
المراقب العراقي/ أحمد محمد...
يف  أوراقه�ا  مللم�ة  واش�نطن  تح�اول 
العراق، ع�ى إثر التداعيات السياس�ية 
الس�احة  ع�ى  خصوص�ا  األخ�رة، 
وج�ه  ع�ى  واالنتخابي�ة  السياس�ية 
حاك�ت  الت�ي  واملؤام�رة  الخص�وص 
خيوطها عى الكتل السياس�ية الداعمة 
األص�وات  ورسق�ة  الش�عبي  للحش�د 
االنتخابية، معتق�دة أن التمثيل النيابي 
سواء يف قلته أو كثرته يقلل من عزيمة 

املقاومة اإلس�امية عى إخراج القوات 
األجنبي�ة م�ن األرايض العراقي�ة، حيث 
عمل�ت واش�طن وخال ال� 48 س�اعة 
األخرة عى نقل ثاثة آالف من جنودها 
اىل األرايض العراقي�ة عى خلفية عملية 
قص�ف داخل قاعدة »التنف« يف األرايض 

السورية.
واعترب، مراقبون للشأن العراقي أن هذا 
التحرك األخر للق�وات االمريكية يثبت 
فش�ل الحوار الس�راتيجي الذي أجرته 

حكومة الكاظمي مع الجانب األمريكي 
األمريك�ي  الوج�ود  أن  زع�م  وال�ذي 

سينتهي يف نهاية العام الجاري.
وأش�ار املراقبون اىل أن الربع األخر من 
العام الجاري سيعكس تماما ما وعدت 
ب�ه واش�نطن بش�أن تواج�د قواتها يف 

العراق.
وأك�د عض�و مجل�س الن�واب العراقي 
املنحل مختار املوس�وي، أن واش�نطن 
عم�دت ع�ى نق�ل 3 آالف م�ن قواته�ا 

اىل داخ�ل الع�راق قادم�ة م�ن األرايض 
الس�ورية بعد قص�ف قاع�دة »التنف« 

بطائرات مسرة قبل أيام.
وتعم�ل أم�ركا وحلفاؤها ع�ى تنفيذ 
مؤام�رة ضد الش�عب العراقي من أجل 
ضمان عدم اس�تتباب الوضع السيايس 
واألمني واالقتصادي، داخل العراق، هو 
أم�ر ال يمك�ن القبول به يف ظ�ل وجود 
اتفاقي�ة ع�ى إخ�راج تلك الق�وات من 

الباد.

كما أن هذه املتغ�رات تتناىف تماما مع 
قان�ون إخ�راج الق�وات االمريكية من 
األرايض العراقي�ة وال�ذي ُص�وَِّت عليه 
يف الدورة النيابي�ة املنتهية، عى خلفية 
االعتداءات االمريكية عى قواعد الحشد 
الشعبي الحدودية وكذلك جريمة املطار 
التي اس�تهدفت فيه�ا واش�نطن قادة 
النرص الش�هيدين قاسم سليماني وأبو 

مهدي املهندس. 
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
مع ق�رب بداية العام ال�درايس الجديد أصاب 
األه�ايل موجة من الح�رة واالرتباك والخوف 
م�ن موج�ة جدي�دة م�ن فاي�روس كورون�ا 
املتح�ور، فضا ع�ن حالة من الهلع بس�بب 
ارتفاع أس�عار القرطاس�ية يف أسواق الجملة 
والت�ي يقف منها األه�ايل موقف املتحر الذي 
ال يس�تطيع تلبي�ة كاف�ة مطال�ب أبنائه من 

الطاب.

فبعد عامني من التوقف الدرايس »الحضوري« 
نج�د أن وزارة الربي�ة ل�م تهي�ئ الوس�ائل 
التعليمي�ة الجديدة من قرطاس�ية أو طباعة 
كت�ب جديدة وغرها من املس�تلزمات لنجاح 
العام الدرايس، مما يثر الكثر من التساؤالت 
ع�ن مصر األموال املخصصة ل�وزارة الربية 

خال العامني املنرصمني، وأين رصفت!.
والس�ؤال ,ملاذا ل�م تطب�ع وزارة الربية كتبا 
منهجي�ة جدي�دة بدال م�ن التالف�ة , خاصة 

أن هن�اك مطابع متطورة تابع�ة اىل العتبات 
املقدس�ة أو الحكومي�ة منه�ا والق�ادرة عى 
طباع�ة ماي�ني الكت�ب الجديدة , لك�ن يبدو 
أن هن�اك تهاونا من قبل ال�وزارة , فضا عن 
عمليات فس�اد واضحة تمت تحت ما يسمى 
جائحة كورونا, أما مخاوف االهل من إرسال 
أبنائهم يف ظل وجود انتش�ار مستمر ملتحور 
كورون�ا , فهو ما زال قائما وهو الرهان التي 
تعتم�د ال�وزارة لع�ام درايس رسي�ع االنتهاء 

للتخلص من االحراجات التي ستواجه الوزارة 
عن مصر األموال التي رصفت خال العامني 
املاضي�ني وأي�ن ذهبت , ويبدو أن الفس�اد يف 
وزارات الدول�ة قد ابتلع تل�ك األموال ولم نجد 
إرصارا حكوميا ع�ى إحياء عام درايس جديد 

يف ظل الجائحة.
وذك�رت الوزارة يف بي�ان، أن “هي�أة الرأي يف 
وزارة الربي�ة ق�ررت انطاق الع�ام الدرايس 
الجدي�د يف األول م�ن ش�هر ترشي�ن الثان�ي 

لع�ام 2021 ، ويك�ون دوام الطلبة حضورياً 
ألربعة أيام يف األسبوع ، مع تعليق عطلة يوم 

السبت«.
وأضاف�ت أن »املديري�ة العام�ة للتعليم العام 
واأله�ي واألجنبي واملديري�ة العامة لإلرشاف 
الربوي، فضاً عن املديري�ات العامة للربية 
يف املحافظ�ات كاف�ة س�تقوم بوض�ع آليات 

الدوام الرسمي«...
تفاصيل اوسع صفحة 3

بعد انقطاع دام سنتين.. عام دراسي جديد بال قرطاسية!

ضربات المقاومة في سوريا تجبر واشنطن 
على زج جنودها داخل العراق

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
»فّتش عن املس�تفيد«. قاعدة ذهبية يستخدمها 
املحقق�ون غالب�اً يف إماط�ة اللثام ع�ن الجرائم 
الجنائي�ة الغامض�ة، وحتى الجرائم السياس�ية 
أيض�اً، فاملس�تفيد من الحادثة لي�س بالرضورة 
الجاني نفسه، فقد يكون العقل املدبر شخصاً أو 

جهة أوعزت ملتهور بالقيام بهذا العمل.
وبطبيع�ة الحال ف�إن العراق ُيمّث�ل بيئة خصبة 
للعدي�د م�ن الجرائم التي تتش�ابك فيها الخيوط 
خ�ال  ج�رى  م�ا  وه�و  األجن�دات،  وتتداخ�ل 
االنتخابات الربملانية األخ�رة، التي تحوم حولها 

شبهات عديدة.
وبينم�ا يتصاع�د الغلي�ان الش�عبي يف ب�اد م�ا 
ب�ني النهري�ن احتجاجاً ع�ى نتائ�ج االنتخابات 
»امل�زورة«، اخت�ارت الوالي�ات املتح�دة توقيت�اً 
حساس�اً لتكش�ف عن خباي�ا مخططه�ا »املعد 
مسبقاً«، حسبما يرى مراقبون للشأن السيايس.
ويف ترصي�ح أدىل به أمس الثاثاء، أماط الس�فر 
األمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، اللثام عن حجم 
»املؤام�رة األمركي�ة« يف املل�ف االنتخابي، حيث 
ع�رّب تولر ع�ن رغبة ب�اده باإلرساع يف تش�كيل 
الحكوم�ة الجدي�دة »وف�ق م�ا تمخض�ت عنها 
نتائج االنتخابات«، التي يرفضها معظم الشعب 

العراقي.
وق�ال تولر خ�ال جلس�ة حوارية ع�ى هامش 
مؤتم�ر ال�رشق األوس�ط املنعق�د يف أربي�ل، إن 
»تشكيل الحكومة عملية مهمة وينبغي اإلرساع 
بذل�ك، ووفق ما تمخض�ت عن�ه االنتخابات من 

نتائج«.

وزع�م الس�فر األمرك�ي أن »ه�ذه االنتخابات 
كانت ناجحة من الناحية الفنية والتحضر لها«، 
واصفا إياها بأنها »أهدأ وأفضل عملية انتخابية 

جرت يف العراق«، عى حد تعبره.
وتعك�س ترصيحات تولر حجم التدخل األمركي 
يف االنتخاب�ات، ورغب�ة واش�نطن بإقص�اء فئة 
سياس�ية لطامل�ا كان�ت نداً قوي�اً له�ذا التدخل. 
ويعود ذلك بحس�ب مراقبني، إىل مس�اعي اإلدارة 
األمركية الجديدة بتجريد الحش�د الش�عبي من 

حاضنته السياسية يف الربملان.
وفق ذل�ك يقول املحلل الس�يايس صباح العكيي 
الحالي�ة  »النتائ�ج  إن  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب 
لانتخاب�ات ال تمث�ل غالبي�ة الش�عب العراقي، 
الس�يما إذا أخذنا بنظر االعتبار حجم املشاركة، 
وعزوف الشعب العراقي الذي يعود سببه لفقدان 

الثقة بالطبقة السياسية«.
ويضي�ف العكيي أن »االنتخابات ش�هدت رسقة 
ألصوات املرش�حني، وهناك أياٍد خارجية تدخلت 
يف عم�ل املفوضي�ة الس�يما الس�فر األمرك�ي 
واملمثل�ة األممي�ة باس�خارت، ع�اوة عى ملف 

السرفرات يف اإلمارات«.
ويرى العكيي أن »ما يجري دليل عى أن الواليات 
املتح�دة تدع�م النتائج غ�ر الحقيقي�ة من أجل 
تسويق شخصيات مؤيدة للتوجهات األمركية«، 
مبدي�اً يف الوق�ت ذات�ه، ثقت�ه ب�أن »واش�نطن 

متورطة يف تزوير االنتخابات«.
وتتغ�اىض مفوضي�ة االنتخاب�ات ع�ن الص�وت 
اله�ادر ال�ذي يص�دح منذ تس�عة أي�ام متتالية، 
عى أعتاب املنطق�ة الخرضاء، تنديداً ب�«تزوير« 

االنتخاب�ات الربملانية الت�ي أجريت يف العارش من 
ترشي�ن األول الح�ايل، حيث يطال�ب املعتصمون 
هن�اك بإع�ادة الع�د والف�رز وإجرائ�ه بطريقة 
يدوي�ة، لضمان نزاهة العملية التي تحوم حولها 

»شبهات« أّرقت الشارع العراقي.
وأوصت املفوضي�ة برّد غالبي�ة الطعون بذريعة 
عدم اس�تيفائها ال�رشوط، بينم�ا أمهلت القوى 
الرافض�ة للنتائ�ج املفوضي�ة 72 س�اعة إلعادة 

»األصوات املرسوقة«.
وكانت اللجن�ة التنظيمية لاعتصامات الرافضة 
لنتائ�ج االنتخاب�ات الترشيعية األخ�رة، أمهلت 
مفوضي�ة االنتخاب�ات 72 س�اعة م�ن مس�اء 
الجمعة املايض، السرجاع »األصوات املرسوقة«.
وح�ذرت اللجنة م�ن أن املعتصمني س�يتخذون 
اإلجراءات التي يرونها مناسبة السرجاع حقهم 

املنهوب، ودعت جماهرها إىل املرابطة والثبات.
ويواصل العراقيون الرافضون لنتائج االنتخابات 
لليوم التاسع عى التوايل اعتصامهم قرب املنطقة 
الخرضاء يف بغداد، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وكان عدد من املعتصم�ني قد تقدموا منذ يومني 
باتج�اه بواب�ة املنطق�ة الخ�رضاء، الت�ي تضم 
مق�رات الحكومة والربمل�ان والبعث�ات األجنبية 

ومنها السفارة األمركية.
وعق�دت الق�وى الوطني�ة املعرضة ع�ى نتائج 
االنتخاب�ات، اجتماع�اً مس�اء األح�د املايض، يف 
مكت�ب رئي�س ائت�اف دول�ة القانون، ناقش�ت 
خاله األحداث والوقائ�ع التي »تثبت وجود خلل 
كبر بما أعلن من نتائج وما أدى إليه من توترات 

سياسية واجتماعية«.
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هكذا سيكون مصير العراق بعد 
نتائج االنتخابات األخيرة !

الحرس الثوري: القوة الجو فضائية 
تتطور بسرعة
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االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

رين« وُتخلي الميدان أمام الُمطّبعين واشنطن تميل إلى كّفة »الُمزوِّ
بايدن َيستر »الفضيحة االنتخابية« برداء مهلهل
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المراقب العراقي/بغداد...
أك�د عض�و تحال�ف الفت�ح محم�ود 
الحياني، أم�س الثاثاء، ان املفوضية 
رضخت ملطالب املعتصمني وس�تقوم 

بإعادة العد والفرز بشكل يدوي.
الحيان�ي يف ترصيح صحف�ي تابعته 
»املفوضي�ة  ان  العراق�ي«  »املراق�ب 
رضخت ملطالب املعتصمني وس�تقوم 
بإع�ادة الع�د والف�رز بش�كل ي�دوي 

للمئ�ات من محطات االق�راع بعد ان 
كانت رافضة لهذا االمر رفضا تاما«.

وأش�ار اىل ان » املادة ال�38 من قانون 
االنتخابات لعام 2020 تجرب املفوضية 
ع�ى اعادة العد والفرز اليدوي يف حال 
ت�م االع�راض ع�ى النتائ�ج لكاف�ة 
محط�ات االق�راع بحض�ور مراقبي 
الكتل السياسية ومراقبي املفوضية«.

واوض�ح الحيان�ي ان » الطلب باعادة 

بام�ر  لي�س  الي�دوي  والف�رز  الع�د 
يف  اساس�ا  موج�ود  وه�و  تعجي�زي 
القانون ويتم تطبيق�ه يف كافة الدول 
املتقدم�ة واملتح�رضة«، الفت�ا اىل ان 
كث�رة  اس�تفهام  عام�ات  هن�اك   «
حصلت عى املفوضية نتيجة تخبطها 
يف  وتأخره�ا  الضعيف�ة  واجراءاته�ا 
حس�م النتائ�ج وترسعه�ا يف اع�ان 

النتائج االولية«.

المراقب العراقي/بغداد...
أكد النائب الفائز عي تركي الجمايل، امس الثاثاء، 
ان من أولوي�ات الربملان املقبل ه�و اخراج القوات 

األمريكية من العراق والحفاظ عى سيادة الباد .
وق�ال الجمايل يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراقب 
العراقي« إن »اس�تعادة الس�يادة ال تقبل املساومة 
وقرار مجلس النواب املنحل القايض بإخراج القوات 

األجنبية من األرايض العراقية ساري املفعول«.
وأضاف أن »هدفنا االس�ايس هو اخراج املحتل من 
العراق واس�تعادة كامل الس�يادة الوطنية دون اي 

مجاملة«.
واش�ار إىل أن »اخراج املحت�ل من العراق قرار ملزم 
ألي رئي�س وزراء ق�ادم ضم�ن توقيت�ات زمني�ة 

محددة«.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت حركة حقوق، أم�س الثاثاء، ان حكومة الكاظمي فش�لت يف حل 

االزمات التي مر بها العراق.
وقال عضو الحركة حس�ن التميمي يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراقب 
العراقي« أن” قرارات الحكومة الس�تعطاف املوظفني بتوزيع قطع اريض 
محاولة منها إلبعادهم عما يدور يف الشارع وتركيز اهتمامهم عى مديح 

الحكومة وبالتايل اإليذان ببدء حرب دموية محلية كبرة”.
ولف�ت إىل أن” مهم�ة الكاظم�ي وحكومته كانت يف إطار إخ�راج القوات 
املحتل�ة وفش�ل يف ه�ذا لقرب�ه م�ن إدارة البيت األبي�ض والثاني�ة إجراء 
انتخابات مبكرة ولألس�ف فشل أيضا بها من خال ظهور النتائج مزيفة 
ومحرف�ة”. وأش�ار إىل أن” تجاه�ل الحكوم�ة للمحتجني ربما س�يصعد 
االوض�اع »، منوهاً اىل ان »الجموع لن تراجع حت�ى اإلقرار بالعد والفرز 

اليدوي لجميع املحطات«.

حركة حقوق: حكومة الكاظمي 
فشلت في حل األزمات

المراقب العراقي/بغداد...
لرئي�س  امل�ايل  املستش�ار  كش�ف 
الوزراء، مظهر محمد صالح، أمس 
الثاثاء، عن وجود درجات وظيفية 

يف املوازنة املقبلة لعام 2022.
وق�ال صال�ح يف ترصي�ح صحف�ي 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
»املوازن�ة العام�ة املقبلة ل�ن تخلو 
م�ن الدرج�ات الوظيفية، الس�يما 
والن�ادرة  النوعي�ة  االختصاص�ات 
أجه�زة  عم�ل  تس�ير  يف  واملهم�ة 

الدولة«.
وأضاف، أنه »إضافة إىل أن القوانني 
الس�ارية تلزم التعيينات الس�نوية 
مثل املهن الطبية والصحية وغرها 
م�ن امله�ن املنص�وص يف قوانينها، 
الدول�ة  دوائ�ر  احتياج�ات  ف�إن 

ومؤسس�اتها اىل وظائ�ف مفصلية 
س�تبقى قائمة كأس�اتذة جامعات 
الطاق�ات  م�ن  اختصاص�ات  او 
او  االختص�اص  عالي�ة  البرشي�ة 
املفصلي�ة والت�ي يس�توىل مجل�س 
الخدم�ة االتح�ادي تنفي�ذ واجباته 
ومسؤولياته يف التوظيف وعى وفق 

مبادئ قانونه النافذ«.
وب�ني أن »ارتف�اع عائ�دات النف�ط 
دوره  س�يؤدي  املوازن�ة  م�وارد  يف 
باملش�اريع  بالنه�وض  االنفاق�ي 
االس�تثمارية باتجاه رف�ع معدالت 
النات�ج املح�ي االجم�ايل  النم�و يف 
وتعظي�م مس�تويات تش�غيل ق�وة 
العم�ل العراقية وع�ى وفق الفرص 
التي س�يولدها االنفاق االستثماري 

عى املشاريع«.

هل تضم موازنة العام المقبل 
درجات وظيفية ؟

نائب فائز: إخراج القوات األميركية من أولويات الفتح: المفوضية رضخت لمطالب المتظاهرين
البرلمان المقبل

سامي بحت يستقيل من تدريب القاسم 

المراقب العراقي/بغداد...
دعت وزارة الصحة، أمس الثاثاء، املواطنني إىل االلتزام باإلجراءات 
الصحية والوقائية، وعدم التهاون مجددا بجائحة فروس كورونا.
وق�ال عض�و الفريق الس�اند يف وزارة الصحة، ع�ي ابو طحني، يف 
ترصي�ح صحفي تابعته »املراقب العراق�ي« إن »تطبيق اإلجراءات 
الوقائي�ة الصحية، تكاد تكون معدومة يف املجتمع، بس�بب تهاون 

املواطنني مع خطورة فروس كورونا«.
وب�ني أن »الخطر لم ينتِه بعد وعى املواطن االلتزام بلبس الكمامة 

وأخذ اللقاحات املضادة«.
واوض�ح أن »الحكومة ووزارة الصحة قطعت ش�وطاً كبراً، فيما 
يتعلق بدخ�ول اللقاحات، فضا عن ان الوزارة مس�تمرة بتطعيم 
املواطن�ني بمايني الجرعات ومن منش�آت عاملية وبج�ودة عالية 

للقاحات«.

الصحة تدعو المواطنين إلى عدم 
التهاون مع كورونا
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املراقب العراقي/ أحمد محمد...
تح�اول واش�نطن مللم�ة أوراقه�ا يف الع�راق، عىل إثر 
التداعيات السياس�ية األخرية، خصوصا عىل الس�احة 
السياس�ية واالنتخابية عىل وجه الخصوص واملؤامرة 
الت�ي حاكت خيوطها ع�ىل الكتل السياس�ية الداعمة 
للحشد الش�عبي ورسقة األصوات االنتخابية، معتقدة 
أن التمثي�ل النيابي س�واء يف قلت�ه أو كثرته يقلل من 
عزيمة املقاومة اإلسالمية عىل إخراج القوات األجنبية 
من األرايض العراقية، حيث عملت واش�طن وخالل ال� 
48 س�اعة األخرية عىل نق�ل ثالثة آالف م�ن جنودها 
اىل األرايض العراقي�ة عىل خلفي�ة عملية قصف داخل 

قاعدة »التنف« يف األرايض السورية.
واعترب، مراقبون للشأن العراقي أن هذا التحرك األخري 
للقوات االمريكية يثبت فشل الحوار السرتاتيجي الذي 
أجرته حكوم�ة الكاظمي مع الجانب األمريكي والذي 
زع�م أن الوج�ود األمريكي س�ينتهي يف نهاي�ة العام 

الجاري.
وأش�ار املراقبون اىل أن الربع األخري من العام الجاري 
س�يعكس تماما ما وعدت به واش�نطن بشأن تواجد 

قواتها يف العراق.
وأك�د عض�و مجل�س الن�واب العراقي املنح�ل مختار 
املوس�وي، أن واش�نطن عم�دت عىل نق�ل 3 آالف من 
قواتها اىل داخ�ل العراق قادمة من األرايض الس�ورية 

بعد قصف قاعدة »التنف« بطائرات مسرية قبل أيام.
وتعم�ل أم�ريكا وحلفاؤه�ا ع�ىل تنفيذ مؤام�رة ضد 
الشعب العراقي من أجل ضمان عدم استتباب الوضع 
الس�يايس واألمني واالقتصادي، داخل العراق، هو أمر 
ال يمك�ن القب�ول به يف ظل وج�ود اتفاقية عىل إخراج 

تلك القوات من البالد.
كم�ا أن هذه املتغريات تتناىف تمام�ا مع قانون إخراج 
الق�وات االمريكية م�ن األرايض العراقية والذي ُصوَِّت 
عليه يف الدورة النيابية املنتهية، عىل خلفية االعتداءات 
االمريكي�ة ع�ىل قواع�د الحش�د الش�عبي الحدودي�ة 

وكذلك جريمة املطار التي اس�تهدفت فيها واش�نطن 
قادة النرص الش�هيدين قاس�م س�ليماني وأبو مهدي 

املهندس. 
وللحدي�ث أكثر ح�ول املوضوع، أكد املحلل الس�يايس 
ف�راس الي�ارس، أن »هناك مماطل�ة أمريكية واضحة 
فيم�ا يتعلق بإخ�راج قواته�ا م�ن األرايض العراقية، 
وه�ذه املماطلة دخلت يف ذروتها خ�الل األيام الحالية 
خصوص�ا يف ظ�ل التداعي�ات السياس�ية األخرية وما 
رافقه�ا م�ن عملي�ات تزوي�ر لالنتخاب�ات ورسق�ة 
أصوات الكتل الداعمة للحش�د الش�عبي«، مش�ريا اىل 
»وجود محاوالت لرتتيب األوراق االمريكية يف الس�احة 

العراقية«.
وقال اليارس، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« إن » تلك 
الخط�وات االمريكية املريبة تأت�ي مع ترحيب مجلس 

االمن الدويل والسفارة االمريكية باالنتخابات«.
وأض�اف، أن »واش�نطن تعم�ل ع�ىل مللم�ة أوراقه�ا 
يف الع�راق، اس�تكماال ملخط�ط رسقة أص�وات الكتل 
واملقاوم�ة  الكت�ل  »ه�ذه  أن  مؤك�دا  »الحش�دية«، 
اإلسالمية يف العراق ال تصمت أمام أي مخطط أمريكي 
يعزز تواجد قواتها يف العراق، بغض النظر عن التمثيل 

النيابي للكتل السياسية الداعمة للحشد الشعبي«.
وأش�ار، اىل أن »أمريكا تلعب عىل وتر املش�هد العراقي 
ع�رب 3 س�احات وه�ي الس�احة السياس�ية واألمنية 
واالنتخابي�ة، حي�ث تحاول إع�ادة ف�رض نفوذها يف 
الداخ�ل، بالتعاون مع الكتل السياس�ية التي تتماهى 

مع املرشوع األمريكي«.
ولف�ت اىل أن »املقاومة اإلس�المية ال تعول عىل الحوار 
السرتاتيجي – العراقي الذي أجرته حكومة مصطفى 
الكاظمي، وهو لم يحَظ بالثقة الش�عبية والسياسية 

منذ يومه األول«.
وتاب�ع، أن »عمليات تنُقِل الق�وات االمريكية األخرية، 
أثبت�ت زيف الح�وار الس�رتاتيجي األخري، ال�ذي تميز 

بعدم الوضوح وعدم ظهور النتائج«.

املراقب العراقي/ بغداد...
دع�ا القي�ادي يف تحال�ف الفت�ح كاط�ع الركاب�ي، 
مفوضي�ة االنتخاب�ات اىل إظهار النتائ�ج الحقيقية 
لالنتخاب�ات الربملانية، مؤكدا عدم الس�ماح بالتمييز 

بني األطراف السياسية.

وقال الركابي، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« 
إن�ه »إذا كانت املفوضية جادة فعالً يف إظهار النتائج 
الحقيقية فيجب ان تكون هنالك نتائج حيادية تجاه 
جمي�ع الكتل السياس�ية وم�ن غري املمك�ن التمييز 
فيها«.وش�دد، ع�ىل أنه »يج�ب ان تك�ون املفوضية 

ج�ادة يف ق�ول الحقيق�ة للمتظاهري�ن واملعتصمني 
كم�ا يجب ان يج�د املتظاه�رون اهتماما كما حصل 
يف تظاهرات ترشين وتنفيذ مطالبهم التي أس�قطت 
حكومة ونفذت انتخابات مبك�رة فال يمكن التعامل 

بمقياسيني«.

يش�ار اىل ان مفوضي�ة االنتخاب�ات ب�ارشت الي�وم 
بالعد والف�رز اليدوي ملحطات االق�رتاع املطعون بها 
واملقبول�ة م�ن قبل مجل�س املفوضية فيما تس�تعد 
إلص�دار البي�ان األخري حول الطعون قب�ل التوجه اىل 

املحكمة االتحادية للمصادقة عىل النتائج.

تحالف الفتح: ال نسمح للمفوضية بالتمييز بين األطراف السياسية

كتلة كردية: منافذ اإلقليم تسمح بإدخال المخدرات والممنوعات

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د عضو برمل�ان إقليم كردس�تان عن حراك الجي�ل الجديد 
دي�اري أنور، أن منافذ اإلقليم تدار من مافيات الفس�اد التي 
تسمح بدخول املخدرات، داعيا الحكومة االتحادية اىل التحرك 

عليه�ا وضبطها.وق�ال أن�ور، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن »م�ا يج�ري يف املناف�ذ أم�ر خطري ج�دا، حيث 
يس�مح بتهريب جميع امل�واد، وكذلك إدخال امل�واد املمنوعة 
ومنه�ا املخدرات«.وأض�اف، أن »عىل بغ�داد التدخل لحماية 

املنتج املحيل يف اإلقلي�م والعراق، وكذلك منع إدخال املخدرات 
واملواد املمنوعة التي بدت تغزي مدن كردستان«.ويتهم نواب 
وش�خصيات سياس�ية منافذ اإلقلي�م بأنها بواب�ة التهريب 

والفساد، نتيجة عدم سيطرة الحكومة االتحادية عليها.

دولة القانون: ال يمكن 
بناء عملية سياسية 
على أساس التزوير

املراقب العراقي/ بغداد...
القان�ون  دول�ة  ائت�الف  عض�و  كش�ف 
محم�د الصيهود، ع�����ن »هدف« عقد 
بش�كل  التنس�يقي  االط�ار  اجتماع�ات 
متواص�ل، مش�ريا اىل أن�ه ال يمك�ن بناء 
أس�اس  ع�ىل  قائم�ة  سياس�ية  عملي�ة 

التزوير.
وقال القيادي يف االئتالف محمد الصيهود، 
يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»هدف عق�د اجتماعات بش�كل متواصل 
لق�وى االط�ار التنس�يقي، ه�و إلع�ادة 
الثق�ة بالعملية السياس�ي���ة من خالل 
تقويض عمليات التزوير والتالعب بنتائج 

االنتخابات«.
وأش�ار الصيه�ود، اىل ان�ه »ال يمكن بناء 
عملي�ة سياس�ية ع�ىل اس�اس التزوي�ر 

والتدخل الخارجي«.
وأض�اف أن »بق�اء الوض�ع ع�ىل م�ا هو 
التزوي�ر  علي�ه والقب�ول ع�ىل عملي�ات 
والتالعب بنتائج االنتخاب�ات الب��رملانية 
املبك�رة، يعني ع�دم اج�راء انتخابات يف 
املس�تقبل فالقوى السياس����ية وحتى 
الشعبية ال يمك����ن ان تش�����ارك يف 
مهزلة ومؤامرة جديدة ض����د الش�عب 

العراقي«.

المقاومة ال تعول على التمثيل السياسي

واشنطن تلملم أوراقها في العراق وتعزز تواجدها داخل قواعد »سرية«

تغريدة

المحلل السياسي د. حيدر البرزنجي

 الخ���وف والخش���ية من 
الع���د والفرز من بعض 
يدل  والتي���ارات  الكتل 
رعبه���م  م���دى  عل���ى 
انهي��اره���م  وش�������دة 
َس���ّوَس  ال س���يما م���ن 
بطريق���ة  االنتخاب���ات 
بات���ت مكش���وفة وهذا 
يعني ع���دم بقاء عدد 
العدد  عل���ى  مقاعدهم 
المق���دس لديهم وهذا 
يجعلهم متسوسين  ما 

أكثر وأكثر.

العثور عىل كدس للعبوات 
الناسفة شرقيَّ األنبار

الشروع بعملية أمنية يف 
صحراء الحضر جنويبَّ الموصل

املراقب العراقي/ االنبار...
عث�رت قوة امنية، أمس الثالثاء، عىل كدس للعبوات الناس�فة من 

مخلفات داعش يف االنبار.
وقال مصدر أمني، أن »قوة من فرقة املش�اة العارشة ضمن قيادة 
عمليات االنبار، تمكنت من العثور عىل كدس للعبوات الناسفة من 
مخلفات داع�ش االرهابي يف قضاء الكرمة – منطقة )الش�هابي 
الثانية(«، مبينا ان »العملية جاءت بناًء عىل معلومات استخبارية 

دقيقة«.
وأض�اف املص�در، أن »الك�دس يحتوي عىل 250 مق�ذوف حربي، 

وعبوة عىل شكل صفيحة معدنية«.

املراقب العراقي/ املوصل...
 نف�ذ الحش�د الش�عبي والجيش عملي�ة أمني�ة يف صحراء 

الحرض جنوب مدينة املوصل.
وقال بيان العالم الحش�د، تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
منه إن »العملية ش�ارك فيها اللواء 44 و25 والكتيبة األوىل 
يف مديري�ة مقاتل�ة ال�������دروع ومف����ارز مكافح�ة 
املتفجرات للحش�د الش�عبي وقوة من الفرق�ة 15 للجيش 

العراقي«.
ولف�ت اىل أن »العملي���ة املس�تمرة ته�دف مالحقة فلول 

داعش وتأمني الصحراء من تسلل اإلرهابيني«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

تحميلة النزاهة ..
مش�هد تمثييل رائع للدرام�ا الس�ورية بعنوان »تحميل�ة النزاهة« 
يتن�اول البح�ث عن طريقة ملكافحة الفس�اد يف الدوائ�ر الحكومية 
بعدما استرشى يف جميع مفاصل إحدى املؤسسات التي يظهر فيها 
رئيس املؤسس�ة قلقا مضطربا من افتضاحه وانتش�ار الرشوة بني 
موظفي الدائرة وكثرة شكاوي املواطنني عليه وعىل جميع من يعمل 
بمعيته. جاء إليه صديقه الذي يتعامل مع تجار يف الش�أن الصحي 
ليخ�ربه بإنجاز طب�ي جديد يعترب ث�ورة كربى يف عالج الفاس�دين 
ومكافحة الفساد يتمثل بإنتاج تحميلة يستخدمها املوظف كل يوم 
م�رة واحدة يف بداية الدوام ويس�تمر مفعولها ملدة ثماني س�اعات 
ط�وال وق�ت ال�دوام يتحول فيه�ا املوظف اىل إنس�ان نزي�ه يف قمة 
األخالق وااللتزام ال يقبل الرش�وة وال يضيع دقيقة من وقت العمل 
ويك�ون مجّدا مخلصا يف عمله . فرح الرجل بما س�مع من صديقه 
وق�رر رشاء أك�رب كمية من تحميلة النزاه�ة وأن يكون هو أول من 
يس�تعملها ومن ثم نائباه ومستشاروه ورؤساء األقسام ثم جميع 
املوظفني وصوال إىل عمال الخدمة )الفراش�ني( وس�واق السيارات . 
سأله صديقه وملاذا الفراشون والسواق . قال رئيس املؤسسة كيف 
ال والفراش هو العّراب والسمسار والوسيط  واملقرر لشكل الرشوة 
وقيمتها ثم صاح .. هو الذي أفسدني وغرّي أخالقي فقد كنت أحمل 
ب�راءة األطفال لوال أبو س�بهان . يف اليوم الثان�ي وقبل بداية الدوام 
وق�ف املدير مع صديقه عن�د بوابة الدائرة يحم�ل علبة التحميالت 
واش�رتطوا عىل كل موظف أن يأخ�ذ تحميلة واحدة ويتوجهوا فورا 
اىل املراف�ق الصحية ليجدوا موظفا خاص�ا برقابة التحاميل يرشف 
ع�ىل وضعها بش�كل صحيح يف امل�كان الصحيح . حمله�ا الجميع 

وتحولت الدائ�رة يف ذلك اليوم اىل نموذج 
للمدين�ة الفاضل�ة فحيثم�ا ج�اء رجل 
يحمل الرش�وة للمدير إلنج�از عمله أو 
توقيع صفقة له رصخ به املدير ورضبه 
وجم�ع الن�اس علي�ه وهو ي�رصخ ) يا 
ناس يا عالم هذا يريد أن يرشيني . يريد 
أن يفس�دني ( وهك�ذا كان ح�ال بقية 
املوظف�ني الذي�ن تحول�وا اىل مالئكة يف 
الطهارة والنزاهة ينج�زون معامالتهم 

ع�رض  وإن  الض�وء  م�ن  أرسع  بوق�ت 
عليهم أحد ما رش�وة رصخ�وا به وجمعوا عليه موظف�ي االدائرة . 
حتى أبو س�بهان كان صوت�ه ورصاخه يصدح عند باب املؤسس�ة 
يطرد من كان يتفق معهم وهو يصيح اتقوا الله يا فاس�دون ..  اىل 
هن�ا نتوقف عند هذا املش�هد  لنعود اىل بي�ت القصيد يف عراق املوعد 
والوعيد . نحن هنا وله  الحمد صار للفس�اد فينا مؤسس�ات كاملة 
وقوانني ضامنة وأساليب لم تخطر عىل بال ورجال ال يستحيون وال 
يخاف�ون . الفس�اد لدينا مرشعن مضمون وقد اس�ترشى يف رئيس 
الكتلة ومن معه ورئيس الحزب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
ورئي�س الربمل�ان ومن معه�م والوزراء وم�ن معهم والن�واب ومن 
معهم ورؤس�اء املؤسسات ومن معهم واملدراء ومن معهم ورؤساء 
األقسام واملوظفون والفراشون ومن معهم . الفساد لدينا استرشى 
يف القض�اء والنزاه�ة  ومفوضية االنتخاب�ات واملحققني واملحامني 
وأغل�ب املعلمني والرياضة والالعبني والحراس واملحروس�ني .  فهل 
تنف�ع بهم تحميلة النزاه�ة ؟ وكم نحتاج كل ي�وم وكم نحتاج كل 
ش�هر وكم نحتاج كل س�نة ؟ من يضمن لنا استخدام رؤساء الكتل 
واألح�زاب وأصحاب الفخامة والس�يادة واملعايل لتحميلة النزاهة يف 
الشكل الصحيح يف املكان الصحيح . أسئلة كثرية تفرض نفسها ألن 
الفس�اد لدينا غري كل فساد األرض وأكرب وأدهى من كل فساد وألن 
الفاس�دين لدينا غري كل الفاسدين ش�كال ومضمونا فأغلبهم دعاة 
الوطن والوطنية والعفة والحياء !!!. علينا أوال أن نلزم من يش�رتي 
لنا تحميلة النزاهة بأن يضع التحميلة ويحملها بش�كلها الصحيح 
يف مكانه�ا الصحيح قبل أن يوقع عق�د الرشاء لكي ال يفتح لنا بابا 

جديدا من أبواب الفساد تحت عنوان صفقة تحميلة النزاهة.

إصبع عىل الجرح .. 

منهل عبد األمري المرشدي 
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االربعاء 27 تشرين األول 2021 العدد 2702 السنة الثانية عشرة

 اك�د مستش�ار رئيس مجلس الوزراء للش�ؤون املالية  مظه�ر محمد صالح 
أن  فائ�ض اي�رادات س�عر النف�ط س�يتجه لتحقي�ق الرفاهي�ة االقتصادية 
واالجتماعي�ة .وق�ال صال�ح, ان : املوازن�ة العام�ة يف العام 2022 س�تحقق  
فائضا، والس�يما اذا زاد متوس�ط برميل النفط الس�نوي ليك�ون  75 دوالرا 
عىل االقل.واضاف صالح :  س�يتم توجيه هذا الفائض باتجاهني االول : بناء 
حس�اب مايل تحوطي يس�مى / حساب اس�تقرار املوازنة / وهو االحتياطي 
االجنب�ي للحكوم�ة ملواجه�ة تقلبات اي�رادات املوازن�ة العامة يف الس�نوات 

القادمة ويسمى / صندوق استقرار املوازنة لتحقيق االستدامة املالية .
وتابع : اما الجانب االخر ، فسيرصف الفائض املايل عىل املشاريع االستثمارية 
والس�يما  املتعث�رة  واملدرة للدخ�ل  واملعظمة للقيمة املضاف�ة والتي تمتص 
زخ�م البطالة وتس�اعد عىل ارتفاع النمو  يف النات�ج املحيل االجمايل بما اليقل 
ع�ن 5٪ او ضعف النمو الس�نوي لس�كان الب�اد وبما يحقق الح�دود الدنيا 

للرفاهية االقتصادية واالجتماعية.

مظهر صالح: فائض إيرادات سعر 
النفط سيتجه لتحقيق الرفاهية

ارتفعت أس�عار الذه�ب “األجنب�ي والعراقي” يف األس�واق املحلية 
، أم�س الثاثاء.وق�ال مصدر مطلع، إن أس�عار الذهب يف أس�واق 
الجمل�ة ب   ش�ارع النهر يف العاصمة   بغداد س�جلت للمثق�ال الواحد 
عي�ار 21 م�ن الذهب الخليجي والرتكي واألوروبي س�عر بيع 370 
الف دينار، و س�عر الرشاء 364 الفاً، فيما س�جل سعر البيع 368 
الف دينار .واش�ار ، إىل أن س�عر بي�ع املثقال الواح�د عيار 21 من 
الذه�ب العراقي س�جل ارتفاعا ايضا عند 340 ال�ف دينار، يف حني 
بلغ س�عر الرشاء 33663 ألفا.وفيما يخص أسعار الذهب يف محال 
الصاغ�ة، فان س�عر بيع مثقال الذهب الخليج�ي عيار 21 يرتاوح 
ب�ني 370 ال�ف دين�ار و375 ألفاً، فيم�ا تراوح س�عر البيع مثقال 
الذه�ب العراقي بني 340 الف�اً و345 الف دينار.ويس�اوي املثقال 

الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

ارتفاع أسعار الذهب
االقت�صادي في شارع النهر ببغداد

أك�د نائب رئي�س مجلس ال�وزراء وزير املالي�ة عيل عبد 
األم�ر ع�اوي، أن الع�راق س�يتوقف ع�ن ح�رق الغ�از 

املصاحب نهائياً يف عام 2025.
وق�ال ع�اوي خ�ال مش�اركته يف قمة الرشق األوس�ط 
األخرض بالس�عودية إن “ذل�ك يتطلب من الحكومة رصد 
موازن�ة اس�تثنائية تتج�اوز 3 مليارات دوالر للس�نوات 

األربع املقبلة”.

واضاف عاوي ان “وقف حرق الغاز املصاحب من ش�أنه 
الذه�اب باتج�اه اس�تبدال كل الوق�ود الس�ائل من نفط 
خ�ام وزيت الوقود املس�تخدم يف محطات إنت�اج الطاقة 
الكهربائي�ة بالغاز الطبيع�ي والعمل عىل تطوير كفاءات 
املصايف وتحسني مواصفات الوقود عرب ضخ االستثمارات 

الكبرة يف هذا املجال”.
واش�ار اىل ان “الع�راق يس�عى م�ن خ�ال ه�ذه القم�ة 

للب�دء بوضع خط�ط لتحويل مس�تقبل بلدانن�ا وجميع 
اقتصاداته�ا إىل مس�تقبل أخ�رض خ�ال م�ن االنبعاثات 
وبص�ور تدريجية تضمن اس�تدامة الحياة من دون مس 

اقتصاديات دولنا برضر”.
ولف�ت اىل ان “إطاق املبادرة يأتي يف ظل مرحلة تاريخية 
حاس�مة، نس�عى فيه�ا جميع�ا ملجابهة ظاه�رة التغر 
املناخ�ي وهو التحدي األكرب الذي يهدد ديمومة اإلنس�ان 

ع�ىل الكوكب الت�ي بانت آثاره�ا ضارة، وال خي�ار لنا إال 
الوق�وف ملجابهة هذا الخطر وإيجاد الحلول القائمة عىل 

الطبيعة”.
وكش�ف البنك الدويل يف تموز املايض ان العراق ثاني أسوأ 
دول�ة يف العال�م من حي�ث حرق الغ�از، مبينا ان�ه يقوم 
بعملي�ات الحرق وانبعاثات غ�ازات الدفيئة املرتبطة بها 

بنحو 10 مايني طن سنوًيا.

الموانئ: إكمال نفق الحرير بداية العام المقبل
أك�دت الرشك�ة العامة ملوان�ئ العراق 
أنها تعمل بش�كل حثيث عىل تحس�ني 
أعماق القنوات املاحية لكي تستطيع 
بينم�ا  الكب�رة،  البواخ�ر  اس�تقبال 
أشارت إل�ى أنَّ ب�داي�ة ال�ع�ام املقبل 
ستش�هد إك�م��ال )النف�ق امل�ائ��ي 
إذ  ال�ح�ري��ر(  أو نف�ق  امل�غ�م��ور 
وص�ل�ت نس�بة اإلنجاز في�ه إىل أكثر 

من 75  باملئة.
وق�ال مدير اإلع�ام يف الرشك�ة أنمار 
الص�ايف ام�س الثاث�اء، إن »الرشك�ة 
ت�ع�م�ل ب�ش��ك�ل ج��اد وك�ب�ي�ر 
ع�ل�ى ت�ح�س��ني أع�م�اق القنوات 
املاحية عرب إع�ادة العمق التصميمي 
وواجه�ات  املاحي�ة  القن�وات  له�ذه 
األرصفة إىل 12,5 مرتاً لكي تس�تطيع 
اس�تقبال البواخر الكب�رة«، موضحا 

أنه »يف الس�ابق كانت البواخر الكبرة 
تض�ع حموالتها بموان�ئ قريبة ويتم 
تفريغها ونقلها يف بواخر ص�غ�ي�رة، 
ال�ب�واخ��ر  فتنطل�ق  اآلن  أم���ا 
ال�ك�ب�ي�رة م�ن موانئها وتصل إل�ى 
موانئنا بشكل مبارش حتى وإن كانت 
كبرة وعماقة فهي قادرة عىل الرسو 

يف املوانئ العراقية بسامة وأمان«.
وبش�أن مين�اء الف�او الكبر ب�ني أنَّ 
»العمل ج�اٍر بش�كل واس�ع يف امليناء 
وقد أجرت الرشكة لقاء مع مدير عام 
رشكة )داي���و( الكوري�ة التي تقوم 
بتنفيذ م�ش��روع ميناء الفاو الكبر 
وتم االتفاق عىل اإلرساع بإنجاز العمل 
يف املين�اء ضمن امل�دد الزمنية املحددة 
يف العق�د ب�� 3 س�نوات وال�6 أش�هر 

املقبلة«.

أعلن�ت وزارة الصناعة واملعادن،امس الثاث�اء، إعادة تأهيل خط 
الخياط�ة يف معمل س�جاد بغداد.وقال ُمدير ع�ام الرشكة العامة 
لصناع�ات النس�يج والجلود كاظ��م محم�د الع��وادي، يف بيان، 
انه: “تم إكمال تأهيل خط الخياطة يف معمل س�جاد بغداد التابع 
إىل مصن�ع الس�جاد الي�دوي والذي يحت�وي عىل مكائ�ن خياطة 
ُمتع�ددة”، ُمش�راً إىل ان “ه�ذا الخط س�ُيضيف لنش�اط املصنع 
وُيع�زز من قدرت�ه عىل إنتاج ُمنتج�ات جديدة إضاف�ة إىل إنتاجه 
الرئي�ي املُتمث�ل بصناع�ة الس�جاد اليدوي”.وأض�اف أن “خط 
الخياطة س�ُيتيح أيضا اس�تثمار الطاق�ات واألي�دي العاملة من 
الكادر النسوي لزيادة الطاقة اإلنتاجية وتعظيم موارد املصن�ع”.  

وزارة الصناعة تعيد تأهيل خط 
الخياطة في معمل سجاد بغداد

تصدر العراق قائمة الدول املستوردة للفواكه واملكرسات األردنية.
ووف�ق األرقام الرس�مية  فقد ارتفع�ت ص�ادرات األردن من املابس 
بمق�دار 89.9 مليون دينار يف تموز امل�ايض، لتصل إىل 753.9 مليون 
دينار خال 7 أش�هر من العام 2021.ويف الس�ياق، ارتفعت صادرات 
األردن م�ن الفواك�ه واملكرسات بمق�دار 53.6 مليون دينار، بنس�بة 
وصلت 85.6٪ لتصل اىل 116.2 مليون دينار.وقد اس�تحوذت أس�واق 
الس�عودية والع�راق والكويت واإلم�ارات عىل ما نس�بته 73.3٪ من 
إجمايل ص�ادرات األردن من الفواكه واملكرسات .أما بش�أن صادرات 
األدوي�ة األردنية، فقد ارتفعت بمقدار 6.9٪، لتصل إىل 238.8 مليون 
دين�ار يف 7 أشهر.واس�تحوذت كل من الس�عودية والع�راق والجزائر 
واإلمارات عىل 59.3٪ من إجمايل صادرات اململكة من األدوية املحلية.

العراق يتصدر قائمة الدول المستوردة 
للفواكه والمكسرات األردنية

الليرة التركية بدأت تتعافى 
ومعهد التمويل الدولي 
يؤكد أن أزمتها مؤقتة

ب�دأت الل�رة الرتكي�ة صباح ام�س الثاثاء 
بالتع�ايف التدريجي حي�ث تصاعدت قيمتها 
ام�ام العم�ات الصعبة يف االس�واق املحلية 
لتس�جل 958 مقابل كل مئة دوالر امريكي 
بعد ي�وم واحد من وص�ول قيمتها اىل 980 

لرة مقابل كل مئة دوالر .
وذكر مصدر, ان اغلب املحللني االقتصاديني 
توقعوا تعايف الل�رة الرتكية بعد تايش حدة 
التوت�ر بني تركي�ا وال�دول الغربي�ة نتيجة 
اصدار س�فرائها يف انقرة بيان�ا طالبوا فيه 
اطاق رساح احد ق�ادة انقاب تموز 2016 
واملدع�و عثمان كافاال م�ا اعترب تدخا من 
قبل الدول الغربية بش�ؤون القضاء الرتكي 
اعقبه تهديد الرئيس الرتكي بطرد السفراء 

من باده .
كما ج�اء تأكيد معهد التمويل الدويل من أن 
أزمة اللرة الرتكية الحالية مؤقتة ما اعطى 
انطباعا ب�ان االقتصاد الرتكي يف طريقه اىل 

التعايف .
ووفق التدواالت األخرة، فقد ارتفعت اللرة 
أكث�ر م�ن 0.7 يف املئة ووصل س�عر رصف 

اللرة مقابل الدوالر 9.58 .
ويف ه�ذا الس�ياق قال كب�ر االقتصاديني يف 
معهد التمويل الدويل روبن بروكس إن سعر 
رصف اللرة الحايل لن يخلق أزمة اقتصادية 
جدي�دة يف تركيا وان ه�ذه األزمة أقل بكثر 
من األزمة الت�ي اجتاحت تركيا عام 2018، 
مؤك�دا أن تركي�ا قادرة ع�ىل اجتيازها كما 

اجتازت تلك الفرتة.
وأوضح أن قطاعي املال والرشكات يف الباد 
يف وض�ع جيد يس�مح لهم�ا أن يجتازا هذه 

األزمة بنجاح .

ق�ال بن�ك Goldman Sachs ، إن انتعاش�ا 
قوي�ا للطل�ب العاملي عىل النف�ط قد يدفع 
أسعار خام برنت القيايس العاملي لتتجاوز 
توقعات�ه نهاي�ة الع�ام 90 دوالرا للربميل.
وذكر بنك االستثمار األمركي أنه يتوقع أن 
يصل الطلب عىل النفط قريبا إىل مستويات 
م�ا قب�ل جائحة كورون�ا عند ح�وايل 100 
مليون برمي�ل يوميا مع تعايف االس�تهاك 
يف آس�يا بعد موجة الس�الة املتحورة دلتا 
ليتج�اوز برن�ت 90 دوالرا للربمي�ل بنهاية 

العام الحايل.
وتوق�ع البن�ك أيض�ا أن التحول م�ن الغاز 

إىل النف�ط قد يضيف م�ا ال يقل عن مليون 
برميل يوميا إىل الطلب عىل الخام.

تلقى أسعار النفط دعما أيضا من مخاوف 
حي�ال نقص يف إم�دادات الفح�م والغاز يف 
الصني والهند وأوروب�ا، وهو ما يحفز عىل 
التح�ول إىل الدي�زل وزيت الوقود لتش�غيل 

محطات توليد الكهرباء.
كاهم�ا  القياس�يان  الخام�ان  وس�جل 
مكاس�ب بح�وايل 20٪ منذ بداي�ة أيلول / 
س�بتمرب، وارتف�ع الخام األمريكي لتس�ع 
جلس�ات متتالية يف حني صعد برنت لسبع 

جلسات.

بنك أمريكي يتوقع ارتفاع سعر برميل 
النفط إلى 90 دوالرًا نهاية العام

استقرار أسعار صرف الدوالر في 
بغداد وانخفاضها في كردستان

اس�تقرت أس�عار رصف ال�دوالر األمريك�ي مقاب�ل الدينار العراق�ي، امس 
الثاثاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد فيما انخفضت بشكل طفيف 
يف اقليم كردس�تان.وقال مص�در، إن بورصة الكف�اح والحارثية املركزية يف 

بغداد، سجلت 147800 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأش�ار اىٕل أن اس�عار البي�ع والرشاء اس�تقرت يف محال الصرفة باالٔس�واق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دوالر 
امريك�ي، بينما بلغت أس�عار الرشاء 147250 دين�ارا عراقيا لكل 100 دوالر 

امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد ش�هدت اس�عار الدوالر انخفاضا 
طفيف�ا، حي�ث بلغ س�عر البي�ع 147850 دين�ار ل�كل 100 دوالر امريكي، 

والرشاء بواقع 147600 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

عالوي : العراق سيتوقف عن حرق الغاز المصاحب نهائيًا في عام 2025

مدارس خاوية وأسعار عالية تلتهم جيوب أولياء األمور
أين ذهبت تخصيصات السنوات السابقة ؟

فبع�د عامني من التوق�ف الدرايس 
»الحضوري« نجد أن وزارة الرتبية 
التعليمي�ة  الوس�ائل  تهي�ئ  ل�م 
أو  قرطاس�ية  م�ن  الجدي�دة 
طباع�ة كت�ب جدي�دة وغرها من 
املس�تلزمات لنجاح العام الدرايس، 
مما يثر الكثر من التساؤالت عن 
مصر األم�وال املخصص�ة لوزارة 
الرتبية خال العام�ني املنرصمني، 

وأين رصفت!.
والس�ؤال ,مل�اذا ل�م تطب�ع وزارة 
الرتبي�ة كتبا منهجي�ة جديدة بدال 
التالف�ة , خاص�ة أن هن�اك  م�ن 

مطابع متط�ورة تابعة اىل العتبات 
منه�ا  الحكومي�ة  أو  املقدس�ة 
والقادرة عىل طباعة مايني الكتب 
الجديدة , لكن يبدو أن هناك تهاونا 
من قبل الوزارة , فضا عن عمليات 
فساد واضحة تمت تحت ما يسمى 
جائح�ة كورونا, أما مخاوف االهل 
م�ن إرس�ال أبنائهم يف ظ�ل وجود 
انتش�ار مس�تمر ملتحور كورونا , 
فهو ما زال قائما وهو الرهان التي 
تعتم�د الوزارة لع�ام درايس رسيع 
االنته�اء للتخلص م�ن االحراجات 
التي س�تواجه ال�وزارة عن مصر 

األموال التي رصفت خال العامني 
, ويب�دو  وأي�ن ذهب�ت  املاضي�ني 
أن الفس�اد يف وزارات الدول�ة ق�د 
ابتلع تلك األم�وال ولم نجد إرصارا 
حكومي�ا ع�ىل إحياء ع�ام درايس 

جديد يف ظل الجائحة.
وذكرت ال�وزارة يف بيان، أن “هيأة 
ق�ررت  الرتبي�ة  وزارة  يف  ال�رأي 
انط�اق الع�ام ال�درايس الجديد يف 
الثان�ي  األول م�ن ش�هر ترشي�ن 
لعام 2021 ، ويك�ون دوام الطلبة 
حضورياً ألربعة أيام يف األس�بوع ، 

مع تعليق عطلة يوم السبت«.
العام�ة  »املديري�ة  أن  وأضاف�ت 
للتعلي�م الع�ام واأله�يل واألجنبي 
واملديرية العامة لإلرشاف الرتبوي، 
فضاً عن املديريات العامة للرتبية 
يف املحافظات كافة ستقوم بوضع 

آليات الدوام الرسمي«.
فيما أكد وكيل وزارة الرتبية، فاح 
القيي أن »الخطة تتضمن تكثيف 
دراس�ة املواد للمراحل الثاث األوىل 
يف الدراس�ة االبتدائي�ة«، مبين�اً أن 
»خط�ة تكثي�ف ال�دوام تتضم�ن 

تكثيف الساعات واأليام واملواد«.

من جانبه أكد الخب�ر االقتصادي 
د. ق�ي صف�وان يف اتص�ال مع ) 
املراق�ب العراق�ي(: أنه م�ع بداية 
كل عام درايس تشكل القرطاسية 

املدرس�ية معاناة متج�ددة لعوائل 
الطلب�ة ,بس�بب ع�دم تجهيزه�ا 
لك�ن   , الرتبي�ة  وزارة  قب�ل  م�ن 
ه�ذا العام ه�و اس�تثنائي , فرغم 

إع�ان وج�ود ال�دوام الحضوري , 
أن املخ�اوف متجددة م�ن جائحة 
كورون�ا وهو يش�كل قلق�ا لعوائل 
الطلب�ة ، لكن هناك تس�اؤالت عن 

مخصص�ات العام�ني املنرصم�ني 
أي�ن ذهب�ت وكذل�ك أم�وال العام 
الح�ايل , ف�ا توج�د طباع�ة كتب 
جديدة وحتى القرطاسية ما زالت 

قضيته�ا معلق�ة , مما يث�ر عددا 
من التس�اؤالت ع�ن دور ال�وزارة 

وتقصرها يف هذا امللف.
وأوضح: فيما يخ�ص ملف األبنية 
املدرس�ية لم تأخ�ذ أي اهتمام من 
قب�ل الوزارة وما زال الدوام الثنائي 
والثاث�ي مس�تمرا م�ع اس�تمرار 

اإلهمال الحكومي.
من جهت�ه أك�د املختص بالش�أن 
يف  العكي�يل  جاس�م  االقتص�ادي 
اتصال م�ع )املراق�ب العراقي(:أن 
ارتف�اع أس�عار القرطاس�ية ليس 
ولي�د الي�وم ، وإنم�ا وليد ق�رارات 
االعم�ال غ�ر  حكوم�ة ترصي�ف 
املنصف�ة للعراقي�ني خاص�ة م�ع 
رفع قيمة ال�دوالر , فالعراق اليوم 
هو مركز اس�تهاكي واس�ترادي 
ل�كل يشء , يف ظ�ل إبق�اء املاكن�ة 

الصناعية يف سبات دائم . 
ل�م  الرتبي�ة  وزارة  أن  وتاب�ع: 
تستعد بش�كل جيد للعام الدرايس 
الجدي�د ، فهي وراء ارتفاع أس�عار 
مس�تلزمات الدراسة ألنها ال توزع 
شيئا منها , يف ظل الفساد املمنهج 

يف وزارات الدولة .

م���ع ق���رب بداية الع���ام الدراس���ي الجديد أص���اب األهالي 
موجة م���ن الحيرة واالرتباك والخوف من موجة جديدة من 
فايروس كورونا المتحور، فضال عن حالة من الهلع بس���بب 
ارتفاع أس���عار القرطاسية في أس���واق الجملة والتي يقف 
منها األهالي موقف المتحير الذي ال يستطيع تلبية كافة 

مطالب أبنائه من الطالب.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
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المراقب العراقي/ متابعة...
ُتص�ادف الثالثاء 26 ترشين األول/ أكتوبر، 
الذكرى ال� 26 الستش�هاد مؤس�س حركة 
الجهاد االسالمي الدكتور فتحي الشقاقي، 
الذي رحل وبقيت بصماته يف الوعي والثورة 
ح�ارضة تمد الث�وار واملقاوم�ن بالعزيمة 
واإلرصار عىل مواصلة املشوار حتى النرص 

أو الشهادة.
وتص�ادف ذكرى الش�قاقي ه�ذا العام مع 
انتصار م�رشف للحركة األس�رة وخاصة 
الذي�ن  االس�المي  الجه�اد  حرك�ة  أرسى 
خاض�وا معركة بالجوع والص�ر أخضعوا 
خاللها االحتالل وتمكنوا من تركيعه للمرة 
الثاني�ة بعد عملية نفق الحري�ة التي أذلت 

الكيان الصهيوني وفضحت بش�اعته أمام 
العال�م، وأوصل�ت رس�الة للمحت�ل والتي 
خطها القائد املؤس�س س�ابقاً أن املقاومة 

هي الطريق الوحيد للتحرير.
وول�د الش�قاقي يف مخي�م رف�ح لالجئ�ن 
ع�ام 1951، وفق�د أمه وه�و يف ال� 15 من 
عم�ره، وكان أكر إخوت�ه. درس يف جامعة 

برزيت بالضف�ة الغربية وتخ�رج يف دائرة 
الرياضيات، وعمل الحقاً يف س�لك التدريس 
بالق�دس يف املدرس�ة النظامي�ة ثم جامعة 

الزقازيق.
وعاد إىل األرايض الفلسطينية املحتلة ليعمل 
طبيًبا يف مش�فى »املطل�ع« بالقدس، وبعد 

ذلك عمل طبيًبا يف قطاع غزة.

فلسطين تحتفي بذكرى رحيل مؤسس »الجهاد اإلسالمي«

المراقب العراقي/ متابعة...
وأض�اف التقري�ر أن »الرئي�س باي�دن جع�ل 
إنهاء الحرب اليمنية إحدى أولويات سياس�ته 
الخارجي�ة«. ودعا حركة »أنصار الله« اليمنية 

املقاومة للجلوس عىل طاولة املفاوضات.
وبعد مرور أس�بوعن عىل توليه املنصب، أعلن 
بايدن«، أنه سيوقف مبيعات األسلحة املتعلقة 
بالهجوم عىل اليمن، ووقف دعم بالده لألعمال 
التي تؤدي إىل اس�تمرار تلك الح�رب. لكن تلك 
الترصيح�ات املتلف�زة التي أطلقه�ا »بايدن«، 
عده�ا خ�راء ومراقبون بأنها ليس�ت بالحزم 
الكايف إلنهاء أزمة مستمرة منذ نحو 7 سنوات 
ولها تشابكات إقليمية معقدة. وأشاروا إىل أن 
الترصيح�ات لن تعدو ع�ن كونها مجرد دعوة 
للتهدئ�ة. ورغم إعالن »باي�دن« يف اليوم ذاته، 
تعي�ن الدبلوم�ايس »تيموث�ي لين�در كينغ«، 
مبعوث�ا إىل اليم�ن، يف خط�وة تع�د األوىل م�ن 
نوعها، وتشديده عىل رضورة وضع حد للحرب 
هن�اك، فإن الخطوة ال تعني الرشوع يف عملية 

سالم رسيعة، بحسب الخراء. 
ول�م تحمل ترصيحات الرج�ل تهديدا أو وعيدا 
لهذا الطرف أو ذاك، يف حال اس�تمراره بالحرب 
والقص�ف، كما لم يعلن رصاح�ة عزمه تنفيذ 
خطة س�الم بعينها، ولكن تب�دو الترصيحات 
مج�رد »إثب�ات حالة« مل�ا قاله »باي�دن« إبان 
حملته االنتخابية قبل أشهر عن رضورة وقف 

تلك الحرب.
واس�تمر تحال�ف الع�دوان الس�عودي خ�الل 
الف�رة املاضية، بش�ن عملي�ات عدوانية ضد 
أبناء الش�عب اليمني فضال ع�ن جرائم عديدة 
بحق االطفال والنس�اء والتدخل يف شؤون هذا 
البلد الفقر بدعم من الدول الغربية، بما يف ذلك 

الواليات املتحدة.
ولق�د وصفت األمم املتحدة األزمة اليمنية قبل 
عدة أش�هر بأنها أس�وأ أزمة إنسانية يف العالم 
بع�د هجمات الع�دوان الس�عودي املدمرة عىل 
البني�ة التحتية لليم�ن. وهنا ي�رى العديد من 
املراقبن أن التخاذل األمريكي يف إنهاء الحرب، 
ج�اء ليص�ب يف مصلح�ة اقتص�اد الوالي�ات 
املتح�دة الذي لم يتوقف خ�الل الفرة املاضية 

ع�ن بيع الكث�ر من االس�لحة املحرم�ة لدول 
العدوان لالستمرار يف قتل أبناء الشعب اليمني. 
كما يعتقد املراقبون أن إدارة »بايدن« ظنت أن 
حرك�ة »أنصار الله« ليس له�ا ثقل حقيقي يف 
مي�دان املعرك�ة، ولكن االيام املاضية كش�فت 
بأن هذه الحركة كان لها اليد العليا يف ساحات 
القتال وخاصة يف مدينة مأرب والجوف وتعز.

الجدير بالذكر أنه يف وقت سابق، زعم املبعوث 
إن  ليندركين�غ«،  »تي�م  اليم�ن  إىل  األمريك�ي 
الواليات املتحدة عملت مع السعودية وسلطنة 
ُعم�ان والق�وى اإلقليمية األخرى ع�ىل تثبيت 

هدن�ة يف اليم�ن. وأوضح أنه ع�رض عىل قادة 
حرك�ة »أنص�ار الله« وحكوم�ة صنعاء خطة 
لوق�ف إطالق النار، زاعم�اً أن الواليات املتحدة 
اس�تأنفت تموي�ل املس�اعدات اإلنس�انية إىل 
ش�مال اليمن. ولفت »ليندركينغ« إىل أن هناك 
خط�ة اآلن لوق�ف إط�الق الن�ار ع�ىل الصعيد 
الوطني ملعالجة الوضع اإلنساني املزري، وبننّ 
أن�ه »ال يمكنن�ا فرض ح�ل يف اليم�ن، وجمع 

اليمنين يف قاعة واحدة أمر صعب.
»واش�نطن  صحيف�ة  قال�ت  جهته�ا  وم�ن 
بوس�ت«، إن »الوالي�ات املتح�دة قام�ت خالل 

الفرة املاضية ببيع قنابل عنقودية للسعودية 
وأن الكونغرس صوت لصالح اس�تمرار بيعها 
رشيط�ة ع�دم وض�ع خت�م املصن�ع عليها«. 
ونقلت الصحيفة يف تقرير لها بعنوان »القنابل 
العنقودية األمريكية تهشم الحياة يف العاصمة 
صنع�اء«، ش�هادات بع�ض ضحاي�ا القناب�ل 
األمريكي�ة أو أرسه�م يف العاصم�ة اليمني�ة 
صنع�اء. وأب�رزت الصحيف�ة م�دى كراهي�ة 
الش�ارع اليمني للوالي�ات املتح�دة باعتبارها 
تقوم بدور هادئ لكنه قاتل أدى إىل قتل وجرح 
آالف املدني�ن يف اليم�ن. وأك�دت الصحيفة يف 

التقري�ر أن الواليات املتحدة باعت للس�عودية 
دوالر.  بملي�ار  أمريكي�ة  وأس�لحة  مقات�الت 
قائل�ة: » االنتقادات املوجه�ة ألمريكا يف تزايد 
مضط�رد بس�بب مش�اركتها يف الح�رب عىل 
اليمن«، مشرة إىل أن نوابا أمريكين واملنظمة 
األمريكي�ة لحقوق اإلنس�ان »هيوم�ن رايتس 
ووتش« يطالبون بحظر بيع السعودية أسلحة 
محرم�ة دولي�ا. وع�ىل صعيد متص�ل، اتهمت 
العديد م�ن املنظم�ات اإلنس�انية والحقوقية 
تحالف العدوان السعودي األمريكي باستخدام 
قنابل محرمة دولياً صنعت يف الواليات املتحدة 

يف العديد من املحافظات واملدن واملناطق املدنية 
يف اليم�ن. وقال�ت تلك املنظمات إن اس�تخدام 
ه�ذه القناب�ل يخال�ف املعاي�ر الدولي�ة التي 
تمنع اللجوء إليها تحت أي ظرف. ومن ناحية 
أخ�رى لفتت تلك املنظمات إىل مقتل اآلالف من 
االطفال والنساء يف غارات استهدفت العاصمة 
اليمنية صنعاء وع�دد من املحافظات اليمنية. 
وقال�ت تل�ك املنظم�ات، إن »تحال�ف العدوان 
السعودي يس�تخدم يف اليمن الذخائر املحرمة 
دولياً ال�واردة من الواليات املتح�دة، رغم أدلة 

عىل خسائر يف صفوف املدنين«.
ومن جهته�ا، أكدت منظم�ة »هيومن رايتس 
ووت�ش« أن تحالف العدوان الس�عودي قصف 
أحياء س�كنية يف صنعاء بقنابل محرمة دولياً 
أمريكية الصنع خالل السنوات املاضية، نارشة 
صورا لبقايا تلك القنابل، وقالت »االس�تخدام 
املتعم�د أو املتهور للذخائر املحرمة، يف املناطق 
املأهول�ة بالس�كان، يص�ل إىل جريمة حرب«. 
وقالت هذه املنظم�ة، إن تلك الهجمات خلفت 
خس�ائر برشي�ة يف صفوف املدني�ن«، ولفتت 
الذخائ�ر  له�ذه  العش�وائية  الطبيع�ة  أن  إىل 
تجعل اس�تخدامها انته�اكات خطرة لقوانن 
الحرب، مش�ددة ع�ىل أن »االس�تخدام املتعمد 
أو املتهور له�ذه الذخائ�ر، يف املناطق املأهولة 
بالس�كان، يصل إىل جريمة ح�رب«. ويف إطار 
اإلحصائي�ات ح�ول ع�دد القناب�ل العنقودية 
الت�ي ألقي�ت عىل اليم�ن قال املرك�ز التنفيذي 
للتعامل مع األلغ�ام يف حكومة االنقاذ اليمنية 
أن 140 أل�ف قنبل�ة عنقودية ألقاه�ا العدوان 
الس�عودي األمريكي وحلفاؤه عىل محافظات 
صع�دة وحج�ة وعم�ران ومأرب من�ذ مارس 
2015م وحتى ديسمر 2020م، مشرا يف بيان 
صادر عن�ه إىل أن تحالف الع�دوان ألقى قنبلة 
نرونية تس�مى »أم القنابل« عىل منطقة »فج 
عطان« كما استهدف أحياء يف أمانة العاصمة 
بقناب�ل عنقودي�ة، مضيف�اً إن الع�دوان أقدم 
عىل استخدام أسلحة محرمة دوليا واستهدف 
أماك�ن س�كنية ومراف�ق خدمي�ة حكومي�ة 
وأراٍض زراعي�ة واس�عة ش�ملت محافظ�ات 

الجمهورية.

تصريحات بايدن هواء في شبك

القنابل األميركية ُتهّشم الحياة في اليمن
ذكر تقرير صدر عن وزارة الخارجية األمريكية قبل تسعة أشهر، أن الرئيس »جو بايدن« صرح عقب فوزه في 

االنتخابات الرئاسية، أن إنهاء الحرب اليمنية إحدى أولويات سياسته الخارجية. لكن الوزارة قالت في ذلك التقرير، 
ردا على عمليات الجيش واللجان الشعبية اليمنية »أنصار اهلل« ضد تحالف العدوان السعودي، »ندين بشدة 

كل الهجمات الصاروخية المروعة على السعودية وهذه الهجمات غير مقبولة وخطيرة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ن�رشت صحيف�ة “دييل مي�ل” الريطاني�ة، تحقيقا 
كش�فت من خالله عم�ا وصفته ب�”ع�ن بريطانية 
خاص�ة” عينها الش�يخ محمد بن راش�د حاكم دبي 
لتهديد رئيس الحراسة الش�خصية لزوجته السابقة 

األمرة هيا بنت الحسن.
وقالت الصحيف�ة الريطانية “يمكن الكش�ف اليوم 
عن ع�ن بريطانية خاصة عينها حاك�م دبي لتهديد 
رئي�س أم�ن زوجته الهارب�ة”، مش�رة إىل أن محمد 
بن راشد كلف ضابطا س�ابقا يف مكافحة اإلرهاب يف 

سكوتالند يارد.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن املحكم�ة العلي�ا وج�دت أن 
س�تيوارت باي�ج )Stuart Page( ال�ذي كانت هويته 
رسية يف الس�ابق، ساعد يف ش�ن حملة ترهيب نيابة 
عن محمد بن راش�د آل مكتوم، بحسب ما نقل موقع 
“أر تي”. وأش�ارت “دييل ماي�ل” إىل أن بيج الضابط 

الس�ابق يف رشط�ة العاصم�ة ل�ه س�جل حاف�ل من 
التورط يف قضايا القرصنة.

وقال�ت املحكم�ة إن بايج )70 عاما( ه�دد باإلرضار 
بس�معة مدير أم�ن األمرة هي�ا بنت الحس�ن وهو 
نفس�ه ضابط رشطة سابق، ما لم يتوقف عن العمل 

لديها.
وعينت األمرة هيا حراس�ة ش�خصية كب�رة بعد أن 
ف�رت إىل لندن م�ع أطفالها يف ع�ام 2019 خوفا عىل 

حياتها.
وذكرت الصحيف�ة الريطانية أن األمرة هيا خاضت 
وزوجه�ا الس�ابق أغ�ىل معرك�ة حضان�ة يف تاريخ 

اململكة املتحدة القانوني يف املحكمة العليا.
وتابعت قائلة إن “املحكمة العليا يف بريطانيا توصلت 
إىل نتائج دامغة بش�أن بن راشد، بما يف ذلك أنه سبق 
وأن دبر عملية خطف مس�لحة البنته الهاربة األمرة 

شمسة من كمريدجشر”.

المراقب العراقي/ متابعة...
كشف موقع »أكسيوس« أن قائد الجيش السوداني 
»عبدالفت�اح الره�ان«، أبل�غ األمريكين مس�بقاً 
بإمكاني�ة قي�ام عن�ارص داخ�ل الجي�ش باتخ�اذ 
إجراءات ضد الحكومة املدنية، وذلك قبل 48 ساعة 

فقط من إقدامه عىل تنفيذ االنقالب العسكري.
ونقل املوقع عن مصادر مطلعة عىل االجتماع الذي 
ج�رى بن »الرهان« واملبع�وث األمريكي إىل القرن 
األفريقي »جيفري فيلتم�ان«، قولها إن »الرهان« 
تطرق إىل إمكانية قيام عنارص يف الجيش السوداني 
باتخ�اذ ق�رارات بس�بب الخالف�ات م�ع الحكومة 

املدنية.
وأعلن »الرهان«، بعد مرور أقل من 48 س�اعة عىل 
االجتماع، حالة الطوارئ يف جميع أنحاء الس�ودان، 

وح�لنّ مجليس الس�يادة وال�وزراء يف الب�الد، وكذلك 
تعليق العمل يف بعض مواد الوثيقة الدس�تورية، إثر 
انقالب تمنّ ع�ىل إثره اعتقال رئيس الوزراء »عبدالله 

حمدوك« ووزراء يف الحكومة وسياسين آخرين.
وكان »فيلتم�ان« قد أجرى لق�اءات مع »حمدوك« 
الس�يادة،  مجل�س  رئي�س  بصفت�ه  و«الره�ان« 
وأك�د دعم واش�نطن للتح�ول املدن�ي الديمقراطي 
بالسودان، وذلك ضمن محاوالت بالده إيجاد مخرج 

للتوتر بن املكونن العسكري واملدني يف الحكومة.
وذك�ر موق�ع »أكس�يوس« أن »فيلتم�ان« غ�ادر 
الخرط�وم بعد لقائ�ه األخر مع »الره�ان«، ومع 
خ�الل  الدوح�ة  القطري�ة  العاصم�ة  إىل  وصول�ه 
اس�تبدال طائرة رحلته نحو واشنطن، بدأت تظهر 

أول التقارير عن حدوث انقالب يف السودان.

تقرير أميركي: البرهان أبلغ واشنطن باالنقالب 
في السودان قبل 48 ساعة!

ديلي ميل: حاكم دبي دّبر عملية خطف مسلحة ألبنته

المراقب العراقي/ متابعة
أك�د القائد الع�ام لقوات ح�رس الثورة االس�المية اللواء 
حس�ن س�المي، ان القوة الجوفضائية بالحرس الثوري 
تتط�ور يف مجاالت الصواريخ والدف�اع الجوي والطائرات 
املس�رة والفض�اء وكذل�ك الح�رب اإللكروني�ة بطريقة 

متوازنة ويف نفس الوقت.
وعىل هامش مهرجان مالك االشر للقوات املسلحة رصح 
القائد العام للحرس الثوري اللواء حس�ن س�المي: نحن 

نشهد نموا وازدهار قدراتنا الدفاعية يف جميع املجاالت.
واض�اف: القوة الرية للحرس الث�وري تقدم عرًضا رائعا 
لقوة دفاع بري وهي تتوس�ع عىل طول الحدود وتؤس�س 

األمن وتبني القوة املتينة.

واردف العمي�د س�المي: ان الق�وة الجوفضائية بالحرس 
الث�وري تتط�ور يف مج�االت الصواري�خ والدف�اع الجوي 
والطائرات املسرة والفضاء والحرب اإللكرونية، بطريقة 
متوازن�ة ويف نفس الوقت، ويف بعض األحيان يرى ش�عبنا 
االختبارات التشغيلية لهذه املنظومات يف كل من املناورات 

والتجارب امليدانية.
وم�ى قائال: بالطبع ، نظرًا لحماي�ة معلومات قوتنا، ال 

يمكن االفصاح عن كل يشء تم بناؤه كقوة أساسية.
وبش�أن وضع القوة البحرية للحرس الث�وري، قال اللواء 
سالمي: من أجل محاربة القوى العظمى التي تركز بشكل 
عام عىل البحار، فإننا نقوم بتوسيع سيادتنا البحرية عىل 

نطاق واسع للغاية.

الحرس الثوري: القوة الجو فضائية تتطور بسرعة

الجئون سوريون يرفعون دعوى في بريطانيا ضد االمارات لتمويلها جرائم داعش

إحصائية جديدة: 34 أسيرة فلسطينية معتقلة في سجون االحتالل

المراقب العراقي/ متابعة...
كشف تقرير لصحيفة الدييل ميل الريطانية، الثالثاء، ان 
ثالثة الجئن س�ورين رفعوا دعوى قضائية ضد االمارات 
لتمويلها جرائم حرب داعش من خالل تزويدهم بالسالح 
واملع�دات واملس�اعدات أثناء الح�رب األهلية الس�ورية يف 

قضية تاريخية يف بريطانيا.
ونق�ل التقري�ر عن الالجئ�ن قولهم إن ”اإلم�ارات مولت 

انته�اكات حق�وق اإلنس�ان يف س�وريا منذ  ع�ام 2015، 
وانهم ش�هدوا تعذيًبا ش�ديًدا ، ورضًب�ا مرًحا ، فضاًل عن 
تدمر املمتلكات، حيث يأت�ي هذا عىل رأس جرائم الحرب 

التي ارتكبها ارهابيون  مسلحون من قبل اإلمارات”.
واض�اف ان ”الرج�ال يحاولون رفع دع�وى قضائية ضد 
النظ�ام اإلماراتي من خ�الل املحكمة العلي�ا يف ادعاء هو 
األول من نوع�ه ملحاولة تفكيك دفاع الحصانة الس�يادية 

ضمن جرائم الحرب التي مولتها اإلمارات عىل يد إرهابيي 
داعش والتي تعتر قضية تاريخية يف القانون الريطاني”.

وتاب�ع أن ”الالجئن الثالثة يتابعون الدعوى ضد االمارات 
عر املحكمة العليا يف بريطانيا وإذا نجحت ، فسوف تفتح 
الباب عىل مرصاعيه أمام الناس ملحاس�بة الدول األجنبية 
الراعية للجماعات املتش�ددة واإلرهابية من خالل املحاكم 

الريطانية”.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال ن�ادي األس�ر الفلس�طيني، الثالثاء، 
إن 34 أس�رة يقبع�ن يف س�جون االحتالل 
هات وسبع  اإلرسائييل، من بينهننّ ثماني أمنّ

جريحات ومريضات.
ج�اء ذلك يف بي�ان صدر عن نادي األس�ر، 
بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، 
والذي اعتمد ملا له من دالالت قينّمة وعريقة 

بمسرة املرأة الفلسطينية وكفاحها.
ولف�ت ن�ادي األس�ر إىل أننّ املرأة م�ا زالت 
ذل�ك  الننّض�ال، وتش�هد ع�ىل  يف  رشيك�ة 
األس�رات  فيه�ا  تقب�ع  الت�ي  �جون،  السنّ
املناض�الت، ويش�اركن يف جميع الخطوات 
جون،  الننّضالية واالحتجاجية ضدنّ إدارة السنّ
اإلرضاب  يف  مش�اركتهننّ  آخره�ا  وكان 
ياسات املفروضة عىل  االحتجاجي ضدنّ السنّ

األرسى.
وتفي�د دراس�ات الرنّص�د والتنّوثي�ق، ب�أننّ 
م�ن  أكث�ر  اعتقل�ت  االحت�الل  س�لطات 
)16( أل�ف ام�رأة فلس�طينية من�ذ الع�ام 
1967، وكانت أول أس�رة يف تاريخ الثورة 
الفلس�طينية هي األس�رة فاطمة برناوي 
من الق�دس، والت�ي اعتقلت ع�ام 1967، 
�جن املؤبنّد، وأُفرج عنها  وُحكم عليها بالسنّ

عام 1977.
�د ن�ادي األس�ر أننّ س�لطات االحتالل  وأكنّ
األس�رات  حق�وق  انته�اك  تواص�ل 
الفلس�طينيات يف س�جون االحتالل، خالفاً 
التفاقي�ة مناهضة التعذيب لع�ام 1987، 
والت�ي حظ�رت املعامل�ة غر اإلنس�انية، 
خالف�ًا لقواع�د األم�م املتنّح�دة النموذجية 

ملعاملة السجناء لعام 1955.

ف العالمية واالقليمية
صح

من اخبار ال



االنتخابات العراقية.. ماذا بعد؟

تبانت جميع  األحزاب والتيارات السياس�ية، بعد انتخابات 2018 
عىل رضورة أن تكون هناك انتخابات مبكرة تعكس واقع الشارع 
الرافض لها، ملا س�اد فيها من الخلل الواضح والشبهات بعمليات 
التزوي�ر املنظم�ة، لذلك س�عت الحكومة بالتعاون م�ع املفوضية 
العليا )املس�تقلة( لالنتخابات إن تجري االنتخابات وأستقر الرأي 

عىل اليوم العارش من ترشين األول الجاري..
أجري�ت االنتخاب�ات ، وكان�ت االس�تعدادات بش�كل ال مثي�ل ل�ه 
يف العال�م، فس�عت املفوضي�ة لتوفري الحماي�ة األمني�ة، للناخب 
واملرش�ح وملراكز االقرتاع، وجرت االنتخابات وسط أجواء اتسمت 
بالهدوء، وكان الجميع يتوسم خرياً فيها، وما إن جاء صباح اليوم 
العارش وبدأ الجمهور يخرج ل�إدالء بصوته، حتى بدأت القراءات 

والتحليالت للمشهد عموماً.. ومعها بدأت شبهات تحوم.
أب�رز واهم الش�بهات التي دارت ح�ول االنتخابات، ه�و عمليات 
التس�قيط املنظمة ألوراق إقرتاع، كتل سياسية دون غريها ، وكما 
نقلت ش�هادات ومواقع خربية،  عن عمليات اس�تهداف مرشحي 

كتل الفتح وائتالف قوى الدولة خصوصا..
مع بدأ ظهور النتائج األولية، شاهدنا كيف حثل تراجع دارماتيكي، 
الرقام النتائج للفتح ولقوى الدولة، وصعود الفت للكتلة الصدرية 
م�ن 54 إىل 73 مقعدا، يف ح�ن إن الجمهور يعلم جيداً حجم التيار 

الصدري وجمهوره الواقعي عىل األرض.
االنطباع الس�ائد لدى أغلب القوى السياس�ية ه�و إن االنتخابات 
شابتها أخطاء خطرية، وأن هذه النتائج ال تعكس الواقع السيايس 

لها..
بعد إع�الن النتائج األولية، خرجت جماه�ري األحزاب الخارسة إىل 
الش�ارع، تهدد بحمل السالح والتصعيد ضد ما أسمتهم ) سارقي 
األص�وات( واتهمت املفوضي�ة العليا لالنتخاب�ات بالتواطؤ، وهي 
خط�وة مقلقة إن خرجت عن الس�يطرة، أو تم إخرتاقها.. لكن ما 
يخيف حق�ا، مالحظة ان هن�اك إرادة دولية، وس�عيا إلبعاد قوى 
االعتدال والوسطية، عن املشهد السيايس، والتي كان لها دور كبري 
يف التهدئة يف رصاع الكتل السياس�ية الشيعية عىل رئاسة الوزراء، 
وإب�راز قوى له�ا موقف قد يب�دوا ضد طهران، األم�ر الذي يجعل 

األمور ربما تبدأ بالسري نحو التصعيد.
ي�رى الكثريون من متابعي املش�هد الس�يايس يف الع�راق، إن عىل 
املفوضي�ة العلي�ا إع�ادة النظ�ر يف سياس�تها الحالي�ة، وتغلي�ب 
مصلحة الوطن عىل املصالح الش�خصية،وعدم االستس�الم لنفوذ 
األحزاب املتس�لطة عىل املشهد الس�يايس، بان تكون هي املهيمنة 
خ�الل الف�رتة القادمة، م�ن خالل أثبات ش�فافيتها بإع�ادة العد 
والفرز اليدوي ملراكز االقرتاع، التي تدور حولها الش�بهات ، لتثبت 
ش�فافيتها واس�تقالليتها، كما أنها بهذا األجراء ستعكس صورة 
ع�ن الديمقراطية يف الب�الد، والتي حفظت وتحفظ الس�لم األهيل 

واملجتمعي..
ينبغ�ي ع�ىل الجميع القب�ول بنتائ�ج االنتخابات، ع�ىل الرغم من 
إنخفاض املش�اركة الفعلية الت�ي لم تتج�اوز 34%، إال أنها تمثل 
إرادة الناخب�ن، وتعك�س رغبتهم يف انتخ�اب ممثليهم يف الربملان 
القادم.. والس�ري قدماً نحو تش�كيل حكوم�ة توافقية قوية تمثل 
الجمي�ع، إذ اليمك�ن إن تش�كل حكوم�ة م�ن أي من املتنافس�ن 
لوحده..  فلن تنجح حكومة صدرية او مالكية، والتوافق س�يكون 

سيد املوقف، وإال فبديله الصدام الذي لن يسمح به أحد.

محمد حسن الساعدي
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االربعاء 27 تشرين االول 2021 العدد 2702 السنة الثانية عشرة

بقلم/محمود الهاشمي
نتائ�ج االنتخاب�ات )مصنوع�ة( كلما 
الق�رتح  منه�ا  اس�تفيد   ان  حاول�ت 
سيناريو معينا ،اجد كمن امامه حطبا 
اليصل�ح للبناء وال للوقود وال النش�اء 

جرس .
الش�ك ان الذين خططوا اصحاب خربة 
لي�س بالواق�ع العراقي انم�ا بالواقع 
العربي عموم�ا فهم يعرف�ون مديات 
تفكرينا وادوات االستفزاز والتحريض 

لدينا ،واال ملاذا قلبوا تاريخنا بمهارة
واس�تخدموا )ي�ارس الحبي�ب والغزي 
التاري�خ  لنب�ش  وغريه�م   ) وصف�ا 

واستخراج الخرق البالية .
مهما جئت بعال�م رياضيات لينتج لك 
الكتلة االكرب سيعجز ويصاب بالصداع 

،انها نتائج غري صالحة للعمل ابدا !
القص�ة بدأت منذ ترشي�ن  عام 2019 
وثقف�وا  وحرض�وا  حش�دوا  ،وكي�ف 
واعدوا الصغر  االمور بدأ من القيادات 
وطريق�ة  االم�وال  وض�خ  امليداني�ة 
توزيعه�ا اىل اماكن التح�رك  والغطاء 
االعالم�ي وانته�اء  اىل تحض�ري اقداح 

الشاي .
وهن�ا البد من دراس�ة دقيقة عن هذه 
املرحلة,النه�ا مفص�ل مه�م يف تاريخ 

العراق املعارص .
ب�ن  اوجه�ا  ع�ىل  االجتماع�ات  االن 
)االطار التنسيقي( فيما ينتظر االكراد 
مس�احتهم  يف  ه�دوء  ب�كل  والس�نة 

الجغرافية فاملعركة خارج اراضيهم .
النتائ�ج تم�ت فيه�ا معاقب�ة الكت�ل 
الت�ي بقيت مرابط�ة يف مجلس النواب 
واملصادق�ة عىل ق�رار اخ�راج القوات 
االمريكية ومكاف�أة الكتل التي غادرت 
صالة املجل�س ومن التحق بهم وانظم 
اىل صفوفه�م فيما بعدالذين اس�عدوا 
بالنتائ�ج كث�ريا وعربوا عن ذل�ك علنا 
وهم�ا رئيس وزراء ارسائي�ل الذي اكد 
الن�ر ع�ىل اع�داء ارسائي�ل وامريكا 
ببغ�داد  الم�ريكا  الس�ابق  والس�فري 

)سيليمان(! 
الذين ف�ازوا باالنتخابات وحصلوا عىل 

اعىل االرق�ام اليمكن له�م ان يتنازلوا 
عن حصصه�م الح�د ،والذين خرسوا 
اليمك�ن لهم الرض�ا بنتائ�ج هم عىل 
قناعة بانها )مصنوعة ( بالضد منهم 

.
التيار الصدري يؤكد ان حصة رئاس�ة 
ال�وزراء ل�ه ،ك�ي ي�رشع ب)االصالح 
( كم�ا يدعي ولك�ن اذا كانت رئاس�ة 
ال�وزارات  له�م فم�اذا ع�ن  ال�وزراء 

والوزراء ؟
االك�راد ي�رون يف الف�وىض باملناط�ق 
الوس�طى والجنوبية فرصة الن تبقى 
مناط�ق الش�مال ه�ي االكث�ر تقدما 
االخ�رى  املناط�ق  وتدي�ر  وحض�ارة 
وتهيمن ع�ىل االقتص�اد مدعومة من 

تركيا وامريكا وارسائيل .
الوس�ط  ف�وىض  يف  ي�رون  الس�نة 
والجن�وب راح�ة له�م النه�م رسعان 
مايطرح�ون م�رشوع )الفيدرالي�ة ( 

او يش�عرون بشبه اس�تقاللية بعد ان 
ضمن�وا املس�اعدات الخليجية خاصة 
للمنطق�ة الغربي�ة وم�رشوع صفقة 
القرن واالبراهيمي الذي هُم جزء منه !
االن اصحاب االرق�ام الكبرية باملقاعد 
واق�رب  كث�ريا  بال�رأي  متقارب�ون 
للم�رشوع االمريك�ي والع�داء الي�ران 
وه�م يهيمن�ون ع�ىل خصومهم حتى 
يف مناطقهم فالحلب�ويس متفوق عىل 
الخنج�ر كثرياوالديمقراط�ي متف�وق 
ع�ىل االتحاد كثرياوالتي�ار متفوق عىل 

الكتل الشيعية مجتمعة .
الس�يناريوهات املطروحة من تشكيل 
والتي�ار  الص�در  كتل�ة  ب�ن  تحال�ف 
التنس�يقي كمن يش�يد منزال اساسه 

)الرمل (.
الس�يناريو الثاني تش�كيل تحالف بن 
الشيعة واالكراد وهو قريب من الوهم 

يف عملية سياسية ولد التوافق معها .

الس�يناريو الثالث ان يبقوا )الكاظمي 
( رئيس�ا لل�وزراء وتت�وزع ال�وزارات 
لالس�تخقاق  وفق�ا  واملؤسس�ات 
االنتخاب�ي )وجي�ب ليل وخ�ذ عتابة(
حت�ى تتش�كل الحكوم�ة وتداعي�ات 

انهيارها اكرب من تداعيات بقائها .
ه�ذه الس�يناريوهات يف اذهانن�ا نحن 
وحتى يعجزوننا من اي حل فيما بيننا 
ودون تدخل خارج�ي ،وضعوا النتائج 
)املصنوعة ( التي بالنهاية هم صمموا 
منص�ب  اصغ�ر  اىل  وص�وال  حلوله�ا 
بالدولة وبالشكل الذي يجعل انك تملك 
منزال التضمن فيه س�المة االرسة ولو 

لحن .
السيناريو االخر ان )املقاومة ( ستنزل 
بكل ماتمل�ك من ق�وة وتضع خصوم 
الع�راق وم�ا كان�وا قد خطط�وا له يف 
حرج كب�ري ،حيث ان الحيف الذي وقع 
عليه�م كب�ري وكأن النتائ�ج صمم�ت 

بالضد منهم تماما .
رضبة )قاعدة التنف( توازي يف عدلها 
كل مخط�ط املؤام�رة االمريكية حيث 
هذا املوقع الذي تأس�س عام 1916 لم 
يتجرأ عىل مسه من احد وقد اختري من 
قب�ل االمريكان ليك�ون غرفة عمليات 
الدارة امللف�ات املتع�ددة ب�ن س�وريا 
واالردن  وارسائي�ل  ولبن�ان  والع�راق 

ودول الخليج .
الرضب�ة ليس�ت مجرد قص�ف واثارة 
غبار بل طالت االعقد من املكان حيث 
من�ام الجنود وحيث مذاخر االس�لحة 
وبقيت النريان مشتعلةاىل مساء اليوم 
الثاني حيث صوره�ا االردنيون صوتا 

وصورة عن بعد )35( كم.
الرضب�ة  معن�ى  فهم�وا  االم�ريكان 
بامرين االول اح�داث لبنان ضد حزب 
الل�ه والثاني نتائ�ج االنتخاب�ات وما 
اضاره�م ان الطائرات الخمس�ة التي 

قامت بالقصف عادت ساملة !!
املع�ادالت التي س�تحكم واق�ع  مابعد 

االنتخابات:-
1-التي�ار الصدري اليمكن له ان يتفرد 

بالقرار الشيعي .
2-جي�ش امله�دي غري جاه�ز للدخول 
يف ح�رب ش�يعية ش�يعية مهم�ا كان 
التحري�ض الن�ه يعلم له�ا بداية ولكن 
ليس لها نهاية اال بقتل وترشيد االالف 

.
3-اصدق�اء ام�ريكا اكتش�فوا ان هذه 
الدول�ة الصديق له�ا وش�هدوا ماكان 

المثالهم يف افغانستان .
اىل  الطري�ق  يف  املتح�دة  4-الوالي�ات 
االنس�حاب الكامل من منطقة الرشق 
االوس�ط جميعها والتريد فوىض تهدد 

مصالحها .
5-ارسائي�ل مدرك�ة انه�ا ج�زء م�ن 
املخطط عىل العراق ،واملنطقة فال تريد 
ان تصط�دم باملقاوم�ة العراقية التي 
التمل�ك معلوم�ات دقيق�ة عنها وعن 

تحركاتها وامكانياتها .
انه�ا يف ح�ال  تعل�م  الخلي�ج  6-دول 
تحتاج فيه العالقة م�ع العراق وايران 
لالطمئنان عىل مشاريعها االقتصادية 

وحياتها السياسية .
7-مس�عود يعل�م ان اي خ�الف م�ع 
املقاومة س�يجعل االقليم يف حال دائم 

من الخطر .
8-الحلب�ويس يعلم انه اذا فكر بالتفرد 
له�م  فخصوم�ه  باملنطقةالغربي�ة 

ادواتهم ايضا التي تركعه.
9-الكتل الشيعية تعلم انها اليمكن ان 

تشكل حكومة دون التيار .
10-االنقالب العسكري معقد بالعراق 
،مهم�ا كان التخطيط ل�ه الن الواليات 
املتح�دة تعل�م ان اغلب�ه م�ن مناطق 
يصع�ب  ،وب�ذا  والجن�وب  الوس�ط 
اس�تخدامه ض�د املنطقة الت�ي هم يف 

خالف معها.
تراق�ب  االس�المية  11-الجمهوري�ة 
ع�ن كثب ،وتنتظ�ر انس�حاب القوات 

االمريكية نهاية العام

هكذا سيكون مصير العراق بعد نتائج االنتخابات األخيرة !
مهما تحاول أن تجد حال لالزمة السياسية بالعراق بعد نتائج االنتخابات االخيرة ،تنتهي الى رأي يقارب من 

)االستحالة ( . هذا )االنسداد ( لم يأِت جزافا وكانت المراجع الدينية قد حذرت منه وخشته، في نفس الوقت 
،لكن يبدو ان اإلعداد له كان محكما .

اليمن.. 4 مؤشرات لعملية ردع ثامنة

بقلم/علي ظافر
هناك 4 م�ؤرشات تدفعنا إىل طرح فرضّية قيام 
عملّي�ة ردع ثامن�ة من قبل الق�وات اليمنية. ما 

هي؟
امل�ؤرش األول: انحي�از مجل�س األم�ن إىل دول 
الع�دوان يف بيانه األخري,يأتي ذلك يف الوقت الّذي 
كان عىل مجلس األم�ن أو يفرتض به أن يصدر 
قراراً إلزامياً بوق�ف الحرب العدوانية املفروضة 
عىل اليمن، وإنهاء كّل مظاهر الحصار، واحرتام 
س�يادة اليم�ن وحّق الش�عب يف تقري�ر املصري، 
وهو ما ينس�جم مع البندي�ن األول والثاني من 
امل�ادة األوىل يف ميث�اق األمم املتح�دة، املرتبطن 
ب�«حفظ األمن السلم الدولين«، وحق الشعوب 
يف تقرير املصري، لكن ما حصل أنَّ مجلس األمن 
ج�اء ليص�ّب الزي�ت عىل ن�ار األزمة املش�تعلة 
منذ 7 س�نوات، ويس�هم يف إطال�ة أمدها أكثر، 
بتبّنيه الواضح لرواية رباعية العدوان وانحيازه 
الفاض�ح إىل مواقفها العدوانية، وتحويل الجالد 
إىل ضحي�ة والضحي�ة إىل ج�الد، وإدان�ة العمل 
املرشوع، ورشعنة العدوان، ومنح املجرم جرعة 
إضافي�ة لإقدام عىل التصعي�د األخري بالغارات 
العدوانية ع�ىل العاصمة صنعاء، وما ترتب عىل 
تلك الغارات من استش�هاد ش�خص وإصابة 4 
آخرين وتدمري املنشآت واألعيان املدنية وترويع 
املدني�ن األمن�ن يف أحياء العاصم�ة، وما رافق 
ذل�ك من عدواني�ة مفرطة عىل أعي�ان مدنية يف 
صعدة ومأرب والجوف بمئات الغارات الجوية، 
وهذا هو املؤرش الثاني، فالتصعيد لن يقابل من 

دون رد.
يف ظرف كه�ذا، كان يفرتض بمجلس األمن عىل 
األق�ل أن يدين التصعيد م�ن كلِّ أطراف الحرب، 
ويدع�و إىل تهيئة الظروف املالئم�ة للوصول إىل 
حل ش�امل وع�ادل، ولو من ب�اب الحفاظ عىل 
قدر بسيط من التوازن واملصداقية واملوضوعية، 

رغم أن يف األمر إجحافاً، لكون صنعاء وما تقوم 
به يأتي يف سياق الرد الطبيعي والدفاع املرشوع 
الذي تكفله رشائع السماء وقوانن األرض، بدالً 
من اإلقدام ع�ىل إصدار البي�ان الفضيحة تحت 

ضغط املال السعودي والنفوذ األمريكي.
طبع�اً، ل�م يكن ه�ذا البي�ان أم�راً مس�تغرباً، 
واليمنيون يف قرارة أنفس�هم لم يعودوا يعّولون 
ع�ىل موقف دويل عادل، ول�م يعودوا يرجون من 
مجل�س األمن وال غ�ريه بياناً أو ق�راراً منصفاً، 
ألن موقف مجلس األمن منذ اليوم األول للعدوان 
كان منح�ازاً إىل دول التحال�ف، وم�ارس دوراً 
يش�به دور الوكالة يف خدم�ة دول املال والنفوذ، 
بدءاً بالقرار املش�ؤوم والكارثة 2216، وما تاله 
م�ن ق�رارات طيلة الس�نوات املاضية، وأس�هم 
بشكل فج وواضح يف رشعنة العدوان والحصار، 
رغ�م أّن مضامن الق�رار لم تتضّم�ن أي فقرة 
ت�رّبر العقاب الجماع�ي والحص�ار الجائر عىل 

قرابة 30 مليون نسمة.
امل�ؤرش الثالث: تماهي املوق�ف الرويس الصيني 

مع املوقف األمريكي
من الغري�ب أيضاً أّن املوقف ال�رويس والصيني 
واملواق�ف األوروبّية تتماهى تمام�ًا مع املوقف 
األمريك�ي والربيطان�ي، واألغ�رب م�ن ذل�ك أن 
تستفرد 5 دول بحق الفيتو عىل حساب كّل دول 

العالم.
عدواني�ًا  كان  والربيطان�ّي  األمريك�ّي  املوق�ف 
واضح�اً من�ذ البداي�ة، إذ إنَّ هات�ن الدولت�ن 
ركن�ان وقطبان أساس�يان يف رباعي�ة العدوان، 
والع�دوان أعل�ن م�ن أم�ريكا، وهندس�ته أي�اٍد 
بريطاني�ة وإرسائيلية، لكن ملاذا موقف روس�يا 
والص�ن بهذا الضعف؟ وعىل النقيض تماماً من 
موقفهما تجاه ملفات ودول أخرى، عىل س�بيل 

املثال سوريا؟
الج�واب ب�كل بس�اطة: املصالح. م�ن منظور 

موس�كو  ت�رى  مصلح�ي،  نفع�ي  براغمات�ي 
وبك�ن أن مصلحتهم�ا تكمن يف عدم اس�تثارة 
النظ�ام الس�عودي، والحفاظ ع�ىل مصالحهما 
االقتصادي�ة معه�ا وم�ع أب�و ظب�ي وغريهما 
م�ن ال�دول املنخرط�ة يف الع�دوان. يف املقاب�ل، 
يري�ان أال مصلحة لهما مع اليمن املس�تضعف 
واملس�تنزف واملظل�وم، رغ�م أنَّهم�ا ل�و فّكرتا 
بطريق�ة اس�رتاتيجية، لكان�ت مصلحتهما مع 
اليم�ن ومع الق�وة الصاعدة الت�ي تمثل غالبية 
الش�عب اليمني، كما ظهر يف املشهدية املليونية 
التي رس�متها مسريات املولد النبوي يف أكثر من 
30 س�احة موزعة عىل أكثر م�ن 14 محافظة، 
بما مثلته من تفويض واس�تفتاء ش�عبي داعم 
ومؤيد لخي�ارات صنعاء وقراراته�ا يف مواجهة 
الع�دوان ب�كّل الط�رق والوس�ائل، وأيض�اً من 
منظ�ور مصلحي نفعي، ف�إنَّ اليم�ن بلد واعد 
وبكر وغني بالثروات، ويملك موقعاً اسرتاتيجياً 
مهم�اً وإطاللة بحرية ممي�زة عىل أهم بحرين، 
وع�ىل واح�د م�ن أه�م املم�رات الدولي�ة »باب 
املن�دب«، بم�ا لذلك م�ن عالقة بطري�ق الحرير 

وغريها.
لس�نا يف وارد تقيي�م املوقف ال�رويس والصيني، 
ولكنَّ لقاء ممثيل الدول الخمس يف مجلس األمن 
بس�لطان الع�رادة ع�رب الفيديو، تح�ت عنوان 
مناقشة األوضاع »اإلنسانية« يف مأرب، هو أمر 
مستفّز وغري عادل، يف الوقت الذي تتجاهل هذه 
ال�دول عدواناً كونياً وحش�ياً وبربري�اً وحصاراً 
جائراً ع�ىل أغلب املحافظات اليمنية ذات الكتلة 

السكانية األكرب.
امل�ؤرش الرابع: موق�ف صنع�اء وخياراتها من 

التصعيد واالنحياز
أمام هذه االزدواجية الّدولية، وسياس�ية الكيل 
بمكيال�ن، واالنحي�از الف�ّج إىل دول الع�دوان، 
صدر عن صنعاء العديد من املواقف السياس�ية 
الغاضب�ة، منها أن بيان املجلس »ال يبني الثقة، 
وال يس�اعد عىل تحقيق السالم، بقدر ما يشجع 
الطرف اآلخر عىل مواصلة ارتكاب الجرائم بحق 
الشعب اليمني«، والتشديد عىل رضورة »انفتاح 
مجل�س األم�ن ع�ىل صنع�اء وإتاح�ة الفرصة 
ملمثليه�ا لحض�ور جلس�ات املجل�س واإلصغاء 
إىل م�ا لديها من رؤى داعمة للس�الم... بدالً من 

استقاء معلوماته وتصوراته من خصومها«.
وبن�اًء ع�ىل ما س�بق، إن انحي�از مجلس األمن 
وتماه�ي املوقف ال�رويس - الصيني مع املوقف 
األمريكي – الربيطاني، وإن بش�كل نسبي داخل 
مجل�س األم�ن، واس�تمرار الحص�ار والقصف 
الج�وي عىل اليمن، بما يف ذل�ك قصف العاصمة 
صنع�اء، كلها م�ؤرشات لعملي�ة ردع جديدة يف 

العمق السعودي وإرساء معادالت جديدة.

بقلم/جيرار ديب
دّق باتريك غيلس�نغر، رئيس رشكة »إنتل« لصناعة الرقائق، ناقوس 
الخط�ر، بقوله »إن األس�وأ يف صناعة الرقائق لم ي�أِت بعد«، إذ توقع 
»استمرار األزمة ملدة عام أو عامن قبل أن تعود اإلمدادات إىل حاالتها 

الطبيعية«. 
حرب الرقائق اإللكرتونية هي الحرب الجديدة التي تخوضها صناعات 
الرشكات املتعددة الجنسيات يف العالم. بالطبع، ال توجد فيها أسلحة 
وجنود، وهدفها هو الس�يطرة عىل تل�ك الرقائق اإللكرتونية، لكن إن 

لزم األمر، فستصبح كل الوسائل متاحة فيها للوصول إىل الهدف.
إن غي�اب قطعة واحدة من هذه الرقائق يف تصنيع س�يارة قد يوقف 
خّط إنتاج بالكامل. إنها قطعة بحجم صغري تس�تخدم لتش�غيل كل 
السلع اإللكرتونية الحديثة، وعىل رأسها صناعة األجهزة اإللكرتونية، 

كالهواتف النقالة وغريها. 
ل�ذا، إّن ش�ّدة الطل�ب العاملي من قبل ال�رشكات العمالق�ة عىل هذه 
الرقائ�ق، ق�د تدف�ع رشكات دول العال�م الك�ربى إىل اعتم�اد الخيار 
العس�كري، بس�بب الخس�ائر املادية واملعنوية الت�ي تتكّبدها نتيجة 
فقدانه�ا، فه�ل نقل الحرب من الرشق األوس�ط إىل املحي�ط الهادئ، 
وتحديداً إىل جنوب رشقي آس�يا، يهدف إىل فرض الهيمنة عىل مصادر 

هذه الرقائق؟
لهذا، إنَّ سعي الّصن لفرض الّسيطرة عىل تايوان يتعدّى اليوم صلب 
مش�كلة اعتبارها مقاطعة منشّقة عنها ويجب إعادة ضمها إىل الرّب 

الصيني، ليصل إىل السيطرة عىل مصدر إنتاج الرقائق اإللكرتونية. 
م�ا يح�دث اآلن يكش�ف بوض�وح أن التحّك�م يف تصني�ع الرقائ�ق 
اإللكرتونية املتطورة يعّد يف الق�رن الواحد والعرشين بمنزلة التحّكم 
يف إم�دادات النفط يف الق�رن العرشين، إذ يمكن للّدولة التي تس�يطر 
ع�ىل تصني�ع تلك الرقائ�ق أن تضع�ف وتخن�ق القوتن العس�كرية 
واالقتصادي�ة لآلخرين. وق�د فعلت الواليات املتح�دة يف عهد الرئيس 
السابق دونالد ترامب ذلك مع الصن، من خالل الحّد من قدرة رشكة 

»هواوي« عىل االستعانة بموردين خارجين، أبرزهم رشكة »تي إس 
إم يس« التايواني�ة، ما ترك بصمة س�لبية ع�ىل أداء رشكة »هواوي« 

العمالقة.
أّكد الربوفيس�ور ويلس�ون دين، أس�تاذ االقتصادات اآلس�يوية، »أن 
املوضوع ال يتعلَّق بإنت�اج الرقائق اإللكرتونية، وإنما بالراع املقبل 
ب�ن الصن والوالي�ات املتح�دة للهيمنة ع�ىل الفضاء. تل�ك الهيمنة 
تتطلّ�ب م�ن الفائز أن تكون لدي�ه قدرة أعىل من منافس�يه يف جمع 
البيان�ات وتحليلها ومعالجتها بأرسع ما يمكن. لهذا الّس�بب، تنفق 
كّل م�ن الص�ن والوالي�ات املتح�دة الكثري م�ن األموال ع�ىل أجهزة 

الكمبيوتر الفائقة الرسعة، وجميعها تتطلّب رقائق الكمبيوتر.
ل�م تعد الح�رب التقليدّية غاية بحّد ذاتها لفرض الس�يطرة وبس�ط 
النف�وذ، بل أصبحت الوس�يلة للوصول إىل الغاي�ة هي مصدر تصنيع 
الرقائ�ق اإللكرتوني�ة. إّن عال�م الي�وم، يف زم�ن العوملة، ل�م يعد فيه 
للمكاني�ة أهمية، بقدر ما هناك أهمي�ة للوصول إىل املعلومة وكيفّية 
تدّفقه�ا ع�رب الفض�اءات الالمح�دودة، والتي هي أس�اس كّل حرب 

مستقبلّية بن الصن والواليات املّتحدة.
من وادي الس�يليكون يف الواليات املتحدة األمريكية، اش�تعلت الحرب 
الجدي�دة من دون نار، فه�ي »الحرب النظيفة«، كما س�ّماها بعض 
النافذين يف مواقع القرار األمني والعسكري يف إدارة الرئيس األمريكي 
األس�بق باراك أوباما. تس�تغّل واش�نطن الضعف الصيني النسبي يف 
امت�الك تكنولوجيا الرقائق اإللكرتونية لزيادة مس�توى الضغط عىل 
الصن يف س�ياق الحرب االقتصادية بن الطرف�ن؛ فالواليات املتحدة 
وحلفاؤه�ا تايوان وكوريا الجنوبية يس�يطرون ع�ىل القطاع األكثر 
تط�وراً يف ه�ذه الصناعة. أم�ا الصن، فه�ي ال تزال تس�توردها من 
الخ�ارج، وتنفق عليه�ا أكثر مما تنفق عىل وارداته�ا النفطّية. لهذا، 
يبقى الس�ؤال: هل ستقف الصن أسرية االبتزاز األمريكّي يف موضوع 
الرقائق أو س�تعتمد ع�ىل قوّتها العس�كرية لضّم جزي�رة تايوان إىل 

أراضيها رغم معارضة الدول الغربّية؟

الحرب النظيفة .. حرب الرقائق 
اإللكترونية والخطر الداهم
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العنكوشي ينتقد لجنة االنضباط 

الشرطة يرفض المشاركة بدوري 
األبطال بديال عن النجف

درجال يؤكد خوض مباراتي سوريا وكوريا في قطر سامي بحت يستقيل من تدريب القاسم 

حقلق النجف فوزا مهما على مضيفه زاخو 
بهدف دون رد يف املباراة التي أقيمت يف ملعب 
زاخو لحسلاب الجولة السادسلة من دوري 

الكرة املمتاز.
وبعد سلسللة ملن النتائج السللبية للنجف 
والتلي أجلرت امللدرب هاتلف شلمران عى 
االسلتقالة تمكن الفريق من استعادة توازنه 

بفوز مهم خارج الديار.
وكانت األفضلية لزاخو يف الشوط األول حيث 
حاول املحرتف الكامريوني سيدرك من إحدى 
الكلرات لكلن كرته عللت العارضلة وحاول 
أمجد وليد بمحاولة ثانية تصدى لها الحارس 

لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.
ويف الشلوط الثانلي أضلاع أحمد لفتلة كرة 
خطرية لكلن املهاجم املخلرم أمجد رايض 
تمكن من ترجيح كفة فريق النجف بإحرازه 
هدف التقلدم يف الدقيقلة 82 لتنتهي املباراة 

بفوز النجف بهدف دون رد.
ورفع النجلف رصيده إىل النقطلة الثامنة يف 
املركلز العارش بينما تجملد رصيد زاخو عند 

النقطة العارشة يف املركز السابع.
ملن جانبهقللب نفلط البلرة تأخلره إىل 
انتصار أملام ضيفه الديوانية بهدفني مقابل 
هدف، مساء امس الثالثاء، يف ملعب الفيحاء 

ضمن الجولة السادسة من الدوري العراقي.
بهلذه النتيجة، رفع نفلط البرة رصيده إىل 
النقطلة العلارشة يف املركز السلادس، بينما 
تجمد رصيد الديوانية عند النقطة السادسلة 

يف املركز الثاني عرش.
وحاول نفلط البرة التسلجيل يف الشلوط 
األول، لكنله أضاع فرصتلني عر العبه املميز 
أحملد فرحان واملحرتف نيجلوي، فيما مرت 

رأسية مصطفى ناظم فوق العارضة.
ويف الشلوط الثاني، افتتلح الديوانية النتيجة 
عر املحرتف التوجويل دوف وومي يف الدقيقة 

.70

وضغلط نفط البرة بقوة ملن أجل العودة 
للمبلاراة، وتمكن من التعلادل يف الدقيقة 85 

بواسطة املحرتف التوجويل باترك نجومبي.

ويف الدقيقلة 89، تمكلن أحملد فرحلان من 
إهلداء الفلوز لنفلط البرة ملن ركلة حرة 

مبارشة، لتنتهي املباراة )1-2(.
ويف مبلاراة أخلرى ضملن الجوللة نفسلها، 
تمكن نفط ميسلان من تحقيلق فوز صعب 

عى سامراء )2-1( عى ملعب ميسان.
نفط ميسلان بدأ املبلاراة بقلوة وتمكن من 
التقلدم علر مهاجمه فلالح عبلد الكريم يف 

الدقيقة الرابعة.
وعاد سلامراء بالتعلادل يف الدقيقلة 32 من 
ركلة جزاء سلجلها مصطفى حنون، لينتهي 

الشوط األول )1-1(.
ويف الدقيقة األوىل من الشلوط الثاني، تمكن 
سلتار جبار من إضافة الهلدف الثاني لنفط 
ميسلان، بينملا عجلز سلامراء علن إدراك 
التعلادل، وأهلدر الفلرص التي سلنحت له، 

لتنتهي املباراة )1-2(..
ورفع نفط ميسان رصيده إىل النقطة الثامنة 
يف املركلز التاسلع، بينملا تراجلع سلامراء 

للمركز األخري بنقطة واحدة.

كشلف مدرب نادي القاسلم سلامي بحت، عن تلقيه 
تهديلدات بل«التصفيلة الجسلدية« دفعتله إىل تقديم 

عقلب  الفريلق  قيلادة  ملن  اسلتقالته 
خسلارته امام فريق نوروز 3-2 ضمن 

منافسلات الجولة السادسلة لدوري 
الكرة املمتاز.

وقال بحت انه »قدم استقالته إلدارة 
النلادي بعلد اللقاء اللذي جرى يف 
محافظة السليمانية وذلك بسبب 

»تهديدات بالتصفية الجسلدية« تلقاهلا من جمهور 
القاسم الذي حر املباراة«.

وناشلد بحث الجهات االمنية لحمايته، مبينا 
انله »عنلد الوصلول اىل بغلداد سليوصل 
شلكواه اىل اعى املستويات السيما وانه 
يعلرف مجموعة من الجمهلور الذين 
هددوه« وخاض فريق القاسم مباراة 
أملام فريق نوروز على ملعب األخري 

وانتهت بخسارة األول 2-3.

استهجن الرئيس السابق لنادي الديوانية حسني العنكويش، 
ما تردد بشأن قرار لجنة االنضباط بإصدارة عقوبة بحقه، 

نافيا تبليغه بما تم تداوله يف وسائل التواصل االجتماعي.
يشلار إىل أن تقاريلر إعالميلة تناقللت خرا مفلاده إصدار 
عقوبة من لجنلة االنضباط بحق العنكويش، وفق شلكوى 

تقدم بها نائب رئيس اتحاد الكرة عيل جبار.
وقلال العنكويش، يف تريح لكووورة: »لم أبلغ بأي عقوبة 
بشلكل شلخيص، ثم إن لجنلة االنضبلاط تم حلهلا بقرار 

مجلس إدارة االتحاد يف االجتماع السابق«.
وأضاف: »ال أعرف من قلرر يف االنضباط، ومن خوله، طاملا 
أن اللجنلة حللت من األسلاس«. وأوضح أنله أعلن يف وقت 

سلابق استقالته من منصبه رئيسا لنادي الديوانية واعتزل 
العمل الريايض، وبالتايل القرار مضحك ال قيمة له، حسلب 
تعبلريه. وتابع: »قلرارات االنضبلاط أثناء عملهلا بالفرتة 
السابقة كانت حر عى ورق، يف املوسم املايض قرروا مرتني 

إصدار عقوبة مالية بحقي ولم أدفع دينارا واحدا«.
وواصلل: »القرارات كانت لالسلتهالك اإلعالملي، فما بالك 

واللجنة اآلن تم حلها!«.
وختلم: »الرتويج ملثل هذه األملور )معاقبته( هي مجاملة 
فارغلة لنائب رئيس االتحاد عيل جبلار، الذي انتقدت عمله 
ملرارا وتكلرارا ألنه قائم على املجامالت وليلس عى رؤية 

مهنية«.

كملا يف بقية مجاالت الحياة الراهنة تفتقد العديد من املؤسسلات 
والجهلات الرياضية اىل ثقافلة الحوار الريلح واملتجرد من أجل 
توصيف املشلكالت وتشلخيص السللبيات وتعيني مكاملن الخلل 
ثلم التوصلل اىل أرضية مشلرتكة تبنلى عليها مقاربلات منطقية 
وحللول واقعية ومعالجات موضوعية حتى يف ظل الحد األدنى من 

التفاهمات املمكنة. 
وبغري لغة الحوار سوف نميض يف املزيد من الخالفات والتقاطعات 
والتناحلرات التي تضاعف البؤس وترسلخ التخللف وتعمق محنة 
االنقطلاع وعلدم التواصلل مع كل ماهلو جديد ومفيلد ومثمر يف 

الرياضة .
والالفلت إن غياب الحوار اليشلكل عالمة فارقلة يف مجمل واقعنا 
الريلايض بني الجهلات الرياضيلة املختلفة بما يف ذللك التطورات 
األخلرية يف العالقة بني وزارة الشلباب والرياضلة واللجنة االوملبية 
يف محاولة املتصيدين نسلف ترسليخ قاعلدة التعاون والتنسليق 
والتفاهم بينهما يف شلتى املسلائل الحيوية التي تشلكل هاجسلا 
مشلرتكا بني املؤسسلتني الكبريتني، بل نرى حبل الحوار مقطوعا 
حتى داخل املؤسسلة نفسلها نتيجة التعنت والعنلاد برغم قناعة 
الجميلع أن ثقافلة الحلوار واللرأي واللرأي االخر يجلب أن تكون 
منطلقلا حقيقيلا يف تجاوز الصعاب وتبديد الشلكوك والتوصل اىل 
تفاهمات وقواسم مشرتكة تنهي حاالت الشد والجذب والخالفات 
والتقاطعلات التي تأكل من جلرف الزمن والجهلد يف بناء رياضة 

حقيقية للوطن.
وأعتقد متى ما توفرت النية الحسلنة والعلزم الحقيقي عى إزالة 
ترسلبات املايض وشلطب ماهو مرتسلخ من ظنلون وانطباعات 
ليسلت حسلنة يف النفوس هي أمور جديرة بخللق قاعدة انطالق 
واقعيلة نحلو حل أي أزمة حلارضة أو مايليها ملن أزمات كما أن 
الراحلة واملوضوعيلة التي تفلرش مائدة الحوار كفيلة بمسلح 
أشلكال التوتلر واالنقبلاض يف العالقة بلني أي طرفلني مختلفني 
وهلو أمر له انعكاسلاته الطيبة وااليجابيلة يف الزمن املنظور عى 
األقل ويطوي صفحة من ضعف الثقة وهشاشلة التواصل بينهما 
ويوصل رسلالة بليغة جدا ملن يريدون خلط األوراق والحرص عى 
النفخ باسلتمرار عى نار الخالفات واالختالفلات مهما كان لونها 

وحجمها لغايات لم تعد مجهولة أو خافية .
كثلريا مايرتدد يف دواخل نفيس السلؤال: هلل آن األوان ألن نفكر يف 
األقل ونقول هل نسلتطيع االصالح الشلامل الجذري الذي يحتاج 
إيل إمكانلات هائلة النملكهلا فنصاب بالعجز واليلأس أم نفكر يف 

خطوات إصالحية تعطينا بعض األمل يف املستقبل.؟
نحن يف الرياضة )وعى حد قول الراحل نجيب املسلتكاوي ( نتغري 
ببطء شلديد، لدرجة تجعلك تشلعر حقيقة أن أمراضنا الرياضية 
جزء من شلخصيتنا الرياضية لكن ورغم كل تلك الهاالت السوداء 
أرى االصلالح قلادم وهو مطلب بل وحاجلة رضورية عر التوجه 
بخطلاب قوي ورصني اىل أهل السياسلة يكلون عنوانه أخذتم منا 
كثلريا ووعدتمونا كثريا وحان الوقت لتسلددوا فواتري مانريده من 
إصالح حقيقي لرياضتنا نريده أن يكون انموذجا لكم يف اإلصالح.. 

فهل هذه أضغاث أحالم؟

طريق اإلصالح

دعلا االتحلاد العراقلي لكلرة القلدم اعضاءه 
االتحلادات  بمناصلب  بانتخابلات  الفائزيلن 

الفرعية إىل تسليم استقاالتهم لالتحاد.
وقال محمد فرحان أملني رس االتحاد العراقي 
لكلرة القدم ان االتحاد دعلا يف اجتماعه االخري 
وبشكل رسمي الفائزين بانتخابات االتحادات 

بأنديلة  مرتبطلني  مازاللوا  الذيلن  الفرعيلة 
ويزاوللون مهامهم يف أنديتهلم اضافة لعملهم 
باالتحلاد الفرعلي أن يختاروا ما بلني االتحاد 
أو النلادي تطبيقا لقانون االتحادات الذي اقره 
الرمللان العراقلي والذي يمنع باحلدى فقراته 

العمل بازدواجية املناصب.

وأضلاف فرحان انله بخالف ذلك سليتم اتخاذ 
االجلراءات القانونيلة بحق املخالفني وحسلب 

النظام االسايس واملصادقة عليه رسمياً.
وبلني أن العضلو اللذي يسلتقيل ملن إحلدى 
املؤسسلتني التي اليرغب االستمرار معها عليه 
تسليم استقالته بمحر خاص إلدارة اتحاده.

اتحاد الكرة يدعو مزدوجي المناصب إلى تقديم استقاالتهم

النجف يهزم زاخو بهدف وحيد ونفط ميسان 
يتغلب على سامراء

خالد جاسم

أكلدت ادارة نادي الرشطلة أن فريقها 
الكلروي لن يشلارك يف بطوللة دوري 
أبطال آسليا بعلد حرملان النجف من 
قبلل االتحاد اآلسليوي، مشلرية اىل أن 
النادي لن يكون بديال ألي ناد آخر رغم 
ان الرشطلة حل رابعلاً خلف النجف يف 
املوسلم السلابق. وقال الناطق باسلم 
الخرسلاني  حسلني  الرشطلة  نلادي 
االسليوية  البطوللة  يف  املشلاركة  ان 
اسلتنزاف فني قبل ان تكون استنزافاً 
ماديلا«، مبينلا ان »فريق الرشطة غري 
مللزم باملشلاركة االسليوية وإن كان 
خللف فريلق نلادي النجلف اللذي تم 

ابعاده من املشاركة بقرار آسيوي«.
رسلمت  النلادي  »ادارة  ان  واضلاف 
بغيلة  املحليلة  للمشلاركة  مخططلا 

الوصول اىل الهدف الذي تنشد له.«
واشلار اىل انله »ليلس ذنبنلا ان يحرم 
النجلف وعليه ال يجلب يحب ان نكون 
البديل، وسلنركز عى بطولتي الدوري 

العراقي املمتاز وكأس العراق«.
وكان االتحاد اآلسيوي لكرة القدم قرر 
حرمان النجف من املشلاركة االسيوية 
بسلبب علدم تسلديد ديونله لصاللح 
العبلني سلبق وان مثللوه يف اللدوري 

املمتاز .

أعللن وزيلر الشلباب والرياضة، 
رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم 
امكانيلة  درجلال، علدم  عدنلان 
موافقة االتحلاد الدويل اللعب عى 
ارض العلراق يف مباراتي سلوريا 
وكوريلا الجنوبية ضمن تصفيات 

كاس العالم.
اللعلب  وقلال درجلال إن »قلرار 
يف مالعبنلا  ليلس باالمر السلهل 
وال الهلني«، موضحلًا أن »تقارير 
أمنية تخص الوضع العام يف البلد 
تصل لالتحاد الدويل وتعرض عليه 
بشكل متواصل ويتخذ من خاللها 

القرارات«.
وأضاف درجال، »أنا لم اشلعر من 
خلالل لقاءاتلي املتكلررة برئيس 
االتحلاد اللدويل أنله يتعملد ابعاد 
العلراق ملن احتضلان مبارياتله 
الدوليلة الرسلمية كملا يثلار يف 

وسائل االعالم«.
وبلني أنله »التوجلد عواطلف او 
مجاملالت للدى االتحلاد الدويل يف 
مثل هكذا امور، سيما وأنه يرتقب 
الوضع يف العراق وتصله معلومات 

دقيقة يف ضوءها يخرج بمقرراته 
بشأن السلماح او الرفض القامة 

املباريات يف مالعبنا«.
وكان درجلال قد بحث  مع رئيس 
االتحلاد الدويل جيانلي انفانتينو، 
مللف رفلع الحظلر علن املالعب 
املباريلات  العراقيلة واسلتضافة 
الرسلمية عليهلا، وفلق بيان عن 

إعالم وزارة الشباب والرياضة.
درجلال،  أن  إىل  البيلان،  وأشلار 
عقلد اجتماعا مع رئيلس االتحاد 

اللدويل لحسلم مللف اسلتضافة 
العلراق للمباريلات الدوليلة على 
إرضله ورفع الحظر علن املالعب 
العراقيلة فضال علن توجيه دعوة 
رسلمية لزيارة البلرة يف الوقت 
اللذي يختاره رئيس االتحاد الدويل 
مع تقديلم رشح واف عن املالعب 
والبنى التحتية الرياضية الحديثة 
الجماهلري  ورغبلة  العلراق  يف 
الرياضية بتواجد السيد انفانتنيو 

يف البرة.
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ال ي�زال الج�دل مس�تمرًا ح�ول مص�ر النرويج�ي أويل جون�ار 
سولسكاير، املدير الفني ملانشسرت يونايتد، خالل املوسم الحايل.

وزعمت العديد من التقارير يف األيام املاضية أن سولسكاير قريب 
من اإلقالة عقب الخس�ارة األخرة أمام ليفربول )5-0( بالجولة 

التاسعة من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
لك�ن ظهرت تقاري�ر أخرى تؤكد بق�اءه خالل املباري�ات الثالث 

املقبلة.
وكت�ب فابريزي�و رومانو، خب�ر انتقاالت الالعب�ني واملدربني يف 
أوروبا، عرب حس�ابه ع�ى »تويرت«: »هناك محادث�ات داخلية يف 

إدارة مانشسرت يونايتد حول مصر سولسكاير«.
وأضاف: »يريد الجزء األكرب من اإلدارة منحه فرصة أخرى ليكون 
مسؤوالً عن إدارة الفريق يف مباراة توتنهام، ويميل السر أليكس 
فرجسون، املدرب األسطوري للشياطني الحمر، إىل هذا القرار«.

وختم: »ال ت�زال الضغوط مرتفعة حول سولس�كاير، لكن حتى 
اآلن ال توج�د محادث�ات رس�مية مع امل�درب اإليط�ايل أنطونيو 
كونتي، إال أن األخر مس�تعد لقبول الوظيفة إذا عرضت عليه يف 

األيام املقبلة«.

أصدر الق�ايض الريايض اإليط�ايل، قراراته بإيق�اف 4 مديرين 
فنيني عقب نهاية منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة 
الكالتش�يو. وبحس�ب موقع »توت�و مركاتو«، ف�إن القايض 
الري�ايض أعل�ن إيق�اف 4 من أفض�ل 5 مدرب�ني يتواجدون يف 

املراكز املتقدمة بجدول ترتيب الدوري اإليطايل.
وتق�رر إيقاف الربتغ�ايل جوزيه مورينيو، املدي�ر الفني لروما، 
والذي تلقى البطاق�ة الحمراء خالل مباراة فريقه أمام نابويل، 

األحد املايض.
وتعرض لوتشيانو سباليتي مدرب نابويل، لإليقاف أيًضا مباراة 

واحدة، بعد الطرد أمام ذئاب العاصمة.
كما تقرر إيقاف س�يموني إنزاجي مدرب إن�رت ميالن، وجيان 
بيرو جاس�ربيني مدرب أتاالنتا، بعد طرده�م أمام يوفنتوس 

وأودينيزي عى الرتتيب.
يش�ار إىل أن ناب�ويل يتص�در جدول ترتي�ب مس�ابقة الدوري 
اإليط�ايل، برصي�د 25 نقطة بالتس�اوي مع مي�الن الذي يأتي 

باملركز الثاني.

رئيس بايرن
 يعلن موعد عودة ناجلسمان

راموس يقترب من الظهور 
األول مع سان جيرمان

فيرجسون يرجح كفة 
سولسكاير في اليونايتد

إيقاف أربعة مدربين 
في الكالتشيو

اق�رتب جولي�ان ناجلس�مان، م�درب باي�رن ميونخ، م�ن العودة 
للمالع�ب م�ن جدي�د، بعد نحو أس�بوع ع�ى غيابه ع�ن التواجد 
بمقاعد بدالء فريقه بسبب إصابته بفروس كورونا، قبل مواجهة 

بنفيكا يف دوري أبطال أوروبا.
ويس�تعد العمالق البافاري ملواجهة بوروس�يا مونش�نجالدباخ يف 
عقر داره، اليوم األربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة 

كأس أملانيا.
م�ن جانبه، أش�ار هرب�رت هاين�ر، رئي�س الن�ادي األملاني، إىل 
احتمالي�ة تواجد ناجلس�مان ع�ى مقاع�د البدالء عن�د مواجهة 
جالدب�اخ، حيث قال »جوليان عى ما ي�رام، وأصبح مزاجه جيدا، 
ويف حالة ثبوت أن عينته س�لبية، فمن املفرتض أن يعود ملمارس�ة 

مهامه اليوم األربعاء«.
وخ�اض الباي�رن مبارات�ني ضد بنفي�كا وهوفنهاي�م دون تواجد 
ناجلس�مان، لك�ن ذلك لم يمن�ع الفريق م�ن الف�وز فيهما بذات 

النتيجة )0-4(.
يذكر أن بايرن ميونخ سبق له مواجهة مونشنجالدباخ 6 مرات يف 
كأس أملانيا، واس�تطاع تجاوزه يف كافة املواجهات، محققا نسبة 

انتصارات بلغت %100.

اقرتب سرجيو راموس من الظهور األول له مع باريس سان 
جرمان، الذي انتقل إليه هذا الصيف.

وأش�ارت تقارير صحفية إىل أن الالعب بات عى وشك العودة 
للتدريبات الجماعية مع زمالئ�ه، ويأمل الجهاز الفني الدفع 

به إىل األمام ليل الجمعة املقبل.
وأصبح راموس عى أعتاب املشاركة يف التدريبات بعد تعافيه 
م�ن إصابته الت�ي أبعدته ع�ن املالعب ملدة ش�هرين وحرمته 
من امل�ران مع زمالئه، لكن الجهاز الفني بقيادة ماوريس�يو 
بوكيتين�و يأم�ل يف إمكاني�ة إرشاك�ه ول�و لدقائق أم�ام ليل 

الجمعة املقبل.
وتأخرت عودة راموس، الذي لم يس�تطع املشاركة مع فريقه 

الجديد بعد، إىل التدريبات بناء عى طلب الجهاز الطبي.
ورغ�م أن العب الريال الس�ابق كش�ف أن�ه يري�د اللعب منذ 
أس�بوعني، لكن أطباء باريس س�ان جرم�ان نصحوه بعدم 
فعل ذلك كي ال يجازف بتكرار اإلصابة يف العضلة النعلية التي 

تعرض لها أواخر تموز املايض.
ويب�دو بوكيتينو متحفظ�ا للغاية فيما يخ�ص تطور إصابة 
املدافع اإلس�باني، وليس من املس�تبعد أن يقرر االنتظار أكثر 

بحيث يدفع به أمام اليبزيج يف دوري األبطال.

صــــــالح أمام تحدٍّ جديد في مواجهة أتلتيكو مدريد بدوري األبطال
يخ�وض الدويل امل�ري محمد ص�الح، تحدًي�ا جديًدا 
إلثبات أنه األفضل يف العالم بال جدال، عندما يستضيف 
فريقه أتلتيكو مدريد، عى ملعب األنفيلد يوم 3 ترشين 

الثاني املقبل.
ويق�دم امل�ري، مس�توى كب�ًرا، حي�ث س�جل 15 
هدًفا، وصن�ع مثلها يف 12 مباراة هذا املوس�م بجميع 
املس�ابقات، وبات مرش�ًحا من قبل العديد من الخرباء 
لجائزة الكرة الذهبية التي تمنح ألفضل العب يف العالم. 

وتأل�ق صالح يف مب�اراة الذهاب أمام أتلتيكو، وس�جل 
هدف�ني، ليس�تمر يف التألق أم�ام الكبار، حيث س�جل 
هدًفا أمام مانشس�رت سيتي، وكذلك أمام تشيليس، و3 

أهداف أمام مانشسرت يونايتد، وهدًفا أمام ميالن. 
وس�تكون املواجه�ة، التي تق�ام عى ملع�ب األنفيلد، 
جاذب�ة للجماه�ر، وبالتحدي�د العربي�ة، ملتابعة هذه 
املب�اراة املرتقب�ة والنج�م املري محمد ص�الح، عن 

قرب.

من جه�ة أخرى يبحث أتلتيكو مدري�د عن رأس حربة 
جديد، من أجل ضمه يف املركاتو الصيفي املقبل، وذلك 

بحسب تقرير صحفي برتغايل.
وعى الرغم من ترحيب س�واريز بالبقاء مع أتلتيكو يف 
املوس�م الجديد، إال أن النادي املدريدي يبحث عن رأس 

حربة آخر يقود الفريق خالل السنوات املقبلة.
وارتب�ط أتلتيكو يف الصيف امل�ايض، بالتعاقد مع واحد 

من الثنائي دوسان فالهوفيتش والوتارو مارتينيز.

لك�ن، وبحس�ب صحيف�ة »أب�وال« الربتغالي�ة، ف�إن 
األوروجويان�ي داروين نونيز، مهاجم بنفيكا، هو آخر 
الالعب�ني الذين ارتب�ط اس�مهم باالنتق�ال إىل أتلتيكو 

مدريد.
وأضاف�ت الصحيفة، أن كش�ايف أتلتيك�و مدريد كانوا 
يتابع�ون نوني�ز خ�الل مب�اراة فيزي�ال، حيث ش�ارك 

أساسًيا ملدة 84 دقيقة.
ول�م يس�جل نونيز أهداف�ا يف تل�ك املب�اراة، حيث فاز 

بنفي�كا بهدف واحد س�جله راف�ا س�يلفا، لكنه يقدم 
موسًما جيًدا بعد أن سجل 6 أهداف خالل 10 مباريات، 

باإلضافة لهدفني يف برشلونة بدوري األبطال.
وال يع�د أتلتيكو ه�و النادي الوحيد الذي يس�عى وراء 
نوني�ز، فهن�اك اهتم�ام أيًضا م�ن جانب إن�رت ميالن 

ومانشسرت سيتي.
ويرتب�ط نونيز بعقد م�ع بنفيكا حت�ى صيف 2025، 

ولديه رشط جزائي قيمته 150 مليون يورو.

جذب أح�د مهاجم�ي األندية األمريكي�ة أنظار 
بع�ض كب�ار أوروب�ا يف الف�رتة األخ�رة، نظرا 

لتألقه الالفت مع فريقه داالس.
وذك�رت ش�بكة »س�كاي س�بورت أملاني�ا« أن 
ريكاردو بيبي، مهاجم داالس، يحظى باهتمام 
ناديي فولفس�بورج ومانشس�رت سيتي، اللذين 

يراقبانه منذ عدة أسابيع.

واس�تطاع صاحب ال��18 عاما أن يس�جل 13 
هدف�ا خ�الل 28 مب�اراة خاضه�ا م�ع فريقه 
مؤخ�را، مم�ا مكنه م�ن الحصول ع�ى فرصة 

اللعب ملنتخب الواليات املتحدة األمريكية.
ولع�ب بيبي ضم�ن صف�وف باي�رن ميونخ يف 
ش�باط املايض، وذلك ضمن اتفاقية تعاون بني 

النادي األملاني ونظره األمريكي.

وظه�ر املهاجم األمريكي الش�اب يف 4 مباريات 
دولية مع منتخب بالده، سجل خاللها 3 أهداف.

واش�رتط داالس الحصول ع�ى 10 ماليني يورو 
نظر التخيل عن بيبي ألحد الراغبني يف ضمه.

وسبق لنادي ش�توتجارت محاولة ضم مهاجم 
داالس الصي�ف امل�ايض، لك�ن الصفقة فش�لت 

لعدم موافقة األخر عى العرض األملاني.

يحافظ الفرنيس كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال 
مدريد، ع�ى عرش ص�دارة ه�ّدايف دوري الدرجة 
األوىل اإلس�باني لكرة القدم يف هذا املوسم برصيد 
9 أهداف رغم عدم تس�جيل أية أهداف يف انتصار 
فريق�ه ع�ى برش�لونة بهدف�ني له�دف، وبفارق 
3 أه�داف ع�ن ميكي�ل أويارزابال، مهاج�م ريال 
سوس�ييداد، الذي غاب عن مباراة أتلتيكو مدريد 

لإلصابة.

ويأتي بع�د أويارزبال عدد م�ن الالعبني يف قائمة 
ه�ّدايف الليج�ا، م�ن بينه�م راؤول دي توم�اس، 
مهاجم إسبانيول، الذي سجل للمباراة الثالثة عى 
الت�وايل ووصل إىل هدفه الخامس يف املوس�م، وهو 
نفس ع�دد أهداف فينيس�يوس جوني�ور، جناح 
ريال مدريد، التي اس�تعصت عليه شباك برشلونة 
يف لقاء الكالسيكو، وكذلك لويس سواريز، مهاجم 
أتلتيك�و مدريد، ال�ذي أنقذ فريقه من الخس�ارة 

أمام سوس�يداد واقتنص نقطة بثنائية أحرزها يف 
اللقاء الذي احتضنه ملعب )واندا ميرتوبوليتانو(.
يليهم ممفيس ديباي، مهاجم برشلونة، وويليان 
خوس�يه، العب ري�ال بيتيس، وألفارو جارس�يا، 
العب رايو فاييكانو، وخوس�يه لويس موراليس، 
إش�بيلية،  ليفانت�ي، وراف�ا م�ر، الع�ب  الع�ب 
ودانجوم�ا، العب فياريال، برصي�د 4 أهداف لكل 

العب.

يخط�ط نادي ري�ال مدريد لحس�م صفقة 
إس�بانية هذا املوسم، عن طريق دفع قيمة 

الرشط الجزائي يف عقد الالعب.
ووفًقا لربنامج »الش�رنجيتو« اإلس�باني، 
ف�إن ري�ال مدري�د يرغ�ب يف التعاق�د مع 
يريمي بين�و، نجم فياريال، خالل املوس�م 

الحايل.
وأوض�ح الربنامج، أن ري�ال مدريد يخطط 
لخط�ف موهب�ة الليجا، من خ�الل تفعيل 

الرشط الجزائي يف عقده مع ناديه.
وس�بق أن أش�ارت تقارير إس�بانية إىل أن 
ال�رشط الجزائ�ي يف عقد يريم�ي بينو مع 

فياريال يبلغ 35 مليون يورو.
ويجيد بينو )19 عاًما( اللعب يف كل املراكز 
تح�ت املهاج�م، لك�ن مرك�زه املفض�ل يف 

الجناح األيمن.
وش�ارك بينو مع فياريال هذا املوسم يف 12 
مباراة بمختلف البطوالت، ونجح يف تسجيل 

هدفني، كما قّدم تمريرتني حاسمتني.
ويعان�ي ريال مدري�د هذا املوس�م من قلة 
الخيارات يف الهجوم بس�بب إصابات إيدين 
ه�ازارد وجاريث بي�ل، باإلضاف�ة إىل عدم 
قناعي�ة امل�درب كارل�و أنش�يلوتي بل�وكا 

يوفيتش وإيسكو وماريانو دياز.

بيبي ُيدخل ناديي السيتي وفولفسبورج في صراع 

ريال مدريد يخطط لضم يريمي بينو

بنزيما يبتعد بصدارة هدافي الدوري اإلسباني

االربعاء 27 تشرين األول 2021
العدد 2702 السنة الثانية عشرة
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السيابالثقافـي

ماَء بنظرِة إستهزاِء إرمي السَّ
 واجعْل رشابَك مْن َدِم األشالَء

 واسرْت بغريَك يا يزيَد فَقد َثوى
 عنَك الحسنُي ممزََّق األحشاِء 

وانُظر إىل األجياِل ياخُذ ُمقبٌل 
هداِء عن ذاٍهٍب ِذكرى أبي الشُّ

اِج إال أنَّها   كاملشَعِل الوهَّ
ُنور اإللِه يجلُّ عْن إطفاِء

َغَصت بَي الِذكرى فألَقْت ِظلها
 يف ناظرَيَّ كواِكُب الَصحراِء

 مبهورَة األضواِء ُيغيش َومَضها
 أشباَح َركٍب ُلجَّ يف اإلرساِء

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

اإلمام عيل »عليه السالم«
راحة الجس�م يف قلة الطعام... وراحة النفس يف قلة 
آالثآم.. وراحة القلب يف قلةاالهتمام.. وراحة اللسان 
يف قلة الكالم!!خريالدنيا واآلخرة يف خمس خصال.... 
غني النفس.. وكف األذى.. وكسب الحالل.. و لباس 
التقوى.. و الثقة بالله ع�ى كل حال!!-القناعة مال 
ال ينفد .-العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى.-
أحس�نوا يف عقب غريكم تحفظوا يف عقبكم .-الكرم 
أعطف م�ن الرحم.-كف�ى بالقناعة ملكاً وبحس�ن 
الخل�ق نعيماً.-م�ن كس�ا الحياء ثوبه لم ي�ر الّناس 
عيبه .-ال يكمل الرشف االّ بالسخاء والتواضع .-من 

شيم األبرار حمل النفوس عى االيثار.

اللبن المغشوش

 أحمد مصطفى عيل حسني
عثرت مصادفة عى رج�ل يبيع األلبان غري 
املغشوش�ة، م�ن حينه�ا اتخذت�ه صديقا، 
فأصح�اب املبادئ واملخلص�ون يف الدنيا هم 
أه�ل للصداق�ة الحقيقية.ثم مرت األش�هر 
واأليام بينما حل فجأة مساء بارد يخلو من 
املارة، كنت حينها قد تس�للت إىل قلب محل 
الصديق مصادفة، دون أن يدري، حيث كان 
يختيل بالتلفزيون، فرتاجع مذعوراً، فسألته 

برباءة: ما هذه القن�اة التلفزيونية الجميلة 
التي تعرض مسلس�اًل تاريخي�ا مؤثرا رغم 

القدم؟حينها تغري لون وجه صديقي.
وبع�د تردد واجهته بنظرتي والصمت وهما 

معاً كفيالن بتحريك الحجر.
حينه�ا اع�رتف بأنها قن�اة مجهول�ة، لكن 
مالمح الفزع لم تبددها إال ابتسامة ساذجة 
قدمتها خشية فقدان الصداقة الذي توقعه 

هو ال أنا.

املراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال فن�ان يمن�ي مع�روف إن 
للفن�ون  القطري�ة  الجمعي�ة 
التشكيلية، استولت عى لوحات 

تشكيلية لفنانني من اليمن.
التش�كييل  الفن�ان  وأوض�ح 
يف  املحم�دي  ردف�ان  اليمن�ي 
بي�ان ن�رشه بموقع فيس�بوك 
أن الع�ام 2010 ش�هد نقل 33 

لوحة، لرتشيح 18 فناًنا وفنانة 
تش�كيليني م�ن أعض�اء ”بيت 
الف�ن“ يف تع�ز، بغ�رض إقامة 
معرض لفنانني يمنيني يف قطر، 
لكن لم يتم إرجاع اللوحات أبًدا 

منذ ذلك الحني.
وأش�ار الفنان التش�كييل وهو 
مدير س�ابق لبيت الفن، إىل أنه 
تواص�ل بش�كل ش�خيص م�ع 

القطري�ة  ”الجمعي�ة  رئي�س 
للفن�ون التش�كيلية“، يوس�ف 
الس�ادة، بهدف ارجاع اللوحات 
يف نهاي�ة العام 2018، لكن رده 
كان صادًم�ا وقال“إنه ال يعرف 

عن لوحاتنا شيًئا“.
ون�رش املحم�دي ص�وًرا لع�دد 
م�ن اللوح�ات مع اإلش�ارة  إىل 

أصحابها.

مشاركة 15 فيلمًا في مهرجان السينما النسوية
املراقب العراقي/ متابعة...

تس�تعد نقابة الفنان�ني العراقيني، 
الس�ينمائي  املهرج�ان  الط�الق 
النس�وي الثان�ي ع�ى قاع�ة مول 
بغ�داد يف منطق�ة الحارثية، يومي 
الخميس والجمعة 25 و26 ترشين 
الثان�ي املقب�ل، تزامن�ا م�ع اليوم 

العاملي لنبذ العنف ضد املرأة.
أكدت اللجن�ة التحضريية ملهرجان 
تلق�ت  أنه�ا  النس�وية،  الس�ينما 
15 فيلم�اً ملخرج�ات م�ن مختلف 
املحافظات للمش�اركة باملهرجان، 
فيم�ا رجحت ارتف�اع أعداد األفالم 

املشاركة.
وقال املدير الفني للمهرجان س�عد 
العب�د الل�ه »اللجن�ة التحضريي�ة 
ملهرجان الس�ينما النسوية الثاني 
تلق�ت 15 فيلم�اً، ملخرج�ات م�ن 
املوقع  بغ�داد واملحافظ�ات، ع�ى 

اإللكرتوني للمهرجان«.
وأضاف أنه »من املؤمل أن تش�ارك 
يف املهرجان مخرج�ات من النجف 
أن  مرجح�اً  ودي�اىل«،  والب�رة 
»تص�ل عدد األفالم التي ستش�ارك 

يف املهرجان إىل 25 فيلماً«.
وأش�ار إىل أن »املهرج�ان س�يقام 

يوم�ي الخميس والجمعة 25 و26 
ترشي�ن الثان�ي املقبل، ع�ى قاعة 
م�ول بغ�داد يف الحارثي�ة، ضم�ن 
احتفاالت اليوم العاملي للعنف ضد 

املرأة«.

التاريخي�ة  القيم�ة  وبش�أن 
للمهرج�ان، اش�ار املدي�ر الفن�ي 
ملهرجان الس�ينما النسوية الثاني 
س�عد العبدالل�ه، اىل أن »املهرجان 
ه�و تظاه�رة ريادي�ة.. األوىل من 

نوعه�ا، إذ ل�م يس�بق أن أقي�م أي 
مهرجان خاص بالسينما النسوية 
من قبل«، مرجح�اً »حر اللجان 

والفعاليات بالنساء فقط«.
فيم�ا اوضح�ت رئيس�ة املهرجان 

»الدورت�ني  أن  الطائ�ي،  جيه�ان 
السابقتني.. األوىل، والحالية الثانية 
محليت�ان، أم�ا الثالث�ة فانن�ا نعد 
الع�دة، لجعلها عاملية وبمش�اركة 
مخرج�ات عربي�ات وأجنبي�ات«، 
مش�رية اىل أن »املهرجان س�يعمل 
ع�ى تموي�ل انج�از أف�الم خاصة 
بالع�رض يف املهرجان الس�ينمائي 

النسوي الثالث 2022«.
مدي�رة  كش�فت  جهته�ا،  م�ن 
أن  التميم�ي،  ش�مس  املهرج�ان 
األفالم  »املهرجان يتضمن ع�رض 
التي تقرها لجن�ة الفرز وتختارها 
لجن�ة التحكيم للف�وز بالجوائز«، 
مبينة أنه »س�يتم خ�الل املهرجان 
اقام�ة حف�ل توقي�ع كت�اب ع�ن 
الس�ينما النس�وية، تألي�ف إيمان 
الش�ارود، وعرض أف�الم تعريفية 
األيزيدي�ات  وتف�اؤل  باملهرج�ان 
بع�ودة الحرية وهزيم�ة »داعش« 
إضاف�ة اىل تكري�م مجموع�ة م�ن 
املخرج�ات الرائ�دات س�ينمائيا يف 
الع�راق، بينه�ن: ه�دى الكاظمي 
وحمدي�ة ورج�اء كاظ�م وخريية 
الجب�ار  عب�د  وانتص�ار  املنص�ور 

وفردوس مدحت وأخريات«.

»من جنى الذائقة« الدخول في جسد القصائد

املراقب العراقي / املحرر الثقايف ...
. حكاي�ات م�ن وح�ي نص�وص مخت�ارة«. 
ويمثل هذا الكتاب ال�ذي صمم غالفه الفنان 
يوسف شنيشل، أحدث مؤلفات الكاتب الذي 
صدرت له أكثر من عرشِة كتب. وقد اس�تهل 
الزميل سالم كتابه هذا الذي صدر مؤخرًا عن 
اتح�اد األدب�اء والكتاب يف ميس�ان، وجاء يف 
)232( صفحة من القطع املتوسط، بمقدمٍة 
ضمنه�ا عرًضا مكثًفا ألهم مح�اور الكتاب، 
قب�ل أْن يبدأ ب�رد حكايات مس�توحاة من 
عريَّة ألربعٍة وأربعني من الشواعِر  نصوٍص شِّ
والُش�عراء العراقي�ني والَع�رب، حيث كتب يف 
مقدم�ة الكتاب: »ليَس باألمِر املفاجئ القول 
إنَّ حياَة الُش�َعراء الشخصيَّة يكتنفها الكثري 
م�ن األرساِر والخفاي�ا الت�ي ربم�ا انط�وى 
بعضه�ا عى آم�اٍل، أو ُمعان�اة، أو أفراح، أو 
صعوبات وتحديات، فالتجربة الِشْعريَّة بهذا 
املعني ُتَعّد تجربة إنس�انيَّة يف بعِدها األعمق. 
ولعلَّ م�ا يؤكد ذلك هو أنَّ الَش�اِعَر يلمح وال 

يرح، تارًكا للمتلقي حرية االستنباط. 

وأض�اف:وال ري�ب أنَّ التجارَب التي عاش�ها 
بعض الُش�َعراء عى املستوى الشخيص، كان 
له�ا دوًرا فاعاًل يف بلورِة اس�لوبهم الِش�ْعرّي 
ع�ى مس�توى الصياغ�ة، أو ع�ى مس�توى 
تشكيل الرؤى والقناعات؛ لعمِق أثرها يف بناِء 

تجاربهم األدبيَّة«.
وتاب�ع :وإلضاءة الكثري من الرؤى بخصوص 
املؤل�ف املذك�ور، أس�جل هن�ا آراء نخبة من 
األدباء العراقيني والعرب، حيث تحدث األديب 
األس�تاذ عبد الس�ادة البري عضو املجلس 
املرك�زي لالتح�اد الع�ام لألدب�اء والكتاب يف 
الع�راق عن كتاب »ِمن َجن�ى الذاِئقة« قائال: 
»عندم�ا تقف عى عتبة ن�ص ما، ما عليك االّ 
ان تتأمله قليالً، وتغور بني خوافيه عى وفق 
م�ا تهديك ذائقتك القرائية،، بعدها س�تجني 
ثم�ار م�ا ق�رأت،،، ه�ذا ما ق�ام ب�ه الكاتب 
والباحث املبدع لطيف عبد س�الم، وهو يقّدم 
عى موائد القرّاء ما اكتنزته ذاكرته من ثماٍر 
جنتها ذائقت�ه ذات قراءات متع�ددة، ليقول 
للجمي�ع هاك�م م�ا اّطلع�ت علي�ه وحفر يف 

داخ�يل هواجس واش�ارات كث�رية... بكتابه 
هذا يرشكنا معه يف بعض القراءات لنستمتع 
بجنى ذائق�ة واعية جدا. مب�ارك واتمنى أن 

نقرأ لك املزيد.. ومحبتي«. 
وواص�ل : كذلك أش�ار األديب األس�تاذ حامد 
عبد الحس�ني حمي�دي رئيس اتح�اد األدباء 
والكت�اب يف ميس�ان إىل ه�ذا الكت�اب قائاًل: 
»يع�ّد كتاب )من جنى الذائقة.. حكايات من 
وح�ي نصوص مخت�ارة( ملؤلفه )لطيف عبد 
س�الم( من الكتب املهمة؛ مل�ا ضّم بني دفتيه 
م�ن نصوٍص أدبيَّ�ة إبداعيَّة ألدب�اء عراقيني 
وعرب، حي�ث أخضعها الكات�ب إىل الفحص 
الدقيق من أجل تس�ليط الّضوء عى مناسبة 
الن�ّص ومعطيات�ه، واس�تعراض املناخ�ات 
الت�ي حرّضت الناّص ع�ى الدخول يف أتونها، 
إّن�ه توثي�ق التقاط�ي موّف�ق حي�ث ي�ؤّرخ 

رؤي�ة ج�اّدة يف التنقيب الحداث�وي ومتابعة 
املحف�زات الداخليَّ�ة والخارجيَّ�ة الت�ي كان 
لها األث�ر الكبري يف تفجرِي مكنون�ات الناّص 
لتتوال�د لدين�ا - هنا - استكش�افات تجارب 
األدب�اء املختلف�ة، يف محاولة لس�رب أغوارها 
ضمن منظ�ور غلب علي�ه طاب�ع الحكائية 
املنبس�طة وبأس�لوٍب ينّم عن مديات ثقافة 

الكاتب ورصانته«. 
وأوضح:من الش�قيقِة ِمْر، كانت للشاعر 
األس�تاذ محمد جاد املوىل رئيس فرع النقابة 
العام�ة التحاد كتاب ِم�ْر يف األقر وقفة 
مهم�ة حي�ال مضم�ون الكت�اب، أوجزه�ا 
بقوله: »ونحن نقف بني س�احيل كتاب )من 
جن�ى الذائقة.. حكايات م�ن وحي نصوص 
مخت�ارة(، الب�د أن ننظ�ر بع�ني االهتمام إىل 
ه�ذه التجرب�ة الجديدة التي ج�اءت متميزة 

بفض�ل م�ا احت�واه الكتاب م�ن موضوعاٍت 
تعكس الجهد الواض�ح للكاتب الذي تجى يف 
ق�راءٍة معمقة لنماذج مخت�ارة من التجارب 
�عريَّة، أو الحاالت اإلبداعية املتباينة التي  الشِّ
أث�رت الواقع األدبي واملش�هد الثقايف العربّي. 
وال ش�ك أنَّ حضور تلك الكوكبة من الُشعراء 
من مختلِف البل�دان العربيَّة، قد تم اختيارها 
وفًقا ألسس عديدة، أهمها: التميز اإلبداعي، 
ث�م ال�دور امللم�وس الس�اعي إىل النه�وض 
. ومن  بالحرك�ة األدبيَّ�ة يف املحي�طِ العرب�يِّ
الطبيعي أن يتطلب هذا العمل جهًدا مخلصا 
ووقتا تص�دق به األديب األس�تاذ لطيف عبد 
سالم عى ساحتنا األدبية، وكأن لسان حاله 
يرتجم مدى احتياج املهتمني بالش�أن األدبي 
له�ذه اإلطاللة من أجل التعرف عى أكرب عدد 
م�ن الُش�عراء املتميزين من مختل�ف البلدان 

العربية، ترى هل لنا أن نطمح من املؤسسات 
الرسمية يف كل بلد أن تتبنى مثل هذه التجربة 
التي نجح األديب لطيف عبد سالم يف تنفيذها 
وإخراجه�ا إىل الن�ور؟، حيث نج�ح اديبنا يف 
تقدي�م أكثر م�ن أربعني ش�اعرا ل�كل منهم 
صوت�ه وتربته ورؤيته الخاصة والحارضة يف 

املشهد اإلبداعي«.
وواص�ل :وعن مضامني الكت�اب هذا، تحدث 
الناق�د والسيناريس�ت العراقي س�عدي عبد 
الكري�م قائاًل: »ولعلَّ الكت�اب الذي بني أيدينا 
املوس�وم )من جن�ى الذائق�ة( ال�ذي اهدانا 
نس�خة منه مؤلفه الصديق املهندس )لطيف 
عبد س�الم( الذي بذَل فيه جه�دا أدبيا مائزا، 
حيث اشتغل عى نسق مهم يف مديات فاعلية 
الش�عر م�ع اس�قاطات األح�داث الواقعية، 
والص�ور الحقيقي�ة املُتولّ�دة ع�رب تس�طري 
القص�ة أو الحكاي�ة التي م�ن خاللها ولدت 
القصي�دة، وه�ذه املندوحة التدّويني�ة برأينا 
النق�دّي منظوم�ة فائق�ة االختي�ار تض�اف 
لتاريخ )املؤلف( لتعرضه لهذا النهج الصعب 
م�ن فنون الكتاب�ة.... إنَّ األديب )لطيف عبد 
س�الم( ذلك الباحث الدؤوب، والحريص عى 
اكتمال قمر تدويناته بس�عة مثالية لش�غفه 
الدائ�م بكتابة الثيمات الواقعية التي انجبتها 
بعناية فائقة مالمح املأس�اة والبهجة، وهو 
مس�ار جديد يضيفه إىل دائرة الّضوء يف األدِب 
العرب�ّي من خ�الل كتابة الجدي�د )من جنى 

الذائقة(.
وخت�م : جدي�ر باإلش�ارة، أن�ه وم�ن ب�اب 
االهتم�ام، واالحتفاء باملنجِز املذكور، أقدمت 
مجموع�ة م�ن األدب�اء املري�ني يف ب�ادرٍة 
جميلة تس�تحق الثن�اء واالح�رتام عى طبع 
ه�ذا املؤلف وتوزيع�ه عى العديِد م�ن الُنقاد 
واألدباء املريني، ويف معرِض القاهرة الدويل 

يرى الكاتب هادي جلو مرعي ان مؤلف كتاب »من جنى 
الذائقة.. حكايات من وحي نصوص مختارة » الباحث 

والكاتب لطيف عبد سالم تمكن من الدخول بعمق في 
جسد القصائد التي تطرق لها بالنقد والتحليل.

وقال مرعي في قراءة نقدية خص بها )المراقب 
العراقي(: أصدر الباحث والكاتب العراقي األديب لطيف 

عبد سالم، كتاًبا بعنوان: »ِمن َجنى الذاِئقة.

هادي جلو مرعيلطيف عبد سالم

املراقب العراقي/ متابعة...
ل�م ين�رش ألب�ري كام�و ه�ذه الرواية يف 
حيات�ه، وه�ي روايت�ه األوىل، ب�ل ذه�ب 
لكتابة روايته الش�هرية الغريب، كان قد 
كتبه�ا ب�ني األع�وام 1938-1936 وبعد 
وفات�ه بف�رتة زمني�ة طويل�ة ُنرشت يف 
الع�ام 1971 )ت�ويف البري كام�و يف العام 
1960 بحادثة سري( أي بعد أكثر من 22 
عاماً عى كتابتها وأكثر من عرش سنوات 
عى وف�اة كاتبها، وهي تدور حول بحث 
اإلنسان عن معنى السعادة خالل حياته 

املحصورة بني الوالدة واملمات، 
ملاذا لم ينرش كام�و روايته األوىل؟ برأينا 
ل�و كان كامو مقتنعاً به�ا لنرشها حال 
االنته�اء منه�ا، وس�نرى يف نهاي�ة هذه 

املقالة 
رأى بعض النقاد باملوت الس�عيد، وما إذا 
كانت رواية أدبي�ة أم وثيقة، ولكننا هنا 
س�نقرؤها كرواية كم�ا ُصّنفت من دور 

النرش.
تب�دأ الرواية بحادث�ة مقتل زغرو عى يد 
مرس�و )بطل الرواية( وهو رجل يش�عر 
بأن�ه مخلوق للس�عادة وعليه أن يحصل 
عليه�ا بأي�ة طريق�ة، وأن الوص�ول اىل 
الس�عادة مجرد وقت، ويف الوقت نفس�ه 
فهو قل�ق، ولم ُيعّم�ر يف عالقة عاطفية 
وكل العالق�ات الت�ي أقامها مع النس�اء 
كان�ت عاب�رة وملج�رد قض�اء الوقت أو 
كر الروتني، وس�وف يرك�ض به العمر 
ويص�ل اىل نقطة الالع�ودة حني يمرض 

ويرشف عى املوت، ولن يكتش�ف طيلة 
م�ا مر م�ن حياته بأن�ه كان يبحث عن 
سعادة وهمية يف الوقت الضائع ألنه لم 
يكرس للس�عادة وقتاً ولم يسع لها بما 
تستحق من جهد، أما مقتل زغرو الذي 
تص�در الرواية فلم يكن مخططاً له من 
قبل مرس�و وإنما ج�اء مصادفة حني 
اعرتفت له عش�يقته بأن لها يف املايض 
عش�اقاً كثريي�ن، وبعد إلحاح مرس�و 
عليه�ا ملعرفتهم ورد اس�م زغرو وهو 
الوحيد الذي ماتزال عى عالقة به ليس 
كعاشق وإنما بس�بب حالته املرضية، 
ف�أراد أن يراه خصوص�اً وأنها أخربته 
بأنه�ا حدث�ت زغرو عن�ه واألخري يود 

أن يراه.

»الموت السعيد« بين الرواية والوثيقة

اتهامات لقطر باالستيالء
 على 33 لوحة لفنانين يمنيين

قصيرة قصة
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 ١٩١٣ - الكويت تمنح بريطانيا امتيازا الستخراج النفط.
 ١٩٥١ - إلغاء اتفاقية الحكم الثنائي المصري - اإلنجليزي للسودان.

 ١٩٩١ - إجراء أول انتخابات ديمقراطية في بولندا.
 ٢٠٠٥ - اندالع أعمال شغب في باريس وذلك بعد موت اثنين من المسلمين األفارقة.

 ٢٠١٧ - كتالونيا تعلن االنفصال عن إسبانيا من جانب واحد كجمهورية مستقلة.

من ذاكرة االيام

27
تشرين االول

حل« .. قرية عراقية منقطعة عن العالم منذ قرن »السَّ

الباح�ث  يق�ول  الس�ياق  ه�ذا  ويف 
االجتماع�ي النفيس جليل الخفاجي إن 
»جرائم االبتزاز االلكرتوني من الجرائم 
الحديثة والخطرة ألن الجاني يس�يطر 
عىل الضحية عن بعد وبإرادته بداية ثم 

يبقى يميل عليه مايريد«.
ويضي�ف الخفاجي أنه »وبس�بب قلة 
الوع�ي الس�يما عند الفتيات والنس�اء 
عامة يتم ابتزازهن بس�هولة ألن االمر 
يتعلق بالرشف والس�معة فتقوم املرأة 
بتقدي�م التنازالت خوفا من الفضيحة، 
كذلك هناك س�بب الحرم�ان العاطفي 
وامل�ادي اللذي�ن يكون�ان س�ببا آخ�ر 

لالبتزاز«.
األرسي  خاص�ة  »العن�ف  أن  ويتاب�ع 
يك�ون س�ببا يف قيام املعن�ف بمحاولة 
االنتق�ام وبذل�ك يق�ع فريس�ة ه�ذه 
الجرائ�م، ناهي�ك ع�ن الس�ذاجة عند 
البع�ض إذ يقوم بنرش أو إرس�ال أمور 
خاص�ة جدا من ص�ور أو وثائق مهمة 
بإرادت�ه أو عن طريق الخط�أ او عبث 
األطف�ال بهاتف�ه أو يف ح�ال وقوعه�ا 
عن�د االخرين الي س�بب تكون س�بيالً 

لالبتزاز« 

وش�دد عىل أن زيادة الوعي عن طريق 
وس�ائل االعالم وقي�ام االجهزة االمنية 
بمتابع�ة هؤالء واإلج�راءات القانونية 
الرادعة هي خري وس�يلة للحد من هذه 
الجرائ�م باالضافة اىل متابع�ة العوائل 
ألبنائه�ا وبناته�ا وتوعيته�م بش�كل 

دائم«.
م�ع  القان�ون  تعام�ل  كيفي�ة  وع�ن 
مرتكب�ي جريم�ة االبت�زاز اإللكرتوني 
يوض�ح الخبري القانون�ي عيل التميمي 
أنه »يف ظل عدم ترشيع قانون الجرائم 
اإللكرتونية فإن التكيي�ف القانوني أو 
الوصف القانوني لهذه  الجريمة  تطبق 
معه امل�ادة 452 من قان�ون العقوبات  
العراقي رقم 111 لسنة 69 التي عاقبت 
بالسجن مدة تصل اىل 7 سنوات كل من 
حمل شخصاً آخر بطريق التهديد  عىل 
تس�ليم   أموال أو أش�ياء اخ�رى دون 
إرادته   والعقوبة تصل اىل 10 س�نوات 

اذا ارتكبت الجريمة بالقوة واإلكراه«.
وأض�اف التميم�ي أن »ع�دم ترشي�ع 
قان�ون الجرائ�م اإللكرتوني�ة للتعامل 
مع هكذا حاالت وغريها يمثل مش�كلة 
وتطبي�ق  القان�ون  تطبي�ق  تواج�ه 

العربي�ة   ال�دول  وأغل�ب  العقوب�ات  
املج�اورة ودول العال�م رشعت قوانني 
والقضي�ة   ، اإللكرتوني�ة  للجرائ�م 
أصبحت عاملية وتتكرر بشكل يومي«.

وتاب�ع أن »محكمة التميي�ز االتحادية 
اعت�رت ما ين�رش يف وس�ائل التواصل 
االجتماعي ينطب�ق عليه ما يطبق عىل 
وس�ائل اإلعالم يف التعام�ل القانوني ، 
وأيضاً الجهل وقلة التوعية س�بب أدى 
لتك�رار ه�ذه الجرائم ويج�ب التثقيف 
بش�كل متواصل ع�ن طري�ق األجهزة 

املعنية ووسائل اإلعالم«.
وتؤكد وزارة الداخلية تطبيق إجراءات 
وقانوني�ة  ومتط�ورة  حديث�ة  أمني�ة 
املبتزي�ن فض�اًل ع�ن  مش�ددة بح�ق 

استمرار عمليات التوعية ما ساعد عىل 
تراجع عمليات االبتزاز اإللكرتوني.

العقي�د محم�د عب�اس مدي�ر  وق�ال 
ش�عبة الجرائم اإللكرتوني�ة يف الوزارة 
إن »عمليات االبت�زاز اإللكرتوني بدأت 
تق�ل كث�رياً يف الف�رتة الحالي�ة نتيجة 
اإلج�راءات الرادع�ة متمثل�ة بمالحقة 
املتورطني وتعامل القضاء معهم إذ تم 
إلقاء القبض عىل عدد كبري من املبتزين 
إلكرتونياً واألح�كام ضدهم ترتاوح ما 
بني 7 سنوات س�جن بالنسبة ملن لديه 
جريمة ابتزاز واحدة وتتضاعف ل� 14 
سنة إذا ثبت ارتكابه أكثر من جريمة«.
بفض�ل  إزداد  »الوع�ي  أن  وأض�اف 
ترعاه�ا  الت�ي  التثقيفي�ة  الن�دوات 

ال�وزارة ملنع حص�ول عملي�ات ابتزاز 
والت�ي تع�زز بتثقي�ف املواطن�ني عن 
كيفي�ة حماية حس�اباتهم عىل مواقع 
التواص�ل وتحصينه�ا م�ن االخرتاق إذ 
إن من ال�روري ع�ىل كل مواطن أن 
يجعل حس�ابه محمي�اً وغالبية عملية 

االخرتاق تتم نتيجة ضعف الحماية«.
ولفت إىل أن »الرشطة املجتمعية لعبت 
دوراً كب�رياً للوص�ول إىل الجن�اة، م�ن 
خالل تلقيها اتصاالت من الضحايا عر 

األرقام الساخنة«.
وعن دور شعبة الجرائم اإللكرتونية يف 
ه�ذا امللف وكيفية اإليق�اع باملتورطني 
ب�ني عباس أن »دورن�ا يتمثل بالجانب 
الفن�ي ع�ر إثبات عملي�ة االبت�زاز أو 

نفيه�ا من خ�راء قضائي�ني مصنفني 
مجازين من قبل القضاء العراقي«.

وأك�د امت�الك الش�عبة أجه�زة حديثة 
ومتطورة وعىل مس�توى ع�اٍل للتثبت 
ومالحق�ة  االبت�زاز  عملي�ات  م�ن 
املتورطني إذ يتم الوصول إليه بفضلها 
واإليق�اع بهم.الخبري يف مج�ال حماية 
الشبكات ومواقع التواصل االجتماعي 
حي�در محم�د أوض�ح ب�دوره الس�بل 

الكفيلة بحماية الحسابات.
وبني أن »عملية الحماية تبدأ أوالً بربط 
الحس�اب برق�م موباي�ل للمس�تخدم 
ويفض�ل أن ال يكون رقمه الش�خيص 
لكي ال يكون معروف�ًا ويتم من خالله 
الوصول للحساب يف حال رسقة موبايله 

والخطوة الثانية تتمثل بإخفاء االيميل 
املستخدم للدخول إىل الحساب أو الرقم 
ع�ن املعلوم�ات الظاهرة يف الحس�اب، 
ويفضل أن ال يك�ون اإليميل هو نفس 

االيميل الشخيص لألسباب ذاتها«.
وأض�اف أن »كل الحس�ابات معرض�ة 
لالخ�رتاق يف ح�ال كان رق�م املوباي�ل 
املربوط معه الحس�اب معروفاً وكذلك 
خاصي�ة  تفعي�ل  ويج�ب  اإليمي�ل، 
الثنائي�ة لاليميل وحس�اب  املصادق�ة 
موقع التواصل ك�ي يمنع املخرتق من 
إمكاني�ة الدخول إذ ان ه�ذه الخاصية 
يص�ل  رسي  رم�ز  إدخ�ال  تش�رتط 
للمستخدم إىل رقم املوبايل يف حال كان 

هناك من يحاول الدخول لحسابه«.

،،
باستخدام حسابات على مواقع التواصل غالبيتها 

وهمية تتداول صوراً شخصية ومعلومات آلخرين، 
يجد بعض ضعاف النفوس في االبتزاز العاطفي 
وخاصة للفتيات بشكل خاص والنساء عامًة سبياًل 

للحصول على األموال.
ورغم استمرار عمليات اإليقاع بهؤالء من قبل 
األجهزة األمنية المعنية، ال تزال هذه المشكلة 

حاضرة بسبب قلة الوعي لدى الضحايا، وال يكاد 
يمر يوم دون اإلعالن عن القبض على مبتزين وقع 

البعض ضحية ال إنسانيتهم.

يف عمق الصحراء الغربية، تقبع قرية السحل 
املنقطع�ة عن العالم من�ذ أكثر من قرن من 
دون كهرباء وال ماء وال مستوصف، ويعيش 
س�كانها الذين ال يتج�اوزون مئت�ي عائلة 
حي�اة بدائية تعتم�د عىل الزراع�ة والرعي، 
ولم يس�بق أن رأوا من العالم س�وى قاعدة 

عسكرية.
أق�رب مستش�فى يبع�د نصف س�اعة عن 
القري�ة، ولي�س يف ه�ذه البقع�ة القاحل�ة 
املحاط�ة بت�الل صخرية عىل أط�راف وادي 
حوران يف محافظة األنبار، س�وى مدرس�ة 

ق. ابتدائية وليس فيها حتى حالاّ
يتس�لل ماض بعي�د إىل األذهان عن�د املرور 
بالطريق املتعرج والوع�ر املؤدي إىل القرية، 
من�ازل متفرق�ة بس�يطة بأب�واب حديدية 
فيما اختفت الش�بابيك ع�ن أغلب جدرانها، 
ومش�هد أطالل حج�ارة غرياّ الزم�ن لونها، 
وبني الفينة واألخرى، تظهر س�يارة قديمة 

وآليات زراعية أكل عليها الدهر ورشب.
وللتواص�ل م�ع العال�م الخارج�ي، يكتفي 
س�كانها بهواتف جوالة قديمة، ألن ش�بكة 
االنرتنت والهوات�ف الذكية، لم تجد طريقها 

بني غبار الصحراء إليهم بعد.
يروي أبو مجيد )70 عاماً( وهو أبرز وجهاء 
القرية، فيما ارتدى زياً عربياً وغطى رأس�ه 
بكوفية باللونني األبي�ض واألحمر: »قريتنا 
عمره�ا أكث�ر م�ن مئة س�نة وط�وال هذه 
الس�نني ه�ي م�ن دون كهرب�اء وال ماء وال 

مركز صحي«.
ويضيف أب�و مجيد، بحس�ب تقرير نرشته 
وكال�ة فران�س ب�رس، وهو يش�ري بيده إىل 
الحق�ول القاحلة من حول�ه: »نعيش حياة 

بدائية بسيطة«.
للت�زود بامل�اء، يس�تخدم األه�ايل مضخ�ة 
دي�زل لس�حبها م�ن ب�ر يف باط�ن األرض، 
ويجمعونها بعد ذلك يف بركة محاطة بحجر 
مغطى باألس�من،. ت�رشب منه�ا أغنامهم 

ويحملون بعضاً منها إىل منازلهم.
مي�اه  ع�ىل  نعتم�د  الزراع�ة،  »يف  وتاب�ع: 

األمطار«.
وبني من�ازل القرية التي تبعد أكثر من 250 

ك�م ع�ن العاصمة بغ�داد، حظائ�ر صغرية 
لجمع األغنام محاطة بأسوار معدنية، فيما 

يندر أن يتجول سكانها يف الخارج.
ولم يذهب أبو مجيد، س�وى م�رة واحدة يف 

حياته إىل بغداد، قبل نحو 20 عاماً.
وم�ا زال�ت الع�ادات والتقالي�د املحافظ�ة 
حارضة بش�دة يف هذه البقع�ة من صحراء 
الع�راق، إذ تحدث�ت أم مجي�د، م�ع ال�زوار 

الرج�ال م�ن خل�ف ب�اب منزلها، لتش�كو 
النقص يف الخدمات الطبية والكهرباء.

فالقرية غري متصلة بش�بكة الكهرباء التي 
يعدها سكانها شكالً من الرفاهية.

الس�كان ع�ىل مول�دات كهرب�اء  ويعتم�د 
بس�يطة وقديمة لإلنارة وتشغيل التلفزيون 

لساعات قليلة فقط.
وت�روي أم مجي�د: »أبناؤن�ا محرومون من 
الرعاية الصحية ومن التلفزيون إال لس�اعة 

أو اثنتني من فرتة ألخرى«.
أح�د  العبي�دي،  كه�الن  قط�ري  ويؤك�د 
املس�ؤولني املحليني يف ناحية البغدادي التي 
تتبع لها قرية السحل، أن »القرية تعاني من 

نقص يف الخدمات«.
وتحدث العبيدي، يف الوقت نفسه عن وجود 
مش�اريع م�ن املزم�ع القي�ام به�ا لتأمني 
كهرباء وبناء محط�ة تصفية مياه للقرية، 
داعي�ا يف الوقت ذات�ه املنظم�ات الحكومية 
واإلنس�انية إىل »تقديم الدع�م من أجل بناء 

مركز صحي ألهايل قرية السحل«.
ويمث�ل غي�اب الخدم�ات الصحي�ة معاناة 

إضافية لألهايل.
ويق�ول أب�و مجي�د به�ذا الخص�وص: »إذا 
مرض أحد )هنا( يموت، ألن نقله )إىل أقرب 
مستش�فى( خصوص�ا خ�الل اللي�ل لي�س 

سهال«. 
وتح�دث، عن وفاة رج�ل بمنتصف العمر يف 
الثاني من آب املايض، بس�بب تعرضه ألزمة 
صحية، وهو يف الطريق إىل مستشفى ناحية 

البغدادي«.
ويزي�د غي�اب أي طريق معبد يص�ل القرية 

بما حولها األمر صعوبة. 
وُتضط�ر العائالت لنقل الحوامل قبيل موعد 
ال�والدة إىل مستش�فى يف البغ�دادي لتأمني 

رعايتهن قبل أن يضعن. 
غري أن وباء كوفيد-19 الذي يش�كل تهديداً 
لكث�ري من دول العالم، ل�م يعرف طريقه إىل 
هذه القرية الغارقة تحت وعورة التضاريس 
وقساوة املناخ، حسبما أكد أبو مجيد، قائالً: 
»ل�م تصل كورونا لقريتن�ا ولم يتلق أي فرد 

من قريتنا اللقاح«.
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مزارعو ديالى يطالبون بتعويضات ويلوحون باعتصام سلمي

املراقب العراقي/ متابعة...
طالب مزارعو دياىل الحكومة املركزية 
بمنحة ط�وارئ او تعويضات لتفادي 

كارثة انسانية تهدد االالف منهم .
وقال امل�زارع عبد الكريم حس�ن:« ان 
الغاء خطة االستزراع الشتوية يعني ، 

ان املزارعني امام كارثة انس�انية بعد 
تأخ�ر الحكوم�ة يف دفع مس�تحقات 
الفالح�ني املالية عن تس�ويق الحنطة 
للموسم الزراعي املايض ، رغم الوعود 

الحكومية والتعهدات برصفها ».
واضاف :« ان املزارعني يمرون بمرحلة 

اقتصادي�ة صعب�ة بعد تراك�م الديون 
مس�تحقاتهم  رصف  تاخ�ر  بس�بب 
املالية ، مما يدفعنا اىل تنظيم اعتصام 
س�لمي يف االي�ام املقبل�ة وط�رق كل 
االبواب من اجل الحصول عىل حقوقنا 

املرشوعة .

يعد الطفل سعد كريم )11 عاًما(، واحدا من الكثير من األطفال في العراق الذين يضطرون 
إلى االنخراط في سوق العمل، بسبب األوضاع االقتصادية الصعبة واضطر سعد لترك مدرسته، 

ووجد نفسه يبحث وسط أكوام القمامة عن قوت أسرته المكونة من 6 أشخاص.

َمن المسؤول عن استقطاعات الضمان الصحي ؟

أحواض األسماك المتجاوزة على األنهر .. من يحل مشكلتها ؟

املراقب العراقي/ متابعة...
وبواس�طة التوكت�وك، يج�وب س�عد ش�وارع 
كركوك مع ش�قيقيه الصغريي�ن لجمع العلب 
وقط�ع املعدن القديمة الخ�ردة، التي يبيعونها 
لتغطية نفقات حياته�م املتواضعة، من إيجار 
وطع�ام، إضافة إىل رشاء ع�الج لوالده املريض 
ال�ذي بات عاج�زًا عن العمل، وأصب�ح معتمًدا 

عليها تماًما.
وع�ىل الرغم من هذه املأس�اة، يتمنى س�عد لو 
يعود هو وإخوته إىل املدرس�ة، لكن هذه الرغبة 
تبدو بعي�دة املنال حالًيا، وهو بانتظار ش�فاء 

والده.
يف ه�ذا الس�ياق، تش�ري منظمة األم�م املتحدة 
للطفول�ة إىل أّن 7,3% م�ن األطف�ال العراقيني 
منخرط�ون يف س�وق العم�ل بص�ور مختلفة، 
بما يف ذل�ك األعمال التي تنط�وي عىل خطورة 

واستغالل.
وعىل الرغم م�ن أن اتفاقية العمل 
الدولية قد وضعت حداً أدنى لس�ن 
العم�ل بإتم�ام التعلي�م اإللزام�ي 
بما يقل عن س�ن ال��15، ومنعت 
تش�غيل األطفال حتى سن ال� 18 
باالعم�ال الت�ي تع�رض صحتهم  
للخطر حيث أن األزمة االقتصادية 
واالجتماعية ق�د دفعت العديد من 
األرس بأطفالها لس�وق العمل من 

أجل توفري قوتها اليومي.
يق�ول  )محمد عب�اس ( : انا اعمل  

ملس�اعدة امي و اخوات�ي  و اخي  , فأبي متويف 
و يل ام  و اخ�وات  يعمل�ن  يف  البي�ت  بصناعة  
)الكب�ة(  و بعض  امل�واد  الغذائية  االخرى , و 
بيعها  عىل املح�الت  لتوفري  ايجار البيت  الذي 

نسكنه  و مستلزمات  حياتنا  االخرى .  
ارباب  االعمال  الذين  خرقوا  القانون  العراقي 
الذي  يمنع  تش�غيل االطفال  دون  س�ن  )15( 
عاما , يعتربون م�ا اقدموا  عليه  انقاذ  لهؤالء  
االطفال  و عائالتهم  , فهم يعتقدون ان الطفل  
يمكن  ان يكون  فريسة  سهلة  ملن  يدفع  املال  

م�ن تج�ار  املخدرات  و س�مارسة  الس�الح  و 
عصابات  التس�ول  , وهم  بذلك  وفروا  فرصة  
عم�ل  و ملج�أ للطفل  و منح�ه  فرصة  لتعلم  
مهنة  يف  وقت  ارتفعت فيه نس�ب  البطالة  يف  
املجتمع  كثريا  , هذا  ما يقوله , )عبد  املحسن 
الغراوي ( , صاحب  ورش�ة لحدادة  السيارات  
, ويضي�ف  قائال :   ان »االطف�ال  الذين ياتون 
للعم�ل  هنا بأعمار من  10_ 15 عاما  , ونحن 
نوافق عىل عملهم ملنع انجرافهم  بطرق اخرى  

خطرة  عليهم  و عىل املجتمع«. 
قان�ون العم�ل  العراقي  من�ع  عمالة  االطفال 

, اال   ال��)15( س�نة   دون  س�ن  
انه  ل�م  يضع  عقوب�ات  رصيحة  
ل�رب  العمل  الذي  يقوم بتش�غيل  
عض�و  ي�رى   وله�ذا    , االطف�ال  
مفوضي�ة  حقوق  االنس�ان  فاض�ل  الغراوي 
:  ان »ع�ىل الجه�از  القضائ�ي  تفعي�ل  دور 
االجه�زة  التنفيذي�ة التابع�ة  للقضاء ملالحقة  
املخالف�ني«  , مبينا  ان  »الجريمة  االقتصادية  
حالي�ا  جه�ة تنفيذي�ة  قوية  و بم�ا  ان  عمل  
الطف�ل  ه�و  ايضا  جريم�ة  اقتصادية  , تؤثر  
ع�ىل العمال�ة  داخ�ل  البلد  باعتب�ار  ان ارباب 
االعمال  يس�تغلون  االطفال  بأجور قليلة , لذا  
يمك�ن  اس�تغالل  تل�ك  الجه�ة  ملكافحة  هذه  

الظاه�رة  الت�ي  ب�دأت باالزدياد  و االتس�اع » 
.  نت�ج عن تش�غيل األطفال العدي�د من اآلثار 
الضاّرة عليهم، كسوء املعاملة والعقاب البدنّي 
بالرضب والش�تم، واللّوم، والرف�ض، وإهمال 
تأمني احتياجاتهم م�ن الغذاء واملأوى والعالج 

والتعليم
وأض�اف : ان عمال�ة االطف�ال تحرمه�م م�ن 
التمتع واللعب مع نظرائه�م ودفء عائالتهم، 
مم�ا يؤث�ر ع�ىل صح�ة التفاع�ل االجتماعي، 
وانخفاض ثقتهم بأنفس�هم، وبعضهم يصاب 
باالكتئ�اب وإدم�ان املخ�ّدرات ونمّو الس�لوك 
مس�تقبلهم  ضي�اع  ع�ن  فض�ال  العدوان�ّي، 

التعليمي، لقضائهم معظم وقتهم يف العمل.

وتاب�ع : يف تقدي�ري ان الترشيع�ات الوطني�ة 
الخاص�ة بعمال�ة االطف�ال يج�ب ان ت�وازن 
ب�ني العمر املناس�ب للعمل وظروف التش�غيل 
لألطف�ال. ووضع القوان�ني الرادعة و املتوعدة 
للذين يستغلون األطفال ومعاقبتهم مع تفعيل 
آلي�ات عملي�ة وواقعي�ة ملراقب�ة تطبي�ق هذه 
القوانني وإنش�اء النقابات املختصة واملسؤولة 
ع�ن تحقي�ق الحماي�ة لألطف�ال ومنعهم من 
العم�ل ونرش الوع�ي الثقايف ل�دى عامة الناس 
ح�ول مخاط�ر عم�ل األطف�ال، م�ع تقدي�م 
الخدم�ات التعليمية والرضوري�ة لهم. وتقديم 
املس�اعدات الرضورية الالزمة للعوائل الفقرية 

التي تضطر إىل إرسال أطفالها للعمل.

عجز حكومي مستمر عن حماية األطفال 
من الدخول إلى سوق العمل 

ال ٌيقات�ل التط�رّف الفك�ري يف س�احات القت�ال فحس�ب، بل يف 
املناهج التعليمية، طاملا ظلت هناك ينابيع فكرية يس�تلهم منها 
االره�اب مربرات وج�وده، ويرشعن عربها القتل وس�فك الدماء 

الذي يقرتفه. 
ويف كل املجتمع�ات، فان املدرس�ة، ه�ي صاحبة الق�ول الفصل 
يف تربي�ة االجي�ال، وهي املص�در الذي ينهل من�ه املجتمع اصول 

ثقافاته وأفكاره.
واذا كان�ت »حت�ى« الجماع�ات اإلرهابي�ة ُت�ويل اهتمام�اً كبرياً 
للنشء الجديد، يف املناطق التي تس�يطر عليها، عرب تلقني مبادئ 
الكراهي�ة، والس�عي إىل إعدام وجود اآلخ�ر املُخَتلَف معه، فحرٌي 
باملجتمعات والحكومات ان تضاعف جهودها يف تنقية مناهجها 
الدراس�ية م�ن األف�كار الت�ي يعتمد عليه�ا اإلره�اب يف ديمومة 

وجوده.
وتق�ع ع�ىل الس�لطات يف ال�دول، »تنظي�ف املناه�ج » م�ن آثار 
»الدكتاتورية« و«عبادة الش�خص«، فان تنامي التطرف الفكري 
يف س�نوات العق�د االخ�ري، تتطل�ب برنامجاً ش�امالً، يقيض عىل 
ينابيع اإلرهاب الفكرية التي تخرج اجياال من املتطرفني هم نواة 

الجماعات املسلحة التكفريية يف املستقبل.
ويف اغل�ب الدول الت�ي يتنامى فيه�ا دور اإلرهاب، ت�ربز مناهج 
»تعليمية« ش�اذة ، موازية للم�دارس واملعاه�د الحكومية، تبث 

افكارها يف اوساط الجيل الجديد. 
ويف الع�راق وس�وريا ودول أخ�رى، لج�أت الجماع�ات املتطرفة 
اىل »تأوي�ل« النص�وص الديني�ة، لتعزي�ز ايديولوجيتها يف عقول 
الن�شء الجديد، عرب اإلعالم املضاد املنطل�ق من الكهوف املظلمة 

والحواضن الرسية.
وكان نتيجة ذلك، ان ه�ذه التنظيمات قطفت ثمار تركيزها عىل 

العقول، وإيجاد حالة جيلية مستديمة. 
وأحد أس�باب الخلل، ان املدرس�ة لم تعد الناف�ذة الوحيدة لتلقني 
االفكار وايصال املعلومة، ذلك ان اغلب الطالب والتالميذ يتابعون 
مواق�ع التواصل االجتماعي واملنتديات الرقمية، عدة س�اعات يف 
الي�وم، ما يجعل منها منهالً فكري�ا آخر يمكن توظيفه يف خدمة 

األفكار املتطرفة.
واح�دى الخطوات لقهر التطرف، تعديل مناهج الرتبية، وخطاب 

االعالم، وجعله خاليا من الغلو والتفريط يف اعمال القتل.
ويش�ّوه الخط�اب التعليم�ي املتط�رف قي�م الدي�ن، وصورت�ه 
الناصعة، بعدما نجح يف التغلغل يف عقول الش�باب والنشا الجديد 

وتخريج ارهابيني يفجرون انفسهم وسط الحشود.
وم�ن واجبات وزارة الرتبية والجه�ات املعنية، محارصة املدارس 
واملعاهد الخارجة عن س�يطرتها، ومعاقبة اي مؤسسة تعليمية 

ال تعتمد املناهج الرسمية املقررة.
وهذا ال يعني تس�ويق وتبني إيديولوجية رس�مية معينة، ذلك إن 
مكافحة التطرف، بالتطرف املضاد له، يحول املجتمع اىل س�احة 
رصاع�ات إيديولوجي�ة، وان املف�روض ان يك�ون البدي�ل للفكر 

املتطرف، هو التسامح واحرتام رأي اآلخر.

التعليم يحّصن 
األجيال من التطّرف

من املؤس�ف أن تتحول منطقة س�كنية كمحلة 7٢1 شارع 1٦ مجاور 
حس�ينية بغ�داد الجدي�دة اىل مكب للنفاي�ات حيث تم تش�ويه املنظر 
وانبع�اث الرائح�ة الكريه�ة والتأثري ع�ىل النظام الحي�وي يف املنطقة 
التي تتجمع فيها النفايات، وذلك عرب اس�تجالب القوارض والحرشات 
وتش�مل الغازات املنبعثة من مكبات النفايات ويمكن أن تتس�ّبب تلك 

املدافن بتلويث مياه الرشب إذا لم ُتبن بالطرق املناسبة.
وم�ع األس�ف أصبح حال الزق�اق 1٦يرثى له فالنفايات تمأل الش�ارع 
علم�اً ان املنطقة محرومة من س�يارات رفع النفايات الحكومية وذلك 

بسبب بيع املحلة اىل احدى الرشكات األهلية لرفع النفايات .
اىل متى نش�اهد النفايات وهي كلها مواد تسبب األمراض والحيوانات 
تتواج�د فيه�ا لذلك تؤثر عىل أبنائن�ا وعىل منازلنا وقد أصبح الش�ارع 
مكب�ا للنفايات يرجى من قس�م النظافة التوجه لرف�ع هذه النفايات 

حتى يحدث ما اليحدث عقباه.

ارس�ل لفيف من اه�ايل محلة 90٦ كراج األمان�ة مقابل الخط الرسيع 
يناش�دون قس�م مجاري بغداد بإع�ادة العمل عىل تنظي�ف املجاري يف 
املنطق�ة حيث توقفت األعم�ال هناك منذ فرتة فم�ن املعروف ان مياه 
ال�رصف الصحي من ان�واع املياه التي لها خطورة كبرية عىل اإلنس�ان 
؛وتع�رف باملي�اه الس�وداء والت�ي م�ن املمك�ن ان تس�بب الكث�ري من 
األمراض الخطرية نظرا الحتوائها عىل الكثري من البكترييا والطفيليات 
والفريوس�ات هذا اىل جانب الكثري من املواد الس�امة و املعادن الثقيله 
الت�ي تس�تخدم يف التنظيف وجود مي�اه الرصف الصح�ي يهدد صحة 
اإلنس�ان باإلمراض الخطرية كما يهدد البيئة بكارثة طبيعية لذلك عىل 
األمان�ة ان تعمل ع�ىل التخلص من الرصف الصح�ي والقضاء عىل اى 
تغريات من املمكن ان تس�ببها الرصف الصح�ي باإلضافة اىل ان هناك 
الكثري من املش�كالت الت�ى تتعرض اليها نتيجة لهذه املش�كلة نحن ىف 
غنى عنها عىل اإلطالق وتزداد الخطورة اذا كانت مياه الرصف الصحي 
تخ�رج م�ن االماكن املوجود بها اش�خاص مرىض او م�واد ملوثة مثل 

املستشفيات.

شوارع محلة ٧٢1  
تتحول الى مكبٍّ للنفايات

محلة 906 تناشد قسم مجاري بغداد

املراقب العراقي/ متابعة...
يق�وم التأم�ني الصح�ي عىل فك�رة أن بعض املواطن�ني قد يم�رض، وال يكون 
ق�ادرا عىل دفع تكاليف عالجه، أو يس�تطيع أن يدفع بعضها، ويعجز عن دفع 
البعض اآلخ�ر. كما أن الدولة الواجب عليها تأم�ني تكاليف عالجه من الناحية 
النظرية غري قادرة عىل تحمل تلك الكلفة ألس�باب كثرية، أو أنها تكتفي بتوفري 
أساس�يات املس�تلزمات الطبية مث�ل توفري املستش�فيات أو املراك�ز الصحية، 
وتحمل روات�ب األطباء واملمرضني والعاملني يف القط�اع الصحي، وتوفر بعض 
العالجات األساس�ية إال أنها ال تك�ون قادرة عىل توفري كل مس�تلزمات العالج 
لألم�راض املختلفة وللمواطنني كافة لكن هناك س�ؤال مهم هو من املس�ؤول 
عن اس�تقطاعات الضمان الصحي ؟ فقد أكدت وزارة املالية انه ليس لديها اي 

عالقة باستقطاعات الضمان الصحي.
وذك�رت الوزارة يف بيان تابعت�ه )املراقب العراقي(: انه”باإلش�ارة ملا تم تداوله 
عرب وس�ائل االعالم باستقطاع مبلغ الضمان الصحي من قبل وزارة املالية، ويف 
هذا الصدد فإن وزارة املالية تؤكد ليس لديها أي عالقة باس�تقطاعات الضمان 
الصح�ي ولم يصدر عن  الوزارة أي توجيه فيما يخص االس�تقطاعات والهدف 

من نرش مثل هذه األخبار املغلوطة هو اثارة الرأي العام”.
واضاف�ت: “نهيب بوس�ائل االع�الم وال�وكاالت االخبارية كافة ع�دم التعاطي 
مع مثل ه�ذه االخبار املزيفة وعدم االنجراف وراء الش�ائعات واعتماد االخبار 

واملعلوم�ات م�ن خ�الل موق�ع ال�وزارة االلكرتون�ي وصفحاتها ع�ىل موقعي 
التواصل االجتماعي الفيسبوك وتوتري”.

من جهتهاا عّدت عضو مجلس النواب السابق عن لجنة الصحة والبيئة النيابية 
اكتف�اء الحس�ناوي، قانون الضم�ان الصحي هو »افضل قان�ون« تم ترشيعه 
يف مجلس النواب للدورة النيابية الحالية، مش�رية اىل ان الفئات املش�مولة بهذا 
القان�ون هم املوظفون وبش�كل اجباري وكذل�ك املتقاعدون بش�كل اختياري 
والطبقة الفقرية من الش�عب العراقي  لكنها ابضا لم ترش اىل الجهة التي تقوم 

باستقطاعات الضمان الصحي ؟.
يف املقاب�ل قال املتحدث باس�م وزارة الصحة العراقية س�يف الب�در ان »قانون 
الضم�ان الصحي اصب�ح نافذاً ولكنه س�يكون عىل مراحل متع�ددة، فاملرحلة 
االوىل بدأت الوزارة بتطبيقه فعليا، وتم تأسيس هيئة الضمان الصحي ومجلس 
الضم�ان الصحي بجميع اعضائه م�ن داخل وخارج ال�وزارة لكنه لم يقل من 

املسؤول عن استقطاعات الضمان الصحي ؟.
وهنا يبقى الجميع يف دوامة السؤال ذاته من املسؤول عن استقطاعات الضمان 

الصحي ؟

املراقب العراقي/متابعة...
صحي�ح أن وزارة امل�وارد املائي�ة حددت أول 
امس االثنني، سبب توقف منح إجازات تربية 
األس�ماك،ووجهت تحذي�راً للمتجاوزين عىل 
ح�وض النهر س�واًء باألقف�اص العائمة أو 
البحريات الطينية لكن من يحل مشكلتها ؟.

املتحدث باس�م الوزارة عيل رايض  يقول : إن 
»بع�ض اقف�اص تربية األس�ماك يف حويض 
دجل�ة أو الف�رات متج�اوزة والبعض اآلخر 
لدي�ه إج�ازات«، مبين�ا ان »هن�اك تج�اوزا 
ع�ىل بع�ض املوافق�ات واإلج�ازات القديمة 

املمنوحة«.
واضاف رايض أن »منح اإلجازات واملوافقات 
من صالحي�ة وزارة الزراعة، وهذه اإلجازات 
مبنية عىل أس�س وضوابط ومحددات يتعلق 
ج�زء منه�ا بامل�وارد املائي�ة والج�زء اآلخر 
بوزارة البيئة«، مش�ريا اىل ان »وزارتنا عملت 
من�ذ مدة ع�ىل إيق�اف إجازات البح�ريات او 

األحواض العائمة بس�بب الش�ح املائي الذي 
تعاني منه الب�الد وعدم االلت�زام بالضوابط 
واملح�ددات الت�ي تفرضه�ا وزارات امل�وارد 

املائية أو البيئة والزراعة«.
وتاب�ع أن »من بني م�ا تضمنته الحملة التي 
قام�ت بها وزارة امل�وارد املائية، إغالق ومنع 
مصادر تغذي�ة هذه البحريات املتجاوزة التي 
تسبب هدرا للمياه وإرجاع املياه امللوثة للنهر 

وكذلك ما يتعلق باالقفاص العائمة«.
وتابع رايض أن »الحملة اطلقتها وزارة املوارد 
املائية ملنع التجاوزات بمختلف أنواعها سواًء 
من�ح اإلج�ازات إلنش�اء البح�ريات الطينية 
واألقف�اص العائم�ة واملس�تعمرات لرتبي�ة 
األس�ماك داخل النهر وما تسببه من تضييق 

ملقطع النهر وتلوث املياه باملخلفات«.
ون�وه اىل أن »هن�اك تنس�يقا م�ع وزارت�ي 
الزراعة والبيئ�ة ملنع هذه التجاوزات، مع أن 
ردم البحريات املتجاوزة من مسؤولية وزارة 

الزراعة والتنس�يق مش�رتك يف قطع مصادر 
تغذية ه�ذه البحريات من قبل ك�وادر وزارة 
امل�وارد املائي�ة ودع�م م�ن الجه�ات األمنية 

والعس�كرية الت�ي تراف�ق كوادرن�ا«، مؤكدا 
»عىل أهمية تنظيم هذا القطاع وفق ضوابط 
ومح�ددات للحفاظ عىل الثروة الغذائية، كما 

ان هناك ظروف شح مائي وليس من املعقول 
أن نس�مح بالتجاوز بإنشاء البحريات وهدر 

املياه«.

املراقب العراقي/متابعة...
ُيدي�ن املرص�د العراق�ي للحري�ات الصحفي�ة يف  نقاب�ة الصحفي�ني 
العراقي�ني تع�رّض الصحف�ي محمد فات�ح اىل الرضب م�ن قبل أحد 
املقرّبني من الش�يخ نهرو الكسنزاني يف محافظة السليمانية، مطالباً 

الجهات املعنية بالتدخل العاجل واتخاذ اإلجراءات القانونية.
ونقل ممثل املرص�د العراقي للحريات الصحفية يف كردس�تان صالح 
حسن بابان عن الصحفي محمد فاتح قوله: اعتدى عيّل الدكتور هژار 
محمد وهو أحد املقربني جداً من رئيس الطريقة الكسنزانية يف العالم 
الش�يخ نهرو الكس�نزان بالرضب ألكث�ر من مرّة، مم�ا اضطرني اىل 

تقديم استقالتي من عميل ك�«صحفي« خاص للشيخ نهرو.

وأش�ار الصحف�ي الك�ردي اىل أن�ه وق�ع خالف م�ع الدكت�ور محمد 
أثناء اقامة مناس�بة املولد النبوي الرشيف ل�إرشاف عىل آلية تنظيم 
الصحفي�ني يف مقر رئاس�ة الطريقة الكس�نزانية يف الس�ليمانية، اال 
انه اع�رتض وقال له انا الذي ارشف عىل الصحفيني، وعندما ناقش�ه 
الصحف�ي محمد فاتح قام برضبه ألكثر من مرّة مما أدى اىل تعرّضه 
لكدمات وجروح يف ساقيه. وتعرّض الصحفي الكردي - حسب قوله- 
للتهديد ألكثر من مرة من قبل الشخص املذكور وأمام رئيس الطريقة 
الكس�نزانية وأيضاً قام بط�رده مع وكالة اخباري�ة محلية، وعىل اثر 
ذلك ق�ّدم الصحفي املقرب من الش�يخ نهرو الكس�نزان محمد فاتح 
استقالته من عمله، وقام أيضاً برفع دعوى قضائية ضد هژار محمد.

نور الخفاجي

صحفي يتعرض للضرب في السليمانية
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ح�ذر الخ�راء عش�اق »لعب�ة الحب�ار« م�ن 
تنزي�ل تطبي�ق احتي�ايل ع�ى أندروي�د يحمل 
اسم مسلس�ل »نتفليكس« الشهري، يمكن أن 

يختلس األموال منهم رسا.
وتقول التقارير إن ش�عبية املسلس�ل الكوري 
الجنوبي ش�هدت ارتفاعا يف عمليات االحتيال 

 )Squid Game( »املتعلق�ة ب�«لعب�ة الحب�ار
حي�ث يح�اول مجرمو اإلنرتنت جن�ي األموال 

من املشجعني املطمئنني.
ووفقا الكتشاف قام به باحث يف  ESET، فإن 
أح�د التطبيقات التي ُيف�رتض أنها مخصصة 
لخلفي�ات مبنية ع�ى »لعبة الحب�ار« كان يف 
 »Joker« الواقع يقوم بتثبيت الرامج الضارة

عى أجهزة أندرويد.
وكان التطبيق متاحا عى متجر »غوغل بالي« 
إىل جان�ب مئ�ات التطبيق�ات األخ�رى ح�ول 

سلسلة »نتفلكس«.
ل�وكاس  الض�ارة  الرام�ج  باح�ث  وأبل�غ 
س�تيفانكو من ESET »غوغل« عن املش�كلة 
بع�د أن اكتش�ف أن التطبي�ق يق�وم بتثبي�ت 

برامج ضارة.

أول سماعة ذكية تترجم 37 
لغة بينها العربية

خبراء يحذرون من »لعبة الحبار«.. 
تختلس األمول سرا

ذكر موقع »إنجيتش جي�ت« األمريكي، أّن 
عى الرغم من ظهور الكثري من السماعات 
والت�ي  الرتجم�ة،  ع�ى  الق�ادرة  الذكي�ة 
طرحته�ا رشكات مثل جوجل عى س�بيل 
املث�ال، ف�إن س�ماعة »كلي�ك بل�س« التي 
طّورها ش�اب بريطاني من أصل غاني ُتعدُّ 

األكثر تطوًرا.
وداني مانو، بحسب »سكاي نيوز عربية«، 
ه�و مهندس ولد يف اململك�ة املتحدة ألبوين 
م�ن غان�ا، ودرس يف جامع�ة أكس�فورد 
بروك�س، ولديه خلفية يف املوس�يقى، وقد 
تم تكريم�ه مؤخرًا من جوجل ملس�اهمته 
يف العل�وم والفن�ون والثقافة.ونجح مانو 
يف التوصل إىل تقنية جدي�دة ترتجم اللغات 
بشكل فوري عر سّماعات األذن الالسلكية 
»اإليرب�ود«، وال يحت�اج لإلنرتنت للرتجمة، 

بل هي ترجمة ذاتية، عى العكس من أغلب 
االخرتاعات يف هذا املجال سابقا.

»ط�ّورُت  يق�ول:  العم�ل  طريق�ة  وع�ن 
س�ماعات البلوت�وث الالس�لكية بطريق�ة 
يج�ب إقرانه�ا بهاتف ذك�ي، ويقوم نظام 

التشغيل ببقية العمل«.

ح�ذَّرت رشكة مايكروس�وفت م�ن أن مجموعة م�ن املخرتِقني »الروس س�بق 
أن ش�نوا هجوًم�ا إلكرتونيًّا واس�ًعا، س�ينفذون هجوًما جديًدا ضد مؤسس�ات 

معلوماتية رائدة أمريكية وأوروبية.
وأعلنت رشكة مايكروس�وفت، اول امس اإلثنني، أن نفس املجموعة التي قادت 
الهج�وم اإللكرتون�ي عى »س�والر وين�دز« للرمجي�ات يف ع�ام 2020، تواصل 
مهاجمة سلس�لة التوري�د التكنولوجية العاملية، وتس�تهدف بال هوادة رشكات 
الخدمات الس�حابية وغريها منذ الصيف، بحسب ما أفادت شبكة »أيه بي يس« 
األمريكية.وأرض اخرتاق »سوالر ويندز« الهائل بآالف شبكات الكمبيوتر التابعة 

للحكومة والقطاع الخاص وحملت مسؤوليته رسمًيا لروسيا.
وقال نائب رئيس مايكرس�وفت، توم بريت، يف مدون�ة: إن املجموعة التي يطلق 
عليها »نوبليوم« اس�تخدمت إس�رتاتيجية جديدة للتخلص من الوصول املبارش 
الذي يتمتع به مزودو الخدمات السحابية ألنظمة تكنولوجيا املعلومات الخاصة 
بعمالئه�م، »من خالل انتحال ش�خصية رشيك تقني موثوق به للمؤسس�ة، ما 

يتيح لها الوصول إىل عمالئها بطريقة أسهل يف املراحل النهائية«.

مصباح جديد يقتل الفيروس 
التاجي المستجد

مايكروسوفت تحذر من هجوم إلكتروني 
ضد مؤسسات أمريكية وأوروبية

اكتش�ف علم�اء ومهندس�ون أمريكي�ون خ�الل اختبارهم ملصابي�ح LED، أن 
أطواال موجية محددة تقتل الفريوس التاجي املس�تجد، ليس فقط عى السطح، 
ب�ل وحتى داخل خاليا جس�م اإلنسان.وتش�ري مجل�ة  Scientific Reports، إىل 
أن ض�وء األش�عة فوق البنفس�جية يس�تخدم يف املستش�فيات لتعقي�م الغرف 
واملعدات.وكان�ت نتائ�ج بعض الدراس�ات قد أش�ارت إىل أن هذه األش�عة تقتل 
الفريوس التاجي املس�تجد املوجود عى األس�طح ويف الهباء الجوي والس�وائل، 
وتمنع تكاثره.ولكن إمكانية اس�تخدام ضوء األشعة فوق البنفسجية يف العالج 
محدودة جدا، ألن التعرض إىل جرعات كبرية من اإلشعاع، يمكن أن يتلف جينوم 
الثدييات ويس�بب تغريات يف الحمض النووي. ولذلك، غالًبا ما تس�تخدم طريقة 
التعديل الضوئي، أو العالج بالضوء، املبني عى استخدام الضوء يف الطيف املرئي 
أو األش�عة تح�ت الحم�راء القريب�ة، عى الرغم م�ن أنها أقل فعالي�ة من ضوء 

األشعة فوق البنفسجية.

فريق علمي مشترك يكشف سبب انقراض فيلة »الماموث«
أثبت فريق يضم علماء من روسيا والواليات 
املتح�دة وأملانيا والصني وغريها من البلدان 
أن س�بب انق�راض فيلة املام�وث الذي بدأ 
من�ذ 12000 ع�ام يكم�ن يف التغري الرسيع 
للمن�اخ.رصح بذل�ك ناط�ق باس�م املكتب 
الصحفي يف جامعة بطرس�بورغ الروسية.

يذكر أن فيل املاموث الصويف هو سلف قديم 
م�ن الفيلة ظهر يف س�يبرييا املعارصة منذ 
450 ألف عام واختفى من وجه األرض منذ 
4 آالف ع�ام.وكان لحمه يش�كل جزءا من 
الت�ي تناولها  األغذية 
اإلنس���ان القدي�م 
الذي استخدم هيكل 
العظم�ي  املام�وث 
إلنش�اء  وأنياب����ه 
وصن�ع  املن����ازل 
عتقد  ا و . س�لحة أل ا
العلم�اء منذ زمن بعيد 
الذي�ن  ه�م  الب�ر  أن 
تس�ببوا يف انق�راض فيل 
املاموث. لك�ن الفريق املذكور 
من العلماء وجدوا س�ببا آخ�ر وهو التغري 
دراس�ة  األرض.وأظه�رت  ملن�اخ  الرسي�ع 
العلم�اء أن فيلة املاموث انقرضت بس�بب 
نق�ص الغ�ذاء الناجم عن ذوب�ان الجليد يف 

القطب الش�مايل. وأوضح األس�تاذ يف كلية 
»س�انت جون« بجامعة كامريدج،  ومدير 
مركز عل�م الوراثة الجيولوج�ي يف القطب 
الش�مايل يف جامع�ة كوبنهاغ�ن، إيس�كي 
فرييلس�ليف أن س�بب نف�وق الحيوان�ات 
هو التغري الرسيع للمن�اخ. وقال إن ذوبان 
الجلي�د يف القط�ب الش�مايل أدى إىل ارتفاع 
واألنه�ار  البح�ريات  وتكوي�ن  الرطوب�ة، 
الكام�ل  ش�به  واالختف�اء  واملس�تنقعات 

للغطاء النباتي الذي أكله املاموث.
ولم تس�تطع الحيوان�ات الكب�رية التكيف 
الرسي�ع مع نظ�ام غذائي فق�ري بعد تغيري 
 Nature نوعي�ة أطعمتها.وقد نرت مجلة
نتائج الدراس�ة التي أجراه�ا العلماء حيث 
أش�ارت إىل أن الفري�ق ال�دويل م�ن العلماء 
ق�ام بتحليل الحمض النووي البيئي القديم 
مل�ا يزيد ع�ن 1500 نم�وذج م�ن النباتات 
والحيوان�ات وال�ذي يبلغ عمره م�ا يقارب 
ع�ى 50000 ع�ام وال�ذي اس�تخرج م�ن 
عين�ات ترب�ة مأخ�وذة م�ن الجلي�د األزيل 
والبحريات القديم�ة يف 535 موقعا مختلفا 
يف منطقة القطب الش�مايل.أما العلماء من 
جامعة بطرسبورغ فكشفوا عن عينات تم 
الحصول عليها يف أرخبيل سيفرينايا زيمليا 

وشبه جزيرة تايمري.

علماء يلتقطون صورة هي األوضح للبكتيريا الحية
التقط العلماء يف اململكة املتحدة أكثر الصور دقة عى اإلطالق 
للبكتريي�ا الحي�ة، وس�لطوا الضوء ع�ى الطبق�ة الخارجية 

الواقية التي تجعل قتل بعضها صعبا للغاية.
وتكش�ف الصور أن البكترييا س�البة الغرام، وتمتلك غش�اًء 
خارجيا واقيا، ال يمكن اخرتاقه بشكل موحد - فهي يف الواقع 

تحتوي عى نقاط أقوى وأضعف عى أسطحها.
ويتكون الغش�اء الخارجي ل�دى هذه البكترييا من ش�بكات 
كثيف�ة من اللبن�ات الروتينية. وفيما بينهم�ا، توجد »بقع« 
خالية من الروتني من السالس�ل الس�كرية املعروفة باس�م 

غليكوليبيدات.
ويمن�ع الغش�اء الخارج�ي الصل�ب للبكترييا س�البة الغرام 
املضادات الحيوية من اخرتاق جدار الخلية، ما يجعل مقاومة 
مض�ادات امليكروبات للبكترييا مثل الس�املونيال واإلرشيكية 

القولونية، أمرا خطرا.
وقال املعد املش�ارك بارت هوغينب�وم، عالم الفيزياء الحيوية 
بجامعة كوليدج لندن، يف بي�ان، إن معرفة أن هناك »فجوات 
صغ�رية يف البق�ع التي ال تحت�وي عى بروتني‹‹ تش�ري إىل أنه 
قد تك�ون هناك نقاط ضع�ف يمكن اس�تهدافها باملضادات 

 Proceedings of الحيوية.وأج�رى الدراس�ة، التي ُن�رت يف
the National Academy of Sciences، فري�ق هوغينب�وم يف 
UCL، إىل جانب باحث�ني يف املختر الفيزيائي الوطني، كينغز 

كوليدج لندن، وجامعة أكسفورد وجامعة برينستون.
وأضاف هوغينبوم: »الغش�اء الخارجي هو حاجز هائل ضد 
املض�ادات الحيوية وهو عامل مه�م يف جعل البكترييا املعدية 
مقاوم�ة للعالج الطب�ي. ومع ذلك، ال يزال م�ن غري الواضح 
نس�بيا كيفية وضع ه�ذا الحاجز معا، ولهذا الس�بب اخرتنا 

دراسته بمثل هذه التفاصيل«.

دراسة تكشف عن الهرمون الذي يتحكم بحجم »الكرش«

كشف تقرير جديد عن هرمون يتحكم بحجم »الكرش«، 
مؤكدا أن انخفاض ه�ذا الهرمون يرتبط بارتفاع ضغط 

الدم ومخاطر اإلصابة بالسكري وزيادة دهون البطن.
وق�ال التقري�ر، إن باحثني درس�وا حاالت م�ا يقرب من 
300 مش�ارك متطوع يعانون السمنة، كما كانت لديهم 
مس�تويات هرمون غريلني منخفضة )هرمون الشهية( 
أثناء الصيام مقارنة بتلك املوجودة يف أجسام األشخاص 

أصحاب الوزن الطبيعي.

وأكد التقرير، أن هذا »أمر شائع بني أولئك الذين يعانون 
من زي�ادة الوزن«، مضيف�ا أن انخفاض ه�ذا الهرمون 
يرتب�ط بارتف�اع ضغ�ط الدم وزي�ادة نس�بة الدهون يف 
البطن، فضالً عن ارتفاع نسبة الدهون يف الجسم بشكل 

عام ومخاطر اإلصابة بداء السكري.
ونقل املوقع عن الباحثة الرئيس�ية يف الدراس�ة وأس�تاذ 
مس�اعد متخصصة يف التغذي�ة بجامعة هارفارد إيريس 
ش�اي، قولها: إن »هذه النتائج تشري إىل أن فقدان الوزن 

يف ح�د ذاته يمكن أن يغري مس�تويات هرم�ون الغريلني 
بطريقة إيجابية ويقلل من اإلصابة بمرض الس�كري أو 

أمراض التمثيل الغذائي األخرى«.
وأضافت أنها وزمالءها الباحثني الحظوا أيضا فوائد من 
حيث صحة األمعاء وتقليل الدهون يف الكبد، مؤكدة أنها 

تعد رضورية أيضا لتقليل مخاطر األمراض املزمنة.
وأوض�ح التقري�ر، أن�ه يمك�ن التأكد من أن مس�تويات 
الغريل�ني يف الجس�م مناس�بة وع�ى الطري�ق الصحيح 

دون الخض�وع الختبار الهرمون، وذل�ك من خالل رصد 
انتظام الش�عور بالجوع واالمتالء بش�كل جيد، مضيفا 
أن »هرم�ون الغريلني، الذي يطلق علي�ه أيضا »هرمون 
الجوع«، يخر بموعد تناول الطعام ويتم إنتاجه بواسطة 
الخاليا املوجودة يف املعدة والتي ترس�له من خالله إشارة 
إىل الدم�اغ، وعى مدار اليوم، يرتفع الهرمون وينخفض، 
أحياًنا بش�كل كبري، وعادة ما يكون يف أدنى مس�توى له 

بعد تناول الطعام.

كش�فت رشك�ة FAW الصيني�ة ع�ن 
صممته�ا  الت�ي  الجدي�دة  س�يارتها 
لتك�ون واح�دة م�ن أك�ر الس�يارات 

رباعية الدفع وأكثرها فخامة وأناقة.
وتأت�ي س�يارة Hongqi LS7 الجديدة 
بتصميم يوح�ي بالقوة والكالس�يكية 
بنف�س الوقت، إذ تحم�ل بعض مالمح 
س�يارات »رولز رويس« وخصوصا من 
حيث تصميم الواجهة األمامية والشبك 

العري�ض املثب�ت عليها واملط�ي بالكروم 
اللماع.

وحصل�ت هذه املركبة عى هيكل أكر من 
هي�اكل س�يارات Cadillac Escalade  و 
Lincoln Navigator الش�هرية، إذا ج�اء 
هيكله�ا بط�ول 5 أمتار و50 س�نتيمرتا، 
كم�ا جه�ز بمصابي�ح أمامي�ة وخلفية 
تعم�ل  ممي�ز  تصمي�م  ذات  وكش�افات 
بتقني�ات LED، أم�ا القم�رة فأت�ت ب� 3 

صف�وف من املقاعد التي تتس�ع لس�بعة 
ركاب.

وحصل�ت Hongqi LS7 عى حساس�ات 
مس�افات وكام�ريات أمامي�ة وخلفي�ة، 
وأنظمة للحفاظ عى املسار أثناء السفر، 
ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، 
وأح�دث أنظم�ة املولتيميدي�ا والتكيي�ف 
وأنظمة اإلضاءة الداخلية لتوفري رفاهية 

ممتازة للركاب.

الصين تكشف عن أكبر »سيارة« دفع رباعي
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قال االمام الحسين عليه السالم »إّن المؤمن اتّخذ 
ةٌ ينظُر في نعِت  هللا ِعصَمتَه، وقولَه ِمرآته، فَمرَّ
المؤمنين، وتارةً يَنُظُر في وصف المتجبّرين، 

فهو منه في لطائف، ومن نفسه في تعارف )أي 
ومن طهارة نفسه على قدرة وسلطنة(، ومن 

فَِطنَتِه في يقين، وِمن قُدِسه على تمكين«

رة
خي

اال

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

نــــــور
عىل

نــــــور 

مواقيت الصالة
صالة الصبح

صالة الظهر

صالة المغرب

منتصف الليل

04:53

11:46

05:31

11:3

www.almuraqeb-aliraqi.com

almurakebiraqi@gmail.com

زوروا موقعنا عىل شبكة االنرتنت

بريدنا االلكرتوين

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(

07722299319
07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

زوجان ينقالن 
منزلهما على الماء 

تفاديا إلزالته 

قضاء بعض الوقت 
في الفضاء يدمر المخ

أظهر بحث جديد أن قضاء بعض الوقت يف الفضاء يمكن 
أن يسبب دمارا ألدمغة الرواد .

ويطرح البحث أسئلة بشأن املخاطر طويلة األمد للسفر 
للفضاء يف املستقبل.

وتش�ر فحوص الدم التي أخذت من أش�خاص س�افروا 
إىل الفض�اء إىل إصاب�ة طفيف�ة، ولك�ن مس�تمرة للمخ، 
وش�يخوخة أرسع للمخ لدى العودة إىل األرض، بحس�ب 
ما قاله العلماء يف جامعة لودفيج ماكس�يميليان بمدينة 
ميون�خ األملانية، يف دراس�ة نرشت نتائجه�ا مجلة جاما 

نيورولوجي مؤخرا.
وجاء البحث قبل أيام من إعالن أن أيقونة »س�تار تريك« 
ويليام شاتنر أصبح أحدث شخص بني رواد الفضاء غر 

املحرتفني الذين يتزايد عددهم يف السفر للفضاء.
ويف ح�ني أن س�ياحة الفض�اء يف طريقه�ا إىل أن تصبح 
تجارة فخمة لألثرياء، يبدو أن التحذير من احتمال تدمر 
امل�خ يقترص ع�ى اإلقامة لفرتة أط�ول يف الفضاء وليس 
لدقائق قليلة من انعدام الوزن التي تكون يف إطار رحالت 
لرشكات فضاء جديدة مثل بلو أوريجني التي سافر معها 

شاتنر.
ويعتقد الباحثون أن هناك س�ببا واح�دا محتمال لتدمر 
املخ خالل رحالت الفضاء، وهو انعدام الوزن الذي يعرقل 
تدف�ق ال�دم من املخ، وهو م�ا ُيعتقد أنه ي�ؤدي إىل زيادة 

ضغط السائل النخاعي بمرور الوقت.
وأش�ارت الدراس�ات بالفع�ل إىل أن الرح�الت األطول إىل 
الفضاء ال تتس�بب يف تقلص العضالت والعظام فحسب، 
ولك�ن أيضا لها أثر عى مخ رواد الفضاء. ولكن ليس من 
الواض�ح م�ا إذا كانت تل�ك العمليات تس�بب أرضارا من 

عدمه.

تمساح »يلعب« 
الغولف

تداول�ه رواد  أظه�ر مقط�ع فيدي�و 
مواقع التواص�ل االجتماعي، التقاط 
تمس�اح لكرة غ������ول�ف ف���ي 
أحد املالعب بوالي�����ة مسيس�يبي 

األمريكية.
 وحسبما ذكرت صحيفة »دييل ميل« 
الربيطانية، فإن التمساح التقط كرة 
الغولف بأحد املالعب املخصصة لهذه 
الرياض�ة يف مدينة »غل�ف بورت« يف 

مسيسيبي.
وش�وهد التمساح الحقاً وهو يغوص 
يف بركة موج�����ودة يف امللعب وهو 
ال ي�زال يض�ع ك�����رة الغولف بني 

فكيه،.
الذي�ن  الغول�ف،  العب�و  واس�تغرب 
ص�وروا التمس�اح، س�لوك الحي�وان 
الغري�ب، وال�ذي لم يقم ب�أي هجوم 
عى اإلطالق. وعلّق كثرون بأس�لوب 
ساخر، حيث قال أحدهم إن التمساح 
اعتقد كرة الغولف بيضة؛ لذا أمسكها 
بإحكام بني فكيه، بينما أشار آخر إىل 
رضورة التحقق م�ن عدم وجود مثل 
هذه الزواحف يف مالعب الغولف نظراً 

لخطورتها.

كش�فت وزارة كه�����رب�اء إقلي�م كردس�تان، أن قط�ة تس�ببت بقطع 
التي�ار الكهرب����ائي ع�ن إح����دى مستش�����فيات مح������افظة 

السليمانية.
وقال�����ت ال�وزارة يف بي�ان: »تلقينا بالغا من مستش�فى زي�ان الخاصة 
بمصابي ك����ورون�ا ف����ي منطقة ج���وارقورنة بالس�ليم����انية، 
بوج����ود خل�ل تس�بب يف قط����ع التي�����ار الكه�����ربائ�ي ع�ن 

املستشفى«.
وبين�ت أنه »بعدم�ا قامت فرق�ة الصيانة بالبحث عن س�بب قط�ع التيار 
الكهربائ�ي تبي������ن أن قط�ة دخل�����ت إىل إحدى املح�والت وقطعت 
اثن�ني من اجه�زة الفيوز من املح����ول�ة وتس�ب�������بت بقطع التيار 

الكهربائي«.

قطة تتسبب بقطع التيار الكهربائي 
عن مستشفى في السليمانية

تج�رد أردن�ي من امل�ودة والرحمة وق�ام بإح�راق زوجته 
بالزي�ت املغيل.ون�رشت وس�ائل إعالم أردنية قصة س�يدة 
م�ن مدينة الرمثا األردنية أحرقها زوجها بوضع وجهها يف 

الزيت املغيل. 
وروت الس�يدة األردنية إس�الم البالغة من العمر 28 عاما، 
حسب موقع »أخبار األردن« تفاصيل مروّعة عن تعرضها 
للح�رق بالزيت املغيل عى يد زوجه�ا يف منزلها بلواء الرمثا 
يف محافظ�ة إربد، بع�د 15 عاما من الزواج.وقالت إس�الم 
الت�ي ال تعرف حتى اآلن س�بب إحراقها بالزيت، إن زوجها 
س�حبها من ش�عرها أمام أطفالها ال�3 ووضع وجهها يف 
الزي�ت املغيل، وبع�د أن حاولت الفرار س�كب الزيت املغيل 
عى جس�مها.وأضافت إس�الم: “كنت طالع�ة أنا وزوجي 
عند دار أهيل س�هرانني.. ورّوحنا وما كان فيه بيني وبينو 

أي إيش.. صحيت الصبح الس�اعة 7:30 لقيته قاعد بقرش 
بطاطا.. س�ألته إنته جوعان أنا بساويلك أكل.. بس لويش 
هالقد محمي الطاس�ة )املقالة(.وأكدت أن زوجها كان قد 
وض�ع مقالة كبرة عى الغ�از، وعندما غّرتها هي بأخرى 
أصغر لُتعد له اإلفطار أمسكها من شعرها وسحبها ليضع 
وجهه�ا يف الزيت املغيل، لكنها تمكنت م�ن الفرار.وتابعت 
إس�الم أن زوجها سارع لس�كب الزيت املغيل عى جسمها 
وأحرقه�ا، وقالت “أنا حتى اآلن ما بع�رف ليش عمل هيك 
م�ا كان فيه بيننا أي إيش«.من جهتها قالت والدة إس�الم، 
إن ابنته�ا وزوجه�ا تناولوا عنده�ا طعام العش�اء وظلوا 
حتى الس�اعة الثالثة فجرا، ولم يش�عرهم الزوج أن هناك 
أي مش�كلة مع إس�الم، ويف الصباح اتصلت إسالم بوالدها 

وقالت: “يمه إلحقيني أنا احرتقت«.

أردنـي يحـرق زوجتـه بالــزيـت المغـلي

»بيني بالك« أول طابع بريدي مّهد لفجر التواصل االجتماعي 

تمكن�ت فت�اة يف العرشينيات م�ن عمرها من 
إزالة حبة خرز زرقاء اس�تقرت يف داخل أنفها 
مل�دة 20 عاماً، حيث دخل�ت يف أنفها ولم تخرب 

الفتاة أحداً، ونسيت األمر.
فيما تحركت هذه الخرزة الزرقاء إىل تجويفها 
الجيبي، حيث استقرت هناك لسنوات دون أن 
تكتش�فها، لكنه�ا أصيبت بع�دوى يف الجيوب 
األنفي�ة وش�عرت بوج�ود مخ�اط صلب غر 

متحرك يف الجزء العلوي من أنفها.
وأوضحت هانا هاميلتون »23 عاماً« أن قطعة 
املخ�اط الضخم�ة التي لم تس�تطع إخراجها، 
كانت هي الخرزة الزرقاء التي علقت يف أنفها. 
وم�ع محاوالت االس�تخراج املؤلم، تمكنت من 
سحب قطعة بالس�تيكية عمرها عقود. وفقاً 

لصحيفة »دييل ميل« الربيطانية.
بينما أوضحت هان�ا من خالل مقطع الفيديو 
الخاص بها عرب التيك توك، أنها عندما كانت يف 
الثالث�ة من عمرها لم تكن متأكدة إذا ما كانت 

الخرزة علقت بأنفها بالفعل أم كان ذلك مجرد 
مشهد شاهدته يف التلفاز.

وأردفت، أنها عندما كانت صغرة تتذكر وضع 
خرزة داخ�ل أنفها لكنها ال تخ�رج، ولم تخرب 
أح�دا، ع�ى الرغم م�ن أنها لم تعرف الس�بب، 
وظلت الخرزة عالقة ومع مرور السنني نسيت 

أمرها.
فيم�ا حاولت التخلص منها، حيث كانت تنفخ 
أنفها بقوة شديدة، لكنها لم أستطع إخراجها، 

لذلك اشرتت أداة إلزالة شمع األذن بكامرا.
ث�م وضعته�ا يف أنفه�ا ل�رتى م�ا إذا كان�ت 
ستس�اعدها يف العثور عى االنس�داد املس�بب 
لأللم، ومع التصوير بالكامرا، الحظت »هانا« 

القليل من اللون األزرق يف أنفها.
حينها تذكرت الخرزة التي علقت عندما كانت 
يف الثالث�ة م�ن عمره�ا، وع�ى الرغ�م من أن 
األم�ر كان مؤمل�ا جداً لكنها تمكن�ت أخرًا من 

إخراجها.

بعد عشرين عامًا.. استخراج خرزة من أنف فتاة 

مفوضية بالسخارت
 َتحرَِّري !!

كل ال�ذي حدث من تزوي�ر يف انتخابات ترشين، ومصادرة 
حق�وق الناس ورسق�ة أصواته�م، حصل بعل�م وإرشاف 
وبتوجي�ه وتخطيط وتدبر وخبث من ممثلة األمم املتحدة 
جينني هينيس بالسخارت ومن ساعدها من خلف الحدود 
هذه املرأة الش�يطانية الفتنوية لعبت دوراً خبيثاً، وزرعت 
الفتن�ة بني أطياف الش�عب العراقي، كذل�ك زرعت الفتنة 
بني القوى السياس�ية ، وكل همها جر البلد إىل حرب أهلية 

طائفية بني مختلف القوى والفعاليات االجتماعية.
عى مفوضية االنتخابات معالجة جميع املش�اكل والخلل 
الفاض�ح الذي حص�ل، التدليس واملماطل�ة ذلك مرفوض 
ال يص�ب يف مصلح�ة الع�راق ومس�تفز للش�ارع العراقي 
وخصوصاً الجماهر املنتفضة عى التزوير منذ سبعة أيام 

يف مختلف محافظات العراق. 
املوقف يتصاعد وصمت املفوضي�ة يعمق األزمة، يفرتض 
باملفوضي�ة )املس�تغلة( أن تنتف�ض وتحرر نفس�ها من 
اإلحت�الل والهيمنة وتك�ون صاحبة ق�راراً وطنياً وتجعل 
مصلحة املواطن والبلد فوق كل يش وتنصف الجميع، ال أن 
تكون مع طرف عى حس�اب ط�رف آخر ومن أجل إرضاء 

الشيطانة بالسخارت.
التاريخ ال يرحم وبالس�خارت س�تغادر البلد ويبِق العراق 

كل  ي�دون  والتاري�خ  للعراقي�ني، 
صغرة وكبرة، وس�يكون عنوان 
مفوضي�ة الفني وواح�د وعرشين 
يف القائم�ة الس�وداء ب�ل يف قائمة 

العار. 
ي�ا أيه�ا املفوضية، أن الش�يطانة 
التي توجهك�م بعدم  بالس�خارت 
إع�ادة الف�رز والع�د يدوي�اً خوفاً 

ه�ذه  الفضيح�ة،  انكش�اف  م�ن 
الش�يطانة املخابراتي�ة ل�م تكل�ف نفس�ها بالجلوس مع 
القوى السياسية املترضرة من التزوير والرسقة، وتستمع 
لهم، وتقنعهم، لكنها رشيك أسايس يف ما حصل من كارثة 

انتخابية.
لذل�ك هي غر قادرة ع�ى املواجهة والجل�وس مع القوى 
السياس�ية، كما كان�ت تجلس بكل صالف�ة و وقاحة مع 
قوى كانت تدعم اإلرهاب ، وسهلت لهم الدخول إىل العراق 
واملش�اركة يف العملي�ة السياس�ية، لذل�ك ع�ى مفوضية 
االنتخابات أن تتخلص من الخنوع وتنتفض لوحدة العراق 
والعراقي�ني وتعي�د الحقوق املس�لوبة إىل أهله�ا، وترفض 
الق�رارات واالمالئات الخارجية، وأن تضع مصلحة الوطن 
فوق ق�رارات وتوجيهات بالس�خارت ورشكائها، وتحرتم 
لنفس�ها مكانة يف التاري�خ وأن ال تكون يف قائمة املزورين 
واللصوص والعمالء والخونة واملتآمرين عى وحدة العراق 

والعراقيني.
نريدها مفوضية عراقية، وليس�ت بالسخاراتية اماراتية، 
ع�ى املفوضي�ة أن تعي�د النظ�ر بس�لوكها والنه�ج الذي 
تعم�ل علي�ه 10/10 هو يوم وطني للتزوي�ر 10/10 يوم 
رسق�ة أصوات الش�عب، فهل تنتف�ض املفوضية وتصفع 

بالسخارت وتعيد الحقوق إىل أهلها ننتظر ذلك برتقب!؟

أق�دم زوجان من كندا إىل اقتالع منزلهما املوجود 
يف بل�دة ماكيف�رز يف نيوفاوندالند، بع�د أن قرر 

أصحاب األرض هدمه لبناء آخر جديد.
أن الزوج�ان دانيي�ل بيني وك�رك لوفيل، وضعا 
نص�ب أعينهم ع�ى منزل عم�ره 100 عام، رغم 

من أنهما ال يمتلكان األرض املقام عليها.
وبع�د أن علم الزوجان بنية أصحاب األرض هدم 
البي�ت رشعا يف التف�اوض معهم حتى توصال إىل 
اتفاق يفيض برفع املنزل برمته ونقله عرب خليج 

الجزر إىل أرض أخرى.
أن الزوج�ان خطط�ا إىل رف�ع املن�زل وتحميل�ه 
ع�ى ش�احنة، لكنهما ل�م يتمكنا م�ن فعل ذلك 
ألن خط�وط الكهرب�اء املمت�دة يف املنطقة كانت 
س�تعطل عملية النقل.وبعد استعراض عدد من 
الخي�ارات، اس�تقر الرأي عى تعوي�م املنزل عى 
بع�د 800 مرت م�ن محل إقامتهما ع�رب الخليج، 
يف أم�ر لم يألف�ه الكنديون منذ س�تينيات القرن 
املايض، حينما نقل مالك منزله بس�حبه ملس�افة 

24 كيلومرتا.
ع�ن تفاصي�ل النقل، روت ك�رك لوفي�ل: أردت 
أن أرى م�ا إذا كان يمك�ن أن يطف�و املنزل.. لقد 
فعلوا ذلك مرة س�ابقة يف ستينيات القرن املايض 
رغ�م قلة اإلمكانات.. أما اليوم ومع التكنولوجيا 

واملعدات الحديثة، فكرت وقلت: لم ال؟.

 وليد الطايئ

صورة وتعليق : كاريز التأريخية يف هرمزكان.. مدينة رائعة تحت األرض

أفادت دار مزادات سوذبيز أن طابع 
»بين�ي ب�الك«، ال�ذي يع�رف بأول 
إصدار لطاب�ع بريدي بإنجلرتا عام 
1840، م�ن املتوق�ع أن تبلغ قيمة 
بيعه يف مزاد علني بديس�مرب املقبل 
نح�و 6 مالي�ني جنيه إس�رتليني- 
بع�د أن كان�ت تقدر قيمت�ه يف ذلك 
الوق�ت بنحو فلس واح�د- واصفًة 
دار املزادات العريقة الطابع بكونه 
»أه�م قطعة يف تاري�خ هواة جمع 

الطوابع«.
م�ن جهته، أوضح هن�ري هاوس، 
رئي�س قس�م بي�ع الكن�وز يف دار 
س�وذبيز للم�زادات، إنه »بال ش�ك 
أه�م ج�زء يف تاري�خ ه�واة جم�ع 
الطواب�ع«، فهو »غن�ي بالتاريخ« 
ويمثل »فج�ر التواصل االجتماعي 
إذ س�مح للن�اس بالتواص�ل م�ن 

جميع مستويات املجتمع واألعمال 
لتزدهر«.

»بين�ي ب�الك« ه�و طاب�ع بريدي 
يحم�ل ص�ورة ش�خصية للملك�ة 
فيكتوريا، وقد حقق الطابع نجاًح 
هائالً عند طرحه للبيع عام 1840، 
حيث أسهم يف إيجاد ثورة يف مجال 
إرس�ال  للن�اس  ليتي�ح  االتص�ال 
خطابات ب�أوزان ثقيلة ألي وجهة 
يف الب�الد، بس�عر ثابت يبلغ فلس�اً 
واحداً. ليتم بيع أكثر من 68 مليون 

طابع بريد وقتها.
الطابع الذي س�تبيعه دار سوذبيز 
يف ديس�مرب هو طابع أصيل وقد تم 
التصدي�ق عليه من قب�ل الجمعية 
الطواب�ع  جم�ع  له�واة  امللكي�ة 
الطواب�ع  جم�ع  ه�واة  وجمعي�ة 

الربيطانية.


