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المفوضية ُتثخن جراح الناخبين بـ 461 »طعنة«
اعتصام العراق يدخل يومه الثامن

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
تتغ�اىض مفوضي�ة االنتخاب�ات ع�ن 
من�ذ  يص�دح  ال�ذي  اله�ادر  الص�وت 
أعت�اب  أي�ام متتالي�ة، ع�ى  ثماني�ة 
املنطق�ة الخرضاء، تندي�داً ب�«تزوير« 
االنتخاب�ات الربملاني�ة الت�ي أجريت يف 
العارش م�ن ترشين األول الحايل، حيث 
بإع�ادة  هن�اك  املعتصم�ون  يطال�ب 
العد والفرز وإجرائ�ه بطريقة يدوية، 
لضم�ان نزاه�ة العملي�ة الت�ي تحوم 
الش�ارع  أّرق�ت  »ش�بهات«  حوله�ا 

العراقي.
وأوصت املفوضية برّد غالبية الطعون 
بذريع�ة ع�دم اس�تيفائها ال�رشوط، 
بينما أمهلت الق�وى الرافضة للنتائج 
املفوضية 72 س�اعة إلعادة »األصوات 

املرسوقة«.
وكانت اللجنة التنظيمية لالعتصامات 
الرافضة لنتائج االنتخابات الترشيعية 
األخرية، أمهلت مفوضي�ة االنتخابات 
72 ساعة من مس�اء الجمعة املايض، 

السرتجاع »األصوات املرسوقة«.
وح�ذرت اللجن�ة م�ن أن املعتصم�ن 
س�يتخذون اإلج�راءات الت�ي يرونه�ا 
مناس�بة الس�رتجاع حقه�م املنهوب، 
ودعت جماهريها إىل املرابطة والثبات.

وطالبت اللجنة األمم املتحدة بس�حب 
واستبدال رئيسة بعثتها يف العراق التي 
تتهمها بالتدخ�ل يف نتائج االنتخابات، 

وفقا للبيان.
وأعلن�ت املفوضية ي�وم األحد املايض، 
عن رد 461 طعن�اً بنتائج االنتخابات، 

ألسباب مختلفة وغري مربرة.
ويواصل العراقي�ون الرافضون لنتائج 
االنتخاب�ات للي�وم الثامن ع�ى التوايل 
اعتصامهم ق�رب املنطقة الخرضاء يف 

بغداد، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وكان ع�دد من املعتصم�ن قد تقدموا 
من�ذ يوم�ن باتج�اه بواب�ة املنطق�ة 
الخرضاء، التي تضم مقرات الحكومة 
والربمل�ان والبعث�ات األجنبي�ة ومنه�ا 

السفارة األمريكية.
وعق�دت القوى الوطنية املعرتضة عى 

نتائ�ج االنتخاب�ات، اجتماع�اً مس�اء 
األحد املايض، يف مكت�ب رئيس ائتالف 
دولة القانون، ناقشت خالله األحداث 
والوقائ�ع التي »تثبت وجود خلل كبري 
بم�ا أعلن من نتائج وم�ا أدى اليه من 

توترات سياسية واجتماعية«.
الق�وى  ع�ن  ص�ادر  لبي�ان  ووفق�اً 
املجتمع�ة فإنه�ا »اتفقت ع�ى تأكيد 
رفضها مل�ا اُعلن من نتائ�ج ورفضها 
طريقة املفوضية االنتقائية يف التعامل 
م�ع الطع�ون القانوني�ة، ومطالبتها 
الطع�ون  بجدي�ة يف جمي�ع  بالنظ�ر 
املقدمة لها وإجراء العد والفرز اليدوي 

الش�امل ولجميع املحطات وبشفافية 
كامل�ة وتصحيح االخطاء التي رافقت 

عملية احتساب االصوات وإعالنها«.
»تق�دم  فق�د  البي�ان،  وبحس�ب 
وتقديره�م  بش�كرهم  الح�ارضون 
للقوات االمني�ة لحمايتها املتظاهرين 
السلمين املطالبن بالعدالة واستعادة 
الحق�وق ع�ى التزامه�م وانضباطهم 
»الدع�م  ع�ن  معرب�ن  العالي�ن«، 
للمطال�ب املرشوعة واس�تمرار جميع 
الفعالي�ات املتاحة دس�توريا لتحقيق 

ذلك«.
وتعليقاً عى ذلك يقول املحلل السيايس 

وائ�ل الركاب�ي ل�«املراق�ب العراقي«، 
إن »االعتصام�ات حق مرشوع فرضه 
القانون والدس�تور، وهو تعبري سلمي 
عن رفض الش�عب لعملية سلب الحق 
التي تعرض لها«، الفتاً إىل أن »األغلبية 
السياس�ية التي شاركت يف االنتخابات 
غري راضية عى عمل املفوضية ولديها 
اعرتاض وطعون عى الصعيدين الفني 

واإلداري«.
»مفوضي�ة  أن  الركاب�ي  ويضي�ف 
االنتخابات لم تتعاَط مع األمور بشكل 
يعي�د الح�ق ألهله، ب�ل أخذته�ا العزة 
باإلث�م لك�ي ال تع�رتف بتقصريه�ا«، 

مبيناً أن »ع�دم قبولها للطعون يعني 
أنه�ا مس�تخفة وال تتعام�ل بواقعية 
وشفافية، والبد من إعادة عملية العد 

والفرز اليدوي«.
وما ي�زال وقع »الجريم�ة التأريخية« 
التي أُرتِكب�ت بحق العراقي�ن، مدوياً 
نتائ�ج  ج�راء  املحلي�ة  األوس�اط  يف 
االنتخاب�ات الترشيعي�ة، التي يصفها 
واملحافظ�ات  بغ�داد  يف  املعتصم�ون 
األخ�رى، بأنه�ا »أكرب عملي�ة التفاف 
واحتيال«، وذلك بعد أشهر طويلة من 
الشد والجذب بن األقطاب السياسية.
أخ�رى  بغ�داد ومحافظ�ات  وتش�هد 

اعتصام�اً مفتوحاً منذ قراب�ة ثمانية 
االنتخاب�ات  بنتائ�ج  تندي�داً  أي�ام، 
الع�ارش  يف  ج�رت  الت�ي  »امل�زورة« 
أن  بي�د  الح�ايل،  األول  ترشي�ن  م�ن 
االحتجاج�ات قد تش�هد خ�الل األيام 
املقبل�ة تصعي�داً كب�رياً، يف ح�ال ل�م 
إىل  االنتخاب�ات  مفوضي�ة  تس�تجب 

املطالب املعلنة.
ويف هذا الس�ياق علّق املس�ؤول األمني 
للمقاومة اإلس�المية كتائب حزب الله 
أبو ع�ي العس�كري قائ�اًل: »نكرر ما 
قلناه سابقاً أن االنتخابات الترشيعية 
ه�ي أكرب عملية التف�اف واحتيال عى 
الش�عب العراق�ي يف التأري�خ الحديث 
وهذا ما سيتم إثباته باألدلة والوثائق«.
وأضاف العس�كري أن »بي�ان مجلس 
األم�ن س�ّيىء الصي�ت إنم�ا يؤكد ما 
قلناه من أن االنتخابات مؤامرة دولية 
س�اهمت فيها أطراف محلي�ة«، الفتاً 
إىل أن »الش�عب العراقي ب�كل أطيافه 
وبأكثرية واضحة ق�ال كلمته: إننا لن 
نس�كت عى هذه الجريم�ة التأريخية 

مهما بلغت التضحيات«.
ودعا العس�كري »اإلخوة وأبناء شعبنا 
الغيور إىل توس�عة س�احات االحتجاج 
إىل  الع�راق  أق�ى  م�ن  واالعتص�ام 

أقصاه«.
وأردف قائ�اًل إن »كتائ�ب ح�زب الل�ه 
س�تبقى حصن�اً منيعاً ألبن�اء العراق، 
ول�ن تس�مح بإيذائه�م م�ن أي طرف 
كان، وس�تكون ع�ى أت�م الجهوزي�ة 
وتراقب عن قرب ويف يدها األوىل الورود 
واألخرى سيف تقطع به كل يد تحاول 

العبث بأمن وسالمة البالد«.
وعى الرغ�م من الغض�ب الجماهريي 
االنتخاب�ات  تزوي�ر  ج�راء  الع�ارم 
والتالعب بنتائجه�ا، إال أن املعتصمن 
أثبتوا حتى اآلن أنهم عى مستوى عاٍل 
من االنضباط والسلمية، التي أظهرت 
الجان�ب املرشق والحضاري لالحتجاج 
يف الع�راق، بناء ع�ى التعليقات وردود 
»املراق�ب  رصدته�ا  الت�ي  األفع�ال 

العراقي«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أكدت حرك�ة حقوق، امس االثنن، 
أن عملية إعادة العد والفرز اليدوي 

»لم تعد تجدي نفعاً« .
وقال عضو الحركة حسن التميمي 
يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراق�ي« ان »مهلة ال�72 س�اعة 
التي أملها املعرتضون واملعتصمون 
احتجاج�اً عى نتائ�ج االنتخابات، 
س�تنتهي بحدود 4-5 س�اعات من 

اآلن«.
نح�ن  »باملقاب�ل  أن�ه  وأض�اف   
املعرتض�ن  ضم�ن  كش�خصيات 
واملترضرين من نتائج االنتخابات، 
رضورة  الوض�ع  علين�ا  يحت�م 

التواج�د يف الس�احة والعم�ل ع�ى 
تهدئ�ة األج�واء وع�دم ح�دوث أي 
احتكاك ربما يحدث، بسبب اهمال 
ملطال�ب  واملفوضي�ة  الحكوم�ة 

املعتصمن«.
واش�ار إىل أن »عملية الع�د والفرز 
ل�م تع�د تنفعن�ا وال تج�دي نفعاً، 
وذلك بحسب اس�تقرائنا لألوضاع، 
وق�راءة نمتلكه�ا من�ذ ثالث�ة أيام 
وتحديداً منذ الس�اعة السابعة من 
يوم السبت، فإن استمارات النتائج 
قد تغ�ريت وكل األرقام أيضاً، وذلك 
من خالل امت�الك األجهزة الخاصة 
بالنتائج«، مبين�ا أن »الحل املمكن 

واملتبقي هو إعادة االنتخابات«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اتهم عضو مجلس النواب الس�ابق عباس يابر، امس االثنن، مبعوثة األمم 
املتحدة يف العراق جنن بالسخارت بالتنصل عن مسؤولياتها، مشريا اىل ان 

عمل األمم املتحدة لم يكن موفقاً داخل العراق .
وق�ال يابر يف ترصي�ح صحفي تابعته »املراقب العراقي« إن » بالس�خارت 

تنصلت عن مسؤولياتها  تجاه االنتخابات العراقية«.
وأضاف أن » بالس�خارت هي إحدى األدوات التي ساهمت بإنحراف املسار 
الديمقراط�ي يف العراق«، واش�ار اىل ان »تدخل مبعوث�ة األمم املتحدة كان 

سلبيا يف نتائج االنتخابات ».
يش�ار اىل ان تدخالت مبعوث�ة األمم املتحدة يف العراق جنن بالس�خارت يف 

االنتخابات العراقية أثارت موجة استياء شعبية.

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�د عض�و تحالف تق�دم احمد 
اداء  ان  االثن�ن،  ام�س  ف�كاك، 
املفوضي�ة لالنتخاب�ات ل�م يكن 
ه�ذه  يف  االط�الق  ع�ى  موفق�ا 

االنتخابات.
وق�ال ف�كاك يف ترصيح صحفي 
العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
املس�تقلة  املفوضي�ة  اداء   « ان 
لالنتخاب�ات لم يك�ن موفقا عى 
االنتخاب�ات  ه�ذه  يف  االط�الق 
كب�ري  تالع�ب  في�ه  وحص�ل 
ج�دا وخاص�ة يف قضي�ة اع�الن 
النتائ�ج«، مش�ريا اىل ان » الكثري 

م�ن املحط�ات والصنادي�ق ل�م 
يت�م فرزها حت�ى االن، لذلك فان 
النتائج وإن كانت اولية فهي غري 
حقيقية وهذه مشكلة كبرية جدا 
وّسعت الهوة الكبرية بن الناخب 

والقوى السياسية«.
ولفت ف�كاك اىل ان » االنتخابات 
الت�ي س�تحصل يف املس�تقبل لن 
يذهب اليه�ا احد بعد ه�ذه التي 
حصل�ت وخاصة بع�د ترصفات 
املفوضية االخرية«، مضيفا ان » 
هذه االنتخابات كان عليها رهان 
بأنها س�تكون مفصلية وحتمية 

التغيري ولكن لم يحصل ذلك«.

حقوق: العد والفرز اليدوي 
ال ُيجدي نفعًا 

تحالف سياسي »فائز« ينتقد 
عمل المفوضية

نائب: عمل األمم المتحدة 
في العراق غير موفق

واشنطن تفتح أبواب العراق أمام دول الخليج لتمكنها اقتصاديًا
المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

ال يخف�ى عى أحد ان حكومة الكاظمي 
املنتهي�ة واليتها بدأت منذ فرتة بتطبيق 
التوصيات الواردة بتقرير كروكر سيىء 
الصيت الذي يسمح بمنح الدول العربية 
مثل م�رص واألردن والس�عودية وبقية 
الدول التي طبعت عالقاتها مع إرسائيل 
فرصا اس�تثمارية عى حس�اب معاناة 

العراقي�ن , فكان�ت مؤتم�رات إعم�ار 
الع�راق الت�ي انعقدت يف بغ�داد وبعض 
عواص�م ال�دول املذك�ورة ’ول�م يتوقف 
االم�ر عند ذلك ’بل إن م�ا تهبه حكومة 
الكاظمي من عقود اس�تثمارية لحقول 
غ�از االنبار التي واجهت س�ابقا رفضاً 
ش�عبياً , فضال ع�ن الرب�ط الكهربائي 
م�ع دول الخليج , وآخر البدع  لحكومة 

الكاظمي بناء محطات شمسية لتوليد 
الس�عودية  األرايض  داخ�ل  الكهرب�اء 
تك�ون مخصص�ة للع�راق , وعقد آخر 
يناق�ض توجه�ات الحكوم�ة املنتهي�ة 
صالحيته�ا قانوني�ا م�ن خ�الل من�ح 
عقد اس�تثمار لبناء محطة شمسية يف 

النجف االرشف.
املحاوالت هذه مع انتهاء عمر الحكومة 

توضح نيتها بتسليم مقدرات العراقين 
بي�د رشكات عربي�ة ال تمتل�ك الخ�ربة 
الالزم�ة، ويف نفس الوق�ت هي تهميش 
للكوادر الوطنية التي أعلنت عن قدرتها 
عى بناء محطات شمس�ية بكلفة أقل، 
فضال عن محاولة إحياء االس�تثمارات 
السعودية املشبوهة واملرفوضة من قبل 

العراقين مستغلن تعطيل الربملان.

م�ا يحدث ه�و رهن ثروات الع�راق بيد 
الس�عودية واالمارات، فضال عن أن تلك 
املشاريع تناقض املشاريع السابقة مثل 
الرب�ط الكهربائ�ي ، وإرصار بغداد عى 
بناء محطات شمسية داخل السعودية 
وبأم�وال عراقي�ة ه�و خيان�ة للوط�ن 

بحسب مراقبن يف الشأن االقتصادي.
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
كارسة جميع صور وأش�كال التخادم السيايس والرضوخ اىل 
الضغ�وط واالرادات الداخلية والخارجية الت�ي تحاول القوى 
السياس�ية فرضه�ا عى املش�هد األمني، ترص قوات الحش�د 
الش�عبي عى حس�م ملف الطارمي�ة وإعالن نهاي�ة اإلرهاب 
الداع�ي وذل�ك م�ن خالل ال�رشوع بعملي�ة انتش�ار جديدة 
ألبطال الحش�د يف القض�اء، وهي خط�وة أوىل عدها مراقبون 
بأنه�ا »املنطل�ق« األول نحو تحري�ر املدينة الت�ي رضخ ملف 
تحريرها اىل الصفقات السياسية، وتسبب بتمدد داعش فيها.
وأعلنت هيأة الحشد الشعبي، امس االثنن، عن قيام القطعات 
العس�كرية التابعة للواء الثاني عرش »حشد الشعبي« بإعادة 
انتش�ارها ضمن قاطع املس�ؤولية يف قضاء الطارمية ضمن 
الخطط األمنية املوضوعة، فيما أش�ارت اىل أن هذه االجراءات 

تهدف لزيادة تمركز القوات املاسكة لألرض يف املناطق البعيدة 
عن املدن والقرى لغرض منع تس�لل عنارص داعش اإلرهابية 

نحو املناطق األمنية والسكنية.
وبعد ساعات من االنتش�ار تمكنت قوات الحشد الشعبي من 
اإلطاحة بأحد عنارص عصابات داعش يف القضاء، ويأتي هذا 
اإلنتشار الجديد، بعد ميض ش�هرين عى العملية األمنية التي 
زع�م الكاظمي أنها س�تكون كفيلة بإنه�اء داعش يف املدينة، 
حي�ث أك�د يف ال� 2٣ م�ن آب امل�ايض إطالق عميلة عس�كرية 
ملالحق�ة اإلرهاب يف القضاء الواقع ش�مال بغداد، عقب زيارة 

قام بها.
ولم تس�جل هذه العملية أي منجز عى املستوى األمني فيها، 
وحت�ى لم يتم اإلعالن ع�ن نتائجها اليومي�ة أو النهائية، كما 
أنه�ا لم ترتك بصمة يف املوقف األمني الخاص بالقضاء س�واء 

م�ن خ�الل قضائها ع�ى خاليا داع�ش النائم�ة أو من خالل 
القضاء عى قياداته يف القضاء.

ويف الوقت ذاته، الزالت املدينة تسجل خروقات أمنية متكررة، 
حي�ث قام�ت الجماع�ات اإلرهابي�ة مؤخ�را بقت�ل مواط�ن 

ملشاركته يف االنتخابات األخرية.
وب�دوره، اعترب املحلل الس�يايس واألمني قاس�م العجرش، أن 
»أمن مدينة الطارمية سيبقى عقدة أمام الجهات الحكومية، 
ألنه�ا لم ُتج�َر فيه�ا أي عملية أمني�ة حقيقي�ة للقضاء عى 
جماعات داعش االجرامية »، مشريا اىل أن »الحكومة رضخت 
للضغوط السياس�ية ولم تِف بوعودها التي أطلقتها يف الفرتة 
األخرية حول إجراء عمليات أمنية واس�عة وحاس�مة للقضاء 

عى داعش«.
تفاصيل اوسع صفحة 2

الحشد الشعبي ينتشر في »بؤرة« داعش لقطع رأس »اإلرهاب«

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�دت العملي�ات املش�رتكة، أم�س االثن�ن، ان نظ�ام 
اإلجازات ملنتس�بي القوات األمنية هو ش�أن أمني، فيما 
بين�ت ان اللغ�ط الج�اري حول�ه صادر م�ن جهات غري 

مختصة.
وأفادت العمليات يف بيان حصلت »املراقب العراقي« عى 
نسخة منه انه »بناًء عى ما يجري تداوله منذ أيام عديدة 
عى مواق�ع التواصل االجتماعي وبعض وس�ائل اإلعالم 
بخص�وص نظ�ام اإلج�ازات يف ن�زول منتس�بي القوات 
األمنية والعس�كرية واللغط املتزايد حوله من قبل أناس 
بعيدي�ن كل البعد عن عمل هاتن املؤسس�تن حتى غدا 

األم�ر مادة للت�داول اإلعالمي عرب ه�ذه املواقع يف منحى 
جدي�د عى عمل القوات األمنية الذي يتميز بالرسية التي 

تعترب من أبرز سمات ديمومة نجاح العمل األمني«. 
وأوض�ح البي�ان ان » قي�ادة العمليات املش�رتكة توضح 
للرأي العام أن آلية نظام اإلجازات هو شأن أمني متعلق 
بطبيع�ة عمل كل مؤسس�ة أمنية أو عس�كرية يخضع 
لتقديرات السادة الوزراء األمنين والقادة امليدانن وينبع 
م�ن تقديرات املوقف واملتطلب�ات األمنية عى األرض وال 
يخض�ع لألهواء واألمزجة الش�خصية وان املوضوع هو 
ج�زء من منظومة األمن القوم�ي للبلد وكما هو معمول 

به يف دول العالم كافة.«

العمليات المشتركة ُتصدر توضيحًا بشأن نظام البديل

فيدرر يواصل التراجع في التصنيف العالمي

اقرأ في هذا العدد

»داعش« وانتكاساته الكبرى 
في العراق
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المراقب العراقي/ بغداد...
أبدت هيأة الرأي العربية يف كركوك امس االثنن، رفضها لنقل 

لواء من البيشمركة عى مالك وزارة الدفاع.
وق�ال نائب رئي�س الهيأة ناظم الش�مري يف ترصيح صحفي 
تابعته »املراقب العراق�ي« إن »قيام الحكومة االتحادية بهذه 
الخط�وة يعني ع�ودة ق�وات البيش�مركة لكرك�وك بطريقة 
غ�ري مبارشة«. وأض�اف أن “أي عودة لتل�ك القوات مرفوضة 
رفضا تاما ولن نقبل بها، وما يجري حاليا هو املس�اومة عى 
إع�ادة تلك القوات بكل الطرق الرشعية وغري الرشعية، بهدف 

املساومة السياسية”.
يش�ار اىل ان األمن العام للبيشمركة جبار ياور أعلن عن نقل 
ل�واء من البيش�مركة مل�الك وزارة الدفاع تمهيدا لالنتش�ار يف 

املناطق التي تشهد فراغات أمنية.

رفض عربي في كركوك لنقل 
لواء من البيشمركة إلى الدفاع 
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اللواء باقري: إيران باتت أقوى 
رغم كل ضغوطات العدو
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تغريدة

اإلعالمي الدكتور عالء مصطفى

العملي���ة  خيو������ط   ماس���ك 
السياس���ية يراق���ب ما يحدث 
ف���ي بيت  #المالك���ي بلهفة، 
فما ينت���ج عنه قد يش���وش 
إتمام  دون  ويحول  المس���رح 

رقصة الظفر!.
الق���وى المجتمع���ة رفض���ت 
النقاش حول تشكيل الحكومة 
وأص���رت عل���ى التركيز على 
وه���و  االنتخاب���ات  مش���كلة 
إصرار دفع بعض الكتل إلى 

عدم الحضور.

الصحة تنفذ حملة كبرى للتلقيح في المناطق النائية التابعة لبغداد
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلنت دائرة صحة الرصافة، أمس االثنني، انطالق 
اكرب حملة للتلقيح ِض�د كورونا يف القرى النائية، 
بمش�اركة اكث�ر م�ن 15 فرق�ة م�ن 8 قطاعات 
صحية.وق�ال مدي�ر عام صحة بغ�داد/ الرصافة 
محم�د جه�اد ج�واد، يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب 
العراقي« نسخة منه، إن »صحة الرصافة تواصل 
حم�الت تلقي�ح املواطنني للوصول اىل أكرب نس�بة 
تلقي�ح يف الرقع�ة الجغرافية لدائ�رة صحة بغداد 

الرصافة للوصول اىل املناعة املجتمعية«.
وأض�اف، أن »صحة الرصافة أطلقت حملة كربى 
لتلقي�ح املواطن�ني يف الق�رى النائي�ة البعيدة عن 
املنافذ التلقيحي�ة للوصول اىل املناعة املجتمعية«، 
مش�را اىل ان »الحملة جرت بمش�اركة 15 فرقة 

صحية من 8 قطاعات صحية«.
ولف�ت إىل ان »اله�دف م�ن الحملة ه�و الوصول 
النائي�ة  الق�رى  يف  امللقح�ني  غ�ر  للمواطن�ني 
وتلقيحه�م قبل دخ�ول املوجة الوبائي�ة الجديدة 

وتحصينهم ».
واش�ار جواد اىل أن »صحة الرصافة ستواصل تلك 
الحم�الت بمختل�ف مناط�ق الرصاف�ة فضال عن 
افتت�اح منافذ جدي�دة لتلقيح املواطن�ني لتغطية 

الرقعة الجغرافية بالكامل«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اتهم�ت عضو مجلس النواب املنحل س�ناء 
املوس�وي، أم�س االثن�ني، رئي�س مجلس 
ال�وزراء املنتهية واليته مصطفى الكاظمي 
بالتالع�ب بنتائ�ج االنتخاب�ات ومص�ادرة 

حقوق الشعب للحصول عىل والية ثانية.
وقالت املوسوي، يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »االنتخابات العراقية النيابية 
ت لصال�ح أح�زاب وق�وى سياس�ية  ُج�ررِّ

مقربة م�ن الكاظمي للحص�ول عىل والية 
ثانية«.

»الكاظم�ي ص�ادر حق�وق  أن  وأضاف�ت 
مكون�ات وش�عب لصال�ح جه�ات حزبية 
أخرى لديها ارتباطات خارجية«، مشرة إىل 
أن “االنتخابات ش�ابها الكثر من اإلخفاق 
والتزوي�ر”، محملة الكاظمي “مس�ؤولية 
إقصاء قوى سياسية وطنية رافضة تجديد 

والية رئيس الوزراء الحايل”.

نائبة سابقة: الكاظمي صادر حقوق 
الشعب للحصول على والية ثانية

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف تحال�ف الفت�ح، أم�س االثنني، عن 
قيام جهات أمريكية وخليجية إبعاد القوى 
الت�ي تدعم الحش�د والفصائل عن املش�هد 

السيايس والحكومي.
وق�ال القي�ادي يف التحال�ف محم�د كريم، 
يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»هن�اك أي�ادي خارجي�ة هي م�ن تالعبت 
وزورت نتائ�ج االنتخابات الربملانية املبكرة 

يف العراق، وهذه االيادي امريكية وخليجية، 
وته�دف اىل تغي�ر املعادل�ة السياس�ية يف 
البالد«.وب�ني كريم، أن »ه�ذه االيادي تريد 
ابع�اد القوى التي تدعم الحش�د والفصائل 
ع�ن املش�هد الس�يايس والحكوم�ي، حتى 
املش�بوهة يف  أجنداته�ا  تنفي�ذ  تس�تطيع 
العراق، خصوصا فيما يتعلق بحل الحش�د 
الش�عبي ومحارب�ة املجاهدي�ن وفصائ�ل 

املقاومة«.

الفتح: أمريكا والخليج يسعيان إلبعاد 
الداعمين للحشد من المشهد السياسي 

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت قيادة املقر املتقدم للعمليات املش�ركة يف كركوك، القاء 
القبض عىل 32 مطلوبا وضبط عبوات ناس�فة وصواريخ خالل 

72 ساعة املاضية.
وقالت القيادة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، إن 
»قي�ادة املقر املتق�دم للعمليات املش�ركة يف كركوك وخالل 72 
ساعة املاضية تمكنت من القاء القبض عىل )32( مطلوبا وفق 

مواد قانونية مختلفة«.
وأضاف�ت، أنه�ا »اس�تولت ع�ىل )18( عب�وة ناس�فة و )1٤( 
صاروخا متنوعا و )٩( قنابر مختلفة العيار و )1( قنربة محلية 
الصنع )جهنمي( و )12( م�واد اخرى واجهزة موبايل ومنصة 

إطالق صواريخ، يف مناطق متفرقة من املحافظة«.

اإلعدام شنقا إلرهايب فجر 
مفخخة يف النجف

املراقب العراقي/ بغداد...
أعل�ن مجلس القضاء األعىل، ام�س االثنني، عن إصداِر حكٍم باإلعداِم ش�نقاً 
ارة مفخخة بمدينة النجف األرشف.وقال املركز  َر س�يَّ حتى املوت إلرهابيٍّ َفجَّ
اإلعالمي للمجلس، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، إن »محكمة 
جنايات النجف أصدرت حكماً باإلعدام ش�نقاً حتى املوت بحِق مجرٍم إرهابيٍّ 
أق�دَم عىل تفجر س�يارة مفخخ�ة يف مدين�ة النج�ف االرشف«. وأضاف، أن 
»اإلرهابّي اع�رف بتفاصيل هذه الجريمة بعد تفجره س�يارًة مفخخة نوع 
افيو يف منطقة األنصار بمدينة النجف األرشف باالشراك مع متهمني آخرين 
وال�ذي أدى إىل إصابة عدد من املواطنني األبرياء بإصابات مختلفة، إضافة إىل 
تعرض عدد من املحال واملطاعم إلرضار مادية«.وأش�ار البيان اىل أن »الحكم 
باإلعدام ش�نقاً حتى املوت بحق املجرم اإلرهابي يأتي اس�تناداً ألحكام املادة 
الرابع�ة/ 1 وبدالل�ة املادة الثانية/ 1 م�ن قانون مكافح�ة اإلرهاب رقم 13 

لسنة 2005«.

القبض عىل 32 مطلوبا وضبط 
مواد متفجرة يف كركوك ين

ألم
ط ا

شري
ال

لست أدري يا عراق
 عن ماذا أكتب؟؟ 

م�ا آلت إلي�ه اإلنتخاب�ات الترشيعي�ة يف العراق م�ن نتائج زادت 
املش�هد تعقي�دا وضبابي�ة وتش�اؤما م�ع معرفتن�ا باألس�باب 
واملس�ببات التي أودت بن�ا إىل هذا الوضع املريب ال�ذي ينبئ بكل 
م�ا ال يحم�د عقباه. ل�م أرغ�ب يف أن أكتب لوال أحب�ة طلبوا مني 
وذكرون�ي بمس�ؤوليتي يف الكتابة . نع�م لقد تواف�ق الجميع إال 
نح�ن !! هاهم األكراد يتح�اورون فيما بينهم لتش�كيل التحالف 
الكردستاني ليطالبوا بمزيد من األموال ويستمرون بنهب واردات 
النف�ط واملناف�ذ الحدودي�ة واملط�ارات وبرعاي�ة رئي�س الوزراء 
مصطف�ى الكاظمي . هاهي الكتل الس�نّية املتناح�رة واملختلفة 
ب�ني جناح�ي الخنج�ر والحلبويس  تتح�اور لتأتل�ف  وهي ترفع 
مطالبها بعفو عام عن الس�جناء بما فيهم الدواعش واحتس�اب 
قتىل الدواعش ش�هداء وزيادة تخصي�ص األموال وطرح مرشوع 
األقلم�ة رغم أن خميس الخنجر أع�اب عىل الحلبويس زواجه من 
عش�يقة البزاز وهدده بأفالم إباحية لها ورغم أن الحلبويس ذكر 
الخنج�ر بتأريخ�ه اإلرهابي وعالقت�ه مع قي�ادات داعش لكنهم 

اتفقوا برعاية مصطفى الكاظمي .
 الكل يتفق وال�كل يتحاور إال نحن . مصطفى الكاظمي يصطف 
يف محور ش�يعي ضد آخر ويزيد الفرقة تفريق�ا والفتنة تأجيجا 
.  ب�ات واضحا أن هناك طيفا سياس�يا ش�يعيا ج�اء بالكاظمي 
ودعمه واس�تفاد منه وهو الذي يسانده ويخطط لتدوير رئاسته 
للوزراء . !! مصطفى البارزاني وبقية األحزاب الكردية تدافع عن 

الكاظمي بعدما سلم لهم الجمل بما حمل . 
محم�د بن س�لمان والدعي ب�ن زايد يف 
دب�ي ع�رّاب التطبيع أحب�ة للكاظمي 
وأصدقائ�ه املقرب�ني . الكاظمي الذي 
يعج�ز ع�ن صياغ�ة جمل�ة مفي�دة 
ومص�اب ب�داء البلع للح�روف يميض 
قدم�ا يف بيع كل ما ال يباع وإعطاء كل 
م�ا ال ُيعطى مل�ن ال يس�تحق .  تهجم 
أكث�ر م�ن م�رة عىل قي�ادات الحش�د 
صالحي�ات  كل  وتج�اوز  الش�عبي 
حكومة ترصيف األعمال بعقد اتفاقية 
الخ�زي والعار مع م�رص واألردن اللتينن 
س�تأخذان النفط ليكون عند كي�ان إرسائيل كما هو نفط أربيل . 
رفع س�عر الدوالر عىل حساب قيمة الدينار العراقي وزاد الفقراء 
فق�را . أباح وتغاىض وم�رر مؤتمر التطبيع يف أربيل وكأن ش�يئا 
ل�م يك�ن . يف ظل عرشات اآلالف من العش�وائيات الس�كنية التي 
تمأل مدن العراق يقوم الكاظمي علنا بأكرب عملية رشوة واضحة 
للعيان بهبة قطع أرايض س�كنية يف بغداد بمساحة 600 م2 لكل 
وزي�ر ونائب وأعضاء مجلس القض�اء األعىل وكل من هو بدرجة 
وزي�ر . أي جرأة للكاظمي وليس فيه ش�يئا ي�دل عىل الجرأة وأي 
وقاحة أو صلف ملن ال يس�تطيع أن يكمل جملة وأي رجولة ملن ال 

يملك شيئا من محاسن الرجال .
 أي رس هذا الذي يجمع بينه وبني بعض أش�باه الساس�ة ودعاة 
الوطني�ة الزائف�ة وأي صفقة يمضون بها ع�ىل ظهر هذا اإلمعة 
املعتوه الذي جاءوا به وبااًل عىل العراق . أي صمت هذا الذي أطبق 
عىل رؤوس الرشفاء وكل من ينتمي للعراق ؟ ال هيبة للدولة التي 
اس�تباحتها تركيا يف الشمال حيثما شاءت ويف املياه حيثما قررت 
ولعبت يف ثنايا أرسارها مخابرات بن طحنون التي عاثت بش�باب 
ترشي�ن وطوع�ت عقولهم مل�ا تخطط وتري�د وصار أم�ر نتائج 

األنتخابات يأتي من هناك يف دبي . 
أي حكوم�ة للكاظم�ي أجهظت عىل الش�أن الصح�ي ورشعنت 
مهزلة الكهرباء ووأدت التعليم من املهد إىل اللحد . أي كابوس هذا 
ومن ذا الذي ينقذ العراق منه . لست أدري عما أكتب عنه وكل ما 
فيه ومنه وبه خزي وفشل وخراب . ولست أدري من سيأتي بعده 

وماذا يخطط أرباب األمر يف عراق الالدولة. ؟؟

إصبع عىل الجرح .. 

الحشد الشعبي يمهد لنهاية داعش في »الطارمية« ويعيد انتشاره بالقضاء 
»فوضوية« الكاظمي عّقدت خطط التحرير 

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
التخ�ادم  وأش�كال  ص�ور  جمي�ع  كارسة 
الس�يايس والرضوخ اىل الضغوط واالرادات 
الداخلي�ة والخارجي�ة التي تح�اول القوى 
السياس�ية فرضه�ا ع�ىل املش�هد األمن�ي، 
ترص قوات الحشد الشعبي عىل حسم ملف 
الطارمي�ة وإعالن نهاي�ة اإلرهاب الداعيش 
وذلك من خالل الش����روع بعملية انتشار 
جديدة ألبط�ال الحش�������د يف القضاء، 
مراقب�ون  عده�ا  أوىل  خط�وة  وه����ي 
بأنها »املنطل�ق« األول نح�و تحرير املدينة 
التي رض�خ مل�ف تحريره�ا اىل الصفقات 
السياس�ية، وتس�������بب بتم�دد داعش 

فيها.
وأعلنت هيأة الحشد الشعبي، امس االثنني، 
ع�ن قي�ام القطع�ات العس�كرية التابع�ة 
للواء الثاني عرش »حش�د الشعبي« بإعادة 
انتش�ارها ضمن قاطع املسؤولية يف قضاء 
الطارمية ضمن الخطط األمنية املوضوعة، 
فيما أش�ارت اىل أن ه�������ذه االجراءات 
املاس�كة  الق�وات  ته�دف لزي�ادة تمرك�ز 
لألرض يف املناط�ق البعيدة ع������ن املدن 
والق�رى لغ�رض منع تس������لل عنارص 
داعش اإلرهابية نحو املن�����اطق األمنية 

والسكنية.
وبعد س�اعات م�ن االنتش�ار تمكنت قوات 
الحشد الش�عبي من اإلطاحة بأحد عنارص 
عصاب�ات داع�ش يف القض�اء، ويأت�ي هذا 
اإلنتش�ار الجدي�د، بعد ميض ش�هرين عىل 
العملي�ة األمنية الت�ي زع�م الكاظمي أنها 
س�تكون كفيلة بإنه�اء داع�ش يف املدينة، 
حي�ث أك�د يف ال�� 23 من آب امل�ايض إطالق 
عميلة عسكرية ملالحقة اإلرهاب يف القضاء 

الواقع شمال بغداد، عقب زيارة قام بها.
ول�م تس�جل ه�ذه العملي�ة أي منجز عىل 
املستوى األمني فيها، وحتى لم يتم اإلعالن 

ع�ن نتائجها اليومي�ة أو النهائية، كما أنها 
ل�م ترك بصم�ة يف املوقف األمن�ي الخاص 
بالقضاء سواء من خالل قضائها عىل خاليا 

داع�ش النائم�ة أو من خ�الل القضاء عىل 
قياداته يف القضاء.

ويف الوق�ت ذات�ه، الزال�ت املدين�ة تس�جل 

خروق�ات أمني�ة متك�ررة، حي�ث قام�ت 
الجماع�ات اإلرهابية مؤخ�را بقتل مواطن 

ملشاركته يف االنتخابات األخرة.

وب�دوره، اعت�رب املحل�ل الس�يايس واألمني 
قاس�م العجرش، أن »أمن مدينة الطارمية 
س�يبقى عق�دة أم�ام الجه�ات الحكومية، 
ألنها لم ُتجَر فيها أي عملية أمنية حقيقية 
للقضاء عىل جماع�ات داعش االجرامية »، 
مش�را اىل أن »الحكومة رضخت للضغوط 
السياس�ية ولم تِف بوعودها التي أطلقتها 
يف الفرة األخرة ح�����ول إجراء عمليات 
ع�ىل  للقض�اء  وحاس�مة  واس�عة  أمني�ة 

داعش«.
وق�ال العج�رِش، يف ترصي�ح ل�� »املراقب 
العراق�ي« إن »العملي�ة األمني�ة الت�ي وعد 
فيه�ا الكاظمي لم تمس ج�ذور الجماعات 
اإلرهابية »داعش« وإنما كانت ش�كلية من 

حيث التنفيذ«.
وأض�اف، أن »املدينة تحتاج اىل إعادة تقييم 
شامل ألمنها تمهيدا للرشوع بعملية أمنية 
بعيدة عن املجامالت السياسية ولن ترضخ 
ألي إرادة مهم�ا كان مصدرها«، مرجحا أن 
»تك�ون عملية إع�ادة االنتش����ار لقوات 
الحش�د الش�عبي ه�ي البداي�ة األوىل نح�و 
القض�اء عىل زمر داع�ش االجرامية والبؤر 

اإلرهابية«.
وتاب�ع، أن »العملي�ات األخ�رة التي نفذت 
بأمر الكاظمي يشوبها الكثر من الشكوك، 
لك�ن الخط�وات املقبلة س�تتم ع�رب قوات 
عراقية مخلصة لن تتأثر بالتخادم السيايس 
ع�ىل حس�اب أرواح الن�اس، أال وهي قوات 
الحش�د الش�عبي، التي الزالت صامدة أمام 
املخطط�ات االمريكي�ة والخليجي�ة كونها 
القوة العراقية الت�ي قصمت ظهر اإلرهاب 
السياس�ية  اإلرادات  بعي�دا ع�ن  الداع�يش 

والتدخالت الحزبية«.

منهل عبد األمري المرشدي 

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت وزارة التعلي�م العايل والبحث 
العلمي، أمس االثنني، عن إعادة فتح 
نافذة التقديم إىل اس�تمارتي تعديل 
الرش�يح وقب�ول خريج�ي الس�نة 

السابقة 2020/2021.
وق�ال بيان لل�وزارة تلق�ت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه، »تستمر مدة 
القنات�ني  اىل  اإللكرون�ي  التقدي�م 
العام�ة وذوي الش�ه�����داء ع�رب 
بوابة الدراسات والتخطيط واملتابعة  
)www.dirasat-gate.org(  خمسة 
عرش يوم�ا اعتب������ارا من أمس 
الخامس  امل�����وافق  االثن�����ني 
األول  ترشي�ن  م�ن  والعش����رين 

الحايل«.
وأض�اف البيان، أنه »تب�دأ إجراءات 
التقديم للطالب )املؤجل أو الراسب( 
الراغب بتعديل الرش�يح عن طريق 
فيه�ا  املقب�ول  الجامع�ة  مراجع�ة 
فيم�ا  االمتحان�ي،  الرق�م  لتفعي�ل 
يكون تفعيل الرق�����م االمتحاني 
للطلبة م�����ن ذوي الش�هداء عن 
الشهداء  م��������ؤسس�ة  طريق 

حرصا«.

التعليم تسمح بتعديل 
الترشيح والقبول

 لخريجي العام الماضي
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أّكد املستش�ار االقتصادي لرئيس ال�وزراء مظهر محمد صالح، امس 
اإلثن�ن، عىل أهمية تنظيم س�وق العمل وتحويلها إىل س�وق رقميَّة، 
فيما أشار إىل أن تحسن القطاع الخاص سيقلل الضغط عىل القطاع 

الحكومي يف قضية التعيينات ويخفف البطالة بن الشباب.
وقال صالح ، إن “القطاع الخاص إذا ما عمل بقوة س�يتم امتصاص 
الفائ�ض كل�ه م�ن القط�اع الحكوم�ي، الس�يما إذا ما كان�ت هناك 

ضمانات بتقاعد جيد ورواتب عالية أفضل من القطاع الحكومي”.  
وب�ن، أن “الفرص يف القطاع الخاص إذا ما أصبحت كبرية س�تنتقل 
الن�اس إليه م�ن العام”.وأض�اف، أن “تحس�ن هذا األم�ر يحتاج إىل 
نظام اجتماعي للتقاع�دات والحمايات االجتماعية يحمي املوظف يف 
القطاع الخاص”، مشرياً إىل أن “قانون العمل الحايل كالسيكي وقديم 

ويحتاج إىل تحديث وال يرتقي للمستوى املطلوب”.

صالح يؤكد أهمية تنظيم 
سوق العمل العراقية

انخفض�ت أس�عار رصف الدوالر األمريك�ي مقابل الدين�ار العراقي 
بش�كل طفيف، امس االثنن، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد 
ويف اقلي�م كردس�تان.وقال مص�در، إن بورصة الكف�اح والحارثية 
املركزية يف بغداد، س�جلت 147800 دين�ار عراقي مقابل 100 دوالر 
أمريكي.فيم�ا س�جلت األس�عار يف بورص�ة بغ�داد 147850 دينارا 
عراقيا مقابل 100 دوالر امريكي.وأشار ؛ اىٕل أن اسعار البيع والرشاء 
اس�تقرت يف مح�ال الصريفة باالٔس�واق املحلية يف بغ�داد، حيث بلغ 
س�عر البيع 148250 دين�ارا عراقيا ل�كل 100 دوالر امريكي، بينما 
بلغت أسعار الرشاء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دوالر امريكي.

أم�ا يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد ش�هدت اس�عار الدوالر 
انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147900 دينار لكل 100 دوالر 

امريكي، والرشاء بواقع 147700 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

انخفاض طفيف في أسعار صرف 
االقت�صاديالدوالر في بغداد وكردستان

رابطة المصارف الخاصة: البنوك منحت قروضًا بقيمة 747.3 مليار دينار لـ 8612 مشروعا
 أعلن�ت رابطة املص�ارف العراقي�ة الخاصة ، وصول 
نس�بة تنفيذ املصارف الخاصة ملب�ادرة البنك املركزي 

لدعم املشاريع الصغرية واملتوسطة نحو ٪75. 
وقال املدي�ر التنفيذي للرابطة، عيل طارق ؛ إن »البنك 
املرك�زي العراق�ي أطل�ق مب�ادرة اقراضي�ة بقيم�ة 
تريلي�ون دينار لدع�م االقتصاد واملش�اريع بمختلف 
انواعها«، مش�ريا إىل أن 44 مرصفا خاصا مشاركا يف 

املبادرة. 

وأض�اف أن املصارف اقرض�ت 8612 مرشوعا بقيمة 
747.3 ملي�ار دين�ار وس�اهمت يف خل�ق اآلالف م�ن 
فرص العم�ل املبارشة وغ�ري املب������ارشة اضافة 
اىل إقراضها ملئ�ات املواطن������ن ل�رشاء الوحدات 

السكنية. 
ونوه طارق إىل أن مبادرة البنك املركزي الواحد تريليون 
دعم�ت مختلف�ة القطاع�ات الصناعي�ة والزراعي�ة 
والتجاري�ة والس�كنية وغريه�ا، وادت إىل املس�اهمة 

يف تحس�ن وض�ع الصناع�ة املحلي�ة والحصول عىل 
حصة س�وقي������ة يف ظل اكت�����ساح املنتجات 

املستوردة. 
وب�ن أن املرأة حصلت عىل نس�بة جيدة من القروض 
يف ظ�ل التوجه العام لدى البنك املركزي، لتمكن املرأة 
العراقي�ة وتحفيزه�ا ع�ىل االندماج يف س�وق العمل 

وإنشاء أعمال خاصة. 
وختم املدير التنفيذي ترصيحه بالقول؛ إن »السياسة 

النقدي�ة املتمثل�ة بالبن�ك املرك�زي، دعم�ت االعمال 
الصغ�رية واملتوس�طة، ألنه�ا تش�كل نح�و 90٪ من 
إجمايل الرشكات يف معظ�م اقتصاديات العالم وتوفر 
النس�بة األكرب من فرص العم�ل«، الفتا اىل أن »أبواب 
املص�ارف مازالت مفتوح�ة للراغب�ن للحصول عىل 
ق�روض لدعم مش�اريعهم االقتصادية والتي تبدأ من 
ملي�ون دينار إىل أك���ثر من ملي�ار و بفائدة ميرسة 

جدا«.

ارتفعت أسعار النفط، امس االثنن، إىل 86 دوالراً للربميل 
بعد نهج أوبك.وارتفع خام برنت القيايس العاملي بنس�بة 
1٪، بعد س�بعة مكاسب أس�بوعية متتالية، بينما سجل 
خ�ام غ�رب تكس�اس الوس�يط األمريكي أعىل مس�توى 
منذ 2014، ف�وق 84 دوالراً.وقفزت أس�عار النفط بأكثر 
من الضع�ف عىل مدار االثن�ي عرش ش�هرًا املاضية، مما 
أث�ار مخ�اوف التضخم، حي�ث انتعش االقتص�اد العاملي 
م�ن االضطراب الناجم عن وباء ف�ريوس كورونا، وبينما 
ارتفع االس�تهالك، كانت منظمة البلدان املصدرة للبرتول 
وحلفاؤه�ا )أوب�ك+( مقيدي�ن يف تخفي�ف التخفيضات 
الصارمة لإلمدادات التي ُفرضت يف 2020 إلنقاذ األسعار. 
وأدى ذلك إىل ارتفاع خام برنت إىل أعىل مس�توى منذ عام 

2018 مع انخفاض املخزونات.
 وكان�ت مكاس�ب النفط الخ�ام مدعوم�ة بارتفاع قوي 
يف أس�عار الغاز الطبيعي، مما ع�زز الطلب عىل املنتجات 
النفطية كبديل، وبينما اضاف وزير الطاقة الس�عودي إن 
االستهالك قد يزيد من 500000 إىل 600000 برميل يومًيا 
إذا كان الش�تاء يف النصف الشمايل من الكرة األرضية أبرد 
من املعت�اد، وتحولت الرشكات من الغاز إىل النفط الخام، 
فق�د حذر أيًضا م�ن أن املزيد من الربامي�ل من أوبك+ لن 
تفعل الكث�ري للحد من تكاليف الغاز يف أوروبا و آس�يا أو 
البنزين يف الواليات املتحدة.ويف إشارة إىل أن الوباء لم ينتِه 
بعد، تتعامل الصن مع موجة انتشار متجددة ناجمة عن 

متغري دلتا القادم من الخارج. 

النفط يواصل االرتفاع وخام 
منع الخطة الشتوية يهدد سلة دياىل الغذائية برنت يتجاوز الـ86 دوالرًا

اطلق�ت ناحي�ة العظيم ش�مايل دي�اىل، ام�س االثن�ن، نداء 
اس�تغاثة وتحذيرات م�ن تجويع وهالك معييش تام بس�بب 
منع الخطة الش�توية رغم وجود مقومات تنفيذها ونجاحها 

يف الناحية.
 وقال مدير الناحية عبد الجبار احمد العبيدي ، إن »قرار منع 

الخطة الش�توية ع�ن مناطق العظيم غري م�ربر وكارثي وال 
يستند الي اس�باب موجبة«، مبيناً أن »العظيم تحوي خزيناً 
مائياً يف سد العظيم يتجاوز 400 مليون مرت مكعب اىل جانب 
وجود نهر العظيم، واكثر من 200 برئ تؤمن الخطة الشتوية 

وجميع املصادر املائية بعيداً عن االرايض واملنابع االيرانية«.
واعترب العبيدي، أن »منع الخطة الش�توية يف العظيم تجويع 

تام الكثر من 50 الف نس�مة  تعتمد الزراعة كمصدر معييش 
وحيد، وبخالف ذلك س�تحل كوارث معيشية ال يمكن تداركها 

ومعالجتها«.
وطالب العبي�دي، الحكومة »بالتدخل واس�تثناء العظيم من 
قرار منع الخطة الش�توية وتفادي تداعيات معيشية وخيمة 
ت�ر بالناحي�ة وبمحافظة دياىل بش�كل عام«، الفت�اً إىل أن 

الفتح: قانون البنى التحتية سيكون من اولوياتنا في البرلمان المقبل

خبير اقتصادي يحذر من سيطرة مافيات الفساد المليارية على سوق العملة
ش�دد الخبري يف الش�أن االقتصادي صفوان قيص ، 
عىل رضورة س�يطرة البنك املرك�زي عىل كل منافذ 
العمل�ة االجنبية املحولة للخ�ارج او املباعة داخليا 
، محذرا من »سيطرة مافيات الفساد املليارية عىل 

سوق العملة«.
وقال ق�يص:« ان مبيعات العمل�ة االجنبية يف البنك 
املرك�زي العراق�ي تواج�ه تذبذبا وهبوط�ا نتيجة 
محاول�ة البنك املرك�زي العراقي تطبي�ق تعليمات 
جدي�دة للس�يطرة ع�ىل نافذة بي�ع العمل�ة وتتبع 
حرك�ة االموال واآللية املس�تعملة يف دخول الس�لع 

والخدمات وشمولها بالرائب والجمارك ».
واش�ار اىل :« ان هذه االجراءات ستحول الطلب عىل 
العملة االجنبية اىل الس�وق املوازي يف الفرتة قصري 
االج�ل ، خاص�ة ان هناك س�لعا تتدفق اىل الس�وق 

العراقي من منافذ غري رس�مية ويحصل اصحابها 
ع�ىل الدين�ار العراق�ي ويحاولون اخراج�ه بطرق 
مختلفة ، منها تضخيم س�عر البضائع املس�توردة 

من الخارج ».
واض�اف : » اذا م�ا نجحت محاولة البن�ك املركزي 
العراق�ي تتب�ع حركة االم�وال الدوالري�ة الخارجة 
من املص�ارف العراقي�ة يف الخارج وم�ن ثم ضبط 
مناف�ذ االس�ترياد من مناس�ئ رصينة ، س�يتحول 
التجار غري النظامين تدريجيا اىل السوق النظامي 
للحص�ول عىل العملة االجنبية بالطرق الرس�مية ، 
وقد نشهد ارتفاعا يف سعر الدوالر يف السوق املوازي 
، اال اذا استمر البنك املركزي ببيع الدوالر بالطريقة 
النقدي�ة واكث�ر من حاجة الس�وق للمحافظة عىل 

السعر املوازي ».

المناخ المعتدل
 يهب العراقيين تيارًا 

كهربائيًا مستقرًا

 أعلن�ت وزارة الكهرب�اء ، ام�س االثن�ن، 
ع�ن تحس�ن ام�دادات الطاق�ة يف عم�وم 
محافظ�ات الب�الد، عازي�ة س�بب ذلك اىل 

»اعتدال املناخ وتوفر الوقود البديل«.
وقال املتحدث باسم الوزارة احمد موىس ، 
إن »اعتدال املناخ يف هذا املوسم، والتنسيق 
العايل مع وزارة النفط لتوفري الوقود البديل 
لتش�غيل الوحدات التوليدية بعد انحس�ار 
استرياد الغاز من ايران اىل 8.5 مليون مرت 
مكعب باليوم، وراء تحسن الطاقة وامداد 
املواطنن بتجهيز الكهرباء لساعات شبه 

متكاملة يف عموم املحافظات«.
وأض�اف م�وىس أن »التحس�ن يف الطاقة 
الكهربائي�ة ج�اء ايضاً م�ن ادخال بعض 
الوحدات التوليدية للخدمة التي كانت قيد 
الصيان�ة الدوري�ة واالضطراري�ة وتوفري 
املواد الالزمة إلدامة الش�بكة وتحس�ينها 

وفك االختناقات عن شبكات الكهرباء ».
م�ن  وع�دد  بغ�داد  العاصم�ة  وتش�هد 
املحافظات تحسناً كبرياً يف تجهيز الطاقة 
الكهربائية التي وصل�ت يف بعض املناطق 
اىل 24 س�اعة يومياً، ولفرتات دامت الكثر 

من خمسة ايام وبشكل مستمر.

االستثمارات السعودية تعود من جديد 
وُتجبِر العراق على بناء الطاقة خارج أراضيه

الكاظمي ينفذ توصيات » كروكر«

فكان�ت مؤتم�رات إعم�ار الع�راق الت�ي 
انعق�دت يف بغداد وبع�ض عواصم الدول 
املذك�ورة ’ولم يتوقف االم�ر عند ذلك ’بل 
إن م�ا تهبه حكوم�ة الكاظمي من عقود 
اس�تثمارية لحق�ول غ�از االنب�ار الت�ي 
واجهت س�ابقا رفضاً شعبياً , فضال عن 
الرب�ط الكهربائي مع دول الخليج , وآخر 
الب�دع  لحكومة الكاظم�ي بناء محطات 
شمس�ية لتوليد الكهرب�اء داخل األرايض 
السعودية تكون مخصصة للعراق , وعقد 
آخر يناقض توجه�ات الحكومة املنتهية 
صالحيته�ا قانونيا من خ�الل منح عقد 
اس�تثمار لبناء محطة شمسية يف النجف 

االرشف.
املحاوالت هذه م�ع انتهاء عمر الحكومة 
توضح نيتها بتس�ليم مقدرات العراقين 
الخ�ربة  تمتل�ك  ال  عربي�ة  رشكات  بي�د 
الالزم�ة، ويف نف�س الوقت ه�ي تهميش 
للكوادر الوطنية الت�ي أعلنت عن قدرتها 
عىل بن�اء محطات شمس�ية بكلفة أقل، 
فض�ال عن محاول�ة إحياء االس�تثمارات 
السعودية املش�بوهة واملرفوضة من قبل 

العراقين مستغلن تعطيل الربملان.

م�ا يحدث ه�و رهن ث�روات الع�راق بيد 
الس�عودية واالمارات، فضال ع�ن أن تلك 
املش�اريع تناقض املشاريع السابقة مثل 
الرب�ط الكهربائ�ي ، وإرصار بغ�داد عىل 
بناء محطات شمس�ية داخل الس�عودية 
للوط�ن  وبأم�وال عراقي�ة ه�و خيان�ة 

بحسب مراقبن يف الشأن االقتصادي.
وناقش�ت اللجنة »العراقية – السعودية« 
للطاق�ة والصناع�ات التحويلي�ة، الربط 
الكهربائي وتطوير الحقول الغازية خالل 

اجتماعها يف الرياض.
وأش�ارت إىل أن م�ن أب�رز املح�اور الت�ي 
ت�م تناوله�ا يف ج�دول أعم�ال اللجن�ة، 
واالس�تثمار  املش�اركة  إمكاني�ة  بح�ث 
ذات  الحق�ول  م�ن  ع�دد  بتطوي�ر 
الغازي�ة،  الهيدروكربوني�ة  الرتاكي�ب 
واملس�اهمة يف مرشوع نرباس لصناعات 

البرتوكيماويات ».
فيما أكد وزي�ر الطاقة الس�عودي االمري 
عبد العزيز بن سلمان حرص اململكة عىل 
»تعزيز آفاق التعاون الثنائي بن البلدين، 
وبما يخدم املصالح املش�رتكة«، مش�رياً 
اىل »رغب�ة الرشكات الوطنية الس�عودية 

املس�اهمة يف تنفي�ذ ع�دد من املش�اريع 
االس�تثمارية الداعم�ة لقط�اع الطاق�ة 

والصناعات التحويلية يف العراق«.
من جانبه أكد الخبري االقتصادي الدكتور 
عب�د الرحم�ن املش�هداني يف اتص�ال مع 
)املراق�ب العراق�ي(: أن »هن�اك ف�وىض 
بتوزي�ع  علمي�ة  وع�دم وج�ود خط�ط 
ف�االرصار   , االس�تثمارية  املش�اريع 
الحكومي عىل منح االس�تثمارات لحقول 
الغ�از اىل رشكات س�عودية أم�ر خاطئ 

, فتلك ال�رشكات ال تمتلك خ�ربة , فضال 
عن وج�ود رفض ش�عبي وس�يايس عىل 
تلك االستثمارات , ما يعرض أمن البلد اىل 
مخاطر ال ُيحمد عقباها ,ألن العراقين ال 
ينسون تأريخ حكام السعودية االجرامي 
بحق أبناء بلدنا«.وبن: أن »موضوع بناء 
محطات شمسية للعراق داخل السعودية 
يدل عىل تخبط الحكومة يف عملها ’فكيف 
يرصف العراق تلك األموال وليس يف أرضه 

,ما يدل عىل وجود شبهات فساد«.

بالش�أن  املخت�ص  أك�د  جهت�ه  م�ن 
االقتص�ادي س�الم عب�اس يف اتصال مع 
)املراقب العراقي(: أن »الرفض الش�عبي 
الستثمارات الس�عودية املشبوهة ما زال 
مس�تمرا، فتأريخ دول الج�وار الخليجي 
م�ا زال عالق�ا يف أذه�ان العراقين، فهم 
رفض�وا إس�قاط دي�ون الع�راق وقاموا 
بحياك�ة املؤام�رات الت�ي تس�عى لتدمري 
البالد وإدخاله�ا يف رصاع داخيل طائفي، 
لكنه�ا فش�لت جميع�ا فب�دأت الح�رب 

الناعم�ة وهي االس�تثمارات املش�بوهة 
, فاالنفت�اح عىل الس�عودية بش�كل غري 
م�وزون س�يعرض الع�راق إىل خس�ائر 
كبرية وسينعش اقتصاداتها عىل حساب 

اقتصادنا«.
وأوض�ح: أن »الع�راق بحاج�ة اىل بن�اء 
محط�ات كهربائية جديدة ع�ىل أراضيه 
ولي�س خارجها، وإال أصب�ح االمر مثارا 
لُِس�خرية جمي�ع دول العال�م، ألننا ليس 

بحالة حرب حتى نبني خارج بالدنا«.

ال يخف����ى على أح����د ان حكومة الكاظم����ي المنتهية 
واليتها بدأت منذ فترة بتطبيق التوصيات الواردة 
بتقرير كروكر سيىء الصيت الذي يسمح بمنح الدول 
العربية مثل مصر واألردن والس����عودية وبقية الدول 
التي طبعت عالقاتها مع إس����رائيل فرصا استثمارية 

على حساب معاناة العراقيين .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي اس�تقرت أس�عار الذه�ب »االجنب�ي والعراقي« يف األس�واق 
املحلية، امس االثنن.وقال مصدر، إن أسعار الذهب يف أسواق 
الجمل�ة ب   ش�ارع النه�ر يف العاصمة   بغ�داد س�جلت للمثقال 
الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي س�عر 
بيع 368 الف دينار وهي نفس االس�عار التي س�جلت االحد، 
فيم�ا بلغ س�عر ال�رشاء 364 الفاً.وأش�ار ، اىٕل أن س�عر بيع 
املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي س�جل اس�تقرارا 
ايضا عند 338 الف دينار، يف حن بلغ سعر الرشاء 334 ألفا.

تراجعت اللرية الرتكية إىل مس�توى منخفض غري مس�بوق 
عن�د 9.80 مقابل الدوالر، امس االثنن، بعد أن قال الرئيس 
رجب طيب أردوغان يف مطلع األسبوع إنه أمر بطرد سفراء 
الواليات املتحدة وتس�ع دول غربية أخرى.س�جلت اللرية يف 
أح�دث تعام�الت 9.7150، وكان�ت يف نطاق ب�ن 9.7225 
و9.7600 .وع�زا مرصفيون النزول يف التعامالت املبكرة إىل 
ترصيح�ات أردوغان.وكانت اللرية، التي تراجعت 24 باملئة 

منذ بداية العام، قد أنهت عند 9.5950 .

أسعار الذهب تستقر 
في األسواق المحلية

الليرة التركية تواصل 
انهيارها السريع
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أميركا و»إسرائيل« في مرمى المقاومة

المراقب العراقي/ متابعة
خصص الس�يد حس�ن نرص الله، األمني 
العام لحزب الله، جزءاً كبرياً من خطابه 
االخري للفتنة التي قام بها حزب القوات 
جعج�ع«  »س�مري  وزعيم�ه  اللبناني�ة 
طيون�ة  منطق�ة  يف  امل�ايض  االس�بوع 
بب�ريوت، ولم يذكر اس�م س�مري جعجع 
مب�ارشة، وق�د غط�ت وس�ائل اإلع�ام 

الصهيونية واملحللون هذا املوضوع.
وي�رى محللون أن عدم ذكر اس�م العدو 
يف الخط�اب الس�يايس واالجتماعي يدل 
عىل إذالله، وكانت ه�ذه املرة األوىل التي 
يتحدث فيها األمني العام لحزب الله عن 
عدد جنوده. لتوضي�ح أهمية عدد قوات 
حزب الله التي ذكرها السيد حسن نرص 
الل�ه يف خطابه، يكفي إلق�اء نظرة عىل 
تقرير صحيفة هآرتس اإلرسائيلية عام 
2016. وذك�رت الصحيف�ة الصهيوني�ة 
يف ذل�ك الوقت أن التقديرات تش�ري إىل أن 
عدد قوات حزب الل�ه ارتفع من 20 ألف 

يف عام 2006 إىل 45 ألًفا.
باإلضاف�ة إىل ذلك، يعم�ل 21 ألف عضو 
يف حزب الله بش�كل منتظ�م، والباقي يف 
قوات االحتياط، بحسب التقرير. وكتبت 
»امليادي�ن« يف مق�ال يف ه�ذا الس�ياق أن 
الكش�ف عن عدد قوى املقاومة يف لبنان 
أو ج�زء منها له تداعيات وأبعاد تتجاوز 
الساحة الداخلية للبنان وأحزابه. كما أن 
موضوع عدد جن�ود املقاومة مهم جدا، 
وقد أكد السيد حسن نرص الله يف خطابه 
قب�ل 3 أش�هر: إن ع�دد ه�ذه الق�وات 
أهم بالنس�بة لن�ا من العت�اد. ويبدو أن 
اإلع�ان عن عدد قوات ح�زب الله، وهو 
غ�ري مس�بوق من نوع�ه، ج�اء رداً عىل 
مس�اعي بع�ض األطراف لج�ر لبنان إىل 
ح�رب أهلية. لكنه�ا كان�ت يف الحقيقة 
يف  األجان�ب  للمفتن�ني  تحذي�ر  رس�الة 
لبنان، إضافة إىل أن الس�يد حس�ن نرص 
الل�ه ل�م يذكر س�مري جعج�ع، مبيناً أن 
تركيز األمني العام لحزب الله ينصب عىل 
االلتزام بدماء الشهداء يف فتنة الطيونة، 
وال يعترب س�مري جعجع إال أداة يف خدمة 
املشاريع الخارجية الهادفة إىل جر لبنان 
وحزب الل�ه إىل الفتنة والح�رب األهلية. 
مما ال شك فيه أن اإلعان عن عدد قوات 

حزب الل�ه أو التعبري عن ج�زء من هذه 
القوات هو حدث يخطط للمس�تقبل، إذ 
أن�ه ذو أهمية كب�رية يف عملية املرشوع 
ض�د  املقاوم�ة  ملح�ور  االس�راتيجي 
يف  واإلرسائيلي�ة.  األمريكي�ة  املش�اريع 
غضون ذلك، الس�ؤال الذي يطرح نفسه 
هو؛ ملاذا أفصح الس�يد حس�ن نرصالله 
عن هذه املعلومة يف س�ياق رصاع داخيل 
يف مواجه�ة ش�خصية متدني�ة الرتبة ال 
يمك�ن مقارنتها بأي حال م�ن األحوال 

بمواجهة شاملة عىل املستوى اإلقليمي؟
الس�بب األول أن ما كش�فه األمني العام 
ل�»حزب الله« يش�ري إىل خط�ورة الفتن 
األخ�رية يف لبن�ان التي يعتربه�ا »حزب 

الله« خطراً مركزياً.
والس�بب الثاني أن الس�يد حس�ن نرص 
الله ي�رى االضطرابات األخ�رية يف لبنان 
محاولة أمريكية لتفج�ري الوضع وخلق 
مواجه�ة بني الجي�ش اللبنان�ي وحزب 

الله.

أما الس�بب الثالث، فا ب�د من القول إن 
جهات لبنانية أخرى ربما كانت تفكر يف 
إثارة الفتنة واالضطراب، وعندما تتوافر 
الظ�روف الازم�ة لها لخدمة مش�اريع 
بلدان الخارجية، فإن الرسالة التحذيرية 
للس�يد ن�رص الل�ه املتمثل�ة يف الكش�ف 
عن ع�دد محاربيه تدق ناق�وس الخطر 

لجميع هذه الجهات.
يف الواقع، كش�ف السيد حسن نرص الله 
مؤخرًا عن عدد مقاتيل املقاومة يف لبنان 

ه�و رس�الة رادع�ة لألح�زاب الداخلية 
اللبنانية مفادها أن يتخلو عن خططهم 
لش�ن حرب أهلية تهدف إىل إرشاك حزب 
الله يف الشؤون الداخلية اللبنانية لصالح 
إرسائي�ل. وعلي�ه، وم�ع ع�دد املقاتلني 
املوجودي�ن تح�ت ت�رصف ح�زب الله، 
يمكن�ه نظرًي�ا وعس�كرًيا أن ينترص يف 
أي معرك�ة يف أي مكان يف لبنان وضد أي 
طرف، كبري أو صغري، أي أن هذه املعارك 
ليس�ت أصعب من املع�ارك التي خاضها 

حزب الله ضد اإلرهاب التكفريي. طبعا، 
ح�زب الل�ه بالتأكي�د ال يري�د الحرب يف 
لبن�ان وال يس�عى إليه�ا، وس�عى دائما 
للدف�اع عن س�ام لبن�ان واس�تقراره، 
وحتى ل�و أراد األع�داء الدخ�ول يف مثل 
هذه الح�رب، س�يتحملون عواقب هذه 
مغامرة داخل لبنان وس�يقعون الرضر 
بأنفس�هم. وقد يؤدي ذلك أيًضا إىل إنهاء 
الحي�اة السياس�ية لألح�زاب الداخلي�ة 
اللبناني�ة الت�ي توق�ع بلده�ا يف الفتنة 

بالتعاون مع العدو.
الحالة الرابعة أن رس�الة الس�يد حسن 
نرصالل�ه هذه لم تك�ن موجهة فقط إىل 
»الق�وات اللبنانية« بل للجانب األمريكي 
واإلرسائي�يل. وه�ذا يعن�ي أن�ه إذا كان 
املح�ور األمريك�ي الصهيون�ي يخط�ط 
للتحض�ري لهج�وم واعتداء ع�ىل لبنان، 
فإن رسالة الس�يد حسن نرص الله هذه 
تظهر أن حزب الله قادر عىل القتال عىل 
جبه�ات عدة يف وق�ت واح�د، ومعالجة 
ش�ؤون لبن�ان الداخلي�ة دون املس�اس 

باسراتيجية املقاومة ضد إرسائيل.
لع�ّل تل أبي�ب وواش�نطن تعتق�دان أن 
الوض�ع الداخيل للبنان ب�ات جاهزاً اآلن 
لح�رب أهلية ثم ع�دوان أجنبي ش�امل 
علي�ه، ه�ذا يف وق�ت يضعف في�ه حزب 
الله نفس�يا وعس�كريا ويعترب يف اإلعام 
جماع�ة غ�ري رشعي�ة ومعزول�ة داخل 
لبن�ان. لكن رس�الة األم�ني العام لحزب 
الله كانت بمثابة تحذير للواليات املتحدة 
وإرسائيل م�ن أن املقاوم�ة لديها خطة 
جي�دة التخطي�ط للدف�اع ع�ن الباد يف 
جميع الظروف. موضوع قوى املقاومة 
يف لبنان هو موضوع ذكره الس�يد حسن 
ن�رص الل�ه يف آب امل�ايض. إال أن الع�دد 
الدقي�ق له�ذه الق�وات لم يذك�ر، ولكن 
يف خطاب�ه األخ�ري، ل�م يتح�دث األم�ني 
الع�ام لحزب الله ع�ن كل قوى املقاومة 
وعدده�ا، والرق�م املذك�ور ل�م يش�مل 
املقاتل�ني غ�ري اللبنانيني، ل�ذا عدد قوى 

املقاومة أعىل من ذلك بكثري.
كان الكش�ف األخري عن الس�يد حس�ن 
نرص الله بمثابة رس�الة ردع تم إرسالها 
إىل األعداء الخارجيني أكثر من إرسالها إىل 
األعداء املحليني. خاصة الواليات املتحدة 
والكيان الصهيوني. يظهر خطاب السيد 
حس�ن نرص الله وش�خصيته أن كشفه 
ع�ن عدد ق�وى املقاوم�ة لم يك�ن قراًرا 
عاطفًيا بل نية متعمدة عىل شكل رسالة 
تحذير. مع هذا التحذير، ربما يجب عىل 
األمريكي�ني أن يفكروا جيًدا يف خياراتهم 
يف لبنان، وهم أفضل طرف لفك ش�فرات 
هذه الرسالة. كما تدرك إرسائيل ومراكز 
الفكر التابعة لها أنها بحاجة إىل تحديث 

معلوماتها عن حزب الله وقدراته.
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ما هي رسالة التحذير التي وجهها السيد نصر اهلل لقوى الشر ؟

المراقب العراقي/ متابعة...
ن�رشت صحيف�ة »نيوي�ورك تايم�ز« األمريكي�ة 
تقري�را ملراس�لها يف ب�ريوت، بن هوب�ارد، تحدث 
في�ه عن اكتش�اف تع�رض هاتفه لاخ�راق من 
قبل الس�عودية، بواس�طة تطبيق »بيغاس�وس« 

اإلرسائييل.
ع�ىل  املنضوي�ة  األخط�ار  هوب�ارد  واس�تعرض 
برمجي�ات التجس�س املتط�ورة، الت�ي ع�ادة ما 
تس�تخدمها األنظم�ة القمعي�ة ض�د خصومها، 
وتجع�ل الصحفيني، تحديدا، عرض�ة لانتهاك، يف 

سبيل الكشف عن مصادرهم الخاصة
وب�ات الناش�طون وذووه�م، وكل م�ن يمكن أن 
تك�ون لدي�ه معلومة عنه�م، عرض�ة للخطر، يف 

إط�ار عملي�ة جم�ع املعلوم�ات الت�ي تنتهجه�ا 
أجهزة اس�تخبارات الدول، والت�ي عادة ما تتذرع 

ب�«مكافحة اإلرهاب«، لتربير تلك املمارسات.
ويف املكس�يك اخرقت الحكومة الهواتف الخلوية 
للصحفيني والنش�طاء، بينما اخرقت السعودية 
هوات�ف املعارض�ني يف الداخ�ل ويف الخ�ارج ع�ىل 
حد س�واء، ونجم ع�ن ذلك س�جن البعض منهم. 
واخ�رق حاك�م دب�ي هات�ف زوجت�ه الس�ابقة 

وهواتف محاميها. 
ويق�ول الصحفي: »لذلك، ربم�ا ما كان يجب عيل 
أن أنده�ش عندما علمت مؤخ�راً أن هاتفي أيضاً 
قد تع�رض لاخراق. وم�ع ذل�ك كان وقع الخرب 

مزعجا«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت مصادر خاّص�ة يف البحرين ب�أّن مبنى 21 يف 
سجن جّو تعرّض يوم السبت 23 ترشين األّول 2021 
لحمل�ة تفتيش صارمة من الس�اعة 6 صباًحا طالت 

لساعات، وأّدت إىل تأخري وجبة الغداء.
وأوضح�ت املص�ادر أّن التفتي�ش اس�تهدف جمي�ع 
العنابر، م�ع تهديد ووعي�د من املرتزقة املس�ؤولني، 
الذي�ن بعث�روا أغ�راض املعتقل�ني، وص�ادروا ادوية 

املرىض منهم من دون مربّر.
وذك�رت الحقوقّي�ة إبتس�ام الصائغ م�ن جهتها أّن 
مبنى 20 تعرّض أيًضا للتفتيش حيث صادر املرتزقة 
األدوات الش�خصّية للمعتقلني، وم�ن بينها: األغطية 

والوس�ائد وأدوات النظاف�ة التي اش�روها بأموالهم 
الخاّصة. 

إىل ذل�ك يتواص�ل حرم�ان العدي�د م�ن املعتقلني من 
االتص�ال كعقاب له�م، حي�ث حّملت وال�دة املعتقل 
الس�يايس »عب�د العزيز عبد الرضا« إدارة س�جن جو 
املس�ؤولية عن أي أمر يصيبه، وذلك بس�بب انقطاع 
أخب�اره منذ نحو أس�بوعني، إذ كان آخر اتصال له يف 
10 أكتوب�ر، ترشي�ن األّول 2021، موضحة أّنه قىض 
11 عاًما بني مباني التحقيق، وتعرّض ألنماط قاسية 
من التعذيب وس�وء املعاملة والظروف غري القانونّية 
للتوقي�ع ع�ىل تهم انتزع�ت باإلكراه، وعان�ى ظروًفا 

أقىس بعد إصدار الحكم الجائر عليه.

المراقب العراقي/ متابعة...
ذك�رت صحيف�ة “الغاردي�ان” يف تقري�ر لها، أن 
ليبيا تس�ري نحو انتخابات رئيسية تحمل مخاطر 

كثرية.
وقال باتريك وينتور، محرر الشؤون الدبلوماسية 
يف الصحيف�ة، إن الخط�وة تأت�ي بعدم�ا أعلن�ت 
املفوضية الوطنية العليا لانتخابات أنها س�تفتح 
ب�اب الرش�يح لانتخاب�ات الرئاس�ية يف ترشين 

الثاني وتوزيع بطاقات التصويت هذا األسبوع.
ووس�ط معارضة ش�ديدة لعقد االنتخاب�ات، أكد 
رئيس املفوضية أنها ستعقد عىل مرحلتني، حيث 
س�تتبعها الجولة الثانية من االتخابات الرئاس�ية 
والربملانية. وقال إن كل مرشح رئايس يحتاج إىل 5 
آالف ترش�يح، وهذه هي املرة األوىل سيحكم الباد 

رئيس.
وج�اء إعان رئي�س املفوضية العلي�ا لانتخابات 
عماد الس�ايح، من أجل دفع الزخ�م لانتخابات، 
الجولت�ني  م�ن  ألي  موع�دا  يح�دد  ل�م  ولكن�ه 
االنتخابيت�ني، واع�رف أن التفاصيل األساس�ية 
ح�ول كيفية عمل الدس�تور واالنتخاب�ات ال تزال 
قي�د الدراس�ة. وقال�ت الصحيفة إن هن�اك عددا 
من الاعبني يف السياس�ة الليبية يحاولون إفس�اد 
العملية االنتخابية، إما ألنهم يمارس�ون السلطة 
يف الحكوم�ة املؤقت�ة الحالي�ة أو ألنه�م خائفون 

وبصدق من أث�ر االنتخابات عىل الب�اد، وأنها قد 
تؤدي لتقسيمها، خاصة أن كل األطراف املتنازعة 
تعتمد عىل املرتزقة وتعيش حالة هش�ة من وقف 
إط�اق الن�ار، وربم�ا ق�ادت العملي�ة اإلنتخابية 
ملوج�ة من العن�ف الذين لن يغم�ر ليبيا ولكن كل 

املنطقة.

نيويورك تايمز: بيغاسوس جعلنا جميعًا عرضة للخطر

الغارديان: ليبيا ماضية في تنظيم انتخاباتها 
الرئاسية رغم المخاطر

أخبار من الصحف والمجالت
المراقب العراقي/ متابعة...

أكد رئيس هيأة االركان االيرانية اللواء محمد 
باق�ري ان�ه رغ�م كل ضغوطات االس�تكبار 
العاملي أصبحت الجمهورية اإلسامية أقوى 
يوما بعد يوم بعد مرور اكثر من اربعة عقود.

وافتت�ح يوم أمس االثنني معرض كوثر حول 
»دور القائد العام للقوات املسلحة يف التحول 
وجبه�ة  واألم�ن  الدف�اع  وإدارة  واالرتق�اء 
املقاومة اإلس�امية« بحضور الل�واء محمد 
باقري رئيس األركان العامة للقوات املسلحة 
وجمعا من كبار القادة العس�كريني بجامعة 

الدفاع الوطني العليا.
وقال اللواء باقري عىل هامش مراسم افتتاح 
املع�رض: هذا ليس س�وى جزء م�ن الجهود 
الت�ي يمك�ن تقديمه�ا وه�ي ثم�رة جه�ود 

الباحثني والدارسني يف هذا املجال.
للق�وات  العام�ة  األركان  رئي�س  واض�اف 

املسلحة: نش�كر الله أننا نعيش يف عرص هو 
ثمرة جهود علماء اإلس�ام ودماء الش�هداء 

وتضحيات الشعب اإليراني.

واوض�ح ان الجمهورية اإلس�امية االيرانية 
بات�ت انموذج�ا للحك�م يف بل�د إس�امي يف 

السنوات ال� 43 املاضية.

وأش�ار إىل أن�ه ألول م�رة يف تاري�خ الث�ورة 
اإلسامية، بعد 10 سنوات من حكم الرسول 
الكري�م )صىل الل�ه علي�ه وآله( حك�م أمري 
املؤمن�ني االم�ام ع�يل )علي�ه الس�ام( الذي 
اس�تمر 5 س�نوات، كانت هن�اك فرصة لكي 
تظه�ر ايران بع�ض أحكام اإلس�ام األصيل 
لش�عوب العال�م، مضيف�ا: يف ه�ذه العق�ود 
األربع�ة، تم بذل كل الجه�ود لتطبيق أحكام 

اإلسام والقوانني الدينية.
واردف باق�ري قائ�ا: م�ا يق�رب م�ن 43 
عاًما م�رت عىل الثورة اإلس�امية ورغم كل 
الضغ�وط التي مارس�ها االس�تكبار العاملي 
ع�ىل بادنا خ�ال ه�ذه الس�نوات، أصبحت 
الجمهورية االس�امية بحمد الله أقوى يوًما 
بع�د ي�وم ، وتم ب�ذل الجهود لحل املش�اكل، 
والي�وم نح�ن أقوى بكث�ري مما كن�ا عليه يف 

املايض.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد رئيس مجلس الس�يادة االنتقايل يف 
الس�ودان، عبد الفتاح الربهان، »ميض 
التح�ول  الق�وات املس�لحة يف إكم�ال 
الديمقراطي، حتى تسليم قيادة الدولة 

لحكومة مدنية منتخبة«.
وأعلن عبد الفتاح الربهان خال مؤتمر 
صحف�ي، ع�ن حل مجل�س الس�يادة 
وإع�ان  ال�وزراء  ومجل�س  االنتق�ايل 
حالة الطوارئ يف الب�اد، وإقالة حكام 
الوالي�ات، الفتا إىل أن مديري العموم يف 
الوزارات والواليات س�يتولون تس�يري 
األعم�ال. وأك�د الربه�ان أن »حكومة 
مستقلة ستحكم السودان حتى موعد 
االنتخابات«، موضح�ا أن »االنتخابات 
وأش�ار   .»2023 يولي�و  يف   س�تجري 
املتوازن�ة  »الحكوم�ة  أن  إىل  الربه�ان 
تحولت إىل رصاع بني أطراف االنتقال«، 
مؤك�دا أن »ال�رصاع يهدد أمن وس�ام 
الس�ودان«. وأض�اف: »س�نخلق بيئة 
مناسبة لألحزاب السياسية وصوال إىل 
االنتخاب�ات«، مش�ريا إىل »تعليق عمل 

لجنة ملكافحة الفساد«.
الس�يادة  مجل�س  رئي�س  وش�دد 

الس�وداني ع�ىل أن�ه »ملت�زم باتفاق 
الس�ام املربم مع الفصائل املتمردة يف 
جوبا«.وأوض�ح عب�د الفت�اح الربهان 
أنه »س�يتم تش�كيل برملان ث�وري من 
الش�باب«، مضيفا: »ال حزب وال كيان 
سيفرض إرادته عىل السودان«. ولفت 
إىل أن�ه »ثم�ة حاجة للجي�ش لحماية 
أم�ن وس�امة الب�اد وفق�ا مل�ا ينص 
علي�ه اإلع�ان الدس�توري«، مؤكدا أن 
»الخاف�ات ب�ني الساس�ة والطم�وح 

والتحريض أجربهم عىل التحرك«.

اللواء باقري: إيران باتت أقوى رغم كل ضغوطات العدو

البرهان يعلن حل مجلسي 
السيادة والوزراء وإعالن حالة 

الطوارئ في السودان

النظام البحريني يصادر أدوية المعتقلين 
السياسّيين المرضى

المراقب العراقي/ متابعة...
رصح ذبي�ح الل�ه مجاه�د، املتح�دث باس�م 
حرك�ة »طالبان« ونائب وزير الثقافة واإلعام 
انهي�ار  ب�أن  املؤقت�ة،  األفغاني�ة  للحكوم�ة 
الحكوم�ة الس�ابقة ل�م يتوافق م�ع مصالح 
الش�عب وألحق رضرا بالباد. ويف حديث لقناة 
»طلوع نيوز« أوضح مجاه�د نظرته لانهيار 

الرسيع الذي ش�هده النظام الس�ابق: »أعتقد 
أنه أرض بأفغانس�تان، ألنه لو تمكنا من وقف 
الحرب وإطاق مفاوضات بناءة، لكان الوضع 
يختلف نحو األفضل عم�ا هو عليه اآلن.. كان 
يمك�ن تفادي انهيار املؤسس�ات وفرار الناس 
م�ن الب�اد«. ول�م يس�تبعد املتح�دث حدوث 
تعديات طفيفة يف تشكيلة الحكومة األفغانية 

الحالي�ة، لكن�ه رفض االنتق�ادات التي تبديها 
دول أخرى بس�بب وجود بعض الشخصيات يف 

املناصب الوزارية.
كم�ا أدان مجاهد الوالي�ات املتح�دة إليقافها 
املساعدات املالية ألفغانستان، وكذلك لدعواتها 
بحكوم�ة  االع�راف  لع�دم  األخ�رى  ال�دول 

»طالبان« املؤقتة.

»طالبان«: لم نرغب في انهيار الحكومة السابقة بهذا الشكل



االنسداد السيايس

ال ري�ب أن الوض�ع الس�يايس يف العراق يعان�ي من تعثر يف 
مش�يه ، وه�ذا التعثر والعرج بس�بب قلة الط�رق املعبدة ، 
حيث إن كل االحزاب السياس�ية لديه�ا برنامج خاص بها 
مم�ا يجعل املب�دأ الذي تعم�ل عليه يتعارض م�ع مصالح 
االح�زاب االخرى ومن هنا يقع التعارض وال س�بيل اىل حل 

هذا التعارض عىل أساس قاعدة الجمع العرايف .
وال ريب انه لو كان االساس الذي تعمل عىل اساسه االحزاب 
السياسية هو مصلحة الدولة العراقية ملا كان هذا االنسداد 
وانما تكون خرائط العمل كلها تؤدي اىل االهداف املنش�ودة 

ومصال�ح العباد والبالد هي قبلة العاملني يف ادارة الدول�ة .
ه�ذه املنهجي�ة يف عمل االحزاب و الس�عي م�ن اجل ازاحة 
الخص�وم باي ش�كل من االش�كال حت�ى  ل�و تحالف  مع 
الش�يطان من اجل الوصول اىل الس�لطة فتح االبواب امام 
االعداء للس�يطرة عىل القرار الس�يايس العراق�ي والتدخل 
يف ش�ؤونه الداخلي�ة والخارجي�ة والس�يطرة ع�ىل ثرواته 

النفطية .
والري�ب ان تزوي�ر االنتخابات العراقية وه�ي اخر تحديث 
لالزمات العراقية التي يتم تحميلها عىل الس�احة العراقية 
بع�د ان فش�لت االزم�ات الس�ابقة مث�ل داع�ش وترشين 
ومسلس�ل الس�يارات املفخخ�ة والقتل ع�ىل الهوية وكلها 

صناعة امريكية .
ثم تأت�ي اخر العمال الفنية لالدارة االمريكية التي تس�عى 
للعمل عىل ابع�اد بعض االحزاب السياس�ية وبالخصوص 
االح�زاب االس�المية من خ�الل التالعب باالرق�ام واالوزان 

االنتخابية .
حت�ى تنفرد بما يبقى منها وحي�دا فريدا وكما  يقال أكلُت 
يوم أكل الثور االسود بعد ان تخىل  عنه اخوه الثور االبيض.

حسين الكناني
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بقلم/منذر سليمان
عززت الحملة األخرية وجهة نظر فريق »س�باق التس�لح 
النووي« األمريكي، الداعي إىل تحديث الرتس�انة النووية يف 
سياق سعي اإلدارة ل� »االستدارة نحو الصني«، مع اإلقرار 
ب�أن التجرب�ة الصينية »فاجأت املؤّسس�ة االس�تخبارية 
األمريكي�ة«، واتض�ح عىل الف�ور أيضاً إخف�اق تقديراتها 
املتعددة ملخزون الصني وخططها ومديات تقدمها العلمي.
للبنتاغ�ون برنامج »الرضب�ة العاملية الرسيعة« لتس�ديد 
الرضب�ة األوىل للخص�وم )االتحاد الس�وفياتي الس�ابق( 
قب�ل أن يتمكن أحده�م من الرد باملثل، من�ذ بداية األلفية 
الجديدة، وتندرج تحته املساعي الحثيثة ورصد امليزانيات 
الثابتة لتطوير أس�لحة هجومية أرسع م�ن الصوت، وتم 
تنفي�ذ 3 تج�ارب حّية »ناجح�ة )الختب�ار( تقنيات فرط 
صوتي�ة، وق�درات ونظم نموذجية« )مس�ؤول عس�كري 
لوكالة »رويرتز« لألنباء، ال��21 من ترشين األول/أكتوبر 

.)2021
أقّر البنتاغون بفشل تجربته األحدث عىل تقنية أرسع من 
الصوت، يف ال�21 م�ن ترشين األول/أكتوبر الحايل، نتيجة 
إخفاق »املح�رك الصاروخي املع�ّزز«، بالتزامن مع نجاح 
التجربة الصينية يف تقنية رديفة. وأوضح املتحدث باس�م 
البنتاغون، تيموثي غورمان، أن »إنتاج أس�لحة أرسع من 
الص�وت ال يزال ع�ىل رأس األولوي�ات، ووزارة الدفاع تثق 
بمنظومته�ا لنرش ق�درات هجومية أرسع م�ن الصوت يف 

بداية العقد الحايل«.
أث�ارت التجرب�ة الصيني�ة األخرية مش�اعر اإلحب�اط لدى 
»قادة االس�تخبارات والدفاع الذين حّذروا من أن )التجربة 
الناجح�ة( ش�ّكلت قفزة تقني�ة مهمة قد ته�ّدد الواليات 
املتح�دة بطرق عدي�دة«. وأضاف مس�ؤول رفيع يف اإلدارة 
األمريكي�ة للصحافيني أنه »لم يط�رأ أّي تغيري عىل املوقف 
)الرس�مي( من انتش�ار األس�لحة، لكن الدراس�ة ستأخذ 
بع�ني االعتب�ار األوض�اع األمني�ة الراهنة« عىل املس�توى 
ال�دويل. )ش�بكة »يس أن أن«، ال��22 من ترشي�ن األول/

أكتوبر 2021(.
إدارة الرئيس بايدن عىل وش�ك إعالن انتهائها من دراس�ة 
»مراجع�ة املوقف النووي«، التي س�تحدد بموجبها حجم 
اإلنفاق وطبيعة األسلحة التي يطلبها القادة العسكريون، 
وكذلك مدى اس�تمرار التزام واش�نطن بمبدأ »عدم توجيه 

الرضبة النووية األوىل«. 
يف السياق عينه، أبلغ »قادة األجهزة االستخبارية« أعضاء 
لجنة القوات املسلحة يف مجلس الشيوخ، يف جلسة خاصة، 
أن تجرب�ة بكني »ش�ّكلت تط�وراً مهماً يف ق�درات الصني 
إلط�الق رضبة اس�رتاتيجية أوىل ض�د الوالي�ات املتحدة«. 
وعلّ�ق أح�د أعض�اء لجن�ة القوات املس�لحة ع�ن الحزب 
الجمه�وري ب�أن أقران�ه يف الكونغرس يطلب�ون من إدارة 
البي�ت األبيض »تقديم تفس�ري آليات االستش�عار والدفاع 

ضد الصواريخ األرسع من الصوت«.
وأض�اف أن التجربة الصينية »تش�ري إىل حاجتنا لرضورة 
تحدي�ث برامجن�ا بص�ورة رسيع�ة«، لرتمي�م الرتس�انة 
النووي�ة األمريكي�ة ع�ىل ضوء »تس�ابق روس�يا والصني 
بأق�ى الرسعة« )ش�بكة »يس أن أن«، ال�22 من ترشين 

األول/أكتوبر الحايل(.
املفوّض األمريكي لش�ؤون نزع األسلحة والسفري األسبق 

ل�دى بريطانيا، روبرت وود، أعرب عن قلق بالده من نجاح 
الص�ني يف »إطالق مركبة أرسع من الص�وت، ألن الواليات 

املتحدة تفتقد سالحاً دفاعياً فّعاالً ضدها«.
اإلنفاق العس�كري األمريكي، ال�ذي يقّدر بنحو 740 مليار 
دوالر، يفوق ميزانيات الصني العسكرية بنحو 3 أضعاف، 
وهو يع�ادل 3.74% من الناتج األمريك�ي اإلجمايل، مقابل 
1.75% م�ن النات�ج اإلجم�ايل للص�ني، بحس�ب »معه�د 

ستوكهولم الدويل ألبحاث السالم«.
خبري األس�لحة النووية األمريكي املرموق، جيفري لويس، 
حّذر صّناع القرار من اإلفراط يف التش�اؤم وتعزيز س�باق 
التس�لح، قائالً »نصيحتي اليوم هي التحيل بعدم املبالغة، 
فلدى الصني نحو 100 سالح نووي باستطاعتها استهداف 
األرايض األمريكية، وأستطيع التأقلم مع تلك الحقيقة. إنه 

الردع النووي«.
وكما علّق املفوّض األمريكي لشؤون نزع األسلحة، روبرت 

وود،  قائ�اًل: »ال ن�دري كي�ف لن�ا الدف�اع ض�د ذاك النوع 
من التقنية« األرسع من الصوت. فالرتس�انة العس�كرية 
األمريكي�ة راهن�ًا ال تمتل�ك الق�درة ع�ىل اع�رتاض تل�ك 
الصواريخ وتدمريها، وال تزال األبحاث العس�كرية منكّبة 
ع�ىل التغلب عىل الرسع�ة الفائقة للصواريخ الباليس�تية 

ووجهتها.
اإلمكاني�ات املتواف�رة حالي�اً تتضم�ن منظوم�ة الدف�اع 
الجوي ضد الصواريخ الباليس�تية، من ط�راز »إيجيس – 
Aegis«، يف س�الح البحري�ة، لكنها غ�ري مصّممة إلصابة 
»منظوم�ة القصف املداري الجزئي – FOBS«، وتتس�ارع 
الجهود لتطوي�ر »برامج إيجيس، وق�درات أجهزة الرادار 
والصواريخ الباليس�تية العرتاض تقني�ة مركبات االنزالق 

من الفضاء«.
الخيار التقني اآلخر لس�الح البحرية األمريكية هو تسليح 
صواريخ�ه بأس�لحة تطلق إش�عاعات نووية، بس�يل من 

النيوترون�ات العالي�ة الطاق�ة، والت�ي من ش�أنها إحداث 
أرضار يف نظم توجيهات الصواريخ املعادية، عرب منظومة 

»سربينت املضادة للصواريخ الباليستية«.
للعقالء والخرباء األمريكيني رأي مختلف بعيداً عن التهويل 
بس�باق التسلح. رئيس س�الح الجو األمريكي برتبة وزير، 
واالختص�ايص يف عل�م الصواري�خ، فرانك كين�دال، أحبط 
توقع�ات معس�كر الحرب م�ن التجرب�ة الصيني�ة بقوله 
إن لج�وء الص�ني إىل تجرب�ة مركب�ة أرسع م�ن الص�وت 
والعودة من املسار بس�الم وّفر عليها استخدام الصواريخ 
الباليستية العابرة للقارات، »وهي إحدى الطرائق لتفادي 

النظم الدفاعية والتحذير من الصواريخ«.
البع�ض اآلخ�ر م�ن الخ�رباء األمريكيني أوض�ح أن نجاح 
التجرب�ة الصيني�ة »لن يغ�رّي الت�وازن االس�رتاتيجي مع 
الصني، نظراً إىل أن نظم الدفاع ضد الصواريخ الباليس�تية 
جرى تصميمها لهزم هجمات صغرية من دول مثل كوريا 
الشمالية وربما إيران، وليس لردع روسيا والصني« )نرشة 

»ذا هيل«، ال�22 من ترشين األول/أكتوبر 2021(.
ما يقلق األوس�اط األمريكية حقيقة، إىل جانب مزاحمتها 
تقني�اً، هو خش�يتها م�ن عدم الق�درة عىل إم�داد قواتها 
العاملة يف املياه اآلسيوية، يف حال نشوب حرب من الصني. 
احتماالت املواجهة العسكرية بني واشنطن وبكني أضحت 
م�ادة متداول�ة، والتحذير من أخطاره�ا يتعاظم، حتى يف 
ظل تأكيد الرئيس جو بايدن أن بالده »س�تدافع عس�كرياً 

عن تايوان«، قبل بضعة أيام.
البيان�ات  تش�ري  األمريكي�ة،  اإلخفاق�ات  ع�ىل  للدالل�ة 
والدراس�ات املختص�ة إىل االضط�راب الج�اري يف آلي�ات 
اإلمداد، وخصوصاً أن »أزمة الش�حن البحري الراهنة لهي 
خري دليل عىل تقصري األسطول التجاري األمريكي وعجزه 
عن تلبي�ة االحتياج�ات االس�رتاتيجية األمريكية« )نرشة 
»ديفينس نيوز«، ال�21 من ترشين األول/أكتوبر الحايل(.

يجزم القادة العس�كريون بأن األسلحة األمريكية املنترشة 
يف املي�اه اآلس�يوية تكف�ي ملواجهة الصني، »لك�ن يف حال 
امت�دت األزم�ة إىل أبع�د م�ن بض�ع س�اعات لع�دة أيام، 
فالق�وات األمريكي�ة س�تحتاج إىل الت�زود واإلم�داد، مرة 
أخ�رى، بموارد رضورية ملرسح قتال بني الدول العظمى«. 
بعبارة أخرى، اإلمداد عرب الس�فن التجارية املشار إليها يف 

حالتها القارصة الراهنة.

أميركا قلقة من تفّوق خصومها في الصواريخ األسرع من الصوت
ال تكاد التغطية األميركية اليومية للصين وروسيا تتراجع بحسب األولويات والمستجدات، حتى يتجّدد زخمها وبوتيرة عدائية تشّد عُضد 

مفاصل القوى والتيارات النافذة في صناعة القرار. الهجمة الحالية، الممّيزة بشراستها، استندت إلى تقرير منسوب لصحيفة »فاينانشال تايمز« 
البريطانية، في الـ71 من تشرين األول/أكتوبر 1202، زعم أن االستخبارات الغربية رصدت إطالق الصين »سّرًا« لصاروخ/مقذوف أسرع من 

الصوت، دار مرتين حول كوكب األرض في مدار منخفض وهو قادر على حمل رأس نووي.

»داعش« وانتكاساته الكبرى في العراق
بقلم/عادل الجبوري

خ�الل أقل من أس�بوعني فقط، تع�رض تنظيم 
»داع�ش« اإلرهابي يف الع�راق لرضبات قاصمة 
له�ا  س�يكون  ربم�ا  كب�ري،  ح�د  إىل  ومؤث�رة 
انعكاس�ات س�لبية كبرية عليه يف هذه املرحلة 
أو املراح�ل الالحق�ة، ارتباطاً بس�بب جوهري 
وأس�ايّس يكمن يف البعد النوعي لتلك الرضبات؛ 
فف�ي الح�ادي عرش من ش�هر ترشي�ن األول/
أكتوب�ر الج�اري، أعل�ن الع�راق إلق�اء القبض 
عىل س�امي جاس�م الجبوري املكنى أبو آسيا، 
املس�ؤول امل�ايل ونائ�ب زعيم تنظي�م »داعش« 
املقتول أبو بكر البغدادي، والذراع اليمنى لزعيم 

التنظيم الحايل أبو إبراهيم القرييش.
وبع�د أس�بوع واح�د، ت�مَّ اإلعالن ع�ن اعتقال 
القي�ادي اآلخ�ر يف تنظي�م »داع�ش«، غ�زوان 
الزوبع�ي، ال�ذي يع�د العق�ل املدب�ر للكثري من 
العمليات اإلرهابية الت�ي وقعت يف بغداد ومدن 
عراقي�ة أخرى خ�الل األع�وام املنرصمة، وكان 
آخرها وأكثرها دموية تفجري مجمعات تجارية 
مكتظ�ة باملتبضعني وامل�ارة يف منطقة الكرادة 
الرشقية وس�ط بغ�داد يف مطلع ش�هر تموز/
يولي�و 2016، والذي راح ضحيته أكثر من 300 

شخص.
هات�ان العمليتان اللتان أس�فرتا ع�ن الوصول 
إىل اثن�ني من أكرب وأخطر القيادات الداعش�ية، 
نّفذتا خارج حدود العراق، مثلما أكدت مصادر 
أمني�ة وعس�كرية رس�مية عراقي�ة، من خالل 
جهد وتعاون وتنسيق دام عدة شهور بني جهاز 
املخابرات العراقي وجهاز االستخبارات الرتكي.
وبهذا الخصوص، أش�ار الناطق الرسمي باسم 

الل�واء تحس�ني  العملي�ات املش�رتكة،  قي�ادة 
الخفاج�ي، إىل »أن القوات األمنية بدأت تكتيكاً 
جديداً للقبض عىل إرهابيي داعش، إذ إّن جهاز 
املخابرات الوطني قام بعملية نوعية اس�تطاع 
من خاللها استدراج نائب أبو بكر البغدادي من 
دولة أخرى وإلقاء القبض عليه داخل العراق«.
يف الوق�ت ذاته، تحدثت مص�ادر خاصة لبعض 
وس�ائل اإلعالم عن »أن االس�تخبارات الرتكية 
تعاون�ت مع ق�وات األم�ن العراقي�ة يف عملية 
إلقاء القبض عىل سامي جاسم الجبوري، الذي 
كان مختبئاً يف منطقة ش�مال غربي س�وريا«. 
واليشء نفس�ه تقريب�اً مع القي�ادي الداعيش، 
غ�زوان الزوبعي، ال�ذي نقلت أوس�اط مطلعة 
معلومات عن اعتقاله يف دولة مجاورة للعراق، 

ثم نقله جواً إىل بغداد.

ق�د ينظر البع�ض إىل مث�ل تل�ك العمليات عىل 
أّنها تش�كل استمراراً لجهود مالحقة تشكيالت 
تنظي�م »داع�ش« وقيادات�ه وقواع�ده من قبل 
القوات العس�كرية واألجه�زة األمنية العراقية، 
وهذا صحيح ج�داً، بيد أن هناك ما هو مختلف 
عما يعلن عنه بني الفينة واألخرى من هجمات 
ورضبات بري�ة أو جوية عىل أوكار »داعش« يف 
مناطق ومدن مختلفة، واالختالف هنا يكمن يف 

جملة أمور، من بينها:
- أن العملي�ات األخ�رية كانت نوعي�ة، باعتبار 
أنها اس�تهدفت قيادات داعش�ية كبرية ومهمة 
يف هيكلي�ة التنظي�م، مثلت لبضع�ة أعوام أبرز 
مح�اور »داع�ش« ومح�ركات عمل�ه وتحركه 
وفاعليت�ه، ليس يف العراق فحس�ب، بل يف دول 

ومواقع أخرى أيضاً.

- اعتق�ال كلٍّ م�ن الجب�وري والزوبع�ي وعدم 
قتلهم�ا أم�ر ينط�وي ع�ىل أهمية اس�تثنائية، 
انطالق�ًا من أن االعتق�ال يمك�ن أن يوفر قدراً 
كب�رياً من املعلومات التي من ش�أنها أن توصل 
إىل قي�ادات ومثابات وخطوط داعش�ية عديدة، 
بجهد أقل ووق�ت أقرص، وبالتايل، قطع رشايني 
التخطيط العمليات�ي، والتمويل املايل، والرتابط 

التنظيمي لتنظيم »داعش«.
- ب�دالً م�ن أن تكون عمليات اس�تهداف هذين 
القياديني اإلرهابيني ذات طابع عسكري، فإنها 
كان�ت ذات طابع اس�تخباراتي بحت، ما يؤرش 
إىل تغ�ري يف جان�ب م�ن اس�رتاتيجية مواجه�ة 
»داع�ش«، وخصوص�اً بع�د أن بات�ت األدوات 
والوسائل العسكرية غري كافية وغري مجدية يف 
مواجهة شبكات التنظيم املتغلغلة تحت األرض 
ومالحقته�ا، عىل العكس تمام�ًا مما كان عليه 
الحال خ�الل مرحلة الحرب املبارشة منذ صيف 
الع�ام 2014 وحتى إعالن النرص الش�امل عىل 

»داعش« يف نهايات العام 2017.
- التنس�يق والتعاون االستخباراتي مع أطراف 
خارجي�ة قد يكون موجوداً وقائماً يف الس�ابق، 
ولك�ن يف العمليات األخ�رية، بدا أكث�ر وضوحاً 
وأكرب أثراً، وال س�ّيما يف ما يتعل�ق األمر بجهاز 
االس�تخبارات الرتك�ي، ألن مث�ل ذل�ك التعاون 
والتنس�يق ل�م يك�ن ليت�م م�ن دون أن يك�ون 
هن�اك ق�رار س�يايس ع�ايل املس�توى، وهو ما 
يعك�س نوع�اً من التح�ول يف توجه�ات أنقرة، 
فض�اًل ع�ن مس�توى ذل�ك التوّج�ه، فاملعروف 
أّن التع�اون والتنس�يق االس�تخباراتي ملحاربة 
تنظي�م »داع�ش« اقترص أساس�اً ع�ىل كل من 

الع�راق وس�وريا وروس�يا وإيران، عرب إنش�اء 
مرك�ز عمليات�ي به�ذا الخص�وص يف منتصف 
ش�هر أيلول/س�بتمرب 2015، مركزه العاصمة 
العراقي�ة بغ�داد، وبق�ي الكثري من الش�بهات 
يح�وم حول دور س�لبي ترك�ي يف التعاطي مع 
ملف اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية يف املنطقة، 
وال س�يما م�ع مواقفه�ا م�ن مجم�ل األزم�ة 
الس�ورية، وتقديمها الدعم واإلسناد العسكري 
واملايل لجماعات إرهابية من أجل إسقاط نفوذ 

النظام السوري الحاكم أو إضعافه.
ولعّل التعاون والتنسيق االستخباراتي بني بغداد 
وأنقرة لتعّقب قيادات »داعش« كانا مرشوطني 
بتع�اون وتنس�يق مماثل بني الطرف�ني لتعّقب 
قي�ادات ح�زب العم�ال الكردس�تاني الرتك�ي 
املع�ارض )PKK( ومالحقته، وه�و ما تتحدث 
عنه أوساط ومصادر خاصة من كواليس بعض 
املؤسس�ات األمني�ة واالس�تخباراتية العراقية، 
وب�إرشاك مؤسس�ات وأجه�زة اس�تخباراتية 
تابعة لحكومة إقليم كردستان املحلية يف أربيل.
وم�ن غ�ري املس�تبعد أن يلق�ى الزعي�م الحايل 
للتنظيم أبو إبراهيم القرييش املنحدر من مدينة 
تلعفر غرب محافظة نينوى املصري نفس�ه، وال 
سيما مع تساقط كبار قادة التنظيم الواحد تلو 
اآلخ�ر، ومع ارتف�اع وترية التعاون والتنس�يق، 
وتبّدل األولويات السياس�ية االس�رتاتيجية عند 
أكث�ر من ط�رف إقليم�ي ودويل يف ضوء حقائق 
ومعطيات الواقع القائم، بدءاً من أفغانس�تان، 
آس�يا  جمهوري�ات  وبع�ض  بإي�ران  م�روراً 
الوسطى، ومن ثم سوريا والعراق ولبنان، حتى 

شمال أفريقيا واملغرب العربي.

بقلم/حمزة مصطفى 
تأت�ي االنتخاب�ات كل أرب�ع س�نوات يف ال�دول 
ذات األنظم�ة الديمقراطي�ة. والهدف هو تغيري 
بينم�ا  باقي�ة  ال�دول. فالدول�ة  الحكوم�ات ال 

الحكومات تتغري. 
يف كل انتخاب�ات هن�اك من يش�ارك وهناك من 
يقاط�ع. هذه هي الديمقراطية. لكن كم نس�بة 
املش�اركة وكم نس�بة املقاطعة؟ هذا هو سؤال 
الحكوم�ة ال س�ؤال الدول�ة. ل�كل دولة س�كان 
يح�ق ملن هو راش�د منه�م املش�اركة ويحق له 
عدم املش�اركة. من يفوز حتى بإفرتاض نس�بة 
املش�اركة 20% ه�و م�ن يش�كل الحكوم�ة’ يف 
الديمقراطي�ات للحكومة برنام�ج هدفه خدمة 

الدول�ة ب�ال اس�تثناء..  الن�اس يف  الن�اس. كل 
املشاركون واملقاطعون.    

ثمة فرق بني املعارضة وبني املقاطعة. املعارضة 
م�ن حصة األح�زاب التي تش�ارك لكن ال تحقق 
األغلبية’ أما املقاطعة فهو موقف س�لبي حيال 
الدول�ة من قب�ل املواطن الذي ل�ه حقوق وعليه 
واجب�ات. األح�زاب لديها برامج, الن�اس لديهم 
مطالب. األحزاب تدرس أمر  املشاركة من عدمه 
ألسباب سياس�ية. لألحزاب مؤيدون .لكن ليس 
كل الناس ينتم�ون اىل األحزاب. لكن لكل الناس 
حقوق وواجبات. الحقوق والواجبات من حصة 
الدول�ة ال الحكوم�ات’ الدول�ة ه�ي التي تس�ن 

الدستور وتطبق القوانني وتفرض الرضائب. 

الحكومات تعدل وفق ضوابط بدء من الدس�تور 
لك�ن باالقرتاعالع�ام، وق�د تزي�د الرضائ�ب أو 
تخفضه�ا’ نح�ن يف الع�راق النفرق ب�ني الدولة 
والحكومات. املواطن حني يشارك يف االنتخابات 
غالب�ا ماترتبط مش�اركته بتقوي�ة الجهة التي 
ينتم�ي اليه�ا حزب�ا أو حرك�ة أو مكون�ا. ليس 
بوس�ع أحد منع املواطن من املشاركة تحت أية 
يافط�ة. هذه ه�ي الديمقراطية حت�ى لو كانت 
م�ن أج�ل كارت أب�و الع�رشة أو بطاني�ة. لكن 
م�اذا عن الدولة؟  ق�د يأتيك الج�واب رادعا.. ال 
تتفلس�ف رج�اء. الدول�ة غ�ري والحكومة غري. 
لكن من يق�وي الدولة أو يضعفها؟ الحكومات. 
الحكوم�ات القوي�ة ترف�ع من مس�توى الدولة 

بني الدول، والحكوم�ات الضعيفة »تمرمطها«. 
الدولة عضو باألمم املتحدة. 

يف  وربم�ا  اليونس�كو’  يف  عض�وا  تك�ون  وق�د 
مجموع�ة العرشي�ن إذا كان براس�ها خ�ري. أو 
عض�و يف منظم�ة الطاق�ة الذري�ة او منظم�ة 
الفاو لألغذي�ة والزراعة الدولية. العضوية ثابتة 
للدولة بينما كل حكومة تأتي ترسل ممثل جديد 
أو تبق�ي ممث�ال قديما يف تل�ك العضويات حتى 

تنتهي مدته. 
الوزي�ر يتغ�ري كل  ارب�ع س�نوات ألن�ه يمث�ل 
الحكوم�ة بينما الس�فري ال يتغريأال بع�د انتهاء 
مدت�ه س�واء كان عض�وا يف نادي باري�س أو .. 

نادي العلوية.

ثنائية الدولة والحكومة
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تجري الي�وم الثالثاء، خم�س مواجهات يف 
ختام الجولة السادسة لدوري الكرة املمتاز 

ثالث منها يف الساعة الثالثة عرصا.
ويلتق�ي يف املب�اراة االوىل ع�ى ملعب زاخو 
فريق�ا نادي زاخ�و وضيفه ن�ادي النجف، 
فيم�ا يلتقي يف الثانية فريقا نفط ميس�ان 
وضيفه نادي س�امراء عى ملعب ميس�ان 

الدويل.
أما عى ملع�ب الفيحاء يف الب�رصة؛ يواجه 
فري�ق نف�ط الب�رصة ضيف�ه فري�ق نادي 
الديوانية، ففي الس�اعة الخامس�ة والربع  
يضي�ف ملع�ب فرانس�و حري�ري مب�اراة 
واح�دة تجمع فريقا اصح�اب االرض نادي 

اربيل وضيفه نادي الطلبة.
ويخت�م فريقا ن�ادي املين�اء وضيفه نادي 
القوة الجوية منافس�ات الجولة السادس�ة 
بلق�اء يضيف�ه ملعب الفيح�اء بالبرصة يف 

تمام الساعة السابعة والنصف مساًء.
يذكر أن منافسات الجولة السادسة لدوري 
الك�رة املمت�از تق�ام بحض�ور جماه�ري 
بنس�بة %30 بع�د ان وافقت خلي�ة االزمة 
ولجنة الصحة والس�المة بدخول الجمهور 
بالنس�بة املذك�ورة بع�د توق�ف الحض�ور 
الجماه�ري للمالع�ب منذ تف�ي جائحة 

كورونا للعراق وباقي دول العالم.
وكان فري�ق الرشطةحصد3 نق�اط مهمة 
بف�وزه عى مضيف�ه النف�ط )1-0(، امس 
االثن�ن، لحس�اب الجول�ة السادس�ة م�ن 

الدوري املمتاز.
وس�نحت أوىل ف�رص املب�اراة للنف�ط، عرب 
املهاج�م م�وىس عدنان الذي مرت رأس�يته 
فوق العارضة، فيم�ا رد قائم الرشطة كرة 

خطرة.
وأه�در الرشطة يف املقابل فرصة عن طريق 

الالعب محمد داود.
ويف الش�وط الثان�ي، تمك�ن الرشط�ة م�ن 
التس�جيل يف الدقيقة 55، برأسية للمحرتف 

عبد املجيد بو بكر من النيجر.
وحاول النفط العودة إىل املباراة، وزج مدربه 
بالالعب مروان حسن الذي حاول التسجيل 
برأس�ية، تصدى لها أحمد باس�ل، فيما رد 

حارس النفط محاولة ملحمد قاسم.
وأض�اع أحم�د عب�د املجي�د أخط�ر فرص 

النف�ط، عى بعد ياردات م�ن املرمى، حيث 
س�دد الكرة بج�وار القائم، لتنته�ي املباراة 

بفوز الرشطة بهدف دون رد.
وبذلك، قفز الرشطة للصدارة بشكل مؤقت، 
برصي�د 16 نقطة، بينم�ا تجمد النفط عند 

النقطة الخامسة، يف املركز العارش.
وحق�ق ن�وروز أول انتصارات�ه يف املوس�م 
الحايل، بفوزه عى القاس�م )3-2(، مس�اء 
امس االثنن يف ملعب الس�ليمانية، لحساب 
الجول�ة السادس�ة م�ن ال�دوري العراق�ي 

املمتاز.
وكان الش�وط األول ناري�ا وحافال باإلثارة، 
حي�ث تمك�ن الالع�ب الح�ارث حات�م من 
تس�جيل اله�دف األول لفري�ق القاس�م، يف 

الدقيقة 13.
لك�ن نوروز عاد رسيعا من ركلة جزاء، عرب 

الالعب اسو رستم يف الدقيقة 23.
وتقدم القاسم مجددا عن طريق ركلة حرة، 
يف الدقيق�ة 33، س�جلها الالع�ب مرت�ى 

كصاد.

وعاد اسو رستم ليعدل النتيجة )2-2(، قبل 
نهاية الشوط األول.

ويف الدقيقة 86 من املباراة، تمكن ديار عيل 
من إحراز هدف الفوز القاتل لصالح نوروز، 
لرفع الفريق رصيده إىل النقطة الرابعة، يف 
املركز الرابع عرش، بينما تجمد القاسم عند 

النقطة الثالثة، يف املركز السابع عرش.
ويف مب�اراة أخرى، حس�م التعادل الس�لبي 
مواجه�ة الك�رخ والصناع�ة، الت�ي ج�رت 
مساء امس عى ملعب الساحر أحمد رايض.

وح�اول الكرخ ع�رب العبه املخ�رم عماد 
محسن، لكن كرته علت العارضة.

وس�دد عمر عبد الرحمن كرة أخرى تصدى 
لها حارس الصناعة.

وحاول الضيف الصناعة من خالل محرتفه، 
جون كيكي، لكن حارس الكرخ تصدى له.

ورف�ع الصناع�ة رصي�ده بهذا التع�ادل إىل 
النقط�ة الثامن�ة، يف املركز التاس�ع، بينما 
رف�ع الكرخ رصي�ده إىل النقط�ة الثالثة، يف 

املركز السادس عرش.

يفتق�د الطلب�ة جه�ود 9 العب�ن مؤثري�ن م�ن 
صفوف�ه، قب�ل مواجه�ة أربي�ل، املق�ررة اليوم 
الثالث�اء ع�ى ستادفرانس�و حري�ري لحس�اب 

الجولة السادسة من الدوري املمتاز.
وق�ال م�درب الطلب�ة قحط�ان جث�ر »الفري�ق 

س�يفتقد خدم�ات العب�ن مؤثرين وه�م حمود 
مشعان وحمزة عدنان ومحمد موىس وعيل خليل 

ومحمد سعيد ويارس نعيم بسبب اإلصابات«.
وأض�اف: »كم�ا س�يفقد الفري�ق أيض�ا الثالثي 
زي�د تحس�ن ووكاع رمض�ان والحارس حس�ن 

أحمد اللتحاقه�م باملنتخب األوملبي الذي يخوض 
تصفيات القارة اآلسيوية.

وأش�ار: »الفري�ق س�يتأثر بش�كل كبر بس�بب 
الغياب�ات، لكنن�ا نراهن عى العبينا البدالء لس�د 

تلك الفراغات، ثقتنا كبرة بجميع الالعبن«.

وأتم قائال: »أربي�ل فريق جيد وصعب عى ملعبه 
لكنن�ا نطم�ح للخ�روج م�ن املب�اراة بالنق�اط 

الثالث«.
يش�ار إىل أن الطلبة يحتل املركز الخامس برصيد 

10 نقاط من الجوالت الخمس املاضية.

الطلبة يفتقد جهود تسعة العبين في مواجهة أربيل اليوم

الشرطة يقفز الى الصدارة مؤقتًا..

اليوم .. الميناء يضيف الجوية بختام 
الجولة السادسة من الدوري الممتاز

ضمت القائم�ة األولية للمنتخ�ب الوطني 4 العبن من 
املحرتف�ن يف أوروبا، تحضرا ملواجهتي س�وريا وكوريا 

الجنوبية ضمن تصفيات كأس العالم 2022.
وقال مصدر خ�اص إن الالعبن ال�4 ه�م: زيدان إقبال 
املح�رتف يف ردي�ف مانشس�رت يونايت�د، ومهن�د جعاز 
العب هاماربي الس�ويدي، وريبن سوالقا نجم بوريرام 
يونايتد التايالندي، وأمر العماري املحرتف يف هاملس�تاد 
السويدي. وجاءت دعوة هذا الرباعي، بناًء عى قناعات 

املدرب الهولن�دي للمنتخ�ب العراقي، ديك 
أدف�وكات. وس�يخوض أس�ود الرافدي�ن 

التصفي�ات  م�ن  الخامس�ة  الجول�ة 
ترشي�ن   11 ي�وم  س�وريا،  أم�ام 

مالق�اة  قب�ل  املقب�ل،  الثان�ي 
كوري�ا الجنوبي�ة يف الجول�ة 

م�ن   16 ي�وم  السادس�ة، 
نفس الشهر.

أدفوكات يستدعي أربعة محترفين جدد 

اتحاد الكرة : خمسة أندية بدون تراخيص 

األولمبي يهزم المالديف برباعية بالتصفيات االسيوية

يبدو أن هناك إلتباس كب�ر يف مفهوم إدارة األزمات الخارجية فيما 
يتعلّ�ق بمل�ف كرة القدم وه�دف إنهاء هذا امللف بش�كل كامل حن 
وّظف�ت القضية بدالً من ذلك طيلة س�نوات خلت باتجاه اس�تغالل 
تأثرها يف وأد ما يس�تجّد من أزمات داخلّي�ة من خالل لجم أصوات 
الخصوم واس�تمالة مشاعر الجماهر التي تتطلّع نحو رجال قيادة 
حقيقي�ن قادري�ن عى إع�ادة مجد الك�رة العراقي�ة والتوّجه نحو 

استضافة البطوالت واالنفتاح عى دول العالم.
حق مرشوع أصبح حلماً قبل أن يتحّول اىل كابوس بدأ يؤرق الجميع 
بع�د أن ب�دأ عقد الثقة بما ت�رّدد من أخبار وأمني�ات ووعود ينفرط 
ش�يئاً فشيئاً حتى مع صدور قرارات ترضية بن فرتة وأخرى سواء 
بخصوص رف�ع الحظر أم اس�تضافة بطولة معّين�ة تنتهي رسيعاً 
ألس�باب مجهولة وغامضة تؤّكد بما ال يقبل الشّك أن كل الخطوات 
والجهود كانت تس�تند اىل ركائز هّشة غر جادة ونخىش ما نخشاه 
أنها جزء من صفقات ترضية للتخفيف عن عجز وفش�ل املعنّين يف 

حسم هذا امللف!
الحقيقة.. كان هناك تفاؤل بعد أن تس�لّم عدنان درجال مس�ؤولية 
قيادة اتحاد الكرة بما يحمله من خزين معريف وإداري وطموح كبر 
إلحداث نقلة نوعّية تتجه نحو تحقيق اإلصالح الشامل، وتعيد نغمة 
التواص�ل واملُصارحة التي كانت مفقودة مع الجماهر وتغّر روتن 
وبدائّية مسارات العمل داخل هذه االتحاد، إالّ أن ما ظهر من بدايات 
مرتبكة بدأت تش�ّكل هاجساً غر مطمئنِ نرجو أن يزول رسيعاً بعد 
أن ورث دور الناق�ل بال دليل لكل ما ينت�ج من اجتماعات وحوارات 
مع األط�راف الخارجية وبعيداً عن عيون االثبات لإلعالم والصحافة 

الرياضية.
البداي�ة كان�ت دح�ض ما عرض�ُه خص�وم االنتخابات بع�دم جواز 
ترش�يحه لرئاسة االتحاد حسب رأي مجلس شورى الدولة حن أكد 
أنه غر ُملزم مع اإلشارة اىل تلقيه الضوء األخر من االتحاد الدويل 

بذلك من دون عرض ما ُيثبت ذلك!
وتك�ّررت الحالة مع مس�ألة تضييف الع�راق خليجي 25 يف البرصة 
وتأكيده عى حصول املوافقة وقدرة العراق عى انجاز كل املتطلّبات 
وترصيحاته املتكّررة بش�أن إيجابية نتائج زيارات اللجان الخليجية 
لنتفاج�أ بقرار تأجي�ل البطولة اىل عام 2023 ألس�باب تتعلّق بعدم 
الجاهزية برغم أن املدين�ة الرياضية يف البرصة كلّفت خزينة الدولة 
أكث�ر من مليار ونصف املليار دوالر من دون أن يتجرّأ أحد لفتح هذا 
املل�ف الذي تح�وم حوله الكثر من الُش�بهات بوجود هدر مايل كبر 

مقارنة مع تكاليف إنشاء املُدن الرياضية األكثر حداثة يف العالم.
أما قضي�ة رفع الحظر عن املالعب العراقي�ة فتلك القّصة الغامضة 
أخذت أبعاداً أكثر إثارة حن اخترصت املسألة بمشاهد وّدية مصّورة 
تكّررت م�ن لقاءات درجال برئي�س االتحاد ال�دويل جيانيانفانتينو 
تبع�ث عن التفاؤل لتخ�رج بعدها الترصيحات عرب وس�ائل اإلعالم 
)نق�اًل عن درجال( مؤك�داً قرب رفع الحظر بعد تلقي�ه وعوداً بذلك 
وإن البرصة س�تحتضن لقاءي املنتخب الوطني مع س�وريا وكوريا 
الجنوبي�ة ضمن تصفي�ات كأس العالم، وكالع�ادة فإن هناك دعوة 
وّجهت لرئيس االتح�اد الدويل لزيارة العراق لُتص�دم الجماهر مرّة 
أخ�رى بطلب االتح�اد ال�دويل بإيج�اد أرض بديلة ملباراتي س�وريا 
وكوريا الجنوبية، وانتظار ما تسفر عنه زيارة لجنة التقييم الدولية 

املختّصة للفرتة )26-28( ترشين األول 2021!
نق�ول وبحرص ال غاية له س�وى تعضيد مس�ؤولية عدنان درجال 
وناصح�ن ل�ه ال ُمنتقدين يف مس�ألتن عى قدر كبر م�ن األهمية، 
األوىل أن العراق بتاريخه وحضارته ال يس�تجدي زيارة انفانتينو بعد 
أن نَكَل بوعوٍد سابقة ألكثر من مرّة وبدل من ذلك لنّتجه نحو تعظيم 
دورن�ا ومكانتن�ا بالعم�ل الس�ليم، وأن نزيل كل الهواج�س األمنية 
ونتألق بمنش�آتنا الرياضية ونحكم مسابقاتنا املحلّية بنظام إداري 
ال يس�مح بحدوث أي خرق، عندها س�تجد أن الوفود والشخصيات 

هي من تبادر لزيارتنا من دون منّية أو ضياع لكرامتنا!
املسألة الثانية تتعلّق بإدراك مفهوم أن سلطة القرار يف االتحاد الدويل 
أو حتى اآلس�يوي تختلف عّما هو معتاد ومتوارث لدينا بأن تخترص 
كل اإلجراءات واألوامر بيد أعى هرم يف الس�لطة، بل أنها تس�تند اىل 
س�لطة اللجنة التنفيذية حرصاً م�ن دون أي تأثر أو مجاملة، لذلك 
فإن كل اللقاءات ومشاهد املوّدة واالبتسامات لن ترفع لنا حظراً وال 

ُتحرنِ لنا ضيفاً خائفاً!

نقاًل عن درجال !

رعد العراقي

يغيب مهاجم الكهرباء مهيمن س�ليم، عن فريقه ملدة 4 مباريات، إثر 
اإلصابة الت�ي لحقت به، يف مواجهة الطلبة، ضمن الجولة الخامس�ة 

من الدوري املمتاز.
وقال املدرب املس�اعد لفريق الكهرباء، أس�امة ع�يل، »مهيمن تعرض 

لإلصابة بتمزق يف العضلة األمامية، بانتهاء مباراة الطلبة«.
وأضاف: »أثبتت الفحوصات حاجته للراحة ملدة ال تقل عن أس�بوعن، 

أي أنه سيغيب عن 4 مباريات مقبلة«.
وأوض�ح أن مهيم�ن هو ه�داف الفريق )5( وينافس بق�وة عى لقب 
هداف الدوري، وغيابه س�يكون مؤثرا عى الفريق، ونأمل أن يستعيد 

جاهزيته بأرسع وقت ممكن«.

حقَق منتخبن�ا األوملبّي لك�رةنِ القدم 
الف�وَز ع�ى منتخ�بنِ ج�زر املالديف 
بأربعة أهداٍف نظيفٍة، يف املباراةنِ التي 
أقيمت عى ملعبنِ املحرق يف العاصمة 
املنامة، ضم�ن مباريات  البحرينّي�ة 
الجولةنِ األوىل من منافسات املجموعة 
الثالثة للتصفيات اآلس�يوّية املؤهلة 
لنهائيات آس�يا تح�ت 23 عاماً التي 

ستقاُم يف أوزبكستان العام املقبل. 
األوملب�ي  أه�داف منتخبن�ا  وس�جَل 
كٌل م�ن الالعب�ن مؤمل عب�د الرضا 
د)10(، واحم�د رستي�ب م�ن ركل�ة 
جزاء بالدقيقة )34(، ووكاع رمضان 

و)86(ليتص�در  د)56(  هدف�ن 
منتخبن�ا األوملب�ي املجموع�َة الثالثة 

مؤقتاً برصيد ثالث نقاط. 
املالدي�ف  مب�اراَة  أوملبين�ا  ودخ�َل 
بتش�كيلٍة مؤلف�ٍة من حس�ن أحمد 
عم�ار  وحس�ن  املرم�ى  لحراس�ةنِ 
ومحم�د الباق�ر كريم وعب�اس ياس 
رمض�ان(،  )وكاع  رائ�د  وحس�ن 
ومنتظ�ر محم�د جرب وص�ادق زامل 
الرضا)عيل محس�ن( ومؤم�ل عب�د 

وحس�ن عب�د الكريم )عم�ار غالب( 
وأحمد رستيب )منتظ�ر عبد االمر( 

ورضا فاضل)صهيب رعد(. 

وتق�اُم الجول�ُة الثاني�ة للمجموع�ةنِ 
الثالث�ة ي�وم الخميس املقب�ل، حيث 
يلتقي منتخب البحرين منتخب جزر 
املالدي�ف، بينم�ا س�يكون منتخبن�ا 
األوملبي يف حالةنِ انتظاٍر بعد انسحابنِ 
خ�وض  م�ن  أفغانس�تان  منتخ�ب 

التصفياتنِ اآلسيوّية. 
ويتأه�ُل إىل النهائياتنِ صاحُب املركز 
جان�بنِ  إىل  مجموع�ٍة،  كل  يف  األول 
أفض�ل أربعةنِ منتخب�اٍت تحصل عى 
املرك�ز الثاني يف املجموع�ات ال�11، 
أوزبكس�تان  منتخ�ب  إىل  لتنض�م 

املضيف.

اك�د االتح�اد العراق�ي لك�رة القدم، 
والك�رخ  والطلب�ة  املين�اء  اندي�ة  ان 
وزاخ�و  وربما ناديا خامس�ا مهددة 
بالعقوب�ات وس�حب الرخص�ة منها 
رس�مياً يف ح�ال عدم تس�وية ديونها 

ومتعلقاتها املالية.
وقال ماج�د املاجدي مدير الرتاخيص 
يف االتحاد ان »س�يتم ارس�ال تقريرنا 
الخاص اىل لجنة الرتاخيص االسيوية 
لالندي�ة الت�ي س�اوت ديونه�ا والتي 

لم تس�اويها لينتهي عملن�ا عند هذا 
الحد«.

واش�ار اىل ان »ن�ادي النج�ف دفع ما 
بذمت�ه منذ ع�ام 2013 وتم تس�وية 
االش�كال معه، لكن اندي�ة مازالت لم 
تبادر بحل مش�كلتها ليكون موقفها 

صعب جداً«.
وبن أن »اللجنة سبق وأن أرسلت كتباً 
لألندي�ة املطلوبة بغي�ة حل الخالفات 
املالي�ة، لك�ن اندي�ة ل�م تع�ر اهمية 

للموضوع ولم تعي خطورتها«.
ولف�ت إىل ان »ح�ل القضاي�ا 

العالق�ة بات صعب�ا جداً يف 
ظ�ل الظ�رف الح�ايل اذ لم 
يتبقى الوق�ت الكايف إلتمام 

إج�راءات األندي�ة املدينة بعد 
أن أصب�ح الوق�ت ضي�ق ج�داً 

الس�يما بوجود اكثر من س�تون 
قرارا وص�ل اىل لجن�ة الرتاخيص 

تؤيد الشكاوي«.

اإلصابة تبعد مهيمن عن الكهرباء 
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اليوم.. الغيابات تعصف بتشكيلة ميالن في مواجهة تورينو

يخطط ستيفانو بيويل، املدير الفني مليالن، إىل اللجوء لخطة 
ط�وارئ خالل مواجه�ة تورينو، الي�وم الثالث�اء، يف الجولة 

العارشة من الدوري اإليطايل.
ويعان�ي ميالن حالًي�ا من غيابات عدي�دة يف الهجوم أبرزها 
صان�ع األلع�اب إبراهي�م دي�از والجن�اح أنت�ي ريبيت�ش، 

باإلضافة إىل جونيور ميسياس وأليساندرو فلورينزي.
ووفًقا ملوقع »كالتشيو مريكاتو«، فإن بيويل يخطط للتحول 

إىل طريق�ة )4-4-2( أمام تورينو، م�ع االعتماد عىل زالتان 
إبراهيموفيت�ش وأوليفيي�ه ج�ريو مًع�ا ألول م�رة يف خ�ط 

الهجوم األسايس للفريق.
وأش�ار املوقع اإليطايل إىل أن بيويل لج�أ لهذا األمر يف الدقائق 
األخ�رية من مباراة بولونيا، وقد يكرره ضد تورينو بحًثا عن 

انتصار جديد.
وأوضح أن بيويل رد عىل إمكانية اللعب بجريو وإبرا مًعا قبل 

بداية املوسم، وقال »قد نلجأ لهذا األمر يف ظل ظروف معينة، 
لكن عليك أن تجد التوازن املناسب داخل الفريق أواًل«.

وذك�ر املوقع اإليطايل أن أداء إبرا تحس�ن أم�ام بولونيا فور 
مش�اركة ج�ريو، ألن األول ب�ات يتح�رك بحرية بعي�ًدا عن 
منطق�ة الج�زاء لله�روب من الرقاب�ة، وتب�ادل الكرات مع 

زمالئه يف الفريق.
اىل ذل�ك وجه إيف�ان يوريتش، مدرب تورين�و، صدمة مليالن 

وإن�ر بش�أن التعاقد م�ع اإليط�ايل أندريا بيلوت�ي، مهاجم 
الفريق، يف املريكاتو الشتوي املقبل.

وينتهي عق�د بيلوتي يف الصيف املقبل، لكن الالعب لم يجدد 
حت�ى اآلن، وزعم�ت العديد من التقاري�ر أن تورينو يخطط 
لبيعه يف الش�تاء املقبل إلنر أو مي�الن، حتى ال يرحل مجاًنا 

بنهاية املوسم.
وق�ال يوريت�ش، يف ترصيح�ات أبرزه�ا موق�ع »فوتب�ول 

إيطالي�ا«: »بيلوت�ي لن يغادر الفريق يف كان�ون الثاني، لكن 
سنعرف ما ينوي القيام به يف نهاية املوسم«.

وأض�اف: »ال فائدة من التكهنات. ل�ن يحدث يشء يف يناير. 
أتمنى أن يحظى بيلوتي بموسم رائع، ثم سنلتقي، وسيقرر 

مستقبله«.
وتاب�ع مدرب تورينو: »لن تكون هن�اك اتصاالت اآلن، وآمل 

أن يحظى بيلوتي بعام جيد وبعد ذلك سنرى ما سيحدث«.

الثالثاء 26 تشرين األول 2021
العدد 2701 السنة الثانية عشرة

بيدري 
يتعرض النتكاسة جديدة

فالفيردي 
يتعرض إلى إصابة جديدة

كونتي يشترط لخالفة سولسكاير

بيرجومي: لوكاكو كان يحسم ديربي إيطاليا بثالثية

برشلونة 
فيراتي يؤكد إصابة دي يونج

يغادر كالسيكو فرنسا مصابا

تلقى برش�لونة رضبة جديدة، بعد خس�ارة الكالس�يكو أمام 
ري�ال مدريد بنتيج�ة )1-2(، يف الجولة الع�ارشة من الدوري 
اإلس�باني. ووفًقا لصحيف�ة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، 
فإن بيدري، العب وسط برشلونة، واجه مشكلة خالل برنامج 

تعافيه من اإلصابة، وقد يستمر غيابه لفرة أطول.
وأش�ارت الصحيف�ة اإلس�بانية إىل أن بي�دري ش�عر ب�آالم يف 
عض�الت الفخذ اليرسى خالل التدريبات، وس�يخضع ألش�عة 
الرن�ن املغناطي�ي للتع�رف عىل حج�م املش�كلة. وأوضحت 
»مون�دو ديبورتيف�و« أن برش�لونة يف انتظار نتيج�ة الرنن، 
ملعرفة الربنامج الجديد لتعايف بيدري من اإلصابة، لكن الالعب 
سيغيب عىل األقل عن مباراة الغد ضد رايو فاليكانو يف مدريد، 

ومواجهة السبت املقبل ضد أالفيس عىل »كامب نو«.

أفس�د فيدريكو فالفريدي، العب وس�ط ري�ال مدريد، فرحة 
املرينجي عقب الفوز عىل برشلونة يف الكالسيكو بنتيجة )2-

1(، يف الجولة العارشة من الدوري اإلسباني.
ووفًق�ا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و« اإلس�بانية، ف�إن 
فالفريدي يعاني من التواء بس�يط يف الرباط الجانبي لركبته 
الي�رسى، والذي س�يبقيه خارج امللعب خ�الل األيام العرشة 

املقبلة.
وكان فالفريدي شارك يف الش�وط الثاني من الكالسيكو بداًل 
م�ن رودريج�و، لكن�ه ظل مل�دة 17 دقيقة، قب�ل أن يتعرض 
إلصاب�ة يف ركبت�ه عندما س�قط بعد اصطدامه م�ع جريارد 

بيكيه، مدافع برشلونة.
وخ�رج فالفريدي من امللع�ب لتلقي الع�الج، وعندما عاد لم 
يتمك�ن من الصمود س�وى لبضع دقائق، وح�ل محله داني 

كارفاخال يف الدقيقة 92.
وأش�ارت الصحيفة اإلس�بانية إىل أن النبأ السار لريال مدريد 
أن الح�ارس البلجيك�ي تيبو كورتوا لم يتع�رض ألي إصابة، 

بعد أن ظهر يف املباراة أنه يعاني من مشكلة يف الركبة.
وأوضحت أن كورتوا لم يش�ارك يف التدريبات الجماعية لريال 
مدريد، لكنه س�يكون تحت ترصف املدرب كارلو أنشيلوتي، 

ويستطيع املشاركة ضد أوساسونا.

تحوم الشكوك حول مستقبل املدرب أويل جونار 
سولسكاير رفقة مانشسر يونايتد، وذلك عقب 
خس�ارته القاس�ية أم�ام ليفرب�ول بخماس�ية 
نظيفة، ع�ىل ملعب أولد تراف�ورد، وذلك يف قمة 
مباريات الجولة التاسعة من الدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
وبحسب صحيفة »دييل ميل« الربيطانية، يرحب 
اإليط�ايل أنطوني�و كونتي بت�ويل املهم�ة الفنية 
ملانشس�ر يونايت�د يف ح�ال إقالة سولس�كاير، 

ولكن برشط الحصول عىل بعض الضمانات.
وغ�ادر كونت�ي إنر يف ش�هر أيار امل�ايض عقب 
تتتويج�ه بلق�ب الكالتش�يو، ويش�عر امل�درب 

اإليطايل ببعض القلق من الطريقة التي تدار بها 
األمور يف مانشس�ر يونايت�د، ويرغب يف التحكم 

بصورة كاملة يف انتقاالت النادي.
كما أف�اد فابريزي�و رومانو، صحفي »س�كاي 
س�بورتس«، ب�أن إدارة مانشس�ر يونايت�د لم 
تجتم�ع، وأنهم س�يحددون مصري سولس�كاير 
ع�ىل الرغ�م م�ن الدعم الكب�ري ال�ذي يحظي به 

املدرب النرويجي.
وأضاف فابريزيو رومانو أن الش�ائعات املتعلقة 
بعدم تفكري كونت�ي يف تويل تدريب اليونايتد غري 
صحيحة، ولكن حتى اآلن لم تحدث أي محادثات 

رسمية معه.

يرى جوزيبي بريجومي، أس�طورة 
إنر مي�الن، أن النرياتزوري كان 
يس�يطر ع�ىل ديرب�ي إيطالي�ا 
الذي انتهى بالتعادل )1-1( مع 

يوفنتوس
وقال بريجومي، يف ترصيحات 
س�بورت  »س�كاي  لش�بكة 

سيطر  »إنر  إيطاليا«: 
عىل  كامل  بشكل 

 . يوفنت�وس
كان  إذا 

وميل�و  ر

لوكاكو هن�ا النتهت املباراة بف�وز النرياتزوري 
.»0-3

وكان لوكاك�و انتق�ل م�ن إن�ر مي�الن إىل 
تشيلي يف املريكاتو الصيفي املايض خالل 
صفقة تخطت قيمته�ا 100 مليون جنيه 

إسرليني.
وأض�اف بريجوم�ي: »إنر ق�دم أداء أفضل 
أي  أتذك�ر  وال  يوفنت�وس،  م�ن 
تس�ديدات ع�ىل املرم�ى م�ن 

البيانكونريي«.
وتاب�ع: »أن�ا مقتن�ع بأن 
س�يغري  كان  لوكاك�و 

النتيجة، والشخص الوحيد الذي يستطيع صنع 
الفارق أيًضا ه�و نيكولو باريال، لكنه يف الواقع 

كان يعاني من تقلصات يف نهاية املباراة«.
بطريق�ة  اآلن  املهاجم�ون  »يعم�ل  وواص�ل: 
مختلف�ة يف إن�ر. والالع�ب الذي يمن�ح الفريق 
العمق الهجومي مفق�ود. لكن ما زلت أرى إنر 

يسيطر بشكل كاملة«.
واختت�م: »باس�تثناء ركلة الج�زاء التي حصل 
عليه�ا يوفنت�وس يف نهاي�ة املب�اراة، ل�م يك�ن 
له�م أي خطر حقيقي، حتى ل�و كان إنر أمام 

منطقة جزائه«.

كش�ف برش�لونة رس�ميا، طبيع�ة إصاب�ة الع�ب وس�طه 
الهولندي، فرينكي دي يونج.

وكان دي يونج قد اُس�تبدل يف الشوط الثاني من الكالسيكو، 
ال�ذي خرسه فريق�ه أمام ضيفه ريال مدري�د )2-1(، ضمن 
منافس�ات الجولة العارشة من الليجا ع�ىل ملعب كامب نو، 

بعدما شعر ببعض اآلالم.
وعن ذلك قال برش�لونة، يف بيان رسمي: »فرينكي دي يونج، 
العب الفريق األول، مصاب باستطالة يف العضلة ذات الرأسن 
بالفخذ األيمن، ويتوق�ف موعد عودته إىل املالعب عىل رسعة 

تعافيه من اإلصابة«.
وبات البارسا، بعد هزيمته أمام ريال مدريد، يف املركز التاسع 
بالدوري اإلس�باني برصيد 15 نقط�ة، ولديه مباراة مؤجلة، 
ويستعد ملواجهة رايو فايكانو، غدا  األربعاء لحساب الجولة  

ال�11 من املسابقة.

لم يستطع ماركو فرياتي، العب وسط باريس سان جريمان 
إكم�ال مب�اراة أوملبي�ك مارس�يليا، يف ختام الجول�ة 11 من 

الدوري الفرني.
واش�تكى فرياتي م�ن آالم يف الجانب األيرس من وس�طه بعد 

احتكاك مع ماتيو جيندوزي، العب وسط مارسيليا.
وبعد إس�عافات أولية رسيعة، اضطر ماوريس�يو بوكيتينو، 
مدرب بي إس جي الس�تبدال الالعب اإليطايل، ليشارك مكانه 

زميله السنغايل، إدريسا جانا جايي.
وغادر ماركو فرياتي مباراة الكالسيكو يف الدقيقة األخرية من 
الشوط األول، والنتيجة تشري للتعادل السلبي بن الفريقن.

ويحتل باريس سان جريمان صدارة الدوري الفرني برصيد 
27 نقط�ة، فيما يتواجد مارس�يليا يف املركز الخامس برصيد 

17 نقطة.

ارتفعت فرص اإليط�ايل ماتيو بريتيني، والنرويجي 
كاس�رب رود، والبولندي هوبرت هوركاس، أصحاب 
املراكز السابع والثامن والعارش يف التصنيف العاملي 
عىل الرتيب، لش�غل املقاع�د التي ال تزال ش�اغرة، 
يف البطولة الختامية للموس�م يف تورين�و بإيطاليا، 

خالل الفرة بن 14 و21 ترشين الثاني املقبل.
وال ي�زال الرصب�ي نوف�اك ديوكوفيت�ش، والرويس 

دانيل ميدفيديف، واليوناني ستيفانوس 
تيتيباس، يف املراك�ز الثالثة األوىل، بينما 

ج�اء التغي�ري الوحي�د يف أول 10 مراك�ز، 
بصعود رود إىل املرتبة الثامنة عىل حساب 

النمساوي دومينيك تيم.
 4 في�درر  روج�ر  الس�ويرسي  وتراج�ع 

مراكز، وصوال إىل املركز ال�15.

فيدرر يواصل التراجع في التصنيف العالمي
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املتنبي الثقافـي

واحر قلباه ممن قلبه شبم 
ومن بجسمي وحايل عنده سقم 

إن كان يجمعنا حب لغرته  
فليت أنا بقدرالحب نقتسم 

قد زرته وسيوف الهند مغمدة 
وقد نظرت إليه والسيوف دم 

فكان أحسن خلق الله كلهم 
وكان أحسن ما يف األحسن الشيم 

فوت العدو الذي يممته ظفر 
يف طيه أسف يف طيه نعم

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

شكسبري
 بالّنار ُيخترب الّذهب، وبالّذهب ُتخترب املرأة، وباملرأة 
يخترب الرّجل. تحّب املرأة أّوالً بعينيها، ثّم بقلبها، ثّم 

أخرياً بعقلها.
 تضح�ك امل�رأة مت�ى تمّكن�ت، ولكّنها تبك�ي متى 
أرادت. أن ترى كثرياً وال تملك شيئاً هو أن تملك عيناً 

غنّيًة ويدين فقريتني.
 الحكيم ال يحزن من اآلالم املاضية، ولكن يس�تعني 

بالحارض ليتجّنب غريها.
 ال�كالم ال يدفع الدي�ون. من فقد األم�ل فقد الّندم. 
الّدم�وع دلي�ل املحّبة لكّنها ليس�ت الع�الج. يموت 
الجبن�اء م�رّاٍت عدي�دة قب�ل أن يأت�ي أجله�م، أّما 

الشجعان فيذوقون املوت مرًّة واحدة.

 جاسم عايص
أُقي�م يف قاعة متح�ف صالح حيثاوي 
ض�م  تش�كييل  مع�رض  كرب�الء،  يف 
لوحات فنانني من مختلف االتجاهات 
الفنية. عكسوا توجهات  واألس�اليب 
الواقعي�ة  ب�ني  املختلف�ة؛  امل�دارس 
والرمزي�ة والس�رييالية والتجريدي�ة 
والتعبريي�ة. تضمن�ت اللوح�ات بعدا 
واعي�ا بني الواقعي�ة والخيال، إضافة 
إىل اختالف التكنيك واملواد املستعملة. 
يف  جدي�دة  طاق�ات  ظه�رت  فق�د 

املعرض، خاصة النسوية منها.
املعرض تصدرته عبارة )حلم قريب( 
جمعت طاقات شابة لها قدرة التجدد 
املب�رة  الواض�ح، والنظ�رة  الفن�ي 
بمس�تقبل أكث�ر انفتاح�اً وتأصي�اًل 
ألعم�ال  إضاف�ة  الفني�ة،  للتجرب�ة 
تش�كيليي املدينة، الذين قدموا أعماال 
بمس�توى الئ�ق وقدي�ر، م�ن خ�الل 
مش�اركاتهم يف املع�ارض الس�ابقة. 
كذل�ك احتوى املعرض أعم�اال نحتية 
إلث�ارة  دائم�ا  نس�عى  وس�رياميك. 
املتلقي للتأمل أم�ام املنجز، أو العمل 
الفني بأش�كاله املختلف�ة، نوازن بني 
تركيب�ة العم�ل وتحسس�ه الثق�ايف، 
س�اعد يف الع�رض عام�ل التوفر عىل 
مكان نموذجي ضم تحفا وجداريات 
عاملي�ة. وهو مكان مه�م بخصائصه 
الكبرية الحتض�ان منجزات املبدعني، 
وكان امل�كان متمم�ا للع�رض، حيث 
تجس�د بتوافد نخ�ب ثقافية متميزة، 
س�واء م�ن املحافظ�ات، أو الجمعية 
العام�ة للتش�كيليني يف بغ�داد. كانت 

املتع�ة مزدوج�ة وكب�رية م�ن قب�ل 
الحض�ور، بس�بب التوفر ع�ىل مكان 
)متح�ف( الفن�ان ص�الح الحيثاوي، 
بما يوجد فيه م�ن خزائن ومقتنيات 

عربية وعاملية.
املع�رض كم�ا ذكرن�ا تنوع�ت في�ه 
اللوحات املنتمية إىل مدارس ومناهج 
فني�ة متضاف�رة، م�ن أج�ل عك�س 
التاريخ الفني يف املدينة التي ش�هدت 
الحرك�ة  يف  أث�ّروا  لفنان�ني  أعم�االً 
التش�كيلية العراقي�ة أمث�ال بهيج�ة 
حمي�د  الطوي�ل،  هاش�م  الحكي�م، 
العط�ار، صاحب أحمد. وه�ذا التمّيز 
كان متفاوتاً وف�ق التوجهات الفنية، 
وكاآلت�ي حس�ب وروده�م يف فول�ر 

املعرض:
��� إبراهيم حس�ني: كان�ت تحوالته 
ش�اهداً ع�ىل أصال�ة فنه، م�ن خالل 
اس�تخدام األلوان الب�اردة، واعتماده 
عىل تكوينات هي أقرب إىل البس�اطة 

والعمق الداليل يف اآلن نفسه.
�� أحمد م�رزوك: وه�و أيضاً مارس 
واضح�ة  برصان�ة  التح�ول  فع�ل 
دالالت  ذات  ورم�وز  وتش�كيالت 
وجودي�ة، تؤك�د فع�ل التعام�ل م�ع 

الواقع برؤية فنية عالية.
��� آالء الغزايل: قدمت منجزاً اعتمدت 
فيه عىل هندس�ة فني�ة، توزعت عىل 
س�طح اللوحة باأللوان املتفوقة عىل 

األسود بروح تفاؤلية.
�� آالء مالك: حاولت عرب مش�اركتها 
البك�ر أن تق�دم ص�ورة للواق�ع عرب 

شفافية األلوان وحيايدتها.

معرض »حلم قريب« اتجاهات 
متنوعة في التشكيل العراقي

»أوراق ابن حي الشعالن«
 فصول من ذاكرة سوريا المعاصرة

 املراقب العراقي/ متابعة...
يف ف�رة األربعينيات والخمس�ينيات، كانت س�وريا 
تعي�ش ف�رة جدي�دة ع�ىل صعي�د الفض�اء العام، 
واملؤسس�ات السياس�ية والتعليمي�ة، وه�ي ف�رة 
ترافق�ت أيضا مع ق�دوم أفكار عاملي�ة جديدة، ويف 
ظ�ل ه�ذا التح�ول، عرف�ت الب�الد ظهور ع�دد من 
الش�خصيات الفكري�ة، الت�ي كانت لها إس�هامات 
غني�ة ومهم�ة يف تاريخ مدنه�ا، خاص�ة مدنا مثل 
دمش�ق وحلب، عىل صعي�د بناء مؤسس�ات الدولة 
وأنظمته�ا التعليمية والثقافية، ونذكر من بني هذه 
األسماء، عىل س�بيل املثال ال الحرص، أشخاصا مثل 
أنط�وان مق�ديس وعيل الطنط�اوي وبديع الكس�م 
وع�رات األس�ماء األخ�رى التي لعب�ت دوراً عىل 
صعيد تشكل س�وريا الجديدة بعيد استقاللها يف 
عام 1946، ومن بني شخصيات هذا الجيل أيضاً 
الراح�ل عفي�ف البهنيس، الذي لع�ب دورا مهما 
عىل صعي�د التعري�ف بتاري�خ الف�ن والعمارة، 
وس�اهم يف تأس�يس كلية الفنون الجميلة، قبل 
أن يدي�ر مؤسس�ات املتاح�ف الس�ورية، الت�ي 
عرفت يف زمنه اكتش�افات أثرية مهمة. وما يميز 
البهنيس وبعض أصدقائه، مثل الباحث املوس�يقي 
صميم الريف أو صديقه اآلخر الفيلس�وف مطاع 
صفدي، أن هذا الجيل عاش لفرة طويلة من الزمن 
)غالبيتهم توفوا بعد تجاوز التسعينيات تقريبا( ما 
أتاح لهم العمل يف مؤسس�ات عدي�دة، ليتحولوا مع 
م�رور الزمن إىل ش�هود عىل تقلب�ات 5 عقود وأكثر 
من تواريخنا املعارصة، إال أن قس�ما كبريا من هذه 
الش�خصيات لم ُيعث�ر عىل أوراق لها حول س�ريتها 
الذاتية، كما طوى النسيان قسماً كبرياً منها. وربما 
يع�ود ذلك إىل ع�دم اهتمامهم مثال بكتابة س�ريهم 
الذاتي�ة أو يومياته�م، مقارن�ة بالجيل ال�ذي ولد يف 
سوريا يف بدايات القرن العرين مثل، رستم حيدر، 
الذين اهتموا بتدوي�ن يومياتهم، ما أتاح لنا معرفة 

أدق بدورهم وتواريخ تلك الفرة.
يف املقاب�ل يب�دو أن الجي�ل الالح�ق، كان يعي�ش يف 
زم�ن كتاب�ي آخ�ر )ظه�ور املعطي�ات االقتصادية 
واالجتماعي�ة كبدي�ل ع�ن املوروث�ات التذكاري�ة( 
ولع�ل ذل�ك ما جعل ه�ذا الجي�ل أحياناً غ�ري مهتم 
أو مش�غول ب�رك أوراق ح�ول دوره يف بن�اء بعض 
مؤسسات البالد، ما أفقدنا، رغم املالحظات العديدة 
التي يس�جلها البعض عىل خطاب الذاكرة، تفاصيل 
عديدة عن تطور املدينة السورية بعيد الخمسينيات. 
ولعل هذا الواقع هو ما دفع بالكاتب الس�وري سعد 
القاس�م إىل محاولة س�د النقص يف ه�ذا الجزء، من 
خ�الل إجراء مقابالت مطولة مع عفيف البهنيس يف 
عام 2017 قبل أشهر قليلة من رحيله عن دنيانا، ما 
وفر لنا معرف�ة أدق بدور هذا الرجل وبدايات بعض 

املؤسسات السورية الثقافية.

املراقب العراقي/ متابعة...
املرسحية التي استقبلها جمهور مرسح الحمراء 
بحماس�ة وش�غف كبريين، حاول فيها ممثلون 
وممث�الت جدد تقديم أنم�اط اجتماعية متباينة 
)كراكرز(، متوخني إبراز سمات محددة وفاقعة 
لش�خصيات نمطية، وأخرى من الجوار، بتحديد 
املستوى االجتماعي والطبقي لهذه الشخصيات 
م�ن عم�ل ومكان�ة ودور تق�وم ب�ه، إضافة إىل 
التكوي�ن املادي له�ا من مظهر وعافي�ة وأزياء، 
وم�ن ث�م تحديد الكي�ان النفيس لها م�ن ميول، 
ورغب�ات، وعق�د نفس�ية، وطموح�ات وعوائق 

تحول بينها وبني تحقيق رغباتها وأحالمها.
وفق هذا املس�ار املحرف وص�ل املخرج مأمون 
الخطيب بممثلي�ه الثالثة عر إىل قصص البيت 
الدمش�قي ال�ذي تؤجره »الس�ت غالي�ة« )ندى 
رع�د( ملجموعة م�ن الفتيات، فه�ي تؤمن بعلم 
الطاقة وقراءة الطالع لطرد األرواح الريرة من 
بيتها، الذي س�يصبح مرسحاً ألح�داث العرض، 
وللتعريف بش�خصياته. وبالفع�ل نتعرف تباعاً 
عىل الفتي�ات الثالث الالتي يتقاس�من غرفاً فيه 
لإليج�ار، فم�ن قص�ة لي�ىل )ريم�ي الجباعي( 

الخادم�ة الثرث�ارة التي تزوجت يف س�ن مبكرة، 
فطلقه�ا زوجه�ا بع�د اكتش�افه بأنه�ا تحم�ل 
رح�م طفلة، وغري قادرة ع�ىل اإلنجاب. ثم قصة 
نرسين )هالة البدين( الفتاة التي تزوجت ش�اباً 
م�ن غري دينها، فهربت معه إىل دمش�ق، ليركها 
هن�اك تواج�ه مص�رياً مجه�والً ه�ي وجنينه�ا 
بع�د حملها منه بش�هرين، ومن ث�م لتتحول إىل 
ممرضة فاسدة تبيع الوصفات املزورة واألدوية 
املهربة لن�زالء البيت. ثم عفيف�ة )زين العيىس( 
الفت�اة القادم�ة م�ن القرية إىل العاصم�ة، التي 
س�تضطرها الحاج�ة، وتحقي�ق حل�م أبويه�ا 
بالنج�اح، للصع�ود إىل س�يارات رج�ال أعم�ال 
لتزجي�ة أوقاتهم، وتقدي�م خدماتها لهم كامرأة 
جميل�ة، مقاب�ل حصولها عىل وظيف�ة مضيفة 

جوية.
م�ن  مجموع�ة  إىل  أيض�اً  نتع�رف  بالت�وازي، 
الش�خصيات الت�ي تقط�ن يف الج�وار، والذي�ن 
يح�رون إىل امل�كان واحداً تلو اآلخر، ال س�يما 
بعد أن تقرر السيدة غالية بيع البيت الذي ورثته 
ع�ن أهلها، وتركه بعد ش�عورها فيه بالوحش�ة 
والكآبة جراء وحدتها. وفشل قانون الجذب الذي 

تؤم�ن به يف جعلها امرأة جميلة يف نظر اآلخرين. 
من هنا يحر س�امر أب�و خيط )حازم قريني( 
الخي�اط األلثغ الذي كان يش�غل محله حيزاً من 
البيت الدمش�قي، والذي تعرض لخ�داع حبيبته 
)ش�ريين( التي س�افرت ه�ي األخ�رى وتركته، 
فحنث�ت بوعدها له بلم الش�مل. تس�تنبط هذه 

الش�خصية قراءته�ا للواقع من خ�الل مفردات 
الخياطة، فكل ما يحدث معها ترجعه إىل أخطاء 
يف القياس. مقاربة تتعدى األقمشة نحو مشكلة 
طبقية مزمنة، وحي�ث مقص الخياطة هو ذاته 
م�ن جعل الخي�اط عارياً إال من أس�مال ماضيه 

وفداحة خساراته.

يتابع الفنان مأمون 
الخطيب عمله مع ثالثة 
عشر ممثاًل وممثلة من 

الجيل الشاب، منجزاً 
تجربته األولى معهم 

في مجال االرتجال 
الجماعي، وقد استغرقت 

هذه التجربة أكثر من 
ثالثة أشهر من التمارين 

اليومية، لتتوج نهاية 
ورشة إعداد الممثل 

هذه بعرض حمل عنوان 
»حكايتنا«. 

,,

,,

»حكايتنا« مسرحية عن شجون البيت المهدد بالتداعي

المخرج محمد الدراجي من »سوق العورة« الى لجنة األوسكار

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
وسيدير الجلس�ة الش�اعر والصحفي يونس جلوب 
العراف يف الس�اعة الس�ابعة من مساء اليوم الثالثاء 
املص�ادف 26 / 10 / 2021 ع�ىل قاع�ة املديري�ة 
الكائنة يف مدينة الصدر س�احة 55 مج�اور العيادة 
الطبي�ة ومديرية نج�دة مدينة الص�در للحديث عن 

تجربته املمتدة اىل خمسة وعرين عاما .
وق�ال املخرج محم�د الدراجي يف ترصي�ح خص به 
)املراق�ب العراق�ي(: ان رحلت�ي ب�دأت م�ن مدين�ة 
الصدر وتحديدا من منطقة س�وق العورة التي كانت 
ومازالت تضم العديد من الفنانني والشعراء واالدباء 
وتش�اء الظروف ان أصل اىل لجنة االوس�كار العاملية 
التي تختار افضل املخرجني واملمثلني وبقية العاملني 
يف املجال السينمائي يف العالم وهو ما يجعلني أفتخر 
بمدينتي كونها كانت املنطلق نحو النجومية العاملية 
.وأضاف: أنه أسس املركز العراقي للفن املستقل مع 
زمالئه عدي رش�يد وعطية الدراجي ويحيى العالق، 
وصن�ع أول أفالمه الس�ينمائية وهو فيل�م )أحالم( 
ع�ام 2004 عن حرب العراق، وش�ارك هذا الفيلم يف 
أكث�ر م�ن 150 مهرجان�ا عامليا وحاز أكث�ر من 80 
جائزة عاملية، أما فيلمه الثاني )ابن بابل( فقد حصد 
أكثر م�ن 60 جائزة عاملية، وقدم لألوس�كار باس�م 

العراق، وكذلك فيلم )الرحلة(.
وأش�ار الدراج�ي إىل أن أب�رز أفالم�ه ه�ي )أحالم(، 
)الرحل�ة(، )اب�ن باب�ل(، )تح�ت رم�ال باب�ل(، )يف 
أحض�ان أم�ي(، )الع�راق: ح�رب، ح�ب، وجنون(، 

وش�اركت بأكثر من 500 مهرجان عاملي، وحصدت 
أكثر من 150 جائزة عاملية ووزعت يف دور الس�ينما 
يف أنحاء العالم.وكش�ف الدراجي عن نجاح مركزه يف 
تخري�ج أكثر م�ن 300 طالب من صناع الس�ينما يف 
العراق، ممن بدؤوا يحققون منافسة عاملية وعربية، 
فضال عن إنتاج كثري من األفالم السينمائية العراقية 
والعربي�ة والعاملي�ة مثل )املوصل( و)س�يدة البحر( 
وأفالم أخرى، ويضيف أن كثريا من ورشات التدريب 
الس�ينمائي أقيم�ت يف الس�عودية وقط�ر والع�راق 

واألردن ولبنان.
وع�ن تفاصي�ل ترش�يحه للجن�ة األوس�كار يقول 
الدراج�ي إن�ه تلق�ى دع�وة قدم�ت إلي�ه للرش�ح 
واالنضم�ام، وإنه اخت�ري وفق معايري مح�ددة مثل 
اإلنجازات املحلي�ة والدولية، وع�دد الجوائز العاملية 
التي نالها، ومدى انتشار أفالمه وتأثريها يف السينما 

يف العالم وغري ذلك.
ولف�ت إىل أن اللجن�ة تنظ�ر كذل�ك إىل مدى انتش�ار 
أفالمك وهل عرضت يف دور العرض باملنصات وكذلك 

تل�ك  وتأث�ري  العاملي�ة،  التلفزيون�ات 
األفالم عىل الس�ينما يف العالم، ونظرة 

النقاد إىل األعمال.  
وتاب�ع: أن اللجنة اختارت 395 مخرجاً 

م�ن ح�ول العال�م، وه�م صناع س�ينما، 
أفالم�اً  لصناعته�م  بالده�م،  يف  مهم�ون 

سينمائية بمستوى عاملي.  
وأش�ار إىل أهمية نقل تجربت�ه إىل األجيال املقبلة، 

إلدام�ة صناع�ة الس�ينما يف الع�راق، .. فليس هناك 
س�ينما – مع األس�ف – وليس هناك اهتمام عام 

بذلك، م�ا يجعلنا يف املركز العراقي املس�تقل، 
الس�ينما  دع�م  م�روع  إحي�اء  بإع�ادة 

املق�دم للربملان، لكن لم يت�م تحريكه من 
قب�ل الحكوم�ة وال الربمل�ان، وال وزارة 

الثقافة«.وخت�م :أن اختي�اري ضم�ن 
اللجنة املرفة عىل جوائز األوسكار، 

يع�د مس�ؤولية كبرية، ألنن�ي أمثل 
الع�راق.. يشء مه�م أن يكون لنا 

ص�وت كعراقي�ني يف أكاديمية 
يف  وكذل�ك  األوس�كار، 

املحاف�ل العاملي�ة، وه�ذه 
مسؤولية عيل شخصياً، 
وكسينمائي عراقي أمثل 
بلدي، وه�و ما يحفزني 

لتقديم س�ينما مهمة أكثر 
للعراق وللوطن العربي.  

          يعد المخرج محمد الدراجي واحدا من 
المبدعين العراقيين الذين اثتبوا علو كعبهم على 

الساحة السينمائية العالمية وستقيم مديرية رياضة 
وشباب مدينة الصدر جلستها االبداعية »مبدع من 
مدينتي« والتي تستضيف فيها المخرج الدراجي 

عضو لجنة االوسكار العالمية التي تختار افضل 
المخرجين والممثلين وبقية العاملين في المجال 

السينمائي في العالم.

,,

مجموعة »متحف النوم« 
الشعرية باللغة األسبانية

املراقب العراقي / متابعة...
ص�در ع�ن دار املأم�ون للرجم�ة والن�ر 
املجموعة الش�عرية للش�اعر عبود الجابري 
)متح�ف النوم( متضمن�اً 48 نصاً ش�عرياً 
إرشاق  األس�بانية  اللغ�ة  إىل  ترجمته�ا 
عبدالع�ادل واملس�تعرب األس�باني خايم�ه 
ك�والت كوردي�رو. وه�ذه ه�ي امل�رة األوىل 
التي يرجم فيها إىل األس�بانية عمل شعري 
عب�ود  األردن  يف  املقي�م  العراق�ي  للش�اعر 
الجاب�ري وتع�د فرص�ة للق�ارئ اإلس�باني 
لإلطالع عىل تجربته الشعرية والتي امتازت 
بالعم�ق واإليج�از والكثاف�ة يف املعنى. يقع 
القط�ع  م�ن  صفح�ات    108 يف  الكت�اب 
املتوس�ط وهو ضم�ن مب�ادرة ترجمة املئة 
كتاب التي أطلقتها وزارة الثقافة والسياحة 

واآلثار.

قصة قصيرة جدًا

عامر هشام الصفار
يف ب�الد الغرب�ة هو منذ عري�ن عاما. عندم�ا مرضت أم�ه يف بغداد 
وأصبح�ت تش�كو من آالم املفاص�ل وأمراض القلب، عمل املس�تحيل 
حتى تش�اركه بيته الصغري يف بالد غربته.. س�اعده طبيب أستشاري 

من املستشفى الجامعي يف املدينة حتى تبقى والدته معه. 
يذكر قول الطبيب ل�ه يف ذاك الصباح التريني البارد من عام 2010: 
أعرف كم أن الحال صعب يف العراق.. ووالدتك مريضة حقا.. بقيت أمه 
معه لفرة 4 أش�هر فقط.. قالت أنها ال تطيق العيش بعيدا عن بيتها 
يف بغ�داد.. حاول أن يقنعه�ا بالبقاء معه.. لكنه لم ينجح. توفيت أمه 
بعد عودتها بس�نتني بعد أن أصيب�ت بجلطة دماغ مفاجئة. الوطن لم 
يتحس�ن حاله. البيت البغدادي وحده يبقى ش�اهدا عىل أيام ال تنىس. 
كان�ت أمه حريصة قبل مغادرتها املدينة الغريبة عائدة ألرض الوطن، 
عىل أن توصيه بالبيت.. س�ّلمته نسخة من مفتاحه ومجموعة أوراق 
قديمة يف كيس أحمر ميلء بص�ور الطفولة..أحداها كانت قريبة عىل 
قل�ب أمه.. تلك الت�ي هي فيها مع أبيه وهو الطف�ل يلعب بينهما مع 
قطة بيضاء يف حديقة البيت الواس�عة والتي تتوسطها أرجوحة كانت 

مالذ مرحه الطفويل الذي تشتاق أليه نفسه اآلن.
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 ١٩٠٥ - استقالل النرويج عن السويد.
 ١٩٤٥ - ظهور منظمة األمم المتحدة بعد تصديق دستورها من قبل األعضاء الخمسة الدائمين في مجلس األمن.

 ١٩٥٤ - الرئيس المصري جمال عبد الناصر يتعرض لمحاولة اغتيال أثناء إلقائه خطاباً في ميدان المنشية 
باإلسكندرية.

 ١٩٧٣ - زامبيا وغامبيا تقطعان العالقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني.
 ١٩٧٩ - رئيس المخابرات الكوري الجنوبي »كيم شي كيو« يطلق الرصاص على الرئيس »باك تشونغ هي« ويرديه 

قتياًل.

من ذاكرة االيام

26
تشرين األول

»شبح« يالحق العراقيين 
ويستنزف أموالهم

وأضلاف أن »هنلاك طلبلا إضافيلا على النفط 
الخام ألغراض اسلتخدامه كوقلود يف محطات 
إنتلاج الطاقلة الكهربائية ولذلك ملن املؤمل أن 
تسلتمر أسلعار النفط يف االرتفاع ملا لم تحدث 

ثالثة عوامل«.
وأوضح أن »هذه العوامل تتمثل بأن يكون هناك 
شلتاء دافئ يف نصلف الكرة الغربلي، وأن تلغي 
أوبك بلس قيود اإلنتاج التي التزمت بها يف العام 
2020، وأن تقلوم الواليلات  املتحلدة األمريكية 

بسحب املخزونات النفطية االسرتاتيجية«.
وأكد أنه »اذا لم تحصل تلك العوامل فإن أسلعار 
النفلط مرشلحة لالسلتمرار وقد تصلل إىل 90 
دوالرا او اكثر من هذا الرقم يف نهاية هذا العام«.
وبني أن »االرتفاع الكبري يف أسعار النفط الخام، 
لله انعكاسلات إيجابيلة على املوازنلة العامة 
للعراق لعلام 2021 التي أقيمت بلتثبيت سلعر 
النفلط بقيملة 45 دوالراً«، مبينلاً أن »العلراق 
يحتاج إىل سلعر برميلل بقيملة 71 دوالراً و30 
سلنتا لكي تتوازن النفقات العامة مع اإليرادات 

العامة وملدة عام كامل«.

وأشلار إىل أنه »يف حال اسلتمرار اسلعار النفط 
باالرتفاع لألشلهر الثالثة املتبقيلة فقد نحصل 
دوالر،  مليلارات  بأربعلة  يقلدر  فائلض  على 
وسيسلتطيع العلراق تسلديد الديلون املرتتبلة 
بذمتله سلواء كانلت الخارجيلة او الداخليلة، 

وبالتايل يقل االقرتاض ايضاً«.
»رضورة  على  االقتصلادي،  الخبلري  وشلدد 
االسلتفادة من هذا االرتفاع، من خالل صناديق 
االعمار واالستثمار، عرب حجز نسبة معينة من 
عائدات النفط لغرض توظيفها يف إنشلاء بعض 
املشلاريع االسلرتاتيجية، فضالً عن اسلتثماره 

بصندوق االجيال او الصندوق السيادي«.
بلدوره رأى الخبلري االقتصادي باسلم انطوان، 
أن »االرتفلاع الكبري بأسلعار النفط من شلأنه 
أن يلغلي العجلز يف املوازنلة االتحاديلة العامة 
للعلراق بظاهرة هلي االوىل من نوعهلا، بالتايل 
يجب اسلتثمار هذه الفرصلة، فقد تكون لفرتة 

محددة«.
وأشلار إىل »رضورة اسلتثمار هذا االرتفاع عرب 
اعملار مناطلق عديلدة يف العلراق وخللق دعم 

للقطلاع الخلاص وغريهلا من اإلجلراءات التي 
تتوجله نحلو االسلتثمار لخللق فرصلة عملل 

وتحقيق فائدة حقيقية«.
ورجح بلأن »وجود الطاقلة البديلة التي يجري 
العملل عليهلا االن، ملن شلأنها ان تحلد ملن 
االرتفلاع الكبلري بأسلعار النفلط«، مؤكلداً أن 
»تكلون هنلاك زيلادة طبيعية لكلي ال تنعكس 
سللباً على باقي أسلعار البضائع، وقلد تذهب 
هذه الزيادة إىل الدول التي كانت سلبباً رئيساً يف 

خفض األسعار«.
فيملا توقع الخبري النفطي، حملزه الجواهري، 
أن »تجلد أسلعار النفلط مقاوملة كبلرية قبل 
الوصلول إىل 90 دوالراً، ألن معظلم دول أوبك ال 
تقبل بهذا السلعر بل تجد أن السعر املنصف هو 
70 دوالرا«.وبلني أن »أوبك أدركت أن مخزونات 
اللدول الصناعية بدأت بالنضلوب، وهي تنتظر 
اسلتنزاف تللك الكميلات لدى املضاربلني الذين 
ينتظلرون أعلى سلعر ممكلن لتحقيلق أعلى 

األرباح«.
وأوضح أن »ارتفاع االسلعار قد يؤدي إىل العودة 

النتاج النفط غري التقليدي، كما يشجع منتجي 
أو مطوري تكنلوجيا انتاج الطاقة النظيفة من 
العملل بوترية أعى، وهذا يعنلي دخول منافس 

قوي ينافس الطاقة األحفورية«.
وأكلد أن العلراق سيسلتفيد ملن هلذا االرتفاع 
لتغطيلة العجلز االفلرتايض باملوازنلة وكذللك 
مصاريف أخرى يتم إقراراهلا باملوازنة، وكذلك 
مصاريلف أخرى تم إقرارهلا ولكن لم تخصص 
لهلا أملوال حيلث هنلاك املشلاريع املتوقفلة 
بسلبب العجلز يف ميلزان املدفوعات وسلتكون 
لها األولوية«.ورجح أن »تشلهد املوازنة املقبلة 
تخصيصلات مالية لصناديق اسلتثمارية تدعم 
الزراعة والصناعة والتنمية املسلتدامة بشلكل 
عام، اما تسديد الديون فال يعتقد بأن لها نصيبا 

عى االقل يف املوازنة املقبلة«.
وحدَّد وزير النفط احسلان عبد الجبار، يف وقت 
سلابق، سلعر الربميلل يف موازنلة 2022، فيما 

توقع وصول الخام إىل 100 دوالر.
وقلال وزير النفط خلالل ورشلة عقدها أمس 
االثنني بفنلدق الرشليد، إن »الحكومة املركزية 

سلُتثبِّت سلعر برميلل النفلط يف موازنة 2022 
بلني 55 دوالراً و 60 دوالراً«، مبينلًا، أن »ذللك 
سيسلاعد عى حدوث تغيريات وتحسن كبري يف 
إداء االقتصلاد الوطنلي وتجلاوز العجز املايل يف 

املوازنة العامة«.
وتوقلع عبلد الجبلار، أن »يبللغ سلعر برميلل 
النفلط الخام 100 دوالر، بالربع األول من العام 
املقبل متأثلراً بانخفاض الخزين االسلرتاتيجي 
األمريكلي والعاملي وتعلايف االقتصاد العاملي من 

تداعيات كوفيد 19«.
وأعلن عن »قرب بدء رشكة شلمبنجر بمرشوع 
عمليلات حفلر 96 بلراً نفطيَّلة يف حقل غرب 
القرنلة 1، والذي يعد األكرب ملن نوعة يف تاريخ 
البلالد«، مشلرياً إىل أن »املرشوع سليضيف 80 
ألف برميل يومياً كمرحلة أوىل و200 ألف برميل 
يوميلاً بعد انجازه عى اجمايل انتاج رشكة نفط 

البرصة التابعة لرشكة النفط الوطنية«.
وتابلع، أن »رشكلة شللمبنجر املنفلذة لصالح 
رشكة اكسلون موبيل املشلغل الرئيلس لحقل 
التكنولوجيلا  باسلتخدامها   1 القرنلة  غلرب 

الحديثلة يف عمليلات الحفلر يف غلرب القرنة 1 
تساعد جميع األطراف يف وزارة النفط ورشكات 
الرتاخيص عى تقليل كلف انتاج الربميل الواحد 

وتحسني االنتاجية«.
وعلربَّ وزيلر النفلط، علن تفاؤله بتطلور كبري 
يف الصناعلة النفطية، والسليما أنهلا دخلت يف 
مرحللة ايجابية جديلدة تتنافس ملع رشكات 
ووقلود  الشمسلية  البديللة  الطاقلة  انتلاج 
أن  مبينلًا،  واألزرق«،  األخلر  النرتوجلني 
»رشكات عمالقة انفقت مليارات الدوالرات عى 
إنشلاء البنى التحتية لتصنيع املعدات واألجهزة 
الحديثة والبطاريلات واملواد األخرى التي تدخل 

يف صناعة الطاقة البديلة«.
ملن جانبله، قال نائب رئيس شللمبنجر سلعد 
الضاملن: إن »االسلتعدادات جاريلة النطلالق 
عمليلات الحفر يف أكلرب مرشوع اسلتخراجي، 
سلتعمل  تكنولوجيلا  ألحلدث  وفقلاً  سلُينَفذ 
بامللرشوع وتجهيز ونصلب منظومة املعلومات 
نفلط  رشكلة  يف  ادارتهلا  برمجيلات  وقواعلد 

البرصة«.

انتعشت اآلمال في أن تخلو الموازنة العامة للعراق لسنة 2022 من االقتراض، بعد وصول أسعار النفط 
مؤخرا إلى عتبة 8٥ دوالرا للبرميل الواحد، مع توقعات بزيادتها إلى 100 دوالر مطلع العام المقبل.

وفي هذه الحالة، لن يقع العراق »صيدا« في صّنارة االقتراض مرة أخرى، كما حصل العام الجاري إثر 
أزمته االقتصادية، تزامنا مع تفشي كورونا . وقال الخبير االقتصادي، نبيل جعفر، إن »مسار أسعار 

النفط العالمية في تصاعد مستمر ويحوم حول 8٥ دوالراً بفعل عوامل عديدة منها االنفتاح االقتصادي 
العالمي ونجاح اللقاح ضد كورونا واستعادة النمو االقتصادي العالمي«، مبيناً أن »هذه اإلجراءت أدت 
إلى وجود طلب قوي في السوق النفطية العالمية في مواجهة عرض محدود ناجم عن تقيدات أوبك 

بلس وناجم ايضا عن عدم قدرة بعض دول االوبك بلس في استعادة طاقاتها اإلنتاجية وخاصة أنغوال 
واليابان ونيجيريا في مقابل طلب قوي وخاصة بفعل ارتفاع اسعار الفحم والغاز«.

لالم، وقد ُجمع يف نسلله  ينتهلي نسلب داود للنَّبلي إبراهيم عليه السَّ
-عليه السلالم- امللَك والنُّبوة ولم تجتمع لغلريه، لقد ُذكر يف الكتب أنَّ 
داود هو أصغر إخوته ويملك اثني عرش أًخا، وكان بارًعا جًدا بالقذف 

باملقالع.
به  وسلمع مرَّة نداء طالوت أنَّ من يقتل جالوت سيزوجه ابنته وينصِّ
مللًكا، وإذ بُحصيَّلات تتحلدث للنَّبلي داود بلأن يقتنيهلا ففيها قتل 
ج ابنة  جاللوت، فالتقطهلا وأدارها بمقالعله وقتل جالوت بهلا وتزوَّ
ب ملًكا عى بني ارسائيلل الذين أحبُّوه لعدله وحكمته،  طاللوت وتنصَّ
فقد أوتَي باإلضافة للنُّبوة وامللك الحكمَة يف فصل الخصام بني املدَّعني.
لماء لتسلاعده يف القضاء بني  وقلد آتلاه الله سلسلة معلقة ملن السَّ
النَّلاس، وما كان يميِّزه هو جمال صوتله وترنُّمه أثناء القراءة، حتَّى 
قيل أنَّ من يسمع صوته ال يستطيع االبتعاد عنه، وقد اتَّسم بالقراءة 
نم، فقد كان يقرأ الزَّبور بينما ُيرسج  يعلة لكتابه مع التَّأمل والرتَّ الرسَّ

الم. له خيله، والزَّبور هو كتاب داود عليه السَّ
الم- طلب  وقيل أنَّ عمره كان سلتني سلنة ولكنَّ النَّبي آدم -عليه السَّ
ملن الله يزيد يف عمره أربعني سلنة ويأخذها ملن عمره، وبهذا عاش 
النَّبي داود مئة سلنة، ومما ورد عن مدة ملكه أنَّها أربعني سلنة ولم 
لبت  يلرد يف نصوص األحاديث ما يكذب هذا أو يصدِّقه، وتويف يوم السَّ

الم. يور بأمٍر من نبي الله سليمان بن داود عليه السَّ وأظلَّته الطُّ
وملن املعروف عن الحرث أنَّله األرض التي تنتج الزَّرع واملحصول بعد 
حراثتها من قبل اإلنسلان والتَّعب عليها، وقد ُرفعت للنَّبي داود -عليه 
السلالم- قضية خصومٍة مفادها أنَّ أغنام أحد األشلخاص قد عاثت 
فسلاًدا بمزروعات أحد الحقلول وقيل أنَّها عناقيلد من عنب، فقىض 
داود -عليه السلالم- لصاحب الزَّرع باملاشلية واألغنام، ولكن أشلار 
القرآن الكريم إىل أنَّ حكمه لم يصب الحق، وهذا ليس قدًحا بشخصيَّة 

النَّبي إنَّما هو يبقى برش قد ُيخطئ وقد ُيصيب.

وملن اسلتطلع الحكلم يف قضية الحرث هلو النَّبي سلليمان بن داود 
-عليهما السلالم- وكان ذللك بفضل الله وتوفيقله حينما قال تعاىل: 
ْمَناَها ُسلَلْيَماَن{، فهنا إشارة إىل أنَّ قدرته عى حلِّ القضية إنَّما  }َفَفهَّ
هلي توفيق ملن الله وهدايلة، وقد كان حكلم النَّبي سلليمان -عليه 
السلالم- يف قضية الحرث، أن يأخذ صاحب الزَّرع املاشلية فيسلتفيد 
ملن صوفها وأوبارهلا وألبانها، ريثما يقوم صاحب املاشلية بحراثة 
أرضه وتعهد زرعه حتى يعود كمان كان، ليسللم صاحب الزَّرع زرعه 

ويستلم هو ماشيته.
وقلد وافق والده عى هلذا الحكم ألنَّه رأى فيه العلدل وتحقيق الحق، 
ورغلم أنَّهملا هما االثنلان أوتيا العللم والحكمة، إالَّ أنَّ هلذا ال يمنع 
أّن يفلوق أحدهملا اآلخر الحكملة والعلم ولذلك كان فيله قوله تعاىل 

ففهمناها سليمان.
ولقلد ورد يف قصلة دخلول ملك املوت على نبي اللله داود حديث قال 

لالُم  فيع رسلول الله )صى الله عليه وآله وسللم(: »إنَّ داوَد عليه السَّ
كان رجلاًل غيوًرا وكان إذا خرج أغلق األبلواَب فأغلق ذاَت يوٍم وخرج 
فأرشفت امرأُته فإذا هي برجٍل يف الدَّاِر فقالت: من أدخل هذا الرَّجَل ؟ 
للن جاء داوُد ليلقنَيَّ منه عناًء , فجاء داوُد فرآه فقال من أنت؟ فقال 
أنلا الَّذي ال أهلاُب امللوَك وال ُيمَنُع منِّي الحجاُب فقلال: فأنت واللِه إًذا 

الُم مكاَنه«. ملُك املوِت وزَمل داوُد عليه السَّ
وتبدأ قصة داود مع طالوت وجالوت منذ أن أوحى الله لنبيه أنَّ هناك 
غالما سليقتل جالوت وسليكون امللك، وآية ملكله أن يفيض املاء من 
قرن يضعه النَّبي عى رأسله، واتَّفقت هلذه العالمات مع داود -عليه 
السالم- وكان وقتئٍذ راعًيا لألغنام، وملا أمر الله تعاىل طالوت أن يغزو 
أهل مديلن ويقتلهم جميًعا خالف طالوت أملر ربه وأبقى ملك مدين 
حلي. فعاقبه الله بنزع املللك منه وجعله يف داود عليه السلالم، وذلك 
بعد أن برز طالوت بجيشله وجالوت بجيشله، فقال جالوت لطالوت 

بارزني أو أخرج من يبارزني وإن قتلني فله ملكي، فربز داود لجالوت 
يف املعركلة فقتله، واجتمعت بني ارسائيل حول داود -عليه السلالم- 

وأحَبُّوه، فآتاه الله امللك والنُّبوة.
وتضّمنلت قصتله -عليه السلالم- العديلد من األمور التي تسلرتعي 
االنتباه واالهتمام خاصًة فيما يتعللق بالجانب اإليمانّي وأثره القوي 
عى النفس البرشية حيث يكون الحافز واملحرك ملواجهة كافة أشكال 
ومظاهلر الجلربوت والطغيلان كملا فعلل داود -عليه السلالم- مع 
نت السلورة: تكريم اللله ألنبيائه يف الدنيا واآلخرة،  جالوت، كما تضمَّ
وقلد كان تكريم الله لداود -عليه السلالم- ألنَّله أواب وتائب. اإليمان 
الصادق والثقة بالله هي سلالح املؤمن والذي سليجزيه الله عليه كلَّ 
خري. اسلتحباب التحيل بملكارم األخالق وخاصلة يف القضاء وفصل 
الخصام فيجب عدم اتِّباع الهوى. التشجيع عى العمل وكسب القوت 

بالحالل من العمل الدؤوب والجاد كما كان يفعل داود عليه السلالم.

،،
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وقفة احتجاجية لخريجي خانقين 
المطالبين بفرص التعيين

املراقب العراقي/ بعقوبة ...
نظيم العيرات مين الخريجين 
محافظية  يف  خانقين  قضياء  يف 
للمطالبة  احتجاجيية  دياىل وقفة 

بالتعين .

وقيال مصدر محيي :ان العرات 
مختليف  مين  الخريجين  مين 
واالنسانية  العلمية  االختصاصات 
يف خانقين شيمال رشق بعقوبة 
نظميوا وقفية احتجاجيية اميام 

للمطالبة  مبنيى تربيية خانقين 
بالتعيينات وتحويلهم  بشيمولهم 

اىل محارضين .
وهيدد املتظاهيرون بالتصعييد يف 

حال عدم االستجابة ملطالبهم .

املراقب العراقي/ متابعة...
مين الغرائب التيي تثري االنتبياه هيو ان العراق 
وهيو بالد النهرين قد بدأت تسيتدين الحلول من 
الصحراء حيث ان الحكومة تسعى لحل مشكلة 
شح املياه  عرب إسترياد »مرشات« من السعودية 
فقيد أعلنت وزارة الزراعة،  قيرب زيارة وزيرها 
محمد كرييم الخفاجيي، إىل السيعودية لتوقيع 
عقد يهدف لحل مشيكلة شيح امليياه املخصصة 

للسيقي يف العراق بدال من الذهاب اىل تركيا لحل 
مشيكلة الشح التي تسيببت بها انقرة من خالل 
بناء السدود عىل منابع املياه واخرها سد اليسو .
وقال وكييل الوزارة مهدي الجبيوري يف ترصيح 
تابعتيه )املراقيب العراقيي(: إن »اليوزارة لديها 
عقد مع رشكة خريف السيعودية لحل مشيكلة 
شيح املياه وسييتواجد وزير الزراعية يف اململكة 
العربية السعودية قريباً لتوقيع العقد«، موضحاً 

أن »العقد سييكون مدعوما ملدة 10 سينوات مع 
مرشيات مدعومية لتوصييل 50% مين الحصة 
املائيية إضافة اىل زييادة اإلنتاجية بنسيبة %60 

تقريبا«.
كان عيىل الحكومية معالجية النقيص املتزاييد 
لكمييات املياه يف نهرْي دجلية والُفرات يف العراق 
بسيبب السياسيات املائية الرتكيية وليس رشاء 
مرشيات سيعودية فنحين لدينا دجلية والفرات 

وهذان النهيران ُيمثالن املصدر الرئييس للمياه يف 
العراق، وهما ينبعان من تركيا، ويعربان الحدود 
إىل سيوريا ومنها إىل العراق، ثم يلتقيان ويصبان 
يف شيط العرب فقد أدت السياسة املائية الرتكية 
إىل انخفياض منسيوب النهريين يف ماييو 2021 
إىل معيدالت غيري مسيبوقة، إذ انخفضيت املياه 
أكثير مين 5 أمتار، أي ما يعيادل نصف ما كانت 
عليه املناسييب مقارنة باألعوام السابقة، وذلك 

حسيبما أعلنيت وزارة امليوارد املائيية العراقية، 
خاصة يف محافظات الجنوب، التي أصبحت مياه 

الرب فيها ُمهدَّدة بالتوقف.
وعىل سيبيل املثال، فقد انخفض منسيوب املياه 
يف نهير دجلية إىل الدرجية التيي يسيتطيع فيها 
املرء السيري فييه دون أن تصل امليياه إىل ركبتيه، 
وتم تيداول الصيور الدالية عىل ذليك يف القنوات 
الفضائيية واملواقع اإلخبارية ووسيائل التواصل 

االجتماعي.
وقيال الخبري يف امليوارد املائية أحمد الياسين يف 
ترصيح خص به )املراقب العراقي (: من املعروف 
ان السيبب املبارش لهيذه األزمة هو قييام تركيا 
ببناء مجموعة سدود عىل مجري النهرين يف مدى 
يزيد عىل أربعن عاماً، مسيتندة يف ذلك إىل ذريعة 
»ممارسة السيادة« عىل مواردها املائية وترتَّبت 
عىل هذا االنخفاض آثار اقتصادية شديدة، كعدم 
توافر امليياه الالزمية للزراعة، ميا أدى إىل تبوير 
عيرات اآلالف من الدونميات، »الدونيم يعادل 
2500 مرت مربيع« يف العراق وبهذا أصبح العراق 
يواجه أيضاً آثارا بيئية وخيمة نتيجة السيتمرار 
حيذَّر  إذ  النهريين،  ميياه  منسيوب  انخفياض 
الخيرباء من احتمال ارتفياع درجة الحرارة وقلة 
األكسيجن يف الهيواء وقتل العديد مين الكائنات 
الحية يف املناطق التي تتعيرض للجفاف، ونبهوا 
أيضاً إىل انخفاض جودة املياه، وزيادة تركز املواد 

السامة العالقة فيها، ونفوق األسماك .
العراقيية  الزراعية  وزارة  فيأن  لذليك  وتابيع: 
أعلنيت عن خطية لزراعية 1.8 ملييون »دونم« 
مين املحاصيل االسيرتاتيجية يف موسيم الزراعة 
الصيفيية لعيام 2021، وهيو رقم يقيل بمليون 
»دونيم« عين العيام امليايض وهيو مياال يمكن 

معالجته بي«املرشات« يا وزارة الزراعة .
مين جهتيه يقيول املحاميي عيي االعرجيي يف 
ترصيح خص به )املراقب العراقي(: من الناحية 
القانونية، فالعراق صاحيب حق، والرأي الرتكي 
بشيأن السييادة عىل مياه الُفرات ال أسياس له 
وفقاً ألحكام اتفاقية قانون اسيتخدام املجاري 
املائيية الدوليية يف األغراض غيري املالحية، التي 
أقرتهيا الجمعية العامية لألمم املتحيدة يف عام 
1997، ودخلت طور التنفيذ يف أغسطس 2014، 
والتي أقرت مبادئ االسيتخدام العادل واملُنصف 
للمصادر املائية بن الدول، واملسيؤولية الدولية 
الناشيئة عن قيام إحيدى الدول بأفعيال يكون 
مين شيأنها اإلرضار بالدول األخيرى، واألرجح 
أنه بسيبب ذليك، فإن تركييا لم تنضيم إىل هذه 

االتفاقية.
وأضياف: مين الناحيية السياسيية، فيإن األمر 
بين  القيوى  وتيوازن  للمفاوضيات  يخضيع 
األطيراف املُتناِزعية وهيو ميا يمكين حليه عن 
طرييق املفاوضات إلجراء تقسييم عيادل للمياه 
بن البلدين وهو ما يجب عىل الحكومة السيعي 
إلجرائها قبل انتهاء عمرها وتسليم زمام األمور 

إىل الحكومة املقبلة .

واحيد من اسيوء طرق العاصمة بغيداد هو الطرييق الرسيع الذي 
يربط مدينة الشعلة بالعامرية وباتجاه حي العامل والجهاد .

هذا الطريق تم اعمار جزء منه فقط اىل حدود جامع ام القرى 
انا باقي الطريق يسء جدا وال يصلح لسري املركبات وفيه تحفرات 
كبرية سببت الكثري من الحوادث املؤسفة كما تسبب هذه املطبات 

خصوصا يف نفق تقاطع العامرية زخما مروريا شديدا 
يتطلب اعمار هيذا الطريق الحيوي الذي يربط الخط الدويل القادم 
مين املحافظيات الشيمالية بالخط اليدويل املتوجيه اىل محافظات 
الوسط والجنوب وكذلك ربط معظم احياء جانب الكرخ من مدينة 

بغداد.

املراقب العراقي/ متابعة...
هنيا العديد من االسيئلة التي تيدور يف ذهين املواطنن ومنها 
سيؤال مهم هو اىل اىل متى التيالعيب ونقيل امللكيية االرايض 
الزراعيية يف ميسيان فقيد ضبطيت هيئية النزاهة عيدٍدا من 
فات العقاريَّة يف أضابري أراٍض زراعيٍَّة  املُتَّهمن باجيراء الترصُّ
ُتقيدَُّر أقيامها بعرات املليارات بصيورٍة ُمخالفٍة للقانون يف 

دائرة التسجيل العقاري يف ميسان.
وأفيادت دائيرة التحقيقات يف الهيئية :« انَّ فريق عمل مكتب 
ن من ضبط مسؤويل التدقيق والسجالت  تحقيق ميسيان تمكَّ
يف الدائيرة، إضافيًة إىل اثنين من أعضاء لجنة الكشيف، فيما 
صيدرت أوامير قبيٍض بحيقِّ معاونيي التسيجيل العقياري 
فن آخرين يف الدائرة« ، ُمبّينًة :« أنَّ املُتَّهمن قاموا بنقل  وُموظَّ
ملكيَّة األرايض الزراعيَّة بصيورٍة ُمخالفٍة للقانون، فضالً عن 

إجراء كشوفاٍت وهميَّيٍة«.
يت دون موافقة  وأضافيت الدائيرة :« انَّ تليك األعمال التي تمَّ
ة خالفيًا للضوابط والتعليمات؛ أدَّت إىل تفتيت  الدوائر املُختصَّ
األرايض الزراعيَّة يف املحافظة، والتي تصل أقيامها إىل عرات 

مليارات الدنانري ».
َذت  وأوضحيت أنه تمَّ تنظيم محرض ضبيطٍ بالعمليَّة، التي ُنفِّ
رٍة قضائيٍَّة، وعرضها رفقة املُتَّهمن عىل قايض  بنياًء عىل ُمذكَّ
ة بقضايا النزاهة يف ميسيان؛ الذي  محكمية التحقيق املُختصَّ
قيرَّر توقيف املُتَّهمين وفق أحيكام امليادَّة )340( من قانون 

العقوبات.
نها  يذكير أنَّ الهيئية أعلنت يف العارش مين آب املايض عن  تمكُّ
فات العقاريَّة فيها  من ضبيط )381( إضبارة تمَّ إجراء الترصُّ

بشكٍل ُمخالٍف للضوابط والتعليمات.

املراقب العراقي / متابعة...
العسيكرية  الهندسية  مديريية  بيارشت 
بالحشيد الشيعبي بأعميال إكسياء طريق 
)كوت – بغداد( املار بمنطقة البتار شيمال 

محافظة واسط.
وذكر بييان إلعالم الحشيد الشيعبي تلقت 
)املراقب العراق( نسيخة منه، أن “ذلك جاء 
بعد االنتهاء من اعميال املرحلة األوىل وهي 
قشيط الطبقية األوىل لإلسيفلت ومعالجة 

التموجيات واليروخ والتخسيفات التيي 
يعاني منها الطريق”.

وتواصيل مديريية الهندسية العسيكرية يف 
هيئة الحشد الشعبي، الحملة الخدمية التي 
أطلقها رئيس هيئة الحشيد الشيعبي فالح 
الفياض إلسناد الجهة املنفذة لطريق بغداد 
الكوت إلعادة تأهيل وتوسعة الطريق منعا 
لتكيرار الحوادث املرورية التيي تهدد أرواح 

املواطنن. 

املراقب العراقي / متابعة ...
دّق انفجيار مرفيأ بيريوت جيرس 
إنيذار عامليي بشيأن تخزيين املواد 
العدييد مين  الخطيرة،  وسيارعت 
الحكوميات حيول العاليم يف البيدء 
بإجيراء مراجعة  وفحص ملحتويات 
والحاوييات  والشياحنات  املخيازن 

وسبل تأمينها. 
العدييد مين اليدول بدأت إجيراءات 
إخالء موانئهيا ومطاراتها من املواد 
الخطيرة، حييث أعلين العيراق نقل 
مواد شيديدة الخطورة بشيكل آمن 
من قسيم الشيحن الجوي يف مطار 

بغيداد اليدويل إىل وجهتهيا اآلمنة يف 
مخازن مديرية الهندسة العسكرية، 
رئييس  لتوجيهيات  تنفييذا  وذليك 
اليوزراء مصطفيى الكاظميي الذي 
أمر بتشيكيل لجنة عاجلة للكشيف 
عن املواد العالية الخطورة يف جميع 
واتخياذ كافية  الحدوديية،  املنافيذ 
اإلجيراءات إلبعادهيا عين املناطيق 
واتخياذ  السيكانية  والتجمعيات 
اإلجيراءات االحرتازيية حييال املواد 
الخطيرة، واإلفيراج عنها فيوراً، أو 
نقلها إىل أماكين تخزين آمنة خارج 
والتواجيد  الجويية  املوانيئ  نطياق 

السيكاني، وذلك بهدف التصدى ألي 
مخاطر قبل حدوثها.

كما بحثيت وزارة النقيل / الركة 
العامية ملوانيئ العيراق ميع رشكة 
رشكات  إحيدى  تينير(  )كوليف 
عملهيا  آليية  املشيرتك  التشيغيل 
واإلجيراءات املتخيذة لتأمين املواد 
الخطرة يف الساحات واألرصفة التي 

تشغلها. 
وقال املديير العام للركية فرحان 
الفرطيويس يف بييان تلقت)املراقب 
العراقيي( نسيخة منيه، إنيه بحث 
مع الركية خالل إجتماع موسيع 

بكادرهيا أهميية أن يكيون عملهيا 
الدولية  املعاييري  واجراءاتهيا وفيق 
املعمول بها، مشيددا عىل توجيهات 
وزير النقيل الكابتن نارص الشيبي 
التي يؤكيد فيها عيىل إدارة الركة 
أن تهتم بموضوع تأمن خزن املواد 
الخطرة لحماية امليناء من الحوادث. 
وهنيا يمكننيا طرح سيؤال هو هل 
يمكن تأمن املواد الخطرة يف املوانئ 
العراقية وهل نسيتطيع بامكانياتنا 
املحيدودة توفيري تليك الحماية التي 
عجيزت دول متقدمية عين ايقياف 

خطر هذه املواد ؟ ذلك ما نتمناه.

توزيع الجامعات االهلية العشوائي أسهم بشكل كبري بتأزيم وضع 
االختناقات املرورية بالشيوارع، لو تالحظ يوميا حجم االختناقات 
املرورية التي تخلفهيا جامعة الفراهيدي واالرساء، والتي فاقت يف 

ذلك جامعة بغداد..
انطليق العيام اليدرايس الجدييد وانطلقيت معيه وييالت النوم يف 

االختناقات املرورية لساعات...
لو وجد رشيف واحد يهمة مصلحة الشعب، لوزع تلك الجامعات يف 

اطراف العاصمة بغداد، لكي تتنفس الشوارع...
ومليا منح تليك األرايض الواسيعة يف مناطق حيويية الصحاب املال 
وعصابات السيلطة التي »فرهدت« العاصمة واستولت عىل جميع 

مفاصلها ....

املراقب العراقي/ متابعة...
من الغرائب التي تعيشها حكومة الكاظمي 
انها أعلنت نسبة الفقر ثم تربأت منها حيث 
رفضيت نتائج تقرير برنامج الغذاء العاملي 
لألمم املتحدة الذي اعترب العراق ضمن أكثر 

7 دول يف العالم يواجه شعبه الجوع.
وأكيدت وزارة التخطييط يف بييان، تلقيت 
)املراقب العراقي( نسيخة منيه، أن العراق 
ليم يواجيه أزمة غذائيية يمكن أن تسيبب 
تهديدا بالجوع للفئات الهشية يف املجتمع، 
حتى خالل ذروة انتشيار جائحية كورونا، 
التي شيهدت فيها الكثري من البلدان أزمات 

غذائية«
وأشيارت إىل اإلجيراءات الحكوميية التيي 
أسيهمت يف توفيري امليواد الغذائية، سيواء 
املنتجة محليا أو املستوردة، بحالف التكافل 

االجتماعي«.
قاميت  »الحكومية  أن  البييان،  وأضياف 

باتخاذ جملة من اإلجيراءات تضمنت دعم 
شيبكة الحماية االجتماعيية، وتأمن مواد 
البطاقية التموينية، وتوزييع منحة مالية 
طارئية للمترضريين من الجائحية، بهدف 

مساعدتهم يف مواجهة الظروف الطارئة«.
ورفيض بييان التخطييط بشيدة بيانيات 
التقرير حول وجود ثلث العراقين جائعن، 
مؤكيدا هيذا كالم ينيايف الواقع، ألن نسيبة 

الهشاشية الغذائية يف العراق، تبلغ أقل من 
2% مين مجميوع السيكان، وهذه النسيبة 

ارتفعت بعد موجات النزوح عام 2014«.
»نسيبة  أن  التخطييط،  وزارة  وأوضحيت 
الفقير عيام 2020 ارتفعيت إىل 31%، وهذا 
ال يعنيي أن هيذه النسيبة تمثيل السيكان 
الجائعين مطلقيا، إنما هيذا يدخل يف إطار 
ميا يعرف بيي )الفقر متعدد األبعياد( الذي 
يشيمل الصحة والتعليم والسكن، والدخل، 
وارتفعيت النسيبة نتيجة جائحية كورونا 
أن  إىل  مشيريا  االقتصاديية«،  وتداعياتهيا 
»إجمايل نسيبة األرس التي تسيتلم الحصة 

التموينية يبلغ %95«.
ولفتت اليوزارة العراقيية إىل أن »املؤرشات 
التي تعتمدها، تأتي من املسوح اإلحصائية 
التي ينفذها الجهاز املركزي لإلحصاء وفقا 
للمعاييري العامليية املعتمدة مين قبل األمم 
املتحيدة«، مؤكدة أن »املؤرشات التي أشيار 

اليهيا التقريير املنسيوب لربناميج األغذية 
العامليي، غيري واقعية، وال تسيتند ملؤرشات 
يمكين  ال  إذ  التخطييط،  وزارة  تعتمدهيا 
مقارنية الوضع الغذائي واملعييش للشيعب 
العراقي مع بليدان تعاني أصال من مجاعة 

حادة، فالعراق ليس جائعا«.
وقبيل يومن، ذكير تقرير لربناميج الغذاء 
العاملي التابع لألمم املتحدة أن ثلث سيكان 
العراق ينام جائعاً، من بن سيبع دول عىل 

مستوى العالم.
 وأظهيرت »خارطية الجوع« التي رسيمها 
التقرير، سيبع مناطق حيول العالم باللون 
األحمير الداكن، من بينهيا العراق وهي من 
بن املناطق األشيد جوعيًا يف التصنيف قبل 

األخري الذي شمله التقرير.
 وجياء تصنييف العيراق، إىل جانيب اليمن 
والصومال ومدغشقر وجمهورية الكونغو 

وجمهورية أفريقيا الوسطى ورواندا.

يرتب���ط  ال���ذي  الش���علة  طري���ق 
بالعامرية .. ال يصلح لسير المركبات

إلى متى الت�الع�ب ونق�ل ملكي�ة 
األراضي الزراعية ؟

الحشد الشعبي يباشر بإكساء طريق »كوت - بغداد« 

هل يمكن تأمين المواد الخطرة في الموانئ ؟

الجامعات األهلية تزيد 
االختناقات المرورية !

الحكومة تعلن نسبة الفقر ثم تتبرأ منها !

بدال من الضغط على تركيا إلنهاء األزمة

حكومة الكاظمي تسعى لحل مشكلة شح المياه ب�»مرشات« السعودية !
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ح�ذر مرك�ز حماي�ة املس�تهلك بوالي�ة نوردراين فيس�تفالن 
األملاني�ة من اس�تعمال األطباق املصنوعة م�ن راتنج امليالمني 
يف أف�ران امليكروويف، ألن ه�ذه األطباق يمك�ن أن تتحلل عند 
تس�خينها إىل مكوناتها الس�امة، مث�ل م�ادة الفورمالديهايد 
املرسطنة ومادة امليالمني الضارة بالُكىل.وأوضح الخرباء األملان 
أن أطباق امليالمني تش�هد إقباالً كبرياً من املس�تخدمني بسبب 
ألوانه�ا الزاهي�ة ومقاومته�ا للك�رس، وبالتايل فهي مناس�بة 
لالس�تعمال مع األطفال ويف ج�والت التخيي�م، ولكن ال يجوز 
أبداً تس�خني طع�ام األطفال الصغ�ار عىل أطب�اق امليالمني يف 
أف�ران امليكروويف، وينبغي أيضاً عدم مالمس�ة أدوات املطبخ 
أو املالع�ق املصنوعة من امليالمني مع األطعمة الس�اخنة.وإذا 
تع�ذر عىل املرء معرف�ة نوعية األطباق البالس�تيكية وما مدى 
ومالءمته�ا لالس�تعمال يف أف�ران امليكرووي�ف، ألن الرشكات 
تض�ع عالمة ME بش�كل طوعي، فال يجوز أبداً اس�تعمالها يف 

تسخني األطعمة واملرشوبات.

الكشف عن العالقة المذهلة 
بين الروائح والذكريات

تحذير من استخدام أطباق 
»الميالمين« للميكروويف 

ن�رش علماء م�ن جامعة نورث ويس�رن األمريكية دراس�ة 
مهمة، يف دورية »بروغرس إن نيوروبيولوجي« ُتحدد األساس 
العصبي لكيفية قدرة الروائح عىل اس�تعادة الذكريات بهذه 
القوة، يف الدماغ البرشي.وس�لطت الدراسة الحديثة، الضوء 
عىل عالقة الروائح بالذاكرة البرشية ، اذ كش�فت أن اإلنسان 
يلتقط الروائح عندما تقوم حاس�ة الش�م بدورها، الذي يبدأ 
بارتب�اط جزيئ�ات يطلق عليها اس�م »الجزيئ�ات الفواحة« 
بمستقبالت مخصصة لها يف األنف، ثم تقوم هذه املستقبالت 
بنقل املعلومات عرب األعصاب الحسية إىل ما يسمى »البصلة 
الش�مية«، وهي بنيان عصبي يوج�د عند قاعدة املخ، وينقل 
معلوم�ات الروائح من األن�ف إىل مناطق أعم�ق يف الدماغ.و 
يق�وم جهاز الش�م بنقل ه�ذه املعلومات إىل مناط�ق الدماغ 
املوجودة يف الجهاز الج�ويف الذي يرتبط بالذاكرة والعواطف، 
لذل�ك ع�ادة نس�تطيع تميي�ز الروائح بم�ا يرتب�ط بها من 

ذكريات يف مراحل مختلفة من العمر.

مخاطر عديدة عند دمج
 لقاحات كوفيد ــ 19

حذر مس�ؤول صحي م�ري من تن�اول لقاحني 
مختلفني مضادين لفريوس كورونا يف نفس اليوم، 

مشريا إىل أن ذلك قد يؤدي إىل مخاطر عديدة.
وقال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية 
واملناع�ة بهيئ�ة املص�ل واللق�اح، التاب�ع ل�وزارة 
الصح�ة املري�ة، إن »معظم الدراس�ات أكدت أن 
تن�اول لقاحني من نوعني مختلف�ني يف نفس اليوم 
ل�ه مخاطر عديدة عىل الصحة لعدم ضمان رد فعل 

الجهاز املناعي«.
وتاب�ع بأن هن�اك دراس�ات »قال�ت إن التنوع بني 
اللقاحات؛ يعزز الجهاز املناعي ويساعد عىل تكوين 
أنواع مختلفة من األجسام املضادة املناعية«، إال أن 
»دمج لقاحات كورونا وتن�اول نوعني مختلفني يف 

نفس الوقت يسببان خطورة عىل الصحة«.
ولفت إىل أن هناك »دول تجري تجارب حول الخلط 
بني اللقاحات عن طري�ق تن����اول الجرعة األوىل 
م�ن لقاح معني، وتن�اول الجرع�ة الثانية من نوع 

آخر«.
وحتى اآلن لم تويص منظمة الصحة العاملية بالخلط 
بني اللقاحات املضادة لفريوس كورونا، ويف حزيران 
املايض قالت املتحدثة باسم الصحة العاملية مارغريت 
هاريس إنه »ال توجد حتى اآلن بيانات كافية لتقييم 

كان  إذا  م�ا  وحس�م 
ه�ذا النه�ج الخ�اص 
املختلطة  باللقاح�ات 

آمنا عىل الصحة«.

تح�دث الطبي�ب واملق�دم التلفزيون�ي الرويس، 
ألكسندر مياس�نيكوف، عن الحاالت التي يجب 

أال تتناول املضادات الحيوية فيها.
وح�ث الطبي�ب واملق�دم التلفزيون�ي الرويس، 
ألكس�ندر مياس�نيكوف عىل التوقف عن تناول 
املضادات الحيوية لألشخاص الذين يعانون من 

السعال والتهاب الشعب الهوائية الفريويس.
ووفقا ل�ه، فإن هذه األدوي�ة تتوقف عن العمل 

مع االستخدام غري املنضبط.
وق�ال: »لديك التهاب يف الحل�ق - ال يجب تناول 
املضادات الحيوية، والتهاب الش�عب الهوائية - 
ال تحتاج إىل مض�ادات حيوية. فقط انتظر، خذ 
مضادات الس�عال. انظر، ربما ال يكون فريويس 
)الته�اب الش�عب الهوائي�ة(، ألن�ه يف معظ�م 

الحاالت غري فريويس«.
وأكد الطبيب أيضا أنه يجب أال تتناول املضادات 
الحيوية يف حال وجود التهاب يف الجيوب األنفية.

وأوضح: »لقد س�ئمت من القول: يمكنك تناول 
املض�ادات الحيوي�ة خ�ارج املستش�فى عندما 
يكون لديك الته�اب يف الحلق العقدي مع درجة 
ح�رارة 40 للوقاية م�ن أمراض القل�ب، عندما 
يكون لديك عدوى يف األعضاء التناسلية أو لديك 

التهاب رئوي، وتعالجها يف املنزل«.
وخلص مياس�نيكوف إىل أن املض�ادات الحيوية 
ليس�ت مناس�بة للعالج األويل اللتهاب الش�عب 

الهوائية.

تعرف على الحاالت التي تتطلب التوقف عن المضادات الحيوية

بالون كهربائي بحجم حبة العنب ينظم ضربات القلب
ق�د تصبح املعاناة من رضب�ات قلب خطرية وغري 
منتظم�ة ش�يًئا من امل�ايض بفضل بال�ون بحجم 
حب�ة العن�ب يعي�د النش�اط الكهربائ�ي للقلب يف 
ث�واٍن معدودة.وم�ن املقرر أن يتم تقدي�م العملية 
يف عي�ادات القل�ب يف جمي�ع أنح�اء بريطانيا بعد 

موافقة واسعة النطاق من قبل رؤساء الصحة.
 وأثناء العالج الجديد، املسمى االستئصال بالبالون 

بالرددات الراديوية، يتم إدخال بالون مزود بعرشة 
أقط�اب من خ�الل رشي�ان يف الفخ�ذ، ويمر حتى 
يص�ل إىل األوردة الرئوية التي تنقل الدم املؤكس�ج 

إىل القلب، حيث توجد األعصاب التالفة عادة.
ويتم إج�راء الجراحة تحت التخدير املوضعي، كما 
يتم ترك األنس�جة الس�ليمة يف القلب سليمة، مما 

يعني أن املرىض يعانون من مضاعفات أقل.

وق�ال الدكتور مالكولم فينيل، استش�اري أمراض 
القل�ب يف مرك�ز بارت����س للقل�ب يف لندن »هذه 
ه�ي الح�دود الت�����الي�ة لع�الج القلب.وه�ذه 
التقني�ة رسيع�������ة للغاية ودقيقة بش�كل ال 

يصدق.
 وه�ذا يعن�ي أن امل�رىض يتعافون بش�كل أرسع، 
ويمكن أن يدخلوا ويخرجوا من املستش�فى يف أقل 

م�ن ي�وم واحد«.وحت�ى اآلن، يتم إج�راء عمليتني 
جراحيتني للتعامل مع هذه املش�كلة، األوىل تسمى 
االستئصال بالتربيد، وتستخدم غاًزا شديد الربودة 
لح�رق األوردة الرئوي�ة وتندبه�ا. ويت�م ذلك أيًضا 
باس�تخدام بالون، يتم تربي�ده إىل 40 درجة مئوية 
تح�ت الصف�ر، ويت�م نفخه عن�د مدخ�ل كل من 

األوردة الرئوية األربعة.

C 5 خرافات رئيسية حول فيتامين
تح�دث موقع« ميديك فوروم« عن العديد من 
األس�اطري حول »فيتام�ني C«، الت�ي يمكن 
العث�ور عليه�ا ع�ىل اإلنرنت، وع�ن أصولها 

وأسبابها الجذرية.
األس�طورة األوىل: ال يمكن الحصول عىل 

فيتامني C إال من الطعام:
ه�ذا ليس هو الحال ع�ىل اإلطالق: منذ 
ح�وايل قرن من الزمن، كانت مجمعات 
متاح�ة  الفيتامين�ات 
للبرشي�ة، بهدف 
تجدي�د العنارص 
املفقودة يف الجس�م. 
يف بع�ض املناط�ق، ق�د ال 
تتوف�ر بع�ض الفواكه 

والخرضوات بسهولة تبًعا للموسم.
األسطورة الثانية: فيتامني C يمكن أن يراكم 

يف الجسم.
من املعتق�د أنه إذا تناول�ت يف وقت ما الكثري 
م�ن  حفن�ة  تناول�ت  أو  الحمضي�ات  م�ن 
الفيتامين�ات، ف�إن ش�حنة الق�وة واملناع�ة 

ستستمر لفرة طويلة.
األس�طورة رق�م 3: فيتام�ني C يدم�ر مين�ا 

األسنان
كل هذا يتوق�ف عىل طريقة تجديد الفيتامني 
موج�ود  الفيتام�ني  ألن  نظ�رًا  الجس�م.  يف 
يف عص�ري الحمضي�ات، ال�ذي يحت�وي ع�ىل 
حموض�ة وال يزال املينا مركًب�ا عضوًيا، وإن 
كان قوًي�ا جًدا، فإن تأث�ري البيئة ذات مؤرش 

الحموضة املرتفع غري مواٍت لها. أي إذا كنت 
ترشب عصري الليمون النقي بانتظام لتجديد 
الفيتام�ني، يمكن أن يح�دث يشء يسء حًقا 
للميناالخراف�ة الرابعة: فيتام�ني C يقي من 

فريوس كورونا
البيان غام�ض جدا. إذا فهم�ت عمل الجهاز 
املناعي، يصبح من الواضح أن الجسم يتكيف 
م�ع الفريوس�ات عن طري�ق إنتاج أجس�ام 
مضادة لتهديد معني دخل الجس�م بالفعل يف 
ص�ورة فريوس أو لق�اح. فيتامني يس كمادة 
كيميائي�ة، ال يس�تطيع »برمج�ة« الجس�م 
لتكوين األجسام املضادة الرضورية لفريوس 
مع�ني. وم�ع ذلك، ف�إن وفرته تحف�ز جهاز 
املناعة، مما يعني أن خطر اإلصابة بنوع من 

العدوى بشكل عام )ولكن ليس فقط فريوس 
كورونا( أقل إىل حد ما. 

األس�طورة الخامس�ة: كلما أكثرت كان ذلك 
أفضل.هناك أس�طورة ش�ائعة أخ�رى حول 
فيتام�ني C وهي أنه كلما أكث�رت من تناوله 
كان ذل�ك أفض�ل.إذا فهمت املش�كلة تماًما، 
ولم تأخذ كلمة عب�ارات غريبة من اإلنرنت، 
يمكن�ك معرف�ة أن الفيتامين�ات له�ا جرعة 
يومي�ة. يت�م تحديدها حس�ب العم�ر ووزن 
الجس�م. هك�ذا، عىل س�بيل املثال، بالنس�بة 
لألطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، ال 
يزيد معدل الجرعة عن 50 ميليغرام يف اليوم، 
للمراهقني - 75 ميليغرام، وبالنسبة للبالغني 

- ما يصل إىل 100-120 ميليغرام.

وثَّقت دراس�ة أكاديمية أمريكية، شواهَد عىل حدوث 
ضعف ط�ارئ يف اإلدراك واختالل يف الذاكرة لدى %24 
م�ن متعايف ف�ريوس كورونا املس�تجد »كوفيد- 19« 
�ن ُعولج�وا يف مستش�فى »ماون�ت س�يناي« يف  ممَّ

نيويورك.
وأظه�رت الدراس�ة أن »نس�بة عالي�ة م�ن مصاب�ي 
كورونا تنش�أ لديهم بعد التع�ايف أنواع من الصعوبات 
املعرفي�ة، بما يف ذلك مش�اكل يف الذاكرة والركيز، وال 

يقتر ذلك عىل كبار السن بل يشمل حتى الشباب«.
وحس�ب مؤلفة الدراسة جاكلني بيكر، أخصائية علم 
النف�س العصبي الرسيري، فإن هذا الضعف اإلدراكي 
الط�ارئ يأخذ ش�كاًل طويَل األمد ل�دى بعض الفئات 

العمرية.
وأجريت االختبارات عىل 740 مريًضا، تفوق أعمارهم 
18 عاًما، وليس لهم تاريخ يف املعاناة من الخرف، بعد 
أن تطوعوا ليكونوا جزًءا من سجل يديره املستشفى، 

بني أبريل 2020 ومايو 2021.
وأظه�رت بيانات الدراس�ة معداًل مرتفًعا نس�بيًّا من 
الضعف اإلدراكي لدى َمن أجريت عليهم الدراسة، بعد 

مرور 6 إىل 7 أشهر من اإلصابة بفريوس كورونا.
وكان العج�ز املع�ريف أكثر ش�يوًعا حيث س�جل لدى 
مريض من كل 4 مرىض، فيما جاءت صعوبة تخزين 
ذكريات جديدة يف املرتبة الثانية كأكثر اآلثار املسجلة 
ل�دى امل�رىض، تلته�ا مش�كالت يف مراجع�ة الذاكرة، 

أصاب�ت الش�باب، وهو م�ا وصفته الدكت�ورة هيلني 
الفريتسكي، أس�تاذة الطب النفيس ومديرة عيادة ما 

بعد كوفيد يف جامعة كاليفورنيا  بأنه »أمر فاجع«.
وأش�ارت الدراس�ة إىل مستش�فيات أخ�رى س�جلت 
مضاعف�ات مماثل�ة، فف�ي املرك�ز الطب�ي يف نورث 
ويس�رن، س�جلت حاالت من العج�ز اإلدراكي الحاد 
لدرج�ة أن بع�ض امل�رىض ل�م يتمكن�وا م�ن رعاية 

أنفسهم بعد خروجهم.

مستشفى امريكية تسجل نسبا عالية لفقدان الذاكرة بسبب كورونا

كش�فت دراس�ة جديدة صادرة من مستشفى 
بريجهام األمريكية، عن أن الحصول عىل قسط 
كاٍف من النوم ليالً ع�ادة هامة تجلب لصحتك 
العدي�د من الفوائد، حتى ع�ىل رضيعك الذي لم 
يتج�اوز عمره أش�هر معدودة، حي�ث تبني أن 
األطف�ال حديثي ال�والدة الذين ينام�ون لفرة 
أطول ويس�تيقظون أق�ل طوال اللي�ل هم أقل 

عرضة لزيادة الوزن يف سن الرضاعة.
وأش�ار الباحث�ون، إىل وج�ود عالق�ة بني عدم 
كفاي�ة الن�وم وزي�ادة ال�وزن ل�دى البالغ�ني 
واألطفال األكرب س�ًنا، حيث تب�ني أن املزيد من 
االستيقاظ من النوم، ارتبطت باحتمالية زيادة 

وزن األطفال يف األش�هر الس�تة األوىل من 
العمر.

والحظ الباحث�ون بعد فحص نحو 
 2 9 حديًث�ا، 8 مول�وًدا 

ُولِدوا يف مستش�فى ماساتشوستس العام بني 
عام�ي 2016 و 2018، ثم راقبوا أنماط نومهم 
باستخدام ساعات حركة الكاحل، وهي أجهزة 
تقيس أنماط النش�اط وتسريح عىل مدى عدة 
أيام، لجمع قياس�ات النمو التي تش�مل  طول 
الرضي�ع ووزن�ه ومؤرش كتل�ة الجس�م، ليتم 
تصني�ف الرضع ع�ىل أنهم يعانون م�ن زيادة 
ال�وزن إذا انخفض�وا إىل أو أعىل من نس�بة 95 
يف ا% ع�ىل مخططات النم�و الخاصة بمنظمة 

الصحة العاملية.
وتوص�ل الباحثون أن س�اعة واح�دة إضافية 
من الن�وم مرتبط�ة بانخفاض بنس�بة 26 %، 
من خط�ر إصابة الرض�ع بزيادة 
إىل  باإلضاف�ة  ال�وزن، 
ذل�ك، ف�إن 

األطف�ال الذين يس�تيقظون بش�كل أقل طوال 
الليل يواجهون مخاطر أقل لزيادة الوزن الزائد، 
وتب�ني أيضا أن الحص�ول عىل مزيد م�ن النوم 
يع�زز ممارس�ات التغذية الروتيني�ة والتنظيم 

وه�ي  عوام�ل تخفف الذات�ي، 
ل من اإلفراط يف  و تنا

الطعام.

ما العالقة بين نوم الطفل وحمايته من الوزن الزائد ؟

أف�ادت مجل�ة »إلت�رين« األملانية ب�أن داء الس�كري 
بنوعيه األول والثاني يصيب األطفال أيضاً.

وأوضحت أن السكري من النوع األول يرجع إىل عوامل 
وراثي�ة، يف حني يرجع الس�كري من الن�وع الثاني إىل 
أسلوب الحياة غري الصحي مثل الِسمنة وقلة الحركة 

وتناول األغذية الغنية بالدهون والسكر.
وأضاف�ت املجلة املعني�ة بصحة األطف�ال أن أعراض 
اإلصاب�ة ب�داء الس�كري تتمث�ل يف: العطش الش�ديد 
وكث�رة التب�ول وفق�دان ال�وزن والش�عور باإلعي�اء 
واإلنه�اك وانخفاض الق�درة عىل ب�ذل املجهود وآالم 

البطن الشديدة.
وأش�ارت »إلت�رين« إىل أن�ه يت�م عالج الس�كري تبعاً 
لنوعه؛ حيث يتم عالج النوع األول بواسطة األنسولني 
ط�وال الحي�اة، بينما يتم عالج الس�كري م�ن النوع 
الثاني من خالل اتباع أس�لوب حياة صحي يقوم عىل 
التغذي�ة الصحي�ة واملواظبة عىل ممارس�ة الرياضة 

واألنشطة الحركية.
وإذا ل�م يفل�ح أس�لوب الحي�اة الصح�ي يف خف�ض 
مس�توى الس�كر بالدم، فيتم حينئذ اللجوء إىل العالج 
الدوائ�ي يف صورة أقراص أوالً، ثم يف صورة أنس�ولني 

الحقاً.

اطباء المانيون يؤشرون تهديدا 
لألطفال يسبب السكري 
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االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(
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07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

وكان طاه�ر ذو ال��22 ربيعا من ضمن املس�تقبلني، 
ويب�دو ع�ى تعاب�ر وجهه الفخ�ر، إيماناً من�ه ربما 
ب�أن الغ�رض الوحيد م�ن ه�ذه الزيارة ه�و االطالع 
عى أعمال�ه، وبدا واضحاً من خ�الل حركة يده أثناء 

املصافحة أنه واثق وسعيد أيضاً.
أتم طاهر دراسته االبتدائية والتحق بمعهد متخصص 
لألعمال اليدوية بمدينة السليمانية يف إقليم كردستان 
ش�مايل العراق. ومن�ذ ذلك الح�ني، ب�دأت موهبته يف 
تنسيق األحجار وصناعة املجسمات من الحجر امللون 

تظهر للعلن، وتتجى يف أبهى صورة.

ع�ن ذلك تتحدث ج�را خان الش�قيقة الكربى لطاهر 
)كان لوال�دي ووالدت�ي األث�ر الكبر يف دع�م موهبة 
ش�قيقي وتنميته�ا، ومن�ذ صغ�ره كان اهتمامهم�ا 
منصب�اً عى إتمام�ه لتعليم�ه، من ث�م الحرص عى 
إلحاقه بمعهد يرعى موهبته ويعمل عى تطويرها(.

وتكمل بالقول )حرص والدي منذ البداية عى تجهيزه 
بكاف�ة املس�تلزمات الرضورية الالزم�ة لعمله، فهو 
يبتاع له األحجار، املجس�مات، الغ�راء، أدوات اللصق 

والتلوين وغرها، ويشجعه دائماً، ووالدتي كذلك(.
وما زال األش�خاص ممن يعانون من مشكلة نفسية 

أو إعاق�ة جس�دية معين�ة، وم�ن بينه�م املصاب�ون 
بمتالزمة داون، يتعرض�ون للتنمر أو النظرة الدونية 

من غرهم.
وعادة ما تس�اهم توجهات املجتمعات وسلوكياتها، 
تجاه األف�راد املختلف�ني، يف تعزيز الص�ورة النمطية 
التي تتعلق بنبذهم خارج دائرة االهتمام، وتهميشهم 
بم�ا يؤثر يف عزله�م تدريجياً وإضع�اف قدرتهم عى 
العطاء، باإلضافة لتقليل ثقتهم بنفسهم حتى أولئك 

الذين يمتلكون مواهب تستحق االلتفات والتقدير.
ولعل تس�مية )منغ�ويل( التي يوصف به�ا املصابون 

بمتالزم�ة داون من أكثر التس�ميات رواجاً، وأكثرها 
إقصاًء يف ذات الوقت.

وبحس�ب املركز األمركي ملكافحة األمراض والوقاية 
منه�ا فاملصاب�ون بمتالزم�ة داون يمتلكون نس�خة 
إضافي�ة -كاملة أو جزئي�ة- من الكروموس�وم 21، 
ووفقاً ملنظم�ة الصحة العاملية فإن�ه ال توجد عوامل 
بيئية أو س�لوكية محددة ثبتت صلتها باإلصابة بهذا 
امل�رض. وفق�ط 4% من الح�االت تنت�ج يف األصل عن 

سبب وراثي.
ويف كل األح�وال، ه�ذه الفئة أحوج ما تك�ون للدمج 

متخصص�ة  حكومي�ة  مراك�ز  وتوف�ر  املجتمع�ي، 
لرعايته�م وتعليمهم لكرس هذا الحاج�ز بينهم وبني 

باقي أفراد املجتمع.
ومهم�ا تع�ددت األس�باب، ف�إن تحدي�د إمكاني�ات 
املصابني باملرض التعليمية والذهنية، يف س�ن مبكرة، 
يس�اهم يف مس�اعدتهم لتخطي الكثر من العقبات، 

وهو ما عملت أرسة طاهر عى توفره منذ صغره.
تقول جرا خان )يتم ع�رض وبيع األعمال التي يقوم 
طاه�ر بتنفيذها، يف البازارات واملهرجانات التي تقام 

يف املدينة بشكل مستمر(.

عراقي مصاب بمتالزمة داون يبدع في رسم األجسام من األحجار الناعمة

200 ألف هّر.. مدينة 
ُتحصي قططها

يندرج التصوير الفوتوغرايف يف سياق مبادرة أطلقها علماء 
ومدافعون عن الحيوانات منذ ثالث سنوات »لتعداد القطط 

» هي األوىل من نوعها.
وبّينت هذه الحملة أن العاصمة تضّم ما ال يقّل عن 200 ألف 
ه�ّر، نصفها يعيش يف الداخل، وفق ما أفاد تايلر فلوكهارت 

وهو عالم بيولوجيا مكلّف الشّق العلمي من املرشوع.
ويش�مل النصف اآلخر هررة لها أصح�اب لكن لها نفاذ إىل 
الخارج وأخرى شاردة وما بني 3 إىل 4 آالف هّر برّي يتجّنب 

أّي تفاعل مع البرش.
وق�ال فلوكه�ارت »ال أظّن أنه من املمك�ن أن تجدوا حيوانا 

بّريا آخر آكال للحم منترشا بهذه الكثافة« يف مدينة ما.
وأّك�د »إنه من الش�ّيق فعال أن يضّم مكان ضّيق املس�احة 

عددا كهذا من القطط«.
وش�اركت يف ه�ذا التع�داد املعن�ون »دي يس كات كاونت« 
مجموع�ات غالبا م�ا تتباي�ن مصالحها. فبع�ض العلماء 
يقلق�ون من تس�بب اله�ررة بتقلّص عدد الطي�ور، غر أن 
مدافع�ني آخرين ع�ن الحيوانات يحرص�ون عى جعل هذه 

البيئة الحرضية مناسبة للقطط.
وق�د ش�اركوا جميعهم يف املجه�ود »ليس ملعرف�ة من عى 
ص�واب ومن عى خط�أ... بل إلنج�از املهّمة وف�ق األصول 
والعثور عى معلومات وتحليل البيانات«، بحس�ب ما قالت 
س�تيفاني ش�اين من »هيوم�ان ريس�كيو آالين�س« التي 

شاركت يف الدراسة.
وت�ويص هذه الجمعي�ة أصحاب اله�ررة بإبقائها يف املنزل، 

لحمايتها وحماية الحيوانات األخرى.
وبغية إجراء هذا التعداد الذي أطلق س�نة 2018، اس�تطلع 
القّيمون عليه أكثر من 2600 ش�خص من سكان العاصمة 
وحلّل�وا س�جاّلت األرش�يف يف مالج�ئ الحيوان�ات وجابوا 

الطرق ونصبوا كامرات يف أكثر من 1500 موقع.
وه�ذا اإلحصاء هو »من دون ش�ّك األكثر ش�موال لقطط يف 

مدينة ما«، وفق فلوكهارت.
وقد وضع�ت أدوات عى اإلنرتنت يف متناول الجهات الراغبة 

يف املساهمة مع بروتوكوالت ونصائح لالستخدام.

التق�ط علم�اء بريطاني�ون يعملون يف غان�ا صورة 
لبومة عمالقة معرضة لخطر االنقراض ولم تش�اهد 

يف الغابات املطرة األفريقية منذ نحو 150 عاما.
وهذه ه�ي امل�رة األوىل التي يتم التق�اط صورة لهذا 
النوع م�ن طائر البومة العمالق�ة يف الربية منذ عقد 

السبعينات من القرن التاسع عرش.
ووفق�ا لتغريدة مصحوبة بصورة البومة عى تويرت، 

فق�د ش�وهدت بوم�ة الن�رس يف الس�ادس عرش من 
أكتوبر الجاري، وهي مشاهدة وصفها علماء البيئة 
بأنها )اكتش�اف مثر(.ويعتفد بوج�ود بضعة آالف 
فقط من هذا الطائر النادر الذي تم تصنيفه رس�ميا 
عى أنها معرض�ة لخط�ر االنقراض.والتقط صورة 
الطائر جوزيف توبياس، من قس�م عل�وم الحياة يف 
إمربي�ال كوليدج لندن، وروبرت ويليامز، عالم البيئة 

م�ن سومرست.واكتش�ف العاملان البوم�ة، التي لم 
تكن هناك مش�اهد مؤكدة لها منذ سبعينيات القرن 
التاس�ع عرش، خالل فرتة النهار يف وقت س�ابق من 
هذا الشهر.وعى الرغم من رؤية الطائر ملدة 15 ثانية 
فق�ط، فقد تمكنوا من التقاط ص�ور كافية للتعرف 
علي�ه، فالبومة ذات عيون س�وداء ممي�زة، ومنقار 

أصفر، وحجمها ضخم.

تبريز تحتضن أول وأكبر سجادة حجرية في العالم
محافظ�ة أذربايج�ان الرشقي�ة مركزها مدينة تربي�ز تتنوع فيها 
املعال�م الرتاثي�ة والطبيعية الرائع�ة يف جميع نواحيه�ا فتأريخها 
حافل باألحداث ومتاحفها زاخرة باآلثار وطبيعتها متنوعة بتنوع 
بقاعه�ا م�ن جبال وس�هول وتالل، وه�ذه املدينة كان�ت ذات يوم 

عاصمة للدولة الصفوية.
وق�د كانت ملدينة تربي�ز عى مر العصور الريادة يف ش�تى املجاالت 
نظراً ملس�اعي أهلها الحثيث�ة واخالصهم يف العم�ل، وقد اختارتها 
منظم�ة األمم املتحدة كأجمل مدين�ة يف العالم، وهي بالفعل كذلك 
فق�د كانت عى مر العص�ور تتألأل يف تأريخ إي�ران وتزين نواحيها 

الشمال غربية بجمالها الفريد من نوعه.
وق�د وق�ع االختيار عى ه�ذه املدين�ة كمدينة س�ياحية نموذجية 
للبلدان اإلس�المية يف املس�تقبل القريب ويف عام 2018 م بالتحديد، 
وه�ي أيض�اً تعت�رب مدينة عاملي�ة من حي�ث الصناع�ات والحرف 

اليدوية وعى رأسها حياكة السجاد وصناعة األحذية الجلدية.
لقد ُعرفت مدينة تربيز منذ فرتة طويلة باس�م املدينة األوىل، تألقت 
ب�ني العالم يف الس�نوات األخرة وم�ع تنفيذ مرشوع يس�مى ايبك 

AIPAC. يشتمل مرشوع ايبك تربيز عى سجادة حجرية يف ساحة 
ايبك )املنصور سابقاً(، وهي أول وأكرب سجادة حجرية يف العالم.

س�جادة تربي�ز الحجرية الثمني مفروش�ة يف وس�ط املي�دان. يعد 
تصميم هذه الس�جادة الحجري�ة أمراً مهماً للغاي�ة نظراً لتكييف 
تصمي�م اح�دى الس�جادات التاريخي�ة والرائع�ة يف تربي�ز. ه�ذه 
الس�جادة التاريخية، ذات التصميم الجمي�ل، محفوظة يف متحف 
السجاد اإليراني وتعود إىل القرن الحادي عرش الهجري. تبلغ أبعاد 
ه�ذه الس�جادة 42 مرتاً يف 29 مرتاً ، وه�ي مصنوعة من 500 الف 

قطعة بحجم 5 سم يف 5 سم ومن  12 لوناً .
هناك أيضاً مس�احات خرضاء ونوافر يف منتصف الس�احة تجعل 

هذه السجادة تبدو أكثر جماالً .
باإلضافة إىل إنش�اء مس�احة مهمة يف وس�ط املدين�ة، تلعب هذه 
الس�احة دوراً مهم�اً يف تقديم الرتاث القيم لفن الس�جاد اإليراني. 
هذه السجادة، التي تقع عى طريق الحرير التاريخي )طريق ري-
اسطنبول(، هي واحدة من الجاذبيات السياحية الرئيسية يف تربيز 

وتجذب ليس فقط السياح ولكن أيضاً املواطنني يف أيام مختلفة.

تناف�س ح�وايل 100 م�ن أصح�اب اللح�ى 
ض�د بعضه�م يف عدة فئ�ات، مث�ل »دايل« أو 
»إمرباط�وري« أو »فارس« ضمن مس�ابقة 
أوملبي�اد اللح�ى األملاني�ة املنظم�ة يف والي�ة 

بافاريا.
وقال كريستيان فايشت، رئيس نادي اللحى 
يف رشق الوالي�ة ون�ادي أصح�اب الش�وارب 
الضخم�ة الذي نظ�م املس�ابقة »إن العناية 
باللحي�ة هي يف الواقع أه�م يشء«، مبينا أن 
أط�راف اللحي�ة املتك�رسة لن تتناس�ب مع 
هيئ�ة املحلفني، وأم�ا كتلة اللحي�ة فمهمة 

أيضا، فكل من الكثافة والطول مهمان.
وذكر فايش�ت أنه »كلما كان لدى املتس�ابق 
كتل�ة أك�رب، كان علي�ه أن يصف�ف ش�عره 
بصورة أكرب«، مبينا أن مظهر املتسابق أيضا 

يرتك انطباعا لدى هيئ�ة املحلفني بصورة ال 
شعورية.

وتوقع�ت الهيئة املنظمة وصول مش�اركات 
م�ن أملانيا - خاصة من جنوبها - وأيضا من 

هولندا والنمسا وإيطاليا وسويرسا.
اخت�ارت هيئة محلف�ني مكونة من س�بعة 
م�ن كبار مصففي الش�عر والحالقني أفضل 
اللحى، التي ش�ارك أصحابه�ا أمس. وكانت 
هن�اك مس�ابقات مختلف�ة، حيث تنقس�م 
الفئ�ات الرئيس�ية إىل »الش�ارب« و«الذق�ن 
م�ع الخ�د« و«اللحي�ة الكامل�ة«، وتصل إىل 
تخصصات فرعية مثل »دايل« - وهو نموذج 
الش�ارب املدب�ب للرس�ام س�لفادور دايل - 
أو لحي�ة كامل�ة »ف�ردي«، وفق قن�اة »دي 

دبليو«.

توصل علماء اآلثار إىل اكتشاف مذهل، وهو كعكة مصنوعة 
من البندق واللوز، عمرها يقرب من 80 عاما، أي منذ الحرب 
العاملية الثانية.وتم اكتش�اف الكعكة وه�ي ال تزال ملفوفة 

بورقها الشمعي يف قبو يف مدينة لوبيك الساحلية.
وأشار الخبران، ليزا رين ودوريس مورينربغ، إىل أن الكعكة 
ال تزال تقريبا بالش�كل نفس�ه ال�ذي كانت علي�ه عندما تم 
خبزه�ا، كم�ا أن حش�وة الجوز وزخارف الس�كر م�ا زالت 

واضحة عى سطحها، لكن تقلص حجمها إىل الثلث.
وم�ن املحتمل أن تكون الكعكة احرتقت خالل الغارة الجوية 

التي وقعت بني 28 و29 مارس العام 1942.
وأك�د البيان أن الكعك�ة هي »املعجنات الوحي�دة من نوعها 

التي تم اكتشافها أثريا شمايل أملانيا«.
ورجح الباحثون أنه من املحتمل أن يتم اس�تخدام الكعكة يف 

مهرجان أو ربما لالحتفال بأحد الشعانني.

كعكة لوز وبندق 
عمرها 80 عامًا

بافاريــا األلـمــانيــة تنظـــم »أولمبيــــاد اللِّحــى«

العثــور على بــومــة النــسر فــي غــانــا

في منزل الشاب العراقي 
دانيار طاهر المصاب 
بمتالزمة داون، يستقبلك 
الرواق المليء بأوعية 
فخارية مزينة بأنواع 
الشجيرات وشتالت 
الزهور. 
وفي خط االستقبال 
الثاني، ستجد أفراد 
عائلته يقفون بابتسامة 
دافئة تكشف السبب الذي 
دفع بهذا الشاب لتخطي 
مرضه، وحثه على اإلبداع 
وكسر الحاجز النمطي لمن 
هم بمثل حالته.


