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حون »بالتصعيد« وتيرة االحتجاج تتفاقم .. المتظاهرون الرافضون للتزوير ُيلوِّ
المراقب العراقي/ أحمد محمد...

على  املنتفلض  الشلعبي  االحتجلاج  دخلل 
رة مرحللة جديلدة  نتائلج االنتخابلات املُلزوَّ
ملن الخطلوات االحتجاجيلة التلي سللكتها 
الجماهلر العراقيلة الغاضبلة، وذللك علر 
تنظيم مسرات سللمية منظمة اىل عدد كبر 
من السلاحات الرئيسلية يف العاصملة بغداد، 
ومنلددة بمفوضية التزويلر وعمليات رسقة 
األصوات التي جرت بالتعاون مع دول إقليمية 

وأجنبية.
ويأتلي هلذا التصعيلد، تزامنلا ملع دخلول 
االعتصامات السللمية التي نظمها العراقيون 
وجماهر الحشلد الشلعبي يف يومها التاسع 

للتنديد بالتزوير الذي رافق العملية االنتخابية 
والذي تسبب برسقة أصوات الكتل السياسية 

الداعمة للحشد الشعبي.
وجلاب املتظاهلرون بالقلرب من السلاحات 
الرئيسلية يف العاصملة، حيث نظملوا تجمعا 
أمام املنطقة الخرضاء من جهة بوابة مجلس 
القضلاء األعلى، وكذلك يف سلاحة الفردوس 

وسط العاصمة بغداد.
وأكد املحتجون، خالل املسر أنهم سيسلكون 
اسلتجابة  علدم  حلال  يف  جديلدة  خطلوات 
الخلاص  ملطلبهلم  االنتخابلات  مفوضيلة 
بإعلادة الفرز والعد اليلدوي وإعادة األصوات 
املرسوقة.وأعلنلت لجنلة االعتصاملات أمام 

بوابلة مجلس القضلاء األعى، منلح املجلس 
فرصلة أخرة للنظلر بمطاللب عملية رسقة 

االصوات وتزوير االنتخابات.
مطالباتنلا  إن  بيلان  يف  اللجنلة،  وقاللت 
وتظاهراتنلا السللمية ضمن حلدود القانون 
وباألدلة املنطقيلة الكافية إلثبات عدم نزاهة 
بل عدم واقعية هذه االنتخابات يف التعبر عن 
إرادة الناخبني.وأضافت لقد وجهنا تظاهراتنا 
اليلوم أملام بوابات مجللس القضلاء االعى 
املوقر إليصلال صوتنا الرافض لهلذه العملية 
االنتخابية شكال والتحايلية مضمونا، مبارشة 
اىل رئيس مجلس القضاء االعى عر التفاوض 

معه بشكل مبارش ومن دون وساطات.

وتابعلت أن رئيس مجلس القضلاء االعى لم 
يخلرج للتفلاوض معنلا والسلماع ألصواتنا 
وأرسلل من ينوب عنه، لذلك قررنا اآلتي أوال/ 
تثبيت صوتنلا الرافض ومطلبنلا امام أنظار 
مجللس القضاء االعلى ثانيا/ علدم قناعتنا 
بما جلاء به منلدوب رئيس مجللس القضاء 
االعلى ثالثا/ إمهلال مجلس القضلاء االعى 
فرصة أخرة لسماع أصواتنا ومطالبنا ونعلن 
انسلحابنا هذا اليلوم وسلنعود يف الغد ولكن 
سلناتي كمعتصملني أملام بوابلات مجللس 
القضلاء االعى لنبقى اىل حلني تلبية مطالبنا 

القانوني.
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االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

حددت وزارة التعليم العلايل والبحث العلمي، أمس األربعاء، 
موعد إعالن نتائج القبول املركزي لطلبة السادس اإلعدادي، 
مبينة أن ترشليح الطلبة للقبول املركلزي يخضع ملعطيات 
عديلدة. وقلال املتحدث باسلم اللوزارة حيدر العبلودي، يف 
ترصيح صحفلي تابعتله »املراقلب العراقلي« إن »الوزارة 
تنتظر تسللم البيانات ملن وزارة الرتبية، بعد انتهاء توقيت 
امتحانات اللدور الثاني، الذي بدأ بتاريلخ 27/ 10 وينتهي 
بتاريخ 11/ 11«، مؤكداً أنه »يف حال اكتمال بيانات الطلبة، 

سيعلن عن نتائج القبول املركزي بشكل رسمي«.
وأضاف، أن »وزارة التعليلم العايل اعتادت عى تنظيم نوافذ 
القبلول يف الجامعات العراقية، وواحدة من أهم هذه النوافذ 
هو القبول املركزي، الذي يوفر مخرجات الدراسة االعدادية 

يف شتى التخصصات، وضمن آليات التنافس«.
وأشلار إىل أن »اآلليات التي وضعت للقبول املركزي شفافة 
وعادلة، وتعتمد رغبة ومعدل الطالب، وترتيب خياراته عى 
وفق ما يرتئيه، وما يطمح اليه، ويكون الرتشليح وفق تلك 
املعطيات بشلكل الكرتوني، وال يوجد تدخل برشي يف ذلك«، 
مبيناً أن »وزارة التعليم وفرت عامال مسلاعدا من قبل دليل 
التقديم واآلليات والخطلوات املطلوب اعتمادها للتقديم إىل 

القبول املركزي«.

التعليم العالي تحدد 
موعد نتائج القبول 

المركزي لطلبة السادس

الصحة توضح
 إمكانية منح لقاح 

كورونا لألطفال
اوضحت وزارة الصحلللللة، أمس األربعاء، إمكانية 

منح لقلللللاح فايلللللروس كورونا اىل األطفال.
وقال املتحدث باسلم الوزارة سليف البدر، يف ترصيح 
صحفلي تابعتله »املراقلب العراقلي« ان »اللوزارة 
وضعلت آلية وكللللارت )وثيقة( لألشلخاص الذين 
ال يمكنهم تلقللللي اللقاح ألسلباب صحية، مرفقة 

بتقارير علمية«.
مبينلاً، أن »حللللللاالت نادرة جلداً ال يمكنها تلقي 
اللقاح، وتكلون مرشوطة بللللللرأي طبيب معالج 
مختلللللللص بعللم املناعلة يقللللللللرر علدم 

امكانيللللللة املريض ملللن تلقلللي اللقاح«.
وأضاف، أن »املالكات الطبية والتمريضية والعناوين 
املختلفة العاملللللة يف املؤسسات الصحية هم اكثر 
عرضة لإلصابة بكلللللورونا نتيجة طبيعة عملهم، 
ممللللا يحتم عى الوزارة املتابعة والتللللأكيد عى 

تلقللللللي الفئات للقاح«.
واشلار، اىل أن »منلح اللقاح لألطفلال، موضوع قيد 
دراسلة اللجلان الفنلللللليلة التخصصيلة بوزارة 
الصحة، وهو قلللللرار علمي بحت سيحسلم خالل 

االيام املقبللللللة واالعالن عنه بشكل رسمي«.

اسلتبعد النائب املسلتقل باسم خشلان، أمس االربعاء، 
قلدرة الكتللة الصدريلة على كسلب الحلفاء وتشلكيل 
املقبلة.وقلال خشلان يف ترصيلح صحفلي  الحكوملة 
تابعته »املراقلب العراقي« ان “الكتللة الصدرية محددة 
بعلدد مقاعلد تصلل اىل 80 مقعدا وهي غر قلادرة عى 
تشلكيل الحكومة “الفتا اىل انه “من املستبعد ان يفرض 

أحلد األطراف ارادته عى االخرين”.وأضاف ان” تشلكيل 
الحكومة سليكون من طرفلني وليس طرفلا واحدا بما 
فيهلم الكتللة الصدرية وملن املمكن بعد اعلالن النتائج 
النهائيلة ان يقل علدد مقاعدهم”.وأشلار اىل ان »الكتلة 
الصدريلة غلر قلادرة على إضافلة حلفلاء لهلا وهذا 

سيجعلها محصورة يف نفسها فقط وبعدد مقاعدها«.

نائب يستبعد قدرة الكتلة الصدرية 
على تشكيل الحكومة

يف هذا العدد
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كمين الطيونة يكشف النفاق 
... سقوط 7 أكاذيب

ما أسباب اهتمام الكيان الصهيوني 
باالنقالب العسكري في السودان؟

5
دورتموند يفقد خدمات هاالند 

حتى نهاية العام
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
سلنوات طوال من الرسقات وتهريب سلعات اإلنرتنت ورداءة 
الخدملة وارتفلاع األسلعار، وعقود فاسلدة تتحلدى القضاء 
وبدعم من بعض األحزاب لوزرائها الذين تم اسلتيزارهم خالل 
الفرتات املاضية، كل ذلك تم من خالل تواطؤ مافيات الفسلاد 
يف وزارة االتصلاالت وهيلأة اإلعلالم واالتصلاالت والتي كلفت 
الدوللة  30 مليون دوالر شلهريا ، رغم ترصيحات املسلؤولني 
بأنهلم قضلوا عى تهريلب سلعات اإلنرتنلت ، إال أن الحقيقة 
هلي أن هناك اتفاقلات تحت الطاولة ترص عى عدم املسلاس 

بحقلوق اللرشكات الحالية التلي تعد نموذجا سليئا يف تقديم 
خدمات جيدة مقارنة مع دول الجوار والضحية املواطن .

الفسلاد الكبر يف وزارة االتصلاالت ومفاصلها، بلات واضحاً 
حيلث تعطلي اللرشكات املتعاقدة ملع الوزارة )كومشلنات( 
وأملواال طائلة من أجلل اإلبقاء عى خدماتها وعدم املسلاءلة 
على رداءة الخدملة، وهذا السلبب الحقيقي السلتمرار تردي 
الخدملات التي تقدمهلا الوزارة، كملا أن املافيات املسليطرة 
عى مفاصل عملل الوزارة متجذرة، وال يمكلن القضاء عليها 
, السليما أن الوزير نفسله متهم أيضا بملفات فساد ما زالت 

تخضع للمزايدات ما بني الكتل السياسية.

اعلرتاف وزارة االتصاالت بوجود ضغوطات تمنع اسلتمرارية 
ملرشوع الصدملة ,يوضلح حجلم الفسلاد وتالعلب النخب 
السياسلية عر رشكاتها بمقدرات الدولة , بل هم يقفون مع 
مافيلات االتصلاالت وراء معانلاة العراقيني بارتفلاع تكاليف 

اإلنرتنت ورداءته دون إيجاد الحلول املناسبة.
وأعلنلت وزارة االتصلاالت، تطلورات جديلدة علن عمليلات 
»الصدملة« الخلللللاصلة املطالبلة بإيقاف تهريب سلعات 

اإلنرتنللت التلللللي انطلقت منذ العام املايض.
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عمليات »الصدمة« تتالشى واإلنترنت في العراق »يتباطأ«

أكد النائب السابق بيستون فائق، أمس األربعاء، أن الحزبني 
الحاكملني يف اإلقليم يسلعيان خللف مصالحهما الخاصة.

وقال فائق يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« ان 
»الخارطة السياسلية يف كردستان لن تختلف عن الخارطة 
السياسلية لألحلزاب والقلوى السياسلية التقليديلة ملن 
املكونني السلني والشليعي وذلك لظهور حركات سياسية 

جديدة اسلتقطبت الجماهر الكردية نتيجلة فقدان الثقة 
بالحزبني الرئيسيني الوطني والديمقراطي«.

وأضلاف ان »انخفلاض نسلبة املصوتلني وعلزوف كبلر 
ملواطنلي اإلقليم عن االنتخابات وكلرس ارقام الديمقراطي 
والوطني للمقاعد النيابية يشلر بوضح إىل تغير الخارطة 
السياسلية خاصة أن حركلة الجيل الجديد أعلنت رسلميا 

أنهلا ذاهبلة للمعارضة وال تشلرتك باي مفاوضلات التي 
ستجرى مع القوى السياسية يف بغداد«.

ولفت اىل أن » األحزاب اإلسلالمية واملستقلني تنحى منحى 
الجيل الجديد ولن يدخلوا يف تحالف واحد كما يف السلابق«، 
مبينلا أن »الحزبلني الرئيسليني همهما الوحيلد والرئييس 

تحقيق املصلحة الحزبية ال مصلحة الشعب الكردي«.

نائب كردي سابق: الحزبان الحاكمان يسعيان خلف مصالحهما الخاصة 

العراق ينزف من خاصرته الشرقية على وقع مؤامرة التزوير و»نهر الدم«
كتائب حزب اهلل تكشف المستور

املراقب العراقي/ املحرر السليايس…
أجمعت قوى سياسلية من مشلارب 
مختلفة، عى ارتباط املجزرة البشعة 
»داعلش«  تنظيلم  ارتكبهلا  التلي 
اإلرهابي يف قضاء املقدادية الواقع يف 
محافظة ديلاىل، بل«مؤامرة التزوير« 
التي شلهدتها االنتخابلات الرملانية 

األخرة.
وُفِجلَع الرأي العلام العراقي بهجوم 
شلنه »داعش« على قريتلي الهوازة 
املقداديلة،  قضلاء  رشق  والرشلاد 
وخلّف العديد من الشهداء والجرحى 
بينهم نسلاء وأطفلال، فيما وصلت 
القلوات األمنيلة إىل ملكان الحادث، 
للرشوع بإجراءات التفتيش وتطويق 

القرى الزراعية والبحث عن الجناة. 
ووصلل وفد أمني رفيلع إىل املقدادية 
قادماً ملن بغداد، للتحقيق يف مجزرة 
الرشاد املؤملة وبيان طبيعة مجريات 
ملا حصل باعتباره خرقاً أمنياً كبراً، 
يف  األمنيلة  األجهلزة  دخللت  فيملا 
حالة اسلتنفار قصوى ضمن قاطع 
املقداديلة وريفها خاصلة يف محيط 
الرشاد والقرى القريبة منها لتفادي 

التداعيات األمنية.
ويعزو خراء يف الشأن األمني أسباب 
عودة نشلاط داعش يف دياىل وصالح 
الدين ومدن أخرى، إىل رهان الواليات 
املتحلدة على زعزعلة االسلتقرار يف 
العراق، لضملان بقائهلا، فضالً عن 
التغطية على ملف تزوير االنتخابات 

وحرف بوصلة الرأي العام.

ويف هلذا السلياق أصلدرت املقاومة 
اإلسلالمية كتائلب حلزب اللله بياناً 
العراقلي« نسلخة  »املراقلب  تلقلت 
منله، جلاء فيله: »يوملا بعلد يلوم 
تثبت داعلش القلذرة صنيعة املحور 
الصهيوأمريكلي السلعودي أنها أداة 
لنفلث السلموم الطائفيلة برعايلة 
أطراف سياسلية وحواضلن داخلية، 
وهو ما يوجلب الرد عى مصدر النار 

ال عى أطرافه«.
»توقيلت  أن  الكتائلب  بيلان  وذكلر 
بحلق  البشلعة  املقداديلة  جريملة 
أهلنلا من أبناء تميلم يؤكد ارتباطها 
رسلالة  فهلي  التزويلر،  بمؤاملرة 
إلخضاع القوى الرافضة لرسقة إرادة 
الشلعب وصوتله، وهلذا ملا يدعونا 
لوقفة شلجاعة لقطلع رأس األفعى 
ومن يغلذي تحركاتها إلثلارة الفتنة 
بني أبناء الشعب الواحد، الفتنة التي 
اكتلوى بنارهلا أخوتنلا السلنة قبل 

الشيعة«.
وأضلاف أن »تعزيلز الجهلد األمنلي 
قبلل  ملن  وباألخلص  والعسلكري 
يف  قدرتهلا  أثبتلت  التلي  القلوات 
مواجهة عصابات داعش وسلحقها 
ضملان لعلدم تكلرار املأسلاة، فلال 
يمكن السلكوت عى نزيف الدم الذي 
يتعرض له شلعبنا واالكتفاء باإلدانة 
دون فعلل يقطلع دابلر الفتنة ومن 

يقف خلفها«.
طاللب  املقداديلة،  تداعيلات  وبعلد 
مجلس شيوخ عشائر جنوب املوصل 

الحكوملة االتحادية، بتسلليم املهام 
األمنية يف مناطقهم إىل قوات الحشد 
الشعبي، لضمان عدم تكرار الخروق 
فيها واستغالل الضعف االستخباري.
املحللل  يقلول  ذللك  على  وتعليقلاً 
السيايس حيدر الرزنجي لل«املراقب 

العراقلي«، إن »العراقيلني اعتادوا أن 
كل مرحللة يمر بها العراق بانسلداد 
سليايس أو الخلروج ملن انتخابات، 
ترافقها مجموعة من الحوادث، لكن 
هلذه امللرة كانلت مختلفلة تماماً«، 
مشلراً إىل أن »هجلوم داعلش على 

املقدادية وقع بعد ترصيحات للسفر 
األمركلي بوجلوب تشلكيل حكومة 
أغلبية، فضالً عن ترصيحات سابقة 
للسلفر الريطاني أمللح خاللها بأن 

العراق قد يشهد أنهرا من الدماء«.
ويضيلف الرزنجلي أن »ذلك يعطي 

يف  البللد  إلدخلال  واضحلة  صلورة 
الداخلي  الخلالف  الفلوىض وجعلل 
يسلتعر بني أبناء الوطلن، هو إكمال 
ملسلسلل إقصلاء الحشلد الشلعبي 
الذي بلدأ بإقصاء القوى السياسلية 
الداعملة لله:«، محلذراً ملن »بلدء 

مرحلة جديدة إلظهار الحشلد عاجزاً 
عن حماية املناطق املاسك لها«.

ويرى الرزنجي أن »سياسلة اإللهاء 
و املشاغلة مسلتمرة من قبل اإلدارة 
املللف  ملع  التعاملل  يف  األمركلي 
أن »املحافظلة  إىل  العراقلي«، الفتلاً 
شهدت الحقاً هجوماً آخر وهو داللة 
واضحلة بأن قوى اللرش أعدت العدة 

لتنفيذ مخططها ضد الحشد«.
ويتزامن ذلك مع تصاعد حدة الغضب 
االعتصاملات  واسلتمرار  الشلعبي، 
االنتخابلات  لتزويلر  الرافضلة 
الرملانية، و«رسقة« أصوات الناخبني 

العراقيني.
وُيمّثل العراق بيئة خصبة للعديد من 
الجرائلم التي تتشلابك فيها الخيوط 
وتتداخلل األجندات، وهو جرى خالل 
التي  الرملانية األخلرة،  االنتخابلات 

تحوم حولها شلبهات عديدة.
وبينملا يتصاعد الغليان الشلعبي يف 
بلالد ما بلني النهريلن احتجاجاً عى 
رة«، اختارت  نتائج االنتخابات »املُزوَّ
الواليلات املتحلدة توقيتلاً حساسلاً 
لتكشلف عن خبايا مخططها »املعد 
مسلبقاً«، حسلبما يلرى مراقبلون 

للشأن السيايس.
ويف ترصيلح أدىل بله يلوم الثالثلاء، 
أملاط السلفر األمريكي للدى بغداد 
ماثيو تولر، اللثام عن حجم »املؤامرة 
األمركية« يف املللف االنتخابي، حيث 
علّر تولر عن رغبة بلالده اإلرساع يف 
تشلكيل الحكومة الجديلدة »وفق ما 

تمخضلت عنها نتائلج االنتخابات«، 
التي يرفضها معظم الشعب العراقي.

وقال تولر خالل جلسلة حوارية عى 
هامش مؤتمر الرشق األوسط املنعقد 
يف أربيل، إن »تشكيل الحكومة عملية 
مهملة وينبغلي األرساع بذلك، ووفق 
ملا تمخضلت عنله االنتخابلات من 

نتائج«.
وزعلم السلفر األمركلي أن »هلذه 
االنتخابات كانت ناجحة من الناحية 
الفنيلة والتحضر لها«، واصفا إياها 
بأنها »أهدأ وأفضلل عملية انتخابية 

جرت يف العراق«، عى حد تعبره.
حجلم  توللر  ترصيحلات  وتعكلس 
االنتخابلات،  يف  األمركلي  التدخلل 
فئلة  بإقصلاء  واشلنطن  ورغبلة 
سياسلية طامللا كانت نداً قويلاً لهذا 
التدخل. ويعود ذلك بحسب مراقبني، 
إىل مساعي اإلدارة األمركية الجديدة 
بتجريد الحشد الشعبي من حاضنته 

السياسية يف الرملان.
وتتغلاىض مفوضيلة االنتخابات عن 
الصلوت الهلادر اللذي يصلدح منلذ 
تسلعة أيلام متتاليلة، على أعتلاب 
بل«تزوير«  املنطقة الخرضاء، تنديداً 
االنتخابات الرملانيلة التي أُجريت يف 
العارش من ترشين األول الحايل، حيث 
يطالب املعتصمون هناك بإعادة العد 
والفلرز وإجرائله بطريقلة يدويلة، 
لضملان نزاهلة العملية التلي تحوم 
الشلارع  أّرقلت  حولهلا »شلبهات« 

العراقي.

اكلدت حركة حقوق، أمس األربعاء، ان واشلنطن تمارس 
ضغوطلاً عى مفوضيلة االنتخابات.وقال عضلو الحركة 
بيلادر املوسلوي يف ترصيلح صحفلي تابعتله »املراقلب 
العراقي«، ان »الواليات املتحدة االمريكية تمارس ضغطها 
املسلتمر على مفوضية االنتخابلات من اجل علدم تغير 
النتائلج األوليلة لالنتخابلات الرملانية واملصادقلة عليها 
بلأرسع وقت لتشلكيل حكومة مدعومة من واشلنطن«.
وأشلارت اىل ان »مباركلة الواليلات املتحلدة االمريكيلة 
وتلويحها بعقوبات اسلتفزاز تدخل سافر بعمل مفوضية 
االنتخابات وعملها االنتخابي«.ولفتت اىل ان »هناك رفضا 
شلعبيا واسعا لترصيحات السفر األمريكي حول اشادته 
بالعمليلة االنتخابيلة األخلرة ومباركة واشلنطن لنتائج 

االنتخابات األولية«.

حركة حقوق: واشنطن تمارس 
ضغوطًا على مفوضية االنتخابات
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املراقب العراقي/ أحمد محمد...
دخ�ل االحتجاج الش�عبي املنتفض عىل 
رة مرحلة جديدة  نتائج االنتخابات املُزوَّ
من الخطوات االحتجاجية التي سلكتها 
الجماه�ر العراقي�ة الغاضب�ة، وذل�ك 
ع�ر تنظيم مس�رات س�لمية منظمة 
اىل ع�دد كبر من الس�احات الرئيس�ية 
يف العاصم�ة بغداد، ومن�ددة بمفوضية 
األص�وات  رسق�ة  وعملي�ات  التزوي�ر 
التي ج�رت بالتعاون م�ع دول إقليمية 

وأجنبية.
ويأت�ي هذا التصعي�د، تزامنا مع دخول 
الت�ي نظمه�ا  الس�لمية  االعتصام�ات 
العراقي�ون وجماهر الحش�د الش�عبي 
يف يومها التاس�ع للتنديد بالتزوير الذي 
راف�ق العملية االنتخابية والذي تس�بب 
برسقة أصوات الكتل السياسية الداعمة 

للحشد الشعبي.
م�ن  بالق�رب  املتظاه�رون  وج�اب 
الساحات الرئيس�ية يف العاصمة، حيث 
نظم�وا تجمعا أمام املنطق�ة الخرضاء 
من جهة بوابة مجل�س القضاء األعىل، 
وس�ط  الف�ردوس  س�احة  يف  وكذل�ك 

العاصمة بغداد.
وأك�د املحتج�ون، خ�ال املس�ر أنه�م 
سيسلكون خطوات جديدة يف حال عدم 
استجابة مفوضية االنتخابات ملطلبهم 
الخ�اص بإع�ادة الف�رز والع�د اليدوي 

وإعادة األصوات املرسوقة.
وأعلن�ت لجنة االعتصام�ات أمام بوابة 

مجل�س القض�اء األعىل، من�ح املجلس 
فرصة أخ�رة للنظ�ر بمطال�ب عملية 

رسقة االصوات وتزوير االنتخابات.
وقال�ت اللجن�ة، يف بي�ان إن مطالباتنا 
ح�دود  ضم�ن  الس�لمية  وتظاهراتن�ا 
القان�ون وباألدل�ة املنطقي�ة الكافي�ة 
إلثبات ع�دم نزاهة بل عدم واقعية هذه 
االنتخابات يف التعبر عن إرادة الناخبني.
وأضافت لق�د وجهن�ا تظاهراتنا اليوم 
أم�ام بواب�ات مجل�س القض�اء االعىل 
املوق�ر إليص�ال صوتن�ا الراف�ض لهذه 
العملي�ة االنتخابي�ة ش�كا والتحايلية 
مضمون�ا، مب�ارشة اىل رئي�س مجلس 
القض�اء االع�ىل ع�ر التف�اوض مع�ه 

بشكل مبارش ومن دون وساطات.
وتابعت أن رئيس مجلس القضاء االعىل 
ل�م يخ�رج للتف�اوض معنا والس�ماع 
ألصواتن�ا وأرس�ل من ين�وب عنه، لذلك 
قررنا اآلتي أوال/ تثبيت صوتنا الرافض 
ومطلبن�ا ام�ام أنظار مجل�س القضاء 
االع�ىل ثانيا/ عدم قناعتن�ا بما جاء به 
من�دوب رئي�س مجلس القض�اء االعىل 
ثالث�ا/ إمه�ال مجل�س القض�اء االعىل 
فرصة أخرة لس�ماع أصواتنا ومطالبنا 
ونعلن انس�حابنا هذا اليوم وس�نعود يف 
الغ�د ولكن س�ناتي كمعتصم�ني أمام 
بوابات مجلس القضاء االعىل لنبقى اىل 

حني تلبية مطالبنا القانوني.
وللحدي�ث ح�ول ه�ذا املوض�وع، أك�د 
املحلل الس�يايس عب�اس الجب�وري أن 

»عملي�ة إع�ادة الف�رز والع�د اليدوي، 
هي بيد مفوضية االنتخاب�ات، وبالتايل 
هي املس�ؤولة عن جمي�ع ردود األفعال 
الجماهرية ويف الوقت ذاته فهي بيدها 
إحق�اق الحق عر إع�ادة األصوات التي 

رسقت من الكتل السياسية«.
وقال الجب�وري، يف ترصيح ل� »املراقب 
القائم�ة  »االعتصام�ات  إن  العراق�ي« 
واملس�رات  االنتخاب�ات  نتائ�ج  ع�ىل 
الشعبية التي أعقبتها هي أمر مرشوع 
ك�ون املحتج�ني يطالبون ع�ن حقوق 
مرشوعة اُخذت منه�م وال بد من إعادة 
الع�د والف�رز واليدوي الش�امل لجميع 
محط�ات االق�راع وذلك لحس�م الجدل 
وإبع�اد  االنتخابي�ة  العملي�ة  بش�أن 

الشكوك والشبهات عنها«.
وأض�اف، أن »املفوضي�ة أم�ام فرص�ة 
تأريخي�ة للقي�ام بالعد والف�رز اليدوي 

بعد قرار من املحكمة االتحادية«.
ولف�ت اىل أن »االحتجاجات الحالية هي 
صحيح�ة ضم�ن القانون ولن تتس�بب 
بالتصعيد السلبي الذي من شأنه إلحاق 
الخ�راب والدم�ار يف املمتل�كات العامة 

والخاصة«.
وتاب�ع، أن »م�ن يراه�ن ع�ىل أن ه�ذه 
االحتجاج�ات واالعتصام�ات س�تلحق 
ال�رضر باملواطن�ني فهو خ�ارس، كون 
املحتجني مرتبطني بمرجعيات سياسية 
عليا ترفض املساس باملمتلكات العامة 

والخاصة«.

تغريدة

الكاتب واإلعالمي هادي جلو مرعي

إح���ذروا ق���د يك���ون الهدف 
التالي بغداد

الب���د م���ن تفعي���ل الجه���د 
وتعزي���ز  االس���تخ��������باري 
القطعات، أتذكر وقبل أشهر 
أن أحد الضباط المس���ؤولين 
عن أحد قواطع ديالى اشتكى 
من قل���ة التجهيز والجاهزية 

والمعدات واألسلحة هناك.
آخر برميل نفط في العراق، 

وآخر قنبلة في ديالى.

التصعيد السلمي يدخل حيز التنفيذ
المنتفضــون ضــد »مفـوضية التـزوير« ينظمــون مسيـرات 

في بغداد والمحافظات للمطالبة بالعد والفرز اليدوي

املراقب العراقي/ بغداد...
الربيع�ي،  حمي�د  املس�تقل،  الس�يايس  أك�د 
ام�س االربع�اء، أن املفوضية العليا املس�تقلة 
لانتخابات، تحاول تهدئة الش�ارع وتس�ويف 
موض�وع النتائج م�ن خال البيان�ات اليومية 

التي تصدرها.

وق�ال الربيع�ي، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن�ه »كان يفرض التأك�د من قدرة 
املفوضية عىل إدارة العملية االنتخابية، ال سيما 
أن املفوضية هي التي وضعت نفس�ها بموضع 
»مش�كلتنا  ان  اىل  مش�را  واالته�ام«،  الش�ك 
تكمن بآلي�ات املفوضية التي اعت��مدتها بيوم 

االقراع«.
وأض�اف أن »هناك تناقضا يف بيانات املفوضية 
وهذا يضعها بموضع الشك«، مطالبا »القضاء 
العراق�ي بعدم املصادقة ع�ىل نتائج اعادة العد 
والفرز الي�دوي، ألن هناك تدخات أمنية كبرة 

حدثت داخل األمن السيراني«.

سياسي مستقل: المفوضية تحاول تسويف قضية النتائج

التعليم تمدد التقديم على استمارة القبول المركزي

املراقب العراقي/ بغداد...
ق�ررت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلمي، 
أمس االربعاء، عن تمديد التقديم عىل اس�تمارة 
القب�ول املركزي.وقالت ال�وزارة، يف بيان تلقت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه إنه »تقرر تمديد 
السقف الزمني للتقديم اإللكروني اىل استمارة 
القب�ول املركزي فضا عن القبول املبارش وقناة 
النخبة حت�ى العرشين من ترشين الثاني املقبل 

.»20/11/2021
واضافت انها »قررت ش�مول الطلبة من مواليد 
1996 من أصحاب املعدل الذي ال يقل عن )90( 
بالتقدي�م اىل القبول املرك�زي«، مجددة دعوتها 
ل� »الطلبة اىل االس�تعانة بدليل الطالب لاطاع 
ع�ىل رشوط القبول وضوابط التقديم عر بوابة 
www.dirasat-( الدراسات والتخطيط واملتابعة

.»)gate.org

القضاء يطلق 
البوابة اإللكترونية
 في محاكم بغداد

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن مجلس القضاء األع�ىل، أمس األربعاء، أطاق 
بواب�ة القضاء العراقي االلكرونية يف محاكم بغداد 
والتي تش�مل كافة الخدم�ات التي يقدمها املجلس 

للمواطنني واملحامني والباحثني.
وق�ال بي�ان، ملجل�س القض�اء، تلق�ت »املراق�ب 
العراقي«نس�خة من�ه إن »مجل�س القض�اء أطلق 
بواب�ة القضاء العراقي االلكرونية يف محاكم بغداد 
للمرحل�ة األوىل، التي تش�مل كاف�ة الخدمات التي 
يقدمه�ا املجل�س للمواطنني واملحام�ني والباحثني 

وباللغتني العربية واإلنكليزية«.
وأض�اف أن »الوص�ول اىل البواب�ة يتم ع�ر كتابة 
 )Google( يف محرك البحث )بوابة القضاء العراقي(
او عر موقع مجلس القضاء األعىل/ بوابة القضاء 
االلكرونية«.وأش�ار إىل أن »الخدمات التي تقدمها 
البوابة ه�ي اس�تمارة الخدم�ة االلكرونية لطلب 
عق�د ال�زواج واس�تمارة الكرونية  لطلب قس�ام 
رشعي واستمارة الكرونية لطلب الحجج الرشعية 
بأنواعه�ا والبح�ث ع�ن ق�رار تميي�زي+ طباع�ة 
ص�ورة الق�رار و خدمة تطبي�ق متابع�ة القضايا 
ع�ىل منصت�ي ك�وكل ب�ي واألب س�تور والبح�ث 
ع�ن القوان�ني والترشيع�ات العراقي�ة ع�ر قاعدة 
الترشيعات العراقية وخدمة دليل املحامني وخدمة 
الخارط�ة القضائي�ة واحصائي�ات عق�ود ال�زواج 
والقس�امات والحج�ج األخرى تمك�ن الباحث من 
الوصول الرسيع اىل البيانات الدقيقة ونظام املجيب 
الذكي لاس�تجابة عىل جميع االستفسارات وكذلك 

تبويب اتصل بنا«.

البيت السني بصدد عقد اتفاق سياسي 
ينهي حظوظ الحلبوسي بوالية ثانية

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف مصدر سيايس من داخل 
البيت السني، امس األربعاء، عن 
مباحثات متواصلة بني تحالفي 
الرملان  تق�دم بزعام�ة رئي�س 
املنح�ل محمد الحلب�ويس وعزم 
بزعامة خميس الخنجر للوصول 
اىل اتفاق نهائي واالعان رسميا 
عن تش�كيل كتلة سنية موحدة 
داخل قب�ة الرملان واالتفاق عىل 
تسمية مرش�ح لرئاسة الرملان 
املصدر،  التحالفني.وقال  بتوافق 
إن »اعان الكتلة السنية املوحدة 
ب�ني )ع�زم وتقدم( قد يكش�ف 
اليوم�ني  خ�ال  رس�ميا  عن�ه 
القادمني ليتس�نى له�ا )الكتلة 
الدخ�ول يف تفاهمات  الس�نية( 
سياس�ية م�ع بقي�ة األط�راف 
النهائي�ة  النتائ�ج  إع�ان  بع�د 
لانتخابات«.وأش�ار املصدر، اىل 
أن »االجتماع�ات مس�تمرة بني 
الجانبني لاتف�اق عىل الرنامج 
الداخ�ي للكتلة الجدي�دة فضا 
عن تفاهم�ات لتوحيد الخطاب 
اىل جان�ب تح���دي�د االس�ماء 

املرشحة لش�غل منصب رئاسة 
الرملان«.

وب�ني أن »كا التحالف�ني لدي�ه 
مطام�ح باملنص�ب لك�ن تبقى 
حظ�وظ )تقدم ( أكث�ر باعتبار 
وزنه�ا النياب�ي اكثر م�ن حيث 
نذه�ب  وق�د  النيابي�ة  املقاع�د 
مرش�حها«.واضاف  باتج�اه 
املص�در ان »كل التفاهمات التي 
أفضت له�ا اجتماعات األطراف 
الفائ�زة باالنتخاب�ات ال يمك�ن 
الب�ت به�ا قب�ل إع�ان النتائج 
النهائي�ة واملصادق�ة عليها كما 
أنها غ�ر ملزم�ة للجميع لحني 
وض�وح املش�هد«.وبني املصدر؛ 
أن »هن�اك أكث�ر م�ن س�يناريو 
مطروح ع�ىل طاولة التفاهمات 
بني التحالفني من بينها تس�مية 
او )محم�ود  العبي�دي(  )خال�د 
للرمل�ان  رئيس�ا  املش�هداني( 
مقاب�ل تن�ازل عزم ع�ن جميع 
مكاس�بها أو ال�وزارات التي قد 
تحص�ل عليه�ا وف�ق التقس�يم 
الثق�ل  باعتم����اد  الحكوم�ي 

النيابي«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت قي�ادة عملي�ات البرصة، أم�س األربعاء، عن 
انط�اق الصفح�ة الرابعة للتفتيش بمناطق ش�مال 

وغرب املحافظة.
وقال�ت القيادة، يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« إن 
»الصفحة الرابعة لعمليات التفتيش بمناطق ش�مال 
وغرب الب�رصة انطلقت الي�وم بمش�اركة اللواء 36 
اآليل ول�واء مغاوي�ر قيادة العملي�ات وافواج طوارئ 
رشطة املحافظة«، مبينة ان »القوات األمنية تمكنت 

خ�ال العمليات من إلق�اء القبض عىل مجموعة من 
املطلوبني للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة أحدهم 
وفق املادة 406 من قان�ون العقوبات الجنائي وآخر 

تجارة املخدرات وحيازة األسلحة«.
واضاف�ت ان »الق�وات تمكن�ت ايضا م�ن مصادرة 
أس�لحة خفيف�ة وأخرى متوس�طة ضم�ن قاطعي 
ش�مال وغرب محافظة البرصة باإلضافة إىل كميات 
كبرة من االعتدة ومخازن العتاد الخفيف واملتوسط 

وقطع ساح متفرقة ».

عمليات البصرة تطلق الصفحة الرابعة للتفتيش ين
ألم

ط ا
شري

ال

الحشد الشعيب ُيجري جولة 
ميدانية ضمن قواطع نينوى

املراقب العراقي/ بغداد...
أجرى الحش�د الش�عبي، أمس االربعاء، 
جول�ة ميداني�ة دوري�ة ضم�ن قواطع 
املس�ؤولية يف مناط�ق جن�وب وغ�رب 

نينوى.
وق�ال بي�ان مقتض�ب لهي�أة الحش�د 
العراقي«  »املراق�����ب  الشعبي تلقت 
نس�خة من�ه ان »الج�����ول�ة تهدف 

إىل تقيي�م التهدي�دات اإلرهابية املحتلة 
األمني�ة  الجهوزي�ة  ع�ىل  والوق�وف 
للمحافظ�����ة ع�ىل مس�توى األم�ن 
ب�ه  تتمت�ع  ال������ذي  واالس�تقرار 
املناط�ق واملنش�آت الحيوي�ة وخطوط 
نقل الطاق�����ة بجهود وتفاني كافة 
األمني�ة  قوات����ن�ا  صن��������وف 

البطلة«.

كيف ُنجهض مخطط 
تفكيك الدولة؟!

ع�ىل الرغم من العم�ل الحثيث، الذي تحالفت ع�ىل إنجازه قوى 
داخلية وخارجية، من أجل تفكيك القوى السياس�ية التقليدية، 
وخصوص�ا القوى اإلس�امية العريقة، أو تل�ك املرتبطة بمحور 
املقاومة، وهذا ما اتضح م�ن ورطة االنتخابات املبكرة األخرة، 
ونتائجها املثرة للجدل، إال أنه اتضح وبما ال يقبل مناقش�ة، أن 
العمل السيايس الحزبي، يمثل العمود الفقري للديمقراطية، وأن 
محاولة تش�ظية املجتمع من أجل الهيمنة عىل القرار السيايس 

العراقي من قبل املحتل األمريكي باءت بالفشل.
هكذا فإن وجود ونشاط القوى السياسية والحزبية، أمر حتمي 

والب�د من�ه، ألن�ه رضورة ألي نظ�ام ديمقراط�ي.. 
إن للقوى السياسية ومن أي مرشب كانت، سواء كانت إسامية 
أو مدنية، أو أي تس�مية أخرى، دورها يف تعبئة الش�عب وإعداد 
الرام�ج، والتأهي�ل للحكم وتقدي�م األكفاء واملدرب�ني ومراقبة 
النظ�ام. إن مس�احة نش�اط الق�وى السياس�ية كاف�ة؛ ه�ي 
املجال�س الترشيعية واملواق�ع الرضورية، لضمان حس�ن عمل 
املس�ؤولني، يف مراتب الس�لطة العلي�ا، وبما تقت�ي الرضورة 
والحاج�ة واملمارس�ات العملية كم�ا يف بقية البل�دان.. أما دون 
املواق�ع التمثيلية فيمنع فرض الحزبيني من األعىل، إذ يعتر ذلك 
انتهاكا لحق املواطنني.املنتس�ب واملس�تقل يجب أن تكون لهما 
نفس الف�رص يف الوظيف�ة، ومعيارهم�ا األول واألخر الكفاءة 
واالعتبارات املهنية.  لذلك يتعني الفصل بني الس�يايس واإلداري، 
ويج�ب أن ُيمن�ع رئي�س ال�وزراء أو ال�وزراء أو املس�ؤولون؛ يف 
الرئاس�ات والحكوم�ات املحلية، م�ن زرع أنصاره�م يف املواقع 

الرئيسية للدولة، واالمر نفسه بالنسبة للسلطات االخرى. 
العراق يش�هد ف�وىض قانونية وترشيعية، تس�ببت بعرقلة بناء 
دول�ة حضارية تخدم الش�عب، ولكي 
نبني دولة مؤسس�ات، يجب مراجعة 
والقوان�ني  الترشيع�ات  وتكيي�ف 
الس�ابقة؛ بما يتوافق مع الدس�تور، 
طال�ب  الت�ي  القوان�ني  واس�تكمال 
بها الدس�تور.ويف أولوي�ة ذلك؛ يجب 
وب�ا إبطاء؛ إنج�از قوانني الس�لطة 
القضائية واملحكمة االتحادية، وجعل 
القضاء س�لطة مس�تقلة ال سلطان 
عليه�ا س�وى القان�ون.. وع�دم تدخ�ل 

الس�لطات املختلفة أو القوى السياس�ية بعمل القضاء.
إن إقلي�م كردس�تان ج�زء »أصيل« م�ن العراق، ول�م يكن يوما 
م�ا منفص�ا عن الع�راق حت�ى يف ظل النظ�ام البعث�ي املجرم، 
والفيدرالي�ة ال تعن�ي أنه »ف�د« يشء انضم طواعي�ة إىل العراق، 
ب�ل تعني أن ابن�ا عراقيا امتل�ك رشوط إدارة ش�ؤونه الخاصة، 
فاستحق بيتا خاصا به، وما دام كذلك، فله كافة الحقوق وعليه 
كاف�ة االلتزام�ات.. وأن جهداً اس�تثنائياً يجب أن يب�ذل إلعادة 
الثق�ة وتقويم العاق�ة، وفق الدس�تور.لقد انتقل الفس�اد من 
حالة فردية لظاهرة اجتماعية.. وتراكمت املمارسات واملفاهيم 
والقوان�ني والتعليمات، الت�ي ُتخفي الفس�اد وتحميه وتطوره.
والفساد ملف كبر ال يتعلق باملفسدين فقط بل بالدولة وهدرها 
لألموال، بس�بب ترهلها وتضخمها، وكثرة التعليمات والقوانني 
املتناقض�ة املعيقة لكل يشء من جهة، والتي تس�مح بكل يشء 
من جهة أخرى..فتسمح للمفسدين واملنتفعني، باالستفادة من 
هذه الفوىض؛ وعليه البد من مراجعة ممارسات األجهزة املعنية 
بمكافحة الفساد..وأن ال يعني الفساد مجرد ماحقة الشبهات 

والقضايا الفاسدة.
كام قبل الس�ام: املش�كلة األه�م التي يجب معالجتها بش�كل 
عاج�ل، هي تحكم واحت�كار الدولة الريعية، وتطور العس�كرة، 
فتحولت الدولة إىل جهاز للرعاية االجتماعية والستهاك املوارد، 
وصارت مواردها املعي�ل الوحيد للجميع الذي يتصارعون عليه، 
بعد تراجع دور القطاع األهي يف بناء الثروات وتوزيع املداخيل.. 

سام..

ألواح طينية .. 

قاسم العجرش ..
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الخميس 28 تشرين األول 2021 العدد 2703 السنة الثانية عشرة

   تواص�ل مديرية طرق وجس�ور كربالء املقدس�ة أعمال اإلرشاف 
ع�ى مرشوع  تنفي�ذ الجزء اآلخر من املمر الثان�ي لطريق كربالء/ 
الرزازة/ االخيرض/ معمل الس�منت بطول) ٤٥(كم واملحال بعهدة 
رشكة آش�ور العامة للمقاوالت األنش�ائية إحدى تش�كيالت وزارة 

االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة.
وبحس�ب بيان إلطرق وجس�ور كربالء املقدس�ة ان العمل يستمر  
بفق�رة االكس�اء بالطبقة االس�فلتية الرابطة اعتب�ارا من املحطه 
)٠٠+٤٥( اىل املحط�ه)٦٠٠+٨١( بعرض ٨.٤٢ م وبس�مك ٨ س�م  
علم�ا انه تم اكم�ال اعمال ف�رش وحدل وفحص طبق�ات الحجر 
املك�ر لكل مقاطع  الطريق  وان  نس�بة االنجاز الفعيل للمرشوع 

قد بلغت ٧٥% ..

المباشرة بتنفيذ الجزء الثاني
 من طريق الرزازة في كربالء

ق�ال املتح�دث باس�م وزارة النف�ط العراقي�ة، عاصم جه�اد، امس 
األربع�اء، إن اإليرادات اإلضافية التي تحققها وزارة النفط يف املوازنة 
العامة االتحادية للس�نة املالية ٢٠٢١ س�تخفف من التضخم وحجم 
الديون.وأضاف جهاد، أن الوزارة تمّكنت من تصدير عدٍد من النفوط 
التي تحقق إيرادات إضافية، الفتا إىل أن اإليرادات التي تحققت بلغت 
أكثر من ١٦ ملي�ار دوالر التي تضاف إىل موازنة ٢٠٢١.وأعرب جهاد 
عن أمله باس�تقرار أس�عار النفط وتحقيق اإليرادات، مش�را إىل أن 
العراق مع األس�عار الواقعية يف الس�وق النفطية ولي�س املبالغ بها.
ولف�ت املتحدث باس�م وزارة النف�ط، إىل أن تذبذب الس�وق النفطية 
سوف يس�بب إرباكاً للمنتجني واملستهلكني، لكن السياسة الحكيمة 
م�ن قبل أوبك وأوبك بالس س�تعمل عى الوصول ألس�عار مس�تقرة 

بعيداً عن املبالغة.

النفط: تحقيق 16 مليار دوالر 
االقت�صاديإيرادات إضافية من عمليات التصدير

مختص اقتصادي : أهمية استثمار فرق 
سعر النفط إلعمار البنية التحتية

ش�دد املخت�ص يف الش�أن االقتصادي رضغ�ام محمد 
عيل ، عى رضورة اس�تثمار االرتفاع يف اس�عار النفط 
بافض�ل وج�ه العم�ار البني�ة التحتية.وق�ال عيل ان« 
نمو االيرادات الناتج عن زيادة اس�عار النفط يجب ان 
يتوجه اس�تثماريا العم�ار البنية التحتي�ة املتهالكة يف 
قطاعات الصحة والتعليم والطرق والجسور وخدمات 
الكهرب�اء واملاء ».واض�اف ان« اعمار البني�ة التحتية 
يجب ان يكون بشكل مخطط ومعد بشكل جيد وليس 

فقط عى الهبات والفزعات والحمالت ».
واش�ار اىل ان« فش�ل الدول�ة يف اعمار البني�ة التحتية 
نتج عن فس�اد بالغ لم يعد للمجتمع قدرة عى تحمله 
م�ع انتهاء العم�ر االفرتايض الغلب املنش�آت الخدمية 
العامة،مش�ددا عى رضورة تاس�يس غرف�ة عمليات 
لالعم�ار مدعوم�ة م�ن اع�ى املس�تويات الحكومي�ة 
بصالحيات واسعة ومراقبة بشكل محكم للبدء باعمار 

حقيقي للبالد«.

هندسة الحشد الشعبي تباشر بكري األنهر في واسط
 بارشت مديرية الهندس�ة العس�كرية يف الحش�د 
الش�عبي، ام�س االربع�اء، أعمال ك�ري األنهر يف 
محافظ�ة واس�ط بهدف ايصال الحص�ص املائية 

للمزارعني .
وقال مس�ؤول آليات الهندس�ة العس�كرية اركان 
ع�ادل ف�ارس:« ان الفرق التخصصي�ة يف مديرية 
الهندس�ة تعمل ع�ى ق�دم وس������اق يف كري 
االنه�ار والج�داول االروائي��������ة م�ن اج�ل 
ايص�ال املي�اه اىل ابع�د نقط����ة زراعي�ة دعما 

قض�اء  ضم�ن  امل����وايش  ومرب�ي  للمزارع�ني 
الح�ي«، مبينا :« ان العم������ل يف املرحلة االوىل 
س�يكون ضمن مرشوع الجباني والياس�م���ني 

والش���������يب«.
كريه�ا  س�يتم  الت�ي  املس�احة  ان   »: واوض�ح 
تص�ل اىل /١١٠/ كيل�����وم�رتا مربع�ا جنوبي 
واس�����ط،وسيتم فتح جميع القنوات االروائية 
الج�ل انج�اح الخط�ة الزراعي�ة وتربي�ة الث�روة 

الحيوانية«.

تراجع�ت أس�عار النفط، ام�س األربع�اء ، بعدما أظهرت 
بيانات زيادة مخزونات الخام والوقود يف الواليات املتحدة، 

أكرب مستهلك للنفط ومشتقاته يف العالم.
وبحس�ب مصادر، انخفضت العقود اآلجل�ة لخام »غرب 
تكس�اس الوسيط« األمريكي بنسبة ٠.3 باملئة إىل 39.٨٤ 
دوالر للربميل، بعد إغالقها مرتفعة ١.١ باملئة يف الجلس�ة 

الس�ابقة.فيما تراجع�ت العق�ود اآلجل�ة لخ�ام »برنت« 
بنس�بة ٠.3 باملئة أيض�ا إىل ٨٦.١٥ دوالر للربميل، بعد أن 

أغلقت عند أعى مس�توياتها يف س�بع س�نوات.
وقال�ت مص�ادر يف الس�وق نقال ع�ن بيانات م�ن معهد 
الب�رتول األمريكي إن مخزونات الخ�ام األمريكية صعدت 
بمق�دار ٢.3 ملي�ون برميل عى مدار األس�بوع املنتهي يف 

٢٢ أكتوبر ٢٠٢١.
وزادت مخزونات البنزين ٥٠٠ ألف برميل، يف حني سجلت 

مخزونات نواتج التقطر زيادة قدرها مليون برميل.
وقال بن�ك »غولدمان س�اكس« إن انتعاش�ا قويا للطلب 
العاملي عى النفط قد يدفع أسعار برنت لتتجاوز توقعاته 

لنهاية العام البالغة 9٠ دوالرا للربميل.

مع زيادة مخزونات الخام األمريكي .. استمرار تراجع أسعار النفط عالميا

انخفاض أسعار صرف الدوالر في بغداد وإقليم كردستان
 انخفض�ت أس�عار رصف ال�دوالر األمريك�ي مقابل 
الدينار العراقي ، امس االربعاء، يف البورصة الرئيسية 

بالعاصمة بغداد ويف اقليم كردستان.
وق�ال مصدر، إن بورصة الكف�اح والحارثية املركزية 
يف بغداد، س�جلت ١٤٧٦٥٠ دين�اراً عراقياً مقابل ١٠٠ 

دوالر أمريكي.
فيما س�جلت أس�عار الدوالر الثالث�اء ١٤٧٨٠٠ دينار 

عراقي مقابل ١٠٠ دوالر امريكي.
وأش�ار مراسلنا اىٕل أن اسعار البيع والرشاء انخفضت 
يف مح�ال الصرفة باألس�واق املحلي�ة يف بغداد، حيث 
بلغ سعر البيع ١٤٨٠٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر 
امريكي، بينما بلغت إس�عار ال�رشاء ١٤٧٠٠٠ دينارا 

عراقيا لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
أم�ا يف اربي�ل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد ش�هدت 
اس�عار الدوالر انخفاضا ايضا، حيث بلغ س�عر البيع 
١٤٧٧٢٥ دين�ارا ل�كل ١٠٠ دوالر امريك�ي، وال�رشاء 

بواقع ١٤٧٤٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

فالحو كربالء يتظاهرون 
للمطالبة بإصالح الواقع الزراعي 

نظ�م االتح�اد املح�يل للجمعي�ات 
كرب�الء  يف  التعاوني�ة  الفالحي�ة 
املقدس�ة، امس األربع�اء، تظاهرة 
أم�ام مبن�ى املحافظ�ة للمطالب�ة 
الفالح�ني  رشيح�ة  بحق�وق 
واملزارعني وإصالح الواقع الزراعي 

يف املحافظة.
مش�اركة  التظاه�رة  وش�هدت 
للجمعي�ات  اإلداري�ة  الهيئ�ات 
الفالحي�ة املنترشة يف عموم أقضية 
ونواحي املحافظ�ة التابعة لالتحاد 
املحيل وبحض�ور عدد من الفالحني 
واملزارعني ومربي الثروة الحيوانية 

وامل�وايش .
وحم�ل املتظاهرين الذي�ن انطلقوا 
من مقر االتحاد املحيل باتجاه مبنى 
املحافظة الفتات تحم�ل مطالبهم 
اإلصالحية ورددوا شعارات مطالبة 
بإص�الح الواق�ع الزراع�ي وتوفر 

حقوق الفالحني واملزارعني .
ت�اله  بيان�اً  املتظاه�رون  وأص�در 
رئي�س االتح�اد املح�يل للجمعيات 
كرب�الء  يف  التعاوني�ة  الفالحي�ة 
الَكريط�ي  حم�د  ولي�د  املقدس�ة 
وفيما ي�يل نصه: »بالنظر للقرارات 
املجحفة من قبل الحكومة املركزية 
املائي�ة  امل�وارد  وزارة  وق�رارات 
املالي�ة  ووزارة  الزراع�ة  ووزارة 
والتي س�حبت البس�اط ع�ن دعم 

الواق�ع الزراعي ومحاربة الفالحني 
واملزارع�ني يف العل�ن مم�ا أدى إىل 
الخروج بتظاهرة سلمية للمطالبة 

بحقوقنا املرشوعة :
١- املطالبة بدعم وتوفر األس�مدة 
وال�داب( وإطالقه�ا فوراً  )اليوريا 

قبل عملية االستزراع .
الث�روة  ملرب�ي  األع�الف  دع�م   -٢
الدواجن  الحيوانية وخاصة حقول 

بمادة الذرة الصفراء .
3- إج�راء مكافحة جوية ش�املة 
الحمضي�ات  وأش�جار  للبس�اتني 
)الدوب�اس  بح�رشة  إلصابته�ا 
والحم�رة( و )الذباب�ة البيض�اء( 
وذباب�ة البحر األبي�ض والحرشات 

الضارة األخرى .
٤- حماية املنت�ج املحيل للمنتجات 
الزراعية والتأكيد ع�ى غلق املنافذ 
اإلنت�اج  ذروة  وق�ت  يف  الحدودي�ة 

املحيل .
األخط�اء  ومعالج�ة  إكم�ال   -٥
التصميمي�ة الحاصلة يف املش�اريع 
االروائي�ة بما فيها )نه�ر العجمية 
وأب�و زرع وأب�و روي�ة وأم طراريد 

ونهر االعيوج( .
الزراعي�ة  الق�روض  جدول�ة   -٦
للمب�ادرة الزراعي�ة والبنك املركزي 
م�ا  لتس�ديد  الفالح�ني  ليتمك�ن 

بذمتهم من مبالغ مرتتبة عليهم .

تراجعت أس�عار الذهب بدرجة أك�رب، امس األربعاء، 
إذ أدى ارتف�اع عوائ�د  ع�ن مس�توى ١٨٠٠ دوالر، 
الس�ندات للح�د م�ن اإلقب�ال ع�ى رشاء »املع�دن 
األصفر«، يف حني يقّيم املس�تثمرون كيف س�تتعامل 
البن�وك املركزية م�ع الضغوط التضخمي�ة، وفق ما 

ذكرت وكالة »رويرتز«.
وهبط س�عر الذه�ب يف املعامالت الفوري�ة ٠.٢% إىل 
١٧٨9.٠٢ دوالر لألوقي�ة )األونصة( بحلول الس�اعة 
ال��٠٦:٤9 بتوقيت غرينت�ش، منخفًض�ا ١.3% منذ 
ارتفاعه إىل أعى مستوياته يف أكثر من شهر األسبوع 
املايض.وتراجع�ت العق�ود األمريكي�ة اآلجلة للذهب 

٠.٢% إىل ١٧9٠.٨٠ دوالر.
وارتفعت عائدات السندات األمريكية ألجل ١٠ أعوام 
قلياًل؛ ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة يف حال رشاء 

الذهب، الذي ال يدر عائًدا.
وارتفعت أيًضا عائدات السندات ذات اآلجال األقرص، 
ف�زادت عائ�دات س�ندات عامني لف�رتة وجيزة فوق 
مس�توى ٠.٥% ال�ذي لم تش�هده من�ذ آذار/ مارس 

.٢٠٢٠

أسعار الذهب
 تعاود االنخفاض

االتصاالت تغطي فشلها بَشّماعة التدخالت 
السياسية وتتغاضى عن فساد مافياتها

اإلنترنيت في العراق »يحتضر«

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
س�نوات ط�وال م�ن الرق�ات وتهريب س�عات 
األس�عار،  وارتف�اع  الخدم�ة  ورداءة  اإلنرتن�ت 
وعقود فاس�دة تتحدى القضاء وبدعم من بعض 
األح�زاب لوزرائه�ا الذين ت�م اس�تيزارهم خالل 
الف�رتات املاضي�ة، كل ذل�ك تم من خ�الل تواطؤ 
مافيات الفساد يف وزارة االتصاالت وهيأة اإلعالم 
واالتصاالت والت�ي كلفت الدولة  3٠ مليون دوالر 
ش�هريا ، رغم ترصيحات املسؤولني بأنهم قضوا 
ع�ى تهري�ب س�عات اإلنرتن�ت ، إال أن الحقيقة 
ه�ي أن هناك اتفاق�ات تح�ت الطاولة ترص عى 
عدم املس�اس بحقوق الرشكات الحالية التي تعد 
نموذجا سيئا يف تقديم خدمات جيدة مقارنة مع 

دول الجوار والضحية املواطن .
الفس�اد الكب�ر يف وزارة االتص�االت ومفاصلها، 
ب�ات واضحاً حي�ث تعط�ي ال�رشكات املتعاقدة 
مع الوزارة )كومش�نات( وأم�واال طائلة من أجل 
اإلبق�اء ع�ى خدماتها وعدم املس�اءلة عى رداءة 
الخدمة، وهذا الس�بب الحقيقي الس�تمرار تردي 
الخدم�ات التي تقدمها الوزارة، كم�ا أن املافيات 
املس�يطرة ع�ى مفاصل عم�ل ال�وزارة متجذرة، 
وال يمك�ن القض�اء عليه�ا , الس�يما أن الوزي�ر 
نفس�ه متهم أيضا بملفات فساد ما زالت تخضع 

للمزايدات ما بني الكتل السياسية.
ضغوط�ات  بوج�ود  االتص�االت  وزارة  اع�رتاف 
تمن�ع اس�تمرارية م�رشوع الصدم�ة ,يوض�ح 
حج�م الفس�اد وتالع�ب النخ�ب السياس�ية عرب 
رشكاته�ا بمق�درات الدولة , بل ه�م يقفون مع 
مافيات االتصاالت وراء معاناة العراقيني بارتفاع 

تكالي�ف اإلنرتن�ت ورداءت�ه دون إيج�اد الحلول 
تط�ورات  االتص�االت،  وزارة  املناس�بة.وأعلنت 
جديدة عن عملي�ات »الصدمة« الخاصة املطالبة 
بإيق�اف تهري�ب س�عات اإلنرتنت الت�ي انطلقت 
من�ذ العام املايض.وأك�د املتحدث باس�م الوزارة، 
رعد املش�هداني » اس�تمرار عمليات الصدمة، يف 
محافظ�ات نينوى ودياىل وكرك�وك، باإلضافة اىل 

املناطق املحاذية اىل إقليم كردستان«.
وأش�ار املش�هداني اىل تعرض الوزارة لضغوطات 
من قبل كتل سياس�ية مهم�ة لغرض إيقاف هذه 
العملي�ات، وت�م إحالة امللف اىل القض�اء العراقي 
بالكامل.وتعترب عمليات الصدمة الحملة االوىل من 
نوعها يف العراق التي تس�تهدف عمليات الفس�اد 
والتالعب بشبكة اإلنرتنت، بمشاركة هيأة االعالم 

واالتصاالت مع جهاز املخاب�رات واألمن الوطني 
وقوات الرد الريع، للكش�ف ع�ن مواقع وأبراج 
ومنظومات تهريب س�عات اإلنرتنت يف مدن عدة 
ومنه�ا كركوك ودياىل و نين�وى .ومن جانبه يرى 
الخب�ر االقتص�ادي إي�اد املالك�ي يف اتص�ال مع 
)املراق�ب العراقي( : أن »س�وء خدمات االنرتنت 
وارتفاع تكاليف�ه تتحمله وزارة االتصاالت، فهي 

لم تس�تطع إيقاف مسلس�ل تهريب السعات من 
ش�مال العراق من خالل مرشوع »الصدمة », بل 
إن الرشكات العاملة معها واملتهمة بهذا املوضوع 
لم يت�م إلغاء عقوده�ا او معاقبتها باس�تقطاع 
مبال�غ التهريب، ما يدل ع�ى أن وزارة االتصاالت 

رشيك مهم يف هذه الجريم«.
وتابع: أن »الوزارة تش�رتي امليغ�ا الواحدة بثمن 
يتجاوز م�ا هو موجود يف تركيا والكويت وغرها 
من دول الجوار، وتبيع بأس�عار مرتفعة وتحمله 
رضائ�ب مبيع�ات، وم�ع ذل�ك ن�رى أن ج�ودة 
االنرتن�ت وتجهي�زه س�يىء ج�دا , وبالرغ�م من 
وج�ود طلب نيابي الس�تجواب الوزير يف حكومة 
ترصي�ف االعمال ,إال أن املس�اومات والصفقات 
املش�بوهة عطلت ذلك«.ويرى املختص بالش�أن 
االقتصادي جاسم العكييل يف اتصال مع )املراقب 
العراق�ي(: أن الحدي�ث ع�ن وج�ود ضغوط�ات 
سياس�ية تعرقل عمل الوزارة أمر صحيح , لكن 
ال�وزارة تري�د أن تعلق أخطاءها ع�ى التدخالت 
الخارجي�ة , فعملي�ة تهريب االنرتن�ت تقوم بها 
رشكات تعمل م�ع وزارة االتصاالت , وهي تدفع 
عموالت لش�خصيات متنفذة داخل الوزارة , لكن 
الضغوطات الش�عبية والربملاني�ة آنذاك هي وراء 
مرشوع الصدمة ملحاربة تهريب سعات االنرتنت.
وب�ني: أن البع�ض ال يع�رف خط�ورة عملي�ات 
تهريب سعات االنرتنيت إىل خارج العراق، فهناك 
تقاري�ر تؤك�د أن الع�راق يخر ما يق�ارب )٢( 
مليون دوالر يومياً بس�بب هذه العمليات، وهذه 
األموال تذهب إىل جهات سياس�ية متنفذة، وهي 

التي تقوم بالتهريب.

 قرر مجل�س ادارة البنك املركزي العراقي خالل اجتماعه 
ام�س األربع�اء تخصيص مبال�غ لتموي�ل رشاء وحدات 
توليد الطاقة املتجددة.وق�ال البنك يف بيان مقتضب ، إنه 
س�يعزز س�يولة املصارف التي بدورها س�تمنح قروضا 
مي�رة للمواطن�ني واملش�اريع القتن�اء وح�دات تولي�د 
الطاق�ة املتج�ددة وفقا ملواصفات عالية وذات اس�تدامة 
طويلة.يذك�ر ان العراق يعاني من أزم�ة الكهرباء والتي 
اثرت س�لبا عى الواقع االقتصادي للبالد  ,بس�بب توقف 

اغلب املصانع جراء ذلك.

مظهر صالح :نتوقع تغطية 
عجز الموازنة بنسبة 100 % 

البنك المركزي  يخصص أمواال 
لدعم الطاقة المتجددة

 توقع مظهر محمد صالح، املستش�ار املايل واالقتصادي 
لرئي�س حكومة ترصي�ف األعمال مصطف�ى الكاظمي، 
ام�س األربع�اء، تغطي�ة كامل العج�ز يف املوازن�ة املالية 

االتحادية للعام الجاري بعد ارتفاع أسعار النفط.
وقال صالح ، ان »ارتفاع اس�عار النفط سيسهم بتغطية 
عج�ز املوازنة الراه�ن البالغ ٢9 تريليون دينار وبنس�بة 
النفطي�ة  غ�ر  االي�رادات  تحق�ق  ان  رشيط�ة   ،%١٠٠
املخططة نسبة تقارب 9٠-١٠٠% وليس 3٠% كما يتوقع 

لها، لتوسع من فجوة العجز املايل يف املوازنة العامة«.
وب�ني ان »ثم�ة امرين اخرين مازاال يمث�الن قلق املعادلة 
االقتصادي�ة العراقي�ة الصعب�ة، وه�و تواض�ع النم�و 
االقتصادي السنوي املتوقع اىل )موجب ١%( وهو اقل من 

معدل نمو السكان البالغ ٢،٦%«.
وأوض�ح صالح أن هذا األمر »يؤرش إىل اس�تمرار البطالة 
بمس�تويات عالية تصل بني الش�باب إىل نحو ٢3% فضالً 
ع�ن تعاظ�م مس�تويات الفق�ر الت�ي مازال�ت تأخذ من 

ازدهار الحياة لحوايل ٤٠% من سكان البالد«.
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تقرير عبري: طائرة »إسرائيلية« خاصة هبطت في الرياض

واشنطن بوست: شبح دول خليجية يحوم حول انقالبْي 
تونس والسودان

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
ن�رت صحيفة “واش�نطن بوس�ت” تقريرا 
أع�ده إيش�ان ث�ارور، ق�ال في�ه إن�ه “خلف 
االس�تيالء عىل الس�لطة يف تونس والس�ودان 

هناك شبح امللكيات يف الخليج”.
حاف�ال  كان   2021 ع�ام  إن  الكات�ب  وق�ال 
باالنقالبات، وبحسب جدول من الجداول، فإن 
هذا العام ش�هد انقالبات أكث�ر من االنقالبات 
التي حصلت خالل السنوات الخمس املاضية.

وق�ادت الطغم�ة العس�كرية الطري�ق بجرأة 
عندما عطلت العملية الديمقراطية يف ميانمار 
يف ش�باط، وتواص�ل احتجاز زعيم�ة الحركة 
الديمقراطي�ة هن�اك. ويف غ�رب أفريقيا، قام 
قادة الجيش يف م�ايل وغينيا بانقالبات أزاحت 
الرؤس�اء املوجودي�ن يف الحك�م واعتقلتهم أو 

قتل أحدهم كما يف حالة تشاد.
وهن�اك تون�س والس�ودان، فف�ي األوىل بدأت 
حرك�ة انقالبية بطيئة يف تموز/ يوليو، عندما 

عزل قيس س�عيد رئيس الوزراء وحل الربملان 
وس�ط اضطراب�ات ش�عبية، وأعطى لنفس�ه 
صالحيات واس�عة جدا. وبعد عقد من الزمان 
م�ن ثورة ش�عبية أطاح�ت بديكتات�ور حكم 
طويال، وجد البلد نفسه يف متاهة ديكتاتورية 

للث�ورة  النع�ي  جدي�دة. ون�رت صفح�ات 
التونس�ية التي كانت قصة النجاح الحقيقية 

والوحيدة ملا عرف بالربيع العربي.
القي�ادة  التوت�ر ب�ن  انفج�ر  الس�ودان،  ويف 
العس�كرية واملدني�ة من�ذ الش�هر املايض عىل 
ش�كل انقالب قاده الجيش، واحُتجز ثم أفرج 
عن رئي�س ال�وزراء عب�د الله حم�دوك وعدد 
م�ن رموز حكومته. ثم أعل�ن الجيش عن حل 

املجلس السيادي وحالة الطوارئ.
وع�ىل خ�الف س�عيد والجن�راالت األقوياء يف 
امل�ايض، ق�دم الجن�رال عب�د الفت�اح الربهان 
حركته بأنها من أجل االستقرار والتقدم. وقال 
يف لق�اء مع الصحافين يوم الثالثاء مقلال من 
أهمي�ة االعتقاالت، بأنه تم احتجاز أش�خاص 
بأعينه�م ألنه�م يه�ددون الوح�دة الوطني�ة 
واألم�ن القومي، زاعما: “نحن ال نكمم األفواه 
ب�ل نمنع م�ا يقوض بش�كل مب�ارش التوازن 

االجتماعي”.

المراقب العراقي/ بغداد...
أف�اد تقري�ر ع�ربي، ب�أن طائرة 
يف  هبط�ت  »إرسائيلي�ة«  خاص�ة 
الري�اض،  الس�عودية  العاصم�ة 
الثالثاء، بع�د مكوثها يف العاصمة 

األردنية عمان لساعات عدة.
وذك�ر التقري�ر الذي بّثت�ه »هيئة 

أن  الرس�مية،  العربي�ة  الب�ث« 
األثرياء  اململوك�ة ألح�د  الطائ�رة 
اإلرسائيلين -لم تس�مه- انطلقت 
من »مطار ب�ن غوريون« قرب تل 
أبيب، مساء االثنن، ومكثت ليال يف 
عمان، قب�ل أن تنطلق إىل الرياض 

الثالثاء.

غ�ادرت  الطائ�رة  أن  وذك�رت 
يف  الثالث�اء،  مس�اء  الري�اض، 
طريقه�ا إىل ت�ل أبيب بع�د توقف 

قصري يف العاصمة األردنية.
ول�م يص�در تعلي�ق رس�مي م�ن 
السلطات السعودية أو األردنية أو 
اإلرسائيلية ح�ول ما ذكره املصدر 

اإلرسائييل األربعاء
وال تقيم الرياض وتل أبيب عالقات 
دبلوماسية علنية، لكن السعودية 
س�محت للمرة األوىل العام املايض 
لرح�الت الطريان املغ�ادرة من تل 
أبي�ب بامل�رور يف أجوائه�ا إىل دول 

الخليج، يف إجراء غري مسبوق.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد رئي�س الجمهورية االس�المية 
االيرانية آي�ة الل�ه ابراهيم رئييس، 
رضورة االس�تعداد الجاد للهجمات 
السيربانية والوقاية منها والتجهيز 
ملكافحته�ا. وقال آي�ة الله رئييس، 
ال�وزراء  ملجل�س  اجتم�اع  خ�الل 
الس�يرباني  الهج�وم  ان  األربع�اء، 
الذي اس�تهدف محطات البنزين يف 
ايران كان محاولة من قبل البعض 
ليبلغ�وا اهدافهم والتأثري عىل حياة 

املواطنن وجعلهم غاضبن.
املعني�ة  الس�لطات  ان  واض�اف: 
تمكن�ت وبرسعة م�ن ادارة املوقف 
واثبت املواطنون وعيهم يف مواجهة 
ه�ذه املش�كلة ول�م يس�محوا الي 

جه�ة باس�تغاللها. كما أش�اد آية 
الل�ه رئييس بجهود وس�ائل االعالم 
املواطن�ن  توعي�ة  يف  الوطني�ة 
بخصوص هذا الهجوم الس�يرباني 
يف التوقي�ت املناس�ب، معرب�ا ع�ن 
ش�كره للمواطن�ن ع�ىل دعمه�م 

وتعاونهم مع الحكومة.
واك�د رضورة االس�تعداد بجدية يف 
مج�ال الح�رب الس�يربانية وع�دم 
الس�ماح للع�دو ان يحق�ق اهدافه 
البغيض�ة يف هذا املج�ال وان يخلق 

مشاكل للمواطنن.
كما اوعز رئيس الجمهورية لوزارة 
ع�ن  للتعوي�ض  بالعم�ل  النف�ط 
االخ�الل الذي حصل ك�ي ال يضيع 

حق للمواطنن.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد القائد العام لحرس الثورة االس�المية اللواء حس�ن س�المي بان قوى 

االستكبار بزعامة امريكا تقرتب االن من نهايتها.
وق�ال اللواء س�المي يف كلمت�ه االربعاء خ�الل ملتقى لالس�اتذة التعبوين 
يف مدينة مش�هد: ان االم�ام الخامنئي منح العظمة لالس�الم يف العالم وقد 

تعاظمت قدراتنا يف الرب والجو والبحر وفرضنا الرتاجع عىل االستكبار.
واعترب ان »العدو بلغ مرحلة العجز«. وقال إن »غروب عمر قوى االستكبار 
خاصة امريكا قد اقرتب.. يقول س�يد املقاومة ان س�فن وقودنا هي ارضنا 

وسنستهدف من يتعرض لها«.  
واعت�رب الق�درة بانها »تعني ميزان التاثري ع�ىل ارادة االخرين«. واضاف ان 
»قدرتن�ا رهن بالثورة وينبغي ايج�اد هيكلية الق�درة يف كل مكان واغراق 

العدو يف املستنقع«.

الرئيس اإليراني يدعو إلى 
االستعداد الجاد للهجمات السيبرانية

الحرس الثوري: قوى االستكبار 
بزعامة أميركا تقترب من نهايتها

ما أسباب اهتمام الكيان الصهيوني باالنقالب 
العسكري في السودان؟

المراقب العراقي/ متابعة
ش�كل االنقالب العس�كري يف السودان 
الخرب األه�م يف عناوين نرات األخبار 
والصحف واملواق�ع اإلخبارية العربية، 
وذل�ك بس�بب م�ا يج�ري ع�ىل صعيد 
العالق�ات السياس�ية والدبلوماس�ية، 
إضاف�ة اىل توقي�ع اتفاقي�ة التطبيع، 
املحلل�ن  أغل�ب  يف ظ�ل إجم�اع ب�ن 
يرتق�ب  االرسائي�يل  الكي�ان  أن  ع�ىل 
فلي�س  األوض�اع،  الي�ه  س�تؤول  م�ا 
للكي�ان املحت�ل خي�ارات أخ�رى، ألن 
الح�وادث يف الس�ودان له�ا تأثري مهم 
وكب�ري يف املنطقة )بلد كب�ري ذو موقع 
اسرتاتيجي(، واستقراره مهم للحفاظ 
ع�ىل األم�ن اإلقليم�ي، كم�ا يمكن أن 
تؤث�ر األوض�اع الجدي�دة يف العالق�ات 
املستقبلية مع الكيان اإلرسائييل، رغم 
أن�ه لم يقم بخط�وات فعلية ولم يفتح 

ممثلية له عىل أراضيها.
يف  املتالحق�ة  التط�ورات  ظ�ل  ويف 
السودان، نقلت هيئة البث اإلرسائيلية 
»كان« ع�ن دبلوم�ايس س�وداني كبري 
أن »رئيس الوزراء الس�وداني عبد الله 
حمدوك أراد التوقيع عىل اتفاق التطبيع 
م�ع الكي�ان اإلرسائي�يل، وكان يتجهز 
للسفر اىل واش�نطن وهو ما لم يحدث 
بس�بب االنقالب الذي نفذه الفريق أول 
عبد الفتاح الربهان«، وأضاف املسؤول 
ال�ذي فض�ل عدم الكش�ف عن اس�مه 
أن »االنق�الب يف الس�ودان ل�ن يؤثر يف 
التطبي�ع مع الكيان، ألن رجال الجيش 
يؤيدون التطبيع ويف مقدمتهم الجنرال 
الربه�ان ونائبه دقل�و«، لكنه حذر من 
أنه »عىل املدى البعيد، قد تؤدي حقيقة 
أن الجيش وحده هو املؤيد لهذا االتفاق 
م�ن دون أي قوى مدنية، اىل املس�اس 
بالتأيي�د الجماه�ريي للتطبيع«، فيما 
مطلع�ة  إرسائيلي�ة  مص�ادر  قال�ت 
يف  أجري�ت  مش�اورات  إن  ل��«كان« 
الكي�ان اإلرسائي�يل بش�أن االنقالب يف 
الس�ودان، رجحت تأجيل انضمامه اىل 

االتفاقيات.
وم�ن جانب�ه ي�رى املحل�ل الرئييس يف 
صحيف�ة »هآرت�س« العربية تس�في 
بارئيل أن االنقالب يف الس�ودان لم يكن 

الس�ودان  يف  األوض�اع  وأن  مفاج�أة، 
للعقوب�ات  م�ا  ح�د  اىل  س�تخضع 
األمريكي�ة، لك�ن أم�ريكا ق�د تغ�ض 
الطرف عنها نظراً اىل أهمية الس�ودان 
البح�ر  منطق�ة  يف  االس�رتاتيجية 
األحمر، علم�ًا أن األرضار االقتصادية 
الت�ي لحقت بالس�ودان هائل�ة، لكون 
رشق الس�ودان هو املنطق�ة التجارية 
الرئيس�ية يف البالد، والت�ي تمر عربها 
بضائع تفوق قيمته�ا 11 مليار دوالر 
س�نوياً، كم�ا أنها مهمة م�ن الناحية 
االس�رتاتيجية ألنها تس�يطر عىل 750 
كيلوم�رتاً من الخ�ط الس�احيل، لذلك 
يمكن لسكان رشق السودان االنضمام 
اىل القوات العسكرية املعارضة ملجلس 
السيادة وإغالق البالد«. وأشار بارئيل 
اىل«ك�ون بعض القيادات يف الس�ودان 
ينتمون اىل جماعة اإلخوان املس�لمن، 
ومدعوم�ن م�ن دول ومنظم�ات من 
خ�ارج الس�ودان، ويس�عون اىل إعادة 

الحكم الديني املتط�رف الذي ميز عهد 
عم�ر البش�ري، بينم�ا يس�عى آخرون 
الديموقراطي�ة  املب�ادئ  ترس�يخ  اىل 
وتعزي�ز الليربالي�ة، وإخ�راج الجي�ش 
م�ن السياس�ة، لكن حت�ى داخل هذه 
التكتالت ال اتفاق عىل صوغ الدس�تور 
أن  كم�ا  االقتصادي�ة،  السياس�ة  أو 
الخالف�ات القبلي�ة تس�اهم يف زي�ادة 

االنقسامات«.
كما أن صحيفة »معاريف« اإلرسائيلية 
اعت�ربت أن »م�ا يح�دث يف الس�ودان 
مرّوع وأث�ار ضجة عاملي�ة، بعد إعالن 
الجي�ش حالة الط�وارئ وإلغاء جميع 
املؤسس�ات الحكومي�ة واملدني�ة، لكن 
املدني�ن مرصون ع�ىل عدم الس�ماح 
له�ذا االنقالب العس�كري بالس�يطرة 
عىل الب�الد، والحياة يف العاصمة ش�به 
مش�لولة، ألن الناس نزلوا اىل الشوارع 
وأغلق�وا الطرق إلبطاء حركة املركبات 
والعس�كر«. ولفت�ت الصحيف�ة اىل أن 

االنقالب ح�دث بعد عام م�ن انضمام 
الس�ودان اىل اتفاقيات التطبيع إلقامة 
عالق�ات مع الكي�ان اإلرسائي�يل، فإذا 
دع�م  ع�ىل  اإلرسائي�يل  الكي�ان  أرص 
فم�ن  الجدي�د،  العس�كري  االنق�الب 
ب�ن  العالق�ات  تع�رض  أن  املحتم�ل 
الس�ودان والكي�ان أو التطبي�ع لخطر 
أن  الصحيف�ة  وأوضح�ت  حقيق�ي، 
االنق�الب الذي ح�دث قبل نحو ش�هر 
وفش�ل ه�و ج�زء م�ن لعب�ة الربهان 
الذي أعلن االنقالب، فهو يس�يطر عىل 
الجي�ش وال يمك�ن ألي كان أن يرف�ع 
رأس�ه أمام�ه، وكل م�ا س�معناه عن 
كل املح�اوالت الس�ابقة كان جزءاً من 
اللعبة السياس�ية الت�ي يلعبها الجيش 

السوداني.
وبدوره�ا لفت�ت صحيف�ة »إرسائي�ل 
بصم�ات  وج�ود  اىل  األنظ�ار  الي�وم« 
الس�ودان،  يف  االنق�الب  يف  إرسائيلي�ة 
التطبي�ع،  اىل  أق�رب  الربه�ان  أن  واىل 

رفيع�اً  إرسائيلي�اً  مص�دراً  أن  كم�ا 
تح�دث اىل الصحيف�ة وانتق�د موق�ف 
املوف�د األمريك�ي اىل منطق�ة الق�رن 
ال�ذي  فيلتم�ان  جيف�ري  األفريق�ي 
اعت�رب أن االنقالب لي�س مقبوالً، ومن 
ش�أنه امل�س باملس�اعدات األمريكي�ة 
للس�ودان«. وتاب�ع املص�در: »يف ظ�ل 
األوض�اع الس�ائدة، يج�در بالوالي�ات 
املتح�دة دع�م الجي�ش وقائ�ده عب�د 
الفتاح الربهان وليس الحكومة املدنية 
برئاس�ة عبد الله حمدوك«، وبحس�ب 
املصدر »كان االنقالب حتمياً ولم يكن 
اإلم�كان تفاديه، فمنذ س�نوات يدفع 
كل من رئيس مجلس السيادة ورئيس 
الحكومة البالد يف اتجاهن متناقضن، 
اىل  س�يصل  األم�ر  أن  واضح�اً  وكان 
مرحلة الحس�م، عىل رغم أن الطرفن 
ي�دركان رضورة تعزي�ز العالقات مع 
الغرب. الوضع السائد يعيد اىل األذهان 
وض�ع مرص م�ع نهاية عهد حس�ني 

مب�ارك. فالدول�ة ليس�ت ديموقراطية 
واعت�ادت الحكم الفردي ملدة تفوق 30 
عاماً، التطلع�ات األمريكية للدمقرطة 
الرجل�ن،  مفهوم�ة، لك�ن م�ن ب�ن 
الربه�ان ه�و األكث�ر مي�اًل اىل تعزي�ز 
العالقات م�ع الواليات املتحدة والكيان 

اإلرسائييل«.
ونقلت الصحيفة العربية عن املراس�ل 
الس�يايس ملوقع »أكسيوس« يف الكيان 
إن   : رافي�د قول�ه  ب�اراك  الصهيون�ي 
الكي�ان اإلرسائي�يل يلع�ب دوراً كب�رياً 
ومكثفاً يف الس�ودان من�ذ العام املايض 
وحتى األسابيع األخرية، وهناك نشاط 
كب�ري لجه�از »املوس�اد«، ب�ل تع�اون 
علني ملس�اعدة الربهان، وأن النش�اط 
ال  الخرط�وم  يف  املكث�ف  اإلرسائي�يل 
يحظ�ى بموافق�ة أو رضا واش�نطن، 
ألن الكي�ان الصهيون�ي يدع�م الجناح 
العس�كري يف مجلس الس�يادة ولعبت 
دوراً كب�رياً يف زيادة التوتر بن الربهان 
وحمدوك، لذلك ينبغي فحص ما يحدث 
فع�ل  الصهيون�ي  الكي�ان  ألن  هن�اك 
دور أجهزت�ه األمنية هن�اك من جهاز 
املوساد ومجلس األمن القومي ووزارة 
الخارجي�ة، ويقف بوض�وح اىل جانب 
العس�كر، لذلك فإن الح�وادث الجارية 
تثري عالمات استفهام كبرية حول دور 
الكيان اإلرسائييل يف السياسة الداخلية 
للس�ودان وعم�ا فعلت�ه أخ�رياً هن�اك 

ودورها يف االنقالب.
والتدخ�ل االرسائييل يف ال�دول العربية 
وصل إىل مستويات خطرية وبدأت آثار 
التطبيع والتغلغل تظهر يف بعض الدول 
وما االنقالب العس�كري يف السودان إال 
مثال عىل ه�ذه اآلثار والخطورة تكمن 
يف أن الكي�ان أصبح يعل�ن بكل وقاحة 
أنه يق�ف إىل جان�ب االنق�الب ويؤيده 
يف حن كل الش�عب الس�وداني وأغلب 
دول العالم تعارض االنقالبات يف أغلب 
الدول. وربما يشهد املستقبل انقالبات 
أخ�رى يف دول عربي�ة أخ�رى لصال�ح 
أط�راف تؤيد الكي�ان الصهيوني ولكن 
الش�عوب العربي�ة ل�ن تق�ف مكتوفة 
األي�دي أم�ام ه�ذا التم�ادي الواض�ح 

والرصيح.

مستوى خطير من التدخل بالشؤون العربية

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن وزير الخارجية الرويس سريغي 
الفروف، دعم بالده لتش�كيل حكومة 

شاملة يف افغانستان.
ويف كلمته عرب دائرة تلفزيونية مغلقة 
خ�الل »اجتماع طهران« لدول الجوار 
الف�روف  اش�اد  االربع�اء،  االفغان�ي 
ال�وزراء  ب�ن  امللح�وظ  بالتق�ارب 
املش�اركن؛ مؤك�دا ان ه�ذه املواقف 
املتقاربة تخدم السالم يف افغانستان.

ودع�ا وزي�ر الخارجي�ة ال�رويس اىل 
اع�ادة اعمار الدمار ومعالجة الوضع 
الراهن يف افغانس�تان، مؤك�دا ان ما 
تم�ر به أفغانس�تان الي�وم ناجم عن 
فرتة انتش�ار القوات االمريكية يف هذا 

البلد.

ندع�م  »نح�ن  قائ�ال:  واس�تطرد 
الحكومة الش�املة الت�ي تضم كافة 
االق�وام يف افغانس�تان؛ وم�ن ح�ق 

ش�عب هذا البلد ان يعلم بان حقوقه 
س�رتد اليه عمليا؛ بما يلزم عىل الدول 
جميع�ا ان تكون عىل قدر املس�ؤولية 

قبال افغانستان«.
ولف�ت وزي�ر الخارجية ال�رويس، ان 
دول الغ�رب وامري�كا لطامل�ا س�عت 
وراء تحقيق اجنداتها يف افغانس�تان؛ 
مطالب�ا االمم املتح�دة بتعزيز دورها 
التنس�يقي، ومؤك�دا ع�ىل اس�تعداد 
وارس�ال  الجه�ود  ملواصل�ة  روس�يا 

املساعدات االنسانية اىل هذا البلد.
يذكر ان االجتماع الثاني لدول الجوار 
االفغاني بدا اعماله حضوريا االربعاء 
بطهران؛ ش�ارك في�ه وزراء خارجية 
ايران وتركمانس�تان وطاجيكس�تان 
واوزبكس�تان وكازاخس�تان، بينم�ا 
ال�رويس  الخارجي�ة  وزي�را  ح�ر 
والصين�ي عرب الفض�اء االفرتايض يف 

هذا االجتماع.

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت جامعة جونز هوبكنز األمیركية 
اإلصاب�ات  ع�دد  إجم�ايل  بارتف�اع 
بف�ريوس كورونا يف العالم إىل أكثر من 
245 ملي�ون إصابة، وإجمايل الوفيات 

إىل أكثر من 4.96 مليون وفاة.
وتص�درت الوالي�ات املتح�دة قائم�ة 
ال�دول من حيث ع�دد الوفي�ات جراء 
الف�ريوس ب��739 أل�ف حال�ة وفاة، 
وأكث�ر من 45 مليون إصابة منذ بداية 

تفيش الوباء.
وس�جلت الربازيل أكث�ر من 606 آالف 
حال�ة وفاة، ونح�و 22 مليون إصابة، 
فيما س�جلت الهند أكثر من 455 ألف 
حال�ة وف�اة، و34 ملي�ون إصابة، أما 

املكس�يك فقد س�جلت أكث�ر من 286 
ألف إصابة، ونحو 3.8 مالين إصابة.

وبلغ�ت الوفي�ات يف روس�يا أكثر من 
230 أل�ف حال�ة، أم�ا اإلصاب�ات فقد 
كان�ت و8.2 مليون حالة. ويف بريو تم 
تسجيل أكثر من 200 ألف حالة وفاة، 

و2.2 مليون إصابة.
ويف إندونيس�يا ت�م تس�جيل أكثر من 
143 أل�ف حال�ة وف�اة، و4.2 مليون 
إصاب�ة، وبريطاني�ا 143 أل�ف حال�ة 
وفاة، و8.9 مالي�ن إصابة، وإيطاليا؛ 
132 أل�ف حالة وف�اة، وأكثر من 4.7 
مالي�ن إصاب�ة، فضال ع�ن 127 ألف 
يف  إصاب�ة  مالي�ن  و5  وف�اة،  حال�ة 

كولومبيا.

المراقب العراقي/ متابعة...
ل�م تع�د مح�اوالت النظ�ام البحرين�ي إلخف�اء مق�دار التده�ور 
االقتصادي تجدي، وال س�ّيما مع تزايد الدين العام وس�ط الفس�اد 
املتفيش بن أبناء النظام البحريني ومؤسس�ات الدولة، ورسقاتهم 

أموال الشعب.
فه�ا هو ما يس�ّمى دي�وان الرقابة املالّي�ة واإلدارّية يؤّك�د ارتفاع 
حج�م الّدي�ن الع�ام يف البحري�ن إىل 15 ملي�ار دين�ار، وانخفاض 
حساب احتياطي األجيال القادمة، كاشًفا اقرتاض بعض الوزارات 
والجه�ات الحكومّي�ة نح�و 2,3 مليون دين�ار دون أن يت�ّم إدراج 
ديونها ضمن رصيد الّدين العام املس�ّجل ب�وزارة املالّية واالقتصاد 
الوطنّي، وذلك للعام 2020، وأشار إىل ارتفاع إجمايل فوائد القروض 
املدفوع�ة يف الع�ام 2020 إىل 665 مليون دين�ار مقارنة بحو 644 

مليون دينار للعام 2019.
كما أّكد التقرير انخفاض اإليرادات بنس�بة 28% من 2,902 مليون 
دينار يف العام 2019 إىل 2,082 مليون دينار يف العام 2020، نتيجة 
النخفاض أسعار الّنفط ومن ثّم إيرادات الّنفط والغاز الطبيعّي من 

2,090 مليون دينار إىل 1,233 مليون دينار. 
وبينم�ا يواصل النظ�ام البحريني تبديد ثروات الب�الد عىل نزواتهم 
وعقاراته�م خارج البحرين، زعم املدعو وزي�ر املالّية تحّقق بعض 
النتائ�ج التي تؤرّش عىل بدء التع�ايف االقتصادّي، وقد جاءت بفضل 
نجاح الجهود الوطنّية يف التصدّي لفريوس كورونا، وهو ما يتطلّب 
ب�ذل املزيد من الجه�ود يف التعاون ال�دويلّ لضمان دع�م البلدان يف 

التغلّب عىل آثار الجائحة- عىل حّد زعمه.

الفروف: روسيا ترحب بتشكيل حكومة شاملة في افغانستان

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 245 
مليون حالة وأميركا في الصدارة

اقتصاد البحرين إلى مزيد 
من التدهور
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السياسة في العراق مهنُة َمْن ال مهنَة له..!
بقلم/مهدي المولى

املعلروف  يف كل بللدان العاللم أن السياسلة مقتلرة على 
السياسليني وهلؤالء لديهلم براملج  وخطلط لتطويلر البلد 
وسلعادة الشلعب وليس هدفهم الوصول اىل كريس املسؤولية 
لرسقلة أموال الشلعب  ويضعون الشلعب يف خدمتهم وتحت 
أقدامهم كما هو حالة الساسلة يف العراق وهؤالء السياسيون 
هدفهم تحقيق آمال وأحالم  الجماهري الشعبية والقضاء عى 

آالمهم ومعاناتهم.
وبملا ان البطالة يف العراق طغت فكسلدت الحلرف واملهن يف 
العراق والعراقي  يف ظل ظروف فسلاد السياسة والسياسيني 
فجرفلت معهلا الكثري من املهلن وأصحابها لهلذا فأخذ يميل 
نحو السياسلة فيحصل على املال األكثر يف وقلت أقر لهذا 
تحول أصحلاب املهن والحرف اىل السياسلة او االرتباط بأهل 

السياسلة فلهؤالء وحدهم تفتح أبلواب العمل  ولكن أي عمل 
الرشلوة واسلتغالل النفوذ ورسقلة املال العام وكل الوسلائل 
الغري رشعية والغري رشيفة أما النجار الحداد  الخياط  الكاتب 
املوظلف الرشيف الغلري سليايس او الغري مرتبط بالسليايس 
مسلدودة األبواب أمامه حتى الكثري منهلم أغلق أبواب محله 
او اخذ يعيش عى الكفاف أما السليايس او املرتبط بسليايس  
فلكل  األبواب مرشعلة أمامه فأبلواب الصفقات واملشلاريع 
الوهمية وامللتوية  مفتوحة  ويمكن للسيايس حلها والسيطرة 
وهكذا أصبح العراق وحكومة العراق  وقوانني العراق يف خدمة  

السيايس وأفراد  عصابته.
تصلوروا أن الشلعب العراقلي يعيلش يف أزمة سلكن خانقة  
فالعشلوائيات تحلارص املدن العراقلي حتى غطتها وسلدت 
األبلواب عليها  كما يعاني الشلعب من أزملة خدمات حادة ال 

ملاء ال كهربلاء ال  عالج ال تعليلم ال قانون وال دسلتور حتى  
أصبحنلا نعيش يف حارة كل من يده له تحت رحمة العصابات 
وشليوخ صدام بل أصبح كل حزب او تكتل سيايس له مجلس 
خاص بالعشلائر وشيوخها حتى سلادت األعراف العشائرية 
األعلراف  بطريقلة  تحلل  السياسليني   وأصبحلت مشلاكل 
العشلائرية وشليوخها مشلاكل السياسليني معروفة بسبب 

الرسقة التجاوز عى القانون والدستور الفساد.
تعللن الحكومة بتوزيع قطع أرايض عى املسلؤولني الكبار ال 
تقل عن 600 مرت  ونحن نسلأل الحكومة فهؤالء املشلمولون 
بقطلع األرايض يف أي مسلتوى ملن الفقلر دون خلط الفقر 
املوجلود يف الديوانيلة او يف غريهلا ملن مدن العلراق وخاصة 
الجنوبية والوسلطى وبغداد  ثم نسلأل هل هلؤالء ال يملكون 
بيوتا وال قطع أراض وال أموال هل يعانون من ارتفاع أسلعار 

الدواء والطعام والتعليم والعالج.
ليلت الحكومة توضح لنلا كم عدد البيلوت والعقارات وقطع 
األرايض واألملوال التي يف أرصدتهم يف داخلل العراق وخارجه 
هلل لها القدرة عى ذلك  فلان كانت الحكومة حكومة عراقية 
ان تحاسلبهم وتقول لهم من أين لكم هذه األموال والعقارات 
وتصادرهلا وتحكم عليهم  بالسلجن  باإلعدام فهؤالء سلبب 

الفساد ورسقة املال العام واإلرهاب.
ففلي العاللم صاحلب املهنة املحرتملة  ال يميل اىل السياسلة 
ألنهلا توثر عى مهنته عى مكانتله  العلمية فالعلماء واألدباء 
واملثقفلني الراقيلني والفنانني والكتاب املشلهورين وأصحاب 
املهن مثلل النجارة والحلدادة والبناء واملقلاوالت والتجارة ال 
تلروق لهم السياسلة ويبتعدون عنها ألنها تقلل من شلأنهم 
وتحط من مكانتهم  ألنهم يجدون أنفسهم يف مهنهم يف عملهم 

ويرونه أكثر خدمة  وتضحية لشعبهم لبلدهم إلنسانيتهم.
فقلال اإلمام عيل ) ما جاع فقري إال بتخمة غني ( وقال )لم أر 
نعملة موفورة إال وبجانبها  حق مضيع (  لهذا نرى الحكومة  
تزيد يف تخمة املسلئولني وتزيد يف جوع الشلعب  بحجة جوع 

كلبك يتبعك  هكذا هي نظرة املسئولني  للشعب.
لهلذا نلرى كل العراقيلني تحوللوا اىل سياسليني وتخللوا عن 
مهنهلم وأعمالهم املحرتمة  وأصبحوا سياسليني او مرتبطني 
بالسياسليني ألنله يحصل عى نفلوذ  وقلوة  ويخدمه الكثري 
ملن الناس أملا األموال فتنزل عليه بغري حسلاب هو نفسله 
للم يصدقها مجرد الجلوس عى كريس املسلئولية وهذا يؤدي 
اىل رصاعلات وخالفات بني السياسليني وملن حولهم وهكذا 
أصبح الشعب يعيش وسط عصابات متصارعة والضحية هو 

الشعب الذي ال حول له وال قوة.

لماذا هدد أردوغان بطرد السفراء الغربيين العشرة ؟
الكاتب: كولم كوين

تناولت مجللة »فورين بوليلي« األمريكية 
أملر الرئيلس الرتكلي رجب طيلب أردوغان 
بطلرد سلفراء ملن علرش دول، بملا يف ذلك 

الواليات املتحدة وفرنسا وأملانيا.
وقالت املجلة إنه عى الرغم من أن السلفراء 
للم يغلادروا تركيلا رسلمياً بعلد، يبلدو أن 
أردوغان غاضب من دعوات من الدول العرش 
األسلبوع املايض لإلفراج عن عثمان كافاال، 
رجلل األعملال املسلجون منلذ علام 2017 
لالشلتباه يف تورطله يف تمويلل احتجاجات 
حديقة جيزي عام 2013 ومحاولة االنقالب 

عام 2016. 
وكان سفراء الواليات املتحدة وكندا وفرنسا 
وفنلندا والدنمارك وأملانيا وهولندا ونيوزيلندا 
والنروج والسلويد، قد أصدروا بياناً مشرتكاً 
دعوا فيه لإلفراج عن الناشلط املدني عثمان 
كافاال املسلجون منذ أربع سلنوات من دون 

صدور حكم يف حقه.
وسلخر كمال كيليجدار أوغللو، زعيم حزب 
الشلعب الجمهلوري املعلارض، ملن إعالن 
أردوغان باعتباره تكتيكاً لحرف الرأي العام. 
وكتلب على تويرت: »سلبب هلذه التحركات 
ليس حمايلة املصالح الوطنيلة ولكن لخلق 

أسباب مصطنعة لتدمري االقتصاد«.
وقال سلتيفن كلوك، خبري الرشق األوسلط 
يف مجللس العالقلات الخارجيلة األمريكلي 
وكاتب عمود يف »فورين بوليي«، لصحيفة 
مورنينلغ بريلف إن هناك سلببني لالعتقاد 
بلأن أردوغان يعنلي ما يقلول: األول هو أن 
االقتصلاد الرتكي كان يتدهور منذ شلهور، 
لقلد فات األوان السلتخدام اإللهلاء. وثانياً، 
واألهلم ملن ذلك، هلو أن أردوغلان يرى أي 
محاوللة للتدخلل األجنبي يف قضيلة كافاال 
بمثابلة هجوم عى سليادة تركيلا وخاصة 

عندما يتعلق األمر بمسائل حساسة سياسياً 
مثل حديقلة جيزي ومحاوللة االنقالب عام 

2016. وقال كوك: »هذه مشكلة كبرية«.
وعلى الرغم ملن أن تركيا كانلت واحدة من 
االقتصادات القليلة التي نمت يف عام 2021، 
حيلث توسلعت بنسلبة 20 يف املائلة تقريباً 
يف الربلع الثانلي من علام 2021، إال أن هذه 
األخبلار السلارة تقّوضلت بسلبب ارتفلاع 

التضخم وانهيار العملة.
يبللغ معدل التضخم حاليلاً نحو 20 يف املائة 
هذا العام، بينما سلجلت اللرية الرتكية أدنى 
مستوياتها التاريخية األسبوع املايض، حيث 
بلغ سعر الدوالر 9.47 لرية، بانخفاض 22 يف 

املائة هذا العام وحده.
وملع اقلرتاب موعلد االنتخابات الرئاسلية 
تسلعى   ،2023 علام  الجديلدة  والربملانيلة 

املعارضلة الرتكيلة إىل االسلتفادة من حالة 
السلخط. ويف ملا أصبلح تكتيلكاً مشلرتكاً 
لطلرد الرجلال األقوياء من الحكم، سلتتبع 
تركيا خطلى جمهورية التشليك واملجر من 
خلالل تقديلم مرشلح واحلد للرئاسلة من 
بلني األحلزاب السلتة يف تحاللف املعارضة. 
ويبدو أن كيليجدار أوغلو من حزب الشلعب 
الجمهوري هلو األكثر ترجيحلاً لقيادة هذا 

التحدي، وفقاً الستطالعات الرأي األخرية.
وملن غلري املرجلح أن يكون طرد السلفراء 
آخر خطلوة دبلوماسلية ملتهبة. فسلتتاح 
األخلرى  الفلرص  ملن  الكثلري  ألردوغلان 
ملهاجمة الغلرب، مع وجلود جمهور جاهز 
وراغلب يف اسلتقبال ذللك. قلال كلوك: »إن 
مهاجمة الغرب، وخاصلة الواليات املتحدة، 
هي اسرتاتيجية سياسية ناجحة يف تركيا«.

 

السلفري األمريكي لدى بغداد ماثيو تولر : ينبغي اإلرساع بتشلكيل 
الحكوملة العراقية وفق نتائلج االنتخابات ! باالملس هنأ مجلس 
االملن الدويل نجاح االنتخابلات وتبعها االتحلاد االوروبي بالتهنئة 
والخارجية االمريكية كذلك ، ومازالت الطعون ونتائج االعرتاضات 
للم تظهر للعيلان ، ومازال العلد والفرز لبعض املحطلات لم تعلن 
نتائجله .بل ذهب السلفري االمريكلي اىل ابعد من ذللك حينما الزم 
الجميع بخطابه لتشكيل الحكومة العراقية وفق معطيات النتائج.

 نتائج لالنتخابات مالم تحسلم الشلكاوي والطعلون فيها واعالن 
النتائلج النهائيلة. واضح جلدا بما اليقبلل الشلك ان العالم يتابع 
ومهتم  للشأن العراقي عموما ولالنتخابات خصوصا ليس حبآ فيه 
بلل الن املصالح الدولية تكمن يف هذه البقعة التي لم تهدأ ولن تهدأ 
، فهلي مرتكز الراعلات والتحديات والحلروب ، ومصالح الدول 
تملر من قلب العراق ، ومايخطط للعراق  يف علم الله اوال ، ويف علم 
االدارة االمريكية ومراكز دراسلات االمن القومي ويف اروقة الغرف 
املظلملة للكيلان الصهيونلي الذي ينتهلز الفرصة لتدملري العراق 

ويحقق احالمه املزعومة . 
واملا الراسلخون يف الخيانة واملمهدون للتطبيلع مقابل حفنة من 
الدوالرات فهم االكثر قربا واخالصا ودعوة ونشلاطا يف محاوالتهم 
املسلمومة لجر العراق وشلعبه للتطبيلع وكان اخرها عقد مؤتمر 
للتطبيلع يف كورد سلتان والذي تلربأت منه حكومتهلا !!! وخجلت 

حكومتنا يف تريحها. 
االنتخابات املبكرة ونتائجها يشوبها اللغط واالعرتاض والشكاوي 
والطعلون وكان من املؤملل ان تعلن النتائج خلالل اربع وعرشين 

ساعة لكنها لحد االن لم تحسم وقد مر اكثر من اسبوعني. 
التأكيلد عى نجاح االنتخابلات وتهنئة الحكومة عى ذلك رغم عدم 
االعالن النهائي للنتائج يدعو للتسلاؤل والشك خصوصا مع رصف 
املاليني من اللدوالرات لليونامي من قبل امريكا لالنتخابات وتدخل 
وزير الخارجية االمريكية يف دعوته لإلرساع بتشكيل الحكومة وفق 
النتائج كما سلبقته جنني بالسلخارت اي انها ال تؤيد العد والفرز 

اليدوي ملراكز االنتخابات. 
وللو تم العد والفلرز للمحطات خلالل هذه الفلرتة املاضية اعلنت 
جميع النتائلج واضافت للمفوضية مصداقية وشلفافية واقنعت 
بعملهلا هلذا جميلع املعرتضلني والخارسيلن ووثلق بهلا جميع 
املرشلحني وتعد ناجحة بعملها يف طرح االستحقاقات دون شك او 

ريبة .

تدخل أمريكي في تشكيل الحكومة

بقلم/  قاسم الغراوي  

كمين الطيونة يكشف النفاق ... سقوط 7 أكاذيب
في الكتب الدينية، يحتّل »المنافقون« مكانة متقّدمة جدًا في ترتيب األشخاص األكثر سوءًا. وفي المعاجم، يتراوح معنى المنافق 
داقة«. أما لدينا، فللمنافقين سلطات متنّوعة وأحزاب وجمعيات  بين »من يظهر ِخالَف ما يبطن« و«من ُيْضِمر العداوَة ويظهر الصَّ

فون أبدًا عن العمل. ووسائل إعالم ومصانع شعارات، وهم ال يتمتعون بأيِّ حياء، وال يتوقَّ

بقلم/غسان سعود
وملن  رضوري.  هلؤالء  فضلح  إنَّ  ذللك،  وملع 
اللروري أيضلاً مالحقتهم بفضائحهلم، ليس 
لثنيهم أو ردعهم )فهم ال يرتدعون ما دام النفاق 
مهنتهلم ومصلدر رزقهلم(، إنما للفلت نظر من 
يمكن أن يصدقهم. وقد أتى كمني الطيونة يف هذا 

السياق، ليفضح جباالً شاهقة من النفاق. 
ومع تسلارع األحداث، ال بّد من أن تحفظ الذاكرة 
من كمني الطيونة 7 مالحظات لتسلتحر يف كلِّ 

استحقاق مقبل.
1.  كان املنافقلون يقيملون القياملة وأكثر كلّما 
أضلاء التيلار الوطنلي الحلر صليبلاً على إحدى 
القملم أو رصح أحد مسلؤوليه بإحدى التفاهات 
املذهبيلة، وإذا بهم ال يفتحون فمهم أو يسليلون 
حلرب أقالمهم حلني عال صلوت القلوات اللبنانية 
والكتائلب بالتهويلل املذهبي مع تهديلد ووعيد، 
واشلتّد قرع طبول الخطلر الطائفّي عى األبواب، 
وارتفعلت صلبان القلوات، ال بلل إنَّ بعض الذين 
كانلوا يقرعلون ملع القلوات طبلول التحريض 
والتخويلف هلم أنفسلهم ملن كانلوا يكتبلون 
وينّظلرون ويحلارضون ضّد »خزعبلالت« التيار 
النلاس  أنَّ  معتربيلن  املذهبّيلة،  الحلّر  الوطنلي 
تجلاوزوا هلذا كلّله، وال يجب إعادتهلم إىل »زمن 

املسلم – املسيحّي«.
علمانيلني  يصبحلون  املنافقلني  إن  وبالتلايل، 
و«ملودرن« ووطنيلني وغري طائفيلني وتقدميني 
حلني يقول العونلي إنَّ بلدة الحدت للمسليحيني، 
فيما تأكل الفرئان ألسلنتهم وال ُيسمع لهم صوت 
حني تقول القوات إنَّ هذه املنطقة وتلك مسيحية، 

ال بل يمكن رؤيتهم ينتشون فرحاً وتصفيقاً. 
املنافقلون الذين كانوا يمألون املواقع اإللكرتونية 
والصحلف ووسلائل اإلعلالم مقلاالت وتعليقات 
سلاخرة واسلتهزاء إذا تجلرأ ناشلط عونلي عى 
ذكلر كلمة »مناطقنا« الحمقلاء، التزموا الصمت 
الكامل أمام الهديلر القواتّي بهذه املفردات، ال بل 

تماهلوا معها، وتبّنوا الروايلات التي تعطي الحق 
املطللق لطلرف بالحديث علن »مناطقله« ومنع 

مواطن من طائفة أخرى باملرور فيها.
2.  قبيلل سلاعات قليلة ملن التظاهلرة، تبنيَّ أنَّ 
املنافقني ال يمانعون أبلداً أن يتظاهر فريق ألكثر 
من 6 أشلهر قبالة العدلية، دعماً ملسلار سليايّس 
خلاص بالتحقيلق يف انفجار املرفأ، مع شلعارات 
وهتافلات وصلور وتريحلات تشلكل جميعها 
تدخلاًل سلافراً بالقضلاء وضغطاً معنويلاً عليه، 
لكنَّهلم يمانعلون يف الوقت نفسله أن يتظاهر أو 
يعتصم من يدعمون مساراً سياسياً آخر للتحقيق 

يف انفجار املرفأ. 
والواضح يف هذا الّسياق أنَّ املنافقني يؤيدون حق 
التظاهلر والتعبلري عن الرأي إذا كانلت التظاهرة 
تدعلم موقفهم، والرأي املراد التعبري عنه يتقاطع 
ملع رأيهم. أملا إذا كانت التظاهلرة تتعارض مع 
موقفهلم، فال حريلة رأي أو حرية تظاهر وال من 
يحزنلون. هم مع حرية اللرأي إذا كان من رأيهم، 
وملع قمع هذا اللرأي ومنعله والتحريلض عليه 

وقتله إذا كان يخالف رأيهم.
3.  وملع بلدء أعمال الشلغب، تبلنيَّ أنَّ املنافقني 
الذيلن كانلوا يدافعون علن كّل أعمال الشلغب يف 
األيام األوىل لل«17 ترشين األول«، بكّل ما شلهدته 
من اقتحاملات للمحال التجاريلة ورسقة للثياب 
واألحذيلة الرياضيلة أملام أعني الكاملريات، من 
منطلق أن أعمال الشلغب طبيعية يف كل تظاهرة 
أو اعتصلام أو احتجاج، وال يجلوز تحميل بعض 
الهتافلات أكثر مملا تحتمل، عادوا أخلرياً يف يوم 
»كمني الطيونة« ليعيبوا عى املتظاهرين شغبهم 
الكبلري وهتافاتهم، ليّتضح يف هذا السلياق أنَّ ما 
يحق ملتظاهري »الثورة« فعله ال يحّق ملتظاهرين 

غريهم فعل ما هو أقل منه بكثري.
4.  وملع انهملار الرصلاص، تبلنيَّ أنَّ املنافقلني 
الذيلن كانلوا يعلنون النفري العلام إذا ما فقد أحد 
املواطنلني أعصابله، فلرخ يف وجله متظاهلر 

يقطع طريقاً دوليلاً عاماً، ال يمانعون أبداً إطالق 
الرصلاص الحي عى متظاهلر يخالفهم الرأي يف 
قضيلة ما. هؤالء الذين تدفع لهم منظمات دولية 
أجورهم الباهظة، قاللوا بوضوح ورصاحة إنهم 
مع القتل، وهم يؤيدونه بشلدة ما دام ينال ممن 

ال يوافقهم الرأي. 
إّنهلم ملع القتلل إذا كان القتيلل ملن الطائفلة 
»ملن  القتيلل  كان  إذا  القتلل  وملع  الشليعية، 
مناطقهلم« ويتواجد »يف مناطقنلا«، ومع القتل 
إذا كان القتيلل ذا توجهات سياسلّية أو قضائّية 
تتعلارض ملع توجهاتهلم. قدموا أنفسلهم عى 
أنهم ثلوار مدنيون، ثوار تقدميون، ثوار ينّظمون 
دورات تدريبيلة على املواطنيلة... ثلم تبني نهم 

مجرد مخادعني يؤيدون القتل.
يشلمل  انقسلامهم فريقلني؛ فريقلاً  5.  وملع 
مرجعيات دينية تربر استخدام السالح وفريقاً آثر 
عدم التعليق، تبنيَّ أن املنافقني أنفسلهم إّنما هم 
ضّد السالح إذا كان موجهاً نحو »إرسائيل« أو ضد 
التكفرييلني، لكنهم مع السلالح، وبقوة وشلغف 
وحماس، إذا كان موجهاً ضد مواطنني لبنانيني. 

6.  ومع تسليم املغدورين أمرهم للقضاء، تبني أن 
املنافقني أنفسلهم الذين كانلوا يحارضون طوال 
العلام املايض بوجلوب احرتام القضلاء والقانون 
وغريه، إنما يؤيدون استقاللية القضاء وقدسيته 
وعدم وجلوب توجيه أي انتقلاد إليه حني يتحول 
إىل أداة لتصفيلة الحسلابات ملع خصومهم. ويف 

املقابل، هم مع شلتم القضاء وشيطنته وتخوين 
قضاته وتحليل دمهم وتعريضهم لعقوبات عاملية 
إذا تجلرأ أحد القضاة عى احرتام قناعاته أو طبق 

القانون بحذافريه.
املنافقلون عابلوا على حلزب اللله انتقلاده أداء 
القلايض طارق بيطلار، من منطلق أن التشلكيك 
بعملل القضلاة أمر ملدان وخاطئ ورشيلر، وإذا 
الحمللة على  أو يسلاهمون يف  بهلم يسلكتون 
القلايض فادي عقيقلي، ملجرد اسلتدعائه رئيس 
حزب القوات اللبنانية سلمري جعجع كشلاهد يف 
مللّف كمني الطيونلة، بناًء عى إفادات الشلهود. 
املنافقلون يشليطنون ملن يوّجله أيلة مالحظة 
إىل القلايض بيطلار، ويف الوقت نفسله يسلكتون 

ويباركلون ويتناغمون مع من يشليطن القايض 
عقيقلي، ثلم يتحدثون علن صيف وشلتاء فوق 
سلطح واحد، فيما الصيلف والشلتاء يقيمان يف 

عقولهم.
7.  ومن موقفهم من شيطنة القايض إىل موقفهم 
من القانون نفسله وكيفية التعاملل معه، يدعو 
املنافقلون إىل احرتام القانون وذهاب املسلتدعني 
إىل القضلاء، مهملا كانلت مآخذهلم القانونيلة 
وحصاناتهلم وغلريه، إذا كان هلؤالء يصّنفون يف 
خانلة الخصوم. أملا إذا كانوا من املريض عنهم يف 
السفارة األمريكية وأخواتها، فإن من حقهم رسم 
خطلوط حمراء لالحتملاء خلفها تحلت عناوين 
كبلرية، وعدم الذهلاب إىل املحاكمة، ملن دون أن 

يصدر عن املنافقني صوت اعرتايّض واحد.
بعد كملني الطيونة ال يمكن أن يكلون كما قبله. 
ال بّد من مراسللة املنظمات اإلنسانية والحقوقية 
التلي ترعى هلؤالء املؤيدين للقتلل أوالً، ثم فضح 
هلذه املنظمات يف بالدها والتشلهري بها ثانياً. وال 
بد ملن مالحقتهم من منرب إىل آخلر ومن وظيفة 
إىل أخلرى، لفضح كذبهم وادعائهم ونفاقهم. هم 
ليسلوا أنصار بيئة أو حقوق أو حريات أو عدالة، 
إنملا مجرد مجموعلة كبرية ملن املنافقني الذين 
يؤيلدون املذهبية والعصبيلة واملناطقية يف مكان 
ويعارضونهلا يف مكان آخلر. منافقون يرفضون 
حريلة الرأي ملن ليس ملن رأيهم، ومع قتل اآلخر، 
ثلم مع حمايلة القاتل وضلد محاكمتله أو حتى 

مثوله أمام القضاء.
هلؤالء الَّذين قدموا أنفسلهم منلذ عامني كأنبياء 
منزللني يوزعون شلهادات حسلن السللوك هنا 
وهناك، ويحلددون الحق من الباطل، ويشلريون 
ال  وملن  االحلرتام  يسلتحق  ملن  إىل  بإصبعهلم 
يسلتحقه، ما هم إال مجموعة منافقني، يفرتض 
من اآلن وصاعلداً مالحقتهم فرداً فرداً وفضحهم 
أو كشلفهم وتعريتهم، واللراخ بأعى صوت يف 

وجههم: أنتم منافقون.
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محمد حمدي

كان والزال اإليف�اد الرس�مي خ�ارج العراق أح�د أهم وأخطر 
أنواع الفس�اد اإلداري الذي أهدر مليارات الدوالرات بمسّميات 
ش�كلّية فارغة من�ذ ع�ام 2003، وملّفات التدري�ب والتأهيل 
لحق�وق االنس�ان وغريه�ا، وص�والً اىل البط�والت الوهمّي�ة 
واألخ�رى الس�ياحّية الت�ي اخت�ّص بها ع�دد م�ن االتحادات 
الرياضية وأشار لها الكثري وأّولهم هيئة النزاهة فيما يختّص 

بالجانب الريايض.
وقد عان�ى املوف�د الصحفي من االتح�اد العراق�ي للصحافة 
الرياضي�ة كثرياً وأكتوى بنار االتحاد ال�ذي لن يرتك طريقاً يف 
وق�ف تواجد الصحفي الريايض مع الوفد إال وس�لكه ويجتهد 
معه املنّسق اإلعالمي يف تحقيق هذا الغرض، وقد تعرّضُت لهذا 
االس�لوب الجاف ش�خصياً من قبل أحد االتح�ادات الرياضية 
التي أّدعْت ضياع جواز السفر الذي أملكُه وما أن أنطلق الوفد 
برحلت�ه حتى أبلغوني بأنهم وج�دوا الجواز وهناك الكثري من 

القصص الشبيهة والغريبة أيضاً.
الحقيق�ة أنن�ي تطرّقُت اىل هذا امللف بمناس�بة تجّدد الحديث 
فيه بقّوة وتشكيك وغريها من قبل بعض الزمالء الذين قّدموا 
العديد من االعرتاضات ع�ى عمل لجنة االيفادات الرياضية يف 
االتحاد العراقي للصحافة الرياضية، وهو حق طبيعي ويجب 
أن يكون مكفوالً للجميع بعدالة ومهنّية دونما تمييز أو محاّباة 
وغريه�ا، إذ ليس من املعقول أن يس�افر أحد الزمالء مع ثالثة 
وفود منذ عام 2015 عى س�بيل املثال فيما ينتظر اآلخر دوره 
من�ذ ع�ام 2012، واعرتاضات أخرى تمّس واق�ع عمل اللجنة 
وتعاملها املوضوعي مع ترش�يح الزميل الجديد ضمن االتحاد 
أو القدي�م من داخل العاصمة بغ�داد ومن خارجها، ولكن مع 

رشعي�ة املطالب�ات غاب ع�ن ذهن 
البعض من الزمالء اإلش�ارة اىل نوع 
آخ�ر من االيفاد ه�و االيفاد الداخيل 
ال�ذي ال يق�ّل أهمية ع�ن الخارجي 
السيما أن العراق نجح يف استضافة 
ع�دد م�ن البط�والت اإلقليمية عى 
أراضيه هذا م�ن جانب، ومن جانب 
آخ�ر الرتكيز عى أن االيفاد هو عمل 
اح�رتايف يف التغطي�ة والتعام�ل مع 
البط�والت الرياضي�ة ولي�س مجرّد 
س�فرة ملرافقة املنتخب�ات الوطنية، 

مهّم�ة قد تتطلّ�ب إج�ادة اللغ�ة االنكليزية مثالً واس�تخدام 
التقنيات الحديثة وغريها، أتذّكر أن أّحد الزمالء سافر مع أحد 
الوفود يف بطولة آسيوية وليس لديه أدنى إطالع عى قوانني أو 

مضمون اللعبة وتسّبب له ذلك بحرج شديد!
أعتق�د أنن�ا اليوم أمام اختب�ار جديد وحقيق�ي لجميع لجان 
االتح�اد العراق�ي للصحاف�ة الرياضية من الزم�الء املُنتخبني 
الذي�ن نتوّس�م فيه�م كل خ�ري، ونتمّن�ى له�م النج�اح وُهم 
ش�خصيات إعالمية له�ا مكانتها الكبرية يف الوس�ط، وعليها 
أن تنجح باس�م االتحاد يف إدارة أحد أهم وأخطر امللفات وهو 
اإليف�اد أو املوف�د الصحفي الري�ايض، وتعتمد آلي�ة جديدة يف 
العمل تضم�ن حقوق الصحفي املوفد وطريقة تعامل االتحاد 
الريايض مع�ه أوالً وأن ال يكون مجرّد رق�م تكمييل مع الوفد 
يصل اىل مبتغاه بمهّمة رس�مية محرتمة وال يتعرّض ألي نوع 
من ان�واع االبت�زاز أو الضغط باس�اليب نتمّن�ى أن تكون قد 

صارت من املايض.
ونتمّنى أيضاً أن يبادر االتحاد اىل عقد دورات تدريبية تطويرية 
تخ�ّص عم�ل الصحف�ي املوفد م�ن الجوان�ب الدبلوماس�ية 
والتمثي�ل الخارجي واللغة اإلنكليزي�ة إن أمكن، وهذا اإلجراء 
كان معموالً به يف الس�ابق مع جميع دوائ�ر الدولة، والرتكيز 
عى الصحفيني الشباب يف هذا الجانب، فُهم بحاجة اىل الخربة 

والدراية يف هذا املجال.
أخ�رياً.. أتمنى من جميع الزمالء ضبط النفس، وعدم الترّسع 
أب�داً يف اطالق االتهام�ات والرتويج اىل التهمي�ش وغريها من 

املصطلحات عى منّصات السوشيال ميديا!

معاناة املوفد ال�صحفي

اختتمت منافس�ات الجولة السادسة من الدوري املمتاز، 
بلق�اء العريقني الذي ش�هد س�قوط الق�وة الجوية بفخ 
التعادل أمام امليناء، الذي بدأ اس�تعادة أنفاس�ه بعد بداية 

متعثرة املوسم الحايل.
النتائج شهدت متغريات كثرية، حيث تقدمت بعض الفرق 
يف النص�ف األول م�ن املباري�ات، لكن رسعان م�ا تنقلب 
النتائج يف الشوط الثاني، بسبب تألق بعض الالعبني وفقا 

لألدوار املؤثرة يف مباريات أنديتهم.
حارس باسل

محمد ش�اكر: ح�ارس مرم�ى النجف اس�تحق أن يكون 
األفضل بعد أن دافع ببس�الة عن شباكه يف مواجهة زاخو 
وكان سببا مهما بفوز فريقه خارج الديار بهدف دون رد.

دفاع صلب
رسالن حنون: قلب دفاع نفط الوسط الذي يقدم مستوى 
ممت�ازا يف املواس�م األخ�رية يؤمن عمق دفاع�ات فريقه، 
ليس هذا فحسب، بل تكفل بتسجيل الهدف األول لفريقه 

يف شباك أمانة بغداد.
هريدي س�يامند: تألق قلب دفاع اربيل يف مواجهة الطلبة 
ورغم س�عي املنافس لضخ زي�ادة عددية يف منطقة اربيل 
لكن خ�ربة وش�جاعة هريدي س�يامند مكن�ت اربيل من 

الخروج بالنقاط الثالث.
حيدر عب�د الرحيم: مدافع يمني نف�ط البرصة الذي يؤكد 
من مباراة إىل أخرى أنه قادم بقوة للنجومية أحد مفاتيح 
اللع�ب رغم نجاحه يف الجوانب الدفاعية يمتلك مواصفات 

الظهري العرصية.

ك�ورست بايز: مدافع يس�ار فري�ق اربيل تأل�ق يف مباراة 
الطلبة وظهر بأداء مت�وازن دفاعيا وهجوميا، حيث كان 
مص�درا حقيقيا للهجمات، باملقاب�ل قطع الجانب اإليرس 

تماما عى الطلبة.
وسط عبقري

محمد قاس�م: العب الرشطة الذي يعد مفتاح لعب مميز، 
والعق�ل املدب�ر ألغلب هجم�ات الرشطة، ب�ل وأنه مصدر 
خط�ر طاملا كان�ت الكرة بني أقدامه ولدي�ه رؤية ثاقبة يف 

عمق امللعب.

احم�د فرحان: العب وس�ط نفط الب�رصة ونجمهم األول 
ال�ذي يعد مصدر قلق للمنافس�ني العب ال ي�كل وال يمل، 

مهاري، سجل هدف فريقه القاتل يف شباك الديوانية.
أسو رستم: صانع ألعاب فريق نوروز وقلبه النابض الذي 
يمث�ل الرئ�ة التي يتنفس م�ن خاللها ن�وروز، تمكن من 
قيادة فريقه للفوز عى فريق القاسم بعد تسجيله هدفني 

من الثالثية.
هجوم كاسح

ف�الح عب�د الكري�م: مهاجم نفط ميس�ان ال�ذي غاب يف 

الج�والت املاضية عن التس�جيل ع�اد لألضواء 
وتمكن من قيادة فريقه للفوز بعد أن قاد فريقه 

للفوز عى سامراء رغم تأخرهم بالنتيجة.
مهند عب�د الرحيم: مهاجم نفط الوس�ط الذي 
يؤك�د م�ن مب�اراة إىل أخ�رى أنه م�ازال يمتلك 
الحس التهديفي الذي يضعه بطليعة املنافسني 
ع�ى لقب الهداف س�جل الهدف الثاني بش�باك 
أمان�ة بغداد وس�جل حضوره مج�ددا يف الئحة 

الهدافني.

شاكر ورستم أبرز عناصر تشكيلة الجولة السادسة من الدوري الممتاز

وص�ف املدير االداري الس�ابق للمنتخب 
الوطن�ي لك�رة القدم باس�ل كوركيس، 
طريقة إبعاده عن املنتخب ب�«العدائية«.
طريق�ة  »اس�تغرب  كوركي�س  وق�ال 
إبعادي من قب�ل االتح�اد العراقي لكرة 
القدم الجديد عن إدارة املنتخب العراقي، 
فق�د كانت طريقة عدائية ال اس�تحقها 

كوني خدمت املنتخب بكل اخالص«.
وأضاف »لو كانت هناك جلسة وتوجيه 
اس�ئلة يل واستجوابي بطريقة حضارية 
وبعده�ا يتم ابع�ادي لكان ذل�ك افضل 
لتاريخي الريايض«، مؤكدا ان »الطريقة 
التي ابعدوني به�ا تركت غصة يف القلب 
واث�رت يف نفس�يتي، وكان من املفرتض 
ان يقدم�وا يل الش�كر والتقدير لجهودي 

يف السنوات السابقة«.
ونفى كوركي�س وقوف النائب 

االتح�اد  لرئي�س  الثان�ي 
وراء  محم�ود  يون�س 
املنتخ�ب،  ع�ن  إبع�اده 
م�ع  »عالقت�ي  مؤك�داً 
يون�س محم�ود طيب�ة 

وطبيعي�ة وعم�ل مع�ي 
كن�ت  عندم�ا  كالع�ب 

اداري�ا  مدي�را 
للمنتخ�ب 

كابت�ن  يون�س  كان  عندم�ا  العراق�ي 
املنتخب«.

وأوض�ح أن »م�ن ق�ام بإبع�ادي ع�ن 
املنتخ�ب العراق�ي ه�و زمي�يل وصديق 
األم�س ورئيس االتح�اد الح�ايل عدنان 

درجال حرصاً دون غريه«.
وب�ني كوركي�س ان س�بب االبع�اد هو 
»مش�ادة كالمي�ة حدث�ت بين�ي وب�ني 
درجال بس�بب طلب من مدرب املنتخب 
العراق�ي دي�ك ادف�وكات بالتعاق�د مع 
محلل فني هولن�دي للمنتخب، وبدوري 
الذاتي�ة  قم�ت باالط�الع ع�ى الس�رية 
للمحلل وارس�لتها اىل اتح�اد الكرة لكن 

تم إهماله«.
وتاب�ع بالق�ول، »بع�د س�ؤال ادفوكات 
لدرج�ال عما توص�ل اليه االتح�اد بهذا 
الش�أن وس�بب اهماله للموضوع 
ث�ار درج�ال وتوج�ه صوب�ي 
 ، ع�يلَّ صوت�ه  ورف�ع 
اقابل�ه  ان  فاضط�ررت 
باملث�ل احرتام�ا لتاريخي 
النتيجة  وكانت  وكرامتي 
ابع�ادي علماً  كما ت�رون 
انن�ي لم اق�رص ولم يكن 
م�ن  املوض�وع 

مهام عميل«.

اعل�ن االتح�اد العراق�ي لكرة الق�دم، منح 
أندي�ة املين�اء والطلب�ة والك�رخ فرصة 

أخرية قبل اتخاذ عقوبات بحقها.
وقال رئيس لجنة الرتاخيص يف اتخاد 
الك�رة ماج�د ثام�ر املاج�دي »لق�د 
امهلن�ا االندية الثالث�ة لغاية 30 من 
هذا الشهر لدفع املستحقات والديون 

لالعب�ني واملدربني كاجراء اخري النه�اء التزاماتها مع 
الالعبني واملدربني«.

وتابع، »يف حال عدم التس�ديد س�يذهب االتحاد لقرار 
بمن�ع االندية الثالث�ة من اللعب بال�دوري املمتاز لهذا 
املوس�م«. ولف�ت املاج�دي اىل ان »االتح�اد العراق�ي 
سريفع توصيته بارسال اسماء االندية الثالثة لالتحاد 

االسيوي كاجراء البد منه ليخيل ذمته من املوضوع«.

كوركيس:يتهم درجال بإقصائه
 من إدارة المنتخب 

اتحاد الكرة يمنح أندية الميناء والطلبة والكرخ فرصة أخيرة

برر مدرب أمانة بغ�داد جمال عيل، 
الخسارة أمام نفط الوسط بهدفني 
دون رد، يف الجولة السادس�ة من 
الدوري، إىل الغيابات التي طالت 

الفريق.
وقال عيل »لم نقدم املس�توى 

اس�تغل  الوس�ط  ونف�ط  املطل�وب، 
الفرص القليلة التي سنحت له، وظفر 
بنق�اط الف�وز، بينم�ا فريقن�ا عانى 

بشكل كبري يف الجزء األمامي«.
وب�ني أن الفري�ق عان�ى م�ن غي�اب 
العب�ي املنتخ�ب األوملبي رض�ا فاضل 

إىل  باإلضاف�ة  الرض�ا،  عب�د  ومؤم�ل 
خروج املح�رتف صامويل بعد تعرضه 

لإلصابة.
الج�ادة  محاوالتن�ا  »رغ�م  وتاب�ع 
بتصحيح وضع الفريق، إال أن الالعبني 

لم يكونوا بيومهم«.

وأش�ار »املباراة املقبلة س�تكون أمام 
مطال�ب  وفريقن�ا  الجوي�ة،  الق�وة 
باستعادة وضعه الطبيعي، وأال تكون 
املس�توى،  لرتاج�ع  م�ربرا  الغياب�ات 
فعلين�ا أن نق�دم ك�رة تلي�ق بأمان�ة 

بغداد«.

علي يعزو الخسارة مع نفط الوسط إلى الغيابات

أرش رئي�س اتحاد كرة القدم الس�ابق عبد الخالق 
مس�عود، »إهم�اال« م�ن جان�ب الع�راق يف ملف 

الحظر الدويل املفروض عى مالعب البالد.
وق�ال مس�عود إنه »يح�ق لالتح�اد العراقي لكرة 
القدم رفع ش�كوى ضد االتح�اد الدويل يف محكمة 
كاس الدولي�ة بس�بب منع العراق م�ن اللعب عى 
أرضه، لكن ال نعرف هل سيكسب القضية ام ال؟«.

وأض�اف، »لن تنف�ع الش�كوى يف الوق�ت الحايل، 
وكان م�ن املفرتض ان تقدم بوق�ت مبكر«، مبيناً 
ان »االتحاد العراقي تاخر برفع الشكوى مع تبقي 
أيام قليلة عى مبارات�ي املنتخب العراقي أمام كل 

من سوريا وكوريا الجنوبية«. 
وكان االتح�اد ال�دويل لكرة القدم )فيف�ا( قد قرر 
عام 2018 الس�ماح باستضافة العراق للمباريات 
الدولية الرس�مية يف 3 مدن، منهيا بذلك حظرا عى 
املالع�ب العراقية اس�تمر منذ الغ�زو األمريكي يف 

.2003
لك�ن فيفا عاد وفرض الحظر ع�ى مالعب العراق 
يف الع�ام الت�ايل 2019 جراء األح�داث التي رافقت 

االحتجاجات الشعبية.
وكش�ف مس�عود عن كواليس ق�رار فيف�ا برفع 
الحظ�ر عن مالعب العراق عام 2018، واإلجراءات 

الت�ي اتخذها اتح�اد الك�رة العراق�ي عندما كان 
رئيساً له.

ش�كوى  رف�ع  العراق�ي،  »االتح�اد  أن  وأوض�ح 
بمحكم�ة كاس الدولي�ة كورق�ة ضغ�ط بع�د ان 
وجدنا بان عدم الس�ماح للع�ب العراق عى ارضه 
غري مربر السيما وانه ينعم باالمان ويمتلك افضل 

املالعب التي تضاهي مالعب العالم«.
واضاف مس�عود، »بع�د ان عل�م االتحادين الدويل 
واالس�يوي بالش�كوى، اش�عرنا االتحاد االسيوي 
بس�حب الش�كوى التي رفعناه�ا بمحكمة كاس 

وانه سيقف اىل جانبنا بهذا امللف«.

هيم�ن العب�و الج�ودو لن�ادي الرشط�ة عى 
تش�كيلة املنتخب العراقي للعبة بعد تصدرهم 
املراك�ز االوىل يف منافس�ات املصنف�ني، حيث 
حجز ستة منهم أماكنهم يف التشكيلة الدولية 

للمتقدمني.
وتفوق الالعبون الس�تة يف ن�زاالت التصفيات 
النهائية التي أقيمت اليوم عى قاعة املدرس�ة 
التخصصي�ة للعب�ة، بحضور رئي�س االتحاد 

العربي، نعمان شاهر.
ومن أصل ثمانية ن�زاالت نهائية تمكن أبطال 
القيثارة الخرضاء من حسم 6 منها لصالحهم 
ليضمن�وا بذلك التواج�َد يف تش�كيلة املنتخب 

العراقي الذي تنتظره استحقاقات خارجية.
وتمك�ن فريق الرشط�ة، الذي يق�وده املدرب 
أحمد جاس�م، من الف�وز يف وزن 60 كغم عرب 
العبه عيل كاطع، وضمن زميله محمد س�تار 
الف�وز يف وزن 66كغ�م، أم�ا يف وزن73كغ�م 
فقد تمكن الالعب س�جاد غان�م من الفوز به 

وضمان التواجد يف التشكيلِة الدولّية.
كما نجح حس�ني عيل من الفوز باملركز األول 
يف وزن 90كغ�م، وحص�َد زميل�ه عيل حس�ن 
الف�وَز يف وزن 100كغ�م، فيما تمك�َن محمد 
صبي�ح م�ن الرتبع ع�ى املرك�ز األول يف وزن 

الثقيل.

مسعود : اتحاد الكرة أهمل ملف الحظر 

الشرطة يسيطر على تشكيلة منتخب الجودو
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تلق�ى بوروس�يا دورتمون�د، 
تؤث�ر  ق�د  رضب�ة موجع�ة 
بمختل�ف  نتائج�ه  ع�ى 
األش�هر  خ�ال  البط�والت 
القليل�ة املقبل�ة، وذلك بعد 
النرويجي  مهاجمه  إصابة 

إيرلينج هاالند.
األملان�ي  امل�درب  وأعل�ن 
وق�ت  يف  روزه  مارك�و 

س�ابق، غياب الدويل النرويجي ملدة أس�بوعني 
فقط بسبب إصابة عضلية يف الفخذ.

رغم ذلك، كشفت صحيفة »بيلد« عن إمكانية 
استمرار غياب صاحب ال�21 عاًما عن املاعب 

حتى نهاية عام 2021.
وأش�ارت إىل معاناة هاالند من تمزق يف عضلة 
الفخ�ذ، مم�ا ق�د ي�ؤدي لغياب�ه ألكث�ر من 6 
أس�ابيع، ليع�ود للماع�ب مع نهاي�ة العطلة 

الشتوية للبوندسليجا.
ويع�د هاالند، ثاني هدايف ال�دوري األملاني هذا 
املوس�م برصي�د 9 أه�داف، إذ ال يتف�وق عليه 
سوى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم 

بايرن ميونخ، بفارق هدف وحيد.
دورتمون�د،  م�درب  يج�د  أن  املتوق�ع  وم�ن 
صعوبة يف س�د ثغرة غي�اب هاالند، نظرًا لعدم 
وج�ود بديل يمنح الفري�ق، األهداف الازمة يف 

املباريات املقبلة.

دورتموند يفقد خدمات هاالند 
حتى نهاية العام

ليفربول ينافس البايرن 
في ضم تيليمانس

رغبة الثأر تشعل
 ديربي الغضب

يوفنتوس يؤكد عدم إصابة برنارديسكي وكين

برشلونة يستعد لتجديد عقدي 
أراوخو وجافي

نيوكاسل يرغب بالتعاقد
 مع ديمبلي 

يتص�ارع العماق�ان، اإلنجلي�زي ليفرب�ول واألملان�ي بايرن 
ميونخ، عى خدمات نجم ليسرت سيتي، الذي يقدم أداء مميزا 
يف اآلون�ة األخرية مع الثعالب، تح�ت قيادة األيرلندي بريندان 

رودجرز.
وبحس�ب ش�بكة »ESPN« العاملية، ف�إن ليفرب�ول وبايرن 
ميونخ، يبحثان عن العب وس�ط بمواصفات معينة، وهو ما 

وجداه يف البلجيكي يوري تيليمانس.
وينتهي تعاقد تيليمانس مع ليس�رت س�يتي، بنهاية املوس�م 
املقب�ل، ويرغب الاع�ب يف االنتقال ملحطة أك�ر عقب نهاية 

هذا املوسم.
يأت�ي ذلك رغ�م ترصيحات رودج�رز، التي أك�د خالها عدم 

وجود نيه لدى ناديه للتخيل عن خدمات النجم البلجيكي.
وأوضح التقري�ر، أن ليفربول افتقد لاعب القادر عى الربط 
بني الوس�ط والهجوم، وذلك بعد رحيل الهولندي جورجينيو 

فينالدوم إىل باريس سان جريمان، يف صفقة انتقال حر.
نفس األمر بالنسبة لبايرن ميونخ، الذي يرغب يف ضم العبني 
وسط بطابع هجومي، مع اقرتاب رحيل مارك روكا، ووجود 

الثنائي ليون جوريتسكا وكورينتني توليسو فقط.
ويعد تيليمانس أحد أبرز العبي الوسط يف الدوري اإلنجليزي، 
منذ انتقاله لليس�رت، قادًما موناكو، ملا يتميز به من إمكانات 

هجومية ودفاعية كبرية.

كش�ف يوفنتوس، عن حالة العبيه املصابني عقب 
ديرب�ي إيطاليا ضد إنرت مي�ان، وانتهى بالتعادل 
ال�دوري  التاس�عة م�ن  الجول�ة  )1-1(، ضم�ن 

اإليطايل.
وق�ال يوفنت�وس، يف بي�ان عر موقعه الرس�مي: 
»أبلغ فيديريكو برنارديس�كي، ع�ن معاناته من 

الت�واء طفي�ف يف كتف�ه األيمن، وخض�ع الاعب 
الختب�ارات اس�تبعدت معاناته م�ن أي إصابة يف 

األربطة«.
وأضاف الن�ادي: »كما تعرض مويس كني إلجهاد 
عضيل يف فخذه األيمن، خال مران السبت املايض، 
وخض�ع الختب�ارات اس�تبعدت معانات�ه من أي 

إصابة عضلية«.
واختتم: »ستتم مراقبة حالتي برنارديسكي وكني 

من قبل الجهاز الطبي يف النادي يوًما بعد يوم«.
يذكر أن يوفنتوس يحتل املركز السادس يف جدول 
ترتيب ال�دوري اإليطايل، برصيد 15 نقطة، بفارق 

10 نقاط عن ميان ونابويل صاحبي الصدارة.

يسري ميان بشكل ممتاز يف مسابقة الدوري اإليطايل، املوسم 
الجاري، فيما يعاني إنرت، حامل اللقب، من تذبذب النتائج.

ويحت�ل الروس�ونريي صدارة املس�ابقة، برصي�د 28 نقطة، 
جمعها من 9 انتصارات وتعادل وحيد، بينما يأتي األفاعي يف 

املرتبة الثالثة برصيد 18 نقطة من 9 مباريات.
ويبحث إنرت عن اس�تعادة الت�وازن، وقد ال يجد فرصة أفضل 
م�ن مواجهة ج�اره اللدود، عى ملعب س�ان س�ريو، يوم 7 

ترشين األول املقبل.
وح�ال انترص النريات�زوري يف هذه املوقعة، س�تكون الفوائد 
عدي�دة، أبرزها إيقاف مس�رية مي�ان الناجح�ة يف الدوري، 
وكس�ب الثقة يف إمكانية العودة من بعي�د واالحتفاظ بلقب 

الكالتشيو.
أما ميان، صاحب امللعب اعتباريا يف هذه املواجهة، فيس�عى 
للث�أر من خس�ارته األخ�رية بثاثي�ة نظيفة أم�ام جاره، يف 
املوسم املايض، وإرسال رسالة للخصوم، مفادها أن أصحاب 
اللونني األحمر واألس�ود، قادرون عى اس�تعادة لقب الدوري 

الغائب منذ فرتة طويلة.
وم�ن املنتظ�ر أن تش�هد املباراة إث�ارة كبرية، كح�ال معظم 
مباري�ات ديربي الغضب عى مدار التاريخ، خاصة بعد عودة 

الجماهري إىل املاعب هذا املوسم.

يس�تعد برش�لونة لتجديد عقد نجم�ني آخري�ن يف صفوفه خال 
املرحل�ة املقبلة، بع�د التجدي�د للثنائي بيدري جونزاليس وأنس�و 

فاتي. 
وأعلن برش�لونة خال هذا الش�هر، عن تجديد عق�د بيدري حتى 
صي�ف 2026، وفاتي حتى صي�ف 2027، مع رشط جزائي قيمته 

مليار يورو لكل منهما. 
وبحس�ب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن برشلونة 
يخطط لتجدي�د عقدي الثنائي رونالد أراوخ�و قلب الدفاع، وجايف 

العب الوسط، خال شهر ترشين املقبل. 
وأضافت الصحيفة، أن برشلونة معجب باملستوى الذي وصل إليه 
أراوخ�و )22 عاًما(، ومن ثم ضمه ملنتخب باده أوروجواي، حيث 
ينته�ي عق�ده يف صي�ف 2023، وهناك اهتمام كبري ب�ه من أندية 
أخرى.  وبالتايل يس�عى برش�لونة إلغاق كل الط�رق مبكرًا، حيث 

يضع عليه آمااًل كبرية لقيادة دفاع الفريق يف املستقبل. 
أما بالنس�بة لجايف )17 عاًما(، والذي انفجر مع الفريق األول هذا 
املوس�م، وبناًء عى ذلك انضم ملنتخب إسبانيا وشارك ضد إيطاليا 
وفرنس�ا بدوري األمم األوروبية، كما سجل حضوره يف الكاسيكو 
كأصغ�ر الع�ب يش�ارك يف ه�ذه املب�اراة خ�ال الق�رن الح�ادي 

والعرشين، فنية برشلونة هي ربطه ملدة طويلة.
ويرتبط جايف بعقد يف كامب نو حتى 2023، وبرشط جزائي قيمته 
50 ملي�ون يورو، وهو رقم يف املتناول بالنس�بة للعديد من األندية 

األوروبية. 

وصل�ت العاق�ة بني مس�ؤويل برش�لونة والفرن�ي عثمان 
ديمبيل إىل مرحلة حاس�مة، بشأن مس�تقبله الغامض حتى 
اللحظ�ة، يف ظ�ل تعقد املفاوض�ات الجارية منذ عدة أش�هر 

لتجديد عقده الذي ينتهي بختام املوسم الجاري.
وأف�اد تقرير صحفي إس�باني، بأن وكيل عثم�ان ديمبيل بدأ 
محادثاته مع نادي نيوكاس�ل، تمهيدا لانتق�ال إليه بحلول 

الصيف املقبل.
يأتي ذلك عى الرغم من إعان خوان البورتا رئيس برشلونة يف 
أكثر من مناسبة تمسكه ببقاء ديمبيل واقرتابه من التجديد.
وكش�فت صحيف�ة »س�بورت« الكتالوني�ة ع�ن »محادثات 
ودي�ة« ج�رت بني وكي�ل ديمبيل ونيوكاس�ل، مش�رية إىل أن 
املفاوضات الرس�مية ستبدأ يف كانون الثاني املقبل، مع بداية 
الف�رتة القانونية املس�موح للطرف�ني فيها بالتف�اوض قبل 

انتهاء عقد الاعب ب�6 أشهر، وفقا للوائح الفيفا.
وارتب�ط اس�م ديمب�يل باالنتق�ال إىل أكث�ر م�ن ن�اٍد بخاف 
نيوكاس�ل، من بينهم ليفربول ويوفنتوس وكذلك مانشسرت 

يونايتد.
يذك�ر أن برش�لونة نج�ح مؤخ�رًا يف تجدي�د عق�د بي�دري 
جونزالي�س حتى صي�ف 2026، وأنس�و فات�ي حتى صيف 

.2027

الريال يوافق على رحيل هازارد وأنشيلوتي يستهدف ضم ظهير اليبزيج
أظهرت مباراة الكاسيكو املاضية بني 
برش�لونة وريال مدري�د، أن البلجيكي 
إيدي�ن هازارد ل�م يعد خي�ارا مفضا 
ل�دى املدير الفن�ي للمرينج�ي، كارلو 

أنشيلوتي.
واعتمد أنشيلوتي عى الثنائي الرازييل 
وفينيس�يوس  جوي�س  رودريج�و 
جوني�ور يف املرحل�ة املاضي�ة، يف ظ�ل 

توايل إصابات هازارد. 
»الش�رينجيتو«  برنام�ج  وبحس�ب 
اإلس�باني الش�هري، ف�إن فلورنتين�و 
برييز، رئيس ري�ال مدريد، فتح الباب 
أم�ام األندي�ة املهتمة بضم ه�ازارد يف 

املريكاتو الشتوي املقبل.
وأض�اف التقري�ر، أن ه�ازارد يحظى 
باهتمام كبري من أندي�ة الريمريليج، 
وآرس�نال  نيوكاس�ل  رأس�ها  وع�ى 

وتوتنهام ومانشسرت يونايتد.
ويتأهب نيوكاس�ل بعد انتقال ملكيته 
لصندوق االستثمار السعودي، لتعزيز 
الفري�ق بصفق�ات ك�رى يف كان�ون 
الثان�ي املقب�ل م�ن أج�ل إنق�اذه من 

الهبوط.
ويع�د هازارد أحد األس�ماء املرش�حة 
بقوة لانتقال إىل املكبايس يف املريكاتو 

الشتوي املقبل.
ويف آرس�نال، يهدف اإلس�باني ميكيل 
أرتيت�ا، املدير الفني للجان�رز، للتعاقد 
م�ع ه�ازارد، لتعزيز هج�وم الفريق، 
بع�د البداية الصعبة هذا املوس�م، قبل 
االستفاقة التي حدثت مؤخرًا وتحسن 

النتائج.
أم�ا بالنس�بة لتوتنه�ام، فيعاني من 
تباين النتائج هذا املوس�م، ويريد ضم 

هازارد ملس�اعدة الثنائي سون هيونج 
مني وه�اري كني يف الهج�وم، خاصة 
وأن النجم البلجيكي يملك خرة كبرية 

يف الريمريليج.
مانشس�رت  اهت�م  أن  س�بق  وأخ�رًيا، 
يف  كان  أن  من�ذ  به�ازارد،  يونايت�د 
تش�يلي، ولكن الاعب كانت أولويته 
االنتقال لري�ال مدري�د، واآلن تجددت 
الفرص�ة إلحض�ار البلجيك�ي إىل أولد 

ترافورد.
اىل ذلك يس�تهدف ري�ال مدريد التعاقد 
م�ع الفرني ن�وردي موكييل، الظهري 
األيم�ن لفري�ق اليبزي�ج، لتدعيم هذا 
خ�ال  املرينج�ي  صف�وف  يف  املرك�ز 

املرحلة املقبلة.
وعانى ريال مدري�د كثريًا خال الفرتة 
املاضي�ة، بعد إصابة دان�ي كارفاخال 
ورحي�ل ألف�ارو أودري�وزوال، وتذبذب 
الثنائ�ي ل�وكاس فاس�يكز  مس�توى 

وناتشو فرنانديز.
وبحس�ب موقع »كالتش�يو مريكاتو« 
اإليط�ايل، فقد طلب كارلو أنش�يلوتي، 
مدري�د، بض�م  لري�ال  الفن�ي  املدي�ر 
الفرن�ي ن�وردي موكي�يل يف الصيف 

املقبل.
ويرتبط موكي�يل )23 عاًما( بعقد مع 
اليبزيج حت�ى صي�ف 2023، وبالتايل 
فإن الفرص�ة مواتي�ة للتعاقد معه يف 
الصي�ف املقبل، ما ل�م يجدد عقده مع 

اليبزيج.
وانض�م الفرن�ي ن�وردي موكييل إىل 
اليبزيج، يف كانون الثاني 2018، قادًما 
م�ن مونبليي�ه الفرن�ي، مقاب�ل 16 

مليون يورو.

الخميس 28 تشرين األول 2021
العدد 2703 السنة الثانية عشرة

شكوك حول مشاركة فيراتي ومبابي مع باريس
أص�در نادي باريس س�ان جريم�ان، بيانا عن حالة 
العبي�ه املصاب�ني قب�ل مواجه�ة ليل، ي�وم الجمعة 

املقبل، يف الجولة ال�12 من الدوري الفرني. 
وأش�ار ب�ي أس ج�ي إىل أن العب�ه اإليط�ايل ماركو 
فريات�ي س�يغيب 4 أس�ابيع، إلصابت�ه يف العضات 
املائل�ة لل�ورك األي�ر، التي تع�رض له�ا يف املباراة 

األخرية ضد أوملبيك مارسيليا. 
وأض�اف البيان أن كيلي�ان مبابي يعان�ي أيضا من 
ع�دوى يف األن�ف واألذن والحنج�رة، وس�يتم تقييم 

حالته من جديد خال 48 ساعة. 
وأش�ار أيض�ا إىل أن الرنام�ج التأهييل ال�ذي ينفذه 
سريجيو راموس بالتنسيق مع الجهاز الطبي، يسري 

بش�كل جيد، وس�يتم النظ�ر يف إمكانية مش�اركته 
بالتدريبات الجماعية خال األسبوع املقبل. 

كم�ا أوض�ح الن�ادي الباري�ي أن حال�ة اإلصاب�ة 
العضلي�ة لاع�ب األرجنتين�ي ليان�درو باريدي�س، 
تحسنت كثريا، وس�يعود للتدريبات بعد انتهاء فرتة 

التوقف الدويل لشهر ترشين الثاني.
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م�ا أضمر أحد ش�يئاً إال ظه�ر يف فلتات لس�انه وصفحات وجهه. 
ال تفرح بس�قوط غريك، فإنك ال تدري م�ا تضمر لك األيام. عقول 
الناس مدونة يف أطراف أقالمهم. واحذر ذوي الخلق اللئام فإنهم.. 
يف النائبات عليك ممن يخطب.. يس�عون حول املرء ما طعموا به.. 
وإذا نبا دهر جفول تغيبوا. الرغبة إىل الكريم تحركه إىل البذل، وإىل 
اللئي�م تغري�ه بالطمع. وألق ع�دوك بالتحية ال تك�ن.. منه زمانك 
خائفا ترتقب. أجزر امليسء بثواب املحسن. دع الحرص عىل الدنيا.. 

ويف العيش فال تطمع.. وال تجمع من املال.. فال تدري ملن تجمع. 

معرض »تضاد« رسائل ملونة إلى سومر

المراقب العراقي/ المحرر الثقافي...
وقال يوس�ف يف ق�راءة نقدي�ة خص بها 
)املراق�ب العراقي(: اقام�ت رابطة تضاد 
للثقاف�ة والفن�ون معرضه�ا الثاني عىل 
قاعة الرواق بمدينة النارصية تحت شعار 
) رس�ائل ملونة اىل س�ومر ( ، وقد افتتح 
الدكت�ور صباح املن�دالوي نقيب الفنانني 
ه�ادي  عب�د  وع�ي  الس�ابق  العراقي�ني 
رئي�س رابطة س�ومر للثقاف�ة والفنون 
، املع�رض  ال�ذي اقي�م  بالتع�اون م�ع 
رابطة س�ومر للثقافة والفن�ون ، و الذي 
عرضت فيه مجموع�ة كبرية من االعمال 
الفني�ة ملجموعة من الفنان�ات والفنانني 
اس�اليبها  تنوع�ت  الت�ي   ، التش�كيليني 
ب�ني فن�ان وآخر وب�رزت في�ه امكانيات 
الفنان�ات والفنانني املش�اركني ، بتواجد  
حض�ور فني واعالم�ي وجماهريي الفت 
، ع�ر ع�ن التفاعل الكبري م�ن الجمهور 
الحارض للمع�رض مع االعمال املعروضة 
، ويف محاول�ة اللقاء الض�وء عىل البعض 
من االعمال املعروضة التي أثارت دهشتي 
ش�خصيا بقراءات متعجلة وهي  التعني 
اختصارا لالعم�ال املعروضة عىل اإلطالق 
ولكن م�ن باب إلقاء الض�وء عىل البعض 
منها  الن املعرض اش�تمل عىل الكثري من 
االعمال املتميزة التي افصحت عن قدرات 

الفنانات والفنانني املتطورة .
,اضاف : ان الفنانة اس�ماء الدوري التي   
داب�ت ع�ىل تبني قضاي�ا امل�راة يف عملها 

كفنانة تشكيلية بالدرجة االساس اضافة 
لعملها كحقوقية ، جاءت أعمالها الفنية 
لتأخذ طابعا ينترص لقضاياها وحقوقها 
بالض�د م�ن الظل�م والعنف اينم�ا وجد ، 
يظه�ر ذل�ك جلي�ا يف العديد م�ن أعمالها 
التجريدية التعبريية ، عر بث مشخصات 
للمرأة عىل سطوحها التصويرية  بحرفية 
عالية وبالكثري من العاطفة االنثوية التي 
تب�دو ظاهرة للعيان ، ويف هذا العمل الذي 
تعمدت تقس�يمه اىل ثالثة أجزاء مرتابطة 
بطريق�ة مث�رية للدهش�ة ، تقصدت فيه 
التخلص من الش�كل الهن�ديس الطبيعي 
بطريقة العرض لتعط�ي دالالت تاكيدية 
لعملي�ة التش�خيص الت�ي وضعته�ا عىل 
الس�طح واعن�ي النس�اء الث�الث املاثالت 
بحركات تختلف بني واحدة واخرى ، لتبدو 
تلك الحركات اقرب للرقص ، منه للش�كل 
الطبيع�ي ولربما هو نوع من الرقص من 
الح�زن واأللم بس�بب واقع امل�راة يف بالد 
العجائب ) الطري يرقص مذبوحا من االلم 
( ، ولع�ل ما يؤكد ماذهب�ت اليه هي تلك 
الخطوط املبثوثة يف جميع أجزاء السطح 
التصويري والتي تبدو للوهلة االوىل بانها 
بث�ت كيفما اتف�ق ، لك�ن رؤي�ة الفنانة 
وبالقلي�ل من التدقيق ت�ي بالعكس من 
ذل�ك لتك�ون تلك الخط�وط داعم�ة لذلك 
من خ�الل قتام�ة االل�وان عي الس�طح 
التصوي�ري ، ان تعمده�ا التخل�ص م�ن 
رصام�ة الش�كل الهنديس واعن�ي الدائرة 

املغلقة الت�ي تعمدت ع�دم غلقها يفيض 
اىل مح�اوالت حثيثة للتخل�ص من الواقع 
املفروض عليها وه�و نوع من بارقة امل 

لالنفالت من تلك الدائرة / الرشنقة.
الس�نيد  الفن�ان ج�واد  : تمك�ن  وتاب�ع 
م�ن إب�راز امكانيات�ه الكبرية يف رس�م ) 
البورتري�ه ( وه�و يتبع خطى األس�اتذة 
الكب�ار  لهذا االس�لوب امله�م والصعب يف 
ذات الوقت عر عمله املعروض من خالل 
وجه لفتاة هائلة الجمال ، ومع ان جمال 
الخل�ق هيم�ن كما هو واض�ح عىل الجو 
الع�ام للعمل الفني ، اال ان الس�نيد تمكن 
من خلق ك�م كبري من املغايرة عر فرض 
حال�ة م�ن الح�زن الطاغي عىل قماش�ة 
اللوح�ة وهو يتعامل معها بحرفية كبرية 
عر التضارب الحاصل بني سكونية نظرة 
الفت�اة وروحي�ة االلوان الت�ي وضعها يف 
الخلفية مم�ا يعكس نوعا م�ن الحركية 

التي تمور يف داخل الفتاة ، وهي انعكاس 
واضح ملا يش�عر به الس�نيد لحظة الخلق 
، وبالقلي�ل م�ن التدقي�ق يمك�ن تلم�س 
ه�ذا عر حركة الفرش�اة وتداخل االلوان 
وتضاربه�ا لاليحاء املتعمد ملا أرشنا اليه ، 
مع انه حاول جاهدا كرس حالة الجمود/ 
الح�زن ع�ر زه�رة حم�راء كان�ت ه�ي 
االخ�رى تتوائم مع تلك النظرة الس�اكنة 
املليئ�ة بالدم�وع دون ان تب�دو ظاه�رة 
للعي�ان ، فتحولت اىل زه�رة حمراء ميتة 
لم تعد سوى نوعا من كرس لالنشاء الذي 

يلف العمل املحمل باالىس .  
وواص�ل :لع�ل ايم�ان الفن�ان بالغيبيات 
يعك�س حالة من التش�تت الذهني وعدم 
الرتكي�ز اثناء الخلق،  ومع ان ذلك االيمان 
خيارا شخصيا،  لكنه ال يمنع من ظهوره 
عىل قماش�ة اللوحة ليك�ون تأثريه كبريا 
ع�ىل املش�اهد اثن�اء التلقي لتخت�ل بذلك 

العالق�ة ما ب�ني العم�ل واملتلقي فيخرس 
الفن�ان الكثري من جهده بذل�ك ،  يف عمل 
الفنان�ة د فاتن عبد الرزاق الذي ش�عرت 
بميل ش�ديد نحوه وال�ذي اغرقته بالكثري 
م�ن املف�ردات والرم�وز التي ربم�ا اكلت 
الكث�ري م�ن جرف�ه وجماليت�ه  النه خىل 
م�ن االخت�زال الذي الب�د من�ه يف االعمال 

التجريدية التعبريية.
وأوضح :تمكنت سؤدد الرماحي يف عملها 
م�ن إيصال الكثري م�ن أفكارها عر عمل 
يحم�ل  من الراع�ة واالمكانيات الكثري ، 
والعم�ل الذي قدم�ت فيه تش�كيال لونيا 
تناغ�م عىل الس�طح التصوي�ري وعكس 
مق�درة فني�ة متط�ورة وج�اءت عملية 
التش�خيص متوائم�ة  م�ع الج�و الع�ام 

للسطح التصويري.
وأش�ار اىل ان الفنان�ة س�عاد الش�مري 
تمكن�ت من االنتص�ار ملش�خصاتها غري 

املرئي�ة تعمدا عر التباين�ات اللونية عىل 
قماش�ة اللوحة فخلقت بهجتها بتالعب 
م�دروس ، ادى اىل منح ن�وع من البهجة 
االفرتاضي�ة لتلك املش�خصات من خالل 
دالالت اللون األزرق بدرجاته املبثوثة عىل 
القماشة ، بافرتاض يقيني الستاللها تلك 
البهج�ة بع�د ان رضبت الح�زن بالحزن   
بني قتامة االلوان املحيطة باملش�خصات  
والل�ون األزرق ال�ذي هيمن ع�ىل األجواء 
العام�ة لالنش�اء ، والذي ف�رض بهجته 
ع�ىل الرغم م�ن حركة املش�خصات التي 
توحي للمتام�ل محاولته�ا لالنعتاق من 
واق�ع م�ازوم يم�ارس ضغط�ه النفيس 
عليه�ا ، وعلي�ه فق�د تمكنت م�ن تقديم 
عم�ل يش�تمل ع�ىل مقوم�ات جمالي�ة 
مدهش�ة ، مع انها بحاج�ة إىل املزيد من 
العمل والتجريب بحثا عن اس�لوبية تميز 

تجربتها الفنية .

سبـــــاق

سباق
يف ِسباق الخيوْل

من ينظر
إىل الّذيوْل؟

صميم
من عني القّناْص
ال من البندقية

صميُم الرّصاْص.

أنفة
وأّما الّنموْر

فال َتأَْبُه
ألهل الُجحوْر.

شالل
ِمن تلك األعايل
ينحدر املّواْل
عذًبا كشالْل.

دمع
بدمعها تعجن
فطائر العيْد
أُمُّ الّشهيْد.

سّياف
أيُّ نطٍع وأيُّ سيْف

ليتدحرَج
رأُس الخوْف؟

سهم
أتّفاحٌة
أم دريئْة

يا سهم الخطيئْة؟

نداء
فحيُح الّشبْق
أفعى الّذهب
حول العنْق.

مّوال
ناعٌم وزالْل

عطٌر
يف حرير الّشاْل.

سحر
َيْنَشِحُذ اللّساُن

عىل اللّساْن
فإذا الرّضاُب البياْن.

شجرة
يف بيت الجماْل

الغّمازُة
أخت الخاْل.

ملكات
يف غري مرعًى وبستاْن

لهنَّ عروٌش:
شقائُق الّنعماْن.

بشاشة
أّيتها الزّهرة

هذه البشاشْة
لنحلٍة أْم لفراشْة؟

بريد
برسائل جاريْة

تسعى
كلُّ ساقيْة.

غابة
غابٌة زرقاْء

ِسباُع الّطري ملوكها
هي الّسماْء.

حديقة
ال تاريخ للحديقة

عند األطفاْل
َحْسُبُهُم األراجيُح 

والّظالْل.

شعائر
ألجل األرغفِة

والفطائْر
َكْم من شعائْر؟

بأس
عند اإلزميْل

سّيان
الّسمكة والفيْل.

ساعة
فنْيْ بعقربنْيِ متوقِّ

تلدغ الزمن
كلَّ يوٍم مرّتنْيْ.

فكرة
الّصندوْق:
ألْمُع فكرٍة

يف رأس الّسوْق.

لو يذكر الزيتون غارسه لصار الزيت دمعا ! يا حكمة األجداد 
لو من لحمنا نعطيك درعا ! لكّن سهل الريح ، ال يعطي عبيد 
الريح زرعا ! إّنا سنقلع بالرموش الشوك واألحزان ... قلعا 
! وإالم نحمل عارنا وصليبنا ! والكون يسعى ... سنظل يف 

الزيتون خرضته ، وحول األرض درعا !! إّنا نحّب الورد ، لكّنا 
نحّب القمح أكثر ونحّب عطر الورد ، لكن السنابل منه أطهر 
فاحموا سنابلكم من األعصار بالصدر املسّمر هاتوا السياج 

من الصدور ... من الصدور؛ فكيف يكرس ؟؟

محمود درويشأبيات خالدة 

يرى الناقد رحيم يوسف ان معرض »رسائل ملونة الى سومر« الذي اقامته رابطة تضاد للثقافة 
والفنون اشتمل على الكثير من االعمال المتميزة التي افصحت عن قدرات الفنانات والفنانين 

المتطورة.

السالم عليه  علي  االمام 
وحكم اقوال 

 سعد سرحان

1-حقد طبقي
القرية غارقة يف الّظالم، إاّل القرص فهو ميضء… ال ُبّد أّن 

رّبة البيت ستقيم حفلة ما كالعادة…
  وه�ا هو ذا يمي إىل جوار س�ور الحديقة: “لنا الّنوى، 

ولهم الّتمر. اللّعنة!”
    ورآه�م يتواف�دون ع�ىل الق�رص بوجوه ن�رضة نرّية، 
فش�عر بلهي�ب يخ�رتق ف�ؤاده… ولم يم�ض كثري وقت 
حّتى حمل إليه اللّيل روائح عطورهم وطعامهم وصوت 
ضحكاتهم املش�وبة بالّنف�اق، فتمّيز غيظا وش�عر بأّن 
الحقول الهادئة من حوله س�تنتفض مثلما ينتفض هو 

اآلن…

2- الخّط الّثاني
تطلّ�ع إىل الّش�مس الغارب�ة يف م�رارة، ثّم واّله�ا ظهره 
وانطلق يشّق الّشهباء بقوى فاترة. “ثّمة يف هذه األنحاء 

برئ قديمة، فأين هي؟”
    ع�ىل ضوء الّنجوم ونور القمر الوليد رأى بريقا أّخاذا. 

“ماء. ال بد إّنه ماء.” وزحف إليه…
    وجده جدوال هرهارا يشّق واحة سوداء. كرع منه كما 
يكرع البعري، بيد أّن ش�فتيه ظلّتا متيّبس�تني… تساءل: 

أين أنا؟

قصتان قصيرتان جّدا 

حسن سالمي 

املراقب العراقي/ متابعة...
يف عمل مرسحي ال يتخطى الس�اعة الواحدة، يظهر املمثالن 
اللبنانيان ديمرتي ملكي وش�ادي غازي عىل خش�بة املرسح 
ليؤديا معاً مغامرة وجودية غري متوقعة بتاتاً. ففي مرسحية 
»جثة متنقلة« )نص ديمرتي ملكي، وإخراج ش�ادي الهر(، 
قضي�ة معقدة، وأح�داث أقل ما يقال فيه�ا إنها غري ممكنة 
الوق�وع تدور يف بريوت يف الزمن الحارض، وبطلها رجل ميت 

ترفض جثته مغادرة األرض.
قصة غريبة، كوميدية س�وداء، بطلها ش�اب تويف ليلة رأس 
سنة 1982، وهو يف التاسعة عرشة من عمره، لكنه مات من 
دون أن تواف�ق جثته عىل ذل�ك تماماً، فعاد من عالم األموات 
ليهيم عىل وجه هذه البسيطة محاوالً إيجاد مخرج من املأزق 
الذي وقع فيه رغماً عنه. وتروح أحداث القصة ترافق البطل 
يف مغامرات�ه، مغامرات رج�ل ميت يعجز عن امل�وت تماماً، 
ويبح�ث عن طريقة لالنتق�ال إىل »الضفة األخ�رى«، إنما ال 
تنف�ك جثته تعود ب�ه إىل األرض. وبني حلول غريبة س�اخرة 

وحلول اجتماعية ش�ائعة، كوميديا سوداء تالمس موضوع 
املوت والدفن والغياب والعائل�ة والعادات والتقاليد واألفكار 

الشعبية املتداولة، إنما معتمدة منحى غرائبياً ظريفاً.
ويع�ارض هذا العمل املرسح�ي بحبكته األساس�ية املفهوم 
الفلس�في الكالس�يكي للم�وت يف كونه انفص�ال الروح عن 
الجس�د وانع�زال كل منهم�ا عن اآلخ�ر، فج�اءت جثة بطل 
ديمرتي ملك�ي لتدحض هذا املفهوم وترتك الجس�د والروح 
مجموع�ني بعد امل�وت يف تركيبة هزلي�ة عبثية، فم�ا العمل 
لتع�ود الجثة إىل عالم األموات؟ ما الحل ليلتقي الش�اب امليت 
باملوت�ى اآلخري�ن، ويبقى إىل جانبهم يف العالم اآلخر بش�كل 

قاطع ونهائي؟
تدخل مرسحية »جثة متنقلة« ضمن مرشوع »مرسح شغل 
بيت«، وهو مرشوع يشبه ما يمكن تسميته محرتف تمثيل، 
أو مجموع�ة ورش عمل تقدم تمارين عىل التمثيل، وهو من 

تأسيس شادي الهر وزميلته مايا السبعي.
ويف حديث لنا مع ش�ادي الهر حول مرشوع »مرسح ش�غل 

بيت« يق�ول: »بدأ مرشوع »مرسح ش�غل بيت« عام 2016، 
وه�و عب�ارة ع�ن بي�ت يف منطقة ف�رن الش�باك حولناه إىل 
م�رسح يحتضن ورش عم�ل وتمارين مرسحي�ة وتدريبات 
ملمثلني وهواة مرسح يرغبون يف الدخول يف مس�احة الحرية 
الت�ي يمنحه�ا هذا الف�ن. إن اله�دف من هذا امل�رشوع هو 
تأهيل ممثل�ني محرتفني، وذلك عىل عدة مس�تويات. فهناك 
ممثل�ون هواة يتمرنون ضمن املس�تويات التدريبية، وهناك 
املمثل�ون الذي�ن ينضم�ون إىل فرقتن�ا الثابت�ة الت�ي تق�وم 
بعروضات وتقدم مرسحي�ات. وقد صار اليوم يف رصيدنا ما 
يزيد ع�ىل عرش مرسحيات، منها مث�اًل »درج«، أو »أفيون«، 
أو »نارس�يس«، وغريها«. ويضيف الهر متحدثاً عن معايري 
انضم�ام أفراد ج�دد إىل عائلة »مرسح ش�غل بي�ت«: »نحن 
مجموع�ة تتش�كل من أف�راد يجتمعون ح�ول حب املرسح، 
التحدي�ات كب�رية، فالدول�ة اللبناني�ة تركت امل�رسح وأهله 
والجمهور كذلك، ليبقى لنا الشغف واإلرصار وحدهما ليغذيا 

عملنا ومجهودنا. 

»جثة متنقلة« كوميديا سوداء بنكهة عبثية لبنانية

املراقب العراقي/ متابعة...
تعاقده�ا  هن�داوي«  »مؤسس�ة  أعلن�ت 
م�ع أرسة نجي�ب محف�وظ لن�رش أعماله 
مجاناً، ما أثار ضجة واس�عة يف األوس�اط 
الثقافي�ة يف مرص والعال�م العربي، تجلت 
يف تعب�ري كثريين عر »السوش�يال ميديا« 
ومختل�ف وس�ائل اإلع�الم ع�ن الرتحي�ب 
بتل�ك الخط�وة، التي جاءت عش�ية انتهاء 
م�دة العقد الخاص بامتالك دار »الرشوق« 
القاهري�ة الح�ق الح�رصي يف ن�رش تل�ك 
األعمال، وما صاحبه من »س�لبيات« عدة، 
منه�ا ع�دم توفري كل كت�ب صاحب »أوالد 

حارتنا« واالكتف�اء بطباعة بعضها فقط، 
باإلضاف�ة إىل ارتفاع أس�عارها. مس�ؤولو 
دار »ال�رشوق« ب�ادروا بتأكي�د أنه�م ل�م 
يحجبوا أياً من أعمال نجيب محفوظ، وأن 

أسعارها يف املتناول.
واعتر البعض أن الرس وراء احتفاء القراء 
والباحث�ني بتل�ك الخط�وة يكم�ن يف أنه�ا 
ستتيح كتب محفوظ باملجان، ومن ثم لن 
تكون هناك حاجة إىل قرصنتها، فضالً عن 
أنها ستكون بجودة فنية عالية، بالنظر إىل 
ما تطرحه »مؤسس�ة هنداوي«، التي تثري 
التس�اؤل ح�ول رس تقديمه�ا آالف الكتب 

باملج�ان للق�راء، وه�و أمر غ�ري معتاد يف 
العالم العربي.

»مؤسس�ة  صاح�ب  هن�داوي،  أحم�د 
هنداوي« ومديرها،يش�ري إىل أن ليس لديه 
أي رشكات أو نش�اط غ�ري إدارة »رشك�ة 
نجوى للتعليم الرقمي«، وعمله وعضويته 
يف مجل�س أمن�اء »مؤسس�ة هن�داوي«، 
فهو أقام معظم س�نوات عم�ره يف مرص، 
 1997 إىل   1992 م�ن  الف�رتة  باس�تثناء 
للدراس�ة يف أم�ريكا، والس�نوات الخم�س 
األخ�رية منذ ع�ام 2016؛ ح�ني انتقل مع 

أرسته لإلقامة يف اململكة املتحدة.

املراقب العراقي/ متابعة...
ف�از الفيل�م الصوم�ايل ”ذا جريفديج�رز واي�ف“ )زوجة 
حفار القبور( للكاتب واملخ�رج الفنلندي الصومايل خرض 
عيدروس أحمد بالجائزة الك�رى الرفيعة، حصان ينينجا 
الذهب�ي، ألفض�ل فيلم يف املهرج�ان األفريقي للس�ينما يف 

واجادوجو ببوركينا فاسو.
تدور أحداث الفيلم الدرامي املؤثر حول حفار قبور يكافح 
لجم�ع املال من أجل دفع تكاليف جراحة لزوجته، وحصل 
ع�ىل جائ�زة 20 ملي�ون فرن�ك أفريق�ي )35714 دوالرا( 

وتمثال الحصان الذهبي.

وُعرض الفيلم، وهو أول مشاركة رسمية للصومال يف فئة 
أفضل فيلم روائي طويل دويل يف جوائز األوسكار يف 2021، 

ألول مرة يف مهرجان كان السينمائي يف يوليو تموز.
وق�ال أحمد، الذي لم يكن يف واجادوجو لتس�لم جائزته، يف 
وقت سابق، إن الفيلم مستوحى من وقائع حدثت لعائلته.
وقال املخرج السينمائي املوريتاني عبد الرحمن سيساكو 
الذي رأس لجنة التحكيم التي اس�تعرضت 17 فيلما روائيا 
طويال يف املسابقة لرويرتز إنه فيلم شجاع من بلد ال يصنع 
الكثري من األفالم، ”لذل�ك عندما يكون لدينا فيلم مثل هذا 

من هناك، يجب تشجيعه“.

نشر أعمال نجيب محفوظ الكاملة مجانا ! »زوجة حفار القبور« اول فيلم صومالي 
يفوز بجائزة كبرى



ماذا تعرف عن دور أمير المؤمنين 
»ع« في غزوة بني النضير؟

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r
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وبن�و النضري ه�م فخٌذ من ج�ذام إلاّ 
دوا، ونزلوا بجب�ل يقال له:  أنَّهم ته�وَّ

وا به. النضري، فُسمُّ
وجاء يف س�بب هذه الغزوة: أنَّ رسول 
الله )صىل الله عليه وآله وسلم( مىش 
إىل كع�ب ب�ن األرشف ووجه�اء بن�ي 
النضري، يستقرضهم يف دية الكالبيني 
اللذين قتلهما عمرو بن أُمية الضمري، 
فقال�وا: نع�م، نعينك عىل م�ا أحببت، 
ُث�مَّ خال بعضهم ببع�ض وتآمروا عىل 
قتله، فن�زل جربائيل )عليه الس�الم( 
وأخربه بم�ا همَّ به الق�وم من الغدر، 
وأخرب رسول الله )صىل الله عليه وآله 
وسلم( أصحابه الخرب، وأمر املسلمني 
بحربه�م، ونزل بهم، وكانت رايته مع 
عيلِّ ب�ن أبي طال�ب )عليه الس�الم(، 
ن اليهود يف الحصون، وأرس�ل  فتحصَّ
إليهم عبدالله بن أُبي وجماعة معه أن 

اثبتوا وتمنَّعوا، فإنَّا لن نسلمكم.
وروي أنَّ اإلم�ام عليا )عليه الس�الم( 
ُفقد يف إحدى ليايل حصار بني النضري، 
فق�ال رس�ول الل�ه: »إنَّ�ه يف بع�ض 
ش�أنكم« وبع�د قليل جاء ع�يلاّ برأس 
»ع�زوك« أحد أبطال بني النضري، وقد 
كمن له اإلمام حت�ى خرج يف نفر من 
يهود يطلبون غرَّة من املسلمني، وكان 
ش�جاعاً رامياً، فكمن له ع�يلٌّ )عليه 
الس�الم( فقتله، وفرَّ اليهود، فأرس�ل 
نبيُّ الله )صىل الله عليه وآله وس�لم( 
أبا دجانة وس�هل بن حنيف، يف عرشة 
من رجالت املسلمني، فأدركوا اليهود 
الفارِّين من س�يف اإلم�ام عيلٍّ )عليه 
الس�الم(، وطرحت رؤوسهم يف اآلبار، 
وقذف الله يف قلوبهم الرعب، فس�ألوا 
النبياّ )صىل الله عليه وآله وس�لم( أن 
ُيجليه�م ويكفَّ ع�ن دمائهم � بعد أن 

خذله�م اب�ن أُبي � فبعث رس�ول الله 
د بن  )صىل الله عليه وآله وسلم( محمَّ
مسلمة إليهم: أن يخرجوا من بالدهم 
وله�م م�ا حمل�ت اإلب�ل م�ن ُخرث�ي 
متاعه�م، ول يخرج�ون معهم بذهب 
لهم يف الجالء  ول فضة ول س�الح، وأجاّ

ثالث ليال.
وس�كن بنو النض�ري يث�رب )املدينة( 
قب�ل ظهور اإلس�الم وق�د وردت عدة 
روايات تتحدث عن أصلهم، ومنها ما 
قال�ه اليعقوبي: أنه�م فخذ من قبيلة 
ج�ذام إل أنهم ته�ودوا ونزل�وا بجبل 
ُيق�ال له النضري، فس�موا ب�ه، وروى 
آخرون أن كال من بن�ي النضري وبني 
قريظ�ة ول�د الكاهن ابن ه�ارون بن 
عمران أخي م�وىس بن عمران وكانوا 
ن�زول بنواحي يث�رب بعد وفاة موىس 

بن عمران )عليه السالم(.

بع�د  اليه�ود  إنَّ  املؤرخ�ون:  وروى 
غزوة أحد أخذوا يتصل�ون باملنافقني 
رسا،  مك�ة  أه�ل  م�ن  واملرشك�ني 
ويعملون لصالحهم ضد املس�لمني إىل 
أن حدث�ت وقعة الرجي�ع وبرئ معونة 
حي�ث قاموا بمؤامرة ته�دف القضاء 
ع�ىل النب�ي )ص(، وملا أخ�ربه جربيل 
)علي�ه الس�الم( باملؤام�رة بعث لهم 
محمد بن مسلمة ليقول لهم: اخرجوا 
م�ن املدين�ة ول تس�اكنوني بها، وقد 
أجلتك�م عرشا، فمن وج�دت بعد ذلك 

بها رضبت عنقه.
وروى املؤرخ�ون: أنه مل�ا وصل يهود 
بن�ي النض�ري خ�رب الج�الء فأخ�ذوا 
يتجه�زون للجالء فأرس�ل إليهم عبد 
الل�ه ب�ن أُبي يق�ول: ل تخرج�وا فإن 
معي من العرب وممن انضوى إيلَّ من 
قومي ألف�ني، فأقيموا فه�م يدخلون 

معكم وقريظة تدخل معكم، فأرس�ل 
حي�ي ب�ن أخط�ب - وهو س�يد بني 
النض�ري - جوابه للنب�ي األكرم )ص( 
قائال: إنا ل ُنري�م دارنا فاصنع ما بدا 
لك.وأرسل حيي بن أخطب أخاه جدي 
بن أخطب لُيبل�غ النبي )ص( جوابه، 
فج�اء إىل رس�ول الل�ه وه�و جال�س 
م�ع أصحاب�ه فأخ�ربه فك�رباّ )ص( 
وكرباّ أصحابه وق�ال: حاربت اليهود، 
وس�ار رس�ول الله يف أصحابه فصىلاّ 
العرص بفضاء بني النضري، فلما رأوه 
وأصحابه قام�وا عىل ُجُدر حصونهم، 
معه�م النب�ل والحج�ارة، واعتزلتهم 
قريظ�ة فلم تعنهم بس�الح ول رجال 

ولم يقربوهم.
وجعل بن�و النضري يرمون املس�لمني 
بالنب�ل والحجارة حتى أمس�وا، فلما 
صىل رس�ول اللَّه )ص( العشاء - وقد 

تتام أصحابه - رجع إىل بيته يف عرشة 
م�ن أصحاب�ه، وعليه ال�درع واملغفر 
وهو عىل فرس، واستعمل علياً )عليه 
السالم( عىل جيش املسلمني، وحملت 
مع رس�ول اللَّه )ص( قبة أدم أرس�ل 
به�ا س�عد بن عب�ادة، فنصبه�ا بالل 
ودخله�ا رس�ول اللَّ�ه )ص(، فرم�ى 
ع�زوك - م�ن اليه�ود - فبل�غ نبل�ه 
القب�ة، فحواّلت حي�ث ل يصلها النبل 
ويف بع�ض اللي�ايل كم�ن ع�يل )عليه 
الس�الم( ل�)عزوك( حتى خرج يف نفر 
من اليهود وكان ش�جاعا راميا، فشداّ 
عليهم عيل )عليه السالم( فقتله، وفراّ 
اليهود، وجاء برأس عزوك لرسول الله 
)ص(.وحارص املسلمون بني النضري 
ثالث�ة وعرشي�ن يوم�اً وأم�ر النب�ي 
األك�رم )ص( بقطع نخله�م، فقالوا: 
نح�ن نخ�رج ع�ن بالدك�م، فأجالهم 

عن املدين�ة، ووىل إخراجهم محمد بن 
مس�لمة، وحملوا النس�اء والصبيان، 
وتحمل�وا ع�ىل س�تمائة بع�ري، فقال 
لهم رس�ول الله )ص(: اخرجوا ولكم 
دماؤكم، وم�ا حملت اإلبل إل الحلقة، 
فقب�ض رس�ول الل�ه )ص( األم�وال 
والحلقة، فوجد من الحلقة خمس�ني 
وثالثمائ�ة  بيض�ة  وخمس�ني  درع�ا 

وأربعني سيفا.
وبع�د انته�اء الغ�زوة كان حك�م أموال 
بن�ي النضري لرس�ول الل�ه )ص( وحده 
يضعها حيث ش�اء، وقد روى املؤرخون 
أنه )ص( قس�مها ع�ىل املهاجرين دون 
األنصار إل س�هل بن حنيف وأبا دجانة 
فقد أعطاهما لفقرهما، ولم ُيس�لِم من 
بني النضري إل يامني بن عمري بن كعب، 
وه�و ابن عم عم�رو بن جح�اش، وأبو 

سعيد بن وهب، وأحرزا أموالهما.

*١٩٢٤ - سعد زغلول يشكل أول وزارة شعبية في مصر بعد انتخابات فاز فيها مناصروه بمعظم مقاعد البرلمان.
*١٩٦٢ - االتحاد السوفيتي يقرر فك الصواريخ النووية المنصوبة في كوبا وإعادتها إلى أراضي البالد.

*١٩٧٣ - بدء سريان وقف إطالق النار في فيتنام وانتهاء الحرب الطويلة.
*٢٠٠٦ - العثور على مقبرة جماعية قرب كييف تضم آالف الجثث لضحايا مجازر ارتكبها البالشفة عام ١٩٣٠.

*٢٠٠٧ - انتخاب كرستينا فيرنانديز رئيسة لألرجنتين خلفاً لزوجها نيستور كيرشنير.

من ذاكرة االيام

28
تشرين األول

يستذكر املس�لمون يف مثل هذه األيام دخول السيدة فاطمة 
املعصومة ابن�ة اإلمام الكاظم )عليه الس�الم( إىل مدينة قم 

املقدسة سنة 201 للهجرة قبل 17 يوماً من وفاتها.
وللسيدة فاطمة بنت المام موىس بن جعفر »عليه السالم«، 
مكان�ة مرموقة بني اقرانها من س�يدات بي�ت النبوة، الذين 
يمثاّل�ون املس�توى األع�ىل يف البرشي�ة، يف كلِّ معاني الطهر 
والعصمة واإلنسانية والرسالة والنفتاح عىل كل املحرومني 
الظامل�ني  ل�كل  واملواجه�ة  واملظلوم�ني،  واملس�تضعفني 

واملستكربين
وهذه اإلنس�انة العظيمة التي ل�م تقترص عظمتها عىل أنها 
ابن�ة المام موىس بن جعفر الكاظم »عليه الس�الم«، والتي 
عاش�ت يف قلبه وروح�ه، وامتزجت به من�ذ طفولتها حتى 
اندمجت به اندماجاً جعلها تعيش كل مشاعره وأحاسيسه، 
ل�م تكن العالقة بينه�ا وبني المام موىس ب�ن جعفر عالقة 
بنت وأب، ولكنها كانت عالقًة تمتزج فيها املحبة بالرسالة، 
والت�ي ورثت عن�ه الكثري م�ن الصفات والش�مائل وهذا ما 
قد يكون س�بباً يف ان تحتل هذه الس�يدة الجليلة تلك املكانة 
الرفيع�ة.وان عراق�ة نس�ب الس�يدة فاطمة الكربى لس�يد 
الكائن�ات النبي الكرم محمد »صىل الل�ه عليه واله«، حيث 
قال :« كل س�بب ونسب ينقطع يوم القيامة، ما خال سببي 
ونس�بي، كل قوم ف�ان عصبتهم ألبيهم ما خ�ال ولد فاطمة 
فان�ي انا أبوه�م وعصبتهم«، وهو ال�رشف العظيم والفخر 
الكبري خاصة اذا ما اقرتن بما اضافة لها ابيها المام موىس 

بن جعفر الكاظم »عليه السالم« من مزايا وخصائص.
تش�ري الروايات التاريخية، ان الس�يدة فاطمة املعصومة قد 
احتل�ت من بني اخواتها املكانة العالية واملنزلة الرفيعة، وقد 
كانت الس�يدة املعصومة عاملة جليل�ة القدر حتى انها لقبت 
بألقاب كثرية منها عىل س�بيل املثال ل الحرص »الطاهرة« ، 
و«محدثة اهل البيت« »عليهم السالم«، فضال عن انها كانت 

من رواة الحديث النبوي.
وكان�ت فاطمة املعصومة اإلنس�انة العاملي�ة العلمية، فهي 
فقيه منذ نعومة أظافرها وهذا ليس بالغريب، ألنها عاشت 
وترعرعت يف بيت العصمة، ونش�أت وتتلمذت عىل يد المام 
ع�يل بن موىس الرضا »عليه الس�الم«، حيث تب�ني الروايات 
التاريخي�ة، ان جمع�اً م�ن الش�يعة وردوا املدين�ة وج�اءوا 
برس�الة تحوي عدداً من الس�ئلة اىل المام موىس بن جعفر 
الكاظم »عليه السالم« فوجدوه مسافراً، فقرر هؤلء العودة 
اىل وطنهم يف حالة م�ن الحزن والغم ألنهم لم يحظوا برؤية 
الم�ام فتأثرت الس�يدة فاطمة املعصومة فأخذت الرس�الة 
واجابت عن اس�ئلتهم فرتك هؤلء الشيعة املدينة مرسورين 
والتق�وا الم�ام م�وىس ب�ن جعفر الكاظ�م خ�ارج املدينة، 
�وا عىل اإلم�ام »عليه الس�الم« ما جرى معه�م وأروه  فقصاّ

خط السيدة فاطمة ففرح المام بذلك وقال )عليه السالم(: 
»فداها أبوها«.

وتش�ري املص�ادر التاريخية، أن الس�يدة فاطم�ة املعصومة 
اش�تهرت بأنها محدث�ة آل طه واملحدثة، وه�و ما يدل عىل 
حفظه�ا ونقله�ا لالحادي�ث الرشيفة بصورة مس�تفيضة، 
فحرص�ت عليه اش�د الح�رص يف حفظه وتعليم�ه، غري ان 
التاريخ ظلمه�ا فلم يحفظ لنا ال القلي�ل من تلك الحاديث 
، الت�ي وثقه�ا لها اصح�اب الس�نن واآلثار واك�د بصحتها 
الفريق�ني الخاص والعام، اذ قال�وا :« ان احاديثها يف مرتبة 
الصح�اح املوجب�ة والجديرة بالقب�ول والعتم�اد والتوثيق 
والعم�ل، وعدم مخالفة نصوصه�ا ومضامينها ألنها تروي 
ع�ن صالحاً بع�د صالح وصادق�اً بعد ص�ادق والخرية بعد 

الخرية ».
وم�ن اب�رز تل�ك الحادي�ث الت�ي روته�ا الس�يدة فاطم�ة 
املعصومة »عليها الس�الم« »حدي�ث الغدير« ، تبني الروايات 
ان هذا الحديث قد ورد بسنده عن فاطمة بنت المام موىس 
بن جعفر الكاظم »عليه الس�الم«  عن طريق ش�مس الدين 
محم�د الج�زري الش�افعي بقوله:« م�ا حدثنا به ش�يخنا 

خاتمة الحفاظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن املحب املقديس 
مشافهة، أخربتنا الشيخة أم محمد زينب ابنة أحمد بن عبد 
الرحيم املقدسية، عن أبي املظفر محمد بن فتيان بن املثنى، 
أخربن�ا أب�و موىس محمد ب�ن أبي بكر الحاف�ظ، أخربنا ابن 
عمة والدي القايض أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن عبد 
الواح�د املدني بقرائتي عليه، أخربنا ظف�ر بن داعي العلوي 
باس�رتاباد، أخربنا والدي وأبو أحمد ابن مطرف املطريف قال: 
حدثن�ا أبو س�عيد اإلدرييس: إج�ازة فيما أخرج�ه يف تاريخ 
اس�رتآباد، حدثني محمد بن محمد بن الحس�ن أبو العباس 
الرش�يدي من ولد هارون الرش�يد بس�مرقند وما كتبناه إل 
عنه، حدثنا أبو الحس�ن محمد بن جعف�ر الحلواني، حدثنا 
عيل بن محمد بن جعفر األهوازي موىل الرش�يد، حدثنا بكر 
ب�ن أحمد القرصي، حدثتنا فاطم�ة وزينب وأم كلثوم بنات 
موىس ب�ن جعفر »عليه الس�الم« قلن حدثتن�ا فاطمة بنت 
جعف�ر بن محمد الص�ادق حدثتني فاطمة بن�ت محمد بن 
عيل، حدثتني فاطمة بنت عيل بن الحس�ني. حدثتني فاطمة 
وسكينة ابنتا الحسني بن عيل عن أم كلثوم بنت فاطمة بنت 
النبي ع�ن فاطمة بنت رس�ول الله »صىل الل�ه عليه واله«. 

قالت: أنس�يتم قول رس�ول الل�ه يوم غدير خ�م، »من كنت 
موله فعيل موله«.

وتؤك�د مص�ادر عدي�دة، ان لش�يعة ام�ري املؤمن�ني »عليه 
السالم« ، نصيبا من روايات السيدة فاطمة املعصومة »عليه 
السالم« فقد ورد عن محمد بن عيل بن الحسني قال: حدثني 
أحمد بن زياد بن جعفر قال: حدثني أبو القاس�م جعفر بن 
محم�د العلوي العري�ي قال: ق�ال أبو عبد الل�ه أحمد بن 
محم�د ب�ن خليل: ق�ال: أخربني ع�يل بن محمد ب�ن جعفر 
األه�وازي ق�ال: حدثني بكر بن أحنف ق�ال: حدثتنا فاطمة 
بن�ت عيل بن م�وىس الرضا: قالت: حدثتن�ي فاطمة وزينب 
وأم كلث�وم بنات موىس بن جعف�ر: قلن حدثتنا فاطمة بنت 
جعفر بن محمد: قالت: حدثتني فاطمة بنت محمد بن عيل: 
قالت: حدثتني فاطمة بنت عيل بن الحسني: قالت: حدثتني 
فاطمة وس�كينة ابنتا الحس�ني بن عيل: ع�ن أم كلثوم بنت 
عيل »عليهما السالم« عن فاطمة بنت رسول الله »صىل الله 
عليه وآله« قالت: س�معت رسول الله »صىل الله عليه وآله« 
يقول: ملا أرسي بي إىل الس�ماء دخل�ت الجنة فإذا انا بقرص 
من درة بيضاء مجوف�ة، وعليها باب مكلل بالدر والياقوت، 

وعىل الباب سرت فرفعت رأيس فإذا مكتوب عىل الباب »ل إله 
إل الله محمد رس�ول الله عيل ويل الق�وم« وإذا مكتوب عىل 
السرت بخ بخ من مثل شيعة عيل! فدخلته فإذا أنا بقرص من 
عقيق احم�ر مجوف، وعليه باب من فض�ة مكلل بالزبرجد 
األخ�ر، وإذا عىل الباب س�رت، فرفعت رأيس ف�إذا مكتوب 
عىل الباب »محمد رسول الله عيل ويص املصطفى« وإذا عىل 

السرت مكتوب »برش شيعة عيل بطيب املولد«.
فدخلته فإذا أنا بقرص من زمرد اخر مجوف لم أر أحس�ن 
منه، وعليه باب من ياقوتة حمراء مكللة باللؤلؤ وعىل الباب 
س�رت فرفعت رأيس فإذا مكتوب عىل الس�رت ش�يعة عيل هم 
الفائ�زون، فقلت: حبيبي جربئيل ملن ه�ذا؟ فقال: يا محمد 
لبن عمك ووصيك عيل بن أبي طالب »عليه الس�الم« يحرش 
الن�اس كلهم يوم القيامة حفاة عراة ال ش�يعة عيل ويدعى 
الناس بأس�ماء أمهاتهم ما خال ش�يعة عيل »عليه السالم« 
فإنهم يدعون بأس�ماء آباءهم فقلت: حبيبي جربئيل وكيف 
ذاك؟ قال: »ألنهم أحب�وا عليا فطاب مولدهم«. ويتضح من 
الرواية، ان الس�يدة فاطمة املعصومة نقل�ت برشى بأمانة 
عن س�ند الفاطميات عن الصادق المني ملن كان من شيعة 

امري املؤمنني ومن سلك طريقهم .
وتؤك�د الروايات اىل ان الس�يدة فاطم�ة املعصومة قد روت 
حدي�ث اخر حول مكانة بيت النب�وة أهل بيت النبوة ومعدن 
الرس�الة ، ومل�ا مله�م من فض�ل عىل العب�اد، فق�د ورد: عن 
فاطم�ة بن�ت الحس�ني الرضوي، ع�ن فاطمة بن�ت محمد 
الرض�وي، عن فاطم�ة بنت إبراهيم الرض�وي ، عن فاطمة 
بنت الحس�ن الرض�وي ، عن فاطمة بنت محمد املوس�وي، 
ع�ن فاطمة بن�ت عبدالله العلوي، عن فاطمة بنت الحس�ن 
الحسيني، عن فاطمة بنت أبي هاشم الحسيني، عن فاطمة 
بن�ت محمد ب�ن أحمد بن م�وىس املربقع، ع�ن فاطمة بنت 
أحم�د بن موىس املربقع، عن فاطمة بنت موىس املربقع، عن 
فاطمة بنت اإلمام أبي الحس�ن الرضا »عليه الس�الم »، عن 
فاطمة بنت موىس بن جعفر »عليهما الس�الم«،عن فاطمة 
بن�ت الصادق جعفر بن محمد »عليه الس�الم »، عن فاطمة 
بن�ت الباقر محمد بن عيل »عليه الس�الم »،عن فاطمة بنت 
اد عيل بن الحس�ني زين العابدين »عليه السالم »، عن  السجاّ
فاطمة بنت أبي عبدالله الحس�ني »عليه السالم »، عن زينب 
بنت أمري املؤمنني »عليه الس�الم »، عن فاطمة بنت رس�ول 
الله »صىل الله عليه وآله« قالت: قال رس�ول الله » صىل الله 
عليه وآله » :« أل من مات عىل حب آل محمد مات شهيداً ».

وذكر بعض الباحثني، ان اس�م الس�يدة فاطم�ة املعصومة 
»عليها الس�الم« ورد يف س�ند الحاديث التي تربي النس�ان 
عىل الخالق الحميدة وحسن املعارشة وهو ما دأب عليه أهل 

بيت النبوة يف تعليمهم لشيعتهم..

شخصية السيدة فاطمة المعصومة »ع« ورساليتها

تمر علينا في مثل هذه األيام غزوة بني النضير التي وقعت في عام 4 للهجرة، 
وذلك بعد أن طلب منهم النبي محمد )صلى اهلل عليه وآله وسلم( إعانته على 

دية قتيلين فأرادوا الغدر به، وفيها تم إجالء اليهود عن المدينة، ونزول سورة 
الحشر في بيان هذه الغزوة، وفيها قال النبي )ص(: »علي إمام البررة، وقاتل 

الفجرة، منصور َمن نصره، مخذول َمن خذله«. حيث غزا رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وآله وسلم( بني النضير في شهر ربيع األول سنة أربع على رأس سبعة وثالثين 

،،شهراً من مهاجره.



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

الخميس 28 تشرين األول 2021 
العدد 2703 السنة الثانية عشرة 10

زقاق 61 في محلة 309 يتحول إلى مكبٍّ للنفايات
أرس�ل لفي�ف م�ن أه�ايل زق�اق 61 يف محل�ة 309 
القاهرة الثانية رس�الة اىل امني بغداد يقولون فيها 
ان زقاقه�م تح�ول اىل مك�ب نفايات بس�بب وجود 
» رك�ن » تجمع�ت في�ه النفاي�ات وفيم�ا ييل نص 

الرسالة: 
هذا الركن يف القاهرة الثانية محلة 309 زقاق 61  لم 

يكن فيه قطع كونكريت وكان منظره مشوه ومكب 
للنفاي�ات قبل زيارتكم اىل القاهرة الثانية ومن اجل 
التهيئة لها قامت م�اكات بلدية االعظمية برصفه 
الرصي�ف  الكونكريتي�ة ولكنه�ا جعل�ت  بالقط�ع 
بالش�كل ال�ذي امامكم دون دفن ومس�اواته بمادة 
االس�فلت حتى تنته�ي قضية مك�ب النفايات لكن 

البلدية  املذكورة لم تفعل ذلك وتركت العمل منقوص  
مما زاد الطني بلة هوزيادة رمي الفايات . نناشدكم 
ان تدفنوها الن منظرها مقزز مع دفن الحفرة التي 
امامها من الش�ارع باالس�فلت هذا املكان هو جدار 
ش�قق القاهرة الثانية بمحاذاة القناة وقد ناش�دنا 

بلدية االعظمية لكن الحياء ملن تنادي.

قب
مرا

ن ال
عي

صورة
وتعليق

قطع جرس السندية الرابط بني دياىل وصاح الدين

املراقب العراقي/ متابعة...
اك�د عدد م�ن الصحفيني ان بع�ض أفراد 
الق�وات األمني�ة ال يتعاون�ون نهائيا مع 
الصحفيني النجاز عملهم يف بعض الدوائر 
الحكومي�ة ، مبين�ني ان الداف�ع قد يكون 
الجهل او الغرية من الصحفيني أو لكونهم 
غري حاصلني عىل شهادة فيحسون بعقدة 

الدونية تجاه اصحاب الشهادات .
وقال الصحفي احم�د العكييل يف ترصيح 
خ�ص به )املراقب العراقي(: يف الكثري من 

االحيان اضطر اىل الطلب من افراد القوات 
االمنية املكلفني بحراسة الدخول بسيارتي 
اىل مكان عملهم لكنه�م يرفضون عندما 
اظه�ر لهم هويت�ي الصحفي�ة وال اعرف 
الس�بب ال�ذي يدفعهم اىل ذل�ك عىل الرغم 
من كوني احدثه�م بلطف ومحبة وتقدير 

لواجهبم الذي يقومون به .
وأض�اف : ان الداف�ع وراء من�ع دخ�ول 
الصحفي�ني ق�د يك�ون الجه�ل بالعم�ل 
الصحف�ي واهمي�ة وص�ول املعلوم�ة اىل 

املواطن عرب وسائل االعام.
الصحف�ي امري حس�ن يق�ول يف ترصيح 
بع�ض  العراق�ي(:  )املراق�ب  ب�ه  خ�ص 
االحي�ان يتطلب مني عم�يل الصحفي ان 
اق�وم بالذه�اب اىل اح�دى الدوائ�ر لكني 
اواجه الصعوبات بس�بب عدم السماح يل 
بامل�رور اىل تلك الدوائر بحج�ة االجراءات 
االمني�ة وهي حجة ليس�ت واقعية لكون 
دوائر اخرى تتعامل معنا باحرتام وتسهل 
لن�ا الحصول عىل املعلوم�ات التي نريدها 

بكل يرس وسهولة.
الصحفي كريم موىس يؤكد ان العديد من 
افراد الرشطة ولكونهم غري حاصلني عىل 
ش�هادة فيحس�ون بعقدة الدوني�ة تجاه 
اصحاب الش�هادات فيجس�دون غريتهم 
من خ�ال التعامل اليسء م�ع االعاميني 
االكث�ر  يعتربونه�م  الذي�ن  والصحفي�ني 
حص�وال ع�ىل التمي�ز ال�درايس ولديه�م 
املؤه�ات التي يس�تطيعون م�ن خالها 
الوصول اىل املسؤولني والناس عرب عملهم 

االعام�ي.
و أض�اف : ان الس�بب ال�ذي يجعل بعض 
اف�راد الق�وات االمني�ة ال يتعاون�ون مع 
الصحفيني بل ويمنعونهم من اداء عملهم 
قد يكون الغرية من الصحفي او االعامي 
الذي يريد ان يوصل الحقيقية اىل املواطن 

.
الصحف�ي س�عد قاس�م ق�ال يف ترصيح 
خص ب�ه )املراقب العراق�ي(: ان البعض 
من افراد الق�وات االمنية ال يتعاونون مع 
الصحفي�ني الذين لديه�م هوية صحفية 
تحم�ل صفة محرر او مراس�ل او مندوب 
لكنهم يقومون بتس�هيل عمل من يحمل 
هوية رئيس تحرير ويسمحون له بدخول 
س�يارته اىل أي م�كان ويف تمييز عنرصي 
م�ن نوع اخر ال ينبغي الس�كوت عنه من 
قبل الجمي�ع لكون العم�ل الصحفي هو 
مهم�ة وطني�ة وانس�انية قب�ل ان يكون 

مهنة.
وأض�اف: ضمن�ت الترشيع�ات اإلعامية 
والقوانني والدساتري، باإلضافة إىل ملواثيق 
التي تضعه�ا الدولة حق حص�ول األفراد 
ع�ىل املعلوم�ات والبيان�ات م�ن املصادر 

املختلفة، وهذا باعتب�ار أنَّ هذا الحق هو 
متطلب أس�ايس ألي فرد يف أي دولة، كما 
ويس�هم ح�ق الحص�ول ع�ىل املعلومات 
والبيانات يف تدعيم حري�ة الرأي والتعبري 
وإط�اق األف�كار، وبالت�ايل تق�ّدم الدول 
التي ترعى هذا الحق وتطورها، ويس�هم 
أيض�اً يف تنمية وتطوير ُمس�ّمى النظرية 
الديمقراطي�ة الت�ي تق�وم أغل�ب ال�دول 
بتطبيقها باإلضافة إىل الشفافية املُطلقة 

عىل حٍد سواء. 

وتاب�ع :كم�ا وقام�ت الجمعي�ة العام�ة 
الت�ي تتب�ع لألم�م املتح�دة بتبّن�ي ه�ذا 
الح�ق يف جلس�ه األوىل له�ا ه�ذا يف س�نة 
ألف وتس�عمائة وس�تة وأربع�ني للمياد، 
وبالقرار رقم تس�عة وخمسني الذي كان 
ينص ع�ىل أنَّ حرية الوص�ول والحصول 
عىل املعلوم�ات والبيانات ه�و عبارة عن 
حق م�ن الحق�وق األساس�ية ألي فرد يف 
الدول�ة عىل حٍد س�واء، كم�ا وأنَّها عبارة 
عن مجمع لجميع الحقوق املعتربة والتي 

كرس�ت األمم املتحدة نفس�ها لهذا الحق 
آنذاك. ومن أجل ضمان تطبيق وممارسة 
ه�ذا الحق م�ن الوص�ول والحصول عىل 
البيان�ات املعلوم�ات يف أي دول�ة، كان�ت 
يتوج�ب ع�ىل ذل�ك وج�ود م�ا ُيس�مى 
بالقان�ون والذي ينص ع�ىل أنَّ هذا الحق 
ه�و حق أس�ايس ومعت�رب يف تل�ك الدول، 
كما وقامت أكثر من خمس�ني دولة حول 
العالم بوضع وتطبيق قانون ألجل ضمان 

حق الوصول إىل البيانات واملعلومات.

الدافع قد يكون عدم  المعرفة  بالعمل االعالمي 

بعض أفراد السيطرات االمنية ال يتعاونون في تسهيل عمل  الصحفيين

املراقب العراقي/ متابعة...
من عجائ�ب ال�وزارات العراقية هو م�ا أعلنته 
وزارة املوارد املائية،انها بصدد حفر آبار يف ثاثة 
محافظ�ات، إليص�ال املياه إىل الق�رى واألرياف 
البعي�دة وه�و خ�رب يث�ري الكث�ري من االس�ئلة 
وأهمه�ا هو اىل متى تبقى الوزارات تس�ري وفق 

سياسات ترقيعية ؟.
وقال مدير عام املي�اه الجوفية، يف الوزارة أيرس 
عبد العزيز إن »الوزارة بصدد حفر آبار متعددة 
بجمي�ع املناط�ق ذات االحتي�اج ملص�در مائي، 
حيث هنال�ك جهودا تنصب يف ه�ذا الجانب من 
قبل امل�وارد املائية«، الفتاً إىل أن »حفر اآلبار يتم 
بعد إجراء الكشف من قبل كوادر الوزارة للتأكد 

من انعدام املياه يف املناطق املعنية«. 
وأض�اف أن�ه »باإلمكان حفر ب�ر واحد ليغطي 
حاج�ة قريت�ني«، مبين�اً أن »الب�ر يعتم�د عىل 
عمقه حيث يصل يف املناطق الصحراوية اىل 400 

م واملناطق األخرى اىل 80 م«. 
وأش�ار إىل أن »الوزارة قامت بحفر آبار متعددة 
يف عم�وم مناط�ق الب�اد منه�ا دي�اىل واألنب�ار 
ونين�وى، باإلضاف�ة اىل املناط�ق الجنوبية التي 
تع�د أق�ل يف ش�ح املي�اه م�ن املناط�ق الغربية 
والش�مالية«، مؤك�داً أن »اآلبار تس�تخدم فقط 
للقطعات العسكرية والحش�د الشعبي والقرى 
الت�ي ال تمتل�ك مص�ادر مائي�ة وال تس�تخدم 

للمناطق الزراعية«.  

املراقب العراقي/ متابعة...
حذرت منظمة »سايف ذي تشلدرن« غري الحكومية 
الدولية يف بيان م�ن تدهور الوضع يف محافظة دياىل 
حي�ث »توقفت أكثر من خمس محط�ات ضخ مياه 
ع�ن العم�ل ... ما ت�رك اآلالف من األش�خاص بدون 
إمكانية للوصول إىل املياه«. وأضافت املنظمة يف بيان 

»تظه�ر لنا أزمة املياه يف العراق بأن بالنس�بة للعديد 
م�ن األطف�ال يف العالم، ف�إن أزمة املن�اخ قد وصلت 
بالفعل«، مش�ريًة إىل نتائج ذلك العديدة من »املجاعة 

والنزوح« والتداعيات الصحية.
ويف آب امل�ايض ح�ذرت العدي�د م�ن املنظم�ات غري 
مهددي�ن  ش�خص  ماي�ني   7 أن  م�ن  الحكومي�ة 

بالحرمان من املياه بس�بب عدم قدرتهم الوصول إىل 
األنهر أو بسبب الجفاف.

كان�ت أعلن�ت الس�لطات العراقي�ة منتصف ترشين 
األول/أكتوبر بأن الجفاف وقلة املياه سرتغم العراق 
عىل تخفيض مساحته الزراعية إىل النصف يف موسم 

شتاء 2022-2021.

في أجراء ترقيعي جديد

الموارد تحفر اآلبار إليصال المياه للمناطق النائية !

توقف محطات مياه ديالى ينذر بمجاعة ونزوح

»درجات الحذف واالستحداث« بين المالية ومجلس الخدمة !

الموانئ مالذ للغربان والخفافيش والنقل تتفرج !

املراقب العراقي/ متابعة...
دائم�ا ما تض�ع وزارة املالية بوض�ع الوزارات 
واملؤسس�ات كاف�ة يف موق�ف ح�رج وآخره�ا 
الطلب بتزويدها بدرجات الحذف واالس�تحداث 
ان  علم�ا  الح�ايل  الع�ام  نهاي�ة  اق�رتاب  م�ع 
مجل�س الخدم�ة االتح�ادي كان ق�د أعل�ن أن 
املؤسس�ات الحكومي�ة ووزارة املالية لم تزوده 
بعدد الدرج�ات الوظيفية الناتج�ة عن الحذف 

واالستحداث.
)املراق�ب  عليه�ا  اطلع�ت  وثيق�ة  وبحس�ب 
العراقي( ف�إن »وزارة املالي�ة تطالب الوزارات 
واملؤسس�ات كاف�ة برسعة تزويده�ا بدرجات 

الحذف واالستحداث خال 10 ايام«.
 وأض�اف ان »طل�ب تزويدها بدرج�ات الحذف 
واالس�تحداث جاء من أجب الترسيع بإجراءات 

تعني املشمولني بقانون املوازنة«.
مجل�س الخدم�ة االتح�ادي كان ق�د أعل�ن أن 
املؤسس�ات الحكومية ووزارة املالية لم تزودها 
بعدد الدرج�ات الوظيفية الناتج�ة عن الحذف 

واالس�تحداث.  وق�ال الناطق الرس�مي ملجلس 
الخدمة االتحادي وس�ام اللهيب�ي إن »مجلس 
الخدمة لي�س لديه أي احصائية بعدد الدرجات 
الوظيفي�ة الناتج�ة من الحذف واالس�تحداث، 
بحركة املاك املوجودة يف الدوائر واملؤسسات«.  
وتاب�ع ان�ه »لغاي�ة اآلن لم يتم تزوي�د املجلس 
بتلك الدرج�ات من قبل املؤسس�ات الحكومية 
وال م�ن قبل وزارة املالية، التي أيدت وجود هذه 
الدرجات«، مبين�اً أن »هذا املوضوع متعلق بيد 

املؤسسات ووزارة املالية«.  
منص�ة  االلكرتوني�ة  »املنص�ة  أن  وأض�اف 
رصين�ة ال يمكن التاعب فيه�ا، وتتميز بالدقة 
والش�فافية يف اختيار املتقدم�ني عىل التوظيف 
بعي�دا ع�ن الضغوط�ات الحزبية والسياس�ية 

وهي كفيلة بمنع الرتويج االنتخابي«.  
وأكد أن »املجلس يعمل بكل حرية واستقالية، 

دون تدخل اي جهة يف عمله«.  
ويف وق�ت س�ابق، قال رئيس املجل�س، محمود 
التميم�ي، إن »الدرج�ات الوظيفية ل�ن تتوفر 

جميعه�ا بحرك�ة املاك، وس�يتم أخذ النس�ب 
القانونية والتي تبلغ 15% بالنس�بة للشهادات، 
وحسب االحتياج بالنس�بة لألوائل ألن نسبتهم 
غري محددة«، مؤكداً أن »ذلك س�يتم بعد توفري 

التخصيصات املالية اىل هذه الدرجات«.  
وأوض�ح، أن »هن�اك ث�اث خط�وات يج�ب أن 
تت�م قبل من�ح الدرجات الوظيفي�ة، األوىل هي 
مصادق�ة مجم�ل امل�اك للدائ�رة او ال�وزارة، 
والثانية اس�تبعاد نس�بة 15% منها للدراسات 
العليا واالحتي�اج من االوائل، وه�ذه تحتاج إىل 
الح�ذف واالس�تحداث يف وزارة املالي�ة من قبل 
الدائ�رة أو الوزارة التي تري�د التوظيف ومن ثم 
تحديد االختصاصات إن كانت هندسة أو قانونا 

أو إدارة واقتصادا وغريها، وتحديد عددهم«.  
وأض�اف، أن »الخطوة الثالث�ة هي اعان وزارة 
املالي�ة وج�ود التخصيص املايل ل�كل درجة من 
ه�ذه الدرج�ات«، مؤك�داً أن »ه�ذه الخطوات 
الث�اث تكتم�ل حتى يت�م اإلعان ع�ن الدرجة 

الوظيفية«.  

املراقب العراقي/ متابعة...
تح�دث النائ�ب الس�ابق ووزير النقل االس�بق 
كاظ�م فنج�ان الحمام�ي ع�ن واق�ع املوانئ 
العراقي�ة، فيم�ا اش�ار اىل انه�ا اصبحت ماذا 

للغربان والخفافيش.
وق�ال الحمامي يف بيان اطلع�ت عليه )املراقب 
العراق�ي(: ان »الص�ور املعروض�ة أمامكم تم 
التقاطها يوم الثاثاء املوافق 26 / 10 / 2021 
ألرصفتن�ا الت�ي هجرته�ا الس�فن التجارية، 
فتعطل�ت فيه�ا عملي�ات الش�حن والتفريغ، 
وتوقفت رشايني التصدير واالس�ترياد، وطغى 
الصمت املح�زن عىل محرماتها الكمركية التي 
كان�ت تزدح�م بالش�احنات، وتعج بالنش�اط 
والحركة واختفت كلها اآلن، وخيم السكون يف 

ارجائها«.
مدي�ر  ان  الك�ربى  »الطام�ة  ان  واس�تطرد، 
املوان�ئ، فبدال من ان يعقد اجتماعاً عاجاً مع 
هيئات الكم�ارك واملنافذ، س�لك طريقاً مخيبا 
لآلم�ال، واص�در قرارات�ه االرتجالي�ة بتعطيل 
عم�ل األرصف�ة )5 - 6 - 7( يف خ�ور الزب�ري 
لك�ي يصب الزي�ت عىل النار، ويضي�ف الرياح 
القوي�ة للكارث�ة، بينما انخف�ض أداء موانئنا 
التجاري�ة الك�ربى، وانخفض�ت إيراداته�ا اىل 

أرقام مؤسفة«.
واشار اىل، انه«ال ش�ك ان التجار واملستوردين 
يبحثون دائما عن التسهيات املرنة يف التعامل 
م�ع الجهات املتنف�ذة داخل املين�اء، لكنهم لم 
يعث�روا عليه�ا يف موانئنا، فوج�دوا ضالتهم يف 

املوان�ئ البديل�ة، ثم توجهت الس�فن التجارية 
القادم�ة اىل الع�راق نح�و املوان�ئ الكويتي�ة 
م�ن  وكان  والرتكي�ة،  واألردني�ة  واإليراني�ة 
النق�ل لتش�كيل  املف�رتض ان تس�ارع وزارة 
خلي�ة إلدارة االزمة املينائي�ة املربكة، والتعمق 
يف دراس�تها، خصوصاً بعدم�ا تحولت موانئنا 

اىل اوكار للغرب�ان والخفافي�ش، لك�ن الوزارة 
اتخذت موقف�ا متفرحاً عىل الرغ�م من تراكم 
االزم�ات وتفاقمه�ا ونأم�ل ان يتدخل املجلس 
الوزاري االقتصادي للح�د من تخبط القرارات 
)الفرحاني�ة( التي عصف�ت بموانئنا وحولتها 

اىل خرائب خاوية عىل عروشها«
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فوائد فيتامين K.. يقي من 
السرطان وأمراض القلب

روسيا: لم نسجل أي وفيات نتيجة 
للتطعيم ضد كوفيد - 19 في البالد

دراسة: كورونا يصيب
 بـ »جنون العظمة«

قيال مركز الصحية األملاني إن فيتامين K يتمتع بفوائد 
صحيية جّمة؛ حييث يحافظ عىل صحية القلب والعظام 
ويقيي من الرسطان.وأوضح املركيز أن فيتامن K يمنع 
الرتسيبات يف األوعية الدمويية، ومن ثم يقي من اإلصابة 
بتصليب الرشايين، الذي يرفيع خطر اإلصابية بأمراض 

القلب واألوعية الدموية، التي تهدد الحياة.
كميا يحظى فيتامين K بأهمية كبرية لصحية العظام؛ 
حيث إنيه يعمل عىل توفري الكالسييوم للعظام من الدم، 

ومن ثم فهو يسهم يف الوقاية من هشاشة العظام.
كما يسياعد فيتامن K يف الوقاية من الرسطان، السيما 

رسطان الدم )اللوكيميا( ورسطان الكبد.
 K وأوضح املركز أن االحتياج اليومي للجسم من فيتامن
يبلغ 80 ميكروجراما للرجال و65 ميكروجراما للنساء، 
مشيريا إىل أن املصادر الغذائية الغنية بفيتامن K تتمثل 
يف الخيرضوات الورقية الخرضاء مثل السيبانخ والخس 
والبقدونيس والكرنيب والقرنبيط والربوكيل والشيمندر 

األحمر.

أكيد رئيس مختيرب آلييات التبايين السيكاني للكائنات 
الدقيقة بمركز »غاماليا« الرويس فالديمري غوشتشين، 
أنه لم يتم يف روسييا تسيجيل أي وفيات نتيجة للتطعيم 
ضيد فيريوس كورونا.وقيال غوشتشين ، إنيه »عندما 
نتحيدث عن حقيقة أن أكثر من 100 مليون شيخص قد 
تم تطعيمهيم، فإننا نعلم أن األحداث الضارة هي حاالت 
معزولية لكل مليون حالة، لكل ملييون لقاح يتم توفريه 
يف روسييا، ونتيجة ليرد فعل حاد عيىل التطعيم لم يمت 
أحيد حتى اآلن«.وأضياف، »مطورو اللقياح الرويس ضد 
فريوس كورونا مين الناحية التكنولوجية، لديهم القدرة 
عىل تغييريه لكل متحور جديد، لكن هيذا ليس رضوريا، 
ألن اللقياح القديم يعمل بكفاءة عالية بحيث ليس هناك 
حاجية عىل اإلطيالق لتغيريه«.وتابع: »لدينيا بيانات من 
دراسية جماعيية تظهير أن فعالية »سيبوتنيك V« ضد 
فيريوس كورونيا رسيريا تبلغ 83%، واالستشيفاء %90، 
أميا الحماية مين املوت فهي 95%«.ووفقيا لبيانات مقر 
العملييات الفدرالية ملكافحة فريوس كورونا، تم إحصاء 
244.2 مليون إصابة بالفريوس يف العالم، وتويف أكثر من 
4.9 مليون شيخص، أما يف روسييا فقد سجلت أكثر من 
8.3 مليون إصابة، و232775 وفاة، فيما تماثل أكثر من 

7.2 مليون شخص للشفاء.

أن 3 مراهقين أصيبيوا  وجيد باحثيون أمريكييون 
بأعراض نفسيية نتيجة لعيدوى »كوفييد-19« التي 
طالتهيم، ورغم أن هذه اآلثار تبدو نادرة، إال أنها تدق 
ناقوس الخطر فهي سجلت يف فئة يعتقد أنها يف منأى 

عن الوباء.
وأجرى باحثون يف جامعة كاليفورنيا دراسيات حالة 
عيىل املراهقين الثالثة لفحيص كيفية حيدوث هذه 
األعيراض.وكان املراهقيون يمثلون حياالت مختلفة 
وقادميون من خلفيية متباينة، مميا يجعل األعراض 
محيرية للعلماء.ورغيم أن ثالث حاالت ليسيت كافية 
للوصيول إىل اسيتنتاجات عيىل نطاق واسيع بشيأن 
الوبياء، إال أن العلمياء يعتقيدون أن األعيراض ربميا 
تكون نتيجة لالستجابة املناعية التي تسبب التهابا يف 
أجزاء معينة يف الدماغ.ونرش الباحثون نتائج الدراسة 
يف دوريية »جاميا« العلميية، واعتمدت الدراسية عىل 
نتائيج الفحص الطبي للميرىض الثالثة أثناء عالجهم 

يف املستشفيات إثر مشكالت نفسية عانوا منها.

بـراءة اختـراع عـن مـادة لتخـزين الطـاقـة المتجـددة

أخيربت خبيرية التغذيية ناديجيدا 
تسيابكينا أن الفشار محيل الصنع 
الخيايل مين السيكر والنكهيات 
املضافية هيو طعيام يسياعد 
عيىل تحسين صحية الجهاز 
واألوعيية  والقليب  الهضميي 

الدموية والجلد.
وأضافت، أن »الفشار يحتوي عىل 
والحدييد  ب  فيتامينيات 

والبوتاسييوم  والنحياس  والزنيك 
واملغنيسيوم والفوسفور واملنغنيز 
ومضيادات األكسيدة البوليفينول. 
كل هذه العنارص تسياعد يف تقليل 
مخاطير اإلصابة بأميراض القلب 
واألوعية الدموية ومشاكل الجهاز 

الهضمي«.
وميع ذليك، أضافيت أن الفشيار، 
الحليو واملطبيوخ يف الزييت، يزيد 
مسيتويات  مين  كبيري  بشيكل 
الكوليسيرتول يف الدم. يحتوي دلو 

واحد صغريعىل حوايل 600 سيعرة 
حرارية. وحذرت تسيابكينا من أن 
»هيذه لم تعيد وجبية خفيفة غري 
ضارة، بيل قنبلة حقيقية تؤدي إىل 
زيادة الوزن، ونتيجة لذلك، أمراض 

مختلفة«.
باإلضافية إىل ذليك، فيإن الفشيار 
املالح يعطل توازن املاء يف الجسيم 

ويثري ظهور الوذمة والسيلوليت.
الدهيون  »تصبيح  وأوضحيت، 
املتحولية مين الزييوت محفيزات 

لتطيور األورام الرسطانيية، مميا 
يثري أمراض الجهاز التنفيس، وهو 
أمير خطري بشيكل خياص ملرىض 
الربيو. وتبدأ الدهيون الناتجة عن 
الطبخ، تحت تأثري درجات الحرارة 
املرتفعية، يف إطيالق ميادة ثنائيي 
األسيييييتيل السيامة، والتي لدى 
بعيض الحياالت تيؤدي إىل التليف 
الزهايمير  وميرض  الرئييييوي 
وأميراض مختلفيييية يف الجهياز 

الهضمي«.

حصيل فريق من املهندسين عىل 
مصممية  ميادة  اخيرتاع  بيراءة 
لتخزيين الطاقية الحراريية عىل 
شيكل كتلية، حييث يأمليون أن 
لتسيهيل  اسيتخدامها  يتسيّنى 
التخيل عن الطاقة املسيتمدة من 
الفحم.وحسيب تقرير، فإن هذه 
الكتيل مصنوعة مين األلومنيوم 
والغرافيت وتخزن الطاقة املولدة 
مين املصيادر املتجيددة وتعيرف 
باسم )سبائك فجوات االختالط(.
ويتوقيع البحيث اليذي أجري يف 
جامعة نيوكاسيل األسيرتالية أن 
تستمر هذه الكتل لنحو 30 عاما 
دون أي تغيري يف إميكان االعتماد 
عليها.كما نقل التقرير، عن إريك 
كييس املشارك يف االخرتاع ويشغل 
حاليا منصب الرئيييس التنفيذي 
ثريميال«،  »إم.جي.إييه  لرشكية 
املصنعية لهيذه الكتيل، قوليه إن 

فريقيه كان يعمل عيىل املحوالت 
الحرارية، التيي تنتج الطاقة من 
خيالل الحيرارة، عندميا جاءتيه 
فكرة االنتقال إىل تخزين الطاقة.

وأضياف، »أهيم مكونيات الكتلة 
هيي جزيئيات األلومنييوم التيي 
توفير الحيرارة الكامنية وطاقة 

االنصهار التي نتحدث عنها«.
تنصهير  سيوف  »لذليك  وتابيع: 
آالف  الصلبية  للحالية  وتعيود 
املرات خيالل عمر الكتلية، لكنها 
تظيل ثابتية يف مكانها عن طريق 
الغرافييت، ولدينا يف هيذه الحالة 
أنظمة أخرى لكين الغرافيت هو 
العامل األسيايس«.وأوضح أن كل 
كتلية تيزن نحيو 6 كيلوغرامات 
وتحيوي طاقية حراريية مخزنة 
مقدارهيا كيليووات يف السياعة. 
ورفيض كيييس تحدييد السيعر 
املتوقع ليكل كتلة.وأشيار كييس 

إىل أن هيذه التكنولوجييا يمكين 
وإعيادة  تعدييل  يف  اسيتخدامها 
توظييف محطات تعميل بالفحم 
يف أوروبا، لالسيتغناء عن الطاقة 
التيي يولدهيا الفحيم مين خالل 
تخزيين الطاقية الحراريية ميع 
إيقاف تشيغيل الغاليات تدريجيا 

يف محطة توليد الكهرباء.
وأكيد أن ذليك سيسيمح بإعيادة 
اسيتخدام هذه األصول التي تبلغ 
قيمتها حاليا ملييارات الدوالرات 
ولكنهيا لين تكيون ذات قيمة يف 

غضون 5 سنوات.
ويأميل كيييس أن يرى أسيرتاليا 
ملتزمة بالقضياء عىل االنبعاثات 
يف أقيرب وقيت ممكين، الفتا إىل 
أن هذا هيو أكرب تحديات العرص، 
مشيددا عىل جائحية كوفيد-19 
بهيذا  مقارنية  يشء  ال  تعتيرب 

التحدي.

كورونا.. الوفيات تقترب من 5 ماليين وطفرة في إصابات أمريكا مكون صغير للقهوة يجعلها 
»ماكينة« لحرق الدهون

ارتفعيت حصيلية املصابين بفريوس 
إىل  األربعياء،  العاليم،  حيول  كورونيا 
245.2 مليون شخص، يف حن بلغ عدد 

الوفيات 4 مالين و978 ألف حالة.
وبليغ عدد حاالت الشيفاء 222 مليونا 

و385 ألفا و800 حالة.
وترصيد تقاريير يف السيطور التاليية 
انتشيار فيريوس  أحيدث مسيتجدات 

كورونا حول العالم:
392 وفاة جديدة يف املكسيك:

باملكسييك،  الصحية  وزارة  سيّجلت 
4538 إصابية جديدة بفريوس كورونا 
و392 وفاة، ما يرفع مجمل اإلصابات 
إىل 3 ماليين و788986 والوفييات إىل 

.286888
اليوزارة  أرقيام  إن  وقيال مسيؤولون 
مين  اليسيري  النيذر  سيوى  تمثيل  ال 
إصابيات كورونا ووفياتهيا نظرا لقلة 

االختبارات.
42 وفاة و871 إصابة جديدة يف مرص:

وسيّجلت وزارة الصحية املرصية 871 
إصابة جدييدة بفيريوس كورونا و42 
وفياة، انخفاضا مين 889 إصابة و48 

وفاة يف اليوم السابق.
وقيال املتحيدث باسيم اليوزارة خاليد 
مجاهيد، إن إجمايل العدد الذي سيجل 
يف مرص بفريوس كورونا املسيتجد هو 

326379 من ضمنهيم 275637 حالة 
شفيت، و18375 حالة وفاة.

442 وفاة جديدة بكورونا يف الربازيل:
الصحية  ليوزارة  بيانيات  أظهيرت 
الربازيلية تسيجيل 442 وفياة جديدة 
جدييدة  إصابية  و13424  بكورونيا، 

مؤكدة.
وسيجلت الربازيل حتيى اآلن 606246 
وفياة، كميا بليغ إجميايل اإلصابيات 
املؤكدة منذ بدء تفيش الوباء 21 مليونا 

و748984.
كوريا الجنوبية تسيجل 1952 إصابة 

بكورونا:
كورييا  الجنوبية 1952 سيّجلت 

بفريوس  كورونيا إصابية 
خيالل السياعات 

املاضيية،  اليي24 
الوكالية  أعلنيت  حسيبما 

الكورية للسيطرة عىل األمراض 
والوقاية منها.

وترتفع بذلك حصيلة اإلصابات 
املسيجلة يف البيالد إىل 356 ألفا 
و305 إصابيات، وفقا ملا نقلته 

وكالة يونهاب لألنباء.
طفرة يف إصابات أمريكا:

املتحيدة  الوالييات  سيّجلت 
إصابية   105,271 األمريكيية 

 جدييدة 1225حالية وفياة بفيريوس 
كورونا املستجد، خالل الساعات الي24 
األمريكيية  املراكيز  املاضية. وأشيارت 
والوقايية  األميراض  عيىل  للسييطرة 
اإلجماليية  الحصليية  أن  إىل  منهيا 
لإلصابية بالفيريوس يف البيالد بلغيت 

45,468,434، و الوفيات 736,048. 
إصابية   40954 تسيجل  بريطانييا 

جديدة:
سّجلت بريطانيا 40954 إصابة جديدة 
بفريوس كورونا املستجد و263 وفاة، 

خالل الساعات الي24 املاضية.
الربيطانيية  الصحية  وزارة  وأشيارت 
يف بييان األربعاء إىل أن العيدد اإلجمايل 
لإلصابات بلغ 8,853,227، فيما بلغت 

حصيلة الوفيات 139,834.

توصلت دراسية جديدة إىل أن إضافة عنرص 
واحد موجيود يف معظم املطابيخ إىل فنجان 
مين القهيوة يمكن أن يسياعد الجسيم عىل 
حيرق املزيد مين الدهون وتحسين التمثيل 

الغذائي.
ويرص الكثريون منا عىل عدم بدء يومهم إال 
بعد التزود بالوقود املتمثل يف فنجان لذيذ من 
القهوة، ولحسن الحظ تحتوي القهوة بعض 
الفوائد الصحية املثبتة مثل تحسين الذاكرة 
واليقظية، وحتى املسياهمة يف إطالة العمر 
غالبا بفضل مضادات األكسيدة القوية التي 

تحتوي عليها.
وعندما يتعلق األمر بمرشوبات القهوة كتلك 
املثلجة والتي يتم تحضريها مسيبقا وبيعها 
يف املتاجير، يمكن أن ترتفع قيمة السيعرات 
الحرارية ومحتوى السيكر حقا إىل متوسط 

مستويات الحلوى.
االسيتنتاج الذي يمكن اسيتخالصه من ذلك 
هيو أن رشب القهيوة يمكن أن يكيون أكثر 
صحيي أكثير أو غيري صحيي اعتميادا عىل 

كيفية رشبه.
وكما أن هنياك إضافات تجعيل قهوتك غري 
صحيية، فهناك أيضا بعيض اإلضافات التي 
تجعلهيا صحية أكثر. مثال عىل ذلك القرفة. 
يمكين أن يسياعد نثير القلييل مين التوابل 
الشيتوية يف فنجان القهوة أو فوقه بشيكل 

كبري يف عملية التمثيل الغذائي.
وستسياعد إضافية القلييل مين القرفة إىل 
فنجيان القهوة جسيمك عىل حيرق الدهون 

بشكل أرسع.
يف دراسية أعدهيا معهد جامعة ميشييغان 
لعليوم الحيياة، قيام الباحثيون بتعرييض 
عينات مين الخالييا الدهنيية البرشية ملادة 
تسيمى سيينامالديهيد – وهي امليادة التي 
تعطي القرفة طعمهيا ورائحتها الفريدة – 
ورأوا أنيه نتيجة لذلك بيدأت الخاليا يف إنتاج 
املزيد من الجينات واإلنزيمات التي تسيببت 

يف حرق الدهون بدال من تخزينها.

كشيفت الجمعيية األملانية لطيب العظيام وجراحات 
الحوادث أن النساء أكثر ُعرضة لتمزق الرباط الصليبي 

من الرجال.
وأرجعيت الجمعية ذلك إىل اختيالف الوضع الترشيحي 
بين الجنسين، موضحية أن النسياء يهبطن بشيكل 

مختلف عن الرجال عند القفز.
وأضافت الجمعية، اميس األربعاء، أن هذا األمر يتعلق 
بوضع الركبتين X األقوى لدى النسياء؛ حيث تتحرك 

الساق أكثر إىل الداخل، ما يؤدي إىل زيادة العبء الواقع 
عيىل الركبية، ومين ثيم يرتفع خطير تعيرض الرباط 
الصليبيي للتمزق، واليذي بدوره يرفع خطير اإلصابة 

بالفصال العظمي يف وقت الحق.
وأضافت الجمعية أن هذا الخطر يرتفع بصفة خاصة 
عند ممارسية الرياضات ذات التغييري الرسيع لالتجاه 
مثيل التنس وكيرة القدم والكرة الطائيرة والتزلج عىل 

الجليد.

ويمكن الوقاية من تمزق الرباط الصليبي من خالل ما 
يسيمى بالتمرين العصبي العضيل، والذي ال يعمل عىل 
تدرييب العضالت املحيطة باملفصل فحسيب، بل يعمل 
أيضا عىل تدريب مهارات التناسق والتوازن. ومن أمثلة 
التماريين العصبيية العضلية تمريين االندفاع وتمرين 

القرفصاء عىل لوح متذبذب.
والربياط الصليبيي هيو زوج مين األربطية موجود يف 
الركبية، وهميا الربياط الصليبيي األماميي والربياط 

 ،)X( الصليبيي الخلفي، ويتقاطعان عىل شيكل حرف
ومين هنا جاءت التسيمية، كميا أنهما يعرفيان أيضا 

باسم »الرباط املتقاطع«.
ويربيط الربياط الصليبي عظيم الفخذ بعظيم قصبة 
السياق »الظنبوب«، ويمنع الربياط الصليبي األمامي 
الظنبوب مين االنزالق أميام عظم الفخيذ، فيما يمنع 
الربياط الصليبيي الخلفيي الظنبيوب من االنيزالق إىل 

الوراء تحت عظم الفخذ.

النساء أكثر ُعرضة لتمزق الرباط الصليبي.. السر في »الركبة«

خبراء تغذية يؤكدون فائدة الفشار لألوعية الدموية 

أكدت دراسة حديثة، أن عصري الربتقال لديه 
القدرة عىل املسياعدة يف مكافحة االلتهاب 
واإلجهاد التأكسيدي لدى البالغن.وأشارت 
الدراسية إىل أن رشب عصري برتقال بنسبة 
100% يقلل بشيكل كبري من اإلنرتلوكن 6، 
وهو مؤرش راسخ لاللتهاب ويقلل اثنن من 
عالمات اإلجهاد االلتهابي والتأكسدي التي 
تيؤدى  إىل العديد من االضطرابيات املزمنة 
يف نميط الحيياة، بما يف ذليك ارتفاع ضغط 
اليدم وأمراض القلب والسيكري وغري ذلك.

وأوضحيت، أن اآلثار املفيدة للهسيربيدين، 
املركب األسايس النشيط بيولوجًيا املوجود 
يف الربتقال وعصري الربتقال بنسيبة %100 
، يساعد عىل تقليل بعض عالمات االلتهاب 
واألكسيدة، وقد يلعب االلتهاب املزمن دوًرا 
رئيسًيا يف التسبب يف بعض األمراض املزمنة 
أو تطويرهيا، بميا يف ذليك أميراض القلب 
والسكري.وقال جيل رامربسو، اختصايص 
التغذية املسيجل يف إدارة الحمضيات بوالية 
فلوريدا »نعلم أن 100 % من عصري الربتقال 

يحتيوي عىل عدد من العنيارص الغذائية ، 
مثل فيتامين يس ، باإلضافة إىل املركبات 

التيي  املفييدة  بيولوجًييا  النشيطة 
لديهيا القدرة عيىل تقلييل االلتهاب 

أن  التأكسيدي«.وأضاف  واإلجهياد 
بعض الدراسيات وجدت فوائد مع عصري 

الربتقال بنسيبة 100 %، لكننا بحاجة 
ودراسيات  البيانيات  مين  مزييد  إىل 
كبيرية جييدة التصمييم للتوصل إىل 

استنتاجات أكثر تحديًدا.

عصير البرتقال يكافح االلتهابات ويقلل أعراض امراض مزمنة
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زوروا موقعنا عىل شبكة االنرتنت

بريدنا االلكرتوين

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(
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07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

ت من املدن الس�ياحية التي تقع  تعترب َمحلاّ
يف املحافظة املركزية وسط إيران، وهي عىل 
بع�د 242 كيلومرتا بإتج�اه الجنوب الغربي 

عن العاصمة طهران.
امل�دن املج�اورة ملدين�ة مح�لت ه�ي: ق�م 
وآش�تيان م�ن جه�ة الش�مال، وأصفه�ان 
وكلبايكان م�ن الجنوب، ومدن أراك وخمني 

من جهة الغرب.

الزه�ور  بأن�واع  مح�لت  مدين�ة  تش�تهر 
والنبات�ات الكثرية وتص�در منها اىل مناطق 
أخرى وتسمى بهولندا إيران ومدينة الزهور 
اإليرانية. يت�م زرع جميع النباتات والزهور 
الجميل�ة يف ه�ذه املدينة الت�ي تتمتع بالجو 
البارد واملعت�دل والتي تصنفها ضمن أفضل 
املناطق الس�ياحية خاصة يف موسم الربيع 

والصيف والخريف.

كان�ت مح�لت ضم�ن م�دن االمرباطورية 
امليدية فكانت تدعى »وركان«يف ذلك الوقت. 
كم�ا تحتضن آث�ار ومعالم ش�هرية تجتذب 

الزوار وخرباء اآلثار والتاريخ.
قصب�ة بزيج�ان العاملية، الينابي�ع الدافئة، 
محمي�ة »هفتاد قل�ه« أي محمية س�بعني 
ذروة يف شمال مدينة محلت، محمية موته 
يف قرية كل جش�مه التابع�ة ملدينة محلت، 

منت�زه رسجش�مه، ش�جرة الدل�ب املعمرة 
تعود ألكث�ر من ألف عام يف س�احة محلت 
األصلية، املعالم الطبيعية يف نيم ور، حدائق 
ومزارع الزه�ور والن�����باتات يف محلت، 
مجمع العلج باملي�اه املع����دنية الدافئة، 
معبد ومنطقة آتش�كوه يف ني�م ور تعود اىل 
العرص الساس�اني، األعم�����دة الحجرية 
يف مدين�ة خوره�ه األثري�ة تع�ود للع�رص 

الفرث�ي، أزقة الحدائق بولكان، س�د نيم ور 
من العهد الساساني عىل نهر قمرود، جرس 
باقر آب�اد القديم، مغ�ارة آزاد خان يف قرية 
س�نجي بايش، مغ�����ارة ش�ال شغال يف 
قرية آتش�كوه، مغارة يكه شاه، مغارة بابا 
جابر يف ق����رية جودان، مغارة ش�اه بلبل 
يف خوره�ه، ينب��������وع مي�اه مح�لت 

الشهري.

ت.. مـدينـة الـزهـور في إيـران َمحلاّ

أوقفت رشطة تكس�اس امرأة تبلغ 35 عاما ُمتهمة 
بالتخ�ي ع�ن أطفاله�ا األربعة منذ أش�هر، وزوجها 
املش�تبه يف قتله أح�د الفتيان العام امل�ايض، عىل ما 

أعلن قائد الرشطة املحلية.
وكان ُعث�ر ع�ىل األطفال الثلثة األح�د مرتوكني منذ 
أش�هر داخل ش�قة من دون تيار كهربائ�ي، بجانب 
جثة ش�قيقهم. وكان�وا يحصلون ع�ىل الطعام من 
الجريان.وقد أبلغ االبن األكرب البالغ 15 عاما الرشطة 

بأن »ش�قيقه البالغ تس�ع س�نوات ُمتوىف منذ سنة 
وجثته تقبع يف الغرفة املجاورة«.

واتُّهم زوج األم براي�ن كولرت )31 عاما( بقتل الفتى 
الذي تويف سنة 2020 عن ثماني سنوات.

كم�ا اتُّهم�ت األم غلوري�ا وليامز بالتس�بب بإصابة 
طف�ل ج�راء اإلهم�ال بفع�ل حرمان�ه م�ن العناية 

الصحية واإلرشاف.
وأش�ار قائد رشطة مقاطعة هاري�س التي تتبع لها 

مدينة تكس�اس، إد غونزاليس عرب تويرت إىل أن تهما 
أخرى ستوجه الحقا.

ولفت إىل أن الزوجني تركا الش�قة »عىل ما يبدو منذ 
أشهر عدة«.

ووصف غونزاليس خلل مؤتمر صحايف إثر اكتشاف 
الوقائ�ع، الوض�ع بأن�ه »فظي�ع ومأس�وي« لهؤالء 
األطف�ال الثلث�ة الذين »كان�وا يعيش�ون يف ظروف 

بائسة«.

لطامل�ا أُش�ري إىل القط�ط املنزلي�ة ع�ىل 
أنه�ا ماه�رة يف الصيد وأنها تتس�بب يف 
انقراض العرشات م�ن الثدييات املحلية 
يف أس�رتاليا وحدها.ولكن بحس�ب بحث 
الربيطاني�ة  امللكي�ة  الجمعي�ة  نرشت�ه 
تجل�ب هذه الحيوانات املفرتس�ة تهديدا 
آخ�ر للربية، وه�و انتش�ار املرض.وقال 
العلماء يف جامع�ة كولومبيا الربيطانية 
يف كن�دا إن انتش�ار داء املقوس�ات الذي 
يس�بب أعراضا تشبه اإلنفلونزا يف البرش 
وخراج�ات يف الحيوانات يف الربية، يمكن 
إرجاع�ه إىل م�ا يق�در ب��600 ملي�ون 
ق�ط من�زيل يف العالم حي�ث ارتفع معدل 
اإلصابة باملرض بني الحيوانات الربية يف 

مناط�ق تضم أعداد مرتفعة نس�بيا من 
الحيوانات األليفة.

ويف ح�ني أن�ه م�ن املع�روف من�ذ فرتة 
طويل�ة أن القطط تنرش داء املقوس�ات 
ع�رب برازه�ا وأن حيوانات الربي�ة أكثر 
عرضة لإلصابة بامل�رض، قال الباحثون 
»الداف�ع املحتمل لهذا األنم�اط املنترشة 
)من امل�رض يف حيوان�ات الربية( حظي 

باهتمام قليل«.
ولحل املعضلة، اطل�ع الفريق عىل مئات 
الدراس�ات الت�ي نرشت ع�ن الحيوانات 
الربي�ة الت�ي أصيب�ت ب�داء املقوس�ات، 
حيث غطت 238 نوعا وأكثر من 40 ألف 

حيوان. 

القطط المنزلية ماهرة في الصيد ونقل األمراض

توقيف زوجين قتل طفلهما وتركا جثته سنة كاملة 

معلمة تقتحم مدرسة وتطعن طالبًا بسكين
أقدم�ت معلم�ة لغ�ة إنجليزي�ة 
تلمي�ذ يف  مرصي�ة، ع�ىل طع�ن 
الصف الثالث اإلعدادي، بس�كني، 

بعدما تشاجر مع ابنها.
وقرر محافظ  كفر الش�يخ وقف 
املعلم�ة ووكيلة مدرس�ة ش�هرا، 
الجارية  التحقيقات  انتهاء  لحني 
يف واقع�ة تع�دي األوىل عىل طالب 
داخ�ل مدرس�ة القرض�ا للتعليم 
األسايس، وفقا لصحيفة الوطن.

وكانت الجه�ات األمنية قد تلقت 
بلغاً م�ن أه�ايل قري�ة القرضا، 
الش�يخ،  كف�ر  ملرك�ز  التابع�ة 
باقتح�ام معلمة مدرس�ة القرية 
للتعلي�م األس�ايس، واالعتداء عىل 
تلميذ بس�لح أبيض »سكني«، ما 
أدى إىل إصابته بجروح يف رأس�ه، 

وفرت هاربة.
وانتقلت الجهات األمنية إىل مكان 
الواقع�ة مح�ل الب�لغ، وتب�ني أن 
املدرس�ة معلم�ة لغ�ة إنجليزي�ة 
ب�إدارة س�يدي غ�ازي التعليمية، 

والطال�ب املص�اب بالصف الثالث 
اإلعدادي يف املدرسة ذاتها.

وكش�فت التحريات حدوث خلف 
بني نج�ل املعلمة، تلمي�ذ بالصف 
الثالث االبتدائي بمدرس�ة القرضا 

ع�م  واب�ن  األس�ايس،  للتعلي�م 
الطالب املصاب بسبب دفع األخري 
نجل املعلمة من عىل سلم املدرسة 
أم�س االثنني، م�ا أدى إىل إصابته 

بخدوش.
إىل  بش�كوى  املعلم�ة  وتقدم�ت 
له�ا  التابع�ة  التعليمي�ة  اإلدارة 
املدرس�ة بس�بب ما حدث البنها، 
ولع�دم علمه�ا باتخاذ إج�راءات 
حيال الواقعة، توجهت إىل املدرسة 
واعتدت ع�ىل التلمي�ذ، بملحظة 
اب�ن خاله التلمي�ذ طالب بالصف 
الثالث اإلع�دادي، دافع عنه جراء 
اعتدائها عليه، فأخرجت س�لحا 
أبي�ض »س�كني« م�ن حقيبته�ا، 
واعت�دت علي�ه محدث�ة إصابت�ه 

بجروح يف رأسه.

الكشف عن »وحوش 
صغيرة« في أعماق البحار!

يج�ب  الت�ي  األلغ�از  تتوق�ف  ال 
العال�م  محيط�ات  يف  ملحظته�ا 

الشاسعة، أبدا عن إدهاشنا.
البح�ار،  أعم�اق  وُتع�د مخلوق�ات 
املرجاني�ة من  املحاط�ة بالش�عاب 
أعماق خليج املكسيك، مجموعة من 
الوح�وش األخرى الغريب�ة، التي لم 

يسبق رؤية بعضها من قبل.
ولكن، اتض�ح أن املخلوقات الغريبة 
ال تمث�ل يف الواق�ع أنواع�ا جدي�دة. 
وكش�ف العم�ل املضن�ي ع�ن هذه 
الريقي�ة والصغ�رية م�ن  األش�كال 
الجم�ربي، الت�ي تعي�ش يف بع�ض 
أعم�ق أعم�اق املحيط�ات وأكثرها 

ظلمة.
وكتبت هيذر براكني-غريسوم، عاملة 

البح�ار يف جامعة فلوري�دا الدولية، 
وطال�ب الدراس�ات العلي�ا كارلوس 
فاريل، الذي سعى لتحديد مجموعة 
بمس�اعدة  الفري�دة  العين�ات  م�ن 
العديد  الجينية:)تتقدم  االختب�ارات 
من األنواع خلل سلسلة من مراحل 
الريق�ات. غالب�ا م�ا تمث�ل أش�كاال 
غريب�ة ال يمكن التع�رف عليها من 

نظريتها البالغة(.
ويع�د تصنيف امل�كان ال�ذي تنتمي 
ش�جرة  يف  الحي�ة  الكائن�ات  إلي�ه 
الحي�اة، صعب�ا يف أفض�ل األوقات، 
عين�ات  إىل  تنظ�ر  عندم�ا  ناهي�ك 
صغ�رية ج�دا انُتزع�ت م�ن املحيط 
املفت�وح عىل أعماق 1500 مرت، كما 

فعل الباحثون.

ذك�رت جماعة معني�ة بالحفاظ ع�ىل البيئة أن »غ�زوا خارج 
نطاق الس�يطرة« للغزالن الربية والخنازير واملاعز يدمر غابات 

املستقبل يف نيوزيلندا.
وأص�درت هي�أة الغاب�ات والطيور سلس�لة م�ن الخرائط من 
بيان�ات رس�مية تظه�ر أن أرايض املحمي�ات يف ال�رب الرئي�ي 
لنيوزيلندا، وك�ذا مناطق من أرايض امللكي�ة الخاصة، تتعرض 

لهجوم من الثدييات.
وق�ال الرئيس التنفي�ذي للهيئة كيفني هيج يف بي�ان إن الهيئة 
دعت خطة املناخ الحكومية لتمويل أكرب برنامج للسيطرة عىل 

الغزالن والخنازير واملاعز شهدته نيوزيلندا عىل وجه الرسعة.
وأضاف: »عدد ومدى الغزالن الربية والخنازير واملاعز يف جميع 
أن�واع األرايض يف جمي�ع أنح�اء نيوزيلندا وصل إىل مس�تويات 
األزمة«.وت�م إدخ�ال أحد ع�رش نوعا م�ن الغ�زالن والخنازير 

واملاعز إىل نيوزيلندا منذ وصول األوروبيني.

الغزالن والخنازير تدمر 
غابات نيوزيلندا

دراجة نارية يابانية »تصل 
إلى السماء« العام المقبل

ممرضة تقتل 4 أشخاص 
داخل مركز صحي

ع�ىل مضمار س�باق فارغ تقريًبا. كش�فت »Fuji«، وهي رشكة ناش�ئة 
للطائ�رات بدون طي�ار ومقرها طوكيو، ع�ن رؤيتها ملس�تقبل النقل يف 
الياب�ان، م�ن خلل دراجة ناري�ة طائرة قادرة ع�ىل الوصول إىل رسعات 
تص�ل إىل 100 كيلوم�رت يف الس�اعة.تم تطوير »الدراج�ة »، كما تصفها 
الرشكة بحس�ب وكالة »نيكي آس�يا«، تزن 300 كغ�م وقادرة عىل حمل 
راك�ب واح�د. وفًقا للرشكة ، يمكنها الس�فر بأق�ى رسعتها ملدة تصل 

إىل 40 دقيقة، وتم تحديد السعر ب� 77.7 مليون ين )682 ألف دوالر(.
تعتمد Xturismo )اس�م الدراجة(، املدعومة بش�كل أس�ايس عىل محرك 
احرتاق داخي، عىل مروحتني رئيس�يتني للبقاء عالياً، تم تجهيز الدراجة 
بنفس تقني�ة التحكم يف االرتفاع A.L.I. تس�تخدم يف منتجات الطائرات 
بدون طيار، مما يس�مح لها باالنزالق بسلس�ة عرب الهواء.وقال الرئيس 
التنفيذي دايس�وكي كاتانو يف حفل الكشف: »نود أن نقرتح أسلوبجديدا 

يف الحياة مع هذه السيارة العائمة«.

انطلقت يف أملانيا محاكمة ممرضة تعاني عىل ما يبدو مش�كلت نفسية، 
بتهم�ة قت�ل أربعة ن�زالء يف مرك�ز صح�ي للمعوقني طعناً بالس�كني يف 
نيسان/أبريل الفائت.وُوضعت إيناس أندريا ر. )52 عاما( التي ُيشتبه يف 
قتلها أربعة أشخاص ومحاولتها قتل ثلثة آخرين، منذ حصول الوقائع يف 
مركز للعناية النفس�ية بسبب ظهور مؤرشات »بديهية« عن اضطرابات 
ذهنية لديها، وفق النيابة العامة.هذه املحاكمة املتوقع اس�تمرارها حتى 
مطلع ديس�مرب، تقام يف محكمة بوتس�دام يف جنوب برلني حيث حصلت 
هذه الجرائم التي هزت البلد.وُيتوقع أن تحدد الجلسات ما إذا كان يمكن 
تحميل املتهمة املسؤولية عن أعمالها أم ال، نظرا إىل وضعها النفي. كما 

ستحاول تحديد دوافع ارتكاب هذه الجرائم.

يعتق�د العلم�اء أن�ه قب�ل ح�وايل 6 
ملي�ني ع�ام  تضاعف حج�م دماغ 
اإلنس�ان 4 مرات تقريبا بعد تشعب 
أس�لف البرش إىل ع�دة أجناس من 

اإلنسان القديم األصي.
ون�وه العلم�اء إىل أن الكثريي�ن من 
الن�اس، ال يعلم�ون أن اإلنس�ان، يف 
الف�رتة اللحق�ة للع�رص الجلي�دي 
األخ�ري، قد تقل�ص دماغه وتعرض 
للنكماش، وهو م�ا لحظه العلماء 
يف األحافري املكتشفة والقديمة جدا.

علم�اء  م�ن  ف�����ري�ق  وق�ام 
وعلم�اء  األنثروبولوجي���������ا 
البيئ�ة الس�لوكي����ة واألعص�اب 
به�دف  مع�ا  بالعم�ل  التطوري�ة 
الكش�ف عن هذه الثغ�رة الغامضة 
ومحاول�ة معرفة أس�بابها الغريبة 

وحقيقتها املثرية للهتمام.
رك�ز الباحث�ون ع�ىل دراس�ة أح�د 
أصغر املخلوق�ات يف كوكب األرض، 
وه�ي النمل�ة الصغ�رية، حيث ركز 
الفريق عىل التاريخ التطوري لدماغ 
النم�ل، وه�����و أصغ�ر من دماغ 

اإلنسان بحوايل مليون مرة تقريبا.
وع�ىل الرغم من الف�ارق الكبري بني 
النملة واإلنس�ان، إال أنه، وبحس�ب 
العلم�اء، »فقد تتفاج�أ عندما تعلم 
أن التشابه بينهما كثري جدا«، حيث 
طور اإلنس�ان والنمل أش�ياء تعترب 
متش�ابهة ج�دا بالنس�بة للخ�رباء 

والباحثني.

النمل يكشف سبب 
تقلص دماغ اإلنسان


