تعداد سكان الواليات املتحدة البالغ 325 مليون نسمة.
وبناء ع�ى هذا، وعى م�ا أنفقته الدوائ�ر الصهيوأمريكية عى 
مرشوعه�ا يف الع�راق وال�رشق األوس�ط والبال�غ نحو س�بعة 
ترليونات دوالر »بحسب خمس�ة ترصيحات للرئيس األمريكي 
الس�ابق دونالد ترامب« فإن التأس�يس وبال أدنى ش�ك، يراد به 
مصادرة األرض عى امل�دى البعيد، تحت مظلة العوملة وليربالية 
الس�وق التي س�تضع س�لطة رأس املال األجنبي محل س�لطة 
الدولة وتؤس�س لتغيري ديموغرايف بدع�وى حرية انتقال األيدي 
العامل�ة وايق�اف تكاثر الس�كان األصليني ع�رب أدوات متعددة 
ومختلف�ة عى امل�دى البعيد أيضا، اذ ان ه�ذه األرض كانت وما 
زال�ت محل اهتمام من قبل اليمني االرسائيي املتطرف بوصفها 
»أرض امليع�اد« فضال عن س�عي رعاة البق�ر املتواصل للهيمنة 
عليه�ا ألنها عند ملتقى ث�الث قارات ويخرج منه�ا آخر برميل 
نفط والس�يطرة عليها يعني الس�يطرة عى العال�م. بمعنى ان 

قراءتنا يف نتائج االنتخابات لم تكن رضبا من التنجيم.
فف�ي ترشي�ن الثاني 2019 وقبل اس�تقالة حكوم�ة عادل عبد 
املهدي، كان لن�ا يف جريدة الصباح مقال حم�ل عنوان »عفوية 
الح�راك ورصاع اإلرادات« أوردن�ا في�ه )إّن األرج�ح ان يك�ون 
الس�عي باتج�اه انتخابات مبكرة ال علم وال س�يطرة للعراقيني 
بآليتها االلكرتونية املعتمدة يف العد والفرز، سينتج عنها انقالب 
يف املعادلة السياس�ية، وحينها س�يكون الرد جاهزا عى كّل من 
يعرتض عى نتائج االنتخابات.. آنذاك ستفرز االنتخابات أغلبية 
برملانية تتماهى مع االرادة الدولية الداعمة لها، ليكون رصاعها 

بالوكالة مع االرادة االقليمية عى حساب مستقبل البالد(. 

تزوير الوعي وغيبوبة االنتخاب

بقلم/محمد شريف أبو ميسم
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اختتمت منافس�ات الجولة السابعة من عمر الدوري املمتاز، 
والتي ش�هدت غزارة تهديفية بجانب خس�ارة نفط الوس�ط 

وتخليه عن الصدارة ملصلحة الرشطة.
ويتص�در الرشطة، جدول ترتيب البطول�ة برصيد 19 نقطة، 

بفارق نقطة عن نفط الوسط الذي تراجع للمركز الثالث.
حارس مميز 

أحمد باس�ل: ح�ارس مرمى الرشط�ة، الذي تأل�ق يف مباراة 
القم�ة وحاف�ظ ع�ى نظاف�ة ش�باكه، وتص�دى لجملة من 

التسديدات لنفط الوسط، وكان األبرز يف املباراة. 
دفاع صلب 

ميثم جبار: قلب دفاع القوة الجوية، وكان سًدا منيًعا يف وجه 
العبي أمانة بغداد، ومن األسباب املؤثرة يف فوز فريقه.

ني�از محمد: قلب دف�اع الرشطة الذي تحم�ل عبء هجمات 

نفط الوس�ط، وب�ذل جهًدا كب�ًرا إليقاف اله�داف مهند عبد 
الرحيم. 

أحمد جواد: ظهر أيمن الصناعة، الذي ظهر بشكل جيد أمام 
امليناء، وعطل مفاتيح لعب الخصم يف الجانب األيمن. 

بي�ار أبو بكر: ظهر أيرس النفط، الذي تمكن من كرس صيام 
فريقه بتسجيل الهدف القاتل يف مرمى النجف. 

عقل مدبر 
س�عد عبد األمر: ارت�كاز ال�زوراء، صاحب الخ�رة الكبرة، 
وال�ذي يعد العقل املدبر لهجمات فريقه، كما أنه هز الش�باك 

من ركلة جزاء. 
محمد زامل: العب وسط الطلبة، وهو القلب النابض لفريقه، 
والقاع�دة التي تنطلق منها الهجم�ات، ويعرف كيف يتحكم 

يف إيقاع اللعب.

أحمد ه�اوري: جناح أيمن ن�وروز، والذي قاد 
فريقه لتحقيق فوز كبر عى س�امراء، وتكفل 

بتسجيل الهدفني األول والثاني.
مؤيد عبد الباس�ط: جناح أي�رس الزوراء، الذي 
ال ي�كل وال يم�ل، ويزع�ج املنافس�ني ويمت�از 

بالرسعة املطلوبة. 
هجوم ضارب 

زي�اد أحم�د: مهاجم الطلب�ة الذي لع�ب دوًرا 
مؤثرًا يف فوز فريقه عى نفط البرصة، حيث 

سجل هدًفا وقدم تمريرتني حاسمتني. 
عالء محيسن: مهاجم القاسم، الذي 
س�جل هدًف�ا وصن�ع آخ�ر يف لق�اء 

الكرخ.

بارَك رئيُس االتحاد العراقّي لكرة القدم، عدنان درجال، 
تأهل منتخبنا األوملبّي إىل نهائيات آس�يا تحت 23 عاماً، 
بعد فوزه عى املنتخب البحريني بثالثية نظيفة وتصدر 
مجموعت�ه الثالث�ة. واتص�َل رئي�س االتح�اد العراقي، 
عدن�ان درجال، برئيس وفد املنتخب، املرشف العام عى 

املنتخب االوملبي، عضو االتح�اد )غانم عريبي(، وبارَك 
ل�ه تأه�ل املنتخب بع�د الفوز املس�تحق ع�ى املنتخب 
البحريني، مع تقديم أداٍء مميٍز ملستقبل الكرة العراقية.

ووعَد رئي�س االتحاد العراقي بتكري�م املنتخب تكريماً 
يليُق بما قدموه يف التصفيات.

درجال يبارك تأهل األولمبي إلى نهائيات آسيا 

أج�رت لجن�ُة املس�ابقات يف االتحاد العراق�ّي لكرة 
الق�دم، قرع�َة دوري الدرج�ة الثانية ألندي�ة بغداد 
للموس�م 2021-2022 يف مق�ر االتح�اد، بحض�ور 
أعضاء اللجنة وممثيل األندية، وس�ينطلُق الدوري يف 

الثاني عرش من الشهر الحايل.
وت�م تقس�يم الف�رق املش�اركة يف ال�دوري، البالغ 
ضم�ت  مجموعت�ني،  ع�ى  فريق�اً،   17 عدده�ا 
املجموعة األوىل )9( أندية، وهي: الزعفرانية وحيفا 
والتاجي والنجدة وش�باب العدل والجيش والش�علة 
املجموع�ة  ضم�ت  فيم�ا  واملص�ايف،  واالتص�االت 

الثانية، التي تألفت م�ن 8 أندية، العدالة والخطوط 
واملهندس�ني  والجامع�ة  والكاظمي�ة  واملحمودي�ة 

والطليعة والسكك.
وس�يقاُم الدوري بنظام اللع�ب ملرحلتني تتأهل من 
كل مجموع�ة ثالثة ف�رق لل�دوري التأهييل ملنطقة 
بغداد، عى أن تخوض بعدها الفرق الس�تة املتأهلة 
عن املجموعت�ني مبارياتها ليتأه�ل فريقان لألدوار 

النهائية، 
وكذلك ستهبط ثالثُة فرق من املجموعتني اىل الدرجة 
الثالث�ة، وهم أصح�اب املركز األخ�ر والخارس من 

املباراة الفاصلة بني أصحاب املركز ما قبل األخر.
ويلتق�ي ضم�ن املجموع�ة االوىل؛ فريق�ا الش�علة 
والجيش يف ملعب الشعلة والتاجي يستضيف شباب 
الع�دل يف ملعب التاجي والنجدة مع املصايف يف ملعب 
النجدة واالتص�االت مع حيفا يف ملع�ب االتصاالت، 
وفري�ق الزعفراني�ة يف حالة انتظ�ار، ويف املجموعة 
الثانية يلعب الس�كك مع الخطوط يف ملعب الس�كك 
املحمودي�ة  ملع�ب  الجامع�ة يف  واملحمودي�ة م�ع 
واملهندس�ني م�ع الكاظمي�ة يف ملع�ب الكاظمي�ة 

والطليعة يستضيف العدالة يف ملعب الغزالية.

تحديد موعد انطالق دوري الدرجة الثانية 

    رعد العراقي

أعيدوا الحظر 
المحلّي

.. عنوان اخرتن�اه بعناية  م�ن دون مقديّمات أعي�دوا الحظر املح��يّ
وقصد مس�بق ال يش�وبه التأويل أو التالعب باملعن�ى الحريف له، بل 
هو قراءة مس�بقة وواقعية ملا س�يصبح عليه ح�ال الكرة العراقية 
بعد قرار الس�ماح بعودة الجماهري اىل املالعب من دون آلية ُمحكمة 
ومس�يطر عليه�ا وما س�تجريّه تل�ك الخط�وة من أح�داث ووقائع 
ى من قيم ومب�ادئ إنس�انية وأخالقية كانت  س�تطيح بكل م�ا تبقيّ
تمثل تاريخاً راقياً ملدريّجات التشجيع واملؤازرة الجماهريية الكروية.

ف�وىض وإنفالت وكلمات نابية ومس�احات مرشعة الحدود تتهادى 
ص ص�ورة وصوت  ع�ر أثريه�ا ألفاظ مخديّش�ة للحي�اء ه�و ُملخيّ
املدريّجات أخذت باالنتش�ار، تقوده شليّة من املحسوبني عىل جماهري 
األندي�ة فرض�ت س�طوتها ورم�ت بإس�اءاتها املتكريّرة ع�ىل بقية 
خ رداء من ه�و ملتزم بال ذنب  الحارضي�ن، فاختلط�ت النوايا وتلطيّ

بمخليّفات الجهل واالنحطاط اللفظي ملن هو غري ملتزم!
ش�واهد ال تقبل الش�كيّ ملا نرمي اليه مما جرى خالل بعض مباريات 
الدوري منذ الس�ماح لعدد من الجماه�ري من التواجد عىل املدريّجات 
ح�ني تحويّل�ت الهتافات اىل س�يل من الش�تائم والتنكي�ل بالالعبني 
لح�دود متدنيّية ليس أوض�ح منها ما صدر من تل�ك الجماهري نحو 
الع�ب دويل يف مب�اراة فريقه الق�وة الجوية أمام ن�ادي امليناء حني 
�حت بث�وب الحرييّة املزييّفة  تخليّت عن ثقافة التش�جيع بعد أن توشيّ
لتمنح نفسها إس�قاط كل الحواجز القانونية التي ال تجيز االعتداء 

بالسبيّ والقذف ألي فرٍد يف املجتمع ألي سبٍب كان!
م�ريّت الواقع�ة مرور الكرام، م�ن دون أن يتيّخذ اتح�اد الكرة إجراءاً 
ر فيه تلك األفع�ال ليس حماية لالعب  رادع�اً أو يصدر بياناً يس�تنكيّ
ا  فق�ط، بل ل�رشف ونزاهة الك�رة العراقية والتش�جيع النظيف مميّ
ُس�مح بتك�رار تلك األفعال بأش�كال أخرى كان آخره�ا ما حدث يف 
مب�اراة الرشطة ونفط الوس�ط وم�ا رافقها من صيح�ات وتقاذف 
بالكلمات واإلشارات بني الجماهري وأحد الالعبني كانت تمثيّل وصمة 
ن تابعوا املباراة من  عار أجرت العوائل العراقية وكل املشاهدين مميّ

خالل قنوات التلفاز عىل سماعها بال حياء!
أال يعلم اتحاد الكرة أن قرار عودة الجماهري اىل املالعب بعد س�نتني 
من االنقطاع بسبب وباء كورونا كان البديّ أن يصاحبُه تمهيد توعوي 
وضواب�ط ملزم�ة وإج�راءات عقابي�ة لكل م�ن يحاول أن ينس�ف 
فات صبيانية بعيدة ع�ن الذوق واملبادئ  املنظوم�ة األخالقي�ة بترصيّ

الراسخة لشعب معروف بعظمة خلقه وأخالقه؟
أال يعل�م اتح�اد الكرة أيض�اً أن العوائ�ل العراقية ش�غوفة بمتابعة 
املباري�ات ع�ر أجهزة التلفاز وإن كل ما تس�معُه م�ن ألفاظ تمثل 

لها القائمون عىل الدوري؟  مسؤولية يتحميّ
ل آثار الصورة الس�ييّئة التي يلتقطها املُش�اهد ما  وأخ�رياً من يتحميّ
ة  وراء الحدود لشكل وثقافة الجماهري الكروية ويجد فيها خري حجيّ
نة من فوىض  الس�قاط الحظ�ر الدويل ع�ن مالعبنا كونها غ�ري مؤميّ

الجمهور؟
نق�ول.. حني نطالب بع�ودة الحظر املح�يّ عىل املالع�ب التي تجري 
عليه�ا مباري�ات ال�دوري املمتاز، إنما نس�تهدف من ذل�ك إعادة 
تقيي�م التجرب�ة م�ن قبل اتح�اد الكرة وم�ا رافقها م�ن أحداث 
ف�ات ودراس�ة محدودية اإليجابيات مقارن�ة بالكم الهائل  وترصيّ
من الس�لبيات وصوالً نحو وضع الحلول الناجعة إعالمياً وإداريا 
لضب�ط املدريّجات وفرض س�لطة القانون ع�ىل كل من ُيحريّض عىل 
عني ع�ىل تغيري  اط�الق اإلس�اءات عم�داً وإل�زام كل روابط املش�جيّ
نهجهم وتحميل رؤس�ائها مس�ؤولية ما يجري م�ن صور التجاوز 
أو اس�تخدام األلفاظ املخديّش�ة للحياء، وبخالفه يحظر حضور أية 

مباراة لقيادة الرابطة.
ة س�تتهاوى أمام أنظ�ار الجميع، إن  باختص�ار.. ثالثة أركان مهميّ
لم يتيّخذ إجراء فوري وحاس�م للس�يطرة عىل مدريّجات التش�جيع، 
األول أن تذه�ب املباري�ات نح�و الف�وىض، وربيّما االش�تباكات غري 
�ا يعريّض الالعب�ني والجماهري للخط�ر، والثاني  مس�يطر عليها مميّ
ه�و الدفع بالجمه�ور امللتزم والعوائ�ل العراقية نح�و العزوف عن 
مش�اهدة املباريات التي تندِرج ضم�ن مفهوم الفن الكروي الهابط 
والخ�ادش للذوق العام، أما الثالث ف�إن كل الجهود املفرتضة لرفع 
الحظ�ر عن املالعب العراقية س�تذهب أدراج الرياح بمجريّد أن تصل 
د وجود ثغرة وعدم سيطرة عىل  تقارير صادمة اىل االتحاد الدويل تؤكيّ
فات الجماهري داخل املالعب وما أكثر تلك التقارير! انفعاالت وترصيّ

أعرب مدرب فريق التضامن لكرة السلة عن سعادته باملستوى الكبر 
ال�ذي قدمه العبوه يف مباراتهم أم�ام الرشطة، وفوزهم بفارق اربعة 
نق�اط 71-67 يف اللق�اء الذي ج�رى ضمن مباريات ال�دوري املمتاز 
يف قاعة الش�هيد اس�عد ش�كر الرياضية يف النجف. وقال نضال غانم 
عقب نهاية املباراة، »إنها كانت صعبة عى فريقه ملا يمتلكه الرشطة 
من العب�ني يتميزون بالخ�رة ويمثل�ون املنتخب الوطن�ي، مقارنة 
بالعبين�ا الش�باب«، مبين�ا ان »الحم�اس والتحفي�ز ومعرفة نقاط 

الضعف والعمل عليها داخ�ل ارض امللعب وتحديد مكامن القوة لدى 
الفريق املنافس واختيار نوع الدفاع املناسب يف مختلف اوقات املباراة 
اسهمت يف انهاء املباراة لصالحنا«، مؤكدا ان »الفوز عى فريق عريق 
مثل الرشطة بالعبني ش�باب يجعلنا امام مس�ؤولية كبرة يف املباراة 
املقبلة ويمنحن�ا الحافز عى ان نقدم افضل ما لدينا«.يذكر ان فريق 
التضامن للناش�ئني قد حقق الفوز ايضا عى ناشئة الرشطة بنتيجة  

43 - 16 يف اللقاء الذي سبق مباراة الكبار.

اكد العب نادي الطلبة واملنتخب العراقي السابق عيل صالح 
تنازل�ه عن مبلغ 400 مليون دين�ار كان نادي الطلبة يدين 
ب�ه لصالح.وقال صالح »لقد مثلت النادي خمس�ة مواس�م 
وعش�ت فيه وتن�ازيل عن املبلغ جزء من الوف�اء لهذا النادي 
العريق«.واض�اف »انني مرتاح للقرار رغم ضخامة املبلغ«، 
الفتا إىل ان »الحياة مواقف وس�يكون موقفي درس ألوالدي 

وللجيل القادم من الالعبني الذين سيمثلون النادي بعدنا«.

وثم�ن ص�الح مواقف الالعب�ني واملدربني الذي�ن تنازلوا عن 
مس�تحقاتهم السيما س�امال س�عيد الذي تنازل عن مبلغ 
250 مليونا وتس�لم خمس�ة وعرشين مليون�ا فقط وكذلك 
مصطف�ى كريم واملدربني حس�ن أحمد وبه�اء كاظم وعيل 
حس�ن وآخ�رون تنازل�وا ع�ن مس�تحقاتهم.ودعا ص�الح 
الالعب�ني الذي�ن لم يتنازل�وا بعد عن مس�تحقاتهم؛ للتنازل 

لينقذوا تاريخ الطلبة العريق.

تحطيم ثالثة أرقام قياسية في بطولة األندية 

سقوط المتصدر أبرز أحداث الجولة السابعة
 من الدوري الممتاز 

غانم يشيد بفريقه بعد الفوز على سلة الشرطة

علي صالح يتنازل عن 400 مليون لنادي الطلبة

كش�ف رمزي الركي، املتح�دث اإلعالمي لن�ادي األهيل بنغازي، 
ع�ن وصول الالعب العراقي همام طارق ملدينة بنغازي، من أجل 
االنضم�ام للفريق.وق�ال الركي، إن الالعب س�يلتحق بتدريبات 
األهيل.وكان نادي الجزارة ق�د تعاقد مع همام، يف أيلول املايض، 
بعق�د انتق�ال حر.وتغيب همام ط�ارق عن معس�كر الفريق يف 
م�رص، بس�بب بع�ض اإلج�راءات اإلدارية.من جهة أخ�رى، بدأ 
األهيل تدريباته يف مق�ره التأريخي بمنطقة الزيتونة يف بنغازي، 

بتواجد كل العبي الفريق باستثناء النجم العراقي.

ت�وج فري�ق س�يدات »افرودي�ت«  بدوري 
ش�ابات الع�راق بالكرة الطائ�رة بعد فوزه 
عى ش�ابات »آكاد« بثالثة أش�واط مقابل 
ش�وط واحد.وحقق فريق ش�ابات »قره 
ق�وش« املركز الثاني وش�ابات »آكاد« 

املركز الثالث .وجرت  بطولة الشابات للكرة الطائرة 
يف قاع�ة نادي »آكاد« يف عينكاوه باربيل بمش�اركة 
س�تة اندية هي دربندخان - افروديت   - قره قوش 
- فتاة اربيل - اكاد عني كاوا - الس�ليمانية .وجرت 

املنافسات بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

همام طارق 
يلتحق باألهلي 
الليبي

»افروديت« ُيتوج بلقب الشابات لكرة الطائرة
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يستهدف نادي نيوكاسل يونايتد اإلنجليزي، التعاقد مع أحد 
نج�وم يوفنتوس اإليط�ايل، ممن يعانون تح�ت قيادة املدرب 

ماكس أليجري، يف سوق االنتقاالت املقبلة.
وبحس�ب موقع »كالتش�يو مريكات�و« اإليطايل، ف�إن العب 
وس�ط اليويف، الفرن�ي أدريان رابيو، يحظ�ى باهتمام كبري 
م�ن قبل نيوكاس�ل، الذي يرغب يف اس�تقدام أب�رز العنارص 

املتاحة يف كانون الثاني، من أجل إنقاذ الفريق من الهبوط.
وال يمث�ل رابيو )26 عاًما( أولوية لدى املدرب اإليطايل، والذي 

يفضل االعتماد مواطنه الدويل مانويل لوكاتييل.
واستحوذ صندوق االس�تثمار السعودي عىل نيوكاسل، وهو 
ما سيس�هل إتم�ام تعاق�دات ضخم�ة تغري م�ن طموحات 

النادي.
وانضم رابي�و إىل يوفنتوس صي�ف 2019، قادًما من باريس 

سان جريمان، يف صفقة انتقال حر.
وينته�ي تعاق�د رابيو م�ع يوفنتوس يف صي�ف 2023، ومن 
املتوق�ع أن يرح�ب البيانكون�ريي ببيع�ه س�واء يف يناي�ر أو 

الصيف املقبل، لتجنب رحيله مجاًنا يف الصيف التايل.
وش�ارك رابيو مع يوفنتوس يف 93 مباراة بجميع املسابقات، 
من�ذ قدومه م�ن باريس، س�جل خاللها 6 أه�داف، وقدم 5 

تمريرات حاسمة.

تمك�ن الس�ويدي زالت�ان إبراهيموفيت�ش، مهاجم 
ميالن، من تسجيل هدف فريقه األول يف شباك نظريه 
روم�ا، خالل املب�اراة املقام�ة بملع�ب األوليمبيكو، 
ضم�ن لقاءات الجول�ة الحادية عرشة م�ن الدوري 

اإليطايل.
إبرا س�جل هدفا بطريقة رائعة بعدما حصل فريقه 
ع�ىل ركلة ح�رة ثابت�ة نفذها الس�ويدي بتس�ديدة 
صاروخي�ة من خ�ارج املنطقة عىل يس�ار الحارس 
باتريس�يو، حيث اكتف�ى األخري بمش�اهدتها وهي 

تسكن شباكه.
وذكرت ش�بكة »س�كواكا« لإلحصائيات، أن زالتان 
س�جل هدفه رقم 400 بالدوريات التي ش�ارك فيها 

خالل مس�ريته الكروية.
وقالت الش�بكة: »إب�را 40 عاما و400 ه�دف.. لقد 

وصل إىل عالمة فارقة جديدة يف مسريته«.
فيما بينت ش�بكة »أوبتا« لإلحصائي�ات، إن زالتان 
كان قد س�جل هدف�ه األول بالدوريات يف 30 ترشين 

األول عام 1999.
وأضافت أن النجم الس�ويدي سجل أيًضا 150 هدفا 
يف بطولة الدوري اإليطايل، مع األندية التي لعب لها.

مضيف�ه  ع�ىل  صعًب�ا  ف�وًزا  ناب�ويل  حق�ق 
س�الرينيتانا، بهدف دون رد، ضم�ن مباريات 

األسبوع الحادي عرش للدوري اإليطايل.
وس�جل هدف املب�اراة الوحي�د الالع�ب بيوتر 

زيلينسكي يف الدقيقة 61.
وارتقى نابويل لص�دراة ترتيب الدوري منفرًدا، 
برصي�د 31 نقط�ة، يف انتظ�ار نتيج�ة مباراة 

ميالن وروم�ا، حيث يحل الروس�ونريي املركز 
الثاني برصيد 28 نقطة.

وبحس�ب ش�بكة »أوبت�ا« لإلحص�اءات، فإن 
نابويل حقق 10 انتص�ارات من أول 11 مباراة 

ل  للم�رة خ�ال واح�د،  موس�م 
يف  تاريخه، بعد موسم الثاني�ة 

.2018/2017

ونافس نابويل عىل لقب الكالتش�يو يف أكثر من 
مناسبة خالل املواس�م املاضية، لكنه دائًما ما 
كان يس�قط يف الرمق األخري، يف ظل منافس�ة 

رشسة مع يوفنتوس.
ويس�تهدف نابويل تحقيق لقب الكالتشيو هذا 
املوسم، تحت قيادة لوتشيانو سباليتي، خاصة 

يف ظل تراجع مستوى إنرت ميالن ويوفنتوس.

انتقل س�ريجيو رام�وس، إىل باريس س�ان جريمان، الصيف 
املايض، يف صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد، 
لكنه لم يش�ارك يف أي مباراة رس�مية مع الفريق حتى اآلن؛ 

بسبب اإلصابات.
ولعل غي�اب راموس، دفع مس�ؤويل باريس س�ان جريمان، 

للتفكري مبكرًا يف فسخ عقد املدافع اإلسباني املخرضم.
ووفًق�ا لصحيفة »ل�و باريزيان«، فإن س�ان جريمان يفكر 
يف فس�خ عقد راموس، وال يعتقد املس�ؤولون أن حدوث ذلك 

سيكون بمثابة سيناريو بائس.
وأش�ارت الصحفية إىل أن الخدمات الطبي�ة يف باريس لديها 
بعض الش�كوك وغ�ري مقتنعني بأن راموس يمك�ن أن يعود 
للمنافسة بالرسعة واملستوى الذي كان عليه مع ريال مدريد.
وأوضحت »لو باريزيان« أنه يف حالة فس�خ العقد، س�يتعني 
عىل س�ان جريم�ان، التوصل إىل اتفاق مع املدافع اإلس�باني 
الذي يس�تمر عق�ده الحايل م�ع الفريق الفرن�ي حتى عام 

.2023

توتنهام يقيل مدربه 
نونو سانتو 

نيوكاسل يستهدف
 ضم رابيو

إبراهيموفيتش يسجل هدفه 
رقم 400

نابولي يكرر إنجازه التأريخي في الكالتشيو

سان جيرمان يفكر في فسخ 
عقد راموس

أعل�ن توتنهام هوتس�بري، إقال�ة مدربه الرتغايل نونو إس�ريتو 
سانتو، بسبب سوء النتائج.

وقال توتنهام، يف بيان رسمي »يعلن النادي، إعفاء نونو إسريتو 
س�انتو وطاقمه الفن�ي إيان كاث�رو وروي باربوس�ا وأنطونيو 

دياس من مهامهم«.
وأوض�ح فابي�و باراتيي، املدي�ر الريايض للس�بريز »أعلم مدى 
رغب�ة نونو وطاقمه التدريب�ي يف تحقيق النجاح، يؤس�فني أنه 

كان علينا اتخاذ هذا القرار«.
وأض�اف »نون�و رجل نبي�ل حقيقي وس�يكون مرحًبا ب�ه دائًما 
هنا. نود أن نش�كره وطاقمه التدريب�ي، ونتمنى لهم التوفيق يف 

املستقبل«.
وق�ال توتنهام »س�يتبع هذا البي�ان بتحديث إض�ايف عن الجهاز 

الفني للفريق األول يف الوقت املناسب«.
وخ�رس س�انتو، 5 مباري�ات من أص�ل 10 مواجهات ق�اد فيها 

توتنهام بالدوري اإلنجليزي املمتاز، وكان أداء الفريق سيًئا.
ولم يسدد توتنهام أي كرة عىل املرمى، ملدة ساعتني و16 دقيقة، 
يف املباراتني اللتني خرسهما أمام وست هام ومانشسرت يونايتد.

التأريخ يقف إلى جانب اليونايتد في مواجهة أتاالنتا اليوم
يحل مانشس�رت يونايتد اإلنجلي�زي ضيًفا 
ع�ىل أتاالنت�ا اإليط�ايل، الي�وم الثالثاء عىل 
ملعب جيويس، يف إطار الجولة الرابعة من 

مرحلة املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وقد استطاع يونايتد تحقيق ريمونتادا أمام 
أتاالنتا، عىل ملعب أولد ترافورد، بعدما قلب 

تأخره يف الجولة املاضية بهدفني إىل انتصار 
)3-2(، ليحيي آماله يف التأهل لدور الس�تة 
عرش، لكنه س�يكون علي�ه مواجهة مهمة 

أكثر صعوبة يف إيطاليا.
املجموع�ة  يونايت�د  مانشس�رت  ويتص�در 
السادس�ة برصيد 6 نقاط، ويأتي فياريال 

اإلس�باني يف املرك�ز الثان�ي ب��4 نق�اط، 
وبنفس الرصيد يحل أتاالنتا ثالًثا، ثم يقبع 
يان�ج بوي�ز الس�ويرسي يف ذي�ل الرتتيب، 

برصيد 3 نقاط.
وبالنظ�ر للغ�ة األرق�ام، ف�إن مانشس�رت 
األندي�ة  ع�ىل  تاريخًي�ا  يتف�وق  يونايت�د 

اإليطالي�ة، الت�ي لعب ضدها ع�ر تاريخه 
يف مختل�ف املس�ابقات األوروبي�ة، حي�ث 
واجهها يف 42 مباراة وحقق الفوز 21 مرة، 
مقاب�ل 15 هزيمة، فيما ح�رض التعادل يف 

6 مباريات.
وس�جل الش�ياطني الحمر 64 هدف�ا أمام 

اإليطاليني، واستقبلت شباكهم 50 هدفا.
وعىل األرايض اإليطالية، انترص يونايتد يف 7 

لقاءات وخرس 10 وتعادل يف 3 مناسبات.
ومن أب�رز انتصارات الفري�ق اإلنجليزي يف 
إيطاليا، ذلك الذي جاء عىل حساب روما، يف 
ربع نهائي دوري األبطال )2008-2007(، 

عندما هزمه يف الذه�اب )2-0( عىل ملعب 
األوملبيكو، قبل أن يكرر فوزه إيابا )0-1(.

كم�ا تغلب عىل ميالن )1-0( يف ثمن نهائي 
الدوري األوروبي باملوس�م املايض )2020-
2021(، ليقصيه من البطولة عىل ملعبه. 

ويرز أيضا يف هذا الصدد الفوز الشهري عىل 

يوفنت�وس )2-1(، يف مرحل�ة املجموع�ات 
ب�دوري األبط�ال )2018-2019(، عندم�ا 
أش�ار جوزي�ه موريني�و، م�درب يونايت�د 
آنذاك، ب��3 أصابع لجماهري البيانكونريي، 
الفت�ا إىل تتويجه مع إنرت ميالن بالثالثية يف 

موسم )2010-2009(.

يواصل ن�ادي برش�لونة، الضغ�ط للتعاقد 
مع تش�ايف هريناندي�ز، املدير الفني للس�د 

القطري، خالل األيام املقبلة.
ووفًقا لصحيف�ة »موندو ديبورتيفو«، فإن 
برش�لونة س�يتخذ الخط�وة الحاس�مة يف 
التعاقد مع تش�ايف، بتجهيز وفد من النادي 
والس�فر إىل قط�ر إلنه�اء املفاوض�ات مع 

السد.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن الوفد س�يكون يف 
مقدمت�ه رئيس النادي خ�وان البورتا رفقة 
النائب رافا يوس�تي، واملدير الريايض ماتيو 

أليماني.
وأوضحت أن أن الوفد سيس�افر مبارشة إىل 
قطر عقب مباراة برش�لونة ودينامو كييف 

يف دوري أبطال أوروبا اليوم الثالثاء.
وذكرت الصحيفة أن الس�د يريد أن يعامله 
برش�لونة عىل قدم املس�اواة، لطلب التعاقد 

مع تشايف.

للقط�ري  الن�ادي  ويس�عى 
للحص�ول عىل طلب آخ�ر للتخيل 

عن تش�ايف، ب�أن يلع�ب البارس�ا، 
مباراة يف الدوحة مع السد.

أما صحيفة »س�بورت« أوضحت أن 
برش�لونة س�يعلن التعاقد مع تشايف 
عقب مباراة السد مع نظريه الدحيل، 

غدا األربعاء.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن الس�د لن 
يخ�وض أي مب�اراة أخ�رى حتى 21 
كان�ون أول املقب�ل، ل�ذا ف�إن النادي 
القطري س�يكون لدي�ه الوقت الكايف 

للبحث عن مدرب بديل.
وأوضحت »سبورت« أن مسؤويل السد 
ب�دأوا يف التفكري بأكثر من مدرب لديه 
فلس�فة ش�بيهة بتش�ايف هرينانديز 
مثل جارسيا بيمينتا ودينيس سيلفا 

وأوسكار لوبيز وجوردي رورا.

برشلـــونة يحدد 
موعــد التعاقد 

مع تشافـــــي

الثالثاء 2 تشرين الثاين 2021
العدد 2706 السنة الثانية عشرة
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8
إبراهيم ناجيالثقافـي

ُربَّ ليٍل قد صفا األْفُق بِه 
وبما قد أبدَع اللُه ازدهْر

ورسى فيه نسيم َعِبٌق 
فكأن الليَل ُبْسَتاٌن َعِطْر

لَته قلُت: يا رب ملن جمَّ
 وملن هذي الثرياُت الغرْر ؟

فعرا األْفَق َقتاٌم وَبَدْت 
سحٌب تحبو إىل وجِه القمْر

كلما تْقرب تمتد لُه 
كأكفٍّ رشهاٍت تنتظر

ِصْحُت بالبدر: تنبَّْه للنذْر
 أدرِك الهالَة حفت بالخطْر

ال ُتبْح مائدة النور لهم
 ال ُتبْحها لسواٍد معتكْر

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

جربان خليل جربان
إذا رضي�ت فعرب ع�ن رض�اك، ال تصطنع نصف رض�ا، وإذا 
رفضت فعرب عن رفضك؛ ألن نصف الرفض قبول. النصف هو 
حياة لم تعش�ها، وهو كلمة لم تقلها، وهو ابتسامة أّجلتها، 
وهو حب لم تصل إلي�ه، وهو صداقة لم تعرفها. النصف هو 
م�ا يجعلك غريبا عن أقرب الن�اس إليك، وهو ما يجعل أقرب 
الن�اس إليك غرباء، النص�ف هو أن تص�ل .. وأن ال تصل، أن 
تعمل .. وأن ال تعمل، أن تغيب .. وأن تحرض. النصف هو أنت 
عندم�ا ال تكون أنت؛ ألنك لم تعرف من أنت، النصف هو أن ال 
تع�رف من أنت .. من تحب ليس نصف�ك اآلخر ... هو أنت يف 
م�كان آخر يف الوقت نفس�ه !!! نصف رشبة لن تروي ظمأك، 
ونصف وجبة لن تش�بع جوعك، نص�ف طريق لن يوصلك إىل 

أّي مكان، ونصف فكرة لن تعطي لك نتيجة. 

العنونة الشخصية في »طائر الهزار«  لعلي السباعي

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
وقال عارف يف قراءة نقدية خص بها )املراقب 
العراقي(:لق�د تنبه كتاب القصة إىل  خطورة 
العنوان يف البن�اء الفني,فراح�وا يتأنقون يف 
صياغته,واختياره استجابة لوصايا نقادهم, 
حت�ى أنه�م اس�تهلكوا يف صياغته,واختياره 
ضع�ف الوق�ت ال�ذي اس�تهلكوه يف كتاب�ة 
قصصه�م, ذلك ألن عملي�ة اختي�ار العنوان 
القص�ي لي�س بالعمل اليس�ر, تل�ك التي 
يكتش�ف فيها الق�اص عنوان�ا لقصته,ألنه 
يف الحقيقة يكتش�ف عامل�ه القصي , وعىل 
نح�و ع�ام أن العناوي�ن القصصي�ة غالب�ا 
م�ا تلخ�ص فك�رة العم�ل القصي نفس�ه 
أن العن�وان القص�ي يأت�ي أما ع�ىل عبارة 
لغوي�ة,أو رقما,وربم�ا يأتي�ان معا,وأخ�را 
الب�د لن�ا م�ن اإلش�ارة إىل أن كت�اب القصة 
القصرة يسلكون طريقني يف اختيار عناوين 

مجاميعهم القصصية .
إح�دى  بعن�وان  االس�تعانة  وأض�اف:ان 
القصص لجعلها العنوان الرئيس للمجموعة 

بأكملها,وهذه القصة أما أن تكون احدث زمنا 
أو أكثر قص�ص املجموعة تطورا من الجانب 
الفن�ي,أو أش�هرها ,أو أكثرها ذيوع�ا,أو أن 
عنوانها يتس�م بعنرص جمايل أو داليل يؤهله  
ألن يكون عنوانا للمجموعة برمتها,والطريق 
الثان�ي انرصافه�م إىل عنوان آخ�ر ينتزعونه 
م�ن الس�ياق الع�ام للمجموع�ة القصصية, 
وه�و م�ا فعل�ه القاص ع�ي الس�باعي عند 
اختي�اره عناوي�ن لقصص�ه ,وكان الزم�ن-
زمنها- هو زمن س�قوط أم�ل العراقيني,أمل 
اإلنس�انية يف حياة ح�رة كريمة,فق�د كانت 
اإليقاعات راقصة لذلك الزم�ن العراقي الذي 
كان  حروبا,وحصارات,ومؤام�رات  عش�ناه 
زمن�ا راقصا مثل ذلك الرجل املذبوح كما ورد 
يف الش�عر,وقد يرقص املذبوح م�ن الم الذبح 
, بق�ي العنوان,ق�د يرتبط بالش�خصية أو ال 
يرتبط تماما,فهناك عناوين بعض القصص 
باسم أحدى ش�خصياتها,وقد يكون العنوان 
ال يحمل اسم شخصية من شخصيات القصة 
, كما يبني إحجامه عن تقييد القارئ بعنوان 

ربما يوج�ه اهتمامه نحو مظهر من القصة 
دون آخر,اعتقادا منه أن العنوان يمثل جزءا 
حيويا من بنية النص إىل جانب كونه مفتاحا 
تأويليا,والعن�وان يف تركيبت�ه التأويلية ينبئ  
عن علم مكتظ من العالمات ,والشفرات التي 
تتح�ول إىل دوائر ت�دور حول بعضه�ا مثرا 
عددا غر قليل من الدالالت,والبنى اإليحائية.

القص�رة  القص�ة  عن�وان  أن   : وتاب�ع 
)طائ�ر اله�زار( م�ن مجموع�ة »ايقاع�ات 
ع�ىل  ق�ارصا  يظه�ر  الراق�ص«  الزم�ان 
أقصوصت�ه  األوىل,ولي�س قاس�ما مش�ركا 
لها,ووحداني�ة -الق�ص-  بوصفه�ا كيانات 
,تحتس�ب لصال�ح- الح�كاء- م�ع تكام�ل 
إبداعيا)إنت�اج  عم�ال  لرس�يمها  الص�ور 
مادي,وروحي(,وتطاب�ق مجريات املتغرات 
التي تحدث داخل املش�اهد التصويرية سواء 

أكان�ت فاعلة أم هامش�ية حقيق�ة كانت أو 
مفتعل�ة,0  إن الن�ص ال�ذي ي�أرس الق�اص 
إىل  لخلقه,ورمي�ه  الس�باعي,ويدفعه  ع�ي 
ذائق�ة املتلقي هو الن�ص املتماوج عىل حدة 
اللغة,وقس�وة الصورة,واإليغال يف تشظيات 
النفس اإلنس�انية,هذه الركائز الثالث هي ما 
يستطيع الوقوف عىل أثافيها ليخرج باعتقاد 
أن الق�اص يحتفظ بخزين وف�ر من القدرة 
عىل الرسد,واقتناص املوضوع بيرس,وعرض 
الن�ص بما قد ال يريح املتلقي,ويرك يف نفس 
القارئ فس�حة لالبتهاج,نص الس�باعي هو 
نص الشفرة التي ال ترك أملا بل تصنع جرحا 
يحت�اج القارئ لوقت غر قصر كي يش�فى 

من رصاخه.
القص�رة   القص�ة  عن�وان  أن  اىل  وأش�ار 
للقاص عي الس�باعي تعطينا دالالت نقدية 

س�يميائية  ت�دل ع�ىل مضام�ني املجموع�ة 
القصصية,والقاص,وم�ن خ�الل اس�تنطاق 
قص�ة) طائر الهزار(نجد الن�ص  الذي يريده 
القاص عي الس�باعي محموال بالدالالت,البد 
أن يأت�ي مس�تال م�ن تفاصي�ل س�لوكيات 
أزمن�ة  م�ن  إحضاره�ا  ارت�أى  اجتماعي�ة 
مختلفة يف العالئق, ومتفاوتة يف التشابكات.

ولفت اىل ان الكاتب يس�تعني بالش�خصيات 
للحكمة,ويتك�ئ  اس�تحضارا  التاريخي�ة 
ع�ىل ش�خوص الح�ارض معطيا إياه�ا دور 
الباح�ث املتفاع�ل ال�ذي س�يخرج بحصيلة 
تتك�رس مدلوالت تس�هم يف فائ�دة البرشية 
يف التعامل,والحك�م ,انه يمن�ح املتلقي أبوابا 
متع�ددة موارب�ة للقراءة,والتأوي�ل اعتمادا 
عىل كون النص كرة كريستالية تبث الدالالت 
التي تستنهض رؤى املتلقي فتثر فيه مهمة 

البحث عن الشفرات , فهو يستعني بشهرزاد 
يف نص )طائر اله�زار(  من يوم والدتها الذي 
يتعادل موضوعيا,وس�قوط النيزك من رحم 

السماء.  
وختم :تتضح ش�خصية باس�ل شاب يحمله 
الذكرى ش�فرة  الطموح,أوالزمن,أو  قط�ار 
ملدل�ول يؤكد تأثر التيه يف الحياة البارقة عىل 
ال ج�دوى الوج�ود  :ص�وت القطار,والري�ح 
للقطار,وللزم�ن  بعن�ف  تتص�دى  الهائج�ة 
معا,فيس�مع صليلها وكأنه يعي�ش بدوافع 
س�اعة,وأخرى  يق�اوم  إرصار  م�ن  تنب�ع 
يندفع نحو س�كون الليل,س�كون ذلك العالم 
الصع�ب الذي يهاب�ه الصغ�ار بالتحديد,وله 
طعم الشهد,وحالوته كحالوة الطفولة,وهي 
تبتس�م للحي�اة بملء ش�دقيها,فرسقته من 
هذه اللحظات املمتعة طرقات أخرى يتذكرها 
اآلن جي�دا, يمنحنا الس�كون نقيض الصليل 
أوالصليل,املف�ردة الرافض�ة ألبجدية الصمت 
تصورا بان الراحل يسر يف هالم الالهدف,وقد 
أقصته الذكرى,وتلبس�ت عليه األشياء,حتى 
أن نهاي�ة الن�ص تكب�ح نظرتن�ا إىل الراح�ل 
بعيدا,واملتأمل قريب�ا يف بيت تفاجئه طرقات 
الب�اب التي س�تفتح ليباغت الش�اب بكبش 
ابيض ش�فرة الرميز الذي ينأى الناص عن 
إيضاحه خشية التأويل الواضح الذي سيقود 
مؤك�دا إىل الرشاك املنصوب�ة يف دربه اليومي, 
: طرق�ات قوية,ومندفع�ة ي�كاد ب�اب الدار 
يتحط�م من قوتها,فهرع باس�ل لفتح الباب 
وكأنه يعل�م يف دواخله بأن الطارق ش�خص 
يعرفه,فإذا بكبش أبيض ضخم يصارع الباب 
بقرنيه الكبرين,فدخ�ل إىل باحة املنزل,وبدأ 
بالثغ�اء, وأخرا نقول يحس�ن الناص الرسد 
املخت�زل إلنت�اج قصة قص�رة جدا مس�تال 

الفحوى من نسيج الواقع0

يرى الناقد أ0د مصطفى لطيف عارف أن عملية 
اختيار العنوان القصصي ليس بالعمل اليسير, تلك 
التي يكتشف فيها القاص عنوانا لقصته,ألنه في 
الحقيقة يكتشف عالمه القصصي وهذا ما يتضح 
في العنونة الشخصية لقصة »طائر الهزار« للقاص 

علي السباعي.

علي السباعيمصطغى لطيف

معرض دمشق للكتاب بمشاركة دور النشر السورية فقط  
املراقب العراقي/ متابعة...

ألغى القائمون عىل »معرض دمش�ق 
الثاني�ة  ال�دورة  للكت�اب«،  ال�دويل 
والثالث�ني منه، فبع�د إقام�ة الدورة 
األخ�رة من هذا املع�رض عام 2019 
بمش�اركة 247 دار عربية وسورية، 
قررت وزارة الثقافة تقديم ما يش�به 
»جائزة ترضية« للق�راء ودور النرش 
»مع�رض  عليه�ا  أطلق�ت  املحلي�ة، 
الكتاب الس�وري«، والذي اقترص هذا 
العام عىل مش�اركة دور نرش محلية 
بل�غ عدده�ا 48 داراً وهيئة حكومية 
وجامعية قدمت قرابة خمس�ة آالف 
عن�وان، وكان أبرز الدور املش�اركة: 
التكوي�ن، ونين�وى، واتح�اد الكتاب 
الع�رب، والحافظ، الح�وار، وجامعة 
دمشق، فيما قاطعت هذه الدورة دور 
نرش س�ورية أخرى أبرزه�ا: كنعان، 

وأطلس، وورد، وممدوح عدوان.
وتأت�ي ه�ذه ال�دورة بالتع�اون م�ع 
اتحاد النارشين الس�وريني بعد تأخر 
توجي�ه دع�وات لدور الن�رش العربية 
يف  لتس�جيل مش�اركاتهم  والدولي�ة 
»مع�رض دمش�ق ال�دويل للكت�اب«، 

الذي انطلقت أوىل دوراته عام 1985، 
ليحتج�ب يف الح�رب ألكثر م�ن مرة 
ولس�نوات عدي�دة كان أطوله�ا بني 

عامي 2011 و2016. فبعد أن وصلت 
نس�بة املش�اركة يف »ُع�رس الكتاب 
الس�وري« إىل م�ا يزيد ع�ىل 400 دار 

ن�رش عربية ودولي�ة ومحلية ما قبل 
الح�رب، انخفضت هذه النس�بة بعد 
ان�دالع األحداث الدامي�ة يف 2011 إىل 

م�ا دون النص�ف، لتراج�ع وتتحول 
ه�ذا العال�م إىل دورة محلي�ة رصفة. 
ويأتي هذا االنكف�اء يف ظل غياب أي 
دع�م يذكر لحركة الن�رش والنارشين 
الس�وريني الذي�ن يعان�ون ارتفاع�اً 
يف أس�عار الطباع�ة، وفقدان�اً ملادتي 
ال�ورق واألحب�ار وارتف�اع أثمانهما، 
وصعوبة اس�ترادهما من الخارج يف 
ظ�ل العقوبات الدولية املفروضة عىل 

البالد
ويقام »معرض الكتاب الس�وري« يف 
البهو الداخ�ي من املكتب�ة الوطنية، 
ويف مس�احة ال تزي�د ع�ىل 400 م�ر 
مرب�ع، فبعد التأخر الحاصل يف موعد 
إطالق ه�ذه الفعالي�ة، ت�م نقلها إىل 
الصاالت الداخلية املغلقة، وذلك جراء 
صعوب�ة إقامته�ا يف حديق�ة املكتبة 
وفنائه�ا الخارج�ي مع ق�دوم فصل 
الخريف، مما يزيد من خطورة تفيش 
ف�روس كورونا بني الزوار، ويس�هم 
يف إلغ�اء التباع�د االجتماعي، واتخاذ 
التدابر الوقائية من انتش�ار العدوى 
بش�كل أك�رب مما ل�و أقي�م يف الهواء 

الطلق.

مسرحية »روح« عائلة تصارع إلثبات الذات وسط ضجيج السياسة 

انطالق الدورة الـ32 لـ »أيام 
قرطاج السينمائية«

املراقب العراقي/ متابعة...
انطلق�ت يف تون�س ، ال�دورة ال�32 
ملهرجان ”أيام قرطاج السينمائية“ 
الت�ي س�تعرض خالله�ا أف�الم من 
دول عربية وأفريقي�ة داخل قاعات 
الس�ينما وكذل�ك داخ�ل الس�جون 

والثكنات العسكرية.
تتواص�ل  الت�ي  ال�دورة،  وتنظ�م 
ألسبوع، تحت شعار ”نحلم لنحيا“ 
ويتخلله�ا ع�رض أفالم ونقاش�ات 
إنت�����اج  وورش  ومح�ارضات 

سينمائي.
وأعلن مدير املهرج�ان رضا الباهي 
يف مؤتمر صحفي أنه سيتم السماح 
ألول مرة لعدد من املساجني بحضور 
العروض وإنتاج فيلم توثيقي قصر 
لفعاليات الدورة، كما ستتم برمجة 

عروض داخل الثكنات العسكرية.
وانطلق�ت إدارة املهرجان يف تنظيم 
عروض للمس�اجني داخل السجون 
ونقاش�ات مع املمثلني منذ الدورات 

السبع الفائتة.
وافتت�ح املهرج�ان بفيل�م للمخرج 
ه�ارون  صال�ح  محم�د  التش�ادي 
”لينج�وي الروابط املقدس�ة“ الذي 
لفت األنظار يف املس�ابقة الرس�مية 
ملهرج�ان كان الس�ينمائي يف دورته 
الس�ابقة، وهو يتن�اول الصعوبات 
الت�ي تواجهها امل�رأة الحامل خارج 
إط�ار القان�ون وتقالي�د املجتمع يف 

تشاد.

ترصيح�ات  يف  ه����ارون  وق�ال 
للصحفيني قب�ل االفتتاح إن اختيار 
املهرج�ان لفيل���مه لالفتتاح ”هو 
اختي�ار مناس������ب لب�ث فيل�م 
يتح�دث عن حق�وق امل�رأة يف دولة 

عربية“.
واصطحب عدد من نجوم الس�ينما 
يف تونس حني مرورهم عىل السجاد 
األحمر أطف�اال يعانون من متالزمة 
داون يف مب�ادرة الرشاكه�م يف ه�ذه 

التظاهرة.
وتخص�ص إدارة املهرج�ان قس�ما 
وذل�ك  الليبي�ة  بالس�ينما  خاص�ا 
ألول م�رة بع�رض 15 فيلم�ا م�ن 
بينه�ا الوثائق�ي الطوي�ل ”حق�ول 
العريبي  للمخرج�ة نزيهة  الحرّية“ 

و“الباروني“ ألسامة رزق.
وتضم لجنة التحكيم لألفالم الطويلة 
الرس�مية  املس�ابقة  يف  والقص�رة 
املنتج اإليطايل إينزو بورسي والناقد 
السينمائي املرصي طارق الشناوي 
أوالد  داوود  املغرب�ي  والس�ينمائي 
التونيس  الس�يد واإلعالمي والكاتب 

سفيان بن فرحات.
أن  إىل  الس�يد  أوالد  داوود  ولف�ت 
املنافس�ة ش�ديدة بني األفالم ”وأن 

األفالم وازنة ومستواها جيد جدا“.
عربي�ة  م�ن  دول�ة   45 وتش�ارك 
املس�ابقات  مختل�ف  يف  وأفريقي�ة 
وُس�جل 57 فيلما يف مختلف أقسام 

املسابقات الرسمية.

املراقب العراقي/ متابعة...
تط�رح مرسحي�ة ”روح“، الت�ي كتبته�ا ي�رس 
القلعي، وتعرض يف املس�ارح التونس�ية، حكاية 
عائل�ة م�ن منطق�ة س�يدي بوزي�د بالوس�ط 
التونيس، ناضلت وتحدت الصع�اب لتثبت ذاتها 

وسط ضجيج السياسة وتناقضاتها.
واملرسحي�ة، الت�ي تق�وم ب�دور البطول�ة فيها 
املمثلة فاطمة الفالحي، تتمحور حول شخصية 
بطلته�ا، وتنطلق من مكامل�ة هاتفية من عائلة 
فاطم�ة التي تقط�ن بالعاصمة تون�س، تبلغها 
فيها برضورة العودة إىل مس�قط رأسها بإحدى 
قرى محافظة سيدي بوزيد، وعىل امتداد الطريق 
تروي فاطمة حكايتها وعالقتها بالعائلة وبنمط 
اجتماع�ي مع�ني، وف�ق م�ا أوضحت�ه مخرجة 

املرسحية خولة الهاديف ل�“إرم نيوز“.
ويب�دو اختي�ار منطق�ة س�يدي بوزي�د حامال 
لرمزية باعتبارها املحافظة التي ش�هدت رشارة 

االحتجاج�ات االجتماعي�ة نهاي�ة ع�ام 2010، 
وأفض�ت الحق�ا إىل س�قوط نظ�ام الرئيس زين 

العابدين بن عي.
وقالت بطل�ة املرسحية فاطمة الفالحي:”بحكم 
أن املرسحي�ة ت�دور ح�ول ش�خصيتي وعائلتي 
فه�ي تحي�ة إىل العائلة الت�ي ناضل�ت وقاومت 
وأرادت الخ�روج م�ن منط�ق الب�ؤس إىل منطق 
آخر، واستنزفت كل قواها لتخريج عائلة ناجحة 

بعدد كبر من األفراد“، وفق قولها.
واعت�ربت املخرج�ة خولة اله�اديف أن املرسحية، 
”ه�ي حكاية نج�اح عائلة م�ن ال يشء، صنعت 
نفسها وخاضت رصاعات مع الواقع االجتماعي 
والواق�ع امل�ادي، وحت�ى م�ع ذاتها، وتمس�كت 
بطموحها؛ ألن اإلنس�ان يفش�ل أحيانا بالتخي 

عن الحلم والطموح“.
وأضاف�ت اله�اديف: ”تجس�يد هذه األف�كار كان 
باعتم�اد عدي�د األس�اليب، كالرواي�ة والتذك�ر 

والخط�اب املب�ارش، وأيض�ا ع�ىل الخي�ال، من 
خالل اس�تحضار أش�ياء ال وجود لها يف الواقع، 
لكنه�ا تفت�ح أبوابا ع�ىل العوالم التي تعيش�ها 

الشخصية“.
وقال�ت كاتب�ة املرسحية ي�رس القلع�ي، إن هذا 
العمل املرسحي ”أنجز تقييما غر معلن للوضع 
يف الب�الد، م�ن خ�الل الوصف الحاص�ل للطريق 
لفهم ما يحصل يف البالد بشكل عام، واملرسحية 

هي حكاية بالد يف النهاية“، بحسب تعبرها.
وأضاف�ت القلع�ي: ”يف ه�ذه املرسحي�ة تب�دو 
فاطم�ة وهي عائدة إىل مس�قط رأس�ها، وكلما 
اقرب�ت من قريتها تعيده�ا ذكرياتها إىل مرحلة 
الطفول�ة وإىل حكايته�ا م�ع العائل�ة وعالقتها 
به�ا والرصاعات التي عاش�تها العائلة، وهذا ما 
أرادت بطلة املرسحية تجسيده.. حكاية فاطمة 
هي حكاية كل التونس�يني الذين يقاومون ألجل 

تحسني أوضاعهم“.
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حيث إنها تحتوي عىل االلغام والعبوات 
الناس�فة خاص�ة يف املناطق الش�مالية 

واملناط�ق املح�ررة«.
وأضاف: »كانت املساحة الخطرة سابقاً 
والتي تحتوي ع�ىل االلغام غري املنفلقة 
واملخلف�ات الحربي�ة تمتد ل�� )6000( 
كيلوم�ر مربع، لكن بالعم�ل الجاد، تم 
إزالتها باكثر من 52% من املس�احات«، 
مؤكدا أن »العمل مستمر التمام النسبة 
املتبقية بوت�رية عالية من خالل الفريق 
الوطني والجهد الوطني والدول املانحة، 
إضافة إىل أن هنالك دوال أرسلت فرقاً إىل 
الع�راق للعمل عىل إزال�ة االلغام، فضال 
عن الف�رق املحلية املتعاق�دة مع الدول 

املانحة«. 
وأش�ار خلف إىل »عدم وجود تخصيص 
م�ايل من امليزانية، وأن�ه تم تقديم طلب 
للتخصي�ص خ�الل املوازن�ة القادمة«، 
مبين�اً أن، »إزال�ة األلغ�ام تك�ون ع�ن 
طري�ق الجه�د الوطن�ي م�ن وزارت�ي 
الش�عبي  الدف�اع والداخلي�ة والحش�د 
باإلضاف�ة لل�دول املانحة، لذل�ك ننتظر 
مس�اعدة الحكومة يف تمويل املشاريع، 

وإزالة األلغ�ام النج�از التزاماتنا تجاه 
االتفاقيات الدولية«.

ب�دوره، أوض�ح مس�ؤول اعم�ار املدن 
املحررة معمر ص�الح الدين، أن »ملفي 
الزراع�ة والبن�اء يعانيان من مش�كلة 
القناب�ل  وكذل�ك  والقناب�ل  االلغ�ام 
العنقودية والعبوات الناسفة واملخلفات 

الحربية«.
وبني أن »العراق لدي�ه اتفاقية )اوتاوا( 
بالتزاماته�ا  وتنته�ي  األلغ�ام  لحظ�ر 
يف 2028«، مع�راً ع�ن أمل�ه باالنته�اء 
م�ن إزال�ة جمي�ع األلغ�ام وغريها من 

املخلفات الحربية يف عام 2028«.
ولف�ت إىل أن »االعتم�اد اآلن كل�ه ع�ىل 
الدع�م الدويل املقدم كمن�ح دولية لدعم 
مل�ف ش�ؤون األلغ�ام من خ�الل األمم 
املتح�دة وال�ركات التي تس�تلم منحاً 
دولية، وهنالك اعمال تقوم بها الجهود 
الوطنية لوزارتي الدفاع والداخلية الزالة 
هذه املخاطر ومش�كلة التل�وث ايضاً«، 
مؤك�داً أن »الدعم الدويل ب�دأ ينخفض، 
ألن ال�دول الت�ي تعان�ي م�ن مش�كلة 

األلغام والقنابل والتلوث يف ازدياد«. 
وذك�ر، أن »هنالك اعم�االً إلزالة التلوث 

يف  وخصوص�اً  الجن�وب،  مناط�ق  يف 
ويف  وميس�ان  الب�رة  محافظات�ي 
مناط�ق  وه�ي  النفطي�ة  الحق�ول 

محدودة«.  
وأع�رب عن امل�ه بزيادة الدع�م املقدم 
م�ن الحكومة العراقية، م�ن أجل ايفاء 
الع�راق بجمي�ع التزامات�ه قب�ل ع�ام 
2028، ليت�م تطهري الع�راق من التلوث 

واأللغام والقنابل«. 
وتابع أن »م�ن بني االلتزامات أن يكون 
العراق خاليا من االلغام التي تستهدف 
األش�خاص قب�ل 2028، وه�ذا امللف ال 
يمك�ن أن ينتهي إال يف حال زيادة الدعم 

امل�ايل«، منوه�ا اىل أن�ه »تم رف�ع كتب 
رسمية لعدة مرات بخطط اسراتيجية 
لوزارة املالية، لكن حجم التحديات التي 
تواج�ه الحكوم�ة من جائح�ة كورونا 
وم�ا تلتها م�ن تداعيات هبوط أس�عار 
النفط، كل ذلك ح�ال دون تقديم الدعم 

الحقيقي لتلك املناطق«. 
ولف�ت إىل أن »هن�اك خ�رات عراقي�ة 
عالي�ة  ومس�توياتها  امله�ارة  عالي�ة 
وأجهزة حديث�ة، وهنالك افراد مدربون 
وهم يعملون عىل إزالة األلغام والعبوات 
الناسفة واملخلفات الحربية«، مؤكدا أن 
»املشكلة الرئيس�ة هي قلة التخصيص 

املايل«. 
وب�ني أن »املناطق املح�ررة تلوثها عال، 
بس�بب وجود العبوات الناس�فة، وهذا 
يعيق عودة النازح�ني، إضافة إىل وجود 
مخلفات حربي�ة ايضاً«، مش�ريا إىل أن 
»محافظ�ة ص�الح الدي�ن تعان�ي م�ن 
األلغام، وكذلك محافظة نينوى، إضافة 
إىل الريط الحدودي بني العراق وايران 
كمحافظ�ات دياىل وواس�ط وميس�ان 
والب�رة واملثن�ى وإقلي�م كردس�تان 
والسليمانية ودهوك تحتوي عىل التلوث 

بمناطق متفرقة«.
من جهته، أكد مستش�ار وزارة الزراعة 

مه�دي ضم�د القي�ي، أن »دور وزارة 
الزراعة س�اند للعمي�ة اإلنتاجية، حيث 
تواجهنا مش�كلة األلغ�ام والقنابل غري 
املنفلق�ة واملخلفات الحربية من الحرب 
العراقي�ة اإليراني�ة اىل ح�رب الخلي�ج، 
أضاف�ة إىل أحداث ما بع�د العام 2003، 
وهنال�ك الكث�ري م�ن األرايض الزراعية 
االلغ�ام، وخصوص�ا يف  تحت�وي ع�ىل 

املناطق الحدودية«.
وأك�د أن »الوزارة تؤيد دور وزارة البيئة 
يف عمله�ا بازال�ة األلغ�ام والقنابل غري 
املنفلقة«، مبين�ًا أن »الجانب األهم هو 
س�المة الفالح�ني واملزارع�ني ومرب�ي 

الثروة الحيوانية«.
تك�ون  أن  »أهمي�ة  ع�ىل  وش�دد 
األرايض الزراعي�ة أمين�ة يف االس�تغالل 
واالستخدام، وبذلك سيكون هنالك تنام 
يف الث�روة الحيواني�ة والنباتي�ة واالمن 

الغذائي«.
ولف�ت إىل أن »األرايض الزراعية يصعب 
تعويضها، حيث حرمنا من تلك االرايض 
الزراعية، بس�بب االلغ�ام والقنابل غري 
املنفلق�ة، وفقدن�ا مس�احات كثرية«، 
مؤكداً أن »تلك األرايض س�اندة ومهمة 
لالمن الغذائي الوطني واإلنتاج الوطني 

أيضا«.

،،
لسنوات طويلة تعاني الكثير من المناطق العراقية 

خاصة الصحراوية منها من بقايا مخلفات الحروب 
واإلرهاب من متفجرات وألغام والتي كانت وماتزال 

تشكل تهديدا على حياة المواطنين وأمنهم وتعيق 
التطور االقتصادي ودوران عجلة اإلعمار في المناطق 

المتضررة وخاصة المحررة من عصابات داعش 
اإلرهابية. مدير عام شؤون االلغام ظافر محمود خلف 
قال إن »المساحة المتبقة من ملف األلغام هي ٢٨٨٣ 

كليومترا مربعا في عموم العراق،

اس�تغنى محمود عبد الهادي -الذي يس�كن جنوب 
رشق�ي العاصم�ة بغ�داد- ع�ن الكهرب�اء امل�زودة 
حكوميا وكذلك عن االشراك يف املحطات الكهربائية 
األهلية، واش�رى ب�دال من ذلك منظومة شمس�ية 
لتوليد الطاق�ة الكهربائية ملنزله بقدرة 15 أمبريات 
ُنصبت فوق س�طح املنزل بقيمة بلغت نحو 5 آالف 

و400 دوالر.
ويعتر عبد الهادي أن استخدامه للطاقة الشمسية 
ناجح ومناس�ب، مش�ريا إىل أنه يحتاج كل فرة إىل 
تبدي�ل البطاري�ات العاكس�ة الخاص�ة باملنظومة 

الشمسية وذلك وفق االستخدام.
وب�ني أن�ه ال توجد تكالي�ف تذكر إلدام�ة املنظومة 
الكهربائي�ة الشمس�ية، غ�ري أنه ال بد م�ن تنظيف 
األجزاء العاكسة كلما علقت بها األتربة حتى تكون 

فاعليتها أفضل.
وس�عت الحكومة العراقية لحل مش�كلة الكهرباء 
عن طريق التعاقد مع دول ورشكات كرى يف مجال 
الطاق�ة املتجددة، وكان من بينه�ا توقيع اتفاقيات 
م�ع رشكات عربي�ة وأجنبي�ة إلنش�اء مش�اريع 

كهروشمسية يف العراق.
والدور ال�ذي تلعبه وزارة الكهرب�اء العراقية حاليا 
كب�ري، كما ي�رى الناط�ق اإلعالمي باس�مها أحمد 
العبادي، والذي قال إن مش�اريع الطاقة الشمسية 
الجديدة سرفد منظومة الكهرباء الوطنية بما يسد 

النقص الحاصل بالكهرباء.
وذك�ر العب�ادي، أن وزارة الكهرب�اء أبرم�ت ع�دة 
امل�روع  إلنج�اح  دولي�ة  وبرتوك�والت  اتفاق�ات 
الحكومي الخاص بالطاقة الكهربائية -ومن بينها 
 )Power China( »التعاقد مع رشك�ة »بور ش�اينا
الصيني�ة، ورشك�ة »توت�ال« )Total( الفرنس�ية- 

لتزويد الشبكة الوطنية بألف ميغاوات.
وأضاف العبادي أن الوزارة وقعت مؤخرا مع رشكة 
إلنش�اء  اتفاق�ا  النرويجي�ة   )Ascot( »أس�كاتك« 
محط�ات كهروشمس�ية بطاق�ة 525 ميغ�اوات، 
معت�را أن ه�ذه االتفاق�ات خط�وة البداي�ة ضمن 
برنامج بناء وإنش�اء املحط�ات الكهربائية للتوليد 
بالطاق�ة النظيفة.وع�ن بدء العمل بتلك املش�اريع 

االس�تثمارية، قال العبادي إنه س�يبدأ ف�ور انتهاء 
اإلج�راءات اإلداري�ة والقانونية يف البالد، مش�ريا إىل 
أن ال�وزارة تطمح لتحقي�ق 7 آالف و500 ميغاوات 

كمرحلة أوىل من مشاريع الطاقة النظيفة.
وعن امتالك العراق لألرضية الصالحة لتلك املشاريع 
التي تدخل العراق ألول مرة يف تاريخه عىل مس�توى 
حكومي، يرى هاري س�تيبانيان )أمريكي من أصل 
عراقي( -املستشار املستقل لشؤون الطاقة وعضو 
يف معه�د الطاقة العراقي )مقره لندن(- عدم أهلية 
الش�بكة الوطني�ة العراقي�ة إلحداث دم�ج كميات 

كبرية من مصادر الطاقة املتجددة املتغرية.
ويرجع س�تيبانيان س�بب ذلك إىل أن شبكة العراق 
تعان�ي من�ذ ع�دة س�نوات م�ن ع�دم تلبي�ة كمية 
الكهرباء التي يتم توليدها محليا مع الطلب املتزايد.

وأشار خبري الطاقة إىل أن الطبيعة املتقطعة للطاقة 
الشمس�ية ستتس�بب بتحديات تش�غيلية ملش�غل 
الش�بكة الوطني�ة العراقي�ة، مما يتطل�ب الحاجة 
إىل موازن�ة النظ�ام وتقنيات تخزي�ن الطاقة، التي 
ال يعت�زم الع�راق إضافته�ا عىل األقل يف املس�تقبل 

القريب.
لذل�ك يرى س�تيبانيان أن العراق بحاج�ة إىل النظر 
يف اس�تقرار الش�بكة الوطنية للكهرب�اء من خالل 
االس�تمرار يف م�زج الطاق�ة التقليدي�ة والطاق�ة 
الشمس�ية إىل جان�ب التخزين، ع�ن طريق توصيل 

الطاقة باستمرار ليال ونهارا عر تلك الشبكة.
واستبعد سامي الهاشمي -الخبري العراقي يف مجال 
الطاق�ة الكهربائي�ة واملتج�ددة- نجاح املش�اريع 

األخرية يف حل أزمة الكهرباء العراقية.
ويق�ول الهاش�مي إن مش�اريع الطاق�ة املتج�ددة 
ل�ن تنج�ح يف الع�راق يف الوق�ت الح�ارض، بس�بب 
الفس�اد امل�ايل واإلداري الذي ينه�ش الكهرباء التي 
تعت�ر عام�ود االقتصاد العراقي إلنع�اش مفاصله 
األخ�رى كالصناعة والزراعة وغريه�ا من املفاصل 

االقتصادية.
وأش�ار الهاش�مي إىل أن االقتصاد العراقي متهالك 
ج�دا وأن القائم�ني علي�ه ال يأخ�ذون ب�أي أف�كار 
وخطط اقتصادية ُتعرض من قبل املختصني، رابطا 

تع�ايف قطاع الكهرباء بخروج االنتهازيني من وزارة 
الكهرباء العراقية، حسب قوله.

وم�ن جمل�ة قضاي�ا اله�در امل�ايل الت�ي عرضه�ا 
الهاش�مي، وجود 125 مولدة ديزل بس�عة الواحدة 
2 ميغ�اوات، متوقفة عن العمل منذ اس�تريادها يف 
عه�د وزير الكهرباء الس�ابق قاس�م الفهداوي )يف 
الفرة من 2014 إىل 2018( من دون معرفة أسباب 
توقفها عىل الرغم من أنها جديدة وغري مستخدمة.

نح�و 17 عام�ا يعاني العراقيون م�ن نقص حاد يف 
الكهرب�اء م�ن الجه�ات الحكومية، يف وق�ت أنفق 
الع�راق -وفق تحقيق أجراه الرملان الس�ابق نهاية 
الع�ام 2020- نح�و 81 مليار دوالر عىل مش�اريع 
الطاقة الكهربائية يف البالد للفرة من 2005 وحتى 
2019، فيم�ا ال ي�زال إنت�اج الب�الد م�ن الطاقة لم 
يتج�اوز عتبة ال�20 ألف ميغاوات، يف حني أن البالد 
بحاجة إىل طاق�ة كهربائية تقدر بأكثر من 30 ألف 

ميغاوات.
ويف يوليو/تموز املايض، شكل الرملان العراقي لجنة 
للتحقي�ق يف التعاقدات التي أبرمتها وزارة الكهرباء 
خ�الل الفرة م�ن 2005 إىل 2019، إث�ر تراجع حاد 

يف إنتاج الطاقة الكهربائية يف البالد العام املايض.
وع�ن مل�ف األم�وال املنهوبة م�ن قط�اع الكهرباء 
يق�ول الدكت�ور غال�ب الدعمي -املخت�ص العراقي 
يف مكافح�ة الفس�اد- إن هيئ�ة النزاه�ة نجحت يف 
مكافح�ة الفس�اد واس�رداد األم�وال املنهوبة من 
قب�ل وزارة الكهرب�اء، حيث قامت باس�رداد نحو 
10 ملي�ارات دوالر إضافة إىل ملفات فس�اد بماليني 

الدوالرات أخرى ستحسم قريبا.
وال يقع ع�ىل عاتق هيأة النزاهة مكافحة الفس�اد 
بالكامل وفق الدعمي، إذ إن عملها ال يتعدى س�وى 
15% يف ح�ني أن النس�بة املتبقي�ة يق�ع ع�ىل عاتق 

الجهات الحكومية الرقابية األخرى.
واعت�ر أن حماية الفاس�دين من قب�ل الحكومات 
الس�ابقة واألحزاب والكتل السياسية، منع الهيئات 
الرقابية -مثل هيئة النزاه�ة وديوان الرقابة املالية 
االتحادي�ني- م�ن الوص�ول إىل ناهب�ي امل�ال العام 

ومحاسبتهم.
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الحشد الشعبي يواصل حملة تأهيل وتطوير طريق بغداد - واسط
املراقب العراقي/ واسط ...

يواصل الجهد الهنديس للحش�د الشعبي تأهيل 
وتطوي�ر طريق بغ�داد - واس�ط وكري بعض 
االنه�ار واملب�ازل اس�تعداداً ملوس�م الزراع�ة 
الش�توية وتقدي�م الخدم�ات يف مدينة الكوت. 
وتأت�ي ه�ذه الجه�ود وفق�اً لبيان ص�ادر عن  

خلية اإلعالم األمني تلقته )املراقب العراقي(:، 
ضم�ن حمل�ة أطلقه�ا رئي�س الهيئة باس�م 
الش�اعر املرحوم )س�مري صبيح( واس�تجابة 
ملناش�دة ابناء ذي قار ايضاً وع�ى غرار حملة 
واسط، توجه الحشد الشعبي بالجهد الهنديس 
لتقدي�م املس�اعدة أله�ايل النارصي�ة بحمل�ة 

خدمي�ة ك�رى«. والقت هذه الخط�وة ترحيبا 
كبريا من قبل املواطنني الذين أش�ادوا بالجهود 
الكب�رية الت�ي تبذله�ا هيئة الحش�د الش�عبي 
يف تقدي�م الخدم�ات، بالتزام�ن م�ع عملياتها 
النوعية واالس�تباقية ملالحق�ة بقايا عصابات 
داعش اإلرهابية يف مختلف قواطع املسؤولية.

املراقب العراقي / متابعة ...
كث�رية هي املفارق�ات التي يعيش�ها الع�راق ومنها زيادة 
الس�يارات الداخل�ة اىل البالد والتي يرافقه�ا يف الوقت ذاته 
نقص�ان يف الطرق نتيجة التهالك والتي هي يف الواقع قليلة 

وال تتحمل هذا العدد الكبري من السيارات.
و كش�فت وزارة التخطيط، عن تجاوز اعداد الس�يارات يف 
العراق س�بعة ماليني س�يارة، مرجحة ارتفاع العدد اىل 15 
مليون س�يارة يف عام 2035، يف الوقت ال�ذي تبلغ الكثافة 

الحالي�ة 154 عجلة ل�كل كيلومرت مربع من الش�وارع، يف 
الوقت الذي يجب ان يكون اقل من 100سيارة لكل كم ملنع 

االزدحامات.
وق�ال املس�ؤول يف وزارة التخطيط املهن�دس قابل حمود: 
إن “البلد يش�هد زخم�اً مرورياً كبرياً بس�بب تنامي أعداد 
الس�يارات التي قد تتجاوز س�بعة ماليني سيارة يف العراق 

ومعدل النمو السنوي الذي يصل إىل أكثر من 2 %”.
واضاف حمود، أن “أبرز مشكالت وأسباب الزخم املروري، 

يعود إىل محدودية اس�تخدام وس�ائل النق�ل العام يف املدن، 
وأيض�اً بس�بب التصاميم غ�ري املدروس�ة أو املحدثة حيث 
يعتمد العراق عى شوارع صممت استناداً إىل خرائط قديمة 
يع�ود بعضها إىل نهاية القرن قبل املايض وال تتناس�ب مع 

الزيادة الحاصلة يف أعداد املركبات الحالية”.
وتوق�ع أن يصل “عدد املركبات خ�الل العام 2035 إىل أكثر 
م�ن 15 مليون مركبة الس�يما بعد موافق�ة الحكومة عى 

استرياد السيارات املترضرة”.

وعى هذا االساس، فأن عدد السيارات سريتفع 54% خالل 
14 عاًم�ا فقط، ما يعني أن الع�راق تدخله قرابة 600 ألف 

سيارة سنوًيا.
وتشهد الش�وارع العراقية زخًما مروريا هائاًل بسبب عدم 
اس�تحداث طرق جديدة فضال ع�ن ارتفاع عدد العجالت يف 
البالد بس�بب االس�ترياد اىل ارق�ام كبرية ال تناس�ب القدرة 

االستيعابية للشوارع.
وتقدر القدرة االس�تيعابية لشوارع العاصمة بغداد ب�200 

الف س�يارة فقط للشوارع املنشأة منذ 30 عاًما، فيما تبلغ 
ع�دد العج�الت الت�ي تتج�ول يف العاصمة قراب�ة 3 ماليني 

عجلة.
وتبلغ كثافة السيارات يف الشوارع املبلطة 154 سيارة لكل 
ك�م علما ان املع�دل الطبيعي لتف�ادي االختناقات املرورية 

يجب ان يكون اقل من 100 سيارة لكل كم مبلط.
وبحس�ب املهتم بالش�ان االقتص�ادي منار العبي�دي فأنه 
باس�تمرار هذا املعدل يف نمو اعداد الس�يارات فمن املتوقع 
ان تص�ل اعداد الس�يارات يف 2036 اىل اكث�ر من 12 مليون 
سيارة وبكثافة س�يارات يف الشوارع املبلطة تصل اىل 203 

سيارة لكل كم.
والجل تحقيق كثافة س�يارات يف الش�وارع املبلطة تضمن 
عدم حدوث اختناقات مرورية فأن العراق يحتاج اىل انشاء 
اكثر من 62 الف كيلو مرت جديد من الشوارع الجديدة وهو 
ما يمثل نسبته 100% من اطوال الشوارع املوجودة حالًيا.

أنَّ املش�كلة يف الط�رق والجس�ور تكم�ن يف رضورة ف�ك 
الصالحيات، إذ إنَّ الطرق الرئيس�ة التي يفرتض أن ترتبط 
بالهيئ�ة العامة للطرق والجس�ور مرتبطة بجهات أخرى، 
واألم�ر الثاني الذي يس�بب املش�كالت ه�و وزارت�ا املالية 
والتخطي�ط حيث أنهما ال تطبقان قان�ون 40 لعام 2015 
الخ�اص بجباية املبالغ عن طري�ق مديريات املرور لصالح 
صيان�ة الط�رق والجس�ور، لك�ن وزارة املالي�ة تحوله�ا 
للخزينة العامة وال ترصفها وفق القانون لصيانة الطرق”، 
فالوزارت�ني تتحم�الن مس�ؤولية الوفي�ات واإلصابات من 
ضحاي�ا الحوادث املروري�ة، وتأتي بعدهم�ا وزارة اإلعمار 

والحكومات املحلية يف تحمل املسؤولية.
ويتحرس أغلب العراقيني الذين سافروا إىل الخارج، وتحديداً 
إىل دول الج�وار مث�ل إي�ران وتركي�ا واألردن، ع�ى أح�وال 
طرق بالده�م، فهناك يف تل�ك العواصم، ط�رق مخصصة 
للش�احنات وعرب�ات األحم�ال الثقيلة بينم�ا تخنق هذه 
املركبات ش�وارع بغداد واملحافظات وهي تتس�بب يومياً 
بحوادث مميتة وزحامات وتدمري ممنهج للطرق الداخلية 
والخارجي�ة، وال أدل عليه من طريق بغداد الذاهب لإلقليم 

عند مناطق شمال العاصمة.
ان الب�الد حاج�ة إىل إنش�اء ط�رق تخصصي�ة موازي�ة 
للش�احنات واألحم�ال العالي�ة، ورضورة إقام�ة مراك�ز 
جباي�ة خارجية يف تلك الطرق إلدامتها مقابل املرور عليها 
واستخدامها بني مختلف املحافظات، كما يقرتح أن يكون 
نظ�ام اإلحالة ملحطات معينة يف الطري�ق الواحد وأال يحال 
الطري�ق بالكام�ل إىل رشكة واحدة وبالت�ايل يحدث التلكؤ، 
بحيث تكون كل رشكة مس�ؤولة عن قاطعها أو محطتها، 
وأن يج�ري التنس�يق يف قضي�ة الصيان�ة م�ع الحكومات 
املحلي�ة وال يعمد إىل العمل العش�وائي الذي يتس�بب بهدر 
املال العام والتس�بب بالحوادث عند قطع الطريق ألغراض 

الصيانة.

املراقب العراقي/ متابعة...
مع حلول فصل الش�تاء بات من الرضوري جدا إجراء 
الصيانة االس�تباقية ملحطات الكهرب�اء من أجل تاليف 

األعطال التي قد تحدث بسبب العواصف واألمطار.
مدي�ر الكهرب�اء يف كرب�الء ي�ارس القري�ي ق�ال :إن 
مالكات كهرب�اء كربالء بارشت من خ�الل قطاعاتها 
الثمانية بأعمال الصيانة املرمجة االس�تباقية لفصل 
الش�تاء.وبني أن الخطة »تتضمن حملة واسعة لقطع 
األش�جار املتداخلة مع الش�بكة الكهربائية وس�حب 

األس�الك وتعديل االعم�دة املائل�ة وصيان�ة املحوالت 
واجهزة الحماية الخاصة بها ضمن فرق وعمل يومي 

لساعات متأخرة«.
واش�ار اىل أن املديري�ة ب�ارشت بالصيان�ة املرمج�ة 
للمحط�ات والصندوقي�ات وملحط�ات التوزيع ضمن 
الرقع�ة الجغرافية للمحافظة، مبينا ان هذا سيس�هم 
يف تقليل املشاكل التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية 

عند سوء األحوال الجوية.
القري�ي لفت اىل ان حمل�ة الصيان�ة انطلقت ضمن 

خطة معدة مس�بقا وباالعتماد عى البيانات املسجلة 
لكل مغذي يف الش�بكة، داعيا املواطنني اىل التعاون مع 
فرق الصيانة كافة لتس�هيل مهم�ة االعمال املكلفني 

بها.
وهنا البد من الق�ول ان عى جميع مديريات الكهرباء 
اج�راء الصيان�ة الدوري�ة حتى تكون جاه�زة لفصل 
الش�تاء الذي دخلنا فيه وبات من ال�رضوري االنتباه 
اىل كل م�ا يمكن ان يس�ببه من مضار ع�ى منظومة 

الطاقة الكهربائية .

املراقب العراقي/ متابعة...
أكدت وزارة امل�وارد املائية زوال املخاوف من حدوث 
فيضان يف بح�رية الرزازة يؤثر عى محافظة كربالء 

املقدسة.
وق�ال مستش�ار وزارة املوارد املائية ع�ون ذياب يف 
ترصي�ح تابعت�ه )املراق�ب العراق�ي(: أن »الوزارة 
تمتلك رشكات الرافدين والعراق والفاو وحاليا تنفذ 
الكث�ري من األعم�ال التي تكل�ف بها ال�وزارة، مثالً 
رشكة الف�او تنفذ حالياً مرشوع ديوانية ش�افعية 
ضمن املرحلة األوىل البالغة مس�احتها 15 الف دونم 
هذا املرشوع عى وشك االنتهاء وأيضاً تنفذ مرشوع 
انش�اء منفذ لنق�ل مياه مب�ازل ال�رزازة اىل بحرية 
ال�رزازة وهذا املرشوع س�يكون قنط�رة صندوقية 
ضخم�ة مبوب�ة فيها بوب�ات محكم�ة وعمل فني 

دقيق.
 وأضاف :هناك معرتضون خشية حدوث فيضان يف 

البحرية نتيجة نقل املياه إليها وربما تذهب بحسبهم 
إىل كرب�الء والوزارة طمأنت ألن التنفيذ يتم بش�كل 
دقيق مدروس ومحس�وب واحتماالت الجفاف اكثر 

من الفيضانات لذلك نحن غري قلقني«.
وتاب�ع، أن »تغذي�ة بحرية ال�رزازة تتم م�ن بحرية 
الحباني�ة والف�رات والنه�ر محدود اإلي�رادات ومن 
غ�ري املمك�ن أن نح�ول مياه عذب�ة من الف�رات اىل 
ال�رزازة، قضي�ة تحويل املياه من كرب�الء تذهب إىل 
ال�رزازة ع�ن طريق املضخات يف ح�ال وجود فرصة 
ومناس�يب ورشك�ة الف�او تنفذ هذه األعم�ال التي 
تهدف لتخفيض مناس�يب املياه يف عموم محافظة 

كربالء«.
وأش�ار اىل أن »هذه األعمال ستضيف وتغذي بشكل 
مس�تمر الج�زء العلوي م�ن بحرية ال�رزازة التي ال 
توجد مص�ادر تغذية لها غري ه�ذا املصدر يف الوقت 

الحايل«.

املراقب العراقي/ متابعة...
يعاني العراق من ارتفاع نس�بة تلوث الهواء بسبب االنبعاثات الغازية من 
عمليات اس�تخراج النفط الخام وتكريره، باإلضافة إىل عوامل أخرى منها 

عوادم املركبات واملولدات الكهربائية.
وكش�فت وزارة التخطيط ان العاصمة بغداد س�جلت أعى معدل س�نوي 
لرتكي�ز غاز ثاني أوكس�يد الكري�ت )SO2( الس�ام، مش�رية اىل ان اربع 

محافظات فقط تقيس ملوثات الهواء.
وق�ال الجه�از املركزي لإلحص�اء التابع لل�وزارة، يف تقري�ر اطلعت عليه 
)املراق�ب العراق�ي(: إن »أعى معدل س�نوي لرتكيز غ�از )SO2( ظهر يف 
محافظ�ة بغداد بواقع 0.059 جزء باملليون، أما أقل معدل س�نوي لرتكيز 

)SO2( فقد سجل يف محافظة بابل وبواقع 0.008 جزء باملليون«.
واش�ار اىل ان »عدد املحافظات التي تقيس املعدالت الش�هرية والس�نوية 
ملجموع�ة من الغازات وامل�واد امللوثة يف الهواء عن طري�ق محطاتها، هي 

محافظات بغداد وبابل واملثنى وكركوك فقط«.

وب�ني ان »عدد محطات مراقب�ة نوعية الهواء العامل�ة يف تلك املحافظات 
تبل�غ 7 محطات وبواقع محطة واحدة يف كل من محافظتي بغداد واملثنى 

ومحطتني يف محافظة كركوك و3 محطات يف محافظة بابل«.

الصيانة االستباقية لمحطات الكهرباء في الشتاء

زوال المخاوف من حدوث فيضان في بحيرة الرزازة 

بسبب عوادم المركبات والمولدات 

بغداد تسجل أعلى معدل سنوي لتلوث الهواء 

 قد تزداد من 7 إلى 15 مليونا

أعداد السيارات الداخلة للعراق ترتفع مع قلة الطرق !

م�ع بداية فص�ل الش�تاء وكإجراء اح�رتازي يجب عى الس�لطات 
املختص�ة كالدفاع املدن�ي وأمانة بغداد والبلدي�ات يف املحافظات أن 
تتاب�ع ميدانيا وع�ن قرب األماك�ن التي يتوقع ان تك�ون مترضرة 
م�ن الفيضان�ات  وتقدي�م العون واملس�اعدات للمنكوب�ني وتوفري 
مس�تلزمات مس�اعدتهم ع�ى التقلي�ل م�ن الخس�ائر يف االرواح 

واملمتلكات .
حس�نا فعل�ت مديري�ة الدف�اع املدن�ي عندما ق�ررت إع�الن حالة 
الط�وارئ القص�وى يف محافظ�ات نين�وى وصالح الدي�ن وكركوك 
، تحس�باً لحدوث أي س�يول جارفة بس�بب موجة األمطار الغزيرة 
كون مهمته�ا اتخاذ اإلج�راءات وعمليات اإلنق�اذ وكيفية التعامل 
م�ع الوضع وم�ع املنكوبني ويج�ب اتخاذ اإلج�راءات ذاتها يف بقية 

املحافظات بسبب موجة اإلمطار التي بدأت أوىل  .
كان التنبؤ بأخطار الس�يول قديماً غري متوفر يف ظل انعدام أجهزة 
الرص�د الحديثة، وكان الناس فيما م�ى يواجهون غزارة األمطار 
فج�أة مما يكبده�م خس�ائر مادية كب�رية يف املمتل�كات والزروع 
والبي�وت، ويف أحي�ان ن�ادرة قد تزه�ق بعض األرواح م�ن الغرق أو 
اله�دم، ورغم ذلك فإن الناس يحتاطون عند هطول األمطار بأرسع 
ما يمكن، وذلك بتنظيف مجاري السيول أو البقاء يف املنازل والعمل 
ع�ى صيانته�ا وع�دم الخ�روج إالّ ل�رضورة قصوى حفاظ�اً عى 

أرواحهم.
يف الع�راق يظ�ل هاج�س ترصي�ف مياه 
األمطار والسيول ودرء أخطارها هاجس 
الكثريي�ن من الن�اس، خاص�ًة العاملني 
يف أمان�ة بغ�داد والبلدي�ات، حيث تجرى 
الكثري من الدراس�ات حالياً عند تخطيط 
املدن واملخططات الس�كنية أو عند ش�ق 
طرق جديدة، ويقوم عى هذه الدراس�ات 
العديد من املهندس�ني املتخصصني، ويتم 

متابع�ة العمل يف املي�دان عند التنفيذ ملتابعة ال�رشوط واملواصفات 
املطروح�ة، ومع ذلك نتفاجأ يف كل عام بحصول العديد من املخاطر 
كزي�ادة منس�وب مياه األمطار والس�يول يف الش�وارع مما يس�بب 
عرقلة مرور الس�يارات، وقد تداهم هذه الس�يول املن�ازل فتغرقها 
وتكبد سكانها الكثري من الخسائر املادية ويف عرصنا الحارض ورغم 
وجود املهندس�ني وأصحاب الشهادات العليا يف الهندسة والتخطيط 
وما يتم رصف�ه من مبالغ طائلة عى املرشوع�ات املنترشة يف كافة 
امل�دن والقرى من أج�ل هذه الغاي�ة إالّ أنه مازال هن�اك العديد من 
األخطاء يف ترصيف الس�يول وطريقة التعامل معها لدرء أخطارها 

والدليل ماحدث طوال السنوات املاضية من غرق املدن.
يف املقاب�ل بعض االجراءات التي ع�ى املواطن القيام بها مثل القيام 
بإص�الح األج�زاء التي ت�رسب املياه يف املن�زل ملنع دخ�ول املياه إىل 
الداخل وإضعاف بنية املنزل والتأكد من تش�ذيب األش�جار القريبة 
م�ن منزلك قب�ل بدء فصل الش�تاء، والتي تصل أغصانه�ا إىل املنزل 
لتجن�ب وقوعها عى املنزل أو محيط�ه وتأكد من تنظيف البالوعات 
يف املنزل وإصالح املترضر منها فمن خالل هذه االجراءات البسيطة 
بمكن حماية البيت من الغرق وهو ما يجب االنتباه اليه حني وقوع 
السيول والفيضانات يف فصل الشتاء مع تمنياتنا للجميع بالسالمة.

الحذر من السيول 
يونس جلوب العراف 

املراقب العراقي/ متابعة...
وصلتنا رس�الة لفيف من أهايل محل�ة 867 زقاق 20 يطالبون فيها 
وحدة بلدية الرشيد بإنقاذهم من املياه اآلسنة التي تسبب بها طفح 

املجاري منذ 11 يوما. 
وقالوا ان ارتفاع مناس�يب املياه تسبب بها طفح املجاري وصل حد 
ال�ذروة ولليوم الح�ادي عرش عى التوايل  بينما وحدة بلدية الرش�يد 
لم تحرك س�اكنا لحد االن فاملحلة 867 زقاق 20 الزالوا يف حرية من 
امرهم فالوضع يف املنطقة ال يحله جهد ذاتي بل يتطلب جهد دولة .
 ووجهوا سؤاال إىل املسؤولني يف بلدية الرشيد ويقولون لهم هل إنكم 

تعانون ما نعاني؟.

املراقب العراقي/ متابعة...
أطل�ق أه�ايل قض�اء خانق�ني ضم�ن محافظ�ة دي�اىل ، حمل�ة إغاثة 
ومس�اعدات إنسانية لنازحي املقدادية الذين فروا من مناطقهم بسبب 

األحداث واملجازر الدموية األخرية.
وق�ال منظ�م حمل�ة اإلغاث�ة، ع�ي طال�ب إن »تنظيم الحمل�ة وجمع 
مساعدات إنس�انية مختلفة تمت باالشرتاك مع مجموعة من الخرّيين 

واملتطوعني يف خانقني لنازحي املقدادية القاطنني يف بعقوبة حالياً«.
وأض�اف طال�ب، أن »قافل�ة مس�اعدات تض�م م�واد غذائية وأفرش�ة 
ومس�تلزمات منزلي�ة ومالب�س لجمي�ع األعم�ار انطلق�ت إىل بعقوبة 
إلغاثة النازحني، وتم توزيع املس�اعدات بالكامل ضمن موقف تضامني 
وإنس�اني وواج�ب وطن�ي بعي�دا ع�ن املعاي�ري القومي�ة والطائفي�ة 

واالعتبارات األخرى«.
وأوضح أن »دياىل تمثل تآخياً وتعايش�ًا عريق�اً، وعى الجميع التكاتف 

والتضامن حيال أي محن أو أزمات تطال أي بقعة من املحافظة«.
وبسبب األحداث واملجازر التي شهدتها قرى الرشاد ونهر اإلمام جنوب 
غرب�ي املقدادية، وم�ا أعقبها من أعم�ال وحوادث انتقامي�ة طائفية، 

نزحت أكثر من 350 أرسة من قرى املقدادية، هربا من مجازر جديدة.
ووزعت الحكومة العراقية مس�اعدات مالية ل�أرس النازحة، وضحايا 

املجازر الدموية، وفقا لوزارة الهجرة واملهجرين.

المياه اآلسنة تغرق محلة ٨٦7 

جسر إغاثي وإنساني من خانقين 
إلى نازحي المقدادية
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غينس�بورغ،  ميخائي�ل  الدكت�ور  أعل�ن 
أخصائ�ي الغ�دد الصم�اء، خب�ر التغذي�ة 
ال�رويس أن هن�اك أطعمة معين�ة يمكن أن 
تس�اعد األش�خاص الذين ال يمكنهم تناول 

.D أقراص فيتامني
لصحيف�ة  حدي�ث  يف  األخصائ�ي  وكش�ف 
الت�ي  األطعم�ة  موس�كفا«،  »فيتش�رنايا 

. D يمكن ان تكون بديلة ألقراص فيتامني
ويق�ول، يمك�ن ح�ل مش�كلة ع�دم تحمل 
البعض ألق�راص فيتامي������ن D بتناول 
أطعم�ة مث�ل كب�د س�مك الق�د واألس�ماك 
الدهني�ة وصف�ار البي�ض والحلي�ب ع�ايل 

الدسم«.
نق�ص  لتعوي�ض  يمك�ن  كم�ا  ويضي�ف، 
فيتام�ني D يف الجس�م تن�اول زيت الس�مك 
وتعريض الجسم ألشعة الشمس )حمامات 
شمسية(. كما يمكن تناول أقراص فيتامني 

D التي تذويب باملاء.
مرك�ب  تن�������اول  »ويمك�ن  ويق�ول، 
 D كوليكالس�يفرول ال�ذي يعت�ر فيتامني

السائل .
 D ويضي�ف، كما أن هناك أق�راص فيتامني

توضع تحت اللسان وكذلك بخاخ خاص.

D  أغــذيــة بديلـــة ألقـــراص فيتــاميــن
أظه�رت التط�ورات الحديث�ة يف تسلس�ل 
الجينات أن االختالفات يف الخلفية الجينية 
ب�ني س�الالت البكتريا قد ت�ؤدي إىل أدوار 
لتقري�ر موق�ع  الجلد.وفق�ا  مختلف�ة يف 
»timesnownews » أظهرت دراسة جديدة 
 »obiology Spectrum « ُنرشت يف مجل�ة
التابع�ة للجمعية األمريكي�ة لعلم األحياء 
الدقيقة، أن الساللة غر املسببة لألمراض 
م�ن البكرتي�ا التي تس�بب حب الش�باب 

 C. وتسمى 

acnes تحسن مقاومة الجلد ضد البكتريا 
املس�ببة للع�دوى .وق�ال املؤل�ف الرئييس 
أيانو تس�ورو انه »من املحتمل أن تحافظ 
س�اللة حب الش�باب عىل صحة الجلد عن 
طري�ق منع مس�ببات األمراض الش�ائعة 
مثل املك�ورات العنقودية الذهبية من غزو 

أنسجة الجلد«.
يف ه�ذه الدراس�ة املش�رتكة ب�ني جامع�ة 
مدينة أوساكا وجامعة أوكاياما، استخدم 
الباحث�ون C. elegans للتحقي�ق يف اآلثار 
س�الالت  م�ن  للعدي�د  البيولوجي�ة 
جل�د  م�ن  املعزول�ة  البكتري�ا 

اإلنسان.
وكش�فت ه�ذه الدراس�ة ع�ن 
وج�ود جوانب مفيدة لبكتريا 
حب الش�باب ، والتي كان لها 
ص�ورة س�لبية بش�كل عام, 

وفقا للباحثني .
أبح�اث  مش�هد  يف  وأخ�ًرا، 
الكائن�ات الحي�ة املجهرية التي 
تهيمن عليه�ا حالًي�ا البكتريا 
والالكتوباسيلوس،  املش�قوقة 
كان الفري�ق متحمًس�ا لتوقع 
أن هذه الدراس�ة ق�د تؤدي إىل 
تطبيق سالالت صحية مرتبطة 
بالجلد من حب الشباب.

ساللة من حب الشباب قد
 تعزز صحة الجلد

تحذير من تلوث بكتيري
 يصيب األطفال

تقي من هشاشة العظام.. فوائد 
الرياضة لمرضى الربو 

ح�ذر املرك�ز القوم�ي للبح�وث 
تل�وث  م�ن  م�ر،  يف  األس�بق 
بكت�ري يصيب األطف�ال نتيجة 

اللعب ب� »الساليم والصلصال«.
الصلص�ال  إن  املرك�ز،  وق�ال 
لألطف�ال(  )ألع�اب  والس�اليم 
يتكونان من بعض املواد كيميائية 
التي تسبب أرضارا لألطفال، كما 
أن هذه امل�واد تحوي صبغات لها 

تأثر سلبي عىل األطفال«.
وأشار بيان املركز، اىل أن الساليم 
مركب�ات  بع�ض  في�ه  يدخ�ل 

الصابون باإلضافة لأللوان.
وش�دد، ع�ىل أنه ص�ادف حاالت 

ألطفال يعانون من حساسية من 
الساليم، تس�بب التهابا موضعيا 
يف ي�د الطف�ل وأوحيان�ا تنت�رش 
يف جس�د الطف�ل كل�ه، فالحك�ة 
الت�ي يصاب بها األطف�ال نتيجة 
الس�اليم قد تح�دث تلوثا بكتريا 

وتكون حبوبا صديدية.
ونف�ى املرك�ز القوم�ي، وج�ود 
دراس�ة علمية تؤكد أن الس�اليم 
يس�بب الرسط�ان، لكن�ه نصح 
طبيعي�ة  عجين�ة  بصن�ع  األرس 
من الدقي�ق، ووضعه�ا لألطفال 
للعب بها وعمل أش�كال، بدال من 

الصلصال والساليم.

اس�تقبلت وزارة الصحة والسكان املرية 
2 ملي�ون جرع�ة م�ن لق������اح فروس 
كورونا »س�ينوفاك« بمطار القاهرة مقدم 
إط�ار  يف  الصي�����ني�ة،  الحكوم�ة  م�ن 
التعاون املشرتك بني مر والص�������ني 

ملواجهة الجائحة.
وقالت وزارة الصحة والس�كان، إنه س�يتم 
إدخال الش�حنة الجديدة ملعامل هيأة الدواء 
للتحلي�ل ث�م تخ�رج ليت�م ت������وزيعها 
عىل مراك�ز اللقاحات، وأضاف�ت أن اللقاح 

آم���ن وفعال .
م�ن جانبه قال الس�فر الصين�ي يف مر: 
»وصل اللقاح الصيني م�رة أخرى! يف ضوء 
تنفي�ذ إع�الن الرئي�س الصين�ي يش ج�ني 
بينغ الهام بشأن اس�تخدام اللقاح الصيني 

كمنت�ج عام عاملي، وصلت دفعة جديدة من 
اللق�اح الصيني تحتوي عىل 2 مليون جرعة 
إىل القاه�رة، وه�ي مقدم�ة م�ن الحكومة 
الصيني�ة للحكوم�ة املري�ة يف األول م�ن 

ترشين الثاني«.

الجه�از  ط�ب  أخصائ�ي  ق�ال 
هاينري�ش  األملان�ي  التنف�يس 
مم�����ارس�ة  إن  ف�����ورت 
الرياض�ة مفي�دة مل�رىض الرب�و 
املزم�ن  الرئ�وي  واالنس�داد 
تح�د  أنه�ا  )COPD(.وأض�اف 
م�ن نوب�ات ضي�ق التنف�س من 
ناحي�ة وتحميه�م م�ن العواقب 
الوخيم�ة املحتمل�ة املرتتب�ة عىل 
قلة الحركة مثل هشاشة العظام 
وداء الس�كري وأم�راض األوعية 

الدموي�ة من ناحي�ة أخرى.ودعا 
إىل ممارس�ة الرياض�ة يف إط�ار 
برنامج شامل يتألف من تمارين 
تقوي�ة العض�الت ورياضات قوة 
التحمل وتمارين اإلطالة وتمارين 
تنمية مهارات التوازن والتناسق.

ولتحقيق الهدف املنش�ود ينبغي 
ممارس�ة الرياضة بمعدل ال يقل 
عن مرتني أس�بوعيا، مع مراعاة 
ممارس�تها بحيث يرتفع النبض 

مع تعرق الجسم، عىل حد قوله.

قالت الرابط�ة األملانية ألطباء العي�ون، إن القرنية 
املخروطي�ة ه�ي م�رض يصي�ب بني�ة 
ش�كال  تتخ�ذ  بحي�ث  القرني�ة 

مخروطيا.
وأوضحت الرابطة أن هذا املرض 
املراهقني،  غالب�ا م�ا يهاج�م 
مش�رة إىل أن س�بب اإلصابة 
ب�ه غ�ر معل�وم ع�ىل وجه 

الدقة، ولك�ن األطباء يرجحون أنه يرجع إىل عوامل 
وراثية.وتش�مل عوامل الخط�ورة األخرى التعرض 
املف�رط لألش�عة ف�وق البنفس�جية أو تهيج العني 
املزمن أو ارتداء عدس�ات الصقة غر مناس�بة عىل 
مدار فرتة زمني�ة طويلة.وتتمثل أع�راض اإلصابة 
بالقرني�ة املخروطية يف مش�اكل الرؤية مثل الرؤية 
الضبابية ورؤية الخطوط املستقيمة بشكل متموج 
ورؤية هاالت حول األش�ياء، الت�ي ينظر إليها املرء، 

والحساس�ية للضوء، إضافة إىل الت�ورم واالحمرار 
واأللم.

ويف املراح�ل املبكرة يت�م عالج القرني�ة املخروطية 
بواس�طة النظارات أو العدس�ات الالصق�ة اللينة، 
أم�ا يف املراح�ل املتقدمة فيت�م اللج�وء إىل الجراحة 
مثل تثبي�ت القرنية باأللياف الكوالجينية املتصالبة 
ووضع حلقة داخل القرني�ة، ويف الحاالت القصوى 

يتم اللجوء إىل زراعة القرنية.

أبرزها النوم.. أسرار تقوية جهاز المناعة

الصين تقدم مليوني جرعة من لقاح كوفيد 19 - لدولة عربية 

ينص�ح الخراء بعدم االعتماد ع�ىل جملة من الخرافات 
الت�ي يزعمون انه�ا تقوي املناع�ة، فيما أك�دوا أهمية 

النوم والحركة.
الروفيس�ورة دومينيكا ناويس، عاملة املناعة، مقتنعة 

بأن حالة مناعتنا تعتمد عىل العادات اليومية.
��� احصل عىل قس�ط كاٍف م�ن النوم كل ي�وم، وليس 

فقط يف نهاية األسبوع
أظهرت الدراس�ات أن األش�خاص الذين ينامون س�ت 
س�اعات يف الليل�ة أو أق�ل يعانون من ن�زالت الرد أربع 
م�رات أكثر م�ن أولئ�ك الذين ينام�ون أكثر من س�بع 
س�اعات. درس�ت تجربة أخرى آثار النوم ع�ىل فعالية 

التطعيم�ات. يجب أن يطور الجس�م أجس�اًما مضادة 
يمكنه�ا الحماي�ة م�ن امل�رض. ووج�دت الدراس�ة أن 
األش�خاص الذين ناموا ملدة 7-9 س�اعات يف األس�بوع 
الذي س�بق لقاح اإلنفلونزا طوروا ضعف عدد األجسام 
املضادة لدى األشخاض، والذين ناموا ملدة أربع ساعات 

فقط.
تناول الكثر من األطعمة النباتية:

تش�ر الدراس�ات إىل الحاج�ة إىل تقلي�ص اللحوم، لكن 
لي�س علي�ك أن تكون نباتًي�ا حتى يعمل جه�از املناعة 
بش�كل صحي�ح. وأوضح الروفيس�ور نوفي�س، الذي 
ش�ارك يف التوصي�ات، »إذا كن�ت ت�أكل الهامرغ�ر من 

وقت آلخر، ف�إن مناعتك لن تنخف�ض إىل الصفر، ومع 
ذلك، فإن االس�تهالك املفرط لألطعم�ة الغنية بالدهون 
املشبعة، أي الزيت، اللحوم الدهنية، يمكن أن يؤثر سلًبا 

عىل حالة جسمك«.
جدد املناعة بالحركة:

يق�ول العلم�اء إن 20 دقيق�ة م�ن امليش تحف�ز جهاز 
املناعة عىل إط�الق املواد املضادة لاللتهابات، و5 دقائق 
م�ن الج�ري يومًي�ا تطي�ل العم�ر، وأن البالغ�ني الذين 
يركب�ون الدراجة الهوائية بانتظ�ام ينتجون نفس عدد 
الخالي�ا التائية مثل األش�خاص البالغني م�ن العمر 20 

عاًما.

ال تشرِت أدوية لتقوية جهاز املناعة:
»أه�م يشء يف جهاز املناعة أنه يس�تطيع التمييز بني الخطر 
وغ�ر الخطر، فهو يتمي�ز بدقة العم�ل. أي تدخل كبر، عىل 
س�بيل املث�ال، تناول جرع�ات كبرة من بع�ض الفيتامينات، 
ل�ن يكون ل�ه مثل ه�ذا التأثر الدقي�ق، ولن يح�ل الفيتامني 
محل »حكمة« جهاز املناعة، عىل س�بيل املثال، البالعات التي 
تدم�ر الجزيئ�ات الغريبة، لنفرتض أننا نتن�اول دواء يزيد من 
نش�اطها. هل س�يكون جي�ًدا؟ ال، ألن هناك أنس�جة بصحة 
حولها وس�وف تعاني. لذلك، نعتق�د أن التدخل الطبي الوحيد 
ال�ذي يزي�د من املناع�ة هو التطعي�م، والذي يس�مح للجهاز 

املناعي بتطوير آلية تستهدف فروس أو بكتريا معينة.

الصحة العالمية تطلق تطبيق 
موبايل لإلقالع عن التدخين 

كشفت الدكتورة فاطمة العوا، املستشارة 
اإلقليمي�ة ملب�ادرة التح�رر م�ن التب�غ يف 
املكت�ب اإلقليمي ملنظمة الصح�ة العاملية 
لرشق املتوسط، بمنظمة الصحة العاملية، 
عن إط�الق النس�خة العربي�ة لفلورنس، 
وهي العاملة الصحية الرقمية التي تعمل 
عىل مدار الساعة ويف جميع أيام األسبوع، 
ملس�اعدة مزيد من الناس عىل اإلقالع عن 

تعاطي التبغ.
منظم�ة  لتقري�ر  ووفًق�ا 
الصح�ة العاملي�ة يف إقلي�م 
ف�إن  املتوس�ط،  رشق 
هن�اك انخفاًض�ا يف التبع، 
موضح�ة أن إقلي�م رشق 
املتوسط يعاني من وجود 
ع�دد كب�ر من وس�ائل 
أن  التدخ�ني، موضح�ة 
يساعد  فلورنس  تطبيق 

ص  ألش�خا يف إقلي�م ا
ق  ش���ر
املتوس�ط 

وخارج�ه، 
محادثة  وبعد 

معه�م  قص���رة 
ع�ر الفيديو أو الصوت 
النصي�ة،  الرس�ائل  أو 

أن  فلورن�س  تس�تطيع 

تس�اعدهم ع�ىل بن�اء ثقت�ك بقدرتك عىل 
اإلقالع ع�ن التدخ�ني، وأن تضع لك خطة 
لذلك، وأن توصي�ك بالخطوط الهاتفية أو 
التطبيق�ات املجانية املعني�ة باإلقالع عن 

التدخني.
آني�ة  عاطفي�ة  ردوًدا  فلورن�س  وتق�دم 
وتس�تخدم تعبرات الوج�ه، لكن ال تقلق، 
فه�ي ال تجم�ع أو تخزِّن أيًّا م�ن بياناتك، 

ألنها تحرتم خصوصيتك.
وقال�ت، نعلم م�ن بياناتنا 
أن كثري�ن منكم يرغبون 
التدخني،  اإلقالع ع�ن  يف 
ولكنه�م يفتقرون إىل 

الدعم الالزم.

دراسة جديدة عن مدة األجسام 
المضادة مع األسباب

كشفت دراسة صادرة عن  كينجز كوليدج لندن، 
عن أن األجس�ام املضادة تبقى بالجس�م بعد 10 
أش�هر من اإلصاب�ة بفروس كورون�ا، وذلك بعد 
فحص عدد م�ن املرىض داخ�ل الرعاية الصحية 
بإحدى املستش�فيات الذين ق�د أصيبوا بالعدوى 
خالل املوج�ة األوىل م�ن فروس كورون�ا، وقبل 
أن حصولهم ع�ىل التطعيم، طبقا لتقرير نرش يف 

.Nature Microbiology  مجلة
وأوضح الباحثون أن�ه عىل الرغم من االنخفاض 
بع�د  املض�ادة  األجس�ام  مس�تويات  يف  األويل 
اإلصاب�ة مب�ارشة، حي�ث أظه�رت النتائ�ج عىل 
وجود مس�تويات لألجس�ام املضادة التي يمكن 

اكتشافها بعد 10 أشهر من اإلصابة.
وتس�اعد األجس�ام املضادة ع�ىل محاربة عدوى 
ف�روس كورونا، حيث تمنع م�ن إصابة الخاليا، 
توضح هذه النتائج املدة التي تبقى فيها األجسام 

املضادة يف الجسم ملحاربة العدوى يف املستقبل.
وأج�رى الباحثون اختبار حول كيفية اس�تجابة 
األجسام املضادة التي تم إنشاؤها ملحاربة متغر 
معني من فروس كورونا، حيث ُثبت أن األجسام 
املضادة كانت ق�ادرة عىل توليد اس�تجابة قوية 
للعدوى، كما أظهرت النتائج أن األجسام املضادة 
كانت أقل فعالية عند محاربة املتغرات املختلفة.

وترتب�ط األجس�ام املض�ادة بالروت�ني الش�ائك 
املوج�ود عىل فروس كورونا، وتحاكي اللقاحات 
ه�ذا الروت�ني إلنش�اء اس�تجابة مناعي�ة ض�د 
الف�روس، وق�د خلق�ت الطف�رات يف متغ�رات 

كورون�ا الجديدة الت�ي أطلق عليها »ألف�ا، بيتا، 
دلتا«، مخازف بشأن ما إذا كانت اللقاحات التي 
ت�م تطويرها الس�تهداف متغ�ر كورونا األصيل 
س�تكون فعالة ض�د املتغرات الجدي�دة، وما إذا 
كان ينبغ�ي للقاحات الجديدة أن تكون مصممة 

ضد هذه املتغرات.
وتش�ر النتائ�ج إىل وج�ود اختالف�ات يف بروتني 
س�بايك ملتغرات ألف�ا وبيتا ودلتا، ه�ذا يعني أن 
اللقاح�ات املصمم�ة ح�ول أحد ه�ذه املتغرات 
الجدي�دة ق�د تك�ون أق�ل فعالية ض�د املتغرات 
األخ�رى، إال أن اإلصاب�ة ق�د تمنح�ك ق�درا من 

األجسام املضادة بعد 10 أشهر من اإلصابة.

العدسات الالصقة تهدد »المراهقين« بمرض خطير
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االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(
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07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

700 دوالر ثمنًا لفنجان 
قهوة

عانى من الصلع أربع سنوات.. 
هندي يملك خصالت من الشعر

تالح�ق الرشطة املجري�ة أصحاب النِِّزْل يف بودابس�ت بس�بب 
فرض أس�عار باهظة عىل الس�ياح بش�كل منهجي.ويف إحدى 
الحانات بوس�ط املدينة، ألقى املحقق�ون القبض عىل صاحبة 
حان�ة وابنها بع�د أن طالب نادل يعمل بالحانة س�ائحا أملانيا 
بدف�ع ما يص�ل إىل 210 آالف فورنت مج�ري )700 دوالر ثمنا 
لفنج�ان م�ن القه�وة، وهددوه عندم�ا رف�ض الدفع.وذكرت 
الرشطة أن صاحبة املطعم وابنها قيد الحجز حاليا وس�يمثال 
أم�ام ق�ايض التحقيق.وقالت الرشطة إن الس�ائح املعني أفاد 
ب�أن الن�ادل كان يقدم ل�ه باس�تمرار مرشوبات ل�م يطلبها. 
وعندما رفض دفع املبلغ املرتف�ع، هددوه باالتصال بالرشطة 
وتوجي�ه االتهام له.وظهرت ش�كاوى ح�ول عمليات رسقة يف 
بودابس�ت باس�تخدام هذه الطريقة مرارا وتكرارا يف منتديات 
الس�ياحة عرب اإلنرتنت.ويف هذه الواقعة، كانت الرشطة تحقق 
بش�أن هذه الحانة منذ فرتة طويل�ة وتمكنت من القبض عىل 

أصحابها يف حالة تلبس.

أعط�ى رجل ألطف�ال طرقوا ب�اب منزله يف إط�ار االحتفال بعي�د الهالوين 
مخ�درات بدال من الحلوى يف مدينة ماجدب�ورج األملانية.وقالت الرشطة إن 
ثالث�ة أطف�ال ترتاوح أعمارهم ب�ن 11 و12 عاما طرقوا ب�اب الرجل /49 
عام�ا/ يف ماجدب�ورج طالبن الحل�وى، فأعطاه�م الرجل كيس�ا به مواد 
مخدرة.وبحس�ب متحدثة باس�م الرشطة، كانت املخدرات من الحش�يش.
واتصل األطفال عىل الفور بالرشطة، وخالل تفتيش املنزل، وجدت الرشطة 
مخ�درات أخرى.واعتقل�ت الرشط�ة الرج�ل، ال�ذي كان مخم�ورا، مؤقتا. 

وسلمت الرشطة األطفال ألولياء أمورهم، وتواصل تحقيقاتها ضد الرجل.

كش�ف براناف بيجي، 26 عاًما، الذي يقطن مدينة هال يف 
اململكة املتحدة، أرساره للحصول عىل ش�عر حريري مثايل، 
بع�د أن انتق�ل م�ن الصل�ع إىل خصالت بط�ول 20 بوصة 
نص�ف مرت تقريًب�ا وتحدث الرج�ل الذي تح�ول من حلق 
رأس�ه إىل تضفري الش�عر الكثيف ع�ن أرساره حول كيفية 

القيام بذلك.
وعان�ى بيجي من الصلع أربع س�نوات، لكنه طور ش�غًفا 
بالعناية بالش�عر، وقال إن رسه هو إيجاد املزيج املثايل من 
الشامبو والبلسم. وأصبح شعره اآلن األطول عىل اإلطالق، 

ويحظى بالكثري من االهتمام يف جميع أنحاء هال.
وانتق�ل بران�اف إىل ه�ال م�ن الهن�د، عندما بدأ الدراس�ة 
للحص�ول ع�ىل درج�ة الدراس�ات العلي�ا. وق�ال بيج�ي: 
بالعودة إىل الهند، لم يك�ن من الطبيعي جًدا أن يكون لدي 
ش�عر طويل كرجل، لذل�ك وصفوني بالفت�اة، كان الناس 

يسألونني إذا كنت ال أستطيع تحمل تكلفة قص الشعر.
ونص�ح بيجي م�ن يعانون الصل�ع حن ق�ال: أعتقد أنك 
بحاجة إىل تمش�يط ش�عرك كل يوم إلبقائه غري متش�ابك 
وإضافة الزيت مرة أو مرتن يف األسبوع اعتماًدا عىل مدى 
جفاف الش�عر، الصرب هو املفت�اح هنا. وأضاف: أحد أكثر 
األجزاء إثارة لالهتمام هو أنك لست مضطرًا حًقا إىل غسل 
ش�عرك كثريًا ألن فروة رأس�ك بها زيت خاص بها وهذا ما 

يساعد يف نمو الشعر.
وأردف الطالب: إذا كنت تغسله كثريًا، فستكون لديك فروة 
رأس جاف�ة وق�د يؤدي ذل�ك إىل تقصف ش�عرك عىل املدى 
الطويل، ش�خصًيا يف رحلة الشعر هذه التي استمرت أربع 
س�نوات، رأيت أنني بحاجة لغس�له مرة أو مرتن فقط يف 

األسبوع دون أي مشاكل.

رصد املس�بار الج�وال التابع لوكالة ناس�ا صخورا غريبة 
والفت�ة لبعض األش�كال الفريدة يف كوك�ب املريخ، الذي 
تنع�دم الحياة عليه بس�بب ظروفه املناخية القاس�ية 
وغ�ري املناس�بة، ولك�ن علم�اء يتابع�ون البحث عن 
األرسار التي ق�د تخفيها هذه الصخور داخل عيناتها 
الجيولوجي�ة. والتقطت مركبة ناس�ا ص�ورة فريدة 
لصخرة ظهرت عىل ش�كل ضفدع كبري من الصخور، 

والذي أطلق عليه لقب »ضفدع املريخ«.
وبحس�ب موقع screenrant تلتقط مركبة ناس�ا بن 
الح�ن واآلخر صورا فري�دة وغريبة ج�دا، كان آخرها 
صورة صخ�ور عىل ش�كل دودة، أحدثت ج�دال بن رواد 
مواق�ع التواصل االجتماع�ي. وإىل يومنا ه�ذا يعترب املريخ 
كوكبا باردا وبال حياة وخطري، حيث ال يتوفر يف الغالف الجوي 

للكوك�ب نس�بة جيدة من األوكس�جن لدعم الحي�اة أو زراعة 
املحاصي�ل، وتبلغ درج�ة حرارته حوايل 80 درج�ة فهرنهايت، 

وهي حرارة قاسية جًدا بحيث ال يمكننا تحملها كبرش.
ويواص�ل العلم�اء البحث عن ط�رق تمكنهم من استكش�اف 
الكوك�ب عن طريق الروبوتات، حي�ث تعترب هذه الطريقة هي 
األمثل بالنس�بة للبرش لتجنب ظروف املناخ القاس�ية. وتعمل 
املركبات الجوالة عىل رس�م خارط�ة دقيقة ألرايض املريخ كما 
تعم�ل عىل تحلي�ل املواد والعن�ارص املوجودة بهدف اكتش�اف 
بقاي�ا حياة قديمة أو أي مؤرش ع�ىل وجودها. وعىل الرغم من 
أن األش�كال الفريدة التي تم تصويرها عىل كوكب املريخ، مثل 
ش�كل الضفدع، ال تعترب مؤرشا عىل وجود ه�ذه الحياة، إال أن 
طبيع�ة العوام�ل الجيولوجي�ة بداخلها )الصخ�ور( قد تخفي 

الكثري من األرسار، وهو ما أثبتته األبحاث األخرية.

ناسا ترصد صورًا وأشكااًل غريبة لكوكب المريخ

كش�فت دراس�ة أجريت عىل ط�الب مدارس يف 
كندا، عن تأثري غري متوقع للتعليم عن بعد عىل 
األطف�ال، خالل فرتة فريوس كورونا املس�تجد 
)كوفيد-19(.ووجدت الدراس�ة أنه بالرغم من 
وجود فوائد عدي�دة للتعليم عن بعد، إال أن تلك 
الطريق�ة يف تدري�س املناه�ج التعليمية تركت 
األطف�ال )الطفل وفقا لألم�م املتحدة دون 18 
عام�ا( يش�عرون بأهمي�ة أق�ل م�ن نظرائهم 
الذي�ن ح�روا يف الفصول.وح�اول الباحثون 
تص�ورات  فح�ص  الدراس�ة  ع�ىل  القائم�ون 
خ�الل  باألهمي�ة  ش�عورهم  ح�ول  الط�الب 
ف�رتة الجائحة، فيم�ا يتعلق بطريق�ة التعليم 
التقليدي�ة مقارن�ة بالتعل�م عن بعد.وش�ملت 
عينة الطالب املشاركن يف الدراسة نحو 6 آالف 
و578 طالب�ا كنديا من الصفوف التعليمية من 
الرابع حتى الثاني عرش. وُطلب من املش�اركن 
يف الدراس�ة التفك�ري وت�رك انطباعاته�م ع�ن 
تجاربه�م املدرس�ية م�ن أيل�ول 2019 إىل آذار 
2020، ومقارنتها بتجاربه�م من أيلول 2020 
حت�ى ترشين الثان�ي 2020.ووجدت الدراس�ة 
أن ط�الب امل�دارس االبتدائي�ة الذي�ن التحق�وا 
باملدرس�ة بالحض�ور يف الفص�ول، ع�ربوا عن 

ش�عورهم بأنهم كانوا األكثر أهمي�ة، يتبعهم 
طالب املدارس الثانوية الذين تعلموا ش�خصيا 
بدوام جزئي وبقية الوقت عرب اإلنرتنت.وذكرت 
الدراس�ة أن الط�الب الذي�ن ش�عروا أنهم أقل 
أهمي�ة ه�م أولئك الذي�ن تعلموا ع�رب اإلنرتنت 
ب�دوام كامل خ�الل فرتة جائح�ة كورونا، لكل 
من ط�الب املدارس االبتدائي�ة والثانوية.وكتب 

الباحث�ون أنه ق�د تم االهتم�ام بفاعلية التعلم 
ع�رب اإلنرتن�ت بالح�د م�ن انتش�ار الفريوس، 
وتأث�ريه ع�ىل فق�دان ف�رص التعل�م والصحة 
العقلي�ة، ولكن لم يتم إيالء الكثري من االهتمام 
لآلث�ار االجتماعي�ة والعاطفي�ة املرتتب�ة ع�ىل 
عملية التعل�م عن بعد لطالب املرحلة االبتدائية 

وطالب الثانوية.

دراسة تؤكد سلبية التعلم عن ُبعد

أف�ادت دراس�ة حديث�ة ُن�رشت يف مجلة 
»ذا النس�ت بالنيرتي هيل�ث« الطبية، أن 
األطف�ال الذي�ن يكربون وه�م يلعبون يف 
»بيئات طبيعي�ة غنية« يف اله�واء الطلق 

يظهرون تطوراً أفضل عىل العموم. 
وكان�ت أبحاث س�ابقة قد أش�ارت إىل أن 
العيش يف املس�احات الخراء كالغابات 
واملتنزه�ات والحدائ�ق يمك�ن أن يك�ون 
له تأث�ري إيجابي ع�ىل الطفول�ة املبكرة، 
الرتباطه بانخفاض املش�كالت السلوكية 

وزي�ادة االنتب�اه والذاكرة العام�ة واألداء 
يؤث�ر  م�ا  اإليجابي.فع�ادة  األكاديم�ي 
العي�ش يف املناط�ق الحري�ة الصاخبة 
واملزدحمة ع�ىل صحة األطف�ال، ألنه قد 
التوت�ر واضطراب�ات  يتس�بب يف زي�ادة 
النوم.ويف بحثهم، درس الباحثون 27372 
طفالً يف فانكوفر بكندا منذ والدتهم حتى 
س�ن الخامس�ة يف محاول�ة لفه�م تأثري 
الطبيع�ة ع�ىل التط�ور املبكر.وأظه�رت 
األطف�ال،  جمي�ع  أن  دراس�تهم  نتائ�ج 

بمعزل عن نس�بة تعرضهم إىل املساحات 
الخراء، تطوروا بش�كل جيد من حيث 
املعرفي�ة  والق�درات  اللغوي�ة  امله�ارات 
واملهارات االجتماعية.وقد نقلت صحيفة 
»إندبندنت« الربيطانية، عن املش�اركة يف 
أعداد الدراس�ة، انغريد جارفيس، قولها: 
»لك�ن ما يث�ري االهتمام ه�و أن األطفال 
الذي�ن عاش�وا يف مناط�ق س�كنية تمتاز 
بمزي�د من النبات�ات والبيئ�ات الطبيعية 
األكثر ث�راء، أظهروا تط�وراً عاماً أفضل 

م�ن أقرانهم الذين عاش�وا يف مس�احات 
خ�راء أقل«.  وقال الباحث�ون إن اآلباء 
الذين يعيش�ون يف املدن وبلدات مزدحمة 
يمكنهم محاولة مكافحة التأثري السلبي 
ملس�تويات عالي�ة م�ن تلوث اله�واء من 
خ�الل اصطح�اب أطفاله�م بانتظام إىل 
املس�احات الخراء املحلية. وأضافوا إن 
أش�جار الش�وارع واملتنزه�ات والحدائق 
العامة »مهمة بش�كل أسايس« للحد من 
اآلث�ار الضارة لتلوث اله�واء والضوضاء.

وقد علقت الطبيبة املش�اركة يف الدراسة، 
النتائ�ج  ماتيل�دا ف�ان دن ب�وش، ع�ىل 
بالق�ول: »يمكن أن يس�تفيد الجميع من 
الوق�ت الذي نقضيه يف الطبيعة، ولكن إذا 
أردن�ا أن يحصل أطفالنا عىل بداية جيدة، 
فم�ن امله�م توفري بيئ�ة غنية م�ن خالل 
االتصال بالطبيعة«، مؤكدة أن: »الوصول 
إىل املساحات الخراء منذ الصغر يمكن 
اجتماع�ي  نم�و  ضم�ان  يف  يس�اعد  أن 

وعاطفي وعقيل جيد بن األطفال«.

البيئة الخضراء تساعد على تطور األطفال

جنازة
 ضخمة لكلب بوليسي

لطاملا اس�تأنس اإلنس�ان بالكلب كصدي�ق ويف، فمنذ 
فج�ر البرشي�ة، اس�تعمل اإلنس�ان ال�كالب لرعاي�ة 
املوايش وحراس�ة املنزل، وتطور دور ه�ذه الحيوانات 
م�ع تط�ور الب�رش. واكتش�فت الحفري�ات واآلثار أن 
اإلنسان اس�تأنس الكالب منذ ما يقارب 15000 سنة.

فارتقت الكالب من الحراس�ة خ�ارج البيت إىل الرفقة 
داخ�ل البيت وحتى وصلت املرحل�ة ببعض املجتمعات 
بالتباه�ي بن�وع الكل�ب املقتن�ى، ال بل أن�ه يف بعض 
البلدان نظمت مس�ابقات جمال ألجمل كلب.وش�ارك 
ال�كالب البرش بكثري م�ن نواحي الحي�اة ومنها جهاز 
الرشطة، حيث اس�تخدمت الكالب البوليسية للكشف 
ع�ن املخ�درات واملمنوع�ات عموًما يف املراف�ق العامة 
بس�بب حاس�ة الش�م الخارق�ة لديه�ا، كم�ا وصلت 
أهميتها إىل اس�تخدامها يف الكش�ف عن األلغام وحتى 
للكش�ف عن األمراض الخطرية وآخرها وليس أخريها 
كورونا.ونتج عن هذا االرتب�اط الحياتي وحتى املهني 
بن البرش والكالب، ش�عورا عاطفيا ح�ن فقدان أحد 
الطرف�ن لآلخر، ويف هذا الس�ياق، تم تكريم بروتوس، 
وهو كلب بولي�ي من نوع الراعي األملاني يف مقاطعة 
ساندوس�كي بوالي�ة أوهاي�و األمريكية، بجن�ازة بعد 
وفاته املفاجئة بس�بب مش�اكل صحية غري متوقعة، 
حيث امتدت خدمته لسبع سنوات تفانى بها يف عمله.

يطعن 6 أشخاص ثم 
يجلس ليدخن سيجارة

أثار ش�اب ياباني مس�لح بس�كن موجة من الهلع 
والخوف بعدما طعن 6 أش�خاص يف إحدى محطات 
قط�ارات األنف�اق بطوكيو.وقام املس�لح بطعن من 
يق�ف بطريق�ه، ورش س�ائل رسي�ع االش�تعال يف 
املحط�ة وأرضم فيها النار مس�بًبا حال�ة من الهلع، 
ظه�رت بوضوح يف فيدي�و انترش بمواق�ع التواصل 
ووس�ائل اإلع�الم املحلي�ة والعاملي�ة، إال أن الرشطة 
رسعان ما ألقت القبض عليه، وفًقا ملا ذكرت وكاالت 
أنب�اء محلية عدة.وبحس�ب الرشط�ة اليابانية فإن 
املهاجم شاب عمره 24 سنة، انتحل شخصية راكب، 
وراح يهاجم الركاب الذين أرسعوا بالفرار من عربة 
إىل أخ�رى، ثم جل�س وراح يدخن س�يجارة منتظراً 
القب�ض عليه بحس�ب فيديو س�جله أح�د الركاب. 
وظه�ر يف الفيدي�و مس�توى الرع�ب ال�ذي اس�توىل 
عىل ال�ركاب وهم يفرون من هج�وم هو األحدث يف 
سلس�لة هجمات عىل ركاب السكك الحديدية. وأعاد 
الهج�وم الذاك�رة إىل عمليات إرهاب عدة، ش�هدتها 
بعض محطات املرتو باليابان، أش�هرها هجوم بغاز 
سام، شنته يف مارس 1995 جماعة »أوم شنريكيو« 
املحظورة، وذلك عرب إلقائها زجاجة من غاز أعصاب 
السارين، وقتلت بالعملية 13 راكًبا مع إصابة 5000 

آخرين.

يوزع 
مخدرات بدال 
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