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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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مصير الحكومة العراقية الجديدة يتأرجح 
بين األغلبية والتوافقية

مع تصاعد وتيرة االحتجاجات

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
يف ِخَضمِّ »االنس�داد الس�يايس« الذي يش�هده العراق منذ 
إعالن نتائج االنتخابات، جراء الش�د والجذب بني الفرقاء 
احتجاج�اً عىل »التزوير« الذي رافق عملية االقرتاع، تنعقد 
اآلم�ال اآلن عىل حل س�يايس ق�د ُيفيض إىل انته�اء األزمة 

الراهنة، والذهاب نحو تشكيل حكومة جديدة.
وتنش�طر اآلراء والتحليالت حول ش�كل الحكومة املقبلة، 
بني من يرى أن القوى السياس�ية متجهة نحو »األغلبية«، 
وآخرين يعتربون ه�ذا الخيار »حلماً بعيد املنال« يف خضم 
الواق�ع الس�يايس الح�ايل، ولذل�ك ف�إن خي�ار »الحكومة 

التوافقية« بات يقرتب رويداً رويداً.
وأج�رى العراق يف الع�ارش من ترشين امل�ايض، انتخابات 

برملانية »مبكرة«، كانت نتائجها صادمة للجميع، بس�بب 
»التزوير ورسقة أصوات املرشحني الذين ينتمون إىل طيف 

سيايس محدد«.
وض�جَّ الش�ارع العراق�ي منتفض�ا بتظاه�رات غاضب�ة 
طالب املش�اركون فيها بإعادة العد والفرز اليدوي لجميع 
املحط�ات، بي�د أن مفوضية االنتخاب�ات تجاهلت املطالب 
وأرصت ع�ىل موقفه�ا، وه�و أم�ر بطبيع�ة الح�ال أدى 
لتح�ول التظاهرات إىل اعتصام مفتوح أمام بوابة املنطقة 

الخرضاء.
وعىل ح�ني غرّة فوجئ�ت جموع املتظاهري�ن الذين مىض 
عىل اعتصامهم املفتوح ما يقارب الثالثة أسابيع، بتصعيد 
خطري تمّثل بحرق خيمهم ورضبهم واس�تخدام العيارات 

الناري�ة الحية يف مواجهة الُعزَّل، األمر الذي خلّف ش�هداء 
وجرحى.

وبع�د ميض س�اعات ع�ىل اس�تهداف املعتصم�ني العّزل 
وتصفيته�م ب�«رصاص�ات غ�ادرة«، أعل�ن مكتب رئيس 
الوزراء عن تعرض الكاظمي إىل »محاولة اغتيال« بواسطة 

طائرة مسرية استهدفت منزله يف املنطقة الخرضاء.
وتعليقاً عىل شكل الحكومة املقبلة، يقول املحلل السيايس 
مؤي�د الع�ي ل�«املراقب العراق�ي«، إنه »يج�ب اإلرساع يف 
حس�م ملف االنتخابات الذي تسبب بانسداد سيايس كبري 
نتيج�ة التزوير الذي راف�ق العملية االنتخابي�ة«، الفتاً أن 
»عىل مفوضية االنتخابات أن ُتذعن للجماهري التي ترابط 
منذ أس�ابيع عىل بوابات املنطقة الخ�رضاء لغرض إعادة 

األصوات املسلوبة«.
ويضي�ف الع�ي أن »الع�راق يم�ر يف نفق مظل�م والوضع 
الس�يايس واألمن�ي عىل حاف�ة الهاوية، وبالت�ايل فإن عىل 
الكتل السياس�ية أن تتخىل عن رغباتها بتش�كيل حكومة 
ال تنسجم مع تطلعات الش�عب العراقي وال تحظى بتأييد 

ومشاركة الكثري من القوى السياسية«.
ودخلت الق�وى املعرتضة عىل »تزوير« نتائ�ج االنتخابات 
الترشيعية التي يحتش�د جمهورها أمام املنطقة الخرضاء 
وس�ط بغ�داد أس�بوعها الرابع وه�ي ترتقب تغي�ريا فيما 
أف�رزه االقرتاع األخري، لعل العد والف�رز اليدوي يغري -ولو 
جزئيا- عدد ما حصلت عليه األحزاب املعرتضة من مقاعد 
نيابية يف الربملان الجديد، إال أن مزاعم مفوضية االنتخابات 
بتطابق نتائ�ج عمليتي العد والف�رز اإللكرتونية واليدوية 
ح�ال دون ذلك، وهو ما ين�ذر بفتح باب التصعيد أكثر من 

جانب الكتل املعرتضة.
وأنه�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات ع�د وف�رز 4324 محط�ة 
انتخابي�ة يدوي�ا، واّدع�ت تطابقه�ا م�ع نتائ�ج الف�رز 
اإللكرتون�ي بع�د تلقيها أكث�ر من 1400 طع�ن من الكتل 
املعرتض�ة ع�ىل نتائج االق�رتاع ال�ذي ُنظ�م يف العارش من 

أكتوبر/ترشين األول املايض.
ويرى مراقبون للش�أن الس�يايس أن خيارات املتظاهرين 
س�تبقى مفتوحة وفق م�ا أقره الدس�تور العراقي، إذ من 
املمك�ن أن يلج�أ املحتج�ون إىل التصعي�د وتوس�يع رقعة 
التظاهرات وإغالق أب�واب املنطقة الخرضاء بعدما أعلنت 

مفوضية االنتخابات أْن ال تغيري يف النتائج.
ويف م�وازاة ذل�ك يعم�ل املتظاه�رون ع�ىل تدوي�ل قضية 
االنتخاب�ات، ع�رب اللجوء إىل الهيئات واملؤسس�ات العربية 
والدولي�ة ومخاطبة الدول غري دائم�ة العضوية يف مجلس 
األمن بس�بب م�ا أفرزته املفوضية من نتائج س�يكون لها 
أثر س�لبي عىل العراق وتهديد س�لمه األهي وانزالقه نحو 

الفوىض.
بدوره�ا أب�دت ق�وى اإلط�ار التنس�يقي اعرتاضه�ا عىل 
األس�لوب املُّتبع يف إجراءات العد والفرز من قبل املفوضية، 
فه�ي ترفض اإلج�راءات التي تعتمده�ا املفوضية بإعادة 
العد والفرز يدويا من دون مش�اركة مراقبي كل الكيانات 

السياسية املعرتضة.

المراقب العراقي/ بغداد...
 30 الل�واء  م�ن  ق�وة  تمكن�ت 
بالحش�د الش�عبي، أمس األحد، 
من إحب�اط عملية تهريب ادوية 
منتهية الصالحية وغري مرخصة 

من محافظة أربيل اىل نينوى.
بي�ان  الحش�د يف  اع�الم  وذك�ر 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« ان 
ورود  بع�د  ج�اءت  »العملي�ة 
بوج�ود  أف�ادت  معلوم�ات 
إلدخ�ال  مش�بوهة  مح�اوالت 
أدوي�ة منتهي�ة الصالحية وغري 
مرخص�ة للبي�ع والت�داول م�ن 

محافظ�ة  اىل  أربي�ل  محافظ�ة 
نين�وى، قب�ل أن تتمك�ن مفارز 
ال� K9 التابعة للواء 30 بالحشد 
الشعبي من ضبط كميات كبرية 

من تلك األدوية واملهربني«.
واض�اف البيان انه »تم تس�ليم 
االدوي�ة واملهرب�ني اىل الجه�ات 
االج�راءات  التخ�اذ  املعني�ة 

القانونية اصوليا«.
يش�ار اىل ان لواء 30 يف الحش�د 
يف  األرض  يمس�ك  الش�عبي 
مناطق س�هل نينوى منذ تحرير 

املحافظة عام 2017.

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د عضو مجل�س النواب املنح�ل محمد الل�كاش، أمس االح�د، أن اإلطار 
التنسيقي ينتظر املحكمة االتحادية لحسم قضية االنتخابات، مبيناً انه من 

غري املعقول ان تكون الطعون مطابقة بنسبة %100.
وق�ال الل�كاش يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراق�ب العراق�ي« أن »اإلطار 
التنس�يقي ينتظ�ر املحكمة االتحادي�ة بإنصاف املرش�حني الذين أقصتهم 
املفوضية من مجلس النواب »، مشرياً اىل أن »االدلة التي قدمت مع الطعون 

للمفوضية اهملت بشكل متعمد«.
وأضاف »ليس من املعقول أن تكون جميع الطعون مطابقة 100% وال يوجد 
خطأ واحد بصوت او بصندوق او خطأ الكرتوني ونستغرب هذا التطابق«.

وب�ني انه “يف حال ع�دم تغيري نتائ�ج الطعون وارجاع االص�وات املرسوقة 
س�نلجأ للتصعيد وال نضمن الس�يطرة عىل الجماهري الت�ي خرجت تطالب 

بأصواتها التي نهبت منها«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�د تحال�ف الفتح، ام�س االحد، 
وج�ود ادل�ة دامغ�ة ع�ىل تزوي�ر 

نتائج االنتخابات..
وقال عضو التحالف محمد مهدي 
البياتي يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« ، ان » هن�اك 
ادل�ة دامغة عىل تزوير االنتخابات 
وع�ىل املحكمة االتحادي�ة معرفة 

ذلك ».
واض�اف ان » ام�ريكا وارسائي�ل 
وعمالءهما يسعون لصنع اقتتال 

داخي يف العراق ».

الع�راق  اع�داء   « ان  اىل  واش�ار 
األح�زاب  رضب  ع�ىل  يعمل�ون 
ج�دد  ن�واب  وصن�ع  االس�المية 

لخدمتهم ».
وش�دد البيات�ي ع�ىل »مفوضي�ة 
حقوق االنس�ان واصح�اب الحق 
ع�ىل  ش�كاوى  اقام�ة  الرشع�ي 
الحكوم�ة »، موضح�ا ان »االطار 
التنسيقي بجميع كتله يرفض اي 

والية ثانية للكاظمي«.
ولفت اىل انه » اذا شكلت الحكومة 
الجديدة عىل اس�اس التزوير فلن 

تستمر اكثر من 6 اشهر«.

الحشد يحبط تهريب شحنة 
أدوية من أربيل إلى نينوى

الفتح : هناك ادلة دامغة 
على تزوير االنتخابات

نائب يستغرب من تطابق
 الطعون بنسبة 100 %

مثقال الذهب يالمس الـ»400« ألف وأسواق »المغشوش« تزدهر
المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

م�ا زال�ت بورصة الع�راق للذهب تش�هد 
تذبذبات ش�ديدة ج�راء املضارب�ة يف هذا 
املعدن، كون العراق بلدا مس�توردا وليس 
منتج�ا للذه�ب، وترتب�ط األس�عار عامليا 
بال�دوالر، لك�ن ما يح�دث يف الع�راق من 
ارتفاع يف أس�عار املعدن األصفر ناتج عن 
ارتفاع الدوالر، بينما يف البورصات العاملية 
ال�دوالر تنخف�ض أس�عار  عن�د ارتف�اع 

الذهب.

العزوف ع�ن الزواج ل�دى العراقيني ناتج 
عن ارتفاع تكاليف االعراس خاصة رشاء 
الذهب، فأغلب العوائل تفضل رشاء الذهب 
الخليجي، بعد أن كان الذهب العراقي هو 
املرغوب، لك�ن النقوش الجميلة يف الذهب 
االمارات�ي ه�و املفضل اآلن ل�دى الفتيات 
املقبالت عىل ال�زواج، محال بيع الذهب يف 
كثري من األحيان تبيع بأسعار تختلف عن 
بعضها يف سبيل استقطاب الزبائن , وهذا 
يعود اىل الفرق يف األسعار نتيجة املضاربة 

به�ذا املع�دن , فضال عن أج�ور املصنعية 
الت�ي تتغري من مح�ل اىل آخر , مما يجعل 

مجال املنافسة يف عملية البيع مستمرة.
ويؤك�د صاغة الُح�ي الذهبي�ة وأصحاب 
املتاج�ر املخصص�ة لبيعه�ا يف بغ�داد، أن 
عمليات البيع تش�هد فتوراً متواصالً منذ 
أكثر من عام بس�بب تأثر القدرة الرشائية 
للمواطن العراقي، وعدم اس�تقرار أسعار 
العم�الت وكذلك التضخم، وم�ع ذلك فأن 
الذهب الرتكي ويليه اإلماراتي ثم الكويتي 

ه�ي األن�واع األكثر رواجاً يف الس�وق، كنا 
يف الس�ابق ال نأخذ أج�ور املصنعية، لكن 
ارتفاع األس�عار جعلنا الي�وم نأخذ أجورا 
ت�رتاوح ما ب�ني 3-5 آالف دين�ار للمثقال 

الواحد.
ويرى الخب�ري االقتص�ادي الدكتور قيص 
صفوان يف اتص�ال مع )املراقب العراقي(: 
أن أس�عار الذه�ب يف الع�راق ال تخض�ع 
للبورص�ة العاملية، فهن�اك مضاربات من 
قبل بعض األش�خاص املحتكرين لتجارة 

يرفع�ون  وه�م  »املس�توردين«  الذه�ب 
أس�عار الذهب عند ارتفاع أسعار الدوالر، 
وهي معادلة خاطئة ، فاألس�واق العاملية 
ال�دوالر  أس�عار  ارتف�اع  عن�د  تتعام�ل 
بتخفيض قيمة الذه�ب , ويف حال ارتفاع 
أس�عار النفط والدوالر , فأن الذهب يبقى 
منخفض�ا , لذلك تس�عى ال�دول اىل رشاء 
الذه�ب يف حال صعود النفط , وكما تفعل 

الحكومة العراقية .
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
تداعيات سياسية مهمة، يعيشها الشارع 
الهج�رة  ظاه�رة  خلفي�ة  ع�ىل  الك�ردي 
الجماعية من محافظات إقليم كردس�تان 
ألس�باب »خطرية« كش�فت عنها أوساط 
سياسية يف اإلقليم والربملان الكردي، ولعل 
العامل االقتصادي يتمثل بحرمان الشباب 
م�ن فرص العم�ل وحرصها بي�د األحزاب 
الكردي�ة »البارزاني والطالباني« واملنتمني 
اليهم�ا فضال عن قم�ع الحري�ات العامة 
والخاص�ة أم�ام املواطن�ني وكذل�ك قي�ام 
الس�لطات باإلقليم بتنفيذ عمليات اعتقال 
ق�رسي بس�بب انتق�اد الس�لطة والوضع 

السيايس هناك.
وط�وال األع�وام املاضي�ة وحت�ى يومن�ا 
ه�ذا، والش�عب الك�ردي يواج�ه عمليات 
قم�ع للحري�ات وفقر يف املعيش�ة اليومية 
وكذلك صعوب�ة يف التعبري عن الرأي، حيث 
اعت�ادت حكوم�ة اإلقلي�م ع�ىل قم�ع أي 
عملية احتجاجية تندد بالوضع فيه نتيجة 
لصعوب�ات العيش، إضافة اىل حرص فرص 
العمل والتعيينات بي�د الحزبني الحاكمني، 
فض�ال عن تغيي�ب عدد م�ن الصحفيني يف 

كردستان من قبل السلطات الكردية. 
وبخص�وص انع�كاس التط�ورات األخرية 
الت�ي تخص مل�ف الهجرة، دعا الس�يايس 

كولي�زادة،  جرجي�س  املس�تقل  الك�ردي 
اىل اس�تقالة الحكوم�ة برئاس�ة م�رسور 
البارزاني ونائبه قوباد الطالباني لتسببها 
املب�ارش يف موجة النزوح األخرية، مش�ريا 
اىل أن أزم�ات إقلي�م كردس�تان والوض�ع 
املعي�ي وهجرة املواطنني من االقليم تلزم 
الحكومة الفاشلة ملرسور بارزاني وقوباد 

طالباني عىل تقديم االستقالة فورا.
وأضاف أن »أزمة املعيشة وعدم إدارة امللف 
االقتصادي بش�كل جيد من قبل الحكومة 
الحالية هو الس�بب االبرز لنفور الش�باب 

من االقليم صوب أوروبا«.
وكش�فت تقاري�ر،أن أكثر من مئة ش�اب 

يهاجرون من اإلقليم بشكل يومي، بسبب 
نتيج�ة  وكذل�ك  وامل�ايل،  اإلداري  الفس�اد 
للعوامل االقتصادية التي يعيشها اإلقليم يف 
ظل حكم الحزبني »الطالباني والبارزاني«.

ويف الوق�ت ذات�ه كش�فت تقاري�ر ح�ول 
املناط�ق الت�ي ج�اء منه�ا أكث�ر الالجئني 
العراقي�ني فيم�ا يتعلق بإقليم كردس�تان 
من أطراف محافظة السليمانية خصوصا 
يف نواح�ي بنجوين وكالر ورانيا و بش�در، 
مبين�ة أن الجهة املتورطة يف الرتويج لهذه 
الهج�رة يف هذه املناطق ه�ي حزب العمال 

الكردستاني...
تفاصيل اوسع صفحة 2

الموت على أسالك »بيالروس« خيار الكرد للهروب من بطش األحزاب

المراقب العراقي/ بغداد...
بث�ت وزارة الدف�اع الرتكي�ة، أمس االحد، مش�اهد 
تظهر لحظات اقتحام مغارات يس�تخدمها عنارص 
حزب العمال الكردستاني داخل األرايض العراقية.  

وأك�دت مص�ادر يف ال�وزارة، وتابعته�ا »املراق�ب 
العراقي« »اس�تمرار عمليات مخلب الربق ومخلب 
الصاعق�ة التي اطلقها الجي�ش الرتكي ضد مواقع 

.»pkk�ال
ولفت�ت إىل أن »القوات الرتكية تقتحم املغارات التي 
يستخدمها عنارص حزب العمال واحدة تلو األخرى 

رغ�م صعوب�ة تضاريس املنطق�ة، ع�رب عملياتها 
املتواصلة يف مناطق متينا وأفاشني-باسيان«.

تركيا تبث مشاهد لعمليات عسكرية شماليَّ العراق

ميسي يقترب من المشاركة أساسيًا في مواجهة البرازيل
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المراقب العراقي/ بغداد...
أكد تي�ار الحكمة الوطني، أمس االحد، ان القب�ول بالوالية الثانية 
للكاظمي تعني االستمرار باالقتتال والفوىض ألربع سنوات مقبلة.

وقال عضو التيار النائب الس�ابق حس�ن فدعم يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي »اذا قبلت الكتل السياس�ية بوالية ثانية 

للكاظمي فسنمر بأربع سنوات من االقتتال والفوىض«.
وأض�اف فدعم، أنه »ال يمكن ان نس�كت عىل م�ن قتل املتظاهرين 
الس�لميني«، مؤكدا »وج�ود اياٍد خارجية تتدخل يف ش�ؤون العراق 
الداخلية ونتائج االنتخابات الحالية تمثل مرشوعا خارجيا لرضب 

العراق«.
واش�ار اىل ان »تش�كيل الحكوم�ة املقبلة يأتي ضم�ن خطط لحل 
الحش�د الش�عبي والتطبي�ع مع الكي�ان الصهيون�ي وفقا ملجلس 

النواب املقبل«.

تيار سياسي: القبول بوالية 
ثانية للكاظمي يقودنا للفوضى 

عبد اللهيان يشرح سياسة إيران 
في مفاوضات فيينا القادمة

أربعة كوابيس تعيشها 
7»إسرائيل« بسبب اليمن
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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

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
تداعيات سياس�ية مهمة، يعيش�ها الش�ارع 
الك�ردي عىل خلفية ظاهرة الهجرة الجماعية 
م�ن محافظ�ات إقلي�م كردس�تان ألس�باب 
»خط�رة« كش�فت عنها أوس�اط سياس�ية 
يف اإلقلي�م والربمل�ان الك�ردي، ولع�ل العام�ل 
الش�باب م�ن  يتمث�ل بحرم�ان  االقتص�ادي 
ف�رص العمل وحرصها بيد األح�زاب الكردية 
اليهم�ا  واملنتم�ن  والطالبان�ي«  »البارزان�ي 
فض�ا عن قم�ع الحري�ات العام�ة والخاصة 
أمام املواطنن وكذلك قيام السلطات باإلقليم 
بتنفي�ذ عمليات اعتقال قرسي بس�بب انتقاد 

السلطة والوضع السيايس هناك.

وط�وال األع�وام املاضي�ة وحتى يومن�ا هذا، 
قم�ع  عملي�ات  يواج�ه  الك�ردي  والش�عب 
للحري�ات وفق�ر يف املعيش�ة اليومي�ة وكذلك 
صعوب�ة يف التعبر ع�ن الرأي، حي�ث اعتادت 
حكومة اإلقليم عىل قمع أي عملية احتجاجية 
تن�دد بالوضع فيه نتيج�ة لصعوبات العيش، 
إضافة اىل حرص ف�رص العمل والتعيينات بيد 
الحزب�ن الحاكمن، فضا عن تغييب عدد من 
الصحفي�ن يف كردس�تان من قبل الس�لطات 

الكردية. 
وبخص�وص انعكاس التط�ورات األخرة التي 
تخ�ص ملف الهج�رة، دعا الس�يايس الكردي 
اىل اس�تقالة  املس�تقل جرجي�س كولي�زادة، 

الحكومة برئاس�ة م�رسور البارزان�ي ونائبه 
قوب�اد الطالباني لتس�ببها املب�ارش يف موجة 
الن�زوح األخ�رة، مش�را اىل أن أزم�ات إقليم 
كردس�تان والوضع املعييش وهجرة املواطنن 
م�ن االقليم تل�زم الحكومة الفاش�لة ملرسور 
بارزاني وقوباد طالباني عىل تقديم االستقالة 

فورا.
وأضاف أن »أزمة املعيش�ة وع�دم إدارة امللف 
االقتص�ادي بش�كل جيد م�ن قب�ل الحكومة 
الحالية هو الس�بب االبرز لنفور الش�باب من 

االقليم صوب أوروبا«.
وكش�فت تقاري�ر،أن أكث�ر م�ن مئ�ة ش�اب 
يهاج�رون من اإلقليم بش�كل يومي، بس�بب 

الفس�اد اإلداري واملايل، وكذلك نتيجة للعوامل 
االقتصادية التي يعيش�ها اإلقليم يف ظل حكم 

الحزبن »الطالباني والبارزاني«.
ويف الوق�ت ذاته كش�فت تقارير حول املناطق 
الت�ي جاء منها أكثر الاجئ�ن العراقين فيما 
يتعلق بإقليم كردس�تان من أطراف محافظة 
السليمانية خصوصا يف نواحي بنجوين وكار 
وراني�ا و بش�در، مبين�ة أن الجه�ة املتورطة 
يف الرتوي�ج لهذه الهجرة يف ه�ذه املناطق هي 

حزب العمال الكردستاني.
وأض�اف التقري�ر، أن جمي�ع م�ن وصل�وا اىل 
حدود بياروس�يا دفعوا مبالغ مالية تصل ما 
بن عرشة اىل عرشين ألف دوالر واالغلب منهم 

حصلوا عىل فيزا سفر اىل بياروسيا ثم أدخلوا 
أنفسهم يف هذه التجمعات للهجرة.

بدوره، رأى املحلل الس�يايس حس�ن الكناني، 
أن »هن�اك أس�بابا كث�رة للهجرة م�ن إقليم 
كردس�تان ويف مقدمتها تس�لط األحزاب عىل 
الش�عب الك�ردي«، مبين�ا أن »تلك األس�باب 
أغلق�ت أب�واب االم�ل أم�ام الش�باب الك�رد 

وأجربتهم عىل مغادرة اإلقليم«.
وقال الكناني، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« 
إن »سياس�ة القمع وتكميم االفواه والوقوف 
بوج�ه ح�ركات التغي�ر الرامي�ة اىل إص�اح 
األوض�اع يف كردس�تان تش�كل أهم األس�باب 
التي تقف بوجه تطلعات الش�باب«، مشرا اىل 

أن »االس�تحواذ الحزبي عىل الواردات النفطية 
فق�ط  العم�ل  وف�رص  الوظائ�ف  واحت�كار 
لجمه�ور األح�زاب الكردي�ة املتنف�ذة أمر تم 
تش�خيصه من قبل الشعب الكردي وشجعهم 

عىل مغادرة كردستان«.
وأض�اف، أن »الش�باب يف اإلقلي�م يعان�ي من 
انعدام ط�رح حرية الرأي والتميي�ز العلني يف 
الحصول ع�ىل الحقوق املرشوع�ة للمواطنن 

الكرد«.
ولف�ت اىل أن » إقال�ة حكوم�ة اإلقليم الحالية 
ال تح�ل األزم�����ة، ألن هن�اك مش�كلة يف 
النهج السيايس الق������ائم بعيدا عن شكل 

الحكومة .

املراقب العراقي/ بغداد...
قض�ت املحكمة االتحادي�ة العليا، أم�س االحد، بعدم 
دس�تورية ع�دد م�ن عب�ارات امل�ادة 46 م�ن قانون 

انتخابات مجلس النواب.
وقال بيان ملكتبها االعام�ي تلقت »املراقب العراقي« 

نس�خة من�ه إن »املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا قررت 
بموج�ب قرارها املرق�م )144/ اتحادية / 2021( يف 
2021/11/14 بعدم دستورية عبارة )وبخافه يكون 
البديل عنه الحاصل عىل أعىل االصوات من املرش�حن 
الخارسي�ن من قائمته يف دائرت�ه االنتخابية( وعبارة 

)املرش�ح فردياً( من املادة )46( من قانون انتخابات 
مجل�س النواب العراقي رقم )9( لس�نة 2020، وذلك 
ملخالفتهما أحكام املواد )5و14و16و20( من دستور 

جمهورية العراق لعام 2005«.
وأض�اف البي�ان »تبقى املادة بالش�كل الت�ايل )يلتزم 

املرش�ح الفائ�ز باالنتخابات الربملاني�ة بتأدية اليمن 
الدس�تورية خ�ال م�دة اقصاه�ا ش�هر م�ن تاريخ 
الجلس�ة االوىل ويف حال�ة ع�دم تأدي�ة اليم�ن م�ن 
الفائ�ز يك�ون البديل عن�ه أعىل الخارسي�ن يف دائرته 

االنتخابية(«.

المحكمة االتحادية تقضي بعدم دستورية مادة في قانون االنتخابات

أهل الحق: هناك تهاون حكومي بكشف المعتدين على المتظاهرين
املراقب العراقي/ بغداد...

أك�د عض�و املكت�ب الس�يايس لحرك�ة 
عصائ�ب اه�ل الح�ق يف الب�رصة احمد 
عب�د الحس�ن، ام�س االح�د، ان هناك 
حكوم�ة  قب�ل  م�ن  ملموس�ا  تهاون�ا 
ترصيف االعم�ال يف التعامل مع مطالب 

املتظاهرين السلمين .
 وق�ال عبد الحس�ن، يف ترصيح تابعته 
»املراقب العراقي« إن »استمرار التصعيد 
السلمي وعدم القبول بأي نتيجة لوجود 

ادلة ووثائق عىل تزوير االنتخابات ».
واض�اف ان »القوى الوطنية متمس�كة 
املفوضي�ة  واج�راءات  بمطالبه�ا 
»الغ�اء  ان  اىل  غ�ر مقبول�ة«، مش�را 
باملحكمة  االنتخاب�ات موق�ف مق�رتن 
عب�د  ».وتاب�ع  وقراراته�ا  االتحادي�ة 
الحس�ن، ان »تهاونا كبرا من حكومة 
ترصيف االعمال يف الكش�ف عن منفذي 
اوامر االعتداء عىل املتظاهرين«.واش�ار 
اىل ان »مل�ف االعت�داء ع�ىل املتظاهرين 
الحكوم�ة  وع�ىل  حس�اس  الس�لمين 

التعامل معه بجدية«.

النفط تحدد موعد إطالق 
الحصة الوقودية الشتوية 

في الوسط والجنوب
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلنت رشك��ة ت���وزي�ع املنتجات النفطية 
، ام�س االح�د، ع����ن م����وع�د توزي�ع 
الش�تائية  ال���وق���ودي�ة  الحص�����ة 

ملحافظ����ات ال����وسط والجن����وب.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة حس�ن طال�ب، 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه  يف ترصي�ح 
»الرشك������ة تس�تعد يوم 20 من الش�هر 
الحايل لتجهيز محافظات الوسط والجن���وب 
بالحص����ة الشتوية، والبالغة 100 لرت لكل 
عائل�ة وف�����ق البطاق�ة ال���وق����ودية 

ك����دفعة أول��ى«.
وأض�اف، أن »يوم الس�بت املقب�ل املوافق 20 
من الش�هر الحايل ستوزع 100 لرت من النفط 
األبي�ض ل�كل عائل�ة، كدفع�ة أوىل بموج�ب 
»التوزي�ع  أن  مبين�اً،  الوقودي�ة«،  البطاق�ة 

سيكون 100 لرت شهرياً لكل عائلة«.
رشع�ت  »الش������ركة  أن  إل��ى  وأش�ار 
باملرحلة األول���ى بتجهيز املنطقة الشمالية 

والغربية بواقع 100 لرت لكل عائلة«.

تغريدة

اإلعالمي مازن الزيدي

 ف���ي كل العال���م، إذا م���ا اكتش���فت 
األوس���اط الصحفية زمياًل لهم يعمل 
الحكومة، يتم إبعاده  ب«الس���ّر« مع 

والتشهير به.
إال ف���ي الع���راق، فإنه يصب���ح نجماً 
تلفزيونياً، ويقوم بتسويق تحليالته 

بصفته »إعالميا مهنيا«!
فري���ق الكاظمي لم يكت���ف بذلك. 
فقد اس���تورد من لبنان ومن أوروبا 

وأمريكا لزوم »التسويق الدولي«!.

اللواء الرابع يف الحشد الشعيب 
يضبط مضافة لداعش يف حمرين

تفكيك شبكة إرهابية والقبض 
عىل عناصرها يف الفلوجة

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن الحش�د الش�عبي، أمس السبت، عن س�يطرة قوة من اللواء 
الراب�ع عىل مضافة فّر منها اثنان من داعش أمام تقدم القوات يف 

عمق جبال حمرين.
وبحسب بيان ملديرية إعام الحشد تلقت »املراقب العراق« نسخة 
منه »تواصل قوات الحشد الشعبي والجيش تقدمها وفق الخطط 
األمنية لتحقيق كامل أهدافها املرس�ومة ضم�ن عمليات تفتيش 

جبال حمرين«.
وأض�اف البي�ان، أن »ق�وة من الل�واء الراب�ع س�يطرة قوت عىل 
مضافة فّر منها اثنان من داعش أمام تقدم القوات يف عمق جبال 

حمرين«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت خلية اإلعام األمن�ي، أمس األحد، عن تفكيك ش�بكة إرهابية وإحباط 
مخططه�ا يف الفلوجة.وقالت الخلية، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
منه إن »شعبة املصادر بمديرية االستخبارات العسكرية يف وزارة الدفاع أكدت 
وجود ش�بكة إرهابية يف قضاء الفلوجة باألنبار تخطط لتنفيذ عملية إرهابية 
داخ�ل القضاء«.وأضاف�ت، أن »ق�وة م�ن مديرية االس�تخبارات العس�كرية 
وباالش�رتاك مع ش�عبة االس�تخبارات العس�كرية يف الفرقة الع�ارشة )قيادة 
عملي�ات االنب�ار( انطلق�ت نح�و أهدافها«.وأوضحت ان »الق�وة تمكنت من 
القبض عىل إرهابين اثنن من الش�بكة يف منطقة الجوالن، فيما اُلقي القبض 
عىل اإلرهابي الثالث لنفس الش�بكة يف منطقة الصقاوية بالفلوجة«، مشرة 

اىل انهم »من املطلوبن للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق املادة 4 إرهاب«.
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وطن للبيع من يشتري ؟
م�ن الجديد املس�تجد والحديث املس�تحدث يف الع�راق تعدد أبواب 
التج�ارة وكثرة التجار وتعدد محات البقالة وتعدد البقالن وكلها 
عىل حساب الوطن املس�لوب والبلد املنهوب والعراق املغلوب وعىل 

ذمته ويف رقبته وعىل منحر ذبحه من الوريد اىل الوريد . 
أحزاب تس�مى سياس�ية وهي ال عاقة لها بالسياسة ال من بعيد 
وال م�ن قريب ومن يديرها أو يرأس�ها أو يتزعمها ال يفهم ش�يئا 
يف السياس�ة وال حتى معنى السياس�ة وال يفقه حرفا من ألف باء 
السياس�ة لكنه�ا يف جوهرها وأهدافها وغاياته�ا مرشوع تجاري 
يعتم�د ع�ىل مص�ادر التمويل امل�ايل من خل�ف الحدود م�ن دوائر 
مخاب�رات ال�دول اإلقليمية التي تس�عى الس�تمرار ضعف العراق 

ودماره وتقسيمه .
 زعم�اء هذه األح�زاب ما إن توصلهم أموال املخاب�رات الدولية اىل 
مقاعد الربملان ومناصب الوزرات حتى يبدأ األيراد املايل من السحت 
الح�رام بامللي�ارات ي�درُّ عليهم  من العق�ود الوهمية والرش�اوي 
والصفق�ات وتدور الس�كة وتميش العرب�ة ويغ�دو الفلتة زعيما 
للكتلة أو قائدا للطائفة أو رئيسا لائتاف وعىل العراق السام إرثا 

وتأريخا وشعبا وحضارة وحارضا ومستقبا . 
باب جديد من أبواب االرتزاق والتجارة والبقالة يتعلق يف الس�لطة 

الرابع�ة وم�ا أدراك م�ا الس�لطة الرابعة 
حي�ث يمتلك اإلعام الق�درة عىل تغير 
القناع�ات وخل�ق ال�رأي الع�ام وقلب 
الحقائ�ق للحد الذي يس�خر اآلالف من 
الجماه�ر لتهتف للجبان عىل أنه عنرت 
بن ش�داد وتهت�ف للمج�رم والداعيش 
ع�ىل أنه م�اك األمن وس�لطان األمان 
وتهت�ف لع�ي باب�ا ع�ىل أن�ه القديس 
يوحن�ا وتهتف للمنافق عىل أنه ش�يخ 
املشايخ وسيد السادات وتهتف للرئيس 

املبخ�وت الذي ال يجي�د كتابة جملة مفيدة 
عىل أنه سيبويه .  

دكاك�ن اإلعام التجاري�ة تعددت وتنوعت بن قن�وات تلفزيونية 
وصحف يومية ومراكز دراسات ومراكز تحليل سيايس ومنظمات 
مجتم�ع مدني وهلم َجّرا مع احرتامنا لثل�ة من األولن وقليل من 
اآلِخرين لنخبة من الزماء أما األعم االغلب فهناك تس�ابق يحتدم 
هذه األي�ام لإلعان عن تل�ك املراكز واملنظمات واملؤسس�ات التي 
يرأس�ها بعض )الزماء( الذين نعرفهم ال يملكون إال قوت يومهم 
وإذا به�م يف ليل�ة وضحاها وس�اعة وما تاها م�ن أصحاب املال 
والوجاهة ولكل منهم )س�رتة س�بورت( ويملكون بنايات فخمة 
يف بغ�داد واملحافظات بم�ا فيها من قاعات فخمة وخدم وحش�م 
وضياف�ة وضيوف وكام�رات من دون أن نعرف م�ن أين كل هذا 
وكيف ج�اء ومتى فا يجوز الس�ؤال يف ع�راق العجائب واألهوال 
ويك�ون له�م يف كل قن�اة إطالة ليتقيئ�وا ما بداخله�م من كام 
مأج�ور وآراء مأجندة ملن دفع لهم ومن موَّلهم فا ثابت وال ثبات 
وال مب�ادئ وال أخ�اق  وال ذم�ة وال حي�اء عند ه�ؤالء ومن يدفع 
أكثر يأخذ أكثر وعىل العراق الس�ام إرثا وتأريخا وشعبا وحضارة 
وحارضا ومس�تقبا . كثرة هي الدكاك�ن واألكثر منها البقالون 
لكن أحقرها وأتعس�ها وأنجس�ها من يعرض فيه�ا أطال وطنه 
للبي�ع وكأنه يعرض رشفه وعرضه يف س�وق النخاس�ة فكيف إذا 
كان هذا الوطن هو الع�راق بكل ما يعنيه العراق العظيم فوق كل 

ما تعنيه الجالة واإلكبار يف األرض والسماء .
 وال نقول س�وى ما قاله الله عز وجل يف كتاب�ه الكريم »َوِقُفوُهْم 

إِنَُّهْم َمْسُؤوُلوَن«.

إصبع عىل الجرح .. 

منهل عبد األمري المرشدي 

شباب كردستان يهربون إلى »المجهول« من جشع األحزاب الحاكمة
هجرة جماعية تهدد أركان حكم العوائل
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رأى الخب�ر االقتص�ادي نبي�ل جب�ار العيل،امس األح�د، أن االوضاع 
االقتصادية السيئة ستضاعف نسبة الفقر يف العراق.

وقال العيل ، إنه “مع ازدياد حالة تضخم االس�عار يف السوق العراقية 
وثب�ات املدخوالت للفرد يزداد العراقيون فقراً بس�بب غالء املعيش�ة 
واس�تمرار حالة الكساد يف الس�وق العراقية”.وأضاف أن “هذا االمر 
يؤرش اىل وج�ود حالة اقتصادية خطرة قد تؤدي اىل املزيد من املعاناة 
التي تس�اهم يف رفع مس�تويات نس�ب الفق�ر يف الع�راق”، مبينا أن 
“املش�كلة تتفاقم بش�كل أكرب يف ظ�ل االرتفاع املتواص�ل يف معدالت 
البطالة التي وصلت إىل 31 يف املئة” .وكان الخبر االقتصادي إحسان 
الكناني أكد يف وقت سابق، أن أداء الحكومة املايل مازال دون املستوى 

املطلوب حيث أثبتت فشلها يف انتشال املواطن من واقعه املرير.

اقتصادي: العراقيون يزدادون
فقرا بسبب األوضاع السيئة

ارتفعت أس�عار الذهب »االجنبي والعراقي« يف األس�واق املحلية. وقال 
مصدر، إن أس�عار الذهب يف أس�واق الجملة ب   ش�ارع النهر يف العاصمة 
  بغداد س�جلت للمثق�ال الواحد عيار 21 من الذه�ب الخليجي والرتكي 
واألوروبي س�عر بيع 384 الف دينار، و س�عر ال�راء 380 الفاً، فيما 
كانت اس�عار البي�ع لي�وم الخميس امل�ايض 382 الف دين�ار للمثقال 
الواحد.واش�ار اىٕل أن س�عر بي�ع املثق�ال الواح�د عيار 21 م�ن الذهب 
العراق�ي س�جل ارتفاعا ايضا عن�د 354 الف دينار، يف حني بلغ س�عر 
ال�راء 350 ألفا.وفيما يخص أس�عار الذهب يف مح�ال الصاغة، فإن 
س�عر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 385 الف دينار 
و390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 355 الفاً 
و360 الف دينار.ويساوي املثقال الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

ارتفاع أسعار الذهب 
االقت�صاديفي األسواق المحلية

أعلنت هيأة النزاهة، امس االحد، عن سعيها الستعادة أكثر 
من ملياري دوالر من األموال العراقية املهربة والتي صدرت 
فيها أح�كام قضائية، فضال عن 14 عق�ارا و5 حصص يف 
رشكات مختلفة.وق�ال مدير عام دائرة االس�رتداد بالهيئة 
معت�ز فيصل العب�ايس ، إن “الهيئ�ة لديها قاع�دة بيانات 
تصّنف األموال بحسب مهام واختصاصات دائرة االسرتداد 

بموج�ب قانونه�ا االتحادي بش�أن أم�وال الفس�اد، والبد 
من االش�ارة اىل آلية االس�رتداد، الت�ي تبدأ بإص�دار القرار 
القضائ�ي املتضمن ال�رر الذي أصاب امل�ال العام، ومتى 
م�ا ثبت أن للمدان أو املطلوب أم�واال يف دولة أخرى، تطلب 
حجزها بموجب طلب املساعدة القانونية، وعند االستجابة 
للطلب يتم حجز املال يف تلك الدولة، ثم تدخل املرحلة الثالثة 

وهي رفع الدعاوى القضائية السرتداد تلك األموال” .
وأض�اف العب�ايس، أن “تل�ك األم�وال التي رفع�ت دعاوى 
قضائي�ة الس�رتدادها بلغ�ت )17,7( ملي�ون دوالر، بينما 
تمكن�ت الهيئ�ة من حجز أم�وال يف مختلف ال�دول وصلت 
اىل )4,17( مالي�ني دوالر، والعم�ل ج�ار ع�ى اس�رتدادها، 
إضاف�ة للحجز عى )14( عق�ارا و)5( حصص يف رشكات 

مختلف�ة”، موضح�اً أن “املبالغ التي ص�درت فيها أحكام 
قضائي�ة وج�ار العمل عليه�ا، بلغت م�ا يق�ارب مليارين 

ومئتي مليون دوالر” .
وأوض�ح أن “األصول املهربة تقس�م اىل م�ا قبل 2003 وما 
بعد ذلك التاريخ، ودائرة االسرتداد وصندوق اسرتداد أموال 

العراق معنيان باسرتدادها”.

مالية البرلمان السابق: خطوات الحكومة أثرت سلبا على السوق
املالي�ة  اللجن�ة  عض�و  أك�د 
جم�ال  الس�ابق  الربمل�ان  يف 
كوجر،ام�س األح�د، ان تأخ�ر 
الروات�ب  بتوزي�ع  الحكوم�ة 
وحرصه�ا باالي�ام األخرة من 
الش�هر أث�ر س�لبا ع�ى حركة 

السوق.
وق�ال كوج�ر ، إن “الس�نوات 
الت�ي كان�ت ت�وزع  الس�ابقة 
الروات�ب يف وق�ت أبك�ر كانت 
الس�يولة متوف�رة، أم�ا الي�وم 
فان هناك عدم توفر للس�يولة 
البنك�ي، فضالً عن  واالحتياط 
أن املوارد قد ال تكفي لتوزيعها 
املتعاقب�ة،  الف�رتات  خ�الل 
والنقط�ة الثالث�ة عندما يكون 
التوزي�ع يدوي�ا أو ورقيا يأخذ 

كان  إذا  مم�ا  أط�ول  وقت�ا 
الكرتونيا”.

“ح�رص  أن  كوج�ر،  وأض�اف 
الروات�ب يف األي�ام االخ�رة من 
الش�هر لم يربك الس�وق كثراً، 
وإنما قلل من حركتها يف باقي 
األي�ام، ألن املوظف ال يمكن أن 
ي�رصف راتب�ه يف أي�ام محددة 
ويبق�ى باق�ي األيام م�ن دون 

راتب ألنه أمر غر معقول”.
العراقية من  وتعان�ي الس�وق 
إرب�اك وتذب�ذب ش�ديد نتيجة 
ازدياد األس�عار من جهة، ومن 
توزي�ع  ح�رص  أخ�رى  جه�ة 
الرواتب بأي�ام محددة ما يربك 
الق�درة  م�ن  ويقل�ل  الس�وق 

الرائية.

رجح مستش�ار رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية مظهر محمد 
صالح،ام�س االحد، اس�تمرار ارتفاع اس�عار النف�ط عاملياً خالل 
العام�ني املقبلني.وق�ال صال�ح ، إن “أس�عار النف�ط ستس�تمر 
باالرتف�اع طيل�ة عام�ي 2022 و2023، عازياً ذل�ك اىل ردة الفعل 
بسبب انغالق االقتصاد العاملي الذي تسببت به جائحة كورونا” .

وأض�اف، أن “انفت�اح االقتص�اد واس�تعادة عافيته، س�يؤدي اىل 
ارتف�اع اس�تهالك الطاق�ة، فض�اًل ع�ن تحوطاته�ا ومخزوناتها 
الجديدة” .وأش�ار صال�ح اىل ان “هناك اس�تثمارات ُس�حبت، ما 
يؤدي اىل بقاء الطلب عى النفط والغاز”، موضحاً انه “قد يتجاوز 

100 دوالر” .

صالح: النفط سيواصل االرتفاع 
خالل العامين المقبلين

أعل�ن قائّمق�ام قض�اء طويريج منتظر الش�افعي ام�س األحد، عن 
تخصيص 8 مليارات دينار خصصت ملش�اريع القضاء التي ستنفذ يف 
الفرتة القادمة.وقال الشافعي، إنه “ألهمية قضاء طويريج بالنسبة 
ملحافظ�ة كرب�الء باعتب�اره اح�د املداخل املهم�ة التي تش�هد توافد 
ماليني الزائرين عى مدار الع�ام، أولت الحكومة املحلية أهمية كبرة 
للقضاء”.وأضاف الش�افعي ان “املبالغ التي تم رصدها لتطوير عدد 
من املشاريع يف القضاء للخطة االعمارية للعام الحايل وصلت إىل اكثر 

من 8 مليارات دينار”.
واش�ار اىل ان “أول ه�ذه املش�اريع الت�ي س�تنقذ هو تطوير س�وق 
الهندية الجديد بمرحلته الثانية، وس�يليه عدد من املشاريع الخدمية 

التي تغطي املبالغ التي تم رصدها”.

كربالء تخصص مبلغا ماليا لتنفيذ 
مشاريع خدمية في قضاء طويريج

العراق يسجل انخفاضا 
ملحوظا في صادراته 

النفطية الى أميركا
أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية أمس 
األحد، انخفاض�ًا ملحوظاً يف صادرات العراق 
النفطي�ة إىل أمريكا لتص�ل إىل 51 الف برميل 

يوميا كمتوسط خالل األسبوع املايض.
وقال�ت اإلدارة يف تقري�ر له�ا، إن “متوس�ط 
االسترادات االمريكية من النفط الخام خالل 
االسبوع املايض من تس�ع دول بلغت 5.103 
مالي�ني برميل يوميا منخفض�ة بمقدار 216 
الف برميل باليوم عن االس�بوع الذي س�بقة 

والذي بلغ 5.319 ماليني برميل يوميا”.
واضافت ان “امريكا استوردت النفط الخام 
من العراق بمعدل 51 ألف برميل يوميا خالل 
األسبوع املايض، منخفضة عن األسبوع الذي 
س�بقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيها 

187 الف برميل يوميا.
واش�ارت اىل ان “اكث�ر اإلي�رادات النفطي�ة 
ألمري�كا خالل األس�بوع املايض ج�اءت من 
كندا وبمعدل بلغ 3.550 ماليني برميل يوميا، 
تليها السعودية التي بلغت كمية االسترادات 
منه�ا بمعدل 598 أل�ف برميل يومي�ا، تلتها 
املكسيك التي بلغت االسترادات منها بمعدل 
365 ال�ف برميل يوميا، ث�م الربازيل وبكمية 

بلغت بمعدل 142ألف برميل يوميا”.
ووفق�ا ل�إدارة ف�إن “كمي�ة االس�ترادات 
االٔمريكي�ة م�ن النف�ط الخام م�ن كولومبيا 
بلغت مع�دل 121 أل�ف برميل يومي�ا، تليها 
االك�وادور الت�ي بلغ�ت االس�ترادات منه�ا 
بمع�دل 117 ال�ف برمي�ل يوميا، ث�م جاءت 
روس�يا التي بلغت االس�ترادات منها بمعدل 
95 الف برميل يوميا ،ثم جاءت نيجريا التي 
بلغت االسترادات منها بمعدل 64 الف برميل 

يوميا”.

 أوضح�ت وزارة املالي�ة أم�س االح�د، 
اس�باب اعتمادها س�عر رصف الدوالر 
االمريكي مقابل العملة املحلية، مشرة 
إىل أن ذل�ك ج�اء لرف�د اإلنت�اج الوطني 
وحماية احتياط�ي البنك املركزي ودعم 

املوازنة.
وقال�ت املالي�ة يف بي�ان ، إنه�ا تحملت 
خالل الس�نوات الث�الث املاضي�ة أعباء 
أزم�ة مالية خانقة ه�ددت قدرة الدولة 
ع�ى اإليف�اء بالتزاماتها املثقل�ة اصالً 

بأعب�اء ترك�ة كب�رة متمثل�ة بتضخم 
مع�دل اإلنفاق الع�ام وارتف�اع فاتورة 
األج�ور، األم�ر الذي هدد تأم�ني رواتب 
ح�اد  انخف�اض  ظ�ل  يف   ، موظفيه�ا 
بأس�عار النفط العاملي�ة ووضع صحي 
خطر بس�بب تبع�ات جائح�ة كورونا 
عى االقتصاد الوطني وانعكاساتها عى 
الواقع االقتصادي والنسيج االجتماعي.

وأش�ارت وزارة املالي�ة إىل أن املوازن�ة 
العام�ة تواص�ل ب�ني الحاج�ة اىل ادارة 

مالي�ة عام�ة حكيم�ة م�ع التزاماتها 
لضمان حماية الفئات االضعف واالكثر 
احتياجاً ، الفت�ة اىل دعم املجتمع الدويل 
سياس�ات وزارة املالي�ة، حي�ث أقر كل 
من صن�دوق النقد ال�دويل والبنك الدويل 
ادارة املالية العامة يف ظل ظروف صعبة 

للغاية .
ويف بيان س�ابق، أص�درت وزارة املالية 
العراقي�ة، يف الخامس من ترين االول 
امل�ايض توضيح�ًا يخص  س�عر رصف 

الدوالر االمريكي، مش�رة إىل أن تغيره 
العمل�ة  »إيق�اف س�قوط  عم�ل ع�ى 

االحتياطية وتعزيز قدرات االستراد«.
يشار إىل أن البنك املركزي العراقي، أعلن 
يف )19 كانون األول 2020(، رسمياً عن 
تعدي�ل س�عر رصف العمل�ة األجنبي�ة 
)ال�دوالر األمريك�ي( لتك�ون 145 ألف 
وفق�اً  دوالر،   100 كل  مقاب�ل  دين�ار 
للموازن�ة العام�ة للدولة لللع�ام 2021 

التي اقرها مجلس النواب.

الحكومة تبرر أسباب اعتمادها سعر صرف الدوالر

مساٍع عراقية السترداد ملياري دوالر من األموال المهربة

أسعار الذهب »الباهظة« تهدد آمال الشباب بالزواج  
تخضع للمضاربات بعيدا عن األسواق العالمية

العزوف عن الزواج لدى العراقيني 
تكالي�ف  ارتف�اع  ع�ن  نات�ج 
االع�راس خاص�ة رشاء الذه�ب، 
رشاء  تفض�ل  العوائ�ل  فأغل�ب 
أن كان  بع�د  الخليج�ي،  الذه�ب 
الذه�ب العراق�ي ه�و املرغ�وب، 
لك�ن النقوش الجميل�ة يف الذهب 
االمارات�ي ه�و املفض�ل اآلن لدى 
الفتي�ات املقب�الت ع�ى ال�زواج، 
مح�ال بي�ع الذه�ب يف كث�ر من 
األحي�ان تبي�ع بأس�عار تختل�ف 
عن بعضها يف س�بيل اس�تقطاب 
الزبائ�ن , وهذا يع�ود اىل الفرق يف 

األس�عار نتيج�ة املضارب�ة به�ذا 
املعدن , فضال عن أجور املصنعية 
التي تتغر من محل اىل آخر , مما 
يجعل مج�ال املنافس�ة يف عملية 

البيع مستمرة.
الذهبي�ة  الُح�يل  ويؤك�د صاغ�ة 
املخصص�ة  املتاج�ر  وأصح�اب 
لبيعه�ا يف بغداد، أن عمليات البيع 
تشهد فتوراً متواصالً منذ أكثر من 
عام بس�بب تأثر القدرة الرائية 
للمواطن العراقي، وعدم استقرار 
أس�عار العمالت وكذلك التضخم، 
ومع ذلك فأن الذهب الرتكي ويليه 

اإلماراتي ث�م الكويتي هي األنواع 
األكث�ر رواج�اً يف الس�وق، كنا يف 
الس�ابق ال نأخذ أج�ور املصنعية، 
لكن ارتفاع األس�ع�����ار جعلنا 
الي�وم نأخذ أجورا ت�رتاوح ما بني 
للمثق�����ال  دين�ار  آالف   5-3

الواحد.
االقتص�ادي  الخبي�����ر  وي�رى 
يف  صف�وان  قص����ي  الدكت�ور 
اتص�ال م�ع )املراق�ب العراقي(: 
الع�راق  يف  الذه�ب  أس�عار  أن 
العاملي�ة،  للبورص�ة  تخض�ع  ال 
فهناك مضاربات م�ن قبل بعض 
لتج�ارة  املحتكري�ن  األش�خاص 
الذه����ب »املس�توردين« وه�م 
يرفعون أسعار الذهب عند ارتفاع 
معادل�ة  وه�ي  ال�دوالر،  أس�عار 
خاطئ�����ة ، فاألس�واق العاملية 
تتعامل عند ارتفاع أسعار الدوالر 
بتخفي�ض قيمة الذهب , ويف حال 
ارتف�اع أس�عار النفط وال�دوالر , 
فأن الذهب يبق�ى منخف����ضا 
رشاء  اىل  ال�دول  تس�عى  لذل�ك   ,
الذهب يف ح�ال صع����ود النفط 
, وك���م�ا تفع�ل الحك����ومة 

العراقية .
وتاب�ع : أن ارتفاع أس�عار املعدن 
األصفر يح�د من الزيج�ات كون 
الذه�ب ه�و املعي�ار الرئي�ي يف 

ال�زواج , فعملية رشاء 10 مثاقيل 
من الذهب تتجاوز الس�تة ماليني 
دين�ار وه�و مبل�غ يصع�ب عى 
الكث�ر م�ن العوائ�����ل توفره 

ل�زواج األبن�اء بس�بب الظ�روف 
املعيش�ية الصعب�ة الت�ي تمر بها 

البالد.
)موظ�ف(  ع�يل  أحم�د  ويق�ول 

إن�ه »ب�ات متخوفاً م�ن كابوس 
الوفاء بمس�تلزمات العرس  عدم 
الذه�ب، يف ظ�ل  وخاص�ة رشاء 
نش�هده  ال�ذي  املعي�ي  الغ�الء 

ه�ذه االيام ، فالخ�وف أن يقترص 
ارتباط�ي بريك�ة حياتي فقط 
ع�ى الخطوب�ة ، ويتب�دد حينه�ا 
الحلم السعيد باالستقرار وتكوين 

األرسة«.
 ويتابع، »لذلك ال بد من حل جذري 
الخطوب�ة  أتخ�ى ع�ن  أن  فإم�ا 
والزواج نهائياً ، أو أن أتفاهم مع 
خطيبتي وأهلها عى إجراء الحفل 
بأقل اإلمكاني����ات ، خاص���ة 
يف مجال رشاء املصوغات الذهبية 
التي س�تأك����ل أكث�ر من ثلثي 
ارتف�اع  اس�تمرار  ظ�ل  يف  امله�ر 

أسعاره .«
أما الصائغ فريد قاس�م فيؤكد أن 
»معظم الذهب املوجود يف األسواق 
غر خاضع للس�يطرة والتقييس 
النوعي ، مم�ا يثي�����ر مخاوف 
 , املغش�وش  الذه������ب  م�ن 
خاص�ة أن بع�ض الصاغ�ة م�ن 
ضعاف النفوس يوهمون الزبائن 
ب�أن الذه�ب عي�ار 21 ولك�ن يف 
عي�ار  ه����������و  الحقيق�ة 
الرقاب�ة  12 غ�م يف ظ�ل غي�اب 

الحكومية«.

ما زالت بورصة العراق للذهب تش����هد تذبذبات ش����ديدة جراء 
المضاربة في ه����ذا المعدن، كون العراق بلدا مس����توردا وليس 
منتجا للذهب، وترتبط األس����عار عالميا بالدوالر، لكن ما يحدث 
ف����ي العراق م����ن ارتفاع في أس����عار المعدن األصف����ر ناتج عن 
ارتف����اع الدوالر، بينما في البورصات العالمية عند ارتفاع الدوالر 

تنخفض أسعار الذهب.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي



ودولي4 عربي 

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

الموساد في مأزق

المراقب العراقي/ متابعة
امللف�ات  يف  املتك�ررة  اإلخفاق�ات  أدت 
االس�تخبارية والعملياتية لجهاز تجس�س 
الکيان الصهيوني، إىل موجة من االستقاالت 

والتغيريات يف هذا التنظيم.
وقب�ل يوم�ن، أُعلن عن اس�تقالة ثالثة من 
كبار ضباط املوس�اد املس�ؤولن ع�ن إدارة 
التجني�د واملرتزق�ة وإدارة التكنولوجيا وما 
يس�مى بوحدة مكافحة اإلرهاب يف املوساد، 
اس�تجابًة لق�رارات رئيس املوس�اد الجديد 

ديفيد بارنيا.
كما أعلنت بع�ض املصادر اإلعالمية أنه من 
املق�رر أن يس�تقيل ع�دد آخر من مس�ؤويل 
جهاز التجس�س هذا خ�الل األي�ام املقبلة، 
احتجاًجا عىل التغيريات وإغالق بعض فرق 
املوس�اد وفتح فروع جدي�دة وتعزيز بعض 

الفروع األخرى.
وبحس�ب هذا التقرير، يعتزم رئيس املوساد 
تركي�ز عم�ل جه�از التجس�س ه�ذا ع�ىل 
مجال�ن: التكنولوجيا والعمليات. ويش�عر 
بارني�ا أن »املوس�اد يتخل�ف ع�ن أجه�زة 
)املخابرات( األخرى يف العالم يف كل ما يتعلق 

بالتكنولوجيا.
يف األش�هر األخرية من رئاس�ته، قام رئيس 
وزراء الکيان السابق نتنياهو بتغيري رئيس 
وكالة التجس�س التابعة للموساد، ونتيجًة 

لذلك، خضعت املنظمة لتغيريات جوهرية.
کما أق�ال نتنياهو رئيس املوس�اد الس�ابق 
ي�ويس كوه�ن ي�وم االثن�ن 3 يوني�و، بعد 
يوم�ن فق�ط من إع�الن وقف إط�الق النار 
يف غ�زة، ليح�ل محله ديفي�د بارني�ا، وهذا 
التغيري فور وقف إط�الق النار يف غزة أظهر 
أن املوس�اد لم يتمكن م�ن تحقيق األهداف 

املنشودة يف هذه املعركة.
يف ذلك الوقت، اعتربت معظم وسائل اإلعالم 
يف املنطقة أن هذه اإلطاحة سببها عدم قدرة 
رئيس املوس�اد الس�ابق كوهن وفش�له يف 
حرب غزة. وذكرت صحيفة »عربي بوست« 
أن�ه »حتى قبل حرب غزة، ل�م يكن بإمكان 
توق�ع  اإلرسائيلية)املوس�اد(  املخاب�رات 
تكتيكات املقاومة الفلس�طينية للتغلب عىل 

القبة الحديدية«.
وبحس�ب الصحيفة، فق�د كان من الواضح 

أن املش�كلة الرئيس�ية إلرسائيل هي نقص 
املعلوم�ات وعدم الكش�ف ع�ن التكتيكات 
الخادعة والتمويه من قبل حماس والجهاد 
اإلس�المي، وبفضل قدرة الهيكل العسكري 
وإخفائ�ه، كان م�ن الصعب أن تص�ل إليه 
أس�لحة  اإلرسائيلي�ة وال  املخاب�رات  أع�ن 

الجيش اإلرسائييل.
غ�زة  ح�رب  يف  االس�تخباراتية  الهزيم�ة 
تصدرت عناوين الصحف يف وس�ائل اإلعالم 
الصهيوني�ة، بحي�ث كت�ب رئي�س تحري�ر 
صحيف�ة »هآرتس« ألوف ب�ن: »دعا بعض 
املعلق�ن اإلرسائيلي�ن إىل تطه�ري الجي�ش 
من بع�ض القادة العس�كرين اإلرسائيلين 

بسبب أفعالهم يف حرب غزة«.
يف الوقت نفس�ه، تحدث التغي�ريات الحالية 

بع�د حوايل س�تة أش�هر م�ن ت�ويل الرئيس 
الجديد للموس�اد منصب�ه، وتظهر أنه حتى 
الرئي�س الجدي�د للمنظم�ة ل�م يتمكن من 
تحقيق أهدافه خالل هذه األش�هر الس�تة، 
ولهذا الس�بب يفكر مسؤولو املوساد اآلن يف 

إجراء املزيد من التغيريات.
كم�ا عانى املوس�اد م�ن نكس�ات كبرية يف 
العمليات امليدانية مؤخرًا. بحيث يف نيس�ان 
من ه�ذا الع�ام، وللم�رة الثانية خ�الل أقل 
من ثالثة أس�ابيع، طلب الکي�ان اإلرسائييل 
م�ن مواطنيه عدم الس�فر إىل الع�راق، بعد 
تدمري مجموعات عراقية ملركز اس�تخبارات 

املوساد يف أربيل.
قب�ل الهجوم عىل مق�ر املوس�اد يف أربيل يف 
29 أبري�ل 1400، ح�ذر الکي�ان الصهيوني 

من سفر س�كان األرايض املحتلة إىل العراق، 
وخاص�ًة يف ش�مال الب�الد. ويعت�رب الخرباء 
التحذي�رات املتكررة للکي�ان الصهيوني من 
س�فر س�كان األرايض املحتلة إىل كردستان 
الع�راق، عالم�ًة ع�ىل فض�ح الجواس�يس 

اإلرسائيلين يف هذا اإلقليم.
ملرك�ز  عراقي�ة  مجموع�ات  تدم�ري  وكان 
نيس�ان)أبريل(  يف  املوس�اد  اس�تخبارات 
امل�ايض، أح�د أوض�ح العالمات عىل كش�ف 
عملية املوس�اد يف الع�راق، وقوبلت األخبار 
املتعلقة بذلك بالعديد من ردود الفعل يف ذلك 

الوقت.
باإلضاف�ة إىل اإلخفاق�ات امليداني�ة، كان�ت 
وكالة التجس�س التابعة للکيان الصهيوني 
غ�ري ق�ادرة عىل توف�ري األم�ن الس�يرباني 

للکيان أيًضا.
ويف ه�ذا الص�دد، يف مطلع ترشي�ن الثاني/
»يديع�وت  صحيف�ة  كش�فت  نوفم�رب، 
أحرونوت« الصهيوني�ة، عن قيام مجموعة 
من املتس�للن بترسيب ملفات استخباراتية 
عن جي�ش الکيان، تضمن�ت معلومات عن 

مئات الجنود.
وبحسب موقع صحيفة يديعوت احرونوت، 
ن�رشت ه�ذه املجموع�ة الت�ي أطلقت عىل 
نفسها »عصا موىس«)Moses Staff(، ملفاً 
يحت�وي ع�ىل التفاصي�ل الكامل�ة للكتائب 
وتتضم�ن  اإلرسائي�يل.  للجي�ش  القتالي�ة 
ه�ذه املعلوم�ات تفاصيل مئ�ات الجنود يف 
الجيش اإلرسائييل، بما يف ذلك االسم والربيد 

اإللكرتوني وعنوان املنزل ورقم الهاتف.

وبعد أيام قليلة، زعمت صحيفة »جريوزاليم 
بوس�ت« الصهيوني�ة أن مجموعة قرصنة 
إيرانية تدعى »بالك ش�ادو« قامت باخرتاق 
خوادم رشكة اإلنرتنت الصهيونية »س�ايرب 
س�ريف« وجعلته�ا غ�ري قابل�ة للوص�ول، 
وهددت بالكش�ف ع�ن معلوماته�ا. ووفًقا 
للتقري�ر، فإن س�ايرب س�ريف ه�ي رشكة 
اس�تضافة وي�ب تق�دم خدم�ات الخ�ادم 

وتخزين البيانات للرشكات الصناعية.
وذك�رت صحيف�ة جريوزالي�م بوس�ت أن 
الت�ي حص�ل عليه�ا املتس�للون  البيان�ات 
اإليراني�ون تغط�ي مجموع�ًة واس�عًة من 
امله�ن: م�ن رشك�ة حج�ز تذاك�ر ط�ريان 
بيغاس�وس إىل رشكة دان ب�اص، حتى أنها 
تحتوي عىل معلومات حول متحف األطفال 

الصهيوني.
بالطبع، لم يكن هذا هو الهجوم اإللكرتوني 
األول والوحي�د ضد الکيان الصهيوني، حيث 
تع�رض ه�ذا الکي�ان لهجم�ات الكرتوني�ة 

متكررة.
األم�ن  رشكات  أعلن�ت  الص�دد،  ه�ذا  ويف 
الس�يرباني األمريكي�ة والکي�ان الصهيوني 
قبل أسبوع، أن مجموعة الهاكرز »ليسيوم« 
استهدفت املنظمات والشبكات الصهيونية.

کما يقول التقرير أيًض�ا أنه يف حالة واحدة 
بعينها، اس�تهدفت ليس�يوم مكتًبا يف وزارة 
الخارجية، احتوی علی معلومات قيمة عن 
الوضع الحايل للعالقات الثنائية والتفاعالت 

املستقبلية.
يف الوقت نفس�ه، أق�ر رئيس هي�أة األركان 
العام�ة يف الجيش اإلرسائي�يل الجنرال أفيف 
كوخ�ايف، يف خطاب�ه الجدي�د أم�ام لجن�ة 
والدف�اع،  الخارجي�ة  للش�ؤون  الكنيس�ت 
ب�أن التهديد األكثر أهمي�ًة إلرسائيل يف هذه 
املرحلة يتمحور حول الهجمات اإللكرتونية 

عىل املؤسسات االقتصادية واملدنية.
وح�ذر كوخايف م�ن التبعات الس�لبية لهذه 
الهجمات، والتي قد تؤدي إىل ش�لل وتعطيل 
العديد من األنظمة واملؤسس�ات)كما حدث 

مؤخرًا يف مستشفى هيليل(.
ويف ه�ذا الص�دد، ح�ذر جي�ل ش�واد، مدير 
رشكة تش�يك بوينت اإلرسائيلية األمريكية، 
وهي رشك�ة برمجي�ات، م�ن أن »إرسائيل 
ليس�ت مس�تعدًة لل�رد عىل ه�ذه الهجمات 
باملستوى املطلوب، خاصًة يف البنية التحتية 

مثل شبكة املياه وما إىل ذلك«.
وبحس�ب التقري�ر، ف�إن تحذي�رات ش�واد 
تتماىش مع تقرير ص�ادر عن املفتش العام 
لفلس�طن املحتلة، حول مخاطر الهجمات 
اإللكرتونية عىل أنش�طة املؤسس�ات املدنية 
واالقتصادية التي تعتمد بش�كل شبه كامل 

عىل أنظمة التكنولوجيا.
إن اع�رتاف الس�لطات الصهيوني�ة بعج�ز 
الکي�ان يف مواجهة الهجم�ات اإللكرتونية، 
يظه�ر بش�كل جي�د أن ه�ذا الکي�ان ليس 
فق�ط ضعيًفا يف عمليات األم�ن امليداني، بل 
إن جه�از التجس�س لديه ضع�ف للغاية يف 

مواجهة الهجمات اإللكرتونية أيًضا.

االثنين 15 تشرين الثاين 2021 العدد 2715 السنة الثانية عشرة

االحتالل ينحدر من اإلخفاق الميداني إلى الفشل السيبراني

المراقب العراقي/ متابعة...
رشح وزي�ر الخارجي�ة االيراني حس�ن أمري عبد اللهيان سياس�ة 
الجمهوري�ة االس�المية االيراني�ة يف مفاوض�ات فيين�ا القادم�ة 
لرف�ع الحظ�ر عن البالد، مؤكدا حس�ن نوايا اي�ران للدخول يف هذه 
املفاوض�ات. ج�اء ذلك خ�الل اس�تضافة الوزير امري عب�د اللهيان 
ملجموع�ة م�ن املحللن واس�اتذة الجامع�ات والناش�طن يف مجال 
االع�الم وس�فراء الب�الد يف الخ�ارج. واس�تعرض وزي�ر الخارجية 
السياس�ة الخارجي�ة للحكوم�ة واك�د حس�ن نواي�ا الجمهوري�ة 
االس�المية االيراني�ة يف الدخ�ول اىل مفاوض�ات فيينا رغ�م انتهاك 
التزامات االتفاق النووي والخروج منه وخرق القرار االممي 2231 
من قبل امريكا وكذلك عدم وفاء الدول االوروبية االعضاء يف االتفاق 
النووي بالتزاماتها، ش�ارحا سياس�ات البالد الستئناف املفاوضات 

من اجل رفع الحظر الظالم والالقانوني واالحادي االمريكي.  
من جانبه رشح مس�اعد الخارجية للش�ؤون السياسية عيل باقري 
املواق�ف واالجراءات املتخ�ذة لغاية االن، مس�تعرضا مختلف ابعاد 

سياسات الجمهورية االسالمية االيرانية حول هذه املفاوضات.
م�ن جانبهم طرح املش�اركون يف االجتماع وجه�ات نظرهم يف هذا 
املج�ال، وقدموا مقرتحات الس�تمرار مثل ه�ذه االجتماعات. وعىل 
اعت�اب املفاوضات بن ايران ومجموع�ة »4+1« يف فيينا املقررة ان 
تقام يف 29 ترشين الثاني/نوفمرب الجاري، قام مس�اعد الخارجية 
للش�ؤون السياس�ية عيل باق�ري بجول�ة اوروبية ش�ملت باريس 
وبرل�ن ولندن ومدريد حي�ث اجرى محادثات مع كبار املس�ؤولن 
فيه�ا حول العالقات الثنائية ومفاوضات فيينا القادمة، كما التقى 

يف مدريد منسق اللجنة املشرتكة لالتفاق النووي انريكي مورا.

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت وكالة »بلومبريغ« األمريكية أن قراصنة اخرتقوا يوم 
الس�بت نظام الربيد اإللكرتوني الخارجي ملكتب التحقيقات 

الفدرايل »أف بي آي«.
وأوضح�ت الوكال�ة أن القراصنة نجحوا يف إرس�ال عرشات 
اآلالف من رسائل الربيد اإللكرتوني انطالقا من حساب بريد 
إلكرتون�ي تابع ملكتب التحقيقات الفي�درايل، حيث حذروا يف 

رسائلهم من هجوم إلكرتوني محتمل.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرايل يف وقت الحق إنه »عىل علم 
بالحادثة التي وقعت هذا الصباح، والتي تنطوي عىل رسائل 

بريد إلكرتوني مزيفة أرسلت من حساب بريد إلكرتوني تابع 
للمكتب«.

وأض�اف املكتب يف بي�ان أن »هذا وضع مس�تمر وال يمكننا 
تقديم أي معلومات إضافية يف الوقت الحايل«.

ول�دى ال�«أف ب�ي آي« أنظمة بريد إلكرتون�ي متعددة، فيما 
يب�دو أن النظام الذي ق�د تم اخرتاقه يوم الس�بت هو نظام 
موج�ه للجمه�ور ويمك�ن لل�وكالء واملوظفن اس�تخدامه 
إلرس�ال بري�د إلكرتون�ي لعام�ة الش�عب، وفق�ا ألوس�تن 
بريغالس، رئيس الخدمات املهنية يف رشكة األمن الس�يرباني 

.BlueVoyant

المراقب العراقي/ متابعة...
وافق أم�ري الكويت الش�يخ ن�واف األحمد الجاب�ر الصباح، 
األحد، عىل استقالة الحكومة، عىل أن يمارس كل وزير عمله 

بشكل مؤقت لحن تشكيل حكومة جديدة.
وذك�رت وكال�ة األنب�اء الكويتية )كون�ا(، أن أم�ري الكويت 

الش�يخ نواف األحم�د الصباح قبل اس�تقالة الحكومة وأمر 
الوزراء بتسيري األعمال لحن تشكيل الحكومة الجديدة.

إىل ذل�ك أف�ادت وس�ائل إع�الم كويتي�ة بصدور مرس�ومن 
أمريين يوم الس�بت املايض يقضيان بالعفو وتخفيض مدة 

العقوبة املحكوم بها عىل بعض االشخاص.

المراقب العراقي/ متابعة...
ذك�رت صحيف�ة »نيوي�ورك تايم�ز« أن الجي�ش 
األمريكي تسرت عىل رضبتن جويتن نفذهما عىل 
سوريا عام 2019 تسببتا يف مقتل زهاء 64 امرأة 

وطفال، وهي جريمة حرب محتملة.
وبحسب التقرير، فإن رضبتن جويتن متتاليتن 
بالقرب م�ن قرية الباغوز نفذت�ا بأمر من وحدة 
عمليات خاص�ة أمريكية رسية مكلفة بالعمليات 

الربية يف سوريا.
وقال�ت الصحيفة إن القي�ادة املركزية األمريكية، 

الت�ي أرشفت ع�ىل العمليات الجوي�ة األمريكية يف 
س�وريا، اعرتفت بالرضبتن ألول مرة خالل األيام 

املاضية، قائلة إنهما مربرتان.
وك�ررت القي�ادة املركزي�ة يف بي�ان الرواي�ة التي 
يف  ش�خصا   80 مقت�ل  ع�ن  للصحيف�ة  نقلته�ا 
الرضبت�ن، منهم 16 من عنارص تنظيم »داعش« 

وأربعة مدنين.
وق�ال الجيش إنه ل�م يتضح ما إذا كان الس�تون 
اآلخرون مدنين، ويرجع ذلك جزئيا إىل أن النس�اء 

واألطفال ربما كانوا مقاتلن.

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت ش�بكة يس أن أن األمريكي�ة، األحد، بوجود 
حراك ودعوات يف الواليات املتحدة ملحاكمة الرئيس 
السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض عىل التمرد 

وأعمال العنف األخرى.
ونقل�ت الش�بكة يف تقرير لها عن مق�دم برامجها 
جي�م اكوس�تا قوله »إنن�ا نعيش يف ع�ر العنف 
الس�يايس لس�ؤال ليس ما إذا كان الوضع سيزداد 
سوًءا، ولكن ما إذا كنا سنفعل أي يشء حيال ذلك”.
واض�اف ان ”اعضاء يف الكونغ�رس تلقوا تهديدات 
من انصار ترامب وهم ينرشون ينرشون منشورات 
عنيفة عىل وس�ائل التواصل االجتماعي ويطلقون 

التهديدات منذ سنوات”.
وتساءل قائال “كم مرة يجب أن يحدث هذا قبل أن 
نتفق جميًعا عىل ما هيته وهو التحريض، والسبب 
يف اس�تمرار حدوث�ه ه�و أن�ه ل�م يك�ن هن�اك أي 

مساءلة ملن يقومون بالتحريض والنتيجة النهائية 
هي هيكل حوافز للتهديدات السياس�ية والعنف يف 
هذا البلد مشريًا إىل أن قادة الحزب الجمهوري مثل 
كيفن مكارثي أوضحوا أنهم ال يخططون لفعل أي 

يشء حيال ذلك”.
واض�اف« :بع�د ما يق�رب من 11 ش�هرًا من تمرد 
الكابيت�ول، أحبط تحقيق مجل�س النواب من قبل 
مس�ؤويل ترامب الذين رفضوا التع�اون. ومع ذلك، 
ف�إن توجي�ه االتهام إىل مستش�ار ترامب س�تيف 
بان�ون قد يكون عالمة عىل أن املماطلة عىل وش�ك 

االنتهاء”.
وتاب�ع التقري�ر: ”ألم يح�ن الوقت ألن يس�تهدف 
املدعي العام ترامب؟ ومس�اءلته عم�ا كان يفعله 
للضغ�ط ع�ىل مس�ؤويل االنتخابات ونائب�ه إللغاء 
نتائ�ج االنتخاب�ات. وهو يعل�م أنه يري�د التحدث 

ويريد أن يوضع عىل املنصة«.

نيويورك تايمز: الجيش األميركي أخفى 
مقتل عشرات المدنيين في سوريا

تقرير: حراك أميركي لمحاكمة ترامب بتهمة 
التحريض على الشغب

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د وكي�ل محافظ مأرب ق�رب موعد 
تحري�ر املدين�ة، مش�ريا اىل ان القوات 
املس�لحة اليمني�ة تعم�ل ع�ىل تحرير 
الخوخ�ة  الحيم�ة يف مديري�ة  مين�اء 
من س�يطرة الق�وات التابع�ة لتحالف 

العدوان السعودي.
وق�ال وكي�ل محاف�ظ م�أرب محم�د 
علوان، إّن تحرير مدينة مأرب »أصبح 
مسألة وقت«، مضيفاً أّن القبائل فيها 
»اختارت أن تساهم يف تحرير ما تبّقى 
من أرضها اىل جانب الجيش واللجان«. 
»ستش�هد  املقبل�ة  األي�ام  أّن  وأّك�د 
مفاجآت كبرية، وس�يعود ما تبّقى من 
مديريات محافظة مأرب«، مش�رياً إىل 
أّن »القبائ�ل تتطلّ�ع إىل دخول الجيش 
واللج�ان الش�عبية م�أرب، واخت�ارت 
أن تك�ون لها مس�اهمات يف تحرير ما 

تبّقى من املحافظة«.
ورّصح نائب وزير الخارجية يف حكومة 
صنعاء، حس�ن العزي، يف وقت سابق، 
بأّن تحري�ر محافظة مأرب »س�يعّزز 
كالً من فرص اس�تعادة الس�الم، ومن 
املنظ�ور االس�رتاتيجي للس�الم الدائم 

والش�امل، وس�يكون أيضاً مفيداً جداً 
ألمن اليم�ن والجوار مع�اً، باعتبار أن 
م�أرب ل�ن تبق�ى منطلق�اً لتهديدات 

تنظيم القاعدة يف املستقبل«.
من جهة أخرى، تتواصل االش�تباكات 
ب�ن القوات املس�لحة اليمني�ة وقوات 
تابعة للتحالف الس�عودي، قرب ميناء 
الحيمة يف مديرية الخوخة الس�احلية، 
الجنوبي�ة  األط�راف  عن�د  والواقع�ة 
الريفية ملحافظة الحديدة غربي اليمن، 
األمر الذي أدى إىل وقوع قتىل وجرحى. 

القوات اليمنية تقترب من تحرير مأرب

عبد اللهيان يشرح سياسة إيران في مفاوضات فيينا القادمة

هاكرز يخترقون نظام البريد اإللكتروني 
»FBI«الخارجي لـ

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت وس�ائل إع�الم ب�أن س�يف اإلس�الم 
الق�ذايف، نج�ل الزعي�م الليبي الراح�ل معمر 
القذايف، قدم األحد، أوراق ترش�حه النتخابات 
الرئاس�ة املقرر إجراؤها يف البالد يف ديس�مرب 

القادم.
وأكدت أن س�يف اإلس�الم القذايف قدم أوراق 

ترش�حه لالنتخابات يف فرع املفوضية العليا 
لالنتخاب�ات يف مدين�ة س�بها جن�وب غربي 

ليبيا.
العلي�ا  املفوضي�ة  يف  مس�ؤول  أك�د  كم�ا 
لالنتخابات يف ليبيا تس�جيل س�يف اإلس�الم 
الرئاس�ية  لالنتخاب�ات  كمرش�ح  الق�ذايف 
القادم�ة. وس�بق أن أعلنت املفوضي�ة العليا 

لالنتخاب�ات يف الس�ابع م�ن ترشي�ن الثاني 
الج�اري فت�ح ب�اب تس�جيل املرش�حن يف 

االنتخابات الرئاسية والنيابية القادمة.
لالنتخاب�ات  الرتش�ح  قب�ول  وسيس�تمر 
الرئاس�ية حت�ى 22 ترشي�ن الثان�ي، فيم�ا 
يس�تمر قب�ول طلب�ات الرتش�ح لالنتخابات 

النيابة حتى 7 كانون األول املقبل.

نجل القذافي يترشح النتخابات الرئاسة الليبية



"النداهة" ترضب 
رأس العراقيني..! 

ع�ى الرغم من املعلومات والصور واملش�اهد املزرية التي تصلنا 
كل حني االّ أن »أبا نوار« مرص أن يتجه اىل بيالروسيا وان يتوجه 

من هناك اىل املانيا . 
اب�و نوار اليريد ان يس�تمع اىل نصيح�ة وال اىل اعرتاض من قبل 
قري�ب او بعيد الن�ه )قافل( تمام�ا بعد ان دف�ع )49( ورقة اىل 

الجهة التي توصله اىل بيالروسيا . 
ابون�وار حس�ب االتفاق مع زوجته انه س�وف يس�تصحب احد 
اوالده الصغ�ار معه فيما يرتك مع زوجته اثنني اخرين ليلتحقوا 
ب�ه فيما بع�د . االقارب واالصدقاء يقول�ون ان زوجته هي وراء 
االلحاح بالهجرة بعد ان س�بقها من قبل اخوان لها واستقروا يف 
احد بلدان اوروبا قبل س�نوات ،وانهم يرسلون  صورا اىل العراق 

عن الشوارع النظيفة والثلج والوفر  وغريها . 
الش�ك ان اخويها سافرا بنفس�هما ولم يكونا قد تزوجا ووصال 

بعد رحلة شاقة اوشكت ان تؤدي بحياتهما عن طريق البحر . 
املهم ان ارسة )ابون�وار ( باعت جميع االثاث واملمتلكات وقطع 
الذهب واملنزل والتريد اتجاه غري  املغامرة اىل بيالروس�يا ،وترص 
ان مايص�ل من اخبار مجرد اكاذيب كما يؤكدون انهم باعوا كل 
يشء واليمك�ن الرتاجع . احد اخوان ابو نوار توس�له ان يرتاجع 
عن رأيه وانه مستعد ان يدفع له جميع خسائره عى ان اليغامر 
بمص�ري االرسة . اقول ان االلحاح م�ن قبل بعض الزوجات بهذا 
الشكل عى الزوج والتنكيل بحياة ومصري االرسة ملجرد رغبة او 
)غ�رية( اليجوز ق�ط ،كما من الرضوري ل�الب ان يكون له رأي 

وقرار .  
ابون�وار لديه فرصة عم�ل جيدة بالعراق ووضعه املايل مس�تقر 
،ولديه منزل )ملك( ويعيش ج�وار اخوته واقاربه ،ولم يتعرض 

اىل تهديد او خطر ويعيش اسوة ببقية اهل العراق .
 النق�ول انه ليس من ح�ق املرء ان يهجر وطنه ألس�باب عديدة 
س�واء كانت سياس�ية او اقتصادي�ة او حت�ى اجتماعية ولكن 
ان )ينتح�ر ( بهذا الش�كل ويصبح حديثا لألع�الم فهذا امر غري 
مقبول ،خاصة أن شخصا مثل ابي نوار  الذي يرى بعينه املآيس 
واالهان�ة واليريد ان يصدقها . عى أية حال اليوم ذهب مع ولده 
الصغ�ري اىل املطار واكدوا له ان )الرحلة ( قد الغيت والنعلم ماذا 
سيكون قراره االخري اما زوجته ،فرتفض النقاش تماما ومرصة 

عى املغامرة بمصري االرسة . 
ربم�ا تكون قضية )الهجرة ( اش�به بقصة )النداهة ( ليوس�ف 
إدري�س ،والت�ي تحولت اىل فلم بطله ش�كري رسح�ان وماجدة 

..الله أعلم ؟

محمود الهاشمي 

هي المرة األولى من نوعها، منذ توقيع اتفاقيات التطبيع، التي ُتجري فيها دوٌل خليجية مناورات عسكرية جوية مع »إسرائيل« بقيادة أميركية 
في البحر األحمر، تستمّر خمسة أيام متتالية، انطالقًا من األسطول األميركي الخامس، ُوصفت بالمناورة الهجومية.
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االثنين 15 تشرين الثاين 2021 العدد 2715 السنة الثانية عشرة

بقلم/مهند حسين ||
ال يكف�ي وغ�ري مه�م ان نق�ول انه�م ابطال 
وانهم س�طروا اروع مالحم البطولة يف سجل 
التاري�خ، نعم هذا ال يكفي ابداً ألنها فعالً هي 
ه�ذه الحقيق�ة، حقيقة ابطال الحش�د، لكن 
علين�ا الحديث عمن يغدر به�م، اي نوع كان 
من انواع الغدر، فال مجال للسكوت وهذا الدم 

الطاهر يراق بال سبب.
ي�ديل  الدول�ة  يف  رفي�ع  منص�ب  يف  س�يايس 
بترصيح ويش�ري اش�ارة خجولة ال تتناس�ب 
م�ع حجم الكارث�ة التي يعيش�ها العراقيون، 
يش�ري اىل ان السبب يف استش�هاد عنارص من 
الحش�د يف منطق�ة الطارمي�ة، ه�و ممانعة 
بع�ض السياس�يني م�ن اقتح�ام املنطق�ة و 
تجفي�ف بؤر االرهاب فيها، ويقول الس�كوت 
بس�بب املجامالت السياس�ية، ويعلن شجبه 

واستنكاره لهذا الفعل !
ترصيح�ات امث�ال ه�ؤالء السياس�يني تث�ري 
الغض�ب، وم�ا يثري العج�ب هو مل�اذا لم تقل 
وبترصي�ح واض�ح ان ف�الن وف�الن ه�م من 
م�ن  الطارمي�ة  وتنظي�ف  اقتح�ام  يعرق�ل 
االرهاب، ل�م انت تلمح وال تنط�ق بالحقيقة 
كاملة، ومع�روف عنكم الش�جاعة واالقدام، 
فمن الذي يمنع�ك ؟ الحصانة ملك لك ولديك، 

والشارع لك وفيه من االنصار الكثري الكثري .
ذاكرتنا مش�بعة بتسميات مناطقنا تسميات 
مميتة، وحتى خوفنا م�ن عودة الطائفية قد 
ذهب ووىل، الننا استوعبنا الدرس، وعرفنا من 
الذي يتالعب بنا، ونحن ال نجامل وال نستحيي 
من الحق، نحن فقط ينقصنا الدليل القاطع، 
والربهان الناصع، وهذا ما تملكونه انتم ايها 
الرشفاء من ساستنا،  يكفي استخفافا بدماء 

ابنائنا االبطال، فالجميع سيقف امام الله .

متى نرى تس�مية االش�ياء بمس�مياتها متى 
يستفيق الجميع شعباً  وسياسيني ال الشعب 
ينهض ويحاسب، وال السياسيون ينتفضون 
ويطه�رون صفوفه�م م�ن الخون�ة، ويبقى 

ال�دم العراق�ي كل يوم يس�قي ه�ذه االرض، 
ارض اصبحت تكرهنا نحن من يميش عليها، 
س�كوتنا جميع�اً اصبح مخجالً ج�داً واليليق 
بإنس�انيتنا ابداً، س�كوتنا جبن مابعده جبن، 

وع�ار مابعده ع�ار، وال تلمني ايها الس�يايس 
املنتقد .

فقولك اعده انا هواء يف شبك، وال يتعدى كونه 
اس�تنكارا يشبه اس�تنكار الحكام العرب منذ 

اول ي�وم يف احتالل فلس�طني، ونحن ال نملك 
هذا الصرب الطويل، نحن كش�عب سنستفيق، 
ونحاس�ب كل خائ�ن، وكل م�ن س�بب االذى 

لحشدنا وكان السبب يف اراقة هذه الدماء .

الطارمية بين حشد ُمضحِّي وسياسي متآمر
طريق الموت، مثلث الموت، منطقة الموت اسماء اطلقت على مناطق في شمال وشرق العاصمة بغداد 

تحديدًا بعد االحتالل االميركي للعراق، هذه المناطق كان يستخدمها »المقاومون« لذلك االحتالل 
الغاشم،  لكن سرعان ما تحولت إلى مالذ آمنلإلرهاب وبحماية سياسية بحتة

مناورات البحر األحمر بعد »ذي الفقار«.. التوقيت واألهداف

بقلم/شرحبيل الغريب
وتأتي هذه املناورة، التي تشارك فيها كل من اإلمارات 
والبحري�ن و«إرسائي�ل« وأمريكا، بعد أي�ام قليلة من 
إج�راء مناورة كبرية للجي�ش اإليران�ي، أُطلِق عليها 
من�اورة »ذي الفق�ار«، وتخلَّلتها تدريبات عس�كرية 
عالي�ة، وإطالق ص�اروخ جدي�د من ط�راز »قادر«، 
�ه عن بع�د، ويف مقدوره إصابة ه�دف عى بعد  موجَّ

300 كيلومرت. 
واألم�ر لم يتوّقف هنا، فاالس�تعدادات إلجراء مناورة 
جديدة مش�رتكة بري�ة وبحرية، ب�ني كل من أمريكا 
والكويت والس�عودية، تجري عى قدم وس�اق خالل 
هذه األيام، وس�تكون يف بحر العرب، وتس�تمر حتى 
الثام�ن عرش م�ن ترشي�ن الثاني/نوفم�رب، يف وقت 

تشهد املنطقة توترات إقليمية غري معتادة.
صحيف�ة »يديع�وت أحرونوت« اإلرسائيلية كش�فت 
أن ه�ذه املن�اورات تأتي ع�ى خلفية من�اورة أُخرى 
ق�ام به�ا الجي�ش اإليران�ي يف الخليج وبح�ر ُعمان، 
وحملت اس�م »ذي الفقار«، بينما ق�ال ضابط رفيع 
املس�توى يف سالح البحرية التابع لالحتالل اإلرسائييل 
»إّن هدف املناورة العس�كرية املش�رتكة بني إرسائيل 
واإلم�ارات والبحري�ن والوالي�ات املتح�دة، ه�و منع 
ات«.  التموضع اإليران�ي يف البحر، والتصدّي للمس�ريّ
وش�ّدد عى أن هذه املناورة تأتي ضمن خّطة أوس�ع 

مع األمريكيني ملجابهة التموضع اإليراني.
كي�ف يمكن قراءة مرسح املن�اورات يف املنطقة؟ وما 
ه�دف كل منها يف ه�ذا التوقيت؟ وه�ل يمكن القول 
إنها بالفعل رسائل متبادلة بلغة النار ستخدم أهدافاً 
سياس�ية فيما بعُد؟ أم أنها مقدم�ة ملواجهة بحرية 
ميداني�ة حقيق�ة؟ أم أن س�ياقها يق�ف عن�د تثبيت 

قواعد جديدة يف البحر أم�ام حالة القلق الكبرية التي 
ب�دأت تعيش�ها أم�ريكا و«إرسائي�ل« ودوٌل خليجية 
بعينها جرّاء تصاعد ق�وة إيران ونفوذها يف املنطقة، 

ومرشوعها النووي؟
تنطل�ق املناورات إيذان�اً مع قرب انط�الق محادثات 
فيين�ا بش�أن االتف�اق الن�ووي اإليران�ي، واله�دف 
األس�اس م�ن وراء مش�اركة »إرسائي�ل« يف املناورة 
الرباعية الت�ي ضّمت دوالً خليجية، يأتي انطالقاً من 
تشّكل حلف خليجي إرسائييل، مدعوم أمريكياً، يعمل 
بصورة متناغمة ضد إيران، ويبعث برس�ائل تعتربها 
»إرسائي�ل« مقصودة يف ه�ذا التوقي�ت، ومفادها أن 
الوض�ع القائم يس�توجب تهدي�داً علني�اً ورفع حدة 
التهديد تجاه إيران. وه�ذا ما ذهب إليه يوآف ليمور، 
املحل�ل العس�كري اإلرسائي�يل يف صحيف�ة »إرسائيل 
هي�وم«، وال�ذي قال بص�ورة واضحة إن »مش�اركة 
إرسائيل تأتي عى األقل يف سياق إعداد خطة مشرتكة 
أمريكي�ة إرسائيلي�ة أوروبية بش�أن كيفية الترصف 
يف حال فش�ل املحادثات«. وهذا يعن�ي أن »إرسائيل« 
مس�تمرة يف التحري�ض ض�د إي�ران يف كل الطرائ�ق 
والوس�ائل، ع�رب الدف�ع تج�اه ضمان وج�ود خطط 
هجومية جاهزة ملهاجمة إيران وقتما تتهّيأ الظروف 
وتس�نح الفرصة املؤاتية. وثبت ه�ذا عرب ترصيحات 
ص�درت مؤخ�راً ع�ى لس�ان رئي�س وزراء االحتالل 
اإلرسائي�يل نفتايل بينيت، خالل املن�اورة األخرية التي 
أجراه�ا االحت�الل قب�ل أكث�ر م�ن أس�بوعني، والتي 
تحاك�ي حرباً يف ع�دة جبهات، وأعل�ن فيها، بصورة 
واضحة، أن »إرسائيل« لن تدَّخر جهداً من أجل إبطاء 
التق�دم الن�ووي اإليران�ي، وأنها تعي�ش حالة حرب 

باردة مع إيران.

القضية، الت�ي يجب تأكيدها أمام م�رسح املناورات 
العسكرية املتواصلة يف عدة جبهات، أن إيران تنطلق 
إىل مفاوض�ات فيينا النووية وهي يف موقع قوة، ال يف 
موقف ضعف. وعرّبت مؤخراً عن بهجتها وانتصارها 
الكبريين، من خالل السيطرة عى القرصنة األمريكية 
يف ع�رض البح�ر، ث�م أعلن�ت رف�ع نس�بة تخصيب 
اليورانيوم، ثم أجرت مناورة عس�كرية كبرية شّكلت 
فيها ص�ورة إي�ران القوية عس�كرياً، وبعث�ت فيها 
ه�ة إىل كل األطراف، أمام  برس�ائل بلغة من نار، موجَّ
التهديدات املستمرة لها من جانب »إرسائيل« وأمريكا 
ودول خليجي�ة مطبِّعة أخ�رى. فإيران أصبحت دولة 
قوية، ودخل�ت النادي النووي، ق�والً وفعالً. وهذا ما 

أثبتته األحداث واإلحداثيات واملواقف املتتابعة، والتي 
تصدر عن طهران يف كل مرة. 

املن�اورة، من حي�ث التوقيت، جاءت بق�رار أمريكي، 
ومش�اركة إرسائيلي�ة خليجي�ة، تزامن�اً م�ع ق�رب 
اس�تئناف املحادث�ات يف فيين�ا. وم�ن حي�ث الهدف، 
اجتمع�ت األطراف األربعة عى قاعدة توجيه رس�ائل 
من أم�ريكا أوالً، ثم من »إرسائيل« والدول املش�اركة 
ثاني�اً، به�دف االس�تعراض بقوة العض�الت، وفرض 
مظاه�ر التلوي�ح بالق�وة العس�كرية تج�اه إي�ران 
املتمس�كة برشوطها وسقفها العايل بش�أن االتفاق 
الن�ووي اإليراني. ويف القراءتني األمنية والعس�كرية، 
مع�روف أن املناورات تجري، يف الع�ادة، إّما من أجل 

توجيه رس�ائل سياس�ية، وليس بالرضورة أن تكون 
مقدم�ة لحرب، وإّم�ا من أج�ل التدريب العس�كري 
املعتاد، وإّما يكون هدفها إرس�ال رس�ائل عسكرية 

استعداداً لحرب أو سيناريوهات محتملة. 
»إرسائيل« ما زالت تتغلغل يف كل الجبهات، بمساعدة 
دول عربي�ة مطبِّعة، وأخرى يف الطري�ق، وتعمل من 
أج�ل تحقي�ق أهدافه�ا وأطماعه�ا. وم�ا زال القرن 
األفريقي ومحيطه هدَفها، ومش�اركتها يف مناورات 
عسكرية يف البحر األحمر، للمرة الثانية، ليست عبثيًة 
باملطلق، وهي يف الحقيقة أمر الفت، إذ تس�ّجل، يوماً 
بعد اآلخ�ر، أهدافاً عس�كرية واس�تخبارية، انطالقاً 
من إثيوبي�ا التي تطل ع�ى البحر األحم�ر، باعتباره 
املم�ر املائي األهم يف املنطقة، وال�ذي يفصل بني بحر 
العرب عند باب املندب ويتصل بقناة السويس. لذلك، 
تعترب »إرسائيل« البحر األحمر منطقة مهمة للغاية، 
جغرافياً واس�رتاتيجياً وعس�كرياً، م�ن أجل تحقيق 

غاياتها ومخططاتها.
م�رسح املن�اورات العس�كرية ب�ني إي�ران والواليات 
املتح�دة بات�ت أهداف�ه ورس�ائله واضح�ة، وهو ما 
يطرح تساؤالً مهماً عن مدى احتمال نشوب مواجهة 
ميدانية بحرية أو عس�كرية ب�ني الطرفني. فالوقائع 
عى األرض تش�ري إىل تزايد حدة التحدي بني الطرفني، 
وه�و ما ب�دا واضحاً عرب اع�رتاض الدفاعات الجوية 
اإليراني�ة، قب�ل أيام، طائرات مس�رّية تابع�ة للقوات 
الجوي�ة األمريكية م�ن طراز MQ-9 املعروفة باس�م 
ري�رب، وRQ 4 املعروف�ة باس�م غلوب�ال ه�وك، فوق 
بح�ر العرب، بع�د أن اقرتب�ت من منطق�ة املناورات 
العس�كرية التي أجراها الجيش اإليراني قرب مضيق 

هرمز االسرتاتيجي.

كل م�ا يج�ري ع�ى األرض ليس عبث�اً، ول�ه أهمية 
ورمزية كبريتان تس�بقان بدء جولة محادثات فيينا 
بش�أن االتفاق ع�ى برنامج إيران الن�ووي، ويعكس 
جدياً اس�تعداد إيران عسكرياً وسياسياً. فإيران تريد 
أن تبع�ث برس�الة إىل كل األطراف التي س�تجتمع يف 
فيين�ا، مفادها أنه�ا دولة قوية، ج�اءت وهي تمتلك 
القوة العس�كرية للدفاع عن نفسها يف حال فشلت أو 
أُفش�لت املحادثات. وتبعت برس�ائل سياسية أخرى، 
مفادها أن املَخرج للعودة إىل االتفاق النووي االيراني 
ه�و املعاي�ري الت�ي أعلنها وزي�ر الخارجي�ة اإليراني 
حس�ني أمري عبد اللهيان، واملتمّثلة بإلغاء الحظر عن 
اي�ران، عى نحو فّعال وقاب�ل للتثّبت، يف مقابل عودة 

كل األطراف اىل االلتزامات الكاملة تجاه إيران.
أمام القراءة العميقة ملرسح تبادل الرسائل العسكرية 
بني إيران واألطراف األخرى، يبقى الخيار العسكري، 
ح ب�ه يف هذه املرحلة، غ�ري ممكن يف ضوء  وال�ذي يلوَّ
جه�ود دبلوماس�ية موازي�ة إيرانية صينية روس�ية 
مس�تمرة، وحرك�ة ال ته�دأ يف أروق�ة الدبلوماس�ية 
األمريكي�ة، الت�ي باتت مقتنعة بأنها مارس�ت أقىص 
أش�كال العقوبات ضد إيران، وأن الع�ودة إىل االتفاق 
الن�ووي فيه مصلحة ل�كل األط�راف، ناهيك برفض 
إدارة باي�دن ودول أوروبي�ة مش�اِركة يف محادث�ات 
فيينا االستجابَة للتوجه والتحريض اإلرسائيليَّني عى 
استخدام الخيار العسكري ضد إيران حالياً. وبالتايل، 
ل�ن يتبّق�ى أم�ام األط�راف املجتمعة يف فيينا س�وى 
لت  قب�ول رشوط إيران والع�ودة إىل االتفاق الذي تنصَّ
منه اإلدارة األمريكية الس�ابقة يف عهد الرئيس دونالد 
ترامب. ويبقى خيار املواجهة العس�كرية مس�تبَعداً 

مرحلياً ألنه لن يصّب يف مصلحة أّي من األطراف.

بقلم/محمد فرج
أن تنطل�ق مناورات بحرية مش�رتكة ب�ني اإلمارات 
والبحرين و«إرسائيل« والوالي�ات املتحدة، فليس يف 
ذلك أيُّ استعراض جّذاب للقوة، وإنما هو تعبري عن 

قلق وهواجس عميقة، إرسائيلية يف الدرجة األوىل. 
أربعة كوابيس تعيشها »إرسائيل« يف البحر األحمر، 

واليمن هو عنوانها األسايس:
أوالً: »س�وف نرضب أهدافاً حساس�ة«؛ هكذا كان 
رد »أنص�ار الل�ه«، آخ�ر الع�ام املايض، ع�ى تعليق 
»إرسائي�ل« بش�أن مراقبتهم األوض�اع يف اليمن. لم 
ة  تك�ن تلك�م تهدي�دات عاب�رة، فالطائرات املس�ريَّ
تهدي�داً  تش�ّكل  الصاروخي�ة  والق�درات  اليمني�ة 
حقيقي�اً للكيان اإلرسائييل يف جبه�ة البحر األحمر، 
وذلك بحس�ب تنبيه�ات مراكز األبحاث العس�كرية 
اإلرسائيلي�ة نفس�ها. عى امت�داد جغرافي�ا اليمن، 

الت�ي يس�يطر عليه�ا الجي�ش واللجان الش�عبية، 
ال تك�ون فرص�ة تهديد »إي�الت« أكث�ر صعوبة من 
تهديد »أرامكو«؛ تلك املقاربة التي ينطلق منها آري 
هيتس�ني، الباحث يف مركز دراس�ات األمن القومي 
اإلرسائي�يل، وال�ذي، مع تخفيفه م�ن جدية الخطر 
اليمن�ي، إالّ أن�ه ُيِق�ر بأن ق�درة »أنص�ار الله« عى 
توجي�ه صواريخ بعيدة املدى أم�ٌر ممكن، ليخترص 
كل ذل�ك يف عب�ارة واحدة: »ه�و أمر واقع�ي، لكنه 

محدود«.
جان�ب املراهن�ة، يف فك�رة املحدودي�ة، ينطل�ق من 
زاوية أساس�ية: أن الصواريخ البعيدة املدى س�وف 
تمن�ح »إرسائي�ل« هامش�اً م�ن الوق�ت ل�«أنظمة 
الدفاع اإلرسائيلية« لالستجابة. ُكتبت هذه الدراسة 
قبل أس�بوعني من اشتعال معركة »سيف القدس«، 
التي أثبت�ت أن الثَُّغ�رة املوج�ودة يف »أنظمة الدفاع 

اإلرسائيلي�ة« ال عالق�ة لها باالس�تعداد فقط، فأي 
استعداد أكرب من إعالن حرب!

ثاني�اً: يف حرب عام 1967م جرّبت »إرسائيل« معنى 
إغ�الق قناة الس�ويس، ومضي�ق تريان، فم�ا الذي 
يمكن أن يعنيه إغالق نقطة أبعد: باب املندب؟ إغالق 
باب املندب يف وج�ه البواخر اإلرسائيلية ُينتج رضراً 
حقيقياً يف التجارة اإلرسائيلية، من ناحية الصادرات 
والواردات، عى حد س�واء. الهند هي املستورد األول 
للس�الح اإلرسائييل يف العالم، وهي اس�توردت 43 % 
من ص�ادرات »إرسائيل« للس�الح، يف الفرتة املمتدة 
ب�ني عاّم�ي 2016م و2020م، بينما ُتعت�رب فيتنام 
املستورد الثالث للسالح اإلرسائييل، بنسبة 12 % من 
مجمل صادراته. يشّكل تصدير السالح حيزاً حيوياً 
ومهماً لالقتصاد اإلرسائي�يل، ف�«إرسائيل« الثامنة 
عاملي�ًا يف تصدي�ر الس�الح، وتص�ّدر 3 % من مجمل 

صادرات الس�الح عاملياً. وهذه البواخر، التي تشّكل 
إح�دى رواف�ع اقتص�اد االحت�الل، تصب�ح يف حالة 
خط�ر حقيقي ينعكس، بص�ورة عميقة، عى حياة 
املس�توطنني الذين تحتاج سلطات االحتالل إىل كثري 

من املغريات لتثبيتهم يف أماكنهم.
م�ن زاوية أخ�رى، يعتمد االقتص�اد اإلرسائييل عى 
كثري من الس�لع الواردة، والتي تعرب املحيط الهندي 
إىل ب�اب املن�دب. ولربم�ا تعي�ش »إرسائي�ل« اليوم 
معادل�ة مقلوبة عن تلك التي عاش�تها خالل حرب 
ترشي�ن األول/أكتوبر 1973م. حينه�ا ذاقت الويل 
بس�بب إغ�الق مضيق ب�اب املندب يف وج�ه ناقالت 
النفط اإليرانية، عندما كان الشاه يف الحكم. واليوَم، 
تقل�ق كث�رياً من تضامن املضيق نفس�ه م�ع إيران 
الث�ورة. نع�م، م�ا زال االحت�الل يتأرجح ب�ني قلق 

االنتظار وقلق الوصول.

ثالثاً: تش�ّكل أحالم املدن السياحية الشاطئية جزءاً 
م�ن الخط�ط اإلرسائيلي�ة املقبل�ة، بس�بب األرباح 
االقتصادية من جهة، ومحاولة مّد جسور التطبيع 
من جهة أخرى )َسّمى مركز كارنيغي هذا املرشوع 
»دبلوماس�ية نيوم السعودية«(. تقع مدينة نيوم يف 
قلب هذا املرشوع، وتشكل التكنولوجيا اإلرسائيلية 
أح�د أه�م املدخ�الت يف امل�رشوع ال�ذي يحت�اج إىل 
منسوب عاٍل من االس�تقرار، ال يمكن تحصيله من 
دون استقرار البحر األحمر نفسه. إن ضياع فرصة 
االستقرار العسكري يف البحر األحمر مكافٌئ لضياع 
الفرص االقتصادية اإلرسائيلية يف هذه املدن الذكية.
رابعاً: تسعى الصني لتأمني أقىص ظروف االستقرار 
يف املناطق واملضائق، الت�ي تمر فيها مبادرة الحزام 
والطري�ق. يف النظر إىل خريطة املب�ادرة ومضائقها 
وممراتها الربية، يش�كل باب املندب حلقة وسيطة 

ال مف�ّر منها إلنجاح املبادرة، يف حني أن الوصول إىل 
املتوسط يضع ميناء حيفا يف خانة أقلَّ أولوية بكثري 
بالنسبة إىل املبادرة، والسيما مع وجود بدائل عنها.

»إرسائي�ل«، الالهث�ة بح�ذر م�ن العص�ا األمريكية 
خل�ف الرضا الصين�ي، تتمنى االس�تفادة القصوى 
من املرشوع. لكن ب�اب املندب، يف حال فرض خياراً 
صفرياً عى الدبلوماس�ية الصيني�ة، التي ال تفّضل 
ذلك يف كل األحوال، فإن »إرسائيل« قد تجد نفس�ها، 
بس�ببه، يف خسارة جسيمة ملش�اريع تتضّمن سكة 
حديد بني »إيالت« و«أس�دود«، أو األنابيب الضخمة 

لنقل الطاقة والغاز. 
ليس شعراً، وليست أمنيات أو مبالغات من أجل بّث 
األم�ل الزائف، إنها حقيقة انتقام الجغرافيا اليمنية 
من االحت�الل. فأربعة كوابيس يمني�ة كافية للقلق 

اإلرسائييل، يف جبهتي األمن واالقتصاد. 

أربعة كوابيس تعيشها »إسرائيل« بسبب اليمن
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وض�ع ن�ادي الق�وة الجوي�ة، رشطاً ع�ى مدرب�ي الفئات 
العمري�ة يف النادي بتدقيق الش�هادات التدريبية للمدربني، 
وقال املنسق االعالمي للنادي عالء محمد ان »رئيس الهيئة 
االدارية لنادي القوة الجوية الفريق الطيار ش�هاب جاهد، 
اكد أن اإلدارة س�تدقق الس�ر الذاتية والشهادات التدريبية 
والعلمي�ة ل�كل املدربني العاملني يف النادي من قبل القس�م 

القانون�ي لنادينا«.واوض�ح ان »هذا االج�راء جاء إلعطاء 
كل مدرب اس�تحقاقه يف تس�ميته كمدرب للفئات العمرية 
، كون هذه األعمار تحت�اح إىل مدربني مختصني وصاحبي 
ش�هادات من أجل إعدادهم بشكل امثل خدمة لنادي القوة 
الجوي�ة الريايض ال�ذي دائما يرفد الك�رة العراقية بالعبني 

عى مستوى عال«.

الجوية يدقق الشهادات التدريبية لمدربي الفئات 

6

قرر مدرب املنتخب الوطني بكرة القدم ديك ادفوكات، اس�تدعاء الالعبني 
احمد ياسني ويارس قاسم، لصفوف اسود الرافدين مجدداً.وقال مصدر 
مق�رب من ادف�وكات ان »امل�درب ديك ادف�وكات ال تعجبه نوعية 
اغلب الالعب�ني يف املنتخب الوطني، لذلك وضع اس�راتيجية 
لتغي�ر اغلبهم مع م�رور الوقت«.واوض�ح ان “القائمة 
األولية ملنتخبنا الوطني يف بطولة كأس العرب ستشهد 
تواج�د الالعب�ني احمد ياس�ني و يارس قاس�م بعد 
غي�اب لفرة طويلة عن صف�وف الوطني، حيث 
قرر املدرب منحهما فرص�ة جديدة«.يذكر ان 
العراق ل�م يحقق اي انتص�ار يف التصفيات 

حتى االن.

املراقب العراقي/ القسم الريايض
تنطلق الي�وم االثن�ني مباريات الجولة التاس�عة 
من ال�دوري املمتاز بإقامة س�ت مباريات، حيث 
تج�ري اربع مباريات يف الس�اعة الثانية والنصف 
ظهرا وتق�ام املب�اراة الرابعة يف الس�اعة الرابعة 
والنصف فيما تقام املباراة السادس�ة يف الس�اعة 
السادة والنصف.اندية املقدمة واملتمثلة باملتصدر 
الرشطة ووصيفه الجوية والزوراء صاحب املركز 
الثالث ونفط الوس�ط ال�ذي يحل باملرك�ز الرابع 
ستس�عى اىل التمس�ك بمركزها ومحاولة التقدم 
اكث�ر والوصول اىل القم�ة، فيما ستس�عى اندية 

قاع الرتيب اىل تحسني نتائجها ومحاولة الهروب 
م�ن مؤخ�رة ج�دول الري�ب اىل منطق�ة األمان، 
م�ن جانبها اندية الوس�ط تح�اول تحقيق الفوز 
لإلبقاء عى حظوظها يف الوصول اىل مربع الكبار.
وحددت لجنة املس�ابقات يف االتحاد العراقي لكرة 
الق�دم مواعي�د واماكن إقام�ة مباري�ات الجولة 
التاس�عة لدوري الكرة املمتاز.وسيحتضن ملعب 
الصناعة مب�اراة اصحاب االرض ن�ادي الصناعة 
وضيف�ه فريق الرشطة، الصناع�ة صاحب املركز 
الثام�ن والذي يملك يف جعبت�ه اثنتي عرشة نقطة 
سيطمح اليوم لإلطاحة باملتصدر وتحقيق نتيجة 

إيجابية تع�د دافع�اً للفريق يف املباري�ات املقبلة، 
م�ن جانبه س�يطمح الرشطة يف مب�اراة اليوم اىل 
التمس�ك بالصدارة.وع�ى ملع�ب الديوانية يلتقي 
فريق�ا الديوانية وضيفه نفط الوس�ط، الديوانية 
الذي يحتل املركز ما قبل األخر والذي يمتلك اربع 
نقاط فقط من الجوالت السبع التي خاضها حتى 
االن حيث حقق الف�وز يف مباراة واحدة وتعادل يف 
أخرى بينم�ا تلقى خمس هزائم، فيما سيس�عى 
نقط الوس�ط صاح�ب املرك�ز الراب�ع اىل تحقيق 
الف�وز وربم�ا االرتق�اء اىل مرك�ز الوصافة.بينما 
تقام عى ملعب ميسان الدويل مباراة نفط ميسان 

وضيفه الكرخ، نفط ميسان صاحب املركز الثاني 
عرش وال�ذي يمتلك تس�ع نقاط فق�ط يف رصيده 
جعلته من ضمن منطقة الوس�ط سيطمح اليوم 
اىل الف�وز ونيل النقاط الث�الث والتي قد ترتقي به 
اىل املركز الثامن، فيما سيدخل الكرخ مباراة اليوم 
وعين�ه عى تحقي�ق نتيجة إيجابية ومل�ا ال الفوز 
واالبتعاد عن مراكز الهبوط.ويالقي س�امراء عى 
ملع�ب التاج�ي )ملعبه االف�رايض( ضيفه فريق 
ن�ادي املين�اء.ويف الس�اعة الرابع�ة والنصف من 
ع�ر اليوم، س�تقام مب�اراة واحدة ع�ى ملعب 
فرانس�و حريري بني فريقي اربي�ل وضيفه نفط 

الب�رة، بينما تختت�م مباريات الي�وم بمواجهة 
ن�ادي الطلبة لضيفه نادي النفط، الطلبة صاحب 
املركز الس�ابع سيس�عى اليوم اىل تجاوز نكس�ة 
خروجه من بطولة الكأس وتحقيق الفوز والتقدم 
يف جدول الرتيب، يف حني سيطمح النفط صاحب 
املرك�ز التاس�ع اىل رضب عصفورين بحجر واحد 
فالفوز س�يقدمه يف الجدول ليحل محل منافس�ة 
الطلب�ة يف املرك�ز الس�ابع.وتتواصل املنافس�ات 
ي�وم غد الثالث�اء بإقام�ة اربع مواجه�ات ضمن 
منافس�ات الجول�ة ذاته�ا، ثالث منها يف الس�اعة 
الثانية والنص�ف ظهرا، االوىل تجم�ع فريق نادي 

الكهرباء وضيفه زاخ�و عى ملعب التاجي، بينما 
يواج�ه القاس�م عى ملعب�ه الكفل ضيف�ه فريق 
نادي امانة بغداد، وعى ملعب كربالء الدويل يالقي 
الزوراء ضيفه فري�ق نوروز.وتقام مباراة واحدة 
عى ملعب النجف الدويل يف ختام الجولة التاس�عة 
يف الساعة الثامنة مساًء تجمع فريق نادي النجف 
وضيفه فريق نادي الق�وة الجوية.يذكر ان فريق 
الرشط�ة يتصدر ج�دول ترتيب الف�رق يف الدوري 
املمت�از بعد الجولة الثامنة برصيد 22 نقطة، يليه 
الق�وة الجوية برصيد 19 نقطة، ث�م الزوراء ثالثاً 

برصيد 18 نقطة.

اليوم.. الطلبة يواجه النفط في انطالق الجولة التاسعة من الدوري الممتاز

    كاظم الطايئ

البحث عن فوز

انتهت حلول املباريات الخمس ملنتخبنا الوطني يف التصفيات 
املونديالية بممرات بعيدة عن الفوز، بس�بب ما اسفرت عنه 
من نتائج غري سعيدة نستثني منها مواجهة الفريق الكوري 
الجنوبي التي انتهت بتعادل سلبي يف عقر دار الشمشون مع 
اول اطالل�ة للمدرب الهولن�دي ادف�وكات، وباتت طموحات 
قطف احدى البطاقتني نحو مالعب قطر يف العام املقبل امنية 

يف خرب كان اثر فقدان 11 نقطة من 5 مباريات.
9  نق�اط تفصلنا ع�ن صاحب املرك�ز االول املنتخب االيراني 
و7 نق�اط ع�ن الفريق الك�وري بالرتتيب الثان�ي، ونعدها يف 
حسابات املجموعة واالمكانيات املتاحة صعبة جدا، واالقرب 
لكرتنا فرصة املركز الثالث بفارق نقطة عن لبنان وهو خيار 

مرهق.
مطلوب مقابلة الفريق الثالث من املجموعة الثانية االصعب، 
ثم لقاء منتخب يف ق�ارة اخرى، ولكن يف اقل تقدير ان يخرج 
اس�ود الرافدي�ن م�ن رشنق�ة الرتاج�ع يف حص�د النقاط يف 

مباريات سهلة قد ال تتكرر يف نسخ مقبلة .
بع�د الخس�ارة ام�ام املنتخب االيران�ي بثالثية م�ن دون رد، 
كان الش�ارع الريايض يرتقب صحوة ملنتخبن�ا تعيده الجواء 
الفوز، إال ان التعادل حرض يف 3 مرات بعدها يف لقاءات لبنان 
واالم�ارات وس�وريا، ليضاف اىل نقطة يف س�ول الكورية مع 
بداي�ة التصفيات يف مرحلتها االخ�رية، وهي حصيلة لم نجن 
منها سوى اربع نقاط وضعت كرتنا يف املرتبة الرابعة البعيدة 
ع�ن االمال، والغري�ب ان طريق الف�وز كان عىل مرمى حجر 

جعله غياب  الهداف رسابا .
البح�ث ع�ن الف�وز يف املباري�ات املقبلة لن يكون مس�تحيال 
ل�و تضافرت جهود امل�الك الفني يف اعداد التش�كيلة املثالية، 
والخطة املناس�بة التي ال تهمل امري العماري ومحمد قاس�م 
وجيلوان حمد وفرانس بطرس ومهند جعاز وريبني س�والقه 
وع�ي الحمادي وع�ي فائز، فض�ال عن تعزيز خ�ط الهجوم 
بأيمن حس�ني وتفعيل منطق�ة العمليات باس�ماء موهوبة 
عليها ت�دارك حاله�ا يف اقتناص الفرص املتاحة، مثل بش�ار 
رس�ن وابراهيم بايش ومحمد عي عبود وامجد عطوان وعي 
عدنان وشريكو كريم والحارس الجاهز يف القائمة االساسية 

واالحتياط .
الحصيلة الرقمية بني منتخبنا ونظريه الكوري الذي سنلتقيه 
غ�دا الثالثاء، تش�ري اىل 7 لقاءات س�ابقة، حقق الشمش�ون 
فيه�ا الف�وز 3 مرات وتع�ادل يف 3 ايضا وتغل�ب فريقنا مرة 
واحدة يف نصف نهائي االمم االس�يوية يف العام 2007 بركالت 
الرتجيح، فهل سيفلح اسود الرافدين يف اعادة كفتي املعادلة 

لصالحهم؟.

اوضَح مدرب كرة دهوك عادل نارص ان فرة توقف دوري الدرجة االوىل فرصة جيدة لرتيب االوراق 
ومعالج�ة االخطاء التي حصلت خالل االربع مباريات املاضية.وقال عادل نارص ان »الخط البياني 
للمس�توى الفني للفريق بدأ يتصاعد من مباراة اىل اخرى وهذا امر طبيعي الس�يما ان التش�كيلة 
الحالي�ة تض�م وجوها جديدة لذلك نحت�اج اىل وقت من اجل التجانس ب�ني الالعبني وتوزيع املهام 
عليهم بالشكل الصحيح وتطبيق الواجبات يف ارضية امللعب، السيما ان هدف دهوك هو التأهل عن 
املجموعة االوىل وهذا يضع عى عاتق املالك التدريبي مس�ؤولية كبرة الن الوصول للصدارة ممكن 
ولك�ن الحفاظ عى ذل�ك يحتاج للركيز وعدم الوقوع باالخطاء واس�تثمار ف�رص  الفوز«.وتابع 
نارص انه »اجتمع مع الهيأة االدارية الجديدة للنادي بشأن احتياجات الفريق للفرة املقبلة، منوها 
بأن االدارة تفهمت ذلك ووعدت بتوفر جميع املستلزمات التي من شأنها مساعدة الفريق لتقديم 

مستويات متميزة والتاهل اىل الدوري املمتاز للموسم املقبل«.

اك�د امل�درب األس�بق للمنتخب الوطن�ي رايض شنيش�ل، أن 
حظ�وظ املنتخب بالتأهل اىل بطول�ة كأس العالم لكرة القدم 
2022، »ضعيفة«.وقال شنيش�ل، املدرب الجديد لنادي القوة 
الجوي�ة، إن »عدم تأهل املنتخب العراقي لكأس العالم أفضل 
م�ن تأهله بس�بب االداء الضعيف واملتواض�ع الذي يقدمه يف 
التصفيات االسيوية«.وتس�اءل »ماذا نفعل لو صعدنا لكأس 
العالم وواجهنا فرقاً قوية عى مستوى عال يف حني لم نتمكن 
م�ن مجاراة فرق ضعيفة يف التصفيات؟«.واكد عى أن »االمل 
ضعيف اساس�اً وصعودنا صعب جداً ولهذا يجب عى االتحاد 
العراقي لكرة القدم أن يؤس�س ويبني فريقاً مستقبلياً قادراً 
عى تحم�ل املس�ؤولية ومواجهة الف�رق القوي�ة افضل من 
التأه�ل به�ذا املنتخ�ب الضعيف«.وعزا شنيش�ل ضعف أداء 
املنتخ�ب اىل »االحب�اط واليأس الذي نراه ل�دى الالعبني وعدم 
وجود العمل الجماعي، كل هذه االمور ال تعطي مؤرشات عى 

اننا نستطيع من خاللها التأهل اىل كأس العالم«.

ناصر: توقف دوري الدرجة األولى منحنا فرصة 
لترتيب األوراق

شنيشل: حظوظ تأهل المنتخب أصبحت ضعيفة

ياسين وقاسم يعودان للمنتخب
 في كأس العرب

دخل منتخبا الناشئني والشباب بالجودو معسكراً تدريبياً يف العاصمة بغداد تحضراً 
للمش�اركة يف بطول�ة آس�يا املزمع اقامته�ا يف العاصم�ة اللبنانية ب�روت يف الرابع 
م�ن كان�ون األول املقبل.وقال نائب رئي�س االتحاد العراقي بالج�ودو عدي الربيعي 
ان »املعس�كر يضم العبي منتخبي الش�باب والناش�ئني الذين تم اختيارهم من قبل 
الك�وادر التدريبية عى ضوء بطولة منتخبات العراق التي اختتمت يف بغداد«.وبني ان 
»املعس�كر الداخيل سيس�تمر الربعة عرش يوماً وبواقع وحدت�ني تدريبيتني صباحية 
ومس�ائية الختيار الالعبني الذي سيش�اركون يف البطولة التي س�تكون من ٧ اوزان 
لفئة الش�باب و٨ اوزان للناشئني«.واش�ار الربيعي اىل ان »االتح�اد العراقي للجودو 
يطمح اىل تحقيق نتيجة ايجابية من خالل هذه املش�اركة ال س�يما أن آخر مشاركة 
للع�راق يف بطولة اس�يا لفئتي الناش�ئني والش�باب كانت يف البطول�ة التي اقيمت يف 

بروت ٢٠١٢«.

ناشئو وشباب الجودو يستعدان
 لبطولة آسيا 

ش�جبت اللجن�ة األوملبي�ة الوطني�ة العراقي�ة، قرار 
الحكومة املرية منع وفد منتخب العراق للدراجات 
م�ن دخ�ول أراضيه�ا للمش�اركة يف بطول�ة العرب.
وبعث�ت اللجنة األوملبية العراقية رس�الة رس�مية اىل 
إتحاد اللج�ان األوملبية العربية بصدد منع وفد العراق 
من دخول مر للمشاركة يف منافسات بطولة العرب 
بالدراجات، وإجتماع�ات االتحاد العربي للعبة.وابدت 
اللجنة األوملبية العراقية، إستغرابها وأسفها حيال عدم 
من�ح وفد االتحاد العراقي للدراجات تأش�رات الدخول 
مل�ر للمش�اركة يف بطول�ة الع�رب باللعب�ة وإجتماع 
االتحاد العربي الذي س�يقام عى هامش البطولة.وقالت 
اللجنة يف بي�ان تابعته /املراقب العراق�ي/ إن »العديد من 
املجامي�ع الس�ياحية العراقية الكبرة تدخ�ل أرايض مر، 
وبواق�ع يومني يف األس�بوع، بعد االنفتاح الكب�ر بني البلدين 
الش�قيقني إثر زي�ارة الرئيس امل�ري للعراق، ومش�اركته ب� 
)مؤتم�ر بغداد للتعاون والرشاكة( الذي ك�رّس للتقارب والتفاهم 
العربيني«.وأب�دت اللجنة »أس�فها الع�ايل لتعطيل الش�باب الريايض 
العراق�ي عن مش�اركة أش�قائه، يف وقت تم منح تأش�رات الدخول 
ل�س�بعة ع�رش وفداً عربياً ومن�ع ذلك عن وفد الع�راق فقط، والذي 
أنفق�ت اللجن�ة األوملبي�ة واالتح�اد املعن�ي مبال�غ كب�رة العداده، 

ل�ه  خا د إ بمعسكرات تدريبية عالية التحضر، طويلة و
األمد من أجل هذه املشاركة العربية«.

األولمبية 
تشجب قرار 
منع وفد الدراجات 
من دخول مصر



الرياضة7
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

ريال مدريد يسعى لالستغناء عن ثمانية العبين في الميركاتو الشتوي

يس�تعد ريال مدريد لفتح باب الرحيل أمام عدد 
من العبيه، خالل املريكاتو الشتوي املقبل، وذلك 

بحسب تقرير صحفي إسباني،.
وخ�رج أكثر م�ن العب يف صف�وف املرينجي من 
حس�ابات املدي�ر الفن�ي كارلو أنش�يلوتي، مما 

يصعب من فرص بقائهم.
ديبورتيف�و«  »مون�دو  صحيف�ة  وبحس�ب 
اإلس�بانية، فإن ريال مدريد ال يمانع يف رحيل 8 

من العبي الفريق غري األساسيني.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن جاريث بي�ل وإيدين 

هازارد هما أبرز املرشحني للرحيل.
وينته�ي عقد بي�ل يف ختام املوس�م الجاري، وال 
توجد نية لإلبقاء عليه، خاصة مع راتبه الضخم، 
أما بالنسبة لهازارد، فسيكون استمراره مرهونا 

باستعادة مستواه قبل كانون الثاني املقبل. 
وأضافت الصحيفة أن اإلسباني إيسكو أالركون 

بني املرش�حني للرحي�ل، إذ ينتهي عق�ده بختام 
املوس�م الج�اري، وس�ط اهتم�ام بخدماته من 

جانب يوفنتوس.
كما ذكرت اس�م املدافع ناتشو فرينانديز ضمن 
القائمة نفس�ها، ال س�يما أنه يبحث عن فرصة 

جديدة للمشاركة بشكل أسايس.
وينطبق األمر نفس�ه عىل الرباعي لوكا يوفيتش 
وماريان�و دي�از وداني س�يبايوس وخيس�وس 

فاييخ�و، الذي�ن خرج�وا تمام�ا من حس�ابات 
أنش�يلوتي، وأصبحت فرص مش�اركتهم صعبة 

للغاية.
اىل ذل�ك أكد تقرير صحفي إس�باني، رغبة العب 
ريال مدريد، يف الرحيل عن سانتياجو برنابيو يف 

كانون الثاني املقبل.
ديبورتيف�و«  »مون�دو  صحيف�ة  وبحس�ب 
اإلس�بانية، ف�إن ف�رص املهاجم الرصب�ي لوكا 

يوفيت�ش، يف الدخول ضمن التش�كيل األس�ايس 
لري�ال مدريد، تعد معدومة م�ع تواجد الفرنيس 

كريم بنزيما.
وخ�رج يوفيت�ش تماًم�ا م�ن حس�ابات املدرب 
اإليط�ايل كارل�و أنش�يلوتي، وب�دأ يف البحث عن 

وجهة جديدة من أجل املشاركة أساسًيا.
وأضافت الصحيفة، أن يوفيتش يحظى باهتمام 
كبري من آينرتاخت فرانكفورت )ناديه السابق(، 

باإلضافة إىل ميالن وفيورنتينا اإليطاليني.
ول�م ُيقن�ع يوفيتش تماًما يف ري�ال مدريد، رغم 
انضمام�ه للمرينجي قبل موس�مني، مقابل 60 
مليون ي�ورو، وحتى مع إعارته املوس�م املايض 

لفرانكفورت، لم ينجح يف استعادة مستواه.
وش�ارك يوفيت�ش يف 7 مباريات فق�ط مع ريال 

ه�ذا  95 مدري�د  بمجم�وع  املوس�م، 
دقيقة.

االثنين 15تشرين الثاين 2021
العدد 2715 السنة الثانية عشرة

يواجه تشايف هرينانديز، املدير الفني الجديد لربشلونة، 
أزمة كبرية قبل مباراته األوىل مع الفريق أمام إسبانيول 

ضمن مواجهات الجولة ال�14 من الدوري اإلسباني.
ووفًق�ا لصحيف�ة »س�بورت« اإلس�بانية، فإن تش�ايف 
سيجرب عىل خوض لقاء إسبانيول ولديه 3 العبني فقط 
يف خ�ط الهج�وم، وهم ممفيس ديباي ول�وك دي يونج 

ويوسف دمري.
ويعاني برش�لونة اآلن من إصابة كل من عثمان ديمبيل 

وأنسو فاتي وسريجيو أجويرو ومارتن برايثوايت.

وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن تش�ايف غ�ري مقتن�ع بل�وك 
دي يون�ج كمهاجم رصي�ح، لذا يفضل اس�تبعاده من 

التشكيلة األساسية يف املباراة املقبلة.
وأوضح�ت »س�بورت« أن تش�ايف س�يخوض املب�اراة 
بخط�ة )4-3-3(، وينوي وضع ديباي كمهاجم وحيد، 

وبجانبه جناحان من أصحاب الرسعات.
وذكرت أن دمري س�يكون أساس�ًيا يف تش�كيلة تش�ايف، 
بينم�ا يفاض�ل املدرب اإلس�باني بني جايف وس�ريجينو 

دست لحجز مركز الجناح اآلخر يف خط الهجوم.

يواج�ه يوفنت�وس، خط�ر فقدان الع�ب جديد يف 
مبارات�ه أم�ام التس�يو، الس�بت املقب�ل، يف إطار 

الجولة 13 من عمر الدوري اإليطايل.
وذك�ر موقع »توتو مريكات�و«، أن األوروجواياني 
رودريج�و بنتانك�ور الع�ب وس�ط يوفنت�وس، 
تعرض لإلصابة خالل مب�اراة منتخب بالده أمام 
األرجنتني، الت�ي أقيمت  يف إط�ار تصفيات كأس 

العالم.
وأض�اف »التقارير تق�ول إن بنتانكور يعاني من 

كدمة بسيطة يف الركبة اليرسى«.
وتاب�ع املوقع أن ظروف بنتانكور البدنية، ال تبدو 
مقلقة للس�يدة العجوز، مش�رًيا إىل أن مش�اركة 

الالعب أمام بوليفيا، الثالثاء محل شك.
وش�دد عىل أن ش�بح الغياب أمام التسيو، يطارد 
الع�ب يوفنت�وس، إذا ل�م يتغل�ب ع�ىل إصابته يف 

غضون األيام القليلة املقبلة. 
يشار إىل أن يوفنتوس تلقى رضبة أخرى بإصابة 
نجم�ه باول�و ديب�اال، يف لق�اء األرجنت�ني ض�د 
أوروجواي، وخرج بني الشوطني متأثرًا بإصابته.

غاريث بيل ينفي تعرضه النتكاسة جديدة

تشافي يواجه معضلة هجومية أمام إسبانيول

بنتانكور مهدد بالغياب أمام التسيو

ش�ارك النج�م ليوني�ل مييس 
بشكل طبيعي يف مران منتخب 

ملواجهة  اس�تعدادا  األرجنت�ني، 
يف  األربع�اء،  غ�د  بع�د  الربازي�ل 

الجول�ة ال�14 من تصفي�ات أمريكا 
الجنوبية املؤهلة ملونديال 2022 يف قطر.

وكان مي�يس ق�د ب�دأ مب�اراة املنتخ�ب أمام 
أوروج�واي يف الجول�ة ال��13 ع�ىل مقاع�د 

الب�دالء، ولم ينزل أرض امللع�ب إال يف الدقيقة 
72، فيم�ا كان ع�ىل م�ا يبدو إج�راء احرتازي 
لسالمته، بعد أن تسببت اإلصابة يف غيابه عن 
آخ�ر مباراتني لفريقه باريس س�ان جريمان 

قبل انضمامه ملعسكر األرجنتني.
وتعني مشاركة ليونيل مييس صاحب ال�34 

عاًما بش�كل طبيع�ي يف امل�ران احتمالية 
عودته للتش�كيل األس�ايس يف مواجهة 

الربازيل.
وتلقى املدي�ر الفني للمنتخب ليونيل 
س�كالوني نبأ آخر جي�دا وهو تعايف 

اإلصاب�ة  م�ن  باريدي�س  ليون�اردو 
العضلي�ة الت�ي عان�ى منه�ا ما يش�ري 

الحتمالية مشاركته أمام الربازيل.
تأهله�ا  ضمن�ت  ق�د  الربازي�ل  وكان�ت 

ملوندي�ال 2022 بع�د فوزه�ا بهدف نظيف 
ع�ىل كولومبيا لتع�زز صدارته�ا للتصفيات 

ب�34 نقطة متقدمة ب��6 نقاط عىل األرجنتني 
صاحبة الوصافة.

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، حقيق�ة تعرض أح�د الالعبني 
البارزين يف صفوف ريال مدريد إلصابة جديدة هذا املوس�م، فور 

عودته من غيابه الطويل.
وش�ارك غاريث بيل، نجم ريال ريال مدريد، ملدة 45 دقيقة فقط 
م�ع ويل�ز أمام بيالروس�يا، يف تصفيات أوروب�ا املؤهلة إىل كأس 

العالم 2022.
وزعم�ت تقارير صحفية عقب املب�اراة مبارشة أنه تم تغيري بيل 
بس�بب تعرضه إلصابة جديدة يف ربلة الساق، ستبعده لفرتة عن 

املباريات.
ووفًق�ا لصحيف�ة »م�اركا« اإلس�بانية، ف�إن ه�ذه األنب�اء غري 
صحيحة، وبيل يف حالة جيدة وسيش�ارك يف مب�اراة ويلز املقبلة 
أمام بلجي�كا، غدا الثالثاء، ضمن منافس�ات الجولة األخرية من 

التصفيات.
كم�ا قال بيل، عقب املباراة: »ش�عرت أنني يف حالة جيدة، أحتاج 

إىل تحسني إيقاع املباريات، وهذا األمر ليس سهالً«.
وأضاف: »ش�عرنا أن اللعب ملدة 45 دقيقة كان كافًيا وأننا تحت 

الس�يطرة، كان األمر كما خططن�ا تماًما، كنت 
س�ألعب 45 دقيقة وإذا كنا متفوقني بفارق 

هدف�ني، ال داعي للمخاطرة باملش�اركة 
15 دقيقة أخرى«.

واختت�م نجم ريال مدري�د« »لقد 
غب�ت عن املش�اركة يف املباريات 

ملدة ش�هرين، كانت الخطة ه�ي الخروج بعد 45 دقيقة 
الثالث�اء،  ي�وم  للع�ب  واالس�تعداد 

ليس�ت ل�دي أي إصاب�ة 
كنت  م�ا  بق�در 

أرغ�ب يف 

ل  لحص�و ا
ع�ىل تصفيق ح�ار، كان 
األم�ر غريًب�ا لك�ن أنا س�عيد 
بالع�ودة، لق�د كان�ت رحل�ة 
العودة من اإلصابة صعبة، إال 

أن األمر كان يستحق ذلك«.

ميسي يقترب من 
المشاركة أساسيًا 

في مواجهة 
البرازيل

يواصل مس�ؤولو برش�لونة، الس�عي من أجل التعاق�د مع رحيم 
سرتلينج، نجم مانشسرت سيتي، خالل املريكاتو الشتوي املقبل.

ووفًق�ا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و«، فإن بع�ض املصادر يف 
برش�لونة، أك�دت أن س�رتلينج خي�ار حقيقي للفري�ق يف كانون 

الثاني املقبل.
وأشارت إىل أن تشايف هرينانديز، مدرب برشلونة، أشاد بسرتلينج، 
كم�ا أن الرئيس خوان البورتا أج�رى اتصاالت مع بيب جوارديوال 

مدرب املان سيتي، بشأن الصفقة.
وأوضحت أن برشلونة تواصل بالفعل مع مانشسرت سيتي بشأن 
س�رتلينج، حيث إن النادي اإلنجليزي أبلغه بأن سعر الالعب يبلغ 

50 مليون يورو.
وذك�رت »موندو ديبورتيفو« أن برش�لونة ال يس�تطيع دفع هذا 
الرقم اآلن، لذا س�يقرتح عىل مانشسرت سيتي، ضم سرتلينج عىل 

سبيل اإلعارة، مع إلزامية الرشاء.
وقالت الصحيفة اإلسبانية إن مانشسرت سيتي ال يغلق الباب أمام 
رحيل رحيم سرتلينج، لكنه لن يقدم تسهيالت للعمالق الكتالوني.

تحدث اإليطايل جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان 
جريمان، عن املنافسة مع زميله الكورستاريكي كيلور نافاس، يف 

حراسة مرمى الفريق الفرنيس.
ويع�د دوناروما أفضل ح�ارس يف كأس األم�م األوروبية األخرية، 

التي توج بلقبها مع منتخب بالده عىل حساب إنجلرتا.
وق�ال دوناروم�ا يف ترصيح�ات أبرزها موق�ع فوتب�ول إيطاليا،: 
»املنافس�ة مع نافاس ال تؤث�ر عىل أدائي، لكنه�ا تزعجني، األمر 
لي�س س�هال، ألنن�ي كنت معت�ادا عىل اللعب أساس�يا من�ذ وقٍت 

طويل«.
وأض�اف: »أحيانا يك�ون من املؤلم أن أجلس ع�ىل مقاعد البدالء، 

لكنني متأكد من أن الوضع سيتحسن«.
ولم يش�ارك دوناروما أساسيا مع سان جريمان منذ بداية املوسم 
الج�اري، س�وى يف 7 مباري�ات من أص�ل 17 خاضه�ا الفريق يف 

الدوري ودوري األبطال.
وانض�م دوناروما إىل س�ان جريمان يف الصيف امل�ايض، قادًما من 

ميالن، مجانا، بعد نهاية عقده مع الروسونريي.

مانشستر سيتي يحدد
 سعر سترلينج

دوناروما: المنافسة 
مع نافاس تزعجني
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8
ابن أبي الحديد املعتزيل الثقافـي

قد قلت  للربق الذي شـقَّ الدجـى
فــــكأن  زنجيـا هنـاك  يجـــدَُّع

يا  برق  إن جئَت الغـريَّ فقل لـه
أتراك  تعلم من  بأرضـك  مـودُع

فيك  ابُن عمران  الكليـِم  وبعــدُه
يـِه  وأحـمد  يتبــــُع عيـىس  ُيقـــفِّ

بل  فيَك  جبـريٌل  وميكاٌل وإسـرا
ـــقـدَّس  أجـمع ـُ فيـُل  واملـأُل   امل

بل  فيَك  نـوُر  الله جــــلَّ جـالُلـه
لذوي  البصائر  ُيستشـفُّ  ويلمـُع

فيَك  اإلمام  املرتىض  فيك  الويص
املجـتبى  فيـــــــَك   البطـني  األنـزُع

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

األمام عيل »عليه السالم«
فقد البرص أهـون من فقد البصـرة. وليكن تأديبه 
بسـرته قبـل تأديبه بلسـانه. أحسـن الـكالم ما ال 
تمجـه اآلذان وال يتعب فهمه األفهـام. الناس أعداء 
مـا َجهلـوا. إحـذر كل قـول وفعـل يؤدي إىل فسـاد 
اآلخـرة والدين. ُكـْن ِف الِْفْتَنِة َكاْبِن اللَُّبـوِن، الَ َظْهٌر 
ٌع َفُيْحلَـَب. ثـالث يوجبـن املحبة :  َفُرَْكـَب، َوالَ َضْ
الدين، التواضع، السخاء. أَْزَرى ِبَنْفِسِه َمِن اْسَتْشَعَر 
ُه، َوَهاَنْت َعلَْيِه  لِّ َمْن َكَشـفَ ُضَّ َمَع، َوَرِضَ ِبالذُّ الطَّ
َر َعلَْيَها لَِسـاَنُه، ُسوء الجوار واإلساءة  َنْفُسـُه َمْن أَمَّ

اىل األبرار من أعظم اللؤم.

معنى الرثاء التجديدي في قصيدة »الحفيد عبد اهلل« للشاعر حازم رشك التميمي
أبياتها صورة صادقة للعواطف المكبوتة 

املراقب العراقي/ املحرر الثقاف ...
وقال عارف ف قراءة نقدية خص بها )املراقب 
العراقـي(/ أجاد الشـاعر املبدع حازم رشـك 
التميمـي ف رثاء حفيده ) عبد الله( الذي رحل 
رسيعـا , فنـراه يقـول :  صربك الله يـا ابنتي 
رؤى  يـا ضلعـه األبهـى وخارصتـْه ،ويحتلُّ 
ـاعر حازم رشك ,  الرثاُء مكانًة كبرًة لدى الشَّ
وهذا يتَّضُح من خالل كثرة ورود هذا الغرض 
ف أشـعارِه , ولعلَّ سـبب ذلك يعـوُد إىل فطرة 
الشاعر النَّقيَِّة وأحاسيسـِه الفيَّاضِة وصفاء 
رسيرتـه , التي جعلـت منه شـاعراً ال يمتلك 
ل مشاعر الَكَمد وفراق األحبة  القدرة عىل تحمُّ
, ومـن َثمَّ فمن شـأِن حوادث املـوت ولواعج 
الفراِق أن ُتثر فيه املشاعر , وَتسَتثر عواطَفِه 
لتدفـع بِه نحـو الُبـكاء واألنـني , ويمكُن أن 

َع الرثاء لديِه بني ثالثة معاٍن , أولها  نلحظ توزُّ
: معنـى الرثاء الذي يختصُّ بالشـاعر نفسـه 
,والثانـي: يتمثَُّل بنـدب النَّفس وما يتصُل بها 
ـا املعنى الثالـث فهو تأبنُي  مـن األصدقاء , أمَّ
الحفيـد عبد الله , فنراه يقول :-  تعبَر رؤياه 

وسنبلتْه  يا لثغَة النارنج ف دمه  
   ويمكـُن أن َنُعـدَّ هـذا النوَع مـن الرِّثاء لدى 
الشاعر حازم رشـك  مقترصاً عىل ابنته رؤى 
وحفيـده عبد الله بحكم فداحـة ُمصابَها ، إذ 
ُة رحيله حافزاً قويَّاً أثارت ف نفوس  كانت قصَّ
ـعراء أحاسيَسـهم املُرَهفة, ومشـاعرهم  الشُّ
الرقيقة وخيالَهـم املجنح , فجاء رثاء الحفيد 
لدى الشـعراء بشكٍل خاص قويَّ األداء صادَق 
العاطفة, وكان ف سموِّ مقامه ورفعة منزلِتِه 
النَّمـوذُج الرَّائـع الذي يحتذونـه , ليجيء هذا 

دق  النَّـوُع من الرثاء صـورًة صادقـًة ُكلَّ الصِّ
للعواطـف املكبوتـة ؛ إذ ال يأتـي الرثاء إالَّ عن 
شـعوٍر صـادٍق وإيمـاٍن عميـٍق , فـكان هذا 
الرِّثاء أروع َمَثل لالنفعال النَّفيس الذي يفيُض 
بروحانيـٍة عاليـٍة ُتمثُِّل الفجيعـة النادبة , ف 
حوارية جميلة اسـتطاع الشـاعر حازم رشك 
أن يصور لنا ف قصيدته الرائعة , فنراه يقول :   
أشـعاَره األحىل وقافيَتْه    حاَء اسمه الحاني 

وال عجٌب   ف أن تكوني يا) رؤى ( صفتْه 
اعر حازم رشك  إىل  وأضاف :أحياناً يرتفُع  الشَّ
مستوى الحدث املؤلم , فيأتي رثاؤُه عاطفيَّاً ، 
ُل مشـاعره الجياشة ف إظهار  اعر يسجِّ فالشَّ
ا آَل إليه حاُل فقده املفجع واملؤلم ,  ِعُه ممَّ توجُّ
وقد كثرت الحوادِث وهواجُس الهمِّ واألنني من 
بعده ، وهي عالمُة رحيله عن محبيه  , فالقدُر 

ه أو  ـم أرَزاَءُه بيننا وليس بوسـِعَنا ردُّ قد قسَّ
ِه وأملِه ,وقد  ل مشاقِّ االعرتاض عليه سوى تحمُّ
ِع عىل املرثي  يعدُل الشاعُر عن التَّأبنِي إىل التَّفجُّ
, فيلجـأ إىل تعظيِم الخطب, ويتبنَّى اإلشـادَة 
بمـا أُِثر عن املرثي من صفـاٍت وميِّزات ؛ تبعاً 
ملنزلتـِه وُقربِه من الشـاعر حازم رشـك الجد 
الـذي فقد حفيده برسعة الربق ,إذ نسـتقرئ 
مشاعَر الحزِن والهمِّ التي أثارها رحيُل الطفل 
الوديع , ليسـتفهم الشاعر عن جدوى صمِتِه 
أمام هذا املوقف األليم , إذ كان ُمِحبُّوا الشاعر 
يستمتعون بُمجالَسِته , ويشنِّفون أسماَعهم 
بأشـعاِرِه وما فيها من تشبيهاٍت وبياٍن رائٍع 
, وبفقـِدِه أصبحوا غرباء , فقد كان اليُد التي 
ُتَمدُّ لهم , وُتسِعفهم , فضالً عن ذلك فقد كان 
املُتحدِّث بلسانهم إذ خرِبَ نواياهم وتطلعاتهم 

كلَّها, ويمكُن أن ُتَعدُّ العاطفُة التي اتَّشَح بها 
اُد ب )عاطفة  يها النُّقَّ النَّصُّ ف ضمن ما ُيسـمَّ
ميـِل  الوفـاء(  إذ تعنـي عندهـم عرفـاَن الجَّ
ِة التـي كانـت تربـُط الشـاعَر  وحفـظ املـودَّ
ُر  باملرثـيِّ , فالعاطفـُة الحقيقيـُة التـي ُتفجِّ
ينبـوَع الرِّثاِء الحـق , إنَّما هي عاطفة الحزن 
اعر  , واألىس , والحرقة التي تسـتويل عىل الشَّ
واد  , فتذوُب لها نفُسـُه شـعراً , فيتَّشح بالسَّ
, وتبلِّلُه دمـوُع األىس والحرمان , فنراه يقول 
: ملـاذا ترحلـوَن وترتكونـا ؟!!  إذا وطٌن هناك 

فأخربونا 
إذا نهـراِن من عسـٍل وخمٍر    ألـذُّ من الفراِت 

فأنبئونا 
 إذا برحيـة نبتـت بملـح      جنوبـيٍّ هنـاك 

فبرشونا 

وأشـار اىل ان الشـاعر أجاد الرتكيـز إىل النَّص 
مـن زاويـٍة اجتماعيـٍة , ومـدى َتَعاُلقـِه مع 
كيـُز عىل إظهـاِر وظيفة  الواقـع , يكـوُن الرتَّ
النَّص االجتماعيَّة ,والوقـوف عليها عىل َوفق 
مفهوم الحياة, واملمـات , فضالً عن ذلك فإنَّ 
هاجـَس الخـوِف مـن نقـد الواقع وشـعوره 
بعدم الرِّضا عنُه ُيحتُِّم عليِه سـحب الواقع إىل 
قصيدته أو العكس , لتكوَن القصيدُة انعكاساً 
َحـًا للواقَع املعاش , ومن َثـمَّ فهي مرآٌة  موضِّ
عاكسـٌة ملزايا ذلَك املجتمع وسـلبياتِه , وهذا 
َق تالُحماً بني ذات الشـاعر, والنَّص  األمـُر َحقَّ
من جهـٍة واملوازنة بني واقعـِه والقيم النَّبيلة 
مـن جهٍة أخـرى , َفرصدت القصيـدة الواقَع 
, وعرَّتُه بسـبب الباطـل والظلم بـُكلِّ أنواعِه 
واتجاهاتـِه , وَغـَدت مرآًة وصوتاً للمسـكوت 
عنُه ف ذلك الواقع مـن خالل موضوعة الرثاء 
وجه الشـاعر حازم رشـك النقد الالذع , فنراه 
يقول :-  إذا كانت شـبابيٌك عـذارى... تغّني ) 

موطني ( فلتسِمعونا 
إذا أرُض الجنـاِن بغـِر طـنٍي... عراقـيٍّ ملـاذا 

ترحلونا؟! 
وختـم :إنَّ الشـاعر املبـدع حـازم رشـك  ف 
ـم بأُفَق التَّجديِد الشعري  موضوع  الرِّثاء اتسَّ
, وفضاءاته الواسـعة , بل التـزم معنى الرِّثاِء 
ـا صفـاُت الرثاء تميـزت عنده  التجديـدي, أمَّ
بذكـر فضائـل حفيـده وابنتـه رؤى  ومنحه 
أبعاداً دالليًة َتزيُد من اإلشـادة به , وبمصادر 
ثقافِتـه بني النَّاِس , فضالً عـن ذلك فقد أكثَر 
ـل والحكمـة التي  من معانـي الُبـكاء والتَّأمُّ

ُتصاِحُب داللَة الرِّثاِء.

يرى الناقد والقاص أ.د مصطفى لطيف عارف أن الرثاء 
اعر حازم رشك التميمي , وهذا  يحتل مكانة كبيرة لدى الشَّ
ضُح من خالل كثرة ورود هذا الغرض في أشعارِه , ولعلَّ  يتَّ

ِة وأحاسيسِه الفيَّاضِة  سبب ذلك يعوُد إلى فطرة الشاعر النَّقيَّ
وصفاء سريرته , التي جعلت منه شاعراً ال يمتلك القدرة 

ل مشاعر الَكَمد وفراق األحبة.           على تحمُّ

مسرحية »طرطوف« أغرب 
حكايات الصراع بين الفن والرقابة

املراقب العراقي/ متابعة...
لعـل حكايـة مرسحيـة »طرطـوف« للكاتب الفرنـيس مولير 
كانت واحدة من أغرب حكايات الرصاع بني الفن والرقابة حني 
تجابهت معها، وخرجت خارسًة بعد سـاعات من عرضها أمام 
امللك وعلية القوم دون أن يشـفع لها إعجاب ملكي جعل لويس 
الرابع عرش يقهقه كما لم يفعل من قبل، وال فعل من بعد. غر 
أن ذلك »امللك – الشـمس« نفسه، والذي ازدهر املرسح الفرنيس 
ف زمنـه ازدهـاراً اسـتتثنائياً وقـد ملع فيـه الثالثـي املدهش، 
كورناي وراسـني ف املرسح الرتاجيـدي/ التاريخي، ومولير ف 
املرسح االجتماعـي الهزيل، بني آخرين، كان هو من اتخذ قراره 
بمنـع املرسحية بعد ذلك العرض األول مجرباً كاتبه املفضل عىل 
إعادة كتابتها مرتني أخريني، ولكن سـيقول لخلصائه إنه إنما 
فعـل ذلك بغية »إنقاذ« مولير من براثن عديد من قوى الضغط 
التي انتفضت ضد املرسحية، وكادت توصل مؤلفها إىل السـجن 
عـىل الضد مـن اإلرادة امللكية التي كانت تريـد أن تكلله بالغار. 
وهنا بالتحديد تكمن غرابـة الحكاية من ناحية، ولكن حقيقة 
منطق السـلطة من ناحية ثانية.صفالواقـع أن من تصل هذه 
الحكايـة إىل أسـماعه اليـوم قد ينظر بدهشـة إىل ملك فرنسـا 
وهـو يذعـن لضغوط اجتماعيـة ويضطـر إىل التضحية بواحد 
مـن كبار كتـاب البالد فيما الناس ينظـرون إليه عىل أنه حاكم 
مطلق ال تعلو إرادته إرادة، فتكشف عنه هذه الحكاية مساوماً 
ضابطاً لإليقاع متناسـياً مرّساته الفنية الشخصية كيال يخرس 
قطاعات عريضة من الجمهور يمكن لجمعيات الضغط تأليبه.

املراقب العراقي/ متابعة...
أصبـح املهرجان املغربي الدويل لفيلـم املرأة ، بتعاقب 
دوراتـه أحـد أبـرز التظاهـرات السـينمائية العربية 
واألفريقية التي تتبنـى قضايا املرأة وتناقش وضعها 
وانشغاالتها عرب عرض أفالم وتقديم ندوات وأنشطة 

موازية تكون املرأة ثيمتها الكربى.
وهذه السـنة حصد الفيلم النمسـاوي »األرض تحت 
قدمـي« ملخرجتـه مـاري كروتـزر الجائـزة الكربى 
للمهرجان الذي يقام ف مدينة سال ف دورته الجديدة. 
وحظـي الفيلـم النمسـاوي أيضـاً بجائـزة أحسـن 
سـيناريو. وعـادت جائـزة التحكيـم إىل فيلـم »اإلله 
موجود«، ملخرجته تيونا سـرتوغار ميتيفسـكا، وهو 
الفيلم نفسـه الذي فازت فيه املمثلة زوريكا نوشيفا 
بجائزة أحسـن دور نسائي. فيما عادت جائزة أفضل 
دور رجايل إىل ثالثة أطفال شـاركوا ف الفيلم الصيني 
»الوداع األول« ملخرجته لينا وانغ وهم: عيىس ياسـان 

وأليناز راحماتي وموىس ياسان.
باملـوازاة مـع جوائز األفـالم الطويلة منحـت جائزة 
الفيلم الوثائقي للرشيط األملاني »ف البحث« ملخرجته 
الكينية بريل ماجوكو، وفاز الفيلمان املغربيان »بنت 
الريـح« للطيفة أحـرار، و«الـ400 صفحـة« لغزالن 
أسـف مناصفة بجائـزة الجمهـور الشـبابي للفيلم 
املغربي القصـر، وفاز الفيلم املغربـي »كيليكيس… 

دوار البـوم« لعـز العـرب العلـوي بجائـزة الجمهور 
الشبابي الخاصة بالفيلم الطويل.

والالفـت هـذه السـنة هو الجائـزة التـي خصصتها 
املتحـدة للرتبيـة والعلـم والثقافـة  منظمـة األمـم 
)اليونسـكو( للعمل السـينمائي الذي يدافع عن قيم 
املسـاواة وعدم التمييز بني املسـاواة بني الجنسـني، 
وفـاز بهـذه الجائـزة مناصفـًة كل من فيلـم »اإلله 
الرصبـي  الفرنـيس  اليونانـي  والفيلـم  موجـود« 

»وظيفتها« ملخرجه نيكوس البوت.
وقـد تنافس هذه السـنة عىل جوائز األفـالم الطويلة 
اثنا عرش عمالً سـينمائياً: »الوداع األول« من الصني، 
و«بجعة الكريسـتال« إنتاج مشـرتك بني بيال روسيا 
وأملانيا والواليات املتحدة وروسيا، و«وظيفتها« إنتاج 
مشـرتك بني اليونان ورصبيا وفرنسـا، و«جيسـيكا 
لألبد« من فرنسـا، و«مسـتعمرة« من كنـدا، و«زواج 
فريـدا« مـن إيطاليـا، و«األرض تحـت قدمـي« من 
النمسـا، و«خذنـي إىل مـكان جميل« إنتاج مشـرتك 
بـني هولندا والبوسـنة والهرسـك، و«اإللـه موجود، 
اسمه برتونيا«، وإنتاج مشرتك بني مقدونيا وبلجيكا 
وسلوفينيا وفرنسا وكرواتيا، و«الرماد األسود« إنتاج 
مشـرتك بني كوستاريكا واألرجنتني وتشييل وفرنسا، 
و«دقـات القدر« من املغـرب، و«رحلة مارتـا« إنتاج 

مشرتك بني فرنسا وإسبانيا.

»األرض تحت قدمي« فيلم يخطف جائزة المهرجان المغربي لسينما المرأة

الفنون اإلسالمية ..ربط الماضي بالحاضر وتعزيز اإليمان باهلل 
املراقب العراقي/ متابعة...

ظهـرت الفنـون اإلسـالمية مـع بداية 
القرن السـابع امليـالدي، لتزدهر الحقا 
متأثرة بالفنون األخرى؛ نتيجة انتشـار 
رقعـة الحكم اإلسـالمي ف العالم.وقدم 
الفنانـون ف العالم اإلسـالمي مجموعة 
أعمـال ثقافيـة فريدة بأسـلوب خاص 
اللـه،  توحيـد  بهـدف  مميـز؛  ونمـط 
وتقديس الدين، وإبـراز رونق الحضارة 

اإلسالمية، من خالل الفن.
وتركـز الفنون اإلسـالمية بشـكل كبر 
عىل الزخرفة واأللوان الرباقة مثل األزرق 
والذهبي، ولها أشكال وتصميمات عدة.

ومن أشكال الفن اإلسالمي
1- أرابيسـك :هـو فن زخرف ُيسـتخدم 
ف تزيـني السـراميك، ويتـم تصميمـه 
بأشـكال متداخلـة ومعقـدة قـد تكون 
هندسـية أو زهورا أو أوراق أشـجار أو 

غرها.
وتحمل الزخارف اإلسـالمية الهندسـية 
الفضـاء  إىل  تشـر  عميقـة  رمزيـة 

الالمتناهـي، حيـث يمكـن رؤيتها عىل 
نطاق واسع ف املساجد.

2- فـن الخط:لعب الخط دورا رئيسـيا 
ف الفن اإلسـالمي، فباإلضافـة لتزيينه 
األسـطح املتنوعة مـن األواني والزجاج 
والعمالت املعدنية والهندسـة املعمارية، 
فهـو ينقل رسـائل هامـة عـن تعاليم 
اإلسالم.واستخدم الفن اإلسالمي نوعني 
من الخطوط، وهما:الخـط الكوفيوهو 
خط زخرف وأحد أقدم الخطوط العربية، 
واسـُتخدم لنسـخ القـرآن الكريـم، وف 
الزخرفة عـىل األسـطح املتنوعة.وخط 
النسـخ ظهـر خـط النسـخ ف القـرن 
الحادي عرش، وشـاع اسـتخدامه بديال 

عن الخط الكوف؛ لسهولة قراءته.
3- العمارة: يمكن رؤية النمط املعماري 
اإلسالمي ف أهم معالم اإلسالم؛ املسجد، 
حيث يتميز بسمات عدة تتضمن القباب 
وزخارف الجـدران املختلفة واملنحوتات 
بأشـكال وأحجام متنوعة تربز ف إحدى 

زوايا السقف.

4- الزجـاج: قـدم مئـات الفنانني، منذ 
حوايل القرن الثامن امليالدي، هذا الشكل 
من الفن اإلسـالمي بطـرق عدة، لتزيني 
املسـاجد واملباني، حيث تتألف من نفخ 
الزجـاج أو تقطيعـه، ويصـور الزجاج 
أشـكاال زخرفية بألوان مختلفة ترتاوح 

بني األزرق واألحمر واألخرض واألبيض.
املعدنيـة  األعمـال  املعادن:كانـت   -5
مصنوعة بشكل أسـايس من الفوالذ أو 
النحاس أو الربونز، وتباين اسـتخدامها 
املنزليـة، واألغـراض  األدوات  ف صنـع 

الوظيفية.
وفقـا ملوقـع Art in Context، بدأ الفن 
اإلسـالمي التقليـدي ف التطـور، خالل 
القرن الثامن عرش امليـالدي، وأصبح ال 
يقتـرص عىل املسـاجد والزخارف فقط، 
بل عـىل الثقافة املعارصة حـول الحياة 

والصحة الجيدة.
ويهدف الفنانون املسـلمون ف أعمالهم 
إىل ربـط املـاض بالحـاض، وتقديـس 

الحياة، وتعزيز اإليمان بالله والدين.

مصطفى لطيف حازم رشك التميمي

قاسم ماض / ديربورن ...
نظمـت رابطة الشـعر الثقافية ف والية » ميشـيغان »وعىل 
قاعة الصفوة الواقعة ف مدينة » ديربورن » أمسـية شعرية 
وكلمـات ، بحضـور القنصـل العراقـي العـام ف ديرتويت » 
عدنـان عـزارة آل معجـون » وبعـض مـن كادر القنصليـة 

وبحضور عدد ال بأس به من الجالية العربية والعراقية .
وكانت األمسية الشعرية تجمع بني الشعر الفصيح والعامي 
، وقبـل الخوض ف تفاصيل األمسـية  نحـب ان ننوه ان هذه 
الرابطـة التي يديرها الشـاعر العراقي » جابر الشـكرجي » 
املعروف بني األوسـاط الشعرية ف الداخل العراقي أو الخارج 
، الـذي ملح ويلمـح دائما ان هذه الرابطة انطلقت ف سـوريا 
، ثـم  توزعـت ف بالد املهجر ومنها امريـكا التي يعيش فيها 
الشاعر حتى اسـتطاع ان يعمل لها مؤسسة كاملة ف سبيل 

خدمة الشعر والشعراء بجهودة الخاصة .
  وقـد بدأ الحفل مـن قبل  عريف الحفل  الشـاعر العراقي » 
املعـروف بـني أوسـاط الجالية العراقيـة وهو مديـر قناة » 
كربـالء » الفضائيـة ف الواليات املتحدة األمريكية األسـتاذ » 
عيل السـندي » الـذي تحدث عن هذه األمسـية وعن الرابطة 
ومؤسسـها ، ثـم قدم معـرف الحفل بعد ترحيبـه بالقنصل 
العراقي والحضور األسـتاذ » طالـب امليار » بكلمة مقتضبة 
عـن الرسـول األعظم » محمـد » صىل الله عليه وآله وسـلم 
، متحدثـا عن سـرة النبي الكريم » ص » ومـا تعرض له ف 
حياتـه   ثم جاء دور الشـاعر الدكتـور » بيان  رجيب » الذي 
قـرأ قصيـدة عموديـة من وحي املناسـبة  وكانـت قصيدته 
تصويرية فيها من الدالالت الكثرة وبلغة مفعمة من الحيوة 
واألنصاف بحق نبي الرحمة » ص » ثم اعتىل املنصة الشاعر 
» محمـد السـالمي » الذي أنتقل بنـا إىل عوالم جديدة تخص 
السـرة النبويـة ومفاهيمها الحديثة ف حيـاة البرش ، وكان 
للنسـاء حصة ف هذا املهرجان حيث شاركت الشاعرة » بان 
فضل » بقصيدة ذات طابع فلسـفي منغم بواقع النبوة وهي 
ترسم مفرداتها بكل دقة وكأنها تبحر ف بحور الشعر لتؤكد 
للحضور أن الشعر مدرسـة كبرة وفيه يزداد البوح النفيس 
والروحي ، وكان ختام الشعراء ف هذا الحفل الشاعر » جابر 
الشـكرجي » وحتـى ال يفوتنـا ان عميد الرابطة األسـتاذ » 
جابر الشكرجي » من الشعراء املعروفني ف األوساط العربية 
والعراقيـة ولديه عرشات الدوادوين منذ عام 1967 إىل يومنا 
هذا ، وجميع هذه الدواوين الشعرية هي متوفرة ف املكتبات 

العربية واألمريكية .

الشعراء المغتربون في مهرجان 
عن الرسول محمد »ص«
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انتقل خميس البالغ من العمر 42 
عاماً من قرية واقعة غرب املوصل 
ليقطن مع أهله يف حّي ش�عبي يف 

مدينة املوصل.
ويروى م�ن أحد مقاه�ي املدينة، 
مرتدي�اً الزي العرب�ي التقليدي أن 
»زراع�ة القم�ح والش�عري بات�ت 
اآلن أش�به بلعب�ة اليانصي�ب« إذ 
إنها »تعتمد ع�ى األمطار التي إذا 

توفرت سنجني ثمار األرض«.
وكان الجفاف هذه الس�نة قاسياً 
وش�ديداً إىل حّد غري مس�بوق عى 
مزارعي نينوى التي تعّد سلة خبز 
الع�راق، كونه�ا تضم مس�احات 
زراعي�ة شاس�عة تص�ل إىل س�تة 
مالي�ن دونم وتعتمد الزراعة فيها 

عى مياه األمطار.
وإن كان�ت األزم�ة تط�ال العراق 
املحافظ�ة  ه�ذه  ف�إن  كام�اًل، 

املش�هورة بزراع�ة الحنطة كانت 
»األكث�ر ت�رراً«، وف�ق املتحدث 
باسم وزارة الزراعة حميد النايف.
ويف العام 2020، أنتجت املحافظة 
الحنط�ة،  م�ن  ط�ن  أل�ف   927«
محققًة االكتفاء الذاتي«، بحسب 
م�ا ق�ال مدي�ر الرشك�ة العام�ة 
للحب�وب يف نين�وى عب�د الوهاب 
الجرج�ري لوكال�ة فرانس برس، 
لك�ن »يف ع�ام 2021، انخفض�ت 
الكمي�ة إىل 89 أل�ف ط�ن بس�بب 

الجفاف وقلة سقوط األمطار«.
وزارة  باس�م  املتح�دث  وأض�اف 
الزراعة أن العراق يحتاج »إىل 4,5 
مليون طن« م�ن الحنطة، »لكننا 

أنتجنا مليونن فقط«.
وترشح س�ماح حديد من منظمة 
املجل�س النرويج�ي لالجئ�ن غري 
الحكومي�ة أن�ه م�ع »االنخفاض 

األمط�ار،  بمنس�وب  القي�ايس 
وتراجع تدف�ق املياه« م�ن نهريه 
التأريخين دجلة والفرات إثر بناء 
إي�ران وتركيا املجاورتن س�دوداً، 
بات العراق »بمواجهة أس�وأ أزمة 

جفاف يف عرصه الحديث«.

»لم نحصد شيئاً«

ع�ى غ�رار خمي�س أحم�د، دفع 
الجف�اف 447 عائلة من النازحن 
العائدي�ن بعدما هّجره�م تنظيم 
»داعش« قبل س�نوات، إىل املغادرة 
م�رة أخرى بن ش�هري حزيران/
يوني�و وتموز/يوليو 2021 يف ظل 
درجات حرارة تجاوزت الخمسن. 
وبل�غ ه�ذا الع�دد 2982 عائلة يف 
مناط�ق الجن�وب والوس�ط حيث 
وقع الصيف أق�ى، وفق املنظمة 

الدولية للهجرة.
وعاماً بعد عام، ت�زداد أزمة املياه 
سوءاً يف العراق مع تراجع معدالت 
هط�ول األمطار وتم�ّدد الجفاف، 
إىل أن بات الع�راق البلد »الخامس 
يف العال�م« األكث�ر تأث�راً بالتغ�ري 

املناخي بحسب األمم املتحدة.
ع�ى املس�توى العامل�ي، يتس�بب 
املناخي بموج�ات جفاف  التغ�ري 
أق�وى وأكث�ر كثاف�ة، م�ا يه�دد 
الغذائ�ي  األم�ن  األوىل  بالدرج�ة 
للس�كان حول العالم. وثمة خطر 
موج�ات  تتزاي�د  أن  يف  حقيق�ي 
الجفاف حت�ى ولو تمك�ن العالم 
من ح�رص االحرتار ب��1,5 درجة 
مئوي�ة باملقارن�ة م�ع الحقبة ما 

قبل الصناعية.
وانعك�س ذلك مب�ارشًة عى حياة 
أحم�د.  خلي�ل  عدن�ان  الف�الح 

متح�راً عى وف�رة إنت�اج العام 
2020، ي�روي الرج�ل البال�غ من 
العم�ر 63 عاماً م�ن حقله الواقع 
عى طرف طريق يربط بن املوصل 
وتلكيف »ال أمطار يف موسم العام 
ل�م  زراعي�ا،  موس�م  وال   ،2021

نحصد شيئاً«.
ويضي�ف الرجل ال�ذي ورث مهنة 
الزراعة ع�ن أبي�ه يف حقل حنطة 
دون�م   3500 مس�احته  تبل�غ 
»نرصف مبالغ إضافية كبرية عى 
الزراعة والتسويق، ما يرغم العديد 

من املزارعن عى االقرتاض«.

»عدم االستقرار«

ت�راود فك�رة التخ�ي ع�ن مهن�ة 
الزراع�ة أيض�اً أكرم ياس�ن الذي 
باع قس�ماً م�ن مواش�يه ال�500 

»حتى أعيش«، كما قال.
م�ن حقله يف قرية القائم يف قضاء 
تلكي�ف يف املحافظة التي ش�هدت 
ع�ى فظاع�ات تنظي�م »داعش«، 
ي�روي الش�اب البال�غ م�ن العمر 
28 عام�اً »ربما أغري مهنتي، إنني 
أخر أكثر مما أربح، بعت قس�ماً 
من األرايض وبثمنها زرعت القسم 

اآلخر«.
ي�زاول  ال�ذي  الش�اب  وأض�اف 
الزراعة من�ذ 15 عاماً »اضطررت 
أيضاً لالستدانة لتغطية مصاريف 

الزراعة«.
إقلي�م  يف  ده�وك  يف  الش�مال  إىل 
كردس�تان، تس�ّببت قلّة األمطار 
بجفاف س�ّد زاويته كامالً، ما أّدى 
إىل تلف محاصيل التن والرمان يف 
الحق�ول املج�اورة، وألحق رضرا 
كبريا بنح�و 25 فالحاً مثل بهجت 

بازيد يوسف.
ويق�ول الرجل الذي يزاول الزراعة 
من�ذ 21 عاماً إنه »بس�بب جفاف 
الس�د تعرض�ت مزرعتن�ا ل�رر 
م�ادي كب�ري فق�د تلف�ت غالبية 
أش�جار التن وجفت قرابة 5 إىل 6 

آالف دالية عنب«.
ويعتمد الس�ّد ع�ى مي�اه الثلوج 
يف  ال�ري  مدي�ر  لك�ن  واملط�ار، 
محافظة دهوك هي�زا عبد الواحد 
ي�رشح أن »األمط�ار كان�ت قليلة 

جداً يف املوسم املايض«.
وتتسّبب تلك الظروف بقيام مزيد 
من األزمات. ويرشح روجر غيوي 
أبح�اث »سوش�ال  مدي�ر مرك�ز 
إنكويري« يف أربيل أن »ذلك النزوح 
العش�وائي إىل امل�دن، مثل املوصل 
وكرك�وك، م�ن ش�أنه أن يخل�ق 
أيض�اً حال�ًة من عدم االس�تقرار. 

تلك املدن ليس�ت معدًة بشكل جيد 
له�ذا التدفق الهائل ... هي هّش�ة 

أصالً«.
وحت�ى الصيف امل�ايض، بعد أربع 
س�نوات من طرد تنظيم »داعش« 
من املوصل، أعيد إعمار نحو %80 
م�ن البن�ى التحتي�ة يف املدين�ة ال 
سيما الطرقات، لكن نسبة 30 إىل 
40% فق�ط من املنش�آت الصحية 
أعي�د إصالحه�ا، وف�ق قائمق�ام 

قضاء املوصل زهري األعرجي.
وبعدم�ا ن�زح إىل املوص�ل، وج�د 
خميس عباس نفس�ه بدون عمل. 
أعم�اال  أعم�ل  »أحيان�ا  وي�روي 
صغرية وأكس�ب ما يعيل عائلتي، 
بعدم�ا كن�ت أعت�اش م�ن زراعة 
الحنط�ة وتربية امل�وايش يف حقي 
ال�ذي أعتم�د يف رّيه ع�ى األمطار 

فقط«.

  ١٥٢٩  انتهاء حصار فيينا الذي كان مفروضا عليها من الجيش العثامين بقيادة السلطان سليامن القانوين.
  ١٩١٨  بلقاسم النكادي ينترص عىل الفرنسيني يف معركة البطحاء.

  ١٩٥٠  بداية دخول القوات الصينية لألرايض الكورية.
  ١٩٦٣  جالء القوات الفرنسية عن تونس.

  ١٩٦٤  تفجري أول قنبلة ذرية صينية.

من ذاكرة االيام

15
تشرين2

أوصد المزارع خميس عّباس أبواب داره، وترك 
أرضه في نينوى شمال العراق إلى مدينة 
الموصل حيث يقاسي البطالة، ألن أمطار هذا 
العام الشحيحة لم تنبت بذور الحنطة في 
حقله، حاله حال العديد من فالحي تلك األرض 
الخصبة تأريخياً والذين يعانون الجفاف الناجم 
،،عن التغير المناخي.

 -  * -  * -  * -  * -  *

انت�رش ن�وع م�ن الجرائ�م يف العراق، خ�الل الف�رتة األخرية، وه�و تجارة 
األعض�اء البرشية أواإلتجار بالبرش نتيج�ة تراكمات كثرية، والذي يعد من 

أكثر امللفات تعقيداً وإشكالية.
وع�ن دور وزارة الداخلية بش�أن هذا امللف أوضح املتحدث باس�م الوزارة، 
اللواء خالد املحنا أن »اإلتجار بالبرش مشكلة تعاني منها أغلب دول العالم 
يف وقتن�ا الحايل، لكونها تعّد من الجرائم العابرة للحدود بنقل ش�خص من 

بلد إىل آخر«.
وأض�اف أن »هن�اك صعوبة كبرية تواجه القوات األمنية، بش�أن هذا امللف 
تتمث�ل بعدم إبالغ األش�خاص ع�ن هذه العصاب�ات، لك�ون املوضوع يتم 
برية ب�ن الضحية والجهات التي تقنعه لإلتجار بالبرش«، مش�رياً إىل أن 
»الت�رع باألعضاء البرشي�ة يتم وفق ضوابط وتعليم�ات ورشوط تضعها 
الدوائ�ر الصحية، إال أن البعض يحاول من خالل وس�ائل التزوير االلتفاف 

عى هذه الضوابط والقوانن ،ويقوم باإلتجار بهذه األعضاء«.
وبّن أن »القوات األمنية يف الفرتة املاضية ألقت القبض عى العديد من هذه 
املجاميع، التي تمتهن املتاجرة باألعضاء البرشية، وقس�م منها امتداداتها 
يف إقليم كردس�تان وبالتعاون مع قوات األس�ايش يت�م إلقاء القبض عى 

هذه املجاميع«.
ويف سياق ذلك، قال مدير قسم مكافحة اإلتجار بالبرش واألعضاء البرشية 
يف مديري�ة مكافح�ة إج�رام بغداد، العمي�د عي عبد الرزاق ش�الل إنه »تم 
ترشيع قانون رقم 11 لس�نة 2016 خاص بعمليات زرع األعضاء البرشية 
ومن�ع اإلتجار بها«، مبيناً أن »هذا القانون يه�دف إىل تنظيم عمليات نقل 
وزرع األعض�اء البرشية لتحقيق مصلحة عالجية للمرىض ،والحصول عى 
األعضاء البرشية بجس�م اإلنسان الحي، من خالل ترع إنسان حي أو من 
جث�ث املوت�ى بالوصية بعد الوف�اة، ومنع بيع األعض�اء البرشية واإلتجار 

بها«. 
وأض�اف أن »هذا القانون يتكون من مجموعة مواد ومصطلحات تعريفية 
تس�توجب اإلش�ارة إليها، منها مصطلح الترع، وه�ي عملية نقل أو زرع 
عض�و برشي يأتي ش�خص مت�رع بموافقته، أو عن ُمت�وىف، واملترع هو 

الشخص الحي الذي يتنازل عن عضو من أعضائه من دون مقابل«.
وتاب�ع أن »القانون يتضمن عقوبات تبدأ بالس�جن مدة ال تقل عن س�بع 
س�نوات وتصل اىل الس�جن املؤبد إذا خالف أحد املواد املنصوص عليها من 
هذا القانون«، مش�رياً إىل أن »القانون أيضاً حّدد السجن ملدة سبع سنوات 
وتص�ل اىل الس�جن املؤبد يف حال وف�اة املترع، وغرام�ة ال تقل عن خمس 
مالي�ن دينار عراق�ي وال تزيد ع�ن أربعن ملي�ون دينار عراق�ي لكل من 
اس�تأصل أو زرع أح�د األعضاء البرشية، خالف األحكام القانونية، س�واء 
كان إنس�اناً حياً أو متوفياً أو زرع أو شارك أو كان وسيطاً أو قام باإلعالن 

أو التحايل أو اإلكراه بقصد زرعه بجسم آخر خالفاً ألحكام القانون«.

ولف�ت إىل أن »وزارة الصحة حددت ضوابط آلي�ة الترع، بإرشاف لجان يف 
وزارة الصح�ة«، مبيناً أن »لجنة ش�كلت بوزارة الصح�ة بقرار من الوزير 
تس�مى اللجنة العلي�ا لتنظيم زرع األعضاء البرشية، برئاس�ة وكيل وزارة 
الصح�ة، وعضوية ع�دد من األطباء بدرجة مدراء عام�ن منهم مدير عام 
األم�ور الفنية ،ومدير ع�ام الدائرة القانونية ،وم�دراء مراكز زرع الكى يف 

بغداد ،وحتى وزارة الصحة يف إقليم كردستان ممثالً عنها«.
وأكد أن »اللجان تتوىل إعداد الخطط العملية لتنظيم عمليات زرع األعضاء 
ع�ى املستش�فيات، إضاف�ة إىل أن�ه توج�د لجان طبي�ة يف جانب�ي الكرخ 
والرصاف�ة ،وهي متواجدة يف مستش�فى الكرامة بجان�ب الكرخ، وأخرى 
يف مجمع مدينة الطب بالرصافة ،وهي خاصة بفحص األنس�جة الحيوية 
بالنس�بة للمتق�دم املترع ،وللمري�ض يف حال وجود حالة يت�م الترع بها 

بصورة قانونية«. 
وعن آلي�ة إلقاء القبض عى العصابات املتورطة به�ذا امللف أوضح العميد 
ش�الل: »لدينا مكاتب تس�مى مكات�ب تحقيقات مكافح�ة جرائم اإلتجار 
بالب�رش واألعض�اء البرشي�ة، يف بغ�داد واملحافظ�ات«، منوه�اً بأنه »من 
خالل ه�ذه املكاتب يتم رص�د الحاالت واملمارس�ات التي تتعل�ق باالتجار 
باألش�خاص واألعضاء البرشية ومالحقة مرتكبيها واملتورطن بها س�واء 

كانت من خالل عمليات استباقية أو خالل مصادر رسية«.
وأك�د ش�الل أن »هن�اك إج�راءات نقوم به�ا مع املص�ادر املتعاون�ة بهذا 
الخصوص، لجمع املعلومات، وتضييق نش�اط الس�مارسة املرابطن قرب 
املستش�فيات«، الفت�ًا إىل أن »هن�اك متابعة جدي�ة أيضاً ملواق�ع التواصل 
االجتماعي الوهمية واملش�بوهة التي تروج ملمارس�ات مشبوهة لتسويق 

الجريمة«.
وبن أن »هذه املواقع ال تتضمن أسماء رصيحة وتدار عر أفراد وجماعات 
تق�دم الع�روض واملغري�ات«، موضحاً أنه »ت�م زج عنارصن�ا واملتعاونن 
باستخدام الوسائل الفنية للعمل عى الكشف عن هذه املواقع الوهمية بعد 

استحصال موافقات القضاء«،
وأكم�ل: إن »إجراءاتنا تكللت بالقبض ع�ى أعداد من املتورطن وضبطهم 
بالجرم املش�هود، وهم ممن يس�تغلون حاجة الفقراء واملس�تضعفن من 
خ�الل اس�تدراجهم عن طري�ق تقديم ع�روض مغرية أو زائف�ة ألغراض 
املتاج�رة«، مؤك�داً أن »جريمة االتجار بالبرش واألعض�اء البرشية هي من 
الجرائم املنظمة العابرة للحدود الدولية، مؤكداً أنه«لن يؤرش لدينا أن هناك 

ارتباطاً بن املجاميع التي تكون موجودة داخل العراق يف دول أخرى«.
وأوض�ح أن »الجريمة داخلية حالياً وباس�تطاعتنا الق�ول بأننا تمكنا من 
تحجيمها والسيطرة عليها ، وحدوثها بنسبة 1 باملئة يف بغداد واملحافظات 
باستثناء إقليم كردستان«، مشرياً إىل أن »املجاميع أخذت تتوسع من خالل 
مواق�ع التواصل يف بغ�داد واملحافظات لكنه يف الوقت ذاته مس�يطر عليها 

هي األخرى، عى الرغم من أخذ البعض إقليم كردستان مقراً له«، مبيناً أنه 
يف األيام املقبلة سيكون هناك تنسيق مع اإلقليم بشأن هذا امللف«.

وبش�أن اإلج�راءات القانونية ح�ول هذا امللف ق�ال الخب�ري القانوني عي 
التميم�ي إن »قانون منع اإلتجار بالب�رش أو األعضاء البرشية رقم ثمانية 
وعرشي�ن لس�نة 2012 عاقب بالس�جن ملدة تصل اىل 15 س�نوات وغرامة 
تص�ل اىل 10 مالي�ن دينار كل من قام ببيع األعضاء البرشية«، مش�رياً إىل 
أن »هذه الظاهرة انترشت بشكل كبري خصوصاً بيع األشخاص واألعضاء 
البرشية بسبب الفقر، وهي تحتاج إىل عالج ليس بالعقوبة فقط، وإنما أن 
تبح�ث الدولة والحكومة عن األس�باب التي تؤدي بالناس اىل بيع اعضائها 

البرشية«.
ولف�ت إىل أن ما ينرش يف وس�ائل التواصل االجتماع�ي مراقب من األجهزة 
األمنية، وهذا بحاجة اىل ترشيع قانون الجرائم اإللكرتونية ملراقبة وس�ائل 

التواص�ل االجتماعي ،ألن هذا يعد جريمة توجب العقاب وفق هذا القانون 
رقم 28«.

وتاب�ع أن »قان�ون مكافحة االتجار بالبرش املرق�م 28 صدر يف عام 2012 
وه�و مكون من 14 مادة ،وق�د جمع مواد متفرقة م�ن قانون العقوبات 
ومكافح�ة واملخ�درات ورعاية األحداث«، مش�رياً إىل أن »مثل هذه الجرائم 
طارئة عى املجتمع العراقي ،وهي تحتاج إىل التوعية والتعريف عر وسائل 

اإلعالم كونها مجهولة لدى الكثري«.
وأوضح أن »القانون جاء بعقوبات تصل إىل املؤبد يف املادة 6 منه وغرامات 
تص�ل إىل 25 مليون دينار«، موضح�اً أن »تطبيق القانون يحتاج إىل جهود 
استخبارية مهمة لتداخله مع مواد موجودة يف قانون العقوبات كالتسول 
والخط�ف والدعارة ،وهنا ال ب�د من معرفة القصد الجنائ�ي للجريمة من 

قبل الفاعلن«.

تجارة األعضاء البشرية تستفحل في العراق ومساٍع لتضييق نشاطها

حون في شمال العراق يهجرون أراضيهم  فلاّ

بسبب الجفاف..
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مواطنون يطالبون وزارة النفط بتوزيع 
الوقود 

وردتنا رس�ائل من العديد من االرس متس�ائلة فيها عن س�بب تأخري توزيع مادة النفط االبيض، خاصة بعد دخول فصل الش�تاء وانخفاض درجات 
الحرارة بش�كل ملحوظ، ال س�يما يف الليل. وحث املواطنون يف رسالتهم، وزارة النفط عىل املبارشة بتوزيع املادة املذكورة بينهم، كي يكونوا جاهزين 
لفصل الشتاء املتوقع أن يكون شديد الربودة بحسب الصفحات املتخصصة باحوال الطقس، مشريين اىل أن الكمية املوزعة يف كل عام ال تسد الحاجة 
الفعلي�ة ل�ارس العراقية.واوضح�وا بن الوزارة تخصص ل�كل بطاقة وقودية كمية تقدر بخمس�ن لرتا من النفط االبيض، بيد انها غري كافية لس�د 
االحتياجات الحقيقية لتدفئة املنازل مع االعتماد الكيل عليها، لقصور اجهزة التدفئة الكهربائية عن العمل بس�بب الش�ح الحاصل يف تجهيز الطاقة 

الكهربائية يف اوقات الذروة التي تشهدها الشهور الباردة يف العراق.

عني

املراقب

ق
علي

وت
رة 

صو

مزارعو مناطق شمالي المثنى يتظاهرون للمطالبة 
بتوزيع عادل للحصص المائية

املراقب العراقي/ متابعة...
بع�د أن عان�وا كث�ريا م�ن الظ�روف االقتصادية 
أصب�ح األك�راد يف�رون م�ن اإلقلي�م لذل�ك نجد 
أن البح�ث ع�ن الرفاهية ه�و أحد أس�باب فرار 
مواطني اإلقليم الذين قص�دوا اوروبا خال املدة 
املاضي�ة وازدادا خال الهج�رة الحالية اىل بولندا 
وبياروس�يا وعلق�وا ع�ىل حدودهم�ا وأصبحوا 
مهددب�ن بالوقوع بيد عصاب�ات االتجار بالبرش 
وم�ع ذل�ك تتزايد أع�داد املهاجرين من الش�باب 

الكرد وبشكل يومي بمعدل 100 شاب يوميا.
وعزا عضو االتحاد الوطني الكردستاني شريوان 
م�ريزا، أمس االحد، تصاع�د عمليات الهجرة من 
إقليم كردس�تان العراق اىل املش�اكل السياس�ية 
واالقتصادي�ة الت�ي يعاني منها اإلقليم، مش�ريا 
اىل أن البح�ث عن الرفاهية هو احد أس�باب فرار 

مواطني اإلقليم.
وق�ال م�ريزا يف ح�وار اطلع�ت علي�ه )املراق�ب 
العراق�ي( إن “موج�ة هج�رة مواطن�ي اإلقليم 
ب�دأت بعد عام 2014 جراء املش�اكل السياس�ية 
واالقتصادي�ة ب�ن حكومت�ي املرك�ز واإلقلي�م، 
والت�ي نتج عنها انعدام ف�رص العمل للخريجن 

والعاطلن”.
وأضاف، أن “الدافع اآلخر للهجرة هو الخوف من 
املس�تقبل، ألن املنطقة عموما ال تشهد استقرارا 
سياس�يا، الس�يما يف الع�راق، فذلك ولّ�د تخوفا 
من ظه�ور منظمة إرهابية مث�ل تنظيم الدولة، 

وبالتايل تنقلب األوضاع األمنية يف املنطقة”.
وتاب�ع مريزا: “كذلك موض�وع الرفاهية هو أحد 
دوافع الهجرة، فإن هدف عدد من املهاجرين هو 
البحث ع�ن الرفاهية والحياة األفضل، ال س�يما 
أن هن�اك اعتق�ادا بأن دول الغ�رب فيها رفاهية 

كاملة، وال خوف من املستقبل.

اىل ذلك أكد السيايس الكردي سوران عمر، األحد، 
أن أحزاب الس�لطة الحاكمة يف إقليم كردس�تان 

العراق صورت اإلقليم عىل أنه جنة.
وقال عمر يف ترصيح تابعته )املراقب العراقي(:إن 
“أحزاب الس�لطة س�وقت مدن اإلقلي�م عىل أنها 
مث�ل أورب�ا، ولك�ن ماح�دث مؤخرا م�ع هجرة 
اآلالف من الشباب الكرد فضحهم بشكل كبري”.

وأض�اف أن “اإلقليم يعيش أوضاعا مأوس�اوية 
من ناحية قلة فرص العمل وتزايد معدالت الفقر 
ونقص الخدمات واألزمة املالية، وهذه األس�باب 

لم تستطيع الحكومة معالجتها”.
م�ن جهته�ا أش�ارت مفوضية حقوق االنس�ان 
يف بي�ان له�ا اطلع�ت علي�ه )املراق�ب العراقي( 
أن »االتج�ار بالب�رش ومخاطر توس�ع ش�بكات 
التهري�ب وانع�كاس ذل�ك ع�ىل أمن املس�افرين 
العراقين، يصنف من األعمال الُجرمية«، وأش�ار 
إىل »اإلج�راءات الت�ي اتخذتها الحكوم�ة مؤخرا 
لحماية املواطن�ن العراقين الذين وقعوا ضحايا 
شبكات التهريب وكان منها إيقاف السفر مؤقتا 
إىل بياروس�يا واس�تمرار رح�ات الع�ودة منها 
إىل بغ�داد«. وبحس�ب الخارجية ف�إن »إجراءات 
تحقيقية اتخذت بشأن عمليات تهريب املواطنن 

واإليقاع بهم يف مصري مجهول«.
فيما أوضح�ت وزارة الهجرة طبيع�ة اإلجراءات 
الحكومي�ة الخاص�ة بمتابعة األزمة االنس�انية 
الت�ي يعانيها عراقيون عالق�ون عىل الحدود بن 
بياورسيا وبولندا، وفيما أكدت أنها وفرت أوراقاً 
رس�مياً للراغب�ن بالعودة، كش�فت عن تس�يري 
رحل�ة اس�تثنائية من منيس�ك لبغ�داد خال 48 

ساعة إلرجاع الراغبن بالعودة.
وقال وكيل وزير الهجرة واملهجرين كريم النوري 
يف ترصي�ح تابعته )املراق�ب العراقي(:ان “وزارة 

الهج�رة تتاب�ع ملف أزمة الهج�رة غري الرشعية 
من بياروس�يا إىل بولندا ومن�ذ اندالعها أصدرت 
الحكوم�ة ق�رارا بوق�ف الرحات إىل بياروس�يا 

كبادرة حسن نية تجاه االتحاد األوروبي”.
وأض�اف أن “تدفق العراقين لبياروس�ا يتم من 
دول له�ا ح�دود معه�ا، الرشيط الح�دودي بن 
لتواني�ا والتيفيا وبياروس�يا مع بولن�دا يمتد ل� 
600 ك�م ونطال�ب األجهزة األمني�ة يف تلك الدول 

بالسيطرة عليه”.
وتاب�ع أن “الحكومة العراقي�ة تتابع بدقة وضع 
العراقي�ن العالق�ن عىل الح�دود ووزي�ر النقل 
وصل إىل موسكو وهناك حركة وخال 48 ساعة 
س�تكون هناك رحلة اس�تثنائية من بياروس�يا 
للعراق والع�ودة طوعية وال نس�تطيع اجبارهم 

عىل العودة”.
وبش�أن موقف الحكوم�ة من تع�رض عراقين 
عالقن هناك النتهاكات بحقوق االنس�ان أوضح 
الن�وري أن “الحكوم�ة العراقي�ة تتواص�ل م�ع 
الدول والعراقي�ن، وطالبنا تلك ال�دول بالتعامل 
بانس�انية مع العراقين وتم منح من ال يملكون 

جواز سفر ورقة عبور للعودة”.
وتابع “نطالب بياوس�يا بتوضي�ح املوقف ألنها 
تق�ول إن عصاب�ات هي م�ن تقوم م�ن بابتزاز 
العراقين واخذ أموال منه�م واملوقف اتجه ملناح 
خطرية، وش�كلنا لجنة حكومي�ة عراقية بوزارة 
الخارجية ملتابعة ش�ؤون العراقين هناك وهيأنا 

لهم رحلة استثنائية للعودة”.
وبن أن “بياروسيا استخدمت العراقين كورقة 
ضغ�ط ام�ام االتح�اد األوروبي وع�ىل العراقين 
الحذر من ذل�ك ألن الخطر كب�ري، وطالبنا الدول 
االقليمي�ة املج�اورة كإي�ران وتركيا بع�دم منح 

العراقين حق السفر منهما إىل بياورسيا”. 

مهددون في الوقوع بيد عصابات االتجار بالبشر
األكراد يفرون من اإلقليم بسبب المشاكل السياسية واالقتصادية   

فوجئ بعض التاميذ املتحرقن شوقا للمبارشة 
يف دوامهم املدريس بعد عطلة امتدت كثريا، بأمر 
من ادارة مدرستهم بالتعطيل ملدة اسبوعن من 

اجل الرشوع برتميم املدرسة!.
وه�ذا ما يعرب عن�ه يف االمث�ال العربية ب »رش 
البلي�ة م�ا يضح�ك«، فمت�ى ب�دأ ال�دوام حتى 
تعطلوه؟، وملاذا لم ترشع هذه املدرسة باعمال 

الرتمي�م ط�وال ف�رتة العطل�ة الصيفي�ة؟.
اعتقد أن هذه الق�رارات املجحفة بحق التاميذ 
تفتقر اىل املسؤولية والتخطيط السليم، بل هي 
العبثي�ة بابش�ع صوره�ا، وهي تس�تدعي من 
وزارة الرتبية تسيري لجان تفتيشية لاطاع عىل 
اوضاع املدارس من حيث البنى التحتية وغريها، 
واالطاع عىل مدى جهوزيتها الس�تئناف العام 
ال�درايس الجديد، فمن غري املعقول ما قامت به 
هذه االدارة بعد التوقف الطويل للدوام املدريس.

ه�ذا القرار يعرب بش�كل ج�يل عن واح�دة من 
اكرب املش�كات التي تعرقل العملية الرتبوية يف 
العراق، وهي غياب التخطيط الس�ليم والعبثية 
يف وضع الخطط الكفيلة النجاح موسم درايس 
جدي�د، االم�ر الذي س�نقطف ثمرات�ه يف نهاية 
العام بمس�توى علمي متدن ومعدالت رس�وب 
كب�رية تجع�ل القائمن ع�ىل الدراس�ة يف الباد 
مضطري�ن ملن�ح فرصة دور ثال�ث وغريها من 
ام�ور تس�اعد الطال�ب ع�ىل النجاح، بي�د انها 
عىل املستوى البعيد س�تصيب العملية الرتبوية 

بالرسوب.

مدرسة تفاجئ طالبها 
بمنحهم عطلة للمباشرة 

بأعمال الترميم
املراقب العراقي/ متابعة...

أثن�اء التصفح ع�ىل مواق�ع التواص�ل االجتماعي وجدت 
ظاهرة اجتماعية حديثة وخط�رية بكل املقاييس وثقافة 
وضيع�ة منحط�ة كل االنحدار واإلس�فاف وآفة من أش�د 
اآلفات رضراً ودماراً باألف�راد واملجتمع والتي يتم تداولها 
ع�ن طري�ق الّش�بكة العنكبوتّي�ة” اإلنرتن�ت” من بعض 
الجهل�ة أصحاب النفوس املريضة التي تلجأ لألختباء وراء 
ستارة أسماء مس�تعارة وهمية وصور نكرة حتى تخفى 
حقيق�ة وجهها القبيح عن معرفة الن�اس عنها.أصبحت 
لألس�ف هذه املنصات اإلعامية تش�كل مرتع�ًا عند هؤالء 

الجهل�ة خفافيش االنرتن�ت َعِديِمي املس�ؤولية واألخاق 
للوقيعة يف أعراض الناس والتش�هري بسمعتهم وبرشفهم 
العائ�يل والحط م�ن كرامتهم ملج�رد االخت�اف معهم أو 
عدم الرضا عنهم إلش�باع نزواتهم الرخيصة وشخصيتهم 
املهزوزة وغري املتزن�ة إليقاع باألذى البليغ وإلحاق الرضر 
الفادح بهم معنوياً من خال السباب والتجريح والخوض 
يف الذم�م واألع�راض وترويج اإلش�اعات الكاذبة املفربكة 
للني�ل منهم دون أي وازع أخاقي, ديني ,إنس�اني, وطني 
وه�ؤالء ال يوج�د عنده�م رشف للخصومة لو نظ�روا إىل 
أنفس�هم يف املرايا ما خاضوا يف أع�راض الناس وال تجرأوا 

ع�ىل ذكر عيوبهم والتنم�ر عليهم ألن فيهم من العيوب ما 
يكفيهم.ه�ؤالء الحمقى ذب�اب الكرتون�ي مدفوعو األجر 
ومس�تدرجون إىل مواض�ع رضب الس�لم األه�يل وإحداث 
الفتن ارتضوا أن يبيعوا أنفسهم وذممهم بأرخص األثمان 
يف س�وق النخاس�ة ليكونوا عبي�دا لرغبات أس�يادهم من 
شياطن االنس, فإني ال أجد لهم مربرا وال ألتمس لهم العذر 
عىل س�لوكياتهم املش�ينة فانهم يمارس�ون بالوكالة دور 
املشبوهن والساقطن يف أحضان االحتال لذلك فالتشهري 
بأع�راض الناس حالة يجب محاربتها.م�ن جهتها أعلنت 
خلية اإلع�ام األمني،أمس االحد، الق�اء القبض عىل مبتز 

الكرتون�ي يم�ارس التش�هري باعراض الن�اس يف البرصة.
وذك�رت الخلية يف بيان تلق�ت )املراقب العراقي( نس�خة 
منه، انه«بعد ورود ش�كاوى من قبل املواطنن بخصوص 
مته�م يمتلك موقع�اً الكرتونياً ع�ىل منص�ة )التيك توك( 
ين�رش فيه فيديوهات خاصة لتجمعات النس�اء يف حفات 
عقد القران والزفاف، رشع�ت مفارز جهاز األمن الوطني 
يف البرصة بتكثيف جهدها االستخباري والتحري امليداني، 
وتمكن�ت بعد اس�تحصال املوافق�ات القضائية من نصب 
كمن محكم اس�فر عن القاء القبض عليه يف احدى احياء 

املحافظة«.

التشهير بأعراض الناس .. حالة يجب محاربتها

املراقب العراقي/ متابعة...
إن الغاي�ة م�ن اقام�ة املج�رات ه�ي لفك 
االختناق�ات املروري�ة ورسع�ة الوص�ول اىل 
املكان املقصود لكنن�ا يف العراق ال نقيم وزناً 
للوقت ونه�دره بكل س�هولة فاالنتظار ملدة 
س�اعة او اكثر يعني الكث�ري للمواطن يف بلد 
آخر! ويوضح محمد عيل أن مجر الحبيبية 
تم افتتاحه  عىل ِعّاته برغم االخطاء الفنية 
التي تش�وبه ، ويحّمل امانة بغداد س�كوتها 
عىل ذل�ك الخطأ ويطالب بتغري�م املقاول او 
الرشك�ة الت�ي قام�ت بتنفي�ذه. املواطنة ام 
محم�د قالت: انها تس�كن منطقة الش�عب 
وتعان�ي م�ن االختناق�ات املروري�ة بس�بب 
ذلك املج�ر، كما ان الش�احنات تمّر طوال 
س�اعات النهار يف حن ان وقت مرورها كما 
محدد بعد الساعة الرابعة عرصا ، لكن بعض 
اصح�اب الش�احنات ال يلتزم�ون بالوق�ت 

املح�دد لهم ل�ذا يج�ب تغريمه�م للكف عن 
املخالف�ات. املواطنة ن�دى معلمة يف منطقة 
الدولع�ي الكائنة يف مدين�ة الكاظمية تقول: 
انها كان�ت تصل اىل البيت بعد انتهاء دوامها 
بش�كل يس�ري لكن اقامة مجّر ) الجوادين 
( واملس�مى ايضا بمجر الدباش ألنه يربط 
الدباش بس�احة عدن قد جعلها تتأخر اكثر 
من ساعتن عىل املجر املذكور ، كما يتأخر 
اغلب س�كنة منطقة الدباش والسبب اقامة 
ذلك املجر، وتطل�ب املعلمة من امن بغداد 
ان يزور املجر يف اي وقت يشاء ليجد بعينه 
كثافة الزحام ال�ذي اوجده مجّر الجوادين 
. املهن�دس ابراهي�م خلي�ل اختصاص طرق 
وجس�ور يش�ري اىل االخطاء الكثرية املرتكبة 
من قب�ل الجه�ات املنفذة ألغل�ب املجرات 
ويتس�اءل: مل�اذا ال تُ�غرّم الجه�ات املنفذة ، 
وملاذا تسمح االمانة بتكرار مثل تلك االخطاء 

؟ ويطلب املهندس خليل من االمانة ان تكون 
امينة عىل الخدمات التي تقدمها اىل املواطنن 
فه�ي اوال واخ�ريا اهم املؤسس�ات الخدمية 
الت�ي تعمل من اج�ل العاصمة بغ�داد ، وان 
يتس�ع صدرها لكل املاحظ�ات التي يتقدم 
بها املواطن وان تتعقب االخطاء الواردة وأن 
تنّش�ط الرقابة واملتابعة لكل املشار يع التي 
تنفذه�ا . الفس�اد امل�ايل واإلداري كما أكدت 
اح�دى  املهندس�ات يف امانة بغ�داد ان ملف 
املجرات تشوبه الكثريمن االخطاء والتأخر 
يف اإلنجاز وتجاوز املدة املقررة لتسليم العمل 
م�ن ال�رشكات ، كما ان عط�اءات الرشكات 
هي االخرى تجري وفق املحس�وبية والرش�ا 
، وهناك اسماء وهمية لعدد عمال االمانة يف 
اغلب املش�اريع ، وان االمان�ة ال تتعامل مع 
اقل العطاءات، بل هن�اك مقاولون خاصون 

باملتنفذين يف االمانة .

مجسرات بغداد.. فشل في التخطيط والتنفيذ 

املراق�ب العراق�ي / متابعة...يخ�وض العراق منذ الغ�زو األمريكي 
ع�ام 2003 حرب�اً مغايرة يف التكتيك واملضم�ون يبدو من مامحها 
أنها س�تكون طويلة األمد بانخفاض مع�دالت إيرادات نهري دجلة 
والف�رات بحوايل 50% عن معدالتها الطبيعية خال األعوام املاضية، 
ليتسبب انخفاض مليار لرت مكعب من املياه بخروج 260 ألف دونم 
من األرايض الزراعية املنتجة عن الخدمة، بحس�ب إحصائيات شبه 
رس�مية. كما ويخ�ر يف ذات الوقت آالف املليارات املكعبة س�نوياً 
بسبب ما يمكن تس�ميتها بالحرب املائية الرتكية عليه.هذا اإلجراء 
دفع وزارة املوارد املائية العراقية إلجراء مخاطبات ولقاءات رسمية 
مع تركيا بش�أن كميات املياه الواصلة إليه، وت�م التواصل فنياً مع 

الجانب الرتكي لاتفاق عىل تقاسم الرضر الناجم عن قلة اإليرادات 
بس�بب تغري املناخ حسب االتفاقية املوقعة بن الدول.وشهد العراق 
مؤخ�را تراجعا كبريا يف مناس�يب نهري دجلة والف�رات، خاصة يف 
املحافظ�ات الجنوبي�ة، مما دف�ع بمنظمات حقوقي�ة ونقابات إىل 
التحذير من آثار كبرية ع�ىل القطاع الزراعي واحتمال توقف بعض 
محط�ات مياه ال�رشب يف تلك املحافظات، لك�ن وزارة املوارد املائية 

أكدت أن لديها خزينا مائيا مناسبا لهذا املوسم.
ويستهلك ُسكان العراق -البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة اآلن- 
م�ا ُيقدر ب�� 71 مليار مرت مكع�ب من املياه. وعام 2035 س�يصل 
عدد الس�كان إىل أكثر من 50 مليوناً، ومن املتوقع أن تنخفض املياه 

الس�طحية إىل 51 مليار مرت مكعب س�نوياً بعد إكمال كل املشاريع 
خارج الحدود وسيصبح العراق با أنهار عام 2040.

وتسبب انخفاض معدالت اإليرادات املائية يف مناطق وسط وجنوب 
الباد -وتحديداً األهوار- بارتفاع نس�بة امللوحة باإلضافة إىل تباطؤ 
رسع�ة جريان ه�ذا املج�رى، مع احتم�ال تكرار جفاف الس�نوات 
السابقة، الس�يما وأن معدالت التبخر عالية.وشهدت األهوار خال 
الس�نوات املاضي�ة م�ا ب�ن عام�ي 2003-2018 تراجع�اً كبرياً يف 
منس�وب املياه حتى أصيبت بجف�اف كبري، األمر الذي أدى إىل نفوق 
آالف الحيوانات واألس�ماك، وهجرة السكان املحلين بعيداً بحثاً عن 
مصادر املياه.وتشكل األمطار 30% من موارد العراق املائية، يف حن 

تق�در كميات مي�اه األنهار املمت�دة من تركيا وإيران 70% بحس�ب 
املديرية العامة للسدود بالعراق.

م�ن جهتها كش�فْت وزارة امل�وارد املائية،أمس االح�د، عن وصول 
الخزين املائي للبلد اىل مرحلة حرجة، والتعويل عىل كميات االمطار 

املتوقع هطولها خال املوسم الشتوي لتعويض النقص.
وقال املستش�ار يف وزارة املوارد املائية ع�ون ذياب عبد الله يف حوار 
اطلع�ت عليه  املراق�ب العراقي ان “الخزين املائي يف الس�دود وصل 
اىل اوضاع حرجة بس�بب اس�تهاك كميات كبرية من املياه يف فصل 
الصي�ف، حي�ث تعول ال�وزارة ع�ىل هط�ول االمطار خ�ال فصل 

الشتاء”.

ل على هطول األمطار خالل الشتاء الموارد ُتعوِّ
تصحر 260ألف دونم من األراضي الزراعية والعراق بال أنهار عام 2040 !
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دراسة تحذر من حالة
 تتلف القلب

دولة عربية تبدأ بإعطاء جرعة 
ثالثة من لقاح كورونا

البيض يرفع خطر اإلصابة 
بسرطان البروستاتا

حذرت دراسة جديدة من اتباع ِحْميٍة غنية بالدهون ألنها 
تزيد من خطر اإلصابة بالنوبات القلبية وتلف القلب.

وأكدت الدراسة، أن األمر يزيد من خطر اإلصابة بالنوبات 
القلبي�ة وتل�ف القلب، وذل�ك ألن هذه الحمي�ة تؤدي إىل 
تنش�يط مف�رط لربوتن مع�ن يف القلب، وال�ذي يصبح 

مدمراً بعد ذلك، وفقاً ملوقع »Study Finds«  األمريكي.
وأضاف املوقع، يف تقرير نرشه أنه يف الدراسة التي أجريت 
يف جامعة »ريدين�ج«، تم تغذية الف�ران بوجبات عالية 
الده�ون إذ احتوت عىل 45% دهونا، و35% كربوهيدرات، 
و20% بروتين�ا، مم�ا أدى لتضاعف مس�تويات اإلجهاد 
التأكسدي داخل خاليا هذه الفران، والذي بدوره أدى إىل 

تضخم القلب إىل 1.8 مرة أكرب من حجمه الطبيعي.
ونق�ل املوقع عن مؤلف الدراس�ة، التي ُن�رشت نتائجها 
 Biochemical and Biophysical Research مجل�ة  يف 
Communications، الدكتور سنبال ناورين بهاتي قوله: 
»يوضح بحثنا إحدى الطرق التي يمكن أن يتس�بب فيها 
النظ�ام الغذائي الغني بالده�ون يف إلحاق الرضر بخاليا 

العضالت التي تتكون منها قلوبنا.

بدأت الس�لطات الصحي�ة األردنية، أمس األح�د، إعطاء 
جرع�ة ثالثة معززة م�ن اللقاحات املض�ادة لكورونا إىل 

جميع البالغن الذين تزيد أعمارهم عىل 18 عاما.
وق�ال أمن ع�ام وزارة الصحة لش�ؤون األوبئة الطبيب 
ع�ادل البلبي�ي يف ترصيح�ات أوردته�ا وكال�ة األنب�اء 
األردنية إن »الوزارة بدأت اعتبارا من امس األحد بإعطاء 
الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، ملن أمىض س�تة أش�هر 
عىل تلقيه الجرعة الثانية للفئة املستهدفة لعمر 18 سنة 

فما فوق«.
ودع�ا البلبي�ي األردنين واملقيمن يف ب�الده إىل »التوجه 
للمراك�ز املخصصة املنترشة يف جميع محافظات اململكة 
من اجل تلق�ي الجرعة الثالثة من اللقاح«، مش�ددا عىل 
»أهمي�ة ذلك إذ إن املناعة تنخفض بعد س�تة أش�هر من 

تلقي الجرعة الثانية«.
وتنت�رش املراك�ز الصحي�ة املخصصة بإعط�اء اللقاح يف 
جميع محافظات اململكة. وهي تعطي خصوصا لقاحات 
و«س�ينوفارم«  و«أس�رازينيكا«  »فايزر-بايونتي�ك« 
الصيني.وأوض�ح أن »تلقي الجرع�ة الثالثة ال يحتاج إىل 
تس�جيل )األس�ماء( عىل املنص�ة )الحكومية املخصصة 
لذلك( وسيحصل متلقي الجرعة عىل شهادة تثبت ذلك«.

كش�فت دراس�ة حديثة أوردت نتائجه�ا صحيفة 
تايم�ز أوف إنديا، كيف أن البي�ض، الذي يعد جزًءا 
م�ن نظامن�ا الغذائي اليوم�ي، يمك�ن أن يزيد من 

خطر اإلصابة برسطان الربوستاتا بنسبة كبرية.
وق�د أثبت�ت الدراس�ة، أن اإلفراط يف تن�اول عنرص 
الكول�ن املوجود يف البيض يمكن أن يزيد من خطر 
اإلصابة برسطان الربوستاتا بنسبة 70%. ووجدت 
الدراس�ة أن الكول�ن موج�ود بركي�زات كبرية يف 

خاليا رسطان الربوستاتا.
بروت�ن الكول�ن عنرص غذائي أس�ايس يلعب دوًرا 
حيوًي�ا يف الحفاظ عىل الس�المة الهيكلية لغش�اء 
الخلي�ة، وه�و مهم للنق�ل العصبي ونم�و الدماغ، 

ويشارك أيًضا يف تعديل التعبري الجيني.
االستهالك اليومي املوىص به من الكولن هو حوايل 
450 مج�م يف اليوم للبالغن، وهي الكمية املوجودة 
يف ثالث بيضات. وتعترب اللحوم والدواجن والحليب 

أيًضا مصادر غنية بالكولن.

التكنولوجيا  مجموع�ة  أعلن�ت 
»إي�دج«، ع�ن إط�الق »جي بي 
نظ�ام  وه�و  أس-بروتيك�ت«، 

مضاد للتشويش.
التطبيق�ات  النظ�ام؛  ويغط�ي 
الجوية والربي�ة والبحرية، وقد 
ت�م تطوي�ره م�ن قب�ل رشك�ة 
الرائ�د  املط�ور  »س�يجنال«، 
اإللكروني�ة  الح�رب  لحل�ول 
والرشك�ة  واالس�تخبارات، 
التابع�ة ملجموعة إي�دج، ويوفر 
اإلم�ارات  املصن�وع يف  النظ�ام 
حماية كب�رية ضد التش�ويش، 
األنظم�ة  حماي�ة  وبالت�ايل 
الحساس�ة للمهام التي تتطلب 
للموق�ع  مؤك�دة  معلوم�ات 
واملالح�ة والتوقي�ت م�ن نظام 

. GPS  تحديد املواقع العاملي
املتط�ور  النظ�ام  ويس�تخدم 
هوائي نمط االستقبال املتحكم 
م�ن  واملك�ون   )CRPA( في�ه 
عنارص متعددة، ويوفر مقاومة 
ضد إش�ارة تش�ويش واحدة أو 

عدة إشارات للتشويش.
ويتمي�ز نظ�ام »جي ب�ي أس-
التقني�ات  بأح�دث  بروتيك�ت« 

املتقدم�ة ويعم�ل ع�ىل تنفي�ذ 
متع�ددة  تخفي�ف  ط�رق 
متخصص�ة  وخوارزمي�ات 
الرقمي�ة  اإلش�ارات  ملعالج�ة 
املس�تمر  التش�غيل  لضم�ان 
لألنظمة التي تعتمد عىل املالحة 
عرب األقم�ار الصناعي�ة عندما 
التش�ويش  أجه�زة  ُتس�تخدم 
املواق�ع  تحدي�د  نظ�ام  ع�ىل 
العامل�ي )GPS( أو آليات أخرى 
للتش�ويش أو تعطيل إش�ارات 

األقمار الصناعية.
وُصم�م نظ�ام »جي ب�ي أس- 

للعم�ل يف ظ�روف  بروتيك�ت« 
ديناميكي�ة عالية، وهو خفيف 
الوزن وصغري الحجم، ما يجعله 
مثالًي�ا لألنظم�ة غ�ري املأهولة 
واألسلحة املوجهة واملقيدة من 
الحجم وال�وزن والقوة.  ناحية 
وبفض�ل تقديم�ه ح�اًل واح�داً 
يمك�ن  متع�ددة،  لتطبيق�ات 
أيًضا دم�ج النظ�ام النموذجي 
يف منص�ات أكرب مث�ل املركبات 

والسفن والطائرات.
وق�ال ولي�د املس�ماري، نائ�ب 
يف  الربام�����ج  إدارة  رئي�س 

اإللكروني�ة  الح�رب  قط�اع 
إي�دج: »بناًء  واالس�تخبارات يف 
عىل نج�اح محفظ�ة منتجاتنا 
الحالية، يسعدنا أن نطلق نظام 
الذي  »جي ب�ي إس-بروتيكت« 
يعد أول نظام مضاد للتشويش 
يت�م تطوي�ره بش�كل كام�ل يف 
اإلم�ارات، وأحد األنظمة القليلة 
من نوعها املوجودة يف املنطقة«.
وأضاف: »تماش�ياً م�ع التوجه 
املتنام�ي نح�و تطوي�ر قدرات 
اإللكرونية ضمن  للحرب  قوية 
يس�هم  حجم�اً،  أصغ�ر  ح�زم 
نظام »جي ب�ي أس-بروتيكت« 
يف توس�عة التف�وق يف الطي�ف 
اإللكروني ليشمل األنظمة غري 
املأهولة صغرية الحجم، إضافة 
الطائ�رات والس�فن األك�رب  إىل 
حجًما. وهو يحافظ عىل إشارة 
نظ�ام تحدي�د املواق�ع العامل�ي 
للمنص�ة عن�د وج�ود هجمات 
تشويش أو تداخل غري مقصود 
يف ال�رددات الراديوي�ة. ونح�ن 
نتطل�ع إىل التعاون مع رشكائنا 
املنت�ج  ه�ذا  لن�رش  وعمالئن�ا 

املتطور يف السوق«.

مؤسسة ألمانية: مرض الكبد الدهني يهاجم األطفال البدناء

احتفى اتحاد م�رىض الس�كري بإثيوبيا، أمس 
األح�د، بالي�وم العامل�ي للس�كري، ع�رب إقامة 

أنشطة توعوية وإرشادية عن املرض.
كم�ا تضمن�ت االحتفالي�ة تس�ليط الضوء عىل 
آلي�ات الحد من مضاعفات املرض والوقاية منه 

بن أفراد الشعب.
وق�ال رئيس جمعية مرىض الس�كري بإثيوبيا، 
جيتاهو تارقن، إن 3.2% من اإلثيوبين مصابون 
بمرض الس�كري، و 9.1% أيضا لديهم مقدمات 

لإلصابة باملرض.
تحي�ي  و

العامل�ي  الي�وم  الدولي�ة  الصحي�ة  املنظم�ات 
للس�كري وس�ط ارتفاع حاد يف ع�دد اإلصابات 
والوفي�ات تخطت مجتمعة 543.7 مليون حالة 

يف عام.
ويوفر اليوم العاملي للسكري، الذي صادف امس 
ال�� 14 م�ن ترشين الثاني م�ن كل عام، فرصة 
لزي�ادة الوع�ي بامل�رض كقضية عاملي�ة تتعلق 
بالصح�ة العام�ة وما يج�ب القيام به بش�كل 
جماعي أو فردي، لتحسن الوقاية والتشخيص 

وإدارة الحالة.
رئي�س  وق�ال 

جمعي�ة م�رىض الس�كري بإثيوبي�ا، جيتاه�و 
تارق�ن، ع�ىل هام�ش االحتف�ال إن 9.1% م�ن 
اإلثيوبي�ن يعانون من مرحلة م�ا قبل اإلصابة 
بمرض السكري، موضحا أن عدد مرىض السكر 
يف إثيوبيا آخذ يف االزدياد وهو ما يقتيض رضورة 

توسع عملية اإلرشاد والتوعية للحد من ذلك.
وح�ث رئيس جمعية مرىض الس�كري بإثيوبيا، 
املواطن�ن ع�ىل إج�راء فحوص�ات منتظم�ة يف 
املرافق الصحية القريبة منهم، مشريا إىل أن ذلك 

يساعد يف االكتشاف املبكر للمرض.
وأض�اف أن ع�دد األطف�ال املصاب�ن بم�رض 

الس�كري م�ن الن�وع الثان�ي آخ�ذ يف االزدي�اد، 
موجها دعوته إىل تصحيح االعتقاد الخاطئ بأن 
مرض الس�كري مرض يصيب الكب�ار واألغنياء 
فقط قائال، إن مرض الس�كري هو مرض يعجز 
فيه الجسم عن إنتاج كمية كافية من األنسولن 
أو يكون غري قادر عىل استخدام األنسولن الذي 
ينتجه الجس�م بمعني ذل�ك أن الجميع معرض 

لإلصابة بهذا املرض.
وأوضح رئيس جمعية مرىض السكري بإثيوبيا، 
أن العم�ر وم�رض الس�كري الوراث�ي والنظام 
الغذائي غ�ري الصحي وقل�ة التمارين والتدخن 

وتعاطي الكحول وارتفاع ضغط الدم والس�منة 
من أبرز أسباب مرض السكري.

وأشار اىل أن ما يصل إىل 80% من إصابات مرض 
الس�كري من النوع الثاني يمك�ن الوقاية منها 
م�ن خالل اتباع نظام غذائي س�ليم وممارس�ة 

الرياضة.
واليوم العاملي للس�كري 2021 يصادف الذكرى 
املئوية الكتشاف األنسولن، ما يسهم يف تسليط 
الضوء عىل الفجوة الهائلة بن األشخاص الذين 
يحتاج�ون إىل ه�ذا الع�الج الفع�ال للتحك�م يف 

املرض.

قالت مؤسسة الكبد األملانية إن 
الكب�د الدهني يصي�ب األطفال 
أيضاً، ال س�يما البدن�اء، وذلك 
الحي�اة غ�ري  بس�بب أس�لوب 
الصحي، الذي يتمثل يف التغذية 
غري الصحية )تن�اول الوجبات 
الرسيع�ة واإلكثار م�ن األغذية 
الغنية بالدهون والسكر( وقلة 

الحركة.
وأضاف�ت املؤسس�ة أن خط�ر 
اإلصابة بالكب�د الدهني يرتفع 
الذي�ن  األطف�ال،  ل�دى  أيض�ا 
يعانون من مقاومة األنسولن، 
واألطف�ال، ال�ذي يعان�ون م�ا 
الكوليس�رول  نس�بة  ارتف�اع 
الض�ار  LDL، واألطفال، الذين 
ارتف�اع ض��غط  يعانون م�ن 

الدم.
الدهني  الكبد  أع�راض  وتتمثل 
يف فقدان الش�هية وآالم البطن 

والش�عور باالنتف�اخ واالمتالء 
واإلرهاق املس�تمر والتعب عند 

بذل املجهود.
ويجب استش�ارة الطبيب فور 
مالحظة هذه األع�راض لعالج 
الكبد الدهني يف الوقت املناسب 
وتجنب العواقب الوخيمة، التي 
قد ترتب عليه مثل تليف الكبد 

ورسطان الكبد.
ويمكن مواجه�ة الكبد الدهني 
من خ�الل اتباع أس�لوب حياة 
التغذي�ة  ع�ىل  يق�وم  صح�ي 
الصح����ي�ة، أي اإلكث����ار 
والفواك�ه  الخ�رضاوات  م�ن 
ومنتج�ات الحب�وب الكامل�ة، 
م�ع االس�تغناء ع�ن الوجبات 
الدس�مة  واألغذي�ة  الرسيع�ة 
والحلوي�ات، إىل جانب املواظبة 
ع�ىل ممارس�����ة الرياض�ة 

واألنشطة الحركية.

علماء يتوصلون إلى »حقنة جديدة« 
لعالج أحد أنواع الشلل

توصل فريق م�ن العلماء إىل تطوير حقنة 
لديه�ا القدرة ع�ىل إصالح ال�رضر الناجم 
عن إصابات الحبل الش�وكي الشديدة التي 
تتس�بب يف اإلصاب�ة بالش�لل.وقال موقع 
»Study Finds« األمريك�ي، يف تقري�ر ل�ه 
إن التج�ارب الت�ي أجري�ت ع�ىل الف�ران 
املش�لولة، أظه�ر فيها فريق م�ن جامعة 
ال�دواء  أن  األمريكي�ة  وس�رن«  »ن�ورث 
ال�ذي تم حقن القوارض به س�اعدها عىل 
اس�تعادة قدرته�ا عىل امل�ي يف غضون 4 
أس�ابيع فق�ط من تلق�ي حقن�ة واحدة.

ووفقاً ملؤلفي الدراس�ة، فإن العقار فَعال 
للغاية لدرج�ة أنه يمكن الب�دء يف تجربته 
ع�ىل البرش بداية م�ن الع�ام املقبل، حيث 
تقوم الحقنة بتشجيع األعصاب عىل إعادة 
النمو يف املناطق املترضرة.ونقل املوقع عن 

قائد الدراس�ة الربوفيس�ور 
س�توب  صموئي�ل 

»يه�دف  قول�ه: 
إيجاد  إىل  بحثن�ا 
أن  يمكن  ع�الج 
يمنع األفراد من 
اإلصابة بالش�لل 
التع�رض  بع�د 
إلصابة أو مرض 

ش�ديد، فقد ظل هذا األمر، عىل مدى عقود 
من الزمان، يمث�ل تحدياً كبرياً للعلماء ألن 
الجه�از العصب�ي املركزي 
الذي يتضمن الدماغ 
والحبل الش�وكي 
أي  لدي�ه  لي�س 
قدرة كبرية عىل 
نفس�ه  إص�الح 
اإلصاب�ة  بع�د 
ظه�ور  بع�د  أو 

مرض تنكي«.

أعلن�ت أخصائي�ة يف ام�راض الغدد 
الصم�اء، أن التخ�ي ع�ن تناول 
الخب�ز ي�ؤدي إىل ب�طء نم�و 
مقابل  املرضي�ة  البكتريي�ا 

تكاثر البكترييا املفيدة.
وتش�ري األخصائي�ة، اىل أن 
االمتن�اع ع�ن تن�اول الخبز 
تغ�ريات  ح�دوث  إىل  ي�ؤدي 

مختلفة يف الجس�م.  وتق�ول، إن »الخبز، 
ه�و كربوهي�درات رسيع�ة، تؤث�ر س�لبا 
الكربوهي�درات،  اس�تقالب  عملي�ة  يف 
ويس�بب مقاومة األنسولن. وعند التخي 
ع�ن تن�اول الخب�ز، ينخفض األنس�ولن 
والغلوكوز يف جس�م اإلنس�ان، وتتحس�ن 
عملية استقالب الكربوهيدرات والدهون. 
كم�ا ينخفض مس�توى الده�ون الثالثية 

والكوليس�رول الضار. وكذل�ك يبطأ نمو 
البكترييا والفطريات املسببة لألمراض يف 

األمعاء، مقابل تكاثر البكترييا املفيدة«.
وتضي�ف، أفض�ل أن�واع الخبز ه�و خبز 
الحب�وب الكامل�ة م�ع النخال�ة واأللياف 
الغذائي�ة. ألن�ه »أكثر االن�واع حيادية من 
بن جميع أنواع الخبز التي ترفع مستوى 

األنسولن والغلوكوز«.

إيدج تعلن عن نظام مضاد للتشويش

الصحة العالمية تحتفي باليوم العالمي للسكري 

تحت�اج أغل�ب التطبيقات الت�ي تق�دم معلومات 
ع�ن حالة الطق�س إىل معرف�ة مكان املس�تخدم، 
يف كل م�رة يس�أل فيه�ا ع�ن حال�ة الطقس.لكن 
هناك تطبيقا جديدا باس�م »تطبيق طقس يحرم 
الخصوصي�ة - برايفي فرين�ديل ويزر«، هو األول 
م�ن نوعه يعم�ل مع األجه�زة الذكي�ة التي تعمل 
بنظ�ام التش�غيل أندروي�د ويعتم�د ع�ىل املصادر 
املفتوح�ة ملعلوم�ات الطقس.املي�زة الرئيس�ية يف 
تطبي�ق برايف�ي فرينديل ويزر هي أن�ه ال يحتاج 
إىل الكث�ري من املعلومات الش�خصية للمس�تخدم 

وال يجم�ع أي بيانات وال ينيء حس�ابات خاصة 
لالس�تخدام.ويف حن أن تطبيقات بيانات الطقس 
تح�دد بدقة يف أغل�ب األحوال موقع املس�تخدم إىل 
جان�ب جمع كم كبري من التفاصيل بش�أن كيفية 
استخدامه للتطبيق، لكن تطبيق »برايفي فرينديل 
وي�زر« هو واحد من قلة قليل�ة للغاية من الربامج 
املصممة الحرام الخصوصية.طورت هذا التطبيق 
مجموع�ة »سيكوس�و« لألبح�اث يف مج�ال أم�ن 
البيانات وس�هولة االس�تخدام واملجتمع ومقرها 
يف قس�م علوم الحاسب بجامعة دارمشتاد التقنية 

يف أملاني�ا. وق�د ط�ورت املجموع�ة بالفعل 
أكث�ر م�ن 30 تطبيقا يح�رم الخصوصية 

أندروي�د. ألجه�زة  عدي�دة  مج�االت  يف 
يف الوقت نفس�ه، ف�إن التطبي�ق الجديد 
يعمل بنف�س طريقة تطبيق�ات بيانات 

الطقس األخرى ويوف�ر البيانات الخاصة 
بحالة الطقس اآلنية وتوقعاته يف أي مكان 

يختاره املس�تخدم لك�ن دون الحاجة إىل 
معرفة مكان وجود املستخدم وال تقديم 

إعالنات.

الكشف عن أول تطبيق طقس يحترم الخصوصية

ماذا يحدث عند التخلي عن الخبز ؟
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة
ُروي أّن الحسين بن علي عليهما السالم جاَءه رجل وقال: أنا رجل 
عاص وال أصبر عن المعصية، فِعظني بموعظٍة فقال عليه السالم: 
افعَل خمسةَ أشياء وأْذنِب ما ِشئَت، فأّوُل ذلك: ال تأُكل رزَق هللا وأذنِب 
والثالث:  ِشئَت،  ما  َوأْذنِْب  واليِة هللا  من  أْخُرج  والثاني:  شئَْت،  ما 
ملُك  جاَء  إذا  والرابع:  شئَت،  ما  وأذنِب  يَراَك هللا  ال  موِضعاً  أطلُب 
الموِت ِليَقبَض ُروحَك فادفَعهُ عن نَْفِسَك وأذنِب ما شئَت، والخامس: 

إذا أْدَخلََك مالَك في النار فال تدُخل في النار وأذنِب ما شئت. 
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زوروا موقعنا عىل شبكة االنرتنت

بريدنا االلكرتوين

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(

07722299319
07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

النحت على العظام.. حرفة 
تقترب من االنقراض

هيكل غامض فوق البحر 
يثير التكهنات

يفرز موىس محمد أولوس�و كوم�ة ضخمة من عظام 
اإلب�ل التي تخلص منه�ا مجزر يف مقديش�و، وينتقي 
منه�ا قطع�اً ينحته�ا ويصنع منه�ا ُحلياً وس�بحات 
مزخرف�ة فريدة م�ن نوعها. ويتحمل الفنان أولوس�و 
)55 عام�اً( مصاع�ب جم�ة للحف�اظ ع�ى حرفته يف 
الصوم�ال، فف�ي ع�ام 2006 أصي�ب بطلق ن�اري يف 
ذراع�ه أطلقه عليه ش�قيق صاحب كوم�ة عظام إبل، 
كان يفرزها لينتقي منها مادة تصلح لعمله.وعى حد 
علمه، فإن أولوس�و واحد من 4 فقط من الحرفيني أو 
الفنان�ني الذين يتعاملون مع عظ�ام اإلبل اآلن يف البلد 
األفريق�ي الفق�ر، ال�ذي يبلغ ع�دد س�كانه نحو 16 
مليون نسمة.وتعلم أولوسو، الذي قويت يداه وذراعاه 
وبرزت عضالته بس�بب عمله الشاق، هذه الحرفة من 
والده عام 1976، ويعتزم العمل عى ضمان أن ال يندثر 
هذا التقليد الذي يعود لعرشات السنني بعد وفاته.وقال 
يف ورش�ته يف مقديشو، حيث تحيط به العظام من كل 
جانب: »أبنائي سرثون عني هذه املواهب التي ورثتها 

عن أبي. ال أريد أن تندثر هذه املهارات«.

رصد مواطنون يف س�احل مقاطع�ة بالم بيتش بوالية 
فلوري�دا األمريكية، األس�بوع املايض، هي�كالً عمالقاً 
يطف�و فوق البح�ر، ما أث�ار غموضاً وتكهن�ات. وبدأ 
الهيكل الغامض، يطفو عى س�طح البحر يف األول من 
نوفمرب، مخلفاً تساؤالت كثرة. وتداول ناشطون عى 
املواقع االجتماعي، فيديوهات وصوراً للهيكل العمالق 
والغامض، وتساءلوا عما إذا كان األمر يتعلق بكائنات 
فضائي�ة، أو أداة لحف�ر آبار النفط أو س�فينة دوارة.
وأوض�ح املصدر أن األم�ر يتعلق بس�فينة رفع ثقيلة، 
تعرف ب�� »VB-10,000«، وهي عبارة عن بارجة مع 
أربع رافعات مس�تقلة. وكانت السفينة الحاملة تعمل 
 Golden ملدة عام، عى إزالة مخلفات س�فينة البضائع
Ray »غول�دن راي«، الت�ي انقلبت يف س�بتمرب 2019. 
وخالل انقالبها، كانت السفينة، التي يبلغ طولها 200 
م�ر، تحمل ع�ى متنه�ا 4200 س�يارة.وكانت مهمة 
»VB-10,000«، تتج�ى يف تقطيع وتفكيك الس�فينة 

»غولدن راي« إىل 8 قطع، ليجري سحبها يف ما بعد.

أكبر سجاد 
على شكل 
أنواع الزهور 
بمحافظة 
مركزي 

صورة

تعليق
و

وجدت دراس�ة يابانية جديدة أن 
القط�ط لديه�ا القدرة ع�ى تتبع 
موقع مالكها باستخدام اإلشارات 
الصوتي�ة، وتحديداً ص�وت املالك.

املؤلفة  تاكاج�ي،  وقالت س�اهو 
األوىل للدراس�ة وطالبة الدكتوراه 
يف جامعة »كيوتو« اليابانية، إنها 
كانت دائماً مهتمة بقدرات سمع 
القطط، مشرة إىل أن القطط لها 
آذان حساس�ة يمكن أن تتحرك يف 

اتجاهات مختلفة.
تمي�ل  قط�ة  »رأي�ت  وأضاف�ت: 
بإح�دى أذنيه�ا فق�ط إىل الخلف 
واس�تمعت إىل الص�وت خلفه�ا، 
كان�ت  إذا  م�ا  دراس�ة  فق�ررت 
للقطط ق�درات عى تحديد موقع 
مالكه�ا مكاني�اً من األص�وات«، 
أن  أن�ه »يعتق�د عموم�اً  مبين�ة 
القطط ليس�ت مهتمة بأصحابها 
مث�ل ال�كالب، لك�ن اتض�ح أنها 
تمث�ل عقلي�اً الوجود غ�ر املرئي 

ألصحابها«.
والحظت الدراس�ة التي أجريت يف 
بيئ�ة منزلي�ة ويف مقهى للقطط، 

كيف تتفاع�ل القطط مع أصوات 
أصحابه�ا دون إش�ارات مرئي�ة 
باس�تخدام مكربات ص�وت تقوم 
بتشغيل تس�جيل ألصحابها وهم 

يقولون أسماء قططهم.
ووضع الباحث�ون مكربات صوت 
البع�ض  بعضه�ا  ع�ن  بعي�دة 
وبعي�داً ع�ن القطط، ل�روا كيف 
ستس�تجيب القط�ط لألص�وات، 
خاص�ة إذا ب�دا أن ص�وت املال�ك 
ينتقل من مكان إىل آخر. وصنفت 

مجموعة أخرى مستوى مفاجأة 
القط�ط من مقي�اس من 0 إىل 4، 
بناء عى س�لوكيات، مثل حركات 
األذن والرأس. وخلصت الدراس�ة 
إىل أن القطط فوجئت عندما بدا أن 
أصحابها »ينتقلون« من مكان إىل 
آخر، وأظه�رت أن للقطط قدرات 
ع�ى اإلدراك االجتماع�ي املكاني، 
مما يعن�ي أنها يمك�ن أن تتخيل 
عقلي�اً مكان وج�ود اآلخرين من 

خالل إشارات مثل الصوت.

بإشارات صوتية.. قطط تحدد موقع مالكها 
أثار مش�هد م�رور آلي�ة مدرعة يف 
ش�وارع مدينة نورتش الربيطانية 
اس�تغراب الكثري�ن، ف�ال لونه�ا 
بداخله�ا  يوج�د  وال  عس�كري 
الحقيق�ة  يف  إنه�ا  عس�كريون. 
سيارة أجرة تس�تخدم يف األعراس 
والجنازات.ويق�ول مال�ك »تاكيس 
إن  باتش�لور  مرل�ني  الدباب�ة«، 
املرشوع كلّفه نح�و 35 ألف دوالر 
أمرك�ي، لرشاء اآللية العس�كرية 
حت�ى  عليه�ا  تعدي�الت  وإج�راء 
تصب�ح مؤهل�ة األغ�راض املدنية. 
ورغم أنها آلية مدرعة لنقل الجند، 
إال أن باتش�لور يفّضل أن يسميها 
باتشلور  الدبابة«.وقال  ب�«تاكيس 
الصع�ود  يف  الراغب�ني  دائ�رة  إن 
ع�ى متن س�يارة األج�رة الجديدة 
ورصح  فش�يئا.  ش�يئا  اتس�عت 
يف البداي�ة، كان هن�اك ج�ران ثم 
أصدق�اء ث�م أصدق�اء له�ؤالء ثم 
آخ�رون ال أعرفه�م يطلب�ون مني 
أن أصطحبه�م يف جول�ة. وأضاف 
أن ه�ؤالء كان�وا يري�دون الذهاب 
الحف�الت  م�ن  ش�هر  ن�وع  إىل 

الت�ي  بريطاني�ا  يف  الكالس�يكية 
تع�رف بربومز.ويعرض باتش�لور 
خدماته لق�اء 1000 دوالر أمركي 
عن كل مرة يستخدم فيها التاكيس 
الدبابة س�واء يف حفالت الزفاف أو 
الجنازات، وهما املناس�بتان اللتان 
باس�تخدام  الس�لطات  ل�ه  ت�أذن 
املدرعة. وقال باتشلور إن التاكيس 
ترفيهي�ة  خدم�ة  يق�دم  الدباب�ة 
خالصة، فأثناء صعودك عى متنها، 
ترى كث�ر من الناس ع�ى جانبي 

ويضحك�ون  يبتس�مون  الطري�ق 
ويشرون إليك.ولفت إىل أن التأمني 
الذي تفرضه الس�لطات عى اآللية 
املدرع�ة أرخ�ص بكث�ر م�ن ذلك 
الذي يف�رض عى س�يارة عائلته.
وقال س�ائق التاكيس غ�ر العادي 
إن�ه يق�دم خدماته حالي�ا فقط يف 
يف  ويأم�ل  والجن�ازات،  األع�راس 
أن تس�مح ل�ه الس�لطات بالعمل 
يف مناس�بات أخ�رى مث�ل حفالت 

التخرج وأعياد امليالد.

تاكسي الدبابة.. أجرتها أغلى من تذكرة الطائرة

بيعت لوحة لفنسنت فان غوخ يف مزاد يف نيويورك مقابل 35.9 مليون دوالر، 
وهو سعر قيايس للوحة مائية للفنان الهولندي. وقالت دار كريستيز للمزادات 
إن لوحة »مويل دو بيل« )أكوام القش( التي تعود إىل عام 1888 بيعت مقابل 
سعر أعى بكثر من تقديرات ما قبل املزاد والتي كانت تراوح من 20 مليون 

إىل  اللوح�ة دوالر  وعرض�ت  مليون�اً.   30
أمام الجمه�ور آخر مرة 

يف ع�ام 1905.وتص�ور اللوحة كومة م�ن القش يف آرل بفرنس�ا، حيث عاش 
فان غوخ ألكثر من عام يف ثمانينيات القرن التاس�ع عرش. وعى عكس أشهر 
أعماله التي اس�تخدم فيها األلوان الزيتية، اس�تعان فان جوخ يف هذه اللوحة 
باأللوان املائي�ة والجواش.وبعد انتحار فان غوخ يف عمر الس�ابعة والثالثني، 
آلت ملكية اللوحة يف البداية إىل ش�قيقه ثيو. وبعد تنقلها بني أيدي العديد من 

املالك، استولت عليها القوات النازية أثناء احتاللها لفرنسا.

بيع لوحة »أكوام القش« بـ35 مليون دوالر

ُس�جلت س�ابقا مح�اوالت عديدة لقي�ام حيوانات أليف�ة بمحاولة إنقاذ اإلنس�ان، 
عى س�بيل املثال، يح�اول الخرباء تدريب الكالب عى رصد حاالت إغماء اإلنس�ان 
ومحاولة إنعاش�ه أو عى األقل محاولة طلب املس�اعدة، لكن أن ترصد مثل هذه 
الحال�ة عند الحمام، فهي حادثة قد تكون »مس�تغربة« بعض اليشء.وبحس�ب 
فيدي�و انترش عى مواقع التواصل االجتماعي تحت عنوان »دليل عى أن الحمام 
يحب أصحابه«، فقد مثلت امرأة أنها سقطت عى األرض وفقدت الوعي بعد أن 
أتت الحمام�ة التي اعتادت عى إطعامها إىل مطبخها.وبحس�ب التعليق املرفق 
يف الفيدي�و، قام الطر بالهبوط عى جس�د املرأة بعد رصده س�قوطها، واقرب 
من رأس�ها وحاول رصد تنفس�ها ورؤي�ة وتفحص عينيها.ويظه�ر يف الفيديو 
قي�ام الطر بمراقبة امل�رأة باهتمام كبر من أعى طاول�ة املطبخ وإمعان النظر 
وتفحص املرأة من بعيد، ليقرر بعد ذلك الطران والهبوط وتفقد وجه املرأة، حيث 
اقرب من األنف والعني وحاول معرفة حالتها الصحية، ليكتشف الحقا أن صديقته 
عى قيد الحياة، وربما ليشكر الله عى أنها ستقدم له وجبة غنية من الحبوب أيضا.

حمامة تحاول إنقاذ إنسان

من اجتياز اإلش�ارات الحم�راء إىل القي�ادة بعكس 
اتج�اه الس�ر... تدفع وت�رة العم�ل املضنية جراء 
انتش�ار التطبيق�ات املحمول�ة بعم�ال التوصيل يف 
الصني إىل ارتكاب مخالفات إلش�باع النهم املتنامي 
للزبائ�ن اآلخ�ذة متطلباته�م يف االزدي�اد. ويق�ول 
جوانغ جينهوا معتمرا خوذت�ه عى دراجة بانتظار 
تس�لم طلبية جديدة من أحد مطاعم بكني »لو كان 
األمر بَي�دي، لن أكون بالتأكيد س�ائق توصيل. إنها 
وظيف�ة خط�رة للغاية«.ففي بلد مول�ع بالخدمات 
اإللكرونية، تقرب قيمة هذا القطاع من 664 مليار 

ي�وان )104 مليارات دوالر(، بحس�ب اتحاد محيل.
وكل ي�وم يف وقت الغ�داء، يتجول جي�ش من عمال 
التوصي�ل ع�ى مركباتهم ذات العجلتني يف ش�وارع 
الب�الد لتلبي�ة حاج�ات ماليني املوظفني.ويس�يطر 
عمالق�ة التكنولوجي�ا ع�ى ه�ذا القط�اع املزدهر، 
مدعومني بتطبيقات وخوارزميات الهواتف الذكية.
وبموج�ب التوجيهات الجديدة التي أُعلنت يف يوليو، 
ب�ات يتعني ع�ى ال�رشكات أن تضم�ن للعاملني يف 
مج�ال التوصيل راتباً أعى من الحد األدنى القانوني 
م�ع الت�زام وت�رة عم�ل مقبولة.وقد اتُّخ�ذت هذه 

اإلج�راءات بع�د فضائ�ح عدة أض�اءت عى ظروف 
العم�ل غ�ر املس�تقرة للعاملني يف القط�اع.يف وقت 
س�ابق من العام الحايل، أرضم شخص قيل إنه كان 
ع�ى خالف مع صاحب العمل بش�أن أجره، النار يف 
نفس�ه يف رشق الصني.وهو كان يعمل لدى شبكة » 
)»ه�ل أنت جائع؟«(، أحد أبرز األس�ماء يف القطاع. 
وق�د أثارت هذه القضية ضج�ة كبرة.لكن يبدو أن 
تحس�ن أوضاع عّم�ال التوصيل دون�ه عقبات عى 
أرض الواقع، وهو ما عكس�ته روايات عرشة عّمال 
توصيل.ويوضح جوانغ الذي يعمل لحس�اب خدمة 

»ميت�وان«، إح�دى أبرز رشكات توصي�ل الطعام يف 
الصني »يف الس�ابق، كان التطبي�ق يمنح 40 إىل 50 
دقيق�ة لتوصي�ل طلبي�ة م�ا )...( أما الي�وم فبات 
يعطي 30 دقيقة للتوصي�ل يف محيط كيلومرين«.

وملواكب�ة الرسع�ة املطلوبة، يقول عام�ل التوصيل 
األربعين�ي إن ال خيار أمامه س�وى »التنقل برسعة 
كبرة وتخطي اإلش�ارات املرورية الحمراء والقيادة 
بعك�س اتجاه الس�ر«، وذلك لتف�ادي الغرامة التي 
تفرضها الرشكات عى عّمال التوصيل لديها يف حال 

التأخر يف تسليم الطلبات.

الشركات تفرض عليهم غرامات.. 
عّمال توصيل الطعام بالصين يشكون نهم الزبائن 


