
حكومة تصريف األعمال »َتصِرُف« 
االتفاقيات بعيدًا عن القانون

المراقب العراقي - مشتاق الحسناوي
بع�د انتهاء عم�ر مجل�س الن�واب تحولت 
االعم�ال  اىل ترصي�ف  الكاظم�ي  حكوم�ة 
اليومي�ة , وهي ناقص�ة الصالحية وال يحق 
له�ا أن تق�رح تعدي�ل الدس�تور أو ترشيع 
القوان�ن وال عق�د االتفاقي�ات أو الدخ�ول 
فيها وال حتى التعاقد م�ع الدول أو التعين 
للدرج�ات الخاص�ة، إذ إن الحكومة مراقبة 
من قب�ل القض�اء اإلداري وله ح�ق الطعن 
بقراراته�ا, لكن م�ا يحدث عك�س ما نص 

عليه الدس�تور , فحكومة ترصيف االعمال 
لم تلتزم بما أقره القانون , فهي اليوم ترص 
عىل عقد اتفاقيات كبرية سواء عىل الصعيد 
تل�ك  ومعظ�م   ، الس�يايس  أو  االقتص�ادي 
االتفاقيات تمس سيادة الوطن ، فهي تركز 
ع�ىل إنش�اء محط�ات شمس�ية وتعاقدات 
نفطية كبرية مع رشكات فرنس�ية وعربية 
, وه�ي بمثاب�ة هداي�ا تقدمه�ا الحكوم�ة 
الحالية لكسب ود دول الجوار وبعض الدول 
الصديقة للحصول ع�ىل والية ثانية لرئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
أما ما يخص املشاريع الخدمية، فقد أرشت 
لج�ان متابع�ة الربنام�ج الحكومي فش�ال 
كبريا لحكومة الكاظمي، وهي تهدر األموال 
الضخم�ة يف محاولة لتس�جيل منج�ز لها، 
أال أنه�ا فش�لت , وبعد تحوله�ا اىل حكومة 
ترصيف االعمال , فهي اليوم تربم اتفاقيات 
خارج الس�ياقات القانونية وتتس�بب بهدر 
مليارات الدوالرات , وال يوجد من يحاس�بها 
وكأن الع�راق مقاطعة خاص�ة ، فهي تهب 

مس�تغلة  ال�دوالرات  بملي�ارات  مش�اريع 
انش�غال الكتل السياسية باالعراضات عىل 
نتائ�ج االنتخاب�ات لتمرير مش�اريع ترض 

بالعراق.
الفائ�ز  الس�يايس  يق�ول  الش�أن  وبه�ذا 
باالنتخاب�ات غ�ري املص�ادق عليه�ا، محمد 
الحالي�ة  الحكوم�ة  إن  الس�وداني،  ش�ياع 
لي�س م�ن صالحياتها الدخ�ول يف تعاقدات 

استثمارية.  
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المراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف القي�ادي يف تحال�ف الفتح 
س�عد الس�عدي، أمس السبت، عن 
الق�وى  ح�وارات  تط�ورات  آخ�ر 
السياسية بخصوص اختيار رئيس 

الوزراء القادم.
وقال الس�عدي يف ترصيح صحفي 
ان  العراق�ي«،  »املراق�ب  تابعت�ه 
السياس�ية  الق�وى  »ح�وارات 
بخص�وص اختيار رئي�س الوزراء 
الق�ادم، مازال�ت غري جدي�ة فهذا 
األمر يتم التفاوض عليه بعد حسم 
نتائ�ج االنتخاب�ات املبكرة بش�كل 
نهائي وبع�د املصادق�ة عليها من 

قبل املحكمة االتحادية العليا«.
وبن ان »القوى السياس�ية تبحث 
الوزراء  وتناقش مواصفات رئيس 

الق�ادم، ولي�س ش�خص الرئيس، 
فهناك مواصفات يج�ب ان تتوفر 
يف ش�خص رئي�س ال�وزراء، قب�ل 
البح�ث عّم�ْن هو الرئي�س، وهذه 
املواصف�ات يجب ان يك�ون عليها 
توافق من غالبية الكتل السياسية 
حتى يت�م منحه الثق�ة يف الربملان 

الجديد«.

ما هو مصير حوارات اختيار
 رئيس الوزراء القادم ؟

المراقب العراقي/ بغداد...
أكدت وزارة الصحة، أمس السبت، ان السبيل الوحيد ملواجهة 

أي ساللة جديدة لكورونا هو االلتزام باإلجراءات الوقائية.
وقال�ت عض�و الفري�ق االعالمي الس�اند لل�وزارة ربى فالح 
حسن يف ترصيح صحفي، انه«عىل الرغم من ان بعض الدول 
وصلت اىل مس�تويات عالية من نسب التلقيح اال انها دخلت 
بالفعل بموجة جديدة حص�دت من خاللها الكثري من اعداد 
االصابات والوفيات من ضمنها بريطانيا وروسيا وبالتايل أن 

العراق غري مستثنى من الدخول باي موجة اخرى«.
واضافت ان »البلد مقبل عىل فصل ش�تاء تكثر فيه االمراض 
التنفس�ية واالنتقالي�ة والوبائي�ة ووجود عوامل مس�اعدة 
منه�ا عدم الت�زام املواطن�ن باإلجراءات الوقائي�ة من لبس 
الكمام�ة والتباع�د االجتماعي وأيض�ا التهاونبأخ�ذ اللقاح 
وكذل�ك التغريات والطفرات الجينية التي تطرأ عىل الفريوس 

ب�ن فرة واخرى والتي تؤدي اىل ظهور س�اللة جديدة، لكن 
بزيادة اعداد امللقحن والوصول اىل النسبة املطلوبة بالتأكيد 
س�تقلل من تأثري املوجة الجديدة يف حال الدخول بها ويبقى 
الس�بيل الوحي�د ملواجه�ة اي س�اللة جدي�دة ه�و االلتزام 

باإلجراءات الوقائية ».

الصحة: مواجهة سالالت كورونا تقتضي 
االلتزام باإلجراءات الوقائية

المراقب العراقي / أحمد محمد...
اس�تكماال للمخطط األمريك�ي الصهيوني املتضمن 
تزوي�ر االنتخابات الربملانية األخ�رية ورسقة أصوات 
الكتل السياس�ية الداعمة للحشد الشعبي واملتصدية 
مللف ض�م كرك�وك اىل إقليم كردس�تان، وال�ذي تعد 
كردستان وأقطابها السياسية جزًءا ال يتجزأ من هذا 
املخطط، حيث تحاول تلك األطراف إعادة طرح ملف 
كركوك وضمها لإلقليم ووضعه عىل الطاولة كرشط 
للتحاور واالنفتاح عىل األطراف األخرى يف مفاوضات 
تشكيل الحكومة املقبلة والتحالفات التي تتبنى ذلك.
مراقب�ون للش�أن الس�يايس، قللوا من خط�ورة تلك 

التح�ركات الكردية، مؤكدين أن املقاومة اإلس�المية 
والكت�ل املتصدية للمرشوع، س�وف يك�ون لها الرد 

بعيدا عن التمثيل الربملاني.
ويع�د م�رشوع »ض�م كرك�وك« الش�غل الش�اغل 
و  البارزاني�ة  الحاكمت�ن  وللعائلت�ن  لكردس�تان 
الطالباني�ة، وذلك بتدب�ري وإرادة أمريكية صهيونية 
كجزء من مخططات التطبيع املطروحة عىل املش�هد 
الس�يايس، فف�ي ال�� 27 م�ن أيل�ول 2017 أج�رت 
كردس�تان اس�تفتاًء خاصا بضم كركوك، زاعمة أنه 
إرادة ش�عبية، إال أن الحكوم�ة آن�ذاك تص�دت له�ذا 
امل�رشوع، من خ�الل اتخ�اذ جمل�ة من اإلج�راءات 

األمني�ة واالقتصادي�ة، باإلضاف�ة اىل وجود الحش�د 
الش�عبي والكت�ل السياس�ية يف الربمل�ان االتح�ادي 

السيما الشيعية منها التي قضت عىل هذا املخطط.
أما اليوم، فتحاول كردستان طرح مرشوع االنفصال 
من جديد، مستغلة مخطط تزوير االنتخابات وقضية 

رسقة أصوات الكتل التي تصدت لهذا املرشوع.
وكش�ف مرش�حون فائ�زون م�ن البي�ت الش�يعي، 
عن وجود مس�عى م�ن الكتل الكردي�ة، إلعادة ملف 
االنفصال اىل الواجهة، محذرين من وجود كتل تبحث 

عن املناصب قد توافق عىل هذا الرشط الكردي.
ووصف�ت األوس�اط السياس�ية، أن أي قب�ول به�ذا 

املخطط سيضع تلك الكتل الداعمة أمام ثورة شعبية 
وسياسية يف الربملان.

ب�دوره اعت�رب املحل�ل الس�يايس وائ�ل الركاب�ي، أن 
»كرك�وك واح�دة م�ن أه�م امللف�ات الت�ي تطرحها 
األحزاب الكردية وخاصة كتل�ة الحزب الديمقراطي 
بغية رفع س�قف املطال�ب أمام األط�راف األخرى«، 
مبين�ا أن »هن�اك محاوالت لط�رح ه�ذا امللف تحت 
عناوي�ن أخرى بعيدة عن االنفص�ال يف الظاهر، لكن 
يف الحقيق�ة أساس�ها وهدفه�ا هو ض�م كركوك اىل 

كردستان«.
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»كركوك« تدخل في حراك التحالفات 
وكتل سياسية ترفض »المساومة«

w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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إيران: هدفنا في المفاوضات مع 
»4+1« هو إلغاء الحظر الظالم

بغداد وبيروت .. ما هو أبعد 
من المال واالقتصاد جثير: األنيق يسعى للتعويض
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اقرأ في هذا العدد

المراقب العراقي/ بغداد...
رشع�ت مديري�ة الهندس�ة العس�كرية يف الحش�د الش�عبي، 
أمسالس�بت، وبالتعاون مع اللواء 12 املاس�ك لألرض بحملة 
لتهيئ�ة الطرق ونصب أبراج املراقبة يف قضاء الطارمية التابع 

للعاصمة بغداد.
وافادت مديرية اعالم الحشد الشعبي يف بيان تابعته »املراقب 
العراقي«أن الحملة  قد ش�ملت قط�ع منطقة الغزيلية عن أم 
الصون وتهيئة الطرق الرابطة بينهما لنصب أبراج املراقبة يف 

قضاء الطارمية«.
يذكر ان »القضاء يشهد حمالت أمنية واسعة من أجل القضاء 
ع�ىل فلول داعش اإلرهابي حيث تعد أبراج املراقبة إحدى أهم 
وس�ائل الضبط والس�يطرة عىل أمن املناط�ق من خالل رصد 

حركات الزمر املش�تبه بها«. 

لتأمين قضاء الطارمية 
الحشد ينصب أبراجًا للمراقبة
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التجسس »اإلسرائيلي« يفتح الباب أمام 
ّسيناريوهات خطيرة تتعلق بـ»تزوير« االنتخابات

»بيغاسوس« تتسلل إلى هواتف الزعماء العراقيين

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
»مفاج�أة كبرية« فّجرها الس�يايس العراقي محمد توفيق 
عالوي، الذي كان مرشحاً قوياً لتويل منصب رئيس الوزراء، 
بعد اس�تقالة حكومة عادل عبد املهدي، ليفتح الباب أمام 
احتم�االت عديدة تتعلّ�ق ب�«تزوير« االنتخاب�ات الربملانية 

املبّكرة التي جرت يف العارش من ترشين األول الحايل.
وكتب ع�الوي يف تدوينة ع�ىل صفحته الرس�مية يف موقع 
التواص�ل االجتماعي فيس�بوك اطلعت »املراق�ب العراقي« 
عليه�ا: »أحسس�ت من�ذ ف�رة أن الواتس�اب يف هاتفي قد 
)تهك�ر(، فعطل�ت اتصاالت�ي ع�ىل الربنامج، ث�م تبن أن 
جهة س�يطرت ع�ىل هاتفي بدرجة كب�رية، فاضطررت إىل 
االس�تعانة بأش�خاص متخصصن؛ وهنا كان�ت املفاجأة 
الك�ربى فانكش�ف ل�دي أن االخ�راق ج�رى ع�رب برنامج 
التجس�س لرشكة )PEGASUS( اإلرسائيلي�ة، وقد بدأ من 

تأري�خ 12 كان�ون األول 2020«.
وأض�اف عالوي: »م�ن الطبيع�ي أن تتجس�س الكثري من 
الدول عىل الكثري من السياسين يف العالم، ولو تم التجسس 
عىل مكاملاتي يف فرة التكليف يف ش�هر ش�باط 2020 لكان 
ه�ذا أمرا طبيعيا، أما أن يبدأ التجس�س ع�ّي من قبل دول 
بعد تركي لرئاس�ة الوزراء بحدود عرشة أشهر دون وجود 
منصب يف الدولة فهذا أمر مس�تبعد بشكل كبري إن لم يكن 
مس�تحيالً، ب�ل ل�ه دالالت أخ�رى«، متس�ائال »إذا لم تكن 

إرسائيل أو دولة أخرى فمن الذي يتجسس؟«.
وتاب�ع أن »برنام�ج )PEGASUS( للرشك�ة اإلرسائيلي�ة 
ال يمك�ن أن يس�تخدمه أح�د إاّل دول�ة لها عالق�ة وطيدة 
م�ع إرسائيل، أو ش�خص ل�ه مرك�ز مهم أو جه�ة مهمة 
تتعام�ل مع إرسائيل؛ فمن هي ه�ذه الجهة؟ ومن هو هذا 

الشخص؟«.
وخت�م قائ�اًل: »ال أس�تبعد أن بعض األش�خاص املهمن يف 
العراق يتم التجس�س عليهم بهذه الطريقة ومن قبل نفس 

هذا الجهة، هذا ما ستكشفه األيام القادمة«.
وكان�ت صحيفة »واش�نطن بوس�ت« األمريكية، كش�فت 
مؤخ�راً أن اس�م الرئيس العراقي بره�م صالح كان ضمن 

قائمة تضم 50 ألف رقم تم اختيارها الحتمال اس�تهدافها 
باملراقبة. إال أن الصحيفة االمريكية لم يتس�نَّ لها تأكيد ما 
إذا كان هاتف الرئيس العراقي تم التجسس عليه بالفعل أم 

كانت هناك محاولة للقيام بذلك.
وباإلجم�ال، فإن اس�م الرئيس العراق�ي كان من بن ثالثة 
رؤساء، وعرشة رؤساء للوزراء وملك، وضعت هواتفهم عىل 
قائمة أهداف املراقبة املحتملة ضمن قائمة »بيغاسوس«.

وتعك�س ه�ذه »املفاجأة الكربى« بحس�ب وص�ف محمد 
توفي�ق ع�الوي، حجم االخ�راق الكب�ري ال�ذي يتعرض له 
الع�راق الس�يما عىل صعي�د الجانب التقن�ي واإللكروني، 
وهو ما يعزز موقف املشككن بنتائج االنتخابات الربملانية، 
وتحذيراته�م من اخراق »الس�ريفرات االنتخابية« وظلوع 

دول كربى يف عملية »تزوير« النتائج.
وفق ذلك يقول املحلل الس�يايس هاش�م الكندي ل�«املراقب 

العراق�ي«: »قب�ل فرة أش�يع أن هناك برنامج�اً إلكرونياً 
أنتجه الكيان الصهيوني وأش�رته اإلمارات للتجسس عىل 
زعام�ات يف دول ع�دة من بينه�ا العراق«، معت�رباً أن »ذلك 
لي�س جديداً بل ين�درج ضمن الس�عي الصهيوني الخراق 

دول املقاومة«.
ويضي�ف الكن�دي أن »اإلمارات والس�عودية تقومان بذات 
الدور الذي يعمل عليه الصهاين�ة، واالخراق أمر متوقع«، 
الفتاً يف الوقت ذاته إىل أن »املعلومات تشري إىل أن هذه الدول 

كانت تتجسس عىل هاتف الشهيد املهندس«.
وفيم�ا يتعلّق بواقع�ة »تزوير« االنتخاب�ات، يقول الكندي 
إن »الش�كوك واملخاوف التي كانت تطلق من قبل الكثريين 
يف  الس�ريفرات  ووج�ود  اإللكروني�ة  االنتخاب�ات  ح�ول 
اإلمارات تحولت إىل يقن بأن هناك تالعباً اشركت فيه كل 
األدوات ويف مقدمته�ا الصهيوني�ة واألمريكية والربيطانية 

والسعودية واإلماراتية«.
وُيحّذر الكندي من »محاوالت تغييب الحقائق وعدم كشف 
املتآمرين عىل العملية الديمقراطية«، منوهاً إىل أن »عملية 
التزوير يراد منها أن تقود العراق إىل الفتنة بن أبناء املكون 

األكرب«.
وي�رى أن »واح�دة م�ن أدوات من�ع الفتنة بن األوس�اط 
الش�يعية، هي كشف املؤامرة التي بدأت بتزوير االنتخابات 
ويج�ب أن تتظاف�ر جميع الجه�ود لتحقيق ذل�ك«، مؤكداً 
كان  وإن  اإللكرون�ي حت�ى  التالع�ب  إمكاني�ة »كش�ف 

احرافياً«.
وبينم�ا يتصاع�د الغليان الش�عبي يف بالد ما ب�ن النهرين 
رة”، اختارت الواليات  احتجاجاً عىل نتائج االنتخابات “املُزوَّ
املتحدة توقيتاً حساساً لتكشف عن خبايا مخططها “املعد 

مسبقاً”، حسبما يرى مراقبون للشأن السيايس.
ويف ترصي�ح أدىل ب�ه ي�وم الثالث�اء املايض، أماط الس�فري 
األمريك�ي لدى بغداد ماثيو تولر، اللثام عن حجم “املؤامرة 
األمريكي�ة” يف املل�ف االنتخابي، حيث عرّب تول�ر عن رغبة 
ب�الده اإلرساع يف تش�كيل الحكوم�ة الجدي�دة “وف�ق م�ا 
تمخضت عنها نتائ�ج االنتخابات”، الت�ي يرفضها معظم 

الشعب العراقي.
وقال تولر خالل جلس�ة حوارية عىل هامش مؤتمر الرشق 
األوس�ط املنعق�د يف أربي�ل، إن “تش�كيل الحكوم�ة عملية 
مهم�ة وينبغ�ي األرساع بذل�ك، ووف�ق ما تمخض�ت عنه 

االنتخابات من نتائج”.
وزعم الس�فري األمريكي أن “هذه االنتخابات كانت ناجحة 
م�ن الناحي�ة الفنية والتحضري له�ا”، واصف�ا إياها بأنها 
“أه�دأ وأفضل عملي�ة انتخابية جرت يف الع�راق”، عىل حد 

تعبريه.
وتعك�س ترصيح�ات تول�ر حج�م التدخ�ل األمريك�ي يف 
االنتخابات، ورغبة واش�نطن بإقصاء فئة سياس�ية طاملا 
كانت ِنّداً قوياً لهذا التدخل. ويعود ذلك بحسب مراقبن، إىل 
مس�اعي اإلدارة األمريكية الجديدة بتجريد الحشد الشعبي 

من حاضنته السياسية يف الربملان.

المراقب العراقي/ بغداد...
رفض القيادي يف تحالف الفتح، حس�ن سالم، أمسالسبت، رهن ميناء 

الفاو بيد االمارات، فيما دعا اىل تفعيل االتفاقية الصينية.
وق�ال س�الم، يف مؤتمر صحفي بس�احات االعتصام يف بغ�داد، تابعته 
»املراق�ب العراقي««نرف�ض ره�ن ميناء الف�او بيد اإلم�ارات املعادية 

للعراق”.
وأضاف س�الم أن “االتفاقية الصينية العراقية هي األنس�ب للعراق يف 

الظرف الراهن«.
وش�دد »عىل رضورة انجاز مين�اء الفاو وإيكال�ه اىل الرشكة الصينية 

بالرسعة املمكنة”.
يش�ار اىل ان أصاب�ع االتهام اتجهت ص�وب مخابرات ع�دد من الدول 
املت�رضرة م�ن امليناء بقضي�ة اغتيال مدي�ر الرشكة الكوري�ة املنفذة 

ملرشوع ميناء الفاو الكبري نهاية عام 2020 املنرصم.

المراقب العراقي/ بغداد...
دع�ا النائ�ب الس�ابق كاط�ع الركاب�ي، أم�س الس�بت، اىل تفعي�ل الجهد 
االس�تخباري يف محافظ�ة دياىل ملن�ع تك�رار الخروقات. وق�ال الركابي يف 
ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي«، إن »دياىل بحاج�ة اىل عمل 
استخباراتي واهتمام الدولة لردع العمليات االرهابية كونها محافظة كبرية 
ومفتوحة وعميقة بتضاريس�ها ومساحاتهامفتوحة«. وأضاف أن »هناك 
مس�احات كبرية ذات تضاريس جغرافية معقدة يف محافظة دياىل تس�اعد 
العن�ارص االرهابية ع�ىل التمركز بها«. ولف�ت اىل أن »رضورة وجود خطة 

اسراتيجية استخباراتية تسيطر عىل املحافظة وعىل اطرافها الكبرية«.

قيادي بالفتح يرفض رهن ميناء 
الفاو بيد اإلمارات

دعوة لتفعيل الجهد االستخباري 
في ديالى
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املراقب العراقي/ أحمد محمد...
األمريك�ي  للمخط�ط  اس�تكماال 
تزوي�ر  املتضم�ن  الصهيون�ي 
االنتخابات الربملانية األخرية ورسقة 
أص�وات الكت�ل السياس�ية الداعمة 
للحش�د الش�عبي واملتصدي�ة ملل�ف 
ض�م كرك�وك اىل إقليم كردس�تان، 
وال�ذي تع�د كردس�تان وأقطابه�ا 
السياس�ية ج�زًءا ال يتج�زأ من هذا 
املخط�ط، حيث تحاول تلك األطراف 
إعادة ط�رح ملف كرك�وك وضمها 
لإلقليم ووضعه عىل الطاولة كرشط 
للتح�اور واالنفت�اح ع�ىل األطراف 
تش�كيل  مفاوض�ات  يف  األخ�رى 
الحكوم�ة املقبل�ة والتحالفات التي 

تتبنى ذلك.
مراقبون للشأن السيايس، قللوا من 
خط�ورة تل�ك التح�ركات الكردية، 
اإلس�امية  املقاوم�ة  أن  مؤكدي�ن 
املتصدية للمرشوع، س�وف  والكتل 
يكون له�ا ال�رد بعيدا ع�ن التمثيل 

الربملاني.
ويعد مرشوع »ضم كركوك« الشغل 
وللعائلت�ن  لكردس�تان  الش�اغل 
الحاكمت�ن البارزانية و الطالبانية، 
أمريكي�ة  وإرادة  بتدب�ري  وذل�ك 
صهيوني�ة كج�زء م�ن مخطط�ات 
املش�هد  املطروح�ة ع�ىل  التطبي�ع 
الس�يايس، فف�ي ال� 27 م�ن أيلول 
2017 أج�رت كردس�تان اس�تفتاًء 
خاص�ا بض�م كرك�وك، زاعم�ة أنه 
إرادة ش�عبية، إال أن الحكومة آنذاك 
تص�دت له�ذا امل�رشوع، م�ن خال 

اتخ�اذ جملة من اإلج�راءات األمنية 
واالقتصادي�ة، باإلضاف�ة اىل وجود 
الحش�د الش�عبي والكتل السياسية 
يف الربملان االتحادي السيما الشيعية 

منها التي قضت عىل هذا املخطط.
أما اليوم، فتحاول كردس�تان طرح 
جدي�د،  م�ن  االنفص�ال  م�رشوع 
مس�تغلة مخطط تزوير االنتخابات 
وقضية رسق�ة أص�وات الكتل التي 

تصدت لهذا املرشوع.
وكش�ف مرش�حون فائ�زون م�ن 
البيت الش�يعي، عن وجود مس�عى 
م�ن الكت�ل الكردي�ة، إلع�ادة ملف 
االنفصال اىل الواجهة، محذرين من 
وجود كت�ل تبحث ع�ن املناصب قد 

توافق عىل هذا الرشط الكردي.
ووصفت األوس�اط السياس�ية، أن 
أي قبول بهذا املخطط س�يضع تلك 
الكت�ل الداعم�ة أمام ثورة ش�عبية 

وسياسية يف الربملان.
ب�دوره اعترب املحلل الس�يايس وائل 
الركاب�ي، أن »كرك�وك واح�دة من 
أهم امللفات الت�ي تطرحها األحزاب 
الح�زب  كتل�ة  وخاص�ة  الكردي�ة 
س�قف  رف�ع  بغي�ة  الديمقراط�ي 
املطال�ب أم�ام األط�راف األخرى«، 
مبين�ا أن »هن�اك مح�اوالت لطرح 
هذا امللف تحت عناوين أخرى بعيدة 
ع�ن االنفص�ال يف الظاه�ر، لكن يف 
الحقيقة أساس�ها وهدفها هو ضم 

كركوك اىل كردستان«.
وقال الركابي، يف ترصيح ل� »املراقب 
العراقي« إن »الكتل السياسية التي 

س�تقبل به�ذا امل�رشوع الصهيوني 
الخبيث، ستضع بنفسها يف املحرقة 
ألنها س�تكون ج�زًءا م�ن مرشوع 

تقسيم العراق«.
وأض�اف، أن »كرك�وك ه�ي نقط�ة 
البل�د  لتقس�يم  ومهم�ة  أساس�ية 

وتحويله اىل أقاليم«.
واس�تدرك أن »هذا االمر صعب جدا، 
فم�ن املمكن أن تتف�اوض األطراف 
السياس�ية الكردي�ة م�ع األخ�رى، 
امتي�ازات ومناصب ودرجات  حول 
خاصة، لكن ستجد صعوبة بالغة يف 

تنفيذ هذا املخطط«.
وأش�ار اىل أن »هذه القضية ليس�ت 
أو  النياب�ي  بالتمثي�ل  مقرون�ة 
ع�دد املقاع�د الربملاني�ة أو الجانب 
الس�يايس برمت�ه، بل ه�ي أبعد من 
امللف الس�يايس برمته«، محذرا من 
»رد املقاوم�ة اإلس�امية والرف�ض 
الشعبي، إذ س�يكونان املصد القوي 

بوجه هذا املخطط«.
ويف الوق�ت ذات�ه، لف�ت الركابي اىل 
أنه »حتى األطراف السياس�ية التي 
االنتخاب�ات  يف  أصواته�ا  ق�ت  رسرُ
رة، س�وف لن تس�كت  األخرية املزوَّ

أمام هذا املرشوع«.
يش�ار اىل أن القوات األمنية املركزية 
كانت قد اس�تعادت الس�يطرة عىل 
ما يس�مى باملناطق املتن�ازع عليها 
ومن ضمنها كركوك بموجب عملية 
ف�رض األم�ن الت�ي انطلق�ت إِّباَن 
حكومة رئيس الوزراء األسبق حيدر 

العبادي.

املراقب العراقي/ بغداد...
ح�ذرت عضو تحال�ف الفت�ح أمل عطي�ة، أمس 
الس�بت، م�ن مخط�ط ألذرع داخلي�ة وخارجية 

تحاول النيل من رموز الحشد الشعبي وقادته.

»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف  عطي�ة،  وقال�ت 
العراقي« إن »جهات سياس�ية داخلية وخارجية 
)ل�م تس�مها( تعمل ع�ىل اته�ام قي�ادات الفتح 

والحشد الشعبي باتهامات باطلة«.

اىل  تش�ري  معلوم�ات  »هن�اك  أن  وأض���اف�ت، 
للذب����اب  اقليم�����ي�ة  جه�ات  اس�تخدام 
االلكرتون�ي لتألي�ب الش�عب الع����راق�ي ض�د 

تحالف الفتح«.

وأش�ارت إىل أن »الحش�د الش�عبي ق�دم رم�وزا 
جهادي�ة خ�ال معارك�ه ض�د عصاب�ات داعش 
االجرامية«، الفتة إىل أن »هناك جهات ضالعة بما 

حدث مؤخرا يف محافظة دياىل«.

الفتح يحذر من جهات إقليمية تحاول »تأليب« الشارع ضد قادة الحشد

األمطار تغرق شوارع رئيسية ومجمعات سكنية في أربيل 

كتلة كردية: لم نتفق مع أي طرف سياسي بشكل رسمي
املراقب العراقي/ بغداد...

كشف االتحاد اإلس�امي الكردس�تاني، أمس السبت، عن 
موقف�ه إزاء التحالف�ات السياس�ية املقبل�ة، مؤك�دا عدم 

وجود أي اتفاق رسمي مع أي من األطراف السياسية.
وق�ال عض�و االتح�اد، مثن�ى أم�ن، يف ترصي�ح تابعت�ه 
»املراقب العراقي« إن »االتحاد اإلس�امي، زار زعيم ائتاف 

دول�ة القانون ن�وري املالكي، لبحث مس�تجدات األوضاع 
السياس�ية كما تواصلنا ع�رب الهاتف مع التي�ار الصدري 

لذات املوضوع إضافة لبحث األوضاع السياسية«.
وأض�اف، أن »الحديث عن التحالفات ليس بعيدا لكن لدينا 
نية لاش�رتاك يف الحكومة الجديدة وه�ذا املوقف أصدرناه 
بع�د ظه�ور النتائج وال تغيري في�ه لغاية اللحظ�ة«، الفتا 

إىل »وجود تواصل مس�تمر مع الكت�ل األخرى للحديث عن 
التحالفات«.

وأش�ار إىل أن »االتحاد اإلس�امي الكردستاني لم يدخل إىل 
تحال�ف لغاية أالن وننتظر ظه�ور النتائج لتحديد الجهات 
التي باإلمكان االندماج معها لتكوين جبهة سياسية قوية 

تخدم مصلحة املواطن أوال واخري«.

املراقب العراقي/ أربيل...
ش�هدت محافظ�ة أربيل عاصم�ة إقليم كردس�تان، 
أمس الس�بت، غرق مجمعن س�كنين اثنن بس�بب 
ش�دة األمط�ار، وكذلك اغاق عدد م�ن الطرق نتيجة 

لذلك.
وقال مصدر محيل، إن »كاً من مجمع زيرين السكني 
ومجم�ع القرية الكورية يف محافظ�ة أربيل قد غرقا 

بسبب شدة تساقط األمطار وحدوث الفيضانات«.
وبدورها، أكدت فرق الدفاع املدني يف إقليم كردستان، 
أن أمط�اراً غزيرة قطعت بعض الط�رق يف محافظة 

أربيل. 
 وق�ال الناطق باس�م الدفاع املدن�ي باربيل رسكوت 
كارش، إن »امطارا غزيرة أدت اىل قطع بعض الطرق 

بشارع 150 مرتي يف أربيل«.
وأضاف، أن »فرق الدفاع منترشة وال توجد اي ارضار 
ب�االرواح«، مبينا أن »فرق الدفاع املدني تس�تعد ألي 

حالة طارئة«.

المفوضية تتراجع 
عن دفاعها: العملية 
االنتخابية قابلة للخلل

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد عضو الفري�ق االعامي ملفوضي�ة االنتخابات 
عماد جميل، أمس السبت، أن عملية انتخابية بهذا 
الحجم وبهذه الكمي�ة من االجهزة واالدارة واعداد 
املحطات اضافة اىل اع�داد املوظفن من املمكن ان 

يحصل فيها خلل هنا أو هناك.
وقال جميل، يف ترصي�ح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »عملي�ة انتخابي�ة بهذا الحجم وبه�ذه الكمية 
م�ن االجه�زة واالدارة واعداد املحط�ات اضافة اىل 
اعداد املوظفن الكبرية من املمكن ان يحصل فيها 
خل�ل هنا او هناك، لكن هذا كله تم التغلب عليه يف 
يوم االقرتاع، حيث ان جميع املش�اكل والش�كاوى 
التي تم تقديمها بعيدا عن ش�كاوى التزوير كانت 
معظمه�ا قضايا فني�ة وإجرائية«، مش�ريا اىل ان 
»نتائ�ج العد والف�رز اليدوي الذي ش�هدته بعض 
املحطات ال تزال متطابقة وتغيريها او بقاءها كما 

هي غري معلوم حتى االن«.
واوض�ح جمي�ل ان »املفوضية اكملت م�ا يقارب 
25% م�ن عد وف�رز بعض املحطات يدوي�ا«، الفتا 
اىل ان »املفوضي�ة ل�م تش�هد مراقب�ة للكيان�ات 
السياسية كما ش�هدته يف هذه االنتخابات االخرية 
حيث وص�ل تعداد املراقب�ن يف كل محطة اىل اثني 
عرش مراقبا وتحت هذه املراقبة تمت عمليات العد 
والف�رز ومطابقتها يف االجهزة وكان�ت النتائج يف 
منته�ى الدقة ول�م يحصل فرق حت�ى يف صوت او 

صوتن«.

مخطط التزوير و التقسيم بين التخطيط والتنفيذ

االكراد يضعون »انفصال كركوك« شرطا للتحالف مع باقي األطراف

بغداد.. اإلطاحة بإرهايب و3 
تجار مخدرات يف جانب الكرخ

استخبارات الحشد الشعيب 
تطيح بداعيش يف صالح الدين 

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت مديرية استخبارات وأمن بغداد، أمس السبت، القبض عىل أربعة مطلوبن 

أحدهم إرهابي واآلخرون يتاجرون باملواد املخدرة يف العاصمة بغداد.
وقال�ت املديري�ة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه »ت�م القاء القبض 
عىل أحد املطلوبن للقضاء بتهم اإلرهاب يف منطقة حي الرس�الة ب بغداد، صادرة 
بحق�ه مذك�رة قبض وف�ق أحكام امل�ادة )٤/1( إره�اب، تم القبض بالتنس�يق 
والتع�اون مع الفرقة الثانية رشطة اتحادية«.وأضاف البيان، أن »مفارز مديرية 
اس�تخبارات وأمن بغداد وبالتنسيق مع الفرقتن الحادية عرشة والسابعة عرشة 
جيش عراقي، تمكنت أيضا من إلقاء القبض عىل ثاثة اشخاص يتاجرون باملواد 
املخ�درة يف منطق�ة مدين�ة الصدر وقض�اء املحمودية، ص�ادرة بحقهم مذكرات 
قب�ض وفق أح�كام املادة )2٨( مخ�درات، حيث ضبطت بحوزته�م مواد مخدرة 

مختلفة تمت مصادرتها وإحالة املتهمن إىل التحقيق«.

املراقب العراقي/ صاح الدين...
تمكنت معاونية االس�تخبارات واملعلومات يف هيأة الحش�د الش�عبي، 
أمس الس�بت، من اإلطاحة بأحد عنارص داعش االجرامية يف محافظة 

صاح الدين.
وقال�ت الهي�أة، يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراق�ي« نس�خة منه، إن 
»االعتق�ال جاء بناًء عىل معلومات اس�تخبارية دقيقة تمكنت خالها 
مف�ارز املعاوني�ة م�ن االطاح�ة بعن�رص إرهاب�ي تابع لداع�ش بعد 

استحصال املوافقات القضائية يف الرشقاط«.
واضاف�ت ان »املته�م اعتق�ل وفق امل�ادة الرابعة من قان�ون مكافحة 

االٕرهاب، حيث اتخذت بحقه االٕجراءات القانونية أصوليا«.

تغريدة

عضو حركة حقوق عباس العرداوي

 من المنصف أن نقول إن الوزير 
 #قرداحي قد أخطأ عندما أهان 
الس���عودية باللغ���ة العربية.. يا 
الجماع���ة متعودين على  أخ���ي 
اإلهانة باإلنجليزي أو بالعبري.

أال تعلم أن النقد العربي يواجه 
بالمنشار والشتم األجنبي يواجه 

باالستثمار.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

ما يهم الشعب من 
العملية السياسية؟!

دعون�ا نذهب إىل تحليل ظاهرة املواقف الس�لبية الش�عبية تجاه 
السياس�ة عموم�ا، والق�وى السياس�ية املتصدي�ة ع�ىل وج�ه 

الخصوص..
لع�ل ما ي�رشح العديد من الظواهر السياس�ية م�ا ارُصطلح عىل 
تسميته رغبة القوى السياسية يف الحوار، وتأكيدها عىل رضورة 
ممارس�ته، وإرصارها عىل القول بأنه الطري�ق الوحيد، ملعالجة 

أزمات الباد، ومع ذلك فا وجود ألي حوار عىل أرض الواقع.
فم�ا إن يتم اإلعان عن حوار حتى يتم تأجيله، ألن هناك رشوطاً 

لبدئه تستدعي رشوطاً مضادة...وهكذا دواليك! 
يمكن تفسري ذلك بوجود أجندتن للحوار: األوىل واألكثر أثرا، هي 

أجندة خاصة مضمرة تقوم عىل التفرد والذاتية.
أما الثانية فتمثل األجندة العامة املعلنة. 

وألن األجندة العامة ليس�ت صادقة وال حقيقية، فإنها تركز عىل 
�نرُ املتحاورين من التهرب من  العمومي�ات والغموض، وذلك يرُمكِّ

نتائج الحوار، إذا لم تكن مطابقة ألجندتهم الخاصة.
أما األجندة الخاصة؛ فهي تلك التي ليس�ت مطروحة عىل طاولة 
الح�وار! لذل�ك يصع�ب التع�رف عليه�ا، و بما أن ل�كل األطراف 

أجنداتهم الخاصة، فإن الحوار يصبح حواَر طرشان!..
م�ن املس�تحيل املبادرة إىل تقدي�م تن�ازالت، ألن كل طرف يخاف 
إْن ه�و ب�ادر إىل تقديم أي تن�ازالت، أن ال يقابل�ه الطرف اآلخر، 
بتقدي�م تنازالت متس�اوية أو مقابل�ة، إذ إن كل طرف ينتظر أن 
يبدأ الط�رف اآلخر؛ بتقديم التن�ازالت أوال، لكي يتلقفها دون أن 
يبادر هو بتقديم أي تنازالت! وال شك أنها 

دائرة مفرغة تنتهي من حيث تبدأ!!
باس�تحقاقات  املس�اس  دون  م�ن 
السياس�ة، ف�إن ك�ر ه�ذ الحلق�ة 
املفرغة، يتطلب إدخال الش�عب طرفا 
الكت�ل السياس�ية.. وذل�ك  يف ح�وار 
رضوري ج�دا عندم�ا تتدن�ى الثق�ة 
بن القوى السياس�ية. وألن الش�عب 
ه�و الحكم الضاب�ط لحرك�ة القوى 
السياس�ية، فإن االعرتاف به كأس�اس 
يف عملية حوار الكتل؛ س�يحد من األجندات الخاصة، وسيوس�ع 
من األجندات العامة، وب�ذا يكون التحاور حول األجندات العامة 
صادقا وحقيقيا، وصوال اىل االتفاق عىل حد أدنى، يش�كل قاعدة 

النطاقة أرحب. 
ال ش�ك أن حصول توافق حقيقي عىل الحد األدنى، يؤدي اىل بناء 
الثقة ب�ن األطراف املتح�اورة، ذلك أن ما يت�م االتفاق عليه من 
القضاي�ا العامة، يكون الش�عب ش�اهدا وعام�ل ضغط عىل كل 

األطراف، للوفاء بما تم االلتزام به من قبل األطراف. 
إن الرج�وع اىل الش�عب واالس�تفادة من التغذية االس�رتجاعية، 
يمثل وسيلة إلعادة النظر حول املواقف املختلفة، ويسمح للقوى 
السياسية الرتاجع بماء وجه محفوظ، عن املواقف غري املرغوبة 

من قبل الشعب.!
عندم�ا يفقد الش�عب ثقته بالقوى السياس�ية املنتج�ة للنظام، 
فإنه س�وف لن يتعام�ل معها، وبالتايل فإن ه�ذا النظام ال بد أن 

يموت.. 
الش�عب ال يهم�ه اس�م م�ن يحكم�ه، أو أرست�ه أو منطقته أو 
حت�ى حزب�ه. ولكن ال�ذي يهمه، هو أن يس�عى م�ن يحكمه اىل 
ح�ل مش�اكله واىل تنمية الفرص املتاحة ل�ه، أي أن ما يهمه هو 

تحسن مستوى معيشته.
كام قب�ل الس�ام: كل أجن�دات الح�وار املطروح�ة اآلن، ال تهم 
الشعب بالتفصيل، ألن املهم لديه؛ هو من يقدر عىل حل مشاكله؛ 

بتكاليف أقل..!
سام ..

ألواح طينية .. 

قاسم العجرش ..
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االحد 31 تشرين األول 2021 العدد 2704 السنة الثانية عشرة

 أعلنت وزارة النفط امس الس�بت، ارتفاع إنت�اج الغاز املصاحب خالل 
أيل�ول /س�بتمرب املايض ليص�ل إىل 2879 مقمق باليوم، مش�رة إىل أن 
املحروق منه يبل�غ 1507 مقمق يوميا.وذكرت الوزارة، أن انتاج رشكة 
نفط الش�مال والوس�ط من الغ�از املصاحب بل�غ 348 مقم�ق باليوم 
واملحروق منه بلغ 115 مقمق باليوم، يف حني بلغ إنتاج الغاز املصاحب 
من نف�ط البرصة وذي ق�ار وميس�ان 2531 مقمق بالي�وم واملحروق 
1392 مقم�ق باليوم، وفقاً لوكالة أنباء الرشق األوس�ط.وأوضحت، أن 
إنت�اج العراق من الغاز الجاف بل�غ 1317 مقمق يومياً، فيما بلغ إنتاج 
الغاز السائل 5571 طنا يومياً.وبحسب التقديرات األولية لوزارة النفط، 
ف�إن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنح�و 124 تريليون قدم مكعب من 
الغ�از، حي�ث أن نح�و 70 باملائة من الغ�از العراقي ه�و غاز مصاحب 
الس�تخراج النفط ملعالجته، ويحل العراق يف املرتبة ال�حادية عرشة بني 

دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي والرابع عربياً.

النفط« تعلن ارتفاع إنتاج الغاز 
المصاحب خالل أيلول الماضي

اكد مستش�ار الحكومة املايل مظهر محم�د صالح ، ان تعديل 
سعر رصف الدينار يف ضوء التحسن االيرادات النفطية يحتاج 

اىل عدة متطلبات يجب عىل الحكومة اتخاذها .
وق�ال محمد صالح ,ان تعديل س�عر ال�رصف يتطلب تغطية 
العملة االجنبية للس�يولة املحلية مبينا ان تفوق االحتياطيات 
االجنبي�ة ع�ىل االحتياط�ي النق�دي ينبغ�ي ان ال يه�دد ثروة 

االحتياطي االجنبي للبالد ».
واض�اف :أن االحتياطيات االجنبية يج�ب ان تغطي عىل االقل 
عددا من االشهر االسترادية بما اليقل عن ٦ اشهر والسيما يف 
حالة العراق املعتمد والشديد االنفتاح عىل االسواق الخارجية .

مظهر صالح: تعديل سعر الدينار 
االقت�صاديبحاجة إلى متطلبات تتخذها الحكومة

حكومة تصريف األعمال تتجاوز صالحياتها وتدخل في عقود استثمارية
القضاء اإلداري عاجز عن محاسبتها

فهي الي�وم ترص عىل عق�د اتفاقيات 
كبرة س�واء عىل الصعي�د االقتصادي 
أو الس�يايس ، ومعظم تلك االتفاقيات 
تمس س�يادة الوطن ، فهي تركز عىل 
إنش�اء محط�ات شمس�ية وتعاقدات 
نفطي�ة كبرة م�ع رشكات فرنس�ية 
وعربي�ة , وهي بمثاب�ة هدايا تقدمها 
دول  ود  لكس�ب  الحالي�ة  الحكوم�ة 
الصديق�ة  ال�دول  وبع�ض  الج�وار 
للحص�ول ع�ىل والي�ة ثاني�ة لرئي�س 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
أم�ا م�ا يخ�ص املش�اريع الخدمي�ة، 
فق�د أرشت لج�ان متابع�ة الربنام�ج 

لحكوم�ة  كب�را  فش�ال  الحكوم�ي 
الكاظمي، وهي تهدر األموال الضخمة 
يف محاول�ة لتس�جيل منج�ز له�ا، أال 
أنها فش�لت , وبعد تحولها اىل حكومة 
ترصي�ف االعم�ال , فهي الي�وم تربم 
اتفاقيات خارج الس�ياقات القانونية 
وتتس�بب بهدر ملي�ارات ال�دوالرات , 
وال يوج�د من يحاس�بها وكأن العراق 
مقاطعة خاصة ، فهي تهب مش�اريع 
انشغال  الدوالرات مس�تغلة  بمليارات 
الكت�ل السياس�ية باالعرتاض�ات عىل 
نتائ�ج االنتخاب�ات لتمرير مش�اريع 

ترض بالعراق.

وبهذا الش�أن يقول الس�يايس الفائز 
باالنتخاب�ات غ�ر املص�ادق عليه�ا، 
محمد شياع الس�وداني، إن الحكومة 

الحالية ليس م�ن صالحياتها الدخول 
يف تعاقدات استثمارية.

م�ن  »لي�س  إن�ه  الس�وداني،  وق�ال 

صالحيات الحكوم�ة الحالية، منتهية 
الوالية، الدخول يف تعاقدات استثمارية 

أو الدخول يف مشاريع اسرتاتيجية«.

وأضاف: »يجب أن يرتك هذا للحكومة 
القادم�ة كامل�ة الصالحي�ة بوج�ود 
الترشيع�ي  دوره  يم�ارس  برمل�ان 

والرقابي«.
م�ن جانبه ي�رى الخب�ر القانوني د. 
ع�ي التميم�ي يف اتصال م�ع )املراقب 
ترصي�ف  »حكوم�ة  أن  العراق�ي(: 
األعم�ال اليومية ه�ي حكومة ناقصة 
الصالحي�ات لغ�رض تمش�ية بع�ض 
تك�ون  وه�ي  الرضوري�ة  األعم�ال 
ع�ادة يف املراحل االنتقالي�ة أو مرحلة 
االنتخاب�ات أو طارئة وهي ال يحق لها 
البت يف األمور املهم�ة واملصرية وفق 
نظري�ة )اس�تمرار املراف�ق العام�ة(، 
ألن قضاي�ا الن�اس ال يمكن أن تتعطل 
فالدول�ة ال يمك�ن أن تتوق�ف، وه�ذه 
األعمال ال تع�رض الحكومة إىل نتائج 

سياسية لعدم وجود الربملان.«
وأش�ار إىل أن الرقاب�ة ع�ىل حكوم�ة 
ترصي�ف األعم�ال اليومي�ة تكون من 
القض�اء اإلداري حي�ث يمك�ن الطعن 
الطع�ن  ويس�مى  أمام�ه  بقراراته�ا 

الضيق. 
وأوضح أنه »ال يحق لحكومة ترصيف 
األعم�ال اليومي�ة أن تق�رتح تعدي�ل 
الدس�تور أو ترشي�ع القوانني وال عقد 
االتفاقي�ات أو الدخ�ول فيها وال حتى 
العقود مع ال�دول أو التعيني للدرجات 

الخاصة، أو باختصار كل عمل يحتاج 
لرقاب�ة الربملان«، الفتاً اىل أن الحكومة 
منتهي�ة أصال بانته�اء الربمل�ان الذي 

جاءت منه.« 
بالش�أن  املخت�ص  أك�د  جهت�ه  م�ن 
االقتص�ادي س�الم عب�اس يف اتص�ال 
إرصار  أن  العراق�ي(:  )املراق�ب  م�ع 
حكوم�ة ترصي�ف االعمال ع�ىل عقد 
اتفاقي�ات تجاري�ة ضخم�ة أم�ر غر 
قانون�ي , كونه�ا اآلن يف دور تمش�ية 
أم�ور الدول�ة , لكن مع االس�ف هناك 
اس�تغالل إلمكاني�ات الدول�ة يف إبرام 
اتفاقي�ات فاش�لة وغ�ر حقيقية مع 
رشكات ال تمتل�ك الخربات لذلك , ومع 
انتهاء عمرها القانوني ترص عىل عقد 
اتفاقي�ات ضخمة بع�رشات املليارات 
م�ن ال�دوالرات وأغلبها مش�اريع غر 
قابل�ة للتطبي�ق فاالتف�اق مع رشكة 
توت�ال الفرنس�ية وآخ�ر م�ع رشك�ة 
إماراتية لبناء محطات شمس�ية يثر 
الش�بهات , كونها مشاريع خصصت 
للهدر املايل , يف ظل اس�تمرار سياس�ة 
االقرتاض التي أنهكت الدولة, ولم نجد 
دورا للقضاء اإلداري يف إيقاف عمليات 

الهدر املايل.

بع���د انتهاء عم���ر مجلس الن���واب تحولت حكوم���ة الكاظمي الى 
تصري���ف االعمال اليومية , وهي ناقصة الصالحية وال يحق لها أن 
تقترح تعديل الدس���تور أو تش���ريع القوانين وال عقد االتفاقيات 
أو الدخ���ول فيها وال حتى التعاق���د مع الدول أو التعيين للدرجات 
الخاص���ة، إذ إن الحكومة مراقبة م���ن قبل القضاء اإلداري وله حق 
الطع���ن بقراراتها, لكن ما يحدث عكس ما نص عليه الدس���تور , 

فحكومة تصريف االعمال لم تلتزم بما أقره القانون .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

 أك�دت خلية االعالم الحكومي، امس الس�بت، اعتماد العراق طرق 
ال�ري الحديث�ة لتعزي�ز موقفه التف�اويض مع دول الجوار بش�أن 
حصت�ه املائية.وقال�ت الخلي�ة يف بي�ان ، إن “وزارة امل�وارد املائية، 
وضع�ت ضمن خططها املس�تقبلية التنس�يق مع األمان�ة العامة 
ملجلس الوزراء، والوزارات ذات العالقة إلدخال التقنيات الحديثة يف 

قطاع الري”.وأضافت أن “املوارد املائية مس�تمرة بمنهجية تثقيف 
الفالحني واملزارعني، ُتش�دد خاللها عىل  أهمية التحول من النظام 
االروائ�ي املفتوح إىل النظ�ام اإلروائي املغلق، عرب  اس�تخدام طرق 
ال�ري الحديثة لالنتقال من الري التقليدي إىل الري املمكن باالعتماد 
ع�ىل نقل املياه باألنابي�ب بدالً من القنوات املفتوحة”.وأش�ارت اىل 

ان “مش�كلة نقص املياه يف السنوات السابقة والتوقعات بتفاقمها 
خالل الس�نوات املقبلة خصوصاً مع ازدياد عدد الس�كان وتقليص 
اإلي�رادات املائية من دول املنبع دفعت وزارة املوارد املائية إىل إعطاء 
األولوي�ة واالهتمام لتنفيذ املش�اريع اإلروائي�ة باالعتماد عىل الري 
املغل�ق التي ستس�هم يف تعزيز موقف الع�راق يف التفاوض مع دول 

املنبع”.
ولفتت الخلية يف بيانها اىل ان “الوزارة أوصت الدراسة االسرتاتيجية 
الت�ي أعدتها والت�ي ُتَعّد خارطة طريق لعملها املس�تقبي برضورة 
اتب�اع ط�رق الري املغل�ق لتقليل الضائع�ات املائي�ة والحفاظ عىل 

نوعية املياه من التلوث والسيطرة عىل توزيعات املياه”.

الموارد المائية تعتمد النظام اإلروائي المغلق عبر استخدام طرق الري الحديثة

مجلس الوزراء: دول متعددة أبدت رغبتها باالستثمار في العراق
أكدت األمان�ة العامة ملجلس الوزراء 
، أن العدي�د من الدول أب�دت رغبتها 
باالس�تثمار يف العراق، فيما أش�ارت 
تج�اوز  إىل  تدع�و  الحكوم�ة  أن  إىل 

البروقراطية وجذب املستثمرين.
وقال املتح�دث باس�م أمانة مجلس 
ال�وزراء، حيدر مجي�د، إن الحكومة 
وتدع�و  االس�تثمار  ع�ىل  تش�جع 
وج�ذب  البروقراطي�ة  تج�اوز  اىل 

املستثمرين.
وأض�اف مجي�د، أن الحكومة أكدت 
الزي�ارات  ع�رب  م�رة  م�ن  أكث�ر  يف 
التي أجراه�ا رئيس ال�وزراء والوفد 
الوزاري املرافق ل�ه إىل الدول العربية 
اس�تقباله  وخ�الل  واألوروبي�ة 
املسؤولني العرب واألجانب يف العراق، 

مفتوح�ة  الع�راق  أب�واب  أن  ع�ىل 
لالس�تثمار واملش�اركة واملس�اهمة 
الفاعل�ة يف اع�ادة اعم�ار الع�راق يف 

كافة القطاعات.
وأك�د، أن هن�اك العدي�د م�ن الدول 
أبدت رغبتها يف االس�تثمار يف العراق 
إضافة إىل أن هناك تأكيدات مستمرة 
ومتكررة من قبل األمني العام ملجلس 
ال�وزراء اىل س�فراء ال�دول العربي�ة 
واألجنبية خالل اس�تقباله لهم، عىل 
أن أب�واب العراق مفتوح�ة لهم وأن 

ارض العراق خصبة لالستثمار.
تش�جع  الحكوم�ة  أن  إىل  ولف�ت، 
وتؤك�د عىل اهمية االس�تثمار فضالً 
ع�ن دعمه�ا لعم�ل الهيئ�ة الوطنية 

لالستثمار يف بغداد واملحافظات.

محافظ كربالء يحدد موعد 
القرعة لتوزيع قطع األراضي 

على الكوادر التربوية
عق�د محاف�ظ كرب�الء املقدس�ة املهندس نصيف جاس�م 
الخطاب�ي اجتماع�ا م�ع مع�اون املحافظ لش�ؤون ادارة 
الخدم�ات املهن�دس محم�د كام�ل ومدي�ر بلدي�ة كربالء 
املهندس مازن اليارسي واملعاون االداري ملدير بلدية كربالء 
ورؤس�اء االقس�ام يف الدائرة ملناقش�ة تهيئة قطع االرايض 
وبالتنس�يق مع مديرية زراعة كربالء والتس�جيل العقاري 
م�ن اج�ل توزيعها ع�ىل كافة رشائ�ح املجتم�ع الكربالئي 
واملواطنينواك�د الخطاب�ي ع�ىل تكثي�ف الجه�ود من قبل 
الدوائ�ر بفرز قط�ع ارايض جديدة تش�مل كاف�ة الرشائح 
واملواطن�ني وف�ق الخطة التي تم اعداده�ا بهذا الخصوص 
،مش�را اىل عدم صحة ماورد من أخبار بأس�تبعاد اوحذف 
دائ�رة او رشيحة من قطع االرايض وان الخطة تس�ر كما 
مخط�ط لها وبني محافظ كرب�الء ان غدا االثنني  املصادف 
االول من شهر ترشين الثاني القادم سيكون موعدا الجراء 
القرعة الخاصة بقطع االرايض الس�كنية للكوادر الرتبوية 

يف املحافظة بواقع 1705 قطعة ارض سكنية .

ارتفاع اسعار الدوالر 
في بغداد

ارتفع س�عر رصف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينار العراقي، امس الس�بت، يف البورصة 

الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقال مصدر، إن بورصتّي الكفاح والحارثية 
املركزيتني يف بغداد، س�جلتا 147800 ديناراً 
عراقي�اً مقاب�ل 100 دوالر أمريك�ي، فيم�ا 
س�جلت االس�عار يف بورص�ة بغ�داد ي�وم 
الخمي�س امل�ايض 147750 دين�اراً عراقياً 

مقابل 100 دوالر امريكي.
وأش�ار إىل أن اسعار البيع والرشاء استقرت 
املحلي�ة يف  يف مح�ال الصرف�ة باألس�واق 
بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا 
عراقيا لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت 
أس�عار الرشاء 147250 دين�ارا عراقيا لكل 

100 دوالر امريكي.
أم�ا يف اربي�ل عاصم�ة اقلي�م كردس�تان، 
ف�ان بورصة ال�دوالر ال تت�داول ايام العطل 

الرسمية.

العراق يتصدر الئحة دول المنطقة 
باستيراد الحبوب من تركيا

تج�اوزت قيمة الص�ادرات الرتكية من الحبوب 
والبقولي�ات والب�ذور الزيتي�ة ومش�تقاتها، يف 
الش�هور ال��9 األوىل م�ن الع�ام الج�اري، 4.٦ 

مليارات دوالر، مسجلة زيادة 22 باملئة.
وبحس�ب معلوم�ات جمعته�ا األناض�ول م�ن 
بيانات جمعية مصدري جنوب رشق األناضول، 
ف�إن تركيا صدرت 7 ماليني و753 ألف طن من 
الحب�وب والبقوليات والب�ذور الزيتية، إىل 213 

دولة ومنطقة حرة.
وبلغ�ت قيمة صادرات القطاع يف الش�هور ال�9 
األوىل من العام ٦ ملي�ارات و422 مليون دوالر، 
بنسبة زيادة 22 باملئة مقارنة مع نفس الفرتة 

من العام املايض.
وتص�درت الب�ذور الزيتية املرتب�ة األوىل بقيمة 
909 مالي�ني دوالر، مس�جلة زيادة بنس�بة 3٦ 

باملئة.

وج�اءت دول منطقة الرشق األوس�ط باملرتبة 
حي�ث  دوالر،  ملي�ون  و529  بملياري�ن  األول 
تص�درت العراق التصنيف بملي�ار و95 مليونا، 
ثم س�وريا ب�392 مليونا، يف حني حلت الواليات 

املتحدة ثالثة ب�3٦5 مليون دوالر.

خبير اقتصادي يؤكد ضرورة تشكيل 
الحكومة لتحقيق االستقرار المالي 

اك�د الخب�ر االقتص�ادي صف�وان قيص ، رضورة تش�كيل 
يج�ذب  ال�ذي  الس�يايس  االس�تقرار  لتحقي�ق  حكوم�ة 
االس�تثمارات املحلي�ة واإلقليمي�ة والدولي�ة ، مش�ددا عىل 
رضورة االس�تعانة بعق�ول اقتصادي�ة النق�اذ الع�راق من 

االنهيار االقتصادي واعادة اعمار البنى التحتية له .

وقال قيص  :« يعد االس�تقرار الس�يايس م�ن أهم املؤرشات 
لدعم عملية جذب االستثمارات املحلية واإلقليمية والدولية ، 
كما ان االرساع بعبور منحنى التجاذبات السياسية لتشكيل 
حكومة ذات صالحيات كاملة قبل نهاية السنة سيعمل عىل 
دعم اقرار املوازنة االتحادية للس�نة املالية القادمة يف الوقت 
املناس�ب ، وه�ذا يعني املب�ارشة بخط�وات ارسع يف عملية 
االصالح الش�امل ».واشار اىل :« ان بناء النظام الديمقراطي 
يف الع�راق م�ن االهمي�ة بمكان ، لرتس�يخ ح�ق الجميع يف 
املش�اركة وعدم االنف�راد باتخ�اذ القرارات ، وه�ذا يتطلب 
اع�داد برنامج الحكومة القادمة بش�كل ش�فاف وباهداف 
كمي�ة ووصفية محددة واالعتماد ع�ىل الكفاءات يف تحويل 
الش�عارات اىل انجازات ، وعندها سيكون الجميع هو الفائز 

و بخالفه سيكون الجميع هو الخارس ».
ودعا الخبر االقتصادي اىل« بذل كل الجهود النجاز تش�كيل 
حكوم�ة االقتص�اد الن الع�راق بحاج�ة اىل عق�ول مبدعة 

تسحبه نحو االمان والرفاهية«.

نفايات إلكترونية منتهية 
الصالحية تغزو األسواق السورية
تزايد مؤخرا حجم املخلفات اإللكرتونية التي تغزو األس�واق السورية، وذلك 

مع تكثيف إدخال نفايات العالم إليها عرب شبكات تهريب منظمة.
وح�ذر رئيس جمعي�ة التخلي�ص الجمرك�ي يف العاصمة دمش�ق، إبراهيم 
ش�طاحي، م�ن تحول س�وريا إىل مكب للنفاي�ات اإللكرتوني�ة التي أنهكت 

بدورها كاهل االقتصاد السوري املتهالك أصال.
وج�اءت ترصيحات الش�طاحي ، تعقيبا عىل ظاهرة انتش�ار الكمبيوترات 
والهوات�ف النقالة منتهية الصالحية، واملع�اد تصنيعها مرة أخرى بإضافة 

مواد تجعلها صالحة لالستخدام، ليتم بيعها بأسعار تنافسية.
وح�ول كيفي�ة دخولها إىل األرايض الس�ورية، بنّي املس�ؤول الجمركي: »إن 
ه�ذه البضائع تهرب بطرق غ�ر مرشوعة إىل الداخل الس�وري عرب الحدود 
واملناط�ق الجبلي�ة«، مؤكدا يف الوقت ذاته تلقيهم عروض بيع مس�تودعات 
كامل�ة من هذه البضائع، وذلك بأرخص األس�عار، عرض�ت عليهم من قبل 
دول تلت�زم فيها ال�رشكات بالقاع�دة العاملية املحددة لعم�ر افرتايض لهذه 
األجهزة، وهو ما يدفع هذه الرشكات للتخلص منها ببيعها بأس�عار زهيدة 

قبل انتهاء صالحيتها«.



ودولي4 عربي 

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

المراقب العراقي/ متابعة
لم يف�رق تحال�ف الع�دوان بني طفل وش�اب 
ورج�ل وامرأة، فقد حصدت صواريخه كل حي 
يف اليم�ن، وكان الُج�رم بح�ق األطف�ال أدمى، 
وذلك ألنه جرت الع�ادة يف الحروب أن لألطفال 
حرمة ال ُتمس، لكن تحالف العدوان عىل اليمن 
تجاوز كل حد، منذ س�تة أع�وام ونصف يقتل 
األطفال مب�ارشة كما يقتله�م بتأثري الحصار 
ومج�االت الح�رب األخ�رى بتواط�ؤ منظم�ة 
األم�م املتح�دة. لق�د ع�رَّض الع�دوان أطفال 
اليم�ن لجملة واس�عة م�ن املخاط�ر املبارشة 
إىل  وغ�ري املب�ارشة م�ن االنته�اكات وص�والً 
املج�ازر التي ترقى لجرائم ح�رب وجرائم ضد 
اإلنس�انية ، منذ بداية الع�دوان وأطفال اليمن 
يتعرض�ون لالنته�اكات األمريكية الس�عودية 
واإلصاب�ة  والتيت�م  امل�وت  منه�ا  اإلماراتي�ة، 
الع�دوان،  س�جون  يف  واالحتج�از  بالج�روح 
والن�زوح واالف�راق ع�ن األرسة والتوقف عن 
الدراس�ة واالصابة باألمراض واألوبئة، وكذلك 
االكتئ�اب والتأث�ريات النفس�ية املختلفة، التي 
تصن�ف طبي�ا بتأث�ري ما بع�د الصدم�ة. ولقد 
اتس�م العدوان عىل اليمن بالطاب�ع االجرامي، 
متج�اوزا كل القوان�ني واألع�راف الدولية، بما 
فيها القانون الدويل اإلنس�اني الذي تشكل من 
أجل مراعاته يف الح�روب، جاءت هذه القوانني 
لته�ذب من ممارس�ة الح�رب يف الح�د األدنى 
وكان�ت مكس�با إنس�انيا ورغبة بع�دم تكرار 
فضائ�ع الح�رب العاملي�ة األوىل والثانية. ولقد 
ش�كلت األمم املتحدة غطاًء سياسياً وحقوقياً 
إلج�رام تحالف الع�دوان األمريكي الس�عودي، 
وق�د تجلت التدخالت الس�عودية وصمت األمم 
املتحدة يف ملف أطفال اليمن بشكل بارز، حيث 
تم�ارس اململك�ة الس�عودية التأث�ري املايل عىل 
األمم املتحدة لتغض الطرف عن جرائم العدوان 

بحق األطفال اليمنيني.
وعىل صعيد متصل، قال ناشطون يوم األربعاء 
املايض إن الس�عودية تضغط بش�دة للحيلولة 
دون ص�دور ق�رار غرب�ي م�ن ش�أنه تمدي�د 
تفوي�ض محققي األم�م املتحدة الذي�ن وثقوا 
جرائم حرب محتملة يف اليمن بما يف ذلك جرائم 
حرب ارتكبه�ا التحالف الذي تق�وده الرياض. 
ولم ترد البعثة الس�عودية لدى األمم املتحدة يف 
جنيف عىل الف�ور عىل استفس�ار ل�«رويرز« 
عن تلك القضية. ومن املقرر مناقش�ة االقراح 
الذي قدمت�ه دول من بينها هولن�دا وكندا يوم 
الخمي�س الق�ادم يف جلس�ة ملجل�س حق�وق 
اإلنس�ان التابع لألمم املتحدة. وقال نشطاء إن 
التصويت سيكون متقاربا وقد يعتمد عىل عدد 
املمتنع�ني عن التصوي�ت يف املجلس الذي يضم 
47 دول�ة. ولقد وج�د فريق الخ�راء البارزين 
الذي شكله املجلس يف 2017 مرارا أن الرضبات 
الجوية والقصف وعمليات القتل التي ارتكبتها 
مقات�الت تحال�ف الع�دوان الس�عودي خ�الل 
الرصاع املس�تمر منذ سبع سنوات قد ترقى إىل 

جرائم حرب.
ويف نفس هذا السياق، أثارت ترصيحات جورج 
قرداح�ي خ�الل برنام�ج »برمل�ان الش�عب«، 
موج�ة م�ن اللوم، مل�ا قد يك�ون لها م�ن آثار 
س�لبية لعالقات لبنان مع دول تحالف العدوان 
وخصوص�اً م�ع اململك�ة العربية الس�عودية. 
وعرض الرنامج يف موقعه االلكروني، مقابلة 
مع وزير اإلعالم اللبناني »جورج قرداحي« قبل 
توليه وزارة اإلعالم، والتي انتهت بحجب الثقة 
م�ن قب�ل األعضاء قب�ل تحويلها إىل اس�تفتاء 
ش�عبي حي�ث يق�وم املش�اهدون بالتصويت. 
حيث اعت�ر »قرداح�ي«، أن جماع�ة »أنصار 
الله« اليمنية، يدافعون عن أنفسهم ولم يعتدوا 
عىل أحد، مش�رياً إىل أن الح�رب يف اليمن عبثية 
ويجب أن تتوقف. وقال إن »الحوثي يدافع عن 
نفس�ه يف وجه اعتداء خارج�ي عىل اليمن منذ 
س�نوات«. وتعرض »ج�ورج قرداحي« لهجوم 

واسع عىل مواقع التواصل االجتماعي.
وزاد من حدة انتقادات الس�عوديني ل�«جورج 
قرداحي« خاص�ة أنه ظهر يف حلق�ة تاريخية 
م�ن الرنامج خ�الل فعاليات موس�م الرياض 
واحتفاال بم�رور 30 عام عىل تأس�يس القناة 
من�ذ أيام قليلة. ولقد رد وزي�ر اإلعالم اللبناني 
»جورج قرداح�ي«، عىل الضجة الت�ي أثارتها 

ترصيحات�ه ح�ول الح�رب يف اليم�ن،  وق�ال 
قرداحي، يف بيان نرشه عر صفحته الرس�مية 
عىل »فيس�بوك«، إن هذه الترصيحات كانت يف 
مقابلة مع قناة الجزيرة يف الخامس من ش�هر 
أغس�طس/ آب املايض، قبل ش�هر من تعيينه 
وزي�رًا يف حكومة الرئيس ميقات�ي، مؤكدا أنه 
ل�م يقصد بأي ش�كل من األش�كال، اإلس�اءة 
للس�عودية أو االمارات اللت�ني يكن لقيادتيهما 
ولش�عبيهما كل الحب والوفاء. وأضاف أن »ما 
قال�ه بأن ح�رب اليم�ن أصبحت حرًب�ا عبثية 
يج�ب أن تتوقف، كان عن قناع�ة«، معرًبا عن 
تمنيات�ه بأن تك�ون الضجة الت�ي أثريت حول 
كالم�ه، س�بًبا يف إيق�اف ه�ذه الح�رب املؤذية 
لليمن، ول�كل من الس�عودية واالم�ارات. كما 
رفض وزي�ر اإلعالم اللبناني »جورج قرداحي« 
االعت�ذار ل�دول تحالف الع�دوان العرب�ي، بعد 
ترصيحات�ه االخ�رية، قائ�ال »إن�ه ل�م يخطئ 
ليعتذر«. وبش�أن دعوات االس�تقالة التي ضج 
به�ا لبن�ان، ق�ال »قرداح�ي«: »أن�ا ج�زء من 
حكومة مراصة وموحدة وهكذا قرار ال يمكن 
أن أتخ�ذه لوح�دي«. وم�ى الوزي�ر اللبناني 
قائ�ال: »ال يجوز أن يكون هناك من ُيميل علينا 
م�ا يجب القيام به من بق�اء وزير يف الحكومة 

من عدمه«.

وع�ىل نفس هذا املنوال، أش�اد وزي�ر اإلعالم يف 
حكوم�ة صنعاء، »ضي�ف الله الش�امي«، بما 
وصفه ب�«املوقف الحر واملرشف« لوزير اإلعالم 
اللبنان�ي »ج�ورج قرداح�ي«، بش�أن العدوان 
ع�ىل اليمن، والتي اعتره�ا »حرباً عبثية يجب 
أن تتوق�ف«. واس�تنكر الوزير »الش�امي«، يف 
ترصي�ح إىل وكال�ة األنب�اء اليمني�ة، الهجم�ة 
التي تع�رّض له�ا الوزير اللبنان�ي عىل خلفية 
موقف�ه الذي عّر عنه من خالل إحدى القنوات 
الفضائية، وتأكيده استمرار موقفه من الحرب 
عىل اليمن. كما اس�تغرب وزي�ر اإلعالم اليمني 
الحمل�ة التي يتع�رض لها الوزي�ر »قرداحي« 
من قبل »املأزومني واملنخرطني يف صف تحالف 
العدوان األمريكي الس�عودي عىل اليمن، وأيضاً 
املؤيدين للتطبيع مع العدو الصهيوني«. وأشار 
إىل أن »حديث الوزير قرداحي ال يتضمن إساءة 
إىل أي دول�ة كما يحاول البعض تصويره، وعىل 
رأس�هم النظام الس�عودي ومرتزقته«، مشدداً 
عىل »أهمية احرام حري�ة الرأي والتعبري التي 
كفلتها املواثيق والقوان�ني الدولية والوطنية«. 
كذلك لف�ت »الش�امي« إىل أن اإلعالمي العربي 
»قرداح�ي«، »تع�رّض ملضايقات ع�ىل خلفية 
آرائ�ه ومواقف�ه الح�رة الت�ي تص�ّب يف صالح 
قضايا األم�ة وعدم التدخل يف ش�ؤون الدول«. 

ودع�ا »الش�امي«، »اإلعالميني األح�رار إىل أن 
يك�ون له�م موقف إزاء م�ا يتعرّض ل�ه اليمن 
من ع�دوان وحصار«، داعياً الوس�ط اإلعالمي 
والناش�طني إىل »التضامن مع الوزير قرداحي 
تج�اه ما يتع�رّض له من هجم�ة إعالمية غري 

مررة«.
ويف املقابل، ذكرت صحيفة »عكاظ« السعودية 
 )MBC( يس«  ب�ي  »إم  مجموع�ة  إدارة  أن 
اإلعالمية اململوكة للحكومة الس�عودية، تتجه 
إلغالق مكاتبها يف لبن�ان نهائيا ونقل معداتها 
إىل الري�اض، وذل�ك يف أعق�اب ترصيحات أدىل 
به�ا وزي�ر اإلع�الم اللبنان�ي ج�ورج قرداحي 
داف�ع فيه�ا ع�ن حركة »أنص�ار الل�ه«، بينما 
ع�رت حكوم�ة صنعاء ي�وم األربع�اء املايض 
عن تضامنها مع »قرداحي« يف مواجهة س�يل 
االنتقادات التي وجهت إليه بسبب ترصيحاته. 
وأوردت الصحيفة الس�عودية يف موقعها أمس 
أن رئيس مجل�س إدارة مجموعة »إم بي يس« 
االستاذ »وليد بن إبراهيم آل إبراهيم«، استنكر 
ترصيح�ات »قرداحي« واتهاماته التي وصفت 
باملغرض�ة واس�تهدفت الس�عودية واإلمارات. 
وزعم رئي�س مجلس إدارة أكر رشكة إعالمية 
يف ال�رشق األوس�ط أن مواق�ف وزي�ر اإلع�الم 

اللبناني »مستغربة جدا وغري مقبولة بتاتا«.

المراقب العراقي/ متابعة
األم�م  يف  اإلنس�انية  الش�ؤون  وج�ه منس�ق 
املتح�دة، مارتن غريفيث، رس�الة مؤملة لقادة 
أك�ر 20 اقتصادا يف العال�م الذين يجتمعون يف 
روم�ا، تتمثل يف القلق بش�أن أفغانس�تان ألن 

اقتصادها ينهار.
وقال مارتن غريفيث يف مقابلة مع األسوشيتد 
ب�رس، إن »االحتياجات يف أفغانس�تان آخذة يف 

االرتفاع«.
وأضاف أن نص�ف األطفال األفغان دون س�ن 
الخامس�ة معرض�ون لخط�ر س�وء التغذي�ة 
الحاد، وهناك تفش ملرض الحصبة يف كل والية 
أفغانية، وهو »ضوء أحمر« بالنسبة ملا يحدث 

يف املجتمع، عىل حد قوله.
وح�ذر غريفيث م�ن أن انعدام األم�ن الغذائي 
يؤدي إىل س�وء التغذية، ث�م املرض واملوت، ويف 
ظل » غياب اإلجراءات التصحيحية« سيش�هد 

العالم وفيات يف أفغانستان.
ويف الس�ياق ذات�ه، ق�ال غريفي�ث إن برنامج 
األغذي�ة العامل�ي يش�مل 4 ماليني ش�خص يف 
أفغانس�تان اآلن، لك�ن األم�م املتح�دة تتوقع 
أنه بس�بب ظروف الشتاء القاس�ية واالنهيار 
االقتص�ادي، »س�يتعني عليه�ا توف�ري الغ�ذاء 
لثالث�ة أضعاف هذا الع�دد، 12 مليون أفغاني، 

وهذا رقم ضخم«.

األمم المتحدة تحث »G20« على منع 
الجوع في أفغانستان

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
تساءلت مجلة “أوراسيا ريفيو” عن تزايد اإلنفاق 
العس�كري بش�كل كب�ري جدا م�ن قبل اإلم�ارات، 
وال�ذي يبدو أنه يأتي كجزء من سياس�ة خارجية 
معسكرة يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا، والتي 
ُينظ�ر إليها من قبل الكثريين عىل أنها تس�اهم يف 
الكوارث اإلنس�انية املستمرة يف املنطقة، وحول ما 
يثريه من مخ�اوف جوهرية حول مالءمة مبيعات 
األس�لحة إىل أبوظبي وآثارها عىل السالم اإلقليمي 

واألمن واالستقرار وحقوق اإلنسان.
وأكد تقرير تحلييل نرش يف موقع املجلة أن الهيمنة 
الس�عودية عىل س�وق الس�الح تتع�رض تدريجيا 
لتح�دي اإلم�ارات، يف منطق�ة ال�رشق األوس�ط 

املضطربة سياس�يا، والتي تعتر من أكر أس�واق 
السالح يف العالم.

وأش�ار التقري�ر أن�ه وفقا ألح�دث تقري�ر صادر 
عن “الخدم�ة التجارية للوالي�ات املتحدة”، الذراع 
الرويجي�ة ل��”إدارة التج�ارة الدولي�ة” ب�وزارة 
التجارة األمريكية، تأتي اإلمارات يف املرتبة الثانية 
بعد السعودية يف مش�ريات األسلحة من الواليات 
املتح�دة خالل الفرة من أغس�طس/آب 2020 إىل 

يوليو/تموز 2021.
وقد تجاوزت قيمة صفقات الس�الح التي حصلت 
عليها الس�عودية م�ن الواليات املتح�دة خالل تلك 
الف�رة 1.9 ملي�ار دوالر، فيم�ا بلغت مش�ريات 

اإلمارات 609 ماليني دوالر.

المراقب العراقي/ متابعة ...
كي�ف يمكن وق�ف االنق�الب يف الس�ودان؟ تجيب 
الروفيس�ورة كيلي�ان كالرك بجامعة جورجتاون 
ومي حسن األستاذة املشاركة يف العلوم السياسية 
صحيف�ة  نرشت�ه  بمق�ال  ميتش�غان  بجامع�ة 
“نيويورك تايمز” وأشارتا بداية إىل تحرك الجنرال 
عبد الفت�اح الرهان ي�وم اإلثنني وس�يطرته عىل 
الحكومة االنتقالية وفرض حالة الطوارئ واعتقال 
عب�د الله حمدوك وعدد من أعضاء حكومته. وبرر 
الره�ان تحركه بأنه محاولة ملن�ع الحرب األهلية 
وبس�بب االنس�داد الس�يايس املتمثل بع�دم تحرك 
الحكومة االنتقالية وتدهور األوضاع االقتصادية. 
لك�ن الس�بب الحقيقي لالنق�الب ربم�ا كان أكثر 

وضوحا: فقد كان الرهان سيسلم رئاسة املجلس 
السيادي للحكومة املدنية ولم يكن مستعدا للتخيل 
عن الس�لطة. ورفض ق�ادة الجي�ش، رغم جوقة 
من الش�جب الدويل الراجع عن تحركهم، مع أنهم 
أفرج�وا عن رئيس ال�وزراء الذي يخض�ع لإلقامة 
الجرية. وردوا بش�دة ضد املدني�ني الذين احتجوا 
عىل استيالء العس�كر عىل الحكم، وقتل حتى اآلن 

12 شخصا وجرح أكثر من 150 متظاهرا.
وعلي�ه فمنظور ع�ودة الحكم العس�كري والقمع 
يحوم فوق السودان. لكن الوقت لم يتأخر إلحباط 
الق�وي  االنق�الب. ويمك�ن لالحتج�اج الش�عبي 
املرافق مع ضغ�وط دولية عالية إجبار العس�كر 

الراجع عن مواقفهم.
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المراقب العراقي/ متابعة...
تص�دت الدفاع�ات الجوي�ة الس�ورية 
لهج�وم ع�ىل ريف دمش�ق م�ن اتجاه 

الجوالن املحتل، وفق وكالة »سانا«.
وأعلنت الحكومة السورية أن دفاعاتها 
الجوي�ة تصدت الس�بت لهج�وم جديد 
عىل مواقع يف ريف دمش�ق م�ن اتجاه 

الجوالن املحتل.
وأف�ادت وكالة »س�انا« الس�ورية بأن 
الدفاع�ات الجوية »تتص�دى لصواريخ 
معادية من اتج�اه األرايض املحتلة عىل 

ريف دمشق«.
الل�واء  يف  االنفج�ارات  ه�ذه  ووقع�ت 
94 بمنطق�ة الديم�اس، بالتزام�ن مع 
تصاع�د أعم�دة الدخ�ان م�ن ضاحية 

قدسيا.

المراقب العراقي/ متابعة...
ع�اد وزير الح�رب الصهيون�ي اىل كي�ان االحتالل م�ن زيارة 
وصفه�ا اع�الم الع�دو بالرسية، والت�ي ربما تك�ون مرتبطة 

بالرحلة الغامضة بني مطاري بن غوريون والرياض مؤخرا.
واك�د مص�در اماراتي إلع�الم الع�دو ان الجانبني الس�عودي 

والصهيوني وقعا اتفاقيات بأكثر من مئة مليون دوالر.
كث�رية هي االش�ارات التي توحي بارتفاع نس�بة الحرارة عىل 
خط الرياض تل ابيب، الزيارات املبهمة للطائرات الخاصة بني 
كيان االحتالل والس�عودية تزامن�ت مع اعالن اعالم العدو عن 

عودة بني غانتس من زيارة رسية اىل كيان االحتالل.
الربط بني الخرين يرجح ان الطائرة الصهيونية الخاصة التي 
انطلقت من مطار بن غورين نحو السعودية كانت تقل غانتس 
للقاء املسؤولني الس�عوديني والتي احيطت برسية تامة، ربما 
نتيجة لطلب س�عودي بعد ان احرج الكشف الصهيوني للقاء 
الس�ابق بني رئيس حكومة العدو حينها بنيامني نتنياهو بويل 

العهد السعودي محمد بن سلمان الرياض بشكل كبري.
ه�ذا التطور تزام�ن مع ما كش�فه موقع غلوب�ز االقتصادي 
الصهيوني عن قيام رشكات سعودية بعقد صفقات مع كيان 

االحت�الل ع�ر البحرين واالم�ارات ونقل املوقع عن مس�ؤول 
اقتصادي خليجي قوله انه تم بالفعل توقيع صفقات تجاوزت 
عتب�ة املئة مليون دوالر بني الجانب�ني من خالل رشكات ثالثة 

يف االمارات والبحرين.

تقرير: تزايد اإلنفاق اإلماراتي الضخم 
على التسلح يثير »أسئلة جوهرية«

نيويورك تايمز: التظاهرات الحاشدة والضغط 
الدولي يكفيان إلفشال تحرك جنراالت السودان

وسط تضامن عربي واسع

»قرداحي« يصدح بالحق ودول العدوان تنفجر غضبا

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد مس�اعد وزير الخارجية االيراني للش�ؤون السياس�ية عيل باقري، 
أن ه�دف اي�ران يف املفاوضات م�ع مجموعة »4+1« ه�و الغاء الحظر 

االمريكي غري القانوني والظالم ضد ايران.
ويف حوار اجرته معه قناة »آر تي« اس�تعرض باقري نتائج زيارة الوفد 
االيران�ي اىل بروكس�ل وقال: ان هدفن�ا يف املفاوضات م�ع »4+1« هو 
الغاء الحظر االمريكي غري القانوني والظالم ضد ايران وبناء عليه فقد 
تباحثن�ا حول الظ�روف والرضورات والوصول اىل نتائج ملموس�ة مع 

الطرف االوروبي.
واعتر مس�اعد الخارجية االيرانية التق�دم يف املفاوضات النووية رهنا 

بارادة الطرف االخر اللغاء الحظر غري القانوني.
وقال باقري: ان القدرات الدفاعية اإليرانية ش�أن إيراني خالص يتعلق 

بأمننا القومي وال شأن ألي دولة أخرى به.
واش�ار اىل فتوى سماحة قائد الثورة االسالمية املبنية عىل حرمة انتاج 
وتخزين او استخدام االسلحة النووية، مؤكدا سلمية االنشطة النووية 

االيرانية.
وح�ول اتهامات الكي�ان الصهيوني ضد ايران ق�ال: ان هذا الكيان هو 
الوحيد املالك لالس�لحة النووية يف غرب آسيا وبناء عليه فهو يف موضع 

املتهم وليس املدعي.
واك�د بان اليران تعاونا بناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واضاف: 
ان�ه عىل الوكال�ة الدولية للطاقة الذرية اال تس�مح بان تس�تغل بعض 
الدول امكانيات الوكالة التقنية لتحقق )تلك الدول( اهدافها املغرضة.

واض�اف: نحن نتوقع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إدانة العمليات 
اإلرهابية ضد منشآتنا النووية.

المراقب العراقي/ متابعة...
وجدت دراس�ة اس�تقصائية للطالب املس�لمني يف كاليفورني�ا أجراها 
مجل�س العالق�ات األمريكية اإلس�المية )كري( أن 56٪ من املش�اركني 
يش�عرون بع�دم األمان أو ع�دم الرحي�ب أو عدم االرتياح يف املدرس�ة 

بسبب هويتهم الدينية.
ووجد االس�تطالع الذي شمل 708 طالب تراوح أعمارهم بني 11 و18 
عاًما أن 26٪ أفادوا بأنهم تعرضوا للتنمر خالل العام املايض، عىل الرغم 
من أن نسبة 47٪ أبلغت عن حوادث قبل بداية الوباء والتعليم عن بعد.
وأف�اد واح�د من كل أربعة مش�اركني تقريًب�ا بأن مدرًس�ا أو إدارًيا أو 
ش�خًصا بالًغا آخر يف مدرس�تهم أدىل بتعليقات مس�يئة عن اإلسالم أو 

املسلمني.
وق�ال حس�ام أيل�وش، الرئيس التنفي�ذي لف�رع املنظم�ة الوطنية يف 
كاليفورنيا: »ال يزال الطالب املس�لمون يواجهون مستويات عالية من 
التنمر املعادي لإلس�الم يف املدرس�ة«، مضيفا أنه »ألمر مزعج أن تقول 
واحدة من ثالث مستجيبات يرتدين الحجاب إن حجابهن قد تم جره أو 

سحبه أو ملسه بشكل عدواني«.
وتاب�ع: »مع اس�تئناف الطالب للتعلي�م الوجاهي، يجب ع�ىل اإلدارات 
التعليمية اتخاذ خطوات اس�تباقية يف هذه األشهر األوىل لضمان بيئات 
تعليمية يف جميع أنحاء الوالية خالية من العداء والتمييز ضد س�كانها 

املسلمني«.
وحث�ت تازين نظ�ام، املدي�رة التنفيذية املس�اعدة لفرع س�ان دييغو 
يف مجل�س العالق�ات اإلس�المية األمريكية، مديري امل�دارس واملعلمني 
يف املقاطع�ة ع�ىل التواص�ل م�ع منظمته�ا للمس�اعدة يف مكافح�ة 

اإلسالموفوبيا يف املدارس.

إيران: هدفنا في المفاوضات مع 
»4+1« هو إلغاء الحظر الظالم

أكثر من نصف المسلمين في 
كاليفورنيا يشعرون بعدم األمان 

في المدارس

وزير الحرب الصهيوني يزور السعودية سّرًا الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ 
معادية على ريف دمشق
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بقلم/أحمد الدرزي
ل�م يك�ن هب�وط طائ�رة »الس�وخوي« الحربية 
الروسية يف مطار القامشيل حدثاً عادياً، بل يحمل 
اً جديداً عىل طبيعة التحوُّالت التي  يف ثناياه م�ؤشرّ
تجري يف الس�ياق الس�وري ومحيط�ه اإلقليمي، 
ليكش�ف بع�ض تفاصي�ل التفاهم�ات الدولي�ة، 
وخصوصاً األمريكية الروسية، وانعكاس ذلك عىل 

مستقبل املنطقة.
تحول�ت س�وريا إىل س�احة رصاع دويل � إقليم�ي 
ُيصنَّ�ف باألعن�ف يف تاري�خ املنطق�ة، بع�د ب�دء 
االضطراب�ات يف درعا وتمدُّده�ا إىل أغلبية املناطق 
الس�ورية، وخصوص�اً يف مناط�ق األري�اف الت�ي 
ش�هدت تحوُّالت س�لبية كب�رية ملصلح�ة املدن يف 

سنوات ما قبل الحرب.
وش�هدت أيض�اً التدخ�ل ال�دويل املب�اشرِ ع�ىل يد 
الوالي�ات املتحدة، التي اس�تغلت اجتي�اح تنظيم 
»داعش« منطقة ع�ن العرب )كوباني( ووصوله 
إىل قل�ب املدينة تحت عيَني االس�تخبارات الرتكية 
ومباركتها، باإلضافة إىل عجز الحكومة الس�ورية 
ل لحماية حلفائها السابقن، األمر الذي  عن التدخُّ
ف فرصة اس�تغاثة  أتاح الفرصة للبنتاغون يف تلقُّ
القادة الُك�رد، ودخول معركة إنق�اذ املدينة، بدءاً 
بالرضبات الجوية منذ 23 أيلول/سبتمرب 2014، 
بعد س�بعة أيام من بدء الهجوم، ليصبح الحضور 
العس�كري األمريك�ي ال�ربي واضحاً، ع�رب وجود 
2000 جن�دي أمريك�ي، بص�ورة غ�ري شعية، يف 

منتص�ف ع�ام 2015، يف مجموع�ة م�ن النقاط 
شقيرّ الفرات.

بدأ الدخول العسكري الرويس املباشرِ لسوريا بعد 
ع�ام تماماً من التدخل األمريكي، وكان بطلب من 
دمش�ق وطهران من أجل من�ع حلف »الناتو« من 
التدخ�ل، بعد ارتفاع س�وية الضغوط العس�كرية 
للمجموع�ات اإلرهابي�ة املس�لَّحة املدعوم�ة من 
أنق�رة، ووصوله�ا إىل منطق�ة جوري�ن يف الغاب، 
بعد س�قوط مدين�ة إدل�ب يف ش�هر آذار/مارس 
2015، وهي النقطة األخطر يف الحرب الس�ورية، 
والتي ستنكش�ف، بس�قوطها، املنطقُة الوسطى 
والساحُل الس�وري، ثم تدفق املجموعات املسلرّحة 

ى من األرايض السورية. إليهما، وانهيار ما تبقرّ
كان وجود القوتن الدوليتن الواضح والرصيح يف 
األرايض الس�ورية، دافعاً إىل فتح قنوات التنس�يق 
املب�اشرِ بينهم�ا، منعاً ألي تصادم عس�كري غري 
محس�وب، قد يدفع إىل اشتباك أوس�ع بينهما، ال 
يريدان�ه. ف�كان أن ت�م االتفاق عىل ح�رص الدور 
الرويس يف مناطق غربيرّ الفرات، والدور األمريكي 
يف مناطق شق�ي الفرات. وثبرّتت الواليات املتحدة 
األمريكية هذا الفصل من خالل تدمري كل الجسور 
الواصل�ة ب�ن املنطقتن، مع اإلبق�اء عىل ممرين 
أساس�ين، يف الطبقة وجرس قراق�وزاق، الواصل 

بن منبج ومنطقة عن العرب يف الشمال.
وع�ىل الرغ�م من تباين السياس�ات ب�ن اإلدارات 
األمريكي�ة املتتابع�ة، ف�إن األم�ر املش�رتك بينها 

ه�و اإلقرار بفش�ل التدخ�ل العس�كري األمريكي 
يف تحقي�ق األه�داف السياس�ية واالقتصادية من 
أجل إع�ادة تركي�ب املنطقة، ب�دءاً بأفغانس�تان 
حت�ى شقي البح�ر األبيض املتوس�ط، باإلضافة 
إىل التكالي�ف االقتصادية الهائل�ة، والتي تجاوزت 
عرشين تريليون دوالر، وم�ا أفرزته هذه الحروب 
من فرص لكل من الصن وروسيا يف الربوز قوتن 
اس�تمراَر  مهدِّدت�ن  واقتصاديت�ن  عس�كريتن 

الواليات املتحدة قطباً وحيداً عاملياً.
اتخ�ذت اإلدارة األمريكي�ة الجدي�دة ق�راراً ق�ى 
بإع�ادة ترتيب وجوده�ا يف منطقة غربيرّ آس�يا، 
م�ن أجل تقلي�ل االس�تنزاف، اقتصادي�اً وبرشياً، 
ومحاول�ة إع�ادة تش�كيل املنطق�ة م�ن خ�الل 
تفاهم�ات جديدة مع روس�يا وإي�ران، ومحاولة 
اس�تبعاد الصن عن الوصول إىل شقيرّ املتوسط، 
فبدأت واش�نطن االنس�حاب من أفغانستان عىل 
أم�ل أن تتح�ورّل األخ�رية إىل تهديد مش�رتك لدول 
الجوار األفغاني، وشعت يف العمل عىل االنسحاب 
العس�كري الكب�ري م�ن الع�راق، مع اإلبق�اء عىل 
وجود عس�كري مقنَّع يف أضخم س�فارة أمريكية 

يف العالم.
تتطلرّ�ب االس�رتاتيجية األمريكية الجدي�دة إخراج 
املنطقة من حالة االضطراب املُهدِّد لجميع دولها، 
وه�ذا يتطلرّب إنهاء األزمة الس�ورية التي تحورّلت 
إىل التهدي�د األك�رب ل�كل دول الجوار، بم�ا يف ذلك 
الكي�ان اإلرسائي�يل، باإلضاف�ة إىل دول الخلي�ج، 

التي انعكس�ت عليها األزمة الس�ورية من جهة، 
من دون إغفال هزائم اململكة العربية الس�عودية 
واإلم�ارات يف اليمن عىل يد »أنصار الله« والجيش 

اليمني من جهة أخرى.
اإلدارة  م�ن  تنت�زع  أن  موس�كو  اس�تطاعت 
األمريكية اإلقرار بأولوية الدور الرويس يف سوريا، 

ومس�ؤوليته عن إدارة ملف�ات املنطقة، عىل نحو 
يحف�ظ املصال�ح األمريكي�ة وأم�ن »إرسائي�ل«، 
وخصوصاً ما يتعلرّق بمصادر الغاز ووسائل نقله، 
يف صورة ال ترضرّ مصالح روسيا، التي حصلت عىل 

ضمانات التحكم يف ذلك.
ع�ىل الرغم من توقيع موس�كو ودمش�ق اتفاقيَة 

إنش�اء قاعدة عسكرية روس�ية يف القامشيل منذ 
عامن، فإن موس�كو لم تس�تطع س�وى إيصال 
رسب م�ن الحوام�ات ونظام دفاع ج�وي متطورّر 
إىل مطار القامش�يل. ويمررّ عام�ان لتأتي محاولة 
مرور الرشطة العس�كرية الروسية من دير الزرّور 
إىل الرقة، بعد عبورها من غربيرّ الفرات إىل شقيرّه، 
ثم هبوط الطائرة الحربية الروس�ية، سوخوي، يف 
مطار القامش�يل بعد خمس�ة أيام م�ن املحاولة، 
ليؤكد هذان الَحَدثان التسارع يف إنجاز التفاهمات 
الروسية � األمريكية بش�أن سوريا، وإنهاء حالة 
تقس�يم األدوار بن شقيرّ الفرات وغربيرّه، وقرب 
االنس�حاب األمريكي من مناطق شق�يرّ الفرات، 
باإلضاف�ة إىل ق�رب إج�راء مصالح�ة ب�ن حزب 
االتح�اد الديمقراطي )الكردي( ودمش�ق برعاية 
ق  موس�كو، والوصول إىل اتفاق بن الطرفن يحقرّ
مصالح دمشق من خالل وجود دولة مركزية، مع 
عة تتيح للسورين الُكرد دوراً  إدارة المركزية موسَّ
أكرب يف مستقبل الحياتن السياسية واالقتصادية 

لسوريا. 
العم�ال  ح�زب  يف  الثان�ي  الرج�ل  رس�ائل  وم�ا 
الكردستاني، جميل باييك، إىل دمشق، سوى تعزيز 
لرس�ائل هبوط الس�وخوي يف مطار القامشيل، يف 
انتظار مآالت الع�ودة إىل االتفاق النووي اإليراني، 
وما سيكون له من تداعيات عىل كل ما يجري من 
تفاهم�ات دولية، بحض�ور صنع�اء التي تحرض 

نتائجها بقوة يف كل امللفات.

سوخوي في القامشلي .. سياق التحّوالت

بيوت بغداد الرتاثية..
إهمال ثم ضياع

 عبد الرحمن المالكي

تتميز بغ�داد ببيوتها الرتاثي�ة القديمة التي تج�اوزت يف وقت ما 
1300 من�زل تقريباً , لم يتبق منه�ا االن غري 600 أو اقل وهو ما 
يقرع ناقوس الخطر يف عدم الحفاظ عىل الهوية الرتاثية للمعمار 

البغدادي .
ما بن ش�ارع الزه�اوي يف منطق�ة الوزيرية وش�ارع ابو نؤاس 
والك�رادة داخ�ل والكاظمية وش�ارع الرش�يد وحيفا , الش�واكة 
, العاقولي�ة تعل�و تل�ك املن�ازل لرتوي براع�ة املعم�اري العراقي 
وهندس�ته الفطري�ة الت�ي حافظ�ت عىل تل�ك املباني لس�نوات , 
يحارصه�ا الي�وم االهمال والتهدي�د باالندثار واله�دم لتقام عىل 
مساحتها اس�واق تجارية وموالت وابنية تفتقد الهوية البغدادية 

القديمة .
مسؤولية الحفاظ عىل هذا االرث الفريد تقع عىل عاتق ما يسمى 
بوزارة الثقافة والس�ياحة واالثار وضم�ن اهتمام مديرية الرتاث 
الش�عبي ودائرة الرتاث التابعة ل�وزارة الثقافة املنس�ية, لذا فان 
املس�ؤولية املباشة  من واجبات تلك الوزارة التي لم تستطع ايالء 
تل�ك املباني ما تس�تحقه من اعتم�ام ورعاية ومتابعة وتش�رتك 
معها لجنة الس�ياحة واالثار النيابية يف مجلس النواب ومحافظة 

بغداد وكذلك االمانة .
وقد جس�دت الكنائس الرتاثية يف بغداد , حي�ث تواجدت الطائفة 
املس�يحية منذ انش�ائها يف العرص العبايس واشار بعض املؤرخن 
اىل وج�ود اديرة مس�يحية قديمة يف اطراف موقع بغ�داد الحايل , 
وم�ن اقدم الكنائس كنيس�ة مري�م العذراء لالرم�ن يف امليدان , اذ 
بني�ت عام 1639 م يف عه�د الدولة العثمانية بن�اء عىل طلب احد 
القادة العسكرين الذي كان ارميني االصل بعد ان سجلت طائفة 

االرمن كطائفة تدين بالديانة املسيحية يف العراق .
وكذلك كنيس�ة االت�ن  او الس�يدة العذراء لالقب�اط االرثودوكس 
حالي�ا , والتي تقع يف ش�ارع الخلفاء يف الش�ورجة ببغداد , بنيت 
عام 1866 م , ويوجد فيها قرب انس�تانس الكرميل الذي تويف عام 
1947 م , وكنيس�ة الرسي�ان الكاثولي�ك يف الباب الرشقي وس�ط 

بغداد والتي بنيت عام 1841 م

القبضة األميركية على نتائج االنتخابات العراقية بين الشدِّ واإلرخاء

بقلم/حازم أحمد فضالة 
س�نبتعد يف مقالنا عن الجانب املحيل، 
ونرك�ز عىل الجانب الغربي واألمريكي 
االنتخاب�ات،  مس�ألة  يف  تحدي�ًدا 
هك�ذا ن�ديل دلون�ا، واآلخ�رون يدلون 
دالءه�م أكثر ربم�ا يف مس�ألة تزوير 
تغطي�ة  بذل�ك  لنحق�ق  االنتخاب�ات، 
حاف�ة الربيطانية هي  للمل�ف.     الصِّ
الوج�ه الهنديس الدقي�ق ذات الجذور 
العميق�ة للسياس�ة األمريكية، دعونا 
نذهب لنرى ماذا قالت: )الفاينانشيال 
بقل�م:    )Financial Times– تايم�ز 
قس�م التحرير يف الصحيف�ة، بتاريخ: 
بمق�ال   ،2021- األول  ترشي�ن   -20
تح�ت عن�وان: )انتص�ار الص�در ل�ن 
يخف�ف م�ن معان�اة الع�راق( ذكرت 
الصحيف�ة يف ه�ذا املق�ال: »التجرب�ة 
يف  فش�لت  الع�راق  يف  الديمقراطي�ة 
تحقيق النجاح بعد ثمانية عرش عاًما 
من الغزو الذي قادته أمريكا« وأكملت 
الصحيف�ة: »يف االنتخاب�ات األخ�رية، 
ف�ازت كتل�ة مقت�دى الص�در )رج�ل 
الدين غري التقلي�دي( الذي قاد جيش 
امله�دي ملقاومة االحت�الل الذي قادته 
ر العن�ف  أم�ريكا، وكان أح�د مح�اورِ
الطائف�ي ال�ذي دفع العراق إىل ش�فا 
ح�رب أهلية… « وقالت: »لكن طبيعة 

النظام الس�يايس املنقسم، القائم عىل 
املحاصصة العرقية والطائفية، تعني 
أنَّ الصدرين سيضطرون إىل التعاون 
مع املنافسن لتش�كيل ائتالف ]ُيعن 

الحكومة املقبلة[«     
األمريك�ي عندما نظر إىل االعتصامات 
الرافض�ة لنتائ�ج االنتخاب�ات، وأعاد 
الحس�ابات بع�د قياس�ها ع�ىل ردود 
الجماهريي�ة  الش�عبية  األفع�ال 
والحزبي�ة، ربما اكتش�ف عدم إمكان 
تش�كيل حكومة عىل وفق مقاس�اته 
بهذه النتائج، وكانت أهم عوامل كبح 
العجل�ة األمريكي�ة يف معرك�ة فرض 
اإلرادات ع�ىل االنتخاب�ات هي:وقوف 

املرجعية الدينية مع الدستور.
 2- االعتصام�ات الجماهريي�ة، التي 
أظه�رت أس�مى مظاه�ر االنضب�اط 
�لم، هذه االعتصامات التي ربما  والسِّ
نظريه�ا يف العال�م قلي�ل، اعتصامات 
ذات مطالب واضحة ومحددة وممكنة 
وقانوني�ة، وله�ا )لجن�ة تنظيمي�ة(، 
وشملت أطياف الشعب العراقي كلها.

3- االتف�اق يف ال�رؤى واأله�داف يف   
نس�بة عالية بن )اإلطار التنس�يقي( 
يف  اإلس�المية  املقاوم�ة  )وتنس�يقية 
الع�راق(؛ ومنه�ا إس�ناد املعتصمن، 
ودع�وة املفوضي�ة إىل النظر الفعيل يف 

الطعون املقدمة وإيج�اد حل قانوني 
يعيد الحق ألهله.

اها   4- الرضبة العس�كرية الت�ي تلقرّ
قاعدت�ه  ع�ىل  املحت�ل  األمريك�ي 
إذ  الس�وري؛  التََّن�ف  يف  العس�كرية 
َفت قاعدته العس�كرية اإلرهابية  ُقصرِ
ات، اس�تهدفت موقع  بخم�س ُمس�ريَّ
الجن�ود اإلرهابي�ن لجي�ش االحتالل 
األمريكي، وعىل وفق معلومات سابقة 
ف�إنَّ ه�ذه الرضب�ة نفذته�ا غرف�ة 

عمليات حلفاء سورية.
 5- الصاروخ أرض - جو، نوع )كروز 
علي�ه يف منطق�ة  ُعثرِ�َر  ال�ذي   )358
بتاري�خ:  الع�راق   - طوزخورمات�و 
ه  21-ترشين األول-2021، وهو موجَّ
ضد هدف أمريكي عىل وفق ما أشارت 

املعلومات.     
إنَّ دخ�ول الرافع�ة العس�كرية لرفع 
مكاس�ب امللف الس�يايس ُيمثِّل عامل 
نجاح يف امللف السيايس ضد األمريكي، 
والتجارب يف ه�ذا املجال مع األمريكي 
طويل�ة.     إنَّ مح�ور املقاوم�ة كلما 
تمكن م�ن تفعيل الضغ�ط الناجح يف 
هذه الثنائية: )العسكري - السيايس(، 
ونجح يف تحقيق النرص العس�كري يف 
موقع وملف عىل أي مس�توى: حدود 
برية، خ�ط بحري، قاعدة عس�كرية، 

س�يحصد  فإنَّ�ه  تجس�س…  مرك�ز 
أرسع  حص�ًدا  السياس�ية  املكاس�ب 
وأكث�ر ثم�رًا، وهنا يظهر االس�تثمار 
ات وكروز  املناس�ب لثنائي�ة )املَس�ريَّ

ثنائي�ة  يف  الت�وازن  لتحقي�ق   )358
)العس�كري - الس�يايس(، وارتدادها 
إيجاًبا عىل ملف االنتخابات وتش�كيل 
والخالص�ة  العراقي�ة.      الحكوم�ة 

اآلن أنَّ األمريك�ي يواج�ه خيار إرخاء 
االنتخاب�ات  نتائ�ج  ع�ىل  قبضت�ه 
وتش�كيل الحكوم�ة العراقي�ة؛ نظرًا 

للعوامل املذكورة يف أعاله.

يحاول األميركي الهيمنة على نتائج االنتخابات العراقية الُمْبِكرة التي يشوبها الشك بسبب آلية المفوضية باإلعالن 
والتعاطي معها، ويريد األميركي الهيمنة على تشكيل الحكومة العراقية، لكن السؤال:  هل األميركي يستطيع اللعب 

منفرًدا ويرسم النتائج التي يريدها؟     

بقلم/عادل الجبوري
تفرض طبيعة أوضاع املنطقة وظروفها 
والتحدي�ات واملخاط�ر املحدق�ة بدولها 
وشعوبها، وال س�يما العراق ولبنان عىل 

السواء، تواصالً وتعاوناً وتنسيقاً.
كان�ت زي�ارة رئي�س ال�وزراء اللبناني 
مفاجئ�ة  الع�راق  إىل  ميقات�ي  نجي�ب 
ورسيع�ة وخاطف�ة، إذ لم يت�م اإلعالن 
عنه�ا مس�بقاً، ول�م تتعدَّ مدته�ا بضع 
س�اعات، تخلرّلته�ا اجتماع�ات مكثفة 
وغداء عم�ل. وقد اقترص الوف�د املرافق 
مليقات�ي ع�ىل ش�خصيات قليل�ة، م�ن 
بينها املدي�ر العام لألمن الع�ام اللبناني 
اللواء عباس إبراهيم، والس�فري اللبناني 
الع�راق ع�يل حبح�اب، وع�دد م�ن  يف 
الجان�ب  ويف  والخ�رباء.  املستش�ارين 
العراقي، اقترص األمر، فضالً عن رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، عىل كل من 
وزير النفط إحس�ان عبد الجبار ومدير 

مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي.
جاءت زيارة ميقاتي لبغداد بعد أقل من 
ش�هرين عىل حصول حكومته عىل ثقة 
الربملان، ومثرّلت املحطة الخارجية الثالثة 
ان. وال ش�كرّ  ل�ه بعد كلٍّ من باريس وعمرّ
يف أن ه�ذه الزيارة املفاجئ�ة والخاطفة 
ارتبط�ت بظ�روف وأوضاع  والرسيع�ة 
حساس�ة وحرجة للغاية يعيشها لبنان 
من�ذ أكث�ر من عام�ن، يف ظ�ل احتقان 
س�يايس كبري، وضغط اقتصادي هائل، 

وتحدٍّ أمني خطر.
وبم�ا أن االقتص�اد يع�د املفت�اح لح�لرّ 
مختل�ف املش�اكل واألزمات السياس�ية 

اللبناني  واألمنية واملجتمعية، واملش�هد 
الع�ام بش�تى تفاعالت�ه وتداعيه يؤش 
إىل ذل�ك ب�كل وض�وح، فم�ن الطبيعي 
ج�داً أن يك�ون املل�ف االقتص�ادي ق�د 
تصدَّر مباحث�ات ميقاتي مع الكاظمي 
يف بغ�داد، انطالق�ًا م�ن االتف�اق ال�ذي 
أُب�رم بن بغداد وبريوت يف مطلع ش�هر 
نيس�ان/أبريل امل�ايض، من قب�ل وزير 
الصحة والبيئة العراقي الس�ابق حسن 

التميم�ي ونظريه اللبناني حمد حس�ن. 
وبمقتضاه، يزود الع�راق لبنان بمليون 
ط�ن من زيت الوق�ود الثقيل خالل عام، 
مقابل خدمات طبي�ة وعالجية، تتمثل، 

بحسب بنود االتفاق، بالتايل:
- التع�اون يف مجال الس�ياحة العالجية 

واإلخالء واالستقدام الطبين.
- التع�اون يف مجال إدارة املستش�فيات 
م�ن  الع�راق  جمهوري�ة  يف  الحديث�ة 

قب�ل خ�رباء لبناني�ن وطواق�م طبي�ة 
متخصصة. وس�يكون للكوادر اللبنانية 
شف املساعدة يف إدارة هذه املؤسسات.

- التع�اون يف مج�ال التدري�ب الطب�ي 
والصح�ي، ع�رب برام�ج تدريبي�ة تحدد 
وفق الحاجة، وكذلك الس�ماح لألساتذة 
يف  والتدري�ب  بالتعلي�م  اللبناني�ن 
واالستش�فائية  الصحي�ة  املؤسس�ات 

العراقية.

- التعاون يف ضبط معايري األداء والجودة 
واالعتمادية التي يمتاز بها لبنان، والتي 
تجريه�ا وزارة الصح�ة بمواكب�ة م�ن 

رؤساء املديريات واملصالح يف الوزارة«.
ويب�دو أن بع�ض اإلش�كاليات الفني�ة 
واإلداري�ة حال�ت دون ال�رشوع بتنفيذ 
االتفاق عملياً لعدة أش�هر، حتى وصلت 
الش�حنة األوىل م�ن الوق�ود العراقي إىل 
لبن�ان منتص�ف ش�هر أيلول/س�بتمرب 
امل�ايض، والت�ي تبل�غ 31 أل�ف طن من 
الكازوي�ل، م�ن دون التغل�ب ع�ىل كل 

املعوقات والعراقيل.
وهن�ا، ينبغ�ي الع�ودة قلي�اًل إىل الوراء، 
لإلحاطة بمجمل الحراك السيايسرّ وغري 
الس�يايسرّ يف مس�رية العالقات العراقية 
-اللبنانية، إن ل�م يكن عىل املدى البعيد، 

فعىل املدين املتوسط والقريب.
وبعد حواىل ش�هر من زي�ارة الحريري، 
زار رئي�س الوزراء اللبناني يف حينه فؤاد 
السنيورة العراق عىل رأس وفد حكومي 
رفي�ع املس�توى، لفت�ح آف�اق جدي�دة 
للعالق�ات بن بغ�داد وب�ريوت، علماً أن 
الس�نيورة كان ثان�ي مس�ؤول عرب�ي 
رفيع املس�توى، بع�د املل�ك األردني عبد 
الل�ه الثاني، يزور الع�راق منذ خضوعه 

لالحتالل األمريكي يف ربيع العام 2003.
آذار/م�ارس 2019،  أواخ�ر ش�هر  ويف 
زار رئي�س مجلس الن�واب اللبناني نبيه 
ب�ري الع�راق، والتق�ى كب�ار الساس�ة 
واملس�ؤولن العراقين. وكان من املقرر 
أن يزور بغداد أيضاً رئيس وزراء حكومة 
ترصيف األعمال السابق حسان دياب يف 

منتصف شهر نيسان/أبريل املايض، بيد 
أن الزيارة أُرجَئت ألسباب غري واضحة.

من الطبيعي أن حراكاً بهذا املس�توى ال 
ب�د من أن تكون له انعكاس�ات إيجابية 
وآثار ملموس�ة عىل واق�ع العالقات بن 
الجانب�ن. وما يع�زز تلك االنعكاس�ات 
واآلث�ار اإليجابية، ه�و أنَّ هناك تواصالً 
وثقافياً  اجتماعي�اً  وتداخ�اًل وتش�ابكاً 
وديني�اً وعملي�اً، ربم�ا يختل�ف إىل ح�د 
كب�ري عما هو عليه مع دول ومجتمعات 

أخرى.
العالق�ات  ن�دوة ع�ن ح�ارض  وخ�الل 
العراقي�ة اللبنانية ومس�تقبلها، أقامها 
مركز الرافدين للح�وار يف مدينة النجف 
 ،2019 أيار/ماي�و  ش�هر  يف  األشف 
أك�د الس�فري اللبنان�ي يف العراق�ي عيل 
الحبح�اب ح�رص حكوم�ة ب�الده عىل 
الش�عبن  ب�ن  الرتاب�ط  أوارص  تمت�ن 
بم�ا  العالق�ات  وتعزي�ز  الش�قيقن، 
ينس�جم وتطلعات الدولت�ن، معرباً عن 
حرص الحكوم�ة اللبنانية عىل التواصل 
مع مختل�ف الرشائ�ح العراقية عىل كل 
املستويات والصعد، وخصوصاً ما يتعلَّق 
منه�ا باملراك�ز الثقافي�ة والعلمية ذات 

الشأن يف البلدين.
وتن�اول الس�فري يف محارضت�ه »آف�اق 
التعاون بن الش�عبن العراقي واللبناني 
يف املج�االت االقتصادي�ة، ع�رب اتفاقية 
تحرير التجارة بن البلدين، وتفعيل خط 
نفط كركوك - طرابلس، وكذلك يف املجال 
األمن�ي، إذ ت�م عق�د اتفاقي�ة التع�اون 
القضائ�ي، إضاف�ًة إىل أنَّ هناك عالقات 

خاص�ة عىل املس�تويات الدينية وقنوات 
التواص�ل مع الح�وزة العلمية يف النجف 
األشف، فض�اًل ع�ن الروابط املش�رتكة 
بن الكنائس الرشقية والغربية يف بغداد 

وبريوت«. 
م�ن جانب آخر، تف�رض طبيعة أوضاع 
املنطق�ة وظروفها والتحديات واملخاطر 
املحدق�ة بدوله�ا وش�عوبها، وال س�يما 
الع�راق ولبن�ان ع�ىل الس�واء، تواص�اًل 
وتعاوناً وتنس�يقاً، من أج�ل بلورة رؤى 
وتصورات ومواقف منسجمة مع حجم 
املخاط�ر والتحدي�ات وطبيعته�ا، إذ إنَّ 
القواس�م املش�رتكة واملصال�ح املتبادلة 
ومص�ادر وأدوات ومح�ركات األجندات 
واملشاريع املس�تهدف بها كال الطرفن، 
تجع�ل م�ن خي�ار التواص�ل والتع�اون 
ة أكثر من كونها  والتنسيق رضورة ملحرّ
مج�رد رغبات وتمنيات ق�د تتحقق وقد 
ال تتحق�ق، فهن�اك تهدي�دات الوج�ود 
اإلرسائي�يل، ومش�اريع التطبيع العربي 
مع الكيان الصهيون�ي برعاية ومباركة 
م�ن الواليات املتح�دة األمريكية، وهناك 
ياته املختلفة،  اإلرهاب بعناوينه ومس�مرّ
وال�ذي يتح�رك يف مس�احات وميادي�ن 
واس�عة تضمرّ العراق ولبنان وما بينهما 
وم�ا وراءهما، وهناك الس�عي املتواصل 
إلضعاف إيران ومحارصتها وتحجيمها، 
وكلرّ ما يمترّ بصل�ة إىل محور املقاومة، 
ى  وهناك الحروب واملعارك الناعمة بش�ترّ
أش�كالها ومظاهرها وصوره�ا، وربما 

هناك ما هو غري ذلك الكثري.

بغداد وبيروت .. ما هو أبعد من المال واالقتصاد
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جثير: األنيق يسعى للتعويض

حافظ: األولمبي يسعى لحسم 
مواجهة البحرين اليوم

اتحاد السلة يتعاقد مع مدرب جورجي 

اليوم ... الطلبة يواجه نفط البصرة بختام 
الجولة السابعة من الدوري الممتاز

ُتس�تكمل الي�وم األح�د منافس�ات الدوري 
املمت�از، بإقام�ة 6 مباريات ضم�ن الجولة 

السابعة.
وستش�هد هذه الجولة مفارق�ة يف مواجهة 
س�امراء ون�وروز، بينما تعد مب�اراة الطلبة 

ونفط البرصة من أهم اللقاءات املرتقبة.
وس�تجمع أوىل املباري�ات فريق�ي س�امراء 
ون�وروز عىل ملعب بغداد، وس�يتواجه فيها 
املدرب�ان س�امي بح�ت وويل كري�م، للم�رة 
الثاني�ة خالل أس�بوع واح�د، حي�ث التقيا 
يف الجول�ة املاضي�ة عندم�ا كان بحت يقود 
القاس�م، قبل أن يس�تقيل ويتحول لتدريب 

سامراء.
ويحتل نوروز املرك�ز الخامس عرش برصيد 
4 نقاط، بينما يقبع سامراء يف املركز األخري 

بنقطة واحدة.
ويف مب�اراة أخ�رى، يح�ل أربي�ل ضيفا عىل 
بنتيج�ة  التكه�ن  يمك�ن  وال  الكهرب�اء، 
املواجهة، نظرا ألن الكهرباء ظهر بشخصية 
مختلفة يف املوس�م الحايل، كما استعاد أربيل 
توازن�ه، بعدم�ا ألح�ق الهزيم�ة بالطلبة يف 

املباراة املاضية.
ويمتلك الكهرباء يف رصيده 8 نقاط، يف املركز 
الثامن، بينما يحتل أربيل املركز الثاني عرش، 

برصيد 6 نقاط.
ويحتضن ملع�ب الديوانية مواجهة صاحب 
ق�ادم  والديواني�ة  زاخ�و،  وضيف�ه  األرض 
م�ن خس�ارة أم�ام نف�ط الب�رصة ويطمح 
للتعويض، وهو م�ا ينطبق أيضا عىل زاخو، 
امله�زوم أم�ام النج�ف يف الجول�ة املاضي�ة، 
وبالت�ايل يس�عى الس�تعادة توازن�ه رسيعا، 

وعدم االبتعاد عن فرق املقدمة.
ويحتل الديوانية املركز التاسع عرش برصيد 
ث�الث نق�اط، بينم�ا يأت�ي زاخ�و يف املركز 

السابع، برصيد 10 نقاط.
قمةالطلبة ونفط البرصة

وس�تقام قم�ة الطلب�ة ونف�ط الب�رصة يف 
استاد الشعب، وس�تكون املباراة مهمة جدا 
للطرف�ن، فالطلبة ق�ادم من خس�ارة غري 

متوقع�ة أمام أربيل، ول�ن يتحمل تعثرا آخر 
كي ال يبتعد عن املنافسة.

كم�ا أن نفط الب�رصة، الذي فاج�أ الجميع 
بنتائج�ه، وص�ل إىل املرك�ز الرابع ويس�عى 

لتعزيز موقعه.
ويحت�ل الطلب�ة املركز الس�ادس برصيد 10 
نق�اط، فيم�ا يأتي نف�ط الب�رصة يف املركز 

الرابع، برصيد 13 نقطة.
وس�يحل النف�ط الصائ�م ع�ن االنتصارات 
ضيف�ا ع�ىل النج�ف، ويبحث م�درب األول، 
باسم قاسم، عن أول انتصاراته بعد سلسلة 
م�ن التعادالت وخس�ارة يف الجول�ة املاضية 

أمام الرشطة.
أما النجف، فقد أجربت بدايته املتعثرة املدرب 
هاتف ش�مران عىل االستقالة، رغم انتعاشه 

بالفوز يف الجولة املاضية عىل زاخو.
ويأت�ي النج�ف يف املرك�ز الع�ارش برصيد 8 
نقاط، بينما يحتل النفط املركز الثالث عرش، 

برصيد 5 نقاط.
التعويض

وس�يكون خت�ام الجولة الس�ابعة يف ملعب 
الش�عب ال�دويل، عندم�ا يس�تضيف الق�وة 

الجوية فريق أمانة بغداد.

وتعثر القوة الجوية مالحق املتصدر يف املباراة 
املاضية، بتعادله القاتل مع امليناء، وسيكون 
مطالبا بالتعويض أمام بغداد، الذي سيدخل 
املباراة بشعار اس�تعادة التوازن، بعد تلقيه 

الهزيمة عىل يد نفط الوسط.
ويحتل الق�وة الجوية املرك�ز الثاني برصيد 
16 نقط�ة، بينما يتب�وأ أمانة بغ�داد املركز 

الرابع عرش، برصيد 5 نقاط.

أصدرت لجنة املس�ابقات يف االتحاد العراقي 
لك�رة القدم، توضيحاً بش�أن هبوط 4 فرق 
من ال�دوري املمت�از، مؤك�دة أن االتحاد لم 
يص�ادق بعد عىل ه�ذه الخطوة. وقال عضو 
لجن�ة املس�ابقات عيل عبي�س إن�ه »لغاية 

اآلن ل�م يصادق االتحاد ع�ىل توصية اللجنة 
بهب�وط أربع�ة ف�رق تتذي�ل قائم�ة ف�رق 
ال�دوري للموس�م 2021-2022«. وأض�اف 
أن »اللجنة رفع�ت توصياتها بتقليص فرق 
ال�دوري بإنزال أربعة فرق ب�دالً من فريقن 

لتحس�ن الجانب الفني للدوري بعد تقلص 
ع�دد الفرق«، مش�رياً إىل أن »ه�دف االتحاد 
ه�و إيص�ال الف�رق إىل س�تة ع�رش فريقاً 

واالستقرار عند هذا الحد«.
وبش�أن توق�ف ال�دوري خ�الل مش�اركة 

املنتخ�ب يف التصفيات املؤهلة لكأس العالم، 
لف�ت عبي�س إىل أن »ال�دوري ل�ن يتوق�ف 
ل�أدوار املقبلة حتى وإن ش�ارك املنتخب يف 
خ�وض مباريات�ه يف التصفي�ات اآلس�يوية 

املؤهلة لكأس العالم«.

المسابقات تؤكد عدم المصادقة على هبوط أربعة فرق 

يقف الكثري من املولعن بمس�رية كرتنا )ماضيها وحارضها( عند 
حدود جملة من االختالف�ات الكمية والنوعية، وربما الفريدة أيضاً، 
ليصل�وا اىل قناعات بعضها ي�كاد أن يكون واقعي�اً، وبعضها اآلخر 
اس�تثنائياً يف ظّل حال�ة املزاجيات واالجتهادات الت�ي َغلبت عىل كل 

الفرتات التي تعاقب عليها من قاد اتحاد اللعبة!
ق�د يك�ون املنطق يف تحقي�ق النتائ�ج أم�راً يتطابق للغاي�ة يف ظل 
النتائ�ج الت�ي تأت�ي م�ن املعطي�ات الطبيعية م�ن حي�ث االختيار 
والتحض�ري وصوالً اىل املش�اركة مع منح الحّظ نس�بة من كل ذلك، 
جّراء املشاركات التي لعبتها منتخباتنا، وتلعبها حتى اآلن، وتواصل 
تس�جيلها بس�بب اإلرصار عىل الفوز من دون التأس�يس بالش�كل 

األمثل!
غ�ري أن الالمنطق الذي نتحّدث عنه، هو أننا نريد أن نحقق كل يشء 
م�ن دون أن تك�ون هن�اك عوامل واضح�ة ُتعنى باألس�اس الفعيل 
لتسجيل )املنطق( الذي تحّدثنا عنه سلفاً، فرتانا ننهمك بالبحث عن 
األسباب ونتعّمق بمجاالت تصل بنا اىل معادالت ومعّدالت، نستغرب 
م�ن تحقيقها عىل أرض الواقع ألننا غري مؤمنن بقضية الالمنطق، 

فيحدث عندها خلل اسمه الصدمة أو املفاجأة!
علينا أن ال نستغرب أبداً من أن النتيجة الفعلية التي تتحّقق وتحدث 
إلمس�اك العص�ا م�ن دون موازنة صحيح�ة، إذ أنها تمي�ل لصالح 
املناف�س والغريم بدالً م�ن أن تكون بجانبنا، مثلم�ا علينا أن ننظر 
لأم�ور بعٍن من التجرّد بدالً م�ن االنحياز للخطأ الذي يالزمنا دائماً 
ج�ّراء االنفراد بالقرار والتزّم�ت يف الدفاع عن الخلل أو خلق مربّرات 

غري دقيقة أو إيجاد مسوّغات غري صحيحة لحالة الفشل!
ويف الكتابة، تّيقنا أن ننتقد بأمانة وتشخيص الخلل والتفرّد بإيجاد 
الحل�ول، وأن ال نرتك الحب�ل عىل الغارب، أو نج�د العلّة دون وصف 
ال�دواء، هذه الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع، دون تحريف أو 
تزيي�ف، ألننا نؤمن تماماً أن ما يحصل من تخّبطات س�تنتج عنها 
خس�ارات، وألن�ه من غ�ري املمكن أب�داً أن تأتي النتائ�ج طبيعية أو 

منطقية، ملعادالت ُبنيت بالخطأ يف أساسها!
وهكذا يدفع منتخبنا الوطني، مثالً ثمن الالمنطق الذي تحّدثنا عنه، 
وه�و يعيش فرتة التجريب، بل أن�ه أصبح حقالً للتجارب، وبدالً من 
الوقوف عىل مرضِه الذي يعاني منه، بدأ البعض من دعاة التنظري أو 
الذين يعتربون أنفس�هم فقهاء يف ُدنيا كرة القدم، بإجراء إصالحات 
إدارية، غري معنّية باألصل يف األمور الفنّية املُعّطلة، ُمس�تلهمن ذلك 

من خرباتهم وتجاربهم السابقة!
وحت�ى نكون أكثر وضوحاً، كيف يمك�ن ملنتخبنا أن يصل اىل الفوز، 
ومدّرب�ه الهولندي دي�ك أدفوكات، يرفض املج�يء اىل أرض الوطن، 
ويك�ون قريباً م�ن الحدث، حي�ث االختبار الفعيل لالعب�ن وامليزان 
الفعيل لكل مس�تويات الالعبن، بل إن الدوري هو مخترص ملا وصل 
الي�ه الوض�ع الفن�ي واألداء الفعيل لكل الع�ب، وص�والً اىل تحقيق 

طموحات كل عنرص يف فريقه أمالً يف استدعائه لصفوف املنتخب!
أيه�ا األع�زّاء.. علين�ا أن نصل اىل الحقيق�ة التي يعيش�ها منتخبنا 
الوطني يف فرتة الرخاء الحالية، وهو يواصل مس�ريته يف التصفيات 
املونديالي�ة، إذ يتوّجب علينا أن نس�لّط الضوء عىل املش�كلة األزلية 
الت�ي تالحق منتخبنا بس�بب األخطاء اإلدارية الرتاكمية الس�ابقة، 
ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص، األخطاء التي َتُعم يف جوازات سفر 
الالعبن والتغيريات التي رضبت أعمارها أو عدم استطاعة عدد من 
الالعب�ن الدخول لبعض الدول نتيجة املطالب�ة وبإرصار عىل كتابة 

تعّهدات!
نعم.. صفوف منتخبنا لن تكتمل ولن تصل اىل مرحلة الكمال الفني، 
ألنن�ا باختصار نواجه مش�كلة تتعلّق بقضية فني�ة بحتة وتحديداً 
بامل�درب ال�ذي ترك كل يشء عند كادره املس�اعد وب�ات يحَض قبل 
املباريات الرس�مية بأيام قليلة، اىل جانب مشكلة املخلّفات اإلدارية 
الس�ابقة التي تعود اىل س�نوات مض�ت، وال ترتبط أبداً بتش�خيص 
اتحاد الكرة وتغيري املدير اإلداري للمنتخب الكابتن باسل كوركيس، 
وال�ذي أصبح كب�ش ف�داء الرتاجع ال�ذي أصاب جس�د منتخبنا يف 

مبارياته األربع املاضية وفقدانه تسع نقاط من أصل 12 نقطة!
أخرياً.. كان الله يف عونك يا جمهورنا العزيز.

كرتنا بين المنطق والالمنطق!

اس�تبعد مدرب املنتخ�ب العراقي ديك أدف�وكات الثنائي عيل 
عدن�ان وهمام طارق م�ن القائمة التي س�تخوض مباراتي 
سوريا وكوريا الجنوبية يف الجولتن املقبلتن من التصفيات 
النهائي�ة املؤهلة ل�كأس العالم »قط�ر 2022«. وقال مصدر 
مقرب من املنتخب العراقي »إن املدرب الهولندي استبعد عيل 
عدنان ألنه لم ينضم ألي فريق منذ انتهاء عقده مع فانكوفر 

الكندي، بينما انتقل همام حديثا لفريق األهيل الليبي«.
الالعب�ن الجاهزي�ن وأش�ار إىل أن أدف�وكات يرك�ز عىل 

أج�واء  يعيش�ون  الذي�ن 
م�ع  املنافس�ة 

 ، يته�م ند أ
»لذلك  مردف�ا 
أج�رب امل�درب 

اس�تبعاد  عىل 
لع�دم  الالعب�ن 

جاهزيتهما«.
املص�در  وأوض�ح 

امل�درب  قائم�ة  أن 
س�تضم  الهولن�دي 

العبن اثنن أو أكثر 
املنتخ�ب  م�ن 

الذي  األوملبي 
ض  يخ�و

ت  تصفيا

كأس آس�يا حاليا يف البحرين، إذ أظه�ر إعجابه بعدد منهم. 
يشار إىل أن املنتخب سيواجه نظريه السوري يوم 11 ترشين 

الثاني يف الدوحة. أك�د س�عد حاف�ظ، امل�درب املس�اعد 
أهمي�ة مواجهة  األوملب�ي،  للمنتخ�ب 
ضم�ن  األح�د،  الي�وم  البحري�ن، 

التصفيات اآلسيوية.
وق�ال حافظ«املنتخب يف أتم الجاهزية 
البدني�ة، حي�ث إن ف�رتة الراحة كانت 

جيدة بعد مباراة املالديف«.
وأضاف: »الجهاز الفني استطاع خالل 

املاضين،  اليومن 
ع�ىل  التدري�ب 
اللع�ب  أس�لوب 
س�يعتمده  الذي 

مواجه�ة  خ�الل 
البحرين«.

وزاد: »ف�وز البحري�ن ع�ىل املالدي�ف 
بثالثي�ة منحن�ا خياري�ن للتأهل بطال 

للمجموعة، بالفوز أو التعادل«.
وتاب�ع: »م�ع ذل�ك، س�ندخل املب�اراة 
بشعار الفوز وال غري، وصفوف الفريق 
مكتملة، وال توج�د إصابات، والجميع 

عازم عىل حسم التأهل«.
وأت�م: »ندرك ق�وة املنتخ�ب البحريني 
ال�ذي يلع�ب عىل أرض�ه، لك�ن فريقنا 
يمتلك ش�خصية تؤهل�ه النتزاع نتيجة 

املباراة«.
يش�ار إىل أن املنتخ�ب االوملب�ي ف�از يف 
املب�اراة األوىل عىل منتخب املالديف ب�4 

أهداف نظيفة.

تعاق�د االتح�اد العراق�ي لك�رة الس�لة م�ع مدرب 
جورج�ي الجنس�ية ل�إرشاف ع�ىل العب�ي الفئات 
العمرية. وقال رئيس إتحاد الس�لة حسن العميدي 
ان »الهدف من التعاقد مع مدرب جورجي هو لبناء 
جيل يكون رافدا للمنتخب�ات الوطنية«. وأضاف أن 
امل�درب الجورجي )ج�ورج كازانيان( بكرة الس�لة 

حض اىل بغداد قادما من بلده.
وأش�ار إىل أنه سيبارش عمله حس�ب خطة االتحاد 
العراقي لكرة الس�لة حيث س�يعقد االتحاد يوم غد 
السبت اجتماعا مع املدرب الجورجي لوضع صيغة 
العمل مع الفرق الس�لوية العراقية و بحضور لجنة 

املدربن.

عمار ساطع

ش�دد مدرب الطلبة، قحطان جثري، عىل 
رضورة التعويض يف مباراة اليوم األحد 
أم�ام نفط البرصة، ضمن منافس�ات 
الجولة الس�ابعة من الدوري املمتاز. 
ُمطال�ب  »الفري�ق  جث�ري  وق�ال 
بالع�ودة، بع�د الخس�ارة يف الجولة 
املاضي�ة أمام أربي�ل، ال زلنا نعاني 
م�ن الغياب�ات، يف املب�اراة املاضية 

غاب 6 العبن بس�بب اإلصابات، و3 بسبب 
التحاقه�م باملنتخ�ب األوملبي، واس�تعدنا 3 
منهم قبل املباراة القادمة«. وأضاف: »يارس 
نعيم عاد للفريق بعد انتهاء عقوبة اإليقاف، 
كما ع�اد من اإلصابة كل م�ن حمزة عدنان 
وحم�ود مش�عان، ونأمل أن يس�تعيد بقية 
الالعبن عافيتهم بش�كل تدريج�ي لتكتمل 
يف  وضعتن�ا  »القرع�ة  وأردف:  صفوفن�ا«. 

مواجهات نارية متعاقبة، ومع ذلك نس�عى 
للحفاظ عىل موقعنا بن فرق املقدمة.. نفط 
الب�رصة فريق ق�وي ويضم عن�ارص جيدة، 
ونتائجه ت�دل عىل ذلك، لكنن�ا عازمون عىل 
حصد النق�اط الثالث«. يش�ار إىل أن الطلبة 
يمتل�ك 10 نق�اط، ويحتل املركز الس�ادس، 
بينم�ا يأتي نف�ط البرصة يف املرك�ز الرابع، 

برصيد 13 نقطة.

اكد رئيس نادي سامراء صدام عزيز أن اتحاد الكرة 
قرر ارسال لجنة خاصة للكشف عن ملعب سامراء 
للسماح للنادي استضافة مباريات الدوري املمتاز.

وق�ال عزي�ز ان »االتح�اد وافق عىل طل�ب النادي 
بإرسال ممثلن من لجنة الرتاخيص يف اتحاد الكرة 
للكشف عىل ملعب س�امراء بعد اكمال النقوصات 
الت�ي ارشت اليه�ا لجن�ة الرتاخي�ص يف االتح�اد 

وبسببها لم يلعب النادي مبارياته عىل ملعبه.
واض�اف ان فريق النادي تعرض لنتائج س�لبية يف 
ال�دوري املمتاز بس�بب ع�دم اللعب ع�ىل ملعبه إذ 

يتخذ من ملعب التاجي يف بغداد ملعباً له.
وب�ن ان لعبنا خ�ارج أرضن�ا كلفنا الجه�د واملال 
وانعك�س ذلك عىل نتائ�ج الفريق ووضع�ه العام، 

موضح�اً أن »الفري�ق يج�د صعوب�ة يف اإلع�داد إذ 
يت�درب ع�ىل ملعب�ه ويخ�وض مباري�ات الذهاب 
واالي�اب خارج ملعبه بس�بب عدم س�ماح االتحاد 

لعبنا عىل ملعبنا« .
واشار اىل ان ملعب سامراء أصبح جاهزا بعد اتمام 
كل النقوصات من نصب كرايس املتفرجن ووضع 
الس�ياج االمني فضال ع�ن االرضية الت�ي وصفها 
بأفض�ل م�ن ارضيات مالع�ب عديدة تق�ام عليها 

مباريات فرق الدوري املمتاز .
يذك�ر ان فريق س�امراء يخ�وض مبارياته خارج 
ملعب�ه منذ انطالق الدوري املمت�از لحد اآلن ويحل 
باملرك�ز األخ�ري يف ترتي�ب الف�رق لغاي�ة الجول�ة 

السادسة برصيد نقطة واحدة.

اتحاد الكرة يرسل ممثلين من لجنة التراخيص إلى ملعب سامراء



الرياضة7
صحيفة-يومية-سياسية-عامة

A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

يعم�ل ميالن بج�د، من أجل تحصني أحد العبي�ه الدوليني البارزين، 
بحسب تقرير صحفي إيطايل.

فقد ذكر موقع »كالتشيو مريكاتو«، أن باولو مالديني، املدير التقني 
ملي�الن، وفيدريكو ماس�ارا، املدي�ر الريايض، كثف�ا اتصاالتهما مع 
وكيل ثي�و هرينانديز، ظهري أيرس الفريق، يف الفرتة األخرية. ووصل 
الروسونريي إىل مرحلة متقدمة من مفاوضاته مع الدويل الفرنيس، 
لتجدي�د عقده حتى صيف 2026. وأوضح املوقع أن الالعب، يحصل 
حالًيا عىل راتب يبلغ 1.5 مليون يورو فقط، باإلضافة إىل املكافآت، 
وهو ما ال يتناسب مع أدائه يف آخر موسمني. وذكر أن ميالن عرض 
ع�ىل هريناندي�ز التجدي�د، مقابل 3 مالي�ني يورو س�نوًيا إىل جانب 
املكافآت، وهناك أجواء ودية بني الطرفني يف املفاوضات. وقد ُيحسم 
التجديد مقابل 4 ماليني يورو س�نوًيا، خالل الجلسة املقرر عقدها 
خ�الل األيام املقبلة بحس�ب »كالتش�يو مريكاتو«، ال�ذي أضاف أن 
باريس س�ان جريمان ومانشسرت سيتي يضغطان أيضا مؤخرا من 

أجل ضم هرينانديز.

يق�رتب نادي تش�يليس م�ن التوصل التف�اق مع أح�د مدافعيه، 
لتجدي�د تعاقده الذي ينتهي الصيف املقبل، وفقا ملا ذكرته تقارير 

صحفية إنجليزية،.
وأك�دت صحيفة »ذا صن«، أن تش�يليس حريص عىل تجديد عقد 
قلب الدفاع الدنماركي أندرياس كريستينس�ن )25 عاما(، والذي 

تحول إىل العب مهم تحت قيادة توماس توخيل.
وينتهي عقد كريستينس�ن بنهاية املوسم الحايل، ويريد تشيليس 
االنته�اء م�ن مس�ألة تجديد عقده، قب�ل دخول ف�رتة التعاقدات 
الش�توية املقبلة.  وأضافت الصحيفة أن كريستنسن يريد البقاء، 
وهو ما تبني خالل املناقشات التي جرت بني مسؤويل النادي ووالد 
الالعب.  وفش�لت املحادثات يف الس�ابق بني الطرفني، يف ظل رغبة 

كريستنسن يف الحصول عىل 120 ألف جنيه إسرتليني أسبوعيا. 
لك�ن يب�دو اآلن أنه س�يتم التوصل إىل اتف�اق، ما يس�مح للبلوز 
بالرتكي�ز عىل مفاوضات أخ�رى، مع وصول س�يزار أزبيليكويتا 

وتياجو سيلفا وأنطونيو روديجر إىل العام األخري من عقودهم.

قرعة صعبة لليفربول في 
ربع نهائي كأس الرابطة

توتنهام يزاحم بايرن ميونخ 
على ضم مواني

ليوناردو ينتقد الصحافة اإلسبانية بشأن راموس

بوكيتينو: أتمنى أال تكون إصابة ميسي خطيرة

جاتوزو وجارديم يتنافسان على تدريب نيوكاسل

ميالن يقترب من تحصين 
عقد هيرنانديز

كريستينسن يقترب من 
تجديد عقده مع تشيلسي 

أجريت قرعة رب�ع نهائي كأس رابط�ة املحرتفني اإلنجليزية، 
وأسفرت عن أكثر من مواجهة قوية.

وجاءت املواجهة األصعب م�ن نصيب ليفربول، الذي اصطدم 
بليس�رت سيتي، باإلضافة إىل ديربي لندني بني توتنهام ووست 

هام يونايتد.
وتنتظر تش�يليس موقعة سهلة نسبيا أمام برينتفورد، وكذلك 
آرس�نال الذي س�يلعب م�ع س�ندرالند، أح�د أندي�ة )الدرجة 

الثانية(.
وذكر املوقع الرسمي للبطولة، أن املباريات ستلعب يف األسبوع 

الذي يبدأ يف 20 كانون أول املقبل.
يذكر أن برينتفورد تفوق عىل س�توك س�يتي يف ثمن النهائي، 
بينما تغلب وس�ت هام عىل مانشسرت س�يتي، وليسرت سيتي 

عىل برايتون، وتوتنهام عىل برينيل.
وع�ر ليفربول إىل هذا الدور من بوابة بريس�تون نورث، فيما 
تفوق س�ندرالند عىل كوينز بارك رينجرز، وآرس�نال عىل ليدز 

يونايتد، وتشيليس عىل ساوثهامبتون.

دخل توتنهام هوتس�بري يف منافسة مع بايرن ميونخ عىل ضم 
أحد املواهب الشابة يف الدوري الفرنيس، خالل فرتة االنتقاالت 

الصيفية املقبلة.
ووفق�ا لصحيف�ة »دي�يل مي�ل« الريطاني�ة، ف�إن النادي�ني 
يتنافس�ان عىل التعاقد مع راندال كولو مواني، مهاجم نانت، 

الذي سجل 9 أهداف بالدوري الفرنيس املوسم املايض.
وبإمكان صاحب ال�22 عاما التوقيع ألي ناٍد مجانا بداية من 
كانون الثان�ي املقبل، بهدف االنتقال إليه ف�ور انتهاء تعاقده 

مع النادي الفرنيس يف صيف 2022.
ومن املتوقع عدم تجديد مهاجم منتخب فرنسا األوملبي، عقده 
م�ع نانت، ما سيس�هل املهم�ة أمام الباي�رن أو توتنهام نحو 
ضمه. وأش�ار التقري�ر إىل أن فابيو باراتي�يس، مدير توتنهام، 
التق�ى ممث�يل الالعب الش�اب مؤخ�را، إلقناع�ه بالتحول إىل 

العاصمة اإلنجليزية »لندن«.
وال يقت�ر االهتمام عىل البايرن وتوتنهام فحس�ب، بل دخل 

نادي بوروسيا مونشنجالدباخ األملاني عىل الخط هو اآلخر، .

عل�ق ليون�اردو، املدي�ر الريايض لباريس س�ان 
جريمان، عىل حالة اإلس�باني سريجيو راموس، 

مدافع الفريق، خالل املوسم الحايل.
وكان س�ان جريم�ان ق�د تعاق�د م�ع راموس، 
الصيف املايض، يف صفقة مجانية، عقب انتهاء 
عق�د الالعب مع ري�ال مدريد، لكنه لم يش�ارك 
حتى اآلن يف أي مباراة بسبب اإلصابات املتتالية.

ورد ليون�اردو ع�ىل س�ؤال م�ن إذاع�ة »مونت 
كارل�و« الفرنس�ية، عم�ا يرتدد عن ع�دم قدرة 
راموس عىل استعادة مستواه بسبب اإلصابات، 
قائ�ال: »إنه�ا الصحاف�ة اإلس�بانية الت�ي تريد 
ق�ول ذلك... كن�ا نعلم أن راموس لديه مش�كلة 

بالفعل«.
وأضاف: »تقوم الصحافة اإلس�بانية بلعبة ضد 

رام�وس، وأن�ت اآلن تلعب نفس اللعب�ة.. إنهم 
يريدون قول إن راموس سيئ، وأنت تساعدهم، 
لكننا كن�ا نعرف كل يشء.. نح�ن نعرف حاالت 

العبينا وما يحدث بالضبط«.
يش�ار إىل أن سان جريمان يتصدر جدول ترتيب 
الدوري الفرن�يس، برصيد 31 نقطة، بفارق 10 

نقاط عن أقرب مالحقيه النس ونيس.

رصح ماوريس�يو بوكيتينو، املدي�ر الفني لباريس 
س�ان جريمان، بأن اس�تبدال النج�م ليونيل مييس 

خالل مباراة ليل كان »إجراء احرتازيا«.
وقل�ب باريس س�ان جريم�ان تأخره به�دف أمام 
ضيفه ليل إىل فوز 2-1 خالل املباراة التي جمعتهما 
الجمعة عىل ملع�ب »حديقة األمراء« يف الجولة 12 
من ال�دوري الفرن�يس. وخرج مييس بني ش�وطي 

املباراة، ليشارك مواطنه ماورو إيكاردي بدال منه، 
بينما كانت النتيجة تشري إىل تقدم الضيوف بهدف 
نظيف.  وقال املدرب األرجنتيني لصحيفة »ليكيب« 
الفرنس�ية: »لم يس�تطع )مييس( مواصلة اللعب، 
وأتمنى أال يكون األمر كبريا«. وأعرب عن أمله يف أن 
يكون مييس جاه�زا ملباراة اليبزيج يف دوري أبطال 
أوروب�ا يوم األربع�اء املقبل. وعن لق�اء ليل، علق: 

»فزن�ا وكن�ا األفضل م�ن جميع النواحي، ال ش�ك 
يف هذا«. واس�تطرد منتقدا: »يج�ب علينا أن نلعب 
بش�كل أفضل، فمثل هذا العرض ليس جيدا بشكل 
كاف بالنس�بة لنا«. ورفع سان جريمان رصيده إىل 
31 نقط�ة بعد عارش فوز له، ليعزز صدارته جدول 
ال�دوري، فيما توق�ف رصيد ليل عن�د 15 نقطة يف 

املركز الحادي عرش.

دخل اإليط�ايل جينارو جاتوزو، قائمة املرش�حني لتويل املهمة 
الفني�ة لنيوكاس�ل، وذلك بع�د إقالة الفري�ق اإلنجليزي ملدربه 
س�تيف بروس منذ أيام، يف ظل تده�ور نتائجه يف الريمريليج. 
ويبح�ث امل�الك الج�دد لنيوكاس�ل ع�ن م�درب جدي�د، يتوىل 
مهم�ة إع�ادة بن�اء الفريق ك�ي يصبح م�ن بني أندي�ة القمة 
يف الريمريلي�ج، وت�م تداول اس�م جون تريي يف وقت س�ابق. 
وب�دوره خ�رج موق�ع »توت�و مريكات�و« اإليطايل، ليش�ري إىل 
محاول�ة جورجي مينديز، وكيل أعمال جاتوزو، للدفع باس�م 
اإليطايل لتويل تدريب نيوكاس�ل، يف ظل أن األس�ماء الكرى من 

املدربني ال يتحف�زون لتويل املهمة الفنية للفريق يف ظل وضعه 
الحايل. ومع انتظار األس�ماء الكرى للصيف، دفع ذلك مينديز 
لرتش�يح جات�وزو لت�ويل تدريب نيوكاس�ل، وذلك بع�د رحيله 
ع�ن تدريب نابويل املوس�م املايض. وهناك العديد من األس�ماء 
األخرى املرش�حة لتويل تدريب نيوكاسل، منها باولو فونسيكا 
ولوس�يان فافر وروبرتو مارتيني�ز، إضافة إىل إيريك تني هاج. 
ونقل موقع »90min« اإلنجليزي، أنباء عن أن مالك نيوكاس�ل 
وجدوا ضالتهم يف مدرب موناكو السابق ليوناردو جارديم )47 

عاما(، والذي يعمل حاليا يف السعودية كمدير فني للهالل.

فينيسيوس يقود ريال مدريد الستعادة توازنه وتجاوز إلتشي

ف�از ري�ال مدريد ع�ىل مضيفه إلت�ي بهدفني 
لهدف، يف املباراة الت�ي جمعت الفريقني، ضمن 

منافسات الجولة 12 من الدوري اإلسباني.
س�جل فينيس�يوس جوني�ور ثنائي�ة الريال يف 
الدقيقت�ني 22 و73، قب�ل أن يقل�ص بريي ميال 

الفارق بهدف يف الدقيقة 86.
اس�تعاد امللك�ي توازنه بع�د التع�ادل يف الجولة 
املاضي�ة، لريفع رصي�ده إىل 24 نقطة يف صدارة 
الليجا مؤقتا بفارق األهداف عن ريال سوسيداد، 
بينما تجمد رصيد إلتي عند 10 نقاط يف املركز 

الخامس عرش. 
أخذ الريال زمام املبادرة يف الش�وط األول، وهدد 
مرم�ى منافس�ه بتس�ديدة لرودريجو س�يلفا، 
تصدى لها الحارس كيكو كاسيا براعة، بعدها 
س�دد الالعب الرازييل كرة أخ�رى بجوار القائم 

األيرس. 
ل�م يهنأ رودريجو بنش�اطه وتألقه، حيث غادر 
بعدها امللع�ب متأثرا بإصابة عضلية، ليش�ارك 

مكانه ماركو أسينسيو يف الدقيقة 18.
دخ�ل أصحاب األرض أج�واء املب�اراة تدريجيا، 

وكاد لوكاس بوي أن يفتتح النتيجة، لوال براعة 
تيبو كورتوا يف منع هدف محقق. 

رد الري�ال بهجم�ة رسيع�ة، بدأها كاس�يمريو 
إىل ماريان�و دياز، ومن�ه إىل فينيس�يوس، الذي 
س�دد بيرساه يف الشباك، مس�جال األول لفريقه 

والسادس له يف الليجا هذا املوسم. 
كما أضاع ماريانو دياز انفرادا تاما بعدما راوغ 

حارس إلتي، لكنه سدد يف الشباك الخارجية.
وتراج�ع ريال مدري�د للوراء بش�كل غري مرر، 
وغابت بصمة الظهريين فاسكيز ومارسيلو مع 

ثنائي الوس�ط مودريتش وكروس، بينما تحرك 
املخ�رم خافيري باس�توري بكل حري�ة، ليمد 

زمالءه يف الهجوم بمحاوالت خطرية. 
إال أن رعونة الثنائي لوكاس برييز ولوكاس بوي 
يف اس�تغالل الف�رص، حال�ت دون إدراك إلتي 

هدف التعادل قبل االسرتاحة.
لم تكن انطالقة الش�وط الثاني بنفس الحماس 
واالندف�اع الهجومي من الفريق�ني، حيث عاب 
دي�از وأسينس�يو الب�طء والرعون�ة يف التمركز 

وإنهاء الهجمات.

بينم�ا اق�رتب إلت�ي م�ن مرم�ى كورت�وا يف 
مناس�بتني بمحاول�ة خط�رية لفيديل ش�افيز، 
وتس�ديدة ضعيف�ة ل�راؤول جوت�ي، أمس�كها 
الح�ارس البلجيك�ي بثبات، وكاد مارس�يلو أن 

يسجل بالخطأ يف مرماه.
كان�ت الدقيقة 64 نقطة تح�ول يف اللقاء، حيث 
نال راؤول جوتي إنذارا ثانيا للخشونة ضد توني 
ك�روس، ليكم�ل أصح�اب األرض اللق�اء ب�10 

العبني.
بعده�ا مب�ارشة، ش�ارك كارفاخ�ال وف�ريالن 

مين�دي مكان فاس�كيز ومارس�يلو، يف محاولة 
من أنش�يلوتي لتنش�يط جبهتي الجن�ب، بينما 
ش�ارك جومباو وبينيديتو م�كان لوكاس برييز 

وفاسكيز.
إال أن امللك�ي قت�ل املب�اراة به�دف ثان س�جله 
فينيس�يوس بمهارة رائعة، بع�د تمريرة ذهبية 

من لوكا مودريتش.
وواصل أنش�يلوتي منح الفرص لالعبيه البدالء 
تباع�ا، حي�ث أرشك كامافينجا وه�ازارد مكان 

مودريتش وفينيسيوس.
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محمد صالح بحر العلومالثقافـي

رحت أستفرس من عقيل وهل يدرك عقيل

محنة الكون التى استعصت عىل العالم قبيل

أألجل الكون أسعى أنا أم يسعى ألجيل

وإذا كان لكل من فيه حق: أين حقي؟!

فأجاب العقل ىف لهجة شكاك محاذر

أنا ىف رأسك محفوف بأنواع املخاطر

تطلب العدل وقانون بنى جنسك جائر

إن يكن عدال فسله عن لسانى: أين حقي؟!

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

اإلمام عيل بن أبي طالب عليه السالم
 الن�اس أع�داء م�ا َجهلوا. أع�داؤك ثالثة: ع�دوك ، وصديق 
عدوك ، وع�دو صديقك . إن النعم�ة موصول�ة بالش�ك��ر 
، والش�ك��ر متعل�ق باملزي�د ول�ن ينقط�ع املزي�د من الله 
حت�ى ينقط��ع الش�ك�ر من العب��د . من ينصب نفس��ه 
للن��اس إمام��اً ،فليب��دأ بتعلي��م نفس��ه قب�ل تعلي�م 
غي��ره... وليك�ن تأديب�ه بس��ريته قبل تأديب�ه بلس��انه 
ٌع  َْك�َب، َوالَ َضْ �ْن ِف الِْفْتَن�ِة َكاْب�ِن اللَّبرُ�وِن، الَ َظْهٌر َفريرُ . كرُ
لِّ  َم�َع، َوَرِضَ ِبالذُّ َفيرُْحلََب. أَْزَرى ِبَنْفِس�ِه َمِن اْسَتْش�َعَر الطَّ
 . َر َعلَْيَها لَِساَنهرُ هرُ َمْن أَمَّ ، َوَهاَنْت َعلَْيِه َنْفسرُ هرُ َّ َمْن َكَشَف ضرُ
ْخ�رِسرُ الَْفِطَن َعْن  ْبنرُ َمْنَقَص�ٌة، َوالَفْقررُ يرُ الْبرُْخلرُ َع�اٌر، َوالْجرُ
ْبرُ َشَجاَعٌة،  ِقلُّ َغِريٌب ِف َبلَْدِتِه. الَْعْجزرُ آَفٌة، َوالصَّ ِتِه، َوالْمرُ جَّ حرُ

نٌَّة، َوِنْعَم الَْقِرينرُ الرَِّض.  َوالزُّْهدرُ َثْرَوٌة، َوالَْوَرعرُ جرُ

مروان ياسين

املراقب العراقي/ متابعة...
امل�اض، فك�رة  الع�ام  ب�دت،   
إقام�ة مهرجان لبنان�ي ألفالم 
العلم�ي  والخي�ال  الرع�ب 
مس�تغربة ومفاجئ�ة، ولفت�ت 
أنظار الجمهور والفنانني، لكن 
مهرج�ان »مس�كون« نجح ف 
فرض نفس�ه ورس�يخ فكرته، 
وهذه السنة يعزز بعده العربي، 
س�واء من حيث توس�يع إطار 
مسابقته لتش�مل أفالماً عربية 
قص�رية ال لبنانية فحس�ب، أو 
م�ن خ�الل اس�تمراره للس�نة 
الثاني�ة ف دعم مش�اريع أفالم 
م�ن العالم العرب�ي ضمن إطار 
 Maskoon Fantastic مخت�ب 
Lab، أو حت�ى من خالل وصول 
الخامس�ة  دورت�ه  ع�روض 
الت�ي تمتد خالل ش�هر نوفمب 
إىل  املقب�ل،  الثان�ي(  )ترشي�ن 
جمهور أوس�ع، يتج�اوز حدود 
لبن�ان إىل دول املنطق�ة، بفضل 
إبقائه ع�ىل صيغته االفرتاضية 
ع�ب اإلنرتنت، مطعم�ة بجانب 
حضوري يقت�ر عىل افتتاحه 

واختتامه.
وتتوىل جمعية »بريوت دي يس« 
تنظيم املهرجان، عىل أن ترُعرض 
األف�الم ع�ب منص�ة »أفالمنا« 
التي أسس�تها »بريوت دي يس« 
لدعم األفالم العربية املس�تقلة، 
فيما يق�ام االفتت�اح واالختتام 

حضورياً.
وقالت مدي�رة املهرجان مرييام 
ساس�ني ف بي�ان صح�اف، إن 
إقامة هذه الدورة من املهرجان 
كان�ت »ق�راراً صعب�اً« ف ظ�ل 
م�ا يواجه�ه القط�اع الثقاف ف 
لبن�ان م�ن صعوب�ات »ته�دد 
قدرته ع�ىل الصم�ود«، إضافة 
إىل تأثره بجائحة »كوفيد-19«، 
لكنه�ا ش�ددت ع�ىل »ضورة 
اس�تمرار املهرجان أكثر من أي 

وقت م�ى، إذ أن بق�اء الفكر 
ضوري تماماً كبقاء الجسد«.

وهذه الس�نة يستفيد املهرجان 
من عالم اإلنرتن�ت غري املحدود 
العال�م  إىل  نطاق�ه  لتوس�يع 
العربي، ويقدم بعضاً من أفضل 
أف�الم الرعب واإلث�ارة والخيال 
العلم�ي من فرنس�ا وإس�بانيا 
وتون�س  وإيس�لندا  والياب�ان 
والدنم�ارك وأس�رتاليا. وتض�م 
مسابقة األفالم القصرية أعماالً 
ألصوات س�ينمائية جديدة من 
لبنان واملغ�رب والكويت وقطر 
والس�عودية، اخت�ارت مس�اراً 
م�ن  لتع�ب  ومختلف�اً  جريئ�اً 

خالله عن الواقع.
ويتيح مختب »مسكون« ألفالم 
الفانتازي�ا ال�ذي يقام للس�نة 
الثانية لخمس�ة مشاريع أفالم 
عربي�ة قيد اإلعداد، االس�تفادة 
من خ�بات محرتفني معروفني 
فرص�اً  له�ا  ويوف�ر  عاملي�ًا، 
جديدة م�ن خالل املش�اركة ف 
Frontières ، أكب سوق ألفالم 
والخي�ال  والفنتازي�ا  الرع�ب 

العلمي ف العالم.

»مسكون« أول مهرجان عربي 
ألفالم الرعب والخيال العلمي 

انتظار.. مسرحية ترمي »غودو« بيكيت في المأساة السورية
املراقب العراقي/ متابعة...   

قليلة هي األعمال املرسحية السورية 
الفني�ة ف  الت�ي كان لديه�ا الج�رأة 
تج�اوز حذاف�ري النص�وص العاملي�ة 
التي اقتبستها، فوضعتها ف سياقات 
مغاي�رة لزم�ن كتابته�ا، وف ظروف 
اجتماعية وسياسية مختلفة عن تلك 

التي واكبت ظهورها األول.
ط�الل  ملخرج�ه  »انتظ�ار«  ع�رض 
لبابي�دي، حق�ق ه�ذه الرؤي�ة، فعىل 
الرغم من أنه جاء مقتبس�اً عن نص 
»ف انتظار غ�ودو« لصموئيل بيكيت 
)1906-1989(، فإن�ه أنج�ز توليفة 
محلية استطاعت التخلص من غربة 
النص األصيل ع�ن الجمهور، وجعلته 
مطواعاً ل�دالالت جديدة ضمن اإلطار 
الع�ام للمرسحية األصلي�ة، لكن من 
األجنبي�ة،  ببيئته�ا  يلزمه�ا  أن  دون 
أو يجرفه�ا ملح�اكاة براني�ة للواق�ع 

السوري الراهن.
من هنا، تابع جمهور مرسح القباني 
ف دمش�ق ذل�ك اإلب�دال لش�خصيات 
اإليرلن�دي   - الفرن�ي  الكات�ب 
س�يما  وال  س�ورية،  بش�خصيات 
وأس�رتاغون  فالديم�ري  ش�خصيتي 
اللت�ني تنتظ�ران - كما ب�ات معروفاً 
- ش�خصاً يدعى غ�ودو، ولتصبحا ف 
النسخة الس�ورية آدم )زين العابدين 
ش�عبان(، وأيوب )عدنان الش�اطر(، 
إذ لم يتوقف ذلك عىل تعويض أسماء 
الشخصيات وحس�ب، بل طال تغيرياً 
جذرياً ف البينة الحكائية واالجتماعية 
لهات�ني الش�خصيتني، اللت�ني بدوت�ا 
وفقاً لإلع�داد الجدي�د بمثابة كائنني 
منعزلني ف أرض مقفرة، وعىل طريق 
ال تحددها س�وى ش�جرة عارية من 
األوراق، وم�ن أي دلي�ل ع�ىل ع�ودة 

الحياة إىل غصونها اليابسة.

م�ع تق�دم أح�داث الع�رض نتعرف 
أكثر فأكث�ر عىل أس�رتاغون )أيوب( 
ال�ذي فق�د ولدي�ه غرق�اً ف البح�ر، 
بينم�ا يطلعن�ا فالديم�ري )آدم( عىل 

األول،  بولدهم�ا  الحام�ل  زوجت�ه 
والت�ي قض�ت هي األخ�رى ف تفجري 
س�يارة مفخخة عش�ية عيد ميالده، 
بينم�ا ع�وض معد ومخ�رج العرض 

فل�ك  بش�خصية  الك�ي  ش�خصية 
)بثينة ياس�ني(، العروس التي تنتظر 
عريس�ها املفق�ود )نوح( ال�ذي غرر 
به�ا، وقى وطره منها الئذاً بالفرار. 
ليب�دو الجميع هن�ا »ف انتظار نوح« 
ب�دالً من غ�ودو، وال�ذي ت�ارًة نعرف 
أن ن�وح ه�ذا يعمل كمه�رب للبرش، 
وتارًة أخرى كدونجوان يوقع النس�اء 
ف أحابيله، ثم يل�وذ بالهرب، ليتحول 
فيم�ا بع�د إىل مثل ترضبه ش�خصية 
فرع�ون )غس�ان ماردين�ي( تاج�ر 
الح�رب الذي جاء كتورية لش�خصية 
)بوزو( ف النص األصيل. وهو الس�يد 
املغ�رق ف س�اديته وتعالي�ه، وال�ذي 
يجر عبداً بحب�ل موثوق من رقبته ف 
رائع�ة بيكيت، بينم�ا يظهر ف عرض 

»انتظار« كلص ونشال حقائب.
ف  يظه�ر  ال�ذي  الصب�ي  ش�خصية 
نهاي�ة الن�ص األصيل ليخ�ب كالً من 

الس�يد  ب�أن  أس�رتاغون وفالديم�ري 
غودو لن يأتي هذا اليوم، وأنه سيأتي 
حتم�اً ف الغ�د، عوض عنه�ا لبابيدي 
بش�خصية الفتاة املجهولة )أليس�ار 
كرادو(، الش�خصية غ�ري املرئية من 
بقية الش�خصيات، والتي ترتك غصناً 
أخرض عىل غصون الش�جرة اليابسة 
ف نهاي�ة العرض، كداللة ربما إىل أمل 
بالخ�الص مهما طالت الغمة واش�تد 
الكرب. إحال�ة تبدو عادية بالنس�بة 
ملقول�ة النص األص�يل، ورؤية بيكيت 
العدمي�ة للق�در والحي�اة والوج�ود، 
منه�ا.  اإلنس�اني  الكائ�ن  وموق�ع 
فالنهاي�ة املفتوح�ة ف ن�ص بيكي�ت 
ظل�ت أكث�ر ق�وًة م�ن النهاي�ة التي 
اقرتحها العرض الس�وري بعقد قران 
كل م�ن آدم وفل�ك، وه�روب فرعون 
�رس وحذاء  بالحقائ�ب وطرح�ة العرُ

أيوب )أسرتاغون(.

محمد عبد الرحيم
عن ه�ذه اللحظ�ات وصاحبتها يأت�ي معرض 
)لق�اء( للفنانة املرية غادة مبارك، الذي أقيم 

مؤخراً ف قاعة الباب، ف دار األوبرا ف القاهرة.
تتوات�ر اس�ماء اللوح�ات كم�ا اخت�ارت له�ا 
صاحبتها، لتش�كل حالة ممتدة من ذكريات ال 
بهجة أو س�عيدة، بخالف  تري�د إال أن تك�ون مرُ
وقعه�ا الحقيق�ي، وحالة اس�تعادتها الدائمة. 
نجد ذلك من أسماء اللوحات.. »كرنفال، زفاف، 
رق�ص، رحل�ة، حياة، بهج�ة، لق�اء« وغريها. 
هذه األس�ماء توح�ي بحالة من الس�عادة بني 
الش�خوص، يؤكده�ا التكوي�ن والعالق�ة ب�ني 
األجس�اد والفراغ ف اللوحة من ناحية، واأللوان 
من ناحية أخرى. أغلب اللوحات تحمل س�مات 
العدي�د م�ن الش�خوص، بخالف لوح�ة )لقاء( 
التي يحمل اس�مها املعرض، وبالطبع تأتي من 
خ�الل رج�ل وام�رأة، ولوحتي زف�اف ورحمة، 
فاألغل�ب ينتمي لس�مة احتفالي�ة � بما كان � 
وربم�ا لم ت�زل هذه الحال�ة هي املس�يطرة أو 
تريد له�ا صاحبتها الس�يطرة، بخالف لوحات 

الوح�دة املذكورة، التي من املمك�ن أن يحددها 
موضوعه�ا، لكنه�ا تحتمل وجود ش�خصيات 
أخ�رى، وكأنه ش�كل م�ن أش�كال التحايل، أو 
محاول�ة لتأجيل الحقيقي واملرج�و من الحالة 
العام�ة للوح�ات، ه�ذا مج�رد تأويل بس�يط، 

وللمتلقي الحق ف ذلك.
لك�ن .. م�اذا ع�ن تكوينات هذه األجس�اد؟ لم 
تستس�لم الفنانة إىل تكوينات برية معهودة 
سَتهلَكة، لكنها خطت خطوة مدروسة نحو  ومرُ
التجريد، وشابهت ما بني التكوينات الصخرية 

واألحجار، لتتمث�ل الش�خوص وحاالتها، وهو 
أس�لوب يرُحسب لها، سواء عىل مستوى الِحرفة 
أو الداللة. فقد يب�دو األمر من بعيد مجرد لعب 
عىل مس�توى التقنية، لكنه ف األساس يتخطى 
ذل�ك إىل مس�توى الدالل�ة � وهو األه�م � بداية 
م�ن التوحد م�ع الطبيع�ة ف أقىس أش�كالها � 
الصخ�ور � وص�والً إىل تحوراته�ا، والتواص�ل 
م�ن خاللها إىل ح�االت إنس�انية تملؤها بهجة 
س�تعارة من تجارب وحي�وات باهتة، تخىش  مرُ
صاحبته�ا من فقدانها. هناك قس�وة هش�ة ف 
اس�تدعاء هذه الحاالت، قس�وة النهايات، التي 
يتم التحايل عليها باس�تمرار، سواء ف الصخب 
االحتف�ايل املزم�ن، أو األل�وان املرُبهج�ة، إال أن 
الحال�ة الحقيقية تتكش�ف ف اللوحات وحيدة 
الش�خصية، أو الت�ي تجم�ع ش�خصني � رجال 
وامرأة � حيث تتباعد بينهما املسافات، وقد تتم 
االس�تعانة بمخلوقات أخرى تش�غل التكوين/
الكادر كقط يس�تلقي، أو تكوين يرُشبه شجرة 
الصّبار.. لقاء يمكن أن يرُس�تدعى من مقبة أو 

بمعنى أدق من الذاكرة.

معرض »لقاء« لغادة مبارك.. حياة اللحظات اإلنسانية

قد تمتد لحظة ما إلى 
زمن ال ينتهي، وتصبح 

الذكرى هي النغمة 
المسيطرة، مهما تغيرت 

مالمح أصحابها، وأصبحت 
غريبة عنهم، إال أن ارتضاء 

الخلود لبعض من هذه 
اللحظات، هو ما يمنح 

التجربة اإلنسانية قيمتها، 
حتى لو انحصرت في مجرد 
ذكريات متفرقة، ال يمكن 

صياغتها واختالق سياق 
لها إال من خالل الفن. 

,,

,,

كر«  أنسنة الحياة في »مهرجان حبَّات السُّ
         يرى الناقد مروان ياسين أن الشاعر حسن 

كر«  عبد الحميد في مجموعته »مهرجان حبَّات السُّ
الشعرية سعى الى  أنسنة الحياة منذ أن بدأ 
مغامرته في الكتابة الشعرية في سبعينيات 

القرن الماضي.
وقال ياسين في قراءة نقدية خص بها )المراقب 

العراقي(:

,,

املراقب العراقي/ املحرر الثقاف...
 إن نص�وص املجموع�ة الش�عرية »مهرج�ان حبَّات 
ف  ماش�كي  دار  ع�ن   2020 ع�ام  �كر«الصادرة  السُّ
املوص�ل، تفرض علين�ا أن نتأمل مرة أخ�رى طبيعة 
العالق�ة القائمة بني الش�كل واملضم�ون، مع أن هذه 
العالق�ة لم تغ�ب عن قائم�ة املوضوع�ات املدرجة ف 
حلق�ات النق�اش، التي يخوضه�ا املبدع�ون والنقاد 
واملثقفون، وف س�ياق ه�ذا النقاش ال�ذي ما أن نجد 
درج�ة حرارت�ه تنخف�ض، فإذا به�ا تع�ود إىل درجة 
الغليان، وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن ملفهومي الشكل 
واملضم�ون جوانب مختلفة من حي�ث التناول، إالّ أن 
القضي�ة األهم ف إش�كالية هذه العالق�ة، تكمن ف أن 
الحدي�ث عن املضمون من غري املمك�ن أن يمر إالَّ من 
خالل الش�كل، وهذا ما بدا واضح�ا ف هذه املجموعة 
الش�عرية، فقد عكس البناء الش�كيل رس�الة الشاعر 
عبد الحميد ف الحياة، ورؤيته الفنية ف تحديد عالقته 
بمفهوم الش�عر، ألن الشكل ما هو إال مضمون تحول 
إىل يشء حس�ب الناقد فيساريون بيلينسكي)10811 

.) 1848 –
وأض�اف : إذا ما اتجهت بوصلة الحديث نحو الش�عر 
العربي، فإننا س�نجد مفهوم الشكل كان املهيمن عىل 
مس�ار الرتاث الش�عري العربي، منذ ما قبل اإلسالم، 
فالقصي�دة كان�ت مرهون�ة ف حضوره�ا ووجودها 
بوج�ود الش�كل، وبغياب�ه يغي�ب الش�عر، وكان ذلك 
معي�ارا أساس�يا لطامل�ا كرس�ته الذائق�ة الش�عرية 

العربي�ة بمنظومتها التقليدية، وم�ن هنا يتجىل عىل 
م�ّر األزمنة توق عديد الش�عراء إىل االش�تغال الفني، 
بعيدا عن اش�رتاطات العمود الش�عري، بعد أن تحول 
إىل حاجز ثقيل يمنع الش�عر م�ن التحليق عاليا وبكل 
االتجاه�ات، للتعب�ري ع�ن املضام�ني الت�ي تتبدى ف 
ذات الش�اعر، بينم�ا هو يواجه عواص�ف الزمن الذي 
يعيش فيه، وحس�ن عبد الحمي�د منذ أن بدأ مغامرته 
ف الكتابة الشعرية ف س�بعينيات القرن املاض، كان 
هاجس�ه أن يكتش�ف خصوصيت�ه ف ش�كل الن�ص 
الذي ينج�زه، وكان مرا عىل أن يك�ون مختلفا عن 
غ�ريه، ومتج�اوزا مل�ا س�بق أن أنج�زه ف كل تجربة 
ش�عرية جديدة كان قد أقدم عليه�ا، رغم أنه لم يكن 
غزير اإلنتاج مقارنة بمجايليه ش�عراء الس�بعينيات، 
ألن الصحاف�ة كانت قد أخذت من�ه الكثري من الجهد 

والوقت عىل حساب الوقت املكرس لكتابة الشعر.
وتاب�ع :يحيلن�ا مجم�وع النص�وص ال�واردة ف هذه 
املجموعة إىل بعض مما شهده الشعر العربي الحديث 
من تح�والت جذرية عىل مس�توى الش�كل، حيث بدا 
فيه�ا عب�د الحمي�د منقطعا ع�ن املوروث الش�عري 
العربي، وهذا االفرتاق ف ش�كل الكتابة أدى بالنتيجة 
إىل إشكاليات ف التوصيف النقدي، ألن النصوص تخلو 
تماما من القافية والوزن الخلييل، بالتايل سنقف أمام 
صيغة شعرية يتس�م بناؤها الفني بالقر واإليجاز 

والكثافة، إضافة إىل املفارقة.
أمس أغلقت الباب

عىل الليل
وأغريته بالقصائد

دقَّ الصبح علينا الباب
يريد ثمن املبيت!

الش�اعر  بني�ة ش�عرية يصوغه�ا  أم�ام  إذن نح�ن 
بمفردات قليلة جدا، لكنها معبأة بمستويات مرتاكبة 

م�ن الدالالت، بالت�ايل فهي تقودن�ا إىل أن نفتح نافذة 
مختلف�ة ف رؤية الش�عر الذي يؤنس�ن الحي�اة، علّنا 
نمس�ك بتعددي�ة ما يحيله النص م�ن أفكار تعب عن 
توظيف الطاقة الش�عرية، ف اس�تيعاب واس�تظهار 
الخ�بة اإلنس�انية املرتاكمة، جراء تواصل�ه وتفاعله 
م�ع تفاصيل الحياة، ربما تب�دو للوهلة األوىل تركيبة 
الجملة الش�عرية من حيث الدالالت بسيطة، العتماد 
الش�اعر ع�ىل رهانات لغوي�ة ال تنج�رف ف تعالقات 
معقدة، إالَّ أن مسار القراءة، إذا ما اعتمد اسرتاتيجية 
التأمل الستيعاب دينامية األضداد واملفارقات الذكية، 
س�يحيلنا إىل لحظة من الوع�ي، تتجىل أمامها طبيعة 
املنح�ى الش�عري ال�ذي يتمثل�ه الش�اعر ف مجم�ل 
نصوص�ه، بما تتعبأ به من محم�والت وجدانية تبدو 

طاغية عىل شكالنية النصوص.
»أراد القمر أن يلعب
فخرج من بيت الليل

حافيا…
ولم يستطع العودة

ف النهار
وأوضح :تحيلنا ش�اعرية حس�ن عبد الحميد ف هذه 
التجرب�ة الخاص�ة ف س�ياق اش�تغاله الش�عري، إىل 
أن نبح�ث ع�ن معنى الكتاب�ة الش�عرية، ألن ما جاء 
ف س�ياق التص�ورات الت�ي طرحها لتش�ييد اإلحاالت 
مل وتش�كالتها املنفتحة عىل  التأويلي�ة ف تراكيب الجرُ
كل ما له صل�ة بالحياة اإلنس�انية والطبيعة، تقودنا 

إىل اس�تبعاد الص�ورة النمطي�ة للمقول�ة الش�عرية، 
لي�س ف نموذجها الكالس�يكي، بل يتع�دى ذلك إىل ما 
ينضبط ضمن تأطري ش�عر التفعيلة أيضا، وصوال إىل 
قصي�دة النثر، فقد خلت جمي�ع النصوص من األبعاد 
التي تطرحها هذه النماذج، وقد تكون ف ما هي عليه 
م�ن كثافة لغوية واختزال ف الدالالت أقرب إىل قصيدة 
الهايك�و، لكنها بعي�دة عنها من حيث ع�دم التزامها 

باشرتاطها التقنية ف البناء.
الفيل البدين

ّظن الناّي
عودا نحيفا

وحني نفخ فيه
فّر من فرط الدهشة

والخوف
وخت�م : نح�ن أمام تجرب�ة خاضها عب�د الحميد بعد 
مشوار طويل من االشتغال ف عالم الكتابة، بمعنى أن 
مجيئها بهذا التش�كيل االختزايل من حيث اللغة، وبما 
تظهره من اس�رتاتيجية قائمة عىل اكتشاف الشعر ف 
مناطق ال تبدو للوهلة األوىل أن لها أي صلة بالش�عر، 
تحيلنا إىل اكتش�اف فاعلية االنفتاح املعرف لديه، إزاء 
املف�ردات التي يتعامل معها ف محيطه اإلنس�اني، إىل 
الح�د الذي يقتيض منه تفكيك عالقت�ه بها، والذهاب 
برهانه التأميل إىل بناء س�ريورة لغوية جديدة، تتجذر 
دالالتها من اآلفاق التي يمنحها الشعر عندما يالمس 

األشياء.

يٌد وحدها بفأس وحيدة

الفأس الحجرية

مطمورة ف نسيان الرمل

ف القديم من صحراء الذاكرة

ليست أكثر من أثر بعيد

مني مجهول

مكنوز بالذاكرة

مشحون بذخرية املاض السحيق

ليس أكثر من حجر قديم

ماذا سيفعل حجر ف قبه العميق.

٭ ٭ ٭

الفأس الحجرية

معثوراً عليها

بوصفها األثر القديم املطلوب للقراءة

قراءة املاض ف نهايته

َم�ن صنع هذه الفأس الحجرية

َم�ن حازها

وَم�ن قتل بها َم�ن

وأين نهايته.

أسئلة الحاض عىل املاض

غري أن الفأس الحجرية

تظل حجرا تحت درس األثر.

٭ ٭ ٭

لكن

ما إن تضع الفأس عىل الطاولة

ف املتناول

فإن املاض يكف عن ذلك

وتصبح الفأس الحجرية

فأسا ف اليد،

وكل يد هي ثقافة الحضارة والسلوك.

٭ ٭ ٭

ماذا تفعل يد وحيدة

بفأس حجرية.. وحدها.
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»مدينة المياه« في ميسان مهددة بالجفاف !
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 ١٨٥٨ - الملكة فكتوريا تصدر أمراً بنقل حكم الهند من يد شركة الهند الشرقية البريطانية إلى يد حكومتها.
 ١٩٤٠ - األلمان يعلنون انتصارهم على المملكة المتحدة خالل الحرب العالمية الثانية.

 ١٩٥٦ – مصر تقطع عالقاتها الدبلوماسية مع إنجلترا وفرنسا إثر العدوان الثالثي كما أعلنت إلغاء اتفاقية الجالء 
الموقعة عام ١٩٥٤.

 ١٩٨٤ - اغتيال رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي.
 ١٩٩٢ - الفاتيكان يتراجع عن موقفه بإدانة جاليليو جاليلي الذي أكد دوران األرض حول الشمس.

من ذاكرة االيام

31
تشرين االول

الفالحية مدينة ريفية تعاني اإلهمال 

يقول الكاتب واالعالمي باس�م الشيخ 
عيل من س�كنة امليمونة إن�ه »يف العام 
١٩٥٤ قامت الحكوم�ة املحلية يف لواء 
العم�ارة آن�ذاك بنق�ل موق�ع الناحية 
للموق�ع الح�ايل وه�ي أرض زراعي�ة 
تابعة للش�يخ س�لمان وأوالده وكانت 
الحنطة والشعري،  مخصصة ملحصويل 
وكان�ت ه�ذه األرض ت�روى بمضخة 
زراعي�ة تق�ع ع�ى حافة نه�ر البترية 
املتفرع�ة من نه�ر دجلة امل�ار بمركز 
القض�اء الحايل باتجاه ناحية الس�الم 
ثم يصب بااله�وار الجنوبي�ة الغربية 
ملحافظة ميس�ان املحاذي�ة مع حدود 

محافظتي ذي قار والبرصة«. 
م�ن جانب�ه أوض�ح املهن�دس وس�ام 
الربيع�ي أن »مناطق امليمونة تقس�م 
اىل ثالثة اقس�ام رئيسية؛ نتيجة مرور 
نهرين رئيسني يتفرعان من نهر دجلة 
هم�ا: العري�ض، والبترية، وكل قس�م 
يحت�وي الكثري م�ن املناط�ق والقرى 
مث�ل: اي�ر نه�ر البترية يض�م، قرى 
الط�ر، االبيج�ع، ام ع�ني، الحراك�ة، 
الع�رات،  س�بع،  اب�و  الش�امخية، 
العَك�ب، َكرميل، الس�ليمية، املرعة، 
ب�اب  الحريج�ة،  َكريزي�ة،  الرع�اش، 
اب�و  جناي�ز،  اب�و  عذيف�ة،  اله�وى، 
خط�ارات، ام َكعي�دة ام�ا ايم�ن نهر 
العريض فيضم اب�و َكرة، الجفجافة، 
الريشانية، الحنظلية ومناطق الهدام: 
بري�دة، الش�طرة، النارصي�ة، العدلة، 

ام دع�وى، الع�ودة، ام مش�احيف، ام 
املناط�ق  ام�ا  والرفاش�ية،  مطابي�ج 
املحصورة بني العري�ض والبترية هي: 
العيثة، الطلع�ة، الش�ذيرية، اللكاكة، 
دراب�ي،  اب�و  الفهادي�ة،  الكريج�ي، 

املصفاة، ام طفرة وام مطاية«.
الكاتب باسم صبار االزيرجاوي كشف 
بدوره عن اصل اس�م قض�اء امليمونة، 
قائ�اًل: »كانت هناك مضخة للماء تدار 
م�ن عائلة متكونة م�ن زوج  وزوجته 
وحس�ب املعلومات التاريخي�ة فإنهم 
من س�كنة قرية گرميل التي أسس�ت 
عى اس�م جنرال عثماني يف عرينات 
القرن املايض، وهذان الش�خصان كانا 
مؤمن�ني ومتعلقني بالعب�ادة والصالة 
ومس�اعدة اآلخرين، وكانت املراة أكثر 
عمال وعرف�ت لدى أصح�اب البضائع 
التجاري�ة من الذين يقصدون أس�واق 
بواس�طة  العم�ارة  ل�واء  يف  الجمل�ة 
وس�ائط نهرية بس�يطة والت�ي كانت 
تسمى بالعانية، والطبگة، أو السفينة 
أو املش�احيف الكب�رية، وكانت تس�ري 
بواسطة أدوات يدوية لعدد من العمال 
يف مسرية الذهاب و اإلياب، وعند العودة 
يخت�ارون محطة االس�راحة وقضاء 
ليلتهم، بعيدا عن عيون قاطعي الطرق 
وال�راق وحفاظ�ا ع�ى بضاعته�م 
وأمواله�م الت�ي يودعونها عن�د املرأة، 
فأم�ر صاحب البضاع�ة أو التاجر من 
رجاالته التوقف واالسراحة عند املراة 

)املؤمنة( اي الس�يدة املتدينة، املؤمنة، 
الورع�ة، األمين�ة، حتى ش�اع صيتها 
ب�ني األه�ايل وس�كان املنطق�ة به�ذا 
االس�م وهو ين�ادون أحدهم اآلخر أين 
س�تمكثون، أين ذاهبون، أين سيكون 
مح�ط رحاله�م، يجيبهم اآلخ�ر، إننا 
س�نحط رحالنا عند )املؤمنة( وبمرور 
الوق�ت ت�م تس�مية الناحي�ة بأس�م 

امليمونة نسبة لتلك املراة، املؤمنة«.
وأضاف أنه »تم تحويل  ناحية امليمونة 
اىل قض�اء يف عام ١٩٦٠، واس�تحداثها 
تحت اس�م )قضاء امليمون�ة( يقطنها 
حالي�ا ٦٥ ال�ف نس�مة من الس�كان، 
وتض�م الكثري م�ن العش�ائر العراقية 
ويعتم�دون يف معيش�تهم ع�ى زراعة 
محاصيل الحنطة والش�عري والش�لب 
األبق�ار  وتربي�ة  األس�ماك  وصي�د 
والجاموس واملوايش، لكن هذه املدينة 
عان�ت الويالت والدمار جراء سياس�ة 
النظ�ام الس�ابق، خصوصا م�ن قرار 
تجفي�ف االه�وار مم�ا ح�دا بس�كان 

املناط�ق الريفية اىل الهجرة ملحافظات 
وكرب�الء  والنج�ف  والب�رصة  بغ�داد 

ومدينة العمارة«.
منجم�ا  تع�ّد  »امليمون�ة  أن  وتاب�ع 
لعرات من املبدعني يف مجال الثقافة 
واألدب والفن�ون والرياض�ة والعلوم، 
وشهدت خالل السنوات األخرية تشييد 
مب�ان عمراني�ة أبرزها مرك�ز األورام 
ش�مال مدخ�ل املدينة الش�مايل والذي 
أصب�ح مهما حي�ث يس�تقبل مرضاه 
والوس�ط  الش�مال  محافظ�ات  م�ن 
وخصوصا م�ن مدين�ة املوصل، حيث 
أثب�ت أه�ايل امليمونة معدنه�م الكريم 
واصال�ة انتمائهم له�ذا الوطن وبعثوا 
برس�الة لآلخرين من الذي�ن يتصدون 
باملاء العكر ويلح�ون بعودة الطائفية 
املقيتة، أن العراقي�ني يتجمعون تحت 
مائدة واح�دة َبروح واح�دة، تدفعهم 
عقيدته�م باالنتماء له�ذا الوطن وهذا 
الش�عب الواح�د، وه�ذا العم�ل جع�ل 
من م�رىض محافظة نين�وى وذويهم 

ينعمون بالراحة واالرتياح، األمر الذي 
خف�ف م�ن معاناتهم يف الس�فر وعند 
تلق�ى الجرع�ات الطبي�ة م�ن املركز، 
فض�ال ع�ن إنش�اء ملع�ب امليمون�ة 
األوملبي الذي يسع أللفي متفرج، حيث 
ش�هد إجراء مباري�ات عديدة من فرق 
الدوري املمت�از العراقي، واس�تحداث 
أحي�اء جدي�دة بالقض�اء مث�ل الغدير 
والس�الم والرطة والش�هداء، ولكن 
يبقى أهايل القضاء يطالبون بتحسني 
الواقع الخدمي بشكل يتناسب وحجم 
التضحي�ات واملأيس الت�ي تعرضوا لها 
خالل الزمن امل�ايض يف ظل الحكومات 
توزي�ع  يف  وسياس�اتها  املتعاقب�ة، 
الثروات واملشاريع الخدمية يف مختلف 
واالقتصادي�ة  الزراعي�ة  القطاع�ات 
والصحية والربوية يف الطر، االبيجع، 
ام عني، الحراكة، الشامخية، ابو سبع، 
الع�رات، العَكب، َكرميل، الس�ليمية، 
الحريجة،  َكريزية،  الرعاش،  املرعة، 
ب�اب اله�وى، عذيفة، اب�و جنايز، ابو 

خط�ارات، ام َكعي�دة، وتوف�ري العمل 
للمئات من العاطلني.

 2٠٠3 ع�ام  من�ذ  الع�راق  ويخ�وض 
حرباً مغاي�رة يف التكتي�ك واملضمون، 
ويب�دو م�ن مالمحه�ا أنه�ا س�تكون 
طويلة األمد، وه�ذه الحرب هي حرب 
املياه من خ�الل االنخفاض يف معدالت 
إي�رادات نهري دجلة والف�رات بحوايل 
٥٠% ع�ن معدالته�ا الطبيعي�ة خ�الل 
األع�وام املاضي�ة، ليتس�بب انخفاض 
ملي�ار ل�ر مكعب م�ن املي�اه بخروج 
2٦٠ أل�ف دونم م�ن األرايض الزراعية 
املنتج�ة ع�ن الخدم�ة، وبذل�ك تخر 
املحافظ�ات العراقي�ة أمنه�ا الغذائي 
امللي�ارات  آالف  خس�ارة  خ�الل  م�ن 
املكعبة .محافظ�ات عديدة منها دياىل 
أعلنت عن تجريف مس�احات شاسعة 
م�ن أراضيه�ا الزراعية، ب�ل إن معظم 
بس�اتينها تحت الخطر بس�بب شحة 
املياه، ما تس�بب بنق�ص كبري يف إنتاج 
الع�راق، واالم�ر لم يقترص ع�ى ذلك، 

فالعراق خر مليوني طن من الحنطة 
والشعري بسبب قلة املياه.

الدبلوماسية العراقية فشلت يف إجبار 
تركي�ا عى خ�وض مفاوض�ات عادلة 
مع العراق , وحت�ى الحكومة الحالية 
ل�م ُتِع�ْر أهمي�ة ملل�ف املي�اه بس�بب 
سياس�ة الكاظم�ي والق�روض الت�ي 
حصل عليها من أنقرة مقابل السكوت 
عن ملف املياه واحتالل أراٍض يف شمال 
العراق ,أما الس�دود الت�ي بنتها تركيا 
فهي دليل عى اس�تهتارها بالحكومة 
العراقي�ة , الت�ي ل�م تكل�ف نفس�ها 
الفعال�ة  الح�رب  أدوات  باس�تخدام 
الت�ي تمتلكها وهي املل�ف االقتصادي 
واالستثمارات الركية يف العراق وحجم 
التب�ادل التجاري ما ب�ني البلدين الذي 

تجاوز ال� 2٠ مليار دوالر.
كما دعت لجنة الزراعة واملياه واالهوار 
النيابي�ة إىل رضورة اتخ�اذ الخطوات 
الفاعل�ة لضم�ان اس�تمرار االكتف�اء 

الذاتي من املنتجات الزراعية.

،،
تعد مدينة الميمونة من حيث المساحة وعدد سكانها 
ثالث مدينة بعد العمارة والمجر الكبير، في محافظة 

ميسان، تأسست الميمونة عام ١٩٥٠ في منطقة الطبر 
الواقعة على نهر الطبر الذي يبعد عن موقعها الجغرافي 

الحالي 6 كم. وكانت الميمونة سابقا ناحية تسمى )أم 
عين العتيجة( اي القديمة وترجع للمجر الكبير وهو 

المقصود قضاء المجر الحالي. وكانت الناحية تضم 
مبانَي لمدير الناحية والشرطة وكتاب العرائض والبلدية 
وغيرها، وكان أول مدير ناحية هو الشيخ سلمان المنشد 

شيخ قبيلة ازيرج آنذاك وهو والد المرحوم
 الشيخ فالح السلمان. 

تأسست ناحية الفالحية العام 
١٩٦١ وه�ي تتب�ع اىل قض�اء 
واس�ط  محافظ�ة  يف  الك�وت 
بع�د أن كان�ت مجموع�ة من 
القرى ت�زرع أراضيها الخصبة 
بأن�واع الخ�راوات والفواكه 
مس�تفيدة م�ن موقعه�ا قرب 
نه�ر دجلة..ولكنها بعد س�تة 
عق�ود ما زال�ت تعاني من قلة 
التي تجعلها تتشبث  الخدمات 
بواقعه�ا الريفي الس�ابق عى 
الرغم من انتشار املدارس فيها 
اىل  ،إضافة  الحكومية  والدوائر 
املراكز الصحي�ة والتجارية ،إذ 
يعاني أه�ايل منطقة الفالحية 
م�ن برك املي�اه اآلس�نة نتيجة 
طفح املجاري وانتشار القصب 
خصب�ة  بيئ�ة  يش�كل  ال�ذي 
والح�رات  األوبئ�ة  النتش�ار 

والحيوانات الضارة.
املواط�ن  يق�ول  ذل�ك  وف�ق 
محمد جميل: »إننا من س�كنة 
منطق�ة الفالحية منذ عرات 
الس�نني ، إال أننا نعاني وبشدة 
س�ائبة  كالب  وج�ود  بس�بب 
ح�رات  وج�ود  ع�ن  فض�اًل 
بأم�راض  تس�ببت  ض�ارة 
وانتش�ار أوبئ�ة خطرية«.أم�ا 
املواطن عيل الواس�طي فناشد 
»ردم  الحكومي�ة  الجه�ات 
هذه املس�تنقعات ألنها تسبب 
للمواطن�ني«،  كب�رية  معان�اة 

مشرياً اىل أن »املعاناة تفاقمت 
ه�ذه  يف  طف�ل  وف�اة  بع�د 

املستنقعات«.
وضم املركز الصحي يف منطقة 
الفالحي�ة صوت�ه اىل مطال�ب 
الس�كان يف الفالحي�ة ، وق�ال 
مع�اون مدير املرك�ز  الصحي 
يف الفالحية عادل الزركاني: إن 
»معاناة املركز الصحي وطلبة 
م�دارس املنطق�ة ت�زداد م�ع 
موس�م الش�تاء حيث األمطار 
املستنقعات«،مؤكد  ومزيد من 
أن »ادارة املركز ناش�دت مراراً 
املعنية ،ولكن  الجهات  وتكراراً 
من دون ج�دوى وال وجود من 

مجيب للمناشدات ».
دائ�رة البيئة يف قض�اء الكوت 
له�ا رأي آخ�ر، فمدي�ر الدائرة 
صاحب محم�د قال إن »الفرق 
امليدانية اطلعت عى تلك املواقع 
يف الفرات الس�ابقة وارس�لت 
ع�دة كتب رس�مية اىل الجهات 
املش�كلة  أن  إال  العالق�ة  ذات 
التخصيص�ات  قل�ة  يف  كان�ت 
املالي�ة« .وأض�اف أن »العم�ل 
يج�ب أن يكون بس�حب املياه 
م�ن املج�اري ودف�ن القص�ب 
وب�رك املي�اه وتنظي�م املنطقة 
مس�ؤولية  م�ن  األم�ر  وه�ذا 

الحكومة املحلية«.
أما نائب محافظ واسط رشيد 
البديري فقد أكد أن »الحكومة 

املحلية وضعت خطة مشاريع 
متكاملة ومتعددة ومنها الخط 
الناق�ل الذي ينقل املياه الثقيلة 
وكذل�ك وحدة املعالج�ة تعالج 
املي�اه الثقيل�ة وه�ذا املروع 
الفالحي�ة  مناط�ق  يش�مل 
وح�ي  والسياس�يني  واألن�وار 
الحوراء وهو بتكلفة ١٦ مليار 
دينار«،  مشرياً اىل أن »املروع 
يف مراح�ل متقدم�ة ووصل�ت 

نسبة االنجاز اىل 32 % ».
وأض�اف أن »منطقة الفالحية 
ش�ملت بش�بكة املج�اري من 
تنمي�ة  تخصيص�ات  ضم�ن 
األقاليم ومدة العمل فيها ٩٠٠ 
ي�وم وبتكلفة 2٦ ملي�ار دينار 
وأن مروع�ًا ضخماً تنتظرها 
منطق�ة الفالحية وهو محطة 
الثقيل�ة بمبلغ  املي�اه  معالجة 
٥٠ ملي�ار دين�ار وه�و اآلن يف 

طور اإلحالة«.
من جانبه قال مدير املش�اريع 
يف محافظ�ة واس�ط املهندس 
محمد غدي�ر إن »العمل يجري 
حالياً بانش�اء ثالث�ة محطات 
وأن  الثقيل�ة  املي�اه  لرف�ع 
الحكومة املحلية بارشت يف هذا 
امل�روع بداي�ة تم�وز املايض 
وأحالت�ه اىل إح�دى ال�ركات 
العراقية ونسبة االنجاز وصلت 
اىل ١٠% تقريباً والعمل مستمر 

يف هذا املروع«.
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احتجاج على مخالفة عقود شراء وحدات سكنية في المثنى

املراقب العراقي/ متابعة...
نظم عدد من املواطنني يف محافظة املثنى 
أمس السبت وقفة احتجاجية أمام مبنى 
إحدى الرشكات االس�تثمارية التي تقوم 
ببناء مجمع س�كني، احتجاجا عىل عدم 
الت�زام تل�ك الرشك�ة ببنود العق�د ورفع 

قيم�ة الوحدة الس�كنية م�ن 95 مليون 
دينار  إىل 110 ماليني، حسب قولهم.

وقال�وا للمرب�د إن الرشك�ة خالفت بنود 
العق�د املوقع بني الطرف�ني، كما خالفت 
قان�ون اإلس�تثمار رقم 13 لس�نة 2006 
املعدل الذي منع املستثمر من املضاربة يف 

قيمة العارض.
ودع�وا الجه�ات املعني�ة ومنه�ا هيئ�ة 
االس�تثمار إىل التدخل ومن�ع الرشكة من 
التالع�ب عىل ح�د تعبريهم، فيم�ا أكدوا 
أنه�م س�يلجأون إىل القض�اء يف ح�ال لم 

ترتاجع الرشكة عن قراراها.

بعد أن اتخذت وزارة التربية قرار بدء الدوام الحضوري ألربعة أيام في األسبوع بمعزل عن موافقة وأخذ رأي وزارة الصحة التي حذرت 
من الموجة الرابعة لفيروس كورونا نتيجة التحورات الجينية للفيروس ، يرى طبيب وعضو مجلس سابق أن يكون الدوام للفصل 

الدراسي األول للعام القادم بمعدل 3 أيام أسبوعيا بشكل حضوري و3 أيام دراسة بشكل إلكتروني.

العقود الزراعية الوهمية ... متى تنتهي ؟

املراقب العراقي/ متابعة...
و طالب النائب السابق الدكتور جواد 
املوس�وي بتقليص الدوام الحضوري 
للطلبة يف املدارس اىل 3 أيام أسبوعياً، 
وإكمال التعليم يف باقي أيام األسبوع 

بشكل إلكرتوني.
وأوض�ح املوس�وي ان وزارة الرتبية 
اتخذت ق�رار بدء ال�دوام الحضوري 
ألربعة أي�ام يف األس�بوع بمعزل عن 
موافق�ة وأخ�ذ رأي وزارة الصح�ة، 
ال�وزارة »غ�ري  أن ق�رار  اىل  مش�رياً 
صحي�ح وغري علم�ي«، وكان األجدر 
ب�وزارة الرتبي�ة أخذ مش�ورة خرباء 
وزارة الصحة بهذا الخصوص السيما 
بوجود توقعات بتعرض العراق خالل 
األش�هر القليلة املقبل�ة ملوجة رابعة 

من جائحة كورونا، بحسب تعبريه.
وأكد النائب السابق أنه »من األفضل 
واألحوط علمياً، ع�ىل اقل تقدير، ان 
يكون ال�دوام للفصل ال�درايس األول 
للعام القادم بمعدل 3 أيام اس�بوعياً 
بش�كل حض�وري و3 أي�ام دراس�ة 

بشكل الكرتوني«.
 املوس�وي دعا ألن ال تتجاوز نس�بة 
تواجد الطلب�ة داخل امل�دارس %50، 
م�ا يقل�ل نس�ب اإلصاب�ات وتواجد 
الطلبة داخل الصف الدرايس الواحد، 
وسيعزز ويس�هل االلتزام بتعليمات 
الوقاية الصحية والتباعد الشخيص، 
ويزيد من قدرة الطلبة عىل استيعاب 
أي�ام  وتنظي�م  الدراس�ية  مواده�م 

دوامهم، عىل حد قوله.
وكان�ت هيئة ال�رأي يف وزارة الرتبية 
ق�د أعلن�ت، يف وق�ت س�ابق، موعد 

انطالق العام الدرايس الجديد يف األول 
من شهر ترشين الثاني لعام 2021، 
س�يكون  الطلب�ة  دوام  ان  مبين�ة 

حضورياً ألربعة أيام يف األسبوع.
وجاءت دعوة املوسوي بالتزامن من 
تخوفات كشفت عنها وزارة الصحة 
العراقية من اجتياح موجة رابعة من 

فريوس كورونا للعراق.
وح�ذرت وزارة الصح�ة م�ن املوجة 
نتيج�ة  كورون�ا  لف�ريوس  الرابع�ة 
التح�ورات الجينية للفريوس، مهيبًة 
باملواطن�ني بالتوجه الف�وري ملراكز 

اللقاح للتطعيم. 
اس�تبعادها  ع�دم  ال�وزارة  وأك�دت 
حدوث موجة رابعة نتيجة التحورات 
الجينية يف الفريوس إضافة اىل وجود 
عوام�ل مس�اعدة لتده�ور الوض�ع 
الوبائ�ي يف العراق نتيجة لعدم التزام 
الوقائي�ة،  باإلج�راءات  املواطن�ني 
وكث�رة التجمع�ات البرشية بش�تى 
أنواعه�ا، كذل�ك عدم تحقيق نس�ب 
عالي�ة من تلقي�ح املواطنني ما ينبئ 
بحدوث ارتف�اع باإلصابات والتي قد 
تكون قاس�ية ته�دد النظام الصحي 

يف البالد.
وأث�ار ق�رار اتخذت�ه وزارة الرتبي�ة 
العراقي�ة، بجع�ل ال�دوام حضوري�اً 
الع�ام  خ�الل  امل�دارس،  عم�وم  يف 
ال�درايس املقبل، مخ�اوف من تفيش 
وباء كورونا بش�كل أوس�ع مما هو 
عليه اآلن، وال س�يما م�ع التحذيرات 
وزارة  تطلقه�ا  الت�ي  واملخ�اوف 
النظ�ام  أن  تؤك�د  والت�ي  الصح�ة، 

الصحي عىل وشك االنهيار.

ق�رار وزارة الرتبي�ة ال يب�دو مقنعاً 
ملس�ؤولني يف وزارة الصح�ة، الذي�ن 
أك�دوا أن الوض�ع الح�ايل للوب�اء ال 
يس�اعد ع�ىل الب�دء بالع�ام الدرايس 
الجدي�د، وهناك مخاطر إذا ما حصل 
ذلك، خاصة مع استحالة التمكن من 
إعط�اء اللقاح ألكثر م�ن 10 ماليني 
طال�ب وتلمي�ذ خالل الش�هر الباقي 

من العطلة الصيفية.
وقال مس�ؤول يف ال�وزارة إن »أعداد 

اإلصابات ورسعة انتش�ار الفريوس 
حالي�اً بلغت أخط�ر مراحله�ا، وإن 
س�تكون  امل�دارس  إىل  ع�ودة  أي 
�ن  إال يف ح�ال تحسُّ خط�رية ج�داً، 
الوض�ع الصح�ي، والس�يطرة ع�ىل 
رسعة انتش�ار الوباء«، مشرياً إىل أن 
»املشكلة تكمن أيضاً يف عدم إمكانية 
الس�يطرة ع�ىل الط�الب، وإجبارهم 
عىل التزام اإلجراءات الوقائية، كذلك 
إن أعمار املرحلة االبتدائية منهم غري 

مهّيأة ألخذ اللقاح«.
وش�دد عىل أن »قرار ع�ودة املدارس 
حضوري�اً يحت�اج إىل تري�ث وإعادة 
دراس�ة، وأن يكون مرتبطاً بالوضع 
الصح�ي، ف�إذا م�ا تحس�ن الوضع، 
وتم�ت الس�يطرة علي�ه، ف�إّن م�ن 
املمكن إعادة الدوام حضورياً«، داعياً 
وزارة الرتبية إىل »دراس�ة القرار من 

كل جوانبه«.
ويخ�ى أولي�اء أم�ور الط�الب من 
عواقب قرار عودة املدارس حضورياً، 
معتربي�ن أن�ه خط�ري ع�ىل أبنائهم، 

وم�ن ث�م ع�ىل العوائل. وق�ال غالب 
إن  لطالب�ني،  أب  وه�و  الخزاع�ي، 
»القرار أثار مخاوفنا. يجب أن تكون 
الوزارة أكثر حرصاً عىل الطالب، وأن 
تكون قراراتها صادرة بالتنسيق مع 
وزارة الصح�ة«، مؤكداً أن�ه »مرتدد 
للم�دارس،  أبنائ�ي  ع�ودة  بش�أن 
س�يكون ذلك خطرياً عليه�م وعلينا، 
من خ�الل إمكاني�ة نقل الع�دوى«، 
الفت�ًا إىل رضورة تراج�ع الوزارة عن 
قراره�ا بم�ا يتناس�ب م�ع الوضع 

الصحي للبالد.

التربية اتخذت القرار دون المثول لرأي الصحة 

الدوام الحضوري لطلبة المدارس يزامن خطر موجة كورونا الجديدة 

املراقب العراقي/ متابعة...
طال�ب عدد من أهايل زقاق 9محل�ة 353 أمانة بغداد بتبليط زقاقهم 

الذي لم يبلط منذ 2003.
وقال األهايل يف رسالة: نطالب بلدية الشعب بتبليط محلة 353 زقاق 
9 علم�ا أن هذا الزقاق من�ذ   2003 اىل االن لم يبلط علما ان املنطقة 
تبلط�ت 3 مرات ويرتكون هذا الزق�اق دون تبليط حتى أصبح ترابيا 

ويحتاج اىل تبليط حتى يتساوى مع بقية املنطقة .

زقاق 9محلة 353  لم يبلط
 منذ 2003

املراقب العراقي/ متابعة...
تزوي�ر العقود الزراعية الوهمية ظاهرة برزت يف املدة التي 
أعقبت س�قوط النظ�ام املباد يقوم بها عدد من مس�ؤويل 
وح�دة األرايض الزراعيَّ�ة يف مديري�ات زراع�ة ع�دد م�ن 
املحافظات وآخر ه�ذه العمليات هو ضب�ط هيأة النزاهة 
االتحاديَّ�ة مس�ؤولني يف زراع�ة تكريت؛ ع�ىل خلفيَّة تهم 

تنظيم عقوٍد زراعيٍَّة وهميٍَّة تسبَّبت بهدر املال العام.
وقب�ل يوم�ني ذك�رت دائ�رة التحقيق�ات هي�أة النزاه�ة 
االتحاديَّ�ة يف بي�ان تابعت�ه )املراقب العراق�ي(: ، انه » تم 
ضب�ط ثالثة مس�ؤولني يف ُمديريَّ�ة زراعة ص�الح الدين – 
زراع�ة تكريت، ع�ىل خلفيَّة تهم تنظيمهم عق�وداً زراعيَّة 
وهميَّ�ة ألراٍض ال وج�ود لها عىل أرض الواقع » ، ُمش�ريًة 
إىل أنَّ » الق�روض التي ُمِنَحت ألش�خاٍص بضمان أراٍض ال 

وج�ود لها أصالً عىل أرض الواقع، وتس�لُّم قروٍض زراعيٍَّة 
ماليَّ�ٍة بموجبه�ا وم�واّد أخ�رى ضم�ن الخط�ة الزراعيَّة 

السنويَّة، تسبَّبت بهدٍر للمال العام ».
واضاف�ت : » ت�م ضب�ط كلٍّ من مس�ؤويل وح�دة األرايض 
�احني فيها؛ اس�تناداً  الزراعيَّة يف زراعة تكريت، واحد املسَّ
إىل أحكام امل�ادَّة )331( من قانون العقوبات، وقرر قايض 

ة التحقيق«. ؛ توقيفهم عىل ذمَّ التحقيق املُختصِّ
وهناك حاالت تزوير لوكاالٍت عقاريٍَّة وتالعب يف أضابريها 
ونق�ل ملكيَّته�ا خالفاً للقان�ون، فضالً عن تجهي�ز أدويٍة 
ن�ت هيئ�ة النزاهة من  ُمنتهي�ة الصالحي�ة، ذل�ك م�ا تمكَّ

ضبطه يف محافظة واسط.
دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة ن�رشت امس الس�بت بيانا 
أطلع�ت علي�ه )املراقب العراق�ي(: ذكرت فيه ب�أنَّ نتائج 

التح�رّي والتدقيق، التي قام بها فريق عمل مكتب تحقيق 
لت  واسط يف دائرتي التسجيل العقاري األوىل والثانية، توصَّ
إىل الكش�ف عن وج�ود )7( أضاب�ري تحتوي ع�ىل وكاالٍت 
رٍة منس�وٍب صدوُرها إىل دائرة الكاتب العدل يف ناحية  ُمزوَّ
ال�زاب يف ُمحافظة كرك�وك، بواق�ع )5( أضابري يف دائ�رة 
ال�تس�جيل العق�اري األوىل، وإضبارتني يف دائرة التسجيل 

العقاري الثانية.
وأضافت إنَّ )4( من تل�ك األضابري أُْجِرَيْت عليها ُمعامالت 
رة، ُمبّي�نًة أنه  بيع ونقل ملكيٍَّة؛ اس�تناداً إىل الوكاالت املُزوَّ
تمَّ ضب�ط صورٍة ضوئيٍَّة ُمصدَّقٍة م�ن األضابري والوكاالت 

رة واملُستمسكات الشخصيَّ�ة لذوي العالقة. املُزوَّ
الس�ؤال امله�م هو مت�ى تنتهي ه�ذه الظاهرة الس�يما يف 

املناطق املحررة ؟

املراقب العراقي/ متابعة...
قامت مديرية الهندس�ة العس�كرية يف 
الحش�د الش�عبي، يوم أمس الس�بت، 
بوض�ع عالم�ات تحذيرية ع�ىل طريق 
يف  املديري�ة،  وذك�رت  كوت–بغ�داد. 
بي�ان تلقت )املراقب العراقي( نس�خة 
منه، أن »مديرية الهندس�ة العسكرية 
يف الحش�د الش�عبي وضع�ت، عالمات 

تحذيرية عىل طريق كوت - بغداد«.
وأضافت، أن »هندس�ة الحشد وضعت 
عالم�ات تحذيري�ة ع�ىل ط�ول طريق 
بغ�داد وال�ذي يش�هد أعم�ال ترمي�م 

وصيانة واكس�اء ضمن حملة س�مري 
صبيح الخدمية«.

وتابعت، أن »هذه املبادرة جاءت تزامنا 
مع التوس�ع بأعم�ال الحمل�ة لتحذير 
أعم�ال  بأماك�ن  املركب�ات  اصح�اب 
الصيانة والحفري�ات القديمة املرتوكة 
منذ س�نوات ع�دة حفاظا ع�ىل أرواح 

املواطنني.
يذك�ر ان ه�ذا الطري�ق ش�هد حوادث 
مرورية بس�بب خل�وه م�ن اي عالمة 
تحذيري�ة، فض�ال عن التك�رات التي 

يعاني منها.

املراقب العراقي/ متابعة...
طال�ب اتح�اد املقاول�ني يف محافظ�ة الب�رة أمس 
ب�رف  واملحلي�ة  االتحادي�ة  الحكوم�ة  الس�بت، 
املس�تحقات املالي�ة للمش�اريع املس�تمر العمل بها 
والتي فيها سلف مس�تحقة الرف تبلغ 800 مليار 
دينار منذ سنة 2019، والديون السابقة عن املشاريع 
املنجزة أو قيد اإلنجاز ضمن قرار 347 والتي تتجاوز 

ال� 100 مليار دينار.
وقال نائب رئيس االتح�اد احمد األحمد خالل مؤتمر 
لل�رشكات  املالي�ة  املس�تحقات  رصف  إن  صحف�ي 
واملقاولني سيس�هم بإنجاز املش�اريع املختلفة التي 
تنف�ذ من قبلهم كما ينعكس ذل�ك إيجابا عىل الحالة 

االقتصادية للطبقة العاملة.
وأض�اف األحم�د أن وزارة املالي�ة ل�م ت�رف م�ن 
مس�تحقات املحافظة م�ن موازن�ة 2021 التي تبلغ 
قيمته�ا ترليون و 66 مليار دين�ار، إال 35% فقط أي 
م�ا يقارب 350 مليار، واصفا ذلك بالظلم والتهميش 

بحق البرة.
وحم�ل اتحاد املقاول�ني الحكوم�ة االتحادية ووزارة 
وتري�ح  مس�تحقاتهم  ب�رف  التأخ�ري  املالي�ة 
الع�رشات الي�د العاملة، ملوح�ا إىل إيقاف املش�اريع 
املستمرة والخروج بتظاهرات خالل مدة أقصاها 10 

أيام إن لم تتم االستجابة إىل مطالبهم.

ضمن جهاده في الجانب الخدمي

الحشد الشعبي يضع عالمات 
تحذيرية على طريق كوت ـ بغداد

مقاولو البصرة يطالبون الحكومة بصرف مستحقاتهم 
المتأخرة منذ 2019

طالب متفوق رغم الشلل المفاجئ 
يطالب برعايته صحيا

قصة تفوق الطالب عيل س�عد من مواليد 2002 والذي يس�كن إحدى 
القرى يف قضاء قلعة سكر ش�مال محافظة ذي قار تختلف ظروفها 
له�ذا الع�ام بعدما حص�ل عىل مع�دل 96,83 من الف�رع األحيائي يف 

ثانوية الطف، والذي يناشد باالهتمام به صحياً والتكفل بعالجه.
عيل س�عد تعرض إىل ش�لل مفاجئ قبل أداء االمتحانات بثالثة اشهر 
عىل اثر تعرض الحبل الش�وكي إىل ع�ارض صحي أقعده عىل الكريس 
املتحرك ليواصل دراس�ته بجد واجتهاد يف ظ�روف تكاد تكون فريدة 
م�ن نوعها كونها اك�رب أخوته الخمس�ة ووالده يعم�ل عامل بناء يف 

محافظة البرة.
يقول عيل انه كان يتنقل من واىل مدرسته التي تبعد 15 كم عن منزله 
من خالل مساعدة أقربائه فتارة ينقل بعربته من خالل سيارة وتارة 
أخرى من خالل ستوتة، مشريا إىل انه كان يستمر بمراجعته للدروس 
وب�إرصار ع�ىل التفوق حتى س�اعات الفجر األوىل يف ح�ني كان أمله 

بالتفوق والحصول عىل معدل اعىل مما حققه اآلن.
ويناش�د عيل وزير الرتبية باالهتمام به صحيا والتكفل بعالجه كونه 
م�ن أرسة متعففه وغري قادر عىل ذلك م�ع مراعاته يف الحصول عىل 
استثناء بالقبول يف كلية الطب مراعاة لظروفه وتطلعاته لخدمة بلده 

وأرسته.
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أعلنت مملكة تونغا التي تقع جنوبي املحيط الهادئ، تسجيل أول إصابة 
بف�روس كورونا املس�تجد، بحس�ب ما ذك�ره رئيس ال�وزراء، بوهيفا 

تويونيتوا .
وأغلق�ت الجزي�رة، الت�ي تبع�د نح�و 2300 كيلومرت ش�مال نيوزيلندا، 
حدوده�ا مع بداية تف�ي الوباء عامليا، ولم تس�جل أي إصابة بكورونا 

يف السابق.
وق�ال تويونيت�وا يف مؤتمر صحايف إن حال�ة اإلصابة املس�جلة تعود إىل 
راكب جاء يف رحلة عودة من مدينة كرايستش�رش، الواقعة يف الجزيرة 

الجنوبية بنيوزيلندا.
وأض�اف تويونيتوا أنه تم عزل املصاب وجميع ال�ركاب الذين كانوا عىل 

متن الطائرة، ووضعهم يف الحجر الصحي منذ وصولهم إىل اململكة.

بشرى جديدة آلكلي اللحوم
كش�فت دراس�ة جديدة ُنرشت يف 
 Food املجلة الدولي�ة لعلوم الغذاء
أن    Science and Nutrition
األشخاص الذين يتناولون اللحوم 
لديهم مستويات أقل من االكتئاب 

والقلق مقارنة بالنباتيني.
وفحص ه�ذا التحليل 20 دراس�ة 
والصح�ة  اللح�وم  تن�اول  ح�ول 
ب�ني  ارتباًط�ا  ووج�د  النفس�ية، 
النظ�ام النبات�ي ونتائ�ج الصحة 

العقلية السيئة.
وقال�ت أورس�كا دوبرس�ك، عاملة 
النف�س بجامعة جن�وب إنديانا 
يف  ش�اركت  والت�ي  األمريكي�ة 
الغذائية  »األنظم�ة  الدراس�ة: 
ال�ذي  الرجي�م  أو  التقييدي�ة 
يمنع�ك م�ن تن�اول أصناف 
معين�ة من الطع�ام يجعل 
الن�اس ال يتمتعون بصحة 
جي�دة وغ�ر س�عداء ع�ىل 
امل�دى الطوي�ل«، وأضاف�ت: 
»تجن�ب تن�اول اللح�وم ق�د 
يش�مل تجنب تن�اول الدجاج 

والبيض«.

ويمت�د البح�ث املُ�درج يف التحليل 
الجديد إىل الس�نوات من 2001 إىل 
منتصف 2020، ويشمل ما يقرب 
م�ن 172،000 مش�ارك عرب أربع 
ق�ارات، من ب�ني ه�ذه املجموعة، 
ش�خص   158000 ح�وايل  أكل 
اللحوم و13000 لم يأكلوا اللحوم.

الدراس�ات  جمي�ع  واعتم�دت 
باس�تثناء اثنتني عىل اس�تبيانات 
أفاد فيها املس�تجيبون بأنفس�هم 
م�ا إذا كان�وا يأكل�ون اللح�وم أم 
ال، ث�م أجابوا ع�ىل مطالبات حول 
م�ا إذا كان�وا يعان�ون م�ن القلق 

واالكتئاب.

حّذر األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتريش، مما وصفه بالكارثة املناخية 

التي يسر إليها العالم برسعة.
وقال غوتريش يف ترصيحات إن »العالم 

يس�ارع بته�ور نح�و كارث�ة مناخي�ة، 
وعىل زعم�اء مجموع�ة العرشي�ن بذل 
املزي�د ملس�اعدة ال�دول الفقرة«.وق�ال 
غوتري�ش إن التعه�دات املعدلة بش�أن 
املناخ من بعض دول مجموعة العرشين 
ال توح�ي بالثقة.وأوضح أن�ه »حتى لو 
كان�ت التعهدات األخ�رة واضحة وذات 
جدي�ة  تس�اؤالت  وهن�اك  مصداقي�ة، 
حول بعضها، ما زلن�ا نتجه نحو كارثة 
املناخ«.ترصيح�ات غوتريش جاءت يف 
مؤتمر صحف�ي من روما قبي�ل انعقاد 

قمة زعماء مجموعة العرشين. 

دراسة تحسم الجدل بشأن مدة بقاء األجسام 
المضادة بعد اإلصابة بكوفيد - 19

األمم المتحدة تحذر من سرعة
 حدوث كارثة مناخية

أظهرت دراس�ة جدي�دة أن األجس�ام املضادة 
التي تتكون يف أجس�ام املتعاف�ني من فروس 
كورون�ا تختفي م�ن املج�اري الهوائية بعد 3 
أش�هر فقط م�ن اإلصابة.وأضافت الدراس�ة 
»كارولينس�كا«  معه�د  يف  أجري�ت  الت�ي 
الس�ويدي، أن اللقاح�ات تزي�د بش�كل كب�ر 
من األجس�ام املض�ادة بعد جرعت�ني، خاصة 
الجرعة الثانية التي له�ا دور كبر يف الحماية 
من إعادة العدوى ومنع انتقالها«.من جانبها، 
قال�ت آنا سورينس�ن، الباحثة املس�ؤولة عن 
الدراس�ة، إنه�ا وزمالئه�ا توصل�وا إىل معرفة 
جي�دة باالس�تجابة املناعي�ة يف األماك�ن التي 
يصيبها الف�روس بعد فحص عينات من الدم 
واملس�الك الهوائية.وطمأنت الباحثة املتعافني 
م�ن ف�روس كورون�ا قائل�ة إن الخ�رب الجيد 
يكم�ن يف أن األجس�ام املضادة ع�ادت رسيعا 
مل�ن تلق�وا التطعيم م�ن أولئك الذي�ن أصيبوا 
س�ابقا بالوباء، ليس فقط يف الدم ولكن أيضاً 
يف الش�عب الهوائية.وأضاف�ت سورينس�ن أن 
مستويات األجسام املضادة يف الشعب الهوائية 

ارتفع�ت بعد جرعتني م�ن اللقاح لدرجة أعىل 
مم�ا كانت عليه خالل ف�رتة اإلصابة باملرض، 
وهو ما أكده اكتش�اف أن األشخاص الذين لم 
يصابوا قب�ل التطعيم، لديهم مس�تويات أقل 

بكثر من األجس�ام املضادة.
وأوضح�ت، كارين ل�وري، املؤلفة املش�اركة 
يف الدراس�ة، أن�ه تبني أن فح�ص الدم فقط ال 
يعكس مستويات األجسام املضادة يف الجهاز 
التنف�ي، والت�ي م�ن املحتم�ل أن تلعب دورا 
رئيس�يا يف تحيي�د الف�روس يف األماك�ن التي 

يوجد فيها.

الكشف عن أفضل مكمل 
غذائي للتخلص من القلق

مملكة تسجل أول إصابة بالفيروس 
التاجي بعد عامين من ظهوره

ق�ام باحث�ون بريطاني�ون، بالتحقي�ق فيم�ا إذا كان االس�تهالك 
اليوم�ي ملكمل بريبايوتيك يمكن أن يس�اعد يف تحس�ني الرفاهية 

العامة والتخلص من القلق.
ودرس الباحثون مجموعة من 64 حالة، مع عدم وجود تشخيص 
رسيري حايل أو س�ابق للقلق. تلقى املش�اركون إما جرعة يومية 
من الربيبايوتك غاالكتو أولغوساتش�رادز، أو دواء وهمي ملدة 28 

يوًما.
وأكمل جميع املش�اركني يف التجربة اس�تطالعات ح�ول تجاربهم 
الصحي�ة، بما يف ذلك الحالة املزاجي�ة والقلق وجودة النوم وقدموا 

عينة من الرباز لتحليل تسلسل ميكروبيوم األمعاء.
ووجدت الدراسة أن أولئك الذين تلقوا جرعة يومية من الربيبايوتك 
ش�هدوا تحس�ناً ملحوظ�اً يف صحته�م العقلية عن طري�ق تقليل 
مس�تويات القل�ق، وكانت صح�ة أمعائهم أفضل من األش�خاص 

الذين لم يتناولوا الربيبايوتيك.

روسيا.. ارتفاع غير مسبوق بإصابات كورونا والوفيات تتراجع

الصحة العالمية: فيروس جديد سيظهر مستقبال لن نستطيع احتواءه

سجلت روسيا ارتفاعاً قياسياً وزيادة غر مسبوقة جديدة 
يف ع�دد اإلصاب�ات بفروس كورونا خالل الس�اعات ال�24 

املاضية.
وبل�غ عدد اإلصابات الجديدة 40251 حالة، مقابل 39849 
إصاب�ة، الجمعة، ما يمثل أع�ىل حصيلة يومية منذ وصول 

الجائحة إىل روسيا يف 2 آذار 2020.

وق�ال مركز العمليات الرويس الخاص بمكافحة الفروس، 
إنه تم رصد 1160 حالة وفاة جديدة خالل آخر 24 س�اعة 

مقارنة بالجمعة الذي شهد 1163 حالة وفاة.
وارتف�ع إجمايل عدد اإلصاب�ات بالفروس يف روس�يا إىل 8 
ماليني و472 ألفاً و797 إصابة، وعدد الوفيات إىل 237 ألفاً 
و380 حالة.وتماثل 28909 مرىض للش�فاء، ليبلغ إجمايل 

عدد املتعافني 7 ماليني و331 ألفاً و424 شخصاً، باإلضافة 
إىل إجراء أكثر من 208.4 مليون فحص مختربي لتشخيص 
اإلصابات ب�«كوفيد-19«، منها 742 ألفاً فحص خالل آخر 

24 ساعة. 
وعىل خلفية تفي كورونا يف روس�يا بوترة غر مس�بوقة 
يف األس�ابيع األخرة، أم�ر الرئيس فالديم�ر بوتني بحزمة 

جدي�دة م�ن اإلج�راءات لكبح جم�اح الوب�اء، يف مقدمتها 
ف�رض عطلة رس�مية مدفوعة األجر تمتد من الس�بت 30 
ترشين األول، وحتى 7 ترشين الثاني املقبل يف عموم البالد.
وُترجع السلطات س�بب زيادة الوفيات واإلصابات إىل بطء 
مع�دالت التطعي�م، األمر الذي دف�ع وزارة الصحة إىل طلب 

عودة األطباء املتعاقدين للعمل.

أعلن املدي�ر العام ملنظمة الصحة العاملي�ة، تيدروس أدهانوم 
جيربيسوس أن فروساً جديداً سيظهر يف املستقبل، لن تكون 

البرشية قادرة عىل احتوائه.
وقال جيربيس�وس، خالل اجتماع م�ع وزراء املالية والصحة 
لل�دول األعض�اء يف مجموع�ة »العرشين« بروم�ا، »إنني عىل 
قناع�ة بأنه عندم�ا جرى التخطيط لهذا االجتم�اع، كنا نأمل 
جميعاً بأن الوباء سينتهي، لكنه لم ينته بعد، وبسبب املتحور 
)دلتا( عادت اإلصابات والوفيات لالرتفاع عاملياً، بما يف ذلك يف 

الكثر من بلدانكم«.
وأش�ار إىل أنه »عىل الرغم م�ن أن اللقاحات تنقذ أرواحاً، هي 
ال توق�ف انتق�ال الفروس، ولذل�ك عىل كل دول�ة أن تواصل 

استخدام كل األدوات، بما يف ذلك الرعاية الصحية واإلجراءات 
االجتماعية مع االختبارات والعالج واللقاحات«.

ولف�ت إىل أن منظم�ة الصح�ة العاملي�ة ورشكاءه�ا ن�رشوا 
خط�ة اس�رتاتيجية وميزاني�ة جدي�دة، تتطل�ب 23.4 مليار 
دوالر لضم�ان وصول االختبارات والع�الج واللقاحات إىل من 

يحتاجون إليها.
وق�ال إن 36% من س�كان العال�م مطعم�ون يف الوقت الحايل 
بش�كل كام�ل، لك�ن يف أفريقيا تبل�غ هذه النس�بة 6% فقط، 
مضيفاً أن تحقيق الهدف املحدد، وهو تطعيم 40% من سكان 
العالم م�ع نهاية 2021، يتطلب 550 ملي�ون جرعة إضافية 

من اللقاحات، وهذا الحجم يمكن إنتاجه خالل 10 أيام.

وأض�اف أن نصف ه�ذه الكمية من الجرع�ات موجودة وغر 
مس�تخدمة يف دول »العرشين«، يف الوقت الذي من املمكن فيه 

إعطاؤها للسكان فوراً.
وأك�د أن هن�اك حاج�ة لتنف�ذ ال�دول الت�ي تعه�دت بتقديم 

اللقاحات، التزاماتها برسعة.
وتابع: »حت�ى يف الوقت الذي نحارب فيه هذا الوباء، علينا أن 
نتخذ الع�رب، وهذا الوباء يعلمنا بأن نح�ر لوباء آخر، ومن 
املؤكد من الناحية البيولوجية أنه عند نقطة معينة س�يظهر 
فروس جديد ونحن لن نكون قادرين عىل احتوائه. وبإمكاننا 
أن نتخ�ذ خط�وات اآلن للتحض�ر له�ذا الف�روس ورص�ده 

والتعامل معه برسعة عندما سيظهر«.

ق�دم أطباء أخصائيون يف أم�راض األطفال نصائح تس�اعد عىل تقوية 
مناعة الطفل، لحمايته من األمراض والفروسات طوال فصل الشتاء. 

وأضاف األطباء، ان هناك س�بع طرق تعمل عىل تقوية املناعة للتخلص 
من الفروسات او االمراض الشتائية. 

�� الرتكيز عىل الفواكه والخروات يف أكل الطفل اليومي:
 مثل الجزر واألوراق الخراء والربتقال، فالدراس�ات أثبتت ان الفواكه 
والخض�ار تزيد من مقاومة الجس�م لألمراض من خ�الل تقوية جهاز 

املناعة.
�� أخذ القسط الكايف من النوم:

 natural( �حيث اثبتت الدراسات ان قلة النوم يف الطفل تقلل ما يسمى ب
killer cells(  وهذه من الخاليا املناعية املقاومة للجراثيم يف الجسم.

�� الرضاعة الطبيعية:
تع�د أفضل مقوي مناعة عىل اإلط�الق وباإلضافة إىل ان الرضاعة ترفع 
املناعة ضد أمراض كثرة، فهي تس�اعد عىل النمو املثايل للمخ والوقاية 

من مرض السكري يف األطفال. 
�� ممارسة التمارين الرياضية:

حي�ث اثبت�ت الدراس�ات ان الرياض�ة تقوي جه�از املناع�ة وتزيد من 
)natural killer cells(  ولذل�ك الب�د أن نبعد التليفونات عن ايد أطفالنا 

ونبدأ نش�جعهم عىل ممارس�ة اللعب�ة التي يفضلونه�ا او حتى ركوب 
الدراجات. 

�� النظافة الشخصية:
ابس�طها غس�ل االيدي باملاء والصابون قبل وبع�د األكل، وبعد العودة 

من الخارج، بعد الحمام، بعد اللعب مع الحيوانات، بعد املدرس�ة 
أو الحضانة.

وعن�د التواج�د خ�ارج البي�ت الب�د أن يكون م�ع الطفل 
معق�م لأليدي او كح�ول، فتعقيم االيدي رضوري س�واء 

يف للحماية من فروس كورونا او غره من الفروسات. 

لحماية األطفال من فيروسات الشتاء.. اِّتبِعوا هذه الطرق

كشف أخصائيون يف األمراض الرسطانية والعالجات باألشّعة 
يف جامع�ة لورين الفرنس�ية، عن حقيقة أن تن�اول الفاكهة 
ع�ىل معدة فارغة يلع�ب دورا يف الوقاية م�ن الرسطان.حيث 
زعمت تلك املنش�ورات أن هذه الطريقة الوقائية تعود لطبيب 
يدعى »س�تيفن ماك«، مع اإلشارة إىل أن فاعلية تلك الطريقة 
يف الوقاي�ة من الرسطان تص�ل إىل 80%.وقالت إن اس�تهالك 
الفاكهة بشكل دائم يلعب دورا يف تقليل خطر اإلصابة ببعض 
أن�واع الرسط�ان، وأبرزها رسطان الجه�از الهضمي والرئة، 
لذل�ك نصحت الرابطة الوطنية الفرنس�ية ملكافحة الرسطان 

بتن�اول خم�س حصص م�ن الفاكه�ة والخضار 
يوميا.وبدورهم اوضحوا اخصائيي الرسطان، 

أن�ه عن�د إصابة الجس�م بالرسطان، يس�هم 
تن�اول الفاكه�ة، يف تقليل ف�رص اإلصابة 

بن�وع آخر من الرسط�ان لكنه نفى يف 
الوقت ذات�ه أن يكون تناول الفاكهة 

يف حد ذاته عالجا للرسطان الحايل.
أم�ا س�ربوس دوس�و وه�و طبيب 
الرسط�ان  ع�الج  مرك�ز  يف  أورام 
رأي  دع�م  فق�د  كوتون�و،  يف 
الربوفيس�ور ب�اي، حي�ث أك�د أن 

عالجات الرسطان�ات يف العالم كلّه 
اإلش�عاعية  الجراحة والعالجات  عىل 

والكيميائي�ة والهرمونّية ويضاف إليها اليوم العالج املناعّي، 
نافي�ا أن يك�ون تن�اول الفاكه�ة ع�ىل مع�دة خالي�ة يلعب 
ال�دور الوقائي املذك�ور يف املنش�ورات املتداولة.وحذر طبيب 
األورام، س�يدي كا، وال�ذي يعم�ل يف مستش�فى أريس�تيد 
ل�و دانتي�ك يف دكار، م�ن االدع�اء بوج�ود تركيبة م�ن املواد 
الغذائي�ة بعالج الرسط�ان، منوها إىل أن كث�را من املصابني 

يصل�ون متأخرين إىل العالج، بس�بب 
ثقته�م يف وصف�ات وخلطات 

ليس لها أساس علمي.

أطباء: تناول الفاكهة يقلل فرص 
اإلصابة بنوع ثاٍن من السرطان
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قيل للحسين عليه السالم إّن أباذر يقول: صحيفة-يومية-سياسية-عامة
الفقر أحّب إلّي من الغنى، فقال الحسين عليه 
السالم: »رحم هللا تعالى أباذر، أّما أنا فأقول: 
َمن اتَكَل على ُحسِن اختيار هللا تعالى له، لم 

يتمّن غير ما اختاره هللا عّز وجل له«.
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زوروا موقعنا عىل شبكة االنرتنت

بريدنا االلكرتوين

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(

07722299319
07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

ويش�كل كل م�ن التط�ور التكنولوج�ي وتطبيق�ات التواص�ل 
االجتماع�ي ورشكات النق�ل للقط�اع الخاص التح�دي الذي قد 
ينه�ي هذه املهنة بش�كل كام�ل، لتصبح مهنة تراثي�ة تعتز بها 
املجتمعات كون س�اعي الربيد )موظفا يوزع الرس�ائل والطرود 
الربيدية بأنواعها إىل املرسل إليهم حسب العناوين املدونة عليها، 
مرتدي�ا زيا رس�ميا موح�دا ومعتمدا م�ن قبل املش�غل يدل عىل 

صفته(.
يتمتع س�اعي الربي�د إياد عبد الل�ه محمد الع�زاوي )58 عاما( 
بخ�ربة تمتد إىل 27 س�نة خدمة يف دائرة اتصاالت وبريد العش�ار 
يف محافظة البرصة، ويحظى بتكريم واهتمام اجتماعي ونقابي 

ملهنته الرتاثية التي ترسم البهجة والفرح عىل من يقبل عليهم.
يقول العزاوي عن أحد املواقف الصعبة التي مرت به »يف أحد أيام 

الش�تاء البارد، وردتني رس�الة من بريطاني�ا إىل مواطن برصي 
صاح�ب مكتب عقارات يف الب�رصة. وعندما توجه�ت إىل مكتبه 
من أجل إعطائ�ه الربيد، رحب بي ولكن بإش�ارة غامضة بعض 

اليشء، وضعت عليها عالمة استفهام«.
ويضي�ف العزاوي »ق�ال يل متس�لم الرس�الة: إذا كانت تتضمن 
تعويضا عن س�يارتي التي دهستها مدرعات القوات الربيطانية، 
فس�وف أكرم�ك. وإن كان عكس ذلك، فس�وف أعطيك قدح ماء 
وأق�ول لك مع الس�المة. وقبل أن يفتح الرس�الة، قلت له: إكرام 
الضي�ف واج�ب؛ فأكرمني بقدح ماء ووقع يل عىل وصل اس�تالم 

الرسالة.
 عمل الخير بدون مقابل

مهنة س�اعي الربيد علّمت الع�زاوي العمل الدؤوب وحب الناس؛ 

فه�ي مهنة مغروس�ة يف أعماق قلبه ط�وال 27 عاما من العمل. 
ورغم كل الظروف واملصاع�ب، فإنه يقدس املهنة ويعدها أمانة 

ظلت تالزمه عىل مدى تلك السنني.
تتجه إلى االنقراض

تق�ول الباحثة يف الرتاث االجتماعي نوال جويد إن )عمل س�اعي 
الربي�د انح�ر يف الوقت الح�ارض، وأصب�ح من امله�ن القديمة 
بسبب تطور وسائل التواصل ورسعتها؛ فلم نعد ننتظر الرسائل 
الورقية وال نكتبها، إذ كانت تبقى ألشهر يف صناديق الربيد حتى 
تص�ل إىل وجهتها. أصبح العالم اآلن قرية صغرية؛ نعرف األخبار 

ونتواصل مع األحبة لحظة بلحظة(.
يق�ول الع�زاوي إن تفاعله مع أبناء املدينة مفت�اح نجاح عمله، 
ويضيف )كثري من أهل البرصة يس�اعدونني ويلقون التحية عيّل 

أينم�ا أذهب، وخاللهم ش�ققت طريق نجاح�ي. ودراجتي وزيي 
الخاص يعدهما أهل املدينة من الرتاث القديم(.

يمثل س�اعي الربيد حضارة وتراث. تجوله ب�ني الناس وتقديمه 
رسائل إيجابية من خربته يف الحياة تسعد كل من جالسه ويأخذ 
مع�ه صورة تذكارية؛ كونه يمثل املايض برس�ائل محبة وس�الم 
لفظي�ة وورقية واالبتس�امة تعلو محياه رغ�م ظروفه الحياتية 

الصعبة.
مصاعب جمة

ل�م يستس�لم الع�زاوي للتط�ور التكنولوج�ي؛ فعمل�ه جزء من 
ت�راث اجتماع�ي وهوية ثقافي�ة، ويقول »واجه�ت خالل عميل 
س�اعي بريد كثريا من املصاعب، أولها ع�دم االهتمام الحكومي 
بهذا الرتاث«. ويش�ري إىل أن س�اعي الربيد صم�ام األمان لوزارة 

االتصاالت والربيد، ألنه يعمل بجد وإخالص ولكن -مع األس�ف- 
لم يحظ بحقوقه املس�لوبة، ويخضع للتجاهل املتعمد -يف بعض 
األحيان- من قبل الحكومة، لكنه يس�تمر به�ذه املهنة لحبه لها 

ومن أجل محبته ملجتمعه كونه أقدم ساعي بريد يف العراق.
تمتاز مهنة س�اعي الربي�د بالعالق�ات االجتماعية واإلنس�انية 
والرس�مية لكثرة التواصل مع املجتمع بش�كل مب�ارش، ويقول 
الع�زاوي »يف بع�ض األحيان تص�ل إلينا ظ�روف ال تحمل عنوانا 
واضح�ا أو تحم�ل أرقام هوات�ف خاطئة، فأضط�ر إىل التواصل 
مع الش�خص املرس�ل للتعرف عىل املرس�ل إليه، ولكن يصعب يف 
بعض األحيان معرفة عنوان املرسل لحدوث خطأ يف رقم الهاتف، 
وقد يس�تغرق األمر أحيانا أكثر من 4 أش�هر للوصول إىل صاحب 

الرسالة«.

في زمن اإلنترنت.. أقدم ساعي بريد يزاول مهنته في البصرة 

أكل الموز يتسبب بطرد 
سوريين من تركيا!

ضعف بصر القرش وراء 
مهاجمته البشر

ت�داول مغ�ردون عىل مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي يف تركيا مقاطع 
فيدي�و قال�وا إنها تظهر مواطنني س�وريني بصدد )اس�تفزاز األتراك 
والس�خرية م�ن ضائقته�م االقتصادية(.وب�دأ ج�دل يف تركي�ا ه�ذا 
األس�بوع بعد أن صور الجئون س�وريون هناك أنفسهم وهم يأكلون 
امل�وز، تعقيبا منهم عىل مقطع ن�ر يف 25 أكتوبر، وظهر فيه جدال 
بني ش�ابة سورية ومواطنني أتراك يف حي باسطنبول، حيث قال رجل 
تركي للش�ابة: تعيشون بس�هولة أكثر منا، أنا ال أستطيع أن أشرتي 

املوز فيما أنتم تشرتونه بالكيلوغرامات يف األسواق!.

تعاني أس�ماك القرش الت�ي تهاجم راكبي األمواج أو الس�باحني، 
ضعف�اً يف الب�رص لدرج�ة أن علم�اء خلص�وا إىل أنه�ا تخطئ عىل 
األرج�ح بينه�م وبني فرائس�ها املعتادة مثل أس�د البح�ر، عىل ما 

أظهرت دراسة حديثة.
وكت�ب معدو الدراس�ة الت�ي ن�رت نتائجها مجل�ة »انرتفايس« 
التابعة ل�»رويال سوس�اييتي«، »من وجه�ة نظر قرش أبيض، ال 
تسمح الحركة وال الشكل بالتمييز البرصي الواضح بني زعنفيات 
األق�دام والبر«. وخلصوا إىل أن عملهم »يدعم نظرية تعزو بعض 

هجمات أسماك القرش إىل الخطأ يف التعريف«. 

كش�فت حفري�ات يف م�درج رومان�ي ع�ن أدلة عىل 
وجود زنزان�ة احتجاز ألولئك الذين كانوا عىل وش�ك 
مواجهة مصريهم يف الس�احة، حسبما كشفت هيأة 

الرتاث اإلنجليزي.
ووفقاً لوكالة األنباء الربيطانية بي إيه ميديا، ُيعتقد 
أن م�درج ريتش�بورو الرومان�ي يف كن�ت كان يوفر 
لسكان املدينة مكاناً للفعاليات العامة والرتفيه مثل 
صي�د الحيوان�ات الربي�ة وعمليات اإلع�دام ومعارك 

املصارعني.
كما أدت االكتشافات األخرى -مثل عظام الحيوانات 
والعمالت املعدنية وشظايا الفخار- إىل اعتقاد خرباء 
اآلث�ار أن املدينة كانت مأهول�ة باملدنيني حتى نهاية 
الحك�م الروماني يف فرتة أواخر الق�رن الرابع وأوائل 

القرن الخامس بعد امليالد.
وكش�فت أعم�ال التنقي�ب أيضاً عن هي�كل عظمي 
ش�به مكتمل لق�ط روماني مدفون ع�ن قصد وآثار 

زخارف مرسومة عىل الجبس الذي كان يغطي جدار 
الساحة، وهو أول مثال معروف من نوعه ألي مدرج 
روماني يف بريطانيا، بحس�ب ما قال�ت هيئة الرتاث 

اإلنجليزي.
وقدمت االكتش�افات دليالً جديداً عىل أن ريتش�بورو 
كان موقع�اً روماني�اً مهم�اً يف بريطانيا، وكش�فت 
الحفري�ات ع�ن مزي�د م�ن التفاصيل ح�ول كيفية 

تشييده.

إدمان من نوع غريب .. سيدة تأكل جدران المنازل 
يف مفاجأة صاعقة، كش�فت سيدة أمريكية 
عن معاناتها إدمانا من نوع غريب يتمثل يف 
قيامه�ا بأكل جدران املن�ازل، وقالت إنها ال 

تستطيع التوقف عن أكل الجدران.
وقال�ت الس�يدة األمريكي�ة وتدع�ى نيكول 
وهي من سكان مدينة ديرتويت إنها تتناول 
م�ا يصل إىل س�تة أمت�ار من ج�دران املنزل 
يوميًّ�ا، وأن مجموع ما تناولته من الجدران 
وما تحتويه من مواد للبناء خالل الس�نوات 

السبع املاضية يصل إىل ألف قدم مربع.
ونقل�ت صحيف�ة »دييل س�تار« الربيطانية 
عن نيك�ول قوله�ا، إن إدمانه�ا الغريب بدأ 
عندما بدأت تأكل الطباشري الذي يستخدمه 
املدرس�ون يف الكتابة عىل اللوح يف املدرس�ة، 
ثم بدأت تحب رائحة الجدران وملمسها وكل 
ما يتعلق بها، وبعده�ا تور األمر إىل البدء يف 

تناولها.

وأش�ارت إىل تأكل الجدران يف أي مكان دون 
تمييز، سواء جدران منزلها أو جدران منازل 

أصدقائها أو حتى جدران منزل جدتها.
أكل  ع�ىل  إدمانه�ا  أن  نيك�ول  وكش�فت 
الجدران خرج عن الس�يطرة عندما توفيت 
والدتها قبل خمس س�نوات، وأوضحت إنها 
ا عن  أبق�ت إدمانها عىل تن�اول الجدران رسًّ
الجميع فلم يعلم به أحد ألنه أمر يسبب لها 

حرًجا بالًغا.
وأبلغ�ت نيك�ول الصحيفة أنها استش�ارت 
طبيب�ة بش�أن حالته�ا، وق�د حذرته�ا من 
املخاط�ر الصحية الجس�يمة الت�ي تهددها 
اإلصاب�ة  ومنه�ا  الج�دران،  أكل  بس�بب 
بالرطان والتسمم والحساسية واالنسداد 
املعوي، وغريها من األمراض، وذلك بس�بب 
يف  املوج�ودة  الس�امة  الكيميائي�ة  امل�واد 

الجدران والدهانات.

حذرت وكالة الفضاء األمريكية »ناس�ا« من 
انفجار كبري للش�مس، وتوقع خرباء حدوث 

عاصفة شمسية سترضب األرض مبارشة.
واندل�ع توهج ش�ميس كبري من الش�مس يف 
أق�وى عاصف�ة ش�وهدت يف دورة الطق�س 
الحالي�ة. وأطلق�ت ما يعرف باس�م التوهج 
الش�ميس من فئة X1، وهو أقوى توهج من 
نوع�ه بل�غ ذروته يف الس�اعة 3:30 مس�اء، 

وفقا لروسيا اليوم.
ووصف مس�ؤولو ناس�ا االنفجار الش�ميس 
بأن�ه »توهج ش�ميس مه�م«، مضيفني أنه 
التق�ط يف فيدي�و يف الوقت الفعيل بواس�طة 
مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع 
لوكال�ة الفض�اء.واآلن، يمك�ن لط�رد كتلة 

إكليلي�ة م�ن التوه�ج )CME( أن ي�رضب 
يف  بالفع�ل  التوه�ج  يتس�بب  وق�د  األرض. 
إح�داث بع�ض الف�وىض، بما يف ذل�ك تعتيم 
راديو مؤقت ولكن�ه قوي يف جزء من أمريكا 

الجنوبية.
وأف�ادت اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف 
الج�وي )NOAA(، أن ح�دث R3 )التعتي�م 
الرادي�وي الق�وي( ح�دث نتيج�ة »التوهج 
النبيض«.وتأت�ي CME عب�ارة ع�ن انفجار 
كب�ري للجس�يمات املش�حونة القادم�ة من 
التوه�ج. وعندم�ا تدخ�ل يف الغ�الف الجوي 
حي�ث تكم�ن األقم�ار الصناعية، ت�ؤدي إىل 
انقط�اع التيار الكهربائي وفش�ل االتصاالت 
عىل نطاق واسع ما يشكل مصدر قلق كبري.

تقع قلعة قمجقاي علی بعد خمسة وأربعین كیلومرتاً عن مدینة 
بیجار اإليرانية فوق الجبال العالیة يف املنطقة.

یص�ل ارتفاع جدران ه�ذه القلعة إلی 200 م�رت والطريق الوحید 
الذي یربط القلعة بالخارج، هو ممر ضیق يتم تجاوزه بصعوبة. 
تبلغ مس�احة القلعة 5000 مرت مرب�ع وتضم العدید من خزانات 
املیاه التي تم حفره�ا يف الصخور وتم حفر مخبأها تحت األرض 
وتوجیهها إلی أسفل القلعة.اسُتخدمت قلعة قمجقاي الكبیرة يف 
العصور البارتیة والساس�انیة التي دمره�ا اإلمرباطور الروماني 
هراكیل�وس يف وقت حصار معبد آذر كشس�ب يف عرش س�لیمان 

)علی بعد 100 كیلومرتات شمال القلعة هذه(.
تعت�رب هذه القلعة مهمة جداً من حیث قدمها، وقد تم اس�تخدام 
ه�ذه القلعة من قبل مجموعات عدیدة ويف أوقات مختلفة. ولذلك 
إّن قلع�ة وحص�ار قمجق�اي ُتعرف كواح�دة من الق�الع األثرية 

الشهیرة والثمینة يف إیران.

اكتش�ف خرباء آث�ار يحف�رون يف طريق خط الس�كة 
انجل�رتا  يف   »2 أس  »أت�ش  الرع�ة  الفائ�ق  الحدي�د 
مجموع�ة »رائع�ة« من التماثي�ل الروماني�ة. وأفادت 
وكال�ة األنب�اء الربيطاني�ة )ب�ي أي�ه ميديا( ب�أن هذا 
الكشف تم يف كنيسة مهجورة ترجع للعصور الوسطى 
يف س�توك مانديفيل الواقعة عىل بعد نحو 40 كيلومرتاً 

رشق أوكسفورد.
 وعث�ر خ�رباء اآلث�ار ع�ىل تمثال�ني نصفيني مل�ا يبدو 
أنهما رجل وامرأة باإلضاف�ة إىل رأس طفل. كما جرى 
اكتش�اف إبري�ق رومان�ي زجاج�ي س�دايس األضالع 
ومازال�ت القط�ع الكب�رية س�ليمة رغم كونه�ا كانت 

مطمورة ملا يعتقد ألكثر من ألف سنة.
وقال الدكتور راتشل وود، كبري علماء اآلثار لدى رشكة 
»فيوجن جيه يف« املسؤولة عن مروع »اتش اس 2«، 
للوكال�ة الربيطانية )بي أيه ميديا( »إنها مهمة للغاية 

ألنها اكتشافات نادرة حقيقة يف اململكة املتحدة«.

»قمجقاي«.. قلعة
 وادي الملوك

تماثيل رومانية في 
كنيسة مهجورة

عاصفة شمسية قادمة قد تضرب األرض

حفريات في مدرج تكشف عن سجن

يشكل كل من التطور 
التكنولوجي وتطبيقات التواصل 
االجتماعي وشركات النقل للقطاع 
الخاص التحدي الذي قد ينهي 
هذه المهنة بشكل كامل.

 بين أجواء مناخية متغيرة 
وتحت أشعة الشمس الملتهبة 
والبرد القارس، يؤدي ساعي 
البريد عمله بانتظام فيرسم 
البهجة على وجوه عوائل 

تنتظر أخبار األهل 
واألقارب في دول 
المهجر بمختلف بقاع 
األرض، حيث ما زالت 
للرسائل الورقية قيمة 
اجتماعية بالغة األثر.


