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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

الخميس 14 تشرين االول 2021 العدد 2693 السنة الثانية عشرة صحيفة-يومية-سياسية-عامة Almuraqeb Aliraqi news paper

المناورات اإليرانية صواريخ 
»مجيد« و »دزفول« تدمر »كروز«

تركيا و»اسرائيل« تتفككان.. 
انتظروا خرائط جديدة للمنطقة

مفوضية »التزوير« ُتعّقد المشهد السياسي 
وتفتح الباب أمام »سيناريوهات خطيرة«

تحذيرات من تداعيات ال يحمد عقباها

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
نزل خرب فوز مرش�حة »متوفية« يف االنتخابات 
الربملاني�ة العراقي�ة، كالصاعق�ة عىل أس�ماع 
العراقيني، ممن تكبدوا عناء الوصول إىل مراكز 
االق�راع ل�إدالء بأصواتهم يوم األح�د املايض، 
حي�ث ج�اء الخ�رب مع�ززاً للحديث املت�داول يف 
األوس�اط السياسية والشعبية، عن وجو تزوير 

يف نتائج االنتخابات الربملانية املبّكرة.
وورد يف قائمة الفائزي�ن باالنتخابات الربملانية 
املبك�رة، الت�ي أعل�ن عنه�ا قب�ل يومني، اس�م 
املرش�حة انس�ام مانوئي�ل اس�كندر، رغم أنها 

توفيت يف آب املايض.
وانت�ر الخ�رب ع�ىل نطاق واس�ع، وأش�ار إىل 
أن اس�م اس�كندر ورد ضم�ن قائم�ة الفائزين 
املسيحيني بعد حصولها عىل 2397 صوتا، وفق 

أرقام مفوضية االنتخابات.
وأث�ار األمر االس�تغراب والجدل ب�ني العراقيني 
حي�ث  االجتماع�ي،  التواص�ل  منص�ات  ع�ىل 
ش�كك البعض بنزاه�ة االنتخاب�ات ونتائجها، 
ما اس�تدعى من ذوي الراحل�ة، نر تنويه عىل 

صفحتها بموقع فيسبوك.
وج�اء يف التنويه، أن »اس�كندر كانت مرش�حة 
العراقي�ة  املحافظ�ات  جمي�ع  ع�ن  مس�تقلة 
)باعتباره�ا ترش�حت ع�ن كوتا املس�يحيني(، 
ث�م توفي�ت يف 24 آب، إث�ر إصابته�ا بف�روس 

كورونا«.
ووفق التنويه، فإن »اسكندر كانت قد ترشحت 
أيضا يف االنتخابات الس�ابقة عام 2018 ضمن 
ائتالف )النرص( بزعامة رئيس الوزراء األس�بق 

حيدر العبادي، لكنها لم تفز، آنذاك، بمقعد«.
واستطرد: »لكن هذه السنة اختارت )اسكندر( 
له�ا  كان�ت  وبالفع�ل  مس�تقلة  تك�ون  أن 

استقالليتها«.
ويعك�س ذلك حج�م اإلخف�اق الكب�ر يف عمل 

املفوضية، التي لم تس�تطع عىل ما يبدو إجراء 
االنتخاب�ات يف أج�واء نزيه�ة، ع�ىل الرغم من 
الدع�م املحيل والدويل الذي تلقته، حس�بما يرى 

مراقبون للشأن السيايس.
ويف ه�ذه األثن�اء برز خ�رب آخر ُيش�ر إىل قيام 
املفوضية، بحذف نتائج االنتخابات من موقعها 
الرس�مي، لت�ربر املفوضية الحق�ًا عرب مصادر 
مجهولة، بأن املوضوع متعلق بس�حب النتائج 
وتعديله�ا بع�د إضاف�ة نتائ�ج 8574 صندوقاً 

كانت غر محسوبة سابقاً.
وتعليق�اً عىل ذل�ك يقول املحلل الس�يايس وائل 
الركابي ل�«املراقب العراقي«، إن »هناك تناقضاً 
كبراً يف ترصيحات مفوضية االنتخابات بشأن 
املحط�ات التي أف�رزت األص�وات فيها، يف حني 
أنه�ا قالت قبل يومني من إعالن النتائج إن العد 
والف�رز الي�دوي يتطاب�ق كلياً م�ع اإللكروني 

وهو ما يؤرش وجود خلل كبر«.
ويضي�ف أن »املفوضية عندما أعلن�ت النتائج 

األولية لم تقل إن هناك محطات وصناديق غر 
مفروزة، بل اكتفت بإعالن النتائج األولية، وهو 
خلل ثاٍن ُيحس�ب عليه�ا«، الفت�اً إىل أن »هناك 
اعراضات سياسية عديدة ويف حال عدم تدارك 
املوق�ف والتعامل بش�فافية أمام ال�رأي العام، 

فإن األمر سوف يقودنا إىل أزمة كبرة«.
وأعلنت قوى وأحزاب عراقي�ة أنها تطعن فيما 
أعل�ن من نتائج أولية لالنتخاب�ات التي أجريت 
األحد املايض، يف حني قالت مفوضية االنتخابات 
إنها عازمة عىل فرز 6% من أصوات االنتخابات 
يدوي�ا، مش�ددة ع�ىل أن النتائج أولي�ة وقابلة 

للطعن فيها.
ويف وقت سابق، فتحت املفوضية باب الشكاوى 
م�ن نتائج االنتخاب�ات ملدة 3 أيام ع�ىل أن يتم 
الب�ت فيه�ا خ�الل 10 أي�ام. وعن�د اس�تكمال 
النظر يف الش�كاوى، س�تعلن املفوضية النتائج 
النهائي�ة لالنتخاب�ات، ومن ثم تص�ادق عليها 
املحكمة االتحادي�ة العليا، وبعدها يدعو رئيس 

الجمهورية الربملان إىل االنعقاد من أجل انتخاب 
الرئيس والحكومة.

وم�ا تزال تداعي�ات اإلعالن »الص�ادم« للنتائج 
األولي�ة الخاص�ة باالنتخابات النيابي�ة املبّكرة 
تتفاق�م، حتى أنه�ا وصلت إىل مرحل�ة التهديد 
والوعي�د بني الخصوم السياس�يني، إذ ُتش�كك 

أطراف سياسية عديدة بالنتائج املعلنة.
نتائ�ج  تش�بيه  مرحل�ة  إىل  األم�ر  ووص�ل 
االنتخاب�ات الربملاني�ة التي أجريت ي�وم األحد 
املايض، باالس�تفتاءات التي كان يجريها نظام 
صدام املقبور، والتي كان�ت مثرة للجدل نظراً 
لحصول�ه عىل أصوات تص�ل إىل 100% وهو ما 

يتناىف مع املنطق.
وف�ق ذل�ك ق�ال املس�ؤول األمن�ي للمقاوم�ة 
اإلس�المية كتائب حزب الله أبو عيل العسكري 
يف  حص�ل  »م�ا  إن  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب 
االنتخابات التريعية بواق�ع الحال يمثل أكرب 
عملي�ة احتي�ال والتفاف عىل الش�عب العراقي 

يف التأري�خ الحدي�ث، والت�ي ال تقل س�وءاً عن 
االس�تفتاءات التي أجراها النظام املقبور، ومن 
منطلق العهد الذي قطعناه ألبناء  شعبنا وأمتنا 
نقول: إننا س�نقف ب�كل ح�زم وإرصار إلعادة 
األم�ور إىل نصابه�ا الصحيح، ولن نس�مح أليٍّ 

كان أن يضطهد أو يحاول إذالل أبناء العراق«.
وأضاف العس�كري يف تغري�دة اطلعت »املراقب 
العراق�ي« عليه�ا، أن »عىل اإلخ�وة يف املقاومة 
العراقي�ة االس�تعداد ملرحل�ة حساس�ة تحتاج 
منا إىل الحكمة واملراقب�ة الدقيقة«، الفتاً إىل أن 
»اإلخ�وة يف الحش�د الش�عبي هم املس�تهدفون 
األساس�يون، وق�د ُدفع عرب�ون ذبحهم إىل من 
يري�د مقاع�د يف مجل�س الن�واب، وعليه�م أن 
يحزموا أمرهم وأن يستعدوا للدفاع عن كيانهم 

املقدس«.
وتابع قائالً: »اإلخوة املش�اركون يف االنتخابات 
وأخ�ص بالذكر منه�م تحالف الفت�ح بقيادته 
الش�جاعة والحكيم�ة وتحال�ف ق�وى الدول�ة 
وس�يدهم الحكي�م واإلخ�وة يف العق�د الوطني 
وحركة حقوق ورئيس�ها العزيز حسني مونس 
وبقية اإلخوة املخلصني الذين ُسقت جهودهم، 
أقول: تيقنوا ل�ن يضيع حق وراءه مطالب، فال 
تكلّ�وا وال تملّ�وا وال تهادن�وا وس�يكون الظفر 

حليفكم بعونه تعاىل«.
ولم تح�َظ النتائ�ج األولي�ة بمقبولية ش�عبية 
وسياسية واسعة، بل عىل العكس تماماً سادت 
حالة من التش�كيك واالتهام�ات املتبادلة، نظراً 
لعدم صعود كتل سياسية عّدة كانت تراهن عىل 

حصد أغلبية ساحقة يف االنتخابات.
ويف م�وازاة ذلك حصد مرش�حون أصواتاً يراها 
البعض »أكرب من قاعدتهم الجماهرية«، حيث 
جاءت النتائ�ج بخالف كل التوقع�ات، وهو ما 
دف�ع العديد م�ن املراقبني إىل الخ�وض يف جدال 
التش�كيك، إىل جانب قوى سياسية سوف تتجه 

عىل ما يبدو إىل الطعن بالنتائج.

المراقب العراقي/ بغداد...
الفت�ح، امس  كش�ف تحال�ف 
األربع�اء، عن طعن ع�دد كبر 
السياس�ية  الكيان�ات  م�ن 

واملرشحني بنتائج االنتخابات.
وق�ال الفتح يف بي�ان مقتضب 
العراق�ي«،  »املراق�ب  تابعت�ه 
ان »ع�دداً كب�راً م�ن الكيانات 
واملرش�حني يطعن�ون بنتائ�ج 
ضي�اع  بس�بب  االنتخاب�ات 

اصوتهم«.

وأضاف ان »الطعن جاء وسط 
عملي�ة  يف  املفوضي�ة  تخب�ط 

اعالن النتائج غر النهائية«.
يش�ار اىل ان املفوضي�ة كان�ت 
قد اعلن�ت نتائ�ج االننتخابات 
م�ن  س�اعة   24 بع�د  االولي�ة 

انتهاء انتخابات ترين.
الكت�ل  م�ن  ع�دداً  ان  يذك�ر 
السياس�ية كانت ق�د اعرضت 
عىل النتائج بدعوى وجود غبن 
من حيث حساب عدة االصوات.

المراقب العراقي/ بغداد...
دعت حركة »حقوق« ، امس االربعاء، جماهرها اىل االحتجاج عىل 

نتائج االنتخابات الربملانية.
وق�ال رئي�س الحركة حس�ني مون�س يف مؤتمر صحف�ي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« ان »حرك�ة حق�وق كان لديها أك�رب عدد من 
املراقب�ني يف املراك�ز االنتخابي�ة بل�غ عدده�م نحو 20 أل�ف كيان 
ومراق�ب، وبالت�ايل اس�تطعنا الحص�ول ع�ىل 60% م�ن ارشط�ة 

التصويت العام«.
واض�اف ان »م�ا اعلنت�ه مفوضي�ة االنتخاب�ات وبه�ذه الطريقة 
الهزيل�ة عن اس�تحقاقات حركة حق�وق مغاير تمام�اً ملا متوفر 
لدينا، وهو أش�به باإلعالن عن نتائج امتحانات السادس اإلعدادي 
والت�ي عادة ما تش�هد توقف املوقع االلكروني عن العمل بس�بب 

الضغط وتحديث النتائج من وقت آلخر«.
وأك�د »النتائج الت�ي توفرت لدينا لغاية الس�اعة الثاني�ة ظهراً يف 
يوم االقراع العام أظهرت فوز 12 مرش�حاً وتأهل س�تة مرشحني 

آخرين للفوز من حركة حقوق«.
واوضح مونس »وفقاً لنسبة ال�60% من االرشطة االنتخابية، فقد 
كانت نتائج مرشحينا كالتايل: يف محافظة البرصة حصل مرشحنا 
مدرك الحلفي من الدائرة الثالثة عىل 3590 صوتاً، ونادية العبودي 
من الدائرة الخامس�ة 3648 صوتاً، وماجدة عب�د اإلله عن الدائرة 
الرابعة 2393 صوتاً، ومحس�ن ش�عو من الدائرة الخامسة 5398 

صوتاً«.
وتاب�ع »ومن الدائرة الثالثة يف محافظة ميس�ان حصل مرش�حنا 
عيل حي�در عىل 4093 صوتاً، ويف الدائ�رة الثالثة بمحافظة كربالء 
حصلت مرش�حتنا وسن املش�هداني عىل 1200 صوت، ويف كربالء 

أيضاً حصل مرشحنا جبار جعاز عىل 5000 صوت«.

الفتح يؤكد وجود طعون كبيرة 
بنتائج االنتخابات

حركة حقوق تدعو إلى االحتجاج 
على نتائج االنتخابات

الموازنات ضحية األخطاء والتخبط 
كوارث »21« ترحل إلى »22«

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
رغم ارتفاع الرفض الش�عبي إلعداد موازنة 
2022 م�ن قب�ل الحكوم�ة الحالية بس�بب 
املخ�اوف من توري�ث أخط�اء موازنة العام 
الحايل اليها , ومع ذلك هناك إرصار حكومي 
ع�ىل االس�تمرار بتنظيمها , ورغ�م أن هذه 
املوازن�ة غ�ر ملزم�ة للحكوم�ة القادم�ة 
, لك�ن االرصار ه�و لتلبي�ة أح�الم رئي�س 

ال�وزراء الحايل يف الحصول ع�ىل والية ثانية 
, فاملس�ودة ما زالت تحمل آث�اراً اقتصادية 
بق�اء س�عر رصف  س�لبية ويف مقدمته�ا 
ال�دوالر ع�ىل حال�ه , فض�ال عن اس�تمرار 
عملي�ة االق�راض الخارجي , رغم تحس�ن 
أس�عار النف�ط , فض�ال عن وج�ود أخطاء 
كارثية أخرى , وهي استمرار املشاريع التي 
تمنح للركات العربية التي التمتلك الخربة 

يف مج�ال عمله�ا , فض�ال ع�ن اإلعف�اءات 
الجمركية لدول الجوار العربي والنفط شبه 

املجاني لألردن.
أخطر ما يف مسودة موازنة العام املقبل هي 
تس�عرة برمي�ل النف�ط ب�� 50 دوالرا وهو 
يناقض ماهو موجود عىل أرض الواقع , كي 
تبقى رشعنة الهدر املايل واإلنفاق الحكومي 
الكب�ر اللذين يس�تنزفان املوازن�ة , وهناك 

مش�كلة متوارث�ة من الحكومات الس�ابقة 
ع�ىل  الحالي�ة  الحكوم�ة  حرص�ت  والت�ي 
تنفيذها وه�ي غياب الحس�ابات الختامية 
ملوازن�ة 2021 , التي أثبتت فش�ل املوازنات 
الحالي�ة والس�ابقة وه�ي فرص�ة لتعزي�ز 
الفس�اد واس�تمراره , عك�س م�ا ت�رصح 
به حكوم�ة ترصي�ف االعمال بأنه�ا تعمل 
وف�ق سياس�ة إصالحية اقتصادي�ة , والتي 

لم نَر منها ش�يئا س�وى بيع أص�ول الدولة 
وتخفيض قيمة الدينار.

االقتص�ادي  ال�وزراء  رئي�س  مستش�ار 
مظه�ر محم�د صالح كش�ف ع�ن اكتمال 
إع�داد مس�ودة موازنة الع�ام املقبل 2022، 
واحتس�اب س�عر برميل النف�ط بمعدل 50 

دوالرا...
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
مصادرة آراء العراقيني والتالعب بأصواتهم 
االنتخابية، حتما هي جريمة يحاسب عليها 
القانون، فبعد أن تسببت حكومة مصطفى 
الكاظم�ي ومفوضي�ة االنتخاب�ات بكارث�ة 
غ�ر مس�بوقة م�ن خ�الل تجاه�ل أصوات 
اآلالف من املواطنني وعدم احتس�اب أخرى، 
ت�رص كتل سياس�ية ع�ىل محاس�بة جميع 
م�ن له ي�د باملتغ�رات الت�ي أعقب�ت إعالن 
االنتخاب�ات، ويف مقدمته�ا رئي�س  نتائ�ج 
ال�وزراء الكاظمي واملفوضي�ة اللذان رضخا 
ملخطط�ات خارجي�ة كان�ت تريد إس�قاط 
بعض االطراف السياسية واإليقاع بأصواتها 
الت�ي حصدتها يف االنتخابات، عىل الرغم من 

التطمينات املزعومة التي أطلقتها الحكومة 
قبل موعد االقراع.

ومن�ذ يومه�ا، واالنتخاب�ات الربملانية مرت 
بسلس�لة معوقات ومش�اكل فني�ة وإدارية 
تعلق�ت بأعط�ال يف أجهزة االق�راع وكذلك 
أع�داد كب�رة م�ن بطاق�ات  ع�دم ق�راءة 
الناخبني عىل الرغم من إج�راءات تحديثها، 
باإلضافة اىل مس�ائل أخرى تتعلق بعمليات 
ط�رد مراقب�ي الكيان�ات م�ن املحافظ�ات 
االنتخابي�ة، فض�ال ع�ن وج�ود خروق�ات 
حصلت داخ�ل القاع�ات االنتخابية من قبل 
جماه�ر بعض االحزاب م�ن دون أن يكون 
هن�اك أي تدخ�ل للقوات االمني�ة الحكومية 
املكلفة بمكافحة الخروقات داخل املحطات 

واملراكز االنتخابية، خصوصا يف يوم الصمت 
االنتخاب�ي وي�وم االنتخاب�ات الع�ارش من 

ترين.
لتس�تمر ه�ذه الك�وارث، حت�ى ي�وم إعالن 
النتائ�ج وم�ا ت�اله خصوصا ظه�ور نتائج 
االنتخابات التي بدت عليها عالمات التزوير، 
لتلح�ق به�ا عملي�ات تجاهل ألع�داد كبرة 
من املواطنني وعىل لس�ان املفوضية، وسط 

مطالبات بإعادة العد والفرز يدويا.  
كل هذه العوامل، جعلت الحكومة ومفوضية 
االنتخاب�ات أم�ام خي�ارات صعب�ة من قبل 
َق�ْت أصواته�ا،  الكت�ل السياس�ية الت�ي ُسِ

تتعلق باملقاضاة واملحاكمة...
تفاصيل اوسع صفحة 2

التلويح بالقضاء والمحاكمة يالحق »الكاظمي« بعد إخفاقات »االنتخابات«

المراقب العراقي/ بغداد...
ح�ددت وزارة الداخلية، امس األربعاء، موعد إيق�اف العمل بهوية األحوال 
املدنية. وقال الناطق الرسمي للوزارة، اللواء خالد املحنا يف ترصيح صحفي 
تابعته »املراقب العراقي«، إن »مديريات الجنس�ية مستمرة بالعمل النجاز 
معامالت املواطن�ني الخاصة باصدار البطاقة املوح�دة«، مبينا أن »ايقاف 
العمل بهوية االحوال املدنية س�يكون عند اتمام نس�بة كبرة من البطاقة 

الوطنية وتوزيعها عىل املواطنني«.
وأض�اف، أنه »بحس�ب املراقبني والخرباء فمن املتوقع خ�الل العام املقبل، 

امتالك اغلبية املواطنني للبطاقة الوطنية«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اتهم�ت كتلة صادق�ون، امس االربع�اء، دوال اجنبية برسقة أص�وات تحالف 
الفتح ومنحها لكتل مقربة منها. وقالت املرشحة عن التحالف زينب املوسوي 
يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي«  إن “جه�ات خارجية وداخلية 
تقف وراء سقة أصوات ناخبي تحالف الفتح ومنحها ألحزاب مقربة من دول 

اجنبية”.
وأضاف�ت، أن “النتائج التي اعلنت عنها مفوضية االنتخابات ال تمت لالصوات 
التي حصل عليها الفتح«. واشارت اىل أن »أمريكا ومن يقف خلفها تقف وراء 

منع حصول الفتح عىل استحقاقه االنتخابي«.

الداخلية تحدد موعدًا إلنهاء 
العمل ببطاقة األحوال المدنية

كتلة تتهم دوال أجنبية
 بسرقة أصواتها

العماري: عدم استغالل الفرص شكل نقطة 
سلبية 
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المراقب العراقي/ بغداد...
كشف املرش�ح الفائز باسم خش�ان، امس األربعاء، عن 
وجود تحرك لتش�كيل كتلة موحدة من النواب املستقلني 

الفائزين يف االنتخابات.
وق�ال خش�ان، يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب 
العراقي«، إنه »سيتم العمل عىل تشكيل كتلة موحدة من 
املس�تقلني داخل مجلس النواب هدفها تشكيل الحكومة 

أو التوجه إىل املعارضة داخل قبة الربملان«.
وأض�اف، أن�ه »اذا ل�م نتمك�ن م�ن تش�كيل الحكوم�ة 
فل�ن نك�ون جزءاً م�ن حكومة املحاصصة وس�نتجه إىل 
الربمل�ان«، مؤكداً أن »ع�دد أعضاء الكتلة س�يمكننا من  
املحاربة داخل مجلس النواب واس�تجواب أي مسؤول يف 

الدولة ابتداء من رئيس الوزراء«.

توجه لتشكيل كتلة من 
المستقلين في البرلمان القادم
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محكمة ذي قار تصدر حكما 
باعدام عنصرين في القاعدة

املراقب العراقي/ بغداد...
أف�اد مصدر أمن�ي بمحافظة ذي قار، ام�س األربعاء، 

بصدور حكم بإعدام متهمني اثنني بتنظيم القاعدة.
الجناي�ات يف منطق�ة  وق�ال املص�در، إن »محكم�ة 
اس�تئناف ذي ق�ار أص�درت حكم�ا باإلع�دام ش�نقا 
حت�ى املوت ملدانني اثنني من اه�ايل محافظة دياىل بعد 
إدانتهم�ا، بغدر مواطنني )جريان لهم( وتس�ليمهم اىل 

تنظيم القاعدة لقتلهم«.
وبني املصدر، أن » القرار صدر استنادا إلحكام املادة 4 

من قانون مكافحة اإلرهاب ».

بالــوثيقـة

قرار حكومي بايقاف
 اجراءات االنذار »ج«

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن الناطق بإسم القائد العام للقوات املسلحة اللواء يحيى 
رس�ول، ام�س األربعاء، ع�ن القبض عىل ثالث�ة إرهابيني يف 
ص�الح الدين ودياىل.وق�ال رس�ول، يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة منه، إن »جه�از ُمكافح�ة اإلرهاب ألقى 
القب�ض عىل ثالث�ة إرهابي�ني ينتم�ون لعصاب�ات داع�ش 
اإلرهابي�ة يف محافظت�ي ص�الح الدي�ن ودياىل«.وأضاف، أن 
»عملي�ة إلق�اء القب�ض تّمت م�ن خ�الل املتابع�ة امليدانية 

وتكثيف الجهود االستخبارية«. 

املراقب العراقي/ بغداد...
أف�ادت مديري�ة مكافح�ة إج�رام بغ�داد، ام�س 
األربعاء، بإلقاء القب�ض عىل مبتز هدد فتاة بنرش 

صورها الخاصة عىل مواقع التواصل االجتماعي.
وقال�ت املديرية، يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه، إن مفارزها تمكنت من القاء القبض 
ع�ىل متهم قام بابت�زاز فتاة عىل مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي وتهديده�ا بن�رش صوره�ا الخاص�ة 
وساومها بمبالغ مالية مقابل عدم نرش صورها«.

وأض�اف البيان، أنه »تم تش�كيل فري�ق عمل وتم 
التوص�ل اىل املبتز والقي القبض عليه حيث اعرتف 
بع�د التحقي�ق مع�ه بجريمته ودون�ت اقواله وتم 
تصديقه�ا قضائي�ا باالع�رتاف واتخ�ذت بحق�ه 

اإلجراءات القانونية اصوليا«.
واش�ار إىل أن »مفارز املديرية نف�ذت أوامر قبض 
بح�ق عدد من املتهم�ني بقضايا جنائي�ة مختلفة 
ضم�ن مكاتبه�ا يف جانبي الك�رخ والرصافة، وتم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم اصوليا«. 

اعتقال 3 إرهابيين 
يف صالح الدين ودياىل

القبض عىل مبزت هدد 
بنشر صور فتاة يف بغداد
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نائب سابق: المفوضية تتبع »التقطير« في اعالن النتائج !
املراقب العراقي/ بغداد

اك�د عضو مجلس الن�واب املنحل عب�د الخالق 
العزاوي، امس االربع�اء، أنه ليس من مصلحة 

العراق مبدا تقطري نتائج االنتخابات.
وق�ال الع�زاوي، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 
العراقي« إن »انتخابات ترشين االول كان يجب 
ان تك�ون بوابة لحل مش�اكل الع�راق وازماته 
ولي�س ادخالن�ا يف ازمة كب�رية تذه�ب بالبالد 
للمجهول«، مبين�ا أن »مبدأ تقطري النتائج وما 
رافقها من غموض يف االرقام ال يخدم مصلحة 

الع�راق ودف�ع اىل اث�ارة ال�راي الع�ام باالالف 
التس�اوالت«.واضاف العزاوي، أن »ما حصل يف 
الس�اعات 48 املاضية مبهم للغاية«، متس�ائال 
»ملاذا ل�م تعل�ن املفوضية كل االج�راءات امام 
ال�راي العام وتعط�ي خارطة طري�ق واضحة 
ملس�رية العملية االنتخابية حتى تكون الصورة 

واضحة بعيدا اي لغط يحصل«.
واث�ارت نتائج االنتخابات يف الع�راق من مقبل 
املفوضية جدل واس�ع بس�بب ارتب�اك يف اليات 

عرض االرقام للمرشحني وتباينها. 

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د النائ�ب ع�ن ائت�الف دول�ة القان�ون محم�د 
الصيهود، امس االربعاء، أن رئ������اس�ة الوزراء 
النيابي�ة  الكتل�ة  نص��ي�ب  م�ن  س�تك�����ون 

االكث������ر ع�ددا املؤتلف����ة يف جلس�ة الربملان 
االوىل.

وق�ال الصيهود، يف بي�ان تلقت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة منه إن »الدس�تور العراقي حدد ان رئاس�ة 

ال�وزراء هي من نصيب الكتل�ة النيابية األكثر عددا 
وان املحكم�ة االتحادي�ة فرست ان الكتل�ة النيابية 
األكث�ر ع�ددا هي نت�اج الكت�ل الفائ�زة املؤتلفة يف 

الجلسة الربملانية االوىل«.

واض������اف ان »رئاس�ة ال�وزراء ش�يعية وم�ن 
الكت������ل املؤتلفة يف جلس�ة االفتت�اح الربملانية 
كونه������ا اس�تحقاقا انتخابي�ا للكت�ل الفائ�زة 

واملؤتلفة«.

الصيهود: رئاسة الوزراء »شيعية« من داخل الكتل المؤتلفة 

تغريدة

المحلل السياسي محمد الوادي

تنتظ���ر  مدوي���ة   فضيح���ة 
أذا  األنتخاب���ات  مفوضي���ة 
ثبت���ت صحة األخب���ار حول 
الهائل���ة  التزوي���ر  نس���بة 
آالف  تج������اه���ل  وكذل���ك 
جردها  وع���دم  الصنادي���ق 

والتالعب بالنتائج! .
ه������ذه  ثبت���ت صح���ة  أذا 
األعتراضات الخطي�رة فهذه 
جريمة )خيانة عظمى( يجب 
أن تفتح لها ف���وراً منصات 
القضاء العادل النزيه العلني 

وتنصب لها المشانق .

حركة حقوق تكشف عن رصدها أخطاء رافقت العملية االنتخابية
املراقب العراقي/ بغداد...

أك�دت حركة حق�وق، امس األربعاء، رصد العديد م�ن الخروقات واألخطاء أثناء 
عملي�ة التصويت الع�ام يف عموم أنحاء البالد خالل االنتخاب�ات التي أجريت يوم 
االح�د املايض.وق�ال عض�و الحركة حس�ني عيل الكرع�اوي، يف ترصي�ح تابعته 
»املراق�ب العراقي« إن »هناك أخطاء رافقت س�ري العملي�ة االنتخابية«، مبينا أن 
»م�ا يؤيد كالمنا هو االعطال التي حدثت يف االجهزة والتوقفات التي حصلت بها 
اضاف�ة اىل رفضها الالف من بطاقة الناخ�ب بما فيها املحدثة والقديمة عىل حدا 
سواء«.وأش�ار إىل أن »ه�ذه األخطاء تس�ببت بحرم�ان آالف الناخبني من األدالء 
بأصواته�م االنتخابي�ة يف عم�وم البالد”، الفت�ا إىل أن “الحرك�ة لديها مالحظات 

عديدة عىل سري العملية االنتخابية«.
وكان املحلل السيايس كريم الخيكاني رأى يف ترصيح سابق، ان نتائج االنتخابات 
تم تسويفها وتغيريها لصالح جهات معينة تخدم مصالح امريكا يف العراق، الفتا 
اىل ان الكث�ري من ارشطة صناديق االقرتاع لم تكن مطابقة ملا تم االعالن عنه من 

نتائج.

الصين تمنح العراق مليون 
جرعة من لقاح »سينوفارم«

املراقب العراقي/ بغداد...
قررت الحكوم�ة الصينية، امس األربعاء، منح العراق مليون 
جرع�ة م�ن لق�اح كورونا.وقال س�فري العراق ل�دى الصني 
ش�ورش خالد سعيد، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
من�ه، إن »الحكومة الصينية قررت منح العراق دفعة جديدة 
من لقاح سينوفارم املضاد لكوفيد 19 بواقع مليون جرعة«.
وأوضح، أن »الش�حنة س�تصل اىل مطار بغداد ال�دويل اليوم 
الخميس«، مبين�ا أن »مجمل املنح الصيني�ة املقدمة للعراق 
بلغت مليون وس�بعمائة وخمس�ون الف جرع�ة من اللقاح 

املعطل لكوفيد 19«.
واش�ار سعيد اىل انه »التقى رئيس مجلس الدولة لجمهورية 
الص�ني يل كه تش�يانغ، ال�ذي اكد اس�تعداد حكومت�ه لدعم 

العراق وتقديم املساعدات ملواجهة الجائحة«.

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
مص�ادرة آراء العراقي�ني والتالع�ب 
بأصواته�م االنتخابي�ة، حتم�ا هي 
جريم�ة يحاس�ب عليه�ا القانون، 
فبعد أن تس�ببت حكومة مصطفى 
الكاظم�ي ومفوضي�ة االنتخاب�ات 
بكارث�ة غ�ري مس�بوقة م�ن خالل 
تجاهل أصوات اآلالف من املواطنني 
وع�دم احتس�اب أخ�رى، ترص كتل 
سياس�ية عىل محاس�بة جميع من 
له يد باملتغ�ريات التي أعقبت إعالن 
االنتخاب�ات، ويف مقدمته�ا  نتائ�ج 
رئيس الوزراء الكاظمي واملفوضية 
الل�ذان رضخا ملخطط�ات خارجية 
كانت تريد إس�قاط بعض االطراف 
بأصواته�ا  واإليق�اع  السياس�ية 
الت�ي حصدته�ا يف االنتخابات، عىل 
الرغ�م م�ن التطمين�ات املزعوم�ة 
الت�ي أطلقتها الحكوم�ة قبل موعد 

االقرتاع.
ومنذ يومه�ا، واالنتخابات الربملانية 
مرت بسلس�لة معوقات ومش�اكل 
فني�ة وإداري�ة تعلق�ت بأعط�ال يف 
أجهزة االق�رتاع وكذلك ع�دم قراءة 
أع�داد كبرية من بطاق�ات الناخبني 
عىل الرغ�م من إج�راءات تحديثها، 
باإلضافة اىل مس�ائل أخ�رى تتعلق 
بعملي�ات ط�رد مراقب�ي الكيان�ات 
م�ن املحافظ�ات االنتخابية، فضال 
عن وج�ود خروق�ات حصلت داخل 
قب�ل  م�ن  االنتخابي�ة  القاع�ات 
جماه�ري بع�ض االحزاب م�ن دون 

أن يك�ون هن�اك أي تدخ�ل للقوات 
االمنية الحكومية املكلفة بمكافحة 
الخروقات داخل املحط�ات واملراكز 
االنتخابية، خصوصا يف يوم الصمت 
االنتخابي وي�وم االنتخابات العارش 

من ترشين.
لتس�تمر ه�ذه الك�وارث، حتى يوم 
إع�الن النتائ�ج وما ت�اله خصوصا 
ظهور نتائج االنتخاب�ات التي بدت 
عليه�ا عالمات التزوي�ر، لتلحق بها 
عملي�ات تجاه�ل ألع�داد كبرية من 
املواطن�ني وع�ىل لس�ان املفوضية، 
وس�ط مطالبات بإعادة العد والفرز 

يدويا.  
كل ه�ذه العوام�ل، جعلت الحكومة 
ومفوضية االنتخابات أمام خيارات 
صعبة من قبل الكتل السياسية التي 
َق�ْت أصواتها، تتعل�ق باملقاضاة  ُسِ

واملحاكمة.
فبدوره، دعا تحالف الفتح برئاس�ة 
هادي العامري، القضاء العراقي اىل 
محاكمة مستش�ار رئي�س الوزراء 
لشؤون االنتخابات، متوعداً كل من 
تس�ول له نفس�ه املس�اس بالعراق 
ب�«حساب  ومؤسس�اته  وس�يادته 

عسري«.
وق�ال التحالف يف بيان ل�ه »نطالب 
القض�اء العراق�ي بمحاكمة املدعو 
رئي�س  مستش�ار  نعي�م«  »مهن�د 
ع�ىل  االنتخاب�ي  لألم�ن  ال�وزراء 
اعرتافات�ه بتس�جيل صوتي مرسب 
بأن�ه مكل�ف« بدخ����ول العملية 

االنتخابي�ة وتهديم ملفات انتخابية 
كب�رية  كت�ال  تس�تهدف  خاص�ة 

معينة«.
ومن جهته، اعترب املحلل الس�يايس 
حي�در الربزنج�ي، أن »س�لب إرادة 
وإخضاعه�ا  العراقي�ني  املواطن�ني 
للمزايدات من قبل الحكومة، هي لم 
تأت من فراغ وإنما جزء من مؤامرة 
خبيثة حيكت يف السفارة االمريكية 
ببغداد واس�تمرت اجتماعاتها حتى 
االسبوع االخري قبل يوم االنتخابات، 
وكان هناك اتفاق عىل سلب مقاعد 
الت�ي  الكت�ل السياس�ية  وأص�وات 
ش�عرت بالظل�م م�ن النتائ�ج التي 

أعلنت عنها مفوضية االنتخابات«.
ل��  ترصي�ح  يف  الربزنج�ي،  وق�ال 
»املراق�ب العراق�ي« إن »هذه الحال 
أربكت الوض�ع االنتخاب�ي وهددت 
والس�لم  العراق�ي  القوم�ي  االم�ن 
االجتماع�ي«، مش�ريا اىل أن »هناك 
إجماعا سياسيا عىل إظهار حقيقة 
االم�ر الصادم�ة للش�ارع العراق�ي 
وه�و إع�ادة املقاع�د املرسوق�ة اىل 

الكتل صاحبة االستحقاق«.
وأض�اف، أن »الجه�ات الخارجي�ة 
الت�ي عق�دت اجتماعاته�ا لرتتكب 
جريم�ة االنتخاب�ات، ل�م تس�تِطْع 
املس�اءلة  م�ن  الكاظم�ي  حماي�ة 
العادل�ة«،  القضائي�ة  واملحاكم�ة 
معت�ربا أن »هذه الجهات غري قادرة 
عىل حماية الجهات التي أرادت زرع 

الفتنة داخل البيت الشيعي«.

االنتخابات تطلق رصاصة الرحمة على حكومة األزمات

إجماع على »مقاضاة« الكاظمي والمفوضية بسبب خضوعهما للمؤامرة
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الخميس 14 تشرين األول 2021 العدد 2693 السنة الثانية عشرة

أعل�ن مس�ؤول حكوم�ي يف محافظ�ة دياىل،ام�س االربع�اء، عن 
استئناف النشاط يف منفذ حدودي مع ايران رشق املحافظة.

وق�ال مدي�ر ناحي�ة من�ديل وكالة)90ك�م رشق بعقوب�ة( مازن 
الخزاعي ،ان” نشاط التبادل التجاري يف منفذ منديل الحدودي بني 
العراق واي�ران اعيد اىل وضعه الطبيعي بع�د اغالقه لفرتة وجيزة 
م�ع بدء االقرتاع العام يف البالد الفتا اىل ان وترية تدفق الش�احنات 
يف تصاعد مس�تمر”.واضاف الخزاعي،ان” املنفذ س�وف يستعيد 
نش�اطه املعت�اد يف تدفق البضائع خ�الل ايام خاص�ة وان املعدل 
اليومي الحايل يصل اىل 100 شاحنة تقريبا وفق القراءات املتوفرة 
لدين�ا مؤك�دا ب�ان كلم�ا زاد النش�اط ارتفعت مع ف�رص العمل 

املتوفرة لالهايل من مناطق املجاورة”.

استئناف النشاط في منفذ 
حدودي مع ايران شرق ديالى

ارتفع�ت أس�عار رصف الدوالر األمريك�ي مقابل الدين�ار العراقي، 
ام�س االربعاء، يف البورصة الرئيس�ية بالعاصمة بغ�داد، ويف اقليم 
كردس�تان.وقال مصدر، إن بورصة الكف�اح والحارثية املركزية يف 
بغ�داد، س�جلت 148000 دينار عراقي مقاب�ل 100 دوالر أمريكي.

فيم�ا س�جلت األس�عار يف بورصة بغ�داد  الثالث�اء 147900 دينار 
عراقي مقابل 100 دوالر امريكي.وأشار اىٕل أن اسعار البيع والرشاء 
اس�تقرت يف محال الصريفة باالٔس�واق املحلية يف بغ�داد، حيث بلغ 
س�عر البي�ع 148500 دينار عراقي ل�كل 100 دوالر امريكي، بينما 
بلغت أسعار الرشاء 147500 دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي.

أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد ش�هدت اس�عار الدوالر 
ارتفاعا ايضا، حيث بلغ س�عر البيع 148200 دينار لكل 100 دوالر 

امريكي، والرشاء بواقع 148000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

ارتفاع أسعار صرف الدوالر 
االقت�صاديفي بغداد وإقليم كردستان

أخطاء موازنة العام الحالي تتكرر في »22«..
النفـــط بـ »50« دوالرًا فقــط

غياب الحسابات الختامية شرعنة للفساد

 فاملس�ودة ما زالت تحمل آثاراً اقتصادية 
س�لبية ويف مقدمته�ا بقاء س�عر رصف 
ال�دوالر عىل حال�ه , فضال عن اس�تمرار 
عملية االقرتاض الخارجي , رغم تحس�ن 
أس�عار النفط , فضال ع�ن وجود أخطاء 
كارثية أخرى , وهي اس�تمرار املش�اريع 
التي تمنح للرشكات العربية التي التمتلك 
الخ�رة يف مج�ال عمله�ا , فض�ال ع�ن 
اإلعفاءات الجمركية لدول الجوار العربي 

والنفط شبه املجاني لألردن.
الع�ام  موازن�ة  مس�ودة  يف  م�ا  أخط�ر 
املقبل هي تس�عرية برمي�ل النفط ب� 50 
دوالرا وه�و يناق�ض ماه�و موجود عىل 
أرض الواق�ع , ك�ي تبقى رشعن�ة الهدر 
امل�ايل واإلنف�اق الحكومي الكب�ري اللذين 
مش�كلة  وهن�اك   , املوازن�ة  يس�تنزفان 
متوارثة م�ن الحكومات الس�ابقة والتي 
حرص�ت الحكومة الحالية ع�ىل تنفيذها 
وه�ي غياب الحس�ابات الختامية ملوازنة 
2021 , التي أثبتت فشل املوازنات الحالية 
والس�ابقة وه�ي فرصة لتعزيز الفس�اد 

واس�تمراره , عكس ما ترصح به حكومة 
ترصيف االعمال بأنها تعمل وفق سياسة 
إصالحي�ة اقتصادية , والتي ل�م نَر منها 
شيئا س�وى بيع أصول الدولة وتخفيض 

قيمة الدينار.
االقتص�ادي  ال�وزراء  رئي�س  مستش�ار 
مظهر محمد صالح كش�ف ع�ن اكتمال 
إعداد مس�ودة موازنة العام املقبل 2022، 
واحتساب س�عر برميل النفط بمعدل 50 

دوالرا.
وق�ال صال�ح ، إن “موازنة الع�ام 2022 
اكتمل�ت، لكنه�ا ل�م تناق�ش يف مجل�س 
ال�وزراء، ألن الحكوم�ة يف ط�ور ترصيف 
االعم�ال، وه�ي م�ن مش�اريع القوانني 
“, مش�ريا اىل أن “املوازنة س�تعرض عىل 
مالحظاته�ا  وتثب�ت  املقبل�ة  الحكوم�ة 
عليها، ثم تح�ول اىل مجلس النواب، ومن 
املتوق�ع أن تأخ�ذ وقت�ا يف تمريرها لحني 

تشكيل الرملان الجديد”.
وأوض�ح صال�ح، أن “الحكوم�ة الجديدة 
س�يكون له�ا منه�اج حكومي ق�د يتفق 

م�ع املوازنة أو ال، ويف حال تأخر إقرارها، 
س�نعتمد عىل قانون االدارة املالية 1 /12 
م�ن املرصوفات الفعلي�ة الجارية املنفذة 

لكل شهر لعام2021”.  
ويف ه�ذا الش�أن أك�د املخت�ص بالش�أن 
االقتصادي جاسم الطائي يف اتصال مع ) 
املراقب العراقي( :أن عملية إعداد موازنة 
العام املقب�ل وإرصار الحكومة عىل ذلك , 
هدفها تمرير ما تم التصويت عليه خالل 
العام الحايل ليك�ون منهاجا للعام املقبل 

وه�و خط�أ كب�ري , فسياس�ة الكاظمي 
برف�ع س�عر رصف ال�دوالر نت�ج عنه�ا 
ارتف�اع يف معدالت الفقر والبطالة , فضال 
عن تصاع�د معدالت التضخم واالنكماش 

االقتصادي.
املحافظ�ات  مظلومي�ة   , أن  وأوض�ح  
املنتج�ة للنف�ط وع�دم إعطائه�ا مبال�غ 
الب�رتودوالر , وإرصار حكوم�ة الكاظمي 
عىل إعداد موازنة 2022 هو رسم سياسة 
اقتصادية خاطئة للبالد ، فالخطأ أن تعاد 

صيغ�ة املوازنة عىل أس�اس أرق�ام العام 
الحايل.م�ن جهته أك�د املختص بالش�أن 
االقتصادي س�الم عب�اس يف اتصال مع ) 
املراق�ب العراق�ي(: أن غياب الحس�ابات 
الختامية هي نوع من الفس�اد الحكومي 
, فضال ع�ن إرصار الحكوم�ة عىل وضع 
50 دوالراً للرميل هو خطأ كبري يراد منه 
إعادة س�يناريو العام الحايل والهدر املايل 
وعدم معرفة أح�د بمصري الوفرة املالية , 
فأس�عار النفط يف ارتف�اع كبري واإلرصار 

ع�ىل وضع س�عر أق�ل ه�و للتغطية عىل 
اإلنف�اق الحكوم�ي الكب�ري , يف ظل بقاء 
االزم�ات املالي�ة املفتعلة , وع�دم توزيع 
العقود واالج�ور والفالحني  مس�تحقات 

واملقاولني .
وب�ني: أن وج�ود عج�ز م�ايل كب�ري ه�و 
لعب�ة يجب االنتباه لها , فهناك مش�اريع 
كب�رية ل�م تنفذ بحج�ة العج�ز , ومبالغ 
صندوق البرتودوالر ستبقى مجمدة وعىل 

الحكومة املقبلة رفض هذه املوازنة.

رغم ارتفاع الرفض الش���عبي إلعداد موازنة 2022 من قبل 
الحكومة الحالية بسبب المخاوف من توريث أخطاء موازنة 
الع���ام الحالي اليها , ومع ذل���ك هناك إصرار حكومي على 
االس���تمرار بتنظيمها , ورغم أن هذه الموازنة غير ملزمة 
للحكوم���ة القادمة , لكن االصرار ه���و لتلبية أحالم رئيس 

الوزراء الحالي في الحصول على والية ثانية .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

اقتصادي: المشاكل السياسية وعدم استقرارها تنعكس سلبا على اقتصاد البلد وتقدمه
اكد الخبري يف الش�ان االقتص�ادي مالذ االمني 
، ان املش�اكل السياس�ية وع�دم اس�تقرارها 
تنعكس س�لبا ع�ىل اقتص�اد البل�د وتقدمه ، 
داعيا اىل اس�تثمار ارتفاع اسعار النفط يف سد 

عجز املوازنة .
وقال االم�ني ان: التوت�رات السياس�ية داخل 
الب�الد تؤث�ر بش�كل كب�ري يف الحال�ة االمنية 
واالقتصاديه تتبعها خطط القادة السياسيني 
يف املجال االقتصادي فان كانت خطط رشيدة 
حقق�ت تقدما ملموس�ا خالل س�نوات قليلة 
وان كان�ت خطط فاش�لة تس�ببت باملجاعة 
الوطنية،وعن�د ذاك  العمل�ة  وانح�دار قيم�ة 
تتحرك الطبقة الوطنية الس�تالم دفة التحكم 
باملوارد من جديد لتحقيق الفوائد املرجوة من 

القطاع االقتصادي« .
واك�د ان » املش�اكل السياس�ية والرصاع�ات 

م�ن اج�ل املقاعد االنتخابية س�تؤثر بش�كل 
س�لبي عىل اداء البلد اقتصاديا كون الحكومة 
مش�غولة بتوزي�ع املقاع�د النيابي�ة وتاركة 
اقتصاد البلد ، مبينا ان ارتفاع اس�عار النفط 
اىل 83 دوالرا عامليا من شانه سد عجز املوازنة 
واالقراض الخارجي لكن عدم تشكيل حكومة 
واالنش�غال بالسياس�ة س�يضيع هذه املوارد 

املالية«.
للم�وارد  الرش�يدة  االدارة  :أن  اىل  واش�ار 
أو  اس�تخراجية  كان�ت  س�واء  اإلقتصادي�ة 
زراعي�ة أو صناعي�ة أو س�ياحية أو غريه�ا 
،بإمكانه�ا تحقيق تقدم كبري يف البالد وتوفري 
فرص عمل واسعة مع رسعة يف تداول األموال 
وفتح ابواب جديدة لالس�تثمارات ما يسهم يف 
تحقيق االصالحات التي تفيض مستقبالً نحو 

واقع اقتصادي متقدم ورفاهية االفراد«.

تراجع اسعار النفط 
في االسواق العالمية

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، امس 
األربعاء، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع 
أس�عار الفح�م والغ�از الطبيع�ي يف الصني 
والهن�د وأوروب�ا إىل رفع التضخ�م وإبطاء 

النمو العاملي، مما يقلل الطلب عىل النفط.
كم�ا أثر الدوالر األمريكي الق�وي، الذي يتم 
تداول�ه بالق�رب م�ن أعىل مس�توى يف عام 
واحد، عىل أس�عار النفط، حي�ث إنه يجعل 
النفط أكث�ر تكلف�ة ألولئك الذي�ن يملكون 

عمالت أخرى.
غ�رب  لخ�ام  اآلجل�ة  العق�ود  وتراجع�ت 
تكس�اس الوس�يط األمريكي 6 س�نتات أو 
0.07 باملئ�ة إىل 80.56 دوالرا للرمي�ل , بعد 

أن ارتفعت 12 سنتا.
وانخفض�ت العق�ود اآلجل�ة لخ�ام برن�ت 
دوالًرا   83.36 إىل   ،  ٪0.08 أو  س�نتات،   7

للرميل.

ارتفاع أسعار الذهب 
في األسواق المحلية

ارتفعت أسعار الذهب “األجنبي والعراقي” 
يف األسواق املحلية، امس األربعاء.

وق�ال مصدر, إن أس�عار الذهب يف أس�واق 
الجمل�ة ب   ش�ارع النه�ر يف العاصم�ة   بغداد 
س�جلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي س�عر بيع 362 
الف دينار فيما كانت االسعار االثنني املايض 
360 الف دينار، فيما بلغ س�عر الرشاء 358 
الفاً.واش�ار ، إىل أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي س�جل ارتفاعا 
ايضا عند 332 الف دينار، يف حني بلغ س�عر 
الرشاء 328 ألفا.وفيما يخص أسعار الذهب 
يف مح�ال الصاغ�ة، فإن س�عر بي�ع مثقال 
الذهب الخليجي عي�ار 21 يرتاوح بني 365 
ال�ف دين�ار و370 ألف�اً، فيما تراوح س�عر 
البي�ع مثقال الذهب العراق�ي بني 335 الفاً 

و340 الف دينار.

الموارد المائية تعلن المباشرة بنصب 
منظومات حديثة إلدارة السدود إلكترونيًا

أعلن�ت وزارة امل�وارد املائية،ام�س األربع�اء، ع�ن 
ال�رشوع بنص�ب منظوم�ة تقنيات حديث�ة الدارة 
الس�دود الكرتونيا ومراقبة مناس�يبها وفتح وغلق 
البواب�ات، بينم�ا اطلق�ت حمل�ة لتطه�ري انه�ار 
وج�داول محافظة املثنى، اليصال حصص املياه اىل 

الفالح�ني.
وقال معاون مدير الهيئة العامة للسدود والخزانات 
يف الوزارة ماجد ابراهيم س�لمان يف ترصيح اطلعت 
عليه /املراقب العراقي/، إن “الوزارة بارشت تنفيذ 
اعمال متط�ورة، من خالل نصب منظومة تقنيات 
حديثة الدارة السدود، إذ بدأ تطبيقها يف سد املوصل 

مع االستمرار بأعمال التحشية واالدامة للسد” .
واشار س�لمان اىل “تنفيذ خطة للتحول اىل النظام 
االلكرتون�ي بعم�ل الس�دود االخرى، كس�د حديثة 
وس�دة الرمادي، إذ بارشت املالكات الفنية االعمال 
باتجاه�ني، احدهم�ا فن�ي يتمث�ل بتطوي�ر نظام 

الس�يطرة عىل فتح وغلق البواب�ات الكرتونيا، عن 
طري�ق انظمة مراقبة عن بعد واستش�عار وقياس 
للبيانات، باس�تخدام تقنية  HDS، وذلك ملعرفة ما 

يدور بشأن مناسيب املياه”.

النجار تكشف عن »طريق واحد« لتمويل 
مشاريع البنى التحتية في العراق

كش�فت الهيئ�ة الوطنية لالس�تثمار يف الع�راق، امس 
االربع�اء، أن اغل�ب مش�اريع البن�ى التحتي�ة التي تم 
توقيعها تمول عن »طريق االستثمار« وليس »املوازنة 

العامة«، كما جرى يف السابق.

وقالت رئيس�ة الهيئة سها النجار ، إن »اغلب مشاريع 
البنى التحتية الس�ابقة كانت تمول عن طريق املوازنة 
وم�ن ام�وال الحكوم�ة، لك�ن الي�وم جمي�ع العق�ود 
الت�ي تم توقيعه�ا خالل العام الح�ايل تمول عن طريق 
االس�تثمار«.وأضافت النج�ار أن »الهيئ�ة تقوم بمنح 
اجازة االستثمار للرشكة الفائزة بالعقد لتقوم الرشكة 
املعنية بالتمويل عن طريق مصادرها الخاصة، وبالتايل 
الحكومة ال تتحمل اي نفقات مالية لهذه املش�اريع«، 
مؤكدة أن »هذه املش�اريع من ش�أنها أن تحدث قفزة 

نوعية يف الواقع الخدمي واالقتصادي للبلد«.
وأش�ارت النج�ار إىل أن »الدول�ة وقع�ت سلس�لة من 
العق�ود املهمة هذا العام يف قط�اع الكهرباء عر مجال 
الطاقة النظيفة ومنه�ا التوقيع مع رشكة توتال ومع 
مرص- االماراتية وس�كاتك النرويجية«، مشرية إىل أن 
»من ش�أن ذلك أن يحافظ عىل النفط الخام والحفاظ 

عىل البيئة«.

تراجع في مبيعات البنك
 المركزي من العملة الصعبة

انخفض�ت مبيعات البنك املركزي ام�س األربعاء، من العملة الصعبة، 
لتسجل أكثر من 214 مليون دوالر.

وذك�ر مصدر، أن البنك املركزي ش�هد امس خالل م�زاده لبيع ورشاء 
الدوالر االمريكي، انخفاضا يف مبيعاته بنسبة 16.41 ٪ لتصل إىل 214 
مليون�اً، و422 الف�ا و600 دوالر أمريكيا غطاها البنك بس�عر رصف 
اس�اس بلغ 1460 ديناراً ل�كل دوالر، مقارنة بي����وم امس الثالثاء، 
الت�ي بلغ�ت املبيعات في�ه 256 مليون�ا و317 الف����ا و371 دوالرا 

أمريكي.
وذهبت املش�رتيات البالغة 156 مليوناً و202 الفا و600 دوالر لتعزيز 
األرص�دة يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتم�ادات، فيما ذهب املبلغ 

املتبقي البالغ 58 مليوناً و220 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأش�ار ، اىٕل أن 32 مرصف�ًا قام�ت بتلبي�ة طلبات تعزي�ز االرصدة يف 
الخ�ارج، و 9 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل مش�اركة 3 

رشكات رصافة، و102 رشكة توسط.

الكهرباء تبرم عقدا لنصب 
وتشغيل محطتين للطاقة 
الشمسية في كربالء وبابل

العراق يتراجع للمرتبة الثانية 
بشراء المنازل في تركيا

أعلنت وزارة الكهرباء،امس األربعاء، عن ابرامها عقدا مع رشكة 
عاملية لنصب وتش�غيل محطتني للطاقة الشمس�ية بطاقة 525 
ميغاواط بمحافظتي كربالء املقدس�ة وبابل.وقال الناطق باسم 
ال�وزارة احمد العبادي يف بيان ، إن “ال�وزارة أبرمت عقداً لنصب 
وتش�غيل محطتني للطاقة الشمس�ية مع رشكة )سكاتك( وهو 
تحالف )نرويجي – م�رصي( بطاقة 525 ميغاواط بمحافظتي 
كربالء املقدس�ة وبابل”.واضاف العبادي، ان “العقد يأتي تنفيذاً 
لتوجيه�ات رئي�س مجل�س ال�وزراء املتضمنة نص�ب محطات 
للطاقة الشمس�ية ع�ن طريق االس�تثمار م�ع رشكات رصينة 
لسد النقص الحاصل بانتاج الطاقة يف العراق”، مبينا أن “العقد 
تضمن تنفيذ املحطتني خالل مدة 24 ش�هراً وبمدة اس�تثمارية 
تبلغ 25 عاماً، بينما س�تقوم الوزارة ب�رشاء الطاقة الكهربائية 
من الرشكة املس�تثمرة ضمن االسعار العاملية املوحدة للطاقة”.

وأوض�ح، أن “العقد م�ع الرشكة املذك�ورة وهي رائ�دة بمجال 
الطاق�ة، يعد توجهاً جديدا لل�وزارة بقطاع توليد الكهرباء، كون 
العراق ينعم بمدد طويلة من اإلضاءة الشمسية عىل مدار العام، 
لذ فان استثمارها يسهم بزيادة انتاج املنظومة الوطنية وبالتايل 

زيادة ساعات التجهيز للمواطنني”.

أعلنت هي�أة اإلحصاء الرتكي�ة، امس األربع�اء، أن العراقيني 
ج�اءوا يف املرتب�ة الثانية كأكث�ر الش�عوب رشاء للعقارات يف 
تركيا خالل ش�هر ايل�ول املايض.وقالت الهيئ�ة يف تقرير ، ان 
»مبيع�ات املنازل يف تركيا لألجانب ارتفعت بنس�بة 25.8٪ يف 
أيلول املايض 2021 مقارنة بالش�هر نفسه من العام السابق 
لتص�ل اىل 6 االف و630 من�زاًل، حصلت اس�طنبول عىل أعىل 
حصة بواق�ع 2.995 من مبيعات املنازل، وج�اءت انطاليا يف 
املرتب�ة الثانية بمبيع�ات 1.358 منزاًل، ثم انق�رة بواقع 408 
منازل«.واضاف�ت ان »تركي�ا باعت خالل الف�رتة من كانون 
الثان�ي ولغاية ايل�ول 37 ألفا و479 منزال لألجانب وبنس�بة 

ارتفاع بلغت ٪43.2«.
واش�ارت إىل ان »االيرانيني تصدروا باقي الدول يف األكثر رشاء 
للعق�ارات يف تركيا خ�الل ايلول وبع�دد 1.323 منزال«، وجاء 
الع�راق باملرتب�ة الثاني�ة حيث اش�رتوا 990 منزالً، وروس�يا 
ج�اءت ثالثا وبعدد ب�� 504 منازل، واملاني�ا رابعا 298 منزال 

والكويت خامسا ب� 281«.
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المراقب العراقي/ متابعة
بدع�م من كاف�ة الفصائل الفلس�طينية، ق�ّرر أرسى 
حركة الجهاد اإلسالمي يف سجون االحتالل اإلرسائييل، 
ال�روع ب�إرضاب مفتوح ع�ن الطعام. وسيش�ارك 
نح�و  وعدده�م  الجه�اد  أرسى  معظ�م  اإلرضاب  يف 
400، وذل�ك رفض�اً الس�تمرار إدارة س�جون االحتالل 
بإجراءاته�ا التنكيلي�ة العقابي�ة املمنهج�ة بحّقه�م، 

ومحاولتها مؤخراً استهداف البنية التنظيمية لهم.
القرار جاء أيض�اً تصعيداً لخطواتهم النضالية، رفضا 
لإلج�راءات العقابي�ة األخ�رة التي تعرض�وا لها، بعد 

عملية فرار األرسى الستة من سجن »جلبوع«.
وأوضح نادي األس�ر الفلسطيني يف بيان صحايف، يوم 
الثالثاء، أّن هذه الخطوة هي جزء من الربنامج النضايل 
الذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ الوطنية مؤخراً، والذي 
ارتكز بش�كٍل أس�اس عىل التمرّد ورفض قوانني إدارة 

السجون، بمشاركة كافة الفصائل.
اإلرضاب ج�اء بع�د أس�بوع اش�تمل ع�ىل فعالي�ات 
»عصي�ان« ألوامره، وب�دأت أوىل الخط�وات، الرافضة 
للعقوبات الجماعية الت�ي فرضت ضدهم، بعد عملية 
فرار األرسى الستة بإرجاع وجبتي طعام، ومن املقرر 
حس�ب برنام�ج األرسى النضايل أن يتم ي�وم األربعاء، 
إغالق األقس�ام كافة من الس�اعة الرابعة عرًصا حتى 
نهاي�ة الي�وم، كم�ا س�يقوم األرسى بإرج�اع وجبتي 
الفط�ور والغداء ي�وم الخميس املقبل، والتش�اور مع 
مختلف الفصائل مع نهاية األسبوع لالتفاق عىل موعد 

لحل التنظيمات ضمن خطوات التصعيد اإلضافية.
ُيش�ار إىل أّن إدارة سجون االحتالل، ومنذ السادس من 
س�بتمرب/أيلول املايض – تاريخ عملية »نفق الحّرّية«، 
التنكيلي�ة  اإلج�راءات  بف�رض جمل�ة م�ن  رشع�ت 
وسياسات التضييق املضاعفة عىل األرسى، واستهدفت 
بش�كٍل خ�اص أرسى حرك�ة الجه�اد اإلس�المي، من 
خالل عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم يف زنازين ال 
تتوّف�ر فيها أدنى رشوط الحي�اة اآلدمية، عدا عن نقل 

مجموعة من القيادات إىل التحقيق.
وأكدت هيئة ش�ؤون األرسى واملحررين الفلسطينية، 
تواص�ل ع�زل  االحت�الل  إدارة س�جون  أن  الثالث�اء، 
األس�رين زيد بس�ييس وأنس جردات، داخ�ل زنازين 
س�جن »الجلمة«، منذ أكثر من ش�هر، وأن األس�رين 
مليئ�ة  ضيق�ة  زنزان�ة  داخ�ل  منهم�ا  كل  يحتج�ز 
بالحرات، وتفتق�ر إىل أدنى مقومات الحياة اآلدمية، 
وهما معزوالن تماماً ع�ن العالم الخارجي، إضافة إىل 

سوء وجبات الطعام املقدمة لهما.
وقال�ت الهيئ�ة إن إدارة الس�جن تس�مح لألس�رين 
بالخ�روج بش�كل ف�ردي إىل املمر املوجود ب�ني الغرف 
ملدة س�اعة فقط، مدعية أنها »س�اعة الف�ورة«، كما 

تحرمهما من الحصول عىل ما يكفيهما من مالبس.
إىل ذلك فال يزال ستة أرسى محكومني إداريا يخوضون 
معرك�ة األمع�اء الخاوي�ة، رغ�م خط�ورة أوضاعهم 
الصحية، خاصة وأن أحدهم أنهى ش�هره الثالث وبدأ 
بالش�هر الرابع باإلرضاب، فيما انضم إليهم قبل ستة 

أيام األس�ر زكري�ا الزبيدي، أح�د األرسى الذين نفذوا 
عملية الفرار، وأعي�د اعتقالهم، رفضا إلجراءات عزله 
االنفرادية، وعمليات التحقيق القاس�ية التي يتعرض 

لها.
ونقل�ت إدارة س�جون االحت�الل األس�رين بس�ييس 
وج�رادات من معتق�ل »ريم�ون« إىل ع�زل »الجلمة« 
يف 6 س�بتمرب/أيلول امل�ايض، وذلك كج�زء من الحملة 
االنتقامي�ة الت�ي نفذته�ا بح�ق ع�دد م�ن األرسى يف 
مختل�ف الس�جون، ال س�يما أرسى حرك�ة الجه�اد 
اإلس�المي خالل الش�هر املايض، وتعتزم هيئة شؤون 
األرسى تقدي�م التماس ملحكمة االحت�الل إلنهاء عزل 

األسرين، وإعادتهما إىل األقسام العامة.
يش�ار إىل أن األس�ر جرادات من بلدة السيلة الحارثية 
غ�رب جنني، وهو معتق�ل منذ ع�ام 2003، ومحكوم 
بالس�جن املؤبد و35 عاماً، واألس�ر بس�ييس من بلدة 
رام�ني رشق طولك�رم، وهو معتقل منذ ع�ام 2001، 
ومحك�وم بالس�جن املؤب�د و55 عام�اً، وكالهم�ا من 
قيادات أرسى حركة الجهاد اإلسالمي داخل السجون.
ويف الس�ياق، يواصل املعتقل كايد الفس�فوس إرضابه 
لليوم ال�90 عىل الّتوايل مطالباً بإنهاء اعتقاله اإلداري. 
وأوض�ح ن�ادي األس�ر أن س�لطات االحت�الل تتعّنت 
يف االس�تجابة ملطلب�ه، ورفضت محاكمه�ا االلتماس 
واالس�تئنافات الت�ي قّدم�ت للّطع�ن يف اعتقال�ه »بال 

تهمة«. 
وأش�ار النادي إىل أن الوضع الّصحي للفس�فوس )32 

س�نة( يتفاق�م بش�كل متس�ارع، ال س�يما أن إدارة 
س�جون االحتالل تقوم بنقله بني سجن عيادة الرملة 
واملستشفيات املدنية، من دون مراعاة وضعه الّصحي 

واإلرهاق املضاعف الذي تتسّبب به عملية النقل.
وكايد الفس�فوس من مدينة دورا يف محافظة الخليل، 
وتعرّض لالعتقال عّدة مرات، وآخر اعتقاالته كانت يف 
شهر يوليو/تموز 2020، وهو متزوج وأب لطفلة، وله 
ثالثة أشقاء آخرين رهن االعتقال، وهم أكرم ومحمود 
وحافظ، وخاض إرضاباً عن الطعام يف عام 2019 مّدة 
12 يوم�اً، وقبل اعتقال�ه كان يعمل موظف�اً يف بلدية 
دورا، واس�تأنف دراس�ته مؤخراً يف جامعة الخليل بعد 

سنوات من التعّثر بسبب االعتقاالت املتكررة.
ويواصل ستة معتقلني إرضابهم املفتوح عن الّطعام، 
فضال عن كايد الفس�فوس، احتجاج�اً عىل اعتقالهم 
اإلداري، وهم مقداد القواس�مة املرضب منذ 83 يوماً، 
وعالء األعرج املرضب منذ 66 يوماً، وهشام أبو هواش 
املرضب منذ 57 يوماً، ورايق بش�ارات املرضب منذ 52 
يوماً، وش�ادي أبو عكر املرضب من�ذ 49 يوماً، وعّياد 

الهريمي املرضب منذ 20 يوماً.
فيم�ا يواص�ل األرسى خليل أبو ع�رام وراتب حريبات 
وأك�رم أبو بكر إرضابهم لليوم الثالث عىل التوايل دعماً 

للمرضبني اإلداريني.
وبل�غ عدد األرسى الفلس�طينيني يف س�جون االحتالل 
حت�ى نهاية س�بتمرب/أيلول املايض نح�و 4600، من 

بينهم 35 أسرة ونحو 200 طفل.

المراقب العراقي/ متابعة
وصف مبع�وث الجزائر الخاص املكلف بقضية 
الصح�راء وبلدان املغ�رب العربي، عمار بالني، 
ترصيحات املغرب بخصوص التدخل العسكري 
بمنطق�ة كرك�رات يف تري�ن الثان�ي 2020 

ب�«التافهة« و«غر املسؤولة«.
ودع�ا عم�ار بالن�ي مجل�س األم�ن إىل تحمل 
مس�ؤولياته السياس�ية واألخالقي�ة م�ن أجل 
ضم�ان »الحق الثاب�ت للش�عب الصحراوي يف 

تقرير املصر«.
األنب�اء  لوكال�ة  ترصي�ح  يف  بالن�ي  وأوض�ح 

م�ن  بهذي�ان  يتعل�ق  »األم�ر  أن  الجزائري�ة 
محرتف للغوغاء ال يس�تحق نحيبه أي اهتمام 
واألهم، بعي�دا عن هذا التلفي�ق البليد، هو أننا 
أمام مس�ار تصفية اس�تعمار عرضة للعرقلة 
والتحري�ف من خ�الل تواطؤ املجتم�ع الدويل، 
وعىل رأس�ه مجل�س األمن ال�ذي يتوجب عليه 
واألخالقي�ة  السياس�ية  مس�ؤولياته  تحم�ل 
لضم�ان الحق الثابت يف تقرير املصر للش�عب 

الصحراوي«.
وأضاف تعقيبا عىل الترصيح ممثل املغرب أثناء 
حف�ل أحياء الذكرى ال�60 النعقاد الندوة األوىل 

ل�«حرك�ة عدم االنحي�از« بالعاصمة الرصبية 
بلغ�راد، أن »الترصيح�ات التافهة للس�لطات 
املغربية حول عدم الرتاجع عما قامت به قوات 
االحت�الل املغربي يف الكرك�رات ترصيحات غر 
مس�ؤولة وتش�كل عائق�ا الس�تئناف محتمل 

للمسار السيايس«.
وشدد املسؤول الجزائري عىل »رضورة العودة 
إىل املقايي�س األصلية للتس�وية السياس�ية إذا 
كان املجتمع الدويل يريد حقا االستئناف الفعيل 
والجاد للمفاوض�ات املبارشة والصادقة ودون 

رشوط مسبقة بني طريف النزاع«.

المراقب العراقي/ متابعة
أف�اد تلفزي�ون القوات املس�لحة الروس�ية بتنظيم 
دورات تدريبية لجنود الجيش الس�وري يف ضواحي 
مدين�ة تدمر. وأوضح تلفزي�ون »زفيزدا« أن الهدف 
من ال�دورات التدريبية التي ي�رف عليها املدربون 
ال�روس رفع مس�توى امله�ارات للجنود الس�وريني 
الذين يتخصصون يف استعمال قاذف اللهب، وتعليم 
َم�ن ل�م يتعام�ل مع ه�ذا الس�الح من قب�ل كيفية 

استعماله.
ويبدو قاذف القذائف الحارقة للوهلة األوىل س�الحا 
بس�يطا، إال أن التعام�ل معه أمر غر بس�يط لتعدد 

خصوصيات�ه. فمثال، يرت�د قاذف الله�ب إىل األمام 
ولي�س إىل الخل�ف. وبالنس�بة ملَن يتع�رف عىل هذا 

الس�الح للم�رة األوىل يوج�د قاذف تدريب�ي ذخرته 
خرطوشة عيار 7.62 ملم بدال من القذيفة الحارقة.
ولك�ي يرمي ق�اذف اللهب األهداف ال�الزم تدمرها 
بدقة يجب التنبه إىل األساسيات، كرضورة أن يكون 
ح�زام الق�اذف يف وضعي�ة مح�ددة. وألن املدرب�ني 
الروس يجي�دون عملهم فإن ال�درس الواحد يكون 
كافي�ا إلصاب�ة الهدف. ث�م يتلقى املتدربون درس�ا 
آخ�ر لتعلم كيفي�ة االقرتاب من اله�دف الالزم رميه 
بالقذائ�ف الحارق�ة. وَمن ُيج�د اس�تعمال القاذف 
الصاروخ�ي الح�ارق، ال�ذي يعترب س�الحا يف غاية 

الفعالية، ينل تقديرا عاليا، ويثمنه زمالؤه عاليا.

المراقب العراقي/ متابعة
علق أس�تاذ الجيولوجيا واملوارد املائية يف مرص 
عب�اس رشاقي، ما تردد ع�ن بدء إثيوبيا وضع 
الحوائط الخرس�انية اس�تعدادا للم�لء الثالث 

لسد النهضة.
وأوضح رشاقي، عىل صفحته بموقع التواصل 
االجتماع فيسبوك، أن س�د النهضة خرساني، 
ويتم الصب مبارشة عىل جس�م السد، مضيفا 
أن املي�اه تفي�ض حت�ى اآلن م�ن أع�ىل امل�رر 
األوس�ط، وسيس�تمر ذلك حتى نهاية الش�هر 

الجاري عىل األقل.
وتابع: »بعد ذلك، س�يتم إما تشغيل توربني أو 
اثنني إلمرار املياه بدالً من أعىل املمر األوس�ط، 
أو يف حالة اس�تمرار فشل التشغيل سيتم فتح 
بوابت�ي الترصيف الس�فىل، التي ت�م فتحهما 
يف أبري�ل حت�ى منتصف أغس�طس املايض، ثم 
تجفي�ف املمر، وإنهاء األعمال الهندس�ية عىل 

جانبي السد حتى منسوب 595 عىل األقل«.
وأض�اف رشاق�ي: »وحينئ�ذ يتم تجهي�ز املمر 
يف فرباي�ر  غالب�ا  الخرس�انة  وب�دء  األوس�ط 

القادم«.

المراقب العراقي/ متابعة...
دم�رت صواريخ منظومتي الدفاع الج�وي الصاروخي »مجيد« التابعة للجيش 
و«دزفول« التابعة للق�وة الجوفضائية للحرس الثوري، بنجاح صواريخ كروز 
خ�الل املناورات التخصصية املش�رتكة للدف�اع الجوي الجاري�ة حاليا بعنوان 

»املدافعون عن سماء الوالية«.
واف�اد املرك�ز االعالم�ي للمن�اورات يف تقري�ر ل�ه االربع�اء انه خ�الل املرحلة 
الرئيسية للمناورات التخصصية املشرتكة للدفاع الجوي الجارية حاليا بعنوان 
»املدافعون عن سماء الوالية« دمرت صواريخ منظومتي الدفاع الجوي »مجيد« 
التابع�ة لق�وة الدفاع الج�وي للجيش و«دزف�ول« التابعة للق�وة الجوفضائية 

للحرس الثوري، بنجاح صواريخ كروز املوجهة نحو منطقة املناورات.    
اعل�ن ذلك قائد املقر املش�رتك للدفاع الج�وي االيراني العميد ق�ادر رحيم زادة 
وق�ال: ان الدفاع القوي ومتع�دد الطبقات امام هجم�ات صواريخ كروز، يعد 
احد اهداف املناورات التخصصية املشرتكة للدفاع الجوي »املدافعون عن سماء 
الوالية« والذي تم تنفيذه االن بنجاح من قبل منظومات الدفاع الجوي املختلفة 

للجيش والحرس الثوري.
واعترب االس�تفادة من طاقات الكوادر الشبابية واملؤمنة وامللتزمة من مميزات 
ه�ذه املناورات واض�اف: ان نقل الخربات م�ن الكوادر املخرضمة واملتمرس�ة 
لشباب البالد البواسل، يعد احد االهداف التي نتابعها من اقامة هذه املناورات.

واوض�ح ب�ان جميع مراحل ه�ذه املناورات تج�ري بارشاف ومراقب�ة االركان 
العامة للقوات املس�لحة ومقر »خاتم االنبي�اء )ص(« املركزي وقال: ان الدفاع 
الجوي بتش�كيله طبقات آمنة للدفاع الجوي عىل اس�تعداد كامل للحفاظ عىل 

املؤسسات الحساسة والحيوية يف البالد.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت غرف�ة عمليات ضباط االرتب�اط يف محافظة الحدي�دة اليمنية، 
رصد 214 خرقا لقوى العدوان الس�عودي باملحافظة خالل 24 س�اعة 

فقط.
وأف�اد مص�در يف الغرفة أن من بني الخروق 9 غارات لطران تجس�يس 

عىل الفازة والجبلية، واستحداث تحصينات قتالية يف الجبلية.
وأش�ار املص�در إىل أن الخروق ش�ملت تحليق 15 طائرة تجسس�ية يف 
أج�واء الف�ازة والجبلية والجام، و28 خرقا بقص�ف مدفعي لعدد 239 

قذيفة و161 خرقا باألعرة النارية املختلفة.
وكان�ت األطراف اليمني�ة توصلت خالل محادثاتها بالس�ويد يف الثالث 
عر من كانون األول/ديس�مرب عام 2018 إىل اتفاق وقف إطالق النار 
يف محافظة الحديدة وتفاهمات بش�أن مدين�ة تعز إال أن قوى العدوان 

السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا االتفاق.

المناورات اإليرانية 
صواريخ »مجيد« و »دزفول« 

تدمر »كروز«

رصد 214 خرقا لقوى العدوان 
السعودي في الحديدة اليمنية

مبعوث الجزائر المكلف بقضية الصحراء:
 تصريحات المغرب »تافهة« و«غير مسؤولة«

الجيش السوري يرفع مستوى مهارات استخدام 
القاذف الصاروخي الحارق

ما حقيقة استعدادات الملء
 الثالث لسد النهضة ؟

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
نرت صحيفة »واشنطن بوست« مقال رأي 
كتبه إيش�ان ثارور عن العالق�ة املتزايدة بني 
الحزب الجمهوري األمیركي وجماعات اليمني 

املتطرف.
وقال املقال إن قمة مهمة عقدت نهاية الشهر 
امل�ايض يف هنغاريا وح�ل عليها ضي�ف بارز، 
وه�و نائب الرئيس الس�ابق ماي�ك بنس الذي 
انض�م إىل رئي�س ال�وزراء الهنغ�اري فيكتور 
أورب�ان وزم�رة م�ن الق�ادة القومي�ني غ�ر 
الليربالي�ني من القارة األوروبية يف مؤتمر كان 

شعاره »قيم العائلة« والديمغرافيا.
ويعد املنرب يف العاصمة بودابست الذي بدأ عام 
2015 واح�دا من املج�االت الت�ي يدافع فيها 

أوربان ع�ن ماركته من القومية املس�يحية- 
وش�جب الغ�رب اللي�ربايل واملهاجري�ن غ�ر 

األوروبيني وجماعات املثليني.
وقال: »يجب عىل هنغاريا الدفاع عن نفس�ها 
يهاجمه�ا«  الغرب�ي  اليس�اري  الجن�اح  ألن 
ويح�اول كم�ا يق�ول »جع�ل فك�رة العائل�ة 
نس�بية، وأدوات�ه ه�ي أيديولوجي�ة الجن�در 
وجماعات الضغط ع�ن املثليني والتي تهاجم 

أطفالنا«.
وم�ى ووقع عىل إع�الن مع ق�ادة اليمني يف 
بولندا ودولة التشيك وسلوفينيا الذي أكد عىل 
أن »زيادة عدد األطف�ال األوروبيني رضوري، 
للحف�اظ ع�ىل الثقاف�ة األوروبية املس�يحية 

والتقاليد الدينية األخرى لألجيال املقبلة«.

المراقب العراقي/ متابعة ...
نر موق�ع “ذي إنرتس�يبت” تقريرا ع�ن القائمة 
السوداء التي أعدتها رشكة فيسبوك ل�“األشخاص 
واملنظمات الخطرة”. وقال س�ام بيدل إن فيسبوك 
ولعدد من الس�نوات منعت مستخدمني من الحديث 
بحري�ة ح�ول جماع�ات تق�ول إنها تح�رض عىل 
العنف، وذلك يف محاولة منها لدفع تهمة مس�اعدة 

اإلرهابيني عىل نر دعايتهم.
 2012 ع�ام  إىل  تع�ود  ه�ذه  القي�ود  أن  ويضي�ف 
عندما واجه�ت الركة ضغوطا م�ن األمم املتحدة 
والكونغ�رس ح�ول اس�تخدام اإلرهابي�ني املنص�ة 
لتجني�د أتب�اع لهم، وقام�ت والحالة ه�ذه بإضافة 
حظر عىل »معاير مجتمع« الفيسبوك ل�“منظمات 
له�ا س�جل يف اإلره�اب أو العنف اإلجرام�ي”، وتم 
توسيع هذه القاعدة لتصبح اليوم سياسة “األفراد 
واملنظم�ات الخط�رة”، وه�ي قيود ع�ىل ما يمكن 

للمش�رتكني يف املنصة وعددهم 3 مليارات ش�خص 
أن ين�روه أو يتحدثوا به عن قائمة تكرب يوما بعد 

يوم وتضم أشخاصا ومنظمات.
وت�م اس�تخدام ه�ذه السياس�ة يف الف�رتة األخرة 
برسعة ضد أش�خاص بم�ن فيهم رئي�س الواليات 
املتح�دة، وه�ي خطوة اكتس�بت مظه�را قويا عىل 
الش�بكة وأكدت للرأي العام أنه�ا تبحث عن العنف 
وتالحق�ه كلم�ا ارتب�ط بفيس�بوك، من اإلب�ادة يف 
ميانمار إىل الش�غب يف الكابيتول هيل. وبعد سلسلة 
من التقارير يف “وول س�رتيت جورنال” عن تسهيل 
الش�بكة ال�رضر عىل األطف�ال ونقلت ع�ن مصدر 
داخ�ل الركة قولها إن الش�بكة تق�دم الربح عىل 
املصلحة، استش�هد نائ�ب مدير الرك�ة بالقائمة 
كدليل عىل السياس�ة املتش�ددة التي تمارسها ضد 
العن�ف، كما ورد يف مذكرة حصلت عليها “نيويورك 

تايمز”.

الخميس 14 تشرين االول 2021 العدد 2693 السنة الثانية عشرة

واشنطن بوست: الجمهوريون بقيادة ترامب تطرفوا 
أكثر من أي حزب أوروبي

تقرير: القائمة السوداء لفيسبوك متشددة ضد المسلمين 

األسرى الفلسطينيون واإلضراب عن الطعام

أبعاد وتحديات معركة »األمعاء الخاوية«
 في األراضي المحتلة
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يتحّكم التردد في القرار السعودي بالعودة إلى دمشق وإقامة عالقات طبيعية مع سوريا، فقد تم تأجيل افتتاح السفارة الّسعودية 
مرتين، بفعل حسابات خاّصة بها، إضافة إلى القرار األميركّي الّذي فرض التمهل بهذه الخطوة، فمتى ستأخذ قرارها بالعودة؟

وقفت الرياض متوجسًة من انطالق اضطرابات »الربيع العربي« من تونس، وهي الحريصة على عدم حصول أي تغيير سياسي في بلد 
تستشعر فيه مخاطر شظاياه التي قد تصل إلى الداخل السعودي، وخصوصًا إذا كان مقلقًا لوضع حلفائها الذين تعتبرهم صمامات أمان 

لها، خشيًة من الموقف األميركي وتقلباته عليها.

الرياض العائدة إلى دمشق على إيقاع صنعاء

بقلم/أحمد الدرزي
ع�ى الرغ�م من خالفها مع دمش�ق يف مفاصل أساس�ية، 
وخصوص�اً ما يتعلق بالت�زام األخرية بسياس�ات التوازن 
ب�ن كلِّ األط�راف اإلقليمي�ة، م�ا أدَّى إىل التباي�ن ال�رؤى 
واملواق�ف السياس�ية بينهم�ا، وخصوص�اً ح�ول طبيعة 
العالق�ة الس�ورية اإليراني�ة التي ذهبت باتج�اه املواجهة 
م�ع »إرسائيل« يف حرب تموز/يولي�و 2006، فإنها وقفت 
املوق�ف امل�ردد وكان�ت منقس�مة عى نفس�ها تج�اه ما 
يحصل يف س�وريا بداي�ة، وخصوصاً أن ما حصل يف تونس 
وم�ر وليبيا كان واضح املالمح بصع�ود تنظيم اإلخوان 
املسلمن إىل صدارة املشهد السيايس، وأنهم القوة الجديدة 
التي تراهن عليها واش�نطن إلعادة تركي�ب نظام إقليمي 

جديد تقوده كل من تركيا وقطر.
اس�تطاعت الري�اض اس�تيعاب تل�ك املرحلة، فحس�مت 
أمره�ا، وانطلقت للتدخل الواس�ع يف الحرب عى س�وريا، 
انطالق�ًا من هواجس التنافس الجيوس�يايس مع طهران، 
يف محاول�ة منها إلع�ادة تركيب املنطقة وتغيري مس�ارات 
السياس�ة اإلقليمية، بع�د هزيمتها املذل�ة يف العراق، الذي 
استطاعت فيه إيران مع قوى عراقية فرض حليفها نوري 
املالكي رئيس�ًا للوزراء يف العام 2006، وإخراج األمريكين 
للم�رة األوىل يف العام 2011، إضافًة إىل الهزيمة اإلرسائيلية 
الك�رى يف ح�رب تم�وز 2006، فانتزع�ت املب�ادرة م�ن 
الدوحة، ودعمت املجموعات العسكرية »للجيش الحر« يف 

العام 2014.
عجزت الري�اض عن إحداث أي تغي�ري نوعي ملصلحتها يف 
كل من س�وريا واليمن، وقبلهما العراق، بل انقلبت األمور 
عليه�ا بفعل هزائمه�ا يف اليمن وس�وريا، وخصوصاً بعد 
التحال�ف العس�كري ال�رويس اإليراني الس�وري يف نهاية 
أيلول/س�بتمر 2015، وقدرة »أنصار الله« عى استيعاب 
لته بغط�اء أمريكي  هج�وم تحالف الس�عودية الذي ش�كَّ
بريطاني إرسائييل، وانقالب املشهد العسكري إىل هزائم لم 
�ف حتى اآلن، وخصوصاً بعد وصول قوات صنعاء إىل  تتوقَّ

أبواب مأرب الغنّية بالنفط واملاء.
بع�د  الجدي�دة،  األمريكي�ة  اإلدارة  أن  الري�اض  أدرك�ت 

هزيمة حليفه�ا ترامب، حملت توجه�ات مختلفة ملجمل 
السياس�ات األمريكية يف العالم، وه�ي تنطلق من أولويات 
املصالح األمريكي�ة واملخاطر املحدق�ة بمكانتها كقاطرة 
لالقتص�اد العاملي من قبل الصن، كم�ا أدركت أّن اإلرصار 
ع�ى الذه�اب بعيداً يف حربه�ا عى اليمن بع�د انكفائها يف 

س�وريا، س�يدفعها إىل املزيد من الخس�ائر الجيوسياسية 
التي تمس مكانتها، وانعكاس ذلك عى الداخل الس�عودي، 
بما قد يطيح ويل العهد الذي يتحمل املس�ؤولية األكر عما 

وصلت إليه اململكة، والذي دفع ثمن ذلك شخصياً.
كان�ت الصورة واضحة لويل العهد بأن واش�نطن ذاهبة إىل 

إعادة تشكيل املنطقة، للتقليل من الخسائر املتتالية، ومنع 
الصن من الوصول إىل شاطئ البحر األبيض املتوسط. هذا 
األم�ر ال يمكن أن يحصل إال باس�تقرار املنطقة واالعراف 
بالقوى التي استطاعت أن تفرض خياراتها وإراداتها، بعد 
مواجهات اس�تمرت 5 عقود ونيف. ومن هنا كان التصور 

األمريك�ي ب�رورة الع�ودة إىل االتفاق الن�ووي اإليراني، 
الذي يش�كل املفتاح األس�اس للدخول بهدنة طويلة تعيد 
االس�تقرار إىل منطقة غرب آس�يا بأكملها، وتحقق األمان 

ل�«إرسائيل«.
اندفع�ت الري�اض م�ع تق�دم »أنص�ار الل�ه« إىل عص�ب 
االقتص�ادي اليمني يف مأرب نح�و املفاوضات مع طهران 
يف العراق، عى أم�ل أن توقف تقدم حلفاء طهران، إضافة 
إىل إرس�الها وفداً أمنياً إىل دمش�ق لجس نبضها وإمكانية 
مس�اهمتها يف إخراجها م�ن املأزق اليمن�ي كثمن للعودة 
السياس�ية إليه�ا، لك�ن املوق�ف الواض�ح والريح كان 
بفص�ل امللفات وع�دم ربطها ببعضها البع�ض، ما دفعها 
إىل الدخول يف 4 جوالت للمفاوضات مع طهران يف العراق.

ويف كلِّ م�رة، يك�ون امللف اليمن�ي هو أس�اس التفاوض 
الس�عودي، فيك�ون الجواب ب�أن املفاوض�ات تجري مع 
اليمنين، الّذين اس�تطاعوا تحقيق إنجازات ميدانية كرى 
اعتماداً عى أنفس�هم، ومن دون قوى عس�كرية رشيكة، 
س�وى الدعم العس�كري التس�ليحي املحدود، واالستفادة 
م�ن التقني�ات العس�كرية اإليرانية يف صناع�ة الصواريخ 

والطائرات املسرية وتطويرها.
أدرك الس�عوديون أخرياً أن ال مناص من الهزيمة يف اليمن، 
وأن كل ما يمكنهم العمل عليه هو محاوالت منع س�قوط 
الورق�ة األق�وى م�ن يده�م يف م�أرب، ألن يف ذل�ك نهاية 
هيمنتهم ع�ى اليمن، وبدء نظام إقليمي جديد، س�يكون 
دورهم فيه محدوداً، إال إذا انخرطوا إيجابياً فيه، وابتعدوا 
عن السياس�ات املدمرة لهم يف النهاي�ة، وعدم الرهان عى 
تطبيع العالقات مع »إرسائيل« التي تحتاج إىل من يمنحها 
تطمين�ات أمنية، بعد عجزها يف كل الحروب التي خاضتها 

منذ العام 2006.
لي�س أمام الري�اض خي�ارات إال العودة إىل دمش�ق، التي 
تحت�اج إىل العمق العربي للوقوف يف وجه تركيا وإخراجها 
من الش�مال الس�وري بتوافق أمريكي رويس. وال ش�ك يف 
أنها قادمة إليها بحس�ابات خاصة، لكن عى إيقاع إنجاز 
صنعاء يف مأرب، التي ستتحول إىل عنوان الهزيمة النهائية 

ملا يسمى »التحالف الدويل« يف اليمن.

المرجعية ردت كل الشبهات 
ضد المرجعيات عرب التاريخ

 سامي جواد كاظم 

لم تس�لم املرجعية الشيعية من سهام االتهام التي تارة تصدر من 
ق�وس االعداء وت�ارة من جه�ال املذهب عر تاريخه�ا من بدايات 
الق�رن الراب�ع للهج�ري وحت�ى االن . املوق�ف الذي يص�در يكون 
س�ليما عندما يكون وفق زمان ومكان وظرف معن وهذه املعايري 
الثالث�ة لكل انس�ان قراءته الخاصة لها بعضه�م يعترها متوفرة 
واالخ�ر عكس ذلك ، واملرجعية ايضا لها قراءتها لهذه املعايري متى 
تكون متوفرة بالش�كل املطلوب حتى يصدر عنها املوقف املطلوب 
، وبعضن�ا يخلط ويص�در االتهامات ضد بع�ض املراجع عندما ال 
يك�ون حكمه�ا او موقفها وفق م�ا نريد وهنا املغالط�ة التي يقع 

فيها الكثريون . 
مواقف الس�يد السيس�تاني دام ظله من بعد سقوط الطاغية واىل 
االن كفيل�ة بان ت�رد عى التق�والت واالتهامات ض�د كل مراجعنا 
العظام منذ بداية تاسيس�ها اىل الي�وم . فمن يعتقد ان املرجعية ال 
ش�ان لها بالسياسة فهو واهم ، ومن يعتقد بان املرجعية ال تفقه 
بالسياسة فهو واهم ، ومن يعتقد ان دور املرجعية الصالة والصوم 
والطهارة فهو واهم ، وزمن ابتكار مصطلحات املرجعية الساكتة 
وغ�ري ذلك فهو واهم ، وم�ن اتهم املرجعي�ة بمعارضتها لالحزاب 
فهو واهم ،ومن يعتقد ب�ان املرجعية تؤيد االحزاب او حزب معن 

فهو واهم ، املرجعية تتعامل مع املوقف وليس الشخص .
 الي�وم يف الع�راق كل الظروف متاح�ة للجميع ، وال�كل لم يكونوا 
بمس�توى االمل املنش�ود اال املرجعية ، املرجعية بمواقفها الرائعة 
جعل�ت املنظري�ن واملحللن السياس�ين قبل س�قوط الطاغية ان 
يمزق�وا اوراقهم وكتاباتهم ويعي�دوا النظر فيما كانوا يتهمون به 
املرجعي�ة . ومما يؤس�ف له ان بعض الكتاب من الش�يعة ينقلون 
اقاوي�ل ) ق�ال وقيل( من اطراف غري موثوق�ة ولكن قد تكون من 
عوائ�ل معروف�ة وه�ذا ال ينزهه�ا من الباط�ل ، بل ما يؤس�ف له 
العبارات غري السليمة التي تنسب ملراجعنا ضد مقلديهم ، كما هو 
حال ع�ادل رؤوف الذي كتب من هذه االقاوي�ل ان بعض مراجعنا 
يتهم العراقين بالنفاق والكذب ، وهذا يستحيل ان يكون اسلوبهم 
كم�ا وان ش�اهده متوىف وال يمك�ن التحقق منه . ل�و كانوا احياء 
الفقه�اء مم�ن يقال انهم كان�وا عى خالف مع الس�يد الحكيم او 
الس�يد الخوئي ) قدس رسهما ( الي�وم لظهرت لهم حقائق بعيدة 
النظر بالنس�بة لهم وقريبة النظر بالنسبة ملراجعنا ومنهم السيد 
السيس�تاني ال�ذي بمواقفه هذه دفع كل الش�بهات التي تثار ضد 
مراجعن�ا عر التاريخ ، بل واكد عدم صح�ة اراء االخرين يف بعض 

املراحل من تاريخ العراق .
هنالك توضيح حس�ب راي القارص قد يكون خارج املوضوع وهو 
مسالة غلق املرجعية بابها بوجه السياسين ، والسبب املتداول هو 
لسوء ادائهم وهذا امر ال يقبل الجدل ولكن ليس هو السبب الوحيد 
بل السبب الثاني ومهم جدا هو التاويالت واالكاذيب التي يختلقها 
االع�الم له�ذه الزي�ارات وتصديقها من قبل الس�ذج م�ن الناس ، 
وبالرغ�م من ذل�ك فهنالك من يته�م املرجعية حتى ه�ذه اللحظة 
بتدخلها يف تش�كيل الحكومة ، ولكن مواقف الس�يد السيس�تاني 
جعل�ت االكاذيب ترتطم بمصداقية الس�يد يف تعامله مع االخرين ، 
ويف احدى اجابات املرجعية عى اس�ئلة جريدة الزمان كتب يف ذيل 
االجابات مالحظة ينبههم يف توخي الدقة يف نقل الخر وهذا اشارة 

اىل ما تناقلته الجريدة من اكاذيب ضد املرجعية.

تركيا و»اسرائيل« تتفككان.. انتظروا خرائط جديدة للمنطقة
بقلم/  محمد صادق الحسيني 

ق�د يتفاج�أ الكثريون من ه�ذا العنوان 
او  خيالي�اً  س�يعتره  م�ن  ومنه�م   ،
طوباوي�اً، لكنه�ا الس�نن الكونية التي 
ال ب�د منه�ا عندما تفع�ل فعله�ا بعيداً 
عن الحب والبغ�ض..! منذ بداية القرن 
امل�ايض س�عى االس�تعمار الغرب�ي اىل 
ايج�اد صيغة مش�وهة لجغرافيا بالدنا 
السياس�ية بهدف السيطرة عى قدراتنا 
وموقعن�ا الجي�و اس�راتيجي وابادتنا 

كهويات اصيلة ان امكن..!.
 وكانت وسيلتاه اىل تلك االهداف كيانان 
بمختلف  اصطناعيان فرضهم�ا فرضاً 
وس�ائل االحتيال والخ�داع والتضليل..! 
»ارسائي�ل« م�ن خ�الل ف�رض مقولة 
خرافي�ة ب�ان اليهود ش�عب ع�ن وطن 
ضائ�ع وفرضه�ا ع�ى الوط�ن العربي 
قرساً بهدف تمزيقه وتقسيمه وتفتيت 
قواه ونهب خريات�ه..! وتركيا من خالل 
اخ�راع ام�ة طوراني�ة مركب�ة اولدها 
عنوًة من بطن الدولة العثمانية املسلمة 
االس�المي  العال�م  اوص�ال   لتقطي�ع 

وشعوبه االصلية..! 
االوىل لتتحك�م يف موق�ع م�ا ب�ن النيل 
الحض�ارات  باص�ل  الغن�ي  والف�رات 
والديان�ات، والثاني�ة من اج�ل التحكم 
والتحك�م  القدي�م  الحري�ر  بطري�ق 
الغني�ة  االس�المي  العال�م  بمق�درات 
وعزلها عن ال�روس والصينين..! ومنذ 
ذل�ك الح�ن حت�ى الي�وم ف�ان كل م�ا 
يجري من ح�روب متنقلة عى اراضينا 

املرشقي�ة هو م�ن صنع ذل�ك املخطط 
وال�ذي نف�ذه وال ي�زال ينف�ذه  هذي�ن 
وآخرهم�ا   !... املصطنع�ن  الكيان�ن 
الح�رب الكونية عى س�ورية - اقرأوها 
الح�رب الكونية ع�ى الع�رب والفرس 
واالرمن واالشورين والرسيان والكلدان 
واالكراد و كل ش�عب حي اصيل ينتمي 

للمرشق-..! 
ال تس�تغربوا من هذا الق�ول اعاله فمع 
احرامنا للش�عب »الركي« املسلم الذي 
تش�كل بص�ريورة عنفي�ة ح�ادة ع�ى 
حساب شعوب املنطقة االصلين ، اال ان 
الثابت هو ان صانع تركيا الحديثة كما 
ه�ي عليه اليوم انما ه�و كمال اتاتورك 
اليه�ودي االص�ل م�ن الدونم�ة  والذي 
جندت�ه املخاب�رات الريطاني�ة ملحاربة 
االسالم وش�عوب املنطقة يف اطار قمع 
كل طموحات شعوب الدولة العثمانية، 
وه�و  ال�ذي ال ت�زال روح�ه املتوق�دة 
والحاق�دة ضد العرب واملس�لمن تلهج 
يف فؤاد مخلب الناتو رجب اردوغان ..! 

ط�ور  املتقمص�ة  الطوراني�ة  تركي�ا 
»العثمانية  الجدي�دة« يف روح اردوغان 
م�ا ه�ي اال دور وموق�ع بدأ م�ع عالم 
الكوني�ة االوىل،  الح�رب  املنتري�ن يف 
واليوم يفقد اهميته ووظيفته الكيانية 
يف ه�ذه اللحظة التاريخي�ة كما يحصل 
م�ع الكي�ان الصهيون�ي بعدم�ا خرس 
كليهم�ا الح�رب الكوني�ة عى ش�عوب 
املنطق�ة برمته�ا يف غرب آس�يا ...! من 
يتابع بعم�ق ودقة ما يجري يف ش�مال 

غرب ايران -ش�مال النه�ر- من تحرك 
صهيون�ي حثي�ث بمواكب�ة اردوغانية 
نش�طة ، يتأك�د ل�ه ب�ان اله�دف م�ن 
التحش�يد االرسائييل - الطوراني هناك 
ما ه�و اال محاول�ة فتح ب�اب لحروب 
جدي�دة وه�ذه امل�رة يف القوقاز واس�يا 
الوس�طى، )بع�د  فش�ل الح�رب ع�ى 
س�ورية( عى خلفية ال�راع االرمني 
ارتس�اخ  اقلي�م  ح�ول  االذربايجان�ي 
االرمن�ي ) ق�ره باغ( لخدم�ة االمريكي 

املنكرس واملهزوم واملذلول ..!  
ق�د ينط�يل االم�ر لره�ة ع�ى بع�ض 
الس�ذج من اتباع العنرية الطورانية 

الفاشين املتوهمن يف باكو اال ان املتتبع 
العميق يع�رف تماما ً بان ه�ذا الحراك 
لي�س س�وى عالم�ة الن�زع االخري من 
عمر هذين الكيان�ن الخارسين للحرب 
الكونية ضد شعوبنا الحية واالصيلة...! 
لقد ربحنا حربن�ا الدفاعية ضدهم عى 
تخوم دمش�ق وبوابات الش�ام واسوار 
بغ�داد ويف تب�اب صنع�اء ، وال باب لهم 
سيفتح يف القوقاز بفضل وعي شعوبنا 
وقوة محورنا محور املقاومة الذي بات 
بامكانه ردع اي طالب حروب جديدة..!  
ان آذربايجان التي يحاولون التسس�لل 
اليه�ا الي�وم  م�ن بواب�ة ح�زب اله�ام 

عليي�ف ، يكف�ي فق�ط ان نعي�د قراءة 
اسمها لنعرف انها  تتشكل من كلمتن 
فارس�يتن »آذر« ويعني النار وبايجان 
اي - ب�ادگان- اي موقع او مكان النار 
، وبالت�ايل فهي ايرانية اصيل�ة  منذ ما 
قبل االسالم وكذلك ما بعده بامتياز الن 
منه�ا انطلق نور »اهورا مزدا«  اي دين 
زرادش�ت اوالً ومن ثم كان�ت مهد نور 
االس�الم ، وهي بالتايل لن تقع فريس�ة 
»التري�ك« ال�ذي فرضه الغ�زاة املغول 
ملنطقة االناضول  عى ش�عوب املنطقة 

بقوة السيف مهما طال الزمن..!
 واذا كان املكس�يك قد تحول�وا يوما او 

س�يتحولون اىل اس�بان النهم يتحدثون 
اللغة االسبانية او الرازيلين تحولوا  اىل 
برتغالين النهم تحدثوا اللغة الرتغالية  
عندها ستصبح آذر بايجان تركية...!!!  
ب�ان   تفي�د  والقرائ�ن  الش�واهد  كل 
اآلذربايجاني�ون واالرمن  س�يتوحدون 
قريب�اً بفض�ل وعيه�م التاريخي وتغري 
معادالت العالم الجديد الذي نشأ بفضل 
-وع�ى  املقاوم�ة  مح�ور  انتص�ارات 
راس�ه ايران- وحلفائ�ه الدوليبن ، ولن 
يتحول�وا اىل بيادق او حط�ب يف حروب 
االخرين..! واملنت�ر يف الحرب الكونية 
التي مرت علينا طوال 10 سنوات ونيف 
املاضي�ة ، هو م�ن س�يفرض رشوطه 
ع�ى الخارسي�ن ، واول الخارسين هما 
القاع�دة االمريكي�ة املقام�ة زوراً  عى 
اليابسة الفلس�طينية املحتلة ومياهها 
الت�ي تس�مى » ارسائي�ل« ، واالخ�رى 
الطوراني�ة االردوغانية املفروضة  فوق 
رق�اب الش�عوب املرشقي�ة املتآخي�ة يف 
تركيا الدولة املسلمة وليس االخوانية..!

 ال اح�د يري�د تغي�ري خرائ�ط املنطق�ة 
بالق�وة لك�ن ما ف�رض بقوة الس�يف 
س�تغريه ق�وة الس�نن الكوني�ة..! هذا 
قانون الهي ، وهذه س�نة كونية ، وهذا 
مس�ار منطقي ، لن يفلت منه اردوغان 
والحب�ل س�يلتف حول�ه يوم�اً بعد يوم 
اكثر فاكثر..! بالد االناضول س�تنهض 
من جدي�د بخريطة جدي�دة تماما كما 
س�تعود فلس�طن اكثر نضارة من ذي 

قبل. بعدنا طيبن قولوا الله

وانكشفت حقيقة حركة تشرين..!
بقلم/مهدي المولى 

املع�روف ان حرك�ة ترشين دع�ت وطالب�ت بانتخابات 
مبك�رة  وعندما  تحقق ذلك  أعلنت مقاطعتها وحرضوا 
الناس عى مقاطعتها وعدم الذهاب اىل مراكز  االنتخاب  
بحج�ج واهي�ة بحج�ة وجود املال الس�يايس والس�الح 
املنفل�ت واملحاصص�ة وأخ�ذ بع�ض ش�بابها بالتهديد 
والوعيد بأنهم س�يفجرون مراكز االنتخابات ويذبحون 
الناخبن واملرشحن  وان االنتخابات ال تقام إال عى جثثنا   
ويجعل�وا من الع�راق بحور من الدم و ه�ذا دليل واضح 
ع�ى إن هذه الحركة هدفها إفش�ال العملية السياس�ية 
الس�لمية من خ�الل إفش�ال االنتخابات ألنها الوس�يلة 
الوحي�دة    لحماية وحدة العراق ووحدة العراقين وبناء 
عراق ديمقراطي تعددي يضمن لكل عراقي املس�اواة يف 
الحقوق والواجبات  ويضمن لهم  حرية الرأي والعقيدة.

ب�ل دليل عى إن حركتهم مدفوعة وممولة من قبل قوى 
معادي�ة للع�راق  أمري�كا إرسائي�ل   وبقرهم آل س�عود 
وآل نهي�ان وآل خليفة وهذه الحقيقة انكش�فت وتعرت 
أم�ام العراقين والغريب إنهم أنفس�هم كش�ف بعضهم 
البعض  كش�ف سلبيات ومفاس�د البعض  بعد تشتتهم  
اىل عصاب�ات وكل عصابة بدأت بكش�ف عورات البعض 
وبدأت بعضه�ا تقتل وتختط�ف البعض لكنه�م اتفقوا 
عى اتهام القوى األمنية وخاصة الحش�د الش�عبي التي 

يسموها املليشيات اإليرانية بذلك.
ال ش�ك ان هذه الحركة أي حركت ترشين ماتت ولم يعد 
له�ا وجود  لكن بعض أنصارها ال يريدون دفنها  نتيجة 
لألم�وال الت�ي تدفع له�م من قبل آل س�عود  بواس�طة 
دواع�ش السياس�ة عبي�د وجح�وش ص�دام ألنهم عى 
يق�ن عند دفنها س�تنقطع عنهم الروات�ب واالمتيازات  

واملكاسب  وسيطردون من رحمة  آل سعود.
لكن ش�عبنا تجاوز وتجاهل تلك التهديدات ووعيد هؤالء 
الجبناء املأجورين الشاذين املنحرفن   وذهب مرسعا اىل 
مراكز االنتخابات وقال نعم لالنتخابات رافضا  ما يدبره 
أعداء العراق  وما يقوله املأجورين الذين باعوا عراقيتهم 

وإنسانيتهم.
املع�روف ان  االنتفاض�ة الش�عبية الت�ي  انطلق�ت من 
الب�رة كانت م�ن محب�ي وأنص�ار املرجعي�ة الدينية 
والحش�د الش�عبي وكانت عراقية س�لمية إنسانية  ضد 
الفس�اد والفاس�دين يف كل م�كان م�ن الع�راق وكانت 
تس�تهدف القض�اء ع�ى الفس�اد والفاس�دين وكان�ت 
ترغب يف تمددها  اىل املناطق الغربية واملناطق الش�مالية 
لكنه�ا لألس�ف  اخرقت من قبل أع�داء  العراق دواعش 
السياس�ة أي عبيد وجحوش ص�دام وركوبها وحولوها 

اىل مظاه�رات وهابي�ة إرهابي�ة وحروه�ا يف املناطق 
الشيعية أي يف الوس�ط والجنوب وبغداد تستهدف حرق 
وتدمري املدن الش�يعية وخلق الراعات األهلية ليسهل 
لداع�ش الوهابي�ة من غ�زوة ثاني�ة للعراق وه�ذه املرة 
تبدأ من جنوب العراق كما بدأت بحملة إس�اءة للحش�د 
الش�عبي وللمرجعية الدينية وإيران اإلس�الم كما أعلنت 
الح�رب ضده�م فقامت بهجم�ات عى مقرات الحش�د 
الش�عبي وحرقها واإلساءة اىل املرجعية الدينية الرشيدة 
وإي�ران اإلس�الم أي كل األط�راف التي حارب�ت اإلرهاب 
الوهاب�ي داع�ش الوهابي�ة الصدامي�ة وأنق�ذت العراق 
م�ن التدم�ري والعراقين م�ن الذبح ال بل أنق�ذت العرب 
واملس�لمن والن�اس أجمعن م�ن أكر هجمة وحش�ية 
كان�ت تس�تهدف  تدم�ري الحي�اة وذبح اإلنس�ان ونرش 

الظالم يف األرض.
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عدم االستقرار وغياب المحترفين ابرز اسباب 
تخبط نتائج المنتخب العراقي

خرج املنتخب العراقي من مواجهته الرابعة يف 
تصفيات كأس العالم، بنقطة من تعادله أمام 
نظريه اإلماراتي، بهدفني لكل منهما، لتتواصل 
ردود أفع�ال الجماه�ري الغاضب�ة التي تحمل 
انتق�ادات الذعة لالعب�ني، وامل�درب الهولندي 

أدفوكات.
ويحت�ل املنتخ�ب العراقي املرك�ز الخامس يف 
املجموعة، برصي�د 3 نقاط فقط، بعد إنهاء 4 

جوالت.
نسف االستقرار

يعت�ر نس�ف االس�تقرار الفني، ال�ذي اجتهد 
رسيتش�كو  الس�لوفيني  الس�ابق  امل�درب 
كاتانيتش، طيل السنوات الثالث  املاضية التي 
عم�ل م�ن خاللها مدي�را فنيا للمنتخ�ب، أول 

األسباب وراء تراجع املنتخب العراقي.
فبع�د التغي�ريات املس�تمرة يف بع�ض الوجوه 
توص�ل كاتانيت�ش إىل قناعة باللع�ب بطريقة 
تأم�ني الخ�ط الخلفي واالعتماد ع�ى الهجوم 
املرتد كأس�لوب يتناس�ب مع نوعي�ة الالعبني 
املتواجدي�ن يف الجيل الح�ايل دون فتح امللعب، 
وأثمر هذا األسلوب بدليل النتائج التي حققها 
املدرب الس�ابق مع املنتخ�ب، والتي وصل من 
خالله�ا إىل املرحل�ة النهائي�ة م�ن التصفيات 

املؤهلة ملونديال قطر.
إغفال املحرتفني

أغفل الجهاز اإلداري والفني املس�اعد للمدرب 
الهولندي ادف�وكات، العبني مميزين محرتفني 
يف القارة األوروبية وأمريكا، يف س�ابقة غريبة 

ال يوجد لها مرر.
ويعت�ر أمري العماري الذي تس�بب بتس�جيل 
املنتخب الوطني الهديف يف ش�باك اإلمارات أحد 
هذه النماذج، فهو ولد وعاش بالسويد وخاض 
تجارب أوروبية قوية، والقائمة تطول بأسماء 

لها ثقلها مثله يف أنديتها.
بينم�ا اس�تفادت منتخب�ات أخرى م�ن هذه 
التجارب مثل منتخب�ي الجزائر وتونس اللذان 
اعتمدا عى العبيه�م املحرتفني، كذلك املنتخب 

اللبنان�ي ال�ذي يناف�س بق�وة يف املجموعة 

العتماده عى العبيه املحرتفني.
هبوط الدوري

تس�ببت الفوىض الت�ي مر بها ال�دوري املحيل 
يف الس�نوات املاضية، يف هبوط املستوى الفني 
للمس�ابقة، وبالت�ايل غي�اب  بص�ورة عام�ة 

الكفاءات واملواهب.
وأنعكس هذا األمر سلبيا عى عدد من الالعبني، 
ب�ل وأن بعضه�م أرهقته طول 

املنافسة يف الدوري وأحرقت موهبته.
كما انخفض مس�توى بعض الالعبني بس�بب 
وصوله�م إىل ح�د التخم�ة من ممارس�ة كرة 
الق�دم، ويف ظ�ل ارتفاع معدل أعم�ار املنتخب 
العراق�ي، يمك�ن أن تك�ون ه�ذه التصفي�ات 

األخرية لهذا الجيل.
وبالتايل غياب الحافز والدافع أثر بش�كل كبري 
ع�ى مس�توى ع�دد م�ن الالعبني مم�ا أصاب 

امل�درب باإلحب�اط نتيج�ة تواض�ع املس�توى 
الفني.

اعرتاف متأخر
رضورة  ع�ى  الهولن�دي  امل�درب  ترصيح�ات 
التغيري تع�د متأخرة جدا بعد مرور 4 مباريات 
واس�تنزاف عدد كبري من النقاط، الس�يما وأن 
مباراتني من أصل 4 خاضها املنتخب يف ملعبه.

وبالتايل الترصيحات بإجراء تغيريات كثرية بعد 

مباراة اإلم�ارات تدلل عى ع�دم قناعة املدرب 
ببعض الالعبني ب�ل أن ادفوكات وصل له كالم 
اإلع�الم الريايض والش�ارع الك�روي برضورة 
االستفادة من املواهب املنترشة يف أوروبا حتى 
أعل�ن عن تكفله ش�خصيا بمتابعة الالعبني يف 
عدد من ال�دول األوربية، لكن ذلك اإلجراء وفق 

موقف املنتخب الحايل يعد متأخرا جدا.

نجح املدرب التش�يكي مريوس�الف س�وكوب، حديث العمل مع الكرة 
العراقية، يف تأكيد س�المة املواهب الش�اّبة تحت 23 عاماً التي منحها 
الثقة يف بطولة غرب آسيا املنتهية يف مدينة الدمام السعودية، وقدرتها 
ع�ى الذه�اب بعي�داً يف نهائيات كأس آس�يا الع�ام املقبل بع�د اجتياز 

تصفيات املنامة.
تابعنا بش�غٍف كب�رٍي، أجمل اِنس�جام لتالمي�ذ س�وكوب، ورغبتهم يف 
تقديم أنفس�هم كُس�فراء ُجدد للعبة، لم يكملوا مّدة التحضري املثالية، 
لكّنهم أكملوا سّن النضج الكروي، وانتزعوا سبع نقاط من مبارياتهم 
مع منتخبات فلس�طني واإلمارات ولبنان التي اس�تعّدت جّي�داً محلّياً 

وخارجياً، ومع ذلك لم تصمد أمام عزيمة شبابنا بشهادة مدّربيها.
أجتهد س�وكوب ومالكه الفني املس�اعد يف تش�كيل مجموعة من أمهر 
الالعبني، تآلفوا بحماس�ٍة لخدمة بلده�م من أجل أن يكونوا عى موعد 
م�ع إنج�از أّول يف طريق طويل ش�اَءت ظ�روف مباراة الس�عودية أن 
يتوّقفوا عند الدور نصف النهائي حيث واجهوا فريقاً تم إعداده بعناية 
عى يد املدير الفني س�عد الش�هري بعدما زّج بع�دٍد من الالعبني الذين 
رافق�وه اىل دورة األلع�اب األوملبي�ة طوكيو 2020، وظه�ر الفارق عى 

مستوى أجسام الالعبني ومّدة الجاهزية البدنية والفنية.
أس�ماء مثل أحمد رستيب، وحسن عبد الكريم، ووكاع رمضان، وعامر 
غال�ب، وأحمد مكن�زي، ومصطفى ولي�د، ومؤمل عب�د الرضا، ورضا 
فاضل، وزيدان أقبال، ومنتظر عبد األمري، وعباس ياس، وحس�ن رائد، 
وندي�م نادر، وعماد عيىس، ومحمد الباق�ر كريم، ومنتظر محمد جر، 
وزيد تحس�ني، وص�ادق زامل، وحس�ن أحمد، وعيل محس�ن، وعباس 
بدي�ع، ونهاد محمد وحس�ني عم�ار، أكدوا ص�واب نهج اتح�اد الكرة 
باالعتم�اد ع�ى دوري الفئ�ات العمرية ال�ذي مّيز املوس�م الفائت عن 
املواس�م الس�ابقة، وهؤالء بحاجة اىل زيادة ُجرعات التدريب واالعتناء 
بهم نفسّياً، مع توفري وجبات تغذية جّيدة، ومراقبة أوزانهم، ومواكبة 
مش�اويرهم يف منافس�ات الدوري املمت�از واألوروبي بص�ٍر كبري مع 

مدّربهم وسيقّدمون أروع العروض يف البطوالت القادمة.
األه�م يف أجندة املنتخب األوملبي ومدّربه س�وكوب هو إنجاز التأّهل اىل 
أوملبي�اد ع�ام 2024 كهدٍف منظ�ور ليس بعيد املن�ال، لكّننا نخىش أن 
ينش�غل اتحاد كرة الق�دم يف ملّفات أخرى ويهمل اس�تحقاق املنتخب 
الذي يوازي ه�دف الصعود اىل املونديال بالنس�بة العمارهم، ونأمل أن 
يكتب�وا املرّة السادس�ة يف س�جالّت تاري�خ كرتنا بعد دورات موس�كو 
1980، ولوس أنجلوس 1984، وس�يئول 1988، وأثينا 2004 وريو دي 

جانريو 2016، وهذا ما يتطلّب التأكيد عليه يف املرحلة القادمة.
رصاحة، لسُت مع الّداعني اىل تغيري املدرب سوكوب ببديل وطني، فهذه 
الفئة بالذات عانت كرتنا منها ما بني ُش�بهات التزوير ملدّربني فاشلني، 
والتالع�ب، واملحاّباة، والضغ�وط الحزبية، وهجم�ات مواقع التواصل 
االجتماعي ملش�ّجعي هذا املغرتب وذاك، األمر الذي أفسد مرشوع إعداد 
منتخب رديف أكثر من مرّة عجز االتحاد عن معالجة وضعه حتى تّمت 

تسمية سوكوب الذي ال يرى أمامه سوى الالعب الجاهز.
يمك�ن مع إش�تداد التنافس الق�اّري يف أوزبكس�تان 2022 أن تقتيض 
مصلح�ة املنتخب األوملبي مس�اندة س�وكوب بمش�ورة أّح�د املدّربني 
العاملني يف الدوري ولديه مس�رية ونتائج وربما ألقاب تؤّهله لاللتحاق 
بامل�الك كمحلّ�ٍل يقرتح وينصح وينّبه التش�يكي ويس�ّهل عليه اتخاذ 
القرار الفني أثناء سري املباراة بروحية عالية، إضافة اىل وجود املدّربني 
املس�اعدين عب�اس عبيد وس�عد حاف�ظ اللذين عمال بح�رٍص كبري يف 

األشهر املاضية، وقّدما صورة طيبة عن كفاءة املدرب العراقي.
تبقى مكاش�فة اللجن�ة الفنية يف اتح�اد كرة القدم لس�وكوب وفريق 
العم�ل رضورية لبي�ان احتياجاته�م لتصفيات املنام�ة أواخر ترشين 
األول الج�اري، وبح�ث أهم النقاط التي س�ّجلها أعض�اء اللجنة بغية 
عرضه�ا عليه به�دف تفادي الس�لبيات وتعضيد اإليجابي�ات، ويمكن 
القول أن الرجل التشيكي تأقلم مع ظروف بلدنا وقاعدة اللعبة وهو ما 

يدعونا للتفاؤل باستمرار وجوده عى رأس منتخب املستقبل.

أولمبي الدمام أجمل اِنسجام

إياد الصالحي

يخوض منتخ�ب الش�باب بكرة الق�دم مباراته 
الثالث�ة الودية الي�وم الخميس خالل معس�كره 
املق�ام حاليا يف تونس، مع النادي االفريقي الذي 
ينش�ط يف الدوري املمتاز التون�ي، بينما يختتم 
مبارياته يف املعس�كر الذي اقي�م له خالل الفرتة 
م�ن 4 ولغاية 18 ترشي�ن االول، بلقاء احد فرق 

دوري الدرج�ة االوىل.   وق�ال م�درب منتخ�ب 
الش�باب عم�اد محم�د: إن املنتخب س�يخوض 
مباراتني تجريبيتني قبل ختام معس�كره، مشريا 
اىل ان مباراته االوىل ستجرى مع النادي االفريقي 
اح�د االندية القوية الناش�طة يف الدوري املمتاز، 
بينما س�تكون مباراتن�ا االخرية مع اح�د اندية 

الدرج�ة االوىل، منوه�ا بان ه�ذا التجمع يأتي يف 
اطار التأهب للمشاركة يف بطولة غرب اسيا التي 
تستضيفها مدينة اربيل يف 21 من الشهر املقبل، 
وكذل�ك للمناس�بات االس�يوية يف 2022.   وعن 
رأيه يف تواج�د املحرتفني اكد محم�د، أن التحاق 
ثالث�ة محرتف�ني من�ح املنتخ�ب ق�وة اضافية، 

وه�م كل من بلند وريبري حس�ني من دورتموند 
االملاني، والالعب الجديد آالي حسني من الدوري 
الس�ويدي، مؤكدا ان الالعبني بلند واالي تم الزج 
بهما اساس�يني يف مباراتي تون�س وانصهرا مع 
الفري�ق وقدم�ا اداء كبريا، بينما س�نتابع العب 

دورتموند ريبري يف املباريات املقبلة .

اليوم.. منتخب الشباب يواجه االفريقي التونسي وديًا

ق�رر االتح�اد العراق�ي لك�رة القدم، 
مناقش�ة تعثر املنتخب الوطني لكرة 
الق�دم يف التصفي�ات املؤهل�ة لكأس 

العالم.
وقال عدن�ان درجال رئي�س االتحاد 
العراق�ي لكرة الق�دم »بع�د النتائج 
غ�ري املرضي�ة وعدم ظه�ور عدد من 
العبي منتخبنا باملس�توى املطلوب يف 
التصفيات التأهيلي�ة قررنا مفاتحة 
أولئ�ك  إلبع�اد  ادف�وكات  امل�درب 

الالعبني«.
واوضح ان »مس�عانا سيكون تغيري 
عدد م�ن الالعبني بغية عالج املنتخب 
بع�د املس�توى املتواض�ع لع�دد م�ن 
العبين�ا يف اربع مباري�ات مضت من 

التصفيات«.

واشار اىل ان »عدداً من العبي االوملبي 
س�يكونون ضم�ن مقرتحن�ا بعد ان 
ظهروا بمس�توى طي�ب مع املنتخب 
االوملبي يف غرب اس�يا الجارية حاليا 
يف السعودية«، الفتا إىل ان »ادفوكات 
تاب�ع االوملبي وعى دراية بمس�توى 
نظ�ره  وجه�ة  وس�تكون  الالعب�ني 

باختيار االنسب«.
وتعادل العراق أمام اإلمارات بهدفني 
للمرك�ز  متقدم�اً  الفريق�ني،  ل�كال 
الراب�ع بثالث نق�اط، خل�ف كل من 
اإلمارات ثالث نقاط- فارق اهداف-، 
لبنان خم�س نقاط، كوريا الجنوبية 
ثماني نق�اط، وإيران املتصدر بعرش 
نق�اط، بينم�ا يقبع س�وريا باملركز 

األخري بنقطة واحدة.

اتحاد الكرة يبحث االستعانة 
بالعبي األولمبي

أجرت لجنُة املس�ابقات يف االتحاد 
العراقّي لكرة القدم، قرعة دوري 
-٢٠٢١ للموس�م  األوىل  الدرج�ة 
٢٠٢٢ يف مق�ر االتح�اد، بحضور 
رئي�س اللجن�ة الدكت�ور حيدر 
ع�ويف وبقية األعض�اء وممثيل 

االندية.
وقس�مت الفرق املش�اركة يف 
ال�دوري، البال�غ عددها ٢٤ 
فريقاً، ع�ى مجموعتني كل 
مجموع�ة تض�م ١٢ فريقاً 
تلع�ب بطريقة ال�دوري من 
كل  م�ن  يتأه�ل  مرحلت�ني 
مجموع�ة فري�ٌق اىل ال�دوري 

املمتاز للموسم املقبل.
وأس�فرت القرع�ة ع�ن وقوع 
ف�رق الح�دود واملرور وس�وق 
الجن�وب  ومص�ايف  الش�يوخ 
والرمادي والدفاع املدني والكوفة 
وده�وك وعف�ك وميس�ان والعل�م 
االوىل،  املجموع�ة  يف  والصلي�خ 
ف�رق  الثاني�ة  املجموع�ة  وضم�ت 
والنارصي�ة  الكهربائي�ة  الصناع�ات 
والجنس�ية ودي�اىل والحس�ني وبابل 
والرشقاط والبحري والس�ماوة 
الش�مال  وغ�از 
بيش�مركة  وكربالء 

السليمانية.
وس�ينطلُق ال�دوري يف التاس�ع ع�رش من 
الش�هر الح�ايل، إذ يالع�ب يف الجولة االوىل 
امل�رور س�وق الش�يوخ ومص�ايف الجنوب 
يواج�ه الرم�ادي والدف�اع املدن�ي يالق�ي 
الكوف�ة وميس�ان يضيف العل�م والصليخ 

يقاب�ل الحدود وده�وك يلتقي عف�ك . أما 
يف املجموع�ة الثاني�ة، فيالع�ب الرشق�اط 
النارصي�ة  يالق�ي  والبح�ري  الجنس�ية 
ودي�اىل يس�تضيف الصناع�ات الكهربائية 
وكربالء يالعب فريق الحس�ني وبيشمركة 
السليمانية يلتقي الس�ماوة وغاز الشمال 

يقابل بابل.
 وق�اَل رئيس لجن�ة املس�ابقات، الدكتور 
حيدر عويف: عى األندية تقديم  كش�وفاتها 
حت�ى   ٢٠٢١/  ١٤/١٠ أقص�اه  موع�د  يف 
الس�اعة الثانية عرشة، وترسل عر الريد 

االلكرتوني الرسمي لالتحاد. 

االسبوع المقبل انطالق دوري الدرجة األولى 

أعرب أم�ري العماري العب منتخبن�ا الوطني عن خيبة 
أمله، بعد الفش�ل يف تحقيق أول فوز، يف تصفيات كأس 
العال�م 2022، بعد تمكن منتخ�ب اإلمارات من تعديل 
النتيج�ة، يف الوقت ب�دل الضائع م�ن املباراة. 
وقال العماري يف ترصيح�ات إعالمية عقب 
املباراة: »يف البداي�ة قّدمنا مباراة جيدة هذا 

اليوم، ونلنا عدداً من الفرص، وتم ترجمة أثنتني منها، عدنا 
للمباراة به�دف التعادل، ومن ثم بهدف آخر، ولكن اإلمارات 
نجحوا يف كس�ب التعادل، فعالً كانت مباراة صعبة للغاية«. 
وأض�اف صاحب الهدف األول ملنتخب بلده يف تصفيات كأس 
العالم 2022، أن املنتخب العراقي ما زال يملك أمل املنافس�ة 
ع�ى التأه�ل، ولكنه يرى أن عدم اس�تغالل الفرص يش�كل 

نقطة سلبية، يف املباراة ال�4 توالياً، رافضاً تحميل مهاجمي 
املنتخب املس�ؤولية لوحدهم، خاصة أن أيمن حس�ني أحرز 

الهدف الثاني يف املواجهة«. 
وش�كر أمري العم�اري، الذي يلعب يف هاملس�تاد الس�ويدي، 
الجماه�ري العراقي�ة عى الدع�م واملؤازرة واملس�اندة، طيلة 

دقائق املباراة.

حدد االتحاد املركزي للمالكمة الحادي والعرشين 
م�ن ش�هر ترشي�ن االول الح�ايل موع�دا النطالق 
منافس�ات بطولة اندية العراق بفئة االشبال )ذكور 

– اناث(.
وق�ال نائب رئيس اتحاد املالكم�ة عيل عبد الزهرة 
ج�واد إن »بطول�ة االش�بال يتوقع لها ان تش�هد 
مش�اركة واس�عة من االندية املحلي�ة التي تمثل 

مختلف املحافظات، مضيفا ان املس�ابقة ستحظى بمتابعة 
امل�الك التدريبي ملنتخب االش�بال الذي س�يكون عى عاتقه 
اختي�ار االفضل لتمثي�ل البل�د يف االس�تحقاقات الخارجية 
املقبلة، وفق مبدأ العدالة واالستحقاق باالعتماد عى النتائج 

النهائية«.
واش�ار اىل ان اتح�اده اكد عى مش�اركة فئ�ة االناث يف هذه 
البطول�ة، بغي�ة خلق قاعدة رصين�ة من البن�ات ليكّن نواة 

حقيقي�ة ملنتخب ق�ادر عى تحقي�ق االنج�ازات يف املحافل 
الدولية.

وتاب�ع ان اتحاده يس�عى لتش�كيل فري�ق من فئة النس�اء 
ملختل�ف الفئات واألعم�ار، وهناك العديد م�ن الخطط التي 
ستسهم يف تطوير مستويات اللعبة واالرتقاء بها اىل مصاف 
البل�دان املتقدم�ة واملتص�درة لنتائج مس�ابقات املالكمة يف 

القارة الصفراء.

العماري: عدم استغالل الفرص شكل نقطة سلبية 

انطالق بطولة األندية بالمالكمة لالشبال
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بدأ اإليطايل كارلو أنش�يلوتي، املدير الفني لريال مدريد، يتنفس 
الصعداء أخريًا، بعد اس�تعادة العبي�ه املصابني يف مركز الظهري 

األيرس.
ومنذ بداية املوسم تقريًبا، ويخوض ريال مدريد مبارياته بدون 
أي من أظهرته األساس�ية، ما أجرب أنشيلوتي عىل التغيري كثريًا 

يف الخط الخلفي، وهو ما عرض الفريق ملشاكل كثرية.
وبحس�ب صحيف�ة »موندو ديبورتيف�و« اإلس�بانية، فإنه مع 
انتهاء فرتة التوقف الدويل، اس�تعاد ريال مدريد الثنائي فريالند 
ميندي ومارسيلو، باإلضافة إىل الظهري الشاب ميجيل جوترييز.
وأضافت الصحيفة، أن أنش�يلوتي لم يعد مجربا عىل اس�تخدام 

قلبي دفاعه دافيد أالبا وناتشو فرنانديز يف مركز الظهري.
وأش�ارت الصحيف�ة، إىل أن فريالند ميندي س�يحظى بالنصيب 
األكرب يف املش�اركة بشكل أسايس، ملا يتمتع به خربات اكتسبها 
عىل مدار موس�مني مع ريال مدريد، باإلضافة لعنرصي اللياقة 

البدنية والتوازن الجيد يف الدفاع والهجوم.
يف ح�ني س�يكون م�ن الصعب االعتم�اد عىل مارس�يلو، يف ظل 
تراجع مس�تواه بش�كل كبري، ع�ىل الرغم م�ن إمكاناته الفنية 
وخربات�ه الكب�رية، لكن�ه افتقد بش�كل كب�ري لرسعت�ه وقوته 

الدفاعية.

أفاد تقرير صحفي أملاني، ببدء بوروس�يا دورتموند التفكري يف 
خليفة مهاجمه النرويجي إيرلينج هاالند.

وارتب�ط اس�م هاالن�د )20 عاًم�ا( بالرحيل ع�ن دورتموند يف 
الصي�ف املقب�ل، حي�ث يملك رشًط�ا جزائًي�ا يف عق�ده بقيمة 
75 ملي�ون ي�ورو، وهناك رغب�ة من عمالق�ة أوروبا يف ضمه. 
وبحس�ب صحيفة »بيلد« األملانية، فإن دورتموند لن يستطيع 
إثن�اء هاالند عن الرحيل يف ظل االهتمام ال�ذي يلقاه من أندية 
ريال مدريد وبرش�لونة ومانشسرت س�يتي وتشيليس وباريس 
س�ان جريم�ان وباي�رن ميون�خ، وبناء علي�ه ب�دأ البحث عن 
بدي�ل. وأضاف�ت الصحيف�ة، أن الفرن�يس سيباس�تيان هالر، 
مهاج�م أياكس، يعترب البديل األول لهاالند يف دورتموند، يف ظل 
املس�تويات الرائع�ة التي يقدمه�ا مع فريقه الهولندي س�واء 
يف ال�دوري أو دوري األبط�ال. كم�ا يعد األملاني كري�م أديمي، 
مهاجم ريد بول س�الزبورج النمساوي، من العنارص املطلوبة 
يف دورتموند، ولكن أيًضا يف أندية أكرب، وهو ما سيمثل صعوبة 
يف ضمه. وقد تحدث إيريك تني هاج، مدرب أياكس، عن اهتمام 
دورتمون�د بهالر بالفع�ل، وقال: »ال أعرف خط�ط دورتموند، 
ولك�ن بالنظر إىل مس�توى سيباس�تيان، ال أس�تبعد أن يكون 
العًبا مث�رًيا لالهتمام بالنس�بة لهم، كل م�ا يمكنني قوله هو 
أنه س�يكون مكلًفا للغاية«. وتعاقد أياكس مع هالر، يف كانون 
الثاني املايض، مقابل 22.5 مليون يورو، من وست هام، ويمتد 

تعاقده حتى صيف 2025.

برشلونة يبدأ التواصل 
مع منافس لشتيجن

صفقة طارئة في الطريق 
إلى ميالن

أنشيلوتي
 يستعيد العبيه المصابين

دورتموند 
يستقر على بديل هاالند

بدأ برشلونة، التحرك لتأمني مركز حراسة املرمى يف صفوفه، بدًءا 
من املوسم املقبل.

وارتبط اس�م الثنائي نيتو مورارا وإيناكي بينيا، الحارسني الثاني 
والثالث يف برش�لونة، بالرحيل الصي�ف املقبل، إليجاد فرصة للعب 

بشكل مستمر.
وبحس�ب موق�ع »le10sport« الفرن�يس، ف�إن إدارة برش�لونة 
تواصل�ت بالفع�ل مع ممث�ي الكامريون�ي أندريه أونان�ا، حارس 
أياكس أمسرتدام، ملعرفة رأيه يف العودة لكامب نو يف املوسم املقبل.
ويعد أونانا أحد خريجي أكاديمية »ال ماس�يا« التابعة لربش�لونة، 
حي�ث رح�ل أليأك�س قبل عدة أع�وام من أجل املش�اركة بش�كل 

أسايس.
وأضاف التقرير، أن برش�لونة يرغب يف ضم حارس كبري ملنافس�ة 
األملان�ي م�ارك أندري�ه تري ش�تيجن، ع�ىل حماية عري�ن الفريق 

الكتالوني.

اق�رتب ميالن، من إب�رام صفق�ة مجانية طارئ�ة، لتعويض 
غياب الحارس الفرنيس مايك ماينان.

وتحامل ماينان عىل نفسه بعدما عانى من إصابة يف معصمه، 
س�يجري عىل إثرها عملية جراحية، وس�يغيب بسببها لفرتة 

تصل إىل شهرين بحسب تقارير صحفية عديدة.
وبحس�ب موقع »فوتب�ول إيطاليا«، فإن أنطوني�و مريانتي، 
ح�ارس مرمى روما الس�ابق، س�يخضع للكش�ف الطبي يف 
ميالن، مشرية إىل انه سينتقل للروسونريي يف صفقة مجانية.
ولفت إىل أن مريانتي س�يوقع عىل عقد ملدة موسم واحد فقط 

مع ميالن، مع خيار التمديد ملوسم إضايف.
ويستعد ميالن ملواجهو فريونا، يوم السبت املقبل، عىل ملعب 

سان سريو، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري اإليطايل.

الـدنمـــــارك تخالف التوقعات وتتأهل لنهائيات كأس العالم
م�ع النج�اح يف الوص�ول إىل نهائي�ات كأس العالم 2022 
لكرة القدم، أظه�رت الدنمارك أنها واصلت رحلة الصعود 
عقب تعرض كريس�تيان إريكس�ن ألزمة قلبية، ولم تؤثر 
هذه املأس�اة عىل تطور الفريق تحت قيادة املدرب كاسرب 

يوملاند.
وانتزع�ت الدنمارك بطاق�ة التأهل ل�كأس العالم يف قطر 
عقب الفوز 1-0 عىل النمسا  لتتصدر املجموعة السادسة 
بفارق س�بع نقاط عن أس�كتلندا صاحب�ة املركز الثاني، 
ويب�دو التطور ملحوظا يف الفري�ق خاصة بعد ما حدث يف 

حزيران املايض.
وعندم�ا انهار إريكس�ن صان�ع اللع�ب يف أرض امللعب يف 
س�تاد باركن بالجول�ة االفتتاحية لبطول�ة أوروبا 2020 
أم�ام فنلندا، كان م�ن الواضح للجمي�ع يف امللعب وملاليني 

املشاهدين أن حياة الالعب كانت يف خطر.
ولحس�ن الح�ظ تدخ�ل الجهاز الطب�ي وزمالء إريكس�ن 
بش�كل رسيع إلنقاذ الالعب، لكن بالنسبة ألغلب املتابعني 
فإن�ه كان من املس�تبعد تماما تحقيق النج�اح يف التعايف 

وتعويض غياب عقله املدبر.

لكن هذه التوقعات لم تكن صحيحة عىل اإلطالق.
ونج�ح يوملاند يف إعادة أج�واء الرتكيز رسيع�ا إىل الفريق 
املهت�ز به�ذه الواقع�ة، وع�اد إىل الطريق الصحي�ح وبلغ 

األدوار اإلقصائية يف بطولة أوروبا الصيف املايض.
وشقت الدنمارك طريقها حتى الدور قبل النهائي يف بطولة 
أوروبا، قبل أن تخرس بشق األنفس أمام إنجلرتا، ثم حظي 

الفريق باستقبال األبطال عند العودة إىل كوبنهاجن.
ول�م تتوقف موج�ة املش�اعر عند ه�ذا الحد، بل اس�تمر 
الفري�ق بنجاح يف مس�ريته بتصفي�ات كأس العالم وقدم 

أداء هجومي�ا ممتع�ا، إىل جان�ب امت�الك صالب�ة دفاعية 
قوية.

ويف غي�اب إريكس�ن، ظه�ر العب�ون م�ن نوعي�ة مي�كل 
دامس�جارد، صان�ع اللعب املاهر الذي ش�ارك ب�دال منه، 
والجناح أندرياس س�كوف أولسن، وس�اعدت ثقة املدرب 

يوملاند يف املواهب الشابة عىل تألقهم.
لكن حجر األس�اس يف قلب دفاع الدنم�ارك يرتبط بالقائد 

سيمون كري.
وحظي كري بإش�ادة من جميع أنح�اء العالم بعد دوره يف 

إنقاذ حياة صديقه إريكس�ن، وس�اعده التأل�ق مع ناديه 
ومنتخ�ب ب�الده ع�ىل الوج�ود يف قائمة املرش�حني للفوز 

بالكرة الذهبية ألفضل العب لعام 2021.
وجاء تس�جيل كري ركلة الجزاء خ�الل الفوز عىل مولدوفا 
ليهز الش�باك للمرة الخامسة يف 116 مباراة دولية، ليؤكد 

اقرتاب الدنمارك من ضمان الظهور يف قطر.
وبع�د املعاناة م�ن أوقات صعب�ة، س�تنهي الدنمرك عام 
2021 ضم�ن أفضل منتخبات العام وس�تتطلع إىل 2022 

عندما ستخترب مدى قوتها أمام أفضل فرق العالم.

أكد تقري�ر صحفي إنجليزي، أن املدافع الدويل 
األملان�ي أنطوني�و روديج�ر، العب تش�يليس، 
منفتح عىل االستماع للعروض التي ستقدم له 

يف يناير املقبل.
وينته�ي تعاق�د روديجر مع تش�يليس بنهاية 
املوسم الجاري، ويمكنه التفاوض مع األندية 
الراغبة يف ضمه بداية من كانون الثاني 2022.

وبحس�ب ش�بكة »س�كاي س�بورتس«، فإن 
روديج�ر ل�م يق�رر بع�د م�ا إذا كان س�يرتك 
تش�يليس أم ال، لكنه مصاب بخيبة أمل بسبب 

عرض البلوز االفتتاحي.
وأضاف التقرير، أن املدافع األملاني سينظر إىل 
العروض املقدمة له أواًل، ومن ثم سيقرر ما إذا 

كان سيرتك تشيليس أم سيجدد عقده.

وأش�ارت الش�بكة إىل أن روديج�ر يس�تهدف 
الحص�ول ع�ىل 400 أل�ف جني�ه إس�رتليني 
أسبوعًيا، أي أكثر من هداف الفريق البلجيكي 
روميلو لوكاكو، الذي يتقاىض 350 ألف جنيه 

إسرتليني.
ويحظ�ى روديجر باهتمام أندي�ة ريال مدريد 

وبايرن ميونخ وتوتنهام.

س�ادت حال�ة م�ن التف�اؤل داخل ن�ادي إنرت 
مي�الن، فيم�ا يخ�ص حال�ة خواك�ني كوريا، 
مهاج�م الفريق، الذي عان�ى من إصابة خالل 
تواج�ده رفقة منتخب بالده األرجنتيني، وذلك 

قبل أيام من املباراة املرتقبة أمام التسيو.
إنرت س�يحل ضيًفا ثقيالً عىل التس�يو، بملعب 
األس�بوع  إط�ار منافس�ات  األوليمبيك�و، يف 

الثامن من عمر مسابقة الدوري اإليطايل.
وبحسب موقع »فوتبول إيطاليا«، فإن كوريا 
تعرض ملشكلة بس�يطة خالل مباراة منتخب 
بالده األرجنتيني أم�ام أوروجواي، بتصفيات 
الجنوبي�ة املؤهل�ة ملوندي�ال 2022،  أمري�كا 

وتدرب بشكل منفصل عن بقية زمالئه.
وأض�اف أن الطاقم الطب�ي ملنتخب األرجنتني 

تواص�ل مع نظ�ريه بإنرت، وأك�دوا أن اإلصابة 
مجرد ش�كوى عضلية طفيف�ة للغاية لدرجة 
أن الالعب ل�م يخضع ألي اختب�ارات للتحقق 

من وجود إصابة.
وأش�ار إىل أن الجهاز الطبي األرجنتيني يعتقد 
أنها مجرد وخز بس�يط، مضيف�ا بأن الالعب 

سيتم إراحته يف اليومني املقبليني.

أف�اد تقرير صحفي إيط�ايل، بأن نادي نيوكاس�ل 
يونايتد اإلنجليزي يس�تهدف صفقتني كبريتني من 

يوفنتوس، يف املريكاتو الصيفي املقبل.
الس�عودي ع�ىل  واس�تحوذ صن�دوق االس�تثمار 
نيوكاس�ل يف األيام املاضية، مما يعني ضخ الكثري 

من األموال لتدعيم الفريق.
وبحس�ب صحيفة »توتو سبورت« اإليطالية، فإن 
اإلدارة الجدي�دة لن�ادي نيوكاس�ل خصصت 250 
ملي�ون ي�ورو لدع�م الفري�ق يف الس�نوات الثالث 

املقبلة.
وأضافت الصحيف�ة أن ثنائي يوفنتوس فيديريكو 
كيي�زا وماتي�اس دي ليخ�ت ع�ىل رأس أولوي�ات 

املكبايس يف املريكاتو الصيفي املقبل.
وأش�ارت إىل أن الثنائي يحظ�ى بإعجاب كبري من 
جان�ب اإلدارة الجديدة لنيوكاس�ل، رغ�م صعوبة 
رحيلهم�ا عن بيانكون�ريي، وتحديدا كيي�زا، الذي 
يض�ع عليه يوفنتوس آماال كبرية لقيادة الفريق يف 

املستقبل.
كم�ا يس�تهدف نيوكاس�ل صفق�ات أخ�رى م�ن 
الكالتش�يو ع�ىل غ�رار آرون رامزي ال�ذي يرحب 
يوفنت�وس ببيعه، باإلضاف�ة إىل فرانك كييس العب 
وس�ط ميالن، الذي ينتهي عقده يف الصيف املقبل، 
وكذل�ك مارس�يلو بروزوفيتش العب وس�ط إنرت، 

وزميله املدافع ستيفان دي فري.

روديجر يستعد لتوجيه ضربة قاصمة لتشيلسي
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املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
نقدي�ة  ق�راءة  يف  املعم�وري  وق�ال 
خ�ص بها )املراق�ب العراقي ( يقدم 
لن�ا الروائ�ي تحس�ن ع�ي كري�دي 
يف روايت�ه الجدي�دة “أوراق لخري�ف 
أحمر”والص�ادرة ع�ن االتحاد العام 
لألدب�اء والكتاب يف الع�راق )2021( 
بالكث�ر  محمل�ة  رسدي�ة  رؤي�ة 
م�ن ال�دالالت   اس�تطاع الكات�ب يف 
توثي�ق بعض األحداث التي ش�هدها 
الع�راق وبعض ما ش�هدته س�وريا  
كل  كري�دي  فاس�تثمر   2003 بع�د 
طاقاته االبداعي�ة وتجربته الروائية 
ليجع�ل منه�ا نصا ممي�زاً من خالل 
توظي�ف ، القضاي�ا الفنية من حيث 
الشخصيات ، الرسد ، الحوار، املكان 

، الزمان ، اللغة.
وأضاق : تبدأ الرواية  بالرسد بصيغة 
املتكلم يستخدم الكاتب تقنية القطع 

الس�ينمائي ، وكأن�ه يحم�ل كامرا 
يتنقل بها عرب الش�خصية املحورية 
ورحلة حياته نالحظ نموا أو تطورا” 
دراميا للح�دث ، ع�رب تقنية رسدية  
يف عال�م  روايته ب�ن تقديم وتأخر، 
حيث تأتي اغلب االحداث عىل لس�ان 
الش�خصية املحورية)حسن( بواقع 
الص�وت الواحد وبعضها عىل لس�ان 
آخرين حس�ب ما تقتيض متطلبات 

الخطاب الرسدي،
وتابع: يرتكز الحدث عىل والد حسن 
وكيف خ�رس ثروته بس�بب الحرب، 
وخيانة العام�ل املرصي الذي ائتمنه 
، ال�ذي خاض غمار حرب الس�نوات 
الثمان م�ع ايران ليخ�رج يف النهاية 
مصاب بالعجز واإلحباط “لربما نجا 
وال�دي من تلك التجرب�ة املريرة، وما 
تلتها من معارك أخرى ش�ارك فيها، 
ولكنه�ا خلفت بداخل�ه رهاب املوت 

قت�ال. ولكي يتغلب عىل ذلك الرهاب، 
تل�ك  والزمت�ه  التدخ�ن   اىل  لج�أ 
الخصل�ة، اىل آخ�ر يوم م�ن عمره”.

ص29
وأوض�ح : يس�تخدم الروائ�ي تقنية 
يف   “  Flash Back  “ االس�رجاع 
هذا ال�رسد الطوي�ل وتنه�ال عل�ى 
)حسن( صور يف املايض ، وهو بذلك 
يخت�رص كثرا من الحوار الذي يجلو 
ه���ذا املوق�ف ويوضح أبع�اده ، إذ 
يلجأ كري�دي إىل ه�ذه التقنية كثرا 
من فص�ول الرواية التي جاءت وفق 

تسلسل رقمي .
وأش�ار اىل ان الرواي�ة تحف�ل ببطل 
واح�د ) ش�خصية محوري�ة( يب�دأ 
بالعودة اىل املايض ليعرفنا )حس�ن( 
، كيف وص�ل به الح�ال اىل ما وصل 
اليه، وكيف تحول الش�اب الجامعي 

اله�ادئ اىل ش�خص انتقامي�ا يث�أر 
ملا خ�رسه من اف�راد عائلته من قبل 

الجماعات االرهابية .
وب�ن : ان ال�رسد والح�وار يرتب�ط 
عن�رصا ال�رسد والح�وار ارتباط�ا” 
عضوي�ا” بالبن�اء الع�ام للرواي�ة ؛ 
ألنهم�ا يع�دان م��ن أه�م العنارص 
الفني�ة يف العم�ي الروائي�ة . ولع�ل 
من أهم وظائ�ف الرسد والحوار هي 
ع�ن مس�توى الش�خصية وتحدي�د 
طبيعته�ا . )1( ويتمي�ز الحوار بأنه 
يهت�م بمناقش�ة القضاي�ا الفكرية 
وتبادل الرأي واألفكار ، فالحوار هو 
وسيلتنا للكشف عن فكر الشخصية 
 ، وهويته�ا  طبيعته�ا  وتحدي�د 
ويكش�ف ع�ن عوامله�ا الفكري��ة 
والنفس�ية ، والحوار يتيح لنا تقديم 
معرفة مبارشة عن الشخصية .  )2(

وهويتها ص31.
وأكمل :إن اس�تخدام الوصف يمكن 
لل�رسد  ايق�اع  خل�ق  إىل  ي�ؤدي  أن 
فه�و عندما يلفت النظ�ر إل�ي مياه 
البح�ر: ) تحركت بن�ا الباخرة وهي 
تش�ق مياه البحر التي تعكس زرقة 
الس�ماء الصافي�ة وكأنه�ا م�رآة ، 
فتع�ود يف النفس هدوءاً متناغماً مع 
حركة الباخرة  الذي يشبه هدهدة أم 

لطفلها  ليغفو .كنت اشعر بالنعاس 
، اال ان�ي غالبته لالس�تمتاع بمنظر 
الن�ورس  وطي�ور  الخ�الب  البح�ر 
البيض�اء الت�ي اخ�ذت تالحقنا ، الن 
بعض املس�افرين كانوا يرمون اليها 
فيح�دث   106 ص  الخب�ز(  فت�ات 
اس�رخاء وترويحاً ع�ن النفس بعد 
م�رور الح�دث ، أو لعله يث�ر توت�راً 
عندما يقطع الرسد يف لحظة حرجة 
،  وق�د وظف كري�دي ه�ذه التقنية 
فيم�ا يخ�دم الفك�رة الت�ي يرص إىل 
بيانه�ا ، اذ ك��ان يقط��ع الح�وار 

الطويل بحكاية م�ن حكاي�اته .
وخت�م :اتب�ع كريدي ع�دة انواع من 
ال�رسد ، ال�رسد التاب��ع أي ال�رسد 
الذي يقوم فيه ال�راوي بذكر أحداث 
، ب�أن   ال�رسد  حصل�ت قب�ل زم�ن 
أحداث��اً ماضي�ة بع�د وقوعها وهو 
امل�ايض  بصيغ�ة  التقلي�دي  ال�رسد 
ص21 :حك�ى يل وال�دي قائ�اًل: )لن 
تع�رف معن�ى حقيقي�اً ل�إذالل؛ إال 
عندما تساق إىل الجيش، فحتى كلمة 
يس�اق ال تنطبق ع�ىل البرش، بل عىل 
املاشية، نعم يا ولدي، تدخل الجيش 
فتنىس إنس�اناً يف يوم م�ا، وتتعرض 
لشتى أنواع اإلهانات والرضب، وهذا 
يجري وفق نظام صارم من مخلفات 
ضباط االس�تعمار الربيطاني، الذين 
أسسوا الجيش العراقي، والذي تخلوا 
عنه هم الحقاً، بينما  بقيت األنظمة 

املتعاقبة عىل العراق متشبثة به. 

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الخميس 14 تشرين األول 2021 العدد 2693 السنة الثانية عشرة

8
إيليا أبو مايضالثقافـي

أّيها الّشاكي وما بك داء
كيف تغدو إذا غدوت عليالً 

إّن رّش الجناة يف األرض نفس
تتوّقى قبل الرّحيل الرّحيال 

وترى الّشوك يف الورود وتعمى
أن ترى فوقها الّندى إكليال 

هو عب ٌء عىل الحياة ثقيل
من يظّن الحياة عبئا ثقيال 

والّذي نفسه بغر جمال 
ال يرى يف الحياة شيئاً جميال

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

نجيب محفوظ
 النبات�ات ال تملك العقل ، ول�و غطيتها بصندوق 
في�ه ثقب لخرجت من هذا الثقب متتبعة للضوء ، 
فما بالنا ال نتبع النور ونحن نملك العقول. عجب 
من ف�راغ الوجود م�ن كل يشء إال نب�ض األلم يف 
أعماقه. ال تخربوني عمن يكرهني أو يتكلم عني . 
. أتركوني أحب الجميع وأظن أن الجميع يحبني. 
ال يشء يس�تحق الح�زن . . دع الح�زن للحمقى. 
الضعي�ف هو الغبي الذي ال يع�رف رس قوته وأنا 
ال أحب األغبياء. ق�ارئ الحرف هو املتعلم وقارئ 
الكتب هو املثقف. الكتب تهييء لإنس�ان الحياة 

التي يهواها.

مضر االلوسي

البحث عن الهوية في المسرح العربي
 مصطفى عطية جمعة

يتخ�ذ البح�ث ع�ن الهوي�ة يف الف�ن املرسح�ي 
العربي أش�كاال عدة؛ ع�ىل صعيد الن�ص مؤلّفا 
م�ا ومقدَّما، الذي ج�اء زمنيا بعد قرابة  و مرجَّ
ق�رن من الزم�ان عىل تعرّف العال�م العربي عىل 
امل�رسح، حيث بدأ اإلحس�اس بالهوي�ة والرغبة 
يف التميز إبداعيا منذ س�تينيات القرن العرشين، 
بع�د تحرر غالبية الدول العربية من االس�تعمار 
الغربي العس�كري، واشتداد االعتزاز باالستقالل 
الوطن�ي، والرغبة يف الحفاظ ع�ىل الهوية، وهو 
ما امت�د إىل مج�ال املرسح، وتج�ىلّ يف محاوالت 
عديدة، س�عت لرس�يخ هوية عربية مرسحية، 
واضعة أعينها عىل ال�راث العربي، وعىل الواقع 
املعيش، وإن انش�غلت كثرا بقضية الشكل عىل 
حس�اب الط�رح، ويف الط�رح تنازعته�ا تيارات 

االشراكية والقومية واملحلية.
وإذا نظرن�ا إىل تجرب�ة توفيق الحكي�م، ملا فيها 
م�ن تمي�ز وخصوصي�ة، م�ن خ�الل الراك�م 
اإلبداع�ي املرسح�ي يف أعماله الكثرة، وس�عيه 
إىل تقدي�م م�رسح فك�ري ج�اد، يك�ون بمثابة 
التأس�يس لإبداع املرسحي املكتوب بالفصحى، 

ال�ذي يغطي مختل�ف اتجاهات امل�رسح العاملي 
وفلس�فاته، فقد نظر الحكيم إىل املرسح العربي 
املقدم يف الربع األول من القرن العرشين، فوجده 
أش�كاال م�ن االقتب�اس والنق�ل واله�زل، دون 
إب�داع مكتوب، عىل غرار عي�ون املرسح العاملي، 
فصناع امل�رسح يكتفون بالرجمة، أو االقتباس 
أو النق�ل أو التأليف، دون النظ�ر إىل نرش العمل 
مكتوبا، ليكون تراثا يمكن االس�تفادة منه، بدال 
م�ن حرصه يف تجربة مرسحية تمتد أس�ابيع أو 
شهورا . كما أن الحكيم أدرك يف بعثته إىل فرنسا 
أن امل�رسح لي�س فن�ا للفرج�ة فقط، فه�و أبو 
الفن�ون والفكر والفلس�فة، وال يمكن حرصه يف 
عروض تغلب عليها التس�لية أو امليلودراما، تريد 
إرض�اء الجمهور بأي طريق�ة كانت؛ فعزم عىل 
كتاب�ة نص�وص مرسحي�ة تعتني بالفك�ر أوال، 
وتؤصل للبنية املرسحية األرسطية وما تالها من 
تجديدات ثاني�ا، وتوجد تراكم�ا إبداعيا مقروءا 
ثالث�ا، وتق�دم إبداع�ا عربي�ا يمتاح م�ن الفكر 
العاملي بش�كل مس�تمر رابعا؛ وه�و ما انعكس 
عىل نتاج�ه الغزير واملتتابع، ال�ذي ال يمكن ألي 
دارس للم�رسح العرب�ي أن يتج�اوزه، فكريا أو 

فنيا.
ل�ذا من املهم التطرق إىل القضية الش�ائكة، التي 
هي التطبي�ق املبارش ملفه�وم الهوية يف املرسح 
العربي، ونعني بها قضية تأصيل املرسح عربيا، 
وه�ي القضية التي ألّح عليه�ا عدد من الفنانن 
املرسحين، وانش�غل به كّتاب املرسح ومبدعوه، 
فتطلعوا إىل الراث العربي، ينهلون منه ما يمكن 
أن يك�ون إضاف�ة عىل حرك�ة امل�رسح العاملي، 
فظه�رت اجتهادات عدي�دة، بعضها اقترص عىل 
التنظ�ر، واآلخر وجد الفرصة للتنفيذ والتقديم، 
ولألسف لم تستمر هذه الجهود بعد ذلك، فكأنها 
مج�رد أص�داء ألص�وات صارخ�ة، رسع�ان ما 
تالش�ت حماستها، دون أن تجد من يبني عليها. 
ويف اعتق�ادي أن القضي�ة ال تنح�رص يف إيج�اد 
ش�كل مرسحي م�ا أو طروحات فكري�ة، وإنما 
هي قضية نهضوية تخص األمة كلها، فاملرسح 
م�رآة عاكس�ة لتقدم األم�ة وتطوره�ا، يتوقف 
عىل ق�در ما تصيب حظ�ا من النهض�ة العلمية 
والفكرية املدعومة بمناخات واسعة من الحرية 
واإلبداع واملمارس�ة والتفاعل مع الجمهور دون 

رقابة السلطة، أو هيمنة مؤسساتها عليه.

روح المكان
 في »ِكْرْك ُمْوَبا« 

 موىس إبراهيم أبو رياش
يف رواي�ة »ِكرْْك ُمْوَبا… رس�ائل املدينة« 
ثمة عالق�ة قوية بن اإلنس�ان واملكان؛ 
عالق�ة حب وارتباط وثيق، فروح املكان 
واألحاس�يس،  املش�اعر  ع�ىل  تس�يطر 
ويش�عر أهل امل�كان أن ال حي�اة لهم إال 
في�ه، وال يتص�ورون أن يعيش�وا بعيدا 
عن�ه، فاملكان روح س�كنتهم وترشبتها 
أجس�ادهم، وه�ذه العالقة الس�امية ال 
تعني الجمي�ع بالتأكيد، فثم�ة أناس ال 
يش�عرون بأي رابط�ة، أو ربم�ا رابطة 
واهنة ب�ال ج�ذور، وكذل�ك الغريب عن 
امل�كان، ل�ن تس�كنه روح امل�كان ما لم 
يع�ش في�ه، ويخال�ط أهل�ه، ويع�رف 
أرساره. ويف املقاب�ل، فإن�ه لي�س ل�كل 
األمكنة أرواح تس�تأثر باملش�اعر، فثمة 
الت�ي  الحديث�ة  كامل�دن  ميت�ة  أمكن�ة 
تطاولت مبانيها وتكاث�رت فجأة كورم 
رسطان�ي، وما هي إال غابات إس�منتية 

ال حياة فيها.
إن روح املكان رس ال ُيكش�ف بس�هولة، 
يق�ول صخ�ر ع�ن أنجي�ال: »ال أظن أن 
باحثة وصل�ت منذ أيام قليلة قادرة عىل 
أن تع�رف روح كرك موب�ا؛ إنها تحتاج 
إىل أيام وش�هور، وربما إىل سنن لتعرف 
روح الك�رك، وربم�ا ل�ن تعرفه�ا أب�دا، 
خاص�ة إذا كانت قادم�ة ولديها موقف 
مس�بق من املكان القادم�ة إليه… وهي 
ال تعل�م أن كل حج�ر يف القلع�ة يحم�ل 
تاريخ�ا م�ن دم، وصدى رصخ�ات أمم 
خلت، وعويل نس�اء فقدن أحبتهن عرب 
التاري�خ«. ولروح الكرك مي�زة ال تتأتى 
لغره�ا، فللك�رك فرادته�ا، وكٌل ي�رى 
مدينت�ه ال مثي�ل لها، يق�ول صخر: »إن 
كرك موبا لم تكن مجرد مدينة وعاصمة 
ململكة مؤاب؛ بل كانت يف الوقت نفس�ه 
روح�ا ال ُت�رى وال ُتلم�س بي�د، تس�كن 
أبناءها وال تغادرهم. روح ميشع املؤابي 
م�ا زالت ت�رسي يف أجس�ادنا جميعاُ… 
يكفينا فخرا أننا ننتمي إليها وأن روحها 

ترسي مع الدماء يف أجسادنا«.
التقط�ت أنجي�ال مالحظة صخ�ر حول 
روح املكان وقادتها للكش�ف والس�عي 
ملعرف�ة ال�رس، تق�ول: »لكي تج�د روح 
امل�كان ال بد من معرفة جي�دة بتاريخه 
املكت�وب واملحك�ي، وال ب�د م�ن معرفة 
جي�دة بتفاصيل الحي�اة اليومي�ة فيه، 
كي�ف ج�رت س�ابقا وكي�ف تج�ري يف 
تاري�خ  ق�رأت  ول�ذا  الراه�ن«.  الوق�ت 
إىل  وتعرف�ت  العص�ور،  ع�رب  الك�رك 
عظمتها وس�رتها يف الصمود والتحدي، 
وخالط�ت أهل الكرك وقراها، وعاش�ت 
معهم، وش�اركتهم حياتهم، وأكلت من 
طعامه�م، وس�معت منه�م القص�ص 
والحكاي�ات، وس�هرت معه�م، فرست 
إليه�ا روح امل�كان، فس�كنت واطمأنت 
وأحب�ت امل�كان وأهل�ه، خاص�ة صخر، 

ملهمها ومرشدها الروحي.

»أوراق لخريف أحمر«رواية عن خسارة الثروة بسبب الحرب

عرويش ال تميل إىل الزواِل

و خيي صالحات للنزاِل

انا املنقول من زمن قديم

اىل زمن ترسب من خاليل 

أرى وجه الزمان فأزدريه 

ملا فيه و يفَّ من الخصاِل

و ما طوعُت لأليام نفسا

بريُت عنادها بري النبال 

و ما ألقيت سمعا للمنايا 

و لم تخطر خطرات ببايل 

تمنى ألف واٍد لو أوارى 

بعقدة نقصهم عند الجبال

و إن من الكمال بأرض نقص ٍ 

تمني ناقٍص نقَص الكمال

و كم عوراَء مرت عند صربي 

مروَر املاء يف عطش الرمال 

أزحُت غديرها املوبوء عني

و لم أرشب و لم ترشب جمايل 

و حق يل قدرُت عليه لكن

تركت نواله محض احتمال

و ترك الحق يف زمن لئيم 

أعز عىل الكريم من النواِل

و أكرم ما يصون املرَء نفسا

عطاء ال يجيء من السؤاِل

يرى الناقد طالب عمران المعموري  ان رواية 
»أوراق لخريف أحمر« للروائي تحسين علي 

كريدي وثيمتها الرئيسية عــن  خسارة الثروة 
بسبب الحرب يستخدم فيها الكاتب تقنية القطع 
السينمائي ، وكأنه يحمل كاميرا يتنقل بها عبر 

الشخصية المحورية ورحلة حياته ، مبينا إن الرواية 
تدور أحداثها بين العراق وسوريا بعد العام 2003.  

 محمد البندوري
ترتك�ز التجربة التش�كيلية للفنانة 
منى خصخويص عىل نمط تجريدي 
تتقصد به خامات من النس�يج عىل 
نح�و م�ن اإلش�كاليات الجمالي�ة، 
ُتط�رح ضمن  الت�ي 
اختالف  س�����ياق 
وتوافقها  الخام�ات 
م�����ع االتجاهات 
فاملبدعة  التشكيلية، 
مقومات  تمت����ح 
ه�ذا  م�ن  أعماله�ا 
اإلش�كايل،  املنطل�ق 
االنفعال  وم�����ن 
حي���ث  الباطن�ي، 
تت����ب�دى أعمالها 
ع�ن  يع�رب  وصف�ا 
ذهنية  مع������ان 
وتصورات فنية، باعتبارها دكتورة 
متخصص�ة يف جمالي�ات الفنون يف 
تونس، وقد قادتها تجربتها العلمية 
واملعرفية واملمارساتية إىل اختيارات 

فنية وجمالية ذات مغزى عميق، إذ 
أن معظم تش�كيالتها تنزاح أحيانا 
نح�و املبه�م، مما يطرح إش�كالية 
الش�كل،  مس�توى  ع�ىل  جمالي�ة 
فبصنعها مجاال لونيا من النس�يج 
وفق مسالك تعبرية، وصياغتها يف 
قوالب جمالية ذات األلوان املخففة 
والتنظيم الجمايل املحدد؛ يس�عفها 
لتنت�ج منه�ا امل�ادة التعبري�ة. ثم 
تش�كل منها مواد رمزية هي أقرب 
للفص�ح عن ما ورائي�ات تعبراتها 
الت�ي تضم�ر معاني كث�رة، حيث 
تتس�ر بعض املضامن وراء حجب 

اللون وطرائق تشكيله يف النسيج.
وللتدلي�ل ع�ىل بع�ض اإلش�كاالت، 
تعم�د إىل رواب�ط عالئقية لتش�كيل 
فني�ة  توازن�ات  وف�ق  الفض�اء، 
قوامها الل�ون والرمزية الش�كلية، 
التي تراءى بن كت�ل من العالمات 
اللوني�ة وم�ا يحدث�ه النس�يج من 
خربشات تتمظهر عىل قيم السطح 

بشكلها التقليدي الجميل.

وال شك يف أن املبدعة تسخر لعملية 
البناء ُعدة من األدوات التش�كيلية، 
وتوظي�ف بع�ض التقني�ات إلنتاج 
العن�ارص  مختل�ف  ب�ن  تولي�ف 
منه�ا  املكون�ة ألعماله�ا، خاص�ة 
النس�يج والل�ون، فق�د تح�رض يف 
الواحدة مادتان مختلفتان،  اللوحة 
فتجمع بن األصالة واملعارصة، مع 
طبعها بمس�احات محجبة، وبذلك 
تفص�ح ع�ن الراكم�ات الرمزي�ة، 
التي  املتنوعة،  واألش�كال والدالالت 
تؤص�ل لفلس�فة قيمية تس�تجيب 
ل�رضورات العمل، حتى يتفاعل مع 
املحي�ط املحي، ومع الش�كل الفني 
املعارص. وهو ما يحيل إىل أن ريشة 
املبدعة ترتهن باملس�ار الكالسيكي 
الجم�ايل  التوظي�ف  وتس�تهدف 
لألل�وان، واكتس����اح املس�احات 
تمري�ر  م�ع  وتلقائي�ة،  بعفوي�ة 
ش�حن����ات تراثية داخل الش�كل 
ال�ذي يخض�ع إىل عملي�ة التنظي�م 

الفارقي.

التشكيلية منى خصخوصي تجهز على النسيج باعتماد اللون الداللي

تدور أحداثها بين العراق وسوريا

تحسين علي كريدي طالب عمران المعموري

عروشي
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من ذاكرة االيام

14
تشرين األول

يمتل�ك العراق أنواع�اً عديدة م�ن الحيوانات 
األليفة كاألغنام، املاع�ز، األبقار، الجاموس، 
وتكثر يف املناطق الغنية بمراعيها الخصبة، اذ 
ان العراق بلد زراعي بالدرجة األوىل، واالنسان 
كان والزال يعتمد بش�كل كبري عىل منتجاتها 
الثان�ي م�ن اإلنت�اج  النص�ف  الت�ي تؤل�ف 
الزراع�ي. والت�ي تمده باحتياجات�ه الغذائية 
فضال عن احتياجاته الكمالية االخرى، فضال 
عن االنتف�اع بفضالته�ا س�مادا للرتبة. مع 
ذل�ك  تعاني الثروة الحيوانية يف العراق العديد 
من املش�اكل الطبيعي�ة والبرشية والحياتية، 
نتيج�ة لإلهم�ال أو القص�ور أو السياس�ات 

الحكومية غري املتوازنة.
وح�ددت وزارة الزراع�ة، األربع�اء، أس�باب 
توقف محط�ات األبق�ار، فيما أع�دت خطة 

لتأهيل قطاع الثروة الحيوانية.
وقال املتحدث بأس�م الوزارة حمي�د النايف، 
إن »هن�اك برنامجاً من الوزارة لتأهيل قطاع 
الث�روة الحيواني�ة، ومنها، ما س�يدر كميات 
كب�رية م�ن الحليب الج�ل صناع�ة األلبان«، 
مبيناً أن »دعم قطاع الثروة الحيوانية ما زال 

ضعيفاً«.
وأضاف أن »الوزارة ستعمل عىل تأهيل قطاع 
الثروة الحيوانية يف الفرتة املقبلة، وستس�عى 
لالتصال بالجهات املس�ؤولة م�ن أجل اعادة 
تلك املحط�ات اىل وضعها الطبيعي، بعد إزالة 
التج�اوزات من بعض هذه املحطات، وتأهيل 

األخرى منها«.
وتاب�ع »بالتايل أصب�ح واجباً دع�م محطات 
االبقار والثروة الحيوانية بش�كل عام، والذي 

يحت�اج اىل أموال التي نأم�ل أن نحصل عليها 
يف  األشهر املقبلة«.

وأش�ار إىل أن »معظ�م محط�ات األبق�ار تم 
بيعه�ا للقط�اع الخ�اص قب�ل الع�ام 2003 
وبالتايل لم تكن تابع�ة اىل الوزارة، إضافة إىل 
أنه بع�د العام 2003  توقف�ت هذه املحطات 
نتيج�ة قلة األعالف والظ�روف املحيطة بها، 
كذلك التج�اوز عىل تلك املحط�ات التي أثرت 
س�لباً عىل كث�ري من ه�ذه املحط�ات، ومنها 
محط�ة االس�حاقي التي مازال�ت اآلن عبارة 

عن ركام«.
ويف وق�ت س�ابق اك�د رئي�س اإلتح�اد العام 
للجمعيات الفالحية التعاونية يف العراق حيدر 
العصاد أن ارتفاع اسعار االعالف يهدد الثروة 
الحيوانية ويتسبب برفع االسعار وخاصة يف 

غياب الدعم الحكومي.
وق�ال العص�اد يف بي�ان ان ”ارتف�اع اس�عار 
االعالف يهدد الثروة الحيوانية ويتسبب برفع 
االس�عار وخاصة يف غي�اب الدعم الحكومي، 
مش�يدا بق�رار وزارة الزراعة بفتح اس�ترياد 
االع�الف اال انه لم ينفذ اىل االن مما اثار حرية 
مربي امل�وايس والدواجن واملهتمني بالش�أن 

الزراعي” .
واض�اف: “يف الع�ام امل�ايض كان يوجد دعم 
للمرب�ني وتوزع االعالف )الش�عري( بأس�عار 
مدعوم�ة بواق�ع )200( الف للط�ن الواحد ، 
اما هذه الس�نة ال يوجد دعم للمربني والدولة 
عزفت عن توزيع االعالف مما س�هل للتجار 
التالعب باالس�عار يف االس�واق وحاليا س�عر 

الطن الواحد يصل اىل )٦٥0( الف”.

العراق يشكو »إهمال« الثروة الحيوانية ويعد خّطة لتطويرها

انتقل الحس�ن العس�كري )عليه السالم( 
مع أبيه اإلمام عيل الهادي )عليه السالم( 
إىل س�امراء بع�د أن اس�تدعاه الخليف�ة 
املت�وكل العب�ايس إليها. وع�اش مع أبيه 
يف س�امراء 20 س�نة حيث اس�تلم بعدها 
اإلمامة وله من العمر 22 سنة. وذلك بعد 
وفاة أبيه س�نة 2٥4 ه��. ووفقاً لروايات 
الش�يعة اس�تمرت إمامته إىل س�نة 2٦0 
ه��، أي س�ت س�نوات. عاي�ش خالله�ا 
وس�يطرة  العباس�ية  الس�لطة  ضع�ف 
األت�راك عىل مقاليد الحك�م وهذا األمر لم 
يمنع من تزايد سياس�ة الضغط العبايس 
بحقه حيث تردد إىل س�جونهم عّدة مرات 
وخض�ع للرقابة املش�ّددة وأخرياً محاولة 
البط�ش به بعي�داً عن أعني الن�اس والتي 

باءت بالفشل.
الحس�ن  ف�إن  ذل�ك  كل  م�ن  وبالرغ�م 
العس�كري )علي�ه الس�الم( اس�تطاع أن 
يجه�ض كل ه�ذه املحاوالت مما أكس�به 
احرتاماً خاصاً لدى أتباع الس�لطة بحيث 
كان�وا يتحول�ون م�ن خ�الل قربه�م ل�ه 
إىل أن�اس ثق�ات وموال�ني وحرص�اء عىل 
سالمته. بل اس�تطاع أن يفرض احرتامه 
ع�ىل الجميع مثل عبيد الل�ه بن يحيى بن 
خاق�ان الوزير العبايس الذي ينس�ب إليه 
أن�ه قال بحقه: »لو زالت الخالفة عن بني 
العباس ما اس�تحقها أحد من بني هاشم 
غ�ريه لفضل�ه وعفاف�ه وهدي�ه وصيانة 
نفس�ه وزه�ده وعبادته وجمي�ل أخالقه 

وصالحه«.
أراد اإلمام الحس�ن العس�كري من خالل 
عالقت�ه  يف  املحرتس�ة  الح�ذرة  مواقف�ه 

بالحك�م أن يفوّت ع�ىل الحك�م العبايس 
مخطط�ه القايض بدمج أئم�ة أهل البيت 
الحاك�م  الجه�از  بوتق�ة  يف  وصهره�م 
الدائم�ة واإلقامة  للمراقبة  وإخضاعه�م 
ع�ن  عزله�م  إىل  ته�دف  الت�ي  الجربي�ة 
قواعده�م ومواليه�م. ف�كان العس�كري 
كوال�ده مكره�اً ع�ىل مواصل�ة الس�لطة 
من خ�الل الحضور إىل ب�الط الخليفة كل 
يوم اثنني وخميس. وقد اس�تغل الحس�ن 
العسكري هذه السياس�ة إليهام السلطة 
بعدم الخروج عىل سياس�تها. ليدفع عن 
أصحاب�ه الضغط واملالحق�ات التي كانوا 

يتعرضون لها من قبل الدولة العباسية.
ولكن من دون أن يعطي الس�لطة الغطاء 
الرشع�ي ال�ذي يك�رّس رشعيته�ا ويربّر 
سياس�تها، كما يظه�ر ذل�ك واضحاً من 
خالل موقفه من ثورة الزنج التي اندلعت 
نتيجة ظلم الس�لطة وانغماس�ها يف حياة 
ال�رتف. وبفعل الفقر الش�ديد يف أوس�اط 
الطبق�ات املس�تضعفة، وكان�ت بزعامة 
رجل اّدعى االنتس�اب إىل أه�ل البيت، وقد 
أربك�ت ه�ذه الث�ورة الس�لطة وكلفته�ا 
الكث�ري من الجه�د للقض�اء عليها، فكان 
موقف�ه تجاه هذه الث�ورة موقف الرفض 
ولكنه اثر السكوت وعدم إدانة ترصفاتها 
لكي ال تعترب اإلدانة تأييداً ضمنياً للدولة.

وفع�اًل انش�غلت الس�لطة ع�ن مراقبت�ه 
بإخم�اد ث�ورة الزن�ج. مم�ا س�مح ل�ه 
التوجيه�ي  الرس�ايل  دوره  يم�ارس  أن 
واإلرش�ادي. فكان يش�جع أصحابه عىل 
إص�دار الكت�ب والرس�ائل باملوضوع�ات 
عليه�ا  يطلّ�ع  وكان  الحيوي�ة،  الديني�ة 

وينقحه�ا. كم�ا تص�دى لل�رد ع�ىل كتب 
املش�ككني وإبطاله�ا. وُي�روى أنه اتصل 
بالفيلس�وف الكن�دي ال�ذي رشع بكتابة 
كتاب ح�ول متناقضات الق�رآن. فأقنعه 
بخطأه. مما جع�ل الكندي يحرق الكتاب 

ويتوب.
وعمل ع�ىل إمداد وتدعيم قواعده ومواليه 
ب�كل مقوم�ات الصم�ود والوع�ي فكان 
يمّده�م بامل�ال ال�الزم لح�ل مش�اكلهم، 
النفس�ية  أخباره�م وأحواله�م  ويتتب�ع 
بالتوجيه�ات  ويزوده�م  واالجتماعي�ة، 
إىل  أّدى  مم�ا  الرضوري�ة  واإلرش�ادات 
تماس�كهم والتفافه�م ح�ول نه�ج أهل 
البيت والتماس�هم كاف�ة الطرق لالتصال 
ب�ه رغم الرقابة الصارمة التي أحاطت به 
من قبل السلطة، وُيروى أن محمد بن عيل 
الس�مري كان يحمل الرس�ائل واألس�ئلة 
واألم�وال يف ج�ّرة الس�من بصفت�ه بائعاً 
ويدخل بها عىل الحس�ن لريجع باألجوبة 
والتوجيهات وبذلك اس�تطاع الحس�ن أن 

يكرس الط�وق العبايس من حوله ويوصل 
قواع�ده  إىل  األصي�ل  اإلس�الم  أطروح�ة 
الش�عبية ويجه�ض مح�اوالت الس�لطة 

ويسقط أهدافها.
تروي كتب السرية الشيعية أن عيل الهادي 
)عليه السالم( بعث أحد خواص أصحابه 
وكان نخاس�اً ل�رشاء أمة رومي�ة معينة 
وصف له أوصافها، واس�مها نرجس بنت 
يش�وعا بن قيرص مل�ك ال�روم، وتعود يف 
نس�بها إىل ش�معون الصفا أح�د حواري 
عي�ى، فاش�رتاها النخاس وس�لمها إىل 
اله�ادي، ال�ذي س�لمها ب�دوره إىل أخت�ه 
حكيم�ة لتعلمها أحكام اإلس�الم، وهكذا 
بقيت نرجس عند حكيم�ة حتى تزوجها 
الحس�ن العس�كري، فأنجبت ل�ه محمد 
امله�دي ب�ن الحس�ن )ع�ج(، وه�و االبن 
الوحي�د ال�ذي خلفه الحس�ن العس�كري 

)عليه السالم(.
وكانت ش�هادته )عليه السالم( يف الثامن 
من ربيع األول س�نة 2٦0 للهجرة. وهناك 

م�ن ذهب إىل القول بأّنها كانت يف جمادى 
األوىل من نفس العام.

أمر اإلمام أبو محّمد العسكري )ع( والدته 
بالحج يف س�نة 2٥9 للهج�رة، وعرّفها ما 
يناله يف سنة 2٦0 للهجرة، ثّم سلّم االسم 
األعظم واملواريث والسالح إىل ولده املهدي 
)عليه السالم(، فخرجت أّم أبي محّمد إىل 
مكة ومعها اإلمام املهدي )عجل الله تعاىل 

فرجه الرشيف(.
وقبض اإلمام العسكري )ع( يوم الجمعة 
لثمان ليال خلون من شهر ربيع األول سنة 
ستني ومائتني، وله يومئذ ثمان وعرشون 
س�نة، ودفن يف داره برس من رأى يف البيت 
ال�ذي دف�ن فيه أب�وه )ع(. وقال الش�يخ 
الطربيس: وذهب كثري من أصحابنا إىل أّنه 
مىض مسموماً وكذلك أبوه وجّده وجميع 
األئمة )عليهم الس�الم( خرجوا من الدنيا 
بالشهادة، واستدلوا عىل ذلك بما روي عن 
اإلمام الصادق )عليه السالم(: »ما مّنا إالّ 

مقتول أو شهيد«.

إن املهم�ة املميزة يف إمامته عليه الس�الم 
كان�ت التمهيد لوالدة اإلم�ام املهدي عجل 
الله تعاىل فرجه الرشيف وغيبته الصغرى 
والكربى، واالرتباط الصحيح به ورضورة 
االنتقال باتباع اهل البيت )ع( من االتصال 
املب�ارش باالم�ام إىل االتصال غ�ري املبارش 
ب�ه، وتعترب هذه املرحلة م�ن أدق املراحل 
الفكري�ة منذ عهد النب�ي محمد صىل الله 
عليه وآله إىل عهد اإلمام العس�كري عليه 
الس�الم، لذل�ك كان عىل اإلم�ام أن يكثف 
أحاديث�ه وأن يق�وم عملياً كما س�يتضح 
بالتمهيد للغيبة بخط�وات قام بها اإلمام 

عليه السالم يف هذا االتجاه:
وع�ن محمد ب�ن عب�د الجبار ق�ال: قلت 
لس�يدي الحس�ن بن عيل عليه الس�الم يا 
ابن رس�ول اللّ�ه، جعلني اللّ�ه فداك أحب 
أن أعلم من اإلم�ام وحجة اللّه عىل عباده 
م�ن بعدك؟ فقال عليه الس�الم: إن اإلمام 
وحجة اللّه من بعدي ابني، س�مي رسول 
اللّه صىل الله علي�ه وآله وكنيته الذي هو 

خاتم حجج اللّه واخر خلفائه”.
قال: ممن هو يا بن رسول اللّه؟ قال عليه 

السالم:
من ابنة قيرص ملك الروم، أال إنه س�يولد 
ويغيب عن الناس غيبة طويلة ثم يظهر«.
وعن يعقوب بن منقوش قال: دخلت عىل 
أبي محمد الحس�ن بن عيل عليه الس�الم 
وهو جالس عىل دكان يف الدار وعن يمينه 
بي�ت عليه س�رت مس�بل، فقلت س�يدي، 
م�ن صاح�ب ه�ذا األم�ر؟ فق�ال: ارف�ع 
الس�رت، فرفعته فخرج إلينا غالم خمايس 
ل�ه ع�رش أو ثم�ان أو نحو ذل�ك، واضح 
الجبني، أبيض الوجه، دري املقلتني، شثن 
الكفني، معطوف الركبتني، يف خده األيمن 
خال، ويف رأس�ه ذؤاب�ة، فجلس عىل فخذ 
أب�ي محمد عليه الس�الم ثم ق�ال يل: هذا 
صاحبك�م، ثم وثب فقال له: يا بني ادخل 
إىل الوقت املعل�وم، فدخل البيت وأنا أنظر 
إلي�ه، ثم ق�ال يل: يا يعق�وب، انظر من يف 

البيت؟ فدخلت فما رأيت أحداً«.

،،
اإلمام العسكري )عليه السالم(، هو أبو محمد الحسن 

بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن 

عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 

مالك بن قريش بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

ولد في المدينة المنورة يوم ٨ ربيع الثاني ٢٣٢ هـ، 
وقيل 10 ربيع الثاني وهو األغلب لدى

 جمهور العلماء.
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الضغوط تجبر الداخلية على إعادة إصدار البطاقة الموحدة 
املراقب العراقي/ متابعة...

 بع�د العديد م�ن الضغ�وط اإلعالمية أعلنت 
بإع�ادة  املب�ارشة  ع�ن  الداخلي�ة  وزارة 
إص�دار البطاق�ة الوطنية املوح�دة يف بغداد 
واملحافظ�ات اعتب�اراً م�ن يوم ام�س االول 

الثالثاء .
وذك�ر بيان ال�وزارة انه ننوه بإع�ادة العمل 

بإص�دار البطاقة الوطنية املوح�دة يف بغداد 
واملحافظ�ات اعتب�اراً م�ن يوم ام�س االول  
الثالث�اء املواف�ق ١٢/١٠/٢٠٢١ ، ويك�ون 
ع�ى  االلكرتون�ي  الحج�ز  بنظ�ام  العم�ل 
http://reg.nid-moi.gov.iq/ الراب�ط 

.« registersubmit
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت يوم السبت 

قبل امل�ايض، ان منظوم�ة البطاقة الوطنية 
س�تتوقف عن العم�ل ملدة أس�بوع يف عموم 

البالد.
وقالت الوزارة يف بيان ورد لوكالة شفق نيوز، 
انه س�يتم إيقاف منظومة البطاقة الوطنية 
اعتب�اراً من يوم غد األحد ولغاية العارش من 
الش�هر الجاري يف بغ�داد واملحافظات وذلك 

لغرض اجراء الصيانة السنوية لها.
واش�ارت اىل ان تس�ليم البطاق�ات الوطنية 
املطبوع�ة سيس�تمر خ�الل ف�رتة التوقف، 
للمواطن�ن الذين روج�وا معامالتهم للفرتة 
األول م�ن حزيران اىل االول من اب   املاضية، 
لتوزي�ع اك�ر ع�دد ممك�ن م�ن البطاقات 

املنجزة للمواطنن.

عين المراقب

املراقب العراقي/ متابعة...
الب�د من الق�ول إن عملي�ة  » إصدار 
التقاري�ر الطبي�ة » من قب�ل االطباء   
م�ن خ�الل الرش�وة بات�ت  ظاه�رة 
مزده�رة يف زمن كورون�ا لكن يجب 
ان تع�رف إن  دفعك امل�ال إىل الطبيب 
ليكتب لك ش�هادة عى خالف الواقع 
في�ه مح�ذورات، األول: أن�ه تس�بب 
يف إث�م ومنك�ر وه�و قي�ام الطبيب 
بالكذب يف تقريره، وهذا يدخل دخوالً 
ىىَ  اوىَُنواْ عىَ أولي�اً يف قول�ه تع�اىل: }وىَتىَعىَ
ىىَ اإلِْثِم  اوىَُن�واْ عىَ ى وىَالىَ تىَعىَ الْرِّ وىَالتَّْق�وىَ
�ِديُد  وىَالُْع�ْدوىَاِن وىَاتَُّق�واْ اللّهىَ إِنَّ اللّهىَ شىَ
دفع  ]املائدة:٢[.والثان�ي:  �اِب{  الِْعقىَ
م�ال مقاب�ل إحق�اق باط�ل وتزوير 
حقائ�ق، وه�ذه رش�وة محرمة، ويف 
الحدي�ث الرشي�ف عن النب�ي محمد 
ص�ل الله عليه واله وس�لم : لعن الله 

الرايش واملرتيش.
لكن قد تدفع الظروف الس�يئة عددا 
من املواطن�ن إىل رشاء تقارير طبية 
ه�م بحاجة حقيقية وماس�ة إىل تلك 
التقاري�ر يف ظ�ل صعوبة الس�فر يف 
زمن كورونا . وتم�ر تجارة التقارير 
الطبي�ة م�ن بن ع�دة دوائ�ر: األوىل 
يف وزارة الصح�ة والثاني�ة يف وزارة 
وأخ�راً   ، االجتماعي�ة  الش�ؤون 
مؤسسات رعاية الجرحى، إىل جانب 
عدد من األطباء الذين يبتزون املرىض 
حتى يدفع�وا األموال لق�اء التقارير 

الطبية، برغم وجود رقابة من وزارة 
الصحة عى غالبيتهم.

رائ�د صبي�ح )37 عام�اً( يق�ول إنه 
ضحي�ة عملي�ة ابت�زاز م�ن طبي�ب 
نفيس، وهو أب لثالثة أطفال، ويعمل 
خياطاً كل ما س�محت له الظروف يف 
مصن�ع للخياط�ة. كان يعاني حالة 
نفس�ية تتس�بب يف تش�نجه فج�أة، 
لذلك ال ب�د له من الحصول عى مبلغ 
من الشؤون االجتماعية بعد تقديمه 
تقري�راً طبياً ع�ن حالت�ه، ولكنه لم 
يعل�م أن الطبي�ب س�يبتزه للحصول 

عى مبلغ.
عرض الطبي�ب عى رائ�د دفع مبلغ 
كب�ر كي يكت�ب ل�ه التقرير برسعة 
تعقي�دات  وج�ود  ادع�ى  بعدم�ا 
وكذل�ك  التقري�ر،  كتاب�ة  تؤخ�ر 
وع�ده بمناقش�ة التقرير م�ع إدارة 
املستش�فى. لم يكن رائد يملك املبلغ 
لصعوب�ة وضعه، وإضاف�ة إىل حالة 
رائد ثمة خم�س حاالت واجهت معد 
التحقيق وتعرضت لالبتزاز من ثالثة 
أطباء داخل مستش�فيات حكومية، 
وطبيب�ن يف عيادات حكومية أخرى، 
حاالته�م  تش�خيص  برغ�م  وذل�ك 

واستحقاقهم التقارير.
يف املقابل فإن هيئة النزاهة االتحاديَّة 
تمكنه�ا  األربع�اء،  أم�س  أعلن�ت 
م�ن ض�ب�ط أح�د املُتَّهمن ُمتلّبس�اً 
 ، بال�رش�وة؛ لقاء إصدار تقريٍر طبيٍّ

وذل�ك بع�د تلقيها ش�كوى م�ن أحد 
املواطنن.

وأفادت دائ�رة التحقيقات يف الهيئة، 
ويف مع�رض حديثه�ا ع�ن تفاصي�ل 
رة  ت بناًء عى ُمذكَّ �ذىَ العمليَّة التي ُنفِّ
ضب�ٍط قضائيَّ�ٍة، بحس�ب بي�ان لها 
العراق�ي( نس�خة  )املراق�ب  تلق�ت 
من�ه ب�«تلقيها معلوم�اٍت عن طلب 
أح�د املُتَّهم�ن مبلغ�ًا مالي�اً مقابل 
إصدار تقريٍر طبيٍّ ألحد العس�كرّين 
)املش�تكي(؛ م�ن أج�ل إحالت�ه عى 
ِريق  التقاع�د«، ُمنوِّه�ًة ب�«تألي�ف فىَ
ضب�ٍط من مديريَّة تحقي�ق الهيئة يف 
بغداد، الذي ق�ام بدوره بنصب كمٍن 
)للمش�كو من�ه(، واالنتق�ال إىل أحد 
گراج�ات العاصمة بغ�داد، حيث تمَّ 

ضبط املُتَّهم بالجرم املشهود«.
ن  وتابع�ت الدائ�رة، أنَّ »الفريق تمكَّ
أيضاً من ضبط ُمقدَّم مبلغ الرش�وة 
البال�غ )3.٠٠٠( آالف دوالر، فض�اًل 
عن ضبطه تقريري�ن طبين مزعوٍم 
صدورهم�ا ع�ن مستش�فى املثن�ى 
األم�ور  ملديريَّ�ة  التاب�ع  العس�كري 
العس�كريَّ�ة، أحدهما يحمل  الطبيَّة 

اسم املشتكي«.
واش�ارت إىل، »تنظي�م محرض ضبٍط 
أصويلٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة املُتَّهم 
واملُ�رزات امل�ضبوطة، عى الس�ّي�د 
؛ الذي قرَّر  قايض التحق�ي�ق املُختصِّ

ة التحقيق«. توقيف املُتَّهم عى ذمَّ

على الرغم من محاوالت السيطرة عليها
»إصدار التقارير الطبية بالرشوة » ظاهرة مزدهرة  في زمن كورونا

املراقب العراقي/ متابعة...
تع�ودت الحكوم�ة خ�الل امل�دة املاضي�ة ان ترض�خ للضغوط وال س�يما 
التظاهرات حيث أعلن مجلس الخدمة االتحادي، أمس األربعاء، استكمال 
معام�الت املعينن خالل عامي ٢٠١8 و ٢٠١9 ضمن دوائر املاء واملجاري، 

بينما يتابع ملف تعيينات االقليات بحسب الدرجات التعويضية.
وق�ال مدير دائرة التنس�يق واملتابع�ة يف املجلس ارام صب�اح عثمان، ، إن 
»اللجان املختصة يف املجلس تتابع تدقيق االوامر االدارية الخاصة باملعينن 
خ�الل عام�ي ٢٠١8 و ٢٠١9 الخاصة بدوائر املجاري واملاء واملؤسس�ات 
الخدمية التابعة لوزارة االعمار واالسكان والبلديات واملحافظات، من اجل 

اصدار اوامر املبارشة الخاصة بالوظائف املخصصة لهم«.  
وكان مجل�س الخدم�ة ق�د خاط�ب الجهات املعني�ة مؤخرا وه�ي أمانة 
بغداد ودوائر املاء واملجاري ودوائر البلدية باملحافظات إلرس�ال الدرجات 
الوظيفية كونها قديمة واوق�ف تعيينها يف املادة ١١ ثانيا بقانون املوازنة 
لس�نة ٢٠١9، مع ارس�ال اللجان املش�كلة يف وقتها مع املقابلة التي تمت 
ودرجات املفاضلة واالس�ماء التي تم قبولها، وإذا كانت هناك اعرتاضات 

اضافة اىل مصادقة الوزير، لغرض تدقيقها واصدار قرارات تعين بها.  
واش�ار عثم�ان اىل ان »املجل�س يعمل ع�ى متابعة آلية تعيين�ات الفئات 
الخمس من االقليات يف املؤسسات الحكومية، بحسب املادة )١٢ / د( من 
قانون مجلس الخدمة الخاص بالتعيينات، حيث س�يتم تعين املشمولن 
م�ن هذه الفئات بدال من املحالن ع�ى التقاعد من االقلية ذاتها من الكرد 
الفيلي�ن واملس�يحين والصابئة املندائي�ن والش�بك وااليزيدين، ويكون 

تعيينهم بالدرجات التعويضية نفسها«.

املراقب العراقي/ متابعة...
يف تط�ور جدي�د أصبح�ت الحكومة تته�رب من مس�ؤوليتها عن 
تردي الطاقة الكهربائية  وبدأت تتحدث عن انها س�تضع مرشوع 
الطاق�ة الشمس�ية املتج�ددة بديال ع�ن الكهرباء وفق م�ا اعلنته 
وزارة النفط التي كش�فت ان هذا املرشوع هو من أبرز مش�اريع 

رشكة توتال الفرنسية يف العراق.
املتح�دث باس�م ال�وزارة، عاص�م جهاد ق�ال يف ترصي�ح تابعته 
)املراقب العراقي( : إن »أحد املشاريع املهمة التي ستنفذها رشكة 
توت�ال وهي من الرشكات الكبرة ولديها مش�اريع مماثلة يف دول 
العال�م، االس�تثمار بحدود ١٠٠٠ ميغاواط من الطاقة الشمس�ية 
يف جن�وب الع�راق«، مبين�اً أن »هن�اك توقيعاً بمس�اعدة وزارتي 
النف�ط والكهرب�اء للتوص�ل اىل م�رشوع اس�تثماري ضخ�م مع 
إحدى ال�رشكات العاملية املتخصصة باس�تثمار الطاقة املتجددة، 
والذي مبدئياً س�يكون بحدود ٢٠٠٠ ميغاواط وصوال ضمن خطة 
وزارة النفط اىل اس�تثمار ١٠ آالف ميغ�اواط«. وأضاف، أن »هذه 
املش�اريع كبرة وبحاجة اىل بعض الوقت لوضع األمور يف نصابها 
الصحي�ح«، مؤك�دا أن »هناك جدي�ة من قبل الحكوم�ة ووزارتي 
النفط والكهرباء بالعمل الجاد«. والغريب يف املوضوع ان من اعلن 
ه�ذا املرشوع هي وزارة النفط ولي�س وزارة الكهرباء ربما لكون 
الرشكة املذكورة ل�م ترد الدخول اىل هذا املرشوع عن طريق وزارة 
الكهرباء التي عجزت عن توفر الطاقة طوال االعوام املاضية عى 
الرغ�م من االموال الضخمة التي رصفت عى املنظومة الكهربائية 
والتي سجلت رقماقياس�يا عامليا التستطيع أي دولة من الوصول 

اليه مهما بلغت درجة الفساد فيها . 

بعد التظاهرات ..
استكمال معامالت المعينين 

في دوائر الماء

الحكومة تتهرب 
من مسؤوليتها 

في توفير الكهرباء
املراقب العراقي/ متابعة...

يف كل ي�وم تطالعن�ا االخب�ار ع�ن امل�واد 
الغذائي�ة املنتهي�ة الصالحية الت�ي يطلق 
عليها البعض اس�م »أطعمة االكس�باير« 
والتي وج�دت طريقها إيل معدة املواطنن، 
ب�دالً م�ن إلقائه�ا يف النفاي�ات، فبع�ض 
املن�زل،  يف  ضمائره�م  يرتك�ون  التج�ار 
ويذهبون إيل محالتهم أو فراشتهم ليبيعوا 
ه�ذه املنتجات للجمهور بدم بارد عيل أنها 
س�ليمة، خاصة أن اغلبية من يش�رتونها 
»اليج�دون الق�راءة أو الكتاب�ة« فيس�هل 
خدعه�م واغرائهم  لثمنه�ا الزهيد للغاية 

مقارنة بغرها.
وتس�تمد مافيا االغذية املنتهية الصالحية 
قوتها من  غياب الدور الرقابي والترشيعي 
للدولة والفس�اد اإلداري واملايل املسترشي 
يف الب�الد، وقدر عدد األش�خاص املصابون 
بأمراض ناجم�ة من هذه املنتجات بحوايل 
6٠٠ مليون شخص يف العالم ثلثهم تقريبا 
م�ن األطفال الصغار بحس�ب م�ا جاء يف 

تقرير ملنظمة الصحة العاملية.
فعند دخولك ألي لس�وق س�رتاه مزدحما 
رشاء  ع�يل  يتس�ارع  فالجمي�ع  للغاي�ة 
املنتج�ات لرخ�ص ثمنها وه�م اليعرفون 

انها منتهية الصالحي�ة وبعضها  والباعة 
يفرتشون كل األماكن لعرض سلعهم لكي 
التفوته�م فرص�ة جن�ي مكاس�ب طائلة 
خاص�ة أنه�م يقوم�ون ب�رشاء املنتجات 

بسعر زهيد ويبعونها باضعاف ثمنها.
يف مقابل ذلك تقوم القوات االمنية بحمالت 
عى االس�واق الت�ي يتواجد فيه�ا مثل تلك 
البضاع�ة وم�ن ه�ذه الحم�الت ماأعلنته 

خلي�ة اإلعالم األمن�ي، أم�س األربعاء عن 
ضب�ط 4٠ أل�ف قطعة م�ن م�واد غذائية 

منتهية الصالحية يف بغداد.
وذك�رت الخلي�ة، يف بي�ان أطلع�ت علي�ه 
)املراقب العراقي(  نس�خة منه، أنه »بناًءً 
عى معلومات مديرية األمن االقتصادي يف 
جه�از األمن الوطني، فق�د رشعت مفرزة  
املديرية باالش�رتاك مع مديرية أمن الصدر 
وشعبة الرقابة الصحية يف قاطع الرصافة 
بحملة صحية مش�رتكة يف منطقة جميلة  

ملتابعة االسعار ورصدر املخالفات«.
واضاف�ت، أن�ه »ت�م خاللها ضب�ط مواد 
غذائي�ة منتهي�ة الصالحية تق�در بنحو ) 
4٠٠٠٠ ( الف قطعة متنوعة وفق محرض 

ضبط أصويل«.
وأش�ارت الخلية، إىل »تمك�ن املفارز ذاتها 
من اتالف مواد غذائي�ة منتهية الصالحية 
ت�م ضبطها يف وقت س�ابق تق�در بنحو ) 
١٠٠٠ ( قطعة متنوعة وفق محرض اتالف 

أصويل.
لكن من املعروف ان الحمالت ليست دائمة 
و يف املوانئ يمكن تمرير مثل هذه البضائع 
وه�و مايدفعنا اىل التس�اؤل بس�ؤال مهم  

هو من يوقف تدفقها إىل األسواق ؟ 

المواد الغذائية المنتهية الصالحية.. من يوقف تدفقها إلى األسواق ؟

املراقب العراقي/  متابعة...
تعاني الكثر من املواقع يف شوارع محافظة 
بغداد م�ن ظاهرة طفح املجاري يف خطوط 
ال�رصف الصح�ي، الت�ي تس�بب الروائ�ح 
الكريهة وتمثل قلقاً كبراً لس�كان املنطقة 
املحيط�ة بها وللن�اس الذين يس�لكون تلك 
الش�وارع ويف ه�ذه الصورة نش�اهد طفح 
العم�ارات   5 زق�اق   3٠5 محل�ة  مج�اري 

السكنية املنطقة الصناعية يف  الوزيرية.
م�ن املع�روف مي�اه املج�ارى ه�ي اح�دى 
األخط�ار الكب�رة الت�ى يمك�ن أن تس�بب 
أرضار كب�رة ج�داً ع�ى س�المة وصح�ة 
الن�اس، حي�ث أن مي�اه املجارى ه�ى املياه 
التى تخرج من مواس�ر الرصف الصحى أو 
البي�ارات أو غرف التفتي�ش وتكون محملة 
بالبكتريا  الغني�ة  بالق�اذورات واالوس�اخ 
املس�ببة  الخط�رة  الض�ارة والفروس�ات 

للعديد من األمراض.

من األس�باب التي ت�ؤدي إىل طفح املجاري 
هي سوء تنفيذ الرشكة املنفذة لخط انحدار 
ال�رصف الصحي واس�تخدام مواس�ر دات 
الفتح�ات الصغ�رة، وع�دم وج�ود أعماق 
يف  والتحك�م  الصح�ي  ال�رصف  مج�اري 
مي�ول مجرى خطوط ال�رصف ما يؤدى إىل 
انس�دادها وطفح املياه يف الشوارع وإزعاج 
الناس امل�ارة ومح�ارصة األه�ايل بالروائح 
الكريه�ة الت�ي تجل�ب األم�راض إىل داخ�ل 

منازلهم.
الكث�ر م�ن املناطق الس�كنية لألس�ف تم 
تنفي�ذ مش�اريع ال�رصف الصح�ي فيه�ا 
بمواصف�ات فني�ة وهندس�ية س�يئة، وأن 
مشكلة فيضانات خطوط الرصف الصحي 
تتواص�ل صيفاً وش�تاًءا يف بالدن�ا، فالكثر 
من الش�وارع تغرق بمي�اه املجاري يف فصل 
الصيف وتزيد املعاناة يف موسم الشتاء حيث 
تختلط مياه األمطار بمياه الرصف الصحي 

وتتفاق�م املش�كلة، وربما تتس�بب بدخول 
املياه اىل داخل املنازل فال يستطيع ساكنيها 
الخروج أو الدخ�ول منها من دون الخوض 

فيها.
ختام�اً أن�ه بالرغ�م م�ن الش�كاوي الت�ي 
يقدمها بع�ض املواطنن لبلدي�ة االعظمية 

إال أن مش�كلة طف�ح املجاري يف 
الش�وارع وب�ن األحياء ال 

زال�ت قائمة ب�ال حل! 
البلدي�ات  وع�ى 

العم�ل  رضورة 
حل  إيج�اد  عى 
له�ا،  ج�ذري 
مصدر  كونه�ا 
خط�ر للتل�وث 
الكث�ر  وجل�ب 

األم�راض  م�ن 
املعدي�ة التي تهدد 

طفح مجاري محلة 305 في الوزيرية
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التغذي�ة  يف  اخصائي�ون  كش�ف 
عن�ارص  هن�اك  إن  العالجي�ة، 
غذائي�ة مهمة يحتاجه�ا الطفل 
عقب عودته من املدرسة، أبرزها 
والفاكهة،  والخرضوات  الربوتني 
تقوي�ة  يف  يس�اعد  فالربوت�ني 
جسده وعضالته ويمده بالطاقة 
ويساعده يف الرتكيز والخرضوات 
بالفيتامين�ات  تم�ده  والفاكه�ة 
واملعادن املهم�ة لتقوية مناعته، 
هذا بجانب القليل من النشويات 
الصحية  والس�كريات  والده�ون 
التي تنش�ط ذهنه وتساعده عىل 
الس�تكمال  والحيوي�ة  النش�اط 
يوم�ه ىف املدرس�ة حي�ث املذاكرة 

وعمل الواجبات.
وأض�اف، أن وجبة الغ�داء يجب 
مكون�ة  متكامل�ة  تك�ون  أن 
م�ن األرز أو املكرون�ة أو الخب�ز 
األس�مر مع اللحوم أو الدجاج أو 
األسماك مع الخرضوات املطهية 
وطب�ق الس�لطة والبع�د تمام�ا 
ع�ن الوجبات الرسيع�ة يف وجبة 
الغداء عقب املدرسة ألنها تفتقر 

للعنارص التي يحتاجها الطفل.
وتاب�ع، أن�ه ع�ىل األمه�ات أيضا 
املك�رسات  بتقدي�م  اإلهتم�ام 
والعصائ�ر الطبيعي�ة بقلي�ل من 
السكر، بني الوجبات فهي تنشط 
امل�خ والذه�ن وتس�اعد الطال�ب 
ع�ىل الرتكيز يف املذاك�رة وتخزين 
املعلوم�ات وتنش�يط امل�خ، مما 

يساعده عىل التفوق يف دراسته.
وأوض�ح الدكت�ور أحمد الس�يد، 

أن وجبة العش�اء ال تق�ل أهمية 
اإلفط�ار  وجبت�ي  ع�ن  أهمي�ة 
النم�و  أس�اس  فه�ي  والغ�داء، 
الصحي للطف�ل وتقوية مناعته، 
لذا يجب تحضريها بعناية، حيث 
الجب�ن  أن تحت�وى ع�ىل  يج�ب 
القري�ش والبي�ض أو الف�ول مع 
كوب اللبن املحىل بالعسل وكذلك 

ك�وب الزب�ادي، ويت�م تقديمه�ا 
للطف�ل قب�ل النوم بس�اعتني أو 
حس�ب الرغبة امله�م أن يتناولها 
الطف�ل، حفاظ�ا ع�ىل مناعت�ه 

ونموه.
وقال أخصائي التغذية، إن الالنش 
بوكس ال يغني عن وجبة اإلفطار، 
حيث يجب أن يحصل الطفل عىل 

وجبة اإلفط�ار يف الصباح الباكر 
قبل ذهاب�ه إىل املدرس�ة، وتكون 
خفيفة فيكفي ساندويتش جبن 
وك�وب لبن حليب أو حبوب الذرة 
بدون س�كر مع اللبن، كما يجب 
أن يحت�وي الالن�ش بوك�س عىل 
العن�ارص املهم�ة والصحية التي 
النش�اط والرتكيز  تمنح الطف�ل 

الخمول  ولي�����س 
والنعاس، وذلك يعنى 
تماًم�ا  ممن�وع  أن�ه 
املقليات والس�كريات 

يف الالن�ش بوكس،ألنه�ا 
س�بب رئي�ي يف خم�ول 
الطف�ل وع����������دم 

تركيزه.

توصل�ت دراس�ة بقيادة جامعة مون�اش إىل أن الحصول ع�ىل ما يكفي من 
ضوء الش�مس الطبيعي كل يوم يمكن أن يؤثر عىل مزاج الشخص ونوعية 
نومه.وأجريت الدراس�ة من قبل فريق بحث�ي دويل بقيادة طالب الدكتوراه 
بمعه�د جامع�ة موناش ترين�ر للدماغ والصح�ة العقلية، أنج�وس برينز، 
والربوفيس�ور املس�اعد ش�ون كاين.ووجدت الدراس�ة املقطعية والطولية 
ألكث�ر م�ن 400 أل�ف مش�ارك يف برنامج البن�ك الحيوي يف اململك�ة املتحدة 
)Biobank( أن قل�ة التعرض لضوء النهار كان عامل خطر ألعراض االكتئاب 
وسوء الحالة املزاجية واألرقوقال برينز إن معظم األبحاث املتعلقة بالضوء 
والصح�ة تركز عىل تجنب الضوء اللييل، ألنه يعطل س�اعات أجس�امنا 
البيولوجية، لكن هذه الدراسة تسلط الضوء عىل أهمية الحصول عىل ما 
يكفي من ضوء النهار لضمان عمل أجس�امنا عىل النحو األمثل.وأوضح 
برينز: »يف هذه الدراس�ة، الحظنا أن زي�ادة الوقت الذي يقضيه املرء 
يف اإلض�اءة الخارجي�ة أثن�اء النه�ار كان مرتبط�ا بأع�راض 
اكتئ�اب أقل، واحتم�االت أقل الس�تخدام األدوية املضادة 
لالكتئ�اب، ونوم أفض�ل، وأعراض أق�ل لألرق«.وتابع: 
»يمك�ن تفس�ري ه�ذه النتائ�ج من خ�الل تأثريات 
الض�وء عىل النظام اليوم�ي والتأثريات املبارشة 
للضوء عىل مراكز الحالة املزاجية يف الدماغ«.
وكشف الربوفيسور املساعد كاين أن إجراء 
تعدي�الت طفيف�ة ع�ىل الروت�ني اليومي 
للش�خص يمكن أن يس�اعد يف تحسني 
الحال�ة املزاجي�ة والنوم ومس�تويات 
الطاقة.وقال: »يقيض الناس اآلن 
معظم س�اعات االستيقاظ يف 
ظ�روف إض�اءة اصطناعية 
وس�يطة، بس�بب انخفاض 
الش�مس  ألش�عة  التع�رض 
والتع�رض الس�اطع نس�بيا 
ه�ذه  ويف  اللي�ل.  يف  للض�وء 
أن قض�اء  الدراس�ة، الحظن�ا 
وقت أطول يف اإلضاءة الخارجية 
أفض�ل  بنتائ�ج  مرتبط�ا  كان 
النوم،  للم�زاج، وتحس�ني ج�ودة 

وسهولة االستيقاظ«.

وجدت دراس�ة أن االس�تحمام عن طري�ق التناوب 
ب�ني املاء البارد والس�اخن ق�د يوف�ر فوائد صحية 
الش�باب  أن  إىل  النتائ�ج  للجسم.وتش�ري  هام�ة 
الذين يش�اركون بانتظام يف الس�باحة الش�توية 
االسكندنافية، التي تجمع بني الغطس القصري 
يف املاء البارد وجلس�ات الس�اونا الساخنة، 
يمك�ن ألجس�امهم التكيف م�ع درجات 

الحرارة القصوى.
التي  الدنماركية،  الدراسة  وتوضح 
ُن�رت يف 11 أكتوب�ر يف مجل�ة 
 ،Cell Reports Medicine

أن الس�باحة أو الغطس بشكل روتيني يف املاء البارد 
مع جلس�ات الساونا الس�اخنة قد يؤثر عىل كيفية 
حرق الدهون البنية، واملعروفة أيضا باسم األنسجة 

الدهنية البنية )BAT(، للطاقة وتنتج الحرارة.
وُتعرف الدهون البنية، أو األنس�جة الدهنية البنية، 
بأنه�ا ن�وع خاص م�ن دهون الجس�م الت�ي تعمل 
)تنش�ط( عندما تربد. وتنتج الدهون البنية الحرارة 
لتس�اعد يف الحف�اظ عىل درج�ة حرارة الجس�م يف 

الظروف الجوية الباردة.
ش�يل  كامي�ال  الدراس�ة  مؤلف�ي  كب�رية  وتق�ول 
الش�توية  »الس�باحة  كوبنهاغ�ن:  جامع�ة  م�ن 

االس�كندنافية املنتظم�ة الت�ي تجمع ب�ني الغطس 
البارد والس�اونا الس�اخنة ق�د تكون اس�رتاتيجية 
فري�دة لزي�ادة اس�تهالك الطاق�ة، ما قد ي�ؤدي إىل 
فقدان ال�وزن إذا أمكن تجنب الزيادة التعويضية يف 

تناول الطعام«.
وفحص�ت ش�يل وزمالؤها م�ا إذا كانت املمارس�ة 
االسكندنافية للسباحة الشتوية مرتبطة بالتغريات 
يف درج�ة حرارة الجس�م، م�ا ي�ؤدي إىل التأقلم مع 
التحدي�ات الب�اردة والس�اخنة. كم�ا بحث�وا ع�ن 
االختالفات يف األنسجة الدهنية البنية، نظرا لدورها 
يف إنتاج الحرارة استجابة للتعرض للبيئات الباردة.

داء الكلم.. مرض نادر قد يستغرق اكتشافه سنوات
هاج�م م�رض بكت�ريي ن�ادر يس�توطن املناطق 
الَكلْ�م« س�يدة  االس�توائية ويع�رف باس�م »داء 
أمريكي�ة داخ�ل منزله�ا، يف واقعة غريب�ة أعادته 

لألضواء.
ورغم أن هذا املرض النادر، الذي يعرف أيضا باسم 
»داء الَكلَ�ف«، ع�ادة م�ا يصيب قاطن�ي املناطق 
االس�توائية أو م�ن س�افروا إليه�ا، فإن�ه تس�لل 
إىل جس�د الس�يدة الت�ي تعي�ش يف والي�ة ماريالند 

األمريكية من حوض سمك داخل منزلها.
مجل�ة Emerging Infectious Diseases س�لطت 

الض�وء عىل حالة هذه امل�رأة باعتبارها واقعة غري 
عادية، ألن الس�يدة لم تس�افر أبًدا خارج الواليات 
غ�ري  الَكلْ�م«  ب��«داء  اإلصاب�ة  املتحدة.وح�االت 
املتعلق�ة بالس�فر للمناط�ق االس�توائية أصبحت 
أكثر ش�يوًعا، إذ أعلن مسؤولو الصحة يف الواليات 
املتحدة خالل آب أنهم يحققون يف 4 حاالت رصدت 

يف عام 2021 ولم تكن مرتبطة بالس�فر.
 Burkholderiaبكتريي�ا الَكلَ�ف ع�ن  داء  وينت�ج 
pseudomallei، الت�ي تنم�و يف املناخ�ات املدارية 
وه�ي أكثر ش�يوًعا يف جنوب رشق آس�يا وش�مال 

أسرتاليا.وهذا املرض يعرف أيًضا باسم »ويتمور«، 
وهو مع�ٍد ويمكن أن يصيب الب�ر أو الحيوانات 

من خالل االتصال املبارش باملصدر امللوث.
وُيعتق�د أن اإلصاب�ة بالع�دوى تح�دث عن طريق 
استنش�اق الغب�ار أو قطرات املاء امللوث�ة، وابتالع 
املي�اه امللوثة، وابت�الع طعام مل�وث بالرتبة أو أي 
مالمس�ة أخرى للرتب�ة امللوثة، خاص�ة من خالل 
خدش الجلد.إىل جانب البر، فإن العديد من أنواع 
الحيوانات معرض�ة لإلصابة به�ذه البكترييا، بما 
يف ذلك: املاش�ية وأنث�ي الخنزير والخي�ل والقطط 

والكالب.
وداء الكلم مرض خطري، ويبلغ معدل الوفيات بهذا 
النوع م�ن البكترييا ب�ني 10% و50%، وفًقا لورقة 
 The Lancet Infectious بحثية ُن�رت يف مجل�ة

Diseases عام 2019.
وذكر مركز الس�يطرة عىل األم�راض األمريكي أن 
من بني حاالت داء الَكلْم رصدت يف الواليات املتحدة 

خالل عام 2021 تويف اثنان.
تم اإلبالغ عن أكرب عدد من حاالت داء الَكلَف يف دول 

تايالند، ماليزيا، سنغافورة، وشمال أسرتاليا.

مادة كيميائية منتشرة تتسبب 
بوفاة مئات اآلالف سنويا

دراسة تحذر من األسبرين.. 
يسبب نزيفا داخليا

جامع�ة  م�ن  دراس�ة  ح�ذرت 
نيويورك، من أن التعرض اليومي 
بأنها  مل�ادة كيميائي�ة وصفته�ا 
تس�تخدم يف كل يشء تقريبا، من 
العبوات البالس�تيكية إىل املكياج، 
قد يكون الس�بب وراء حوايل 100 
ألف حالة وفاة بني كبار السن من 

األمريكيني سنويا.
وتق�ول الدراس�ة، إن امل�ادة هي 
وتؤث�ر   ،)Phthalate( الفث�االت 
ع�ىل الهرمونات والغ�دد الصماء، 
وهي موج�ودة يف مئات املنتجات 
مثل األلعاب واملالبس والشامبو«، 
بحس�ب ما نره موقع »ساينس 

ألرت«.
وقالت الدراسة إن السموم يمكن 
أن تدخل الجس�م م�ن خالل مثل 
هذه املادة، وهي ترتبط بالس�منة 

والسكري وأمراض القلب.
وأظهرت الدراس�ة، الت�ي أجرتها 
كلية جروس�مان للطب يف جامعة 

نيويورك، وش�ملت ح�واىل 5000 
بال�غ ت�رتاوح أعماره�م بني 55 
و64 عام�ا، أن أولئك الذين لديهم 
تركي�زات أع�ىل م�ن الفث�االت يف 
البول كان�وا أكثر عرض�ة للوفاة 

بأمراض القلب.

أدلة جديدة تشري اىل أن األسربين يزيد 
من خطر اإلصابة بنزيف داخيل.

وتوصل�ت دراس�ة حديثة قام�ت بها 
لجنة خرباء أمريكية اىل أن األش�خاص 
الذي�ن تبلغ أعماره�م 60 عاما فأكثر 
ممن يواجهون خطر اإلصابة بأمراض 
القل�ب ، عليه�م تجنب تن�اول جرعة 
يومية منخفضة من األسربين للوقاية 
من النوب�ة القلبي�ة األوىل ألن مخاطر 
التعرض لنزي�ف داخيل تفوق فوائدها 
بكثري.وفريق الدراس�ة املكون من 16 
خبريا مستقال يف الوقاية من األمراض 
وال�ذي عينته وزارة الصحة األمريكية، 

يعتزم تحديث توصياته لعام 2016.
يف ظ�ل وج�ود أدل�ة جدي�دة ع�ىل ان 
خطر اإلصابة بنزي�ف داخي، قد يهدد 
الحياة بس�بب أن اس�تخدام األسربين 
يزي�د م�ع تق�دم العم�ر، وال تش�مل 

التوصي�ة الجدي�دة األش�خاص الذين 
س�بق أن أصيبوا بنوبة قلبية أو جلطة 
ويتناولون األسربين يوميا ملنع حدوث 
بالقلب  مضاعف�ات الحق�ة متعلق�ة 

واألوعية الدموية.
وإذا أُق�رت التوصي�ة، فس�تحل محل 
أخ�رى س�ابقة للجن�ة نفس�ها، التي 
قال�ت يف ع�ام 2016 إن جرعة يومية 
منخفضة من األس�ربين ربما تس�اعد 
رسط�ان  م�ن  الحماي�ة  ع�ىل  أيض�ا 
القول�ون واملس�تقيم لدى األش�خاص 
اإلصاب�ة  ملن�ع  يتناولونه�ا  الذي�ن 

بالنوبات القلبية والجلطات.
ويعد األسربين، املس�تخدم منذ عقود 
لتخفيف األل�م والحمى واملت�اح بيعه 
يس�ريا  خي�ارا  طبي�ة،  وصف�ة  دون 
ورخيصا ملساعدة من يواجهون خطر 

التعرض ملشكالت قلبية خطرية.

كوريا الجنوبية تطرح خطة للتعايش مع كورونا أسباب تشقق الكعبين.. إليك الحل
قال�ت الرابط�ة األملانية ألطب�اء األمراض 
الجلدية إن تشقق الكعبني يعد من املتاعب 

الصحية املزعجة للمرأة بصفة خاصة.
ويجع�ل التش�قق األق�دام تب�دو بمظهر 
يسء، فضال عن اآلالم، التي يس�ببها أثناء 

امليش.
وأوضح�ت الرابط�ة أن تش�قق الكعب�ني 
يح�دث بس�بب الجفاف الش�ديد للجلد يف 
ه�ذه املنطق�ة، وال�ذي يق�رتن يف البداية 
بالش�عور بالش�د والحساس�ية للضغ�ط 
يف منطق�ة الكع�ب، ثم املعان�اة من حكة 

وتصبغات لونية.
وبعد ذلك تظهر الشقوق، التي قد تتسبب 
يف ح�دوث نزي�ف م�ع املعان�اة م�ن آالم 
مربح�ة. وتعد هذه الش�قوق بيئة مثالية 
لتكاثر وانتشار البكترييا، التي قد تتسبب 

يف اإلصابات بالتهابات.
وقد يرجع سبب تشقق الكعبني إىل افتقار 
 E الجسم لعنارص غذائية مهمة كفيتامني
املوجود مثال يف األفوكادو والفلفل الحلو، 
وأوميج�ا 3 املوج�ودة مث�ال يف الس�لمون 

والجوز وبذور الكتان.
كم�ا قد يرجع تش�قق الكعب�ني إىل ارتداء 
األحذي�ة املفتوح�ة م�ن الخل�ف أو امليش 
بأقدام حافية بش�كل متكرر؛ حيث يمكن 
أن تنش�أ إصابات متناهية الصغر، والتي 
تمه�د الطريق لح�دوث تش�قق الكعبني. 

لذا ينبغي حماية الكعب�ني بارتداء أحذية 
مغلقة من الخلف.

وأك�دت الرابطة أن العناي�ة الجيدة تلعب 
دورا مهم�ا يف مواجه�ة تش�قق الكعبني؛ 
حي�ث ينبغي بعد االس�تحمام اس�تعمال 

كريم مرطب أو لوشن.
لع�الج  مره�م  اس�تعمال  يمك�ن  كم�ا 
يت�م تطبيق�ه م�رة  التش�ققات؛ حي�ث 
صباح�ا ومرة أخرى مس�اء، ع�ىل أن يتم 
ارتداء جورب سميك قبل النوم، كي يكون 
أمام الجل�د فرصة لالستش�فاء والتجدد 

طوال الليل.

ش�ّكلت كوري�ا الجنوبي�ة، ام�س 
األربعاء، لجنة لوضع اسرتاتيجية 
م�ع  »التعاي�ش  كيفي�ة  بش�أن 

كوفيد- 19« عىل األمد الطويل.
وتس�عى البالد للتخل�ص من قيود 
فريوس كورونا تدريجيا ومعاودة 
فتح االقتصاد وسط زيادة معدالت 

التطعيم.
األس�بوع  الصح�ة  وزارة  وقال�ت 
امل�ايض، إن الحكومة تهدف يف ظل 
ه�ذه االس�رتاتيجية إىل أن تخفف 
قي�ود كورون�ا للمواطن�ني الذي�ن 
يمكنه�م إثب�ات حصوله�م ع�ىل 
تطعي�م كامل من الفريوس، بينما 
تش�جع املرىض دون سن السبعني 
الذين لم تظه�ر عليهم أعراض أو 
ظهرت عليهم أعراض طفيفة عىل 

تلقي العالج يف املنزل.
الحكوم�ة  أن  تقاري�ر،  وذك�رت 
س�رتكز أيض�ا ع�ىل ع�دد ح�االت 
دخول املستشفى والوفيات وليس 
اإلصابات اليومية، وستدرس عدم 
ن�ر ع�دد ح�االت اإلصاب�ة عىل 

أساس يومي.
وقال رئيس ال�وزراء كيم بو كيوم 
يف أول اجتم�اع للجنة: »س�نحول 
كوفي�د- 19 إىل م�رض معد تحت 
املواطن�ني  وس�نعيد  الس�يطرة.. 

للحياة الطبيعية الكاملة«، مضيفا 
أن السياسة الجديدة لن تلغي عىل 

الفور اإللزام بوضع الكمامة.
ولم تفرض كوريا الجنوبية إغالقا 
كام�ال ع�ىل اإلطالق لكنه�ا تطبق 
منذ تم�وز أش�د قيوده�ا للتباعد 

االجتماعي.
تقلي�ص  تل�ك  القي�ود  وتش�مل 
س�اعات العم�����ل يف املطاع�م 
الصحي�ة  والن�وادي  واملقاه�ي 
وصاالت األلعاب الرياضية املغلقة 

ووضع حد أقىص للتجمعات ألكثر 
من شخصني بعد السادسة مساء 

يف سول وما حولها.
الجدي�دة  االس�رتاتيجية  وتأت�ي 
م�ع ارتفاع وت�رية التطعيم والتي 
بس�بب  األم�ر  ب�ادئ  يف  تعث�رت 
نقص املخ�زون. وطّعم�ت كوريا 
الجنوبية م�ا ال يقل عن 78.1 من 
س�كانها بجرعة واح�دة من أحد 
لقاحات ف�ريوس كورونا و%60.7 

بجرعتني.

دراسة تربط بين ضوءأغذية مهمة تقدم الى االطفال بعد عودتهم من المدرسة
 الشمس والعقل

طريقة لالستحمام قد تساعد على حرق الدهون



Twelfth year- No; 2693 -Thu 14 Oct  2021الخميس 14 تشرين األول 2021 العدد 2693 السنة الثانية عشرة

Almuraqeb Aliraqi Newspaper

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
قال االمام السجاد )عليه السالم(:

من  واعظ  لك  مادام  بخير  تزال  ال  انك  ادم،  ابن  يا 
كان  وما  همك،  من  المحاسبة  كانت  وما  نفسك، 

الخوف لك شعارا.

رة
خي

اال

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

نــــــور
عىل

نــــــور 

مواقيت الصالة
صالة الصبح

صالة الظهر

صالة المغرب

منتصف الليل

04:43

11:48

05:47

11:07

www.almuraqeb-aliraqi.com

almurakebiraqi@gmail.com

زوروا موقعنا عىل شبكة االنرتنت

بريدنا االلكرتوين

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(

07722299319
07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

ساش�ا أرشف مديرة املس�جد: لي�س الهدف من املس�جد أن 
يك�ون مكان�ا للعبادة للمس�لمني فقط؛ بل ه�و مركز ثقايف 

إسالمي للمجتمع الربيطاني بشكل عام.
تصدر مس�جد وس�ط كام�ربدج القائمة النهائية املرش�حة 
لجائزة )ستريلينغ( التي تقدمها األكاديمية امللكية للمعمار 
الربيطان�ي ألفض�ل التصميم�ات كل ع�ام. وه�ي جائ�زة 
بريطاني�ة للتميز يف الهندس�ة املعمارية، س�ميت عىل اس�م 
املهندس املعماري جيمس س�تريلينغ، وتنظم وتمنح سنويا 
 Royal( )من قب�ل )املعهد امللك�ي للمعماريني الربيطاني�ني

.)Institute of British Architects

وأعلنت األكاديمية عرب موقعها الرس�مي أن ترشيح املسجد 
لم يكن فقط بس�بب تصميمه املعم�اري الفريد الذي يجمع 
ثقاف�ة الدين اإلس�المي وفن�ون املعمار الربيطان�ي؛ بل ألنه 

أيضا ُصمم ليكون صديقا للبيئة.
وأوضح�ت األكاديمي�ة أن تصميم املس�جد يتضمن وحدات 
ملعالج�ة املي�اه؛ لذل�ك كمية املي�اه املُس�تهلكة قليل�ة جدا. 
باإلضافة إىل أن املسجد ال يدير أي نشاط ينتج عنه غاز ثاني 
أوكس�يد الكربون الذي يس�هم بش�كل كب�ري يف أزمة التغيري 

املناخي.
 Marks( )وقد صممت املس�جد رشك�ة )مارك�س بارفيل�د

Barfield( ع�ام 2007. وت�وىل إدارة امل�روع اثن�ان م�ن 
املهندس�ني املعماريني يف الركة هما جوليا بارفيلد وماثيو 

وينغروف.
ورصح�ت جوليا بارفيل�د -يف لقاء مصور م�ع األكاديمية- 
قائلة )لم يسبق أن صممنا مسجدا من قبل؛ لذلك تعني علينا 
البحث والتمحيص يف الشكل املعماري للمساجد يف العالم، ثم 
قررن�ا أن نعمل عىل تصميم يجمع بني الحضارة اإلس�المية 
والثقاف�ة الربيطانية.وأضاف�ت بارفيل�د )اخرتن�ا أن تكون 
أعمدة املس�جد الداخلية عىل شكل أش�جار من الخشب، ألن 
األش�جار تشري إىل اتصال اإلنسان بالطبيعة، وهذا مبدأ مهم 

يف اإلسالم(.
وأج�رت األكاديمي�ة امللكية أيض�ا حوارا مع ساش�ا أرشف 
مديرة املس�جد التي أكدت أن مسجد وسط لندن ليس الهدف 
من�ه أن يكون مكانا للعبادة للمس�لمني؛ بل هدفه أن يكون 

مركزا ثقافيا إسالميا للمجتمع الربيطاني بشكل عام.
وقد أصبح مس�جد كامربدج أول مس�جد يرش�ح للجائزة يف 
التاريخ، وأعلن�ت األكاديمية امللكية للمعم�ار الربيطاني أن 
الفائز بالجائزة املرموقة اعلن عنه األربعاء 13 ترين األول 
الجاري، بعد انتهاء  عملية تصويت الجمهور ألفضل تصميم 

عىل موقع األكاديمية.

نزع إطار سيارة ظل عالقًا 
حول رقبة ظبي سنتين

الماعز يشارك في
 عرض عسكري 

دب يفاجئ عائلة
 في غرفة النوم

تمك�ن ضباط يف الحياة الربية بأمريكا من إنقاذ ظبي كان 
يعان�ي من إطار س�يارة ظ�ل عالقا حول رقبت�ه ملا يقرب 

نصف عمره.
وأشار املس�ؤولون املحليون يف »كولورادو باركس آند وايلد 
اليف« إىل أن اإلط�ار يزن 272 كيلوغراما، وظل عالقا حول 
عن�ق الظب�ي البالغ عم�ره 4 س�نوات يف والي�ة كولورادو 

األمريكية ملدة عامني كاملني.
ويف س�بيل إنق�اذ الظبي، اضط�ر ضباط الحي�اة الربية إىل 

قطع قرون الحيوان إلزالة اإلطار من رقبته.
وأكد مس�ؤول الحياة الربية، س�كوت م�ردوخ، أن »عملية 

إزالة اإلطار كانت صعبة، ولم يكن األمر سهال بالتأكيد«.
وتابع أنه وفريقه كان عليهم تحريك اإلطار بشكل صحيح 
إلزالته ألنهم لم يكونوا قادرين عىل قطع الفوالذ املوجود يف 
حافته، لكن لحس�ن الحظ كان ال يزال لعنق الثور مساحة 

صغرية للتحرك.
وش�دد مردوخ أنهم لم يفضلوا قطع قرون الظبي بس�بب 
ح�دوث تعفن، ولك�ن كان الوضع ديناميكي�ا وكان عليهم 

فقط إزالة إطار السيارة بأية طريقة ممكنة.
وأش�ار س�كوت مردوخ إىل أن رقبة الظبي بعد إزالة اإلطار 
منها كانت مليئة بإبر الصنوبر املبتلة واألوس�اخ ونحو من 

5 كيلوغرامات من الحطام.
وع�ن حالة الظب�ي، أكد مرودخ أنها جي�دة، عىل الرغم من 

تعرضه لجرح بسيط حول رقبته«.

أصبح ماعز الفيلق اإلس�باني مرة أخرى محور االهتمام 
أثناء العرض العسكري السنوي يف مدريد بمناسبة العيد 

الوطني.
ويعترب مرور جنود الفيلق اإلس�باني، الذي يرتأسه جالب 
الح�ظ وهو املاعز، من أكثر اللحظات املنتظرة يف العرض 

العسكري التقليدي.
وتنظم القوات املسلحة اإلسبانية عرًضا عسكرًيا تقليدًيا 
كل ع�ام ف يف الي�وم الوطن�ي اإلس�باني إحي�اًء لذكرى 

وصول كريستوفر كولومبوس إىل أمريكا العام 1492.

اقتحم دب أسود يزن 270 كيلوجراماً غرفة نوم عائلة يف 
فورت ماكموري شمايل مقاطعة ألربتا الكندية. وسمعت 
العائلة صوتا غريبا قادما من غرفة النوم، إال أن املفاجأة 
كان�ت لدى معرفته�م مصدر ذلك الص�وت، إذ عثروا عىل 

دب يتحرك يف املكان.
ويف حدي�ث ملوقع »يس بي يس« الكن�دي، قال رّب األرسة 
ش�ون ريدي: »ظننت الصوت صادرا عن أبنائي الصغار، 
ولكني تفاجأت ب�دب يف غرفة النوم يتحرك قرب املكتب، 

ويسقط وعاء زجاجيا«.
وخطر عىل بال شون أن يغلق باب الغرفة عىل الدب وذلك 

لدفعه للخروج من النافذة.
وبحس�ب ش�ون فإن الدب لم يب�ِد أي مقاومة أو يتحرك 
بطريق�ة عدائي�ة، إذ يكون هذا الحيوان وفقا له كس�وال 

ومتعبا يف مثل هذا الوقت من العام.

اكتش�ف علم�اء دالئل عىل أقدم اس�تخدام مع�روف للتبغ يف 
العال�م، وذل�ك يف بقايا موقد بناه الس�كان األوائ�ل للمناطق 
الداخلية من أمريكا الش�مالية قبل 12300 يف صحراء سولت 
ليك بوالية يوتا األمريكية، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وعث�ر الباحثون عىل أرب�ع بذور متفحمة لنب�ات تبغ بري يف 
بقاي�ا املوقد، إضاف�ة إىل أدوات حجرية وعظ�ام بط. كما تم 
الكش�ف عن أق�دم غليون تدخني عُث�ر عليه يف والي�ة أالباما 
ويع�ود إىل 3300 عام. ويعتقد الباحث�ون أن أفراداً من البدو 
الرحل يف موقع يوتا ربما دخنوا التبغ أو مضغوا ألياف النبات 

من أجل السمات التحفيزية التي يقدمها النيكوتني بداخله.
وق�ال عال�م اآلث�ار دارون ديوك ال�ذي قاد البح�ث الذي نر 
االثنني املايض يف دورية )نيتر هيومن بيهيفري( »عىل نطاق 
عامل�ي، التبغ هو ملك النباتات املس�كرة، واآلن يمكننا القول 
إن جذوره الثقافية تع�ود إىل العرص الجليدي«. وانتر التبغ 
يف جمي�ع أنحاء العالم بع�د وصول األوروبي�ني منذ أكثر من 

خمسة قرون.

البشر استخدموا التبغ
 قبل 12300 عام

كشفت غينيس لألرقام القياس�ية، السلطة الرسمية لرصد 
وتسجيل األرقام القياسية حول العالم، عن لقب أطول امرأة 
ع�ىل قي�د الحياة وهو من نصي�ب املواطنة الرتكية ُرَمْيس�ة 

جيلجي والتي بلغ طولها 215.16 سم.
وق�د حمل�ت جيلجي رقماً قياس�ياً س�ابقاً بعم�ر 17 عاماً 
عندم�ا تم توثيقها يف الع�ام 2014 باعتبارها أطول مراهقة 

عىل قيد الحياة.
وتعان�ي جيلجي م�ن )متالزمة ويف�ر(، وهي حال�ة نادرة 
للغاي�ة ت�ؤدي إىل نمو بدن�ي متس�ارع إضاف�ة إىل تحديات 
أخ�رى بم�ا يف ذلك نم�و الهي�كل العظمي. ومن�ذ تحقيقها 
للقبها الس�ابق، اس�تخدمت جيلجي منصاتها عرب التواصل 

االجتماعي لتوعية املجتمع حول الحاالت الطبية النادرة مثل 
حالتها.

ويف عم�ر 24 عام�اً، تم�ت إعادة قي�اس ُرَمْيس�ة وتوثيقها 
باعتباره�ا أطول امرأة عىل قيد الحياة. »فخورة وفريدة من 
نوعي« ه�ي الكلمات التي اس�تخدمتها جيلجي للتعبري عن 
فرحه�ا بالحصول عىل لقب غينيس لألرقام القياس�ية، كما 
ع�ربت عن ش�عورها بالخصوصية كونها امل�رأة الوحيدة يف 

العالم بهذا الطول.
ع�ادة م�ا تكون ُرَمْيس�ة مقي�دة بالكريس املتح�رك ولكنها 
تس�تطيع امليش باس�تخدام املش�اية وتق�ول إن طولها يثري 
اهتمام الناس عندما يمرون بها يف الش�ارع، لكن معظمهم 

طيبون وداعمون خاصة يف لقائهم بها للمرة األوىل.
ويف أوق�ات فراغه�ا، تحب ُرَمْيس�ة الخروج م�ع عائلتها إىل 
مرافق س�ياحية متعددة، كما أن الس�باحة تس�اعدها عىل 
االس�رتخاء. وقد عرّبت أرستها عن سعادتها بحصولها عىل 

لقب غينيس لألرقام القياسية.
يذك�ر أن أط�ول رج�ل عىل قيد الحي�اة هو الرتكي س�لطان 
كوس�ن ويبلغ من الطول 251 سم وقد تم توثيقه يف الثامن 

من فرباير عام 2011.
بينم�ا بلغ طول أط�ول امرأة ع�ىل اإلطالق عرفه�ا التاريخ 
246.3س�م )8 أق�دام وإن�ش واحد( وه�ي الصيني�ة زينغ 

جينليان وقد توفيت يف 13 فرباير عام 1982.

التركية ُرَمْيسة أطول امرأة على قيد الحياة 

يحتفل العالم بالي�وم العاملي للبيض، حيث 
أنه يعت�رب من بني أكثر األطعمة اس�تهالكا 
عىل مس�توى العالم، ويحظ�ى بإقبال لدى 

املستهلك عىل املستوى الدويل.
وإذا ما ذكرنا البيض يت�وارد بيض الدجاج 
أو األوز أو الب�ط إىل ذهنن�ا مب�ارشة، ولكن 
يوجد هناك أن�واع أخرى من البيض النادرة 
واملصمم�ة م�ن الذهب واألحج�ار الكريمة 

وتصل أسعارها إىل أكثر من مليون يورو.
البيض الذهبي بسعر 8400 يورو

يعترب البيض الذهبي، أغىل بيضة شوكوالتة 
غ�ري مرصع�ة بالجواه�ر وبيع�ت يف املزاد 
بس�عر 8400 ي�ورو، وصنعه�ا فري�ق من 
صانعي الشوكوالتة خالل 72 ساعة ويبلغ 
بالش�وكوالتة  ومليئ�ة  س�م   107 طوله�ا 
الفاخ�رة والكم�أ، وه�ي من إنت�اج رشكة 

فابرجيه لصناعة املجوهرات.
كافيار بيلوجا اإليراني بسعر 23000 يورو

يعترب كافيار بيلوجا اإليراني من أغىل أنواع 
بي�ض األس�ماك يف العالم، ألن�ه يجمع من 
أس�ماك البيلوجا التي عاش�ت حياة صحية 
وطويلة، حيث ترتاوح أعمارها ما بني 60-

100 عام.
وتحت�اج ه�ذه النوعية من األس�ماك أيضا 
إىل الس�باحة يف جنوب بحر قزوين، لنظافة 
البح�ر وتبل�غ قيم�ة البي�ض املنت�ج حوايل 
23000 ي�ورو للكيل�و، لذلك فه�و معروف 

باسم )الذهب األسود(.
بيضة طائر الفيل بسعر 116.000 يورو

وبلغ س�عر البيضة العمالق�ة التي وضعها 
طائر الفيل املنقرض 116,000 يورو وعثر 
عليه�ا مؤخرا يف مدغش�قر، ويعتقد أن هذا 
الطائ�ر انق�رض يف الق�رن الس�ابع عر، 

ويبلغ طول البيضة عرة أقدام.
ملي�ون   12.6 Rothschild بس�عر  بيض�ة 

يورو
صنعت هذه الس�اعة الشبيهة بالبيض من 
قب�ل الصائغ، فابرجيه، والس�اعة مرصعة 
باألحج�ار الكريمة النادرة واملعادن الثمينة 
وصنع�ت البيض�ة تح�ت إرشاف بيرت كارل 
فابرجي�ه لعائلة القيرص ألكس�ندر الثالث، 
حت�ى تنازلهم عن العرش وإعدامهم يف عام 
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