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4

واشنطن تستنسخ تجربة »وكر التجسس« 
في »باريس الشرق«

انطالًقا من العراق وامتداًدا إلى لبنان

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
قل�ق بال�غ يس�اور اللبناني�ن، من�ذ أن ب�دأت 
الواليات املتحدة مرشوًعا لبناء سفارة أمريكية 
يف لبن�ان، ُيقال إنها ثاني أكرب س�فارة أمريكية 
يف املنطق�ة، بعي�ًدا ع�ن تغطية وس�ائل اإلعالم 

املحلية واألجنبية.
وتقع أكرب س�فارة أمريكي�ة يف العالم واملنطقة 
داخ�ل العاصم�ة العراقية بغداد، لك�ن ما يبدو 
مش�كوًكا فيه بش�أن هذا املرشوع يف لبنان هو 
حجم�ه واملبل�غ املخص�ص لعملي�ة بن�اء هذه 

السفارة.
وبحسب وثيقة من وزارة الخارجية األمريكية، 
فقد ت�م تخصيص 1.2 ملي�ار دوالر للمرشوع، 
الس�فارة  يع�ادل ضع�ف ميزاني�ة  وه�و م�ا 
األمريكي�ة يف بغ�داد، والتي بلغ�ت 600 مليون 

دوالر. 
وتبلغ مساحة هذه السفارة 174 ألف مرت مربع 
وهي أصغ�ر قليالً من مس�احة أرض الجامعة 
األمريكي�ة يف ب�ريوت والتي تبل�غ 247 ألف مرت 
مرب�ع. وبحس�ب م�ا ورد، فقد ت�م تخصيص 
حوايل نصف الس�فارة للمبنى والباقي ملشاريع 

أخرى سيتم تطويرها يف املستقبل.
وكش�فت بعض الص�ور التي تناقلتها وس�ائل 
التواص�ل االجتماع�ي، عن مراح�ل عملية بناء 
تظه�ر  الت�ي  لبن�ان،  يف  األمريكي�ة  الس�فارة 
حجمها الكبري كإحدى أكرب السفارات يف الرشق 

األوسط.
وبحسب موقع س�بوتنيك، فقد أظهرت الصور 
املنش�ورة عىل منص�ات »تويرت« و«فيس�بوك« 
املرحلة التي وصلت إليها عملية بناء الس�فارة 
األمريكي�ة يف لبن�ان الواقع�ة يف منطقة عوكر، 
13 كم ش�مال بريوت، والت�ي ما تزال قيد البناء 

والتجهيز منذ أكثر من سنتن.
وأش�ار املوقع إىل أن املعلومات املتداولة توقعت 

االنته�اء من عمليات البناء يف عام 2023، حيث 
س�تكون واحدة من أكرب الس�فارات الغربية يف 
لبن�ان والعالم العربي، مبنية عىل مس�احة 43 

فدانا )180,6 ألف مرت مربع(.
وكان�ت الس�فرية األمريكية الس�ابقة يف لبنان 
إليزابيث ريتش�ارد قد وضع�ت يف العام 2017، 
حج�ر األس�اس ملجم�ع الس�فارة األمريكي�ة 
الجدي�دة يف ب�ريوت، الت�ي تطل ع�ىل العاصمة 

اللبنانية بريوت.

والحال ليس مختلًفا يف العراق، إذ ما تزال اآلمال 
معلّق�ة عىل تنفيذ قرار مجل�س النواب إلخراج 
القوات األجنبية من األرايض العراقية، وهو أمر 
ترفضه واش�نطن، وتعمل أط�راف داخلية عىل 
تس�ويفه، لضمان بقاء أمريك�ي طويل األمد يف 

العراق.
وتعليًقا ع�ىل ذلك يقول املحلل الس�يايس مؤيد 
»الس�فارة  إن  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب  الع�ي 
األمريكي�ة يف الع�راق، لم تعد مبنى دبلوماس�ًيا 

فحس�ب، ب�ل تحول�ت إىل ثكنة عس�كرية تثري 
القل�ق ل�دى املواطن�ن، الس�يما أنه�ا تواصل 
اس�تفزاز الش�ارع عرب منظومة الس�ريام التي 

تثري الفزع بن الحن واآلخر«.
ويضي�ف الع�ي، أن »تك�رار س�يناريو مجمع 
الس�فارة األمريكية واستنس�اخه عىل األرايض 
اللبناني�ة، ي�ؤرش وج�ود مخطط�ات جدي�دة 
تعمل واش�نطن عىل تنفيذه�ا«، الفًتا يف الوقت 
ذات�ه إىل أن »محور املقاومة س�يكون باملرصاد 

ألي مخطط�ات وتحركات قد تق�وم بها اإلدارة 
األمريكية خالل املرحلة املقبلة«.

ح�ول  األمريكي�ة  الس�فارات  كان�ت  ولطامل�ا 
العال�م جزًءا م�ن أدوات املخابرات والتجس�س 
األمريكي�ة، باإلضاف�ة إىل ذلك، قام�ت الواليات 
املتحدة مؤخرًا بتوس�يع دور دبلوماسييها بما 
يتج�اوز مهمته�م األساس�ية، وتش�مل املهام 
الجديدة لهؤالء الدبلوماس�ين جمع املعلومات 
م�ن البلدان ح�ول العال�م؛ حيث يب�دأ موظفو 
وزارة الخارجي�ة األمريكي�ة يف جمع معلومات 
مهمة م�ن بطاق�ات ائتم�ان وأرقام ج�وازات 
الس�فر وجداول العمل، وغريه�ا من املعلومات 
الش�خصية لكبار مس�ؤويل الدول�ة املعنية عن 

طريق موظفي سفارتها هناك.
الرسي�ة  الخارجي�ة  وزارة  برقي�ات  وتظه�ر 
الص�ادرة عن ويكيليك�س أيًض�ا أن توجيهات 
وزارة الخارجي�ة والتعليمات إىل الدبلوماس�ين 
والجواس�يس األمريكين قد تم حذفها منذ عام 

.2008
وج�ادل املس�ؤولون األمريكي�ون ب�أن ال�دور 
األمريكي�ن  للدبلوماس�ين  االس�تخباراتي 
يتم�اىش م�ع السياس�ة الخارجي�ة للوالي�ات 
الدبلوماس�يون  يفعل�ه  م�ا  وه�ذا  املتح�دة، 

األمريكيون منذ سنوات. 
كما شاركت وزارة الخارجية ووكالة املخابرات 
املركزي�ة )CIA( يف تحديث امللفات الش�خصية 
للمسؤولن يف جميع أنحاء العالم. وقد أظهرت 
بعض الربقيات التي أرسلتها وزارة الخارجية إىل 
دبلوماسييها أن حكومة الواليات املتحدة طلبت 
منهم تقديم تفاصيل عن شبكات االتصال التي 
تعتمد عليها الجيوش ووكاالت األنباء يف جميع 
أنحاء العالم. باإلضافة إىل ذلك، ترس�ل الواليات 
املتح�دة بانتظام عم�الء اس�تخباراتها إىل دول 

مختلفة عىل شكل بعثات دبلوماسية.

المراقب العراقي/ بغداد...
نف�ذت قي�ادة عملي�ات الجزيرة 
التابعة للحش�د الش�عبي، أمس 
األحد، عملي�ة مداهمة وتفتيش 

يف مناطق جرف النرص.
وذكر بيان صادر عن قائد القوة 
العسكرية يف جرف النرص تابعته 
»املراقب العراقي«، أن »العمليات 
تمت بمش�اركة الق�وة الخاصة 
واالس�تخبارات   47 الل�واء  م�ن 

العسكرية وأمن القاطع«.
العملي�ات  »ه�ذه  أن  وأض�اف 
معلوم�ات  نتيج�ة  ج�اءت 
مناط�ق  ملتابع�ة  اس�تخباراتية 
اصنيديج واملناط�ق القريبة من 

ضف�اف نه�ر الف�رات يف ج�رف 
»قي�ادة  أن  مؤك�داً  الن�رص«، 
عمليات الجزيرة يف هيأة الحشد 
الش�عبي بكاف�ة الويته�ا تعمل 
عىل قدٍم وس�اق ملنع اي محاولة 
لتس�لل عنارص داع�ش اىل جرف 

النرص«.
يشار اىل ان الحشد الشعبي كان 
ق�د ح�رر ناحي�ة ج�رف النرص 
م�ن   )2014-10-24( بتاري�خ 
خ�الل عملي�ات عاش�وراء التي 
انطلق�ت بعد احت�الل عصابات 
ملحافظ�ة  االجرامي�ة  داع�ش 
نينوى يف العارش من حزيران من 

السنة املذكورة.

المراقب العراقي/ بغداد...
 اع�رتض تحال�ف الفتح، أم�س األحد، ع�ىل منح النفط بأس�عار 
متدنية اىل األردن، فيما لفت اىل ان الُسّنة السيئة التي سنها النظام 

السابق يجب تجاوزها.
وقال عضو التحالف، مختار املوس�وي، يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراقب العراقي« إن »الحكومة يجب أن تتعامل بتس�عرية واحدة 
للنف�ط م�ع كل الدول«، الفت�ا إىل أن »مخططات التآم�ر تكتمل يف 
عاصمتها وتصدر إىل بغداد ومحافظات البالد دون أن تحرك ساكنا 

أو تدعو إىل إيقاف املتسببن بها«.
�نة الس�يئة التي وضعها النظ�ام البائد يجب أن  ولفت إىل أن »السُّ
تتوق�ف وتنتهي الن النفط ملك للش�عب وليس للس�لطة«، مبينا، 
انه«س�يكون لتحال�ف الفت�ح يف الحكومة املقبلة دع�وة إىل رئيس 
الحكوم�ة املقبلة لوضع حد لهذه الس�نة وترشيع قانون بالتعامل 

باملثل مع دول الجوار”.
وأش�ار إىل إنه »ال يشء يمي�ز األردن عىل بقية الدول التي تش�رتي 
النف�ط العراق�ي كما أن الحكوم�ة مطالبة ببيع النف�ط إىل األردن 
بذات الس�عر أو عدم بيعه باألساس ألنه ملك الشعب وال يحق ألي 

رئيس سلطة التحكم به«.

المراقب العراقي/ بغداد...
الن�واب  اك�دت عض�و مجل�س 
انتص�ار ع�الوي، أمس  املنح�ل 
االح�د، ان »التغري�دة« هي التي 
ُتسريرِّ عمل الحكومة، فيما بينت 
ان ذلك دليل واضح عىل ضعفها.

ترصي�ح  يف  ع�الوي  وقال�ت 
»املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي 
العراقي«، إن “الحكومة الحالية 
ضعيفة وليس لديها القدرة عىل 
التح�دث م�ع املواطن�ن وجه�اً 
“ادارة  ان  اىل  مش�رية  لوج�ه” 
الحكوم�ة من خ�الل التغريدات 
امر مثري للدهشة وهي ال تمتلك 

قوة املواجهة واملصارحة”.
وأضاف�ت أن “االدارة الحقيقية 
للدول�ة تكمن من خالل االتصال 

املبارش مع  الشعب ولكنها تغرد 
خ�ارج ال�رسب وال تتعام�ل مع 
املواطن�ن بمهني�ة”، مبين�ة ان 
»الحكوم�ة تتعامل مع الش�عب 
غض�ب  لتتف�ادى  بالتغري�دات 

الشارع«.
املتابع�ة  اىل »رضورة  واش�ارت 
املؤتم�رات  يف  واملش�اركة 
الصحفي�ة وعدم ت�رك املنصات 
االعالمي�ة واال ما فائ�دة االموال 

التي ترصف عليها شهرياً«.
ولفت�ت اىل ان »ضعف الحكومة 
تلتق�ي  ال  جعله�ا  الحالي�ة 
بالش�عب وجه�ا لوج�ه او م�ن 
خالل املنصات املعروفة وتكتفي 
بالن�رش ع�رب مواق�ع التواص�ل 

االجتماعي«.

قوة من الحشد تنفذ عملية دهم 
وتفتيش في جرف النصر

»التغريدة« تتحكم بقرارات 
الحكومة »الضعيفة« 

الفتح يعترض على »بيع« النفط 
الُمخّفض إلى األردن 

 فضائح الفساد تحاصر أمانة بغداد وتهدد أمينها باإلطاحة 
المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

تصاعدت حدة االنتقادات الشعبية اىل أمانة 
بغداد التي دمرت معالم العاصمة وحولتها 
إىل مدين�ة خالي�ة م�ن املعال�م والجم�ال، 
من خ�الل املتاج�رة بالعقارات واس�تغالل 
ش�اهقة  تجاري�ة  م�والت  لبن�اء  االرايض 
ومش�اريع وهمية، بينما تفتق�ر العاصمة 
واملنش�آت  وامل�دارس  املعب�دة  للش�وارع 
الصحي�ة واالس�واق الش�عبية ومش�اريع 

النقل والسكن.
منظر ش�وارع بغ�داد وأحيائه�ا تحولت اىل 

مكبات للنفايات واملياه اآلسنة والتخسفات 
دون ع�الج لتل�ك املش�اكل م�ن قب�ل أمن 
العاصمة الذي انشغل بأعداد قطع األرايض 
يف األماك�ن الراقي�ة لغ�رض توزيعه�ا عىل 
ال�وزراء الس�ابقن وتهيئ�ة البع�ض منها 
ل�وزراء  الحكوم�ة الجديدة لضم�ان بقائه 
يف منصبه واس�تمرار ملفات الفس�اد التي 
يرعاها بنفسه، بينما أوعز بتوزيع أراٍض يف 

أماكن مقفرة ملوظفي األمانة!. 
أكث�ر م�ن 200 م�رشوع خدم�ي يف بغ�داد 
لك�ن  عليه�ا،  االم�ن  مصادق�ة  بانتظ�ار 

ام�ام  اإلش�كاالت  ووض�ع  التعقي�دات 
قب�ل  م�ن  ابتزازه�م  به�دف  املس�تثمرين 
مافي�ات األمانة وبعض م�دراء أمانة بغداد 

عرقل تنفيذها.
االمانة تمتنع ع�ن تقديم الخدمات وتتذرع 
بحج�ج واهية غري قابل�ة للتصديق إال عرب  
دف�ع ال�رىش، بينم�ا س�مح األم�ن لبعض 
بإكس�اء  املاضي�ة  االنتخاب�ات  مرش�حي 
الشوارع وتصليح التخس�فات والحفريات 
األخ�رى  الخدم�ات  وتقدي�م  الش�وارع  يف 
كمجامل�ة له�م من أج�ل ضم�ان بقائه يف 

منصبه، بينما لم تقدم األمانة تلك الخدمات 
بش�كل متعم�د وه�ي تمتل�ك اإلمكاني�ات 

الهائلة.
رئاس�ة مجل�س الن�واب الس�ابقة طالبت، 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
بإقالة أمن بغداد عالء معن وعدد من مدراء 
الت�ي وصفته�م ب�«الفاس�دين«،  األمان�ة 

عازية ذلك إىل تردي الخدمات يف العاصمة.
وق�ال النائب األول لرئيس املجلس الس�ابق 
حسن كريم الكعبي، »، إنه طالب الكاظمي 
ب�«إقال�ة أمن بغ�داد عالء مع�ن وعدد من 

م�دراء االمان�ة، لفش�لهم وبش�كل واضح 
للعي�ان بإنج�از املهام الخدمية املس�ؤولن 
عنها أله�ايل العاصم�ة بغداد بش�كل عام، 
ومنطقة حي املنتظر بمدينة الصدر بش�كل 

خاص«.
وأضاف الكعبي أن »بع�ض مفاصل الدولة 
وبخاص�ة الخدمي�ة يج�ب أن ُتن�اط مهام 
إدارتها لكفاءات نزيهة، ومهنية متخصصة 
وأن تكون بعيدة عن املحاصصة املقيتة التي 

أثبتت التجربة فشلها يف القيام بالواجب...
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
لم تتوقف االحتجاجات الشعبية يف إقليم كردستان عند 
»ث�ورة القمصان البيضاء« الت�ي نظمها طلبة جامعة 
الس�ليمانية للمطالبة برصف املنح�ة الطالبية، والتي 
جابهته�ا حكوم�ة اإلقلي�م بالقمع مس�تخدمة القتل 
واالعتق�ال  ض�د املحتجن، وإنما باتت تش�كل تهديدا 
مب�ارشا لحك�م العائلت�ن »البارزاني�ة والطالباني�ة« 

تمهيدا لتغيري النهج السيايس.
حيث تحدث مراقبون للش�أن الس�يايس يف كردس�تان 
ع�ن ق�رب حل�ول »الربيع الك�ردي« الرام�ي اىل تغيري 
األوض�اع يف اإلقليم وإنهاء تعس�ف الحزبن الحاكمن 
وكش�ف فس�ادهما، خصوصا يف الحالة التي يرثى لها 
ملواطن�ي إقليم كردس�تان بس�بب س�يطرة الحزبين 

الكردي�ن املتمكنن يف الس�ليمانية وأربي�ل إضافة اىل 
الظروف الصعبة.

ولفت مراقب�ون، اىل أن التظاهرات الحالية، قد وحدت 
صفوف الشعب الكردي، لتفجري ثورة عارمة يف الفرتة 

القادمة تسقط حكم العوائل. 
وتوقع عضو حركة التغيري أمن بكر، أن رشارة التغيري 
يف إقليم كردس�تان العراق لن تنطفئ وسوف تستمر، 
مبينا أن رغبة الش�عب الكردي يف اإلصالح والتغيري لن 
ترهبه�ا أي ممارس�ات أمنية، مبين�ا أن هناك رشائح 
كردية كثرية تعاني بسبب قلة الخدمات وفرص العمل 
وارتفاع األس�عار يف اإلقلي�م، مؤكدا أن “رشارة التغيري 
قد اندلعت يف اإلقليم ولن يطفئها س�وى تلبية املطالب 

العادلة واملرشوعة للشعب الكردي.

والزال�ت التظاه�رات تعم أرج�اء مدينة الس�ليمانية 
وم�دن أخرى من إقليم كردس�تان، بس�بب اس�تمرار 
الفس�اد املايل واإلداري، بعد ثورة شعبية أقامها طالب 
جامع�ة الس�ليمانية للمطالبة برصف املنحة، وس�ط 
اس�تمرار عملي�ات القمع م�ن قبل األح�زاب الكردية 
حيث كشف حقوقيون يف االقليم عن اعتقال ما ال يقل 
عن 300 شاب كردي منذ بداية التظاهرات الطالبية يف 

إقليم كردستان. 
وقال الحقوقي�ون، إّن لجنة املعلمن املعرتضن ذكرت 
ببيان نرش يف بعض وسائل اإلعالم املحلية أّن ما ال يقل 
عن 300 ش�اب ت�م اعتقالهم يف مدن إقليم كردس�تان 

عىل خلفية مشاركتهم يف تظاهرات الطلبة...
تفاصيل اوسع صفحة 2

نيران الثورة تصل إلى عروش األحزاب الحاكمة في كردستان 

المراقب العراقي/ بغداد...
دع�ت وزارة الصحة، أمس االح�د، املواطنن 
لإلرساع بتلقي اللقاح بع�د التأكد من ظهور 

متحور جديد.
وقال�ت الصح�ة يف بي�ان تابعت�ه »املراق�ب 
العراقي« انه »بع�د التأكد من ظهور متحور 
جدي�د م�ن فاي�روس كوفيد-1٩ م�ن خالل 
التواصل املستمر مع منظمة الصحة العاملية 
واملتابع�ة الدقيقة لتقاري�ر الرصد الوبائي يف 
دول العال�م املختلف�ة، تدع�و وزارة الصحة 

املواطنن جميعا اىل اإلرساع بتلقي اللقاحات 
التلقيحي�ة  املناف�ذ  يف  املتوف�رة  الرصين�ة 

ملؤسساتنا الصحية«.
وش�ددت الوزارة ع�ىل »االلت�زام بالتوصيات 
العلي�ا  اللجن�ة  ع�ن  الص�ادرة  والق�رارات 
للصحة والس�المة الوطني�ة يف وجوب التقيد 
باإلج�راءات الوقائي�ة من ارت�داء الكمامات 
وااللتزام بالتباعد الجس�دي وعدم التواجد يف 

االماكن املزدحمة«.
وأك�دت«رضورة الت�زام جمي�ع املؤسس�ات 

الحكومي�ة واالهلية بتنفي�ذ تعليمات اللجنة 
العلي�ا للصح�ة والس�المة الوطني�ة بع�دم 
الس�ماح بدوام املنتس�بن ودخول املراجعن 
اال بع�د جل�ب م�ا يؤي�د تلق�ي جرعتن من 
اللق�اح او ابراز فحص مس�حة PCR اجريت 
خالل اس�بوع، كذلك نحث كاف�ة الجامعات 
وامل�دارس ع�ىل التعاون م�ع وزارتنا لضمان 
تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسالمة 
الوطنية لضمان انس�يابية ال�دوام والحفاظ 

عىل صحة الطلبة والهيئات التدريسية«.

الصحة تدعو المواطنين إلى اإلسراع بتلقي اللقاح
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المراقب العراقي/ بغداد...
كشف عضو تحالف الفتح عي الفتالوي ، امس االحد، عن انضمام 

عدد من املرشحن الفائزين اىل »قوى االطار التنسيقي الشيعي«.
وق�ال الفتالوي يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراق�ب العراقي« ان 
» عرشة فائزين من املس�تقلن التق�وا باملالكي وأعلنوا انضمامهم 
لقوى اإلطار التنسيقي الش�يعي«، مبينا ان » هناك حملة اعالمية 

كبرية تستهدف قوى االطار التنسيقي ».
واض�اف ان » اعتصام�ات انص�ار الق�وى املعرتض�ة ع�ىل نتائج 
االنتخاب�ات لم ترد ع�ىل الهجوم الذي تعرضت ل�ه » ، معتقدا ان » 
املحكمة االتحادية س�تؤخر عملية املصادقة عىل نتائج االنتخابات 
واش�ار اىل ان »املمثل�ة االممية جينن بالس�خارت ذبح�ت العملية 
السياس�ية والديمقراطي�ة يف الع�راق«، موضح�ا ان » التس�وية 

متوقعة لحل االزمة الحالية«.

مستقلون يلتحقون بركب 
»اإلطار التنسيقي«
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بعد أن سَبَّب العديد من المشاكل .. 
التربية تشيد بالتعليم اإللكتروني !  
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رئيسي: إيران تدعم »إيكو« 
ومستعدة ألداء دور أكبر فيها

غوارديوال يطمح لتدريب منتخب يشارك في كأس العالم
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املراقب العراقي/ أحمد محمد...
لم تتوقف االحتجاجات الشعبية يف إقليم كردستان 
عند »ثورة القمص�ان البيضاء« التي نظمها طلبة 
جامع�ة الس�ليمانية للمطالب�ة ب�رف املنح�ة 
الطالبي�ة، والتي جابهتها حكوم�ة اإلقليم بالقمع 
املحتج�ن،  القت�ل واالعتق�ال  ض�د  مس�تخدمة 
وإنما باتت تش�كل تهديدا مبارشا لحكم العائلتن 
»البارزاني�ة والطالباني�ة« تمهي�دا لتغي�ر النهج 

السيايس.
يف  الس�يايس  للش�أن  مراقب�ون  تح�دث  حي�ث 
كردستان عن قرب حلول »الربيع الكردي« الرامي 

اىل تغير األوضاع يف اإلقليم وإنهاء تعسف الحزبن 
الحاكمن وكش�ف فس�ادهما، خصوصا يف الحالة 
الت�ي يرثى له�ا ملواطني إقليم كردس�تان بس�بب 
سيطرة الحزبين الكردين املتمكنن يف السليمانية 

وأربيل إضافة اىل الظروف الصعبة.
ولف�ت مراقب�ون، اىل أن التظاه�رات الحالي�ة، قد 
وح�دت صفوف الش�عب الك�ردي، لتفج�ر ثورة 

عارمة يف الفرتة القادمة تسقط حكم العوائل. 
وتوقع عض�و حركة التغير أمن بك�ر، أن رشارة 
التغي�ر يف إقلي�م كردس�تان الع�راق ل�ن تنطفئ 
وسوف تس�تمر، مبينا أن رغبة الشعب الكردي يف 

اإلصالح والتغير لن ترهبها أي ممارس�ات أمنية، 
مبينا أن هناك رشائح كردية كثرة تعاني بس�بب 
قل�ة الخدمات وف�رص العمل وارتفاع األس�عار يف 
اإلقلي�م، مؤك�دا أن “رشارة التغير ق�د اندلعت يف 
اإلقليم ولن يطفئها س�وى تلبي�ة املطالب العادلة 

واملرشوعة للشعب الكردي.
والزالت التظاهرات تعم أرجاء مدينة الس�ليمانية 
ومدن أخرى من إقليم كردس�تان، بسبب استمرار 
الفس�اد امل�ايل واإلداري، بعد ثورة ش�عبية أقامها 
طالب جامعة السليمانية للمطالبة برف املنحة، 
وس�ط اس�تمرار عمليات القمع من قبل األحزاب 

الكردي�ة حي�ث كش�ف حقوقي�ون يف االقليم عن 
اعتق�ال ما ال يقل عن 300 ش�اب كردي منذ بداية 

التظاهرات الطالبية يف إقليم كردستان. 
وق�ال الحقوقي�ون، إّن لجنة املعلم�ن املعرتضن 
ذك�رت ببيان نرش يف بعض وس�ائل اإلعالم املحلية 
أّن م�ا ال يق�ل ع�ن 300 ش�اب ت�م اعتقاله�م يف 
م�دن إقليم كردس�تان عىل خلفية مش�اركتهم يف 

تظاهرات الطلبة.
بدوره، أكد املحلل الس�يايس حي�در الربزنجي، أنه 
»حت�ى وإن كان من الصع�ب وقوع »ربيع كردي« 
لتغي�ر واقع الحك�م يف الوقت الحايل، ف�أن الثورة 

املتفج�رة يف إقلي�م كردس�تان ض�د نظ�ام الحكم 
تمهد لربيع حقيقي خالل السنوات الالحقة يكون 
كفي�ال بانتزاع الحك�م م�ن العائلت�ن الطالبانية 

والبارزانية«.
وق�ال الربزنجي، يف تريح ل�� »املراقب العراقي« 
إن »الس�لطات يف إقليم كردس�تان مدعومة دوليا 
وإقليميا وهو أمر ال يس�مح باملس�اس يف املش�هد 
السيايس هناك«، مشرا اىل أن »هناك تخادما كبرا 
بن األحزاب الكردي�ة الحاكمة وبن جهات دولية 
ودول أجنبية اس�تكبارية، وأن التغير السيايس ال 

يخدم مصلحة تلك الدول«.

وأض�اف، أن »املراح�ل املقبل�ة، ربم�ا تك�ون هي 
األنس�ب لتغي�ر نظام الحكم، خصوص�ا أن وترة 

االحتجاج تزداد غليانا من سنة اىل أخرى«.
وأش�ار اىل أن »الراعات السياس�ية القائمة عىل 
املس�توى الداخ�ي بن الحزب�ن الكردي�ن كفيلة 
بتفكي�ك التحالف الس�يايس القائم يف كردس�تان، 
وأن اشتداد تلك الراعات يضعف سطوة األحزاب 

ويفكك قوتها«.
وب�ن، أن »التظاه�رات القائم�ة ل�م تك�ن وليدة 
اللحظة، وإنم�ا مرت بمراحل عدة حتى وصلت اىل 

ماهي عليه وستكون أقوى يف قادم األيام«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د عض�و املكت�ب الس�يايس لعصائ�ب اه�ل الحق س�عد 
الس�عدي، ان ادل�ة تزوير االنتخابات س�ُتعرض ع�ىل الرأي 
الع�ام واملجتمع الدويل، فيما بن ان الغ�اء نتائج االنتخابات 
هو املطل�ب الرئييس لنا.وقال الس�عدي، يف تري�ح تابعته 

»املراقب العراقي« إن »مفوضية االنتخابات وضعت نفس�ها 
يف دائ�رة االتهام منذ اعالن النتائج«، مبين�ا ان »اغلب الكتل 
السياس�ية اعرتضت عىل نتائج االنتخابات والواقع اثبت ان 
املفوضية »فاش�لة« وغر مؤهلة نهائيا ».واضاف السعدي، 
أن »مفوضية االنتخابات لم تلتزم بتوصيات الرشكة االملانية 

الفاحصة«، الفت�ا اىل ان »الرشكة االملاني�ة قدمت معلومات 
مهم�ة عن س�ر العملي�ة االنتخابي�ة وس�نفضح قريبا كل 
الجه�ات الت�ي س�اهمت بتزوي�ر االنتخابات«.ون�وه اىل ان 
»مفوضي�ة االنتخابات تعمدت تأخر ارس�ال تقرير الرشكة 
االملاني�ة اىل الربملان ».وتابع بالقول »لن يكون هناك اجتماع 

جديد لالطار التنس�يقي مع بالس�خارت ول�ن نتامل خرا ال 
منها وال من املجتمع الدويل ».

ولف�ت اىل ان »االمم املتحدة ومجل�س االمن رشكاء بصناعة 
الفت�ن يف البالد » ، موضحا ان »حركة اهل الحق قدمت طلبا 

اللغاء نتائج االنتخابات اىل املحكمة االتحادية ».

رت االنتخابات أهل الحق: سنفضح جميع الجهات التي َزوَّ

برلماني سابق يفجر »قنبلة« بخصوص قانون الضمان الصحي
املراقب العراقي/ بغداد...

َ عض�و املالية النيابية الس�ابق، محمد الش�بكي،  َبننَّ
األحد، أن الربمل�ان يف العام املايض رفض تمرير قانون 
الضم�ان االجتماع�ي، عازي�ا ذل�ك اىل وج�ود جمل�ة 

مالحظات عليه.
وقال الشبكي، يف تريح تابعته »املراقب العراقي« إن 

»طبيع�ة القوانن التي يتم التصويت عليها يف الربملان 
تكون مدروسة ومعدة من قبل رئاسة الوزراء وبالتايل 
ف�ان قان�ون الضمان الذي تمت مناقش�ته األس�بوع 

املايض مجهول وال علم لنا به لغاية اللحظة«.
وأض�اف »نح�ن نتس�اءل ه�ل النس�خة الت�ي اقرها 
مجلس الوزراء هي معدلة من القانون القديم الذي تم 

رفضه يف الربملان الس�ابق ألسباب جوهرية أو نسخة 
جديدة بالكامل«.

وأشار إىل أن »النس�خة األوىل التي تم إرسالها ُسجلت 
عليه�ا الكثر من املالحظات من قبل األعضاء وبالتايل 
كان من الصعب تمريرها أال بعد التعديل، لكن تأخرت 

إعادتها إىل الربملان حتى تم حله«.

النهج الوطني: ال حلَّ لألزمة إال بالعد والفرز اليدوي الشامل 
املراقب العراقي/ بغداد...

اك�د عضو مجل�س النواب الس�ابق ع�ن كتلة 
النه�ج الوطن�ي حس�ن العقابي أن ع�د وفرز 
جمي�ع املحطات ام�ر رضوري الح�رتام ارادة 
الناخب�ن .وق�ال العقابي، يف تري�ح تابعته 
»املراقب العراقي« إن »االشكاليات التي تشوب 
عم�ل املفوضي�ة كب�رة واالرب�اك واضح وهي 
متعددة املس�تويات منها نسبة املشاركة وعدد 
األوراق الباطل�ة التي قد تص�ل اىل مليون ورقة 
اق�رتاع وتطابق البصم�ات املك�ررة التي تقدر 

باآلالف وغلق الصناديق بأوقات مختلفة ».
واضاف العقابي، ان »املسالة أكرب من صندوق 
او مائ�ة صندوق مبينا انها تحتاج إىل عد وفرز 
لكامل املحطات من أجل احرتام ارادة الناخبن 
»رضورة  ع�ىل  وش�دد  عليه�ا«.  واملحافظ�ة 
للقان�ون واالنته�اكات  الدس�تورية  املعالج�ة 

الدستورية بنصه«.

املراقب العراقي/ بغداد...
نجحت قوة من اللواء التاس�ع يف الحشد 
الش�عبي، ام�س االح�د،يف إصابة عنر 
بجماع�ات »داع�ش« االجرامية وضبط 
مضاف�ة يف قضاء الدور بمحافظة صالح 
الدين .وقال بيان إلعالم الحش�د الشعبي 
تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، إنه 
»جاء ذلك بناًء عىل معلومات استخبارية 
دقيق�ة اذ نجحت الق�وة من نصب كمن 

محك�م يف منطقة البو صن�وع يف قضاء 
ال�دور واثن�اء االش�تباك ت�م إصابة أحد 
اإلرهابي�ن فيم�ا الذ اآلخ�رون بالف�رار 
وضب�ط مضاف�ة تح�وي م�واد طبي�ة 
وأجه�زة اتصال وم�واد أولية تس�تخدم 
يف صناع�ة العب�وات الناس�فة«.وأضاف 
البي�ان أن »قوات اللواء ع�ززت تواجدها 
يف املنطقة ونف�ذت عملية دهم وتفتيش 

يف االحياء القريبة بحثا عن اإلرهابين«.

الحشد الشعيب ُيصيب عنصرا بداعش 
ويضبط مضافة يف صالح الدين

قوة أمنية تنفذ عملية 
استطالعية يف سامراء

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت خلي�ة االع�الم االمن�ي، ام�س االحد، ع�ن تنفي�ذ عملية 

استطالعية يف قضاء سامراء بمحافظة صالح الدين.
وقال�ت الخلي�ة، يف بي�ان تلقت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه، 
إنه بإرشاف قيادة العمليات املش�رتكة، نفذت قوة مش�رتكة من 
قيادة عمليات سامراء، عملية استطالع مسلحة يف منطقة نه�ر 
الرص�ايص يف قري�ة مجي��د خ�ل�ف«.واضاف�ت، ان »تلك القوة 
عثرت ع�ىل وكر لإلرهابي�ن بداخله مواد متفج�رة ت�م إتالفه�ا 

موقعي�ا م�ن قب�ل م�ف�رزة معالج�ة املتفجرات«. 

بخنجر الغدر..مسعود بارزاني
 يطعن اإلطار التنسيقي..!

إن خنجر الغدر هو ليس جديدا عىل عائلة مس�عود بارزاني فهو 
متأصل بهم ألنهم ومنذ مئات الس�نن يحملون س�الح العصيان 
والتمرد وهم يحملون معاول الغ�در والتآمر والخيانة ويعملون 
عىل تفتيت وتقس�يم العراق ويعتربون أنفسهم خارج املنظومة 
العراقية والجس�د العراقي وال يترشف�ون باالنتماء للوطن وهذا 

هو ليس كالمي أو التجني عليهم .
واملتاب�ع للتريح�ات واللق�اءات وحوارات مس�ؤويل اإلقليم يف 
حكوم�ة كردس�تان أو االح�زاب واملنظم�ات الكردي�ة التي هي 
بالس�لطة أو خ�ارج منظومة الس�لطة كلها تق�ول علنا وبدون 
خج�ل أو حياء يف ) اإلع�الم والفضائيات والصحاف�ة واملنتديات 
واالحتفاالت ووووإلخ من التجمعات واللقاءات باملحافل الدولية 

( بأنهم ال يترشفون بانتمائهم للعراق .
وما العراق بالنس�بة له�م إال البقرة الحلوب الت�ي يتغذون منها 
فه�م يرسق�ون نفط الع�راق ومط�ارات العراق ومناف�ذ العراق 
الحدودية وخرات الع�راق ثم بعد كل ذلك يأخذون 17 باملئة من 
املوازنة االتحادي�ة من الحكومة االتحادية املنبطحة يف بغداد وال 
يعط�ون أي يشء من ثروات اإلقلي�م ) ال من النفط والمن املنافذ 

وال من املطارات وال من الخرات األخرى ( .
وع�الوة عىل كل ذلك فهم يتآمرون ع�ىل العراق ويحملون خنجر 
الغ�در ويطعنون الوط�ن من الخل�ف ودماء االبري�اء تنزف من 
خيانتهم وتآمرهم وأمهات الش�هداء ونس�اء الش�هداء وأطفال 
الش�هداء ودم الش�هداء يف رقابه�م وأصبح�ت كردس�تان بؤرة 
للقتلة واملجرمن والجواس�يس والخارجن ع�ن القانون وكبار 

قادة الدواعش ومرتعا ومس�كنا لهم 
ولعوائلهم .

أما املوس�اد االرسائي�ي فهو يصول 
ويج�ول يف كردس�تان والقنصلي�ة 
االرسائيلية والعلم االرسائيي يرفرف 
ف�وق أرض كردس�تان واملؤام�رات 
بموافق�ة  الع�راق  ض�د  تح�اك 
وبمبارك�ة البارزان�ي ويعملون ليل 
نهار من أج�ل االنفصال عن العراق 

لالقتص�اد  التحتي�ة  البن�ى  وتدم�ر 
العراقي ويقفون بوجه أي مبادرة للنهوض بالصناعة والزراعة 
العراقية من أجل بقاء منافذ كردس�تان تضخ البضائع والس�لع 

دون غرها .
لقد ارتكب مس�عود البارزاني خطًئا كب�را وصوب خنجر الغدر 
والخيانة ضد اإلطار التنس�يقي وطعنهم م�ن الخلف عند لقائه 
بمبعوثة االمم املتحدة بالس�خارت يف العراق وأثنى وبارك بنجاح 
ونزاه�ة االنتخاب�ات يف 10 ترشي�ن االول وأنه�ا تعك�س الواقع 
الس�يايس العراقي وإرادة ورغب�ة املواطنن الذين وضعوا ثقتهم 
باملرش�حن الفائزي�ن وبذلك فهو طع�ن اإلطار التنس�يقي من 

الخلف .
وح�ذر من التالع�ب بالنتائ�ج املعلنة أو الضغط ع�ىل املفوضية 
بتغير قراراتها ألنه س�يخلق إثارة الفتنة وتعميق االزمات وعىل 
املتظاهرين القبول بالنتائج املعلنة وفض وإنهاء التظاهر وعدم 
إثارة املش�اكل وهذا ليس بجديد عىل مس�عود فهو يس�عى وراء 
مصالحه مهما كلف االمر ويريض أسياده األمريكان والصهاينة 

وال يهمه االطار التنسيقي أو الرشكاء اآلخرين .
وعىل اإلطار التنس�يقي توحيد خطابهم القادم ورص الصفوف 
وأن يعرف�وا عدوهم وم�ن يطعنهم من الخل�ف ويأخذوا موقفا 
حازم�ا من مس�عود البارزان�ي وأن يرفعوا دع�وة قضائية ضد 
بالس�خارت ومطالب�ة األم�م املتح�دة بإنه�اء عمله�ا يف العراق 
وتقدي�م االدل�ة والرباهن الت�ي يمتلكونها بخص�وص عمليات 
التزوي�ر وكش�ف التالع�ب باالنتخابات االخرة الت�ي حصلت يف 

شهر ترشين االول .

سياسة.. 

 يوسف الراشد...

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت هي�أة النزاهة، امس االح�د، ع�ن إجراءاتها بصدد 
الش�كوى املُقدنَّمة من قب�ل املُواطن�ن املُتعاقدين عىل رشاء 
وحداٍت سكنينٍَّة يف أحد املجمعات بمحافظة كركوك، كاشفًة 
عن إص�دار أمر اس�تقداٍم لرئيس هيأة اس�تثمار املُحافظة 
عىل خلفينَّة التحقيق يف القضينَّة.وقالت الهيأة، يف بيان تلقت 
»املراق�ب العراقي« نس�خة من�ه، إن »دائ�رة التحقيقات يف 
الهي�أة، ويف مع�رض حديثها عن تفاصيل القضينَّة، أش�ارت 
إىل ورود ش�كوى بحقِّ هيأة استثمار كركوك؛ نتيجة قيامها 
بإنه�اء عقد إح�دى رشكات املق�اوالت املعنينَّ�ة بتنفيذ أحد 
املشاريع السكنينَّة وسحب رخصة العمل منها، وتسليمه إىل 
رشكة ُمقاوالٍت أخرى لم تلتزْم ببنود العقد، األمر الذي ألحق 
الرضر الجس�يم باملُواطنن املُتعاقدين ع�ىل رشاء الوحدات 
السكنينَّ�ة يف ذلك املجمع«.وأضافت، أن »تقرير ديوان الرقابة 
ص وج�ود ُمقرينٍَّة وعدم س�المٍة  املالينَّ�ة االتح�ادّي ش�خنَّ
لإلجراءات املُتنَّخذة من قبل هيأة استثمار كركوك؛ األمر الذي 
تس�بنَّب بإلحاق الرضر باملُواطنن املتعاقدين، ُمش�رًة إىل أننَّ 
محكمة تحقيق كركوك، ونتيجة املُتوّفر لديها من معلوماٍت 
أصدرت أمر استقداٍم بحقِّ ُمدير استثمار املحافظة، استناداً 
إىل أحكام املادنَّة )340( من قانون العقوبات نتيجة التحقيق 
يف القضينَّ�ة«.وأش�ارت إىل أننَّ “أم�ر االس�تقدام ش�مل أيضاً 
مدير استثمار املُحافظة السابق الذي قرنَّرت املحكمة تقرير 
مص�ره؛ كونه محكوم�اً عىل خلفيِّة قضينَّ�ٍة أخرى، يف حن 
قرنَّرت توقيف املشكو منه األول”، الفتًة إىل أننَّه “سبق إصدار 
أم�ر اس�تقداٍم بحّق ُمديري القس�م القانون�يِّ واالقتصاديِّ 

والفنيِّ يف هيأة استثمار املحافظة”.

النزاهة تكشف صدور أمر 
استقدام لمدير استثمار كركوك

القمع يعجز عن إسكات المنتفضين
ثورة »القمصان البيضاء« تفجر ربيعا كرديا ضد »حكم العوائل«

تغريدة

اإلعالمي الدكتور عالء مصطفى

 العق���اء يؤك���دون أن معان���اة 
الع���راق ال تنته���ي إال بأغلبية 
سياسية وطنية تمسك الحكومة 
النواب  ومعارضة تمسك مجلس 
للحكومة،  »وتكعد ركبة ونص« 
وهك���ذا يتفع���ل دور الرقاب���ة 
أزلية  الفس���اد وتنتهي  ويقمع 
المال الس���ائب.. لكن المش���كلة 
بالع���رف السياس���ي ال���ذي يرى 
عدم المشاركة بالحكومة إفاسا 

ووجع رأس!.
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االثنين 29 تشرين الثاين 2021 العدد 2725 السنة الثانية عشرة

ارتفع�ت مبيع�ات البنك من ال�دوالر بش�كل طفيف مع افتت�اح مزاده 
األس�بوع الحايل امس األحد، لتس�جل أكثر من 193 مليون دوالر.وذكر 
مصدر، أن البنك املركزي العراقي شهد  خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريك�ي، ارتفاع�ا طفيفا يف مبيعات�ه لتص�ل إىل 193 مليوناً، و 897 
الفا و 790 دوالرا أمريكيا غطاها البنك بس�عر رصف اساس بلغ 1460 
دين�اراً لكل دوالر، مقارنة بي�وم الخميس املايض، الت�ي بلغت املبيعات 
في�ه 193 مليون�ا و 551 الفا و 357 دوالرا أمريكيا.واش�ار اىل ان اغلب 
مبيع�ات البن�ك ذهب�ت  لتعزيز األرص�دة يف الخارج عىل ش�كل حواالت 
واعتم�ادات حيث بلغت 160 مليونا و457 الفا و790 دوالرا، فيما ذهب 
املبل�غ املتبقي البالغ 33 مليوناً و 440 ألف دوالر بش�كل نقدي.وأش�ار 
اىٕل أن 27 مرصف�ًا قامت بتلبي�ة طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و14 

مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 192 رشكة توسط.

ارتفاع طفيف في مبيعات
 البنــك المــــركزي

أك�د املرصف الزراع�ي التعاوني امس األحد ثبات أس�عار عموالت 
رفع الراتب وخدم�ات البطاقة اإللكرتونية وعدم مس�ؤوليته عن 

االستقطاعات التي تجري خالل سحب الرواتب من املكاتب.
وش�دد يف بي�ان ، عىل انه ال يتحم�ل مس�ؤولية أي مبالغ إضافية 
تؤخذ ) نقداً ( أثناء عملية س�حب الراتب من قبل املكاتب واملنافذ 
الخارجي�ة حي�ث إن عم�والت املكات�ب واملناف�ذ تؤخ�ذ الكرتونيا 

وتظهر يف قائمة السحب .
وكان امل�رصف الزراع�ي ق�د أص�در تنويه�ا بخص�وص أس�عار 
عم�والت رفع الرواتب، مرفقا به قائمة بأس�عار خدمات البطاقة 
االلكرتونية يف الس�ابع من أيلول املايض، وقد اعاد نرشها يف البيان 

بهدف »التأكيد وزيادة يف التوضيح«.

المصرف الزراعي ينأى بنفسه
االقت�صادي عن االستقطاعات المالية 

أعل�ن مستش�ار محاف�ظ االنبار لش�ؤون الطاقة 
عزي�ز خل�ف الطرم�وز ،ام�س االح�د، أن رشك�ة 
االستكش�افات النفطية ب�ارشت بعمليات تنقيب 
حقول النفط والغ�از يف منطقتني غنيتني باملعادن 

يف املناطق الغربية .
وقال الطرموز ، إن “رشكة االستكشافات النفطية 

بارشت بمهام عمليات التنقيب عن حقل النفط يف 
قضاء حديثة وناحية الرحالية غربي االنبار، وتعد 
املنطقت�ان بحس�ب الرشك�ة املعنية م�ن املناطق 
الغنية باملعادن الحتوائهما عىل الفوسفات والرمال 

ومختلف املعادن “.
واضاف ان” مناطق املستهدفة تحوي عىل كميات 

هائل�ة م�ن الغاز فضال ع�ن وجود حق�ول للنفط 
غري مؤرشة ل�دى وزارة النفط”، مبينا ان” القوات 
االمنية امنت بشكل كامل املناطق التي تجري فيها 
عمليات التنقي�ب فضال عن توفري الحماية لكوادر 

الرشكة اثناء مهام عملها”.
وأوض�ح الطرم�وز، أن “اوىل عملي�ات التنقيب يف 

املنطقتني ش�هدت اكتش�اف حقول للنفط والغاز 
غري مؤرشة لدى وزارة النفط ، مؤكدا ان” عمليات 
التنقي�ب ع�ن حق����ول النف�ط والغ�از مازالت 
مس�تمرة يف مناط�ق مختلف�ة م�ن م�دن االنب�ار 
الغربية وتس�ري وفق الخطة املرسومة لها من قبل 

وزارة النفط “.

وزير الصناعة يؤكد ضرورة االستفادة من التجربة السورية في مجال المدن الصناعية
أكد وزي�ر الصناع�ة واملعادن 
منه�ل عزي�ز الخب�از أهمي�ة 
البيني�ة  الخ�رات  تب�ادل 
التجرب�ة  م�ن  واالس�تفادة 
الس�ورية املتط�ورة يف مج�ال 
الصناعي�ة  واملناط�ق  امل�دن 

وتيسري التجارة معها.
ترصي�ح  يف  الوزي�ر  وأوض�ح 
إىل  وصول�ه  عق�ب  صحف�ي 
دمشق  عىل رأس وفد من رجال 
أعمال وصناعيني ومس�ؤولني 
عن املدن الصناعية للمشاركة 
العرب�ي  االتح�اد  مؤتم�ر  يف 
الصناعي�ة  واملناط�ق  للم�دن 
الرابع الذي سينطلق يف دمشق 
بعد غد بحس�ب وكال�ة االنباء 
الس�ورية » سانا » السبت , أن 

مشاركة العراق يف هذا املؤتمر 
تأتي كن�وع م�ن التكامل بني 
الصناعي�ة  واملناط�ق  امل�دن 
العربية واملؤتمر يشكل أهمية 
كبرية لعودة سوريا إىل الحضن 
يف  نوعي�ة  ونقل�ة  العرب�ي 

التكامل االقتصادي العربي«.
ه�ذه  أن  إىل  الوزي�ر  وأش�ار 
فاعل�ة  س�تكون  املش�اركة 
وجه�ات  تقري�ب  يف  وكب�رية 
النظ����ر والتع�اون وتب�ادل 
التج�����ارب واآلراء منوه�ا 
بالخ�رات الس�ورية يف مجال 
املدن واملناطق الصناعية األمر 
الذي يس�هم بتب�ادل الخرات 
وتطوي�ر التجرب�ة العراقية يف 

هذا املجال«.

 اعلن�ت وزارة النقل/الرشك�ة العام�ة ملوانئ الع�راق امس األحد 
وص�ول س�فينة تجاري�ة تحمل ع�رشات آالف األطن�ان من مادة 

السكر الخام اىل ميناء ام قرص الجنوبي.
وق�ال مدير ع�ام املوانئ فرح�ان الفرطويس يف بي�ان، إن ارصفة 
ميناء ام قرص الجنوبي استقبلت سفينة تجارية تحمل عىل متنها 
أكث�ر من )41 ( الف طن من مادة الس�كر الخام والعمل مس�تمر 
لتفريغها ونقلها اىل املعامل الخاصة بالهدرجة يف حني رس�ت عند 
رصيف رقم )8 ( ناقلة نفط بانتظار ش�حنها باملنتجات النفطية 

العراقية املعدة للتصدير خارج البالد.

التجارة تتسلم أكثر من 40 ألف 
طن من مادة السكر

اس�تقرت أس�عار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، 
ام�س االح�د، يف البورصة الرئيس�ية بالعاصمة بغ�داد، ويف اقليم 
كردس�تان.وقال مصدر، إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف 
بغداد، سجلت  147850 دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر أمريكي.

وأش�ار اىٕل أن اس�عار البيع والرشاء اس�تقرت يف مح�ال الصريفة 
باألس�واق املحلي�ة يف بغ�داد، حي�ث بل�غ س�عر البي�ع  148250 
دين�ارا عراقيا لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أس�عار الرشاء 

147250 دينارا عراقيا لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد ش�هدت اسعار الدوالر 
اس�تقرارا ايضا، حيث بلغ س�عر البيع 148100 دين�ار لكل 100 
دوالر امريكي، وبلغ س�عر ال�رشاء 147900 دينار لكل 100 دوالر 

امريكي.

استقرار أسعار صرف الدوالر 
في بغداد وكردستان

الدول النفطية
 تنتظر خيارات أوبك+ 

للرد على أمريكا
 تنتظ�ر دول منظمة اوبك+ املنتج�ة للنفط الرد 
ع�ىل امريكا خالل اجتماعها القادم يف الثاني من 
كانون األول املقبل، حي�ث ما يزال بعض أعضاء 
التحالف يطالبون برد قوي عىل اإلصدار املنس�ق 
م�ن االحتياطي البرتويل االس�رتاتيجي البالغ 70 
مليون برمي�ل، وهو ما يعادل ح�وايل يومني من 

إنتاج أوبك +.
وق�ال وزي�ر النف�ط إن »الع�راق لي�س لديه أي 
توقع�ات بش�أن نتائ�ج اجتم�اع 2 ديس�مر/ 
كان�ون االول ل�وزراء أوب�ك+، وس�تنتظر الدول 
األعضاء تقارير عن أبحاث الس�وق لتعطي رؤية 
واضحة وسيس�تند القرار إىل ما يحرضه الخراء 

الفنيون«.
وم�ن املق�رر أن يق�وم التحالف املك�ون من 23 
عض�وا بتقيي�م تأث�ري انهي�ار أس�عار النف�ط، 
نتيجة متغري جديد ل� COVID واإلصدار املنس�ق 

ملخزونات النفط من كبار املستهلكني.
وس�بق ان تم إلقاء اللوم عىل تداول النفط الخام 
بأكثر م�ن 80 دوالًرا للرمي�ل يف ارتفاع التضخم 
إىل أعىل مس�توى له يف 31 عاًم�ا عند 6.2٪ وبيع 
البنزي�ن بأكث�ر م�ن 4 دوالرات للغالون يف بعض 

أجزاء من نيويورك. .
ويح�ذر العديد من املحللني واالس�رتاتيجيني اآلن 
م�ن أن االس�تمرار يف زي�ادة اإلنتاج س�يؤدي إىل 
زيادة املعروض يف الس�وق يف شهر يناير، خاصًة 
إذا أدى فصل الش�تاء يف نصف الكرة الش�مايل إىل 

.19-COVID املزيد من عمليات إغالق
وزادت أوب�ك وحلفاؤه�ا بقيادة روس�يا يف تموز 
حصص النف�ط الخام بمقدار 400 ألف برميل يف 
اليوم كل شهر، وهي وترية تدريجية سمحت لهم 
بدعم أس�عار النفط مع الحفاظ إىل حد كبري عىل 

ارتفاع النفط الصخري يف الواليات املتحدة.

طالب�ت منظمات املجتمع املدن�ي الحكومة والرملان 
املقبل�ني، ام�س االح�د، بالعمل ع�ىل إق�رار القوانني 
الخاص�ة بالقض�اء ع�ىل البطال�ة واحت�واء رشيحة 
لبن�اء  الرئي�س  العص�ب  تمث�ل  لكونه�ا  الش�باب، 
الدولة واس�تقرارها.وقالت رئيس مؤسس�ة “نس�اء 
الرافدين” للتدريب هالة التميمي ، إنه “برغم تحديث 
االس�رتاتيجيات وفق املتغريات الحياتية بشكل دوري 
يف مؤسس�ات الدولة، وتفعيل ق�روض العاطلني من 
الش�باب، ومنح القروض للمش�اريع الصغرية املدرة 
للدخ�ل، وفق قان�ون رقم 10 لس�نة 2012 الذي يعد 
م�ن القوانني املهم�ة التي وفرت مس�احة للش�باب 
الباحث عن العمل، تس�هم يف تأمني الدخل املعييش له 
بعي�داً عن التوظيف الحكومي؛ إال أن الحاجة ما زالت 

ملح�ة إلقرار قوانني تدعم القط�اع الخاص وتنميته، 
وخلق ف�رص عمل لكل رشيحة الش�باب” .وأضافت 
التميمي، أن “الحكومة ومنذ س�نوات، بادرت إلعداد 
اسرتاتيجية وطنية للتش�غيل من خالل مؤسساتها، 
ولك�ن بس�بب عدم االلت�زام بهذه االس�رتاتيجيات يف 
تش�غيل األيدي العاملة والقضاء ع�ىل البطالة، ظلت 
الخ�اص يع�د م�ن  متعثرة”.وأوضح�ت، “القط�اع 
القطاع�ات املهم�ة واملس�اندة للقط�اع الحكومي يف 
خلق ف�رص العمل، لكنه بقي رهن التس�هيالت التي 
تقدمها الحكومة والضمانات التي تشجع االستثمار 
والتنمية، ولم يكن حارضاً بقوة يف تلبية وخلق فرص 
العمل بش�كل مساهم، وظل الش�اب العراقي يعتمد 

عىل التوظيف الحكومي كفرصة أساسية للتعيني”.

ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى منظمات تطالب بتفعيل وإقرار قوانين تشغيل الشباب
أميركا خالل األسبوع الماضي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، امس األحد، ارتفاع صادرات العراق 
النفطي�ة إىل الواليات املتحدة خالل األس�بوع املايض.وقال�ت اإلدارة يف تقرير 
له�ا، إن »متوس�ط االس�تريادات االمريكية من النفط الخام خالل االس�بوع 
املايض من تس�ع دول بلغت 5.555 ماليني برميل يوميا مرتفعة بمقدار 113 
الف برميل باليوم عن االس�بوع الذي س�بقه والذي بلغ 5.442 ماليني برميل 
يوميا«.واضافت ان »امريكا اس�توردت النفط الخام من العراق بمعدل 245 
ألف برميل يوميا خالل األس�بوع املايض، مرتفعة عن األس�بوع الذي س�بقه 
والذي بلغت متوس�ط الص�ادرات فيها 42 الف برميل يوميا«، مش�رية اىل ان 
»اكث�ر اإلي�رادات النفطية ألمري�كا خالل األس�بوع املايض ج�اءت من كندا 
وبمع�دل بل�غ 3,572 ماليني برميل يوميا، تليها املكس�يك الت�ي بلغت كمية 

االستريادات منها بمعدل 537 الف برميل يوميا.

شركة االستكشافات النفطية تباشر بعمليات تنقيب في األنبار

وأحيائه�ا  بغ�داد  ش�وارع  منظ�ر 
تحولت اىل مكب�ات للنفايات واملياه 
اآلسنة والتخسفات دون عالج لتلك 
املش�اكل م�ن قب�ل أم�ني العاصمة 
الذي انشغل بأعداد قطع األرايض يف 
األماكن الراقية لغرض توزيعها عىل 
الوزراء الس�ابقني وتهيئ�ة البعض 
منه�ا ل�وزراء  الحكوم�ة الجدي�دة 
لضمان بقائه يف منصبه واس�تمرار 
ملفات الفساد التي يرعاها بنفسه، 
بينما أوعز بتوزي�ع أراٍض يف أماكن 

مقفرة ملوظفي األمانة!. 
أكث�ر م�ن 200 م�رشوع خدمي يف 
االم�ني  بانتظ�ار مصادق�ة  بغ�داد 
ووض�ع  التعقي�دات  لك�ن  عليه�ا، 

اإلشكاالت امام املس�تثمرين بهدف 
ابتزازهم م�ن قبل مافي�ات األمانة 
وبع�ض م�دراء أمانة بغ�داد عرقل 

تنفيذها.
االمانة تمتنع ع�ن تقديم الخدمات 
وتت�ذرع بحج�ج واهية غ�ري قابلة 
ال�رىش،  دف�ع  إال ع�ر   للتصدي�ق 
بينما س�مح األمني لبعض مرشحي 
بإكس�اء  املاضي�ة  االنتخاب�ات 
التخس�فات  وتصلي�ح  الش�وارع 
وتقدي�م  الش�وارع  يف  والحفري�ات 
الخدمات األخرى كمجاملة لهم من 
أجل ضم�ان بقائه يف منصبه، بينما 
لم تقدم األمانة تلك الخدمات بشكل 
متعم�د وه�ي تمتل�ك اإلمكاني�ات 

الهائلة.
رئاس�ة مجل�س الن�واب الس�ابقة 
ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  طالب�ت، 
بإقال�ة  الكاظم�ي،  مصطف�ى 
أم�ني بغ�داد ع�الء معن وع�دد من 
وصفته�م  الت�ي  األمان�ة  م�دراء 
ب�«الفاسدين«، عازية ذلك إىل تردي 

الخدمات يف العاصمة.
وق�ال النائ�ب األول لرئيس املجلس 
السابق حس�ن كريم الكعبي، »، إنه 
طالب الكاظمي ب�«إقالة أمني بغداد 
عالء معن وعدد من م�دراء االمانة، 
لفش�لهم وبش�كل واض�ح للعي�ان 
بإنجاز امله�ام الخدمية املس�ؤولني 
عنها ألهايل العاصمة بغداد بش�كل 
عام، ومنطقة ح�ي املنتظر بمدينة 

الصدر بشكل خاص«.
وأض�اف الكعبي أن »بعض مفاصل 
الدول�ة وبخاص�ة الخدمية يجب أن 
ُتناط مهام إدارتها لكفاءات نزيهة، 
ومهنية متخصصة وأن تكون بعيدة 
ع�ن املحاصصة املقيت�ة التي أثبتت 

التجربة فشلها يف القيام بالواجب
من جهت�ه ي�رى املختص بالش�أن 
االقتص�ادي نبيل العيل يف اتصال مع 
)املراق�ب العراقي(: إن�ه »ال يخفى 
ع�ىل أح�د أن أمني بغ�داد مقرص يف 

عمل�ه وه�و يتحم�ل م�ا آل�ت اليه 
العاصم�ة م�ن تش�ويه لجماليتها 
وإهمال متعمد مللف الخدمات برغم 

وج�ود موازنات كبرية ج�دا أضخم 
من الوزارات، فهناك مشاريع مهمة 
ل�م تنفذه�ا منها م�رشوع املليوني 

مرت إكساء للشوارع لم تَر النور ».
وأضاف أن »األمني انشغل بمشاريع 
هامش�ية ول�م نج�د جدي�ة يف منع 

تحوي�ل العاصمة اىل موالت تجارية 
بغ�داد  ش�وارع  جمالي�ة  ش�وهت 
وزادت من االختناقات املرورية، أما 

عىل صعيد االحياء السكنية فما زال 
البعض منها يش�هد تلوال للنفايات 
واالنقاض دون محاسبة من تسبب 
به�ا ول�م تكل�ف االمان�ة نفس�ها 
برفعه�ا، ما تس�بب بارتف�اع أعداد 
الكالب الس�ائبة والقوارض وغريها 

بسبب اإلهمال الخدمي«.
م�ن جهت�ه أك�د املختص بالش�أن 
االقتصادي س�الم عب�اس يف اتصال 
م�ع )املراق�ب العراقي(: أن »أس�وأ 
امللفات الت�ي تعاملت فيه�ا األمانة 
بازدواجية هي ملف األرايض س�واء 
التي تم توزيعها اىل الوزراء السابقني 
أو القض�اة وإهمال م�رشوع داري 
الذي روج له كث�ريا من قبل مجلس 
ال�وزراء، وأكثره�ا مظلومي�ة ه�ي 
التي ت�م توزيعها ملوظف�ي األمانة، 
فاملقرب�ون من األم�ني حصلوا عىل 
أراٍض يف مواق�ع جي�دة ومخدوم�ة 
وأم�ا البقية م�ن املوظفني فحصلوا 
عىل أراٍض غري مخدومة وبعيدة عن 

أماكن سكنهم«.
وبني أن »هذا مؤرش دليل عىل وجود 
تالع�ب يف مل�ف األرايض وب�إرشاف 
مب�ارش م�ن األم�ني ال�ذي انش�غل 
للحكوم�ة  جدي�دة  أراٍض  بتهيئ�ة 

املقبلة عىل أمل بقائه يف منصبه«.

تصاعدت حدة االنتقادات الشعبية الى أمانة بغداد التي دمرت 
معالم العاصمة وحولتها إلى مدينة خالية من المعالم والجمال، 
م����ن خالل المتاجرة بالعقارات واس����تغالل االراضي لبناء موالت 
تجارية شاهقة ومشاريع وهمية، بينما تفتقر العاصمة للشوارع 
المعب����دة والمدارس والمنش����آت الصحية واالس����واق الش����عبية 

ومشاريع النقل والسكن.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

فساد توزيع قطع األراضي يتمدد

»الملفات« تالحق أمانة بغداد والنفايات تغطي العاصمة 
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

المراقب العراقي/ متابعة
ع�ى الرغ�م م�ن أن املغ�رب كان�ت من 
ب�ن ال�دول الت�ي تداف�ع ع�ن القضية 
الفلس�طينية وتعطيها حي�زاً كبرياً من 
اهتمامه�ا، أو عى األق�ل كانت تحافظ 
ع�ى تطبي�ع معت�دل م�ع كي�ان العدو 
االرسائي�ي، إال أنها ب�دأت مؤخراً تنقلب 
عى جميع مبادئها السياس�ية، ولم تعد 
تعني لها القضية الفلس�طينية أي يشء 
بل أكثر من ذلك، بدأت تتجه نحو توقيع 
مذكرة تفاهم دفاعي�ة مع كيان العدو، 

وتش�ري منها األس�لحة موجهة طعنة 
جديدة لفلس�طن التي كانت تدعي أنها 

تهتم بقضيتها وتدافع عنها.
كي�ان الع�دو االرسائي�ي يتغن�ى به�ذه 
االتفاقية ويصفه�ا بالتاريخية، كيف ال 
وه�ي مذكرة نرص مجاني�ة يف الحقيقة 
الرسائي�ل منحته�ا اياه�ا املغ�رب ع�ى 
طب�ق من ذهب، ووصف�ت وزارة الدفاع 
اإلرسائيلي�ة، يف بي�ان أصدرت�ه، مذكرة 
»تاريخي�ة«  بأنه�ا  املوقع�ة  التفاه�م 
وأطلقت عليها »مذكرة تفاهم دفاعية« 

فيما أسمتها أيضا »اتفاقية«.
ولم ترش »الدف�اع« اإلرسائيلية يف بيانها 
إىل »بيع أس�لحة« للمغرب، كم�ا لم ُتلِق 
الض�وء ع�ى تفاصي�ل االتفاقي�ة. لكّن 
وس�ائل إع�ام إرسائيلي�ة، م�ن ضمنها 
 »24 »إرسائي�ل  وموق�ع  الب�ث،  هيئ�ة 
)حكوميان( والقن�اة 12 )خاصة وذات 
اط�اع واس�ع( كش�فت ع�ن تفاصي�ل 
صفقة س�اح تمت ب�ن البلدي�ن، تبيع 
ت�ل أبي�ب بموجبها صناعات عس�كرية 

متطورة للرباط.

كما أشارت الصحف اإلرسائيلية، كذلك، 
إىل أن الجانب األهم يف االتفاقية، ال يتمثل 
يف »صفقة الس�اح« ب�ل يف االتفاق عى 
»التع�اون األمني والدفاع املش�رك« غري 

املسبوق بن إرسائيل ودولة عربية.
ه�ذه املذكرة تؤث�ر س�لبا ال محالة عى 
املغ�رب من ناحيت�ن، األوىل: أمن املغرب 
واس�تقراره، فالتطبي�ع م�ع محت�ل له 
مرشوع وأطماع توس�عية وله سوابق يف 
الغدر والخيانة، ثم نستأمنه املغرب عى 
جيش�ها الوطني وتس�مح له باخراقه. 

والثانية: لن يتوانى االحتال عن إش�عال 
ن�ار الفتن�ة والح�رب ب�ن دول املنطقة 
حت�ى يتحق�ق م�راده، ببي�ع األس�لحة 
ووه�م الدع�م، وإضعاف وتقس�يم دول 
املنطقة والضغط ع�ى غري املطبع حتى 
يطبع ضد إرادة شعبه. وتوظيف املغرب 
يف تحالف�ات ومحاور عس�كرية ال ناقة 

وال جمل للمغرب فيها.
التطبيع مع كيان العدو يعني بالرضورة 
تهدي�د األمن القوم�ي العرب�ي وتفكيك 
املنطق�ة العربي�ة، وإنه�اء أي محاول�ة 

للم الش�مل العربي، ألن ما فعلته املغرب 
سيكون بمثابة بيع القضية الفلسطينية 
بأبخس األثمان«، فالتطبيع العس�كري 
م�ع الكي�ان الصهيوني معن�اه اخراق 
للمنظوم�ة األمني�ة العربية وانكش�اف 
اس�راتيجي عرب�ي بالنس�بة إىل الكيان 
اإلرسائيي الذي يش�ّكل خط�راً عى أمن 

املنطقة واستقرارها.
والتطبيع العسكري هو لصالح ارسائيل 
أكثر من املغرب لعرشات األسباب، حيث 
يزي�د من قب�ول ارسائيل لدى الش�عوب 
العربية وكذلك لدى دول العالم، وُيش�عر 
العال�م ب�أن ارسائي�ل عى حق يف س�لب 
كان�ت  وإذا  حقوقه�م،  الفلس�طينين 
املغ�رب تعتق�د أن التطبي�ع العس�كري 
سيزيد من نفوذها يف العالم فهي واهمة.
وم�ن املؤك�د أن ال�رصاع ع�ى الصحراء 
الغربي�ة كان م�ن أولوي�ات السياس�ة 
الخارجي�ة املغربية منذ عقود وكس�بت 
املتح�دة  الوالي�ات  اع�راف  املغ�رب 
األمريكية بذلك عى خلفية التطبيع. ويف 
الوقت نفسه وقعت الرباط مع واشنطن 
تعه�دت بموجبهم�ا  تفاه�م  مذكرت�ي 
الوالي�ات املتح�دة باس�تثمار 3 مليارات 
الصح�راء.  ومنطق�ة  املغ�رب  يف  دوالر 
وباعراف ترامب بالس�يادة املغربية عى 
الصح�راء الغربي�ة س�لم الرب�اط هدية 

كانت تتوق إليها منذ عقود.
العاق�ة الثاثية بن الرباط وواش�نطن 
وتل أبيب قد تعزز مكانة املغرب يف شمال 
إفريقي�ا، الس�يما فيما يتعلق بتنافس�ه 
الس�يايس واالس�راتيجي م�ع الجزائر. 
فقبل رحيل إدارة ترامب يف يناير/كانون 
الثان�ي، اقرح�ت بي�ع ما قيمت�ه مليار 
دوالر من األس�لحة إىل املغرب، منها أربع 
 9-MQ طائ�رات ب�دون طيار من ط�راز
باللي�زر.  موجه�ة  وذخائ�ر   Reaper
وتعه�دت أيضاً بفت�ح قنصلية يف مدينة 
الداخل�ة، يف دعوة واضحة للدول األخرى 
بفت�ح قنصليات لها يف املدينة ملس�اعدة 

املغرب يف تأكيد سيادته.
ويرى املس�ؤولون يف الرب�اط أن اعراف 
أمريكا بالس�يادة املغربية عى الصحراء 
الغربية س�يزيد من الضغوط عى الدول 
لتح�ذو  األوروبي�ة،  خاص�ة  األخ�رى، 
حذوه�ا، ولم يكن مس�تغرباً إذاً أن وزير 
الخارجي�ة املغرب�ي ن�ارص بوريطة قال 
إن ع�ى االتح�اد األوروبي الخ�روج من 
»منطق�ة الراحة«  ودع�م عرض الرباط 
بمنح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً تحت 

إدارة الدولة املغربية.
تعاونه�ا  تعزي�ز  إىل  املغ�رب  وتتطل�ع 
االقتص�ادي مع إرسائي�ل، وهذا التعاون 
آخ�ذ يف النم�و من�ذ الس�نوات القليل�ة 
التقاري�ر  بع�ض  تش�ري  إذ  املاضي�ة، 
اإلرسائيلية إىل أن املغرب واحدة من الدول 

اإلفريقي�ة األرب�ع األوىل الت�ي تس�تورد 
إرسائي�ل البضائ�ع منه�ا، بينم�ا احتل 
املرتبة التاسعة يف الصادرات اإلرسائيلية 
التي تصل قيمته�ا إىل 149 مليون دوالر 
ب�ن عام�ي 2014 و2017. وفضاً عن 
ذل�ك يع�د قط�اع الطاق�ة م�ن املجاالت 
كا  ب�ن  للتع�اون  املفتوح�ة  األخ�رى 
البلدي�ن، حيث إن املغ�رب ال تملك الكثري 
من م�وارد الطاق�ة، وترغب يف توس�يع 
اس�تخدامه للطاقة املتجددة، حيث إنها 
تس�تورد حوايل 90% من احتياجاتها من 
الطاقة منذ عام 2013. وإرسائيل تصّدر 
الغ�از الطبيع�ي وتتمتع بخ�رة فنية يف 
مجال الطاقة الشمسية. وقطاع الزراعة 
والغابات وصيد األسماك يف املغرب، الذي 
تس�اهم بنس�بة 15% م�ن الناتج املحي 
اإلجم�ايل، ويعم�ل ب�ه ح�وايل 45% م�ن 
القوة العاملة، يجعل منها سوقاً ضخماً 

للتكنولوجيا الزراعية اإلرسائيلية.
التعاون العسكري بن املغرب وإرسائيل 
يش�هد نمواً منذ العقود القليلة املاضية، 
وم�ن املتوق�ع أن يس�تمر يف الزيادة بعد 
التطبيع. فوفقاً لبعض التقارير حصلت 
القوات امللكية الجوية املغربية عى ثاث 
 Heron طائرات ب�دون طيار من ط�راز
 ،2013 ع�ام  دوالر  ملي�ون   50 مقاب�ل 
من صناع�ة رشك�ة صناع�ات الفضاء 
اإلرسائيلي�ة، وقد ُس�لمت إىل املغرب عر 
فرنسا، واسُتخدمت يف الصحراء الغربية.

إن�ه رغ�م املكاس�ب الت�ي ق�د يحققها 
املغ�رب م�ن التطبيع م�ع إرسائيل تظل 
هذه الخطوة مقامرة محفوفة املخاطر، 
ألنها ق�د ال تفي�د املغرب بق�در ما تفيد 
إرسائيل. والتاريخ ش�اهد عى ذلك، عى 
سبيل املثال لم يؤِد التطبيع بن إرسائيل 
ومرص إىل تحس�ن الظروف االجتماعية 
واالقتصادي�ة يف كا البلدي�ن، وكذل�ك يف 
حال�ة إرسائي�ل واألردن، بل م�ا حدث يف 
الواق�ع ه�و أن ه�ذه الظ�روف ازدادت 
س�وءاً خ�ال العق�ود األربع�ة املاضية، 
وصحيح أن التطبيع ساعد هذه األنظمة 
االستبدادية عى البقاء يف السلطة، إال أنه 
خل�ق فجوة كبرية مع ش�عوبها، التي ال 

تزال ترفض التطبيع.
وم�ن املرج�ح أن تواجه املغ�رب املصري 
نفس�ه، ألن معظ�م املغارب�ة يعارضون 
ه�ذه الخط�وة، فوفق�اً ألح�دث بيانات 
م�ؤرش ال�رأي العرب�ي )2020-2019( 
الص�ادر ع�ن املرك�ز العرب�ي لألبح�اث 
ودراسة السياسات يف العاصمة القطرية 
الدوحة، يعارض حوايل 88% من املغاربة 
االع�راف الدبلوم�ايس بإرسائيل، ويرى 
70% أن القضية الفلسطينية تهم جميع 
الع�رب. لذل�ك انتق�دت ع�دة منظم�ات 
ونش�طاء مغاربة قرار تطبيع العاقات 

مع االحتال ورفضوا هذا االتفاق.

االثنين 29 تشرين الثاين 2021 العدد 2725 السنة الثانية عشرة

التطبيع العسكري مع االحتالل

هل يتجه المغرب نحو »االنتحار« ؟

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد الرئي�س اإليراني إبراهي�م رئييس ان ب�اده تدعم منظمة 
التعاون االقتصادي )إيكو( وأنش�طتها بش�كل غري مرشوط، 
مش�ريا اىل ان الحظر األمريك�ي لن يؤث�ر يف إرادة الجمهورية 

اإلسامية اإليرانية للتفاعل األقىص مع جريانها واملنطقة.
وأضاف ان لدول منظمة ايك�و ميزات خاصة بما فيها ملكية 
ثل�ث موارد الطاق�ة يف العال�م، واملكان�ة الفريدة ب�ن أوروبا 
والصن وروسيا مع الخليج الفاريس واملحيط الهندي وتحظى 
بكوادر ش�ابة وقوي�ة وهوية ممت�ازة و هي اإلس�ام و عدد 

سكانها أكثر من نصف مليار.
وتابع أن الجمهورية اإلس�امية االيرانية كدولة مهمة تسعى 
إىل تحس�ن مس�توى التعاون يف منظمة التع�اون االقتصادي 
)ايك�و( ورف�ع مكان�ة ه�ذه املنظم�ة يف العاق�ات اإلقليمية 
والدولي�ة قائا: »نعتقد أن هناك آليات مؤثرة لتطوير املنظمة 

يمك�ن أن تضمن رفاهية األجيال القادمة باإلضافة إىل التقدم 
املادي للدول يف حالة جهود مشركة لألعضاء .

وش�دد الرئي�س اإليراني ع�ى رضورة الحيلول�ة دون التدخل 
األجنبي يف املنطقة وقال، إن الجمهورية اإلسامية االيرانية ال 

تقبل التمييز غري املرر ضد أي شعب أو عرق أو أمة.
وأوض�ح آية الله رئييس أن »انتهاء األعمال العدائية يف منطقة 
القوق�از يب�رش باالس�تقرار وبداي�ة فصل جديد م�ن التنمية 
والتمايش اإلقليمي، وم�ن واجبنا جميعا العمل يف هذا االتجاه 
و إن مش�اركة وتع�اون ال�دول األعض�اء يف منظم�ة التعاون 
االقتص�ادي م�ع القوقاز يف ه�ذه املرحلة يمكن أن يس�اعد يف 
تعميق وتعزيز دور املنظمة، قائا«بالنظر إىل الظروف الجديدة 
يف منطقة القوقاز ، نعتقد أن إحياء الطرق التقليدية وتسهيل 
نق�ل البضائع وال�ركاب يف املنطقة بعد ثاثة عقود سيس�اعد 

عى نمو منطقة منظمة التعاون االقتصادي )ايكو(«.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال الس�فري الرويس لدى الواليات املتحدة إن 27 دبلوماسيا 
روسيا آخرين وأفراد أرُسهم ُطردوا من الواليات املتحدة ومن 

املقرر أن يغادروها يف 30 كانون الثاني املقبل.
وقال الس�فري أنات�ويل أنتونوف يف مقابل�ة بالفيديو مع قناة 
س�ولوفيف اليف ع�ى يوتي�وب تم بثه�ا يف س�اعة متأخرة 
يوم الس�بت »دبلوماس�يونا ُيطردون... مجموعة كبرية من 
زمائي، 27 ش�خصا وأرُسه�م، س�يغادروننا يف 30 يناير... 

نحن نواجه نقصا خطريا يف العاملن«.
وكان�ت روس�يا ق�د قال�ت م�ن قب�ل إن أكثر م�ن 100 من 
دبلوماس�ييها وأرُسه�م مجري�ن عى الرحيل ع�ن الواليات 

املتحدة منذ 2016 عندما تدهورت العاقات بن البلدين.
وحت�ى 29 أكتوب�ر ترشين األول كان قراب�ة 200 دبلومايس 
رويس ال يزال�ون ي�ؤدون مهامه�م يف الوالي�ات املتحدة بمن 
فيه�م أفراد البعثة الروس�ية ل�دى األمم املتح�دة وذلك وفقا 

مل�ا قالته ماري�ا زاخاروف�ا املتحدثة باس�م وزارة الخارجية 
الروسية. ويف الشهر املايض قالت إدارة الرئيس األمريكي جو 
بايدن إن عدد العاملن يف البعثة األمريكية يف روسيا انخفض 
إىل 120 فردا من 1200 فرد يف أوائل 2017 وذلك بعد سلسلة 
من قرارات الطرد وفرض القيود وإن  من الصعب االستمرار 

يف أداء أي مهام تتجاوز رعاية املصالح يف السفارة.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقري�ر ملوق�ع »أن ب�ي آر«، ع�ن وج�ود 
انش�قاقات يف الحزب الجمهوري م�ع ميل كبار 
الجمهوري�ن لابتع�اد ع�ن الرئي�س االمريك�ي 
الس�ابق دونال�د ترام�ب، فيما بق�ي االخرون يف 
ص�ورة املجامل�ة والوح�دة الحزبية م�ع وجود 
رصاع عى الس�لطة داخل الحزب املرتبط بالوالء 

لرامب.
وذك�ر التقري�ر أن »التوت�رات املتصاعدة ظهرت 
خ�ال االس�ابيع االخ�رية مدفوع�ة بش�خصية 
الرئي�س الس�ابق الت�ي م�ا زالت تثري االنقس�ام 
باالضافة اىل قضايا مثل اللقاحات والتفويضات 
واحتمال تحقيق مكاس�ب جمهورية يف الواليات 
املتح�دة كم�ا أن الح�كام الجمهوري�ن يديرون 
ظهوره�م بش�كل متزاي�د لي�س فق�ط لرامب 
ولكن للنواب الجمهورين يف واش�نطن العاصمة 
الذين غرقوا يف مشاحنات صغرية مستوحاة من 

الرئيس السابق”.
وب�ن التقرير تع�رض ترام�ب اىل ”انتقادات من 
قب�ل حاك�م والي�ة ني�و هامبش�اير الجمهوري 

كريس س�ونونو لرامب وزيارت�ه يف الكونغرس 
باالضاف�ة اىل حاكم والية فريمونت فيل س�كوت 
وحاكم والية ماسوش�يتس تش�اريل بيكر والذي 

قال علنا انه صوت لصالح بايدن “.
وب�ن التقري�ر ان ” العدي�د م�ن الجمهوري�ن 
سأموا من إرصار ترامب عى أن انتخابات 2020 
ق�د رُسق�ت من�ه – ويتطلع�ون اآلن ألنفس�هم 
ومس�تقبلهم الس�يايس كآف�اق لت�ويل مجل�س 
الشيوخ ومجلس النواب والتي تبدو واعدة بعيدا 

عنه “.
واش�ار التقري�ر اىل أن “إرصار ترام�ب املس�تمر 
ع�ى واقعه البديل لعام 2020 ليس هو املش�كلة 
الوحي�دة الت�ي تدف�ع بالح�زب الجمه�وري إىل 
االنقس�ام، فهناك عامل آخر مث�ري للفضول هو 
احتم�ال فقدان الس�لطة وهذا ماتحقق بش�كل 
خاص يف مجلس الن�واب، فغالبا ما يفقد الحزب 
يف البيت األبيض دائًما مقاعد يف مجلس النواب يف 
عام االنتخابات النصفية اال بحدود االس�تثناءات 
القليل�ة ،م�ا يعن�ي ان الحزب الجمه�وري يفقد 

شعبيته تدريجيا يف السلطة “.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت صحيف�ة يديع�وت أحرون�وت العري�ة، 
األحد، ع�ن خرق أمن�ي يتعلق بمخطط�ات لبناء 
أماكن حساس�ة ومنها مقر إقام�ة رئيس وزراء 

االحتال يف القدس املحتلة، نفتايل بينيت.
ويعت�ر هذا املق�ر، مكانا دائم�ا ألي رئيس وزراء 
يت�م انتخابه، حيث يس�تخدمه وعائلته للس�كن 

والستقبال كبار الضيوف.
وبحس�ب الصحيف�ة، فإن�ه يمك�ن ألي ش�خص 
الوصول ملخطط�ات بناء املق�ر املذكور من خال 
موق�ع بلدية القدس، والذي يظهر من املخططات 
رس�ومات وص�ورا دقيقة للس�كن الرس�مي وأي 

تغريات قد تطرأ عليه.
وقالت الصحيفة: »ليست هذه هي املرة األوىل التي 
يج�ري فيها ترسيب وثائق من�زل رئيس الوزراء، 
ففي ع�ام 2015، انتقد رئيس جه�از األمن العام 

الس�ابق، يوفال ديس�كن، عائلة نتنياهو بسبب 
مقطع فيديو تم تحميله نيابة عنهم عى ش�بكة 

اإلنرنت، وكشف عن أجزاء من املنزل الرسمي«.
وحذر ديس�كن يف حينها، م�ن أن »هذا كان خرقا 
أمنيا خطريا، يدفع مقابله أي جهاز اس�تخبارات 

أجنبي ومنظمة إرهابية ثروة ضخمة«.

تقرير: انشقاقات جديدة تضرب الحزب 
الجمهوري بسبب ترامب

صحيفة عبرية تكشف خرًقا أمنًيا يتعلق 
بمنزل رئيس وزراء االحتالل

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أربك�ت نس�خة متح�ورة جدي�دة 
باس�م  كورون�ا  ف�ريوس  م�ن 
»أوميك�رون«، ظه�رت يف جن�وب 
أفريقي�ا، أس�واق العال�م لتش�هد 
اضطراب�اً حاداً يف نهاي�ة تعامات 
األس�بوع ي�وم الجمع�ة امل�ايض، 
يف  متس�ارعة  خط�وات  وس�ط 
مختل�ف ال�دول نحو ف�رض قيود 
اس�تقبال  تمن�ع  الس�فر  ع�ى 
املس�افرين من عدة دول أفريقية. 
املتحور الجديد من كورونا قد يعيد 
العاملية،  إىل األس�واق  االضطرابات 
خاصة الس�لع األولية وعى رأسها 
النفط الخام. إذ تراجعت أس�عاره 
بش�كل حاد، ي�وم الجمعة املايض، 
متأث�رة بمخ�اوف تتعل�ق بترضر 
الطل�ب العاملي. وتراجع�ت العقود 
اآلجل�ة لخام برنت تس�ليم يناير/ 
كان�ون الثاني املقبل بنس�بة تبلغ 
دوالرا   73 نح�و  إىل   %11.5 نح�و 
للرمي�ل، وهو أدنى س�عر منذ 16 
سبتمر/ أيلول املايض. كما هبطت 
عقود خام غرب تكساس الوسيط 
األمريكي 12% ليت�داول عند حوايل 
68.7 دوالراً للرمي�ل، وه�و األدنى 
من�ذ 10 س�بتمر/ أيل�ول. ويأتي 
االنخف�اض قبل اجتم�اع لتحالف 
»أوبك+« الذي يضم الدول األعضاء 
يف منظم�ة أوب�ك وكب�ار املنتجن 
م�ن خارجها عى رأس�هم روس�يا 
يف 2 ديس�مر/ كانون األول املقبل 

التخاذ قرار بش�أن سياسة اإلنتاج 
لشهر يناير/ كانون الثاني 2022. 
ويتجه تحالف »أوبك+« الذي يضم 
23 دولة بقيادة السعودية، بشكل 
متزاي�د التخ�اذ ق�رار بالتخي عن 
خط�ط زي�ادة إنت�اج النفط خال 
األس�بوع املقب�ل، وفق�اً ملندوب�ن 
طلبوا عدم الكش�ف عن هوياتهم، 
»بلومب�ريغ«  وكال�ة  بحس�ب 

األمريكية.

فزع عالمي بسبب متحور »أوميكرون«

رئيسي: إيران تدعم »إيكو« ومستعدة ألداء دور أكبر فيها

موسكو: 27 دبلوماسيا روسيا يرحلون 
عن واشنطن مطلع 2022

المراقب العراقي/ متابعة...
أكدت حركة الجهاد اإلس�امي يف فلسطن، األحد، 
أن اقتح�ام املس�جد اإلبراهيم�ي م�ن قب�ل رئيس 
الكي�ان الصهيون�ي، ين�درج يف س�ياق مخططات 
التهويد التي تس�تهدف املسجد اإلبراهيمي ومدينة 
خلي�ل الرحمن، وهو عمل عدائي يس�توجب علينا 
جميع�اً التص�دي ل�ه ب�كل ق�وة. وح�ذر املتحدث 
باس�م حركة الجهاد اإلس�امي بالضف�ة الغربية 

ط�ارق ع�ز الدي�ن، تعقيباً ع�ى مخط�ط اقتحام 
املس�جد اإلبراهيمي من قب�ل رئيس كيان االحتال 
الصهيوني للمس�جد اإلبراهيم�ي يف مدينة الخليل 
املحتلة، من تداعيات ه�ذه االقتحامات. ففي تحٍد 
واضٍح ملش�اعر املس�لمن، من املقرر أن يتقدم ما 
يس�مى بالرئيس “االرسائيي” يتسحاق هرتسوغ 
األحد، اقتحامات املستوطنن للمسجد اإلبراهيمي 
يف مدين�ة الخليل، وذلك لاحتفال بما يس�مى عيد 

األوىل.  الش�معة  “األن�وار- حان�وكاه”، وإض�اءة 
وحمَل عز الدين، العدو الصهيوني كامل املسؤولية 
عّم�ا س�يرتب عليه�ا، وذّك�ر الع�دو الصهيون�ي 
والعال�م كله بأن انتفاضة األق�ىص جاءت رداً عى 
اقتحام الهالك “ش�ارون” للمسجد األقىص املبارك 
يف أيلول من العام 2000، فالش�عب الفلسطيني ال 
يسمح بأن تمر محاوالت املساس بمقدساته دون 

أن يتصدى لها رجاله وأحراره.

الجهاد اإلسالمي ُتحّذر من مخطط اقتحام المسجد اإلبراهيمي



اتصال هاتفي يشعل 
سوق النفط العالمي..!

يعود تاري�خ العالقات الس�عودية األمريكية ، إىل اللق�اء التاريخي 
الذي جمع مؤس�س اململكة امللك عبد العزي�ز ، والرئيس األمريكي 

روزفلت ، عىل متن سفينة حربية أمريكية عام 1945 . 
ومن�ذ ذلك الحني ، وع�ىل الرغم مم�ا قدمته الري�اض من خدمات 
جليل�ة لواش�نطن ، ال تع�دو الس�عودية أن تكون أكث�ر من رشيك 

اسرتاتيجي للواليات املتحدة ، وليست حليف كما يتم تداوله . 
خالل أكثر من س�بعة عق�ود ، مرت العالقات ب�ني البلدين بالعديد 
م�ن املحطات ، تحمل�ت فيها اململك�ة العبء األكرب م�ن العجرفة 
األمريكي�ة ، اضطرت مثالً أن تتحمل إهان�ات »أوباما« و »ترامب« 
وآخرهم »جو بايدن« ، الذي الذي أش�اح بوجهه عن الرياض ، وبدأ 
سياس�ة جديدة بالتعامل معها ، أكثر وقع وإيالم ، َفرفع الحوثيني 
م�ن قائمة اإلرهاب ، ما يعني أنه وضعهم طرفاً عىل قدم املس�اواة 
يف املعادلة اليمنية ، ومن ثم أوقف بيع األسلحة لها ، وأزال منظومة 
الدف�اع »باتريوت« م�ن اململكة ، وتعم�د نرش الوثائ�ق التي تثبت 
تورط الس�عودية يف دع�م خاطفي الطائ�رات ، الذين كان معظهم 

سعوديني يف أحداث 11 سبتمرب .   
هذا األنزعاج األمريكي له أسبابه والتي من أهمها : فشل السعودية 
الذري�ع يف إدارة امله�ام املوكل�ة إليه�ا يف العراق وس�وريا واليمن ، 
وعجزه�ا يف أن تصب�ح ق�وة إقليمي�ة موازي�ة إلي�ران يف املنطقة ، 
يضاف لذلك السجل اليسء يف مجال حقوق االنسان ، والذي توجته 

بالطريقة البشعة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي .   
ابن سلمان أدرك مبكراً أن الرئيس األمريكي الجديد يفضل التعامل 
مع والده ، فعمد الس�تفزاز واش�نطن بتوثيق التعاون مع روس�يا 
والصني ، وهو ما جعل األول أكثر تش�دداً اتجاه ويل العهد ، فرفض 
تلق�ي أتص�ال من ب�ن س�لمان ، الذي صع�د وترية الضغ�ط برفع 
»أرامكو« أسعار نفطها الخام قبل أسابيع ، فردت الواليات املتحدة 
بأطالق االحتياطي البرتويل االس�رتاتيجي األمريكي ، وسعت إلقناع 
روس�يا لزيادة إنتاج النفط ، الس�عودية صع�دت الوترية باملقابل ، 
برف�ض دع�م التوجه األمريك�ي لخفض أس�عار النف�ط العاملية ‘ 
عن طريق ضخ كميات إضافية للس�وق ، وهو ضغط س�يؤثر عىل 
الرئي�س باي�دن مع اقرتاب انتخاب�ات التجديد النصف�ي ، وهذا ما 

يأمل محمد بن سلمان أن يلني معه بايدن . 
صحي�ح أن املش�هد يب�دو أن الس�عودية تواج�ه الوالي�ات املتحدة 
برصامة ، لكنها رصامة الخائفني ، الخائفني من أن تقود االستدارة 
األمريكية ، إىل انس�حاب األس�طول الخامس األمريكي من اململكة 
، وتم�أ طهران الفراغ ، وتصب�ح إيران الق�وى املهيمنة يف الرشق 

األوسط .

بقلم/  تبارك الراضي 

خّيم الصمت على العاصمة الس���ورية بعد وصول وفد مجلس س���وريا الديمقراطية، الذي تقوده إلهام أحمد، إلى موس���كو. دمش���ق  
تترّقب تحول الخيارات السياسية لُكردها عبر حسم خياراتهم السياسية، وهم الذين ما زالوا يواصلون تدوير الزوايا للمحافظة على ما 
د لمستقبل سوريا، ينسجم مع طموحاتهم األيديولوجية والقومية. أنجزوه خالل السنوات العشر الماضية، ضمن تصور سياسي محدَّ
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بقلم/ مهدي المولى
له�ذا أكد الث�وار يف ش�مال العراق عىل 
إلغاء إقليم الش�مال واعتربوا إنش�اءه  
جريم�ة بح�ق الش�عب والوط�ن بكل 
أطيافه وألوانه وأعراقه وخاصة  أبناء 
ش�مال الع�راق الن وج�وده أي اإلقليم 
كان وراء كل حرك�ة عنرصية طائفية 
وعش�ائرية ووراء كل  فس�اد وإرهاب 
يف الع�راق وم�ا ح�دث يف الع�راق م�ن 
س�وء خدم�ات وفش�ل يف كل  املجاالت 
االقتصادي�ة والسياس�ية والصناعي�ة 
وحت�ى الثقافي�ة واملعرفية وتش�جيع 
والقومي�ة  العش�ائرية  للرصاع�ات 
والطائفي�ة كان نتيج�ة لوج�ود ه�ذا  

اإلقليم.
  له�ذا كان�ت قناع�ة أبناء الش�مال ال 
يمك�ن  القض�اء ع�ىل هذه الس�لبيات 
واملفاس�د  إال بالقض�اء ع�ىل اإلقلي�م 
واعتق�ال كل املؤيدي�ن واملنارصين له 
وطردهم من العراق ألنهم غري عراقيني 
وخونة للش�عب وعمالء ألعداء الشعب 
فه�م ي�رون يف الع�راق دول�ة محتل�ة 
والق�وة األمني�ة ق�وة محتل�ة يف حني 
ي�رون يف الق�وات الرتكي�ة اإلرسائيلية 

قوات حليفة وشقيقة ومحررة.
كما كث�ري ما يعرتف�وا وبش�كل علني 
وبتح�دي بأنهم ليس�وا عراقيني وإنما 
فرض�ت علي�ه العراقية بق�وة الحديد 

والس�الح ويتمنون ويرغبون يف عراق 
الفوىض والرصاعات  متخلف تس�وده 
والح�روب املختلف�ة ك�ي يتمكنوا من 
تحقي�ق أحالمه�م الخبيث�ة وأمانيهم 

الرشيرة.
يف حني نرى هؤالء يقبلون أيدي وأقدام 
أردوغ�ان  كم�ا قدم�وا ش�مال العراق 
هدي�ة اىل أردوغان أرض�ا وبرشا وثروة  

وجعلوا من ش�مال العراق أرضا تركية 
حيث  جعلوا من أرض الش�مال مقرات 
وقواعد عس�كرية بري�ة وجوية تركية  
يف حني  حرموها عىل أي عراقي يرغب 

الدخ�ول اىل أرض اإلقلي�م كم�ا وقفوا 
م�ع أي غ�زو للعراق فهم م�ع القوات 
الرتكية التي احتلت الكثري من األرايض 
الغ�زو  اىل جان�ب  العراقي�ة ووقف�ت 

الوهابي الداعيش الصدامي وس�اعدوه 
يف ذبح العراقيني وتدمري العراق وسبي 

واغتصاب نسائه.
أبن�اء  قاده�ا  الت�ي  فاالنتفاض�ة    
الش�مال العراقي كانت عراقية سلمية 
إقلي�م  إلغ�اء    اىل  تدع�و  حضاري�ة 
الش�مال واعتقال كل دعات�ه وأنصاره 
ألنه�م فاس�دون ولص�وص  وتدع�و 
اىل وح�دة الع�راق والعراقي�ني وبن�اء 
العراق الح�ر الديمقراطي الذي يضمن 
ل�كل العراقي�ني  املس�اواة يف  الحقوق 
حري�ة  له�م  ويضم�ن  والواجب�ات 
ال�رأي والعقيدة حيث أثبت�ت الدعوات 
والعش�ائرية  والعنرصي�ة  الطائفي�ة 
دع�وات يروجها أعداء الع�راق العمالء 
والخونة لم نحصل منها س�وى الفقر 
والجوع واأللم س�وى س�وء الخدمات 
س�وى الفوىض لم نحصل منها س�وى 
التضلي�ل والخ�داع  وم�ن ث�م  ذبحن�ا 
ورسقتن�ا. كما دعت ه�ذه التظاهرات 
اىل  الع�راق  ش�مال  يف  واالحتجاج�ات 
تش�كيل حكوم�ة عراقي�ة  تنطلق من 
وح�دة الع�راق ارض�ا وب�رشا وهذا ال 
يك�ون إال بإلغ�اء اإلقلي�م والع�ودة اىل 
عراق واح�د موحد ألنه الس�د الحاجز 
العراقي�ني  وح�دة  دون  يح�ول  ال�ذي 
وس�ببا يف خلق الفوىض  ونرش الفساد 

واإلرهاب.

أبناء الشمال في ثورة ضد اإلقليم وحكومته..!
نعم أبناء الشمال في العراق في ثورة عارمة ضد اإلقليم وحكومته متحدين ومتصدين كل الفاسدين 

واللصوص الذين سرقوا أموالهم  ويهتكون أعراضهم ويهينون مقدساتهم  حيث تأكد أن عناصر 
حكومة اإلقليم  متواطئون مع أعداء العراق والعراقيين وفي مقدمة هؤالء اإلعداء أردوغان إسرائيل 

وبقرهم آل سعود ومرتزقتهم القاعدة داعش ودواعش السياسة أي جحوش صدام وعبيده وهذه الجهات 
مجتمعة تعمل وتسعى من أجل ذبح العراقيين وتدمير العراق من خالل إشعال حرب داخلية عشائرية 

وقومية وطائفية ونشر الفساد واإلرهاب في العراق.

كرد سوريا بين واشنطن وموسكو

بقلم/أحمد الدرزي
ألق�ى االنس�حاب األمريك�ي م�ن أفغانس�تان 
بظالله عىل كل الدول والقوى السياسية، سواء 
م�ن تعت�رب نفس�ها حليف�ة للوالي�ات املتحدة، 
أو َم�ن كانت م�ن القوى التي تعترب نفس�ها يف 
مواجهتها، وتخوض رصاعاً مديداً بمس�تويات 
متع�ددة، تبع�اً ل�كل دول�ة أو ق�وة، وخصوصاً 
عىل املس�توى الدويل لكل من روسيا والصني، أو 
اإلقليمي لكل من إيران وس�وريا واليمن ولبنان 

وفلسطني والعراق.
ارتفعت نس�بة الش�كوك لدى كل الدول والقوى 
الت�ي تراهن عىل بقاء واش�نطن يف موقع قيادة 
القاطرة العاملية، وخصوصاً أنها لم تتعاَط معها 
بالطريق�ة التي ُتش�عرها بأنه�ا حليف موثوق 
يجب احرتام مصالحه، وينبغي لها التنسيق مع 
من تعتربهم ضمن منظومتها. لكّن واقع الحال 
أن أغلبية القرارات املفصلية اتخذتها واش�نطن 
بمعزل عن التشاور واإلبالغ املسبّقني، بل كانت 
تدفع دوالً كربى كفرنس�ا إىل التشدد يف املواقف، 
كم�ا يف حال امللف الن�ووي اإليراني، بينما كانت 

تخوض املفاوضات مع طهران يف ُعمان.
اس�تطاع ح�زب االتحاد الديمقراط�ي أن يجعل 
الس�ورية،  املعادل�ة  يف  صعب�اً  رقم�اً  نفس�ه 
وخصوص�اً بع�د أن اس�تطاع تج�اوز مرحل�ة 

التهدي�دات الوجودي�ة، يف إث�ر اجتي�اح تنظي�م 
»داعش« منطقة عني العرب/كوباني، يف ش�هر 
كان�ون األول/ديس�مرب 2014، ع�ىل الرغم من 
خس�ارتيه الكبريت�ني يف عفري�ن ع�ام 2018، 
واملنطقة املمتدة عىل مدى 120 كم من تل أبيض 
إىل رأس العني، وبعمق 30 كم. ويف ِكلتا الحالتني 
كان ملوس�كو وواشنطن دور أس�ايس يف إعطاء 
الض�وء األخ�ر لرتكي�ا لتحت�ل ه�ذه املناطق 
وتهّج�ر أهله�ا. وم�ع ذلك بق�ي يس�تمد قوته 
م�ن قدرات�ه التنظيمية الذاتية م�ن جهة، ومن 
س�يطرته عىل مقدرات أهم منطقة يف س�وريا، 
والتي ُتعترب س�لة الغ�ذاء الس�ورية، باإلضافة 
إىل90 % م�ن النف�ط والغ�از الس�وريَّني. وفوق 
كل ذل�ك توجد ق�وى االحت�الل األمريك�ي بغري 
طل�ب اإلذن م�ن دمش�ق، التي تح�وز الرشعية 
القانوني�ة يف تحدي�د رشعية الوج�ود يف أرايض 
الدولة السورية، وهذه القوات وضعت يدها عىل 
مصادر الطاقة، وتحّكم�ت يف عمليات توزيعها 

وبيعها كحصص.
أدرك�ت قي�ادات الح�زب بع�د س�قوط عفرين 
وت�رشد أغلبية أهله�ا عىل يد االحت�الل الرتكي، 
أن الري�اح الدولية بدأت تغي�ري اتجاهاتها، وأن 
العالق�ة بالوالي�ات املتحدة ل�م تح�ِم الُكرد من 
التعرض لكارثة إنس�انية كبرية، فكان ال بد من 

البح�ث عن حل�ول للمحافظة عىل املكتس�بات 
يف إط�ار حل س�يايس داخيل، وإيج�اد األرضية 
املالئم�ة الس�تعادة عفرين ضمن إط�ار وطني 
س�وري، فكانت قنوات الحوار مع دمش�ق من 
جهة، والعمل عىل مؤتمر الحوار الس�وري األول 
يف عني عي�ى بتاري�خ 19 تموز/يوليو 2018، 
بعد اس�تبعادهم من املفاوض�ات بني املعارضة 
ودمش�ق يف إث�ر لق�اء آس�تانة األول، وقب�ول 
موسكو اعرتاض أنقرة عىل حضور من يمثلون 
ح�زب العم�ال الكردس�تاني وع�دم اع�رتاض 

واشنطن عىل ذلك. 
وتتال�ت امللتقيات الس�ورية يف »عني عيى 2«، 
يف 29 ترشي�ن الثاني/ نوڤم�رب 2018، وامللتقى 
الثالث يف عني العرب/كوباني يف 28 آذار/مارس 
2019. ولَم تس�تطع هذه امللتقيات الثالثة دفع 
دمشق إىل تغيري موقفها املتشدد تجاه قبول أي 
تغيري سيايس يؤدي إىل االعرتاف باإلدارة الذاتية، 
انطالقاً م�ن هواجس الفيدرالي�ة وما يمكن أن 
ترتك من آثار س�لبية يف بنية املجتمع الس�وري 

املتعدد الهويات، قومياً ودينياً ومذهبياً.

ازداد قل�ق قيادات ح�زب االتح�اد الديمقراطي 
بع�د اجتياح تركيا الرشي�ط الحدودي 9 ترشين 
األول/ أكتوبر 2019، وبرضا واشنطن الرصيح، 
والتي أعطت الضوء األخر لتنفيذ العملية، ثم 
ما تال ذلك من عدم اعرتاف األمريكيني حتى اآلن 
باإلدارة الذاتية، فاندفعوا إىل واشنطن وعواصم 
الغ�رب للبح�ث ع�ن ضمان�ات الحماي�ة ملا تم 
إنجازه، األمر الذي أدى إىل تقليل االهتمام بفتح 
الحوار مع دمشق املتصلبة تجاههم، عىل الرغم 
م�ن حاجتها املاس�ة إىل عودة مناط�ق الجزيرة 
الس�ورية، التي تس�تطيع وحده�ا تخفيف أثر 

عقوبات »قيرص« الصارمة عىل سوريا.
ع�ىل الرغم من مج�يء الديمقراطيني إىل ُس�دة 
للك�رد  املؤي�د  بموقفه�م  األمريكي�ة،  اإلدارة 
الس�وريني، فإن قرار انسحابهم من أفغانستان 
ترك ش�كوكاّ عميقة يف عقولهم، وخصوصاً بعد 
أن بدأت اس�رتاتيجيتهم الجديدة لعموم الرشق 
األوس�ط بالظهور، وهي تذهب إىل تربيد ملفات 
املنطق�ة للتف�رغ ملواجه�ة الصني، وتس�تند إىل 
ركيزت�ني أساس�يتني، هم�ا رضورة اس�تقرار 
املنطقة، والذهاب بها نحو التنمية التش�اركية، 
كم�ا ع�ربَّ ع�ن ذل�ك مؤخ�راً جايك س�وليفان، 
مستش�ار األم�ن القوم�ي يف مجل�ة »فوري�ن 
بولي�يس«، وهذا يقتيض االعرتاف بدور دمش�ق 

الت�ي تحوز 65 % من مجمل األرايض الس�ورية، 
واالع�رتاف ب�دور موس�كو يف إيج�اد مخ�ارج 
للكارثة الس�ورية الت�ي أصبحت عبئ�اً عىل كل 
اإلقليم، بما يف ذل�ك »إرسائيل«، وكذلك االعرتاف 
بدور طهران يف سوريا والعراق واليمن والخليج.
قرأت القيادات الكردية املش�هد جي�داً، فكان ال 
بد من التوجه إىل موس�كو بع�د تفعيل خطوط 
التواصل إلحياء الحوار مع دمشق عرب األصدقاء 
القدام�ى لح�زب العم�ال الكردس�تاني، وحمل 
مرشوع االعرتاف باإلدارة الذاتية مقدمًة لنجاح 
الحوار السوري الس�وري، بعيداً عن األمريكيني 
الذي�ن س�بقوا زي�ارة موس�كو برئاس�ة إيثان 
غولديريتش، مس�اعد وزير الخارجية لش�ؤون 
ال�رشق األدنى، وال�ذي حاول إعط�اء ضمانات 
من احت�الل تركي جديد، يف مقاب�ل التوافق مع 
غريم�ه املجل�س الوطن�ي الكردي، ال�ذي يمثل 
امتداداً ألربيل وأنقرة، وبينهما ما صنع الحداد.

م�ن املتوق�ع أن تب�دأ الح�وارات املب�ارِشة ب�ني 
دمشق وُكردها بوساطة روسية يف وقت قريب، 
وأن تصل هذه الحوارات إىل حلول وسط بتعريف 
الالمركزي�ة، بحي�ث تتحق�ق مركزي�ة الق�رار 
الس�وري، سياس�ياً وعس�كرياً، وأن ينال الكرد 
االعرتاف بدورهم رشيكاً أساس�ياً يف مس�تقبل 

سوريا السيايس، من موقعهم كسوريني كرد.

بقلم/حسن الفي
ب�رزت يف األس�ابيع األخرية أحادي�ث عن رزمة 
واسعة من املش�اريع والتس�هيالت للسكان يف 
غزة، من قبل »دولة« االحتالل؛ فمن الواضح أن 
»إرسائيل« تقود خطة إقليمية ودولية واس�عة 
النط�اق لتحيي�د جبه�ة غزة ع�ن املواجهة مع 
االحتالل، من خالل إفقاد املقاومة يف غزة القدرة 
عىل اتخاذ ق�رار املواجهة ضد »إرسائيل«، نتاج 
تعقيدات الحس�ابات االقتصادية واالجتماعية 
لدى الحاضنة الشعبية داخل غزة، والتي تنتظر 
الخ�الص من أزماته�ا الحياتي�ة واالقتصادية، 
ع�ن طريق  املش�اريع املن�وي بناؤه�ا يف غزة، 
وبالت�ايل س�يزداد الضغ�ط الجماه�ريي ع�ىل 
املقاومة يف اتجاه عدم ممارسة أي فعل مقاوم 
ض�د االحت�الل من س�احة غ�زة، كم�ا تخطط 
»إرسائي�ل«، خاصة م�ع تعايل أص�وات اإلعالم 
املوّجه ذي األجندات املشبوهة، الذي بات إحدى 
ركائ�ز االس�رتاتيجية الصهيوني�ة يف محارب�ة 
املقاومة كفكرة وكممارس�ة، م�ن خالل إيهام 

الن�اس ب�أن املقاومة عبارة عن خ�راب وجوع 
وتدم�ري، لكن يبقى التس�اؤل الرئيس، ما الذي 
دفع  »إرسائيل« التي تحارص غزة منذ 15 عاماً 
إىل أن تلجأ إىل التس�هيالت االقتصادية من أجل 

تحييد غزة؟ وما مصلحتها من وراء ذلك؟
 تتناغ�م خطة تحييد غزة من خ�الل االقتصاد 
مع املصالح اإلرسائيلية االس�رتاتيجية الكربى، 
ف�«إرسائيل« س�تكون مرتاحة جداً إذا نجحت 
يف تحيي�د أو ع�ىل األق�ل تربيد جبه�ة غزة، من 
خ�الل التس�هيالت االقتصادية، لعدة أس�باب، 

أهمها:
أوالً، تأتي تلك املشاريع يف سياق مرشوع األمن 
مقابل االقتصاد، الذي يطرحه وزير خارجيتها 
»يائ�ري البي�د«، وال�ذي ب�ات محل اتف�اق لدى 
الحكوم�ة اإلرسائيلي�ة، للتعام�ل م�ع القضية 
الفلسطينية؛ فاقتناعات اإلرسائيليني، حكومة 
ومس�توطنني، هي اس�تحالة قبوله�م بإقامة 
دولة فلسطينية، وبالتايل ال يمكن إنهاء الرصاع 
مع الفلس�طينيني، ولكن من املمكن العمل عىل 

خفض الرصاع معهم.
 فعىل مسار فّك الحصار عن غزة، تلك املشاريع 
املطروح�ة، رغ�م أنه�ا تخف�ف م�ن معان�اة 
س�كان غزة اقتصادياً، لكنه�ا ال تمنح غزة أي 
اس�تقاللية اقتصادي�ة بمع�زل عن الس�يطرة 

والقرار اإلرسائيلّيني.
 أما عىل مس�ار التسوية مع السلطة، فستبقى 
السلطة تنتظر رساب التس�وية، يف الوقت التي 
باتت في�ه النظرة الصهيوني�ة إليها أنها عبارة 
عن وكيل أمني لها من خالل ما يسّمى التنسيق 
األمني، وبالتايل تلك املشاريع ال تحمل يف طّياتها 
أي تن�ازالت إرسائيلي�ة سياس�ية اس�رتاتيجية 
تجاه القضية الفلس�طينية، بل تحييد غزة عن 
ال�رصاع، كما يه�دف اإلرسائييل، بما يس�اعده 
ع�ىل االس�تمرار يف مخططات�ه االس�تيطانية 
والتهويدي�ة يف الضف�ة الغربي�ة والق�دس، من 
دون أن يتكرر س�يناريو معركة س�يف القدس 

التي ع�زّزت الراب�ط م�ا ب�ني غ�زة والق�دس.
االقتصادي�ة  املقارب�ة  تل�ك  أن  رغ�م  ثاني�اً،   

اإلرسائيلي�ة تج�اه غ�زة  تعت�رب اعرتاف�اً م�ن 
»الجي�ش« اإلرسائي�يل بأن�ه فش�ل يف تحقي�ق 
الهدوء من خالل قوته العسكرية عىل مدار أربع 
حروب، وما بينها من معارك، فإن تلك املشاريع 
ذات الصبغ�ة االقتصادية س�تعمل ع�ىل زيادة 
قوة الردع اإلرسائيلية، التي  تراجعت تجاه غزة 
واملقاومة، حيث يكفي إقفال معرب بيت حانون 
ومنع دخول العم�ال إىل الداخل املحتل عام 48، 
أو تعطيل املش�اريع التنموية املنش�أة ملصلحة 
غ�زة، لرتميم ق�وة الردع اإلرسائيلي�ة، من دون 
الحاجة إىل استخدام السالح والقوة العسكرية، 
وه�ذا م�ا طرح�ه وزي�ر املواص�الت »يرسائيل 
كاتس« وعضو الكابين�ت اإلرسائييل بعد حرب 
2014، ووافق�ت علي�ه املؤسس�ة العس�كرية، 
وعارض�ه كل م�ن »بنيام�ني نتنياه�و« رئيس 
الوزراء آن�ذاك، وجهاز األمن  الع�ام اإلرسائييل 
)الشاباك(، وبالتايل تسعى »إرسائيل« من خالل 
مرشوع األمن مقابل االقتصاد إىل  توفري الهدوء 
األمن�ي املجاني عىل جبهة غزة، بعد أن فش�لت 

بالقوة العسكرية.
ثالث�اً، نج�اح خط�ة األم�ن مقاب�ل االقتص�اد 
س�يمنع أي خالف�ات من املمك�ن أن تحدث ما 
ب�ني »إرسائيل« والواليات املتح�دة األمريكية يف 
ما يتعلق برؤيتهما حي�ال التعامل مع القضية 
الفلسطينية، حيث تلك الخطة ستوفر لأمريكي 
اله�دوء واالس�تقرار يف امللف الفلس�طيني، من 
دون االضط�رار إىل الدخ�ول يف إش�كاليات مع 
الحكوم�ة اإلرسائيلي�ة يف مواضي�ع لها عالقة 
بوقف االستيطان أو حتى العودة إىل مفاوضات 
التسوية أو حتى املخاوف من انعكاسات أزمات 
غزة اإلنسانية عىل استقرار اإلقليم، ومن الجهة 
األخرى تنفذ الخطة بغطاء عربي إقليمي، األمر 
الذي ُيج�رب املتخاصمني من الع�رب عىل إيجاد 
قواسم مش�رتكة، وبالتايل إعادة جديدة لرتتيب 
األدوار يف املنطق�ة بحس�ب الرؤي�ة األمريكية. 
لك�ن يبق�ى األه�م أن اله�دوء ع�ىل الس�احة 
الفلس�طينية يفت�ح الطريق أم�ام زيادة وترية 
التطبي�ع اإلرسائييل العرب�ي، وتحويل اتفاقات 

»أبراهام« إىل تحالفات عسكرية مع »إرسائيل« 
يخدم االس�رتاتيجية األمريكية يف املنطقة، كما 
حدث مع املغرب مؤخراً، بشكل رسمي وعلني.

رابع�اً، تحيي�د جبه�ة غ�زة، الثق�ل املرك�زي 
للمقاوم�ة الفلس�طينية، م�ن ال�رصاع، يمنح 
الت�ي  التف�رغ للجبه�ة اإليراني�ة،  اإلرسائي�يل 
تعترب، بحس�ب تصنيف�ات التقدي�رات األمنية 
اإلرسائيلي�ة، األخطر حالي�ًا، عىل ضوء الحديث 
ظ�ل  ويف  الن�ووي،  مرشوعه�ا  تس�ارع  ع�ن 
اقتن�اع الوالي�ات املتح�دة األمريكية ب�أن خيار 
الحرب غ�ري ُمجٍد يف مواجهة امل�رشوع النووي 
اإليران�ي، وبالتايل »إرسائي�ل« بحاجة إىل تركيز 
كام�ل قوته�ا، ومقدراتها العس�كرية واألمنية 
عس�كرية   لرب�ة  لالس�تعداد  والسياس�ية، 
للمنش�آت اإليراني�ة النووي�ة، رغ�م أن الهدف 
الحقيقي من تلك االستعدادات هو وضع الخيار 
العس�كري عىل طاول�ة الخي�ارات األمريكية يف 
التعام�ل م�ع املل�ف الن�ووي اإليران�ي، يف حال 

فشلت مفاوضات فيينا.

الدوافع اإلسرائيلية وراء التسهيالت االقتصادية في غزة
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أكد مدرب حراس املرمى للمنتخب العراقي احمد جاس�م، أمس االحد، أن الحراس الثالثة للمنتخب لن يتم 
تغيريهم يف بطولة كأس العرب املقرر انطالقها يف قطر غداً الثالثاء.وقال جاسم »لقد دعوت الحراس الذين 
س�بق ان س�ميتهم يف وقت س�ابق بالتصفيات املؤهلة لكأس العالم وهم: فهد طالب، وأحمد باس�ل وعيل 
ياس�ن، وسيس�تمرون مع املنتخب يف بطولة كأس العرب«.واوضح ان »الحارس االسايس فهد طالب قدم 
افضل مس�توى يف مباريات التصفيات الس�ابقة وهذا ما يتفق عليه الجميع وكذلك الحارسان احمد باسل 
وعيل ياسن، ومن غري املعقول ابعادهم دون ان يتم اختبارهم فطاملا انهم يقدمون مع انديتهم مستويات 

جيدة وطاملا ال توجد لديهم اصابات فمن الخطأ ان نغريهم كون االنسجام رضوري بن الحراس«.

جاسم يؤكد اإلبقاء على حراس مرمى المنتخب العراقي 

6

يخ�وض منتخبنا الوطن�ي يوم غد 
الثالث�اء أوىل مباريات�ه يف بطول�ة 
كأس العرب التي تقام يف قطر امام 
نظريه العمان�ي يف املجموعة األوىل 
الت�ي تض�م اىل جانب�ه منتخب�ات 
وعمان.يدخ�ل  والبحري�ن  قط�ر 
منتخبن�ا البطول�ة بع�د اس�تقالة 
املدرب الس�ابق الهولندي ادفوكات 
وبع�د تراج�ع املس�توى والنتائ�ج 
ل�كأس  النهائي�ة  التصفي�ات  يف 
العراق�ي  املراق�ب   ،2022 العال�م 
اس�تطلعت اراء املختص�ن بش�أن 
اس�تقالة ادفوكات وتعين زيليكو 
برتوفيتش مدربا للمنتخب يف فرتة 
قص�رية وه�ل يخ�دم ه�ذا التغيري 

املنتخب يف بطولة كاس العرب..
صفوان عب�د الغني تح�دث قائالً: 
اعتق�د ان »األم�ور س�تبقى ع�ى 
حالها بالنس�بة لالعبن واملستوى 
حس�ب توقعاتي سوف لم يتحسن 
كثرياً فاملدرب برتوفيتش سيخوض 
البطول�ة بنف�س األس�ماء تقريباً 
وامل�درب كان تقريبا هو املس�ؤول 
عه�د  يف  الالعب�ن  اختي�ار  ع�ن 
ادف�وكات وكذلك اغل�ب التفاصيل 
الدقيقة التي تخص الجانب الفني 
كان�ت من ضم�ن اختصاصه لذلك 
اجزم ان األمور ستبقى عى حالها 
م�ن ناحي�ة املس�توى والنتائج يف 

بطولة كاس العرب«.
وأضاف عبد الغني أنه« من املمكن 
ان يك�ون التغي�ري إيجاب�ي اذا م�ا 
ح�اول املدرب الجدي�د اتخاذ بعض 
الق�رارات الت�ي كان م�ن املمك�ن 
اتخاذه�ا يف زمن امل�درب الهولندي 
من ناحية الخطط او األس�لوب او 

التبديالت«.
وتابع ان »مشكلة املنتخب الوطني 
ليس�ت مش�كلة م�درب فق�ط بل 
هي ع�ى االغل�ب مش�كلة العبن 
باإلضافة اىل ضعف يف عملية اختيار 
الالعب الجاه�ز لخوض املباريات« 
مش�ريا اىل ان »األسماء التي ذهبت 
للمش�اركة يف بطول�ة كأس العرب 
هي أس�ماء غ�ري مقنع�ة للتواجد 
يف صف�وف املنتخ�ب الوطني وهذا 
ما س�يضعف من حظوظ املنتخب 
يف املنافس�ة ع�ى اللق�ب او تعديل 

املسار يف التصفيات النهائية«.
وب�ن ان »اغل�ب العب�ي ال�دوري 
املمتاز هم عى مستويات متقاربة 
وال يوج�د العب نجم من املمكن ان 

يق�ود املنتخب للف�وز يف املباريات 
عن طريقة مهارة فنية« منوها اىل 
ان »عملية اختيار العب لتش�كيلة 
املنتخ�ب الوطن�ي وه�و ال يلع�ب 
بصفة أساس�ية مع ناديه ستؤثر 
بالتأكي�د ع�ى مس�توى املنتخ�ب 
فالالعب ال يلعب كثريا يف ناديه مما 
يؤدي اىل ضع�ف يف اللياقة البدنية 
ل�دى الالعب ال�ذي ه�و باألصل ال 
يمتلك لياق�ة بدنية كامل�ة نتيجة 

ضعف مستوى الدوري العراقي«.
وختم عبد الغني حديثه بالقول ان 
»اغلب األس�ماء التي سنش�اهدها 
يف البطولة هي نفس األسماء التي 
اخذت فرصتها يف صفوف املنتخب 
س�يزج  املنتخ�ب  ان  اعتق�د  وال 
بأسماء جديدة تس�تحق اللعب اال 
ما ندر بسبب إصابة بعض الالعبن 
وابع�اد البع�ض االخر وه�ذا االمر 

موجود حتى يف زمن كاتينيتش«.

رايض  امل�درب  أك�د  جانب�ه  م�ن 
شنيش�ل أن »االتحاد العراقي لكرة 
الق�دم اتخذ ق�رارا س�ليما يف هذه 
الف�رتة بتكلي�ف امل�درب املس�اعد 
برتوفيت�ش لقي�ادة املنتخب خلفا 
الدف�وكات يف بطول�ة كأس العرب 
وم�ا تبقى من مباري�ات تصفيات 

كاس العالم«.
وق�ال شنيش�ل »برتوفيتش أصبح 
بع�د ه�ذه املدة الت�ي عم�ل بها يف 

الع�راق االق�رب لالعب�ن املحلين 
واملحرتف�ن وعى دراي�ة تامة بكل 
االم�ور الفنية والبدنية والنفس�ية 
ان�ه »لو  الخاص�ة بهم«.واوض�ح 
َ يف هذه الفرتة فهو الوقوع  كان ُغريرّ
بخط�أ كب�ري ينعك�س س�لبا عى 

وضع منتخبنا العام«.
وب�ن أن »بيرتوفيت�ش هو األقرب 
حالياً عى الالعبن وأن البقاء عليه 
ق�رار صائ�ب، اما بع�د التصفيات 

فيعود الق�رار لقناعة االتحاد يف أن 
يبقي عليه أو يستغني عنه«.

ون�وه اىل ان »بطول�ة كاس العرب 
ه�ي بطول�ة قوي�ة تض�م أق�وى 
املنتخب�ات اآلس�يوية واإلفريقي�ة 
كالجزائر واملغ�رب ومرص وتونس 
والسعودية وقطر، ونأمل أن يظهر 
منتخبنا بمس�توى مرشف يف هذه 
البطول�ة ويعكس العبون�ا صورة 

فنية مرشقة للكرة العراقية«.

شمران: الميناء بحاجة إلى إعادة 
ترتيب األوراق

أك�د م�درب امليناء هاتف ش�مران أنه وقع بش�كل 
رس�مي عقد قيادت�ه للفريق، وس�يبارش تدريباته 
اليومية اعتبارا من يوم غد الثالثاء.وقال شمران أن 
»االتفاق جرى بش�كل رسمي مع إدارة النادي، وتم 
توقيع العقد، وس�تبدأ التدريب�ات بعد غد«.وأضاف 
ان »امليناء بحاجة إىل إع�ادة ترتيب األوراق وترميم 
الفريق نفسيا بعد النتائج املخيبة يف بداية املوسم«.
وبني أنه »تم االتفاق مع اإلدارة عىل رضورة ادخال 
الفري�ق يف معس�كر داخيل ق�د يك�ون يف العاصمة 
بغداد، لنس�تغل التوق�ف طاملا أن املين�اء غادر من 
منافس�ات بطولة الكأس  وبالتايل يجب أن نستثمر 
الوقت للدخول بمعس�كر تدريب�ي يبعد الفريق عن 
الضغوط�ات النفسية«.وأش�ار إىل أن املين�اء فريق 
كبري وعري�ق، وعىل الالعبني أن يدركوا الوضع الذي 
يم�ر به.وأكمل »س�نبذل قصارى جهدن�ا من أجل 
إعادة الفريق لوضعه الطبيعي«.يش�ار إىل أن إدارة 
امليناء وضعت ثقتها باملدرب هاتف شمران، لقيادة 
الفريق بعد سلس�لة م�ن النتائج الس�لبية.ويحتل 
الفري�ق املرك�ز 18 برصيد 5 نق�اط بعد خوض 10 

مباريات.

    إياد الصالحي

ثمن المفقود!

ل�م يعد الوقت ُيس�عف الجمي�ع لتقييم وضع املنتخ�ب بعد أن 
س�لّم الهولن�دي ديك أدف�وكات م�دّرب منتخبن�ا الوطني لكرة 
الق�دم املنديل األبي�ض بيد عدنان درجال رئي�س اتحاد الكرة يف 
ظرٍف عصيٍب، هارباً بجل�دِه ُقبيل بدء بطولة كأس العرب التي 
وع�د الجماهري بالظهور فيها بمس�توى أفض�ل، ورّبما يقصد 
مش�اهدته لها من تلفاز بيته ُمجنّب�اً أياه نحس حريته ورشود 

ذهنه!
ب�ني اعت�ذار أدفوكات ع�ن مواصل�ة رحلته مع األس�ود، وبني 
انط�الق مباراته�م أم�ام ُعمان أس�بوعاً واحداً، ت�وّرط االتحاد 
كعادت�ه يف ق�راٍر ث�اٍن واضعاً ثقته ه�ذه املرّة باملدرب املس�اعد 
املونتينيغري زيليكو برتوفيتش ليس ألنه يمتلك س�رية تدريبية 
الفتة، بل ملعايش�ته املنتخب منذ التاس�ع من آب املايض برفقة 
املدرب املُنكِس، وهي واح�دة من عرشات املالحظات التي ُتدين 
تعاط�ي رأس االتحاد مع واقعية املنتخب فني�ًا وإدارياً بقناعة 
ُمنتِح�ر، وكأّن بطولة العرب ط�وق النجاة له إن لم تكمل غرقه 
تمام�اً، وإال بع�ض املنتخبات املش�اركة كلّفت م�الكات بديلة 

لتمثيل أوطانها!
لنس�لّم بحدي�ث غان�م عريب�ي عضو اتح�اد الكرة ال�ذي تنّوع 
يف الحقائ�ق الغائب�ة عن الجمهور، وأقس�م بغالوة ابن�ه طالباً 
بعفوي�ة ومصداقية ال ش�ّك فيهم�ا، أن ُيمِهل اإلع�الم الريايض 
اللجنة التنفيذي�ة لالتحاد عاماً واحداً للُحكم عىل نتائج عملها، 
برغم اعرتافِه أنه ُيعارض بعض القرارات الفنية واإلدارية، ولن 
يس�مح بتمرير أمور غري مقتنع بها، وس�يقف لها باملرصاد يف 

االجتماعات القادمة.
رصاحة ال ش�أن لنا بخي�ارات االتحاد ورؤاه صوب طبيعة عمل 
املالك التدريبي للمنتخب الوطني، لكن َمْن يستش�ري زيليكو إذا 
م�ا أراَد إتخ�اذ قرار ما أثناء س�ري املباراة؟ امل�درب رحيم حميد 
لم ُيثبت اس�تحقاقه للبقاء طوال الس�نني املاّرة بداللة استبدال 
أكثر من مالك تدريبي كان جزءاً من فشله معاً، وترّقب الجميع 
الق�رار األنجع هو اس�تبداله بمدرب مستش�ار خ�اض تجارب 
كث�رية يف املنطق�ة الفنية ويحرص ع�ىل قيمة وج�ود الالعبني 
األفض�ل يف املباراة ال أن تتم مجاملة ع�الء عبد الزهرة يف أوقاٍت 
متأّخ�رة بذريعة توظيف خربته بينم�ا الحقيقة هي زيادة عدد 
مباريات�ه الدولية عىل حس�اب تضاؤل فرص أنق�اذ املنتخب يف 

وقت نزولِه!
ألحقوا مدّربني طموحني غري يائسني ويفقهون بعلم كرة القدم 
من نواحي عّدة وليس�ت لديهم طموحات القيادة أو االس�تيالء 
أو احت�كار القرار الفن�ي، ألحقوهم بالدوح�ة، ينصحون بآراء 
رضوري�ة ملعالجة ثغ�رة يف جانب ما أو تعزيز الش�ّق الهجومي 
يف توقيت مثايل أو إج�راء تبديل ذكي ومفاجىء ومؤّثر يف تغيري 
النتيج�ة، ولدينا عديد املدّربني األكاديمي�ني من غري املتواجدين 
م�ع املنتخب الوطن�ي بصفة مدرب أول خالل الس�نني الخمس 

األخرية يف األقل!
ُمش�كلتنا األساس�ّية مع املدّرب األجنبي ُضع�ف خربة املالكات 
الوطني�ة العامل�ة مع�ه، واألده�ى أنه�ا تتمّتع بمزاي�ا نجاحه 
وتهرع بعيداً عن فش�له لحماية نفس�ها من النقد الغاضب وال 

تتحىّل بالشجاعة ملواجهة الناس!
اتح�اد الكرة واجه كل هذه الس�لبيات دفعة واح�دة منذ تولّيه 
املس�ؤولية يف أيلول املايض، ولهذا يبدو أنه قّرر خوض التجريب 
يف كل مفاص�ل املنتخ�ب الوطني ع�ىل صعيد امل�دّرب واإلداري 
واإلعالم�ي واملُحلّ�ل والطبي�ب واملعال�ج والالعب أيض�ًا ُمرّدداً 
عب�ارة )الجود م�ن املوج�ود( وكأّن منظومة اللعب�ة خلت من 
الكف�اءات داخلياً وخارجي�اً، ألن )املوجود( ُهم األقرب بتوصية 
من متنّفذين س�واء يف االتحاد أو خارجه وما أكثرهم، وسنبقى 
ندف�ع الثم�ن يف كل بطول�ة، ولن نعث�ر عىل املفق�ود الحقيقي 

املتخّصص املاهر بشهادات نجاح سابقة.
باس�تثناء قطر، املنتخب املستعّد العتالء صدارة املجموعة األوىل 
يف كأس العرب حس�ب تحضريه العاملي يف األشهر املاضية، فإّن 
ُعم�ان والبحرين ُهما األرشس تنافس�ًا لألس�ود ع�ىل البطاقة 
الثاني�ة، ولديهما حس�ابات قديمة مع كرتنا لم تتم تس�ويتها 
كلّه�ا، ويف ظ�ّل تواجد زيليكو -كانت آخر مهام�ه قيادة النادي 
الكرواتي )أنرت زابرسيك( عام 2020 وهبط به إىل دوري الدرجة 
الثانية، ومدرب وطني لم ُيحِس�ن املس�اعدة عىل انتقاء الالعب 
املُناس�ب بداللة مه�ازل تصفيات املونديال حتى اآلن، س�يبقى 

تشاؤمنا قائماً يف املونديال العربي بانتظار قراٍر حكيم!

اب�دى الع�ب املنتخ�ب ون�ادي الرشطة س�عد ناطق 
اس�تغرابه لألس�باب التي تداولت يف الوسط الريايض 
بش�أن ع�دم دعوت�ه للمنتخ�ب الوطن�ي يف قائم�ة 
الالعب�ن الذين س�يمثلون منتخب الع�راق يف بطولة 
كأس الع�رب املق�ررة انطالقه�ا غ�دا الثالثاء.وق�ال 
ناطق »اس�تغرب عدم دعوتي للمنتخ�ب بداع وجود 

خل�ل إداري يف جوازي«.واض�اف ان�ه »يس�افر من�ذ 
س�نوات م�ع املنتخ�ب ويمثل�ه يف محاف�ل دولي�ة 
مختلف�ة ولم يتعرض ألي مس�اءلة بش�أن جوازه«.
وتاب�ع ناطق  بقوله : »اتحدى اي ش�خص يكتش�ف 
مشكلة او تالعب يف جواز سفري«، مبينا ان »جوازه 
ص�ادر من الحكومة العراقية وخاٍل من اي خلل وانه 

س�ليم مئة باملئة«.واضاف ان »اس�باب عدم دعوتي 
للمنتخب ربما تعود الس�باب فنية، وعليه ال اس�مح 
ان يقولوا بان املش�كلة ادارية الن ذلك يحز يف نفيس، 
وعى من يش�كك قول الحقيقة أفضل من التش�كيك 
يف مستمس�كاتي الرس�مية الص�ادرة م�ن الدول�ة 
العراقية«.وب�ن »انا ال اعرتض لعدم دعوتي بس�بب 

املس�توى الفني فأنا احرتم وجه�ة نظر املدرب كونه 
حر يف اختياراته لكن ال يجب التش�كيك بعدم دعوتي 
ألمور غري صحيحة و مفرتضة«.ولفت إىل أنه »تلقى 
عروضا من االهيل الس�عودي ومن نادي بور س�عيد 
املرصي إال أنه اعتذر مفضالً البقاء يف الدوري املمتاز 

مع ناديه الرشطة.

ناطق: إبعادي عن المنتخب كان قرارا فنيًا 

ضمن منافس�ات بطول�ة الجمهورية لكرة الس�لة 
احتضن�ت  نهائ�ي،  النص�ف  مباري�ات  ولحس�اب 
قاعة ح�ي العباس الرياضية بكرب�الء املباراة االوىل 
التي جمع�ت منتخب النجف م�ع منتخب دياىل اول 
املجموع�ة االوىل مع ثان�ي املجموع�ة الثالثة والتي 
اس�تطاع فيها النجفيون الهيمنة عى فرتات املباراة 
االربع�ة و ليعل�ن فوزه ع�ى منتخب دي�اىل بنتيجة 
76 نقط�ة مقاب�ل 46 نقط�ة ملحافظ�ة دي�اىل .ويف 
ثاني مواجهات مباري�ات النصف نهائي من بطولة 
الجمهورية لكرة الس�لة واملتواصلة حالياً يف كربالء 
احتضنت قاعة حي العباس الرياضية ايضاً مواجهة 
صاح�ب املرك�ز االول يف املجموع�ة الثالث�ة منتخب 
صالح الدين م�ع ثاني املجموع�ة االوىل منتخب ذي 
ق�ار حيث انتهى اللقاء لصالح منتخب ذي قار 47-
37 نقط�ة .وضم�ن مباريات نصف نهائ�ي بطولة 
الجمهورية لكرة الس�لة والتي احتضنتها محافظة 
كرب�الء ايضا التق�ى اول املجموع�ة الثانية منتخب 
الس�ليمانية مع ثان�ي املجموع�ة الرابع�ة منتخب 
نين�وى يف لق�اء اتس�مت فرتاته األربعة بالس�يطرة 
للس�ليمانية وليعل�ن حكم اللقاء س�عد محمود عن 
فوز الس�ليمانية بنتيجة 73 نقطة مقابل 52 نقطة 
ملنتخ�ب نينوى.وت�م اختي�ار دي�اري اركان افض�ل 
الع�ب يف املب�اراة حيث ش�ارك مل�دة 40 دقيقة انتج 
م�ن خالله�ا 2 اسيس�ت و12 ريباون�د و33 نقطة 

وبفاعلية وصلت 32 خالل املباراة.

النجف يهزم ديالى في بطولة الجمهورية بكرة السلة

تس�لم االتحاد العراق�ي املركزي لكرة الق�دم، املوافقة 
والض�وء األخرض م�ن االتحاد الدويل الفيفا واآلس�يوي 
باحتضان ملعب الحبيبية أو املدينة نهائي شباب غرب 
آسيا كربوفة لرفع الحظر عن املالعب العراقية بالفرتة 
املقبلة.وتأت�ي املوافقة بع�د التقارير االيجابية جدا من 
قب�ل مرشف البطول�ة ممثل االتحاد اآلس�يوي و الدويل 
ال�ذي أبدى إعجابهما بالتنظي�م والحضور الجماهريي 
الذي أنجح مباريات البطولة.ومن املؤمل إقامة املباراة 
النهائية يوم غ�د الثالثاء بلقاء متصدر املجموعة األوىل 
التي أقيمت يف الب�رصة ومتصدر املجموعة الثانية التي 
أقيم�ت يف اربي�ل والتي حس�مها منتخ�ب لبنان.وبلغ 
املنتخ�ب اللبناني نهائ�ي بطولة ايرثلن�ك التحاد غرب 
آسيا الثانية للشباب، بعدما تغلب عى األردن )1-0(، يف 
خت�ام املجموعة الثانية التي تس�تضيفها مدينة أربيل.
وتمك�ن املنتخب اللبناني من الف�وز بهدف عيل الفضل 
يف الدقيق�ة )55(.ورفع املنتخ�ب اللبناني رصيده إىل 7 
نقاط ليحتل قمة الرتتي�ب، فيما ظل رصيد األردن عند 
6 نق�اط، ثم س�وريا 3 نق�اط واإلم�ارات نقطة.وكان 
املنتخب السوري فاز كذلك عى نظريه اإلماراتي، بهدف 
نظي�ف حمل توقيع الالعب نواف العيايس بالدقيقة 28 

بالخطأ بمرمى فريقه.

»فيفا« يوافق على 
إقامة نهائي غرب آسيا 

في بغداد 

مختصون: لن نشهد تغييرا بمستوى المنتخب واإلبقاء 
على بتروفيتش خطوة صحيحة
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عقبة األلقاب تقف بطريق صالح في سباق الكرة الذهبية
يرتقب عشاق كرة القدم، انطالق حفل توزيع 
جوائ�ز الكرة الذهبي�ة، املقرر الي�وم اإلثنني، 

ملعرفة الفائز بالجائزة يف عام 2021.
ويأم�ل النجم امل�ري محمد ص�الح، العب 
ليفرب�ول اإلنجليزي،الفوز بالجائزة ألول مرة 
يف تاريخ�ه، الس�يما أنه يعي�ش أوج توهجه 
الري�دز  ويق�دم مس�تويات ممي�زة برفق�ة 

وتحديًدا خالل عام 2021 الجاري.
ويمثل الفرعون أمال كبريا للجماهري العربية، 
حي�ث أنه ب�ات أقرب الع�ب عرب�ي بإمكانه 
القبض عىل الكرة الذهبية، بعدما حفر اسمه 
بني أعظم الالعبني حول العالم، تحديدا خالل 

آخر 4 سنوات.
أداء باهر

املالع�ب  يف  تألق�ه  ص�الح  محم�د  يواص�ل 
اإلنجليزي�ة برفق�ة ليفرب�ول، ويواصل أداءه 
الثاب�ت مع فريقه، س�واء من حيث تس�جيل 
األه�داف أو صناعتها أو قي�ادة فريقه للفوز 

باملباريات بفضل أهدافه.
ويعد ص�الح، أكثر العبي ليفربول حس�ًما يف 
املباريات خالل الس�نوات األخرية، بل إنه أكثر 
العبي الريدز من ناحية تس�جيل األهداف هذا 
املوس�م، بعدم�ا تمكن من تس�جيل 11 هدًفا 

حتى اآلن.
بل إن صالح يحتل صدارة جدول ترتيب هدايف 
الربيمريلي�ج برصي�د 11 هدف�ا، متفوًقا عىل 
أقرب مالحقيه جيمي فاردي مهاجم ليس�رت 
س�يتي، الذي س�جل 7 أهداف بجان�ب زميله 

ساديو ماني، الذي أحرز 7 أهداف أيًضا.
كما يق�دم ص�الح م�ردوًدا مميزًا م�ن حيث 
صناع�ة األهداف، حيث ال يكتفي بتس�جيلها 
فق�ط، حيث تمك�ن م�ن تقدي�م 7 تمريرات 
حاس�مة، كأكث�ر الالعبني صناع�ة لألهداف 
بالربيمريليج حتى اآلن، بالتس�اوي مع زميله 

أرنولد وبول بوجبا نجم مانشسرت يونايتد.
ب�كل   »2022-2021« موس�م  بداي�ة  ومن�ذ 
مب�اراة   18 يف  ص�الح  ش�ارك  املس�ابقات، 
)13 بال�دوري، و5 ب�دوري األبط�ال(، تمكن 
م�ن تس�جيل 17 هدف�ا )11 بال�دوري، و6 
باألبط�ال(، بينما ق�دم 7 تمريرات حاس�مة 

جميعها بالربيمريليج.
ومنذ بداية عام 2021 الجاري، س�جل النجم 
امل�ري 34 هدًف�ا، فيما س�اهم بتقديم 12 
تمريرة حاس�مة، ليس�ري بخط�ى ثابتة نحو 

محاولة الفوز بالجوائز الفردية املختلفة.
عقبة صعبة

لكن هناك بعض العقبات التي تقف يف طريق 
صالح للفوز بالكرة الذهبية ولعل أبرزها هو 

عدم فوزه بأي بطولة هذا املوسم.
بينما استطاع منافس�و صالح عىل الجائزة، 
تس�جيل العديد من األه�داف بجانب فوزهم 
بالبطوالت، سواء برفقة منتخبات بالدهم أو 

فرقهم املختلفة.
فع�ىل س�بيل املثال، يع�د األرجنتين�ي ليونيل 
للف�وز  األوف�ر حًظ�ا  املرش�ح  مي�ي ه�و 
بالجائزة، خصوصا أنه سجل 41 هدًفا وقدم 

14 تمريرة حاسمة.
كم�ا تمكن ليونيل من الفوز بلقب كأس ملك 
إس�بانيا رفقة برش�لونة، وفاز ببطولة كوبا 

أمريكا رفقة منتخب األرجنتني.
البولن�دي روب�رت ليفاندوفيس�كي، مهاجم 
بايرن ميونخ، املرش�ح الثاني ع�ىل الجائزة، 
س�جل 64 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة، 
وفاز بلق�ب الدوري األملاني، وكأس الس�وبر 

األملاني وكأس العالم لألندية.
حاصد األلقاب

كما يعد جورجينيو، العب وس�ط تش�يلي، 
من بني املرش�حني األبرز أيًضا، نظرًا ملا قدمه 
الالعب اإليطايل خالل هذا العام، من إنجازات 

جماعية مميزة.
وسجل جورجينيو 8 أهداف وقدم 3 تمريرات 
حاسمة مع تش�يلي، ليساهم يف فوز البلوز 
بدوري أبطال أوروبا والسوبر األوروبي، فيما 

فاز بيورو 2020 مع إيطاليا.
ووضعت عدة تقارير أخ�رى، الفرني كريم 
بنزيما من بني املرشحني، بعدما قدم موسما 
طيًبا بتسجيل 42 هدفا وصناعة 14، بجانب 
فوزه بلقب دوري األمم األوروبية مع منتخب 

فرنسا.

االثنين 29 تشرين الثاين 2021
العدد 2725 السنة الثانية عشرة

أك�د أون�اي إيمري، م�درب فياري�ال، عق�ب هزيمة 
فريقه ع�ىل أرضه أمام برش�لونة )1-3(، أنه يحتاج 
لتفسري بش�أن عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه بعد 
ملسة يد »واضحة«، عىل مدافع البارسا جريارد بيكيه، 

يف بداية املباراة.
وقال إيمري عق�ب اللقاء، الذي أقيم الس�بت الجولة 
ال��15 من الليج�ا: »)راؤول( ألبيول اس�تحق رضبة 
جزاء وملس�ة اليد واضحة للغاية. أش�عر أن هناك قلة 
اح�رتام لنا؛ ألن هن�اك عدة وقائع مش�ابهة. ال أفهم 

ملاذا لم يحسم الفار هذا«.
وتاب�ع »يج�ب أن يتحمل أح�د هذا الخط�أ. يجب أن 
يف�ر يل أح�د ما ح�دث. لقد ش�اهدنا األم�ر جميًعا 

وملس�ة اليد واضحة، بعدها جاء هدف برشلونة األول 
من تسلل وتدخل الفار واحتسب الهدف«.

وع�ن أداء الفريقني يف املباراة عل�ق إيمري »لقد بدأوا 
اللق�اء أفض�ل ولكنن�ا عدن�ا يف املب�اراة وضغطنا، يف 
الش�وط الثاني ج�اء اله�دف وتعادلنا لكنن�ا ارتكبنا 
خطأ )جاء منه هدف برشلونة الثاني( وتغري الوضع 

لذا فإن أسوأ يشء هو النتيجة«.
وأض�اف »لي�س خطأ خط�ريا ولكنه أرض بن�ا، علينا 
أن نعم�ل عىل التحس�ن. لس�ت راضيا ع�ىل النتيجة، 
لكن�ي راض عىل املباراة مثلما حدث أمام مانشس�رت 
يونايت�د« يف دوري األبط�ال عندم�ا خ�ر الفري�ق 

بهدفني نظيفني.

أك�د بي�ب غواردي�وال، املدي�ر الفن�ي ملانشس�رت 
س�يتي، أنه لن ي�درب أي ناٍد آخ�ر يف إنجلرتا غري 

السيتيزينز.
وق�ال غواردي�وال، يف تريح�ات أبرزه�ا املوقع 
الرس�مي للس�يتي: »ه�ل تري�د تدري�ب منتخب 
إنجلرتا؟ جاريث يقوم بعمل رائع. لقد مدد عقده 

سنتني.. فتهانينا له«.
وأض�اف: »لق�د قلت م�رات عدي�دة، عندما أنهي 

عميل هنا، س�يكون من دواع�ي رسوري أن أقود 
فريًق�ا يف كأس العال�م، لك�ن لي�س من الس�هل 
العثور عليه. هناك عدد قليل، أود ذلك، لكن إذا لم 

يحدث ذلك، سأقوم بتدريب األندية«.
وتابع: »لكن يف إنجلرتا، س�أكون مع مانشس�رت 
س�يتي فق�ط. ل�ن أدرب نادًي�ا آخ�ر يف إنجل�رتا 

باستثناء السيتي«.
وواصل: »أعتقد أن ساوثجيت قام بعمل ال يصدق 

م�ع إنجلرتا. ما أريده أن يمدد العقد ثم يمدد أكثر 
بعد ذلك«.

وأردف بي�ب غواردي�وال: »أن�ا لس�ت هن�ا ألتخذ 
موقف�ا م�ن أي ش�خص. ه�ذا ليس ه�ديف. أريد 

استغالل طاقتي وحبي هنا«.
واختت�م: »بع�د ذلك ال أع�رف ماذا س�يحدث. لم 
أعتق�د أب�دا أنني س�أكون هنا وعندم�ا جئت، لم 

أفكر مطلقا أنني سأظل هنا ملدة 6 سنوات«.

رانجنيك ُيرشح ناجلسمان لتدريب اليونايتد

إيمري ينتقد حكم مباراة فريقه مع برشلونة 

غوارديوال يطمح لتدريب منتخب يشارك في كأس العالم

بدأ األملاني رالف رانجنيك، الذي يس�تعد لتدريب 
مانشس�رت يونايت�د مؤقًتا حتى نهاية املوس�م، 
التفك�ري يف هوية املدرب الق�ادر عىل تويل املهمة 
الفني�ة للش�ياطني الحمر بص�ورة دائمة خلًفا 

للمدرب املقال أويل جونار سولسكاير.
الفني�ة  املهم�ة  ت�ويل  ع�ىل  رانجني�ك  وواف�ق 
للش�ياطني الحم�ر حت�ى نهاية املوس�م، عقب 

إقالة سولس�كاير بس�بب تعرضه ل�7 هزائم يف 
13 مب�اراة وكان آخرها أمام واتف�ورد بنتيجة 

.)1-4(
وهناك العديد من األسماء التي يفكر مانشسرت 
يونايت�د أن تتويل املهمة الفني�ة للفريق الصيف 
املقبل بصورة دائمة، وعىل رأس�هم ماوريس�يو 
بوكيتين�و )باريس س�ان جريم�ان(، وبريندان 

رودج�رز )ليس�رت س�يتي(، وإيري�ك ت�ني هاج 
)أياكس(.

وبحسب صحيفة »دييل إكسربيس« الربيطانية، 
ين�وي رانجني�ك إضاف�ة جولي�ان ناجلس�مان 
مدرب بايرن ميون�خ، للقائمة عقب وصوله إىل 
قلعة أول�د ترافورد، بعدما تم إخب�ار رالف بأنه 

سيلعب دوًرا يف اختيار املدرب القادم للفريق.

اقرتب إنرت ميالن من تحصني أحد العبيه البارزين خالل املوسم 
الحايل بعقد جديد. وينتهي عقد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش 
مع إنرت ميالن يف الصيف املقبل، ويس�تطيع الالعب التوقيع مع 
أي ناٍد مجاًنا يف الصيف املقبل. ووفًقا لصحيفة »توتو سبورت« 
اإليطالي�ة، ف�إن بروزوفيتش بات عىل أعت�اب تجديد عقده مع 

إنرت ملدة 4 مواسم مقبلة. 
وأش�ارت إىل أن الالع�ب الكروات�ي اتفق مع إنرت ع�ىل التجديد، 
وس�يحصل ع�ىل رات�ب س�نوي ي�رتاوح م�ن 5.5 إىل 6 مالي�ني 
يورو، باإلضاف�ة إىل املكافآت. وأوضحت الصحيفة اإليطالية أن 
الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش سيوقع عىل العقد الجديد خالل 

األيام القليلة املقبلة.
يذكر أن إنرت يحتل املركز الثالث يف جدول ترتيب الدوري اإليطايل 
هذا املوس�م برصي�د 31 نقطة، خل�ف ميالن وناب�ويل أصحاب 

الصدارة بنقطة واحدة.

ق�ال ماركو روزه م�درب بوروس�يا دورتموند، إن�ه يتعني عىل 
فريقه تحس�ني أدائ�ه قبل مواجه�ة البطل وصاح�ب الصدارة 
باي�رن ميونخ يف لق�اء القمة ضمن الجولة املقبل�ة من الدوري 

األملاني مطلع األسبوع القادم.
وجاءت تريحات روزه بعد أن قلب بوروسيا دورتموند تأخره 

بهدف إىل الفوز )3-1( عىل فولفسبورج.
وه�ز إرلينج هاالن�د نجم هجوم دورتموند الش�باك لدى عودته 
من إصابة أبعدته عن املالعب منذ منتصف أكتوبر ترشين األول 

املايض.
ورفع الفوز رصيد دورتموند إىل 30 نقطة يف املركز الثاني بفارق 
نقط�ة وحيدة عن النادي البافاري قبل املواجهة التي س�تجمع 

بينهما يف الرابع من ديسمرب كانون األول املقبل.
وجاء فوز دورتموند املحيل بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا 
يف األس�بوع املايض، وقال املدرب روزه: »الكل ينتظر لقاء القمة 

)مع بايرن(«.
وزاد: »بصف�ة عام�ة نح�ن نعرف أن�ه يتعني علين�ا العمل عىل 
تحس�ني بعض الجوانب.. علينا تحس�ني أدائنا إذا أردنا تشكيل 
تهدي�د فعيل لباي�رن عندما يحل ضيف�ا علينا األس�بوع املقبل 

واغتنام الفرصة وإثبات جدارتنا«.
وكان�ت عودة هاالند )21 عام�ا( بعد التعايف بمثابة دفعة كبرية 
لفريقه بينما س�جل الالعب النرويجي الشاب رقمني قياسيني، 
عندما أصبح أصغر العب سنا يحرز 50 هدفا يف الدوري األملاني 

ويف أقل عدد من املباريات.

اإلنتر يقترب من تجديد 
عقد بروزوفيتش

روزه: دورتموند 
يحتاج للتحسن 

انقل�ب الفرن�ي عثمان ديمبيل، جناح برش�لونة، ع�ىل النادي 
الكتالوني خالل مفاوضات تجديد عقده.

وينته�ي عق�د ديمبيل م�ع البارس�ا يف الصيف املقب�ل، وبالتايل 
يس�تطيع الالعب الفرن�ي التوقيع مع أي ناٍد يف ش�هر كانون 

الثاني املقبل.
ووفًق�ا لصحيف�ة »س�بورت« اإلس�بانية، ف�إن ديمب�يل رفض 
بالفعل عرض التجديد الذي قدمه برش�لونة، وير عىل الرحيل 

مجاًنا يف املريكاتو الصيفي املقبل.
وأش�ارت الصحيفة اإلس�بانية إىل أن ديمبيل رفض التجديد مع 
برش�لونة، ألن لديه عروضا أفضل م�ن أندية خارج الليجا، كما 

أنه سيحصل عىل 20 مليون يورو مكافأة التوقيع مجاًنا.
وأوضح�ت »س�بورت« أن ديمبيل يري�د تقليد مواطن�ه كيليان 
مباب�ي، نج�م باري�س س�ان جريم�ان، باختي�ار الن�ادي الذي 

سينتقل إليه بحرية.

رف�ض مانشس�رت س�يتي بيع نجم�ه اإلس�باني ف�ريان توريس إىل 
برشلونة يف املريكاتو الشتوي املقبل.

وزعمت تقارير مؤخرًا أن مانشسرت سيتي اشرتط الحصول عىل 70 
مليون يورو، للتخيل عن توريس.

ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلسبانية، فإن مانشسرت سيتي أبلغ ماتيو 
أليماني املدير الريايض لربشلونة وفريان ريفرتر املدير العام للبارسا، 
ب�أن الن�ادي اإلنجليزي لن يمنح نظ�ريه الكتالوني أي تس�هيالت يف 

الصفقة.
وأش�ارت إىل أن الس�يتي رفض فكرة برش�لونة بانتق�ال توريس إىل 
»كامب نو« عىل س�بيل اإلعارة مع أحقية الرشاء، كما لم يوافق عىل 
أن يتح�ول البند إىل إلزامية الرشاء يف حالة تحقيق البارس�ا ملتغريات 

سهلة هذا املوسم.
وأوضحت أن مانشس�رت س�يتي ي�رى أن وضع برش�لونة يف الدوري 
اإلس�باني، يعني أنه ال توجد متغريات س�هل تحقيقها للبارس�ا هذا 

املوسم.

وذكرت أن مانشسرت سيتي لن يتخىل عن توريس إال من خالل البيع 
املبارش.

وقالت الصحيفة اإلس�بانية إن مس�ؤويل الس�يتي طلب�وا 70 مليون 
ي�ورو، ألنه�م ي�رون أن ه�ذا املبل�غ ال�الزم للتعاقد مع الع�ب بديل 

لتوريس.
وأضافت أن إدارة الس�يتيزينز ال تهتم برغب�ة توريس يف االنتقال إىل 

برشلونة، وموافقة مدربه بيب جوارديوال عىل هذا األمر.

ديمبلي يرفض تجديد 
عقده مع برشلونة 

السيتي يرفض التساهل 
في بيع العبه توريس
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ْعُب يوماً أراَد الحياَة إِذا الشَّ
فال ُبدَّ أْن َيْسَتجيَب القدْر

وال ُبدَّ للَّْيِل أْن ينجيل
وال ُبدَّ للقيِد أن َيْنَكِسْ

وَمن لم يعانْقُه َشْوُق الحياِة
َر يف َجوِّها وانَدَثْر َتَبخَّ

فويٌل ملَْن لم َتُشْقُه الحياُة
من َصْفَعِة الَعَدِم املنترْص

كذلك قالْت يلَ الكائناُت
وحدََّثني َرْوُحها املُسَتِتْ

وَدْمَدَمِت الرِّيُح َبْيَ الِفجاِج
جر وفوَق الجباِل وتحَت الشَّ

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

جربان خليل جربان
ليس�ت حقيقة اإلنس�ان بم�ا يظهره لك، ب�ل بما ال 
يس�تطيع أن يظه�ره، لذل�ك إذا أردت أن تعرف�ه فال 
ُتص�ِغ إىل ما يقوله بل إىل ما ال يقوله. الحب ال يعطي 
إال ذاته، وال يأخذ إال من ذاته، وهو ال َيملِك وال ُيملًك، 
فحس�به أّن�ه الحب. الح�ق يحت�اج إىل رجلي: رجل 
ينط�ق به ورجل يفهم�ه. إن لم يج�ر بينكم التبادل 
بالحب والعدل، رشهت فيكم نفوس وجاعت أخرى. 
حي يغمرك الحزن تأمل قلبك من جديد، فستى أنك 
يف الحقيق�ة تبكي مما كان يوماً مصدر بهجتك. أين 
تبحث�ون عن الجمال وكيف تجدون�ه إن لم يكن هو 

الطريق والدليل؟

عادل قاسم

»الجريدة«.. الفقر مهنة العراقي في بلد غني دمرته السياسة والحروب

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
وق�ال  العط�ار يف ق�راءة نقدي�ة خ�ص بها 
)املراقب العراقي(: من مس�اوئ القراءة غري 
العميقة هي ان الق�ارئ ينتظر )الناقد( كي 
يف�س له ما هو غام�ض بالسدية، كما ان 
الكاتب هو االخر يتش�وق اكث�ر من القارئ 
ملعرف�ة تقييم النقاد ملنج�زه االبداعي! وكما 
قال افالطون “إن الناقد هو األب الذي تحتاج 
إليه الكلمة املكتوبة من أجل حماية نفس�ها  
ألن الن�ص يس�اق إىل هؤالء الذي�ن يفهمونه 

وأولئك الذين ال يفهمونه”.
وأضاف :ان الس�هل املمتنع متجسد يف رواية 
)الجري�دة( للروائ�ي ملؤلفها ري�اض داخل” 
الص�ادرة م�ن دار ال�سد للطباع�ة والنرش 
يف  وتق�ع   2021 االص�دار  والتوزي�ع س�نة 
152 صفحة اس�تخدم فيها الروائي اسلوب 
التداع�ي املتصاعد لالح�داث وتطور مواقف 
ومصري الشخصيات، وعىل الرغم من بساطة 
االس�لوب – كما جاء يف املقدمة التي كتبتها 
الروائي�ة والناقدة التونس�ية حبيبة محرزي 

بأنه�ا )راوي�ة بأس�لوب س�لس ال يتعم�د 
التضخي�م اللفظ�ي وال التاكي�ب املعق�دة( 
لكنن�ي اج�د نف�ي ام�ام ن�ص يحت�اج اىل 
التفسري بما يحتويه من رمزية يف الشخصية 
وبعض مفاصل السد الذي طابعه السخرية 
السوداء ” ال زلت عىل عادتك القديمة تحارب 

املرارة بالسخرية”ص16 .
واش�ار اىل قدرة املؤلف عىل خلق شخصيات 
درامي�ة تصل�ح ان تح�ول الرواي�ة اىل عمل 
درامي ناجح ، فش�خصية س�هري شخصية 
مليئ�ة بالرمزي�ة وه�ي تعرب ع�ن )الوطن( 
بم�ا تملك من جمال وغنى وش�خصية قوية 
تجع�ل كل الرج�ال املحيط�ي به�ا يتمنون 
وصاله�ا )يونس رئي�س تحرير صفحة دين 
ودنيا ..لم يكن متدينا وال فقيها.. هو منافق 
يتالعب بمشاعر الناس، معتمدا عىل قراءات 
مح�دودة لبع�ض الش�يوخ املتزمت�ي وهو 
يقول ما اليفعل وبش�هادة كل من عرفه عن 
ق�رب..كان ينصب رشاكه ليل نه�ار للظفر 
بفائقة الجمال س�هري! مازن الق�راء يرونه 

إنس�انا يدعو إىل التحرر وهو مثقف كوني..
لكنه يف الواقع، كذاب ومنافق..همه الوحيد 
جم�ال س�هري وبيته�ا يف املنص�ور.. حت�ى 
البطل)ري�اض(  س�ائق التكي ع�ىل الرغم 
من الفوارق االجتماعي�ة واالقتصادية فهو 
يمن�ي النفس بالحصول عىل س�هري “كانت 

جميل�ة ج�دا. واوض�ح : ان الكتاب�ة تأخ�ذ 
منح�ى )الس�رية الذاتية( لش�خصية رياض 
، وهناك تش�ابه باالس�م مع الروائي رياض 
داخ�ل وهو يملك خربة كبرية يف مجال السد 
كق�اص وروائ�ي ل�ذا اس�تخدمت مصطلح 
)املح�اكاة( وليس التقلي�د ، ألن اجواء رواية 

الجري�دة والش�خصيات ورمزي�ة االمرأة يف 
رواي�ة الجري�دة جعلتن�ي اس�تجع رواي�ة 
)زينب والع�رش( للروائي امل�رصي “فتحي 
غانم” واحداث الرواية تجري يف مقر جريدة 
، وزينب التي جس�دت شخصيتها يف الدراما 
)س�هري رم�زي( تنتق�ل ب�ي مجموعة من 

الرجال تباعا وكال منهم يدعي حمايتها من 
دون ان يأخ�ذ رأيه�ا! وتفش�ل كل عالقاتها 
مع الرجال وال يهتمون بمعاناتها وهمومها 
ومش�اعرها وهو اش�ارة اىل فش�ل السلطة 

بحكم مرص! .
واوض�ح : ان االمكن�ة يف الرواي�ة اش�كالية 

فهن�اك )املدين�ة( هكذا يطل�ق عليها رياض 
وهو يقصد )مدينة الصدر او الثورة( وكرس 
لها الوص�ف املتن�وع ” كل يشء يمر رسيعا 
يف املناطق الفق�رية- وقد نختلف مع الكاتب 
فالوق�ت يتوق�ف او يس�ري ثقي�ال وبطيئا يف 
املناطق الفقرية-  ربما بسبب الطيبي، لكي 
تميض األي�ام ويم�ر العمر، قرب مس�تنقع 
للمياه اآلس�نة يقع بيتنا ال�ذي تزين جدرانه 
الخربة ص�ور فيال�ق الذئاب أي�ام الحمالت 
االنتخابي�ة فيصب�ح برائح�ة العف�ن جزاء 
الرطوب�ة العالي�ة والوع�ود الكاذبة”ص15 
ه�ذه املنغصات ال يم�ر فيه�ا الوقت رسيعا 
بينم�ا نق�رأ يف مقطع آخر كي�ف يمر الوقت 
رسيع�ا – حقا- مع رياض وه�و يتكلم عن 
س�هري “ما الذي ش�دني إليها وأن�ا أول مرة 
ألتق�ي بها وأع�رف أنها مختلف�ة عني فكرا 
وثقافة ومس�توى ماديا، وكي�ف مر الوقت 

رسيعا؟”ص32 .
وخت�م : ان االمكن�ة تتتاب�ع يف الظهور لكن 
ال تأخ�ذ نصيبه�ا الكام�ل م�ن الوصف كما 
ه�و الحال م�ع )املدينة( ال�سد عىل أرضية 
الروائ�ي  وح�اول  املس�حوقة  الطبق�ات 
ري�اض داخ�ل يف روايت�ه الجري�دة ان يحلل 
اللحظ�ة التاريخية بكل تناقضته�ا معتمدا 
الش�خصيات  ب�ي  الحتم�ي  ال�رصاع  ع�ىل 
املتقابل�ة واملتناقضة باملس�توى االجتماعي 
ال�رصاع  بجوه�ر  وانتق�ل   ، واالقتص�ادي 
الطبق�ي من االخري�ن ،  ودائما يذكر رياض 
داخ�ل القارئ بان الفقر ه�و مهنة العراقي 
يف ه�ذا البلد الغن�ي الذي افقرته  السياس�ة 

والحروب!. 

يرى الناقد حمدي العطار أن القاص والروائي رياض داخل 
يقدم شخصيات تتصف بالسهولة و)السالسة( في رواية 

»الجريدة« ، مبينا أن الكاتب دائما يذكر القارئ بأن الفقر 
هو مهنة العراقي في هذا البلد الغني الذي افقرته  السياسة 

والحروب، مشيرا الى قدرة المؤلف على خلق شخصيات 
درامية تصلح ان تحول الرواية الى عمل درامي ناجح.

معرض »رسالة إلى األب« إعادة 
تشكيل صفحات كتاب كافكا

املراقب العراقي/ متابعة...
افُتتح معرض شذا رشف الدين يف »مركز مينا للصورة« 
وال�ذي موضوع�ه كت����اب فرانز كافكا »رس�الة إىل 
األب« بلغتي�ه األملاني�����ة والعربي�ة يف الع�ارش م�ن 
ترشين الثاني ويس�تمر حتى الثالثي من كانون األول 

املقبل.
وال يحسن بمش�اهد تلك »اللوحة« أن يسعى إىل إيجاد 
وجه ش�به ب�ي رس�الة كاف�كا ومخطوط�ة صاحبة 
املع�رض، إذ س�تبدو كل مقارنة بينهما متعّس�فة، أو 
غ�ري مقنعة كفاية. أن نقول مثال إن رس�الة كافكا إىل 
أبي�ه، املنش�ورة يف كت�اب، كان يمكن له�ا أن ُتغرق يف 
اإلطال�ة، ما دام أن كالما كثريا لم يقله الكاتب بعد عن 

عالقته بأبيه. 
كذل�ك م�ا قالته ش�ذا عن قدرته�ا ع�ىل أن تبلغ حجم 
رس�التها، وهي تتكلم عن »حجم« هنا، أضعاف حجم 

ذلك املخطوط املعروض يف الصالة.
اللوحات األخ�رى املعلقة عىل جدران أخرى يف املعرض 
فهي إعادة تش�كيل لس�طور وصفحات كتاب كافكا، 
باألملانية والعربية. أحس�ب أن نس�ختي الكتاب خّطت 
كله�ا، بكام�ل كلماته�ا، ما جع�ل بع�ض الحارضين 
يؤولون ذاك الجهد املبذول بقولهم حينا إن ذلك يش�به 
القصاص بالكتابة، ذاك الذي كان يعاقب به األس�اتذة 

تالمذتهم الصغار
يشء م�ن ذلك، بل أكثر من ذلك، رأيته معلّقا عىل جدار 
يف تلك الصالة الواس�عة، القليل�ة اإلضاءة. كانت ورقة 
واحدة تتدىل من أعىل الجدار إىل أس�فله »بطول خمسة 
أمتار« حس�ب ما ذك�رْت كاتبُته�ا، أو خاّطُتها، ش�ذا 
رشف الدين. ذلك أشبه بحلم يراود أولئك الذين يسعون 
إىل أن تتس�ع ورق�ة واحدة لكتاب كام�ل. حي اقتبت 
من تلك الورقة تب�دّى يل أن ما هو مخطوط فيها ليس 
إال ش�كل الكلمات وحركتها، وهي تتق�ّدم مسعة إىل 
األم�ام. ال يشء مفه�وم، وال يشء مق�ول بالكلم�ات. 
أقص�د أننا إزاء كتابة بال لغة. فقط ذلك التعبري بالخّط 
ال�ذي ينقل، بطريقة عصّية ع�ىل التفصيل، ما يدور يف 
الرأس وما تنقله اليد، بل، حسب ما تقول شذا رّدا عىل 
س�ؤال من منال خرض منظمة املعرض: »كنت أنس�خ 
الكلم�ات بحركة تلقائية أجعل فيه�ا يدي تتحرّك عىل 
إيق�اع تح�دده الفق�رات أو الكلم�ات« تلك الت�ي ربما 
يصع�ب أن تك�ون كلم�ات ما دام�ت ال تحم�ل معنى 
تنقله باملعنى الكتابي أو التخاطبي. إن هي إال خطوط 
متّخذة ش�كل كلمات مكتوبة تس�ري أو تتت�إىل بإيقاع 
يب�دو قريب�ا من أن يك�ون آلّيا حركّيا، لكن�ه يف الوقت 
نفس�ه، حاضن ملعنى خاص بها، أو بحركتها، يصعب 

تفسريه أو إفهامه. 

ُكلّما اقتبْت عقارُب الساعة

لتتجاوَز حساباِتها املُفتضة

يضحُك غوُل الزماِن العاطُل

هناك يف املجراِت التي

تتآكُل يف هدوء

كجثة هامدْة عىل

 ُمغُتسِل الفناْء

..........

ليَس هناَك 

ثمُة ُمسوغ

ال أرى مايدعو 

اىل السوِر أو الرِثاء

سيمياُء الكلمة

ُتضفي عليها املعنى

الذي الوزن لُه والقيمة

يف هذا الفضاء

الذي ُنحلُِق فيِه كالغبار

يف تراجيديا بائسْة

..........

أِلننا نتشبُث بخيوٍط واهنة

لهذه اللعبة التي

َندرُك دونما شكَّ انقراِضها 

َرحنا نصنُع من خيالِنا

مايديم لذَة البقاِء
وُيضفي عليها شيئاً

من مسٍة

ندرُك زيَفها

إْذ المَفّر من نهايٍة

لهذه ِالُفسحِة التي تضيُق

ولهذا الضياء اْن يضمحُل

يف الاليشِء

هذا املعنى الذي شكلتُه.

كذلك السيمياء التي اختعناها

وكأننا ندرُك 

مالذي تعنيِه

..........

هي َمحُض افتاضاٍت بالشْك

كاَن لفضل ابتكاِرها

ما ُيضفي عىل هذا الوجود

معناُه املُلَتِبْس

لنصنع كلَّ هذا الجمال

ثَم نولُع فيِه النار

أو يولُع هو بذاتِه أوبغريِه

النتائج كلها

التختلُف كثريا

تراجيديا

آالف الكتب في مهرجان » أنا عراقي.. أنا أقرأ«
املراقب العراقي/ متابعة ...

 ش�هد مع�رض »أن�ا عراق�ي 
أن�ا أق�رأ » للكت�اب بموس�مه 
الثامن املقام حاليا عىل حدائق 
أب�ي ن�ؤاس يف بغ�داد  حضورا 
كب�ريا ومتم���يزا م�ن األدباء 

والجمهور . 
الج��������اف،  ع�يل  وق�ال 
إن  املهرج�ان  منس�قي  أح�د 
»مهرج�����ان »أنا عراقي أنا 
أق�رأ« ال�ذي أنطلق بموس�مه 
الثامن ، وس�تكون فيه تقاليد 
وتحضريات مختلفة«، مبيناً أن 
»التحضريات التي اعتاد عليها 
املهرج�ان ه�ي جم�ع الكتب، 
ع������ن طري�ق الت�ربع من 
الناس، ثم عرضها يف املهرجان 

وإعادته�ا إىل أصحابه�ا بع�د 
انتهاء املهرجان«.  

وأض�اف، »هن����اك جمهور 
للمهرجان،  واضح وثاب����ت 
وقد أعلنا م�����نذ اشهر عن 
بدء جمع الكتب من املتربعي، 
لديه�ا  التحضريي�ة  واللجن�ة 
أفكار جديدة خالل هذا املوسم 
فق�رات  إضاف�ة  خ�الل  م�ن 

جديدة«.
 2020 »الع�ام  أن  مضيف�اً   
و2019 ل�م نتمكن م�ن إقامة 
ف�ريوس  بس�بب  املهرج�ان 
وتظاه�����رات  كورون����ا 
لك���ن  تش�����������رين، 
كب�ري  ع�دد  تطعي����م  بع�د 
م�������ن العراقي�ي نرى أن 

األرض�����ي�ة اصبح�����ت 
مناس�بة نوع����اً ما إلقامته 

هذا العام«.  
وع�ن ع�دد الكت�ب الت�ي م�ن 
املقرر عرضها خالل املهرجان 
بي الج��اف، »ال نم�����تلك 
بع�دد  معين�ة  إحصائي����ة 
الكت�ب لغاية اآلن ك�ون موعد 
اإلع�الن عن جمعه�ا لم يمض 
علي�ه الكث�ري، وهن�اك طلبات 
ون��توقع  باملش�ارك������ة، 
بل�وغ عدد الكتب إىل ألف كتاب 
خالل ال��24 س�اعة األوىل، يف 
العدي�د  وج�ود  ظ��������ل 
ممن يقوم�ون بالت������ربع 
بمكتب�ات وع�دد م�ن الكت�ب 

الثمينة«.  

»سالب واحد« مسرحية تواجه صدمة الولد الُمعاق
املراقب العراقي/ متابعة...

يف ع�رض »س�الب واح�د«، ال�ذي يقدم ع�ىل مسح 
الهناجر، تتم معالجة قضية إنسانية مهمة وشائكة، 
بنعوم�ة ش�ديدة، وم�ن دون نصائ�ح ع�ىل طريق�ة 
»ق�ل وال تقل«، أو »افعل وال تفع�ل«.أدرك صناع هذا 
الع�رض أنهم بصدد عمل فن�ي ال دعائي، وحققوا يف 
ساعة وخمس عرشة دقيقة فقط، هي مدة العرض، 
ما لم تس�تطع تحقيقة ن�دوات ومقاالت ومؤتمرات، 
فقط ألنهم آمنوا بالقضية التي هم بصددها، وأعملوا 
خياله�م يف معالجته�ا، كتاب�ًة وتمثي�اًل وإخراج�اً، 
هك�ذا جاء عرضه�م، عىل الرغم م�ن قتامة قضيته، 
مبهج�اً، وممتعاً، ومؤمل�اً، يف آٍن واحٍد.يتناول العرض 
قص�ة طفل ُول�د بإعاقة ذهنية وجس�دية، وفش�لت 
مع�ه كل ط�رق العالج، حتى إنه ال يردد س�وى كلمة 
واح�دة: »هنروح في يا بابا«، األمر الذي جعل والديه 
يضيق�ان ب�ه، بخاص�ة األب، الذي فك�ر يف النهاية يف 

إخراج�ه م�ن البي�ت، لتم�وت األم من ه�ول املوقف 
ال�ذي انتهى إلي�ه األب. وقد تأثر كات�ب نص العرض 
محم�د عادل، بدرجة ما، برواي�ة »أين نذهب يا بابا« 
ل�لكات�ب جان - ل�وي فورنييه، الت�ي ترجمها أيمن 
عبداله�ادي، وص�درت ع�ن الهيئ�ة املرصي�ة العامة 
للكت�اب ع�ام 2019، وتدور حول رج�ل أنجب ولدين 
ُمعاق�ي، ي�ردد أحدهما »توم�اس«، س�ؤاله الدائم، 
وال�ذي ال يملك س�واه: »أين نذهب ي�ا بابا«، من دون 
أن يحظ�ى بإجاب�ة لطيف�ة م�ن وال�ده، وإن اختلف 
الس�ياق واملعالجة يف نص العرض.ظلت مشكلة األب 
واألم مع ابنهما املعاق يف إرصارهما عىل أن يفهمهما 
االبن، ال أن يفهماه هما ويدركا احتياجاته النفسية. 
ظ�ال عىل اعتقاد أنه بمثاب�ة عقاب إلهي لهما، محنة 
الختب�ار قدرتهما عىل الصرب والعطاء، لذلك س�ارا يف 
ط�رق خاطئ�ة ملعالجت�ه، يف ح�ي أن مج�رد اقتاب 
طف�ل آخر منه ودعوته إىل اللعب معه تحرك يف داخله 

مش�اعر الطفولة وتغري حالته من البؤس الشديد إىل 
السعادة املفرطة.هي رسائل وإشارات بسيطة ودالة 
يبثها العرض بنعومته الش�ديدة، بعي�داً عن الخطب 

واملواعظ، التي ال تجد يف الغالب آذاناً صاغية.
الع�رض، ال�ذي أخرج�ه عبدالل�ه صابر، يش�ري منذ 
مش�هده األول، إىل وعي هذا املخرج، وإىل املنهج الذي 
يلتزم به لتقديم رؤيته، وهو منهج يستند إىل التعبري، 
ال الترصيح، وهو ما وس�م مف�ردات العرض جميعاً، 

التمثيل واالستعراض واملوسيقى والديكور واألزياء.
الديك�ور الذي صممه عبدالرحم�ن خالد جاء تعبريياً 
رصفاً، هو منظر واحد ثابت، بيت قائم عىل الهشاشة 
واالضط�راب والعج�ز واأللم، هك�ذا يمك�ن قراءته. 
مفردات كثرية متداخلة ومتنافرة، مفردات أو بقايا، 
أغلبها متداٍع، وبال قيم�ة، لكنها، مجتمعة معاً، تعرب 
ع�ن عال�م ش�ديد القس�وة، متقطعة أوصال�ه، غري 

متابط، غري قادر عىل التواصل والتفاهم.



 عقوبات تالحق المخالفين وتحرٌُّك إليجاد »تسعيرة عادلة«
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وتتلقى الجهات املعنية عرشات الش�كاوى من قبل مواطنني 
عىل بعض الصيدليات التي تضع تسعريات مبالغة أو خيالية 
ع�ىل بعض األدوية املهمة التي تتوافر لديها، مما دفع بوزارة 
الصح�ة ونقاب�ة الصيادلة إىل التحرك لوضع تس�عرية عادلة 
لجمي�ع األدوي�ة وبش�كل تدريجي وصوالً إىل ش�مول جميع 

األدوية املوجودة يف الصيدليات كافة بعموم العراق
آلية وضع تسعرية لجميع األدوية بالصيدليات

نقي�ب الصيادلة يف العراق، مصطفى الهيت�ي، قال إن »ملف 
االدوية التي تدخل إىل العراق ملف حس�اس لكن هناك قاعدة 
أساس�ية يف الدواء )الدواء سلعة ليس�ت كبقية السلع( وهذا 
يعني أن له�ا خصوصية واضحة ومحددة، وأهم يشء يف هذا 

املوضوع ان تكون هذه السلعة ذات نوعية وجودة واحدة«.
الهيتي أضاف، أنه »ال يوجد دواء نخب أول وال دواء نخب ثاني 

الصح�ة وم�ا دام ه�ذا الدواء  وزارة  يف  مس�جالً 
وفق  عاملياً العراقي�ة  املتبعة  األسس 

دواء  ومس�جل ف�كل  ينطل�ق 
يف  ومفح�وص 
الرقابة  مختربات 
الدوائية العراقية 
د  ر مس�تو و
يق�ة  لطر با
األصولي�ة يعد نخب 
أول وال يوج�د لدين�ا ما 
يسمى نخب ثان«، 

مؤكداً أن »عملية اس�ترياد الدواء االصولية يشرتط فيها أوالً 
أن يكون الدواء مسجالً يف وزارة الصحة«.

وأك�د، أن »عملي�ة التس�جيل راقية وجي�دة يف وزارة الصحة 
وبالرغم من أنها تأخذ من الوقت ليس باليسري لكنها طريقة 
معتمدة وربما نحتاج يف بعض األحيان وللظروف املوضوعية 
يف العراق تس�هيل العملي�ة بتقليل املتطلب�ات واالعتماد عىل 

األسس الرئيسية يف عملية التسجيل«.
ولف�ت إىل أن »املس�تورد لل�دواء وفق القوان�ني العراقية هي 
املكات�ب العلمي�ة لألدوية املنصوص عليه�ا يف قانون مزاولة 
مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 70 املعدل«، مبيناً أن »املستورد 
ع�ادة ما يأخ�ذ املوافق�ة م�ن وزارة الصحة ع�ىل األصناف 
املس�جلة والتي تعني أنها مقررة من قبل الهيئات العلمية أو 
ما تس�مى لجنة انتقاء األدوي�ة التي يمثل فيها كبار األطباء 

والصيادل�ة يف وزارة الصح�ة«.
وأوض�ح، أن »ه�ذه اللجنة تنتق�ي األدوية التي يس�مح لها 
بالدخول إىل العراق ملعالجة املرىض العراقيني، 
قب�ل  م�ن  ويخت�ار  مس�جل  دواء  كل  إذاً 
لجن�ة علمي�ة عراقية، وألج�ل أن تقوم أي 
رشك�ة باس�ترياده يجب أن تأخ�ذ موافقة 
وزارة الصح�ة وإج�ازة االس�ترياد من قبل 
وزارة التج�ارة العراقية املخول�ة يف إجازات 

االسترياد«.
وتابع: »عند استرياد الدواء إىل العراق يدخل يف 
منظومة نس�ميها اإلدخال الجمركي أو اإلخراج 
الجمرك�ي إىل وزارة الصح�ة وه�ذا ال�دواء عادة 
يحرتز علي�ه وتؤخذ منه نم�اذج إىل مخترب الرقابة 
الدوائي�ة العراقي�ة حي�ث يفح�ص ال�دواء وإذا كان 
مطابقاً للمواصفات املس�جلة علي�ه يتم إطالق رصفه 

م�ن قب�ل لجن�ة يف وزارة الصح�ة تدعى لجنة ط�وق إطالق 
ال�دواء، ويعطى س�عر من قب�ل لجن�ة يف وزارة الصحة وفق 
املادة 49 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة نفس�ها 40 س�نة 
70 والتي تتكون من خمس�ة أعض�اء وتمثل نقابة الصيادلة 

فيها بعضو واحد«.
وأش�ار إىل أن »أي دواء مس�عر يف العراق هو دواء آمن وفعال 
حي�ث ب�دأت نقابة الصيادل�ة باإلتفاق م�ع وزارة الصحة يف 
مرشوع التس�عرية والذي ل�ه عمق تأريخ�ي إذ كانت جميع 
األدوي�ة التي تصل إىل العراق تس�عر قبل الع�ام 2003، لكن 
نتيجة تغيري سعر رصف الدوالر توقف العمل يف هذا املرشوع 
وتوقف مرة ثانية عندما ازداد س�عر الرصف بالنسبة للدوالر 

مقابل الدينار العراقي«.
ونوه إىل أن »املرشوع بدأ من جديد والتسعرية سيبدأ تطبيقها 
ومتابعته�ا يف الصيدلي�ات بدءاً من هذا األس�بوع حيث بدأت 
النقاب�ة يف طب�ع اللواصق للتس�عرية وإعطائه�ا إىل املكاتب 
العلمي�ة للصقه�ا ع�ىل املنتج�ات الت�ي توزعه�ا إىل املذاخر 

لتوزيعها إىل الصيدليات«.
وأوضح، أنه »ليس�ت كل األدوية سيتم تسعريها مرة واحدة 
ب�ل حس�ب االس�ترياد والكمي�ات املوج�ودة«، مش�رياً إىل أن 
»قابلي�ة مكائن نقابة الصيادل�ة يف اليوم الواحد  عىل طباعة 
ملي�ون ونصف املليون ملصق والذي يس�مى الصق س�عري 

وهذه العملية انطلقت منذ هذا الشهر«.
وأكم�ل، أن »املراقب�ة بدأت بمس�تحرض أي يت�م الذهاب إىل 
الصيدلية واالطالع عىل املس�تحرضات ومن ثم تعطي نقابلة 
الصيادلة مهلة 3 أش�هر لس�حب الدواء النظ�ري املوجود غري 
املسعر«، مؤكداً أن »املرشوع مستمر والتفتيش تتوىل مهمته 

النقابة«.
وكش�ف،أنه »خالل الش�هر االخري تم تفتي�ش جميع جميع 

صيدلي�ات بغداد بحدود 4000 صيدلي�ة، إضافة إىل التفتيش 
إلكرتوني�ًا وبمعلومات مؤكدة«، متعهداً بأن »يش�هد العراق 
عند نهاية 2022 تسعرية كل االدوية املوجودة يف الصيدليات«.

األدوية املستوردة واملعايري العاملية لجودتها
يق�ول الصيدالني س�عد صفاء الدين كامل، إن�ه »قبل أن يتم 
اس�ترياد األدوي�ة يج�ب أوالً فتح مكتب علم�ي مرخص من 
وزارة الصح�ة وكذلك من نقابة صيادلة العراق يس�تورد من 
مناش�ئ عاملية عند مج�يء الدواء إىل الع�راق ويجب فحص 
هذه األدوية داخل مقار وزارة الصحة أو ما يسمى بكيماديا 
والتي هي عبارة عن مختربات يتم فيها فحص جودة األدوية 
وهل تطابق فعالً املعايري العاملية وهكذا يتم اس�ترياد األدوية 

من خارج العراق«.
وأضاف: »أما بالنس�بة إىل الس�وق الدوائية يف العراق فأعتقد 
أن�ه ال تنطبق رشوط س�المة األدوية من الحف�ظ تحديداً يف 
املذاخر وكيفية التوصيل إىل الصيدليات، أما موضوع األدوية 
ومناش�ئه فهنالك الكثري م�ن االدوية التي تدخ�ل إىل العراق 
بصورة غري رسمية وهي غري خاضعة ملعايري الصحة العاملية 

من الحفظ والخزن وكيفية التوزيع«.
عمليات استرياد غري رشعية

وزارة الصح�ة، كان�ت ق�د ح�ددت آلي�ة اس�ترياد األدوي�ة 
واملس�تلزمات واألجه�زة الطبي�ة، فيم�ا أش�ارت إىل رصدها 

عمليات استرياد غري رشعية.
وقال املتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، إن »عملية استرياد 
األدوية واملس�تلزمات واألجهزة الطبي�ة تنظم من قبل وزارة 
الصحة، ومن خالل قنوات معروفة وحسب القانون تبدأ من 
دائرة االم�ور الفنية وبتحديد االحتياجات واملناش�ئ العاملية 

الرصينة«.
وأض�اف الب�در، أن »الجه�ة الت�ي ت�ود أن تس�تورد حس�ب 

الضواب�ط العراقي�ة تقدم م�ن خالل وزارة الصح�ة ومن ثم 
الدوائ�ر والجه�ات املعنية يف داخل ال�وزارة يف رشكة كيماديا 
ودائ�رة االم�ور الفنية وجميع االقس�ام املعني�ة وتتم عملية 
االس�ترياد حس�ب ه�ذه الضوابط وبالتنس�يق م�ع الجهات 

األخرى«.
وبش�أن دخول األدوي�ة واملس�تلزمات الطبي�ة بطريقة غري 
رشعي�ة، أوضح الب�در أن »وزارة الصحة غري مس�ؤولة عن 
اي تهري�ب«، الفت�ا إىل أن »الوزارة رص�دت مثل هذه الحاالت 
بت�داول ل�م يمر بالقن�وات الرشعي�ة القانوني�ة وتعمل عىل 
محاس�بتهم باالش�رتاك م�ع الجه�ات األمنية األخ�رى لكن 
بالدرجة األوىل نحن نتابع االس�ترياد الذي يتم بشكل قانوني 
ورشع�ي ام�ا التهريب فالجه�ات األمني�ة االخ�رى يف البالد 
ه�ي املعنية، باالش�رتاك مع وزارة الصح�ة ونقابة الصيادلة 

وغريها من الجهات«.
عقوبات تالحق املخالفني

يش�دد الخب�ري القانوني ع�ي التميمي، ع�ىل ان »أهم يشء 
يف أي مجتم�ع م�ن املجتمعات هو ال�دواء والعالج ونالحظ 
التفاوت بني االس�عار من صيدلية وأخ�رى بحجج اختالف 
الرشكات املنتجة يف حني نرى أن السعر يختلف وبفرق عال 
م�ن صيدلية وأخرى ولنفس املنتج م�ع ان قانون الصيدلة 
رقم 40 لس�نة 1970 عاقب بالحبس ملدة تصل إىل 3 سنوات 
من غش او خدع يف البيع من الصيادلة وفق املادة 50 منه«.
ويضيف التميمي، أنه »مع كثرة الصيدليات واملستش�فيات 
األهلي�ة أصبح�ت الحاج�ة إىل قان�ون جدي�د يواك�ب تعدد 
مصادر األدوي�ة وكثرة الباعة املتجول�ني وممثي الرشكات 
واملذاخ�ر وأيض�اً مراقب�ة األدوي�ة اإلكس�باير او التي تباع 
عىل قارعة الطرق«، مش�دداً عىل »رضورة وضع تسعريات 

تراعي الفقراء«.

  ٥٦١  وفاة كلوتري األول ملك الفرنجة يف كومبيني، وتقسيم اململكة بني أبنائه األربعة.
  ١٢٢٦  لويس التاسع يتوىل عرش فرنسا.

  ١٧٨١  وقوع مجزرة زونغ بعد قيام بحارة سفينة العبيد »زونغ« بإغراق 133 من الرقيق األفارقة يف البحر للحصول عىل التأمني.
  ١٨٩٩  تأسيس نادي برشلونة يف إسبانيا.

  ١٩٥١  إعالن اإلرضاب العام يف تونس احتجاًجا عىل رفض فرنسا مطالب االستقالل وإنشاء مجلس نيايب.

من ذاكرة االيام
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يش�هد ش�ارع املتنبي أعم�ال صيانة رشع�ت كوادر 
أمان�ة بغداد فيه�ا مؤخراً، والتي ق�ررت أمس األحد، 
أن يت�م إط�الق احتفاالت أعي�اد امليالد ورأس الس�نة 

امليالدية الجديدة من الشارع البغدادي العريق.
وق�ال أم�ني بغداد ع�الء مع�ن املعمار يف بي�ان تلقت 
»املراق�ب العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »هن�اك تقدما 
بانج�از فقرات عم�ل املرشوع وزق�اق املتنبي يظهر 

بحلة جديدة يوماً بعد يوم«.
وأض�اف أن »املرشوع يتضمن فقرات عديدة اتضحت 
منها معالم واجهات االبنية واملحال وتصاميم عربات 
الباعة الجوالني واللوحات االعالنية للمحال واالعمدة 
واالنارة الحديثة التي تعكس اهمية زقاق املتنبي لدى 

البغداديني«.  
وأردف قائ�اًل: »نس�عى ان يك�ون زق�اق املتنبي آهل 
بالحركة التجارية ليالً أس�وة ببقية شوارع العاصمة 
ونطمح بعودة االنش�طة التجارية لس�اعات متأخرة 

من الليل يف جميع شوارع ومناطق بغداد«.
وبني املعمار أن »زقاق املتنبي يجب ان يكون نموذجا 
جي�دا للمواصف�ة والعم�ل والحل�ة الجدي�دة ملدين�ة 
بغ�داد ومظهرها املناس�ب وكذلك ان يك�ون نموذجا 
بتطبيق القوانني البلدية والتعليمات النافذة وااللتزام 
بثقاف�ة الوع�ي البلدي والحف�اظ ع�ىل النظافة عرب 
جم�ع النفاي�ات بتوقيت�ات مح�ددة وع�دم التجاوز 
ع�ىل االرصفة الس�يما بعد تنظيم اصحاب االكش�اك 
وتوزي�ع عرب�ات مجانية لهم بطريقة تس�هل حركة 

املتبضعني«.
كم�ا وج�ه أم�ني بغ�داد »بتنظي�م احتف�االت امليالد 

املجيد ورأس الس�نة امليالدية يف زق�اق املتنبي وكذلك 
توجيه املالكات الهندس�ية باالرساع بانجاز املرشوع 
بارسع وقت ممك�ن ونصب ن�رشات الزينة الخاصة 
باحتفاالت اعياد امليالد يف الزقاق الذي س�يظهر بحلة 
خالب�ة«، مش�رياً إىل ان »رئيس الوزراء يتابع بش�كل 
يومي وحثيث االعمال الجارية بتأهيل زقاق املتنبي«.
ويعود ش�ارع املتنب�ي الواقع يف قلب بغ�داد إىل أواخر 
العه�د العبايس، واش�تهر من�ذ ذلك الزم�ان بازدهار 
مكتبات�ه واحتضن أعرق املؤسس�ات الثقافية. وظل 
إىل الي�وم يع�ج بالباحث�ني ع�ن متنفس يس�تبدلون 
يف مكتبات�ه ومقاهيه أخب�ار العنف بأخب�ار الثقافة 

واملجتمع.
ورغ�م ضجي�ج الباعة املتقاط�ع مع احادي�ث املارة 
واستفس�اراتهم ع�ن الكتب، ال يرتدد اب�و ربيع يف ان 
يرف�ع صوته فجأة، ملقيا عىل مس�امع رواد ش�ارع 

املتنبي يف قلب بغداد ابياتا من الشعر.
لحظات وتتجمع بعض الحش�ود املنت�رشة بني كتب 
تفرتش جانبي الشارع العريق لتتأمل نعيم الشطري 
)73 عام�ا( وهو يرصخ محركا ي�ده بإيماءة عفوية 
»أع�ُز م�كاٍن يف الدُّن�ا رسُج س�ابٍح، وخ�رُي جليٍس يف 

الزماِن كتاُب«.
يس�رتيح بعدها اب�و ربيع عىل كرس�يه، وفيما يكمل 
املارة جولته�م الثقافية، يواصل ه�و رسد ابيات من 
شعر ابي الطيب املتنبي، قبل ان يقاطع نفسه ليقول 

»ال تفجريات يمكن ان تخرجنا من هذا الشارع«.
ويضي�ف ابو ربيع ال�ذي يملك مكتب�ة يف املتنبي منذ 
ح�واىل اربع�ني س�نة ويهوى بي�ع الكتب املاركس�ية 

»املتنبي مربينا، املتنبي حياتنا«.
وفيم�ا كان�ت تزدح�م يف ش�وارع العاصم�ة آلي�ات 
الرشط�ة والجي�ش ونق�اط التفتيش ب�ني الحواجز 
االس�منتية املض�ادة للمتفجرات، وح�ده املتنبي ظل 
يع�ج بالباحثني ع�ن متنفس يس�تبدلون يف مكتباته 

ومقاهيه اخبار العنف باخبار الثقافة واملجتمع.
ويع�ود هذا الش�ارع الواق�ع يف قلب بغ�داد بمنطقة 
يطلق عليها اس�م القشلة، اىل اواخر العرص العبايس، 
وكان يعرف اوال باس�م »درب زاخا« واشتهر منذ ذلك 
الحني بازده�ار مكتباته واحتضن اعرق املؤسس�ات 

الثقافية.
وق�د اطل�ق عليه اس�م املتنب�ي يف 1932 يف عهد امللك 
فيص�ل االول تيمنا بش�اعر الحكمة والش�جاعة ابو 

الطيب املتنبي.
وتحول ش�ارع املتنب�ي يف اوائل التس�عينيات، يف ظل 
الحظ�ر ال�دويل ال�ذي فرض ع�ىل الع�راق، اىل ملتقى 
للمثقفني كل يوم جمعة حيث يتم عرض آالف الكتب 

وتنترش فيه مكتبات الرصيف.
ويبدأ الش�ارع ال�ذي يمتد القل م�ن كيلومرت، بتمثال 
للمتنبي مطل عىل نهر دجلة، وينتهي بقوس بارتفاع 
ح�واىل 10 امت�ار، نق�ش عليه بيت الش�عر االش�هر 
للمتنب�ي »الخي�ل واللي�ل والبيداء تعرفني، والس�يف 

والرمح والقرطاس والقلم«.
وتب�اع يف هذا الش�ارع ال�ذي تحي�ط بجانبي�ه أبنية 
تراثي�ة، كافة انواع الكتب، وعىل رأس�ها السياس�ية 
واالجتماعية والتاريخية، وترتاوح اسعارها بني 250 

دينارا )اقل من دوالر( ومئات آالف الدنانري.

متنفس بغداد الثقافي يرتدي حلّة جديدة

تتفاوت أسعار األدوية في الصيدليات 
العراقية بعموم البالد من صيدلية 
إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى، 
حيث تضع بعض الصيدليات في بعض 
المناطق تسعيرات مرتفعة جداً ترهق 
كاهل المواطنين والسيما الفقراء منهم 
وأصحاب الدخل المحدود والمتوسط. 

األدوية املستوردة ..
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ترحيب شعبي برفع الكتل الكونكريتية
 من الصدرية  

املراقب العراقي/ متابعة...
أعرب عدد من اهايل منطقة الصدرية عن س�عادتهم عندما اعلنت قيادة عمليات بغداد،امس األحد، عن فتح طريق منطقة الصدرية 
وس�ط العاصمة أمام حركة العجالت بعد رفع »الكتل الكونكريتية« من مداخله لكونها كانت عائقا امام عمل العديد من املواطنني . 
وذكرت القيادة يف بيان تلقت )املراقب العراقي( نسخة منه، انه »بمتابعة وإرشاف من قبل الفريق الركن قائد عمليات بغداد تم فتح 

طريق منطقة الصدرية امام حركة عجالت املواطنني ورفع الكتل الكونكريتية عن مداخل الفروع الجانبية يف املنطقة«.  

عني

املراقب

    هادي جلو مرعي
 

عندما يتجاهلك 
أصحاب القرار

يخ�رج املواطن يف الصباح متوجه�ا اىل مكان عمله، أو اىل 
ش�أن يعني�ه، فيتعثر يف مطبات وحفر، ينظر اىل الس�ماء 
ليس�ت زرق�اء، ب�ل هي ش�احبة كأنه�ا صفي�ح مرتب، 
ويتطلع اىل ماحوله، اش�جار متيبسة، وأغصان متحجرة 
تش�به أعمدة الكهرباء القديم�ة، والبيوت تبدو مثل قبور 
املوت�ى العالي�ة واملزخرف�ة، والوج�وه تائه�ة تبحث عن 
خالص من مئات الهموم واملش�اكل والتحديات الجسيمة 
التي تراكمت يف وطن، وحريت الناس الباحثني عن حلول، 

وفرص للتغيري، والنجاة من العذابات.
الح�زن يطبق عىل النفوس، ويحيلها اىل خرائب، ولنعرتف 
فلي�س كل ما نعي�ش نتاج الوق�ت الراهن، ب�ل هو ركام 
تجمع عىل بعضه بمرور الس�نني، وغطرس�ة الحاكمني، 
وتن�ازع الن�اس، وضياع أرواحه�م الطامح�ة اىل تحقيق 

مايريدون دون أن ينجحوا يف ذلك.
عندم�ا اليعيش الن�اس يف وطنه�م كما يرغب�ون، عندما 
يتجاهلهم أصحاب القرارات، عندم�ا تتحول القرارات اىل 
فرمان�ات لضمان مكاس�ب الحاكمني، وم�ن معهم ومن 
يواليه�م وينص�اع لفس�ادهم وطغيانهم، عندم�ا تنتفي 
عنارص تكوين الس�عادة، عندما تتحول البيئة املحيطة اىل 
وب�اء وملوثات وخرائب، وأش�كال من البؤس الذي يخيف 
الن�اس ويوقفهم عىل ناصية املعان�اة، حينها يكون األمل 
نوع�ا من ال�رتف، وربم�ا العب�ث الكامل، والتج�اوز عىل 
طبيعة االش�ياء، فطبائع األش�ياء عندنا ليس�ت كطبائع 

األشياء عند أهل األرض.
الن�اس ح�ني يكتش�فون إنه�م يف دائ�رة الوه�م يتغلغل 
الضباب يف نفوس�هم وعقولهم، ويجمد الحواس، ويعطل 
حرك�ة العقل، ويك�ون كل يشء مرهون�ا للصدفة، ولعل 
وع�ى وياريت ويالي�ت. فاليتحقق لهم الح�د األدنى من 
األمني�ات واملطالب التي هي حق لهم س�لبه منهم غريهم 

من الباحثني عن املكاسب.
س�بب اإلحتجاج يف العراق هو اليأس، وفقدان الس�عادة.. 
الس�عادة ليس بمفهومها الساذج الذي يعرفه كل الناس، 
بل حقيقة الس�عادة يف نفسك، ويف البيئة املحيطة بك، ويف 

نفوس الناس الذي تلتقيهم وتشاركهم الحياة..

املراقب العراقي/ متابعة...
نجت مدارس الحرية  من كارثة التهديم حيث أعلنت 
وزارة الرتبية،ع�ن اتفاق مع وزارة الدفاع حول ملف 

املدارس يف منطقة الحرية.
وذكرت الوزارة ، أّن »وزي�ر الرتبية تواصل مع وزير 
الدف�اع جمع�ة عن�اد، وج�رى االتفاق ع�ىل إيقاف 
إجراءات التخلي�ة ضد مجموعة من مدارس منطقة 

الحرية ببغداد«.
وأض�اف البي�ان، أّن االتف�اق يش�مل م�دارس »بدر 
الك�رى االبتدائية للبنني وعقبة ب�ن نافع لليافعات، 
والطف�وف االبتدائي�ة للبن�ات وأم س�لمة للتعلي�م 
املرسع، وكذلك مدرسة بدر الكرى للتعليم املرسع«.
وتابع البي�ان، أّن »وزير الرتبي�ة حميد الدليمي عر 
عن امتنانه لهذا املوقف النبيل الذي يدل عىل الشعور 
العايل باملس�ؤولية الوطنية التي يتحىل بها قادة البلد 

يف حماية العملية الرتبوية«.

مدارس الحرية تنجو من كارثة 
التهديم !

 هربا من ظلم حكومة اإلقليم واستبدادها 

أكراد عائدون من بيالروسيا يريدون خوض »الرحلة األوروبية« مجددًا !

وصلت اىل جريدة املراقب العراقي رسالة عدد من طلبة الدراسات العليا 
الذين يقولون فيها ان وزارة التعليم العايل ترسل للموت يف دول الجوار 
كون الوضع الوبائي يف تلك الدول خطري جدا وفيما ييل نص الرسالة .

اىل السادة الرئاسات الثالث 
اىل السادة أعضاء مجلس النواب  

اىل السادة املسؤولني عن ملفات التعليم يف العراق 
أنق�ذوا أبناءك�م طلب�ة الدراس�ات العليا حي�ث تح�اول وزارة التعليم 

العايل إرس�النا نحن طلبة الدراس�ات العليا املقبولني يف جامعات  دول 
الجوار تحاول إرس�النا اىل تلك الدول التي ندرس  فيها  علما أن طلبتها 
ومواطنيه�ا ه�م ال يدرس�ون حضوري�ا وال زال�وا وفق نظ�ام التعليم 
اإللكرتوني؛ ألن الوضع الوبائي خطري جدا وتحذيرات كبرية من املوجة 
الرابع�ة لذلك نقول لك�م أنقذوا طلبة العراق من امل�وت املحقق .نداؤنا 
ه�ذا اىل كل الخريين من أبناء هذا البلد للتدخ�ل وإنقاذ أبنائكم الطلبة 
ألن الوزارة تريد أن تزجهم  بموت محقق يف ظل انتشار وباء كورونا .

 املراقب العراقي/ متابعة...
عىل الرغم من الظروف القاسية وخيبة األمل التي 
عاشها حس�ني وزوجته ووالدته، لثالثة أسابيع 
يف الغاب�ات الب�اردة ع�ىل الحدود ب�ني بيالروس 
وبولن�دا، ما زال الش�اب الثالثيني بعد عودته إىل 
ش�مال العراق مرصاً عىل الهجرة.ووصلت عائلة 
حس�ني، الخمي�س امل�ايض، يف أول رحل�ة عودة 
نظمتها السلطات العراقية إلعادة أكثر من 400 
مواطن من بيالروس، كانوا قد سافروا إليها مع 
حل�م االس�تقرار يف أوروبا.ودفع حس�ني إلياس 
خ�ر أكث�ر م�ن 10 آالف دوالر للحص�ول عىل 
تأش�ريات، وكذلك النفقات اليومية يف بيالروس، 
لكن�ه لم يتمكن م�ن عبور الح�دود للوصول إىل 
أوروب�ا الغربية.يقول حس�ني )36 عاماً(، الذي 
ع�اد إىل مخي�م ش�اريا للنازح�ني األيزيدي�ني يف 
محافظ�ة ده�وك متحدث�اً ع�ن معانات�ه، »كنا 
نح�اول العب�ور ب�ني األس�الك الش�ائكة، لكنها 
كانت حرارية، وعند اللمس كانت تعطي إش�ارة 
إىل الرشط�ة البولندية التي كانت تصل إىل املكان 
وتمنعن�ا م�ن العبور«.ويضيف، »عش�نا جوعاً 
وعطش�اً وبرداً. عانينا كثرياً هناك«. وقد أمضوا 
20 يوم�اً )12 يوم�اً يف مرحلة أوىل، ث�م 10 أيام 
بعد اسرتاحة يف فندق بمينسك(، يف الهواء الطلق 
وسط حرارة جليدية وأمطار.ولم تتمكن والدته 
إنع�ام )57 عاماً( من الس�ري س�اعات طويلة يف 
غابات بيالروس بس�بب مرض الروماتيزم الذي 

تعاني�ه، بينما تمك�ن أفراد املجموع�ة اآلخرون 
وهم س�بعة أيزيديني من الوصول إىل أملانيا، بعد 
أن س�اروا طويالً يف الغابة إىل أن وج�دوا منفذاً.
تقول إنعام التي غطت رأس�ها بوشاح أرجواني 
وهي تفرتش فرش�ة إسفنج عىل أرض خيمتها، 
»لم نذهب للبحث ع�ن الرفاهية وإنما هرباً من 
األوض�اع املزرية التي نعيش�ها«.وتخترص حياة 
املرأة معاناة رشيحة واسعة من العراقيني خالل 
العقود املاضية يف بلد أنهكت�ه الحروب املتتالية، 
فق�د أصبح�ت إنع�ام أرملة وهي يف ال�� 20 من 
عمرها ومس�ؤولة ع�ن تربية طفل بعمر س�نة 
عندم�ا ت�ويف زوجها ع�ام 1986 خ�الل الحرب 
اإليراني�ة )1980-1988(.وللرحيل  العراقي�ة - 
بعي�داً من الع�راق، كان عىل حس�ني أن يقرتض 
ويبيع مصوغات ذهبي�ة لوالدته وزوجته بعدما 
عاش وعائلته سبع س�نوات داخل خيمة واحدة 
تحرقها أش�عة الش�مس خالل الصيف وتغرقها 
األمطار شتاء.ويس�تذكر حس�ني ال�ذي مارس 
أعماالً عدة بينها إصالح الهواتف خالل السنوات 
املاضي�ة، »كنا نخ�اف دائماً من ح�دوث تماس 
كهربائي يحرق الخيمة وساكنيها«.ويتابع، »لم 
يب�ق لدينا م�ال، ولكن ما إن نحص�ل عليه حتى 
نهاج�ر مرة أخ�رى. لن أتخىل عن ه�ذه الفكرة، 
ومتى س�نحت يل الفرصة مرة أخرى س�أهاجر، 
لك�ن ليس م�ن طريق بي�الروس، ألنه�م بعدما 
رحلون�ا منعون�ا من الس�فر خمس س�نوات«.

وع�ىل الرغم من ذلك، وعىل مش�ارف قلعة أربيل 
عاصم�ة كردس�تان، يؤك�د رمض�ان حمد )25 
عاماً( »إذا سنحت يل الفرصة سأغادر اليوم قبل 
الغد«.ويضيف الشاب الذي يعمل قرب رصيف يف 
الش�ارع يف إصالح األحذية بحرسة، »ال مستقبل 
هنا واألوض�اع االقتصادية صعبة جداً«.ويتابع، 
»أعلم جيداً أن الطرق غري رشعية، ونسبة املوت 
تص�ل إىل 90 يف املئة، لك�ن عىل األقل عندما أصل 
هن�اك س�أعيش يف مجتم�ع يحرتم اإلنس�ان«.
بالنس�بة إىل مدير املركز الفرنيس ألبحاث العراق 
ع�ادل بك�وان، »تلط�خ« أزم�ة الهج�رة صورة 
كردستان العراق التي ينظر إليها عىل أنها »أكثر 
األماكن اآلمنة يف العراق«.وتسعى سلطات إقليم 
كردس�تان إىل تقدي�م اإلقلي�م عىل أن�ه املنطقة 
املس�تقرة واملنتعش�ة اقتصادياً، الت�ي ال تعاني 
مث�ل باقي مناطق العراق املرهق نتيجة الحروب 
والرصاع�ات املتتالية.ويس�عى اإلقليم إىل جذب 
املس�تثمرين األجانب وإنش�اء مشاريع ضخمة 
وفنادق خمس نجوم ومدارس وجامعات خاصة 
ومنتجعات سياحية،لكن بكوان يرى أن »طبقة 
اجتماعي�ة واحدة فقط يمكنها أن تس�تفيد من 
كل ذل�ك«. ويضيف، »الش�اب الك�ردي ال يمكنه 
أن يقوم بالس�فر خالل العطل�ة وال رشاء منزل 
أو الذه�اب ملدرس�ة خاص�ة والتعلي�م باللغ�ة 
اإلنجليزي�ة وال الحص�ول عىل وظيف�ة توفر له 

مكانة اجتماعية«.

املراقب العراقي/ متابعة ...
العراقية  الحكومة  من عجائب 
أن وزارة الرتبية تشيد بالتعليم 
االلكرتوني ع�ىل الرغم من انه 

سبََّب العديد من املشاكل !  
  وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلق�ت 
)املراقب العراقي( نسخة منه، 

انه بحضور وزي�ر الرتبية عيل 
حمي�د الدليمي ، نظمت اللجنة 
للرتبي�ة  العراقي�ة  الوطني�ة 
املؤتم�ر  والعل�وم  والثقاف�ة 
الس�نوي »للتعليم االلكرتوني« 
، وذل�ك ع�ىل قاع�ة احم�د بن 

فضالن يف ديوان الوزارة.

وبحس�ب البيان ق�ال الدليمي، 
ان »التعلي�م ع�ن ُبعد« اس�هم 
خالل الف�رتة املاضية يف تقديم 
الخدم�ة لطلب�ة العل�م واث�راء 
املعارف لديه�م ومنحهم املزيد 
م�ن التع�رف اىل التكنولوجي�ا 
واستخداماتها وقد انتج تعليماً 

متوازي�ني  بخط�ني  تفاعي�اًل 
يخت�ص األول باملعل�م والثاني 
بالطال�ب ، الفت�اً اىل ان الوزارة 
اس�تطاعت تحقيق هذا النمط 
ضواب�ط  وف�ق  التعلي�م  م�ن 
جعلت منه تعليماً نوعياً ُمسند 
بمديري�ة  متمثل�ة  ادارة  اىل 
الرتب�وي ورشكائها  التلفزيون 
يف املؤسس�ة الرتبوي�ة حرص�ًا 
منه�ا ع�ىل اس�تمرار العملي�ة 

التعليمية .
لك�ن يف املقابل تقول املدرس�ة 
ب�رشى عب�اس ع�ن تجربته�ا 
م�ع التعلي�م اإللكرتون�ي، إنه 
»لم تكن الوزارة  عىل مس�توٰى 
يعتمد عليه يف الحاالت الطارئة، 
ولي�س للطالب تجربة س�ابقة 
مع التعليم اإللكرتوني، خاصة 
م�ع ضع�ف ش�بكة اإلنرتنت، 
وانقط�اع  الكهرب�اء، كل ه�ذا 
س�اهم يف عدم متابعة الدروس 

من قبل الطالب«.
بينم�ا ت�رى غادة فيص�ل عدم 
كفاءة امل�دارس ملثل هكذا نوع 
من التعليم، إضافة إىل الضعف 
يف خدم�ة اإلنرتن�ت، واالنقطاع 
الكهربائ�ي،  للتي�ار  املس�تمر 
الت�زام  دون  يح�والن  وهم�ا 
الط�الب بحضور ال�دروس عن 

ُبعد«.

َب العديد من المشاكل .. بعد أن سَبّ

 التربية تشيد بالتعليم اإللكتروني !  

يقول املواطن عادل فاخر يف رس�الة تلقتها)املراقب العراقي(: 
كان يف رصيد حس�ابي بالهاتف 12 الف دينارا لم اس�تخدمها 
ول�م أجِر بها أي إتص�ال، وما أن وصلت مط�ار القاهرة حتى 
اتتني رس�الة تبلغني بنفاذ كل رصيدي، وبالفعل كان رصيدي 

)صفر( قلت ربما هناك خطأ ما.
ع�دت مجددا وعبأت 10 أخ�رى، وما أن عباتها اتتني رس�الة 
أخ�رى تبلغني بنفاذ رصيدي، وهكذا بقيت بال رصيد عىل خط 

زين العراق طيلة وجودي يف مرص.
وحني ع�دت إىل بغداد وصلتني رس�الة ترحيب بعودتي ألرض 

الوطن من نفس الرشكة.
اليوم وصلتني رس�الة عر خدمة الرس�ائل تقول إذ كان لديك 
أي ش�كوى ع�ىل رشكات الهات�ف النق�ال، إتص�ل ع�ىل الرقم 

)177( هيئة اإلعالم واإلتصاالت.
إتصل�ت وبعد عناء ك�ون )جميع الخطوط مش�غولة حاليا(، 
تمكن�ت م�ن التواص�ل م�ع موظ�ف يف الهيئ�ة ورشح�ت له 
مش�كلتي، وق�د أبلغن�ي أن عيل اإلتص�ال عىل الرق�م )107(، 
للشكوى وس�وف تقوم الهيئة بتسجيل املكاملة ملعرفة السبب 

حينها ستتخذ إجراء يف حال كان الخطأ من الرشكة.
إتصل�ت بالرقم )107( وال من مجيب غري تس�جيل إليكرتوني 
فيه إعالنات ودعايات للرشكة، انتظرت وقلت ربما سيجيبوني 
بعد اإلعالنات، فجاءني تس�جيل آخر مف�اده )للتحدث باللغة 
العربي�ة اضغ�ط الرقم 1 وتس�جيل ش�كوى اضغ�ط رقم 3( 
وهك�ذا فعل�ت، بعده�ا زادت اإلعالن�ات وهذه امل�رة تضمنت 
أغان�ي وموس�يقى ومحم�د رمض�ان وس�يف نبي�ل و )قوي 

قوي( انتظرت طويال دون ج�دوى، ثم عاودت اإلتصال بهيئة 
اإلتص�االت وبعد عناء رد عيل موظف الش�كاوى، موظف آخر 
لي�س األول الذي تحدثت إليه بامل�رة األوىل، وكان عيل أن ارشح 
له مش�كلتي مج�ددا، وابلغته أيض�ا بأنني لم أتل�َق أي رد من 

الشكوى سوى اإلعالنات والدعاية.
تعاطف معي وطلب إس�مي ومحل سكني وبعض املعلومات، 
وقال يل لقد سجلنا شكواك، وستقوم رشكة زين باإلتصال بك.

وأنا أنتظر من الصباح وحتى اآلن، دون جدوى.
حقيقة أنا غري مهتم بالرصيد الذي نفذ مني دون أن استخدمه 
بق�در مايهمن�ي وقع ه�ذا الفعل ع�ىل نف�يس وحرماني من 

التواصل مع أهيل يف بغداد طيلة سبعة أيام.
ال أدري حقيقة كيف وأين اشتكي، خاصة أن األمر يتكرر ربما 

معاناة المواطنين مع زين العراق

التعليم العالي ترسل طلبة الدراسات العليا للموت في دول الجوار!
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علماء: الموز يشكل خطرا صحيا 
الحتوائه على عنصر »مشع« 

تح�دث العامل�ان م�ن جامع�ة بك�ن للمالح�ة الجوي�ة 
والفضائي�ة، جي�ان س�����اوتيان ولياو جي�ه، يف مقال 
أن امل������وز يش�كل خط������را معينا، ول�و ضئيال، 
عىل الصحة، بس���������بب العن����رص املش�ع الذي 

يحتويه.
وأش�ار الباحث�ان إىل أن ه�ذه الثمار تحت�وي، باالضافة 
إىل البوتاس�يوم املعت�اد غ�ر الض�ار، تحت�وي أيضا عىل 
البوتاس�يوم-40 وهو مصدر لإلش�عاع املؤين الذي يؤثر 

سلبيا عىل الصحة.
وم�ع ذلك تعترب كمية ه�ذه املادة يف امل�وز صغرة. وقال 
العامل�ان: »إن جرع�ة اإلش�عاع املتلقاة من تن�اول موزة 
واح�دة تبلغ ح�����وايل 0,0778 ميكروس�يفرت. وهذه 
الكمي���ة صغ������رة للغاية. باملقارنة فإن التصوير 
املقطعي املح����وس�ب للص�������در يع�ادل 70 ألف 

موزة.
ويس�تخدم العلماء من حن آلخر »مع�ادل املوز« لقياس 
النش�اط اإلش�عاعي للمصدر. عىل س�بيل املثال يتناسب 
الح�د األق�ى املس�موح به م�ن تأثر محط�ات الطاقة 
النووية مع اس�تهالك 2,5 ألف موزة س�نويا، وس�تكون 

الجرعة املميتة حوايل 35 مليونا.
وأش�ار الخب�����ران أيضا إىل أن اإلش�عاع املشع يحيط 
باإلنس�ان يف كل مك�������ان، وخاصة أثناء فحوصات 
األش�عة والتص�������وي�ر املقط������عي املحوس�ب، 
وكذل�ك عند التدخ�ن، إذ إن البولوني�وم 210 والرصاص 
210 املوجودي�����ن يف التب����غ أخط�����ر بكثر من 

املوز.

الصين أمام »إنذار 
أحمر« بسبب أوميكرون

ذكرت دراس�ة أجراها علم�اء رياضيات 
يف جامع�ة بك�ن، أن الص�ن قد 
تش�هد أكثر من 630 ألف إصابة 
يومي�اً بكورون�ا إذا تخل�ت عن 
م�ن  الصارم�ة  سياس�اتها 
خالل رفع قيود الس�فر.وقال 
ال�ذي  التقري�ر  يف  العلم�اء، 

ن�ره املرك�ز الصين�ي ملكافحة 
األمراض والوقاية منها، إن الصن ال 

تستطيع رفع قيود السفر دون وجود 
لقاحات أكثر كفاءة أو عالجات محددة.

وباستخدام بيانات شهر أغسطس )آب( 
من الواليات املتحدة وبريطانيا وإسبانيا 
وفرنس�ا قّدر علماء الرياضيات النتائج 
املحتملة إذا تبنت الصن نفس أس�اليب 
مكافحة األوبئ�ة التي تتبعها تلك الدول.

اليومي�ة  اإلصاب�ات  إن  التقري�ر  وق�ال 
الجدي�دة يف الصن س�تصل إىل 637 ألف 
عىل األقل إذا تبنت اس�راتيجية الواليات 
املتح�دة ملكافحة الجائح�ة. وأضاف أن 
اإلصاب�ات اليومية س�تصل إىل 275 ألف 
إذا اتبع�ت الص�ن نفس نه�ج بريطانيا 
و454 ألف إذا طبقت نهج فرنس�ا.وقال 
التقرير إن »التقديرات كشفت االحتمال 
الحقيق�ي لتف�ي امل�رض بش�كل كبر 
وال�ذي م�ن ش�به املؤك�د أن يتس�بب يف 
ع�بء ال يمكن للنظام الطب�ي تحمله«. 
وأض�اف »نتائجن�ا تثر تحذي�را واضحا 
بأنه، يف الوقت الحايل، لس�نا مس�تعدين 
التي  »االنفت�اح«  لتبن�ي اس�راتيجيات 
تعتم�د فقط عىل فرضية مناعة القطيع 
التي تحفزها التطعيمات التي تنادي بها 

بعض الدول الغربية«.

أص�درت الهن�د تعليم�ات للجمه�ور بعدم 
الطلب املس�بق لخدمة اإلنرنت عرب األقمار 
االصطناعية س�تارلينك من رشكة سبيس 
إكس.وكما يش�ر التقرير، تقول الحكومة 
الهندي�ة إن الرك�ة بحاج�ة إىل الحصول 
ع�ىل ترخيص للعم�ل يف البالد قب�ل أن تبدأ 
بن�ر خدماتها.وتقول تغري�دة من وزارة 
االتصاالت الهندي�ة: ينصح الجمهور بعدم 
االش�راك يف خدم�ات س�تارلينك الت�ي يتم 

اإلعالن عنها.
كم�ا تق�ول وزارة االتص�االت الهندية إنها 
طلب�ت م�ن الخدم�ة االمتناع ع�ن الحجز 
أو تقدي�م خدم�ات اإلنرن�ت ع�رب األقمار 

الصناعية يف الهند.
وبمعن�ى آخر، يتع�ن عىل الخدم�ة تعليق 

الطلبات املسبقة حتى تحصل عىل موافقة 
من الحكومة الهندية.

وواجه�ت الخدم�ة تدقيًق�ا م�ن الحكومة 
الهندية يف شهر نيسان/أبريل. وذلك عندما 
بدأت وزارة االتص�االت الهندية بفحص ما 
إذا كان طرحه�ا التجريب�ي يخال�ف أًيا من 

قوانن االتصاالت الهندية.

وكم�ا الحظت صحيف�ة إيكونوميك تايمز، 
ج�اءت خط�وة وزارة االتص�االت الهندي�ة 
 ،BIF يف الوق�ت ال�ذي دفع�ت فيه منظم�ة
وه�ي منظم�ة سياس�ية مس�تقلة تمث�ل 
رشكات التكنولوجي�ا الك�ربى مثل أمازون 
وجوجل ومايكروس�وفت وفيسبوك، وزارة 
االتص�االت الهندي�ة إليقاف البيع املس�بق 

ألجهزة ستارلينك دون رخصة.
وتحاول وزارة االتصاالت الهندية تقييم ما 
إذا كان الع�رض التجريب�ي للخدمة ينتهك 
أي أحكام من قانون التلغراف الهندي لعام 
1885 وقانون التلغراف الالس�لكي الهندي 
لعام 1933 وسياسة ساتكوم الهندية لعام 
 )IT( 2000 وقان�ون تكنولوجيا املعلومات

لعام 2000.

الهند تطلب من المستخدمين تجنب خدمة ستارلينك

أعلن�ت رشكة بينيل�ي اإليطالية عن طرح 
 Leoncino( 125دراجتها النارية ليونسيو
125( الجديدة واملعتمدة عىل محرك بقوة 

12.8 حصان.
 Leoncino ويتوىل دفع الدراج�ة النارية
125 الجدي������دة مح�رك أح�ادي 
األس�طوانة يعمل بالتربيد الس�ائل 
كيل�ووات/12.8   9.4 ق�وة  ويول�د 
حص�ان مع ع�زم ال�دوران األقى 10 
نيوت�ن م�ر، وتتمت�ع بتصمي�م 

جذاب.
وبفض�ل ناق�ل الحرك�ة 
التعشيقات  س�دايس 
يبل������غ مع�دل 
الدراجة  استهالك 
م�ن  الناري���ة 
الوق�����ود 2.2 
كل�م  ل�ر/100 
وتتك�ون  فق�ط، 
مجموع�ة التعليق 
الخاص�ة بالدراج�ة 

الناري�ة من إطار فوالذي أنبوبي وش�وكة 
Upside-Down بقط�ر 35 مل�م مع ذراع 

متأرجح وساق نبض زنربكية يف الخلف.
وأف�ادت رشك�ة بينيل�ي أن نظ�ام الكبح 
ق�وة  بتوزي�ع  يق�وم   )CBS( املدم�ج 
الكب�ح ع�ىل املكاب�ح األمامي�ة والخلفية 
أوتوماتيكي�ا، وتقف الدراج�ة النارية عىل 
عجالت مصنوعة من معدن خفيف قياس 

17 بوصة.
وأعلنت الركة املنتجة أن الدراجة النارية 
Leoncino 125 الجديدة س�تتوفر باللون 
الرم�ادي واألخ�ر مطلع الع�ام القادم، 
لكنها ل�م تفصح عن أية تفاصيل بش�أن 

األسعار املتوقعة.
وتأسس�ت بينيلي يف 1911 وتعترب واحدة 
م�ن أق�دم ال�ركات اإليطالي�ة لتصنيع 
الدراج�ات النارية. ويقع مقرها يف بيزارو 
حي�ث اس�تحوذت عليه�ا رشك�ة كيان�غ 
والت�ي   2005 ع�ام  يف  الصيني�ة  جيان�غ 
أصبحت املالك والرك�ة املصنعة الحالية 

ل� بينيلي.

فرضت هي�أة مكافح�ة االحتكار يف 
إيطالي�ا غرام�ة قدره�ا 10 مالي�ن 
ع�ىل  دوالر(  ملي�ون   11.2( ي�ورو 
كل م�ن رشكة غوغل وآب�ل املصنعة 
لهوات�ف آيفون بس�بب املمارس�ات 
باالس�تخدام  املرتبط�ة  العدواني�ة 

التجاري لبيانات املستخدمن.
ووج�دت هي�أة املنافس�ة والس�وق 
ت�زود  ل�م  ال�ركات  أن  اإليطالي�ة 
مس�تخدميها بمعلوم�ات واضح�ة 
وكافية عن االس�تخدامات التجارية 
لقان�ون  انته�اك  يف   – لبياناته�م 

املستهلك يف الدولة.
وآب�ل  غوغ�ل  املنظ�م  يته�م  كم�ا 
بن�ر ممارس�ات عدواني�ة لدف�ع 
املس�تخدمن نح�و قب�ول املعالجة 

التجارية.
وتتهم غوغ�ل بحذف املعلومات ذات 
الصل�ة يف مرحلة إنش�اء الحس�اب. 
وتق�ول الجه�ة التنظيمي�ة إن هذه 
املعلوم�ات يجب توفرها حتى يقرر 
األش�خاص م�ا إذا كان�وا يوافقون 

لبياناته�م  اس�تخدامها  ع�ىل  ال  أم 
ألغراض تجارية.

واتهم�ت هي�أة املنافس�ة والس�وق 
اإليطالية أيًضا آبل بالفش�ل يف تزويد 
املس�تخدمن عىل الف�ور بمعلومات 
واضح�ة ح�ول كيفية اس�تخدامها 
ملعلوماتهم تجارًيا عند إنشاء معرف 

آبل أو الوصول إىل متاجرها الرقمية، 
مثل متجر التطبيقات.

ويجم�ع املنظم اإليطايل ممارس�ات 
الركت�ن مًعا يف بيان صحفي يعلن 

عن العقوبات. 
ويتهم كل واحدة بالعدوانية بش�كل 
خاص يف دفع الروط التجارية التي 

تخدم مصالحها الذاتية عىل حساب 
مرحل�ة  يف  خاص�ة  مس�تخدميها، 

إنشاء الحساب.
وبالنس�بة إىل غوغ�ل، تش�ر هي�أة 
إىل  اإليطالي�ة  والس�وق  املنافس�ة 
أنها تحدد مس�بًقا قبول املس�تخدم 
للمعالج�ة التجاري�ة. كم�ا تالح�ظ 
أيًض�ا أن عمالق�ة البحث فش�لت يف 
توفر طريقة واضحة للمستخدمن 
إللغ�اء املوافق�ة عىل عملي�ات نقل 
تغي�ر  أو  الحًق�ا  ه�ذه  البيان�ات 
بع�د  أخ�رى  بطريق�ة  اختياره�م 

اكتمال خطوة الحساب.
كما أنها تأخ�ذ وجهة النظر القائلة 
ب�أن نه�ج آبل يح�رم املس�تخدمن 
من الق�درة عىل ممارس�ة االختيار 
بش�كل صحي�ح ع�ىل اس�تخدامها 
التجاري لبياناتهم. ويحاجج املنظم 
ب�أن ممارس�ات اكتس�اب البيانات 
وهندس�تها الخاصة بصانع آيفون 
تهي�ئ املس�تهلك لقب�ول رشوط�ه 

التجارية.

تقرير: األوكسجين الموجود بصخور القمر يكفي ألكثر من 8 مليارات شخص

إيطاليا تفرض عقوبات على غوغل وآبل

»بينيللي« تطرح دراجة نارية جديدة بمحرك 12.8 حصان

روس كوسموس تخطط إلكمال 
مركز استشعار األرض عن ُبعد 

تخطط روس كوسموس الستكمال إنشاء املركز الوطني الستشعار 
األرض عن بعد بحلول عام 2025، حيث رصح بذلك فالري زايتشكو 

نائب مدير إدارة أنظمة املالحة الفضائية يف روس كوسموس.
وخالل اللجنة املشركة بن اإلدارات بشأن استخدام نتائج األنشطة 
الفضائية لصال�ح التنمية االجتماعية واالقتصادية لالتحاد الرويس 
أش�ار زايش�كو إىل أن روس كوس�موس، نياب�ة عن رئيس روس�يا، 
تنش�ئ مرك�زًا وطنًيا لالستش�عار عن بع�د، والتي س�تكون املركز 

الرئييس لنظام الفضاء الرويس لالستشعار عن بعد بأكمله.
وقال: »س�يكون لدينا مث�ل هذا املركز الذي تم إنش�اؤه بحلول عام 
2024-2025، والعم�ل ج�اٍر بالفع�ل وهذا أحد العنارص الرئيس�ية 
للبنية التحتي�ة التي لن تتحكم فقط يف املركب�ة الفضائية وتخطط 
ملس�ح الفضاء، ب�ل تجمع أيًضا موارد املعلومات وتش�كل الخدمات 

والخدمات«.

يمك�ن أن تثب�ت الصخ�ور القمري�ة أن القم�ر 
الطبيع�ي ق�د يوف�ر األوكس�جن لقراب�ة 8 

مليارات شخص عىل األرض.
وبحس�ب م�ا ورد وقع�ت وكال�ة ناس�ا 
صفق�ة مع وكال�ة الفضاء األس�رالية 
إلرس�ال مركبة روفر أس�رالية الصنع 
إىل القم�ر يف أكتوب�ر لجم�ع الصخ�ور 

القمرية.
ويوجد الكثر من األوكسجن عىل القمر 

بالرغ�م م�ن الغالف الج�وي الرقي�ق جًدا 
ولكنه ليس يف شكل غازي، وأوكسجن القمر 

مح�ارص يف طبقة الصخور والغب�ار الناعم الذي 
يغطي السطح الذي يسمى الثرى.وإذا كان من املمكن 
اس�تخراج األوكس�جن من الث�رى، فهن�اك احتمالية 
أن�ه يمكن أن يدعم حي�اة اإلنس�ان.كما يمكن العثور 
عىل األوكس�جن يف مجموعة املع�ادن األرضية وتوجد 
أكاس�يد الس�يليكا واألملني�وم والحدي�د واملغنيس�يوم 

بشكل متكرر عىل القمر.
وتأتى معظم هذه املعادن من تأثرات اصطدام النيازك 
بس�طح القمر وه�ي تحتوي عىل األوكس�جن ولكنها 

ليست بطريقة يمكن الوصول إليها من رئتينا.
ويتكون الثرى من حوايل 45 % من األكس�جن املرتبط 
بمع�ادن القمر، ويمك�ن كرس الرواب�ط بالطاقة التي 
تحت�اج إىل دع�م بالطاقة الشمس�ية أو مصادر أخرى 

يمكن إتاحتها عىل القمر.
وللقي�ام بذلك، يجب تحويل أوكس�يد املعدن الصلب إىل 
ش�كل س�ائل، وهو أمر ممكن عىل األرض ولكن يجب 

نقل املعدات إىل القمر مع طاقة كافية لتشغيلها.

تحذير من استخدام بخاخ 
األنف أكثر من أسبوعين

أف�ادت مجلة »فرويندين« األملانية بأن اس�تخدام بخ�اخ األنف ملدة 
أطول من املوىص بها طبيا قد يتسبب يف اإلدمان.

وأوضح�ت املجل�ة املتخصصة أن�ه بوجه ع�ام ال ينبغي اس�تخدام 
بخاخ�ات األنف ملدة تزيد عن أس�بوعن، ولكن يرسي ذلك فقط عىل 

البخاخات التي لها تأثر مزيل لالحتقان.
وأوض�ح الخرباء األملان أن بخاخات األن�ف املزيلة لالحتقان تحتوي 
ع�ىل املادة الفعالة زيلوميتازولن، وعىل الرغم من أنها مادة ليس�ت 
خطرة، إال أنه ال يجب اس�تخدام بخاخ�ات األنف املحتوية عىل هذه 
امل�ادة لفرة أطول م�ن الوقت املحدد، حيث يعتاد الغش�اء املخاطي 

عليها، وهو ما قد يرتب عليه عواقب وخيمة عىل الصحة.
ونصح�ت املجلة األملانية األش�خاص الذين يش�عرون بإدمان بخاخ 
األن�ف بالتوجه ع�ىل الف�ور إىل الطبيب املتخص�ص، لوصف العالج 
املناس�ب، وال�ذي قد يتضم�ن املراهم الت�ي تحتوي ع�ىل البيبانثول 

واستنشاق مياه البحر مثال.

هل يمكن خفض السكر بدون عالج؟
موس�ي،  ماي�كل  الطبي�ب  نص�ح 
باستخدام تقنية الغمر اليومي لخفض 
نسبة السكر يف الدم دون تناول األدوية.
وأك�د أن ه�ذا األس�لوب س�يقلل م�ن 
مس�توى الكورتيزول، وه�و الهرمون 
املس�ؤول عن االس�تجابة للتوتر.وقال 
موس�ي، هذا بدوره يج�ب أن يخفض 
ضغط الدم وس�كر ال�دم )الكورتيزول 
يزيد نس�بة الس�كر يف الدم عن طريق 
تحويل الربوت�ن إىل غلوك�وز(. يمكن 
أن يعم�ل عىل الف�ور تقريبا«.وأوضح 
الطبيب أن هناك طريقة أخرى س�هلة 
لخفض مس�تويات السكر يف الدم هي 

االستحمام بماء ساخن.
وأض�اف: أن »الغم�ر اليوم�ي يف امل�اء 
الس�اخن يمك�ن أن يس�اعد يف خفض 
ضغ�ط الدم، فالحرارة توس�ع األوعية 
الدموية، ما يس�هل ع�ىل القلب توزيع 

الدم يف جميع أنحاء الجسم«.
تن�اول  إىل  أيض�ا  موس�ي  وأش�ار 
الش�وكوالتة الداكنة، التي تحتوي عىل 
75% عىل األقل من ال�كاكاو، كطريقة 
رسيع�ة للتعامل مع املش�كلة. وأخرا، 
أوىص ب�اإلرشاف ع�ىل ال�وزن وتناول 
وممارس�ة  املل�ح  م�ن  أق�ل  كمي�ات 

الرياضة.
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07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

    منهل عبد األمري المرشدي

شركة علم أركان 
السعودية ودارك 

يا األخضر  

بينملا يعم الصمت والسلكون والتغليس على كافة الهيئات 
الرقابية من النزاهة اىل القضاء اىل االدعاء اىل الكتل السياسية 
قاطبلة ملن البلاب اىل املحلراب تسلتمر حكوملة مصطفى 
الكاظملي لترصيلف األعملال بالتجلاوز على كل الخطوط 
الحمراء القانونية والدستورية وإصدار القرارات التي ال تمت 
بصللة لصالحياتها ملن أوامر التنقالت وإقصاء شلخصيات 
وطنيلة علن املواقلع االمنيلة اىل إبلرام االتفاقيلات مع دول 
خارجية وبما يبلدد الثروات الوطنية وعى حسلاب مصلحة 
العراق وانتهلاًء بمنح الصالحيات لبعض اللوزارات بالتعاقد 
ملع رشكات مشلبوهة أو رشكات وهميلة ضملن صفقات 
يشلوبها الفسلاد ويف مفاصل مهمة ويف غاية الخطورة عى 

األمن القومي للبالد.
آخلر تجاوز عى الصالحيلات ما قام به مجللس الوزراء مع 
رشكلة عللم أركان السلعودية ابتلداًء من منحله تخويل اىل 
وزارة الداخليلة بالتعاقلد ملع الرشكة املذكلورة ألجل تنفيذ 
نظام مروري إلكرتوني اسلتثناء ملن تعليمات تنفيذ العقود 
الحكوميلة وكذللك تعليملات تنفيذ قانلون املوازنلة العامة 
االتحادية لسلنة 2021  وهذا ما يعترب أمرا يف غاية الخطورة 
لكلون البيانلات املروريلة و أتمتتهلا تعد من شلؤون االمن 
القوملي وال يمكلن منح هكذا ملرشوع اىل جهلة أجنبية أو 
خارجيلة بل ينبغلي االعتماد عى الجهلد الوطني والرشكات 

املحلية يف تنفيذ مثل هذه املشاريع.
 لم يتوقف األمر عند هذا الحد مع هذه الرشكة السلعودية بل 
صلدر األمر وبتوجيه من مصطفلى الكاظمي اىل أمانة بغداد 
بإحاللة عقد رشاكة بلن االمانلة والرشكة باسلتثنائها من 
كافة التعليمات والقوانن وتعليمات تنفيذ املوازنة االتحادية 
وبلدون قيد أو رشط. لتقوم بعمل أتمتة )يعني مجرد نظام( 
وجباية إيرادات أمانة بغداد وحرص املوضوع كقاعدة بيانات 

لديها وملدة 15عاما!!! 
املخلزي واملؤللم يف األملر هوعلدم امتلالك الرشكلة إمكانية 
ماليلة وسلتقوم باالقلرتاض من مصلارف سلعودية أي أنه 
سلربط العراق بااللتزام تجاه السلعودية وبمبلغ يتجاوز ال 
149مليارا!!! السلؤال الذي يفرض نفسه هو ما الداعي لذلك 
إذا كانت للدى أمانة بغداد االمكانية لتنفيذه وبمبلغ ال يكلف 

ملياري دينار عراقي وبجهود وإمكانيات عراقية.
ثم إن عقود الرشاكة الزالت قانونيا لم تحسلم ولم يصدر بها 
ترشيع لغرض حسلمها فضال عن كونها تخضع للمنافسلة 
وهي عقود إحالة ومناقصلة ناهيك عن غياب الدور الرقابي 
ملا دام العقد مسلتثنى ملن كل التعليمات بلإرادة الكاظمي 

ورغبته.
بقلي أن نقلول إن ملا هو معللوم عن عقلود الرشاكلة أنها 
اسلتثمار لبناء البنى تحتية واملنشلئات التي تعلود بالفائدة 
للبالد والعباد الحقا وليس رشاء نظام إلكرتوني كان باإلمكان 

تنفيذه من قبل أي جهة محلية.
أخلرا وليس آخرا نقول يا رئيس اللوزراء املتجاوز عى طول 
الخلط قلد فاتك أن تحلدد الجهلة الرسلمية الحكومية التي 
ُّ وتُلحُّ على تنفيذه خلالل هذه  سلترشف عليله وأنلت ُتلرصرِ
الفرتة قبل حسلم موضلوع الحكومة وبلإرشاف أمن بغداد 
الذي نراه مستبسلال مسلتقتال مجاهدا بكل ما اُوتي من قوة 
بالضغلط على اللجنلة يف أمانة بغداد لحسلم األملر لصالح 
رشكة عللم أركان وال ندري إذا كان هناك طرف ثالث مخفي 
تربطه عالقة املودة والرحملة بالرشكة يضغط عليك لصالح 

السعودية ودارك يا األخرض!!!.

يقلع غلار بورنيلك يف قريلة هرانلده الجميلة عى 
مسلافة 12 كيلوملرتا جنلوَب غلرَب فروزكلوه، 
تتميلز هلذه املنطقلة بوجلود املناطق السلياحية 
املنوعلة كالنهر املمتللئ باملاء اىل امللزارع الجميلة 
والغلار املرتفلع واخلرا مزار احلد احفلاد االمام 
وهلو )إماملزاده يحيي(.بعلد الوصلول اىل قريلة 

اىل غلار بونيك مشليا هرانلده للذهلاب 

على االقلدام سليواجهك يف الطريلق نهلر ممتلئ 
بامللاء والذي ينلزل ملن مرتفعات هرانلده وكذلك 
سلتواجهك مناظر طبيعية خالبة ومزارع للفواكة 
ومزارع الورد.بعد امليش يف السهل الجميل واملزارع، 
للوصول اىل الغار يجب عليك السر نحو اعى الجبل 
وتسلتغرق منلك املسلافة 45 دقيقلة للوصول اىل 
فوهة الغار.بما ان اشلعة الشلمس ال تدخل الغار 

فان الغلار مظلم وان درجة الحرارة فيه منخفضة 
جدا حتلى يف ايام الصيف الحارة فيجب ان ال تنىس 
املالبلس التي تقيك اللربد واصطحاب مصدر إلنارة 
الطريلق معلك للتجلول يف الغار.يتكلون الغار من 
ثالث قاعلات وممرات، القاعلة االوىل وهي القاعة 
الخارجيلة وكان املسلكن االصيل يف الغلار، القاعة 
الثانيلة او االصليلة وتتميلز بوجود منحدر شلديد 

فيها ويربطهلا بالقاعة الثالثة مملر طويل، يجب 
االنتبلاه ان ارضيلة الغلار رطبة لذلك يجب السلر 
عليها بحذر شديد.من املناطق السياحية االخرى يف 
القرية هي مزار السيد »يحيى« الذي يقع يف القسم 
الجنوبلي من القريلة. يرجع بناء املرقلد اىل القرن 
السلابع الهجلري. وجد علماء اآلثار تحت القسلم 
االسلمنتي من املرقد كتيبة بالخلط الكويف تعود اىل 

حقبة االيلخانين.

تم اكتشلاف فسيفسلاء رومانية فريدة 
من نوعهلا يف بريطانيا، تصلور واحدة 
ملن أشلهر معارك حلرب طلروادة يف 
حقل ممللوك ألحد املزارعلن. ونقلت 
وكاللة األنبلاء الربيطانيلة »بلي إيله 
»هيسلتوريك  هيلأة  علن  ميديلا« 
إنجالنلد« الحكوميلة املعنيلة باآلثلار 
القلول: إنله تم اكتشلاف األثلر الفني 

أثنلاء عمليات التنقيب يف مجمع القلرص املكون من مجموعة 
ملن الهيلاكل واملباني األخلرى، التي يعود تاريخهلا إىل القرن 
الثالث أو الرابع بعد امليالد.ونظراً لندرة وأهمية املوقع، فرضت 
وزارة الشلؤون الرقمية والثقافة واإلعلالم والرياضة الحماية 
عليه رسلمياً كأثر مسلجل.وتصور الفسيفسلاء مشهداً من 
إلياذة هومروس -حول املعركلة امللحمية بن البطل اليوناني 
آخيل وبطل طروادة هيكتور.يشلار إىل أن هذه هي واحدة من 
عدد قليل من الفسيفسلاء يف أوروبلا، وكانت جزًءا من أرضية 

منطقة ترفيهية كبرة أو منطقة لتناول الطعام داخل القرص. 
وكان مجمع القرص يشغله عى األرجح شخص ثري يف أواخر 
العلرص الروماني.ووصف دنكان ويلسلون، الرئيس التنفيذي 
لهيسلتوريك إنجالنلد، االكتشلاف بأنه »رائع«.وتم اكتشلاف 
املوقع، يف روتالنلد، خالل اإلغالق املرتبط بوبلاء كورونا العام 
امللايض، حيث اكتشلفه جيم إيرفلن نجل بريلان نايلور الذي 
يمللك األرض. وأخطلر إيرفلن السللطات، ملا أدى إىل أعمال 

تنقيب قامت بها خدمات اآلثار بجامعة ليسرت.

دخلل دب ضخم إىل أحلد املتاجلر يف كاليفورنيا 
وتسبب برعب شديد، لكن عى الرغم من األجواء 
املتوتلرة يف املكان، فقد كان اللدب هادئا لدرجة 
أنله عقلم يديله ووجهه ضلد فلروس كورونا 
قبلل الخروج.وفتح اللدب الباب بهلدوء وأدخل 
جسلده الضخلم من بلاب املتجر حيث سلمعت 
أصوات املوظفة ورصخاتها يف محاولة إلخراجه 
لكنله تابع تفقلده املكان غر مكلرتث بكل تلك 
الرصخات األنثوية.سلمعت املوظفة البالغة من 

العملر 44 عاما وهي ترصخ وتقلول: »يا إلهي، 
إنه يعرف كيف يفتح البلاب - مرحبا، توقف!«.

ولحسلن الحلظ تمكنلت الفتلاة ملن االحتماء 
داخلل املتجلر واالتصال بقسلم الطلوارئ قبل 
دخول الدب عرب باب املتجر.وأشارت إىل أن الدب 
الفضويل قام بإلقلاء نظرة إىل معقم اليدين اآليل 
الذي أطلق بختن عى وجهه وجسمه مما منحه 
مناعة ضلد كورونلا ليختفي اللدب بعدها قبل 

وصول النجدة.

عثر فريق من الخرباء عى مومياء يقدر عمرها 
بنحو 800 عام عى األقل عى السلاحل األوسط 
برو.وتعلود املومياء التي عثر عليها لشلخص 
من الحضارة التي عاشلت بن الساحل والجبال 
يف برو.وقلال عاللم اآلثلار بيرت فلان دالن لونا 
إنه تلم اكتشلاف املومياء يف منطقلة ليما، ولم 

يتم بعد تحديد جنسلها.وأوضح عالم يف جامعة 
والية سلان ماركوس، أن الرفات لشخص عاش 
يف منطقة جبال األنديلز العليا يف البالد.وأضاف 
أنله تم العثلور عى املومياء داخلل مقربة تحت 
األرض يف أطلراف مدينلة ليملا، مشلرا إىل أن 
املقلربة كانت تضلم أيضا قرابن تشلمل قطعا 

ملن الخلزف وبقايلا نباتلات وأدوات حجرية.
وتضم برو مئات املواقع األثرية من الحضارات 
التي عاشلت قبل وبعد إمرباطوريلة اإلنكا التي 
هيمنت عى الجزء الجنوبي من أمركا الجنوبية 
قبلل 500 عام من جنوب اإلكلوادور وكولومبيا 

إىل وسط تشييل.

فسيفساء حرب طروادة في حقل بريطاني

دبٌّ يعقم نفسه ضد كورونا 

في بيرو.. العثور
 على مومياء عمرها مئات 
السنين 

ألول مرة.. عدد اإلناث 
يفوق الذكور في الهند
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إصبع عىل الجرح 

 منطقة سياحية قرب طهران تضم مزارع للورد

غار بورنيك..

أظهلرت بيانات حكومية أن عدد النسلاء يف الهند فاق للمرة 
األوىل علدد الرجال، إضافة اىل تباطلؤ معدل الوالدات يف ثاني 
أكرب دوللة بالعالم من حيث عدد السلكان.وتفضل العائالت 
الهندية تقليديا إنجاب الذكور عى اإلناث اللواتي ينظر إليهن 
يف الغالب باعتبارهن يشكلن عبئا ماديا بسبب مهور الزواج.
ورغم حظر السلطات الهندية لإلجهاض االنتقائي القائم عى 
جنس الجنن إال أن هذه املمارسة لم تتوقف، وتسجل بيانات 
السكان الوطنية بشكل مستمر واحدة من أعى نسب الذكور 
مقارنلة بالنسلاء يف العالم.لكن أحدث مسلح وطني لألرسة 
والصحلة نرشته وزارة الصحلة الهندية أملس األربعاء بعد 
بحث اسلتغرق عامن، سلّجل معدل 1,020 امرأة مقابل كل 
ألف رجل.وهي املرة األوىل ُيظهر فيها مسح حكومي للسكان 
يف الهنلد تفوق عدد النسلاء عى الرجال، ويعلود تاريخ أول 
تعداد وطني اىل عام 1876.وقالت سانغاميرتا سينغ الباحثة 
يف مؤسسلة السلكان الهندية لوكالة فرانس برس »التحسن 
يف النسلبة اإلجمالية بن الجنسن إيجابي وخطوة يف االتجاه 
الصحيلح، لكن ال يزال هناك الكثر الذي يتعن القيام به من 
أجل تحقيق املسلاواة بن الجنسن«.وُيفرس الفارق بن عدد 
الذكور واإلناث بطول متوسلط عمر امللرأة الهندية، حيث ال 
يلزال عدد الذكور الذين يوللدون أكثر بمعدل ألف ذكر مقابل 
929 أنثى.واضافلت سلينغ »يمكن أن يشلر هلذا اىل درجة 
معينة من تفضيل الذكور«.وأظهرت البيانات أيضا أن معدل 
الخصوبة يف الهند انخفض اىل طفلن لكل امرأة، بعد أن كان 
2,2 يف تعداد عام 2015-2016.وهذا الرقم أقل من املسلتوى 
املطلوب للحفاظ عى مستويات السكان، ووصفته مؤسسة 
السلكان الهندية بأنله »إنجاز مهم لربناملج تنظيم األرسة 
يف البالد«.ويبلغ عدد سلكان الهند نحو 1,3 مليار شلخص، 
وتتوقع األمم املتحدة أن يتجاوز عدد سلكان البالد الصن يف 
وقلت الحق من هذا العقد.وتم الحصول على بيانات التعداد 

من نحو 600 ألف أرسة يف جميع أنحاء الهند.

بساسلتها  تشلتهر  التلي  نيوزيلنلدا  شلهدت 
املتواضعلن والعملين واقعة جديدة كان طرفها 

برملانية من حزب الخرض.
فقلد فاجلأت آالم املخلاض الربملانيلة جلويل آن 
جينرت يف سلاعة مبكلرة من صبلاح امس االحد 
قاملت إثرها بالتوجله بدراجتها إىل املستشلفى 

حيث وضعت طفلة.
وبعد سلاعات قاللت جينرت على صفحتها عى 
فيسلبوك« أخبار سلعيدة.. ففي السلاعة 3.04 

صباحا استقبلنا أحدث عضو يف عائلتنا«.
وقالت وسائل اإلعالم املحلية إن جينرت- املتحدثة 
باسم حزبها لشؤون النقل والتي يتضمن ملفها 
الشخيص عى فيسلبوك عبارة »أحب دراجتي«- 
قد ذهبلت أيضا بدراجة إىل املستشلفى يف 2018 

لتضع مولودها األول.
وكانلت رئيسلة اللوزراء جاسليندا أرديلرن قد 
أصبحلت أول رئيسلة وزراء يف تاريلخ نيوزيلندا 
تحصل على إجازة أمومة، وثاني رئيسلة وزراء 
يف العاللم تضع مولودا خالل وجودها يف منصبها 
بعد رئيسلة وزراء باكستان الراحلة بنظر بوتو، 
واصطحبت معها طفلتها البالغة من العمر ثالثة 
أشلهر إىل اجتماع لألملم املتحدة حيلث كانت ال 

تزال ترضعها.

التقط سلائح عى شلاطئ سلان دييغو بكاليفورنيا األمريكية، عن طريلق املصادفة، صوراً 
لسمكة نادرة تعيش يف املحيط الهادئ.

واعتقد جاي بيلر أن السمكة التي رآها عى شاطئ بالك بمنطقة توري باينز يف سان دييغو، 
قنديلل بحر، إال أنه تفاجأ بكونها سلمكة كرة القدم التي تعيلش باملحيط الهادئ. وقال بيلر 
لوسلائل إعالم محلية إن الكائن كان كبراً، وبلغ طول السلمكة قدماً تقريباً. وأضاف: »لم أَر 

كائناً حياً يبدو مخيفاً إىل هذه الدرجة«.

سياسية نيوزيلندية 
تتوجه إلى المستشفى 

بالدراجة

سائح يعثر على سمكة كرة القدم


