
المراقب العراقي/ أحمد محمد...
عىل إثر نتائج االنتخابات الربملانية االخرية 
وعمليات التزوي�ر العلني الت�ي اكتنفتها، 
بدًءا من يوم االقرتاع حتى إعالن ما أسفرت 
عنه من نتائج ظامل�ة كتبتها أياٍد خارجية 
هدفها اإليقاع بكتل سياسية داعمة للحشد 
الش�عبي الذي حقق انتصارات ال مثيل لها 
عىل الجماعات االرهابية »داعش«، مقابل 
منح املقاعد الربملانية اىل كتل أخرى هدفها 
تنفيذ مش�اريع خارجية تريد تهديد السلم 

االهيل والداخيل للبلد، حيث يجري التحذير 
من أوساط سياسية وشعبية للرشوع بهذا 
املخط�ط الخبيث الذي تق�ف خلفه جهات 

أجنبية عدة.
وتضمنت نتائج االنتخابات عمليات تزوير 
علنية وش�املة لجميع املحافظات، هدفها 
رسق�ة أص�وات ومقاعد الكتل السياس�ية 
ذات امل�رشوع الس�يايس والوطن�ي والتي 
وضع�ت خي�ار »دع�م الحش�د الش�عبي« 
وإخ�راج القوات االمريكي�ة واالجنبية من 

العراق يف صدارة برامجها االنتخابية.
وأع�رب مواطن�ون، عن خش�يتهم من أن 
تك�ون االنتخاب�ات الحالي�ة ه�ي الرشارة 
االوىل لتنفي�ذ املخطط�ات الخارجي�ة التي 
تريد النيل من الحش�د الش�عبي والرشوع 
ث�أرا  وذل�ك  دمج�ه،  أو  حل�ه  بعملي�ات 
لالنتص�ارات الت�ي حققته�ا ه�ذه القوى 

البطلة أمام قوى »داعش« االجرامية.
وما أث�ار غرابة االوس�اط الش�عبية أيضا 
هو إرصار مفوضي�ة االنتخابات عىل عدم 

إجراء العد والفرز الي�دوي، عىل الرغم من 
كافة الدالئل التي قدمتها الكتل السياسية 
حول رسق�ة أصواتها، والت�ي تثبت وجود 
عملي�ات تزوير ورسق�ة علني�ة لألصوات 

االنتخابية.
وح�ذر النائب الس�ابق واملرش�ح عن كتلة 
»دول�ة القانون« س�عد املطلبي، من حرب 
أهلي�ة إذا بقيت مفوضي�ة االنتخابات عىل 

رأيها دون الرجوع للعد والفرز اليدوي.
وقال، إن الحل�ول اآلن غائبة من مفوضية 

االنتخاب�ات وإذا لم تجد الحلول املناس�بة 
س�تكون يف نهاي�ة املط�اف ح�رب أهلية، 
مبين�اً أن العد والفرز اليدوي يريض جميع 

االطراف.
التنس�يقية للمقاوم�ة  الهي�أة  وأص�درت 
العراقي�ة، أمس األحد، بيانا غاضبا بش�أن 
نتائج االنتخابات، محذرة من أن اس�تمرار 
املفوضية عىل وضعها ين�ذر بتأزم الوضع 

يف البالد...
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
انخفض�ت مبيع�ات البنك املركزي بش�كل 
كب�ري ، م�ن العمل�ة الصعبة، لتس�جل 52 
ملي�ون دوالر م�ع ب�دء رسي�ان التعليمات 
العمل�ة  مبيع�ات  بش�أن  للبن�ك  الجدي�دة 
74.76% م�ن  بنس�بة  والهب�وط  الصعب�ة 
إجم�ايل املبيع�ات الت�ي ارتفع�ت يف اآلون�ة 
االخ�رية ج�راء عل�م املصارف واملش�اركني 

بم�زاد العمل�ة بتطبيق الق�رار الصادر يوم 
26 أيلول امل�ايض والذي يطب�ق اعتبارا من 
يوم أمس األحد 17 من ش�هر ترشين األول 
الج�اري،  وه�ذه التعليم�ات ه�ي تنفي�ذا 
لقان�ون مكافحة غس�يل األم�وال وتمويل 
اإلرهاب رقم )39( لسنة 2015 , مما يفرس 
اإلقبال الكبري ع�ىل رشاء العملة قبل تأريخ 
التطبيق ال�ذي تجاوز امللي�اري دوالر خالل 

الشهر املايض , مما يتضح أن مبيعات البنك 
املركزي كانت تخضع لعملية غسيل االموال 
من قب�ل املش�اركني يف املزاد طيل�ة االعوام 
املاضية , ما يؤكد تقاريرنا السابقة بوجود 

عمليات غسيل االموال من خالل املزاد.
الق�رار وإن تأخ�ر كث�ريا بس�بب تواط�ؤ 
محافظ�ي املرك�زي الس�ابقني والحاليني , 
لكن�ه يحد من تهري�ب االم�وال اىل الخارج 

, وال يق�ي عليه�ا , فم�ا ج�رى يف آخ�ر 
جلس�ات امل�زاد هو بي�ع 52 ملي�ون دوالر 
ذهب�ت 51 ملي�ون منها اىل الخ�ارج بحجة 
تغطي�ة االرص�دة وتحوي�الت مالي�ة , م�ا 
يؤكد أن عملية التهريب مستمرة وبمعرفة 
إدارة البن�ك املرك�زي, االع�رتاف بعملي�ات 
غس�يل االموال جاء بع�د ضغوطات بعض 
املؤسس�ات املالي�ة العاملي�ة الت�ي يس�عى 

الع�راق لتطبيق رشوطه�ا مقابل الحصول 
ع�ىل ق�روض جديدة , رغ�م الوف�رة املالية 

الحالية .
املستشار املايل لرئيس الوزراء مظهر محمد 
صال�ح أك�د ، أن تعليم�ات البن�ك املرك�زي 
الجدي�دة بش�أن بيع العمل�ة االجنبية تأتي 

ضمن مكافحة غسيل األموال...
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»قانون« يحاصر »المتنفذين« في البنك المركزي 
ويخفض نسب المبيعات

تصاعد وتيرة تهديدات حل »الحشد« بالتزامن 
مع االلتفاف على أصوات ناخبيه

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ومحافظ�ات  بغ�داد  ش�وارع  ضّج�ت 
عراقي�ة ع�ّدة ع�ىل حني غ�رّة، بس�يل 
احتجاج�ي جارف ينوى إع�ادة الوضع 
»نصاب�ه  إىل  الع�راق  يف  الس�يايس 
الحقيقي«، وذلك بعد اإلعالن الرس�مي 
لنتائج االنتخابات األولية التي ش�ككت 
يف نزاهته�ا أطراف سياس�ية مختلفة، 
ح�ذرت من منزل�ق »قد يق�ود البالد إىل 

املجهول«.
ويف بادئ األمر أصدرت الهيأة التنسيقية 
للمقاومة العراقية، بياناً تلقت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة منه، وج�اء فيه: »يا 
أبناء شعبنا العراقّي الجريح، إن تالعب 
األي�ادي األجنبّي�ة يف نتائ�ج االنتخابات 
ب�إرشاف  الفاض�ح  تزويره�ا  وط�رق 
حكوم�ّي أّدى بالنتيج�ة إىل فش�ل أداء 
عمل املفوضّي�ة وعجزها ع�ن الوقوف 
بوج�ه اإلرادات الخارجّي�ة، وهو ما قد 
يتسبب بإيصال البلد إىل حافة الهاوية«.

وأض�اف بيان املقاومة: »لقد كنا نتوقع 
م�ن املفوضّي�ة تصحيح�اً لهذا املس�ار 
الخاط�ئ لتفادي وقوع األزم�ة، إال أننا 
رأين�ا إرصاراً ُمريباً لتأزي�م الوضع عن 
طري�ق االس�تمرار  بالس�ري يف االتج�اه 

الخطأ«.
وتاب�ع أن »املقاوم�ة العراقي�ة كان�ت 

وستبقى سّداً منيعاً بوجه كل املشاريع 
الخبيث�ة الت�ي تس�تهدف أبناء ش�عبنا 
األب�ّي، وتؤك�د أن م�ن ح�ق العراقي�ني 
الخروج  احتجاجاً عىل كل من ظلمهم، 
ورف�ض اإلذعان اىل مطالبه�م، وصادر 
حقهم؛ وعليه نحذر تحذيراً ش�ديداً من 
أن أّي محاولة اعتداء أو مساس بكرامة 
أبن�اء ش�عبنا يف الدفاع ع�ن حقوقهم، 
وحف�ظ حش�دهم املق�ّدس؛ فضال عن 
إخ�راج الق�وات األجنبي�ة م�ن بلدهم، 
فإنها َس�ُتواَجه برج�ال ُقُلوُبُه�ْم َكُزَبِر 
الَْحِديِد، وقد َخرِبَْتُهم سوُح القتال، والَت 

حني مندم«.
لّب�ت  ول�م يم�ِض وق�ت كث�ري حت�ى 
»الجماهري الحّرة« الن�داء، وخرجت إىل 
الش�وارع بش�كل منّظم ل�«إعالء كلمة 
الحق ورف�ض التالعب بأصواتهم« التي 
أدلوا بها خالل انتخابات كانوا يرتقبون 
منه�ا تصحي�ح واق�ع البلد ال�ذي بات 

يرزح تحت طائلة أزمات عديدة.
حت�ى  االحتجاج�ات  تصاع�دت  وق�د 
وصلت إىل حال�ة من الغليان الش�عبي، 
تسببت بقطع طرق رئيسية باإلطارات 
ب�أن  يوح�ي  مش�هد  يف  املش�تعلة، 
املتظاهري�ن املرابط�ني يف الش�وارع لم 
يقدم�وا عىل االنس�حاب ما ل�م تتحقق 

املطالب.

وتعليقاً عىل ذلك يقول املحلل السيايس 
العراقي«،  ل�«املراق�ب  العكي�يل  صباح 
إن »ه�ذه التظاه�رات نتيج�ة طبيعية 

لعملية رسقة وخطف أصوات الناخبني 
الذين كانوا يرتقبون فوز مرش�حيهم«، 
الفتاً إىل أن »الدستور كفل حق التظاهر 

السلمي ومن حق الجماهري التعبري عن 
إرادتها«.

ويضي�ف العكييل أن »تظاه�رات اليوم 

تب�ني وجود ضغ�ط جماهريي كبري من 
أجل إظه�ار الحقيقة وكش�ف الرسقة 
الكب�رية والهائل�ة ألص�وات املرش�حني 

لصالح قوائم معينة«.
ويؤكد أن »هناك قراءات تشري إىل وجود 
ملي�ون و500 ألف بطاق�ة انتخابية لم 
يس�تلمها أصحابها، كم�ا أن املفوضية 
ما تزال تلتزم الصمت حيال االعرتاضات 

والتزوير واالحتيال الكبري«.
وي�ردف العكي�يل قائ�اًل: »يج�ب إعادة 
الع�د والف�رز اليدوي إلظه�ار الحقيقة 
ويف ح�ال ل�م تس�تجب املفوضي�ة فإن 

االحتجاجات س�وف تتس�ع«.
ويعكس ذل�ك حجم اإلخف�اق الكبري يف 
عمل املفوضية، التي لم تستطع عىل ما 
يب�دو إجراء االنتخابات يف أجواء نزيهة، 
عىل الرغم من الدعم املحيل والدويل الذي 
تلقت�ه، حس�بما يرى مراقبون للش�أن 

السيايس.
ومؤخ�راً برز خ�رب آخر ُيش�ري إىل قيام 
املفوضية، بحذف نتائج االنتخابات من 
موقعها الرسمي، لتربر املفوضية الحقاً 
عرب مص�ادر مجهول�ة، ب�أن املوضوع 
متعل�ق بس�حب النتائ�ج وتعديلها بعد 
اضافة نتائج 8574 صندوقاً كانت غري 

محس�وبة س�ابقاً.
وأعلن�ت ق�وى وأح�زاب عراقي�ة أنه�ا 

تطع�ن فيم�ا أعل�ن م�ن نتائ�ج أولية 
لالنتخابات، يف حني قالت املفوضية إنها 
تعت�زم فرز 6% من أص�وات االنتخابات 
يدوي�ا، مش�ددة ع�ىل أن النتائ�ج أولية 

وقابلة للطعن فيها.
ويف وقت س�ابق، فتحت املفوضية باب 
الش�كاوى من نتائ�ج االنتخابات ملدة 3 
أي�ام ع�ىل أن يت�م البت فيه�ا خالل 10 
أيام. وعند استكمال النظر يف الشكاوى، 
النهائي�ة  النتائ�ج  املفوضي�ة  س�تعلن 
لالنتخاب�ات، وم�ن ث�م تص�ادق عليها 
املحكمة االتحادية العليا، وبعدها يدعو 
رئي�س الجمهورية الربمل�ان إىل االنعقاد 

من أجل انتخاب الرئيس والحكومة.
وما ت�زال تداعي�ات اإلع�الن »الصادم« 
للنتائ�ج األولي�ة الخاص�ة باالنتخابات 
النيابي�ة املبّك�رة تتفاق�م، حت�ى إنه�ا 
وصل�ت إىل مرحلة التهدي�د والوعيد بني 
الخصوم السياس�يني، إذ ُتشكك أطراف 

سياسية عديدة بالنتائج املعلنة.
ووص�ل األم�ر إىل مرحلة تش�بيه نتائج 
االنتخاب�ات الربملانية الت�ي أجريت يوم 
األح�د املايض، باالس�تفتاءات التي كان 
يجريه�ا نظ�ام ص�دام املقب�ور، والتي 
كانت مثرية للج�دل نظراً لحصوله عىل 
أصوات تص�ل إىل 100% وه�و ما يتناىف 

مع املنطق.

4في هذا العدد

االنسداد السياسي يعصف بالعراق  
و»بالسخارت« تدفع للفوضى 

إيران تقرر استئناف محادثات فيينا 
النووية األسبوع المقبل
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االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

حناجـــر العراقييــن تصدح كــــــــــال للتزوير
غليان شعبي ُيلهب الجماهير
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المراقب العراقي/بغداد...
اك�د عضو تحالف الفتح وليد الس�هالني، ام�س االحد، ان طرف اخر 

كان وراء اعالن نتائج االنتخابات وليس املفوضية.
وقال الس�هالني يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراق�ب العراقي« ان 
»االنتخاب�ات املبك�رة الت�ي دعت اليه�ا الفعاليات الش�عبية والقوى 
السياس�ية بقوة، عىل خالف بعض الكتل التي قاطعت االنتخابات لم 

تنتِه بنتائج جيدة«.
واض�اف، ان »ما جرى يف نتائج االنتخابات كأنه امر رتب بليل ولدينا 
العديد من األمور املش�خصة من خ�الل الخلل واالرباك الكبري يف إدارة 

ملف االنتخابات«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت حركة حقوق ، امس االحد، 
ان القان�ون هو الذي يحكم بيننا 

وبني من رسق اصواتنا.
ح�ال  الحرك�ة  عض�و  وقال�ت 
صحف�ي  ترصي�ح  يف  الجاب�ري 
العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
وضعه�ا  النس�ائية  »الكوت�ا  إن 
حس�اس جداً وكان من املفرتض 
أن مفوضي�ة االنتخاب�ات تعل�ن 

نتائ�ج االنتخابات بع�د اكمالها 
جميعا«.

وأضاف���ت أن »مف����وضي�ة 
أن  مج�ربة  ليس�ت  االنتخاب�ات 
تعل�ن عن نتائ�ج اولي�ة لصالح 

جهة معينة وترتك البقية ».
ولفت�ت اىل أن »القان�ون االن هو 
الفيص�ل م�ا بينن�ا وب�ني الذين 
وس�ننتظر  اصواتن�ا  رسق�وا 
القرارات بعد أن قدمنا الطعون«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت كتلة »بيارق الخري« السياسية، 
العراق�ي  الش�عب  أن  األح�د،  ام�س 
باالنتخاب�ات  املش�اركة  ع�ن  ع�زف 
أجري�ت يف ترشي�ن  الت�ي  الربملاني�ة 
جماه�ري  ع�ىل  واقت�رصت  األول، 

االح�زاب فق�ط. وقال رئي�س الكتلة 
محم�د عثم�ان الخال�دي يف ترصيح 
صحف�ي تابعته »املراق�ب العراقي«، 
ع�ىل  اقت�رصت  »االنتخاب�ات  إن 
جماهري األحزاب لعدم إيمان وقناعة 
العراقيني بآلياتها ونتائجها ما سبب 

عزوفاً كبرياً طال غالبية ابناء الشعب 
العراقي«. ودعا اىل »إصالحات شاملة 
بالواقع الس�يايس والنظام االنتخابي 
واس�عة  مش�اركة  لضم�ان  الح�ايل 
وعادلة لجميع أبناء الشعب والخروج 
بنتائج تحقق الهدف من االنتخابات«. 

وأض�اف، »نحن غري مؤمنني بالوضع 
الحايل والعملية االنتخابية وس�نكون 
الصالح�ات  ندع�و  معارض�اً  حزب�اً 
جذرية تع�زز ثقة املواط�ن بالعملية 
السياس�ية وتمن�ح ف�رص التنافس 
االنتخاب�ي للجميع وبش�كل عادل«. 

ووصف الخال�دي االنتخابات ب�«أنها 
رصاع االم�وال والنف�وذ واملنافع بني 
جهات متعددة«، مشريا اىل ان »نسبة 
املش�اركة االنتخابي�ة متدني�ة ج�دا 
وبعي�دة عن النس�ب املعلنة بحس�ب 

املعطيات امليدانية«.

عضو بالفتح: »طرف آخر« 
وراء إعالن نتائج االنتخابات

حقوق: القانون يحكم بيننا 
وبين من سرق أصواتنا

كتلة سياسية: جماهير األحزاب هي التي شاركت باالنتخابات

جثير: اإلطاحة بالزوراء تمنحنا دفعة هائلة
6

المراقب العراقي/بغداد...
دع�ت النائبة الس�ابقة ضح�ى القيرص، ام�س األحد، اىل 
تطبيق الع�د والفرز اليدوي عىل جمي�ع املراكز االنتخابية 

يف العراق.
وقال�ت القي�رص يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي«  إن “النتائ�ج األخ�رية غري دقيق�ة وهي عكس 

األرقام التي وردت يف األرشطة االنتخابية”.
وأضاف�ت أن “الع�د والف�رز اليدوي لجمي�ع املحطات هو 
الح�ل األمثل إلزال�ة املخ�اوف”، مؤك�دة أن “هناك رسقة 

واضحة ألصوات ناخبينا”.
يش�ار اىل ان العدي�د من الكت�ل السياس�ية اعرتضت عىل 
نتائج االنتخابات، كونها تقاطعت مع ما حصلت عليه من 
ارشطة يف املراكز االنتخابية تبني خالف ما اعلن من نتائج.

دعوة إلى تطبيق العد 
والفرز اليدوي بكل المراكز
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املراقب العراقي/ أحمد محمد...
عىل إثر نتائج االنتخاب�ات الربملانية االخرية وعمليات 
التزوير العلن�ي التي اكتنفتها، ب�دًءا من يوم االقرتاع 
حتى إعالن ما أس�فرت عنه من نتائ�ج ظاملة كتبتها 
أي�اٍد خارجي�ة هدفها اإليق�اع بكتل سياس�ية داعمة 
للحشد الشعبي الذي حقق انتصارات ال مثيل لها عىل 
الجماع�ات االرهابي�ة »داعش«، مقاب�ل منح املقاعد 
الربملانية اىل كتل أخرى هدفها تنفيذ مشاريع خارجية 
تريد تهديد الس�لم االه�يل والداخيل للبلد، حيث يجري 
التحذير من أوس�اط سياسية وش�عبية للرشوع بهذا 
املخطط الخبيث الذي تقف خلفه جهات أجنبية عدة.
وتضمن�ت نتائ�ج االنتخاب�ات عمليات تزوي�ر علنية 
وش�املة لجمي�ع املحافظات، هدفه�ا رسقة أصوات 
ومقاع�د الكت�ل السياس�ية ذات امل�رشوع الس�يايس 
والوطني والتي وضعت خيار »دعم الحش�د الشعبي« 
وإخ�راج القوات االمريكي�ة واالجنبية م�ن العراق يف 

صدارة برامجها االنتخابية.
وأع�رب مواطن�ون، ع�ن خش�يتهم م�ن أن تك�ون 
لتنفي�ذ  االوىل  ال�رشارة  ه�ي  الحالي�ة  االنتخاب�ات 
املخطط�ات الخارجي�ة التي تري�د النيل من الحش�د 
الش�عبي والرشوع بعمليات حله أو دمجه، وذلك ثأرا 
لالنتص�ارات التي حققته�ا هذه الق�وى البطلة أمام 

قوى »داعش« االجرامية.
وم�ا أثار غرابة االوس�اط الش�عبية أيض�ا هو إرصار 
مفوضي�ة االنتخاب�ات عىل ع�دم إجراء الع�د والفرز 
اليدوي، عىل الرغم من كافة الدالئل التي قدمتها الكتل 
السياس�ية حول رسق�ة أصواتها، والت�ي تثبت وجود 

عمليات تزوير ورسقة علنية لألصوات االنتخابية.
وح�ذر النائ�ب الس�ابق واملرش�ح ع�ن كتل�ة »دولة 
القان�ون« س�عد املطلبي، م�ن حرب أهلي�ة إذا بقيت 
مفوضي�ة االنتخاب�ات ع�ىل رأيها دون الرج�وع للعد 

والفرز اليدوي.
وق�ال، إن الحلول اآلن غائبة من مفوضية االنتخابات 
وإذا لم تجد الحلول املناسبة ستكون يف نهاية املطاف 
ح�رب أهلي�ة، مبين�اً أن الع�د والفرز الي�دوي يريض 

جميع االطراف.
وأصدرت الهيأة التنس�يقية للمقاومة العراقية، أمس 
األحد، بيانا غاضبا بش�أن نتائ�ج االنتخابات، محذرة 
م�ن أن اس�تمرار املفوضي�ة عىل وضعها ين�ذر بتأزم 

الوضع يف البالد.
وقال�ت الهي�أة، إن تالع�ب األيادي األجنبّي�ة يف نتائج 
االنتخابات وطرق تزويرها الفاضح بإرشاف حكومّي 
أّدى بالنتيجة إىل فش�ل أداء عم�ل املفوضّية وعجزها 
ع�ن الوق�وف بوج�ه اإلرادات الخارجّية، وه�و ما قد 

يتسبب بإيصال البلد إىل حافة الهاوية. 
وأضاف البي�ان أن املقاومة العراقية كانت وس�تبقى 
س�ّداً منيعاً بوجه كل املشاريع الخبيثة التي تستهدف 
أبن�اء ش�عبنا األب�ّي، وتؤك�د أن م�ن ح�ق العراقيني 
الخ�روج احتجاج�اً ع�ىل كل م�ن ظلمه�م، ورف�ض 
اإلذع�ان اىل مطالبهم، وص�ادر حقه�م؛ وعليه نحذر 
تحذيراً ش�ديداً م�ن أن أّي محاولة اعتداء أو مس�اس 
بكرامة أبناء ش�عبنا يف الدفاع ع�ن حقوقهم، وحفظ 
حش�دهم املقّدس؛ فضال عن إخ�راج القوات األجنبية 
من بلده�م، فإنه�ا َس�ُتواَجه برج�ال ُقُلوُبُه�ْم َكُزَبِر 

الَْحِديِد، وقد َخرِبَْتُهم سوُح القتال، والَت حني مندم.
وب�دوره، اعت�رب املحلل الس�يايس كام�ل الكناني، أن 
»نتائ�ج االنتخاب�ات جاءت مخيبة لآلم�ال للكثري من 
القوى السياس�ية، خصوصا القوى االسالمية املؤيدة 

والداعمة للحشد الشعبي«.
وق�ال الكناني، يف ترصيح ل�� »املراق�ب العراقي« إن 
»اإلرصار عىل هذه النتائج من قبل املفوضية والحكومة 
هو أمر يهدد الس�لم االهيل الداخيل، خصوصا أن هذه 
النتائج تقوض الثقة بالنظام الس�يايس«، محذرا من 

»جملة من املشاكل واملخططات املرتتبة عىل ذلك«.
وأض�اف، أن »هن�اك عملي�ات رسق�ة وتزوي�ر علنية 
يف االنتخاب�ات وهذا م�ا أثبتته االدلة م�ن قبل القوى 

السياسية املعرتضة لكن تم تجاهله من املفوضية«.
وأش�ار اىل أن »حالة االنسداد الس�يايس التي يمر بها 
البلد، تحتاج اىل وقفة من حكماء العملية السياس�ية، 

بالشكل الذي يحول دون انجرار البلد اىل الفتنة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أكدت النائب عن تحالف الفتح زينب املوس�وي، 
امس األحد، أن تحالفها تعرض ملؤامرة خارجية 
باعتب�اره الجهة املدافعة عن الحش�د داخل قبة 

الربملان.وقال�ت املوس�وي، يف ترصي�ح تابعت�ه 
»املراق�ب العراقي« إن »هن�اك مؤامرة خارجية 
وراء رسق�ة أص�وات الفت�ح باعتبارن�ا الجهة 
املدافع�ة ع�ن حق�وق مقاتيل الحش�����د من 

املؤامرات الخارجية«.
وأضاف�ت، أن »نتائ�ج االنتخابات الت�ي أعلنت 
عنها مفوضي�ة االنتخابات مرفوضة من قبلنا، 
مش�رية إىل أن هن�اك أدلة تثبت رسق�ة أصواتنا 

االنتخابية من قبل دول إقليمية«.
الط�رق  سيس�لك  »تحالفه�ا  أن  إىل  ولفت�ت، 
االنتخ����اب�ات  للطع�ن برشعي�ة  القانوني�ة 

الربملانية«.

عضو بالفتح: نمتلك ادلة تثبت تعرضنا لمؤامرة خارجية

تغريدة

الصحفي مازن الزيدي

اذامااص���ّرت#مفوضية_
الفريقوبدعماالنتخاب���ات
علىللكاظم���ياالنتخاب���ي
والفرزالع���ّداع���ادةع���دم
االطار فإن ،الشامل اليدوي
سيطلبالشيعيالتنسيقي
تغييرمعاالنتخاباتإعادة
رئيسولربم���االمفوضي���ة

الحكومة.
والمف����وضية الك����اظم���ي
الخي���ارات«اخ������ذعليهم���ا

الصفرية«بنظراالعتبار.

الشروع بتطبيق شرط ابراز »بطاقة التلقيح« للدخول الى الدوائر الحكومية

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وزارة الصح�ة، ام�س األح�د، ب�دء تطبيق 
 PCR��ق�رار إب�راز بطاق�ة التلقي�ح أو فح�ص ال
يف املؤسس�ات والجامعات.وق�ال املتح�دث باس�م 
ال�وزارة س�يف البدر، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »التعليمات الص�ادرة من قبل مجلس 

الوزراء واللجن�ة العليا للصحة والس�المة الوطنية 
ت املبارشة بتطبيقها«.وأش�ار، إىل »وجوب إبراز  تمَّ
بطاق�ة اللقاح قبل الدخول للمؤسس�ات الحكومية 
وغ�ري الحكومي�ة م�ن بينه�ا الجامع�ات واملعاهد 
بالنس�بة للطلبة والهيئات التدريسية والتعليمية يف 
عم�وم الع�راق«، مبيناً، أن »فح�ص ال�PCR يمكن 

أن يك�ون بديالً لبطاقة اللقاح م�ن أجل ثبوت عدم 
إصاب�ة الش�خص بفاي�روس كورونا«.وأك�د البدر 
»رضورة التش�ديد عىل ه�ذه اإلج�راءات من خالل 
وس�ائل اإلعالم«، مؤكداً، أن »اللقاحات متوفرة من 
مناش�ئ عاملية وتقدم وقاية م�ن كورونا باإلضافة 

اىل االجراءات الصحية االخرى«.

االتحاد الكردستاني: دواعش 
شاركوا في انتخابات كركوك

السليمانية.. اضراب لسائقي النقل
 العام احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف عضو االتح�اد الوطني 
محم�ود  الكردس�������تاني 
خوش�ناو، ام�س األح�د، ع�ن 
قي�ام عن�ارص م�ن جماع�ات 
»دواعش« اإلرهابية باالنتخاب 
كركوك.وقال  محافظ����ة  يف 
تابعته  خوش�ناو، يف ترصي�ح 
»املراق�ب العراق�ي« إن »هناك 
لداع�ش  ينتم�ون  أش�خاص 

وصوت�وا  بطاقاته�م  ج�ددوا 
أن  االنتخابات«.وأض�اف  يف 
»هناك إرادات تريد العبث بأمن 
كرك�وك االنتخاب�ي«، مبيناً أن 
»بع�ض األش�خاص صوتوا يف 
اكث�ر م�ن مرك�ز انتخاب�ي يف 
خوش�ناو،  كركوك«.وطال�ب 
مفوضي�ة االنت��خاب�ات، ب�� 
الت�ي  باإلج�راءات  »االلت�زام 

اعلنت عنها مسبقاً«.

املراقب العراقي/ بغداد...
محافظ������ة  ش�هدت 
الس�ليمانية، ام�س األح�د، 
إرضاباً لسائقي النقل العام 
احتجاجاً عىل ارتفاع أسعار 
وقود السيارات يف املحافظة.

وذك�رت وس�ائل اع�الم، أن 
مركبات النقل العام توقفت 
املحط�ات  يف  الحرك�ة  ع�ن 
تجم�ع  فيم�ا  املخصص�ة، 
املدين�ة  وس�ط  س�ائقوها 

احتجاجاً عىل ارتفاع أسعار 
البنزين.

وتجمع اش�خاص يف بعض 
بانتظ�ار  املدين�ة  ش�وارع 
الع�ام،  النق�ل  حاف�الت 
وآخري�ن يش�����اركون يف 

اإلرضاب.
الوق�ود  أس�عار  وس�جلت 
بلغ�ت  إذ  جدي�داً،  ارتفاع�اً 
سعر لرت “البنزين املحسن” 

إىل 1000 دينار.

بين لغة الصمت
 وصمت الكالم 

لي�س لدين�ا إزاء ما نمر ب�ه من إرهاص�ات وتناقضات 
وانقالبات واختالفات وظلم وفساد ونفاق سوى الكلمة 
. ف�إن تظاهرنا بوج�ه الظاملني والفاس�دين واملنافقني 
فلي�س لنا غري الكلمة بها نق�ول ونرصخ ونطالب ومن 
فك�ر يوما أن يغ�ادر الكلمة اىل ما بعده�ا أو اىل ماقبلها 
س�واء انزوى اىل الرصاع أو السالح أو الحرب أو ماشابه 
وتوافق مع أش�كال العنف ومهما طال أو استطال فإنه 
س�ينتهي بكلمة يت�م االتفاق عليها . الح�ب يبدأ بكلمة 
والعشق يحبو اىل أحضان كلمة واملودة والحنان واأللفة 

عنوانها كلمات ليس إال قبل أن تكون شيئا آخر .
 فالوج�دان مهم�ا تس�امى يمك�ن اختزال�ه يف كلم�ة . 
والبغ�ض وال�رش والحقد يب�دو واضحا عن�د صاحبه يف 
كلمات�ه فم�ا ه�و إال مره�ون يف ذاته اىل الكلم�ة . كتب 
الس�ماء جميعا كلمات فم�ا قول الله س�وى كلمة وما 
نصائ�ح األنبي�اء إال يف رحاب الكلم�ة . التفاهم يف كلمة 
والتخاصم يف كلمة . قد يخرس اإلنسان دنياه كما يخرس 
اآلخرة يف كلمة . قد يكون واليكون يف كلمة . ولكن .. وآه 

ملا بعد هذه اللكن . 
حني تفش�ل الكلمات وتعجز الحروف عن إبالغ الرسالة 
أو إفه�ام اآلخ�ر أو إقن�اع م�ن ال يقتنع  . ح�ني تتجرد 
الكلمات من معانيها فيكون الكالم بال معنى . حني يبّح 

الصوت يف آذان صم بكم ال يعمهون . 
ح�ني تحك�ي مل�ن ال يس�مع أو 
ال يري�د أن يس�مع . ح�ني تلقي 
واإلرش�اد  النص�ح  كلم�ات 
والتبصري يف أن�اس هم كاألنعام 
بل أضل سبيال . حني ترصخ فال 
صدى . وتتكلم من دون أن تلقى 
م�ن يس�مع أو يفه�م أو يعقل . 
يحن تتجرد األجساد من العقول 
األبص�ار  يف  البص�رية  وتغي�ب 

وتمرض القلوب فال جسد سليما 
وال عقل س�ليما وال قلب س�ليما . هنا البد من الصمت . 
فالصم�ت موقف وبالغة وأمر م�زدان بالحكمة ومؤطر 
بالص�رب . الصم�ت عم�ل ونت�اج ودليل ومعن�ى وداللة 
. الصم�ت أحيان�ا يق�ول ما عج�زت عن�ه كل القصائد 

والكلمات والبيانات . الصمت رصخة .
 ق�د يق�ول الصم�ت كل يشء ويتح�دث يف كل اللغ�ات 
ويس�مع كل األقوام فيما يفش�ل ال�كالم قول يشء وإن 
ع�ال أو تع�اىل أو س�طا وتم�ادى أو طغ�ى أو تفرع�ن . 
الصمت خيار ثالث وحل وس�ط وأمر محتوم بني الحرب 
وال�كالم فب�دل أن يلجأ الفاش�لون يف التفاه�م بالكلمة 
اىل الخصوم�ة والحرب والخ�راب والدم�ار تنربي واحة 

الصمت حال ومالذا وفرصة وعنوان سالم .
 أتذك�ر م�ا ح�دث يوم�ا يف الح�رب األهلي�ة اللبنانية يف 
ثمانيني�ات الق�رن امل�ايض حي�ث س�ادت لغة الس�الح 
وأصوات البنادق واملدافع حني جلس صديقان التقيا بعد 
فراق يف مطعم لتناول الغذاء وبعد أن تناوال الطعام جاء 
عامل املطعم بورقة الحس�اب فأخذه�ا أحدهما ليدفع 

الحساب إال أن صاحبه رفض وقال أنا الذي أدفع  . 
رف�ض صديقه وق�ال أنا الذي دعوتك فأن�ا الذي أدفع  . 
ع�اد صاحبه أش�د رفضا وق�ال ال والله أنا ال�ذي أدفع . 
أخرج صديقه مسدس�ه وأطلق عليه رصاصة يف الرأس 
وأرداه قتي�ال . ث�م دفع الحس�اب وان�رصف . أتمنى أن 

نعرف متى نصمت ومتى نتكلم .

إصبع عىل الجرح .. 

القبض عىل اثنين من أكرب 
تجار المخدرات يف القائم

أف�ادت خلية اإلعالم األمني، امس األحد، بإلق�اء القبض عىل اثنني من أكرب 
تج�ار املخدرات وبحوزتهما نحو 1٧ كغم م�ن الحبوب املخدرة عىل الحدود 
العراقي�ة الس�ورية.وقالت الخلية، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
منه إنه »بناًء عىل معلومات اس�تخباراتية دقيقة تفيد بوجود عملية ادخال 
كمي�ة كب�رية من الحبوب املخدرة اىل قضاء القائم من س�وريا، تم تش�كيل 
فريق عمل من وكالة االس�تخبارات والتحقيقات االتحادية بعد استحصال 
املوافق�ات القضائي�ة والتوج�ه اىل قض�اء القائ�م ونصب كم�ني محكم«.
واضاف�ت، أن »املفرزة تمكنت من إلقاء القب�ض عىل متهمني أثنني بالجرم 
املش�هود وهما من أكرب تجار املخ�درات وبحوزتهما )٩٣( إلف حبة مخدرة 
اي مايع�ادل نح�و) 1٧( كيلو غ�رام من امل�واد املخدرة«، الفت�ة إىل »اتخاذ 
االج�راءات القانوني�ة بحقهم�ا وتوقيفهما وف�ق احكام امل�واد )٣2 _ 28( 

مخدرات«.

أمنية االنتخابات: استمرار 
االنذار »ج« لحين حسم الطعون

املراقب العراقي/ بغداد...
ح�ددت اللجنة األمنية العليا لالنتخابات، الس�بت، موع�دا لالنتهاء من حالة 
اإلنذار )ج(، التي شملت غلق املنافذ واملطارات، واالنتشار األمني والعسكري، 
ومن�ع التجمع�ات يف إطار خطة لتأم�ني عملية االنتخاب�ات الترشيعية التي 
أجري�ت يف الع�ارش من الش�هر الجاري.وق�ال املتحدث باس�م اللجنة غالب 
العطي�ة، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إنه »س�يتم االنتهاء من حالة 
اإلنذار القص�وى بعد االنتهاء من تقديم االعرتاض�ات عىل نتائج االنتخابات 
الت�ي أعلنت عنها املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات، م�ن قبل الكيانات 
واألح�زاب السياس�ية«.وأكد أن »مه�ام اللجن�ة األمنية العلي�ا لالنتخابات، 
س�تنتهي ايض�ا مع البت بالطع�ون املقدمة لدى القضاء، وم�ن ثم االنتظار 
حتى دخ�ول أعضاء الربملان الجدد إىل مجلس النواب، وعقد اول اجتماع لهم 

تحت قبة الربملان، عندها ينتهي عمل اللجنة األمنية بالكامل«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

في مقدمتها المساس بالحشد الشعبي وتهديد األمن

قلق شعبي وسياسي من مخططات »قوى الشر« عقب تزوير االنتخابات

منهل عبد األمري المرشدي 
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االثنين 18 تشرين األول 2021 العدد 2695 السنة الثانية عشرة

تراجعت أسعار الذهب »االجنبي والعراقي« يف األسواق املحلية ، امس 
االحد .وقال مصدر، إن أس�عار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر 
يف العاصمة   بغداد س�جلت، امس، س�عر بيع للمثقال الواحد عيار 21 
م�ن الذهب الخليج�ي والرتكي واألورب�ي بلغ 363 الف دين�ار، فيما 
كانت االسعار الخميس املايض 369 الف دينار، حيث بلغ سعر الرشاء 
359 الفاً.وأش�ار ، اىٕل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
العراقي س�جل انخفاضاً أيضاً عند 333 الف دينار، يف حني بلغ سعر 
ال�رشاء 329 ألفاً.وفيما يخص أس�عار الذهب يف محال الصاغة، فأن 
سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 365 الف دينار 
و370 ألفاً، فيما تراوح س�عر البيع مثق�ال الذهب العراقي بني 335 

الفاً و340 الف دينار.

أسعار الذهب تسجل تراجعًا
 في االسواق المحلية

استقرت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي ، امس 
االحد، يف البورصة الرئيس�ية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردس�تان.
وقال مصدر، إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، س�جلت 
صب�اح امس 148250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر أمريكي، وهي 
نفس االس�عار التي س�جلت امس السبت.وأش�ار اىٕل أن اسعار البيع 
والرشاء اس�تقرت يف محال الصريفة باالٔسواق املحلية يف بغداد، حيث 
بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا لكل 100 دوالر امريكي، بينما 
بلغت أس�عار الرشاء 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دوالر امريكي.
أم�ا يف اربي�ل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد ش�هدت اس�عار الدوالر 
اس�تقرارا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148400 دينار لكل 100 دوالر 

امريكي، والرشاء بواقع 148000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

استقرار أسعار صرف الدوالر
االقت�صادي في بغداد واقليم كردستان

محافظة بغداد تعد آلية جديدة لسعر االمبير وساعات تشغيل المولدات

االتروشي يبدي من 
بغداد استعداد كردستان 
للتعاون مع وزارة النفط

أكد وزير النفط احس�ان عب�د الجبار، امس االحد، 
اهمية العمل عىل زيادة الشفافية وتبادل املعلومات 
الخاص�ة بالنش�اط النفط�ي، فيم�ا أب�دى وزي�ر 
الث�روات الطبيعية يف إقليم كوردس�تان اس�تعداد 

االقليم للتعاون والحوار مع املركز.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان ، إن »وزير النفط احس�ان 
عبد الجبار اسماعيل استقبل، أمس، وزير الثروات 
الطبيعي�ة يف إقلي�م كوردس�تان كم�ال االترويش، 
وج�رى خالل اللقاء بحث تعزيز التعاون بني املركز 

واالقليم بشأن امللف النفطي«.
وأكد وزي�ر النفط االتح�ادي، عىل »اهمي�ة العمل 
عىل زي�ادة الش�فافية وتبادل املعلوم�ات الخاصة 
بالنش�اط النفط�ي، واالي�رادات املتحقق�ة من�ه، 
والعم�ل معاً م�ن اجل االس�تثمار  االمث�ل للموارد 
الطبيعية والهايدروكاربونية يف عموم العراق دعماً 
وتعزي�زاً لالقتص�اد الوطن�ي ، وتحقيق�اً  الهدافنا 
وخططن�ا يف ترس�يخ خط�ط التنمية املس�تدامة، 

خدمة للصالح العام«.
واش�ار الوزير اىل »رضورة زيادة وتكثيف مشاريع 
عم�وم  يف  النظيف�ة  والطاق�ة  الغ�از  اس�تثمار 
محافظاتن�ا، بهدف تحقيق زي�ادة يف االنتاج منها، 
والعم�ل عىل التقليل من انبعاث�ات الغازات الضارة 

حماية للبيئة«.
من جانبه، أك�د االترويش، وفق البيان، »اس�تعداد 
االقليم ووزارة الث�روات الطبيعية للتعاون والحوار 
م�ع املركز وال�وزارة من اجل تعزيز اف�اق التعاون 

املشرتك لتطوير الصناعة النفطية«.
والخمي�س امل�ايض، وّج�ه رئي�س حكوم�ة إقليم 
الث�روات  وزي�ر  بارزان�ي،  م�رور  كوردس�تان 
الطبيعي�ة كم�ال ات�رويش بزيارة العاصم�ة بغداد 
به�دف تأم�ني مادت�ي البنزي�ن والنف�ط األبي�ض 

للمواطنني.

أعلنت محافظة بغداد،امس االحد، 
عن اعداد آلية جديدة لسعر االمبري 
وس�اعات التشغيل لألشهر املقبلة 
والخاص�ة بفص�ل الش�تاء والتي 

ستصدر نهاية الشهر الحايل.
بغ�داد  محاف�ظ  مع�اون  وق�ال 
لش�ؤون الصح�ة والطاق�ة قيس 
الكالب�ي يف ح�وار اطلع�ت عليه /

املراق�ب العراقي/، إن�ه “تم إعداد 
بالتش�غيل  خاص�ة  عم�ل  آلي�ة 
الصح�اب املولدات والتي س�تنفذ 
خالل فصل الش�تاء املقبل”، مبينا 
انه “من املؤمل ان تش�هد تسعرية 

االمبريية بأنواعها تخفيضا”.
“اآللي�ة  أن  الكالب�ي،  وأض�اف 
ترتبط بس�اعات التشغيل للطاقة 
الوطني�ة وكمية )ال�كاز( املجهزة 

للمول�دات”، منوها ب�ان “الخطة 
وزارة  م�ع  بالتنس�يق  س�تعلن 
الكهرب�اء ملعرف�ة م�دى تجهيزها 
للمناطق بالكهرباء، ومدى تجهيز 
وزارة النف�ط ملادة )ال�كاز(، ليتم 
ع�ىل ض�وء ذل�ك تحديد س�اعات 

التشغيل وتسعرية االمبري”.
وتاب�ع، أن أن “املحافظ�ة تعم�ل 
تجهي�ز  دوائ�ر  م�ع  بالتنس�يق 
زي�ادة  ع�ىل  النفطي�ة  املنتج�ات 
لدع�م اصح�اب  )ال�كاز(  حص�ة 
املول�دات بتش�غيل س�اعات اكثر 
للمواطن وباس�عار اقل”، الفتا اىل 
“وج�ود متابعة من قبل املحافظة 
للمخالف�ني ومحاس�بة املقرصين 
ممن يس�تغلون املواطنني بأسعار 

مرتفعة لألمبري الواحد”.

أعلن البنك املركزي اليمني رس�ميا 
وق�ف 54 رشك�ة ومح�ل رصاف�ة 
يف مدين�ة عدن الس�احلية بجنوب 
الب�الد وس�حب تراخي�ص مزاولة 
نش�اطها لع�دم التزامه�ا بقانون 
تنظيم أعمال الرصاف�ة وتعليمات 

البنك.
وق�ال متعاملون يف ع�دن لرويرتز، 
س�جل  اليمن�ي  الري�ال  س�عر  إن 
انخفاض�ا غري مس�بوق يف س�وق 
الرصف مس�اء الس�بت، إىل 1350 
رياال لل�دوالر للرشاء و 1370 رياال 
للبي�ع، مقارن�ة م�ع 1320 ري�اال 
ونح�و 1210 ري�االت لل�دوالر قبل 

10 أيام.
ويأتي وقف البن�ك املركزي اليمني 
رشكات  م�ن  الكب�ري  الع�دد  ه�ذا 
الرصاف�ة يف وق�ت واصل�ت قيم�ة 
العمل�ة اليمني�ة هبوطه�ا الح�اد 
والقيايس لتصل إىل أدنى مس�توى 
عىل اإلطالق أمام الدوالر والعمالت 
األجنبية يف مدينة عدن الس�احلية، 
حي�ث اق�رتب س�عر ال�دوالر م�ن 
حاج�ز 1400 ريال، وس�ط موجة 
غري مس�بوقة من الغ�الء الفاحش 
واالرتفاع الجنوني ألس�عار السلع 
ومحافظ�ات  ع�دن  يف  الغذائي�ة 

الجنوب.

انهيار كبير للريال اليمني
زيادة اعداد القاطرات لنقل

 المشتقات النفطية
أعلنت وزارة النقل،االح��د، عن زيادة اعداد القاطرات املخصصة للمنقوالت 

النفطي�������ة للع����مل من اج�����ل زيادة االيرادات املالية.
وق�ال مدي�ر الرشكة العامة للس�كك الحديد طالب جواد كاظم الحس�يني ، 
إن “الرشك�ة وضعت خطة موس�عة لتفعيل قطاع الس�كك الحديد وتعظيم 
ايرادات�ه املالي�ة عر زج اك�ر عدد ممكن م�ن القاط�رات املخصصة لنقل 

املشتقات النفطية للعمل”.
وأش�ار الحس�يني اىل “تصليح وإدام�ة أعداد أخرى منها للمس�اهمة بدعم 
االقتصاد الوطني وزيادة طاقة حج������م املنقوالت النفطية”، مؤكدا أنه 
“ت�م تأهيل وإدامة عدد كبري من القاطرات الحوضية وادخالها للعمل خالل 

املدة املاضية”.

تطبيق قانون غسيل األموال يخفض مبيعات 
مزاد العملة بعد سنوات على تعطيله

مصارف السياسيين انسحبت خوفا من الفضيحة

وال�ذي يطب�ق اعتب�ارا م�ن ي�وم أمس 
األول  ترشي�ن  ش�هر  م�ن   17 األح�د 
الج�اري،  وهذه التعليم�ات هي تنفيذا 
لقانون مكافحة غسيل األموال وتمويل 
اإلره�اب رقم )39( لس�نة 2015 , مما 
يف�ر اإلقبال الكبري ع�ىل رشاء العملة 
تج�اوز  ال�ذي  التطبي�ق  تأري�خ  قب�ل 
امللياري دوالر خالل الشهر املايض , مما 
يتضح أن مبيع�ات البنك املركزي كانت 
تخضع لعملية غس�يل االموال من قبل 
املشاركني يف املزاد طيلة االعوام املاضية 
, م�ا يؤك�د تقاريرن�ا الس�ابقة بوجود 
عمليات غسيل االموال من خالل املزاد.

الق�رار وإن تأخ�ر كثريا بس�بب تواطؤ 
محافظي املركزي الس�ابقني والحاليني 
, لكن�ه يح�د م�ن تهري�ب االم�وال اىل 
الخ�ارج , وال يق�ي عليها , فما جرى 
يف آخر جلسات املزاد هو بيع 52 مليون 
دوالر ذهبت 51 مليون منها اىل الخارج 
وتحوي�الت  االرص�دة  تغطي�ة  بحج�ة 
مالي�ة , م�ا يؤك�د أن عملي�ة التهريب 
مستمرة وبمعرفة إدارة البنك املركزي, 
االع�رتاف بعمليات غس�يل االموال جاء 
بعد ضغوطات بعض املؤسسات املالية 

العاملي�ة الت�ي يس�عى الع�راق لتطبيق 
رشوطها مقاب�ل الحصول عىل قروض 

جديدة , رغم الوفرة املالية الحالية .
املستش�ار املايل لرئيس ال�وزراء مظهر 
محم�د صال�ح أكد ، أن تعليم�ات البنك 
املرك�زي الجدي�دة بش�أن بي�ع العملة 
االجنبي�ة تأتي ضمن مكافحة غس�يل 

األموال.
وق�ال صالح ؛ إن »التعليم�ات الجديدة 
العمل�ة  بي�ع  بش�أن  املرك�زي  للبن�ك 
االجنبي�ة تأت�ي ضم�ن إط�ار مكافحة 
زي�ادة  خ�الل  م�ن  األم�وال،  غس�يل 
إج�راءات التدقي�ق والت�رصف بالعملة 
االجنبي�ة«، مبينا أن »هن�اك الكثري من 
الكالم يق�ال حول مزاد العملة واألموال 

التي تخرج منه«.
املرك�زي  »البن�ك  أن  صال�ح  وأض�اف 
حريص عىل العملة االجنبية بأن تذهب 
للمستفيد الذي يفيد االقتصاد العراقي 
من خ�الل حوكم�ة وبش�فافية عالية 
وه�و س�ياق دويل عاملي ولي�س عراقيا 
فق�ط«، مش�ريا اىل »ع�دم الخ�وف من 
هذه التعليمات طاملا املعامالت س�ليمة 

ونظيفة«.

وأكد صالح أن�ه »ال خوف من إجراءات 
البن�ك املرك�زي م�ا دامت ه�ذه العملة 

ذاهبة بالطريق الصحيح ».
وملعرفة املزيد حول ذلك أكد الخبري املايل 
س�امي س�لمان يف اتصال مع ) املراقب 
العراقي(: أن ما يح�دث يف مزاد العملة 
من عمليات غس�يل االم�وال كان بعلم 
الحكوم�ات جميعها الت�ي تعاقبت عىل 

حك�م البالد , ما س�بب خس�ائر مالية 
ضخم�ة جدا للعراق من ج�راء التهاون 
يف عمليات غسيل االموال , واليوم سجل 
املزاد أول انخفاض خالل العام الحايل يف 
بيع الدوالر , م�ا يفضح دور محافظي 
البن�ك يف تس�رتهم ع�ىل م�زاد العملة , 
خاص�ة ل�و علمن�ا أن املش�اركني هي 

مصارف تابعة للنخب السياسية .

وبني: أن تطبيق قانون غس�يل االموال 
لع�ام 2016 وإن ج�اء متأخ�را فه�و 
محاولة إلنقاذ البالد من تهريب العملة 
الت�ي يمارس�ها املش�اركون يف ناف�ذة 

العملة .
بالش�أن  املخت�ص  أك�د  جهت�ه  م�ن 
االقتص�ادي جاس�م العكي�ي يف اتصال 
م�ع ) املراق�ب العراق�ي(: أن ما يحدث 

يع�د أك�ر فضيح�ة يف تأري�خ الع�راق 
ويكش�ف ازدواجية الحكوم�ة الحالية 
وقبولها بغس�يل االم�وال الناجمة عن 
رسقة أموال املشاريع الوهمية وغريها 
, يف تواط�ؤ كبري من عدم تنفيذ قرارات 
مكافحة غسيل االموال , رغم صدورها 
منذ أكثر س�ت س�نوات ظلت حبيس�ة 

االدراج .

انخفضت مبيعات البنك المركزي بشكل كبير ، من العملة 
الصعبة، لتسجل 52 مليون دوالر مع بدء سريان التعليمات 
الجديدة للبنك بش���أن مبيعات العمل���ة الصعبة والهبوط 
بنس���بة 74.76 % من إجمالي المبيع���ات التي ارتفعت في 
اآلونة االخي���رة جراء عل���م المصارف والمش���اركين بمزاد 

العملة بتطبيق القرار الصادر يوم 26 أيلول الماضي.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

النفط تعيد تأهيل 
وصيانة ميناء العمية

فالحو ذي قار: قرار الموارد 
المائية سيكبدنا خسائر جسيمة

أعلن�ت وزارة النفط،ام�س األح�د، ع�ن تمك�ن 
مالكاتها من إع�ادة تأهيل وصيانة ميناء العمية 
النفط�ي الذي يقع إىل الجنوب الرشقي من ش�به 

جزيرة الفاو.
ونق�ل ، عن مصدر مس�ؤول بال�وزارة قولها، إن 
“م�الكات قس�م التش�ييد البحري التاب�ع لهيئة 
تطوي�ر مراف�ئ التصدير يف رشك�ة نفط البرصة 
قام�ت بأعمال صيانة ميناء العمية التي ش�ملت 
اس�تبدال الهي�اكل الحديدي�ة واملقاط�ع املتآكلة 
وأعم�ال العص�ف الرم�ي والط�الء باإلضافة إىل 
تصني�ع ونص�ب ثماني�ة مص�دات لإلرس�اء يف 

األرصفة )5 و7 و8( بقياس 12×1.2×1.2م”.
وأضاف�ت أن “أعمال الصيانة هذه ش�ملت ايضا 
اس�تبدال مس�احات من البليت تق�در بأكثر من 
500 م2، وإتم�ام أعمال العص�ف الرمي والطالء 
بث�الث طبقات من األصب�اغ املقاوم�ة ألكثر من 
3000 م2″، مبين�ا أن “م�الكات قس�م التش�ييد 
البحري يف الرشكة تعمل عىل إنشاء قاعدتني عىل 
ضفتي امليناء الرشقية والغربية بقياس 12 × 6م 
وذلك لنصب محطت�ني لتحلية املياه باإلضافة إىل 
قاعدة تعلو املحطتني تس�ع ثالثة خزانات س�عة 

الواحد منها 20 طناً”.
وأك�دت ال�وزارة، أن “م�الكات ش�عبة الطوارئ 
التابع�ة لهيئ�ة الصح�ة  والح�د م�ن الك�وارث 
�نت  والس�المة والبيئة يف رشكة نفط البرصة دشَّ
بمعالج�ة  املختص�ة  الفض�ل(  )أب�ا  الس�فينة 
االنس�كابات النفطي�ة وأدخلته�ا الخدمة ضمن 

األسطول البحري للرشكة”.
يذك�ر أن ميناء العمية مخص�ص لتصدير النفط 
الخ�ام جنباً إىل جنب م�ع ميناء البرصة النفطي، 
ويقع إىل الجنوب الرشقي من ش�به جزيرة الفاو 
يف منطق�ة الخلي�ج العربي، وهو األق�دم بينهما 
وهو واحد من 7 موان�ئ بمحافظة البرصة منها 

5 تجارية و2 نفطية.

حذر رئي�س اتحاد جمعيات الفالح�ني يف ذي قار 
مق�داد اليارسي،ام�س االحد، من أن ق�رار وزارة 
املوارد بخفض حصة املحافظة املائية اىل النصف، 
كونه�م  جس�يمة،  خس�ائر  الفالح�ني  س�يكبد 
س�يتخلون عن نصف االرايض الت�ي اتموا حرثها 

وبذرها.
وق�ال اليارسي يف ترصيح اطلع�ت عليه /املراقب 
زراع�ة  املحافظ�ة م�ن  إن “حص�ة  العراق�ي/، 
محصول الحنطة خفضت م�ن 300 اىل 150 ألف 
دونم فقط”، عادا املس�احة “ال تلبي احتياجاتها 
كونها تطمح لزيادة انتاج املحصول الداخل ضمن 
مفردات التموينية، كما انها توفر دعما للفالحني 

كون الدولة تشرتي محاصيلهم بعد حصادها”.
وناش�د اليارسي الوزارة ب�”عدم املساس بحصة 
املحافظ�ة من املي�اه بهدف املي بخطة املوس�م 
الش�توي ملحص�ويل الحنطة والش�عري”، داعيا اىل 
“تبن�ي تقان�ات ال�ري الحديث�ة بدال م�ن الطرق 
التقليدية يف الري، وهو مايستدعي دعما حكوميا 
باعتماد قوانني تلزم الفالحني وتس�اعدهم لتبني 

هذه االنظمة”.
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فايننشل تايمز«: الصين اختبرت صاروخًا فرط صوتي في المدار

صحيفة عبرية: »القنصلية« تشعل توترًا بين أميركا و«إسرائيل«

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت صحيف�ة »يرسائي�ل هي�وم« نقالً 
ع�ن مص�در مّطل�ع أّن مص�در التوتر بني 
»إرسائي�ل« والواليات املتح�دة، فيما يخّص 
افتتاح القنصلي�ة األمريكية رشقي القدس 
املحتل�ة، يكمن يف عدم التنس�يق بني رئيس 
ال�وزراء اإلرسائي�ي، نفتايل بيني�ت، ووزير 
خارجيته، يائري البيد، من جهة وبني اإلدارة 

يف واشنطن من جهٍة أخرى.
وزي�ر  أعط�ى  فق�د  املص�در،  وبحس�ب 
الخارجي�ة البيد نظ�ريه األمريك�ي، أنتوني 

بلينكني، تعهداً مس�بقاً، بافتتاح القنصلية 
األمريكية يف القدس، موضحاً أّن البيد تعّهد، 
يف إحدى املكاملات الهاتفية، بتنفيذ الخطوة 

بعد وقٍت قصري من تشكيل الحكومة.
أّن موق�ف البي�د ه�و  وأش�ار املص�در إىل 
»االنتظ�ار يف مس�ألة فت�ح القنصلية إىل ما 
بع�د تمري�ر ميزاني�ة الدولة يف الكنيس�ت، 
بس�بب الرتكيبة الحساسة للحكومة«، كما 
وافق بلينك�ني عىل موقف البيد، وبارش عىل 
إعادة العمل الفتتاح القنصلية عىل أس�اس 
الرتيث ريثم�ا تتم املوافقة ع�ىل امليزانية يف 

الكنيست، حسب الصحيفة اإلرسائيلية.
وأوضحت الصحيفة أّنه »وبعد حواىل ش�هر 
من تش�كيل الحكومة، بدأت االتصاالت بني 
مستش�اري رئيس الوزراء، نفت�ايل بينيت، 
واإلدارة حول هذه املس�ألة. وأوضح الطرف 
أّن بيني�ت  اإلرسائي�ي يف ه�ذه املحادث�ات 
يع�ارض م�ن حي�ث املب�دأ فت�ح القنصلية 
بغض النظر عن التوقيت الس�يايس، وحتى 
بعد إق�رار امليزانية يف الكنيس�ت، عىل نحٍو 
فاج�أ اإلدارة األمريكي�ة وس�بب له�ا خيبة 

أمل«.

المراقب العراقي/ بغداد...
ذك�رت صحيف�ة »فايننش�ل تايمز« 
أّن الص�ني اخت�رت ق�درة فضائي�ة 
جديدة بإطالق صاروخ فرط صوتي 
يف امل�دار. وقالت الصحيف�ة إّن بكني 
»أطلقت يف آب/أغس�طس صاروخاً 
ق�ادراً ع�ىل حم�ل رأس ن�ووي حلّق 
حول األرض عىل مدار منخفض قبل 
الهب�وط ص�وب هدفه ال�ذي أخفقه 

بفارق 32 كلم«.
وأضاف�ت أّن عملي�ة اإلط�الق تم�ت 
بواسطة صاروخ من طراز »املسرية 
الطويل�ة« أو »لون�غ مارتش«، وهي 
صواري�خ تعل�ن الص�ني ع�ادة ع�ن 
إطالقها، يف ح�ني بقيت العملية هذه 

املرة رسية.
وجاء يف التقرير أن هذا التقدم الذي 
حققته الصني عىل صعيد األس�لحة 
الفرط صوتية »فاجأ االستخبارات 

األمريكية«.
يف الس�ياق ذاته، قال املتحدث باسم 
البنتاغون، جون كريبي، أّنه لن يديل 
ب�أي تعليق عىل م�ا ورد يف التقرير، 
معرب�اً ع�ن مخ�اوف بالده بش�أن 
»الق�درات العس�كرية التي تواصل 
الص�ني تطويره�ا، وهي ق�درات ال 
يمكن إالّ أن تزي�د التوتر يف املنطقة 
وأبعد منها، األمر الذي يجعلنا نعتر 
الص�ني التح�دي األول ال�ذي يحتم 

تحركنا«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أّك�د وزي�ر الخارجية اإليراني، حس�ني أمري عب�د اللهيان، األح�د، أّن إيران 
»س�تميض يف املحادثات النووية بسياسة الخطوة مقابل الخطوة«، عىل أن 

تستأنف املحادثات النووية يف فيينا »األسبوع املقبل«.
وق�ال النائ�ب عي رضا مريس�ليمي، يف ترصيح لوكالة »ف�ارس«، إّن وزير 
الخارجي�ة أّك�د أّن ع�ىل األمريكي�ني »إثب�ات حس�ن نواياه�م وصدقيتهم 
والقيام بمبادرة جادة قبل املفاوضات«، مش�رياً إىل أّن إيران »تعتزم متابعة 
املفاوض�ات بش�أن القضايا الحاصلة من�ذ خروج الرئيس الس�ابق دونالد 

ترامب من االتفاق النووي وليس القضايا األخرى«.
وش�دد وزي�ر الخارجي�ة اإليران�ي ع�ىل أّن الحكوم�ة »س�تفصل مس�ار 
املفاوضات النووية عن مس�ار اقتصاد البالد، ولن تجعل االقتصاد رهناً بها 
أبداً«، موضحاً أّن الحكومة الحالية »س�تتابع االقتصاد بمعزل عن القضايا 

املتعلقة باملفاوضات«. 
أّم�ا بش�أن كيفي�ة التعام�ل م�ع الوكال�ة الدولية للطاق�ة الذري�ة، فأفاد 
مريس�ليمي ب�أّن أم�ري عب�د اللهي�ان أعلن العم�ل »وف�ق قان�ون املبادرة 
االس�رتاتيجية إللغاء الحظر وصون حقوق الش�عب اإليراني املصادق عليه 
يف مجلس الش�ورى اإلس�المي، والذي يعتر قابالً للفه�م لألطراف األخرى، 

ويحمل رسائل خاصة«. 
وأعرب مس�ؤول كبري يف اإلدارة األمريكية، يف وقت سابق، عن أمل بالده بأن 
تعود إيران »رسيعاً« إىل طاولة املفاوضات إلحياء االتفاق النووي، وذلك بعد 

ترصيحات صادرة من إيران تعّر عن االستعداد نفسه.
وكان�ت وزارة الخارجي�ة اإليرانية ق�د أعلنت أّن إيران تتطلع إىل اس�تئناف 
املفاوض�ات النووية مع القوى العظمى قبل مطلع ترشين الثاني/نوفمر، 

بعد توقفها يف حزيران/يونيو املايض.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة )أوتشا(، األحد، 

أن 16.2 مليون شخص يف اليمن يعانون انعدام األمن الغذائي.
وق�ال مكتب املنظم�ة الدولية يف اليمن، يف تغريدة عىل حس�ابه يف »تويرت«، 
إنه »نتيجة س�نوات من ال�رصاع يعاني 16.2 مليون ش�خص يف اليمن من 

انعدام األمن الغذائي«.
وأض�اف: »ي�ؤدي تدهور قيم�ة العملة املحلي�ة إىل عج�ز األرس عن تحمل 
تكالي�ف الغ�ذاء، م�ا يتس�بب بتفاقم انع�دام األم�ن الغذائي وزي�ادة عدد 

الجوعى«.
ويف يولي�و املايض، حذرت منظم�ة األغذية والزراعة التابع�ة لألمم املتحدة 
وبرنامج األغذية العاملي، يف تقرير مش�رتك، من ارتفاع مخاطر املجاعات يف 

13 منطقة مضطربة حول العالم من أبرزها اليمن.
وكانت األمم املتحدة دعت ال�دول املانحة إىل تخصيص 3.85 مليارات دوالر 
لتمويل املس�اعدات اإلنسانية باليمن يف عام 2021، مؤكدًة أن ثلثي السكان 

بحاجة إىل مساعدات.

إيران تقرر استئناف محادثات 
فيينا النووية األسبوع المقبل

منظمة أممية: 16 مليون يمني 
يعانون انعدام األمن الغذائي

اعتراف فرنسي بمجزرة 1961..ما هي األهداف الخفية ؟
المراقب العراقي/ متابعة

بعد ترصيح�ات ماكرون املس�يئة لتاريخ 
الجزائر، ها ه�و يظهر مرة أخرى محاوالً 
تصحي�ح خطأه، وذل�ك باعرتافه بمجزرة 
املتظاهري�ن  ض�د   1961 أكتوب�ر   17
الجزائريني يف العاصمة الفرنسية باريس؛  
ليصبح بذلك أول رئيس فرنيس يحيي هذه 

الذكرى ويعرتف بها.
حيث أحيا ماكرون السبت الذكرى الستني 
ملج�رزة 17 أكتوب�ر ، ورصح أن م�ا حدث 
جرائم ال مرر لها بالنسبة إىل الجمهورية 

بحق الجزائريني.
ويف ه�ذا الس�ياق أكد بيان رس�مي لقرص 
اإلليزي�ه أن رئي�س الدولة أق�ر بالواقعة، 
وق�ال إن الجرائم التي ارتكب�ت تلك الليلة 
تحت س�لطة موريس بابون )قائد رشطة 
باري�س يومها( ال م�رر لها بالنس�بة إىل 

الجمهورية الفرنسية.
إىل  تنظ�ر  “فرنس�ا  أن  البي�ان  وأض�اف 
، وتقر باملسؤوليات  تاريخها برمته بتبرصرُّ
التي ت�م تحديده�ا بوضوح، وتاب�ع: أوالً 
وقب�ل كل يشء ه�ي تدين لنفس�ها بذلك، 
ث�م لجميع من أدمتهم ح�رب الجزائر وما 
واكبها من جرائم ارتكبت من كل الجهات 

يف أجسادهم وأرواحهم”.
الرئي�س الفرن�يس ماكرون أقام املراس�م 
عىل ضفاف نهر السني، بالقرب من جرس 
بي�زون، الذي م�ر من عليه قب�ل 60 عاما 
املتظاهرون الجزائريون، الذين جاؤوا من 
حي نانتري الفقري؛ تلبية لدعوة فرع جبهة 
التحرير الوطني يف فرنس�ا لعمل مس�رية 
لرفع حظر التجوال الذي تم فرضه عليهم.

ونظمت مدين�ة فولك�س أون فيلني قرب 
ليون ضمن إحياء ذكرى أحداث 17 أكتوبر 
عدة فعاليات، منها محارضة وعرض أفالم 
ومعارض. وشارك فيها الرسام الجزائري 
حبيب حس�ناوي، باإلضافة لعرض الفيلم 
الوثائق�ي Retour à Montluc )ع�ودة إىل 
مونتل�وك( للمخرج محمد ال�زاوي، والذي 
يسلط الضوء عىل جوانب من تاريخ حرب 

الجزائر.
ومن املقرر أن يتم تنظيم احتفال رس�مي 
لذكرى ضحايا 17 أكتوبر يف نصب حقوق 
اإلنس�ان بس�احة “الناس�يون” يف مدينة 
فولك�س أون فيل�ني، وذل�ك وفق�ا ملوق�ع 

“لوبوغري” الفرنيس.
ودعت جبهة التحري�ر الوطني الجزائرية، 
الت�ي كان�ت تق�ود حرب�اً ع�ىل س�لطات 
االس�تعمار الفرنيس، العم�ال الجزائريني 
إىل الخ�روج يف مس�ريات س�لمية بباريس 

احتجاج�اً عىل حظ�ر التج�ول، املفروض 
عليهم تحديداً من الثامنة والنصف مساًء 
إىل الخامس�ة والنص�ف صباح�اً، من قبل 

مدير الرشطة وقتها، موريس بابون.
ويف مث�ل هذا الي�وم 17 أكتوبر عام 1961 
شهدت العاصمة الفرنسية باريس، مدينة 
النور، مجزرة من أبشع املجازر اإلنسانية، 
حي�ث تع�رض 30 أل�ف جزائ�ري لقم�ع 
همجي من قوات األمن الفرنسية، فقتلت 
املئ�ات منه�م، وأصاب�ت اآلالف، وألق�ت 
بجثثه�م يف نه�ر الس�ني، وكت�ب امل�ؤرخ 
الفرنيس جان لوك أينودي أن “الجثث التي 
نقل�ت إىل مصلحة حف�ظ الجثث ألقيت يف 
نهر الس�ني من نواف�ذ البناي�ة التي تضم 

هذه املصلحة”.
وحت�ى اآلن ال يعرف بالتحديد عدد القتىل. 
أم�ا األرق�ام الرس�مية، وهي ثالث�ة قتىل 
ونح�و س�تني جريحا، رفضه�ا املؤرخون 
تمام�ا؛ حيث تم فرض صم�ت منظم بعد 
تلك الجريمة، وهو ما أكده املؤرخ الفرنيس 

جيل مانسريون يف كتابه “الصمت الثالثي 
إزاء مجزرة”.

ودع�ا الرئيس الجزائري عب�د املجيد تبون 
إىل معالج�ة ملف�ات الذاك�رة مع فرنس�ا 

بعيدا عن »الفكر االستعماري«.
ج�اء ذلك يف رس�الة للش�عب الجزائري يف 
الذكرى الستني لقتل متظاهرين جزائريني 
يف   1961 األول  أكتوبر/ترشي�ن   17 يف 

باريس.
وج�اء يف الن�ص ال�ذي نرشت�ه الرئاس�ة 
الجزائري�ة »هذه املناس�بة ُتِتي�ُح يل تأكيَد 
اِت  �ديد ع�ىل التَّعاطي مع ملفَّ حرِصنا الشَّ
التاري�خ والذاك�رة، بعي�ًدا ع�ن أيِّ َت�رَاٍخ 
أو َتن�اُزٍل، وب�روِح املس�ؤوليِة، ويف منأى 
عن تأث�رياِت األه�واء وعن هيمن�ة الفكر 
لوبي�اٍت  ع�ىل  االس�تعالئي  االس�تعماري 

عاجزٍة عن التحررُِّر من َتطررُّفها املُزمن«.
واعتر الرئي�س الجزائ�ري أن ما حدث يف 
17 أكتوبر/ترشي�ن األول 1961 يف باريس 
يعكس »وجًها من األوجه الَبِشعِة لسلسلة 

املجازر الش�نيعة، والجراِئم ضّد اإلنسانية 
ة«. التي َتْحَتِفُظ بمآسيها ذاكرُة األمَّ

ويف وق�ت س�ابق أعلن الرئي�س تبون عن 
»ترسيم الوقوف، دقيقة صمت، كّل سنة، 
اب الوطني، بدءا من األحد،  عر كامل ال�رتّ
يف الّس�اعة الحادية عرشة صباحا، ترّحًما 
ع�ىل أرواح ش�هداء مج�ازر 17 أكتوب�ر/
ترشي�ن األول 1961، بباري�س« بحس�ب 

بيان للرئاسة.
وتح�ل ه�ذه املناس�بة يف ظ�ل أزم�ة ب�ني 
الجزائ�ر وفرنس�ا الت�ي اس�تعمرتها من 
1830 إىل 1962، أدت إىل اس�تدعاء السفري 
الجزائ�ري يف باريس يف الثاني من أكتوبر/

ترشين األول الجاري.
يف 5 أكتوبر/ترشي�ن األول، أعرب ماكرون 
عن أمل�ه يف الوص�ول إىل »تهدئ�ة«، وقال 
»أك�ن احرتام�ا كب�ريا للش�عب الجزائري 
وأقي�م عالق�ات ودي�ة فع�ال م�ع الرئيس 

تبون«.
ويوم السبت املايض، حرض ماكرون كأول 

رئيس فرنيس مراسم إحياء ذكرى املجزرة 
الت�ي يق�در املؤرخ�ون ع�دد ضحاياه�ا 
بم�ا ال يقل عن الع�رشات، يف حني اكتفت 
الحصيلة الرسمية باإلشارة إىل ثالثة قتىل.

وبحس�ب بي�ان لإلليزي�ه ف�إن الرئي�س 
الفرنيس »أقر بالوقائع وبأن الجرائم التي 
ارتكبت تل�ك الليلة تحت س�لطة موريس 
بابون )قائد رشطة باريس يومها( ال مرر 

لها بالنسبة إىل الجمهورية الفرنسية«.
ولك�ن ماذا تغري؟! ه�ل االعرتاف الفرنيس 
الجريم�ة يكف�ي؟ ومل�اذا يف ه�ذا  به�ذه 
التوقي�ت بعدم�ا كانت األم�ور تتجه نحو 
املجهول ونحو املزيد م�ن التصعيد!! يبدو 
أن ماك�رون ب�دأ يستش�عر الغض�ب من 
املهاجرين يف فرنس�ا ويحاول أن يكس�ب 
املزي�د من أصواته�م يف االنتخابات املقبلة 
الداخ�ل  فه�و ال يق�دم ع�ىل أي يشء يف 
الفرن�يس اآلن إال ويف مخيلت�ه كيف يفوز 
باالنتخاب�ات املقبل�ة ليبق�ى ع�ىل كريس 

الحكم لوالية جديدة يف فرنسا.

بعد تصريحات ماكرون »المسيئة«

المراقب العراقي/ متابعة...
قال الوزير الس�ابق والنائب يف الرملان 
حس�ني  الل�ه،  ح�زب  ع�ن  اللبنان�ي 
الح�اج حس�ن، إن »الق�وات اللبنانية 
متظاهري�ن  بح�ق  مج�زرة  ارتكب�ت 
س�لميني تنفيذا ألجندة تري�د منها أن 
تج�ر اللبنانيني إىل ح�رب أهلية خدمة 
رأس�هم  وع�ىل  الدولي�ني  ملش�غليها 

الواليات املتحدة األمريكية«.
أن »املقاوم�ة   ، الح�اج حس�ن  وأك�د 
وح�زب الله وحركة أم�ل لن ينجروا إىل 
حرب أهلية، فهم واعون لهذه املؤامرة 
الخبيثة التي تنفذها القوات اللبنانية«.
وحول الدالئل الت�ي ارتكز عليها حزب 
الله يف اتهامه للقوات باملس�ؤولية عن 
أح�داث ب�ريوت، ق�ال الح�اج حس�ن: 
»الدالئل كث�رية، أوال ارتقاء 7 ش�هداء 

وس�قوط 60 جريحا نتيجة إطالق نار 
مبارش من مسلحني وقناصني«.

وأشار أيضا إىل أن هناك دليال آخر وهو 
»ترصيح�ات صدرت عن مس�ؤولني يف 
القوات وعىل رأس�هم رئيس�ها س�مري 
جعجع الذي قال بشكل واضح إن أهايل 
املنطقة دافعوا عن أنفس�هم، ونحن ال 
ن�دري كي�ف يدافع املرء عن نفس�ه يف 
مقابل متظاهرين سلميني بالرصاص 
الحي، وبالتايل فإن هذا اعرتاف واضح 

بأنه كان هناك تحضريات لألمر«.
وتاب�ع: »إضافة مل�ا ج�رى تداوله من 
معلوم�ات وتدوين�ات ع�ىل صفح�ات 
مواق�ع التواصل االجتماع�ي من أفراد 
يف الق�وات، تحدث�وا ع�ن اس�تعدادات 
مس�بقة ومن ثم تحدث�وا عن إنجازات 

الحقة بقتلهم األبرياء اآلمنني . 

المراقب العراقي/ متابعة...
بدأ ع�رشات آالف املوظفني األمريكيني 
إرضاب�ات أو لوح�وا به�ا ع�ىل خلفية 
ظ�روف  يف  طويل�ة  لس�اعات  العم�ل 
مرتدية خالل جائحة كوفيد-19 مقابل 

ارتفاع أرباح أصحاب العمل.
م�ع  اتف�اق  إىل  يتوصل�وا  ل�م  إذا 
اعتماد  اس�توديوهات هوليوود بشأن 
اتفاقي�ة جماعي�ة جديدة، س�يرضب 
اإلثنني 60 ألف عضو أمريكي يف االتحاد 

الدويل ملوظفي املرسح والسينما.
كم�ا يل�وح نح�و 31 أل�ف موظ�ف يف 
مجموعة »قيرص برمانينتي« الصحية 
يف غرب الواليات املتح�دة بوقف العمل 

قريبا.
وب�دأ من�ذ الخمي�س 10 آالف موظف 
إرضاب�ا يف رشك�ة تصني�ع الج�رارات 
»ج�ون دير«، وي�رضب 1400 موظف 
يف رشك�ة »كيلوغ�ز« لصناع�ة حبوب 
رقائ�ق ال�ذرة من�ذ 5 ترشي�ن األول/
أكتوبر، وكذلك أكث�ر من ألفي موظف 
يف مستشفى »مرييس« يف بوفالو منذ 1 

ترشين األول/أكتوبر.
وظهرت كلم�ة »س�رتايكتوبر«، وهي 
إرضاب  لكلمت�ي  مدم�ج  اختص�ار 
وأكتوب�ر )ترشي�ن األول(، عىل مواقع 
التواص�ل االجتماعي. حت�ى أن النائبة 

البارزة م�ن الجناح اليس�اري للحزب 
أوكاس�يو  ألكس�اندريا  الديموقراطي 
كورتيز اس�تعملتها ع�ىل موقع تويرت 

الخميس.
ويق�ول املوظف منذ 18 عاما يف رشكة 
»كيلوغ�ز« دان أوزبون إن�ه لتعويض 
الغائبني الكثر أثناء تفيش وباء كورونا 
»ضحين�ا بوقتن�ا م�ع عائالتن�ا )...( 
للتأكد من وصول علب رقائق الذرة إىل 

املتاجر«.
ويضي�ف متس�ائال »ه�ل ه�ذه ه�ي 
م�ن  به�ا؟  نكاف�أ  الت�ي  الطريق�ة 
خ�الل مطالبتن�ا بتقدي�م تن�ازالت يف 
حني يحظ�ى املدي�ر التنفي�ذي وكبار 

املسؤولني بزيادات؟«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن املتحدث باسم القوات املسلَّحة اليمنية، 
العمي�د يحي�ى رسي�ع تفاصي�ل هام�ة من 
يف  الواس�عة  األخ�رية  العس�كرية  العملي�ات 
محافظتي مأرب وشبوة، موضحاً أّن القوات 
املسلحة »نجحت يف تنفيذ عملية ربيع النرص 

وتحقيق أهدافها بشكٍل كامل«. 
وأض�اف رسي�ع أّن العملي�ة أّدت إىل »تحرير 
مديريات عس�يالن وبيحان وع�ني بمحافظة 
تحري�ر مديريت�ي   « إىل  باإلضاف�ة  ش�بوة«، 
العبدي�ة وحري�ب م�ع أج�زاء م�ن مديريتي 

الجوبة وجبل مراد بمحافظة مأرب«.
وأوض�ح أّن »املس�احة اإلجمالي�ة للمناط�ق 

كيلوم�رت   3200 تبل�غ  العملي�ة  يف  املح�ررة 
مربع«.

وكش�ف رسيع أّنه نتج ع�ن العملية »مرصع 
وإصاب�ة وأرس املئ�ات م�ن مرتزق�ة العدوان 
بينهم عنارص ما يس�مى بالقاعدة وداعش«، 
إىل جانب »اغتنام كمياٍت كبرية من األسلحة«.
كما لفت إىل أّن القوات املس�لحة »تحّيي الدور 
املرشف لقبائل مأرب وشبوة واملوقف املسؤول 
ألبن�اء املحافظتني مع وطنهم وش�عبهم ضد 
الغزاة واملحتلني«، داعياً »املرتزقة والعمالء يف 
مدينة مأرب إىل ت�رك القتال يف صفوف الغزاة 
واملحتل�ني كمقدمٍة ملعالج�ة أوضاعهم خالل 

الفرتة املقبلة«.

نائب عن حزب اهلل يكشف دالئل 
تورط »القوات«

موجة إضرابات تهز أميركا 
يقودها عمال مرهقون ومحبطون

القوات اليمنية تكشف عن نتائج عملية »ربيع النصر«
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إضراب األسرى الفلسطينيين.. الدوافع والتداعيات

من تدمر إلى الطّيونة.. مفاوضات بالنار

االنسداد السياسي يعصف بالعراق .. و»بالسخارت« تدفع للفوضى 

يأتي الهجوم على تدمر واستهداُف القوات الحليفة لسوريا من دون اإلنذار المسّبق والمتَفق عليه مع روسيا، وبعده الهجوم 
المدبَّر في مكيدة على المعتصمين في الطيونة ببيروت، بفاصل ساعات بينهما، ليرسما حدود التفاوض بالنار بشأن كل منطقة 

غربي آسيا، وليس سوريا ولبنان فقط.

بقلم/حسن الفي
رشعت إدارة مصلحة الس�جون اإلرسائيلية 
)الشاباص( يف إجراءات عقابّية ضد األرسى 
حرك�ة  أرسى  وخصوص�اً  الفلس�طينيني، 
»الجه�اد اإلس�امي«، من�ذ عملّي�ة انت�زاع 
الحري�ة م�ن س�جن »جلب�وع« يف 6 أيلول/
س�بتمرب املايض، والتي نفذه�ا 5 من أرسى 
حرك�ة »الجه�اد« بقي�ادة األس�ر محمود 
العارض�ة، إضافًة إىل األس�ر زكريا الزبيدي 
من حركة »فتح«، إذ اّتخذت إدارة الس�جون 
اإلرسائيلي�ة عدة خط�وات ته�دف إىل إنهاء 
تواج�د حرك�ة »الجه�اد اإلس�امي« داخل 
مكون�ات الحرك�ة األس�رة، بمعن�ى إلغ�اء 
التنظيمي�ة واإلداري�ة والتمثيلية  كيانيته�ا 
داخل ق�اع األرس، األمر الذي يعترب س�ابقة 
يف تعام�ل إدارة الس�جون اإلرسائيلي�ة م�ع 
الحركة األسرة الفلس�طينية، التي انتزعت 
كيانيته�ا وتمثيلها يف ق�اع األرس من خال 
مش�وار طوي�ل م�ن النض�ال والتضحيات، 
ارتقى فيه الكثر من شهداء الحركة األسرة 
وآالف األطن�ان م�ن لح�وم األرسى، أثن�اء 
سلس�لة طويلة من اإلرضاب�ات عن الطعام 
والخط�وات االحتجاجي�ة املطالب�ة بحقوق 
األس�ر الفلس�طيني يف إدارة حياته اليومية 

والتنظيمية واإلدارية داخل قاع األرس.
األس�رة  الحرك�ة  إرث  ب�ات  وبالت�ايل، 
الفلس�طينية التنظيم�ي والتمثي�ي مه�دداً 
يحق�ق  ال�ذي  األم�ر  واالندث�ار،  بالت�ايش 
لاحتال الصهيوني هدف�ه يف إفراغ الحركة 
األس�رة الفلس�طينية م�ن كّل مضامينه�ا 
األس�ر  وتحوي�ل  والثوري�ة،  الوطني�ة 
الفلس�طيني إىل مجرد رقم موجود يف سجّل 
لتتح�ّول  اإلرسائيلي�ة،  الس�جون  مصلح�ة 
أرق�ام  مقاب�ر  إىل  اإلرسائيلي�ة  الس�جون 
األحي�اء،  الفلس�طينية  ل�أرسى  جماعي�ة 
بع�د أن حوَّلته�ا نض�االت الحركة األس�رة 
إىل م�دارس وجامع�ات تعليمي�ة وتربوي�ة 

وتنظيمي�ة، تزيد من ذخرة األس�ر العلمية 
والعملية يف مواجهته اليومية مع س�جانيه. 
وع�ى امل�دى االس�راتيجي، صقل�ه ليصبح 
كادراً فاع�ًا يف الث�ورة واملقاوم�ة يف مرحلة 

الحرية بعد األرس. 
لي�س من الّصع�ب إدراك الدوافع الرئيس�ية 
وراء تل�ك العقوب�ات اإلرسائيلية ضد أرسى 
أن  الواض�ح  فم�ن  اإلس�امي«،  »الجه�اد 
مصلحة الس�جون اإلرسائيلية تريد التعمية 
عن فش�ل منظومته�ا األمنية الت�ي حّولها 
األرسى الس�تة إىل أضحوك�ة أم�ام م�رأى 
العالم كله ومس�معه، وتري�د أن تربهن أنها 
اس�تخلصت العرب من تلك العملية، ورشعت 

يف إصاح تلك األخطاء.
م�ن جهة أخرى، هناك حاجة لدى الحكومة 
األرسى  قضي�ة  إث�ارة  إىل  اإلرسائيلي�ة 

الفلسطينيني أمام الجمهور الصهيوني الذي 
يط�رب ألي خطوات تصعيدية تجاه األرسى 
الفلس�طينيني، وخصوص�اً بع�د أن أذاق�وه 
مرارة الهزيمة من خال عملياتهم البطولية 

ذها هؤالء األرسى قبل أرسهم. التي نفَّ
أضف إىل ذلك أن قضي�ة الجنود اإلرسائيليني 
األرسى ل�دى املقاومة يف غ�زة، والذين يوقن 
الجمهور اإلرسائيي أن ال طريق الستعادتهم 
إال من خ�ال صفقة تبادل يت�ّم من خالها 
يف  الفلس�طينيني  األرسى  رساح  إط�اق 
الس�جون االرسائيلي�ة، األم�ر الَّ�ذي جع�ل 
معاقبة األرسى الفلس�طينيني محلَّ تنفيس 
للعجز اإلرسائيي الحكومي والش�عبي تجاه 

استعادة الجنود من غزة.
تعترب الحركة األس�رة الفلس�طينية مرّكباً 
أساس�ياً من الحركة الوطنية الفلسطينية، 

وبالتايل يدرك الكل الفلسطيني، وعى جميع 
املستويات، أن قضية األرسى أيقونة للنضال 
الفلس�طيني، وعنواناً للوحدة الفلس�طينية 

عى أس�اس مواجهة االحتال الصهيوني.
لذل�ك، أمام ه�ذا املش�هد امللحم�ي من قبل 
أن  الطبيع�ي  م�ن  الفلس�طينيني،  األرسى 
الجميع أدرك، سواء عى املستوى الفصائي 
أو ع�ى املس�توى الش�عبي، أن األرسى ل�ن 
يكون�وا وحده�م يف مواجه�ة آل�ة البط�ش 
الصهيوني�ة، كما ل�م تكن الق�دس وحدها 
أمام آل�ة التهويد واالس�تيطان الصهيوني؛ 
فمع إع�ان الحركة األس�رة بقيادة أرسى 
»الجه�اد اإلس�امي« ال�روع يف اإلرضاب 
ع�ن الطع�ام، رصح األم�ني الع�ام لحرك�ة 
»الجهاد اإلس�امي«، األس�تاذ زياد النخالة، 
أن »حركته س�تحمي أرساها البواس�ل، ولو 

ت�م الذه�اب إىل الح�رب«، وتوال�ت بعد ذلك 
ترصيح�ات الفصائ�ل الفلس�طينية املؤكدة 
عى حماية األرسى الفلسطينيني بكل ثمن.

إن املوق�ف الفلس�طيني، وخصوصاً موقف 
حرك�ة »الجه�اد اإلس�امي«، م�ن إرضاب 
األرسى، يحم�ل يف طيات�ه تداعي�ات مهّم�ة 
عى حالة الرصاع بني املقاومة واالحتال، إذ 

يحمل 3 رسائل مركزية:
األوىل، رس�الة تعزيز للروح املعنوية لأرسى 
الفلسطينيني وهم يخوضون إرضابهم، بأن 
ش�عبهم، ويف مقدمته املقاومة، معهم، ولن 
يركهم وحدهم. هذا األم�ر له تأثر إيجابي 
يف تقوية إرادة الحركة األس�رة يف االستمرار 
بنضاله�ا م�ن أج�ل اس�تعادة حقوقها من 
مصلح�ة إدارة الس�جون اإلرسائيلية، األمر 
ال�ذي يصلّ�ب موقفه�ا التفاويض م�ع تلك 
اإلدارة، ويعّزز أوراق قوتها الضاغطة عليها.

الثانية، رسالة إىل املستوطنني الّصهاينة بأن 
ثمن مس�اس الحكومة اإلرسائيلية باألرسى 
الفلسطينيني سيدفعه املستوطن الصهيوني 
م�ن أمن�ه واقتص�اده، وبالت�ايل مصلحت�ه 
تتطلّ�ب الضغط عى حكومته للموافقة عى 
مطالب األرسى، ألنه ي�درك أّن عدم املوافقة 

سيؤثر سلباً يف حياته اليومية.
الثالثة، رس�الة موّجهة إىل الوس�طاء الذين 
س�عوا ويس�عون إىل تثبيت حالة الهدوء بني 
املقاوم�ة و«دول�ة« االحت�ال بع�د معرك�ة 
»س�يف الق�دس«، إذ بات�ت األج�واء مهيأة 
للتصعيد بعد العدوان اإلرسائيي عى األرسى 
حرك�ة  أرسى  وخصوص�اً  الفلس�طينيني، 
»الجه�اد اإلس�امي«، الت�ي أعل�ن جناحها 
العس�كري »رساي�ا الق�دس« النف�ر العام 
والجهوزية العسكرية التامة لخوض معركة 
الدفاع عن األرسى الفلسطينيني، وبالتايل كل 
من له مصلحة باس�تمرار الهدوء يف املنطقة 
علي�ه أن يضغط عى الحكوم�ة اإلرسائيلية 

لوقف عدوانها عى األرسى الفلسطينيني.

بقلم/أحمد الدرزي
من�ذ أن تغ�ّرت توجه�ات اإلدارة األمركية 
يف طريقة تعاملها مع منطقة غربي آس�يا، 
ب�دأت امل�ؤرّشات عى ذل�ك بالتضاف�ر، بدءاً 
من الصمت بش�أن عودة الجيش الس�وري 
إىل الجنوب الس�وري، ولَم تتوقف حتى اآلن 
عى الرغ�م من ع�دم انعكاس�ها فعلياً عى 
الداخلَ�ني الس�وري واللبناني، ب�ل إن بعض 

األحداث املتتالية يشر إىل عكس ذلك.
تخوض اإلدارة األمركية، بقيادة جو بايدن، 
رصاعاً مع الزمن. فهي تدرك حدة االنقسام 
األمركي الداخي، نتيجًة لسياسات العوملة، 
التي اتخ�ذت أبعاداً متس�ارعة بع�د انتهاء 
الحرب الباردة وانهيار االتحاد الس�وڤياتي، 
األمر الذي جعل القس�م األكرب من الركات 
الك�ربى تنتقل، مع إمكاناته�ا، نحو الصني 
بصورة أساسية، وسائر دول جنوبي رشقي 
آس�يا، األم�ر ال�ذي أح�دث مديوني�ة عالية 
مرافقة مع البطالة، وخصوصاً يف الواليات 

الصناعية يف وسط أمركا وغربّيها.
ه�ذا األم�ر دف�ع واش�نطن إىل التعاطي مع 
غربي آس�يا من منظور مغاير، باإلضافة إىل 
مخاط�ر تهديدات الصع�ود الصيني الكبر، 
وتش�ابك مصال�ح كل م�ن بكني وموس�كو 
وطه�ران، يف مواجهة التهدي�دات األمركية 
املش�ركة له�ا. ولَم يك�ن له�ذا التعاطي أن 
ينج�ح، بالنس�بة إىل واش�نطن، إالّ باإلقرار 
بعجزه�ا ع�ن إكم�ال مروعه�ا لل�رق 
األوس�ط الكب�ر، ورضورة التعاط�ي م�ع 
طهران م�ن منطلق االع�راف بحجم الدور 
الكب�ر الذي أّدت�ه هي ورشكاؤه�ا يف بغداد 

ودمشق وبروت وصنعاء.
م�ن هن�ا، كان�ت إرادة الع�ودة إىل االتف�اق 

الن�ووي مدخاً لنظ�ام إقليم�ي جديد، غر 
مندم�ج يف املروعني اآلس�يويني الكبرين، 
باالس�تفادة م�ن الضغوط القص�وى يف إثر 
تمزيق ترامب لاتفاق النووي يف 8 حزيران/

يوني�و 2018، والعقوب�ات الش�املة الت�ي 
نجم�ت عن ذل�ك، األم�ر ال�ذي انعكس عى 
دول املح�ور وق�واه، التي تش�هد صعوبات 

اقتصادية كارثية. 
لك�ن طهران ل�م تكن مس�تعجلة العودَة إىل 
االتفاق ضمن الروط الجديدة، وخصوصاً 
بع�د َب�دء تنّفس�ها االقتص�ادي غ�داة َبدء 
الص�ني اس�تراَد النف�ط اإليران�ي، وارتفاع 
صادراتها إىل دول منظمة أوراس�يا بنس�بة 
47 %. وتراف�ق ذلك م�ع تصعيد نووي كبر، 
ع�رب رفع تخصيب اليوراني�وم إىل حدود 60 
%، األمر الذي دف�ع األمركيني، ومعهم دول 
أع�ى  إىل  األوروب�ي و«إرسائي�ل«،  االتح�اد 

درجات التوتر.
يف  واإليراني�ة  األمركي�ة  اإلرادات  تباين�ت 
العراق وس�وريا، وتح�ّول األم�ر إىل معركة 
كرس إرادات بني الطرفني، فاس�تطاع السيد 
حس�ن ن�رص الل�ه ك�رس قاع�دة الحص�ار 
النفط�ي، بدع�م إيراني س�وري، وعمل عى 
إدخ�ال الوق�ود اإليراني عرب مرف�أ بانياس 
النفطي يف س�وريا، واش�تّد ضغ�ط »أنصار 
الله« ع�ى مأرب يف اليمن، ووصل عنارصها 

إىل مداخلها الجنوبية يف مديرية جوبة. 
يف املقابل، اس�تطاعت واش�نطن تحقيق ما 
خّططت له يف العراق، وت�م إنجاز انتخابات 
عراقي�ة مش�كوك يف أمرها، تخ�دم نتائجها 
األمرك�ي،  الوج�ود  اس�تمرار  م�روع 
باإلضافة إىل إرس�ال نائبة وزي�ر الخارجية 
ب�روت،  إىل  نوالن�د  فيكتوري�ا  األمركي�ة 

وه�ي املعروف�ة بتش�دُّدها الصهيوني، من 
أج�ل تثبيت بق�اء القايض ط�ارق بيطار يف 
تحقيق�ات مرف�أ ب�روت، الس�تمرار حالة 
الضغ�ط عى ح�زب الله، ودفع�ه إىل اإلقرار 
ب�«حق إرسائيل« يف دورها اإلقليمي وأمنها.

لم يكن لهذا النجاح األمركي أن يتّم قبوله، 
وخصوص�اً بعد نج�اح دول املحور وقواه يف 
تجاوز القط�وع األخطر من املواجهة، وبدء 

مؤرّشات تحّوله إىل مبدأ الهجوم يف اليمن، ويف 
غزة خال معركة »سيف القدس«، ونجاحه 
يف تثبي�ت وقائع جديدة أرغمت الس�عوديني 
واإلرسائيلي�ني، ومن خلفهم القوى الغربية، 
ع�ى املس�ارعة إىل احت�واء ه�ذه التحوالت 
وتقديم مقرح�ات وتنازالت جدي�دة، األمر 
الذي دفع الق�وى العراقي�ة الرافضة نتائَج 
بق�وة،  عليه�ا  االع�راض  إىل  االنتخاب�ات 

وكش�ف عملي�ات التزوي�ر الواس�عة ع�رب 
التاعب بصناديق االق�راع اإللكرونية، مع 
التهدي�د بتش�كيل الكتل�ة االنتخابية األكرب 
وإم�كان نجاح ذلك، باإلضافة إىل اس�تمرار 
الهج�وم العس�كري لحرك�ة »أنص�ار الله« 
ع�ى مدينة مأرب وبدء انضم�ام قبائلها إىل 
الحركة، يف موازاة العمل عى تنحية القايض 
طارق بيطار الذي يرجم الرغبات األمركية 

يف لبنان، من خال بدء االعتصام يف الطيونة 
يف مقابل القرص العديل.

لم يس�تطع األمركي�ون أن يتحّمل�وا مزيداً 
م�ن خس�ارة الزمن، عرب ع�دم قدرتهم عى 
إجب�ار اإليرانيني عى الع�ودة إىل مفاوضات 
ڤيينا من جدي�د، ولَم يس�تطيعوا أن يغّروا 
موقف دمشق تجاه مجمل قضايا السياسة 
ُيج�ربوا  أن  يس�تطيعوا  ول�م  الخارجي�ة، 

القوى العراقي�ة املقاِومة ع�ى قبول نتائج 
االنتخابات، ولَم يستطيعوا أن ُيجربوا حزب 
الله عى قب�ول وضع جديد يخ�دم املصالح 
األمركي�ة� اإلرسائيلي�ة، ولَ�م يس�تطيعوا 
إجبار »أنص�ار الله« عى إيق�اف هجومهم 
عى م�أرب، ولَ�م يس�تطيعوا تغي�ر نتائج 
الحص�ار  الق�دس« ع�رب  معرك�ة »س�يف 
والضغ�وط العربي�ة، ف�كان ال ب�ّد من رفع 
س�وية املفاوضات مع هذه القوى إىل درجة 
التهدي�د بأنن�ا ق�د نذهب إىل الح�رب، وعدم 
الس�ماح لها بتثبيت وقائع م�ا أنجزته، ولو 

كلّفها ذلك كثراً.
ال شّك يف أن ما حدث يف »تدمر« و«الطيونة« 
لن يمر بس�هولة كما يتصور البعض. فعى 
الرغ�م م�ن التعب واإلره�اق اللذي�ن أصابا 
ش�عوب هذا املرق بفعل الح�روب التي لم 
تتوقف منذ أكثر من سبعة عقود من الزمن، 
وع�ى الرغ�م من الحج�م الكبر للفش�ل يف 
إدارة الداخل، فإن الطرف اآلخر من املواجهة 
ليس بخر، كما عربَّ عن ذلك ريتشارد هاس 
بالق�ول »إن أم�ركا عماق مثر للش�فقة 
ال حول ل�ه وال قوة«، وهو الرئيس الس�ابق 
األمركي�ة،  الخارجي�ة  العاق�ات  للجن�ة 
وصاحب عقي�دة أو عقدة »ح�روب األعوام 
الثاثني يف الرق األوس�ط«، بفعل الحروب 
التي خاضها ضدنا من جهة، وبفعل اليقني 
املرّس�خ لديه، بأن أمامه سنوات فقط قبل 
اإلقرار ب�والدة نظ�ام دويل جدي�د، يتيح لنا 
فرصة التق�اط األنفاس، والتفك�ر الواعي 
والعمي�ق من أج�ل اس�تثمار ه�ذا التحول 
إلع�ادة بناء هذه األوط�ان بطريقة مغايرة، 
وعى نحو يخدم ش�عوبها كس�ائر الشعوب 

الناهضة.

بقلم/ محمد الياسري 
الجمي�ع يع�رف »م�س بي�ل« ودوره�ا الخبي�ث يف تمري�ر 
سياس�ات بريطانيا بالعراق بعد الحرب العاملية االوىل وكيف 
سعت اىل اقصاء الشيعة من الحكم واستمر برنامجها حتى 
العام 2003 عندما اس�قط الغ�زو االنجلوامريكي تلميذهم 
املطي�ع املقبور ص�دام وج�اءت املرحلة الاحق�ة يف تحديد 
ش�كل النظ�ام الس�يايس ، فف�ي اجتماع رشم الش�يخ عام 
2003 الذي ضم دول جوار العراق باالضافة اىل الدول الدائمة 
العضوية يف مجلس االمن حيث قرر املجتمعون رفض اجراء 
اي انتخاب�ات يف الع�راق باس�تثناء الجمهورية االس�امية 
االيراني�ة وام�ركا ،، الس�عودية وبريطانيا اك�دا بان اجراء 
االنتخاب�ات يعني س�تكون االغلبية ش�يعية ه�ي الحاكمة 
وه�ذا يتقاطع مع سياس�تهما وتبعهما االخ�رون اما ايران 

فأرصت ع�ى اجراء االنتخاب�ات يف العراق الج�ل بناء نظام 
س�يايس مبني عى خيارات الش�عب واملواطن يحدد رشعية 
النظام والتخلص من اثار الديكتاتورية اما االدارة االمركية 
فارادت التخل�ص من تبعات سياس�تها املبنية عى الهيمنة 
ع�رب القوة العس�كرية ولجأت اىل دعم اج�راء االنتخابات يف 
محاولة منها لدعم كتل سياس�ية منس�جمة معها لكن تلك 
القوى فش�لت وكان الرابح االئتاف العراقي املوحد وفشلت 
مش�اريع واش�نطن عندها ، لك�ن لندن العج�وز لم تتوقف 
ولجأت اىل انش�اء منظمات اتخذت من املجتمع املدني غطاء 

لتمرير املشاريع الخبيثة. 
فبعد فش�ل مروع داعش وانهارت العصاب�ات التكفرية 
واجري�ت اول انتخاب�ات بع�د التحرير كانت الق�وى املؤيدة 
للحش�د الش�عبي واملقاومة يف طليعة املتصدري�ن فحاولت 

واش�نطن ولندن ابعاد تلك القوى وتمرير حكومة بعيدا عن 
تلك القوى املقاومة ايضا كان الفش�ل لتلك املخططات حتى 
اندلعت فتنة ترين 201٩ بدعم من بعض الكتل السياسية 
التي فشلت ضغوطاتها عى حكومة عبد املهدي من تحقيق 
مكاس�ب حزبية فادت اىل تهديد النظام السيايس فجاء دور 
»باسخارت« يف الدفع باتجاه العنف والفوىض وتحولت من 
ممثل�ة اممية لتهدئ�ة االوضاع كما يفرض به�ا اىل منصة 
للتصعي�د ومفاوضا عن املحتج�ني وتقرر وتفرض با حرج 
يف دور يش�به تمام�ا دور م�س بيل يف الق�رن املنرصم ، ولم 
تكتف�ي بذلك بل كذبت حتى يف بيانها عن املرجعية وتدخلت 
يف فرض قانون االنتخابات وااللية ثم شكلت القوى املنبثقة 

من ترين وساندتها ودعمتها بكل الوسائل .. 
ام�ا دوره�ا يف االنتخاب�ات فق�دت ارشف�ت ع�ى العملي�ة 

االنتخابية من خال التأثر عى املفوضية والتاعب بالنتائج 
ورسقة اصوات من خال تعطل الوس�ط الناقل ومرة اخرى 
ع�ن طريق الف�رز االلكروني ورفضها الش�ديد الجراء العد 
والف�رز الي�دوي فض�ا ع�ن مئ�ات الخروق�ات االنتخابية 
واخرها االرصار عى تمرير النتائج املعلنة وهذا س�يؤدي اىل 

تحقيق عدة خيارات:
االول صعود قوى مؤيدة للمشاريع الغربية مؤثرة يف الربملان 
وتس�تهدف الحكوم�ة يف ح�ال ش�كلتها القوى االس�امية 
واس�قاطها عرب طريقة ترين ومس�اندة برملانية لزعزعة 

استقرار النظام السيايس باملجمل. 
الثاني دق اس�فني بني القوى االسامية واستحالة تحالفهم 
من جديد والدفع بسياس�ة االقصاء للقوى الحش�دية ومن 
ثم اسقاط الحكومة املقبلة ان نجح الطرف االسامي االخر 

بتش�كيلها لتك�ون اخر حكومة تتش�كل من االس�اميني . 
الثالث القبول بنتائج مشكوك بها سيطعن يف رشعية النظام 
والدف�ع بانقاب عى طريقة »الس�ييس« يف مرص من خال 

التأييد الشعبي واللعب عى ورقة املقاطعني لانتخابات. 
ومن هذا املنطلق يجب التأكيد عى اعادة العد والفرز اليدوي 
للتخلص من اش�كاليات النتائج التي ادخلت العراق يف مأزق 
خطر والس�بب م�ن املفوضي�ة وتخبطه�ا وس�وء إدارتها 
للعملي�ة االنتخابية واال فمروع باس�خارت يف الدفع نحو 
الف�وىض س�يتحقق مال�م يتدارك الق�ادة الش�يعة خطورة 
املوق�ف والذه�اب اىل توافق س�يايس عرب تفاهم�ات االطار 
التنس�يقي والكتلة الصدرية لحسم ش�كل الحكومة املقبلة 
واالبتعاد عن خيارات االقصاء الس�يايس وهذا س�يخلصهم 

من رشوط االنبار واربيل ايضا.

 

يب�دو جليا ،ومن خ�ال املعطيات املتوف�رة ،ان االنتخابات 
الربملاني�ة يش�وبها الكث�ر من اإلخف�اق والتزوي�ر ،وهذا 
مااصبح حديث الش�ارع الي�وم ،اذ أن النتائج التي ظهرت 
م�ن قبل خ�ال املراقبني تكش�ف بوض�وح أن هن�اك بونا 
شاس�عا ب�ني ه�ذه األرق�ام وتلك الت�ي أعلنته�ا مفوضية 
االنتخابات ،كما أن هناك مؤرشات واقعية تفيد بأن أرقاما 
كبرة قد أضيف�ت عى تلك األرقام الت�ي أعلنت بادئ األمر 

من قبل املفوضية . 
ويذهب الكثر م�ن املواطنني اىل أن التزوير كان س�يربانيا 
ويتهمون دولة االمارات بتزوير واسع لانتخابات مدفوعة 
من امريكا وارسائيل ودول الخليج وهذا األمر أيضا فيه من 
امل�ؤرشات واألدل�ة الكافية التهام تلك ال�دول بهذه العملية 
،ونحن هنا لس�نا بصدد تحليل عملية التزوير أو إخضاعها 
للتقني�ات الفني�ة الحاصل�ة يف مثل هذه الظ�روف لكن ما 

يمتلكه املعرضون يؤرش أن هناك أمرا قد دبر بليل . 
عموما انتهت عملية االقراع وقدم املعرضون عى النتائج 
طعونه�م بانتظار عملية الحس�م وهذا األم�ر يعد قانونيا 
الغبار عليه ،ونحن نرى أن الحل األسلم يف هذه القضية هو 
إعادة العد والفرز الي�دوي يف جميع محطات العراق ،وهذا 
باشك مطلب طيف كبر من ابناء الشعب العراقي وبالتايل 
س�يجنب العراقيني املزي�د من االحتق�ان أو حتى املواجهة 

املسلحة السامح الله بني املتنافسني. 
الح�ل هو إعادة ش�املة للتدقي�ق ب�اوراق الناخبني يدويا 
للحف�اظ عى ح�ق الناخبني واملرش�حني وطمأن�ة جميع 
الكتل السياس�ية وبالتايل نستطيع أن نقول إننا قد أجرينا 
عملي�ة انتخابات ناجحة ،. كما عى املرش�حني الخارسين 
أن يتجنب�وا توجيه االتهامات للمفوضية أو ألطراف أخرى 

وانتظار نتيجة الطعون ،.. 
أن اتب�اع الس�ياقات القانوني�ة هو الطريق األس�لم لبلوغ 
الغايات وان عملية التشهر قد تعرض أصحابها للمسائلة 

القانونية.  

تداعيات االنتخابات 
البرلمانية!!

بقلم/ محمد العيىس 



خرج�ت نتائج منتخبن�ا الوطني الكروي عن س�كة تواجدها يف 
مقدمة فرق صفوة املجموعة ع�ى العكس من البداية االيجابية 
الت�ي ط�ل عربها اس�ود الرافدي�ن يف لق�اء الشمش�ون الكوري 
الجنوبي يف بداية مشواره يف التصفيات النهائية املؤهلة ملونديال 
قطر 2022 وكس�ب نقط�ة عصية من فم االس�د صاحب املركز 

الثاني حاليا بثماني نقاط يف عقر داره .
نزي�ف النقاط تواصل يف رحلة 4 مباريات لم نجن منها س�وى 3 
نق�اط وضعتنا يف الرتتيب الخامس بف�ارق االهداف عن االبيض 
صاح�ب املرك�ز الرابع ولم ي�ذق منتخبنا طعم الفوز والحس�نة 
الوحيدة التي تحققت اخريا بعد جفاء طويل مع الش�باك وسجل 
العبونا هدفني يف املرمى االماراتي كان احدهما بنريان صديقة .

حس�ابيا اهدر منتخبنا 9 نقاط جراء تعادله 3 مرات امام كوريا 
الجنوبية ولبنان واالمارات وخسارة بثالثية دون رد مع املتصدر 
الفري�ق االيراني بنقاطه العرش وامامه 6 مباريات متبقية لبيان 
موقعه من اعراب التصفي�ات الغائب عن بطاقاتها الثالث لغاية 

االن ويحتاج اىل ترميم شامل لخطوط اللعب واوراقه الفنية .
نص�ف أم�ل متبقي لكرتن�ا يف اع�ادة ترتيب اوضاعه�ا وتخطي 
الحواج�ز الفاصلة ع�ن بطاقتي التأهل والتمس�ك بفرصة قد ال 
تتك�رر وال يفصلنا عن الثالث املنتخ�ب اللبناني بنقاطه الخمس 
من تعادلني وفوز عى نسور قاسيون سوى الفوز عليه والتغلب 
عى الفريق الس�وري مرتني وكسب لقاء االبيض االماراتي وهي 
توقعات ليس�ت من ب�اب الخيال والتمني للظف�ر باملركز الثالث 
ال�ذي يتيح لفريقنا فرصة مواجه�ة ثالث املجموعة الثانية ومن 

ثم الذهاب اىل مهمة اكرب بمقابلة ممثل قارة اخرى .
الغريب ان مس�تويات فرق مجموعتنا ليس�ت بما كانت عليه يف 
عرصه�ا الذهبي ومجاراتها ليس�ت رضبا م�ن الخيال هذه املرة 
وبعضها يف مرحلة تجديد ولنتمعن بما حصده االخرض السعودي 
يف املجموع�ة الثاني�ة اذ اقتنص جميع النق�اط املتاحة وبلغ 12 
نقط�ة متص�درا الف�رق وهو ق�اب قوس�ني او ادنى م�ن بلوغ 
مونديال قطر ولم يأبه بوجود الس�اموراي الياباني الرابع حاليا 
والتنني الصيني والكنغارو االس�رتايل فضال عن منتخب السلطنة 

وفيتنام .
ان اختيار التشكيلة املتجانسة ملنتخبنا يف رحلة املباريات املتبقية 
وابعاد املتقاعس�ني يمه�دان لنتائج س�ارة قد تعي�د املعادلة اىل 
حدود قابلة لبلوغ مرتبة افضل والتشبث بحلم اخر لم يتبدد بعد 
والكرة يف ملعب النخبة الباحثة عن انجاز شخيص ووطني للعب 

بما يمليه عليها الواجب اليس كذلك ؟

ن�صف �أمل

كاظم الطائي
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االثنين 18تشرين االول 2021 العدد 2695 السنة الثانية عشرة

أسدل الستار عى منافس�ات الجولة الرابعة 
م�ن ال�دوري املمت�از، والتي ش�هدت نتائج 

متفاوتة بني األندية الكبرية.
فيم�ا يعصف املجهول يف مصري مباراة حامل 
اللق�ب ومضيفه نوروز بع�د دخول جمهور 
نوروز إىل ملعب السليمانية ما تسبب بإلغاء 

املباراة.
وش�هدت الجولة تألق عدد من الالعبني الذين 
خاض�وا مباري�ات كب�رية وكانوا خري س�ند 

لفرقهم بتحقيق االنتصارات.
حارس أمني

دولفان مه�دي: حارس مرم�ى الطلبة تألق 

بش�كل كبري يف مب�اراة القمة ومن�ح زمالئه 
الثقة الكاملة بعد أن غلق مرماه بش�كل تام 

وكان سدا منيعا أمام كرات الزوراء.
دفاع رصني

زي�د تحس�ني: قلب دف�اع الطلب�ة العائد من 
تش�كيلة املنتخ�ب األوملبي كان نج�م املباراة 
األوىل بع�د أن ش�ل حركة مهاجم�ي الزوراء 
واس�تحوذ ع�ى أغل�ب الك�رات يف منطق�ة 

الجزاء.
ع�ي خال�د: قل�ب دف�اع الكهرب�اء الج�دار 
الحصني لفريق�ه يف مواجهة الديوانية وتألق 
يف ألع�اب الهواء ويف األرض ونجح مع زمالئه 

للخروج من املباراة بالفوز ونظافة شباكهم.
فيصل جاس�م: الظهري األيمن الرشطة واحد 
من نج�وم الجول�ة حيث يب�دع فيصل يف أي 
مرك�ز يضع�ه امل�درب وأوق�ف العب�ي نفط 

البرصة وأمن الجانب األيمن بالكامل.
أمجد ولي�د: الظهري األيرس لفريق زاخو الذي 
فاج�أ أمانة بغ�داد بهدف رسي�ع يف الدقيقة 
الثالث�ة ومن�ح فريقه دفع�ة معنوية لحصد 

نقاط املواجهة بأداء مميز.
وسط متمرس

محمد س�الم: ارت�كاز فري�ق الكهرباء قطع 
الديواني�ة بفض�ل  اإلم�داد ع�ى مهاجم�ي 

تمركزه املميز وش�جاعته يف املواجهة وإنهاء 
الهجمات وبناء اللعب من الخلف.

محم�د زام�ل: العب وس�ط الطلب�ة والقلب 
الناب�ض للفريق الذي تمر أغل�ب الكرات من 
أقدامه س�جل أجمل أهداف ال�دوري اليوم يف 

شباك الزوراء وبطريقة ذكية.
س�جاد جاس�م: الجناح األيمن لنفط الوسط 
املميز يمتاز بمهارته وشاغل مدافعي الكرخ 
وم�رر الك�رة الحاس�مة لزميل�ه مهن�د عبد 

الرحيم والتي جاء منها الهدف الوحيد.
محم�د جواد: الجناح األيرس لزاخو الذي كان 
ش�جاعا باملحاولة ع�ى مرمى أمان�ة بغداد 

وتمك�ن من تس�جيل الهدف الثان�ي لفريقه 
بعد م�رور 6 دقائ�ق فقط بفض�ل تحركاته 

الذكية.
جعف�ر ن�ارص: صان�ع ألع�اب فري�ق نف�ط 
ميس�ان ال�ذي افتت�ح التس�جيل يف ش�باك 
الصناع�ة حيث س�بب أرق ملدافعي الصناعة 

وكان أحد نجوم املباراة.
مهاجم قناص

مهند عبد الرحيم: مهاجم نفط الوسط الذي 
ال يخطأ املرمى برأس�ه، س�جل هدف فريقه 
يف ش�باك الكرخ وقاده للصدارة، ودخل بقوة 

املنافسة عى لقب الهداف.

خسارة النوارس وتألق عبد الرحيم ابرز مالمح 
الدور الرابع من الدوري الممتاز

تعاق�د ن�ادي أربي�ل، م�ع امل�درب 
لقي�ادة  جراي�ا،  ط�ارق  التون�ي 
ال�دوري  منافس�ات  يف  الفري�ق 

العراقي املمتاز.
وقال املنسق اإلعالمي للنادي ريبني 
رمزي: »اإلدارة تعاقدت رس�مًيا مع 
املدرب التوني طارق جرايا لقيادة 

الفريق«.
وأش�ار إىل أن الجه�از الفني لجرايا 
يتك�ون م�ن أحم�د مناج�د مدرب 
مس�اعد، والتون�ي محم�د صالح 
فن�ي،  ومحل�ل  مس�اعد  م�درب 

والتوني أرشف مغربي معد بدني، 
باإلضاف�ة إىل حام�د كاظ�م مدرب 

حراس مرمى.
وبنينَّ أن قرار اإلدارة بتس�مية طاقم 
جدي�د يأتي بعد اعت�ذار املدرب طه 
قادر؛ ألسباب شخصية، وقد قدمت 
اإلدارة له�ا كت�اب ش�كر لجه�وده 

الكبرية يف النادي.
أحم�د  املس�اعد  امل�درب  أن  يذك�ر 
الجول�ة  يف  الفري�ق  ق�اد  مناج�د، 
الرابعة أم�ام النجف والت�ي انتهت 

بالتعادل.

أك�د م�درب فري�ق الكهرب�اء ل�ؤي 
ص�الح أن الف�وز ال�ذي تحقق عى 
ج�اء  ردء  دون  بهدف�ني  الديواني�ة 

باستحقاق وجدارة.
وقال ص�الح: »قدمنا أداء طيبا لذلك 

نستحق الفوز«.
وأض�اف: »لدين�ا الكث�ري لنقدمه يف 
ال�دوري لك�ن فريقن�ا يعان�ي م�ن 
أرضية ملعبه االفرتايض )التاجي(«.

وأوضح: »نلعب ك�رة جماعية، ولو 
أقيم�ت مبارياتن�ا عى ملع�ب مثل 
الشعب أو كربالء أو ملعب الحبيبية 

لكان األداء افضل بكثري«.

وأش�ار إىل أن الكهرباء ما زال يفتقد 
الذي�ن  املحرتف�ني  العبي�ه  جه�ود 

تأخروا يف االلتحاق بالفريق.
ولف�ت إىل أنه�م يحتاج�ون بع�ض 
الوق�ت لتجهيزه�م بدنيا م�ن أجل 

املشاركة يف الدوري.
وأردف: »املب�اراة املقبلة مهمة جدا 
وس�تكون أم�ام فريق كب�ري بحجم 
الطلب�ة الذي هزم ال�زوراء. نأمل أن 

نحقق نتيجة طيبة«.
يش�ار إىل أن الكهرب�اء رفع رصيده 
إىل النقطة الس�ابعة من 4 مباريات 

بفوزه عى الديوانية.

التونسي جرايا مدربًا لكرة اربيل

صالح: الكهرباء يسير بالطريق الصحيح

األولمبية تبرم اتفاقًا مع الصين لتطوير مهارات الرياضيين 

منتخب التنس يشارك في بطولة كأس ديفيز االسبوع المقبل انطالق دوري السلة للناشئين

جثير: اإلطاحة بالزوراء تمنحنا دفعة هائلة
أعرب مدرب الطلبة قحطان جثري، عن سعادته 
بف�وز فريقه ع�ى الزوراء بهدف�ني دون رد يف 

الجولة الرابعة من الدوري.
وق�ال جث�ري »فريقن�ا ق�دم مب�اراة كب�رية 
واستحق الفوز بعد أداء مميز، والنتيجة تدلل 
عى املس�توى الذي ظهر عليه فريقنا، وكان 

باإلمكان مضاعفتها، لوال الفرص التي أهدرناها«.
وبني أن الطلبة »اس�تعاد ثقته بنفس�ة والفريق يسري 
باالتج�اه الصحيح، وبالت�ايل تحضرينا للمب�اراة كان 
جي�دا، وحت�ى اإلعداد النف�ي والذهن�ي لالعبني كان 
بأفض�ل االح�وال، وبالت�ايل حصدن�ا ثم�ار جهودنا يف 

املباراة«.

وأش�ار إىل أن الفوز عى ال�زوراء يمن�ح الفريق دفعة 
معنوي�ة كب�رية ج�دا للم�ي يف منافس�ات ال�دوري 
وتحقي�ق نتائج طيبة والحفاظ ع�ى موقعه يف املراكز 

املتقدمة.
ولفت أن التحاق املحرتفني بوقت متأخر تسبب يف إبعاد 

عدد منهم عن مباراة اليوم لعدم اكتمال جاهزيتهم.

أعلن االتح�اد العراقي للتنس، ان املنتخب الوطني للعبة 
سيش�ارك للم�رة ال��23 يف بطولة كأس ديفي�ز العاملية 

املقررة انطالقها اليوم االثنني يف البحرين.
وقال رئيس االتحاد رياض مهدي، ان »البطولة س�تقام 
عى مالع�ب التنس لالتح�اد البحرين�ي يف مدينة عيىس 

الرياضية بمشاركة 14 منتخباً«.
واضاف ان »املنتخب العراقي س�يبدأ بوحداته التدريبية 
يف البحرين، حيث س�يمثل املنتخب تشكيلة من الالعبني 
الش�باب والخ�ربة تحت ارشاف امل�درب  عص�ام معاذ، 
ويتألف املنتخب من املصنف االول محلياً اكرم مصطفى، 

ومحمد ابو زيد، وعبد الله عي حاتم، ومحمد هاشم«.
واش�ار اىل ان »منتخبن�ا كان ق�د دخل معس�كرا داخليا 
اىل  وص�ل  »املنتخ�ب  ان  مبين�ا  للبطول�ة«،  اس�تعدادا 
الجاهزي�ة البدني�ة والفني�ة بعد ان ح�رص املدرب عى 
تطبيق اساليب اللعب الجديدة واتباع التوجيهات بجدية 

من قبل الالعبني«.
يذكر ان اول مش�اركات للع�راق يف كأس ديفيز الدولية 
كان�ت ع�ام 1988، واه�م النتائ�ج الخاصة بمش�اركة 
املنتخ�ب العراقي يف البطولة كان املركز 124 برصيد 44 

نقطة.

اعل�ن اتح�اد كرة الس�لة عن ج�دول مباري�ات دوري 
الناش�ئني املصاح�ب اىل دوري الكبار للموس�م الحايل 
2021 / 2022، وس�تجري الخمي�س ث�الث مباريات 
اذ يلع�ب الخط�وط مع غاز الش�مال يف قاعة الش�عب 
املغلق�ة، عى ان يواج�ه دجلة الجامعة فريق الحش�د 
الش�عبي يف القاع�ة ذاته�ا ، ويضيف الس�ماوة نظريه 
الحل�ة، كما يش�د التضام�ن النجفي حقائب�ه باتجاه 

الشمال ملواجهة زاخو هناك يوم الجمعة املقبل، بينما 
تحتضن قاعة الشعب اقوى مواجهات االسبوع بلقاء 
ناش�ئي النفط مع الكهرب�اء الجمعة املقب�ل ،ويلعب  
فريق غاز الشمال مع نفط البرصة و نفط الشمال مع 
التضام�ن النجفي يف كركوك ي�وم االحد املقبل، واخريا 
يلتقي غاز الش�مال مع التضامن النجفي الثالثاء من 

االسبوع املقبل. 

اعلن رئيس اللجن�ة االوملبية العراقية رعد حمودي، عن إبرام 
اتفاق الستقدام مالكات تدريبية صينية من مختلف األلعاب 
الرياضي�ة لتطوي�ر مه�ارات الرياضي�ني العراقي�ني. وق�ال 

لس�فري حمودي خالل استقباله نائب  ا
الع�راق  ل�دى  ن الصين�ي  جيا
فانغينيغ، انه »تم االتفاق 
ع�ى اس�تقدام م�الكات 
مس�توى  ع�ى  تدريبي�ة 
جمهوري�ة  م�ن  ع�اٍل 

ع�ى  ل�إرشاف  الص�ني 
تطوير مه�ارات الرياضيني 

العراقي�ني  والرياضي�ات 
االتح�ادات  يف 

 . » لوطني�ة ا
ان  وبني 

اله�دف من ذلك ه�و إع�داد الرياضي�ني العراقي�ني لتحقيق 
إنج�ازات كبرية ومتميزة يف املحافل الخارجية املقبلة وأهمها 
دورة األلعاب اآلسيوية هانزو 2022، ودورة األلعاب األوملبية 
باريس 2024. بدوره أكد نائب السفري الصيني دعمه الكامل 
للرياضيني العراقيني واس�تعداد بالده التام الس�تضافتهم يف 
الفرتة املقبلة وتقديم التس�هيالت الالزمة لهم، فضالً عن 
تدري�ب املالكات االداري�ة والفنية األمر الذي س�يعود 
بالنف�ع عى تط�ور الرياضة العراقية يف املس�تقبل 

القريب.
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ق�ال توماس توخيل مدرب تش�يليس، إن ح�ارس املرمى إدوارد 
مين�دي لعب دورا »حاس�ما« يف فوز فريقه عىل ج�اره اللندني 

برينتفورد )1-0( يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.
ونج�ح تش�يليس يف الحف�اظ ع�ىل موقع�ه يف ص�دارة الدوري 
اإلنجليزي بفض�ل هدف الفوز الذي أحرزه بن تش�يلويل، لكنه 
أيضا يدي�ن بفضل كبري لجهود ميندي ال�ذي تصدي للكثري من 

الفرص وحرم برينتفورد الوافد الجديد من التعادل.
ويف الدقيق�ة 83، أنق�ذ مين�دي ال�ذي انضم لتش�يليس يف أيلول 
2020 فرص�ة خط�رية من س�امان ق�دوس، ثم أبعد تس�ديدة 

خلفية رائعة من كريستيان نورجارد يف الوقت بدل الضائع.
وقال توخيل للصحفيني بعد الفوز: »لعب ميندي دورا حاس�ما 
للغاي�ة يف الحف�اظ عىل نظاف�ة ش�باكنا.. كان يف منتهي القوة 
وقم�ة الرتكيز.. وقدم أداء جيدا للغاية خاصة يف آخر 20 دقيقة 

عندما تحولت املواجهة إىل مباراة كأس«.
وأضاف املدرب األملاني قوله »لقد اندفعوا كثريا وتقدم عدد كبري 
منهم إىل منطقة جزائنا، ولم يكن بوس�عنا منعهم من التسديد 

وخلق فرص كبرية«.
وأشاد تشيلويل أيضا بدور ميندي، قائال: »ال أعرف عدد الفرص 
الت�ي أنقذه�ا.. وه�و يق�وم بذلك يف كل أس�بوع.. ه�و حارس 
مرم�ى من الطراز العاملي وهو صاحب الفضل يف )فوزنا( بهذه 

املباراة«.

اعرتف س�يموني إنزاج�ي، املدير الفن�ي إلنرت ميالن، ب�أن فريقه 
أخط�أ، عندم�ا »فق�د الالعبون عقولهم« بس�بب بع�ض األحداث 

املثرية للجدل أمام التسيو، يف الكالتشيو.
وتلق�ى إنرت أول هزيمة له يف املوس�م، فبالرغم م�ن تقدمه بهدف 

نظيف، قلب التسيو تأخره إىل فوز بنتيجة )1-3(.
وق�ال إنزاجي يف ترصيحات�ه بعد املباراة: »من ب�ني عروض أدائنا 
األخرية، كان عرضنا ضد التس�يو ه�و األفضل، فريق مثلنا عندما 
يكون متقدًما 1-0 يجب عليه أال يرتكب الكثري من األخطاء حينما 

يحاول تسجيل الهدف الثاني«.
وأضاف »استقبلنا هدفا من ركلة جزاء وسمحنا لالتسيو بالعودة، 
واس�تقبلنا هدفا ثاني�ا غريبا وفقدنا عقولن�ا، ال ينبغي أن يحدث 
ذلك، ألن الحكم يمكنه االس�تمرار يف اللعب بجانب أنه كانت هناك 

10 دقائق وبعض الوقت اإلضايف وكان يجب أن نستمر باللعب«.
وواصل »الهدف الثالث كان األس�وأ، ألننا لم ندافع بشكل صحيح، 
فقدن�ا تركيزن�ا وكان ال ي�زال هناك متس�ع من الوق�ت لتعويض 

الهدف الثاني«. 
وعن لقطة اس�تكمال التس�يو اللع�ب رغم وق�وع ديماركو، علق 
إنزاجي »الوتارو لم يس�تطع رؤية ما وراءه، والحكم كان بإمكانه 
إيق�اف اللع�ب، وكان مؤس�ًفا أنن�ا اس�تقبلنا هدًف�ا يف املنطق�ة 
الت�ي س�قط فيها الالع�ب، لكن ليس�ت هذه هي مش�كلة، اعتقد 
أن املش�كلة تكم�ن يف أن فريقن�ا بعد الس�اعة األوىل كان يجب أن 

يضاعف النتيجة«.

كييزا العب الشهر 
في يوفنتوس

زيدان: بنزيما يستحق الفوز 
بالكرة الذهبية

توخيل 
يكيل المديح لميندي 

إنزاجي: االنتر ارتكب العديد 
من االخطاء أمام التسيو

توج اإليطايل فيديريكو كييزا، نجم يوفنتوس، بجائزة أفضل 
العب بالفريق خالل شهر أيلول املايض.

وذك�ر الحس�اب الرس�مي ليوفنتوس ع�ر موق�ع التواصل 
االجتماعي تويرت، أن كييزا حصل عىل جائزة األفضل يف شهر 
أيل�ول، بع�د أدائه املميز م�ع الفريق ومس�اهماته عىل مدار 

الشهر.
وخ�الل أيلول، ش�ارك كييزا يف مب�اراة بدوري أبط�ال أوروبا 
ضد تش�يليس وس�جل هدف املباراة الوحيد، بينما ظهر يف 3 

مواجهات بالدوري اإليطايل وسجل هدفا.
وأش�ار الن�ادي إىل أن كيي�زا سيتس�لم جائزته قب�ل انطالق 
مباراة الفريق أمام روما، عىل ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، 

يف إطار لقاءات الجولة الثامنة من الدوري اإليطايل.

كش�ف الفرنيس زين الدي�ن زي�دان، املدير الفني الس�ابق لريال 
مدريد، عن مرش�حه املفضل للف�وز بجائزة الك�رة الذهبية هذا 

العام.
وقال زي�دان، يف ترصيحات لقن�اة »تيليفوت« الفرنس�ية: »أنت 
آخر الع�ب فرنيس توج بالكرة الذهبية يف 1998.. هل يس�تطيع 
كري�م بنزيما )ريال مدريد( أن يكون خليفتك؟ لقد بدأ يل أن األمر 

استغرق وقًتا طويالً حتى يفوز فرنيس آخر بالجائزة«.
وأض�اف مدرب ري�ال مدريد الس�ابق: »نحن نتح�دث عن العب 
يس�تحق الفوز بهذه الك�رة الذهبية. إن بنزيم�ا العب ال يصدق، 

وأنا تمتعت برشف كبري ألنني قمت بتدريبه«.
واختت�م الفرنيس زين الدين زي�دان صاحب ال�49 عاًما: »بنزيما 
يمكن�ه فع�ل كل يشء عىل أرض امللع�ب. إنه يف القم�ة، وآمل أن 

يحصل عىل الكرة الذهبية هذا العام«.

ماتيتش يعتذر لجماهير اليونايتد بعد الخسارة امام ليستر 
ق�ال العب الوس�ط نيمانيا ماتيتش، إن فريقه مانشس�رت 
يونايتد، ق�ادر عىل تجاوز تعثره والع�ودة لالنتصارات من 
جديد خالل األسابيع املقبلة، بعد الهزيمة 4-2 أمام ليسرت 

سيتي يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وبهذه الهزيمة فش�ل اليونايتد يف تحقيق أي فوز بالدوري 
اإلنجلي�زي يف 3 مباري�ات متتالية وأصب�ح يتخلف بفارق 

5 نقاط عن تش�يليس املتص�در، بينما تنتظ�ره مواجهات 
صعبة يف األسابيع املقبلة.

وسيلتقي يونايتد األربعاء املقبل مع ضيفه أتاالنتا اإليطايل 
يف دوري أبطال أوروبا، ثم يواجه ليفربول ويحل ضيفا عىل 
توتنهام هوتسبري، قبل أن يخوض مباراة اإلياب أمام أتالنتا 
ويواجه جاره مانشسرت سيتي بطل إنجلرتا يف قمة محلية، 

بينما تتزايد الضغوط عىل املدرب أويل جونار سولسكاير.
وقال ماتيتش وهو رصبي عر موقع يونايتد الرسمي عىل 

اإلنرتنت »الكل حزين جدا يف الوقت الحايل«.
وأض�اف ماتيتش »هذا هو وق�ت التكاتف وعلينا تحليل ما 
حدث يف املباراة )الس�ابقة( رسيعا وبعد ذلك علينا التفكري 
يف املب�اراة التالية والتي س�تقام بعد 3 أو 4 أيام يف مواجهة 

فريق يف غاية القوة.
وتاب�ع »الوضع س�يكون صعبا. ونحن نش�عر بخيبة أمل 
كبرية لكني أعتقد أننا يف املس�تقبل سنثبت أننا أفضل كثريا 

من هذا«.
وأردف ماتيت�ش »كل مب�اراة قادم�ة س�تكون األهم وكل 
مباراة قادمة ستمثل تحديا جديدا وستكون بمثابة فرصة 

إلظه�ار قدراتن�ا ومهاراتنا. س�نكون عىل قدر املس�ؤولية 
وسنرفع مستوى أدائنا.. وأنا عىل ثقة أننا نستطيع القيام 

بالكثري«.
وأعت�ذر ماتيت�ش لجمه�ور يونايت�د ع�ن أداء الفري�ق يف 
مواجهة ليسرت سيتي، قائال »نعتذر للجمهور الذي يدعمنا 

خاصة خارج أرضنا.. ألنه يستحق أكثر من ذلك كثريا«.

أف�اد تقري�ر صحف�ي إس�باني، ب�أن النج�م 
املرصي محمد صالح، مهاجم ليفربول، عاد إىل 

حسابات ريال مدريد مرة أخرى.
وارتبط اس�م ص�الح باالنتقال إىل ري�ال مدريد 
يف وقٍت س�ابق، دون وجود تأكيدات من النادي 
امللك�ي، يف ظل االهتمام بض�م الفرنيس كيليان 

مبابي.

ويقدم صالح مس�تويات مذهلة م�ع ليفربول 
هذا املوسم، ويتصدر قائمة هدايف الريمريليج.

ديبورتيف�و«  »مون�دو  صحيف�ة  وبحس�ب 
اإلس�بانية، ف�إن ري�ال مدري�د يرغ�ب يف ضم 
صالح، مقابل انتقال البلجيكي إيدن هازارد إىل 

ليفربول، باإلضافة إىل مبلغ مايل.
ويرتب�ط صالح بعقد م�ع ليفربول حتى صيف 

2023، ول�م يتوصل التفاق ح�ول تجديد عقده 
حتى اآلن، حي�ث يطلب الفرعون الحصول عىل 

أعىل راتب داخل الريدز.
وتع�رض ه�ازارد لع�دة إصاب�ات متتالية منذ 
انضمامه لري�ال مدريد، يف صي�ف 2019، مما 
أفق�ده جزًءا كبريًا من مس�تواه، كما لم يحقق 

نسبة مشاركة مع امللكي.

قال بيب جوارديوال مدرب مانشسرت سيتي، إن 
أداء العب الوس�ط برناردو س�يلفا خالل الفوز 
)2-0( عىل برينيل يف الدوري اإلنجليزي املمتاز، 

»ليس من هذا العالم«.
وس�جل س�يلفا الهدف األول وأضاف كيفن دي 
بروين الهدف الثاني ليتغلب س�يتي عىل برينيل 
باستاد االتحاد ويظل يف املركز الثالث بالرتتيب.

وق�ال جواردي�وال إن س�يلفا أظه�ر ملحات من 
مستواه يف موسم 2018-2019 الذي حقق فيه 
س�يتي اللقب حينما لعب الرتغ�ايل الدويل دورا 

كبريا يف التتويج.
وأبلغ املدرب اإلسباني الصحفيني »هو صاحب 
أفض�ل مس�توى بجان�ب رودري. من�ذ بداي�ة 
املوسم يقدم برناردو املستوى نفسه الذي كان 
عليه يف موس�منا الثاني )مع�ا( عندما حصدنا 

98 نقطة.
وأضاف »الطريقة التي لعب بها ليست من هذا 
العالم. س�جل هدفا وكان ه�ذا يف غاية األهمية 
بالنس�بة له. كان أداء برن�اردو غري عادي مرة 

أخرى«.

وارتبط س�يلفا بالرحيل عن س�يتي يف الصيف، 
لكن النادي حافظ عىل الالعب البالغ من العمر 
27 عام�ا وال�ذي لعب ما يزيد ع�ن 200 مباراة 
م�ع الفري�ق يف كل املس�ابقات من�ذ انضمامه 

قادما من موناكو يف 2017.
وتاب�ع جواردي�وال »نح�ن نعرف الش�كل الذي 
نري�ده علي�ه، وم�دى حبنا ل�ه، لك�ن يف الوقت 
نفس�ه، أريد األفضل م�ن الفريق بأرسه وليس 
س�عداء  يكون�وا  أن  يج�ب  فق�ط..  برن�اردو 

لوجودهم هنا لتقديم أداء جيد«.

عقد االتحاد األوروجواياني لك�رة القدم، اجتماعا 
مع مدرب املنتخب أوس�كار تاباريز وجهازه الفني 
لدراسة، مسألة اس�تمراره مع الفريق بعد النتائج 

السيئة مؤخرا يف تصفيات املونديال.

وب�دأ االجتماع داخل معس�كر املنتخب يف ضواحي 
العاصم�ة موننتفيدي�و، حيث أكد رئي�س االتحاد 
إجناسيو ألونسو للصحافة أنه »سيتم اتخاذ قرار« 

نهائي حول مستقبل املدرب.
وقال ألونسو »تحدثنا وناقشنا عدة نقاط وتبادلنا 
وجه�ات النظ�ر. كان اجتماع�ا ش�امال«، مضيفا 
أن عق�د ه�ذا اللق�اء كان »أم�را صائب�ا« ملعرف�ة 

»املعطيات الالزمة« التخاذ قرار.
وظهر ال�)سيليس�تي( بصورة مخيبة يف الجوالت 
الث�الث األخ�رية م�ن تصفي�ات أمري�كا الجنوبية 
املؤهل�ة ملونديال قط�ر 2022، وابتعد ع�ن املراكز 
األوىل الت�ي تمن�ح أصحابه�ا بطاق�ة مب�ارشة إىل 

املونديال ليرتاجع إىل مركز امللحق.
ويتواج�د املنتخ�ب األوروجواياني حالي�ا يف املركز 

الخامس برصيد 16 نقطة.
يذك�ر أن تاباريز توىل مس�ؤولية تدري�ب املنتخب 
الالتين�ي طوال 15 عام�ا، نجح خالله�ا يف التأهل 
ل�كأس العالم 3 م�رات متتالي�ة والتتوي�ج بكوبا 

أمريكا يف 2011.

الريال يقرر التنازل عن هازارد من أجل صالح

مستقبل تاباريز على المحك مع منتخب أوروجواي

جوارديوال يشيد بمستوى سيلفا 
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8
أبو تمام الثقافـي

ْيُف أَْصَدُق إِْنَباًء ِمَن الُكُتِب  السَّ

يف حدِه الحدُّ بنَي الجدِّ واللَّعِب 

حائِف فائِح الَ سوُد الصَّ الصَّ

ك والرَيِب يف ُمُتوِنهنَّ جالُء الشَّ

 والِعلُْم يف ُشُهِب األَْرَماِح الَِمَعًة 

ُهِب  ْبَعِة الشُّ َبنْيَ الَخِميَسنْيِ اليف السَّ

أَْيَن الرواَيُة َبْل أَْيَن النُُّجوُم َوَما 

َصاُغوه ِمْن ُزْخُرٍف فيها ومْن َكِذِب 

قًة تخرُّصاً و أحاديثا ملفَّ

لَْيَسْت ِبَنْبٍع إَِذا ُعدَّْت وال َغرَِب

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

اإلمام الحسن »عليه السالم«
ه�الك امل�رء يف ث�الث: الك�ر والح�رص والحس�د؛ 
فالك�ر ه�الك الدين، وب�ه ُلِعَن إبلي�س؛ والحرص 
عدو النفس، به أخرج آدم من الجنة؛ والحسد رائد 
الس�وء، ومن�ه قتل قابيل هابيل. أَحس�ُن الَحَس�ن 
الُخُل�ق الَحَس�ن. عجبت ملن يفك�ر يف مأكوله كيف 
ال يفك�ر يف معقوله، فيجّنب بطنه ما يؤذيه ويودع 
صدره ما يرديه. إن لم تطعك نفس�ك فيما تحملها 
عليه مّما تك�ره، فال تطعها فيما تحملك عليه مّما 
ته�وى. امل�زاح يأكل الهيب�ة، وقد أكثر م�ن الهيبة 
الصامت. ُتجهل النعم ما أقامت، فإذا ولَّت ُعرِفت. 

مهرجان »سينيميد« السينمائي يسلط الضوء على لبنان المنكوب

»مديح الموت« مسرحية عن مواجهة سؤال الخلود مشهديا
محمد الغزي  

يف رواي�ة »انقطاع�ات امل�وت« للكات�ب الرتغ�ايل 
جوزي�ه س�اراماغو  يختف�ي امل�وت م�ن املدينة 
فج�أة بعد أن أعلنت كل املؤسس�ات الصحية أنها 
لم تس�جل حالة وفاة واحدة. تغمر الفرحة قلوب 
الن�اس، فاملوت، هذا الع�دو اللدود، ت�وارى وبات 
الخل�ود مص�ر جميع الب�ر. لكن ه�ذه الفرحة 
رسعان م�ا تحولت إىل قلق وخ�وف، فمهن كثرة 
بات�ت مه�ددة بالزوال بع�د اختفاء امل�وت، بل إن 
الكنيس�ة والحكوم�ة أصبحت�ا مهددت�ني بعد أن 
فقدتا س�لطتهما، ح�ني  أصبح اإلنس�ان خالداً ال 
يه�رم وال يم�وت. لقد أدى غياب امل�وت إىل فوىض 
عارم�ة لم تعرفها املجتمعات اإلنس�انية من قبل، 
األم�ر ال�ذي دفع بكث�ر من الب�ر إىل الف�رار إىل 
ال�دول املجاورة حتى يهربوا من »معاناة الخلود«، 
وكان م�ن نتائج  التهافت عىل املوت قيام منظمة 
رسية تس�هل املوت عىل الراغبني فيه، أصبحت، يف 
ظرف وجيز، دولة داخل الدولة.كل الرواية ليس�ت 
إال مديح�ًا للموت ودعوة ملح�ة إىل تقبله بوصفه 
الوجه اآلخ�ر للحياة، فنحن، يف واق�ع األمر، نحيا 
باملوت.ع�ىل ه�ذه األحداث املس�تلهمة م�ن رواية 

جوزي�ه س�اراماغو بن�ى املخ�رج التون�ي عيل 
اليحي�اوي مرسحيت�ه الجديدة »يف مدي�ح املوت« 
الت�ي قدمه�ا املرك�ز الوطن�ي للفن�ون الدرامي�ة 

والركحية يف مدينة تطاوين يف الجنوب التوني.
ال ش�ك يف أن الوض�ع الصحي الصع�ب الذي مرت 
ب�ه تونس، قبل أش�هر قليل�ة، كان من األس�باب 

العميق�ة الت�ي أدت إىل اقتب�اس رواي�ة الكات�ب 
مخ�رج   يق�ول  أحداثه�ا.  واس�تلهام  الرتغ�ايل 
املرسحي�ة متحدثاً عن انتش�ار جائحة كورونا يف 
تونس والعالم: »فجأة وجد اإلنسان نفسه عاجزاً 
عن مواجهة الوباء: حجر شامل وشوارع مقفرة، 
وكأن العال�م أقفر من س�اكنيه«.من املستش�فى 

تبدأ املرسحية حيث رائحة املوت تمأل املكان، ننظر 
فال نرى غ�ر املرحة حيث تتك�دس الجثث، وال 
نس�مع غر صفر سيارات اإلس�عاف، أو نرات 
األنب�اء تعل�ن عن ع�دد الضحاي�ا. به�ذه األجواء 
الكابوس�ية تبتدئ املرسحي�ة حيث ال نقطة ضوء 
واحدة، وال بارقة أمل، كل يشء يبعث عىل الرعب، 
فامل�وت يلق�ي بظالل�ه ع�ىل املدين�ة، كل املدين�ة 

والناس يلوذون باملنازل خائفني.
 مخ�رج املرسحي�ة يط�رح األس�ئلة الت�ي أثارها 
س�اراماغو يف روايته  »ماذا لو انقطع املوت فجأة 
وتركن�ا لحال س�بيلنا؟ كيف س�تكون حياتنا؟«. 
يف املرسحي�ة  كم�ا يف الرواية يختف�ي املوت فجأة 
ليف�ي هذا االختفاء إىل أزم�ة اقتصادية خانقة. 
ومن جديد يكتش�ف اإلنسان شيئاً فشيئاً أن املوت 
رضورة حتى تس�تمر الحياة. س�بعة أشهر مرت 
ول�م يمت أي مواطن، أي إن »امل�وت مات«، وبات 
الخل�ود قدر كل إنس�ان.هذا ال�رب من املرسح 
هو مرسح األس�ئلة تس�تدرج املش�اهد إىل وضع 
الواقع املأل�وف موضع نظر وتأمل، مرسح الجدل 
ينعقد بني رؤى فكرية وفنية ابتغاء الظفر بإجابة 

ممكنة عىل أسئلة اجتماعية وسياسية حارقة.

»عندما يهتز الجسر طربا« قراءة جادة لمرارِة الواقع العراقي

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف... 
 ان املثر لالهتمام هو أنَّ مجموعة 
طرب�ا(  الج�رس  يهت�ز  )عندم�ا 
ُتَع�دًّ باك�ورُة  القصصي�ة والت�ي 
األعم�اِل األدبية للكات�ب عبد الله 
حرز البيضاني كش�فت عن منجٍز 
أدبي يعج بمعاٍن إنس�انيَّة رفيعة 
اِكتس�بها الكاتب من وحيِّ قراءٍة 
جادة مل�رارِة الواقع املعاش، فضاًل 
ع�ن عم�ِق تفاعله م�ع معطياته 
اإلحب�اط  عليه�ا  طغ�ى  الت�ي 
والوج�ع وخيب�ات األمل.وأضاف: 
نص�وص  ص�اَغ  البيضان�ي  أْن 
مجموعت�ه ب�أداٍء س�لس، م�رًزا 
خالص�ة أوج�اع الذات اإلنس�انيَّة 
اإلب�داع،  روِح  م�ع  املتماهي�ة 
وتطويعها بإيق�اٍع ممزوج بصوٍر 
فنيَّ�ة قصد مواكبة أج�واِء الحدث 
ال�رسدّي التي س�اهمت يف رس�ِم 
ثيم�ات هذه املجموعة التي جاءت 
تحم�ل ب�ني دفتيها تس�ع ِقَصص 
قِصرة ه�ي عىل الت�وايل: )عندما 
يهتز الجرس طربا، الحرية تش�ف 
م�ن الجه�ة األخ�رى، وتس�تفيق 

اللحظات، الطائر األبيض، سحابة 
يف منام، عندما يكبو الجواد، خلف 
ش�باك املرمى، امرأة تحت أغصان 

شابة واألجساد املتدافعة(.  
لالق�راِب  محاول�ٍة  يف   : وتاب�ع   
أكث�ر م�ن حيثياِت نص�وص هذه 
املجموعِة الِقَصصيَّة؛ بغية تلمِس 
مظاه�ر الخط�اب ال�رسدّي م�ن 
حي�ث األس�لوب والبن�اء والداللة 
لكاتِبها، وجدت من خالِل قراءتي 
نصوصها أنَّ القاَص بث يف ثناياها 
مقوماته�ا  اس�تمد  رؤى  جمل�ة 
عىل نحٍو اس�تعارّي م�ن مجرياِت 
البارز  العامة، والس�يما  الحي��اة 
من املش�اهداِت، وم�ا تخللها من 
الوقائ�ع الت�ي ترس�خت يف ذهنه، 
وألزمت�ه بتناول قضاياه�ا رسًدا؛ 
ألجِل اِستكش�اف ُهُموم اإلنس�ان 
وتطلعات�ه، وم�ا يطم�ح إلي�ه، إذ 
تعام�َل م�ع مخرج�اِت بعض تلك 
برمزيَّ�ٍة  واملش�اهدات  الوقائ�ع 
تعبريَّة محملة بدالالٍت وإيحاءات 
ع�ر رسٍد متدف�ق مس�توحى من 
ثقاف�ِة املحي�ط االِجتماع�ّي الذي 

تعاي�ش معه يف ُطفولت�ه وصباه، 
معتمًدا عىل قناعاته التي تعر عن 
انحي�ازه الت�ام اىل ما آم�ن به من 

مبادئ داعمة لالنتماِء الوطني.  
 وأكمل :وبحدوِد مس�احة القراءة 
للمجموع�ِة  وجدت من املناس�ِب 
ُهنا التدوين عىل نحٍو مكثف ألهِم 
رؤى الكاتب التي أدركُت قصديتها 
ِقصت�ه  ثناي�ا  يف  الول�وج  عن�د 
األوىل الت�ي اختارها لتحمل اس�م 
املجموعة نفسها؛ ألنَّ كلَّ َنص من 
أغل�ِب ِقصص املجموعة يحتاج إىل 
بحٍث ُمس�تقل بقراءٍة عىل اِنفراد، 
فالبيضان�ي عم�د يف نصه )عندما 
يهت�ز الج�رس طرب�ا( إىل االِت�كاِء 
عىل م�ا اختزَن من طاقٍة إيحائيَّة، 
حي�ث رشع بتوظي�ف )الن�اي( يف 
نسيِج الرَسد بما تحمله هذه اآللة 
املوسيقيَّة الس�ومريَّة التي تصنع 
القص�ب م�ن دالالٍت  نب�اِت  م�ن 
قصديَّ�ة وجماليَّة بوصفه�ا رمزًا 
للهويَّ�ة واالنتم�اء؛ بغي�ة التعبر 
عن رؤيته الفكريَّة بمهمِة تشكيِل 

ص�ورة الوطن يف وجدانه، فعذوبة 
صوت الن�اي تجع�ل الجرس يهتز 
طرًبا من فرِط س�عادته املتوائمة 
م�ع س�عِة نفث�اِت عط�اء النهر، 
وُمتناِغًما يف كينونته مع رسمديِة 

إيقاع روافده. 
 وب�ني :يبدو أنَّ ش�غَف البيضاني 
بقصديِة )الناي - الوطن(، مبعثه 
إىل م�ا علق بذهِنه م�ن أثِر اَل يَكاد 
ُيَفاِرق�ُه للقطاٍت زمانيَّة مرصودة 
من ذاكرٍة ت�رب جذورها بعيًدا 
يف مدينِة املاء التي ولد ونشأ فيها، 
حي�ث ما يزال ص�دى صوت الناي 
املُنبعث من جلس�اِت الس�مر التي 
كانت تقام فيما مىض عىل ضفاِف 
األنهر، يسمو يف النفِس اإلنسانيَّة 
والطامح�ة  باألم�ل،  املتمس�كة 
نح�و االرتقاء، فقد نس�ج الكاتب 
بأس�لوٍب ارتكز عىل تكافؤ الحدث 
والعواط�ف، ص�ورة إىل اِنش�غاِف 
الش�اب يف ارتش�اِف ص�دى أنغام 

الناي، واالِرتواء من عذوبته.
وواص�ل :ويس����تمر الكاتب يف 

التحلي�ق بعي�ًدا بفض�اِء ال�رَسِد، 
معتم�ًدا عىل حش�ِد م�ا يملك من 
ِتقني�اٍت رسديَّ�ة وأدوات لغوية يف 
مهم�ِة إيصال رس�الته بأس�لوٍب 
ش�فيف يعر عن الوعيِّ برورِة 
العب�ارات  ب�ني  م�ا  االِنس�جام 
أبع�اد اإليقاع  واملغ�زى، فج�اءت 
الدالليَّ�ة جلي�ًة عندما: م�د الرجل 
املسن يده نحو جيبه، أخرج الناي، 
وقدمه إىل الشاب املهووس بنغمه، 
ثم ق�ال له بص�وٍت أب�ح: ».. بني 
لق�د وجدت يف داخل�ك نغًما يافًعا، 
منذ أن كان خيالك يالحقني ويمأل 
فضاء النهر.. كنت أنت النغم الذي 
استنش�قه كلما أنظ�ر إليك وأنت 

تعتيل موجات النهر..
  وس�عًيا يف الحفاظ عىل تماس�ِك 
النص، والبلوغ إىل ذروته بالتحليق 
يف الخي�ال، والتعبر ع�ن عواطِف 
النفس الجياشة، يختزل الكاتب - 
عىل لساِن الرجل املسن - مشواره 

ال�رسدي ه�ذا العديد م�ن املعاني 
املتأرجحة ما ب�ني الخوف واألمل، 

القلق والرجاء.    
 وخت�م :يمك�ن الق�ول إنَّ الكاتَب 
الجزئي�ة،  ه�ذه  ُهن�ا  اِس�تثمر 
تقني�اِت  يف   بحنك�ٍة  ووظفه�ا 
لتأصيِل رس�الة  ال�رسدّي  التعبر 
املواطن�ة املتمثل�ة بمهم�ِة حم�ل 
أمان�ة الحفاظ عىل البالد، ورس�م 
ُمس�تقبلها الزاهر يف أرواٍح تواقة 
لبناِء وطن ينعم أناس�ه بنسماِت 
الحرية والعيش الكريم، والذي بدا 
واضًحا وجلًيا ب�ني ثنايا العبارات 
الن�ص  ُس�طور  حملته�ا  الت�ي 
املذكور، فج�اءت القصديَّة بداللٍة 
)الن�اي -  ارتك�زت ع�ىل رمزي�ِة 
الوط�ن(، تعبرًا عن حاجِة الوطن 
إىل الوع�ي بأهمية تفعي�ل الجهد 
الذاتي، والسمو بالعطاِء إىل جماِل 
ال�ذات اإلنس�انية الت�ي بوس�عها 

مواجهة الَهّم الوطنّي،.

يرى الناقد لطيف عبد سالم  ان مجموعِة 
)عندما يهتز الجسر طربا( الِقَصصيَّة 

للقاص عبد اهلل حرز البيضاني  تحمل معاني 
إنسـانيَّة رفيعة اِكتسبها الكاتب من وحيِّ 
قراءٍة جادة لمرارِة الواقع العراقي المعاش .

وقال سالم في قراءة نقدية خص بها 
)المراقب العراقي(:

عبد الله حرز لطيف عبد سالم 

قصيرة قصة »وللرجاء ثمن«    
علي البدر

س�نون تمي، ب�ني أل�ٍم وفرٍح مل�اٍض يبدو 
أَنَّ م�ا َتبقى من ُعمٍر،البدَّ أن يكوَن وَس�َطُه. 
ن�ي وبق�وَّة. ذاَبْت لحظاُت نه�اري ِبلييل  َيُلفُّ
وأَنا أَراها َتُلحُّ عيلَّ وبَخَجٍل وكأنها تعلُم أَنني 

سأكوُن وحيًدا...
- يبدو أنُه نسخٌة منَك!

- ياريت...
- ثالُث سنواٍت ويرفُض النوَم بدوِن احتضاِن 

كتاٍب أو كتابني. 
وعندم�ا يغفو، أُحاوُل َس�حبها فيس�تيقُظ 

باكًيا. طفٌل غريب!
- غريب!

- أنظر إىل َشفتيِه. أخاُلُه يفكُر بقصٍة وكأَنه 
وحيٌد يف هذه الحديقة. يحاوُل امليَش.

 يتعثَُّر. يس�قُط ثمَّ ينهُض ليسريَح عىل تلك 
املصطبِة بني األزهار.

 أمَلهم. هل فكرَت ببيِع بعض كتِبَك؟
- ال أَدري.. ق�راٌر صع�ٌب، ال أَتحم�ل حت�ى 
التفك�َر ب�ه. كي�َف أَبيُعه�ا وهي ج�زٌء من 

كياني؟ ال تحاويل إثارتي أَرجوِك.
�ُر إرِصاَرِك ألَجَد نف�ي تائًها بال أَمان.   أَتذكَّ

أَرجوِك وللمرَِّة األَلِف يا وحيدتي.
ْت ُجدراَن غرفِتنا وأنَت قرأَتها عدََّة  - لقد غطَّ

مراٍت يا حبيبي.
 البدَّ أن نستعجَل. سيصعُد التهاُب العظِم إىل 
ركبت�ِه، وقد َيبُر الطبيُب س�اَقه اليرسى إن 

تماهلنا و... 
م كلُّ جسمه فيضيُع مّنا. أَفهمَت؟  قد يتَس�مَّ
لن أعي�َش لحظًة بعدُه. إِحس�اٌس ُيخاِمُرني 

وياليتُه يكون.. 
- مس�تحيل. مس�تحيل.. الب�دَّ أن تطمئني. 

أَجل. أَجل إِطمئني.
 لق�د وعَدني صديٌق يل بمبلٍغ م�ن املال لكنه 
س�ألني عن َكيفيَِّة إِرجاعه. لحظاٌت حرِجة 
َس�لَبْت ُقدرتي للترير. َس�َكتُّ ول�م أَُرْد ولو 

بكلمة.
 ولك�ن الب�دَّ أَن أتدبََّر األَمَر قريًب�ا. إِطمئني.. 
إِبُنن�ا بخٍر وس�يكُر ويصبُح أَغن�ى رجٍل يف 

الدنيا.
- أتوَقُع ذلك، وإنُه ...

- وإن�ُه ..؟  َهّي�ا اس�تِمرّي أِلَفه�َم ما يجوُل 
بخاطرِك.

-وإنه س�يقرُض أَيض�اً ثمَن الدراج�ِة التي 
يركبها، إِن بقَي عىل َقيِد الحياة. 

املراقب العراقي/ متابعة...
يسلط مهرجان السينما املتوسطية »سينيميد«، 
الذي انطلق يف مدينة مونبلييه يف جنوب فرنسا، 
الض�وء ع�ىل لبن�ان املنك�وب الغ�ارق يف أزم�ة 
سياس�ية واقتصادية واجتماعي�ة خطرة، من 
خ�الل عرض لفيلم »دفاتر ماي�ا« )باإلنجليزية 
»ميم�وري بوك�س«( للزوج�ني جوان�ا حاجي 
توم�ا وخليل جريج الذي أدرج ضمن املس�ابقة 

الرسمية ملهرجان برلني يف )آذار( الفائت.
ويتح�دث املخرج�ان يف ن�دوة س�ينمائية ع�ىل 
هام�ش املهرجان عن هذا الفيلم، الذي يس�تند 
إىل قصة حقيقية ع�ن امرأة لبنانية هاجرت إىل 
كندا ت�روي البنته�ا املراهق�ة ذكرياتها وتبوح 
بأرساره�ا ومكنوناتها يف ش�أن تجاربها خالل 
فرة الحرب اللبنانية يف ثمانينيات القرن ال�20. 
وُتفتتح الدورة ال�43 للمهرجان بالعرض األول 
لفيل�م التش�ويق الس�يايس القضائ�ي »أنكيت 

س�ور آن س�كاندال ديت�ا« للمخ�رج تيري دو 
بريتي الذي يتناول تهريب املخدرات والفس�اد 

يف صفوف الرطة.
كذل�ك يتضم�ن برنام�ج املهرجان املتوس�طي 
فيلم »كوس�تا برافا لبن�ان« للمخرجة اللبنانية 
مونيا عق�ل، الذي ُعرض يف مهرج�ان البندقية 
الس�ينمائي يف س�بتمر )أيلول( الفائت، ويدور 
ح�ول عائل�ة انتقل�ت للعي�ش يف الجب�ال هرباً 
م�ن التلوث والضائق�ة االجتماعية يف العاصمة 
بروت.وس�يكون المرأة أخ�رى حضور بارز يف 
املهرج�ان كضيفة رشف، ه�ي املمثلة املخرجة 
الفرنس�ية حفصي�ة ح�رزي الت�ي اكتش�فها 
الجمه�ور العري�ض من خ�الل دوره�ا يف فيلم 
»الكس�كي والب�وري« للمخرج عب�د اللطيف 
كش�يش، وفازت عنه بجائزة »س�يزار« أفضل 

ممثلة واعدة عام 2008.
وتتح�دث املمثلة الش�ابة ع�ن فيلمه�ا الروائي 

الثان�ي كمخرج�ة »أم صالح�ة«، ال�ذي ُعرض 
الفائ�ت.  )تم�وز(  يولي�و  يف  الس�ينما  دور  يف 
وص�ّور الفيل�م يف األحياء الش�مالية من مدينة 
مرسيليا، حيث أمضت حفصية حرزي املولودة 
ألم جزائري�ة وأب تون�ي طفولته�ا، ويش�ّكل 
تحية للنس�اء اللوات�ي يتولني تربي�ة أطفالهن 
بمفردهن.والحظ مدير »س�ينيميد« كريستوف 
لوبارك أن »ما أظهرته أفالم عدة هذه السنة هو 
ربما الدور الذي يؤديه مراهقو اليوم يف مواجهة 
اآلباء الفاش�لني يف بعض األحيان، وهو نوع من 

العالقة العكسية«.
كذلك يتناول املخرج اإليطايل داريو ألرتيني من 
خالل فيلم »أنيما بيال«، املش�ارك يف املس�ابقة، 
موض�وع العالقة بني األبن�اء وذويهم من خالل 
قصة راعية شابة، ومثله يفعل الفيلم الوثائقي 
»ليزانف�ان تريبل« ألحمد نج�دت كوبور، الذي 

يتعمق يف الحياة اليومية ألرسة تركية.

أنا بعُض ذاك الوهم

سالٌم  عليكم  .. دوَن  ذكِر  لواعجي 
كأّن  انهياراً  يستحلُّ  سوارحي 

فهل  أينَع  الزهُر  الجميُل  بغربٍة
وغُر  انزياح  القلب  جاَد  بنازح

أخلّت  بنبِض  القلِب  ضحكُة  واجٍم
يداري  هطوَل  الجمِر  دون  فوادِح

وما الوهم  إاّل  سورُة  اليأِس  أدرجْت
فواتَر  أرساٍر  بهتك  لوائِح 

أنا  بعُض  ذاك  الوهِمإن كنت  تبتغي
سبيال  وحسب  التيِه  ليس  بفاضِح 

ساللُة  جوٍر  تستسيغ  مساحًة
من الَحَزِن  املبثوِث  بني  جوانحي

ويل  غرُة  املنكوِب  إن  شاَد  بينكم
مداخَل  شّتى  يف  انتهاِك  مالمِح

خال  منك  دهٌر  لن  ُيجَر  عذاَبنا
فأمىض  جهوالً  يف  احتداِم  املنافح

وكان  كمثل  الالِت  يحتُل  بقعًة
أزاحت  طريق  الحقِّ  من  كلِّ  رازِح

َتطّوَف  حول  البيِت  .. لكنَّ  قلَبُه
شغوٌف  يويّل  الرك  من  دون  صالِح

سقتني  يداها  من  أفانني  واحٍة
وكانت  لُتفني  القلَب  حّتى  الجوارِح

تلوُك  بطوِل  الوقِت  هدأَة  ناصٍب
وترمي  إلَه  الجوِع  بني  الكوابح

وتجلو  عن  األجفان  عتمَة  ناظٍر
زها  حولنا  برٌق  كثُر  الفضائِح

مهفهفُة  األرداِف  تنساُب  يف  الرؤى 
عالها  من  النهدين  ُحسُن  الصنائِع 

بغر  ارتياِد  الثغر  يفرُّ  ريُقها
بأندى  شعوِر  املرِء  عند  املدائِح

وكانت  تغُض  الطرَف  عن  كلِّ  موجٍر
روته  ندى  األنساِم  حنَي  لواقِح

شذاها   من  األلطاف  ريُح  تهامٍة
وأخرى  تميد  القلَب  دوَن  روائِح

حجازّيُة  األطراِف  ما باُل  ورِكها
عظيما  تجىّل  دوَن  رصِّ  املطارِح

يثر  انثياَل  الروح  أسفنُي  رجلِها
وكادت  تحيُد  الدرب  فوق  الصفائح 

فكم  مزنًة  مرّت  تهدهُد  ساكناً
وتقيص  حضوراّ  خلف  تلك  املسارِح

إذا  بارك  اللُه  الراقَع  َملَبساً
وما قّوَض  اإليماَن  خلف  الكوالِح

أحّل  لنا  من  طيب  أغصاِن  باسٍق..
ولم يّتبْع  إاّل  ذؤابة  راجِح

تعّثَر  يف  وجٍد  يفيض  صبابًة
وأخرج  ما يف  القلب  عند  املدائح

ولم  يرتكب  إاّل جنايَة  عاشٍق 
أحاطت  بِه  األّياُم  وقت  التصالِح

فأبدى  انراحا  مثَل  وهج  صبيٍة
غشاها  نعاُس  الوجِد  طيُف  السوانِح

لها  نظرة  مّدت  بواطَن  عّفٍة
تهزُّ  نياَط  القلِب  عند  التصافِح

يليُق  بها  التعظيُم  لو رمَت  وصلَها 
ٍك  تصطاُد  ..دوَن  نصائح. بال  رَشَ

وليد حسين
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من ذاكرة االيام

18
تشرين األول

م�ن يدخ�ل بغ�داد يف وق�ت دوام املوظف�ن أو عن�د 
خروجه�م يحتاج اىل وق�ت طويل لقطع مس�افة بن 
منطقة وأخرى بس�بب االختناقات املرورية التي باتت 
إح�دى س�مات العاصم�ة بع�د أن أصبحت الش�وارع 
ممتلئة بالعجالت عىل اختالفه�ا، فضالً عن الدراجات 

النارية والتكاتك والستوتات.
وع�ىل الرغ�م م�ن اإلج�راءات العدي�دة الت�ي اتخذتها 
مديري�ة املرور العامة ومنها فتح الطرق املغلقة ومنع 
س�ر العج�الت الكب�رة داخل امل�دن إال بعد الس�اعة 
السادسة مساء، غر أن هذه اإلجراءات لم تستطع أن 
تحد من الزخم املروري، الذي ال يقترص عىل املناطق يف 
مرك�ز بغداد بل حتى الطرق الرسيع�ة والحولية باتت 
تختن�ق من ع�دد املركب�ات، فما هي الحل�ول؟ وكيف 
يمكن القض�اء عىل ظاهرة الزحام�ات املرورية ،وهل 
مديرية املرور تتحمل وحدها مس�ؤولية معالجة هذه 
الظاه�رة أم أن هن�اك جهات أخرى يق�ع عىل عاتقها 

إيجاد حلول مناسبة؟
وفق ذل�ك قال مدير إعالم مديرية املرور العامة العميد 
محم�د الزي�دي، إن »الزحام�ات كان�ت وم�ا زال�ت يف 
العاصم�ة بغ�داد، وقد تم اتخ�اذ العديد م�ن القرارات 
واإلج�راءات ،ولكن أحياناً ال تفي بالغ�رض«، الفتاً اىل 
أن »قرار تس�قيط املركبات هو موجود وال يزال العمل 

جار به ،ولكن التسقيط ليس إجبارياً بل اختيارياً«.
وأضاف أن »من بن اإلجراءات املتخذة هو قرار مجلس 
الوزراء بش�أن استراد املركبات حسب سنوات املوديل 
الذي ت�م العمل به منذ أكثر من أربع س�نوات ،بمعنى 
أن السيارة املستوردة ال يمكن أن تدخل اىل البالد إال إذا 
كان موديلها قد تجاوز العامن ،أي ناقص س�نتن من 
س�نة الصنع للتخفيف من الزحامات«، مش�راً اىل أنه 
»يف بغداد اآلن أكثر من ثالثة مالين و400 ألف س�يارة 

بالرغم من أن شوارعها ال تستوعب هذا العدد«.
وب�ن الزي�دي أن »رجل امل�رور اليوم يق�ع عىل عاتقه 

الثقل األكرب ،وهو يحاول )تسليك( السر وتنظيمه ،إال 
أن املش�كلة تكمن يف الش�وارع التي تحتاج اىل جزرات 
وتوس�عة ،وبغ�داد تحتاج من أمانتها اىل إنش�اء طرق 
وجس�ور جديدة وإكمال الجس�ور واالنفاق املدمرة«، 
موضح�اً أن »هناك نية النش�اء أكثر م�ن 23 مجرساً 
للتخفي�ف م�ن الزح�ام، لكنه حت�ى اآلن ل�م ينجز إال 
11 مج�رساً ،وتبق�ى الحاجة اىل 12 مج�رساً من أجل 

تخفيف الضغط عىل الشوارع والتقاطعات«.
م�ن جانب�ه ق�ال عميد امل�رور حي�در عب�د الكريم إن 
»مديري�ة املرور اتخذت ع�دة إج�راءات للتخفيف من 
الزحام م�ع انطالق العام الدرايس ،ولكن املش�كلة أنه 
ال توجد هن�اك طرق بديلة«، مبيناً أن »هناك انتش�اراً 
واسعاً ومكثفاً من قبل رجال املرور يف أغلب التقاطعات 
والساحات املهمة لغرض انسيابية الطريق ،باإلضافة 
اىل أن مديري�ة امل�رور تش�جع ع�ىل النق�ل الجماع�ي 
خاصة لطلبة الجامعات واملدارس لغرض تقليل حركة 

املركبات يف العاصمة بغداد«.
ب�دوره، ق�ال محاف�ظ بغداد محم�د جاب�ر العطا: إن 
»محافظ�ة بغ�داد مس�ؤولة ع�ن الط�رق الخارجي�ة 
للعاصمة ،فيما تتحمل أمانة بغداد مس�ؤولية الطرق 
الداخلي�ة منه�ا كونه�ا م�ن اختصاصه�ا«، مؤكدا أن 
»حل الزخم املروري أمر مهم، إال أن توس�عة الجس�ور 
والطرق داخل العاصمة هي من مهام أمانة بغداد ،وأن 
هناك خطط عمل مع وزارة االس�كان لبناء الجس�ور 

مثل جرس الكريعات والكاظمية«.
اىل ذل�ك أوضح مدير دائ�رة الطرق والجس�ور التابعة 
ل�وزارة اإلعم�ار واإلس�كان حس�ن جاس�م كاظم أن 
»هناك عدة طرق س�تكون كفيلة بايجاد حلول للزخم 
املروري مثل طريق الدورة -يوس�فية والعمل به وصل 
اىل مراح�ل متقدم�ة خالل األش�هر املاضية«، مش�راً 
اىل أن »هذا الطريق سيش�كل مدخ�اًل إضافياً لجنوبي 
العاصمة ويربط الطريق الرسيع بطريق الدورة ،ومن 

ثم بجان�ب الرصافة من خالل جرس الطابقن وبالتايل 
يخف�ف العبء الحايل املوجود ع�ىل مدخل حلة - بغداد 
الجنوب�ي امل�ار بق�رب علوة الرش�يد الت�ي تعاني من 

زحامات كثرة«.
وأكد أنه »بانجاز هذا الطريق يف الثلث األخر من العام  
املقبل سيش�كل هذا الطريق نقلة نوعية يف هذا االتجاه 
كونه طريقاً رسيعاً ال يحوي عىل أي تقاطعات أرضية 
،وبالتايل سوف يقترص زمن الرحلة من غرب بغداد من 
املحافظات الجنوبية باتجاه الرصافة بفرتة قياسية ال 

تزيد عن 15 دقيقة«.
وتابع أن »دائرة الطرق تهتم كثراً بمداخل بغداد ومن 
أهمها مدخل بس�ماية ومدخل دي�اىل ،وتمت املبارشة 
بالعمل بها ويتضمن العمل توس�عة الشوارع الحالية 
وإضاف�ة ط�رق خدمية ،وكذل�ك تحوي�ل التقاطعات 
األرضي�ة إىل تقاطع�ات مجرسة ،وأيضا سيس�هم هذا 
العم�ل بح�ل االختناق�ات يف هذين املدخل�ن وخاصة 
مدخل بس�ماية«، منوهاً بأن »مدخل بسماية يحتوي 
ع�ىل جرس إضايف ع�ىل نهر دياىل يف منطقة الرس�تمية 
الت�ي تش�هد زحام�ات ،وكذلك هناك مرشوع النش�اء 
خمس�ة جس�ور فوقانية لتنظيم التقاطعات األرضية 

وتحويلها إىل تقاطعات بمستويات ثنائية«.
وأش�ار اىل أن »التخصيص�ات املقررة ه�ذا العام قليلة 

جداً ولم يطلق منها إال 30 ٪«.
وكان مدي�ر املرور العامة، اللواء طارق إس�ماعيل، قد 
كش�ف يف وقت س�ابق عن تفاصيل خط�ة جديدة من 
3 مح�اور لتخفيف الزخم امل�روري يف العاصمة بغداد، 
أوله�ا تحويل الجزرات الوس�طية والس�احات العامة 
مثل س�احة النس�ور والفتح واالمامن الحسنن )ع(، 
وثانيها اختص�ار الجزرات الوس�طية، وثالثاً اختصار 
الكرفات التي تس�هل انس�يابية الس�ر نح�و االتجاه 
اليم�ن، وكل ذل�ك س�وف يخف�ف م�ن وط�أة الزخم 

املروري«.

االختناقات المرورية .. مشكلة مزمنة ترهق العراقيين

وتزوجت الس�يدة نفيس�ة وهي يف الخامسة 
ع�رشة م�ن عمرها بإس�حاق املؤتم�ن، ابن 
اإلمام جعفر بن محمد بن عيل بن الحس�ن 
ب�ن أبي طال�ب )عليهم الس�الم(، وقد وافق 
أبوه�ا ع�ىل ال�زواج بع�د أن كان رافض�ا له 
بعد رؤي�ا رأى فيها رس�ول الل�ه )صىل الله 
عليه وآله وس�لم( يأمره بتزويج نفيسة من 
إس�حاق. وقد وصف زوجها إسحاق املؤمتن 
بالصالح والفض�ل والوثاقة يف نقل الحديث. 
وكان م�ن ش�هود وصي�ة اإلم�ام الس�ابع 
)عليه الس�الم( لولده الرضا )عليه السالم(. 
يكّنى بأب�ي محمد ولش�هرته باألمانة لقب 
باملؤتم�ن. ولد وترع�رع يف الُعريض بالقرب 
من املدينة. أنجبت نفسية من إسحاق ولدين 

هما القاسم وأّم كلثوم.
ويف س�نة 193 ه� ق، رحلت السيدة نفيسة 
م�ع أرستها إىل مرص، وح�ن علم أهل مرص 
بقدومهم خرج�وا الس�تقبالهم يف العريش. 
وصل�ت نفيس�ة إىل القاه�رة يف 26 رمضان 
193 ه�، ورّحب بها أهل مرص. قال صاحب 
ناسخ التواريخ: عظيمة الشأن رفيعة املنزلة 

مثال العفة وكان بيتها مالذا للناس.
س�كنت م�ع زوجه�ا يف بي�ت أح�د التج�ار 
املرصين يعرف بجمال الدين بن عبد الله بن 
الَجّصاص ثم انتقلت بعد عّدة شهور اىل بيت 
أّم هان�ئ ومنها اىل بيت أبي الرسايا أيوب بن 

صابر.

وحينم�ا ش�عرت الس�يدة نفس�ية أن كثرة 
املراجع�ن له�ا يزع�ج صاحب ال�دار قررت 
الرحي�ل من مرص، فف�زع الن�اس لقرارها، 
�ل وايل مرص  ورفض�وا رحيله�ا، حت�ى تدخَّ
ال�رسي بن الحكم وقال لها: »يا ابنة رس�ول 
الل�ه، إّن�ي كفي�ل بإزال�ة ما تش�كن منه«. 
فوهبه�ا داًرا واس�عة، فبقيت يف مرص اىل أن 

وافاها األجل هناك.
عرف�ت الس�يدة نفيس�ة بأنس�ها الش�ديد 
بالق�رآن الكري�م، فكانت م�ن الحفاظ كما 
ذك�ر ذل�ك أكثر م�ن ترج�م له�ا؛ وإن ذهب 
البع�ض اىل الق�ول بأنه�ا كانت م�ن االمين 
ال تجي�د القراءة والكتابة وقي�ل أنها ختمت 

القرآن الكريم 1900 مرّة.
وقي�ل أنه�ا كانت يغ�ى عليه�ا عندما تمر 
بقول�ه تع�اىل )له�م دار الس�الم عن�د رّبهم 
وه�و وليهم بما كانوا يعمل�ون(. كما ذكروا 
أنه�ا حّج�ت أكثر م�ن ثالثن حج�ة أكثرها 
ماش�ية. وكانت كثرة البكاء خشية من الله 
تعاىل وكانت تحي�ي الليل بالعبادة والترضع 
والتهج�د، كثرة الصيام. وقي�ل أنها حفرت 
قربه�ا الذي ُدفنت فيه بيديه�ا، وكانت تنزل 
في�ه وتص�يل كث�ًرا، وختمت في�ه املصحف 

عرشات املرّات وهي تبكي بكاًء شديًدا.
وق�د وصفها املرتجم�ون بجمي�ل األوصاف 
وأثن�وا عليها بأفضل كلم�ات الثناء مدرجن 
له�ا يف ع�داد النس�اء العارف�ات العاب�دات 

املتمس�كات بأوام�ر الل�ه تع�اىل الزاه�دات 
املتقيات العاملات؛ منهم:

أحمد أبو كف حيث وصفها: بنفيسة الدارين 
ونفيسة الطاهرة والعابدة ونفيسة املرصية 
ونفيس�ة املرصين. ووصفها أيض�ا بقوله: 
كانت من العابدات العارفات العامالت وأنها 
نفيس�ة الدارين لطهارتها وعفتها وهي درة 
ثمن ب�ن املرصين يلوذ إليه�ا املرصيون يف 
طلبهم لطريق الح�ق وكانت كريمة الدارين 
ملا أدركه املرصيون من كرامتها إّبان حياتها 

وبعد رحيلها.
وق�ال ال�زركيل يف األع�الم: صاحبة املش�هد 
املعروف بمرص، تقّي�ة صالحة زاهدة، عاملة 
بالتفس�ر والحدي�ث... وللمرصي�ن فيه�ا 

اعتقاد عظيم.

وقال العال�م املرصي الش�يخ محمد ضبان: 
اعرضت الس�يدة نفيس�ة عن زخارف الدنيا 
رغ�م تمكنها م�ن العي�ش الرغي�د والحياة 
الهانئ�ة، زاه�دة يف كل مت�اع الدني�ا زينتها؛ 
ومن هنا م�ال إليها الكثر من الناس فكانوا 
يرجعون إليها يف املحن والش�دائد واملصائب 

التي تلم بهم.
ورصح أب�و ن�رص البخ�اري لبي�ان فضلها 
بقول�ه: وق�د بل�غ من س�مو مرتبه�ا وعلو 
مكانته�ا أن املرصي�ن يقس�مون باس�مها 

إلثبات صدق مدعاهم.
وأش�ار جمال الدين بن تغري ال�رُبدى اىل ما 
ش�وهد منها من كرامات كثرة مما يكشف 
عن عظ�م منزلته�ا وكونها م�ن الفاضالت 
الروحانيات وقد ذاع صيت كراماتها يف كافة 

األرجاء.
ووصفه�ا اليافعي اليمن�ي بصاحبة املناقب 

فريدة يف عرصها.
وقال محمود الرشقاوي يف ترجمتها: وصلت 
اىل درج�ة م�ن الكم�ال حتى نهل م�ن نمر 

علمها الناس ومالت قلوب الكثرين إليها.
ولل��مقري�زي يف وصفه�ا كالم ج�اء في�ه: 
عرف�ت بتقواه�ا وإعراضه�ا ع�ن زخ�ارف 

الدنيا.
وق�ال اب�ن خلكان: عرف�ت بمهارته�ا بنقل 
مش�اهر  الحدي�ث  عنه�ا  وروى  الحدي�ث 

األعالم.
وقال صالح الورداني: كانت كثرة البكاء من 

خشية الله تحفظ القرآن وعاملة بتفسره.
وس�جلت املص�ادر الت�ي ترجم�ت للس�يدة 

نفس�ية الكثر من الكرامات كشفاء املرىض 
وخ�الص املرصين من الجف�اف بزيادة ماء 

النيل.
ويف ش�هر رج�ب 208 ه��، أصاب نفيس�ة 
بنت الحس�ن املرض، وظّل يشتد عليها حتى 
توفي�ت يف م�رص يف رمضان س�نة 208 ه�، 
وقيل أنها توفي�ت وهي تقرأ القرآن، فبكاها 

أهل مرص.
وين�درج مرق�د الس�يدة نفيس�ة ضمن أهم 
املراق�د املعروف�ة يف مرص، تقص�ده يف يومي 
األح�د والخميس جموع غفرة من املؤمنن، 
وق�د اعت�اد املرصي�ون ع�ىل اقامة مراس�م 
ال�زواج يف اط�راف ذل�ك املرقد. كذل�ك يحيي 
املرصي�ون ذك�رى والدة الس�يدتن نفيس�ة 

وزينت )عليها السالم( يف كل عام.

وكان أّول حفل عقد بمناس�بة والدة السيدة 
نفيس�ة الحف�ل ال�ذي أقي�م س�نة 889 ق 
يف ع�رص االرشف س�يف الدي�ن ق�اي بتاي 
)حكم ما بن 872-901 ه� ق( من سلس�لة 

املماليك الجركسية.
ويجتمع ليلة ميالد الس�يدة نفيس�ة جموع 
غفرة من املؤمنن وفرق الش�يعة باالضافة 
اىل الكث�ر م�ن أهل الس�نة يف حرم الس�يدة 
ينش�دون فيه املدائح والقصائد ويتوس�لون 
لقض�اء  نفيس�ة  بالس�يدة  تع�اىل  الل�ه  اىل 

حاجاتهم.
وكان بع�ض الحج�اج االيراني�ن يف العرص 
القاجاري يعرجون عىل الشام ومرص لزيارة 
السيدة نفيس�ه، وهذا ما أشارت إليه بعض 
كت�ب الرحالة متعرضن لبيان صفات املرقد 

،،
السيدة نفيسة، بنت الحسن بن زيد بن اإلمام الحسن 

)عليه السالم(، من سيدات أهل البيت، اشتهرت بالعبادة 
والزهد، محدثة فاضلة حافظة للقرآن الكريم.

تزوجت من إسحاق المؤتمن ابن اإلمام الصادق )عليه 
السالم(، ويقع ضريحها في القاهرة حيث يؤّمه الكثير 

من الناس وخاصة من الشيعة المصريين وغيرهم للزيارة.
ولدت السيدة نفيسة في الحادي عشر من ربين األول 
شنة ١٤5 للهجرة، في مكة المكرمة. وقد عاشت مع 

أبيها في المدينة المنورة في الدار التي تقع في الجانب 
الغربي من المدينة مقابل بيت اإلمام الصادق

 )عليه السالم(.
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أصحاب محالت بغداد الجديدة يطالبون بإخالء األرصفة 
تحت أنظار المسؤولين في أمانة بغداد /  
بلدية بغداد الجديدة شكاوي امانة بغداد 
نحن أصح�اب املح�ات الش�ارع الع�ام 77بغداد 
الجديدة نناشد الس�يد امني بغداد وقيادة عمليات 
بغداد  بحل شامل ملشكلتنا فمنذ 2003 اىل االن  هي 
اس�تغال الرصيف من قبل الباعه املتجولني وبناء 
محات وبس�طيات وعماري�ات عليه ولم نعد نرى 

الرصيف وال الش�ارع العام وقطع مرور الس�ابلة 
والن�اس وقطعت ارزاقنا وأتمنى من اي مس�وؤل 
اذا يمر بالش�ارع الرئيس وهو طريق عبور لبقية 
م�دن رشق القناة وملحافظاتنا الش�مالية ان يرى 
بنفسه وضعية الشارع البائسة بسبب التجاوزات 
فه�ل بغداد الجديدة التي ل�م تعد جديدة ان تصبح 
به�ذه الصورة ،بغ�داد الجديدة الت�ي كانت جميع 

محافظاتن�ا وعوائله�م واألرس البغدادية تتس�وق 
منها أصبحت اآلن خربة ومنظرها مش�وه فاغلب 
مناطق بغ�داد تمت إزالة املتجاوزين عىل الرصيف 
بينم�ا بغ�داد الجدي�دة ل�م يت�م إزالته�م بس�بب 
الرش�اوى من قبل البلدية واس�تحصال الجبايات 
منهم باملليارات سنويا تذهب يف جيوب الفاسدين 

من مسؤويل البلدية وجباتها 

صورة
وتعليق

عرشات املتظاهرين يغلقون دائرة املوارد املائية يف ذي قار بسبب الجفاف

املراقب العراقي/ متابعة...
خال األش�هر املاضية، توجه مئ�ات العراقيني من 
مطار بغداد الدويل إىل بياروس�يا لغرض السياحة، 
ومنه�ا قصدوا الح�دود املش�ركة بني بياروس�يا 
وليتواني�ا، يف مس�عى لدخ�ول االتح�اد األوروب�ي، 
بطريق�ة غ�ر نظامي�ة.و يف آب املن�رم، أوق�ف 
الع�راق، الرح�ات الجوي�ة إىل بياروس�يا، به�دف 
الح�د من هجرة رعاياه بطريق�ة غر نظامية نحو 
أوروب�ا حيث أعلن�ت وزارة الهج�رة العراقية، ، أن 
275 من رعاياها، عالقون عىل الحدود بني ليتوانيا 
وبياروس�يا. ومنذ أس�ابيع تمنع ليتواني�ا وبولندا 
مئات العراقيني القادمني من بياروس�يا من دخول 
أراضيه�ا، وهو ما دف�ع األخرة لتش�ديد حدودها 
ملنع إعادة هؤالء املهاجري�ن إليها، ما أدى لبقائهم 

عالقني بني حدود البلدين يف ظروف سيئة.
الوكيل اإلداري للوزارة، كريم النوري قال حينها إن 
»عدد العراقيني املتواجدين عىل حدود ليتوانيا، يبلغ 
275 ش�خصا بينه�م 14 أرسة، يقيمون ضمن 29 

مخيما بمناطق مختلفة«.
وأض�اف أن »وزارة الهج�رة س�تعمل عىل تس�هيل 
إج�راءات عودة العالق�ني إىل الب�اد باعتماد خطة 
تتضمن اس�تمرار دعمهم، ومتابعة أوضاعهم عن 

كثب، إضافة إىل عودتهم طوعا يف الوقت ذاته«.
ويف آب امل�ايض، أعلن�ت الحكوم�ة العراقية، إجاء 
690 م�ن مواطنيه�ا العالق�ني من�ذ أس�ابيع عىل 
الح�دود ب�ني بياروس�يا وليتوانيا، البل�د العضو يف 

االتحاد األوروبي.
ويوم أم�س طالب العراق منظم�ة الصليب األحمر 
البولن�دي بالوصول إىل طالبي اللجوء من العراقيني 
العالقني عىل الحدود الرشقية لبولندا مع بياروسيا، 

وتقديم املساعدات العاجلة ألنقاذ حياتهم .
وقال املُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف 
يف بي�ان:«ان وزي�ر الخارجيَّ�ة ف�ؤاد حس�ني،وجه 
س�فارة العراق يف بولندا، ملطالب�ة منظمة الصليب 
األحم�ر البولن�دي بالوصول إىل طالب�ي اللجوء من 
العراقي�ني العالقني ع�ىل الحدود الرشقي�ة لبولندا 
مع بياروس�يا، وتقديم املس�اعدات العاجلة ألنقاذ 
حياته�م، وتمك�ني وفود الس�فارة من اس�تكمال 
إجراءات إثبات الرعوية وإص�دار الجوازات املؤقتة 

لهم لتسهيل عودتهم الطوعية إىل العراق«.
ن طرف�ه ي�رى الكات�ب والباحث جم�ال عزيز أن: 
»آالف العراقي�ني تحول�وا م�ع بالغ األس�ف لورقة 
تصفية حس�ابات بني بياروس�يا وبل�دان االتحاد 
األوروبي، سيما ليتوانيا املجاورة لها، وكبش الفداء 
هو عراقيون هائمون عىل وجوههم، يف باد غريبة 
عنه�م ويف ظ�روف عصيب�ة، وهم كضحية لس�وء 
األوضاع وترديها يف بادهم، وحتى عندما يحاولون 
الهرب، يقعون وي�ا للمفارقة يف أتون رصاع آخر ال 

ناقة لهم فيه وال جمل، بني مينسك وبروكسل«.
وتاب�ع عزي�ز: »تضاعف�ت مجددا موج�ات هجرة 
العراقي�ني نح�و أوروب�ا، خ�ال الس�نوات القليلة 
املاضي�ة، خاص�ة مع تراك�م األزم�ات االقتصادية 
واألمنية والسياس�ية وتفجره�ا يف الباد، وهم من 
مختل�ف أنح�اء العراق م�ن إقليم كردس�تان ومن 
الوس�ط والجن�وب وم�ن كل بقعة عراقي�ة، وهذا 
مؤرش س�لبي يفيد ب�إن الناس قد فق�دوا الثقة يف 

وطنهم ويف تأمني مستقبل لهم وألوالدهم فيه«.
وكان املس�ؤولون األوروبي�ون قد أج�روا اتصاالت 
مع كبار املس�ؤولني العراقيني، يف محاولة ملمارسة 
الضغ�ط ودفع بغداد لوق�ف تدف�ق املهاجرين من 

الع�راق إىل بياروس�يا، وتس�هيل عبورهم بش�كل 
غر قانون�ي إىل ليتوانيا، الدول�ة العضو يف االتحاد 

األوروبي.     
ورغ�م أن االتح�اد األوروب�ي ي�رى أن ه�ذا التدفق 
الكبر ملهاجرين، هو محاولة استفزازية انتقامية 
من قبل بياروسيا، ردا عىل العقوبات األوروبية عىل 
مينس�ك، إال أنه ال يتغاىض عن مس�ؤولية العراق، 
بالنظ�ر لك�ون غالبي�ة املهاجرين ه�م عراقيون،  
لكن املش�كلة الكربى ان هؤالء يرفضون العودة اىل 
الع�راق يف الوق�ت الراهن مما يجغ�ل مهمة تعادة 
صعبة ان تكن مستحيلة ليبقى السؤال معلقا وهو 

متى تحل مشكلتهم .

مع تجدد مأساتهم كل يوم 
العراقيون العالقون على الحدود مع بيالروسيا .. متى تحل مشكلتهم ؟

املراقب العراقي/ متابعة...
ال زالت عمليات التزوير  مس�تمرة يف املحافظات املحررة  
حيث ظهرت معامات جدي�دة  آلالف » الدواعش« حيث 
كش�فت مؤسس�ة الش�هداء،أمس األح�د، ع�ن عمليات 
تزوير واس�عة يف أربع محافظات، الفتة إىل ايقاف رصف 

رواتب ل�4593 معاملة.
وقال مدير عام دائرة شهداء ضحايا اإلرهاب يف املؤسسة 
طارق املندالوي، بحس�ب الوكالة الرسمية، إن »مؤسسة 
الش�هداء والدوائر األمنية املختصة كش�فت عن عمليات 
تزوير واسعة يف محافظات األنبار ونينوى ودياىل وصاح 

الدين وغرها من املحافظات األخرى«.
وأضاف، أن »عملية التزوير ش�ملت اآلالف من املعامات 
املروَّجة، التي يق�وم برويجها معقبون وضعاف نفوس 

وعصابات، كلهم متخصصون«.
وأوض�ح أن »قائ�د عملي�ات األنب�ار الل�واء الركن نارص 
الغنام، أش�ار إىل جزء مهم من عملية النصب واالحتيال، 
ولكن مؤسسة الشهداء بمجرد وصول املعلومات، عملت 

عىل إع�داد برنام�ج عاجي دقيق وش�امل، ب�دأ بإغاق 
ناف�ذة ترسيب املزوري�ن وايقاف إصدار أيَّ�ة معاملة، إالَّ 
عن طريق الضواب�ط النافذة، وت�م إعمامها عىل اللجان 

الفرعية للعمل بها«.
وتابع »أضافة إىل غلق ناف�ذة الرويج عن طريق اللجان 
الفرعي�ة، وتم ايقاف العمل يف اللج�ان الفرعية يف األنبار 
لحني ترش�يح موظف�ني عىل امل�اك الدائم مم�ن لديهم 

سرة حسنة بالعمل اإلداري وخربة ونزاهة«.
وأش�ار إىل أن »التدقيق األمني مس�تمر من قبل مؤسسة 
الش�هداء والجهات األمنية، ويبق�ى الحديث عن التاعب 
واهمية معالجته متاحة للجميع، ألننا لم نعتمد اجراءات 
مؤقتة بل اجراءات تعالج املشكلة من جذورها ملحاسبة 

املتسببني بهدر املال العام وقطع الطريق عليهم«.
وأك�د أنه »ت�م ايق�اف رصف الرواتب ألكثر م�ن  4593 
معامل�ة يف األنب�ار يف وق�ت س�ابق، إضاف�ة إىل إبط�ال 
الق�رارات الصادرة ع�ن آالف املعامات التي اكتش�فتها 
مؤسس�ة الش�هداء من اإلرهابيني واملتاعبني واملزّورين 

يف األنبار«.
ولف�ت إىل أن »الدائ�رة بص�دد ط�ي املراح�ل القانوني�ة 
ملحاس�بة املقرين وتضمينهم مقدار املبالغ املالية التي 

تسببوا بإنفاقها بوجه غر حق«.
وب�ني أن »العملي�ة التصحيحي�ة مس�تمرة، واالص�دار 
الجديد أصبح حرياً بيد املؤسس�ة، ومركزياً وبإرشاف 
مبارش من قبل رئيس مؤسسة الشهداء عبد اإلله النائيل 

وضباط من األجهزة األمنية املختصة«.
وذكر أن »املؤسس�ة أرسلت إش�عاراً إىل هيئة النزاهة من 

أجل تشكيل لجان لتدقيق كل املعامات السابقة«.
وأش�ار إىل أن »مؤسسة الش�هداء وعرب الدائرة القانونية 
ستقوم بمتابعة امللف اىل حني اسرداد األموال ومحاسبة 
املقرين وتقديمهم اىل القضاء لينالوا جزاءهم العادل«.

واختت�م، بالقول: »كم�ا اغلقن�ا نهائياً طري�ق التاعب 
ووضعنا مفتاحاً أمنياً ملنعه«، داعياً املواطنني، إىل »االباغ 
عن كل م�ا يعتقدونه من إجراء أو امتياز خارج القانون 

عرب التواصل مع مؤسسة الشهداء«.

بعد تظاهراتهم المستمرةكشفتها لجان مؤسسة الشهداء

العدل تعيد حراس دائرة اإلصالح المفصولينعمليات تزوير جديدة آلالف المعامالت« الداعشية« في المحافظات المحررة !

االستيراد غير الشرعي لألدوية 
كيف يتم إيقافه ؟

املراقب العراقي/ متابعة...
بعد تظاهراتهم املس�تمرة منذ س�نوات وجه وزير العدل، 
ساالر عبد الس�تار محمد، األحد، بإصدار االوامر الوزارية 
لع�دد  من املفصول�ني من الحراس االصاحي�ني يف دائرتي 

 االصاح العراقية واالحداث.  
وذكر بيان للوزارة، تلقت )املراقب العراقي( نس�خة منه، 
أن »وزي�ر العدل القايض س�االر عبد الس�تار محمد  وجه 
اليوم، بإصدار االوامر الوزارية الخاصة  بإعادة املفصولني 
م�ن الح�راس  االصاحي�ني يف دائرت�ي االص�اح العراقية 
واالحداث الذين  تمت مقابلتهم يف وقت سابق اىل وظائفهم 

وفق  االطر القانونية واالنظمة املعمول بها«.
وق�ال الوزي�ر، بحس�ب البي�ان، إن »هناك أوام�ر وزارية 
س�وف تصدر لبقي�ة  املفصولني خال االي�ام املقبلة بعد 
إكمال االج�راءات القانونية من خال اللجنة املش�كلة يف 

الوزارة وبإرسع وقت ممكن«.
ومن الجدير بالذكر ان الوزير وجه يف وقت  سابق بتشكيل 
لجنة وزارية برئاس�ة وكي�ل الوزارة االق�دم  زياد خليفة 
التميم�ي وعضوية مديري ع�ام دائرتي  االصاح العراقية 

واصاح االحداث ومدير عام الدائرة  االدارية واملالية الجراء 
املقاب�ات للمفصولني  م�ن اجل  ارجاعه�م اىل وظائفهم 

وحسب والتعليمات والقوانني  النافذة بهذا الصدد.

املراقب العراقي/ متابعة...
للصح�ة مكان�ة خاصة..فبدونه�ا ال يمكن أن تك�ون هناك 
أعمال ومش�اريع وتقدم وعلم وحرية وتسامح حتى صارت 
الحكمة املشهورة العقل السليم يف الجسم السليم هي امليزان 
ال�ذي ال يختلف اثنان ع�ىل دقة كفتيه..وألنه�ا الصحة التي 
تعن�ي حاجة اإلنس�ان اىل طبي�ب إذا ما تع�رض إىل وعكة أو 
م�رض عضال..فإنه�ا تصبح وب�اال إذا لم تك�ن هناك أدوية 
وعاج�ات تتم�م عم�ل الطبي�ب فيتخلخ�ل وضع اإلنس�ان 
ويتعرض إىل انتكاس�ات جديدة الن ه�ذه األدوية مفقودة أو 

هي غر صالح لاستعمال.
وعىل الرغم من إن املتحدث باس�م وزارة الصحة سيف البدر 
يق�ول إن “عملي�ة اس�تراد األدوية واملس�تلزمات واألجهزة 
الطبي�ة تنظ�م من قب�ل وزارة الصح�ة، ومن خ�ال قنوات 
معروف�ة وحس�ب القان�ون تبدأ م�ن دائ�رة االم�ور الفنية 
وبتحدي�د االحتياج�ات واملناش�ئ  العاملي�ة الرصين�ة اال ان 
االس�تراد غر الرشعي لألدوي�ة مازال موجودا يف األس�واق 

والسؤال االهم هو كيف يتم إيقافه؟
 البدر أضاف، أن “الجهة التي تود أن تستورد حسب الضوابط 
العراقي�ة تق�دم من خ�ال وزارة الصح�ة ومن ث�م الدوائر 
والجه�ات املعني�ة يف داخل الوزارة يف رشك�ة كيماديا ودائرة 
االمور الفنية وجميع االقس�ام املعنية وتتم عملية االستراد 

حسب هذه الضوابط وبالتنسيق مع الجهات األخرى”.
وبش�أن دخ�ول األدوية واملس�تلزمات الطبي�ة بطريقة غر 
رشعي�ة، أوضح الب�در أن “وزارة الصحة غر مس�ؤولة عن 
اي تهري�ب”، الفتا إىل أن “الوزارة رص�دت مثل هذه الحاالت 

بت�داول لم يمر بالقن�وات الرشعي�ة القانوني�ة وتعمل عىل 
محاس�بتهم باالش�راك م�ع الجه�ات األمنية األخ�رى لكن 
بالدرجة األوىل نحن نتابع االس�تراد الذي يتم بشكل قانوني 
ورشع�ي ام�ا التهري�ب فالجه�ات األمنية االخ�رى يف الباد 
هي املعنية، باالش�راك مع وزارة الصح�ة ونقابة الصيادلة 

وغرها من الجهات”.
وبم�ا إن وزارة الصح�ة  ت�ربأت م�ن عملية االس�تراد فمن 
س�يجيبنا ع�ن س�ؤالنا ك�ون واقعن�ا العراق�ي صار أش�به 
بمقطوعة حزينة فالفرق بني الواقع املعاش وبني ما يطمح 
إليه اإلنس�ان من واقع الصيدلة وأدويتها مسافة طويلة من 
قطيع�ة العاقات والتعام�ل الثقوي..حتى قي�ل إن صحتها 
وأدويته�ا بحاجة إىل من يداويها من عللها وكوادر لم تبحث 

عن شفرتها للتخلص من واقعها املؤلم.



قبال الخبراء منذ فبرة طويلبة إن الجرعات املنخفضة من األسبرين 
يمكن أن تسباعد يف الوقاية من أمراض القلب، حيث يمنع الدواء تكّون 
جلطبات الدم، اآلن بدأ الخبراء يف الراجع عن هذه االدعاءات، محذرين 
أولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عاًما أو أكر من عدم املشاركة يف النظام 
اليومي.وأكثر أنواع أمراض القلب شبيوًعا هو مرض الرشيان التاجي، 
وفًقا ملراكز السبيطرة عبى األمراض والوقاية منهبا، يحدث هذا النوع 
مبن أمبراض القلب عندمبا تصبح رشايبن القلب ضيقة أو مسبدودة 
بسببب تراكم الرسببات، مما يثبط األوعية الدموية لنقبل الدم الغني 
باألكسبجن. وعندما تراكم الرسببات يف الرشاين ، يمكن أن تتشكل 
جلطبات البدم بينما يحاول جسبمك السبيطرة عى البرر. نظرًا ألن 
اللويحبات تتسببب بالفعبل يف تضييبق الرشاين ، فبإن الجلطة يمكن 
أن تسبد األوعيبة الدموية تماًما ، مما يمنع الدم مبن التدفق إىل الدماغ 
والقلبب، هذه هبي الطريقة التي تحدث بها السبكتة الدماغية والنوبة 

القلبية عى التوايل.
وأكد التقرير املنشبور بموقع »eatthis« أن جلطات الدم أصبحت أكثر 
شبيوًعا مع تقدم العمر، فاألشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاًما 
وأكثر هم األكثبر عرضة لتكوين الجلطة الدموية، نظرًا ألن األسبرين 
معروف بقدراته عى تسبييل الدم، فقد وصف األطباء جرعة منخفضة 

من األسرين للمعرضن لخطر اإلصابة بأمراض القلب.
وذكرت صحيفة New Times أن مسبودة إرشبادات جديدة من لجنة 
مبن الخراء يف فرقبة العمل املعنيبة بالخدمات الوقائيبة األمريكية، 
تشبر إىل أنبه ال ينبغي لألطباء بعد اآلن تقديم هبذه التوصية خاصة 
ألولئك الذيبن يبلغون من العمر 60 عاًما وأكثر، يسبتند هذا التحذير 
عبى أدلة متزايبدة عى أن خطر التعبرض آلثار جانبيبة خطرة من 

األسرين يفوق فائدته.
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ابل تستعد لدخول سوق السيارات الكهربائية
كشفت تقارير صحفية عاملية 
ملواصفبات  ترسيببات  عبن 
حواسبيب »مباك ببوك ببرو« 
الجديبدة املرتقببة من رشكة 

»آبل« األمريكية.
عبر  منشبور  تقريبر  وقبال 
آرينبا«  إم  إس  »جبي  موقبع 

املتخصببص  التقنبي 
حواسبيب  أن  عبن 
ببرو«  ببوك  »مباك 
املرتقبة سبتتضمن 
الشاشبة  يف  ثقبب 
ال  حتبى  للكامبرا 
مسباحة  تأخببذ 
التي  الشاشبة  من 
تقنية  عبى  تعتمد 
إىل  الحافبة  »مبن 
مبن  و . » فة لحا ا
أن تكشبف  املقرر 
رسبميا  »آببببل« 
عبببن حواسبيب 
ببوك  »مببببباك 
مؤتمبر  يف  ببرو« 

صحفبي عاملي اليبوم االثنن.
ولفبت التقريبر إىل أن رشكبة 
»آبل« ستطرح أكثر من طراز 
من حواسيب »ماك بوك برو« 
أحدها بشاشة ذات قياس 14 
بوصبة، والثانيبة بقياس 16 
بوصة، وستزودهما بشاشات 
من نبوع »إل إي دي« 

بتقنيبات إضباءة خلفية أكثر 
دقة وسطوع، ومعدل تحديث 
120 هرتبز، بمعبدل يصل إىل 

3456×2234 بيكسل.
أمبا بالنسببة لكامبرا الويب 
»مباك  بحواسبيب  الخاصبة 
ببوك ببرو« فسبتكون بدقبة 
وسبتتضمن  بيكسبل،   1080

الحواسبيب مستشبعر »تبرو 
وتقنية  وميكروفبون  تبون«، 
فتح قفل الشاشبة عن طريق 
الوجبه »فيبس آي دي«.ومن 
املتوقع أن يعمل حاسبي »ماك 
بوك برو« بمعالج من نوع »إم 
1 إكس« ذو 10 أنوية 8 منهم 
مبن األنويبة الكببرة، واثنن 
املضاعفبة  األنويبة  مبن 
الفعالبة، سبيتم تزويد 
املعالجبات بمروحتبن 
للتريبد. كبرتيببببن 

الترسيببات  وتوقعبت 
أيضبا أن تتخبى »آبل« 
عن املستشبعر اللميس 
املعروف باسبم »تاتش 
إىل  والعبودة  ببار«، 
لوحبة مفاتيبح أكثبر 
تقليديبببة وسبهولة، 
وقبد تسبتعيض عنبه 
آي  »تاتبش  بأيقونبة 
فتبح  لتسبهيل  دي« 
ببصمبة  الجهبببباز 

األصبع.

الكشف عن مواصفات حاسبات »ماك بوك برو« الجديدة

كشبفت االدارة اإلقليميببببة ملنظمبة 
الصحة العاملية لدول رشق املتوسط أن 
حبدة اإلصابات يف املوجبة الرابعة تتأثر 
بعدة عوامل من بينهبا تأثر التحورات 
انتشببببببار  رسعبة  عبى  الجديبدة 
بالتدابر  االلتبزام  الفبروس، ودرجبة 
الوقائيبة واسبتمرار إجبراءات الصحة 
تقديبم  يف  التوسبع  وكذلبك  العامبة، 
اللقاحبات بما يتفق مبع األهداف التي 
حددتها منظمببببببة الصحة العاملية 
وهبي االنتهاء من تطعيبم 40% بنهاية 
هبذا العام وصبببببواًل إىل تطعيم %70 
مبن السبكان بحلبببببببول منتصف 

.2022
وأضافبت االدارة، أنبه »يف الوقت الحايل 
مازلنبا بعيديبن عبن إنهباء الجائحة، 
لكن النجاح يف تطعيم غالبية السبكان 
من شبأنه أن يعبزز املناعبة الجماعية 

ويقلبص انتشبار الفبروس ومبن ثم 
يقربنبا مبن انتهباء الجائحبة، خاصة 
حبن يتواكبب التطعيبم مبع الحرص 

عبى تطبيق إجبراءات الصحبة العامة 
والتدابر الوقائية«.

وأكبد، أنبه يحدث ذلبك علينبا أن نظل 
حذرين وأن نتوقع أي من السيناريوهات 
ونتأهبب له ومبن ذلك احتمبال ظهور 
موجات أخبرى من انتشبار الفروس، 
وال تستطيع اللقاحات اآلمنة والفعالة 
وحدها أن تحل الجائحة بل نحتاج أيًضا 
إىل نظم رصبببببببببد قوية مدعومة 
والرعبببايبة  الرسيبع  بالتشبخيص 
الرسيريبة املبكبرة والعالجبات املنقذة 
للحيبببببببباة، التبي يقدمهبا الفرق 
الطبيبة املدرببة تدريًبا جيبًدا وقادرون 
عبى العمبل يف ظبروف آمنبة، كذلبك 
الصحبة العامبة والتداببر االجتماعية 
عبى  للقضباء  أيضبا  حببببببيويبة 
الجائحببببببببة وترسيبع االنتعباش 

العاملي.

كشبفت تقاريببببببر صحفيبة عاملية 
أن رشكبة »غوغبل« األمريكيبة تختبر 
حاليا خاصيببببببة التصفح الالنهائي 
عر إصببببببدار محببببببرك البحث 
األشبهبببببببر عبى الهبببببببواتف 

املحمولة.
وأوضبح تقريبر منشبور عبر موقبع 
»تايمبز نيوز نباو« أن »غوغبل« تختر 
حاليا طرح ميزة »التمرير املسبتمر« يف 
البحث عبر نظامها األسبايس للهواتف 

املحمولة.
ولفبت التقريبر إىل أن هبذه الخاصيبة 
سبتظهر تدريجيا لجميع املستخدمن، 
لكنهبا يف الوقبت الحبايل مقتبرة عى 
وسبيتم  اإلنجليزيبة،  باللغبة  البحبث 
تمديدها إىل باقبي اللغبببببات يف وقت 

قريب.
وتختبر غوغبل خاصيبببببتهبا حاليا 

يف الواليبات املتحبدة األمريكية، ووعدت 
بأن تضيبف دوال أخرى يف القبببببريب 

العاجل.

ولن يحتاج املستخدم لضغط الصفحات 
املتتالية عند بحثه عن أي يشء، فبمجرد 
التمرير ألسبببببفل سبينتقل مبارشة 
الصفحبة  إىل  »غوغبل«  بحبث  محبرك 

التالية.
»غوغبل«  أعلنبت  نفسبه،  الوقبت  ويف 
يف وقبت سبابق من هبذا األسببوع عن 
تشبكيل »فريق عمل لألمن السيراني« 
رئيًسبا لدعبم األمبن والتحبببببببول 
والبنيبة  للحكومببببببات  الرقمبي 
التحتية الحيوية واملؤسسات والرشكات 
الصغرة، مع تزايد حوادث القرصنة بن 

الدول.
وقبام فريبق عمبل األمبن السبيراني 
بصياغبة  بالفعبببببببل  لب«غوغبل« 
إطبار عمببببببببل لألمبان واملرونبة 
يقدم خارطة طريق لرنامج إدارة أمان 

شامل.

غوغل تختبر خاصية جديدة للهاتف المحمول الصحة العالمية: نطمح لتطعيم 70 % من العالم بحلول منتصف 2022

الشبميس  نظامنبا  أن  العلمباء  وجبد 
املبكبر كان مقسبًما إىل منطقة داخلية 
وخارجية، إما عن طريق سحب جاذبية 
املشري أو الرياح القوية التي تهب املواد 
إىل الخارج، حيث كشفت دراسة جديدة 
أن نظامنا الشميس املبكر كان به فجوة 
بن مناطقه الداخليبة والخارجية حتى 
عندما كان مجبرد كتلة دوامة من الغاز 

والغبار.
صحفيبة  تقاريبر  ذكرتبه  ملبا  ووفًقبا 
ُوصفت الفجوة الغامضة بأنها »الحدود 
الكونية«، منذ حوايل 4.567 مليار سنة، 
عندما كان النظام الشبميس قد تشبكل 
للتو، ونمت لتشكل ما هو اليوم الفجوة 
بن املريخ واملشبري، حيبث تفصل بن 

الكواكب الداخلية والخارجية.
معهبد  يف  خبراء  الدراسبة  وأجبرى 
 ،)MIT( للتكنولوجيا  ماساتشوسبتس 
بنباًء عى تحليل النيازك القديمة وأجزاء 
من كويكبات سبقطت عبى األرض من 

الفضاء.
وال يعبرف الباحثبون بالضببط ما الذي 
خلبق الفجبوة، ولكبن يمكبن أن يكون 
سببها كوكب املشبري الصغر أو رياح 

من النظام الشميس.
كما أنه من املعروف بالفعل أن الكواكب 
األربعة األوىل )عطبارد والزهرة واألرض 
الشبميس  النظبام  تشبكل  واملريبخ( 
الداخبي، بينما تشبكل الكواكب األربعة 
األخرة )كوكب املشبري وزحل ونبتون 
وأورانوس( النظام الشميس الخارجي. 

وتوجبد الفجبوة الفاصلبة ببن املريخ 
حبزام  يقبع  حيبث  حاليبا  واملشبري 
الكويكببات، هبي 3.68 وحبدة فلكيبة 
)342.24 مليون ميل(، لكن هذه ليست 
أكبر فجبوة ببن كوكببن متجاورين، 
فأكبر متوسبط مسبافة ببن كوكبن 
اليبوم هو ببن أورانوس ونبتبون، عند 
10.88 وحدة فلكية )AU(، أي ما يعادل 

1.01 مليار ميل.
ولم يتمكن باحثو هذه الدراسة الجديدة 
مبن تحديبد حجبم الفجبوة التاريخية، 
والتبي كانبت مجبرد ثقبب يف قبرص 
الكواكبب األوليبة، لكنهبا كانبت أصغر 

بكثر مما هي عليه اآلن.
ويمكن أن يكبون هذا الفصل املادي من 
الفجوة قد شبكل تكوين كواكب النظام 
الشبميس، من خالل منع املواد املوجودة 

عى جانبيها من التفاعل.

دراسة تكشف حقيقة 
الساركويد.. مرض مناعي يضرب الرئة والسبب مجهولعن النظام الشمسي

كوفيد - 19 يواصل قفزاته في روسيا 

ألصحاب الـ 60 عاما.. 
تحذير هام بخصوص األسبرين 

 Nitroشاشبتها عبن  النقباب  آيبرس  رشكبة  كشبفت 
XV272U KF الجديبدة، التي تهبدف إىل تلبية متطلبات 

عشاق األلعاب.
وأوضحت الرشكة التايوانية أن الشاشبة الجديدة مزودة 
بلوحبة IPS قيباس 27 بوصة وبدقبة WQHD وبمعدل 
 FreeSyncتنشبيط صبورة 300 هرتز مبع دعم تقنيبة
Premium مبن AMD.وقامبت آيرس بتجهيز شاشبتها 

الجديبدة بالعديد مبن التقنيبات والوظائبف املخصصة 
لعشباق األلعباب مثبل تقنيبةFreeSync Premium من 
AMD، والتبي تعمل عى مواءمة معدل تنشبيط الصورة 
للشاشبة مع وحدة معالجة الرسوميات، لكي يتم عرض 

األلعاب بشكل أكثر سالسة.
كمبا يبلبغ زمبن االسبتجابة 0.5 ثانية من الرمبادي إىل 
 ،Black Boost الرمادي، باإلضافة إىل توافبر تقنية آيرس

والتي تتيح لعشباق األلعاب التعرف عبى التفاصيل، 
مثل الخصوم يف األلعاب، يف النطاقات املظلمة.

 VESA DisplayHDRوتدعم شاشة آيرس الجديدة معيار
600 وتمتاز بتغطية نطاق األلوان DCI-P3 بنسبة تصل 
إىل 90%، وال تقتبر مزايا لوحة IPS عبى التباين العايل 
واأللوان الزاهية فحسب، بل إنها تعرض صورة ثابتة من 

زوايا مشاهدة واسعة للغاية.

»آيسر« تكشف عن شاشة جديدة لعشاق األلعاب

أكدت الجمعية األملانية لعلم املناعة 
 )Sarcoidosis( أن داء السباركويد

هو مرض مناعي مجهول السبب.
ويرجبح األطباء أن املبرض يحدث 
نتيجبة طفبرات جينيبة تبؤدي إىل 
حدوث رد فعبل مناعي غر متوقع 
لبدى التعبرض لبعبض االلتهابات 

واملؤثرات املحيطة.
داء  أن  الجمعيبة  وأوضحبت 
هيئبة  عبى  يظهبر  السباركويد 
مجموعات غر طبيعية من الخاليا 
االلتهابيبة عبى شبكل حبيببات، 
التجمعبات  هبذه  أن  إىل  مشبرة 
الحبيبيبة غالبا ما تحدث يف الرئتن 
والعقد اللمفاوية، لكن من املحتمل 
أيضبا أن ُيصاب بهبا أي عضو آخر 

كالعن واملفاصل والقلب.
وتتمثل أعراض الساركويد يف ضيق 
التنفبس والسبعال وأزيبز وألبم يف 
الصدر والطفح الجلبدي وتورمات 
بالجلبد وتضخبم الغبدد اللمفاوية 
واللعابيبة وألم وتبورم يف املفاصل 
بألبم  والشبعور  العبن  واحمبرار 
بهبا، باإلضافبة إىل الحمى وفقدان 
الجمعية  واإلنهاك.وشبددت  الوزن 

الطبيبب  استشبارة  عبى رضورة 
األعبراض  هبذه  مالحظبة  فبور 
للخضوع للعالج يف الوقت املناسب، 

والبذي يتبم بواسبطة الكورتيزون 
واألدويبة املثبطبة للمناعبة، وذلك 
التي  الوخيمبة،  العواقبب  لتجنبب 

قد ترتبب عى املرض مثبل التليف 
الرئبوي والتهباب أعصباب الوجه 

واضطرابات القلب وتشوه الجلد.

أظهرت بيانبات فريق العمل املعنبي بمكافحة 
فروس كورونا يف روسبيا، امس األحد، تسجيل 
34303 إصابات جديدة بفروس كورونا خالل 

الب24 ساعة املاضية،
وتعد هذه هي أعى حصيلة إصابات يومية منذ 

بداية الجائحة.كما أظهرت البيانات رصد 997 
وفباة جراء الفروس، وهو مبا يقل بب5 وفيات 
عن العدد القيايس املسبجل، السبت، والذي بلغ 

1002 وفاة.
وبذلبك يرتفبع مجمبل اإلصابات يف روسبيا إىل 

قرابة الثمانية مالين والوفيات إىل 223312.
وتنحي السلطات الروسية بالالئمة يف الزيادة 
الحادة يف اإلصابات والوفيات عى بطء حملة 
التطعيبم، األمر البذي دفبع وزارة الصحة إىل 

طلب عودة األطباء املتعاقدين للعمل.

كشبفت تقاريبر حديثبة عبن أن مبورد رشكبة 
يف  اإللكرونيبات  لتصنيبع  رشكبة  وأكبر  آببل 
العالبم Foxconn، يخطط للكشبف عن سبيارته 
الكهربائيبة األوىل »FOXTRON‹‹ يف غضبون أيام 

قليلة - عى وجه التحديد 18 ترشين االول.
ووفًقبا للمعلومات الصادرة عن الرشكة املصنعة 
لألجهبزة األصلية )ODM(، فبإن املنظر األمامي 
 ،»FOXTRON« للسبيارة الجديبدة يحمبل اسبم

ما يشبر إىل أنه سبيكون اسبم العالمة التجارية 
للسبيارة، كما أن السبيارة هي سبيارة سبيدان 
تدمج عنارص السيارة الرياضية يف شكل الجسم 
بأسبلوب كوبيبه بأربعبة أببواب، وفًقبا لتقرير 
GizmoChina.ويقال إن الرشكة تخطط للكشف 
ليس فقط عن سبيارة كهربائيبة واحدة بل ثالث 
سبيارات كهربائيبة، ووفًقبا للتقريبر، سبتدعم 
السبيارة أيًضا التحديثبات عن ُبعد ومسبتويات 
مختلفبة مبن 

وظائف مسباعدة القيادة التلقائية، ومن املتوقع 
 93Wh ببطاريات سبعتها FOXTRON أن تأتبي
و 100Wh و 116kWh، أمبا الطاقبة الخارجبة 
للمحبرك األمامبي للنمبوذج املبني سبتكون 95 
كيلبو وات ، 150 كيلبو وات و 200 كيلبو وات، 
وقبد تكبون الطاقبة الخارجة للمحبرك الخلفي 
150 كيلبو وات ، 200 كيلو وات ، 240 كيلو وات 
، 340 كيلبو وات.وقالبت Foxconn مؤخبرًا إنها 
ستبني منشبآت لتصنيع السبيارات الكهربائية 
يف الواليات املتحدة وتايالنبد العام املقبل، ووفًقا 
لب Nikkei Asia، سيكون مصنع تايالند جزًءا 
من مرشوع Foxconn املشبرك مع مجموعة 
النفبط والغباز التايالنديبة PTT لتطويبر 
منصبة للمركببات الكهربائيبة 
وإنتببببباج املكونات.ويف 
الوقت نفسبه، سيخدم 
األمريكي  املصنببببع 
رشكة  مثبل  عمبالء 
األمريكيبة   Fisker
والتي  الناشببببئة 
الرشكبة  سبتبببدأ 
بنباء  يف  التايوانيبة 
EVs بحلبول نهايبة 

عام 2023.
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قال االمام علي »عليه السالم«:

» رحم هللا امرًءا أحيا حقّاً وأمات باطالً 
ودحض الجور وأقام العدل«.
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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

الرسم بالبكتيريا يعتبر أحد 
مظاهر الحداثة الفنية التي 
ظهرت في العصر الحاضر من 
قبل قلة من الفنانين من ذوي 
االختصاص الطبي لصعوبة الجمع 
بين الفن والعلم بمكان واحد، 
رغم أن التحليالت الطبية والفن 
ال يلتقيان إال نادرا، فإن مصطفى 
الياسري استطاع أن يصبح حلقة 
وصل بينهما لرسم لوحات تجمع 
بين العلم والفن باستخدام 
البكتيريا، مستفيدا من بيئة 
المختبر التي يعمل بها.
واقتحم الياسري عالم الرسم 
بالبكتيريا، الذي يعتبر فنا 
حديثا أخذ باالنتشار بين أوساط 
المهتمين بالطب والبكتيريا بعد 
عام 2000.

وح�ول بدايات�ه وم�ا الصعوب�ات والتحدي�ات التي 
-مخت�ص  الي�ارسي  يق�ول  عمل�ه،  يف  واجهه�ا 
بالتحليالت املرضية- )أثناء عميل عىل مس�تعمرات 
 Blood( البكتريي�ا التي تنمو عىل أطباق أج�ار الدم
Agaer( جاءتن�ي فك�رة اس�تخدام األطب�اق الت�ي 
ال يظه�ر عليه�ا نم�و للبكترييا بالرس�م والتجارب 

العلمية بدال من إتالفها(.
بكتريي�ا  م�ع  كان�ت  األوىل  تجربت�ه  أن  وأض�اف: 
»املك�ورات العنقودي�ة«، حي�ث ق�ام برس�م زهرة 
بطريقة مبسطة باستخدام ال�loop(  )أنبوب رفيع 
ينتهي بحلقة صغرية يس�تخدم لنق�ل البكترييا ثم 

أخذ عين�ة من ه�ذه البكترييا، ورس�مها ثم زرعها 
عىل طب�ق األجار )األواني املس�تخدمة يف التحليالت 
املرضية( لوحات فنية باستخدام البكترييا. بعد ذلك 

وضع العينة املرسومة يف حاضنة البكترييا.
وأضاف أن املوضوع كان أشبه بالتحدي ألن النتائج 
ال تظهر إال بعد 24 س�اعة، فاألمر شبيه بالرسم يف 
الهواء حيث ال يمكن مش�اهدة الخطوط املرسومة، 
وه�ذا ما يحت�اج إىل خيال واس�ع للرس�م بطريقة 

صحيحة دون حدوث أي خلل يف اللوحة.
يف الي�وم الت�ايل، ذه�ب اليارسي إلخ�راج العينة من 
الحاضنة ورؤي�ة النتائج ليتفاج�أ بنجاحها، األمر 

ال�ذي جعله يف دهش�ة كي�ف تمكنت ه�ذه األحياء 
املجهرية بأن تنمو بالشكل الذي تم تصميمه لها.

مراحل الرسم
عند س�ؤال اليارسي ع�ن املراحل التي تم�ر بها أي 
لوحة يرسمها بالبكترييا، يجيب بأن أي رسمة تمر 
 fume( بعدة مراحل أوله�ا تهيئة الحاضنة املعزولة
hood(، والت�ي يتم العمل بداخله�ا وذلك بتعقيمها 
لتك�ون خالية م�ن أي بكتريي�ا أو طفيليات ضارة 

ممكن أن تؤثر عىل مجرى العمل.
املرحل�ة الثانية، تكون بتحض�ري طبقني من أطباق 
زراع�ة البكتريي�ا )األج�ار(، الطب�ق األول يحت�وي 

ع�ىل العينات الت�ي يعمل عليه�ا، والثاني فيجب أن 
يك�ون نظيفا كي يبدأ الرس�م عليه.املرحلة الثالثة، 
تك�ون بتحض�ري أداة ال�زرع )loop( أنب�وب صغري 
و)burner( وه�ي ش�علة غازي�ة أو نفطي�ة يجب 
أن تك�ون قريبة م�ن العمل الس�تخدامها يف تعقيم 
األدوات وبش�كل مس�تمر حتى انتهاء رسم اللوحة 
لتجنب نمو أي بكترييا ضارة ممكن أن تسبب تلوثا 

وبالتايل تشويه الرسمة.
املرحل�ة الرابعة واألخرية، وه�ي األصعب حيث يتم 
الرس�م بدق�ة متناهية وتركي�ز مس�تمر، ألنه يتم 
العمل دون التمكن من مش�اهدة م�ا حوله معتمدا 

عل����ى 
لت�ركي�ز  ا

يل  لع����ا ا
ل  لخي���ا ا و

الفني.
ووأض�ح الي�ارسي أن العملي�ة تس�تغرق من ربع 
إىل نصف س�اعة يقوم بعدها بوض�ع الطبق )الذي 
يح�وي الرس�مة( يف الحاضن�ة البكتريي�ة للزراعة 
بدرج�ة حرارة ما ب�ني 36 إىل37 درجة مئوية وملدة 
24 س�اعة حتى تكتمل عملي�ة نمو وزرع البكترييا 

لتكون اللوحة جاهزة.

الجمع بين الفن والعلم.. عراقي يبدع برسم لوحات بالبكتيريا

محل لبيع عظام بشرية حقيقية ! »شيغيال« تعلق دوام 
المدارس في األردن 

أث�ار ش�اب أمريك�ي، يدع�ى جون 
بيتش�يا فريي، ويدرس )التصميم( 
ع�ىل  واس�عاً  ج�دالً  نيوي�ورك،  يف 
االجتماعي، وذلك  التواص�ل  مواقع 
بس�بب تجارت�ه )الغريب�ة(، الت�ي 
تتمث�ل يف بي�ع العظ�ام والجماجم 
البرشية!حي�ث فت�ح ج�ون ف�ريي 
مح�اًل يف نيويورك يبي�ع من خالله 
هي�اكل عظمي�ة وجماج�م برشية 
حقيقي�ة، لك�ن الالفت يف ه�ذا هو 
أن تجارته تلق�ى رواجاً كبرياً، فهو 
يبي�ع ب�ني 20 و60 قطعة ش�هرياً، 
مقابل مبالغ مالي�ة ترتاوح بني 20 

دوالراً و6 آالف دوالر.
كما أن مرشوع�ه )الغريب( هذا بدأ 
يك�ر ش�يئاً فش�يئاً، ويلق�ى إقباالً 
كب�رياً، خاص�ة م�ن ِقب�ل الباحثني 

األنثروبولوجي�ني والطلبة، إىل جانب 
صن�اع )اإلكسس�وارات(، كم�ا أن�ه 

يوظف 8 أشخاص.
نجاح هذا الشاب تعدى الواقع ليصل 
االجتماع�ي،  التواص�ل  وس�ائل  إىل 
حيث يتابعه نصف مليون ش�خص، 

بع�د أن اش�تهرت مقاط�ع الفيديو 
التي يضعها، وبات يتابعه اآلن أكثر 

من نصف مليون متابع.
حسب وس�ائل إعالم أمريكية، فإن 
نش�اط هذا الش�اب لق�ي انتقادات 
مختلف�ة،  أوس�اط  م�ن  واس�عة 

اعتروه�ا )تج�ارة غ�ري أخالقية(، 
الزبائ�ن  م�ن  ع�دداً  أن  خاص�ًة 
يس�تعملون العظام البرشية كزينة 
إىل  إضاف�ة  )إكسس�وارات(،  أو 

استخدام عظام أجنة.
إىل جان�ب ذلك، ف�إن البع�ض اتهم 
جون بالتش�جيع عىل رسقة عظام 
املوت�ى م�ن املقابر، إذ إن�ه أقر بأنه 
ن�ادراً ما يس�أل م�ن يبيعون�ه هذه 

العظام عن مصدرها.
يف الجهة املقابلة، يدافع هذا الشاب 
األمريك�ي ع�ن خيارات�ه وتجارت�ه 
ويقول إنه يسخرها للبحث العلمي، 
من خالل بيعها للطلب�ة والباحثني، 
كم�ا أنه اعتر أن العظ�ام الطبيعية 
أفض�ل من املقلدة يف اإلكسس�وارات 

والزينة.

أظهرت دراسة حديثة أن واحداً تقريباً من بني 
كل خمس�ة أن�واع من الطي�ور يف أوروبا مهدد 

باالنقراض، أو قريب منه.
ويتعل�ق األمر ب��110 أنواع م�ن 544 نوعاً تم 
جم�ع بيانات عنها يف القائمة الحمراء الجديدة 
الت�ي نرشها االتحاد األملان�ي للطبيعة والتنوع 
البيولوجي )نابو(، استناداً إىل استطالع ملنظمة 

»بريد اليف« الدولية.

وإضاف�ة إىل ذل�ك، ت�م تس�جيل انخف�اض يف 
ع�دد طي�ور 166 نوع�اً آخري�ن، وينطبق ذلك 
بصف�ة خاص�ة ع�ىل الطي�ور املغ�ردة، مث�ل 
الق�رة والدقنوش، بحس�ب القائم�ة. وأرجع 
خ�راء حماية الطبيعة ذل�ك إىل فقدان مجاالت 
حيوي�ة وتزاي�د اس�تخدام امل�واد الكيماوية يف 
األنش�طة الزراعية. وقال مدير االتحاد األملاني 
للطبيع�ة، الي�ف ميل�ر: »ال ي�زال تن�وع عالم 

الطي�ور األوروبي مه�دداً بفعل تكثيف 
اس�تخدام  يف  واإلف�راط  الزراع�ة 
البح�ار والقيام بممارس�ات غري 

مستدامة يف إدارة الغابات، وبفعل 
التل�وث والقتل غري املرشوع لبعض 
األن�واع«، مضيف�اً أن تغ�ري املن�اخ 
يه�دد حالياً املج�ال الحيوي ألنواع 

عديدة من الطيور.

الطبيع�ة  عال�م  أعط�اه  مجه�ر  يع�رض 
الريطان�ي تش�ارلز داروين البن�ه ليونارد، 
وبق�ي يف العائل�ة مل�ا يقرب م�ن 200 عام، 
يف مزاد يف ديس�مر املقبل، وم�ن املتوقع أن 
يب�اع بما يص�ل إىل 480 أل�ف دوالر. وقالت 
دار كريس�تيز للم�زادات: إن ه�ذا املجه�ر 
صممه تش�ارلز جولد لرشكة كاري يف عام 
1825 تقريباً وهو أحد س�تة مجاهر باقية 

مرتبطة بداروين.
ويتزام�ن تاري�خ تصنيعه م�ع الوقت الذي 
كان داروين يدرس فيه الكائنات الحية مثل 

املرجان، وشقائق النعمان البحرية.
وقال جيمس هيسلوب رئيس قسم األدوات 
العلمية والك�رة األرضية والتاريخ الطبيعي 

يف كريس�تيز لرويرتز: »إنه أمر مبهر 
بش�كل ال يصدق النظ�ر يف هذا ورؤية 

العال�م املجهري الذي كان داروين قد رآه 
يف عرشيني�ات وثالثيني�ات القرن التاس�ع 
ع�رش«، ونرش داروي�ن عمل�ه الرائد »أصل 

األنواع« يف عام 1859.
وس�ُيعرض املجهر يف مزاد كريستيز للكتب 
واملخطوطات القيمة يف 15 ديسمر، ويقدر 
س�عره ما ب�ني 250 ألف�اً و350 ألف جنيه 
اس�رتليني )م�ا ب�ني 343050 و480270 
»تش�ارلز  إن  هيس�لوب:  وق�ال  دوالراً(، 
داروين أحد أكر األس�ماء يف تاريخ العلوم، 
وهواة جم�ع ما يخص داروي�ن منترشون 

بالفعل يف كل أنحاء العالم«.

مجهــر دارويــن يعرض فــي المـزاد 

الطيور المغردة في أوروبا مهددة باالنقراض

ذكرت صحيفة »بينغ ب�اي« الصينية املحلية، أن مواطنا 
صيني�ا اس�تلقى عىل الطري�ق وبدأ يف التوس�ل للرشطة 

الحتجازه بسبب مشاكل ابنته يف مادة »الرياضيات«.
وأش�ارت الصحيف�ة، إىل أن »رجال من مدينة كونش�ان 
الطري�ق  منتص�ف  يف  رك�ض  جيانغس�و  بمقاطع�ة 
واستلقى عىل ظهره«.وأضافت: »ضباط الرشطة الذين 
وصل�وا إىل مكان الح�ادث وجدوا الرج�ل وهو يجهش 
بالب�كاء، وق�ال »ابنتي تؤك�د أن )800-700=900(«، 
وص�ار يتوس�ل الحتجازه.وتابع�ت: »تمك�ن ضب�اط 
الرشطة م�ن إقناع الرجل بالعودة إىل املنزل«.وانقس�م 
رواد اإلنرتن�ت الصيني�ون بش�أن م�ا حدث، حي�ث وجد 
البع�ض س�لوك األب مس�ليا وتعاطفوا مع مش�كلته، فيم�ا اعتره 

آخرون »أفعاله مخزية ومخالفة للنظام العام«.

أعلن  الناطق اإلعالمي لوزارة الرتبية 
األردن�ي أنه س�يتم تعلي�ق الدوام يف 
م�دارس جرش وعجل�ون، والتمديد 
يعتمد ع�ىل املس�تجدات الصحية يف 
املناط�ق التي تحتوي ع�ىل جرثومة 

»شيغيال«.
وق�ال أحم�د املس�اعفة أن تعلي�ق 
الدوام سيكون لغايات التعقيم، وأن 
منصة ال�وزارة جاه�زة للتعليم عن 

بعد يف املناطق، بحسب املنطقة.
وبوص�ول 14 حالة جديدة مش�تبه 
بإصابتها بالتس�مم، لريتفع إجمايل 

اإلصابات يف املحافظة إىل 72 حالة.
وقال�ت أم�ني ع�ام وزارة الصح�ة 
إله�ام  اإلداري�ة،  الفنّي�ة  للش�ؤون 
خريس�ات، يف ترصيح�ات س�ابقة، 

إن ع�دد ح�االت اإلصابة بالتس�مم 
يف محافظ�ة عجل�ون ارتف�ع إىل 15 

حالة.
وزار وزي�ر الصحة، فراس الهواري، 
الحكوم�ي،  ج�رش  مستش�فى 
واطمأن عىل الوضع الصحي لتسعة 
أطف�ال تم إدخاله�م لوجود أعراض 

اشتباه تسمم بجرثومة شيغيال.
وأوضح أن جرثومة ش�يغيال شديدة 
الع�دوى، وتعد فئة األطف�ال وكبار 
الس�ن األكثر احتمالية لإلصابة بها، 
والتي يف الغالب يتم الشفاء منها بعد 
مرور 3 أيام من اإلصابة، وال تحتاج 
عادة للعالج باملضادات الحيوية، إال 
يف الحاالت الش�ديدة التي تس�تدعي 

الصورة الرسيرية ذلك.

مواطن صيني يتوسل 
بالشرطة أن تحتجزه

سقوط سمكة من »السماء« 
على منزل لبناني

روسيا تحتفل بعيد األب ألول مرة

تداولت وس�ائل التواصل االجتماعي، صورا لسمكة عمالقة سقطت من 
الس�ماء عىل إح�دى منازل بلدات عكار ش�مايل لبنان.وأصابت الس�مكة 
قرمي�د منزل يف بلدة كرم عصفور العكارية، يعود إىل آل اليازجي، وس�ط 
ذه�ول أصاب س�كان املن�زل دون وق�وع إصاب�ات برشية.وتعليقا عىل 
م�ا ح�دث وأثار دهش�ة اللبنانيني، ق�ال رئيس بلدية بل�دة كرم عصفور 
العكاري�ة، ج�ورج س�يدوم، إن الحادثة وقعت األس�بوع امل�ايض )إال أن 
صاح�ب املن�زل لم يك�ن يريد نرشه�ا ع�ىل اإلعالم(.وأضاف: )س�قطت 
الس�مكة من الفضاء وخرقت س�قف قرميد منزل أحد أبن�اء البلدة الذي 
يقطن مع عائلته، وبالفعل أحدثت أرضارا مادية دون أن تسبب إصابات 
برشي�ة بحمد الله(.وتابع س�يدوم: )ه�ي قصة غريبة حق�ا ولم تحدث 
يف تاري�خ البل�دة وال حتى يف تاريخ لبن�ان(، الفتا إىل أن الس�مكة وصلت 

مشوهة وملطخة بالرمال(.

تحتفل روسيا للمرة األوىل بعيد األب، الذي أعلنه الرئيس الرويس فالديمري 
بوت�ني يف وقت س�ابق من ه�ذا العام.وذكرت وكالة أناء تاس الروس�ية، 
أن�ه وفقا للمرس�وم الرئايس الص�ادر يف 4 ترشين أول، س�يتم االحتفال 
بالعطل�ة كل ثال�ث أح�د من ش�هر أكتوبر م�ن كل عام من أج�ل تعزيز 
مؤسس�ة األرسة والتأكي�د عىل دور اآلب�اء يف تربي�ة األبناء.ووفقا لدائرة 
اإلحصاءات الحكومية الروسية »روستات« فإن روسيا بها 1ر68 مليون 
رجل، يش�كلون 4ر46 % من إجمايل تعداد س�كانها. ويشمل الرقم 2ر43 
مليون رجل يف سن العمل و 9ر10 مليون رجل يف سن التقاعد و14 مليون 
فت�ى أعمارهم  15 أو أقل.ويوجد يف روس�يا أكثر من 3ر17 مليون أرسة 
لديها أطفال، بما يف ذلك 6ر11 مليون أرسة تعيش يف وجود كال الوالدين، 

وخمسة ماليني أم عزباء  و648 ألف أب أعزب.

أوضحت دراس�ة جديدة أن قضاء 
أقل من خمس دقائق عىل وس�ائل 
التواص�ل االجتماع�ي ق�د يك�ون 

كافياً لجعلك مكتئباً.
ويرى األشخاص الذين يتصفحون 
مقاط�ع  يش�اهدون  أو  »توي�رت« 
فيديو عىل »يوتي�وب« أن مزاجهم 
يتده�ور برسع�ة عندم�ا يعثرون 
عىل األخبار السيئة، ووجد الخراء 
يف جامعة إس�يكس أن األشخاص 
الذي�ن ش�اهدوا أخباراً غري س�ارة 
متعلقة ب�»كوفيد 19« عىل وسائل 
يعان�ون  االجتماع�ي،  التواص�ل 
م�ن انخف�اض »ف�وري وكبري« يف 

السعادة.
وزع�م املش�اركون يف الدراس�ة أن 
ه�ذا يمك�ن أن يح�دث يف غضون 
دقيقت�ني إىل أرب�ع دقائ�ق فق�ط، 
ولك�ن إذا بح�ث الن�اس ب�دالً من 
ذل�ك عن املش�اركات التي تس�لط 
الضوء عىل أفع�ال التعاطف، فمن 
غ�ري املرج�ح أن يكون�وا يف حال�ة 
مزاجي�ة س�يئة. وأوض�ح فري�ق 
النف�س  عامل�ة  بقي�ادة  البح�ث، 
الدكتورة كاثري�ن بوكانان: »حتى 
بضع دقائق م�ن التعرض لألخبار 
وس�ائل  ع�ىل  بكوفي�د  املتعلق�ة 
أن  يمك�ن  االجتماع�ي  التواص�ل 
ي�ر بالحالة املزاجية للش�خص. 
ومن األفضل لن�ا جميعاً أن نكون 
عىل دراية بهذه العواقب وأن نفكر 
يف املوازنة بني التصّفح الس�يئ مع 

بعض التصفح اإليجابي«.

وسائل التواصل 
تتحكم بمزاجية 

األشخاص


