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المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د القي�ادي يف تحال�ف الفت�ح ع�دي 
مخي�م  ان  الثالث�اء،  أم�س  الخ�دران، 
»اله�ول« الس�وري عم�ل ع�ى تفريخ 
اإلرهاب يف املحافظات العراقية املحررة 
الخ�دران يف ترصي�ح صحف�ي  وق�ال 
تابعت�ه »املراقب العراق�ي«، إن “املتابع 
للمش�هد األمني العراقي يرصد بش�كل 
واضح بان وت�رة الخروقات األمنية يف 
املحافظ�ات املح�ررة تصاعدت بش�كل 
الف�ت م�ع بدء ع�ودة مئ�ات االرس من 

مخيم الهول السوري اىل داخل البالد”.
يف  تغلغ�ل  االرس  “تل�ك  أن  وأض�اف، 
عقوله�ا فكر داع�ش االرهابي وترتبط 
اغلبها بقيادات بقتل املئات من االبرياء 

وال يمك�ن اصالحه�ا يف اش�هر وه�ي 
تبق�ى قناب�ل موقوتة تهدد االس�تقرار 
يف الع�راق”، مؤكدا أن “اعادة تلك االرس 
هي اجندة امريكية من اجل دفع الوباء 

مرة اخرى للعمق العراقي ».
واشار اىل ان »جزًءا كبرا من الخروقات 
الع�راق مرتب�ط بع�ودة االرس م�ن  يف 
مخي�م اله�ول”، الفت�ا اىل ان “الق�رار 
نعت�ره خطًئ�ا اس�راتيجيا يف املش�هد 
االمني العام وتتحمل الحكومة وزر كل 

التداعيات الحاصلة«.
وكانت وس�ائل إعالم سورية قد أعلنت 
عن مقتل عدد من ساكني مخيم الهول 
من بينهم عراقيون، يف عمليات تصفية 

جرت داخل املخيم.

المراقب العراقي/ بغداد...
دع�ا برمل�ان إقليم كردس�تان، أمس 
الثالث�اء، إىل تدخ�ل عاج�ل من قبل 
بخص�وص  االتحادي�ة  الحكوم�ة 
استخدام تركيا لألسلحة الكيميائية 

يف قصفها ملناطق اإلقليم.
وقال مستشار الرملان طارق جوهر 
يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »قص�ف تركيا ملناطق 
اإلقلي�م باألس�لحة الكيمائية يعتر 
جريم�ة ك�رى، ويجب محاس�بتها 

وفقاً للقانون الدويل«.

وأضاف أن »الخارجية العراقية هي 
الجيش  املعني�ة بمحاس�بة  الجه�ة 
الركي، ويج�ب اتخاذ اإلجراء الدويل 
بحقه�ا، ويف ح�ال اس�تمر القصف 
فهناك ملفات أخ�رى، يمكن للعراق 

استخدامها لردع األتراك«.
يف  العالق�ات  لجن�ة  عض�و  وكان 
حزب العم�ال الكردس�تاني زورباز 
تولهل�دان، ق�د اتهم ق�وات الجيش 
األس�لحة  باس�تخدام  الرك�ي 
الح�زب  مقات�ي  ض�د  الكيميائي�ة 

شمايل العراق.

»الهول« السوري ُيفرِّخ اإلرهاب 
في المحافظات المحررة

دعوة إلى تدخل عاجل بخصوص القصف 
بغداد بال مشاريع .. البنى التحتية تتهالك واألموال تتبخرالتركي لإلقليم

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
خالل جول�ة ميدانية يف ع�دد من محالت 
بغداد الت�ي تصنف بأنها متطورة اُس�وة 
– »العرصات-الك�رادة  كال��  بغره�ا 
الرموك – املنصور« أصاب س�ائق األجرة 
حالة م�ن الهل�ع والتذمر بس�بب ارتفاع 
أعداد التخس�فات يف ش�وارع تلك املناطق 
والتي يفرض أن تك�ون األفضل مقارنة 
مع أحياء بغداد األخرى , واالمر لم يتوقف 

عن�د ذل�ك فالنفاي�ات تنترش بش�وارعها 
يف األماك�ن الت�ي تتواج�د فيه�ا حاويات 
الخاص�ة بجمعه�ا، وألقى س�ائق األجرة 
اللوم عى أمني بغداد ش�خصيا كونه منذ 
تس�نمه املنصب لم يرَُه سكان العاصمة 
يهت�م بامللف الخدم�ي مع انع�دام آليات 
خدمي�ة ت�زور تل�ك املناط�ق وه�ذا حال 
املناطق الراقية , فكيف باألحياء السكنية 
األخ�رى الت�ي تعان�ي اإلهم�ال الخدمي، 

فضالً عن أطراف العاصمة؟.
ذل�ك فمعظ�م  عن�د  يتوق�ف  ل�م  االم�ر 
املشاريع الخدمية الكبرة متوقفة، وهذا 
نات�ج عن إهمال املوازنات الس�نوية لهذا 
املل�ف واقتصارها عى الش�ق التش�غيي 
»الروات�ب« يف حني يلتهم الفس�اد معظم 
أموال املوازنات دون وجود رقيب حكومي 

يحد منها.
الوف�رة املالي�ة الت�ي تحققت م�ن جراء 

ارتف�اع أس�عار النف�ط مقارنة بأس�عار 
املوازنة هي األخرى لم تس�هم يف تحس�ن 
املل�ف الخدم�ي , فمعظ�م تل�ك األم�وال 
ُصف�ت ع�ى قضاي�ا بعيدة ع�ن أهداف 
املوازن�ات , كم�ا أن الحدي�ث ع�ن العجز 
امل�ايل ق�د اختف�ى , إذ اختفت املش�اريع 
املتلكئ�ة، وتعي�ش العاصمة بغ�داد اليوم 
حال�ة م�ن الب�ؤس العمران�ي والخدمي 
وتتحم�ل أمان�ة بغداد تل�ك اإلخفاقات يف 

تجميل العاصم�ة , بل الفوىض العمرانية 
التجارية  العش�وائي للموالت  واالنتش�ار 
وامل�دن الس�كنية الجدي�دة الت�ي تبنى يف 
أحياء العاصمة الراقية , كل ذلك يدل عى 

إهمال التخطيط العمراني الناجح.
الرمل�ان  الخدم�ات يف  وهاجم�ت لجن�ة 
الس�ابق أمني بغداد عالء معن بعد فش�له 

يف إدارة امللف الخدمي بالعاصمة...
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»ديكتاتورية« كردستان بمأمن عن »رصد«
 المنظمات الدولية

المراقب العراقي/ احمد محمد...
عى الرغم من حجم املعاناة والتضييق عى الحريات 
العام�ة والخاص�ة ال�ذي تمارس�ه األح�زاب ض�د 
الش�عب الكردس�تاني، تحت وطأة حكم العائلتني 
»البارزانية والطالبانية«، وكذلك مسلس�ل الفساد 
اإلداري واملايل الذي فاقم أزمات الشعب الكردي عى 
املستويات املعيشية واالقتصادية واالجتماعية، إال 
أن تلك املعاناة لم تالِق تعاطفا س�واء كان سياسيا 
أو إقليميا أو دوليا، وحتى عى املس�توى املحي فقد 
اختارت املنظمات التي اعتادت عى التنديد بقضايا 

حقوق االنس�ان واالحداث التي تق�ع يف باقي املدن 
العراقية »خيار الصمت« إزاء ما يحصل يف اإلقليم.

الكردي�ة  األح�زاب  ترصف�ات  تقت�رص  ول�م 
ومضايقاته�ا املس�تمرة عى املواطن�ني الكرد عند 
تلك املستويات،إنما هناك حالة من عدم األمان من 
قبل املواطنني عى أرواحهم، خصوصا يف ظل وجود 
عمليات تصفية واعتقاالت مس�تمرة دون مسوغ 
قانون�ي بح�ق املواطن�ني الك�رد وألس�باب تتعلق 
بإبداء الرأي أو انتقاد السلطة أو املطالبة بالحقوق 

املرشوعة وتوفر ظروف العيش الكريم. 

وتزامن�ا مع مسلس�ل الهجرة الجماعية للش�باب 
الك�ردي الذي يطغى عى املش�هد الك�ردي، نتيجة 
للظ�روف القاس�ية التي يعيش�ها اإلقليم بس�بب 
عدم التزام الحكوم�ة بتوفر فرص العمل والعيش 
الكريم، إضاف�ة اىل التضييق املس�تمر عى حريات 
الش�باب، وأمام كل عمليات الهج�رة الحاصلة، لم 
تص�در أي م�ن الجه�ات املعنية بحقوق االنس�ان 
س�واء املحلية أو الدولية إدان�ة للظاهرة أو البحث 
عن أسبابها أو توجيه الدعوة اىل الحكومة بمعالجة 

الظروف التي تسببت بتفيش هذه الظاهرة.

وهذا الصمت ب�دوره، يعطي مررا لالتهامات التي 
توجه اىل تلك املنظمات ح�ول »الكيل بمكيالني« أو 
النظر بعني واحدة اىل األمور والعمل وفقا ألجندات 

سياسية معينة.
وذات الته�م ه�ذه توج�ه اىل بعث�ة األم�م املتح�دة 
واملبعوثة األممية »جينني بالس�خارت« التي س�بق 
له�ا أن ُعرف�ت بع�دم الحي�اد يف عمله�ا ومجاملة 
األح�زاب الكردي�ة ع�ى الرغم م�ن الجرائ�م التي 

ترتكبها بحق الشعب الكردي...
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غموض يلف موقف مجلس األمن من 
رة« والشارع سيد الموقف »النتائج الُمزوَّ

وسط تشكيك عراقي في »نواياه«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
يف الوق�ت الذي ما تزال فيه جموع املحتجني 
رابض�ة عند مدخي املنطق�ة الخرضاء، من 
جه�ة الجرس املعلق ووزارة التخطيط رفضاً 
لتزوي�ر االنتخاب�ات، يواص�ل مجلس األمن 
الدويل »لهاثه« وراء اعتماد النتائج الحالية، 
التي ُتش�كك الغالبية العظمى من العراقيني 

بنتائجها.
وي�رى مراقب�ون أن تأيي�د مجل�س األم�ن 
لالنتخاب�ات ومس�اعيه العتم�اد نتائجه�ا، 
ع�ى الرغ�م م�ن ع�دم مصادق�ة اللجن�ة 
القضائي�ة عليها، يؤرش وجود »دور خبيث« 
تلعبه أط�راف دولية عّدة، إلح�داث تغير يف 
الخارطة السياس�ية العراقي�ة وفقاً ألجندة 

معدة سلفاً.
ويف بيان أصدره مس�اء اإلثنني، أثنى مجلس 
األمن ع�ى نتائج االنتخاب�ات وهنأ حكومة 
مصطف�ى الكاظمي واملفوضي�ة، فيما حث 
األح�زاب السياس�ية ع�ى اتب�اع الوس�ائل 

القانونية والسلمية لحل هذه املظالم.
كم�ا تط�رق البي�ان إىل »مرسحي�ة االغتيال 
الغامض�ة«، بحس�ب مراقبني، الت�ي قيل إن 
الكاظمي تعرض لها يف الس�ابق من الش�هر 

الحايل.
بي�ان مجلس األم�ن الثاني م�ن نوعه حول 
االنتخاب�ات، جوبه باعراض عراقي واس�ع 
ع�ى اعتب�ار أنه ج�اء يف وقت حس�اس تمر 
ب�ه البالد، إذ ما ت�زال االعراضات عى نتائج 

االنتخاب�ات تتصاع�د حتى الي�وم، وهو أمر 
ُين�ذر باتس�اع رقع�ة االحتجاج�ات، وفق�اً 

لعضو ائتالف النرص فالح الخفاجي.
ويقول الخفاجي ل�«املراق�ب العراقي«، إنه 
»يف ح�ال اس�تمرار الوضع الراه�ن وتجاهل 
مطالب املتظاهرين، فإن الجماهر املعرضة 
عى نتائج االنتخابات س�وف تكثر، وهو ما 
س�يؤدي بالتايل إىل اتساع رقعة االحتجاجات 

لتشمل جميع املحافظات«.
تظاه�رات  »ان�دالع  الخفاج�ي  ويتوق�ع 
احتجاجية مشابهة ملا جرى يف 2019، ورفع 
مطلب إجراء انتخابات مبكرة جديدة«، الفتاً 
إىل أن »ذلك سرافقه اتهامات ملجلس النواب 

رة«. بأنه تشكل عى أساس نتائج ُمزوَّ

ويردف الخفاج�ي قائالً: »نع�ول كثراً عى 
القض�اء العراق�ي يف التعام�ل م�ع األدل�ة، 
وقراراته التي من املؤمل أن يتخذها بشأن ما 

جرى خالل االنتخابات الرملانية األخرة«.
ويف خضم »االنسداد السيايس« الذي يشهده 
العراق من�ذ إعالن نتائ�ج االنتخابات، جراء 
الش�د والجذب ب�ني الفرق�اء احتجاجاً عى 
»التزوي�ر« الذي رافق عملية االقراع، تنعقد 
اآلم�ال اآلن عى حل س�يايس ق�د يفيض إىل 
انتهاء األزمة الراهنة، والذهاب نحو تشكيل 

حكومة جديدة.
ش�كل  ح�ول  والتحلي�الت  اآلراء  وتنش�طر 
الحكوم�ة املقبل�ة، ب�ني من ي�رى أن القوى 
السياس�ية متجهة نحو »األغلبية«، وآخرين 

يعترون ه�ذا الخيار »ُحلماً بعي�د املنال« يف 
خض�م الواقع الس�يايس الح�ايل، ولذلك فإن 

خيار »الحكومة التوافقية« بات يقرب.
وأجرى العراق يف العارش من ترشين املايض، 
انتخابات برملانية »مبك�رة«، كانت نتائجها 
صادم�ة للجمي�ع، بس�بب »التزوير ورسقة 
أص�وات املرش�حني الذين ينتم�ون إىل طيف 

سيايس محدد«.
وضجَّ الش�ارع العراقي وانتفض بتظاهرات 
غاضب�ة طال�ب املش�اركون فيه�ا بإع�ادة 
الع�د والفرز الي�دوي لجميع املحط�ات، بيد 
أن مفوضي�ة االنتخاب�ات تجاهل�ت املطالب 
وأصت ع�ى موقفه�ا، وه�و أم�ر بطبيعة 
الح�ال أدى لتح�ول التظاه�رات إىل اعتصام 

مفتوح أمام بوابة املنطقة الخرضاء.
وعى حني غرّة فوجئت جم�وع املتظاهرين 
الذي�ن مىض ع�ى اعتصامه�م املفت�وح ما 
يقارب الثالثة أس�ابيع، بتصعيد خطر تمّثل 
بحرق خيمهم ورضبهم واستخدام العيارات 
الناري�ة الحية يف مواجه�ة العزل، األمر الذي 

خلّف شهداء وجرحى.
اس�تهداف  ع�ى  س�اعات  م�يض  وبع�د 
املعتصمني الع�ّزل وتصفيتهم ب�«رصاصات 
غ�ادرة«، أعل�ن مكتب رئي�س ال�وزراء عن 
اغتي�ال«  »محاول�ة  إىل  الكاظم�ي  تع�رض 
بواسطة طائرة مس�رة استهدفت منزله يف 

املنطقة الخرضاء.
ودخل�ت الق�وى املعرض�ة ع�ى »تزوي�ر« 
نتائج االنتخاب�ات الترشيعية التي يحتش�د 
جمهوره�ا أم�ام املنطقة الخرضاء وس�ط 
بغ�داد أس�بوعها الرابع وهي ترق�ب تغيرا 
يف ما أفرزه االق�راع األخر، لعل العد والفرز 
اليدوي يغ�ر -ولو جزئيا- ع�دد ما حصلت 
علي�ه األح�زاب املعرضة من مقاع�د نيابية 
يف الرمل�ان الجدي�د، إال أن مزاع�م مفوضية 
االنتخاب�ات بتطاب�ق نتائ�ج عمليت�ي الع�د 
والف�رز اإللكرونية واليدوية حال دون ذلك، 
وه�و ما ين�ذر بفتح باب التصعي�د أكثر من 

جانب الكتل املعرضة.
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المراقب العراقي/ بغداد...
حذر تحالف الفتح، أمس الثالثاء، من محاوالت املساس 
بالحش�د الشعبي، الفتاً اىل أن الحشد خط أحمر ال يمكن 

املساس به. 
وقالت القيادية يف التحالف أمل عطية يف ترصيح صحفي 
تابعته »املراقب العراقي« إن “هذه ليست املرة األوىل التي 

يتعرض فيها الحشد لهجمة إعالمية وسياسية”.
وأضاف�ت أن »س�يادة الحش�د خط أحم�ر ال يمكن ألي 
جهة املس�اس به”، مؤك�دة أن “مطالبات ح�ل أو دمج 
الحش�د لن ت�َر الن�ور، مادام الحش�د يداف�ع ضد خطر  

داعش اإلجرامي«.
يشار اىل ان دعوات حل الحشد الشعبي ودمجه بالقوات 

األمنية كانت قد ارتفعت بعد انتهاء االنتخابات املبكرة.

الفتح يحذر من المساس 
بالحشد الشعبي

رئيسي: إيران لديها إمكانية الوصول 
لمواردها المالية في الخارج

خارطة السالم في اليمن وفق 
مشاريع التقسيم

المراقب العراقي/ بغداد...
الخارجي�ة  وزارة  أعلن�ت 
 170 تس�جيل  ع�ن  العراقي�ة، 
مهاج�راً من الراغب�ني بالعودة 

الطوعية من بيالروسيا.
 وق�ال املتح�دث باس�م وزارة 
الخارجيَّ�ة أحم�د الصحاف، يف 
تغريدة بموقع توي�ر، تابعتها 
العراق�ي« ان »ع�دد  »املراق�ب 
العراقيني الراغبني بالعودة بلغ 
حت�ى اآلن 170 ، ومنحن�ا 55 

منهم جواز سفر – عبور«.
»كوادرن�ا  أن  واض�اف   
تس�تكمل  اآلن  الدبلوماس�ّية 

م�ع  اللوجس�تي  التنس�يق 
منيس�ك  يف  املط�ار  س�لطات 
االس�تثنائية  الرحل�ة  لتنفي�ذ 

إلعادة العالقني«.
 ومنذ أكثر من أسبوع، حوص 
آالف املهاجري�ن ع�ى الح�دود 
إذ  البولندي�ة،   - البيالروس�ية 
صعب�ة،  أوضاع�ا  يعيش�ون 
ويرغب املهاجرون يف العبور إىل 
بولندا عر بيالروسيا وإىل بلدان 

االتحاد األوروبي األخرى ليالً.
األوروب�ي  االتح�اد  واته�م   
بتش�جيع  م�راراً،  بيالروس�يا، 

املهاجرين عى دخول أوروبا.

المراقب العراقي/ بغداد...
ام�س  الصيادل�ة،  نقاب�ة  أعلن�ت 
ع�ى  بالعم�ل  املب�ارشة  الثالث�اء، 
تحدي�د تس�عرة جدي�دة  لألدوية، 
مبينة انها س�تطبق منتصف العام 

املقبل.
وق�ال نقي�ب الصيادل�ة مصطفى 
الهيتي، يف ترصيح صحفي تابعته 
»نأم�ل  إن�ه  العراق�ي«  »املراق�ب 
أن يج�د املواط�ن تس�عرة جديدة 

لألدوية منتصف العام املقبل«.
وأوض�ح أن »ل�دى النقابة جوالت 
املس�عرة«،  لألدوي�ة  تفتيش�ية 
يف  قدم�ت  »النقاب�ة  أن  موضح�ا 
الس�ابع من كان�ون الثاني املايض 
مقرحا اىل رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي، تضم�ن تثبي�ت س�عر 
الرصف عى االدوية املس�توردة ب� 
)1200( ديناراً للدوالر الواحد حتى 

ال تشهد اسعار االدوية ارتفاعا«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أكد املرش�ح الفائز عن تحالف القوى املدنية باس�م خش�ان، أمس 

الثالثاء،  عدم وجود أغلبية سياسية من دون تحالفات.
وق�ال خش�ان يف ترصيح صحفي تابعت�ه »املراق�ب العراقي«، »ال 
توجد اغلبية سياس�ية م�ن دون تحالفات »، مبين�ا ان »الحكومة 
ستشكل عى اساس انتخابات تمت وفق قانون مخالف للدستور«.

واض�اف خش�ان بالق�ول »ال اعلم كي�ف تحل املحكم�ة االتحادية 
مس�ألة الطعون املقدمة يف ه�ذا املوضوع«، مضيفا »الحظنا خالل 

هذا الشهر أكثر من طعن يف قانون االنتخابات«.
وتابع املرش�ح الفائ�ز:« تعودنا عى برملان ي�رشع قوانني مخالفة 

للدستور بسبب وعيه الدستوري املحدود«.
وتخوض الكتل السياسية حوارات متواصلة للتوصل اىل صيغة حل 
لالزمة التي تمر بها العملية السياس�ية واملتعلقة بما افرزته نتائج 
االنتخاب�ات من اعراضات للكتل السياس�ية التي رُسقت اصواتها 

بسبب التزوير. 

170 عراقيًا يرغبون بالعودة 
من بيالروسيا

مرشح فائز: ال أغلبية سياسية 
دون تحالفات 

تسعيرة جديدة لألدوية 
منتصف العام المقبل

في هذا العدد

7
شكوك حول لحاق نيمار بمواجهة مانشستر سيتي
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املراقب العراقي/ أحمد محمد...
عىل الرغم من حج�م املعاناة والتضييق 
والخاص�ة  العام�ة  الحري�ات  ع�ىل 
ال�ذي تمارس�ه األح�زاب ض�د الش�عب 
حك�م  وط�أة  تح�ت  الكردس�تاني، 
والطالباني�ة«،  »البارزاني�ة  العائلت�ن 
وكذلك مسلس�ل الفس�اد اإلداري واملايل 
ال�ذي فاقم أزمات الش�عب الكردي عىل 
واالقتصادي�ة  املعيش�ية  املس�تويات 
واالجتماعي�ة، إال أن تلك املعاناة لم تالِق 
تعاطفا س�واء كان سياس�يا أو إقليميا 
أو دولي�ا، وحت�ى ع�ىل املس�توى املحيل 
فق�د اخت�ارت املنظم�ات الت�ي اعتادت 
ع�ىل التندي�د بقضاي�ا حقوق االنس�ان 
امل�دن  الت�ي تق�ع يف باق�ي  واالح�داث 
العراقية »خيار الصمت« إزاء ما يحصل 

يف اإلقليم.
ولم تقترص ترصف�ات األحزاب الكردية 
ومضايقاته�ا املس�تمرة ع�ىل املواطنن 
الكرد عن�د تل�ك املس�تويات،إنما هناك 
حالة من ع�دم األمان من قبل املواطنن 
ع�ىل أرواحه�م، خصوص�ا يف ظل وجود 
عملي�ات تصفي�ة واعتقاالت مس�تمرة 
دون مس�وغ قانون�ي بح�ق املواطن�ن 
الك�رد وألس�باب تتعلق بإب�داء الرأي أو 
انتق�اد الس�لطة أو املطالب�ة بالحقوق 
املرشوعة وتوفري ظروف العيش الكريم. 
وتزامنا مع مسلس�ل الهجرة الجماعية 
للشباب الكردي الذي يطغى عىل املشهد 
الكردي، نتيجة للظروف القاس�ية التي 
يعيش�ها اإلقلي�م بس�بب ع�دم الت�زام 
الحكومة بتوفري ف�رص العمل والعيش 
الكري�م، إضاف�ة اىل التضييق املس�تمر 
عىل حريات الشباب، وأمام كل عمليات 
الهج�رة الحاصل�ة، ل�م تص�در أي من 
الجهات املعنية بحقوق االنس�ان سواء 
املحلي�ة أو الدولي�ة إدان�ة للظاه�رة أو 

البح�ث عن أس�بابها أو توجي�ه الدعوة 
اىل الحكوم�ة بمعالج�ة الظ�روف التي 

تسببت بتفيش هذه الظاهرة.
وه�ذا الصم�ت ب�دوره، يعط�ي م�ررا 
لالتهام�ات التي توجه اىل تلك املنظمات 

ح�ول »الكيل بمكيال�ن« أو النظر بعن 
واحدة اىل األم�ور والعمل وفقا ألجندات 

سياسية معينة.
وذات الته�م ه�ذه توج�ه اىل بعثة األمم 
»جين�ن  األممي�ة  واملبعوث�ة  املتح�دة 

بالس�خارت« التي س�بق له�ا أن ُعرفت 
بعدم الحياد يف عملها ومجاملة األحزاب 
الكردي�ة عىل الرغ�م من الجرائ�م التي 

ترتكبها بحق الشعب الكردي.
ويف تعلي�ق للمرش�ح الك�ردي الفائز يف 

االنتخاب�ات األخ�رية »جم�ال كوج�ر« 
م�ن  الهج�رة  أس�باب  ع�ن  متحدث�ا 
كردستان، أثار دهش�ة املتابعن للشأن 
الس�يايس حي�ث أكد في�ه أن »الش�اب 
الك�ردي ال يوج�د يف جيب�ه 5 دوالرات 

واألجه�زة األمني�ة تالحقه وتس�تدعيه 
بسبب تعليق عىل الفيسبوك!«.

وللحديث عن ه�ذا املوضوع، أكد املحلل 
الس�يايس مؤيد العيل، أن »ما يحصل يف 
شمال العراق بحق أبناء الشعب الكردي 

والهج�رة اىل خ�ارج ح�دود كردس�تان 
يبن بشكل واضح »ضنك« العيش الذي 
يواجهه املواطنون الك�رد وحالة التذمر 
م�ن االس�اليب الت�ي تتبعه�ا األح�زاب 
الكردي�ة الحاكم�ة هناك كما ويكش�ف 
املواطن�ن  ع�ن هل�ع كب�ري بصف�وف 
ورغبته�م بالخ�روج بأع�داد كبرية من 

كردستان تحت أي ظرف«.
وق�ال الع�يل، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب 
العراق�ي« إن »ه�ذه األوضاع تثبت زيف 
جمي�ع الرس�ائل الت�ي كان ي�روج لها 
االع�الم القريب من الح�كام الكرد حول 
اإلقلي�م وحال�ة  اس�تقرار األوض�اع يف 
الغنى املزعومة التي يعيشها املواطنون، 

واتضح العكس تماما«.
فاس�دة  أحزاب�ا  »هن�اك  أن  وأض�اف، 
تس�لطت عىل مقدرات الش�عب الكردي 
وس�خرت املليارات التي تحص�ل عليها 
من بغداد لصالحها، عىل حساب حقوق 

الشعب«.
وأش�ار اىل أن »غياب منظم�ات حقوق 
االنس�ان املحلي�ة والدولية عن إش�دانة 
وكذل�ك  كردس�تان،  يف  يحص�ل  م�ا 
»صمت« مبعوث�ة األمم املتحدة »جينن 
بالس�خارت« يثب�ت ع�دم الحي�اد التي 
تتعام�ل ب�ه تل�ك الجهات، للتس�ر عىل 
فضائ�ح »حكم العوائ�ل« يف اإلقليم، ويف 
الوقت ذاته تتسابق تلك الجهات بإصدار 
مواقفه�ا غ�ري الحيادية وغ�ري الدقيقة 
إزاء ما يحصل يف وسط وجنوب العراق، 

ألسباب طائفية وسياسية«.
ويش�هد إقلي�م كردس�تان، خصوصا يف 
اآلون�ة األخرية تف�يش ظاه�رة الهجرة 
الجماعي�ة للمواطن�ن والتوجه اىل دول 
تركيا وبيالروسيا عىل وجه الخصوص، 
نتيجة للسياسات املتبعة من قبل نظام 

الحكم القائم يف اإلقليم.

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د عضو ائت�الف دول�ة القانون محم�د الصيهود، 
ام�س الثالثاء، أن االطار التنس�يقي يف افضل احواله 
ويمتلك مقاعد تؤهله لتشكيل الحكومة املقبلة كونه 
الكتل�ة النيابية االكث�ر عددا، نافيا ح�دوث اي حالة 

انقسام او انسحاب لبعض االطراف من االطار.

وقال الصيهود، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »االطار التنسيقي يف افضل احواله وجميع القوى 
املنضوية تحته تش�عر باملسؤولية«، موضحا ان »اي 
حال�ة تش�ظي داخل االط�ار فهي ال تخ�دم العملية 
السياس����ية، وبالتايل ال يوجد اي طرف منس�حب 

منه ».

وبن ان »اإلطار موحد بجمي�ع اطرافه ويمثل اليوم 
الكتل�ة النيابي�ة االكثر عددا وبإمكان�ه الذهاب نحو 
تش�كيل الحكومة املقبلة، وجميع من فيه ال يس�عى 
اىل اي حالة تش�ظي او انس�حاب«، مؤكدا ان »هناك 
بع�ض الق�وى تراه�ن عىل تف�كك وانقس�ام االطار 

التنسيقي«.

دولة القانون: اإلطار التنسيقي قادر على تشكيل الحكومة

النصر: المصادقة على نتائج االنتخابات ستؤدي الى اتساع رقعة التظاهرات

التعليم تزف بشرى للمتفوقين في الجامعات األهلية
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلمي، امس 
الثالث�اء إتاحة الفرصة للطلبة املتفوفن يف الجامعات 

االهلية عىل املِنَِح الدراسية املجانية.
وقال�ت ال�وزارة، يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« 

نس�خة منه إن »دائرة التعليم الجامعي األهيل ناقشت 
مع مديري التس�جيل يف الجامع�ات والكليات األهلية 
مضام�ن دليل الطالب الذي س�يطلق يف املدى املنظور 
وآليات التقديم والقبول يف الجامعات والكليات األهلية 

يف ضوء الطاقة االستيعابية املقررة«.

وأضاف البيان، أن »الحارضين استمعوا اىل توجيهات 
ال�وزارة ب�رورة التكامل مع نظ�ام القبول املركزي 
وتقدي�م الدع�م للطلبة خالل ف�رة التقدي�م املرتقب 
وتمك�ن املتفوقن م�ن التنافس عىل املنح الدراس�ية 

املجانية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
ح�ذر ائتالف الن�رص، أم�س الثالثاء، م�ن تداعيات 
خط�رية س�تحدث يف ح�ال املصادق�ة ع�ىل نتائ�ج 
االنتخابات، مؤكدا اتس�اع رقعة التظاهرات يف حال 
حص�ول ذلك.وقال عضو االئتالف ف�الح الخفاجي، 
يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراق�ي« إن »معظم 
تش�كيل  يف  املش�اركة  تري�د  ال  السياس�ية  الكت�ل 
الحكومة الجديدة«، مبينا أن »املصادقة عىل النتائج 
الحالية س�تؤدي التساع رقعة التظاهرات«.واضاف 
الخفاج�ي، أن »اإلطار التنس�يقي مازالت صفوفه 
مراص�ة وكلمت�ه واح�دة«، موضح�ا ان »التالعب 

بنتائج االنتخابات فاق عمليات التزوير ».
واشار الخفاجي اىل ان »العد والفرز اليدوي سيقلب 
النتائ�ج ب�ن الفائزي�ن والخارسي�ن«، مؤك�دا ان 
»اس�تمرار الضغط االقتصادي عىل املواطنن سيولد 
انفجارا ».ولفت اىل ان »الجماهري ال ترحم ونس�عى 

إلعادة الثقة بالعملية االنتخابية«.

النزاهة تكشف عن »مغاالة« 
أكثر من 450 مليون دوالر 

بعقد تجهيز قناني أوكسجين 
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلن�ت هي�أة النزاه�ة االتحاديَّ�ة، ام�س 
يف  ُمغ�االٍة  ضب�������ط  م�ن  الثالث�اء، 
األس�عار وه�در للم�����ال الع�ام يف عقد 
تجهي�ز ُمحافظ�ة نين������وى بقنان�ي 
أوكس�جن، ُمبيّن����ًة أنَّ قيم����ة العقد 
ملي�����ون   )450,000,000( تبل�����غ 

ديناٍر .
وقال�ت الهي�أة، يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب 
العراقي« نسخة منه، إن »دائرة التحقيقات 
يف الهي�أة أكَّدت قي�ام فريق عم�ل ُمديريَّة 
تحقيق نينوى، ال�ذي انت�����قل إىل دائرة 
�ة املحافظ�ة ، م�ن ضب�ط مغ�االٍة يف  صحَّ
األس�عار وهدٍر للم�������ال العام يف عقد 
تجهي�ز قن����اني األوكس�جن امُلرم بن 
ة وإح�دى رشكات الصناعات  دائ�رة الصحَّ

الخفيفة )قطاع ُمختلط(«.
وأضاف البي�ان، أن »العق�د البالغة قيمته 
)450,000,000( ملي�ون دين�اٍر نصَّ عىل 
تجهي�ز )2000( قني�����ن�ة أوكس�جن 
دين�������اٍر  أل�ف   )225,000( بس�عر 
يف  س�عرها  أنَّ  علم�اً  الواح�دة،  للقنين�ة 
ُر ب� )160,000( ألف  األسواق املحليَّ�ة يُقدَّ

ديناٍر«.
وأك�دت الهي�أة، أن�ه »ت�م تنظي�م محر 
ضب�ٍط أص�ويلَّ، وعرض�ه ع�ىل ق����ايض 
ة بقضايا  محكم�ة تحقيق نين�وى امُلختصَّ
النزاهة، الذي ق�رَّر إج��راء التحقيق وفقاً 
ألحكام املادَّة )340( م�����ن قان����ون 

العقوبات«.
وتن�صُّ امل�ادة )340( ع�ىل إيق�اع عقوبة 
الس�جن مدة ال تزيد عىل س�بع س�نواٍت أو 
أو  م��������وظ�ف  ك�������ل  بحب�س 
مكل�ف بخدمة عام�ة أحدث عم�داً رضراً 
بأم�وال أو مصال�����ح الجھة الت�����ي 
يعم�ل فیھا أو يتَّصل بھا بحكم وظیفته أو 
املعھ���ود بھا  بأم����وال األش�خ��اص 

إلیه.

القبض عىل 7 مطلوبين يف 
بغداد أحدهم باإلرهاب 

الحشد الشعيب يطلق عملية 
تفتيش بمحيط جبال بادوش

املراقب العراقي/ بغداد...
تمكنت قوات الرشطة االتحادية، امس الثالثاء، من إلقاء القبض عىل 7 مطلوبن 

أحدهم باإلرهاب وآخرين بقضايا املخدرات واالعتداء والتزوير يف بغداد.
وق�ال بي�ان للرشطة االتحادية، تلقت »املراقب العراقي« نس�خة من�ه إنه »وفقاً 
ملعلومات اس�تخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة م�ن اللواء األول الفرقة األوىل 
رشطة اتحادية باالشراك مع مفرزة من استخبارات اللواء، من إلقاء القبض عىل 

متهم مطلوب وفق املادة 4«إرهاب«، يف منطقة )العدوانية( ببغداد«.
وتابعت »فيما تمكنت قوة من اللواء الرابع الفرقة األوىل رشطة اتحادية مسنودة 
بالجه�د االس�تخباري ومفرزة م�ن مركز رشط�ة املدائن من إلق�اء القبض عىل 
متهم�ن اثنن مطلوبن والصادرة بحقهم�ا مذكرة قبض وفق أحكام املادة 413 

)اعتداء عمد( يف منطقة )الخناسة - قضاء املدائن( رشقي بغداد«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت هيأة الحشد الشعبي، امس الثالثاء، عن تنفيذ عملية 

تفتيش يف محيط جبال بادوش بمحافظة نينوى.
وقال اعالم الحش�د، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
من�ه إن »قوة م�ن الف�وج الثالث يف الل�واء الرابع بالحش�د 
الش�عبي نف�ذت عملية تفتي�ش يف محيط جب�ال بادوش يف 

محافظة نينوى«.
واضاف البيان، ان »العملية ش�ملت تفتي�ش وتأمن قاطع 
املس�ؤولية ملنع اس�تهداف املواطن������ن وتسلل عنارص 

داعش ».

تغريدة

المحلل السياسي عدنان السراج

يع��������زز  التنس���يقي   اإلط���ار 
ج�����ديدة وسوف  تحالفه بقوى 
يحسم الجدل عن الكتلة األكبر، 
الخ������اسر األكب���ر ه���و م��������ن 
الص���ف  لتف������ري���ق  يس���عى 

ينالشيع���ي السياسي.
ألم

ط ا
شري

ال

االنتخابات بمعايير اإلمارات..!
عن�د الحديث ع�ن االنتخاب�ات وجمع القرائ�ن والربط 
بينها، يتضح لنا أن هناك عملية تزوير دولية لالنتخابات 
العراقي�ة وكان�ت األم�م املتح�دة واإلمارات مش�اركة 
بالج�زء األهم من هذه الخديعة الكرى , فاألمم املتحدة 
أهدت املفوضية الالمس�تقلة لالنتخابات )3 سريفرات, 
وحس�ب ادع�اء املفوضي�ة كمبيوت�رات ( ولك�ن ه�ذه 
ٌب عليه�ا برامج جاهزة للعد والفرز  الكمبيوترات ُمنصَّ
اإللكروني , ولم تخضع للفح�ص من الرشكة األملانية 

الفاحصة , وهذا جزء من عملية االحتيال .
أم�ا اإلم�ارات فق�د أرس�لت فريق�ا متخصص�ا م�ن 
 nso رشك�ة )دارك ماتراإلماراتي�ة املتعاونة م�ع رسكة
اإلرسائيلية ( لتدريب فريق من جهاز املخابرات العراقي 
عىل عملية تهكري أجهزة العد والفرز ) والتي اتضح أنها 
ترس�ل البيانات للمفوضية ويمكن أن تس�تلم البيانات 
بنفس الوق�ت( وكلكم يتذكر الضج�ة التي حدثت عند 

استقدام الكاظمي لهذا الفريق واعتر خرقا أمنيا.
ثم قبيل يوم االنتخاب�ات تم نقل هذا الفريق املخابراتي 
العراق�ي للعم�ل باملفوضي�ة , ليمارس عملي�ة تهكري 
الصنادي�ق م�ن هن�اك , وبنف�س الوقت تم نق�ل فريق 
من املوظفن املحرفن م�ن املفوضية بيوم االنتخابات 
وعزله�م يف قاعدة عن األس�د كي اليتم اكتش�����اف 

التزوير والتهكري .
وكذل�ك تبن الحقا أن كل أجهزة الجي بي أس املوجودة 
يف صنادي�ق االق�راع ت�م رفعه�ا 
لكي اليستطيع أحد تتبع أماكن 
تواجد الصناديق , وكلكم يتذكر 
أن الصنادي�ق الت�ي ج�اءت من 
كردس�تان للمفوضي�ة ج�اءت 
بس�يارات أج�رة عادي�ة وأرقام 
أربيل وغ�ري تابع�ة للمفوضية, 
أن بع�ض  وه�ذا يف�ر كي�ف 
املنازل تحولت ملحطات اقراع يف 
كردس�����تان والرمادي وبغداد, 
ويفر ملاذا كانت هذه الصناديق مفتوحة لالقراع ملدة 
يوم�ن أو ثالثة , وملاذا تأخ����رت املفوضية بعدِّ وفرز 
)12227محط�ة ( لحي������������ن إع�الن النتائج 

األولية .
وأن اإلع�الن ج�اء بطل�ب الس�فري األمريكي الس�تباق 
األح�داث ومخاطر كش�ف التزوير وتهيئة ال�رأي العام 
لقب�ول النتائج مع أنه مخال�ف لقانون االنتخابات , ثم 
تدخ�ل الس�فري األمريك�ي وطلب م�ن املعرضن قبول 
النتائ�ج وتهديد بالس�خارت بأن أي تغي�ري بالنتائج لن 
توافق عليه األمم املتِحدة باإلضافة لتهنئة مجلس االمن 

املبكرة.
وإرصار املفوضي�ة اإلماراتية عىل الع�د والفرز الجزئي 
وبمعايري العد والفرز اإللكروني اإلماراتي، يثبت بما ال 
يقبل الشك أن املفوضية مشركة بهذه الخيانة العظمى 
للش�عب العراق�ي، وقبل��������ه�ا الكاظ������مي 
َر االنتخاب�ات ث�م قت�ل  ال�ذي تآم�ر ع�ىل الش�عب وَزوَّ

املتظاهرين السلمين.
الع الس�يد الص�در عىل هذه  وأخ�ريا نق�ول البد م�ن إطِّ
الحقائ�ق وهو راعي اإلصالح األول ول�ن يقبل بالتزوير 
والتآمر لشق الصف الشيعي الذي ضحى من أجله والده 
امل�وىل املقدس )ق�د( وإخوت�ه الش�هداء وكل آل الصدر 
الك�رام، وعىل اإلطار التنس�يقي أن يتفاهم مع الس�يد 

الصدر دام عزه للخروج من هذا املأزق الخارجي.

سياسة .. 

د. هيثم الخزعيل

المنظمات الدولية »تحابي« اإلقليم 
اضطهاد أحزاب كردستان ضد الشعب »بال رقيب«
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االربعاء 17 تشرين الثاين 2021 العدد 2717 السنة الثانية عشرة

ارتفع�ت الح�واالت الخارجي�ة يف مبيع�ات البنك املرك�زي العراقي من 
الدوالر، امس الثالثاء، لتسجل أكثر من 150 مليون دوالر.وذكر مصدر، 
أن البنك املركزي ش�هد أمس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، 
انخفاضا يف مبيعاته بنسبة 1.1 % لتصل إىل 198 مليوناً، و 118 الف و 
543 دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً 
ل�كل دوالر، مقارنة بيوم ام�س االول االثنني، التي بلغ�ت املبيعات فيه 
198 مليونا و 972 الفا و 316 دوالر أمريكي.واش�ار اىل ان املش�ريات 
البالغ�ة 152 مليوناً و 468 الفا و 543 دوالرا ذهبت لتعزيز األرصدة يف 
الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ 
45 مليون�اً و 650 أل�ف دوالر بش�كل نقدي.وأش�ار ، اىٕل أن 23 مرصفا 
قام�ت بتلبية طلبات تعزي�ز االرصدة يف الخ�ارج، و 18 مرصفا لتلبية 

الطلبات النقدية، إضافة اىل 215 رشكة توسط.

ارتفاع الحواالت الخارجية 
لمبيعات البنك المركزي

ارتفعت أس�عار رصف ال�دوالر األمريكي مقاب�ل الدين�ار العراقي، امس 
الثالث�اء، يف البورص�ة الرئيس�ية بالعاصمة بغداد، فيما ش�هدت أس�عار 
ال�رصف تذبذب�ا يف اقلي�م كردس�تان.وقال مص�در، إن بورص�ة الكفاح 
والحارثي�ة املركزي�ة يف بغداد، ، 148100 دينار عراق�ي مقابل 100 دوالر 
أمريكي.وسجلت أسعار الدوالر، 148075 دينار عراقي مقابل 100 دوالر 
أمريكي.وأش�ار مص�در اىٕل أن اس�عار البي�ع والرشاء اس�تقرت يف محال 
الصريفة باالٔس�واق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار 
عراقي لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 147500 دينار 
لكل 100 دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت 
اسعار الدوالر تذبذباً، حيث انخفض سعر البيع ليصل إىل 148350 ديناراً 
ل�كل 100 دوالر أمريكي، وارتفع س�عر الرشاء ليص�ل إىل 148200 دينار 

ل�كل 100 دوالر أمريك�ي.

أسعار صرف الدوالر... ارتفاع 
االقت�صاديببغداد وتذبذب في كردستان

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من انهيار الطلب
ارتفع�ت أس�عار النفط،امس الثالث�اء، بدعم م�ن انخفاض 
املخزون�ات، رغ�م أن التف�اؤل كان محدودا بس�بب مخاوف 

بشأن الطلب بعد ارتفاع إصابات كورونا يف أوروبا.
وارتفع�ت عقود خ�ام برنت القي�ايس العاملي، 61 س�نتا، أو 
0.74% لتص�ل إىل 82.66 دوالر للربمي�ل.وزادت عق�ود خ�ام 
غرب تكس�اس، الوس�يط القي�ايس األمريكي، 54 س�نتا، أو 
0.67%، إىل 81.42 دوالر.وق�ال تون�ي نون�ان، كب�ري مدي�ري 

املخاطر لدى ميتسوبييش كورب: ”لدينا مستويات منخفضة 
للغاية من املخزونات، وإذا جاء الشتاء شديد الربودة واستمر 
تباطؤ أوبك يف زيادة اإلمدادات، فقد يرفع هذا أسعار النفط“.
غري أن املخاوف من انهيار الطلب بسبب جائحة كورونا أثرت 
عىل األسعار أيضا.وأصبحت أوروبا مرة أخرى، مركز جائحة 
كوفيد-19، ما دفع بعض الحكومات إىل دراس�ة إعادة فرض 
اإلغ�الق العام، يف الوق�ت الذي تكافح في�ه الصني أكرب تفش 

للوباء، نتيجة الساللة دلتا.وخفضت منظمة البلدان املصدرة 
للب�رول )أوبك(، األس�بوع املايض، توقعاته�ا للطلب العاملي 
ع�ىل النفط للربع الراب�ع بمقدار 330 ألف برمي�ل يوميا من 
تقديراتها الشهر املايض، بينما تعرقل أسعار الطاقة املرتفعة 

التعايف االقتصادي من جائحة كورونا.
وجاءت املخاوف من انخفاض الطلب وس�ط توقعات بزيادة 

املعروض.

امل�ايض،  األس�بوع  األمريكي�ة،  الطاق�ة  رشكات  وأضاف�ت 
حف�ارات للنفط والغ�از الطبيعي لثالث أس�بوع عىل التوايل، 
متش�جعة بزيادة قدرها 65% يف أس�عار الخام األمريكي منذ 

بداية العام.
وم�ن املتوق�ع أن يص�ل إنتاج النف�ط الصخ�ري األمريكي يف 
كانون األول/ ديسمرب، إىل مستويات ما قبل الجائحة البالغة 

8.68 مليون برميل يوميا.

امل��رك���زي  ال��ج��ه���از  رئ��ي���س  كش�ف 
ال�ت�خ�ط�ي��ط  وزارة  ف����ي  ل��إلح��ص���اء 
ض�ي�اء ع��واد ك�اظ�م، أن ال��ت��ع��داد ال��ع��ام 
ل�ل�س��ك�ان وامل�س��اك�ن امل��زم��ع إج����راؤه 
ن�ه�اي��ة ال��ع���ام امل�ق�ب��ل 2022 س��ي�ك�ون 
“األخ��ي���ر” م��ن ن�وع��ه، مؤك�داً أن�ه س�يكون 

إلكروني�ا 
“ال��ت��ع���داد  إن  ك���اظ����م،  وق�������ال 
ال��ع���ام للس�كان ال�ذي م�ن املؤم�ل تنفي�ذه قبل 
ن�ه�اي��ة ال�ع��ام امل�ق�ب�ل س��ي�ك�ون األخ�ي�ر، 
كوننا نش�هد ث�ورة معلومات وبيانات، كم�ا أن كثريا 
م�ن ال���دول اتجهت اىل ال�ت�ع�داد الس�جيل وتثبيت 
املعلوم�ات يف قواع�د بيان�ات ضخم�ة، م�ا يس�مح 
باالس�تغناء ع�ن التع�داد كون�ه يكلف جه�ودا كبرية 

وكثرية ومبالغ طائلة”.
وأض��اف أن�ه “ف�ي ح�ال االت�ج�اه نحو ت�ن�ظ�ي�م 
س��ج��الت وب��ي��ان��ات م�وث�ق�ة، ف�ي�م�ك�ن 
أن ت�ع�ت�م�د ن�ت�ائ�ج�ه ب�ع�د 10 س����ن���وات 
ح��س��ب ت��وص��ي��ات األم���م امل��ت��ح��دة، 
م��ا ي��ش���ك��ل ن��ق��ل��ة ن�وع�ي�ة وف�ن�ي�ة 
ف�ي ع�م��ل ال�ج�ه�از ب�ع�د توق�ف ال��ت��ع��داد 
امل��س���وح  أن  ،إال   1997 ع����ام  م��ن���ذ 
وال��ن��ش��اط��ات اإلح�ص�ائ�ي�ة ستستمر وهي 
ترفد الجه�ات العلمية والجامع�ات وال��وزارات بكل 

البيانات واملؤرشات املطلوبة”.

العراق يكثف االستعدادات 
إلجراء آخر تعداد عام للسكان

طالب عضو برملان إقليم كردس�تان ع�يل حمه صالح، امس 
الثالثاء، بالكش�ف ع�ن مصري املبالغ املس�تقطعة من رواتب 
موظف�ي اإلقليم.وقال حم�ه صالح ، إنه “ألكث�ر من عامني 
كان�ت حكوم�ة اإلقلي�م تس�تقطع نس�با عالية م�ن رواتب 
املوظف�ني بحج�ة وج�ود أزم�ة مالية”.وأضاف أن “أس�عار 

النفط وصل�ت ملعدالت عالية واآلن التوج�د أي أزمة، وبالتايل 
يجب تعويض املوظفني الذين اس�تقطعت منهم املبالغ، حتى 

لو عىل شكل دفعات، وهذا سينعش األسواق”.
وأش�ار حم�ه صال�ح إىل أن “الحكوم�ة قادرة ع�ىل دفع تلك 
املبال�غ، ولكن بس�بب الفس�اد وع�دم وجود أرق�ام حقيقية 

لصادرات النفط والعائدات املالية، بس�بب غياب الرقابة، فال 
يمكن محاسبة الحكومة”.

وط�وال الس�نوات املاضي�ة كانت حكوم�ة إقليم كردس�تان 
العراق تس�تقطع نس�بة 21% م�ن رواتب املوظف�ني، بحجة 

األزمة املالية.

نائب كردي يدعو للكشف عن مصير المبالغ المستقطعة من الموظفين

وزير النفط : تحقيق زيادات ملحوظة في اإلنتاج يدعم الخزينة العامة
 أكد وزير النفط ، إحس�ان عبدالجبار 
إسماعيل، امس الثالثاء، حرص وزارة 
النفط عىل االس�تثمار األمثل للثروات 
النفطي�ة والغازية يف البالد، وصوالً إىل 
التنمية املس�تدامة لالقتصاد الوطني.
يف  مح�ارضة  خ�الل  الوزي�ر  وق�ال 
جامعة الدفاع للدراس�ات العس�كرية 
العليا تحت عنوان »اسراتيجية وزارة 
النف�ط وأثره�ا يف تعزي�ز االقتص�اد 
الوطني«، إن رشكات القطاع النفطي 
تعمل وف�ق اس�راتيجية مخطط لها 
لتطوير الحقول النفطية، واالستثمار 
األمث�ل للغاز واس�تخدام التكنولوجيا 
التحويلي�ة  الصناع�ة  يف  الحديث�ة 

والتكريرية، بحسب بيان للوزارة.

وأش�ار الوزي�ر، إىل تحقي�ق زي�ادات 
ملحوظة يف الطاقات اإلنتاجية للنفط 
والغاز، وكل ذلك يصب يف صالح زيادة 
اإلي�رادات املالية للخزين�ة االتحادية.

ولفت إسماعيل، إىل أن التطور الحاصل 
يف الصناع�ة النفطية والغازية وزيادة 
اإلنتاج عزز إي�رادات الدولة العراقية، 
وساهم ذلك يف تأمني احتياجات البالد 
الرضوري�ة يف القطاع�ات املختلف�ة.

واس�تعرض الوزير، خالل املحارضة، 
واق�ع الصناع�ة النفطي�ة يف الع�راق 
وما حققته من تقدم واضح يف مجال 
تطوي�ر الحق�ول واالس�تثمار األمثل 
للغاز، وس�عي ال�وزارة لتحقيق املزيد 

من أجل تنمية االقتصاد.

انخفاض كبير بعملة 
البتكوين لتقترب

 من 60 ألف دوالر

تراجع�ت عمل�ة Bitcoin ، أكرب وأش�هر 
عمل�ة مش�فرة يف العال�م ، بأكث�ر م�ن 
4% أم�س الثالث�اء م�ع اس�تمرارها يف 
االنخف������اض خ������الل أس�بوع 
إىل  ت����رقي�����ة  أيض���ً�ا  ش�مل 

.lockchain
وانخفضت عمل�ة البتكوين إىل 60،350 
دوالًرا أمريكًيا عند أدنى مس�ت���وياتها 
تع����رض�ت  ح�������ي�ث   ، للي�وم 
لخس�ائر من أعىل مس�توى قي�ايس بلغ 
69000 دوالر أم�����ريك�ي يف الثال�ث 
م�ن نوفمرب. من 10 إىل أك�������ثر من 

.%11
وانخف�ض إيث�����ر ، ثاني أك�رب عملة 
القيم�ة  حي�ث  م�ن  مش�ف������رة 
الس�وقية ، بنس�بة 4.5 % عند 4،355.4 

دوالرا.
وزادت قيم�ة Bitcoin بأكث�ر م�����ن 
مدف���وع�ة   ، يوني�و  من�ذ  الضع�ف 
بالتب��ني الس�ائد للعم����الت املشفرة 
الص�����نادي�ق  إط�الق   ، ومؤخ�راً   ،
املتداول�ة يف البورص�ة بالبتك�����وي�ن 
املس�تندة إىل العق�����ود اآلجلة ف���ي 

الواليات املتحدة.

النفايات والتخسفات تهيمن على أزقة العاصمة والخدمات تهجر شوارعها 
األمانة بال إنجازات والفساد ينتشر  

ذل�ك  عن�د  يتوق�ف  ل�م  واالم�ر   
فالنفاي�ات تنت�رش بش�وارعها يف 
األماكن التي تتواجد فيها حاويات 
الخاص�ة بجمعه�ا، وألقى س�ائق 
بغ�داد  أم�ني  الل�وم ع�ىل  األج�رة 
شخصيا كونه منذ تسنمه املنصب 
ل�م ي�رَُه س�كان العاصم�ة يهت�م 
باملل�ف الخدم�ي مع انع�دام آليات 
خدمية تزور تلك املناطق وهذا حال 
املناط�ق الراقية , فكي�ف باألحياء 
تعان�ي  الت�ي  األخ�رى  الس�كنية 
اإلهمال الخدمي، فضالً عن أطراف 

العاصمة؟.
االمر ل�م يتوقف عن�د ذلك فمعظم 
املشاريع الخدمية الكبرية متوقفة، 
وه�ذا ناتج ع�ن إهم�ال املوازنات 
الس�نوية له�ذا املل�ف واقتصارها 
عىل الش�ق التش�غييل »الرواتب« يف 
حني يلتهم الفس�اد معظ�م أموال 
املوازنات دون وجود رقيب حكومي 

يحد منها.
الوف�رة املالي�ة الت�ي تحقق�ت من 
جراء ارتفاع أسعار النفط مقارنة 
بأس�عار املوازن�ة هي األخ�رى لم 
تس�هم يف تحس�ن املل�ف الخدمي , 

فمعظ�م تل�ك األم�وال رُصفت عىل 
قضايا بعيدة ع�ن أهداف املوازنات 
, كم�ا أن الحديث ع�ن العجز املايل 
ق�د اختف�ى , إذ اختفت املش�اريع 
املتلكئ�ة، وتعي�ش العاصمة بغداد 
الي�وم حال�ة من الب�ؤس العمراني 
والخدمي وتتحمل أمانة بغداد تلك 
اإلخفاق�ات يف تجمي�ل العاصمة , 
العمرانية واالنتش�ار  الف�وىض  بل 
العشوائي للموالت التجارية واملدن 
الس�كنية الجدي�دة الت�ي تبن�ى يف 
أحي�اء العاصمة الراقي�ة , كل ذلك 
يدل عىل إهمال التخطيط العمراني 

الناجح.
وهاجمت لجنة الخدمات يف الربملان 
الس�ابق أم�ني بغ�داد ع�الء مع�ن 
بعد فش�له يف إدارة املل�ف الخدمي 

بالعاصمة.
جاس�م  الس�ابق  النائ�ب  وق�ال 
البخاتي ، إن »معالجات أمني بغداد 
بشأن امللف الخدمي فاشلة«، الفتا 
اىل أن »األم�ني يتبج�ح باإلص�الح 

ومحاربة الفاسدين«.
 وما زالت العاصمة بغداد تفتقر اىل 
توفري أبس�ط الخدمات األساسية، 

فمدين�ة العل�وم ومه�د الثقاف�ات 
تس�تغيث من توايل الزم�ان عليها، 
إذ ُج�رَِّدْت م�ن العم�ران، وأهملت 
ش�واهدها التأريخي�ة والثقافي�ة، 
وأصبحت مكب�اً للنفايات ومصدراً 

للفوىض.
ويرى املختص بالشأن االقتصادي 
عب�د الحس�ني الش�مري يف اتصال 
م�ع )املراق�ب العراق�ي(: أن أمانة 
بغ�داد تهم�ش الجان�ب الخدم�ي 
يف العاصم�ة , وه����ذا يع�ود اىل 

األم�ني الذي ت�م تعيينه بواس�طة 
املحاصص�ة , فه�و لي�س بمعمار 
, فاملش�كلة الحقيقية هي تس�لط 
بع�ض األح�زاب ع�ىل مؤسس�ات 
الدولة وتس�خريها لخدمتها بعيدا 
ع�ن خدمة املواط�ن , فبغداد اليوم 
الخدمي�ة  حاالته�ا  أس�وأ  تعي�ش 
والتخس�فات  النفاي�ات  وتل�ول   ,
يف ش�وارعها , فض�ال ع�ن طف�ح 

شبكات املجاري وغريها .
العمران�ي  التش�ويه  أن  وتاب�ع: 

للعاصمة يتحمله 
أم�ني بغداد , فه�و يجامل األحزاب 
جي�دة  بأماك�ن  أرايض  ويمنحه�ا 
يهت�م  وال  تجاري�ة  مراك�ز  لبن�اء 

بنظافة العاصمة.
من جهت�ه أك�د املختص بالش�أن 
يف  س�لمان  س�امي  االقتص�ادي 
اتص�ال م�ع )املراق�ب العراق�ي(: 
أن الخدم�ات الت�ي ُتقدمه�ا أمانة 
بغ�داد إىل مناطق مرك�ز املحافظة 
تعترب بائسة جداً وال ترتقي لتأريخ 

,فهن�اك  الحض���اري  العاصم�ة 
مشاريع فاش�لة وأخرى لم تكتمل 
بالرغ�م م�ن انتهاء ف�رة عملها , 
وخاص�ة م�رشوع قن�اة الجي�ش 
الذي اختفى نهائي�ا واالموال التي 
رُصف�ت عليه ذهبت أدراج الرياح , 
وما زلنا نشكو رداءة املياه وارتفاع 
نس�ب التلوث, والتصميم األسايس 
لبغداد ال يتحمل الطاقة الس�كانية 
الكبرية مقابل عدم بناء مش�اريع 

خدمية جديدة.

خ���الل جولة ميداني���ة في عدد من محالت بغ���داد التي تصنف 
بأنها متطورة اُس���وة بغيرها كال� »العرصات-الكرادة –اليرموك 
– المنصور« أصاب س���ائق األجرة حالة من الهلع والتذمر بسبب 
ارتفاع أعداد التخسفات في شوارع تلك المناطق والتي يفترض 

أن تكون األفضل مقارنة مع أحياء بغداد األخرى .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

اعل�ن املدير العام لجمارك منطقة ايالم االيرانية روح الله غالمي 
،ام�س الثالثاء، ان ايران صدرت ما حجمه مليون و 31 الف طن 

من البضائع اىل العراق عرب منفذ مهران خالل العام  الحايل .
ونقلت وكالة مهر عن غالمي قوله إن ” الحجم الحايل للصادرات 
يظه�ر نموا بنس�بة 140 باملائة مقارنة بالع�ام املايض يف نفس 
الفرة “.وقدر غالمي عدد الش�احنات اليومية املصدرة للبضائع 
إىل العراق عرب حدود مهران ما بني 400 و 600 ش�احنة ، مشريا 
اىل ان اكث�ر من 2000 ش�احنة تحمل البضائ�ع وصلت اىل حدود 

مهران خالل العام الحايل “.

أعلنت وزارة الكهرباء،امس الثالثاء، عن عزمها دعم انتاجها 
الحايل من الطاقة ب� 28 ألف ميغا واط، خالل الصيف املقبل.
وقال الناطق باس�م وزارة الكهرباء أحم�د العبادي يف بيان ، 
إن “ال�وزارة حققت خالل املدة القليلة املاضية االنتاج األعىل 
والبال�غ 21145 ميغاواط”.وأضاف العب�ادي أنه “بالتزامن 
م�ع اعت�دال درج�ات الح�رارة عم�دت اىل إيق�اف ع�دد من 
املحط�ات والوحدات التوليدية إلجراء الصيانة الدورية عليها 
استعداداً لفرة الذروة الشتوية، السيما أن هناك فصيل ذروة 

تدخل فيهما الوزارة يف موسمي الشتاء أو الصيف”.

مليون و 31 ألف طن من البضائع 
اإليرانية تدخل العراق عبر مهران

الكهرباء تدعم إنتاجها المحلي
 بـ 28 ألف ميغاواط



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 rاالربعاء 17 تشرين الثاين 2021 العدد 2717 السنة الثانية عشرة

صحيفة عبرية: موجة نزوح داخل الجيش اإلسرائيلي
 نحو ضباط الصحة النفسية

التايمز: نجل القذافي ال يمكنه توحيد ليبيا وال يستطيع حماية نفسه

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
علقت صحيفة “التايم�ز” يف افتتاحيتها عىل 
ترش�يح نج�ل الزعيم الليبي الس�ابق نفس�ه 
النتخاب�ات الرئاس�ة املق�ررة الش�هر املقب�ل 
بالق�ول: “م�ى عق�د ع�ىل قت�ل املتمردين 
الغاضب�ن معم�ر الق�ذايف بطريقة ش�نيعة، 
وتداع�ت ليبي�ا وتحول البلد إىل حالة لدراس�ة 
الف�وىض املحلية وتداعي�ات التدخ�ل الغربي 
الذي ل�م يخطط له بطريقة جيدة. وش�هدت 
مرحلة ما بعد الق�ذايف املرتزقة وهم ينرشون 
تجارتهم ويعمقون االنقسام يف البلد. وحصل 

قادة املس�لحن عىل تالل من األسلحة. وجذب 
انتش�ار الفوىض عصابات تهريب املهاجرين 
الذي�ن يقطع�ون رحل�ة م�ن دول الصح�راء 
اإلفريقية باتجاه البحر املتوسط.  وتعلم جيل 
جدي�د كيفية تجمي�ع املتفج�رات البدائية يف 

معسكرات التدريب”.
والي�وم يقدم س�يف اإلس�الم، نج�ل القذايف، 
نفَس�ه مرش�حا يف االنتخاب�ات. وأضافت أن 
لدي�ه فرص�ة، ولكن ليس�ت كب�رة للفوز يف 
االنتخاب�ات. ويتعه�د القذايف االب�ن ب�”إعادة 
وح�دة ليبي�ا” وال يخف�ى أن هن�اك رغبة من 

الليبين للهروب من الفوىض وعدم االستقرار 
الت�ي عانى البل�د منها منذ الربي�ع العربي يف 

.2011
ويف مقابل�ة أجري�ت معه قبل ف�رة قال: “ال 
يوجد هناك مال وال أمن”، وأضاف: “ال حياة، 
اذه�ب ملحط�ة الب�رول فل�ن تجده، م�ع أننا 
نص�در النف�ط والغ�از إىل إيطالي�ا”. وال يزال 
هن�اك يف ليبيا ع�دد قليل من الح�رس القديم 
الذي�ن ي�رون يف نج�ل القذايف “منق�ذا”، ففي 
ذروة حكم�ه أطل�ق القذايف عىل نفس�ه “ملك 

ملوك أفريقيا”.

المراقب العراقي/ بغداد...
أفادت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
م�ن  ُجمع�ت  الت�ي  املعطي�ات  أن 
أن  االحت�الل تكش�ف  قب�ل جي�ش 
الس�نوات األخرة شهدت ارتفاًعا يف 
ع�دد املتوجه�ن إىل ضب�اط الصحة 

النفسية.
وأشارت »يديعوت« اىل أن التفاصيل 
ت�ّم الحص�ول عليها بن�اًء عىل طلب 
حرك�ة حرية املعلوم�ات الذي قّدمه 

قبل ح�وايل عام الطالب دان روس�و 
م�ن عيادة حري�ة املعلومات يف كلية 
الصحيفة عىل  القان�ون، وحصل�ت 
ُنسخة منها وهي ُتنرش للمرة األوىل.

وبحس�ب الصحيفة، يف ع�ام 2013 
ُس�ّجل 37686 طل�ب مس�اعدة من 
جن�ود يف الخدم�ة اإللزامية لضباط 
الصح�ة النفس�ية، مقاب�ل 43152 

طلب يف عام 2020.
وُس�ّجل ارتفاع وسط جنود الخدمة 

الدائم�ة، ضباًط�ا وضب�اط ص�ف: 
2061 مقابل 3418.

عدد الطلبات األكرب يأتي، بشكل غر 
مفاج�ئ، من دورات األغرار، مرحلة 
صعبة س�واء من ناحية جس�دية أو 
نفسية بسبب االنقطاع املفاجئ عن 
الحياة املدنية واالنتقال إىل االنضباط 

العسكري املتشدد.
يف ع�ام 2013، ُس�ّجل 5314 طل�ب 
مس�اعدة، مقارنة بارتفاع حاد بلغ 

15,518 يف عام 2020./
ووف�ق »يديعوت«، قال املس�ؤولون 
يف جي�ش االحت�الل  إن »االرتف�اع يف 
طلب�ات املس�اعدة لجه�ات الصحة 
النفس�ية أو ع�دد املترسح�ن ه�و 
منحى بحس�ب عدد الذين يخدمون 
يف كل ع�ام«. وأش�اروا اىل أن قس�م 
الصحة الجس�دية والنفس�ية يوّفر 
نظام عالج واسع النطاق تّم تحسن 

الوصول إليه يف السنوات األخرة، 

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال الرئي�س األمرك�ي، ج�و باي�دن، خ�الل 
محادثات مع نظره الصيني عرب دائرة الفيديو 
املغلقة: إن واش�نطن س�تدافع عن مصالحها 
مع حلفائها«، فيما عّد يش جي بينغ محاوالت 
تحقيق استقالل تايوان بمثابة »لعب بالنار«.

وأعلن البي�ت األبي�ض، الثالث�اء، أّن »الرئيس 
األمرك�ي، جو باي�دن والرئي�س الصيني، يش 
جن بين�غ تباحثا خالل قم�ة افراضية حول 
ُس�بل مواصل�ة املحادث�ات بش�أن ع�دد م�ن 

القضايا«.
وق�ال البيت األبيض يف بياٍن ل�ه إّن »بايدن أّكد 

للرئي�س الصين�ي أّن واش�نطن س�تدافع عن 
مصالحه�ا مع حلفائه�ا«، موضحاً أّن »بايدن 
ح�ّذر الص�ن م�ن أي محاولة أحادي�ة لتغير 

وضع تايوان«.
وش�دد بايدن ع�ىل أّن الواليات املتح�دة تبقى 
وفّي�ة لسياس�ة »الصن الواح�دة«، مؤكداً أّنه 
»يعارض بش�دة« كل محاول�ة أحادية لتغير 
الوضع الراهن أو اإلخالل بالس�الم واالستقرار 

يف مضيق تايوان.
بدوره، حّذر الرئي�س الصيني نظره األمركي 
م�ن أن الس�عي لتحقيق اس�تقالل تايوان هو 
»لعب بالنار«، بحسب ما نقلت وسائل إعالمية 

رسمية الثالثاء.
وقال »يش«، بحس�ب م�ا نقلت وكال�ة األنباء 
الرس�مية ش�ينوا، إن »الس�لطات التايواني�ة 
حاول�ت م�رات ع�دة االعتم�اد ع�ىل الواليات 
املتحدة لتحقيق االستقالل والبعض يف الواليات 
املتح�دة يح�اول اس�تخدام تايوان للس�يطرة 
ع�ىل الصن«. وأضاف أن »ه�ذا االتجاه خطر 
ج�داً وه�و كاللعب بالن�ار، ومن يلع�ب بالنار 

سيحرق«.
وقالت وسائل اإلعالم إّن »الرئيس الصيني يش 
ج�ن بين�غ يؤك�د رضورة إدارة الخالفات مع 

واش�نطن بطريقة بناءة«.

الرئيس الصيني: محاوالت تحقيق استقالل تايوان »لعب بالنار«

كوبا تعلن فشل السيناريو األميركي لزعزعة استقرارها

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن وزي�ر اإلع�الم اللبنان�ي ج�ورج 
قرداح�ي أن�ه منفتح عىل أي ح�ل يفيد 
لبن�ان ويعي�د ترمي�م عالقات�ه مع دول 
الخلي�ج الفاريس، مؤكدا أن�ه ال يريد أن 
تك�ون اس�تقالته »طلقة يف اله�واء« ال 

تؤدي إىل أي نتيجة.
 »MTV« وق�ال قرداحي يف حدي�ث لقناة
اللبنانية: »أنا أش�عر م�ع الناس وأتفهم 
هواجسهم وأنا لست حجر عثرة ولست 

متمس�كا بالوزارة عنادا«.

وأضاف: »ألنو الوزارة مش ملكي ومش 
لبيت بيي«.

وعن موضوع استقالته، بعد اندالع أزمة 
دبلوماس�ية ب�ن لبن�ان ودول خليجية 
ع�ىل خلفي�ة ترصيحات أطلقها، أش�ار 
قرداح�ي إىل أنه منفتح عىل أي حل يفيد 

لبنان ويعي�د ترميم عالقاته مع دول 
الخليج الفاريس.

وش�دد عىل أنه »ال يري�د أن تكون 
استقالته مجرد طلقة يف الهواء ال 

تؤدي إىل أي نتيجة«.

قرداحي: استقالتي لن تكون طلقة في الهواء

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد رئيس الجمهورية االسالمية االيرانية آية الله السيد ابراهيم رئييس 
ان الحكوم�ة االيراني�ة لديه�ا إمكانية الوص�ول إىل موارده�ا املالية يف 

البلدان األخرى يف الوقت الحارض.
خ�الل كلمة القاها يف مجلس الش�ورى االس�المي اثناء مناقش�ة منح 
الثقة للمرش�ح لوزارة الربية والتعليم مس�عود في�ايض، قال الرئيس 
االيراني: بعد 83 يوما من تش�كيل الحكومة وبعون الله ودعاء الشعب 
وتوجيهات قائد الثورة وهمة أعضاء مجلس الشورى، تمكنا من إيجاد 

حلول للمشاكل التي تواجه البالد.
واض�اف رئييس: يف التطعيم ضد كورونا، تم اتخاذ خطوة إىل األمام من 

خالل حقن 100 مليون جرعة.
وأكد حل املشاكل املالية وعدم االستقراض من البنك املركزي االيراني.

وتاب�ع قائال: يف البداية واجهت الحكومة مش�اكل يف بي�ع النفط، لكن 
الوض�ع اآلن قد تحس�ن، وال يس�عني إال أن أق�ول إن الحكوم�ة لديها 

إمكانية الوصول إىل مواردها يف البلدان األخرى.
ويف جان�ب م�ن حديثه اش�ارة الرئيس االيران�ي اىل التعام�ل مع الدول 
االخرى، وقال: الحكومة أكدت عىل التعامل مع العالم منذ البداية، واآلن 
نرى أن الحكومة تعيد إحياء عالقاتها مع دول الجوار، لذا فإن التعامل 

مع العالم يميض قدًما اىل االمام.

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�رر مناهض�و التطبي�ع يف املغ�رب تنظيم احتجاجات ش�عبية س�لمية 
يف كل امل�دن واملناط�ق، وذلك بمناس�بة اليوم الدويل للتضامن مع الش�عب 

الفلسطيني، يف 29 ترشين الثاني الحايل.
وكشفت »الجبهة املغربية لدعم فلسطن وضد التطبيع«، أن االحتجاجات 
س�تكون موّح�دة يف الزم�ان، وتح�ت نفس الش�عار »معركتنا مس�تمرة 
ملواجه�ة التطبيع الزاحف ودعم الش�عب الفلس�طيني«، مؤكدة تش�بثها 
بالحق يف االحتجاج والتضامن الس�لمي مع الش�عب الفلسطيني وحقوقه 
املرشوع�ة وقضيت�ه العادل�ة. وع�رّبت »الجبه�ة املغربية لدعم فلس�طن 
وضد التطبيع«، يف بيانها عن اس�تنكارها اس�تمرار الخطوات التطبيعية، 
وعن »اس�تهجانها ورفضه�ا ومناهضتها الهرول�ة يف التطبيع مع الكيان 

الصهيوني ضد إرادة الشعب املغربي ومصالحه االسراتيجية«.
وأدان�ت الجبهة ما وصفت�ه ب�«التحريف�ات التطبيعية« التي اس�تهدفت 
املنه�اج ال�درايس، والتي تم�ّس هوية األجي�ال الصاعدة الوفي�ة للقضية 
الفلس�طينية وللتاري�خ الفلس�طيني، م�ع التندي�د ب�«إقح�ام املغرب يف 
مس�ابقة ما يس�مى ملكة جمال الكون التي ينظمه�ا الكيان الصهيوني، 

بعد غيابه عنها مدة أربعة عقود«.
م�ن جهة أخرى، اس�تنكرت الجبه�ة »فتح خط جوي مب�ارش مع الكيان 
الصهيوني عرب الخطوط املغربية، وبأثمان تفضيلية«، معتربة أنه كان من 
األوىل أن تدع�م بها رح�الت الطالب والرحالت الداخلية التي تس�اوي ثلثي 

تذكرة الرحلة املبارشة إىل الكيان املحتل.

رئيسي: إيران لديها إمكانية 
الوصول لمواردها المالية

 في الخارج

احتجاجات في المغرب 
ضد التطبيع

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن وزي�ر خارجية كوب�ا برونو 
»فش�ل  ع�ن  باريلي�ا  رودريغي�ز 
لزعزع�ة  األمريكي�ة«  الخط�ط 
االستقرار يف بالده، بعد أن تبن أن 
املس�رات املناهضة للحكومة يوم 

االثنن لم تجذب حشودا كبرة.
وقال الوزير الكوبي إن »السيناريو 
ا جي�دا، لكن تحقيقه  كان ُمحضرَّ
ل�م يكن ع�ىل م�ا ي�رام... وكانت 

هن�اك ع�رشات الترصيح�ات من 
ح�ول  األمريكي�ن  املس�ؤولن 
توقعاتهم بخص�وص ما كان من 
املمك�ن أن يح�دث ي�وم االثنن يف 
كوب�ا، لكنهم يرون ش�وارعنا وأن 

شيئا لم يحدث«.
وأض�اف أن »ه�ذه العملية منيت 

بفشل ذريع«.
وأش�ار إىل أنه كانت هناك دعوات 
للتظاه�ر  الخ�ارج  م�ن  تطل�ق 

وكان�ت هن�اك »حمل�ة معادي�ة 
مواق�ع  ع�ىل  كوب�ا«  لس�لطات 
وأن  االجتماع�ي،  التواص�ل 
الراغب�ن يف »زعزعة االس�تقرار« 
»فيس�بوك«  يس�تخدمون  كان�وا 

و«توير«.
وكان معارضو السلطات الكوبية 
قد قدموا طلبات لتسير مسرات 
كبرة يف شوارع املدن الكوبية يوم 
15 ترشين الثاني، لكن الس�لطات 

رفضت تلك الطلبات.
الس�لطات استمرت  ورغم رفض 
الدع�وات للتظاهر، بما يف ذلك من 
قب�ل الكوبي�ن الذين هاج�روا إىل 

الواليات املتحدة.
بتعزي�ز  الس�لطات  وقام�ت 
اإلج�راءات األمني�ة يف العاصم�ة 
هافان�ا تحس�با للمس�رات، لكن 
كوبا لم تشهد أي تظاهرات كربى 

يوم االثنن.

حرب اليمن .. نموذج ساطع للتعاون 
بين الدبلوماسية والميدان

المراقب العراقي/ متابعة
الدبلوماس�ية أم املي�دان؟ هذه هي الص�ورة النمطية التي 
يعتق�د عش�اق كلتا املجموعت�ن أنها مفت�اح الفوز يف أي 
معركة؛ وذلك ألن القادة العسكرين واملخططن واملقاتلن 
هم الذين س�وف يتحملون وطأة االنتصار أو الخس�ارة يف 
معركة م�ا، بينما السياس�يون والقادة املدني�ون يديرون 
االح�داث م�ن وراء الكوالي�س، م�ن خ�الل املفاوض�ات 
والتجنيد وتعزي�ز جبهتهم يف العالقات الدولية، وهذا االمر 
يوف�ر النجاح واالنتص�ار يف املعارك امليداني�ة واملفاوضات 
الدولية. ويمكن أن تكون الحرب اليمنية مثاالً عىل التوازن 
الدقي�ق والتعاون بن الدبلوماس�ية وامليدان. وأحدث مثال 
عىل ذلك هو االنس�حاب الغريب لتحالف العدوان السعودي 
م�ن بوابات مين�اء الحديدة عىل الس�احل الغرب�ي لليمن، 

والتمركز عىل بعد 74 كيلومرًا جنوب املدينة.
وبالنس�بة ألولئك الذي�ن يراقبون الوضع الح�ايل يف اليمن 
واالنتص�ارات الهائل�ة ل�«أنصار اللة«، ف�إن األحداث التي 
وقع�ت بداي�ة عام 2018 يمك�ن أن تكون غريب�ة جًدا وال 
تص�دق؛ ش�هران فقط م�رت ع�ىل االش�تباكات يف مدينة 
صنعاء بن قوات الش�عب اليمني والقوات املوالية للرئيس 
اليمني الس�ابق »عيل عبد الله صالح«، الذي قتل أثناء تلك 
املعرك�ة عند فراره إىل مدينة مأرب. وقيام قس�م كبر من 
القوات اليمنية الس�ابقة بقيادة طارق صالح )ابن شقيق 
عب�د الله صالح( بالس�يطرة ع�ىل مين�اء الخوخة جنوب 
س�احل الحديدة، وخيانته لحكوم�ة صنعاء والتحالف مع 
تحالف العدوان الس�عودي اإلماراتي والس�يطرة عىل هذه 

املناطق الحساسة.
ولقد كان الوضع عىل األرض حرًجا للغاية بالنسبة لقوات 
»أنص�ار الله«، حيث تقدمت الق�وات املتحالفة مع تحالف 
العدوان الس�عودي وق�وات طارق صالح وق�وات املجلس 
الجنوب�ي االنتق�ايل ووصوله�م إىل بوابات مين�اء الحديدة 
الجنوبي�ة والغربي�ة، مم�ا أدى إىل قطع طري�ق صنعاء - 
الحدي�دة اللوجس�تي، ال�ذي كان بمثاب�ة رشياًن�ا حيوًيا 
ل�«أنصار الل�ه«، ولكن الصمود االس�طوري لهذه االخرة 
وس�يطرته عىل العديد من املديريات يف محافظة الحديدة، 
أج�رب تحالف العدوان للدعوة إىل وق�ف إطالق النار يف هذه 
املحافظ�ة، وبعد وق�ت قصر من مفاوض�ات مكثفة بن 
الق�وات اإلماراتي�ة والجنوبية مع مس�ؤويل »أنصار الله«، 
توقف�ت جمي�ع االش�تباكات يف جن�وب غ�رب اليم�ن مع 
الق�وات املدعومة من أبوظبي حت�ى اآلن وتم التوقيع عىل 

اتفاقية السويد.
وعىل صعيد متصل، كش�فت مصادر يمنية، أن انس�حاب 
ق�وات تحالف الع�دوان الس�عودي م�ن الس�احل الغربي 
ملحافظة الحديدة يأتي بس�بب القلق األمريكي واإلماراتي 
م�ن تط�ورات الوض�ع يف محافظ�ة م�أرب، الت�ي تقع يف 
الش�مال الرشقي للعاصمة صنعاء. وأف�ادت املصادر، بأن 
تحالف العدوان انسحب من املنطقة الساحل بعد علمه بأن 
تحرير الس�احل هو »اس�راتيجية ما بع�د تحرير مأرب«. 
وأش�ارت املصادر نفسها إىل أن »قوى تحالف العدوان تريد 
ترتيب وضعها اآلن يف الجنوب، اس�تباقاً لهزيمة عسكرية 
س�احقة«، كاش�فة أن »تحالف العدوان س�حب كل قواته 

بما فيها قوات طارق صالح، وألوية العمالقة من الساحل 
باتجاه عدن«. كما لفتت إىل أن »الجيش واللجان الش�عبية 
س�يطروا عىل الس�احل تماماً، واملواجهات ت�دور حالياً يف 

الخوخة وحيس«.
وأوضحت املص�ادر اليمنية، أن التقدم الذي أحرزه الجيش 
واللجان الش�عبية يف الس�احل الغربي بل�غ 700 كيلومر، 
مؤك�دة أّن »كل محافظة الحديدة بات�ت مطهرة بالكامل، 
باس�تثناء الخوخة الت�ي يتوقع تحريرها اليوم الس�بت«. 
وي�وم الجمعة املايض تحدثت مصادر عن أن قوات تحالف 
الع�دوان الس�عودي انس�حبت كلي�اً من ع�رشات املواقع  
جنوب�ي ورشق�ي مدين�ة الحدي�دة، غربي اليم�ن. وكانت 
القوات املش�ركة التابعة للس�عودية واإلمارات يف الساحل 
الغرب�ي لليمن، قد أعلنت يوم الجمع�ة املايض، عن »إخالء 
املناطق املحكومة باتفاق الس�ويد، لكون�ه يبقيها مناطق 
ع االتفاق بحجة  منزوعة الس�الح وآمنة للمدنين الذين ُوقِّ
حمايته�م وتأمينهم«. يأت�ي ذلك، بع�د أن تمكنت القوات 
املس�لحة اليمني�ة م�ن تحري�ر مرك�ز مديري�ة الجوبة يف 
محافظ�ة م�أرب، قبل أي�ام، بينما أعلن مش�ايخ املديرية 
وأعيانه�ا ووجهاؤه�ا وقوفهم إىل جانب عن�ارص الجيش 
واللجان الشعبية، حتى تحرير كل مناطق محافظة مأرب.
وفجر يوم الس�بت املايض، اعتربت حكومة الرئيس اليمني 
املس�تقيل »عبد ربه منصور هادي«، أن »انسحابات قوات 
تحالف العدوان م�ن الحديدة وجنوب املحافظة تجري من 
دون معرف�ة الفري�ق الحكوم�ي، ومن دون أي تنس�يق«. 

وأعل�ن املتحدث باس�م الق�وات املس�لحة اليمني�ة العميد 
»يحي�ى رسيع«، يوم الس�بت املايض، عن إس�قاط طائرة 
تجس�س من صنع أمريك�ي جنوبي مأرب. وق�ال العميد 
رسي�ع يف تغريدة ل�ه عىل »توي�ر« إن »دفاعاتن�ا الجوية 
تمكن�ت من إس�قاط طائرة تجسس�ية من نوع )س�كان 
إيغل( أمريكية الصنع، أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح 

يومنا هذا يف أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب«.
ويف السياق، اعترب نائب وزير الخارجية يف حكومة صنعاء 
»حس�ن العزي«، أن تحرير مأرب س�يعزز فرص الس�الم 
االس�راتيجي. وقال »الع�زي«، إن »تحرير مأرب س�يعزز 
فرص اس�تعادة الس�الم، ويف املنظور االسراتيجي للسالم 
الدائ�م والش�امل، س�يكون أيضاً مفي�داً جداً ألم�ن اليمن 
والجوار معاً، باعتبار أن مأرب لن تبقى منطلقاً لتهديدات 
القاعدة يف املس�تقبل«. ومن جانبه، ب�ارك مجلس الوزراء 
يف اجتماعه الدوري اليوم برئاس�ة رئيس املجلس الدكتور 
»عبد العزيز صالح بن حبت�ور«، االنتصارات املتتالية التي 
يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية واألحرار من أبناء 
القبائ�ل يف كافة الجبه�ات ومأرب بص�ورة خاصة. وحيا 
رئي�س املجل�س، البطوالت األس�طورية للجي�ش واللجان 
الش�عبية واألح�رار يف جبه�ات الكرامة والع�زة والرشف، 
والتضحيات الجس�يمة التي يقدمونها عىل مدى السنوات 
املاضية وحتى اللحظة يف مواجهة التحالف الباغي وأذنابه 

ومرتزقته وصنيعته من العنارص القاعدية والداعشية.
ونوه بالروح املعنوية والقتالية العالية ألبطال الوطن الذي 

يخوضون هذه املعارك بإمكانيات تس�ليحية ال تقارن مع 
ما لدى املعتدين وأتباعهم وعمالئهم من قدرات تس�ليحية 
متط�ورة وغطاء جوي ودعم لوجس�تي .. مش�راً إىل أنهم 
بالرغ�م من كل ذل�ك يصنعون الف�ارق يف جميع الجبهات 
ذوداً ع�ن الوط�ن وكرام�ة أبنائه�م وص�ون حارضه�م 
ومس�تقبلهم م�ن التبعي�ة واالرته�ان. وج�دد التأكيد أن 
الحكومة س�تظل عىل عهدها الذي التزمت به يف برنامجها 
العام املقر من قبل مجلس النواب، يف إسناد ودعم الجبهات 
وتعزي�ز مقوم�ات صم�ود رجاله�ا يف مختل�ف الجوان�ب 
اللوجس�تية والتموينية. كما حيا مجلس الوزراء، اإلسناد 
الش�عبي املتواص�ل للجبهات حت�ى اللحظة، وال�ذي يؤكد 
أن املعرك�ة الراهن�ة ض�د التحالف ومرتزقت�ه هي معركة 
كل أبن�اء الوطن األحرار الذين يدرك�ون أبعاد العدوان وما 
يضم�ره من رش لجمي�ع اليمني�ن دون تفريق بن فصيل 
وآخر أو فئ�ة وأخرى. وبن أن الوقائع عىل األرض وجرائم 
الح�رب املرتكبة من قبل املعتدين خالل الس�نوات الس�بع 
تش�ر بجالء إىل أن الجميع يف دائرة االس�تهداف وأن الغاية 
األساس�ية من ه�ذا العدوان ه�ي تدمر اليم�ن كل اليمن 
لتس�هيل س�يطرتهم عليه ونهب ثرواته واستغالل موقعه 
الجغرايف االس�راتيجي عىل الخارطة العاملية.. موضحا أن 
امل�رشوع الوطني املقاوم ال�ذي يقوده قائد الثورة الس�يد 
»عبداملل�ك بدر الدي�ن الحوثي«، أفش�ل املخططات الكربى 
والصي�غ الش�يطانية له�ذا الع�دوان اإلجرام�ي الغاش�م 

ومشاريعه لتمزيق الوطن اليمني الكبر.

أنصار اهلل يستعيدون األراضي المستباحة



ما الهدف من لعبة محاولة 
اغتيال الكاظمي

ال ش�ك أن أمري�كا وإرسائيل وبقرهما آل س�عود يتحين�ون الفرص لقطع 
رأس الحش�د الش�عبي املقدس فرأس الحشد الش�عبي املقدس هو شغلهم 
الشاغل ألنه القوة الوحيدة التي أفشلت مخططاتهم ومؤامراتهم العدوانية 
اآلن ويف املس�تقبل لي�س يف العراق بل يف املنطقة العربية واإلس�امية فكان 
بح�ق قوة ربانية صنعت نجاحات وانتص�ارات أقرب منها اىل املعجزات من 
الواق�ع من خال تصدي�ه لهجمة الوحوش الوهابي�ة والصدامية املدعومة 
واملمول�ة من قبل آل س�عود واملخطط له�ا من قبل آل صهي�ون وبإرشاف 
املخاب�رات املركزي�ة األمريكي�ة وبتأييد وترحيب واس�تقبال ح�ار من قبل 
دواعش السياسة يف العراق أي عبيد وجحوش صدام حيث فتحوا لهم أبواب 

بيوتهم .
وقالوا لهم ادخلوها بسام برشط ان تذبحوا العراقيني وتغتصبوا العراقيات 
وتنهب�وا أمواله�م وتهدم�وا بيوته�م وتفج�روا كل رمز إنس�اني حضاري 
تاريخي بدًءا بمراقد أهل البيت باملساجد والكنائس وحرق املكتبات والكتب 
ودور العل�م وذبح العلماء وكانت نيتهم احتال العراق وجعله مركز تجمع 
لكل املجرمني واملنحرفني والش�اذين أعداء الحياة واإلنسان وقاعدة انطاق 

ه�ؤالء الوح�وش لتدم�ر األرض كله�ا وقت�ل الب�رش األح�رار
فوقف الحش�د الش�عبي أمام هذه الهجمة املرعبة موقفا ال يعرف املوت بل 
يرى يف املوت يف س�بيل الحق والعدل يف س�بيل الحياة واإلنس�ان س�عادة بل 
إن�ه الخلود األبدي بل إنه النرص عىل املوت وهك�ذا انترص عىل أعداء الحياة 
واإلنس�ان عىل الهجمة الوحش�ية وأنقذ العراق والعرب واملسلمني والناس 

أجمعني وكرس شوكتهم وحطم أحامهم يف املنطقة
لهذا شعر أعداء الحياة واإلنسان بالخطر لهذا غروا من أسلوبهم لكنهم لم 
يغ�روا من أهدافهم أخذوا يتوددون للحكوم�ة لعلهم يجدون فرصة لخلق 

فتنة داخلية يمكنهم القضاء عىل الحشد الشعبي يف العراق
فش�نوا حملة إعامية ظاملة تس�تهدف اإلساءة اىل الحش�د الشعبي تتهمه 
بنهب األموال وقتل الناس وتهديم املنازل وتهجر الناس أي كل ما قامت به 

د اعش الوهابية والصدامية رموه عىل الحشد الشعبي
وعندما قام ش�باب العراق يف جنوب العراق ووس�طه ويف بغداد بتظاهرات 
واحتجاجات ضد الفس�اد والفاس�دين وكان�ت تظاهرات س�لمية عراقية 
إنس�انية حضارية ق�رروا اخرتاقها وركوبها وحولوه�ا اىل إرهابية وهابية 
بدوية وحش�ية حي�ث حرصوها يف املناطق الش�يعية ومنع�وا امتدادها اىل 
املنطق�ة الغربي�ة واملنطقة الش�مالية وأصبح�ت تبحث عن رأس الحش�د 
الش�عبي لقطع�ه وفعا ب�دأت بح�رق مقرات الحش�د الش�عبي وقتل من 
فيه�ا وبدأت بمحاولة تفج�ر مراقد األئمة األطهار واإلس�اءة اىل املرجعية 
الدينية وخلق حرب شيعية شيعية لكنها بحكمة وشجاعة الحشد الشعبي 
انكش�فت حقيقتها وبدأت بالتايش وأخرا انتهت وتاش�ت وبقي الحش�د 

الشعبي يزداد ثباتا ورسوخا يف قلوب العراقيني األحرار الرشفاء
وج�اءت الدع�وة اىل االنتخابات املبكرة وفرح الش�عب العراق�ي وكان يرى 
فيها الوس�يلة إلنهاء حالة الفساد وسوء الخدمات واستقرار العراق لكنهم 
بم�ا يملكون من مال وخربة يف مج�ال التقنيات العلمي�ة وبطريقة ماكرة 
وضالة فرفعوا من مقاعد مجموعات وخفضوا من مقاعد مجموعات مثا 
رفعوا من مقاعد البارزاني والحلبويس والصدر وقللوا من مقاعد التنسيقي 
والغري�ب أنهم وحدوا بني األكراد ووحدوا الس�نة لكنهم عمقوا الخاف بني 
الش�يعة بني التيار الصدري وبني بقية التكتات الش�يعية وكانت تستهدف 
خلق فتنة بني الشيعة وإشعال حرب شيعية شيعية مما يسهل لهم القضاء 
ع�ىل املرجعي�ة الدينية الرش�يدة وقطع رأس الحش�د الش�عبي لكن وجود 

املرجعية الدينية والحشد الشعبي أفشل مخططاتهم وحطم أحامهم
وعندما شعر األعداء بالخيبة والفشل جاءت لعبة محاولة اغتيال الكاظمي 
واعتقدوا أنها الوسيلة التي ستحقق رغباتهم السيئة ولكنها فشلت وخابت 
ظنونهم نتيجة لش�جاعة الحشد الشعبي وحكمة املرجعية الدينية وموقف 

إيران اإلسام الصادق أخمدت نرانهم وخرج الشعب منترصا.

بقلم / مهدي المولى
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سلكت العالقات الروسية ـ األمريكية عبر تاريخها مسارات متعرجة ما بين تباين وتناقض في طبيعة هذه 
العالقات منذ عهد روسيا القيصرية مرورًا باالتحاد السوفياتي وتفكك هذا األخير في بداية التسعينيات. 

هذا التفكك أفضى الى اعتماد نمٍط جديد في العالقات الروسية ـ األمريكية قائمة الى حٍد ما على مبدأ 
الشراكة ال التصادم، وأنتج تحواًل كبيرًا قوامه التنافس وليس الصراع كما كان الوضع عليه إبان االتحاد 

السوفياتي.   

روسيا والغرب ... إشكالية العالقة وصراع القوى والقوة

ثالث سنوات حتى أصبح 
التعليم بيد الخالق

بقلم/بتول قصير
فق�د ش�هدت منطق�ة ال�رشق األوس�ط إبان 
الحرب الب�اردة رصاعاً محتدماً ب�ني الواليات 
املتحدة األمريكية واالتحاد الس�وفياتي، وذلك 
بالنظر ملا كانت تش�كله هذه املنطقة بالنسبة 
للقطب�ني، ومح�اوالت اعتم�اد كل منهما عىل 
أس�اليب ووس�ائل مختلف�ة لضم�ان مكان�ة 
مهم�ة يف املنطق�ة تس�اعده يف دف�ع الط�رف 

املنافس خارجها بما يمهد للقضاء عليه.
ربع قرٍن انقىض عىل تفكك االتحاد السوفياتي 
وانهي�ار نظ�ام الثنائي�ة القطبي�ة، انتهج�ت 
فيه روس�يا مس�اراً حافاً بالهزات واألزمات 
والتوت�رات ع�ىل مس�توياٍت ع�دة، اقتصادية 
وسياس�ية وعس�كرية، مواجه�ًة الكث�ر من 
املخاطر الت�ي تهدد كيانها كدول�ٍة فيديرالية، 
أعقبها تح�والت وتقلبات عىل صعيد عاقاتها 
الخارجية وخاصًة مع خصمها األكرب واملبارش 
املتمث�ل بالواليات املتح�دة األمريكية. فانهيار 
نظام الثنائية القطبية أبرز نظاماً دولياً جديداً 
تج�ىل احد مامح�ه بظهور الوالي�ات املتحدة 
األمريكي�ة كق�وة وحي�دة ومهيمنة، تس�عى 
اىل تعزي�ز نفوذه�ا خاص�ة يف منطقة الرشق 
األوس�ط، ه�ذه املنطق�ة التي لطامل�ا حظيت 
باهتماٍم واسع ومبارش يف اسرتاتيجية القوى 
العظم�ى ألهميتها الجيوسياس�ية والنفطية 

التي تغني هذا الرشق.
ال بد من االعرتاف بأن ه�ذا الرصاع املحتدم يف 
منطق�ة الرشق األوس�ط بني قوت�ني كبرتني 
ال يتأت�ى من فراغ. فلمنطقة الرشق األوس�ط 
أهمي�ة جيوسياس�ية مقارن�ة بغره�ا م�ن 
مناط�ق العال�م لي�س م�ن ناحي�ة الجغرافيا 
السياسية وحس�ب، وإنما الس�تخدام القوى 
الكربى لهذا املوقع الجغرايف املتميز استخداماً 
تنافس�ياً يخدم مصالحها ويعاظ�م نفوذها. 
فاملنطقة تتوسط دائرة تضم ثاث قارات هي 
آس�يا وأوروبا وإفريقيا وتحظى بتواجد ثاثة 
أرباع س�كان األرض عليها، ومن ناحية أخرى 
ت�رشف عىل أك�رب مجموع�ة مائي�ة يف العالم 
إضافة المتاكها قنوات املاحة البحرية كقناة 
الس�ويس ومضائق البوس�فور وهرمز وباب 
املندب، ناهيك عن الوفرة يف الثروات الطبيعية 
واملعدني�ة ومص�ادر الطاق�ة، وتن�وع املناخ، 

واأله�م من ذلك كله املس�احات العظيمة التي 
تتيح نرش القواعد العسكرية يف أوقات الحرب 
وامتص�اص الرضب�ات حت�ى غ�ر التقليدية 

منها.
ولي�س خافًيا عىل أحد أن ه�دف أمريكا األول 
واألسايس من هذا التوسع هو تطويق روسيا، 
لذلك دعم�ت الجهود النضمام ال�دول األخرى 
الراغب�ة إليه. فق�د اجتمعت ألباني�ا وكرواتيا 
مدين�ة  يف  وجورجي�ا  مقدوني�ا  وجمهوري�ة 
دوبروفني�ك يف كرواتي�ا يف أواس�ط عام 2006 
 لتعزي�ز طموحاته�ا بالعضوية، وق�د دعمت 
الواليات املتحدة رصاحة بلدان البلقان الثاثة، 
لكنه�ا دعت إىل قبول جورجيا وأوكرانيا أيًضا. 
أما روس�يا فرفضت رفًضا قاطًعا هذا التوسع 
وخاص�ة فيم�ا يتعلق بض�م كل م�ن أوكرانيا 
وجورجي�ا اللتني ترى روس�يا أنهما اس�تغلتا 

حال�ة الضع�ف الروس�ية بعد انهي�ار االتحاد 
الس�وفييتي بغية رس�م خريطة جيوسياسية 
جدي�دة لتل�ك املنطق�ة، بحي�ث تك�ون خارج 
النفوذ الرويس، إال أن روس�يا، وكما هو الحال 
بالنسبة إىل الواليات املتحدة، ترفض أن تحدث 

أية تدخات عىل حدودها.
 ويف ض�وء مواصل�ة روس�يا موقفه�ا الداع�م 
لطه�ران بامتاك التقنية النووية، وإنش�ائها 
املزي�د م�ن املفاع�ات النووي�ة اإليراني�ة ل�م 
يكن مس�تبعًدا لجوء الكونغ�رس األمريكي إىل 
صياغ�ة قان�ون يفرض حظرًا ع�ىل الرشكات 
الروس�ية املتعاملة مع طه�ران عىل اعتبار أن 
روس�يا هي الحليف العسكري إليران، وبالتايل 
م�ا تش�كله إي�ران م�ن خط�ر ع�ىل مصالح 
الواليات املتحدة يف الرشق االوسط بشكل عام 
ويف مسالة الرصاع العربي � االرسائييل بشكل 

خاص.
بن�اًء علي�ه يع�د البح�ث يف مص�ر العاقات 
التعقي�د  بال�غ  أم�رًا  االمريكي�ة   � الروس�ية 
والتشابك نظرًا الس�رتاتيجية كل من الطرفني 
والعوام�ل التاريخي�ة ايًض�ا، فروس�يا الت�ي 
تسعى الس�رتجاع مكانتها العاملية عرب وضع 
اس�رتاتيجية تق�وم ع�ىل الرباغماتي�ة وليس 
االيديولوجي�ة، يقابله�ا توج�س أمريكي من 
التهدي�د الذي تش�كله عىل نفوذه�ا يف الرشق 
االوس�ط، خاصة أن التحرك الرويس اصطحب 
مع�ه تقارًبا صينًيا وتحالًف�ا إيرانًيا، مما دفع 
الوالي�ات املتحدة لتوس�يع بقع�ة التنافس إىل 
مناط�ق النفوذ ال�رويس كس�وريا واوكرانيا، 
والعمل عىل خفض أس�عار النفط بهدف إلهاء 
روس�يا باملش�اكل واألزمات قاطع�ة الطريق 
عليها، ما يتيح ألمريكا إع�ادة ترتيب أوراقها 

الي�وم  أن روس�يا  إال  الداخلي�ة والخارجي�ة. 
تتمتع بمي�زة إضافية للتحرك يبدو أنها غابت 
عن أمريكا، تعطيه�ا نقطة أولوية عىل صعيد 
 التعام�ل مع امللف�ات العالق�ة. فأمريكا وبعد 
عرشين عاًما من الوجود العبثي يف افغانستان 
وانس�حابها املفاجئ وعزمها عىل االنس�حاب 
آواخر العام الحايل من العراق وإس�رتاتيجيتها 
يف الح�رب عىل »اإلره�اب اإلس�امي« أفضت 
إىل أن تتح�رك روس�يا بق�وة ضم�ن محيطها 
اإلقليم�ي، وأمري�كا حت�ى إن كان�ت تتظاهر 
بالعكس، هي أمام معضات كبرة وإخفاقات 
لطاملا حاول�ت تزيينها لتبدو انتصارات، بينما 
تتمت�ع روس�يا بهامش واس�ع م�ن خيارات 
التحرك، أقله اس�تطاعتها توجيه رضبة قوية 
إىل صميم اإلسرتاتيجية األمريكية يف ما يسمى 

ب�«حربها عىل اإلرهاب«.

بقلم/ عمار الجادر 
كان هناك تاجر يملك رشكات, تدار من قبل مدير فاسد؛ 
م�رض التاجر, وتعهد املدير امام ذويه انه س�يعمل عىل 
تلق�ي التاج�ر العاج االمث�ل يف افضل املش�ايف يف العالم, 
ونظ�را النش�غال ذوي التاجر بأمور الحي�اة تواكلوا عىل 
املدي�ر الفاس�د, وبالفعل اخ�ذ ذلك املدير الفاس�د يبحث 
عن افضل مش�فى يف العالم, ويكتب الوصوالت الباهظة 
الثمن يف س�فراته, والتاجر يس�تفحل عليه املرض, حتى 
اطمأن املدير ان املرض اصبح يف س�ن اليأس لدى التاجر, 
ع�اد ب�ه اىل مش�فى املدينة القدي�م, متظاه�را بحرصه 
ع�ىل تأمني حياة التاجر حتى بمبال�غ طائلة, ولكن كان 
الج�واب: )) ان حالت�ه بيد الخالق, خ�ذه اىل بيته ليموت 

بسام((.
ثاث س�نوات عاش�ها التعليم يف بادي مريض�ا, وادعى 
الفاسد ان تعطيل الدوام سيكون عاقبته بمدارس مؤثثة 
وتلي�ق بمكان�ة ابنائنا, حت�ى كنا نجابه بصور ش�وارع 
يملؤها الط�ني ويحتجون به�ا علينا, زعم�ا منهم انهم 
يبحث�ون عن افض�ل املش�ايف ألطفالنا, وكان�ت عبارة ) 
ماكو وطن ماك�و دوام( مخطوطة عىل جميع املدارس, 
ومرض الجهل يس�ترشي يف اطفالنا, فمن دخل املدرسة 
قبل ثاث س�نوات وهو يحلم ) بدار( اوهموا اهله بانهم 
س�يبنون له ) دورا(, وهكذا حتى عاد ذلك املسكني وهو 
يف صف الثالث االبتدائي ولم يجد يف عقله حتى ) رصيفة 
اهلة القديمة(. من املس�ؤول عن هذا الدمار الذي حل يف 
التعلي�م, فبعد عن�اء وانقطاع, عاد الن�ورس االبيض اىل 

عش�ه الصغر وقد وجده باليا ال يصلح للس�كن, وكل ما 
فعل�ه الذي ادعى انه حريص عىل مس�تقبله هو غس�له 
بامل�اء, دون ان يعلم انه من القش, ولكث�رة النوارس لم 
يج�د ذلك النورس حتى مكانا يجلس فيه, ولم يجد كتابا 
يقرأ به درس�ه, فالرحات املدرس�ية عليه ان يش�رتيها, 
والكتب والقرطاس�ية عليه ان يش�رتيها وينس�خها من 
املكاتب, وبعدما كان الدفرت املدريس الذي ثمنه ) 1 دوالر( 
يب�اع بأل�ف دين�ار عراقي, اصب�ح ب1500 دين�ار نظرا 
الرتفاع ال�دوالر, وقس ع�ىل باقي املس�تلزمات االخرى, 
ومديري�ات الرتبي�ة تتعمد وضع العراقي�ل امام املدارس 

الحكومية لكي تذهب مضطرا اىل االهلية.
انه�ا مؤام�رة كربى ع�ىل التعلي�م, وعودة بن�ا اىل تاريخ 
الش�يوخ واالقطاع, فقد كان االقطاعي يتعمد ان يعرقل 
ع�ىل ابناء الفاحني طري�ق العلم ألس�باب, االول: كي ال 
يك�ون ابن الفاح افضل من ابن�ه, والثاني: كي ال يتنور 
اب�ن الفاح بالعل�م ويحاربه به, وهك�ذا فمن هجم عىل 
امل�دارس واغلقه�ا اراد ان يضيع جهل�ه يف املجتمع, وان 
ال نمي�ز بني الجاه�ل والعال�م, وكذل�ك اراد ان يكون له 

جمهور اكرب من الجهلة االمعية.
ع�ىل ذوي املري�ض ان يرتكوا جميع ماهيه�م الدنيوية, 
وينظ�روا قليا ملريضهم قبل ان يكون عمره بيد الخالق, 
و ان ل�م يك�ن حبا فيه, فلتحب�وا ثروته التي اس�تنزفها 
فس�اد الفاس�د ولهوكم عن�ه, وب�دل ان تبحث�وا له عن 
وطن من الخيال, ابنوا وطنه الذي ضاع بس�بب احامكم 

البالية.

بقم/محمد محمد السادة
راف�ق ما ُيس�مى »الربي�ع العرب�ي«، وهو إح�دى مراحل 
مرشوع تقس�يم املنطقة، ظه�ور مفه�وم التجزئة داخل 
الح�دود، إذ تبّنت الواليات املتحدة وع�دد من الدول الغربية 
توُجهاً رس�مياً ُيكرس اس�تحالة قيام حكوم�ات مركزية 
قوي�ة يف دول كاليمن وس�وريا والعراق وليبي�ا، ودعت إىل 
تأس�يس كيانات فيدرالي�ة وإعادة فرز الق�وى املجتمعية 
وف�ق معادلة تجزئ�ة تأتي يف إط�ار الس�ياق الداخيل لتلك 
ال�دول، فيم�ا ت�دور مش�اريع التقس�يم يف إطار الس�ياق 

الخارجي.
يف اليمن، مارس�ت النخب السياس�ية الحاكمة دوراً إليجاد 
طبق�ة ثقافية وسياس�ية ت�رى يف اتباع النم�وذج الغربي 
طريق�اً للخروج م�ن أزم�ات اليم�ن، بعيداً ع�ن الطبيعة 
الثقافي�ة والحضاري�ة الذاتي�ة للمجتم�ع اليمن�ي، فكان 
مرشوع تقس�يم اليمن إىل أقاليم ماضياً عىل قدٍم وس�اق، 
ل�وال قي�ام ث�ورة 21 أيلول/س�بتمرب 2014، الت�ي وجدت 
فيها الواليات املتحدة ووكاؤها يف املنطقة فرصة س�انحة 
لترسيع وترة التقسيم، إذ راهن مهندسو مرشوع التقسيم 
عىل أن تحالف العدوان عىل اليمن بقيادة الجارة السعودية 

يوفر ضماناً لطموحاتهم غر املرشوعة يف تقسيم اليمن.
ولكن صنعاء أس�قطت تل�ك الرهانات، من خ�ال معركة 
جس�د فيه�ا الش�عب اليمني العزي�ز أنصع القي�م الدينية 
والوطني�ة، وتجلت فيه�ا الحقائق التاريخي�ة والحضارية 
الضارب�ة جذوره�ا يف أعم�اق التاري�خ، إذ ق�دم اليمنيون 
التضحيات الجليلة، وس�طروا فلس�فة صمود فريد تفوق 
عىل تحال�ف العدوان وآلته العس�كرية الحديث�ة وجحافل 
مرتزقت�ه، وأصبح هناك قناعة باس�تحالة فرض مرشوع 
التقس�يم عىل مناطق ش�مال اليم�ن التي ُتديرها س�لطة 
صنع�اء بقيادة ُمكون »أنصار الل�ه«، الذي يمتلك مرشوعاً 
وطني�اً مناهض�اً للوصاية والتقس�يم، ليس�تمر املرشوع، 
ولك�ن يف إط�ار التهيئ�ة النفص�ال الجنوب وتقس�يمه، يف 
ظ�ل اخرتاق خارجي كبر ملا تبقى مما ُيس�مى »الحكومة 

الرشعية« وفصائل الجنوب .
املجل�س االنتق�ايل الجنوبي نم�وذج يتماه�ى مع مرشوع 

التقسيم
اليوم، حارض الجنوب يس�تدعي ماضيه، فما يش�هدُه من 
انقس�امات مناطقية وسياس�ية ليس حال�ة طارئة، فقد 
اتس�م تاريخُه املُعارص بالرصاعات واالنقسامات والثارات 
املناطقية الجنوبية-الجنوبية، وتنازع الس�لطة بني مراكز 
الق�وة، إضاف�ة إىل افتق�اره إىل القي�ادات الكاريزماتي�ة، 
ولك�ن املختل�ف اليوم ه�و أن حالة االنقس�ام والتوجهات 
االنفصالية مدعومة من الخارج سياس�ياً وعسكرياً، فقد 
بات�ت الفصائ�ل الجنوبية تملك س�احاً ثقياً ومتوس�طاً 
استلمته من تحالف العدوان، منها قوات املجلس االنتقايل، 
وقوات النخبة الحرضمي�ة، وغرها من الفصائل التي من 

غر الوارد تسليمها الساح ألي سلطة أو بموجب اتفاق .
مخط�ئ م�ن يعتق�د أنَّ املجل�س االنتق�ايل ُيمث�ل غالبية 
أص�وات الجنوب، فه�و ال يحظى إال بقب�ول جزئّي، لكونه 
مجلس�اً مناطقياً ُمخت�زالً يف أبناء لح�ج والضالع بدرجة 
رئيس�ية. ول�دى املجلس خاف�ات أيديولوجية وسياس�ية 
مع محافظات مثل حرضموت وش�بوة واملهرة. كما يوجد 

منافسون لرئيس املجلس االنتقايل. 
خيارات صنعاء ما بعد تأمني الشمال 

ال شّك يف أن 7 سنوات من العدوان أفرزت معطيات جديدة، 
لع�لَّ أهمها هو نجاح ث�ورة 21 أيلول/س�بتمرب، وهزيمة 
الع�دوان عس�كرياً، إال أّن اس�تمرار التدخ�ات الخارجية، 
وارته�ان كل األط�راف الت�ي بارك�ت الع�دوان للوصاي�ة، 
وتس�ليمها بمرشوع تقسيم اليمن، يجعل مهمة صنعاء يف 
إعادة اليمن إىل إطاره الس�يايس املوحد قبل اندالع العدوان 
أم�راً صعب املنال عىل األقل يف الوق�ت الحايل، فيما يبدو أنَّ 
إعادة نظام الُحكم وأطرافه التي ارتهنت للخارج باتت أمراً 

مستحياً.
�ك التحال�ف بالخي�ار الس�يايس بع�د فش�له  ل�ذا، يتمسَّ
العس�كري، من خ�ال العودة إىل املفاوض�ات بقيادة األمم 
املتحدة، مع التوجه نحو توس�يع دائرة األطراف املشاركة 
فيه�ا، بم�ا يضم�ن إع�ادة مصال�ح تل�ك األط�راف الت�ي 
فق�دت حضورها ج�راء الخيانة، وبما يه�دف إىل مصادرة 
واملكون�ات  صنع�اء  لس�لطة  والتضحي�ات  االنتص�ارات 

الوطنية، ويف مقدمتها مكون »أنصار الله«.
إّن صنع�اء، وبعد تأمينها كل مناطق الش�مال، تقف أمام 
خياري�ن؛ األول هو فرض القوة وتعقيد املش�هد، من خال 

اس�تكمال تحرير مناطق الجنوب، وطرد القوات األجنبية، 
ونق�ل ثقل املعركة إىل العمق الس�عودي، وه�ذا خيار قد ال 
ُينهي العدوان والحصار، بل قد ُيفاقم الوضع، ويقود إىل ما 
ُيس�مى فرض عقوبات ضد صنعاء، بل وُيرشعن حماقات 
عسكرية أمركية بمظلة دولية، إضافة إىل كون هذا الخيار 

ذا كلفة عالية برشياً وعسكرياً واقتصادياً عىل صنعاء.
ختاماً، ال بدَّ من التأكيد أنَّ كّل حلول الس�ام التي طرحها 
املجتمع الدويل واألمم املتحدة، إضافًة إىل األطراف الداخلية 
املحس�وبة عىل العدوان، وال س�يما يف الجن�وب، هي حلول 
تتضّم�ن ما ُيس�مى ح�ق الجن�وب يف تقري�ر املصر وفك 

االرتباط عن الشمال.
ل�ذا، إنَّ أّي تعاٍط من صنعاء مع مثل هذه الحلول والقبول 
ب�«ف�ك ارتباط« مؤقت للجنوب من دون الحاجة إىل إجراء 
اس�تفتاء مقاب�ل اتفاق ش�امل وضمانات برعاي�ة دولية 
تش�مل قضايا مثل »املراجع�ة الدورية للطرف�ني، وإعادة 
الوحدة كل 10 س�نوات عىل س�بيل املثال، وعدم الس�ماح 
بأي نوع من أنواع التقس�يم أو االنفصال يف إطار الجنوب، 
وعدم الس�ماح بأي نوع من الوجود العسكري األجنبي، أو 
تأج�ر أي جزء م�ن األرايض أو الجزر اليمني�ة، إضافة إىل 
ع�دم تحول الجن�وب إىل أداة لزعزعة األمن واالس�تقرار يف 

الشمال« وغرها من القضايا.
ال ش�ّك أنَّ صنع�اء أم�ام خي�ارات صعبة تتح�دّى مبادئ 
ثورتها وأهدافها، وتستوجب عدم التعاطي بردود الفعل ملا 
يبادر ويخطط له العدو، وتستدعي أن تمتلك زمام املبادرة 
والتحرك يف إطار رؤية واضحة وش�املة تتضمن قراءة ما 

ُيحاك ضدها.

خارطة السالم في اليمن وفق مشاريع التقسيم
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أك�د محمد صوب الله أمني رس ن�ادي القوة الجوية 
ان االدارة س�مت احم�د خضري مرشف�ا عىل الفريق 
الكروي للنادي بدال من هيثم كاظم.وقال صوب الله 
ان »س�بب تغي�ري مرشف فريق الجوية جاء بس�بب 
الت�زام عضو ادارة النادي هيثم كاظم  بلجان النادي 
وامور ادارية اخرى«.واضاف ان »هيثم كاظم طلب 

يف آخر اجتماع اعفاءه م�ن املنصب للتفرغ لألعمال 
االدارية«.وب�ني ان »ادارة الجوي�ة وج�دت الطل�ب 
مقنع�ا ووافقت وتمت تس�مية احمد خضري ملنصب 
االرشاف«.واشار اىل ان »احمد خضري هو ابن النادي 
ايض�ا ويتمت�ع بش�خصية اداري�ة طيب�ة نتمنى له 

النجاح يف مهمته الجديدة«.

الجوية يسمي أحمد خضير مشرفا على فريقه الكروي
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خط�ف الزوراء فوزا قاتال من ضيف�ه نوروز، بهدفني مقابل 
هدف، يف س�تاد كربالء الدويل، لحس�اب الجولة التاس�عة من 
الدوري.ب�دأ ال�زوراء ضاغط�ا وأضاع عددا م�ن الفرص ويف 
الدقيق�ة 41 تمكن نوروز من خطف هدف التقدم بتس�ديدة 
هائل�ة من الالعب ه�اوري أن�ور.ويف الش�وط الثاني ضغط 
ال�زوراء بحث�ا ع�ن تعدي�ل النتيج�ة، وكاد املغرب�ي حم�زة 

الصناهجي أن يدرك التعادل لوال يقظة الحارس.
ويف الدقيقة 61 س�جل س�عد عب�د األمري ه�دف التعادل من 

تسديدة قوية استقرت بالشباك.
واس�تمر ضغ�ط ال�زوراء حت�ى الدقيق�ة 88 حي�ث تمك�ن 
الجزائري لهواري الطويل من استثمار إحدى الكرات ليسجل 
منه�ا الهدف الثاني، لتنتهي املب�اراة ملصلحة الزوراء بهدفني 

مقاب�ل هدف واحد.ورف�ع الزوراء رصي�ده إىل النقطة 21 يف 
املركز الثاني، بينما تجم�د رصيد نوروز عند النقطة الثامنة 
يف املرك�ز 13.وخيم التعادل الس�لبي ع�ىل مواجهة الكهرباء 
وزاخو، يف ملعب التاجي لحساب الجولة التاسعة من الدوري 

املمتاز.
ورف�ع زاخو رصي�ده إىل النقطة 15 يف املركز الس�ابع، بينما 

رفع الكهرباء رصيده إىل النقطة 11 يف املركز التاسع.
ويف مباراة ثالثة أقيمت يف ملعب الكفل، خيم التعادل السلبي 
ع�ىل مواجهة أهل الدار فريق القاس�م وضيف�ه أمانة بغداد 

ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.
ورف�ع أمانة بغ�داد رصيده إىل النقطة الس�ابعة يف املركز 15 
بينما رفع القاسم رصيده إىل النقطة السادسة يف املركز 17.

تلق�ى منتخبنا خس�ارته الثانية يف التصفيات النهائي�ة املؤهلة لكأس العالم 2022 يف 
قط�ر امام نظريه الكوري الجنوبي بثالثة اهداف مقابل اليشء يف املباراة التي جرت يف 
ملعب نادي الغرافة القطري ليرتاجع العراق اىل املركز الثاني يف ترتيب املجموعة األوىل.

الشوط االول
بدأ منتخبنا املباراة بتحفظ دفاعي مع ترك السيطرة للمنتخب الكوري واالعتماد عىل 
الهجمات املرتدة لبش�ار رس�ن وعيل العماري، وس�يطر املنتخب الكوري عىل منطقة 
العمليات وتناقل الكرات بني العبني لفك التكتل الدفاعي الذي اعتمده املدرب ادفوكات.

س�يطرة الشمش�ون الكوري كانت س�لبية نتيجة لتحك�م الدفاع العراق�ي يف عملية 
قطع�ه الكرات قبل الوصول ملنطقة الج�زاء العراقي مما دفع بالكوريني للجوء لحالة 
التس�ديد من خ�ارج منطقة الجزاء كحل بديل، وفعال س�دد الكوري�ون ثالث اىل اربع 

كرات جميعها جاءت سهلة عىل الحارس العراقي فهد طالب.
وش�هدت الدقائق التالي�ة إصابة العب جهة اليس�ار العراقي مهند جعاز واس�تبداله 

بالالعب عيل عدنان.
ويف الدقيقة الثالثة والثالثني اس�تطاع الالعب الكوري يل جاي س�ونغ تس�جيل هدف 
التقدم للمنتخب الكوري بعد دربكة داخل منطقة الجزاء اس�تطاع من خاللها سونغ 

وضع الكرة عىل يمني فهد طالب.
وبع�د الهدف توقع الجميع بردة فعل للمنتخب العراقي اال ان اس�ود الرافدين واصلوا 
تراجعهم واالعتماد عىل الكرات الطويلة اىل املهاجمني بشار رسن وعيل حمادي وسط 

حصار كوري مكون من اربعة اىل خمس العبني.
وكاد املنتخب الكوري ان يس�جل الهدف الثاني يف الدقائق الخمس األخرية من الشوط 
األول بعد ان تحصل عىل اكثر من كرة خطرة لوال تدخل الدفاع العراقي مرة عرب احمد 
إبراهي�م وثانية عرب ريبني س�والقا والذي كاد يس�جل بالخطأ يف مرم�ى فريقنا بكرة 

رأسية.
الشوط الثاني

استمر املنتخب الكوري بالسيطرة عىل الشوط الثاني واالكثار من املحاوالت لتسجيل 
اله�دف الثان�ي بينما اجرى م�درب املنتخب العراق�ي ادف�وكات أول تبديالته بإخراج 
محمد قاس�م والزج باملهاجم ايمن حس�ني محاوالً تنشيط الشق الهجومي للمنتخب 
العراقي، ولكن اس�تمرار تراجع املنتخب العراقي واالعتماد عىل الهجمات املرتدة منح 
الكوريني فرصة الضغط عىل العبي املنتخب العراقي حتى استطاع الشمشون الكوري 
تس�جيل الهدف الثان�ي عن طريق ركلة جزاء احتس�بها الحكم االوزبك�ي يف الدقيقة 
الس�بعني عن طريق الالعب س�ون مهاجم توتنهام اإلنكلي�زي وبعد االحتكام اىل قرار 

الفار قرر الحكم إعادة رضبة الجزاء ليسجلها مرة ثانية سون يف منتصف الهدف.
واس�تمر التخبط العراقي وضعف اللياقة البدنية الذي ب�دا ظاهرا عىل العبي املنتخب 
العراق�ي ونتيجة الضغط الكوري ونق�ل الكرة برسعة فائقة داخ�ل منطقة املنتخب 
العراقي استطاع املنتخب الكوري تسجيل الهدف الثالث يف الدقيقة التاسعة والسبعني 
بعد تبادل للكرة بني مهاجمي املنتخب الكرة عىل طريقة )هات وخذ( ليسجل جيونغ 

وو يونغ الهدف الثالث.

بعد مستوى بائس.. 
منتخب العراق يخسر أمام 

نظيره الكوري الجنوبي

    رعد العراقي

ثرثرة فوق 
المستطيل

خالد جاسم
 يف واقعن�ا الكروي املمتلئ بالغرائ�ب والعجائب ومتناقضات 
تج�د الكث�ر من مح�ريف الثرث�رة وم�ن فرضته�م الصدفة 
وصنعته�م الظروف الش�اذة وه�م من صنف يس�مى بائعوا 
ال�كالم، ال س�يما يف عال�م التدريب الصعب ال�ذي اختلط فيه 
الحاب�ل بالنابل بعد أن ازدحمت الس�احة التدريبية بأس�ماء 
م�ا أنزل الله بها من س�لطان وأصحابها اليجيدون من فنون 
التدريب وأدواته الحاذقة ومواصفاته الصعبة إال الكالم الذي 
ال يخض�ع يف كثر من املواقف ويف زم�ن الفوىض الراهن ألي 
رضائ�ب مهنية أو كواب�ح  أخالقية، فص�ارت مهنة التدريب 
ميدانا خصبا لزراعة أنواع هجينة وعجيبة ملن تحق تسميتهم 

بطفيليات التدريب الذين تغص بهم الساحة.
وأمام انزواء الكثر من األسماء والعناوين التدريبية املحرمة 
والرصين�ة التي اختارت العزلة اإلجبارية وليس االعتزال تارة 
أو فض�ل أصحابه�ا الصمت أمام أصح�اب الرصاخ ومحريف 

الثرثرة تارة أخرى. 
ووس�ط غياب الضوابط واملعاير الفنية التي تفرز الغث عن 
السمني وتضع تصنيفا موضوعيا للعاملني يف مهنة التدريب،  
تبق�ى ش�علة األمل متق�دة وقاع�دة التفاؤل رحب�ة ولو بعد 
ح�ني برغم العتمة املزدانة بتش�اؤم واقعي تفرضه منظومة 
الفوىض الس�ائدة التي امتزجت فيه�ا األلوان وتداخلت معها 
الخن�ادق وت�اه يف دروبه�ا  الص�دق وصار فيها الكذب س�يد 
املواقف مع ان حكمة ال يصح إال الصحيح تبقى راسخة عىل 

أرض الحقيقة.
وعندما نتعكز عىل املس�تقبل القريب ع�ى ان ينبلج الصبح 
وترشق الش�مس كما عهدناها لتذيب كل ماهو مصنوع من 
ش�مع الخديعة وتح�رق تحت حرارة ش�عاعها أوراق الزيف 
وم�اركات التزوير وت�زرع تحت ظالله�ا روح التفاؤل بأهل 
الج�دارة وأصحاب الكفاءة الحقيقية ليأخ�ذ كل منهم دوره 
املغيب ومكانته املهمش�ة وتنحرس أم�واج املزيفني ويودعوا 
يف س�لة املهم�الت، اس�تذكر هن�ا وبال ذك�ر أس�ماء محددة 
نم�اذج تدريبية غرس أصحابها يف نفوس�نا كل ماهو جميل 
ونبي�ل لي�س يف مقاييس النجاح وحجم املنجزات حس�ب وال 
يف الجدارة التدريبي�ة واملواصفات املتكاملة يف املهنة األصعب 
فقط  ب�ل ويف األخالق الرفيعة والس�لوك الحس�ن بما يف ذلك 
الصدق والتواضع واإليثار والتس�امح والسمو بالذات عن كل 
ماه�و زائف ووقت�ي ومصلحي،  واألهم م�ن كل ذلك احرام 

النفس واحرام املهنة وزمالئها. 

أف�اد املستش�ار القانوني لرشكة األض�واء الناقلة 
ملباري�ات الدوري املمتاز املتعاقدة مع اتحاد الكرة، 
ط�ارق الرشع، ب�أن الرشك�ة توصل�ت إىل »درجة 
كبرية« من التفاهم مع اتحاد الكرة بشأن موضوع 
النق�ل التلفزيوني.وق�ال ط�ارق ال�رشع »التقينا 
كرشك�ة األض�واء الناقل�ة بالنائ�ب األول لرئي�س 
اتح�اد الكرة ع�يل جبار وقد أجرين�ا معه أكثر من 
لق�اء واتفقنا عىل نقاط مهم�ة إلنجاز ملف النقل 
التلفزيوني«.وأض�اف أن االجتماع�ات واللق�اءات 
أس�فرت ع�ن توصلنا لدرج�ة كبرية م�ن التفاهم 
لحل االشكاالت العالقة .وبني الرشع، »عىل االتحاد 
رشط جزائ�ي قدره مليونان ونص�ف مليون دوالر 
يف ح�ال فس�خه العقد، ام�ا قيمة الغرام�ات التي 
ترتبت بذمة االتحاد واملس�تحقة الدفع قدره مليار 
وس�بعمائة وخمس�ني دين�اراً عراقي�اً وعليه البد 
م�ن تجنب ال�رشط الجزائ�ي واالرساع للتوصل اىل 
حل يريض الطرفني«.واوض�ح ان »ترصيح النائب 
الثان�ي لالتحاد يونس محمود األخري الذي دعا فيه 
لفس�خ العقد مع رشكتنا، يع�رب عن وجهة نظره، 
وان ترصيح�ه س�يدفع رشكة االض�واء ملقاضاته 
ملطالبت�ه بفس�خ االتح�اد عق�ده م�ع رشكتن�ا«.
واش�ار اىل ان يون�س محمود أكد بترصيح س�ابق 
أن االتح�اد ال يس�تطيع فس�خ العق�د م�ع رشكة 
االضواء الناقل�ة النها ملغومة باألخطاء اال يف حال 
خسارة االتحاد للرشط الجزائي املتفق عليه وقدره 
مليونان ونصف مليون دوالر، وان االتحاد س�يلجأ 
لفس�خ العقد لعدم التوصل اىل حل�ول، كون العقد 
الذي وقعته التطبيعية مع الرشكة كان تعسفياً يف 

نقاطه«.

شركة األضواء تنتقد 
تصريحات يونس محمود

وقع االتحاد العراقي للمبارزة، مع نظرية االردني اتفاقية تعاون مشرتك؛ تهدف لتطوير 
رياض�ة املبارزة ودع�م أوارص التعاون بني االتحادين الش�قيقني.وجرت مراس�م توقيع 
االتفاقية يف العاصمة االردنية عمان، حيث وقعها عن الجانب العراقي رئيس االتحاد زياد 
حس�ن، وعن الجانب االردني رئيس االتحاد االردني للمبارزة خالد العطيات والذي يشغل 
ايض�ا منصب نائب رئيس االتحاد االس�يوي واالم�ني العام لالتح�اد العربي.واكد رئيس 
االتحاد العراقي زياد حسن، أن »االتفاقية مع األشقاء يف االتحاد االردني جاءت بمباركة 
اللجنة االوملبية الوطنية العراقية ونظريتها االردنية وتأتي تنفيذا لسياسة االتحاد الرامية 

إىل توثي�ق أوارص التع�اون بني االتحاد العراق�ي واتحادات املبارزة األخرى، س�واء أكانت 
عربي�ة أو قارية أو دولية«.وبني، أن »االتفاقية س�تخدم االتحادي�ن العراقي واألردني يف 
كافة الجوانب التي تخص اللعبة، كما ستسهم ايضاً يف تطوير هذه الرياضة بشكل كبري 
من خالل تنفيذ البنود التي تضمنتها االتفاقية، خصوصا ما يتعلق منها بتبادل الخربات 
وإقامة املعسكرات التدريبية املشرتكة لالعبني وملختلف الفئات العمرية ولجميع األسلحة 
فضال عن اقامة اللقاءات مشرتكة بني منتخبات البلدين، كما ستسمح االتفاقية لالعبي 

البلدين باملشاركة يف البطولة املحلية التي ينظمها االتحادان الشقيقان«.

جرت يف قاعة دجلة بفندق بغداد س�حبة 
قرع�ة دوري الطائ�رة املمت�از للموس�م 
الري�ايض 2021-2022 بحض�ور ممثيل 
األندي�ة املش�اركة بع�د تأهله�ا للدوري 
املمت�از. وأعلن�ت الهي�أة األداري�ة لنادي 
الكوف�ة الري�ايض أنس�حابها الرس�مي 
من املش�اركة يف الدوري املمتاز ألس�باب 
مالية.وقال صبي�ح حنتوش نائب رئيس 
ارب�ك  الكوف�ة  »انس�حاب  إن  االتح�اد 
حس�ابات اللجنة الفنية واملس�ابقات يف 
االتح�اد«، مبين�ا ان�ه »تم عق�د اجتماع 
تش�اوري أف�ى اىل تأه�ل فريق�ي قره 
قوش وبسطاميل للدوري املمتاز واللذان 
ق�د كان�ا أح�د أض�الع املرب�ع الذهبي يف 
دوري الدرجة األوىل برفقة املتأهلني نادي 
الكوفة ون�ادي مدينة الشهداء«.واش�ار 
اىل انه »تم توزيع األندية الخمس�ة عرش 
ع�ىل مجموعتني.وتاب�ع حنت�وش »بعد 
انس�حاب فريق الكوف�ة وصعود فريقي 

قره قوش وبس�طاميل أصبح عدد الفرق 
املش�اركة يف الدوري املمتاز خمسة عرش 
 B و A فريقاً ت�م تقس�يمهم ملجموعتني
وع�ىل رأس املجموع�ة A ت�م وضع بطل 

الدوري للموس�م الس�ابق فريق البحري 
فيم�ا كان وصيفه غاز الجنوب عىل رأس 
املجموعة B وحسب القرعة التي أجريت 
 A أم�ام املش�اركني«.وضمت املجموع�ة

ثمان أندية هي كل من البحري، الرشطة، 
الصناعة، أربيل، حديثة، مصايف الشمال، 
الش�هداء.وضمت  مدين�ة  ق�وش،  ق�ره 
املجموعة B سبعة أندية هي كل من غاز 
الجنوب، البيش�مركة، الجيش، الحبانية، 
إن  حنت�وش  بس�طاميل.وقال  دوكان، 
»املجموع�ة A س�تخوض التجم�ع األول 
يف محافظ�ة بغ�داد ي�وم 27 م�ن ه�ذا 
س�تخوض   B املجموع�ة  ام�ا  الش�هر، 
التجم�ع األوىل يف محافظ�ة الس�ليمانية 
ي�وم 28 م�ن الش�هر ذاته، وس�تخوض 
كل مجموع�ة تجمع أثن�ني يتأهل منهما 
4 فرق ع�ن كل مجموعة.وخت�م بالقول 
»ستس�بق انط�الق منافس�ات ال�دوري 
املمت�از مواجه�ة نارية ع�ىل لقب كأس 
السوبر بني فريقي البحري بطل الدوري 
ووصيفه غاز الجنوب عىل قاعة الش�عب 
املغلق�ة لأللع�اب الرياضية ي�وم 25 من 

هذا الشهر.

اتحاد المبارزة يوقع اتفاقية مع األردن

البحري يواجه غاز الجنوب في كأس السوبر بالكرة الطائرة

الزوراء يهزم نوروز بصعوبة وتعادل سلبي بين الكهرباء وزاخو
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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

ليفربول يحدد ويليامز بديال لصالح أثناء بطولة أمم أفريقيا

يعم�ل ليفرب�ول ع�ى تعوي�ض املرصي 
محم�د ص�الح، نجم الري�دز، خالل فرتة 
غياب�ه بس�بب املش�اركة يف كأس األمم 

األفريقية مع منتخب الفراعنة.
ووفًقا ملوقع »ليفربول إيكو« الربيطاني، 
فإن صالح إىل جانب ساديو ماني ونابي 
كيتا س�يغيبون عن عدد من املباريات يف 
شهر كانون الثاني املقبل، بناء عى الدور 

الذي ستصل إليه منتخباتهم يف البطولة.
يف  إزعاًج�ا  يمث�ل  األم�ر  أن  إىل  وأش�ار 
ليفرب�ول، ال س�يما أن روبرت�و فريمينو 

يتعرض إلصابات كثرية هذا املوسم.
وأوض�ح أن التوقي�ع مع الع�ب جديد يف 
الهج�وم خ�الل املريكات�و الش�توي أمر 
غري مرجح، لكنه ليس مس�تبعًدا بشكل 

كامل.

وذكر أن فريمينو سيزامل ديوجو جوتا يف 
الهجوم أثناء أم�م أفريقيا، بينما الالعب 
الثال�ث قد يك�ون تاكوم�ي مينامينو أو 
ديف�وك أوريج�ي، أو ه�اريف إلي�وت إذا 

واصل التعايف من إصابته بشكل جيد.
وكش�ف »ليفرب�ول إيك�و« ع�ن خي�ار 
مفاج�ئ ق�د يع�وض ص�الح أثن�اء أمم 
أفريقي�ا، حي�ث إن هن�اك احتمالي�ة أن 

يش�غل الظهري األيمن نيكو ويليامز هذا 
املركز يف شهر كانون الثاني.

وق�ال املوق�ع الربيطان�ي إن ويليامز بدأ 
مس�ريته كجن�اح، لكنه تراج�ع إىل دور 
الظه�ري األيم�ن م�ع فري�ق الش�باب يف 

ليفربول.
اىل ذل�ك تعرض ليفرب�ول لرضبة جديدة 
قبل صدامه املرتقب مع آرسنال، السبت 

املقب�ل، يف قمة مباري�ات الجولة 12 من 
الدوري اإلنجليزي املمتاز.

وتع�رض ظه�ري ليفرب�ول األي�ر أندي 
روبرتس�ون، إلصاب�ة، يف فوز إس�كتلندا 
يف  رد،  دون  بهدف�ن  الدنم�ارك  ع�ى 
التصفيات األوروبية املؤهلة إىل مونديال 

.2022
وشارك الالعب البالغ من العمر 27 عاًما، 

يف املباراة التي أقيمت عى ملعب هامبدن 
بارك، والتي شهدت تحقيق رجال املدرب 
ستيف كالرك الفوز السادس توالًيا، قبل 
أن يغ�ادر امللع�ب يف الدقيقة 79 بس�بب 

اإلصابة.
وانض�م روبرتس�ون بالت�ايل إىل قائم�ة 
املصابن يف ليفرب�ول، والتي تضم القائد 
ج�وردان هندرس�ون إضاف�ة إىل النج�م 

الس�نغايل س�اديو ماني، وال�ذي تعرض 
لإلصاب�ة يف مواجه�ة توج�و بتصفيات 

املونديال.
وتح�وم الش�كوك أيًضا ح�ول لحاق كل 
من جو جومي�ز ونابي كيت�ا وكورتيس 
جونز وجيمس ميلنر بمواجهة آرسنال، 
إضاف�ة إىل تأكد غياب روبرت�و فريمينو 

عن الصدام املرتقب.

االربعاء 17 تشرين الثاين 2021
العدد 2717 السنة الثانية عشرة

بنزيما ومبابي يرغبان 
بانتقال بوجبا للريال 

شكوك حول لحاق نيمار 
بمواجهة مانشستر سيتي

سامبراس ُيشيد برقم 
ديوكوفيتش القياسي 

برشلونة يرفض بند التمديد في عقد ألفيس

وست هام ينتقد قرار يويفا بمعاقبة جماهيره

ينتظ�ر ري�ال مدريد س�وق انتقاالت س�اخًنا خ�الل الصيف 
املقب�ل، حيث ارتبط العديد من الالعب�ن الكبار بالتوقيع مع 

املرينجي يف شهر حزيران املقبل.
ووفًقا لربنامج »الش�رينجيتو« اإلس�باني، ف�إن ريال مدريد 
س�يحاول التعاق�د مع كيلي�ان مبابي مهاجم باريس س�ان 
جريمان وإيرلينج هاالند نجم بوروس�يا دورتموند مًعا خالل 

الصيف املقبل.
وأوضح الربنامج اإلس�باني أنه رغ�م خطة املرينجي ملطاردة 
هاالن�د، لكْن لدى ريال مدريد اعتق�اد بأن املهاجم النرويجي 
سينتقل إىل أحد أندية الدوري اإلنجليزي املمتاز خالل الصيف 

املقبل.
وذك�ر »الش�رينجيتو« أن كري�م بنزيما مهاجم ري�ال مدريد 
ومبابي يعمالن عى ضم مواطنهما بول بوجبا، العب وس�ط 

مانشسرت يونايتد، إىل املرينجي يف الصيف املقبل.
وس�بق أن قالت العديد م�ن التقارير إن العالق�ة بن بنزيما 
ومباب�ي قوية للغاية، ويتحدثان كث�رًيا عن ريال مدريد أثناء 

التواجد مًعا يف معسكر منتخب فرنسا.
وينتهي عقد بوجبا مع الش�ياطن الحم�ر يف الصيف املقبل، 

وارتبط الالعب الفرنيس كثريًا بالتوقيع مع ريال مدريد.

يوفنتوس يخسر 
بيرنارديسكي أمام التسيو

خ�ر يوفنت�وس جه�ود أح�د العبي�ه البارزين، قب�ل مواجهة 
التس�يو، الس�بت املقبل، ضم�ن منافس�ات الجولة ال��13 من 

الدوري اإليطايل.
ووفًقا لقناة »س�بورت إيطاليا«، فإن فيدريكو برينارديس�كي، 
نجم يوفنتوس، تعرض إلصابة يف عضلة املقرب، خالل املشاركة 
مع منتخب إيطاليا أمام أيرلندا الشمالية، يف الجولة األخرية من 

تصفيات أوروبا املؤهلة إىل كأس العالم 2022.
وش�ارك برينارديس�كي يف الدقيق�ة 69 م�ن املب�اراة، ب�داًل من 
لورينزو إنس�يني، لكنه فش�ل يف مس�اعدة إيطاليا عى تحقيق 

الفوز يف اللقاء الحاسم.
وأش�ارت القن�اة اإليطالي�ة إىل أن برينارديس�كي، س�يغيب عن 
موقعة التس�يو املقبلة. يذكر أن يوفنتوس يحت�ل املركز الثامن 
يف ج�دول ترتيب ال�دوري اإليطايل برصي�د 18 نقطة، بفارق 14 

نقطة عن ميالن ونابويل يف الصدارة.

يس�عى باري�س س�ان جريمان لخ�وض موقعة مانشس�رت 
س�يتي، األس�بوع املقب�ل، بكام�ل نجوم�ه، ضم�ن الجولة 

الخامسة من دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويتصدر مانشس�رت س�يتي املجموعة األوىل يف دوري األبطال 

برصيد 9 نقاط، ويأتي خلفه سان جريمان ب�8 نقاط.
وأعل�ن االتح�اد الربازي�ي، اس�تبعاد نيم�ار دا س�يلفا، نجم 
باري�س، من مواجه�ة منتخب األرجنت�ن يف تصفيات كأس 

العالم، بسبب إصابة يف الفخذ.
ووفًق�ا لصحيفة »ل�و باريزيان« الفرنس�ية، فإن�ه من غري 
املرجح تواجد نيمار يف مباراة نانت، الس�بت املقبل، بالدوري 
املحي، لكن الالعب الربازيي سيسافر مع بعثة سان جريمان 

إىل إنجلرتا ملواجهة مانشسرت سيتي، األربعاء املقبل.
وشارك نيمار يف مباراة كولومبيا األخرية كاملة، وصنع هدف 

الفوز الوحيد الذي سجله زميله لوكاس باكيتا.

توقع أس�طورة التنس األمريكي بيت سامرباس، عدم نجاح 
أي الع�ب يف معادلة إنجاز نوف�اك ديوكوفيتش إنهاَء العام يف 

صدارة التصنيف العاملي 7 مرات.
ويف وقت س�ابق من الش�هر الح�ايل، حطم الالع�ب الرصبي 
البال�غ م�ن العم�ر 34 عاما رقم�ا قياس�يا لبط�ل طفولته 
س�امرباس، بإنهائه العام يف ص�دارة التصنيف العاملي للمرة 

السابعة، بعد فوزه ببطولة باريس لألساتذة.
وتس�لم ديوكوفيتش جائزة إنهاء الع�ام يف صدارة التصنيف 
يف تورين�و بإيطاليا، بعد تغلبه عى النرويجي كاس�رب رود يف 

البطولة الختامية.
ونق�ل موق�ع اتح�اد الالعب�ن املحرتف�ن ع�ى اإلنرتنت عن 
س�امرباس، قوله: »كنت أنا هذا الرجل يف كل هذه الس�نوات، 

وأصبح هو هذا الرجل أكثر مني«.
وأضاف: »أعتقد أن مستواه ثابت بصورة أكرب، وفاز ببطوالت 

أكثر وأحرز ألقابا أكثر يف البطوالت الكربى«.
وأت�م: »يمكنن�ي الحديث طويال عن مس�ريته. ال أعتقد أنكم 
س�رتون العبا ينهي العام يف صدارة التصنيف العاملي 7 مرات 

مرة أخرى«.
ويتس�اوى ديوكوفيت�ش حالي�ا م�ع روجر في�درر ورفائيل 

يس�تهدف بوروس�يا دورتموند، ضم أحد الالعبن نادال، ولكل منهم 20 لقبا يف البطوالت األربع الكربى.
املريكات�و  خ�الل  األملان�ي،  ال�دوري  يف  البارزي�ن 

الشتوي املقبل.
وتشري التقارير إىل احتمالية مغادرة العب الوسط 
البلجيكي أكس�يل فيتس�ل ملعب س�يجنال إيدونا 

بارك، ما يفتح الباب لقدوم العب بديل له.
وكش�فت ش�بكة »س�كاي س�بورت أملاني�ا« عن 
احتمالي�ة انضم�ام الس�ويري ديني�س زكريا، 
العب وس�ط بوروس�يا مونش�نجالدباخ، إىل أسود 
الفيس�تيفال. ويحظ�ى الع�ب جالدب�اخ باهتمام 

العديد من عمالقة الدوريات الكربى، وعى رأسهم 
»يوفنت�وس وإنرت ميالن وبرش�لونة ومانشس�رت 
وباي�رن  وآرس�نال  يونايت�د  س�يتي ومانشس�رت 
ميون�خ«. يأتي ذلك يف ظ�ل معرفة مارك�و روزه، 
م�درب دورتموند، بالالعب عن ق�رب خالل الفرتة 
الت�ي أمضاها مدربا ملونش�نجالدباخ، حتى نهاية 

املوسم املايض.
ومن املتوقع أن تكون املهمة سهلة بالنسبة ألسود 
الفيس�تيفال للظفر بتوقيع صاح�ب ال�24 عاما، 
نظ�را النته�اء تعاقده م�ع النادي األملان�ي بنهاية 

املوسم الحايل.
م�ن جانبه، عل�ق ماكس إبري�ل، املدي�ر الريايض 
لجالدباخ، ع�ى التقارير الواردة بش�أن احتمالية 
رحي�ل زكري�ا يف املريكات�و الش�توي، قائ�ال: »ال 

يمكنني استبعاد أي يشء يف عرص كورونا«.
يأتي ذلك يف ظل استعداد الدويل السويري التخاذ 
خط�وة متقدم�ة يف مس�ريته، حي�ث ق�ام مؤخرا 
بتغيري وكيله للتعاون مع عي دورسان، الذي ُيمثل 
أيضا الهولندي فرينكي دي يونج، العب برشلونة، 

وعددا من الالعبن اآلخرين.

قال وس�ت هام يونايتد إن�ه »مندهش« من قرار 
االتحاد األوروبي لك�رة القدم )اليويفا( بمعاقبة 
جماه�ريه وحرمانها من حض�ور مباراة الفريق 
خ�ارج دياره أمام رابيد فيين�ا، مضيفا أنه طلب 

بصورة عاجلة توضيحا من االتحاد.
وعاق�ب اليويفا جماهري وس�ت ه�ام بالحرمان 
من الس�فر لحضور مباراة رابيد فيينا يف الدوري 
األوروبي، يوم 25 ترشين الثاني بس�بب الشغب 

خالل لقاء ضد جنك يف وقت سابق هذا الشهر.

وواج�ه مش�جعو الن�ادي اإلنجلي�زي اتهام�ات 
بإثارة الش�غب وإلق�اء مقذوفات، بع�د التعادل 
2-2 م�ع الفريق البلجيك�ي يف الرابع من ترشين 
الثاني. وقال وست هام يف بيان »نحن مندهشون 
م�ن ه�ذه العقوب�ات ونأس�ف لجماهرين�ا التي 
ترصفت بشكل ال تشوبه شائبة ودعمت الفريق 
طيل�ة الوق�ت ول�ن تتمك�ن اآلن من الس�فر إىل 
املباراة املقبلة خارج الديار يف الدوري األوروبي«.
وتاب�ع »طلب النادي األس�باب املكتوب�ة الكاملة 

م�ن االتح�اد األوروبي لك�رة القدم بش�أن هذه 
العقوبات وطلبنا من�ه اإلرساع يف النظر يف طلبنا 
ألن املزيد من التأخري قد يؤثر عى املشجعن مرة 
أخرى«. وغرم اليويفا وس�ت ه�ام 30 ألف يورو 
)34 ألف دوالر( بجانب 4500 يورو أخرى بسبب 

التهمتن.
ويتصدر وس�ت هام املجموعة الثامنة يف الدوري 
األوروبي بعرش نقاط من أربع مباريات، متقدما 

بأربع نقاط عى دينامو زغرب.

رف�ض نادي برش�لونة، وضع أي بند 
يتعل�ق بالتمدي�د يف عق�د الربازي�ي 
دان�ي ألفي�س الذي انض�م إىل النادي 
الكتالون�ي يف صفق�ة انتقال حر منذ 

أيام، وحتى نهاية املوسم الحايل.
وزعم�ت تقارير أن برش�لونة وضع 

بنًدا يس�مح ل�ه بتمدي�د التعاقد مع 
ألفيس حتى صيف 2023.

ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« 
اإلس�بانية، ف�إن عق�د ألفي�س م�ع 
برش�لونة ال يتضمن أي بن�ود تتعلق 
بالتمديد، س�واء كان غري مرشوط أو 

يتعلق بخ�وض الالعب الربازيي عددا 
محددا م�ن املباريات حت�ى يجدد له 

تلقائًيا.
وأش�ارت الصحيفة اإلس�بانية إىل أن 
ألفي�س لم يعد إىل برش�لونة من أجل 
خوض الدور الثاني معهم يف املوس�م 

الح�ايل فق�ط، لكن�ه يخط�ط إلقناع 
مسؤويل البارسا برضورة التجديد له 

يف نهاية املوسم الحايل.
وأوضح�ت أن ألفي�س أراد العودة إىل 
أوروبا، ألنه يخطط للعب مع منتخب 

الربازيل يف كأس العالم 2022.

دورتموند يطمح لتعويض رحيل فيتسل بضم زكريا



منى التميمي تقارب الواقع 
على ضوء تأريخ طشقند
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الفرزدقالثقافـي

َيا َسـائيِليِ  أَْيَن َحـلَّ الُجـوُد َوالَكـرَُم
ْنـديِي  َبـَيـاٌن إَذا ُطـالَُّبـُه َقـديُِمـوا عيِ

َهَذا الذي  َتْعـريُِف الَبْطـَحاُء َوْطـأََتـُه
ـلُّ َوالَحـرَُم َوالَبـْيـُت َيْعـريُِفـُه َوالحيِ

ُم َباديِ اللَهيِ ُكلِّهيِ َهَذا اْبُن َخْييِ عيِ
ُر الَعلَُم اهيِ ُّ الطَّ ي  ُّ النَّقيِ ي  َهَذا التَّقيِ

َهَذا الذي  أْحَمُد املُْخَتاُر َواليُِدُه
ي  َما َجرَي  الَقلَُم َصلَّ  َعلَیهيِ إلَهيِ

لَْو َيْعلَُم الرُّْكُن َمْن َقْد َجاَء َيلْثيُِمُه
ْنُه َما َوَطىء  الَقَدُم لََخرَّ َيلْثُم ميِ

َهَذا عٌل َرُسوُل اللَهيِ َواليُِدُه
أَْمَسْت بيُِنوريِ ُهَداُه َتْهَتديِي  االَُمُم

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

اإلمام عل بن أبي طالب 
الرأي ملـن ال يطـاع. مـن أعجـب برأيـه ضـل. تبلغ 
باليسـي فكل يشء.. مـن الدنيا يـؤول إىل انقضاء. 
صدر العاقـل صندوق رسه. ما أضمر أحد شـيئاً إال 
ظهـر يف فلتات لسـانه وصفحات وجهـه. ال تفرح 
بسـقوط غيك، فإنـك ال تدري ما تضمـر لك األيام. 
عقـول الناس مدونة يف أطراف أقالمهم. واحذر ذوي 
الخلق اللئام فإنهم.. يف النائبات عليك ممن يخطب.. 
يسـعون حـول املرء مـا طعمـوا بـه.. وإذا نبا دهر 
جفـول تغيبوا. الرغبـة إىل الكريم تحركـه إىل البذل، 
وإىل اللئيـم تغريـه بالطمع. وألق عـدوك بالتحية ال 

تكن.. منه زمانك خائفا ترتقب.

املراقب العراقي/ متابعة...
تشـكل وصية الجـد غياث النـوري لحفيده يوسـف، 
بالحصـول عل الصندوق الذي أودعه صديقه حسـن 
الجواهري، يف زقاق الدكاكني يف طشقند، وعدم فتحه 
إال بعد أن يأخذ الله أمانته، رأس خيط رسدي يف رواية 
»رياح مـن طشـقند«، الصادرة عـن »الـدار العربية 
للعلـوم نـارشون«، للكاتبـة منى التميمي.  ويشـكل 
الحصول عل الصندوق تنفيـذاً للوصية، بعد مخاض 
عسي، طرف الخيط. وبني الرأس والطرف سلسلة من 
األحداث تنتظـم الرواية. وهي الخامسـة لصاحبتها، 
بعد »حارس التوت« و«رسائل صوفية« و«قلم أحمر« 

و«شاهد من إشبيلية« الصادرة عن الدار نفسها.
وإذا كانـت يف رواياتهـا األربع السـابقة ترصد الواقع 
من منظورات روائية مختلفة، ترتاوح بني الطبيعة يف 
األوىل، والتصـوف يف الثانية واألحالم يف الثالثة والرحلة 
يف الرابعـة، فإنها يف الخامسـة واألخـية ترصده من 

منظور التأريخ.
 تــــدور أحـداث 
مدينـة  يف  الروايـة 
األوزبكية  طشقند 
األخـرى  واملـــدن 
املجـاورة لها أوائل 
 15 الــ  القـــرن 
العام  يف  وبالتحديد 
1405، وهو األخي 
من حكم تيمورلنك 
البــــالد يف  لتلـك 
الوسطى.  آســـيا 
فيهـا  وتنخـــرط 
شخوص  مجموعة 
ثالثة  مـن  تتحـدر 
أجيال، يمثل الجـد غياث وصديقاه اإلمام جالل الدين 
والجواهـري حسـن الجيـل األول واألصدقاء يوسـف 
وكعـب وأمل وسـاري الجيـل الثاني والصغـي ترنيم 
الجيل الثالـث، عل أن النهوض بأحـداث الرواية يقع 
يف معظمـه عل عاتـق الجيـل الثاني املتمثـل بأربعة 
أصدقـاء يجسـدون الصداقـة بأجمل معانيهـا، مما 
يجعلنا أمام شـخوص نموذجية من هذه الزاوية عل 
األقل. يشـكل البحث عن الصنـدوق الغامض املهماز 
الـذي يدفـع األحداث ُقدمـاً يف الرواية، فالجد الشـيخ 
غياث الذي ربى حفيده يوسـف بعد فقد والديه، وهو 
يف املهد وأحسـن تربيته، يأبى إال أن ُيربيه بعد رحيله، 
وُيلقنـه درسـاً يف الحيـاة، ويفعل ذلـك بالتواطؤ مع 
صديقه حسـن الجواهري، لذلك يقرر يوسـف البحث 
عن الصندوق، مسـتعيناً بصديقه، منذ دراسته اللغة 

العربية يف الحجاز، كعب الحجازي. 

نشاطات القصور 
والبيــوت الثقـــافية 

املراقب العراقي/متابعة...
أقامـت القصور والبيوت الثقافيـة التابعة لدائرة العالقات 
الثقافية العامة إحدى تشـكيالت وزارة الثقافة والسياحة 

واآلثار، نشاطات ثقافية  مختلفة. 

البصرة
ضّيفـت قاعـة قـر الثقافـة يف البـرة  أمسـية مميزة 
ملؤســسة ريادة األقالم الثقافية شهدت  قراءات شعرية . 

نينوى 
بالتعاون مع البيت الثقـايف يف املحافظة، أقام فريق بصمة 
فـن معرضـه األول بعنـوان أنامل فنية يف اروقـة مول ميد 

تاون. 
ضـم املعرض لوحات جميلة واعمال مختلفة، منها الزيتية 
والرسم عل الزجاج واكريليك وحرضته نخبة من الفنانيني 
التشـكيليني واالدبـاء واملثقفـني ووفد من منتدى سـيدات 

األعمال. 

الصويرة 
تحت شـعار   »حامل لواء القصيدة«  أقام  البيت الثقايف يف 
الصويرة وتجمع الصويرة الثقايف ومنتدى شباب الصويرة 
ومنتدى مسـافات، املهرجان الرثائي األول للشـاعر الكبي 

سمي صبيح  يف قاعة املنتدى .

املراقب العراقي/ متابعة...
كشـف كتاب جديد مخصص لدور وكالة املخابرات املركزية 
)CIA( يف أفريقيـا، تفاصيـل مـن رشاكتهـا الرسيـة مـع 
الربيطانيـة M16 بقتـل رئيـس  الخارجيـة  االسـتخبارات 
الكونغـو باتريس لومومبا يف كانون األول/ يناير عام 1961، 
وأيضا يف قتل األمني العام لألمم املتحدة داغ همرشولد بشهر 
أيلول/ سـبتمرب من العام نفسـه، وكذلك يف اخرتاق شـبكة 
اتصـاالت األمـم املتحـدة واالتصـاالت املشـفرة ملوظفيها يف 

مرحلة التجهيز األمريكي الربيطاني الحتالل العراق.
وتعـرض األكاديميـة يف جامعـة لنـدن الدكتـورة سـوزان 
 White ويليامـز، يف كتابهـا األخـي بعنـوان ”الغّل األبيـض
Malice“، حيثيـات بعضها غي مسـبوق يف طبيعة التعاون 
الذي نفذت فيـه املخابرات األمريكيـة والربيطانية يف عقدي 
الخمسـينيات والسـتينيات مـن القرن املايض، سلسـلة من 
العمليـات االنقالبية بدًءا مـن اإلطاحة برئيـس وزراء إيران 
محمـد مصـدق يف عـام 1953، مـرورا باغتيـال لومومبـا 
وهمرشـولد مطالـع السـتينيات وانتهاء بقلـب نظام حكم 

كوامي نكروما، أول رئيس لغانا.
يف تفاصيـل التعاون بني املخابـرات الربيطانيـة واألمريكية 
للتخلص من رئيس الكونغو باتريس لومومبا، يعرض كتاب 
”الغـّل األبيض“ كيف جرى تعريضه لحملة طويلة لتشـويه 

سـمعته قبـل أرسه وتعذيبـه واغتياله يف الـ17 مـن كانون 
األول/ينايـر 1961.ويكشـف الكتـاب، أن رئيسـة محطـة 
االستخبارات الربيطانية M16 يف الكونغو كانت دافني بارك، 

التي تعمل تحت غطاء القنصل يف السفارة الربيطانية.
وأشـار إىل أنهـا كانـت عل اطـالع تام بمـا تقوم بـه وكالة 
املخابـرات املركزيـة األمريكيـة، بمـا يف ذلك خطة لتسـميم 
لومومبـا. فقـد كانـت قريبة جدا مـن الري ديفلـني، رئيس 

محطة وكالة املخابرات املركزية وتنسق معه.
وتعـرض املؤلفـة روايـات عـل لسـان بـارك بشـأن مقتل 
لومومبا، تعـرتف فيها بالتنسـيق بني املخابـرات األمريكية 
والربيطانيـة يف التخلص منه وأنها هي التـي رتبت العملية. 
ويصـف الكتاب كيـف أن وكالة املخابـرات املركزية، لم تكن 
فقط تقدم الرشـاوى للوفـود األجنبية يف األمـم املتحدة، بل 

اعرتضت بانتظام االتصاالت املشفرة ملوظفي األمم املتحدة.
فعلوا ذلك بمساعدة أجهزة Crypto AG، التي صنعتها رشكة 
مقرها سـويرسا مملوكـة رّسا لوكالـة املخابـرات املركزية 

ووكالة االستخبارات األجنبية BND يف أملانيا الغربية. 
ويكشـف الكتاب أن 4 دول عل األقـل – بريطانيا وإرسائيل 
والسـويد وسـويرسا – كانت تعلم بعملية اخرتاق االتصاالت 
املشـفرة ملوظفي األمـم املتحدة بمن فيهم األمـني العام داغ 

همرشولد.

»الغّل األبيض«.. كتاب يكشف تعاون مخابرات أمريكا وبريطانيا 

»نفا...يات« مسـرحيـة تشـن حـربا على فيـروس »الفكـر األسـود« 
مؤلفها ومخرجها مؤسس »المستشكيل« 

املراقب العراقي / املحرر الثقايف...
ويستعد املخرج والكاتب املرسحي 
عماد نافع لتقديم عمله املرسحي 
الجديد , مونودرامـا » نفا ....يات 
» , من تأليفـه وأخراجه , وتمثيل 
الشـاب املوهـوب  مرتـى كاظم 
وفريق عمـل يضـم :) احمد نادم 
, ويوسـف عبـد الرحيـم لـالدارة 
املرسحية ومرتى كريم للهندسة 
الصوتية واملوسيقى ( عل خشبة 
مـرسح الرافديـن  نهاية الشـهر 

الحايل .
 وعـن فكـرة العمـل قـال املؤلف 
واملخـرج عمـاد نافـع يف تريح 
خـص به )املراقـب العراقي ( : ان 
مونودرامـا » نفا.....يـات » عمل 
يدين بقوة فيوس » الفكر األسود 
» ,االشـد فتـكا مـن الفيوسـات 
االخرى بمـا فيهـا » كوفيد 19« , 

الذي أرعب العالم , وتجاوز جميع 
الحروب البايلوجية فالفكر االسود 
يلوث دواخل اإلنسـان وفكره الني 
, ليحولـه اىل محـض ليـل أهـوج 
,بـل يصنـع له معبـود اخـر ,رب 
هـم صنعـوه بلوثاتهـم الغريزية 
نسـيج  يمـزق  االسـود  الفكـر   ,
املجتمعـات العربيـة واالسـالمية 
نفـا....  « مونودرامـا   , تحديـدا 
يـات » , وقفة جـادة ملحاربة هذا 
الفيوس القاتل من خالل استالل 
العقل والتأهب ملواجهة الهجمات 
التقنية واالعالمية املشوهة , التي 
تسـعى السقاط كل يشء جميل يف 
املجتمع وتقطيع جميع الجسـور 

املوصلة اىل السماء .    
وأضاف: إن العرض يحمل رسـالة 
انسـانية مفادها : )  هم يستلون 
الخناجـر مـن أجل صناعـة املوت 

وعلينـا أن نسـتل عقولنا من أجل 
الحيـاة  ( , بيد ان املثقف  والفنان 
شفاف واملبدع الكبي غي محصن 
مـن  فـيوس  »الفكراالسـود » , 
ومن املمكن ان يصاب به وينخدع 
بهذه االفـكار الهدامة , والكلمات 
املنمقة , كلمـات حق مطلوب بها 
باطـل , كمـا يقـول سـيد البلغاء 
االمام عل » عليه السالم » .. حتى 
يصل  االمـر ببعضهـم  اىل اللجوء 
للمصح العقل  بعد تدمي نفسـه 

أوال , وتدمي عائلته واملجتمع . 
وأشـار اىل ان عنوان مونودراما  » 
نفا ....يات » اليخلو من املشاكسة 
االدبية , والتورية , فالكلمة تحمل 
معنيـني يف ان  النصـف االول منها 
يحمـل معنـى النفـي , والثانـي , 
يعنـي مكـب النفايـات , ويف هذه 
التعبـي  صـح  ان   « املشاكسـة 

, منهـا  » رمـوز ودالالت عديـدة 
إن املـوت اليـوم ال يسـتثني أحدا 
من القتـل , فهو يلتهم الشـوارع 
واألرصفـة , والنفايات , بل وحتى 
القبـور انـا ال أقصـد مـا يحصل 
اليـوم يف بلدي فقط بـل ما يجري 

باملنطقة والعالم بأرسه . 
بأسـلوبه  عـرف  انـه  اىل  ولفـت 
الخـاص  باملزاوجـة بـني املرسح 
والتشـكيل منـذ تجربتـه العاملية 
األوىل » الفضـاء السـابع » الـذي 
قدمهـا يف قاعة أفـق للفنون عام 
» 2000« , باإلضافـة إىل أعمالـه 
املرسحيـة التي كانت مـن تأليفه 
وأخراجـه ومنها :  » بقعة النور » 
,« نائمـون والطوفان » ,« عيون » 
,« فجر سوريايل » , عقالء بال عقل 
» . ..وغيهـا من اعمـال الرصيف 
التـي تجـاوزت العـرة عـروض 

ومعـرض أغنيـة وغيـوم فضيـة 
وآخر بعنوان أنشـودة السـماء أو 
صرب األنبيـاء وكان آخرها بعنوان 

أخرض ياعراق . 
 وواصـل: كانت بدايتـي مع عالم 
األلـوان  واملرسح حيـث بدأت مع 
فن التشكيل عام 1992 باملزاوجة 
بني فن التشكيل واملرسح باللوحة 
مرسحيـة  وكانـت  املمرسحـة 
الراحلـة  الفنانـة  عيـون بطولـة 
عهـود إبراهيـم عمـل األول مـن 
تأليفـي وإخراجي وقـد انقطعت 
عـام  عـدت  حتـى  املـرسح  عـن 
1999 ألقـدم مرسحيـة النائمون 
والطوفـان تمثيـل مجموعـة من 
الشـباب وهي من فن البانتومايم 
ثم مرسحية مظفـر النواب يفتح 

األبواب.
وبـني : أنـا يف الحقيقة متخصص 

وأقدمهـا  ألطـف  بواقعـة 
بشكل غي تقليدي بمنحها 
مسـاحات عامليـة وأؤكـد 
فيها عل أن ثورة الحسني 
عليه السالم وواقعة ألطف 
إنسـانية  قضــــــيـة 
عاملية ال تختـص ال بدين 
أن  وأتمنـى  بطائفـة  وال 
أقدمهـا أكثر من مرة وكل 

مرة بإطار جديد  .
بالرغم مـن صعوبة  وختـم: 

الظـروف واقصـد الجانب األمني 
وشـح الجانب املايل الـذي اثر عل 
العراقـي  الفنـان  يبقـى  الفنـان 
اسـتثنائي بـكل يشء يحـاول أن 
يخلـق من الاليشء شـيئا خاصة 
عـل صعيـد املرسح الجـاد الذي 
يبقـى يف طليعة املـرسح العربي 

والعاملي.

عماد نافع مخرج متخصص بالبانتومايم، حاصل على شهادة 
بكالوريوس إخراج مسرحي وهو شاعر يكتب القصيدة البصرية 
التي محورها التشكيل ،له مجموعة شعرية بعنوان حمى فوق 

40 درجة مئوية صدرت عام 2000 وله مجموعة أخرى تحت 
الطبع بعنوان خارج نطاق التغطية كما انه فنان تشكيلي 

كانت رحلته مع األلوان منذ سن ست سنوات له احد عشر 
معرضا خمسة منها داخل العراق والستة األخرى خارج العراق .

سحر العالقة بين البحر والطيور في فضاء تشكيلي حلمي
املراقب العراقي/ متابعة..

يف معـرض »قـرب املـاء« الـذي أقيـم يف 
الفنـان  يدعونـا  للفنـون  آزاد  غالـيي 
املري عبدالوهاب عبداملحسن للدخول 
إىل عاملـه التصويري املفعـم باللون، هذا 
العالـم الذي شـكل مالمـح تجربته عل 
مـر السـنوات، ومثل إطـاراً ملمارسـاته 
اإلبداعيـة عـل نحو عـام، مـن تصوير 
ورسـم وحفـر وأعمـال مركبـة. يف هذا 
الفنـان عـن عاملـه  يبتعـد  املعـرض ال 
الخـاص املرتبط باألرض واملـكان، لكنه 
يضيـف إليه بعداً حاملاً ورمزياً، هو أقرب 

ما يكون إىل األسطورة.
تخرج الفنان عبدالوهاب عبداملحسـن يف 
قسـم الغرافيك بكلية الفنون الجميلة - 
اإلسـكندرية عـام 1976، وقام بتدريس 
الفـن يف أكاديميـات عـدة، بينهـا املعهد 
العـايل للفنـون التطبيقيـة يف القاهـرة، 
وجامعـة الزيتونـة يف األردن، وهـو أحد 
املؤسسـني مللتقـى الربلس الـدويل الذي 

ينظم سنوياً عل شاطئ بحية الربلس، 
شـمال مـر، حيث فضـل االسـتقرار 
والعمل هناك، مستلهماً أعماله وتجربته 

ككل من طبيعة املكان املحيط به.
ترتبط معالم التجربة التصويرية للفنان 
عبدالوهاب عبداملحسن باملكان واألرض، 
فابتعاده عن املدينـة وإقامته الدائمة يف 
إحدى محافظـات الدلتـا املرية حيث 
مسـقط رأسـه، وقربه كذلك من بحية 
الربلس املطلة عل البحر املتوسـط، كلها 
أمور قادته حتمـاً إىل هذا الثراء البري 
الذي يميز أعماله. وظف الفنان كل هذه 
العنارص املحيطة به ليشـكل من خاللها 
مالمـح أعماله عـرب مراحلهـا املختلفة، 
بعني املدقق واملتأمل، باحثاً عن مسارات 
برية وجمالية مختلفة أو غي ظاهرة 
يف كثي من األحيان، كالخطوط املتعرجة 
الطينية  واملتشـابكة لتشـققات األرض 
الجافة، وبـرك املياة الصغـية، ونباتات 
البحية، وانعكاسات الضوء عل صفحة 

مياههـا، وغيها مـن التفاصيل األخرى 
التي ألهمت خياله.

غـي أن توظيـف الفنان لهـذه العنارص 
املحيطـة بـه لـم يقتـر عـل الشـكل 
فقط، بل تجاوزه إىل عملية مستمرة من 
البحث الدؤوب عن الخلفية األسـطورية 
والرمزيـة لهـذه املفـردات. فالطائر هنا 
مثالً يحمـل رمزية خاصـة يف املعتقدات 
املرية القديمة، وبخاصة هذه الطيور 
اللصيقة باألرض وحيـاة الفالح، كطائر 
أبو منجل الذي قدسه املريون القدماء 
كرمـز لإلله تحوت، إلـه القمر والحكمة 
والطـب، وعـرف بكونـه سـيد الكلمـة 
املقدسة. وإن كانت أعداد هذا الطائر ذي 
الشكل املميز قد تراجعت اليوم يف مر، 
إال أن مكانتـه مـا زالـت شـاغرة بأحـد 
فصائلـه املعروفـة عند الفـالح املري 
بـ«أبـو قردان«، وهو طائر ينتر بكثرة 
يف املناطـق الزراعيـة يف مـر ومنطقة 

شمال أفريقيا.
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إقام�ة ه�ذه الفّعالي�ة العزائّي�ة التي 
ش�ملت موكباً عزائّياً للطم والزنجيل، 
هي جزٌء م�ن برنامج الوف�د العزائّي 
ال�ذي توّجه إىل مدينة قّم، إلحياء هذه 
الذكرى التي سبقها استذكاُر مصيبة 
جّدتها الزهراء )عليها الس�ام(، التي 
تواف�ق ذكراه�ا ه�ذه األّيام بحس�ب 

الرواية األوىل.
وق�ال رئي�ُس القس�م الح�اج رياض 
نعم�ة الس�لمان، إّن: »موك�ب أه�ايل 
كرب�اء قد دأب عىل إحياء واس�تذكار 
املناس�بات س�واًء كان�ت يف كرباء أو 
خارجه�ا، ومنها إحياء ه�ذه الذكرى 
رحي�ل كريم�ة أه�ل البي�ت )عليه�م 
الس�ام( يف رحاب مرقده�ا الطاهر، 
املقّدس�تاِن  العتبت�اِن  عمل�ت  وق�د 
توف�ر  والعّباس�ية ع�ىل  الحس�ينّية 
عجات النقل إليصال املوكب إىل حدود 
الع�راق م�ع إي�ران، إضاف�ًة إىل أموٍر 
تنسيقّية وتنظيمّية تكّفل بها قسُمنا 

ألجل تأدية هذه املراسيم العزائّية«.
وأض�اف أّن: »املوك�ب العزائ�ّي ق�ّدم 

تعازي�ه وكان�ت مس�رُة املوكب عىل 
ش�كل مجموع�اٍت، وخال مس�رته 
في�ه  املش�اركني  حناج�ُر  صدح�ت 
التي  الحس�ينّية  بالهتافات وال�رّدات 
جّس�دت هذه الذكرى، وعند دخولهم 
مجل�ٌس  ُعق�د  املطّه�ر  صحنه�ا  إىل 
للعزاء، تضّمن إلقاء عدٍد من القصائد 

واملرثّيات«.
ل أن تكون هناك فّعاليٌة  هذا ومن املؤمَّ
عزائّي�ٌة تبعاً للمنهاج املُع�ّد للموكب، 
عند مرق�د أخيها وق�رّة عينها اإلمام 
الثام�ن عيل ب�ن م�وىس الرضا)عليه 
الس�ام(، لتقديم التع�ازي له بذكرى 
رحي�ل أخت�ه املعصومة)س�ام الل�ه 

عليها(.
ُيذك�ر أّن ه�ذا املوك�ب العزائ�ّي ه�و 
إقامت�ه  اعت�اد ع�ىل  تقلي�ٌد س�نوّي 
أهايل كرباء املقّدس�ة إلحي�اء ذكرى 
مناسبات أهل البيت)عليهم السام(، 
وهو من املواكب الت�ي دأبت العتبتان 
والعّباس�ية  الحس�ينّية  املقّدس�تان 
ع�ىل دعمه�ا، واملس�اهمة يف تقدي�م 

التس�هيات له�ا إلج�راء مراس�يمها 
العزائّية يف مناس�باٍت عدي�دة، ومنها 

هذه املناسبة.
وللس�يدة فاطمة بن�ت االمام موىس 
بن جعف�ر )ع(، مكان�ة مرموقة بني 
اقرانها من س�يدات بيت النبوة، الذين 
يمّثلون املس�توى األع�ىل يف البرشية، 
والعصم�ة  الطه�ر  معان�ي  كلِّ  يف 
واالنفت�اح  والرس�الة  واإلنس�انية 
واملس�تضعفني  املحروم�ني  ع�ىل كل 
الظاملني  واملظلومني، واملواجه�ة لكل 

واملستكربين.
وه�ذه اإلنس�انة العظيم�ة الت�ي ل�م 
تقترص عظمته�ا عىل أنها ابنة االمام 
م�وىس ب�ن جعف�ر الكاظ�م »علي�ه 
قلب�ه  يف  عاش�ت  والت�ي  الس�ام«، 
وروح�ه، وامتزجت به من�ذ طفولتها 
حت�ى اندمج�ت ب�ه اندماج�اً جعلها 
تعيش كل مش�اعره وأحاسيس�ه، لم 
تك�ن العاقة بينها وبني االمام موىس 
ب�ن جعفر عاق�ة بن�ت وأب، ولكنها 
كان�ت عاق�ًة تمت�زج فيه�ا املحب�ة 

بالرسالة، والتي ورثت عنه الكثر من 
الصفات والشمائل وهذا ما قد يكون 
س�بباً يف ان تحتل هذه السيدة الجليلة 

تلك املكانة الرفيعة.
وان عراق�ة نس�ب الس�يدة فاطم�ة 
الكربى لس�يد الكائن�ات النبي االكرم 
محمد »ص�ىل الله علي�ه وآله«، حيث 
قال :« كل س�بب ونس�ب ينقطع يوم 
القيامة، ما خا س�ببي ونس�بي، كل 
قوم ف�ان عصبتهم ألبيهم ما خا ولد 
فاطم�ة فاني انا أبوه�م وعصبتهم«، 
وهو ال�رشف العظي�م والفخر الكبر 
خاص�ة اذا م�ا اقرتن بم�ا اضافة لها 
ابيها االم�ام موىس بن جعفر الكاظم 

»عليه السام« من مزايا وخصائص.
تش�ر الروايات التاريخية، ان السيدة 
فاطم�ة املعصوم�ة ق�د احتل�ت م�ن 
بني اخواته�ا املكانة العالي�ة واملنزلة 
الرفيعة، وقد كانت السيدة املعصومة 
عامل�ة جليلة الق�در حتى انه�ا لقبت 
بألق�اب كثرة منها عىل س�بيل املثال 
ال الحرص »الطاهرة« ، و«محدثة اهل 

البي�ت« »عليهم الس�ام«، فضا عن 
انها كانت من رواة الحديث النبوي.

وكان�ت فاطم�ة املعصومة اإلنس�انة 
العاملي�ة العلمي�ة، فه�ي فقي�ه من�ذ 
نعوم�ة أظافرها وهذا ليس بالغريب، 
بي�ت  يف  وترعرع�ت  عاش�ت  ألنه�ا 
ع�ىل  وتتلم�ذت  ونش�أت  العصم�ة، 
ي�د االم�ام ع�يل ب�ن م�وىس الرض�ا 
»عليه الس�ام«، حيث تب�ني الروايات 
التاريخي�ة، ان جمع�اً م�ن الش�يعة 
وردوا املدينة وجاءوا برس�الة تحوي 
ع�دداً م�ن االس�ئلة اىل االم�ام موىس 
ب�ن جعف�ر الكاظ�م »عليه الس�ام« 
فوجدوه مسافراً، فقرر هؤالء العودة 
اىل وطنه�م يف حالة م�ن الحزن والغم 
ألنهم لم يحظوا برؤية االمام فتأثرت 
الس�يدة فاطم�ة املعصوم�ة فأخذت 
الرس�الة واجابت عن اس�ئلتهم فرتك 
مرسوري�ن  املدين�ة  الش�يعة  ه�ؤالء 
والتق�وا االم�ام م�وىس ب�ن جعف�ر 
الكاظ�م خ�ارج املدين�ة، فقّصوا عىل 
اإلمام »عليه الس�ام« ما جرى معهم 
وأروه خ�ط الس�يدة فاطم�ة فف�رح 
االم�ام بذلك وق�ال »عليه الس�ام »: 

»فداها أبوها »
وتشر املصادر التاريخية، أن السيدة 
فاطم�ة املعصوم�ة اش�تهرت بأنه�ا 
محدث�ة آل ط�ه وه�و م�ا ي�دل ع�ىل 
حفظه�ا ونقلها لاحادي�ث الرشيفة 
بص�ورة مس�تفيضة، فحرصت عليه 
اش�د الح�رص يف حفظ�ه وتعليم�ه، 
غ�ر ان التاري�خ ظلمها فل�م يحفظ 
لنا اال القلي�ل من تلك االحاديث ، التي 
وثقها لها اصحاب السنن واالثار واكد 
بصحته�ا الفريقني الخ�اص والعام، 
مرتب�ة  يف  احاديثه�ا  ان   »: قال�وا  اذ 
الصح�اح املوجبة والجدي�رة بالقبول 
واالعتم�اد والتوثي�ق والعم�ل، وعدم 
مخالفة نصوصه�ا ومضامينها ألنها 
تروي عن صالحاً بعد صالح وصادقاً 

بعد صادق والخرة بعد الخرة ».
ومن ابرز تل�ك االحادي�ث التي روتها 
الس�يدة فاطم�ة املعصوم�ة »عليه�ا 
تب�ني   ، الغدي�ر«  »حدي�ث  الس�ام« 
الرواي�ات ان ه�ذا الحدي�ث ق�د ورد 
بس�نده عن فاطمة بنت االمام موىس 
ب�ن جعف�ر الكاظ�م »عليه الس�ام«  
الدي�ن محم�د  ع�ن طري�ق ش�مس 
الجزري الش�افعي بقوله:« ما حدثنا 
ب�ه ش�يخنا خاتمة الحف�اظ أبو بكر 
محمد ب�ن عبد الله بن املحب املقديس 
مشافهة، أخربتنا الش�يخة أم محمد 
زين�ب ابن�ة أحم�د ب�ن عب�د الرحيم 
املقدس�ية، عن أب�ي املظفر محمد بن 
فتي�ان بن املثن�ى، أخربن�ا أبو موىس 
محم�د بن أب�ي بكر الحاف�ظ، أخربنا 
ابن عم�ة والدي القايض أبو القاس�م 
عبد الواحد بن محم�د بن عبد الواحد 
املدن�ي بقراءت�ي علي�ه، أخربنا ظفر 
بن داع�ي العلوي باس�رتاباد، أخربنا 

والدي وأبو أحم�د ابن مطرف املطريف 
ق�اال: حدثن�ا أب�و س�عيد اإلدري�ي: 
إجازة فيما أخرجه يف تاريخ اسرتآباد، 
حدثن�ي محمد بن محمد بن الحس�ن 
أبو العباس الرش�يدي من ولد هارون 
الرش�يد بسمرقند وما كتبناه إال عنه، 
حدثنا أبو الحس�ن محم�د بن جعفر 
الحلوان�ي، حدثن�ا عيل ب�ن محمد بن 
جعفر األهوازي موىل الرش�يد، حدثنا 
بك�ر ب�ن أحم�د الق�رصي، حدثتن�ا 
بن�ات  كلث�وم  وأم  وزين�ب  فاطم�ة 
موىس بن جعفر »عليه الس�ام« قلن 
حدثتنا فاطم�ة بنت جعفر بن محمد 
الصادق حدثتن�ي فاطمة بنت محمد 
ب�ن عيل، حدثتني فاطمة بنت عيل بن 
الحس�ني. حدثتني فاطمة وس�كينة 
ابنت�ا الحس�ني بن عيل ع�ن أم كلثوم 
بن�ت فاطم�ة بنت النبي ع�ن فاطمة 
بن�ت رس�ول الل�ه »ص�ىل الل�ه عليه 
واله«   قالت: أنس�يتم قول رسول الله 
يوم غدير خ�م، »من كنت مواله فعيل 

مواله«.
وتؤكد مصادر عديدة، ان لشيعة امر 
املؤمنني »عليه الس�ام« ، نصيب من 
رواي�ات الس�يدة فاطم�ة املعصومة 
»علي�ه الس�ام« فق�د ورد عن محمد 
ب�ن ع�يل ب�ن الحس�ني ق�ال: حدثني 
أحمد ب�ن زياد بن جعفر قال: حدثني 
أبو القاس�م جعفر بن محمد العلوي 
العري�ي قال: قال أبو عبد الله أحمد 
بن محمد بن خليل: قال: أخربني عيل 
ب�ن محمد ب�ن جعفر األه�وازي قال: 
حدثن�ي بكر ب�ن أحنف ق�ال: حدثتنا 
فاطم�ة بنت ع�يل بن م�وىس الرضا: 
قال�ت: حدثتن�ي فاطم�ة وزينب وأم 
كلث�وم بنات م�وىس بن جعف�ر: قلن 
حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن محمد: 
قالت: حدثتني فاطمة بنت محمد بن 
عيل: قال�ت: حدثتني فاطمة بنت عيل 
بن الحس�ني: قال�ت: حدثتني فاطمة 
وس�كينة ابنتا الحس�ني بن عيل: عن 
أم كلث�وم بنت عيل »عليهما الس�ام« 
ع�ن فاطمة بنت رس�ول الل�ه »صىل 
الله عليه وآله« قالت: س�معت رسول 
الل�ه »صىل الله عليه وآل�ه« يقول: ملا 
أرسي بي إىل السماء دخلت الجنة فإذا 
ان�ا بقرص م�ن درة بيض�اء مجوفة، 
وعليه�ا باب مكل�ل بال�در والياقوت، 
وع�ىل الباب س�رت فرفع�ت رأيس فإذا 
مكت�وب ع�ىل الب�اب »ال إل�ه إال الل�ه 
محمد رسول الله عيل ويل القوم« وإذا 
مكت�وب عىل الس�رت بخ ب�خ من مثل 
ش�يعة ع�يل! فدخلته ف�إذا أنا بقرص 
من عقيق احمر مج�وف، وعليه باب 
م�ن فضة مكل�ل بالزبرج�د األخرض، 
وإذا ع�ىل الب�اب س�رت، فرفعت رأيس 
فإذا مكتوب عىل الباب »محمد رسول 
الله ع�يل ويص املصطف�ى« وإذا عىل 
السرت مكتوب »برش شيعة عيل بطيب 

املولد«.

  ١٥١١  إسبانيا وإنجلرتا تتحالفان ضد فرنسا.
  ١٥٥٨  األمرية إليزابيث ابنة امللك هرني الثامن تتوىل حكم إنجلرتا خلفاً ألختها غري الشقيقة ماري األوىل وذلك تحت اسم إليزابيث األوىل.

  ١٩٧٠  دوغالس إنجلربت‹ يحصل عىل براءة اخرتاع فأرة الكومبيوتر.
  ١٩٨٩  بدء »الثورة املخملية« يف تشيكوسلوفاكيا أثناء الحرب الباردة، وكانت بدايتها تظاهرات طالبية تطورت إىل انتفاضة لإلطاحة بالحكومة الشيوعية.

  ٢٠١٩  تتبع أول حالة معروفة لكوفيد - 19 لرجل يبلغ من العمر 55 عاًما كان قد زار سوقًا يف ووهان.

من ذاكرة االيام
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حتى نفهم أثر النبي محمد )ص( يف التاريخ ال بد أن نفهم 
أوالً ب�أن املنعطف�ات الكربى ه�ي التي تتحك�م يف مجرى 
التاري�خ، فالتاريخ الذي يس�ر ضمن حرك�ة رتيبة ال يعد 
تاريخ�اً يجب الوق�وف عنده أو محاولة اس�تذكاره، وإنما 
االح�داث الك�ربى الت�ي تؤث�ر يف كل املج�االت االجتماعية 
واالقتصادية والفكرية والعس�كرية وعىل مدى طويل هي 
الت�ي تعد حدث�اً تاريخياً، وم�ا احدثه النب�ي محمد )ص( 
برس�الة اإلس�ام يعد تغراً جوهرياً ملس�ار حركة التاريخ 
بحي�ث امت�دت تأثراته خ�ارج الجزيرة العربي�ة وما زال 

مؤثراً اىل اليوم.
ولكي نقرب ما حدث البد أن نتصور تاريخ الجزيرة العربية 
وما فيها م�ن وامتداد قبيل، ثم نتصور ما كانت عليه هذه 
القبائل من تش�تت وفرقة، وحروب وتوترات، وعنرصيات 
وتعصبات، وال يمكن أن نغفل عن ما كان بني هذه القبائل 
من تفاخ�ر وَحمّية وتنافس وعنجهي�ة، وما أورثته األيام 
والده�ور من أحق�اد وثارات ش�حنت األج�واء بالكراهية 
والعصبي�ة، كل ذلك وأكثر كان يمثل صورة مظلمة قاتمة 
تحك�ي عن جاهلية جهاء، وقد وصفتهم الزهراء )س�ام 
الله عليها( بقولها: )ُكْنُتْم َعىل َش�فا ُحْفرَة ِمَن الّنار ُمْذَقَة 
الّش�ارب َوُنْهزَة الطاِمع وَقْبَسَة الَعْجان َوَموطىَء األَْقداِم 
ُب�وَن الَط�رَق َوَتْقتاُت�وَن الِق�دَّ َوالَورق أِذلًَّة خاِس�ئنَي  َترْشَ
َفُك�م الّناُس ِمْن َحْولُِك�ْم َفأنَقذُكُم الله  َتخاُف�وَن أنَّ َيتَخطَّ

د(.وبعد ذل�ك ال بد أن نتص�ور النقلة الكبرة  َتع�اىل ِبُمَحمَّ
الت�ي أحدثها اإلس�ام يف الجزي�رة العربية، فق�د وحد هذا 
الشتات تحت راية التوحيد، وألف بني هذه القبائل وأحدث 
يف أوس�اطهم نهض�ة ثقافي�ة وفكرية لم تك�ن معهودة، 
فضعفت س�لطة القبيلة وقويت سلطة املركز حتى أصبح 
لهم مدنية وحضارة، واتسعت بذلك آفاقهم وتطلعوا لفتح 
فارس والروم، كما عمل اإلس�ام عىل تزكيتهم وتهذيبهم، 
فأمرهم بالخ�ر ونهاهم عن املنكر، وربى النفوس وهذب 
الطبائع ودعا لألخاق والتسامح واألخوة، فتحول ضعفهم 
اىل ق�وة وعجزه�م اىل قدرة ورشهم اىل خ�ر، وهكذا دانت 
كل الجزيرة العربية بدين اإلسام والتفت حول رسول الله 

)صىل الله عليه وآله وسلم(.
وبع�د ذل�ك س�ارت كل االح�داث التاريخي�ة ع�ىل وقع ما 
احدث�ه النب�ي محم�د )ص(، وتموجت حركة اإلس�ام يف 
كل املس�احات الجغرافية ويف كل امليادي�ن الفكرية بحيث 
ال يمك�ن فهم تاريخ املنطق�ة وال حتى حارضها إال بفهم 
م�ا أحدثه النبي األعظم )ص(، كم�ا ال يمكن تحجيم هذه 
األث�ر يف التاري�خ العرب�ي فحس�ب وإنما أصب�ح مؤثراً يف 
كل التاريخ اإلنس�اني، حيث أصبحت ش�خصية النبي من 
الش�خصيات املهمة يف مس�ارات التاريخ اإلنساني بشكل 
ع�ام، بعد أن اتس�ع اإلس�ام وأصبح جزًءا م�ن تاريخ كل 

قارة ودولة ومدينة.

تأثير شخصية النبي األعظم )ص( على مجرى التأريخ

كربالء تواسي قم بذكرى وفاة كريمة أهل البيت )عليهم السالم(

استذكر موكُب أهالي 
كربالء المقّدسة الذكرى 
األليمة لرحيل السّيدة 
فاطمة المعصومة 
)عليها السالم(، وذلك 
عند مرقدها الطاهر في 
مدينة قّم المقّدسة، 
وكان ذلك بالتعاون مع 
قسم الشعائر والمواكب 
الحسينّية التابع 
للعتبَتْين المقّدسَتْين 
الحسينّية والعّباسية.
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التسمم في ميسان ُيجبر الصحة على  إجراءات 
مشددة تجاه المطاعم 

املراقب العراقي/ متابعة...
بع�د التس�مم يف ميس�ان أوضحت وزارة الصحة،ام�س الثالثاء، إجراءاتها الصحية تج�اه املطاعم، فيما حددت الجهة املس�ؤولة عن غلق 
املطاعم املخالفة للتعليمات.وقال وكيل الوزارة توفيق وليد يف ترصيح تابعته )املراقب العراقي(: إن »إجراءات وزارة الصحة تعتمد بصورة 
مش�ددة عىل الفحص الدوري للعاملني يف املطاعم وعىل إجراءات الوقاية والس�المة املتبعة من قبل أصحاب املطاعم بحيث تأخذ مس�حة 
من األنف إضافة اىل التحاليل للتأكد من خلوهم من األمراض املعدية«.وأضاف وليد أن »عىل أصحاب املطاعم التأكد من س�المة عمالهم«، 

مشرياً اىل أن »وزارة الصحة جادة مع أي مخالفة صحية تظهر عىل أي مطعم، حيث يكون التعامل بغلقه وفق القانون«. 

عني

املراقب

دع�م  ع�ىل  الحص�ول  لغ�رض 
دويل النه�اء معان�اة املهاجري�ن 

العراقيني«.
يف املقابل يرى املراقبون ان العودة 
الطوعية هي الحل لهذه املش�كلة 
ويف ه�ذا االط�ار اعل�ن املتح�دث 
احم�د  الخارجي�ة  وزارة  باس�م 
الصحاف ،امس الثالثاء، تسجيل  
الراغب�ني  م�ن  مهاج�را   170

بالعودة الطوعية اىل العراق .
وقال الصح�اف يف بيان مقتضب 
تلقته )املراقب العراقي : »سجلنا 
الراغب�ني  م�ن   170 االن  حت�ى 
بالع�ودة الطوعي�ة ومنحن�ا 55 

جواز سفر-عبور«.
»كوادرن�ا  ،أن  واض�اف 
تس�تكمل  االن  الدبلوماس�ية 
التنس�يق اللوجستي مع سلطات 
املط�ار يف منس�يك لتنفيذ الرحلة 

االستثنائية العادة العالقني«.
واش�ار اىل أن س�فارة الع�راق يف 
موسكو »بدأت بتسجيل الراغبني 
يف  للع�راق«  الطوعي�ة  بالع�ودة 

خطوة تأتي اس�تعدادا »الكتمال 
األعداد الخاصة برحلة س�تتوجه 
من مينسك إىل العراق خالل األيام 

القليلة القادمة«.
وأك�د يف الوقت نفس�ه أن العراق 
»عىل اس�تعداد تام وكامل للقيام 
بأكثر من رحلة لنوفر االستجابة 
العاجل�ة ل�كل م�ن يري�د العودة 

الطوعية«.  
ه�ذه  حت�ى  ن�زال  »ال  وأض�اف 
الس�اعة نستجمع هذه األعداد »، 
موضحا »مل�ن فقد جواز س�فره 
ص�در توجي�ه وزارة الخارجي�ة 
إىل س�فاراتنا يف االتحاد األوروبي 
بمنح ج�واز للعبور لكل من يريد 
العودة الطوعية ال سيما العالقني 

عىل الرشيط الحدودي«. 
ويح�اول املهاجرون منذ ش�هور 
العبور م�ن بيالروس�يا إىل بولندا 
لكن األزمة بلغت مس�توى جديدا 
عندما قام مئات بمحاولة منسقة 
األسبوع الجاري ليصدهم حرس 

الحدود البولنديون.

املراقب العراقي/متابعة...
أوص�د املزارع خمي�س عباس أب�واب داره، 
وترك أرضه يف نينوى شمال العراق إىل مدينة 
املوص�ل حيث يق�ايس البطال�ة، ألن أمطار 
هذا العام الش�حيحة لم تنبت بذور الحنطة 
يف حقل�ه، حال�ه حال عديد م�ن فالحي تلك 
األرض الخصب�ة تاريخي�اً، الذي�ن يعان�ون 
ج�راء الجف�اف الناجم عن التغ�ري املناخي.

انتقل خميس البالغ من العمر 42 س�نة من 
قري�ة واقعة غرب املوص�ل ليقطن مع أهله 
يف حي شعبي يف قلب املدينة. ويروي لوكالة 
الصحافة الفرنسية من أحد املقاهي، مرتدياً 
ال�زي العرب�ي التقلي�دي، أن »زراعة القمح 
والش�عري باتت اآلن أشبه بلعبة اليانصيب«، 
إذ إنها »تعتمد ع�ىل األمطار التي إذا توفرت 
س�نجني ثم�ار األرض«.وكان الجفاف هذه 
السنة قاسياً وشديداً إىل حد غري مسبوق عىل 
مزارع�ي نينوى التي تعد س�لة خبز العراق، 
كونها تضم مساحات زراعية شاسعة تصل 
إىل س�تة ماليني دونم، وتعتمد الزراعة فيها 
عىل مي�اه األمطار.وإن كان�ت األزمة تطال 
العراق كامالً، فإن هذه املحافظة املش�هورة 
بزراعة الحنطة كانت »األكثر ترضراً«، وفق 
املتحدث باس�م وزارة الزراعة حميد النايف.

ويف ع�ام 2020، أنتجت املحافظة »927 ألف 
ط�ن من الحنطة، محققًة االكتفاء الذاتي«، 
بحسب ما قال مدير الرشكة العامة للحبوب 
يف نينوى عب�د الوهاب الجرج�ري، لكن »يف 
ع�ام 2021، انخفض�ت الكمي�ة إىل 89 ألف 
طن بسبب الجفاف وقلة سقوط األمطار«.

وأض�اف املتح�دث باس�م وزارة الزراعة أن 
الع�راق يحت�اج »إىل 4.5 مالي�ني ط�ن« من 
الحنط�ة، »لكنن�ا أنتجن�ا مليون�ني فقط«.

وت�رشح س�ماح حديد من منظم�ة املجلس 
النرويج�ي لالجئني غ�ري الحكومية، أنه مع 
»االنخف�اض القيايس يف منس�وب األمطار، 
وتراج�ع تدفق املياه من نهري�ه التاريخيني 
دجل�ة والف�رات إث�ر بن�اء إي�ران وتركي�ا 
املجاورتني س�دوداً، بات العراق »يف مواجهة 
أس�وأ أزمة جفاف يف ع�رصه الحديث«.عىل 
غ�رار خمي�س أحم�د، دف�ع الجف�اف 447 
عائلة من النازحني العائدين بعدما هّجرهم 
تنظي�م »داعش« قب�ل س�نوات، إىل املغادرة 
م�رة أخرى ب�ني ش�هري يوني�و )حزيران( 
ويوليو )تموز( 2021 يف ظل درجات حرارة 
تج�اوزت ال��50. وبل�غ ه�ذا الع�دد 2982 
عائل�ة يف مناط�ق الجن�وب والوس�ط حيث 
وق�ع الصيف أق�ى، وفق املنظم�ة الدولية 
للهجرة.وعام�اً بع�د عام، ت�زداد أزمة املياه 
س�وءاً يف العراق مع تراج�ع معدالت هطول 
األمط�ار وتمدد الجف�اف، إىل أن بات العراق 
البل�د »الخام�س يف العال�م« األكث�ر تأث�راً 
بالتغري املناخي بحس�ب األمم املتحدة.وعىل 
املس�توى العامل�ي، يتس�بب التغ�ري املناخي 
بموجات جفاف أقوى وأكثر كثافة، ما يهدد 
بالدرجة األوىل األمن الغذائي للس�كان حول 
العال�م. وثم�ة خط�ر حقيق�ي يف أن تتزايد 
موج�ات الجفاف حتى ولو تمكن العالم من 
حرص االحرتار ب�1.5 درجة مئوية باملقارنة 
م�ع الحقب�ة م�ا قب�ل الصناعية.وانعكس 

ذلك مبارشًة عىل حي�اة الفالح عدنان خليل 
أحم�د. متحرساً عىل وفرة إنتاج عام 2020، 
ي�روي الرجل البالغ من العمر 63 س�نة من 
حقل�ه الواقع ع�ىل طرف طري�ق يربط بني 
املوصل وتلكيف، »ال أمطار يف موسم 2021، 
وال موسم زراعياً، لم نحصد شيئاً«.ويضيف 
الرج�ل الذي ورث مهن�ة الزراعة عن أبيه يف 
حقل حنط�ة تبل�غ مس�احته 3500 دونم، 
»ن�رصف مبالغ إضافية كب�رية عىل الزراعة 
والتسويق، ما يرغم عديداً من املزارعني عىل 
االقرتاض«.وتتس�بب تل�ك الظ�روف بقيام 
مزي�د من األزم�ات. ويرشح روج�ر غيوي، 
مدي�ر مرك�ز أبح�اث »سوش�ال إنكويري« 
يف أربي�ل، أن »ذل�ك الن�زوح العش�وائي إىل 
امل�دن، مث�ل املوصل وكركوك، من ش�أنه أن 
يخلق أيض�اً حالًة من عدم االس�تقرار. تلك 
املدن ليس�ت معدًة بش�كل جيد لهذا التدفق 
الهائل... ه�ي هش�ة أصالً«.وحتى الصيف 
امل�ايض، بعد أربع س�نوات من ط�رد تنظيم 
»داع�ش« من املوصل، أعي�د إعمار نحو 80 
باملئة م�ن البنى التحتية يف املدينة ال س�يما 
الطرقات، لكن نس�بة 30 إىل 40 باملئة فقط 
من املنش�آت الصحية أعي�د إصالحها، وفق 
قائمق�ام قض�اء املوص�ل زه�ري األعرجي.

وبعدما نزح إىل املوصل، وجد خميس عباس 
نفسه من دون عمل. ويقول، »أحياناً أعمل 
أعم�االً صغ�رية وأكس�ب ما يعي�ل عائلتي، 
بعدم�ا كن�ت أعت�اش م�ن زراع�ة الحنطة 
وتربي�ة املوايش يف حقيل ال�ذي أعتمد يف رّيه 

عىل األمطار فقط«.

ر الفالحين أزمة التغير المناخي تجفف أراضي العراق وُتهجِّ

املراقب العراقي/ متابعة...
وصلتنا رس�الة عدد من اهايل مدينة الصدر، يناش�دون فيها 
الجهات املعنية بحل مشكلة االختناقات املرورية يف شوارعها.
وذك�ر االهايل يف الرس�الة، انهم ومنذ س�نوات ط�وال مازالوا 
يعان�ون من فوىض النقل، عىل الرغ�م من تعاقب الحكومات 
وت�رادف اإلدارات وتع�دد املس�ؤوليات، فاملواط�ن يف بغ�داد 
عموم�ا يعاني من هذه الظاهرة غ�ري الحضارية، زيادة عىل 
التدم�ري املمارس من قبل البعض لش�بكات املياه والكهرباء، 
من دون رادع اخالقي وانس�اني. واشاروا اىل أن حال املواطن 
يف مدين�ة الصدر اصب�ح كالذي يهرب من الرمض�اء إىل النار 
بس�بب ضع�ف الخدم�ات الصحي�ة والنق�ل واش�ياء اخرى 
يراها القايص قبل الداني، مبينني انهم مس�تمرون بمحاولة 
ايص�ال صوتهم للس�ادة املس�ؤولني، عى أن يلتفت�وا لهذه 
املدين�ة التي خرجت الكثري م�ن املبدعني.ولفت�وا اىل انهم لم 
يطلب�وا م�ن اإلدارات الحكومي�ة إال م�ا هو ح�ق من حقوق 
الف�رد إزاء الجهات التنفيذي�ة، مؤكدين ان جزئية النقل وفك 
االختناق�ات املرورية التي يناش�دون لحله�ا، ال تعد معضلة 
كب�رية مس�تعصية، اذ يمكن حله�ا عرب انش�اء مجرس عىل 
قناة الجيش ما بني مجرس الطالبية ومجرس س�احة مظفر، 
بغي�ة تخفيف االكتظاظ املروري عىل الجرسين اللذين يعدان 
مدخلني رئيسني للمدينة، منوهني بأن الكثري من اهايل املدينة 
مستعدون للدعم واملساهمة اذا وجدوا استجابة لتشييد مثل 
هذا املجرس، خاصة انه ال يخدم مدينة الصدر فحسب، وانما 
يخدم مناطق رشق بغداد عموما، هذا اضافة اىل انه س�يعمل 
ع�ىل تخفي�ف الضغوط عن س�احة امل�وال وس�احة بريوت.
واوضح�وا ان االلتفات إىل املدينة املذك�ورة يعني االلتفات إىل 
ما يقدر نسبته بثلث س�كان العاصمة، بالرغم من تشكيلها 

نسبة )2 %( فقط من مساحة بغداد.

أهالي مدينة الصدر يطالبون 
بحل مشكلة  االختناقات 
المرورية في شوارعها

املراقب العراقي/ متابعة...
يح�اول املهاج�رون منذ ش�هور 
العبور م�ن بيالروس�يا إىل بولندا 
مس�توى  بلغ�ت  األزم�ة  لك�ن 
املئ�ات  ق�ام  عندم�ا  جدي�دا 
األس�بوع  منس�قة  بمحاول�ة 
الجاري ليصده�م حرس الحدود 

البولنديون .
ويؤك�د الخب�ري يف مج�ال حقوق 
االنس�ان فاضل الغ�راوي، امس 
الثالث�اء، ان املهاجرين العراقيني 
العالق�ني عىل ح�دود بعض دول 
يتعرض�ون  االورب�ي  االتح�اد 
لحق�وق  خط�رية  النته�اكات 
االنسان ،داعيا الحكومة لتكثيف 
الجهود الدبلوماس�ية واالنسانية 
للضغ�ط عىل الدول لتقديم الدعم 
االنس�اني للمهاجرين ، لكن هل 
تس�تطيع الحكومة املساهمة يف 
حل أزم�ة املهاجرين العراقيني يف 

اوروبا ؟ .
تلق�ت  بي�ان  يف  ق�ال  الغ�راوي 
)املراق�ب العراقي( نس�خة منه، 
ان »ح�رس الحدود قاموا برضب 
املهاجرين واهانته�م وعدم فتح 
معسكرات ايواء لهم عىل الحدود 
وتركه�م يف الغاب�ات يواجه�ون 
اق�ى الظ�روف املناخي�ة الت�ي 
وصلت اىل تحت الصفر مع العلم 
ان اغل�ب املهاجرين من النس�اء 

واالطفال«.
ندع�و  انن�ا  الغ�راوي  واض�اف 
والهج�رة  الخارجي�ة  وزارت�ي 
الدبلوماس�ية  الجهود  »لتكثي�ف 
ع�ىل  للضغ�ط  واالنس�انية 
ال�دول لتقدي�م الدعم االنس�اني 
للمهاجري�ن وتس�هيل اج�راءات 
العودة الطوعية«،داعيا يف الوقت 
نفس�ه وزارة الخارجي�ة للقي�ام 
مجل�س  يف  املوض�وع  »بع�رض 
االم�ن ومجلس حقوق االنس�ان 
يف جني�ف ومقر االتح�اد االوربي 

هل تستطيع الحكومة حل أزمة المهاجرين العراقيين في أوروبا  ؟

مدارس عديدة تتلكأ بتوزيع الكتب بين تالميذها

املراقب العراقي/ متابعة...
 طالب�ت مديرية بيئة واس�ط الحكوم�ة املحلية والجهات املعني�ة ، امس الثالثاء، بإع�ادة النظر يف طريقة معالجة النفايات س�يما 
البالستيكية منها يف مناطق الطمر الصحي يف املحافظة وإنشاء معمل لتدويرها. وقال مدير بيئة واسط صباح عباس يف بيان تلقته 
)املراق�ب العراق�ي( ، إن »اختالط النفايات من مختلف األن�واع يف مواقع الطمر الصحي، يعد طريقة بدائي�ة يف املعالجة، خاصة مع 
اخت�الف الف�رتات الزمنية لتحلل تلك النفايات والتي تحتاج إىل أكثر من 10 س�نوات لتتحلل«. من جانبها أعلنت مديرية بلدية الكوت 

عن »وضع خطة إلنشاء معمل لتدوير النفايات يف موقع الطمر الصحي عىل طريق كوت بدرة وبمساحة 15 دونما ». 
فيم�ا أوض�ح مدير البلدية عيل عبد أن »الحكومة املحلية فاتحت األمانة العامة ملجلس الوزراء الس�تحصال املوافقات عىل تخصيص 

قطعة أرض مناسبة وإكمال اإلجراءات املتبقية بهذا الشأن«

إعادة النظر بمعالجة النفايات وإنشاء
 معمل لتدويرها

املراقب العراقي/ متابعة...
وكأننا نجرت املش�كالت نفسها يف كل عام، ونكرر مشهدا 
ملت�ه أرس التالمي�ذ املطالب�ني بتوفري مناهج مدرس�ية.

ه�ذا ما تلقت�ه الكثري من أرس التالميذ م�ن بعض ادارات 
امل�دارس، واخباره�ا بعجزه�ا عن توفري كتب مدرس�ية 
الوالده�ا، ل�ذا عليهم رشاؤها م�ن االس�واق واملكتبات!.

م�ن يق�رأ هذا الخرب يظ�ن انه صادر ع�ن بعض مدارس 
افغانس�تان الفقرية، وقد ال يخطر عىل باله انه يف العراق 
ال�ذي كان يف يوم من االيام يجهز عددا من الدول العربية 
بمناهجه�ا املدرسية.وتس�اءل العدي�د من اولي�اء امور 
التالمي�ذ عن الس�بب الذي يق�ف وراء ع�دم تمكن وزارة 
الرتبية من توفري مناهج مدرسية الوالدهم؟، وملاذا عليهم 
دفع االموال التي هم بحاجة ماسة لها من اجل توفريها، 

م�ع ان هذا واجب الدولة التي تعم�ل وفق نظام مجانية 
التعليم!.الغري�ب أن الوزارة وعىل ح�د علمنا قد تعاقدت 
لطبع الكثري من املناهج ملختلف املراحل الدراس�ية، فهل 
الس�بب الذي يحول دون وصوله�ا اىل ادارات املدارس هو 
الفس�اد؟ ام ان الكمي�ات املطبوع�ة غ�ري كافية بس�بب 
نقص االموال؟، ام السبب غياب التخطيط وجهل الوزارة 
باالعداد الحقيقية للتالمي�ذ والطلبة يف العراق؟.واالغرب 
من هذا كله، هو كيف تتوفر الكتب املدرس�ية يف االسواق 
وتغي�ب عن مخازن املدارس؟، ه�ذا ما عىل اجهزة الدولة 
الرقابية متابعته ومحاس�بة املس�ؤولني عن�ه، والقضية 
جدا بس�يطة، فما عليها سوى س�ؤال البائع عن مصادر 
تلك الكتب وس�تصل اىل الرأس الفاس�د الذي يرسب هذه 

الكتب املرسوقة من بني ايدي ابنائنا.
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كم تستمر فاعلية الجرعة 
الثالثة من لقاح كورونا؟

تس�تعد العدي�د م�ن دول العالم ملواجه�ة املوج�ة الرابعة من 
جائح�ة كوفي�د -19 بالتعجي�ل بإعط�اء الجرع�ة الثالثة من 

اللقاح بعد 6 أشهر من الثانية.
وأصب�ح إعطاء الجرع�ة الثالثة م�ن اللقاح املض�اد لفريوس 
كورون�ا املس�تجد )كوفي�د-19( رضورياً بعد جم�ع البيانات 
األوىل ع�ن م�دة حماية الجس�م املضاد املعطاة م�ن اللقاحات 

نفسها.
ووفقاً للدراس�ات الت�ي أجريت، بالنس�بة لجمي�ع اللقاحات 
املعتم�دة، تضع�ف الحماي�ة ب�دءاً من الش�هر الس�ادس بعد 

االنتهاء من دورة التطعيم.
ويتعلق هذا االنخفاض بش�كل أس�ايس بالق�درة عىل الحماية 
من الع�دوى، فاللقاح يق�ي من دخول املستش�فى والوفيات، 
لك�ن فاعليته ض�د الع�دوى تقل ابت�داًء من الش�هر ال�6 بعد 

الجرعة الثانية.
ولإلجابة عن هذا الس�ؤال، قال علم�اء إن »هناك أخبارا جيدة 
أخ�رى تتعل�ق بالجرعة الثالثة م�ن لق�اح Covid تتعلق بمدة 
حماية الجس�م املضاد، إذ قد تصل الحماية بالجرعة الثالثة إىل 

سنوات«.
ونصح�وا ب�رورة أخ�ذ الجرع�ة الثالثة م�ن لق�اح كورونا 
للحف�اظ عىل منحن�ى العدوى تحت الس�يطرة وأيضاً ألن مدة 

تغطية حماية األجسام املضادة قد تكون أعواما.
وق�ال اخصائيو املناع�ة إنه »يف عالم التطعي�م، تعترب الجرعة 
الثالثة املفصولة عن الجرعتني األوليني، بالنس�بة لألش�خاص 
الذي�ن ل�م يروا أب�داً ميكروب�اً معيناً، أم�راً طبيعي�اً، فنظامنا 
املناع�ي كما يف ه�ذه الحالة، قد يحتاج إىل ه�ذا التحفيز إلثارة 
ذاك�رة طويلة املدى تس�مح بعمل تذكريات أخ�رى يف موعد ال 

يتجاوز 5-10 أعوام«.

روسيا تفجر قمًرا 
صناعًيا 

ذك�رت تقارير أن روس�يا دم�رت أحد 
أقماره�ا الصناعية بص�اروخ أريض، 
مما تس�بب يف انتشار آالف القطع من 

الحطام بمدار حول األرض.
وقال نيد برايس، املتحدث باسم وزارة 
الخارجي�ة، خ�ال إف�ادة صحفية إن 
الواليات املتحدة حددت أكثر من 1500 
قطع�ة م�ن الحط�ام يمك�ن تتبعه�ا 
م�ن الح�دث، وع�دة آالف م�ن القطع 

الصغرية التي ال يمكن تتبعها.
وتأت�ي هذه األخبار وس�ط تقارير من 
وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس 
تفيد بأن رواد الفضاء الذين يعيش�ون 
ع�ىل مت�ن محط�ة الفض�اء الدولي�ة 
اضطروا إىل االحتماء بس�بب س�حابة 
أن  الفضائي.ويب�دو  الحط�ام  م�ن 
الس�حابة تمر باملحطة كل 90 دقيقة، 
وه�و الوقت ال�ذي تس�تغرقه محطة 
الفض�اء الدولية للدوران حول األرض.
ولم يكن واضًح�ا يف البداية ما إذا كان 
الحط�ام الذي يه�دد محط�ة الفضاء 
ناتًج�ا ع�ن اختب�ار رويس لألس�لحة 
املض�ادة لألقمار الصناعية. وأش�ارت 
وزارة الخارجية إىل أن سحابة الحطام 

تمثل خطرًا عىل املحطة الفضائية.
وقالت التقاري�ر، إن هذا االختبار يزيد 
بش�كل كبري من املخاطر التي يتعرض 
له�ا رواد الفض�اء يف محط�ة الفضاء 
الدولي�ة وكذلك ع�ىل أنش�طة رحات 

الفضاء البرشية األخرى.

 م�ع اس�تمرار وب�اء كورون�ا يف إبقاء 
بع�ض الناس ح�ول العال�م بمنازلهم، 
ق�د يب�دو الذه�اب إىل صال�ة األلع�اب 

الرياضية أمرًا صعبا.
وه�ي  س�بيديانس،  دور  يأت�ي  وهن�ا 
صال�ة ألع�اب رياضي�ة منزلي�ة ذكية 
ش�املة تس�مح لك بأداء أكثر من 100 
تمرين بس�هولة، واألفضل من ذلك كله 
أن لديها بصمة صغ�رية عند تخزينها، 
غرف�ة  تحوي�ل  إىل  تضط�ر  ال  بحي�ث 
املعيشة الخاصة بك إىل YMCA كاملة.

وتأت�ي Speediance مع شاش�ة تعمل 
باللم�س مق�اس 21.5 بوص�ة معلقة 
من عارضة دعم منحنية مرفوعة فوق 

القاعدة حيث يعيش الرتوس واملعالج.
التثبي�ت  إىل  التصمي�م  يحت�اج  وال 
أوالتثبي�ت ع�ىل الحائ�ط، وعن�د طيها 
فإنها تش�غل مس�احة 3.2 ق�دم مربع 
فق�ط، وتوج�د أرب�ع حلق�ات ملحقة 
ح�ول رشيط الدعم تتيح لك اس�تخدام 
ال�وزن  ملحق�ات  م�ع   Speediance

املفضلة لديك.
 وعن�د الحدي�ث ع�ن امللحق�ات تأت�ي 
سبيديانس مع مجموعتها الخاصة من 
امللحقات الذكية. تش�مل هذه امللحقات 
مقاوم�ة  وأحزم�ة  ومقع�ًدا  قضيًب�ا 
واملزيد، وهناك يشء ما الس�تهداف كل 
مجموعة عضلية يف جس�مك يسمح لك 

Speediance برف�ع م�ا يص�ل إىل 220 
رطاً من ال�وزن الرقمي والقيام بأكثر 
م�ن 100 تمري�ن، وبدًءا م�ن تمرينات 
القرفص�اء  إىل  الرأس�ني  ذات  العضل�ة 

الخلفية وكل يشء بينهما .
كم�ا أن�ه ليس جه�اًزا لش�خص واحد 
فقط، إنما يق�دم ملفات تعريف بحيث 
يمكن ل�كل فرد يف األرسة اس�تخدامها 
والتق�دم،  الخاص�ة  أهدافه�م  وتتب�ع 
وتتمي�ز بتصمي�م قابل للط�ي وموفر 
باللم�س  تعم�ل  وشاش�ة  للمس�احة 
ومس�اعدة AI ، تعد Speediance حًقا 
طريق�ة فري�دة للحصول ع�ىل تمرين 

كامل من منزلك .

»سبيديانس« صالة ألعاب رياضية قابلة للطي في المنزل

ع�ن  للكش�ف  س�وزوكي  تتح�ر 
 S-Cross س�يارتها الجديدة من فئ�ة
 RAV4 التي طورتها لتنافس سيارات

الشهرية من تويوتا.
وتبعا ألحدث الترسيب�ات فإن املركبة 
حي�ث  م�ن  كلي�ا  تختل�ف  الجدي�دة 
 S-Cross مركب�ات  ع�ن  التصمي�م 
الحالية م�ن س�وزوكي، فقد حصلت 
ع�ىل هي�كل أك�رب حجم�ا، ومصابيح 
أنح�ف وأكث�ر تمي�زا تعم�ل بتقنيات 
LED  الحديث�ة، كم�ا أصب�ح هيكلها 

أكثر متانة.
وجه�زت ه�ذه املركبة بقم�رة جديدة 
كليا م�زودة بأحدث التقني�ات، منها 
نظ�ام مولتيميديا متط�ور يدار عرب 
شاش�ة ملس�ية بمق�اس 9 بوصات، 
مج�����ه�ز  جدي������د  ومق�ود 
ب�كل م�ا يل�زم للتحك�م باالتصاالت 
واألص�������وات ووضع�����ي�ات 

الق��������يادة.
وحصلت هذه السيارة أيضا عىل نظام 

متق�دم للتحكم بالفرام�ل يف الحاالت 
الطارئ�ة، كما جهزت بنظ�ام النقطة 
العمي�اء لتف�ادي الح�وادث، ونظ�ام 
تصحيح املس�ار آليا أثناء الس�ري عىل 

الطرق�ات، فض�ا ع�ن حساس�ات 
للض�وء واملط�ر، وحساس�ات 

مسافات وكام�����ريات 

أمامي���ة وخلفية. 
وس�تعمل نماذجها بمح�ركات بنزين 
بس�عة 1.6 لي�رت بع�زم 117 حصانا، 

ومح�ركات توربينية بس�عة 1.4 ليرت 
وعزم 140 حصانا، كما س�تأتي بعلب 
وأوتوماتيكي�ة  ميكانيكي�ة  رسع�ة 

بخمس رسعات.

»S-Cross« سوزوكي اليابانية تستعد لإلعالن عن سيارتها الجديدة من فئة

تقرير: نقص الرقائق العالمي يستمر خالل 2022
النق�ص  أن   Nvidia تعتق�د 
العاملي يف الرقائق لن يش�هد أي 
تحسن يف املستقبل القريب، مع 
توقع استمرار مشكات التوريد 

طوال عام 2022.
 ،GPU الرئيس التنفيذي لعماق
وجنس�ن هوانغ، يش�ارك آراءه 
ملس�تويات  التوقع�ات  بش�أن 
املخ�زون يف الع�ام املقب�ل م�ع 
ياه�و املالي�ة، وق�ال أعتقد أنه 
خ�ال الع�ام املقبل س�يتجاوز 
الطل�ب الع�رض بكث�ري، وليس 
لدين�ا أي رصاصات س�حرية يف 

اإلبحار يف سلسلة التوريد.
 ومع ذلك، نظ�رًا للطلب الهائل، 
فق�د ش�هدت األرب�اح النهائية 
ارتفاع�ات  الرقائ�ق  ملصنع�ي 
AMD عىل  قياس�ية، وس�جلت 
سبيل املثال، أفضل ربع مايل لها 
ع�ىل اإلطاق يف الربع الثالث من 

عام 2021.
 وم�ن اآلن فصاع�ًدا، يب�دو أن 
أن  م�ن  أيًض�ا  واثق�ة   Nvidia
س�ليًما،  س�يظل  امل�ايل  أدائه�ا 
و«لدينا دعم من ُمورِّدينا، نحن 
محظوظ�ون ألنن�ا نتعامل مع 
مص�ادر متع�ددة وأن سلس�لة 

التوري�د الخاص�ة بن�ا متنوعة 
ورشكتن�ا كب�رية جًدا ل�ذا لدينا 
دعم م�ن نظام بيئ�ي كبري من 

حولنا ».
 يف ح�ني أن Huang ال يتص�ور 
نهاية النق�ص يف الرقائق العام 
املقبل، ف�إن الرئي�س التنفيذي 
لرشك�ة AMD لي�زا س�و لدي�ه 
وجهة نظر أكثر تفاؤالً ويتوقع 
أن يتحسن الوضع خال النصف 
الثاني من عام 2022، ومع ذلك 
تعتق�د إنت�ل أن ت�وازن العرض 
والطلب ل�ن يتحق�ق حتى عام 

2023 عىل أقرب تقدير .
وق�د تفاقم النق�ص يف الرقائق 
بسبب مش�اكل سلسلة التوريد 
أي  تظه�ر  ل�م  الت�ي  األخ�رية 
التحس�ن، وت�م  عام�ات ع�ىل 
العدي�د م�ن الصناع�ات تأثرت 
بشدة بسبب عدم وجود مخزون 
األخ�ص  وع�ىل  للمنتج�ات، 
الرس�ومات  معالج�ة  وح�دات 
واأللع����اب واملفاتي�ح لكلت�ا 
الفئت�ني، واس�تغل املضارب�ون 
الوضع الح�ايل والذي أدى حتماً 
إىل زي�ادات كبرية يف األس�عار يف 

جميع املجاالت.

اكُتش�فت س�الة جدي�دة م�ن 
ات غري  »كوفي�د19« م�ع تغ�ريرُّ
مس�بوقة يف الربوتني الشائك، يف 
منطقة »بريتاني« ش�مال غرب 

فرنسا.
اكُتش�فت  ورد،  م�ا  وبحس�ب 
السالة الجديدة لدى األشخاص 
يف  بالف�ريوس  أصيب�وا  الذي�ن 

منتصف ترشين االول.
وأفادت وس�ائل إعام فرنس�ية 
م�ا  أص�اب  الف�ريوس  ب�أن 
مجموعه 24 شخصا يف فرنسا، 
املدرس�ة  يف  طف�ا   18 بينه�م 
نفسها، وستة بالغني كانوا عىل 

اتصال بهم.
الس�الة  كان�ت  ذل�ك،  وم�ع 
الجدي�دة مختلف�ة تمام�ا ع�ن 
جمي�ع متغ�ريات »كوفيد-19« 
أن  لدرج�ة  س�ابقا،  املعروف�ة 
العلم�اء اس�تغرقوا وقتا طويا 

للتعرف عليها.
وقال مس�ؤول صحي لوس�ائل 

ع�ن  أُبل�غ  أن  بع�د  اإلع�ام 
االكتش�اف ألول م�رة م�ن قبل 
Le Telegramme يف 11 ترشين 
الثان�ي: »إن ه�ذا التأخ�ري كان 

خطأ«.

وق�ال املس�ؤول إن تحلي�ل هذه 
أي  م�ع  يتواف�ق  »ال  الس�الة 
يشء« معروف س�ابقا، مضيفا 
متغ�ري  ص�ورة  يش�به  ال  أن�ه 
دلتا الواس�ع االنتش�ار، وال تلك 

الخاصة بساالت »كوفيد-19« 
األخرى املثرية للقلق.

وأضاف املركز األوروبي للوقاية 
ومكافحته�ا  األم�راض  م�ن 
الجدي�دة  الس�الة   ،)ECDC(
إىل قائمة »املتغ�ريات الخاضعة 
للمراقبة« يف 11 نوفمرب. وقالت 
إنه�ا  بريتان�ي  يف  الس�لطات 
نجحت يف تتبع جميع املصابني 
باملتغ�ري، مضيفة أن آخر حالة 
 26 يف  اكتش�فت  عنه�ا  أبل�غ 

ترشين االول.
اإلقليمية  الصحة  وقالت وكالة 
 ،Le Telegramme �الفرنسية ل
أن  إىل  تش�ري  تحقيقاته�ا  إن 
»الف�ريوس أتى م�ن الخارج«. 
ووفق�ا لبع�����ض التقاري�ر 
اإلعامية، قام أحد سكان نانت 
ال�ذي كان مس�افرا يف إفريقيا، 
إىل  الجدي�دة  الس�الة  بنق�ل 
مدينة باناليك الفرنسية، حيث 

اكُتشفت مؤخرا.

العثور على ساللة جديدة من »كوفيد-19« مع تغيُّرات غير مسبوقة

مادة غذائية تهدد القلب عند 
استهالك كمية زائدة منها

أعلن خ�رباء جمعية القلب األمريكية، أن اس�تهاك كمية زائدة من 
امللح يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.

أن  إىل   ،New England Journal of Medicine مجل�ة   وتش�ري 
الباحثني قيموا نتائج تحليل بول خمس�ة آالف رجل وخمس�ة آالف 

امرأة متوسط أعمارهم 50 سنة.
وق�د أظه�رت النتائ�ج، أن 571 حالة م�ن أمراض القل�ب واألوعية 
الدموي�ة، مرتبطة مبارشة بارتفاع مس�توى الصوديوم وانخفاض 

تناول البوتاسيوم.
ويق�ول الباحث يوان ما، من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، 
»إن زيادة اس�تهاك املل�ح يف النظام الغذائي، ي�ؤدي إىل زيادة خطر 

اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية بنسبة 18 باملئة«.
ويخطط الباحثون إلجراء دراس�ة جديدة تكون قياساتها أكثر دقة، 

من أجل تحديد جرعة الصوديوم اليومية غري الخطرة عىل الصحة.

الكشف عن قفل بيت جديد 
يعمل بـ »واي فاي«

 Smart  أطلق�ت رشك�ة »نوكي« الجي�ل الثالث من القف�ل الذكي
 Smart Lock3.0 و Smart Lock :وال�ذي يتوفر بموديل�ني ،Lock

.Pro 3.0
 3.0  Smart Lock املودي�ل  أن  النمس�اوية  الرشك�ة  وأوضح�ت 
)بحوايل 150 يورو( يوفر الوظائف املعروفة للجيل الس�ابق، لكنه 
يتميز بتش�غيل أكثر هدوء بفضل التحس�ينات، الت�ي تم إدخالها 

عىل علبة الرتوس.
كم�ا يظهر الجيل الجدي�د باللون األبيض بالكام�ل. باإلضافة إىل 

ذلك، تم تحسني نقطة ضغط الزر املوجود عىل املقبض.
وباإلضاف�ة إىل مقبض من األلومنيوم، يحتوي ه�ذا املوديل أيضا 

عىل شبكة WiFi مدمجة.
ويمكن تثبيت كا املوديلني ع�ىل معظم أبواب املنازل بدون حفر. 
وباإلضاف�ة إىل ذل�ك، يمك�ن دمجهما يف أنظمة املن�زل الذكي مثل 

HomeKit و Amazon Alexa وما شابه ذلك.

تويتر يوفر ميزة جديدة لحل مشكلة التغريدات المختفية
أصلح موقع »تويرت« مش�كلة ظلت 
قائمة منذ فرتة طويلة، وكان العديد 
م�ن مس�تخدمي »تويرت« يش�كون 
اختف�اء  م�ن  املاضي�ة  األش�هر  يف 
وذل�ك  قراءته�ا،  أثن�اء  التغري�دات 
بس�بب تحديثها بص�ورة مفاجئة، 

وتغيري الخط الزمني.
وأعل�ن تويرت أنه أصب�ح متاحا اآلن 
الذي  الوق�ت  اختيار  للمس�تخدمني 
تغري�دات  بتحمي�ل  في�ه  يرغب�ون 
جدي�دة ع�ىل الخ�ط الزمن�ى، وذلك 
ع�داد  ع�ىل  ضغطه�م  خ�ال  م�ن 
التغريدات املوج�ود يف الجزء العلوي 

م�ن الواجهة.لكن لف�ت »تويرت« إىل 
أن حل مش�كلة التغريدات املختفية 
يتوف�ر يف الوقت الحايل عىل نس�خة 
الويب وليس التطبيق الذكي، ويشار 
إىل أن مش�كلة التغري�دات املختفية 
ظهرت يف شهر يوليو املايض تقريبا، 
لتع�د  بعده�ا  »توي�رت«  وخرج�ت 

مستخدميها بطرح حل لها.
م�ن ناحي�ة أخ�رى ط�رح موق�ع 
»توي�رت« يف مطل�ع الش�هر الجاري 
ميزة جدي�دة تس�اعد يف البحث عن 
التغريدات القديمة داخل حس�ابات 

محددة.
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة
قال الحسين عليه السالم: مالَُك إْن يكن لَك كنَت له ُمنِفقاً، 
فال تُبِقه بعدك فَيَُكن ذخيرةً ِلغَيِرَك وتكون أنَت الُمطالَب به 
المأخوذ بحسابه، َواَعلم أنّك ال تبقى له، وال يبقى عليَك 

فَُكْله قبَل أن يَأُكلَك. 

رة
خي

اال

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

نــــــور
عىل

نــــــور 

مواقيت الصالة
صالة الصبح

صالة الظهر

صالة المغرب

منتصف الليل

05:09

11:47

05:15

11:04

www.almuraqeb-aliraqi.com

almurakebiraqi@gmail.com

زوروا موقعنا عىل شبكة االنرتنت

بريدنا االلكرتوين

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(

07722299319
07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

العثور على 800 قطعة 
أثرية في ذي قار

أعلن مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات عيل شلغم، 
عن اكتش�اف البعثة الربيطانية ملعبد امللك كوديا أشهر 
ملوك الس�ومريني لس�الة لكش يف تلو بمحافظة ذي 
قار.ج�اء ذلك خال جول�ة ميدانية ملدير ع�ام الدائرة 
لزي�ارة البعثات االجنبية العامل�ة يف حقول التنقيب يف 
النارصية.واش�ار ش�لغم اىل ان الجولة شملت االطاع 
عىل اعمال لبعثتي املتحف الربيطاني يف مدينة كرس�و 
الس�ومرية )تل�و( يف قضاء النرص حي�ث بعث املتحف 
الربيطان�ي برئاس�ة الدكتور إسباس�تيان مطلعا عىل 
أكتش�اف البعثة ملعب�د األينينو الخ�اص باألمري كوديا 
وأيض�ا متابعة أعم�ال الصيانة والرتمي�م ألقدم جرس 
يف العالم وباألس�اليب العلمي�ة للصيانة وتمت متابعة 
املتدرب�ني اآلثاريني من الهيأة العامة لآلثار والرتاث مع 

البعثة.

اكتشاف معدن في جوف 
ماسة

اكتشف العلماء أول مثال ملعدن لم يسبق رؤيته مْن قبُل داخل 
ماس�ة مأخوذة من أعماق األرض.وُيعرف هذا املعدن باس�م 
»ديفماويت« عىل اس�م عالم الجيوفيزياء البارز كوانغ ديف 
ماو، وهو أول مثال عىل بريوفس�كايت سيليكات الكالسيوم 
عايل الضغ�ط )CaSiO3( املوجود عىل األرض.ويوجد ش�كل 
آخر من CaSiO3، املعروف باس�م »الوالس�تونيت«، بش�كل 
ش�ائع يف جميع أنحاء العال�م، لكن »الديفماوي�ت« له بنية 
بلورية ال تتشكل إال تحت ضغط عال ودرجات حرارة عالية يف 
وشاح األرض، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.ومع تحليل 
ماس�ة من بوتسوانا، تش�كلت يف الوشاح عىل بعد نحو 410 
أميال )660 كيلومرتاً( تحت س�طح األرض، كشف عن عينة 
من »الديفماويت« س�ليمة محارصة بالداخل. ونتيجة لذلك، 
أك�دت الرابطة الدولية للمعادن اآلن أن »الديفماويت« معدن 
جدي�د. وقال املؤل�ف الرئييس أوليفر تش�ونر، عال�م املعادن 
بجامعة نيفادا يف الس فيغاس، ملوقع »اليف ساينس«: »كان 

اكتشاف الديفماويت مفاجأة«.

كورونا يصطاد ثالثة من نمور الثلوج المهددة باالنقراض

صورة

تعليق

الح�ظ فري�ق بحثي معني بتطور )املش�هد الصوتي( يف أوروبا وأمريكا الش�مالية تراجعاً كبرياً يف 
مجموع�ة األصوات التي تصدره�ا مختلف أنواع الطيور.ويقول الكاتب فاهي تري ميناس�يان -يف 
تقرير نرشته صحيفة )لوموند الفرنسية(- إنه عندما يرغب أحد سكان املدينة يف إعادة التواصل 
م�ع الطبيع�ة، فإن أول م�ا يفعله هو التج�ول يف الحدائق والري�ف والغابات حيث يمّتع س�معه 

بمختلف أصوات الكائنات، خاصة الطيور. ولكن يبدو أن هذا العنرص بدأ يختفي من الطبيعة.
عمل فريق دويل عىل تحديد كيفية تطور )املشاهد الصوتية(  يف أوروبا وأمريكا الشمالية عىل مدار 
ال�25 عاماً املاضية، وذلك يف دراسة ُنرشت يف مجلة )اتصاالت الطبيعة(.وفرس سايمون بتلر -من 
جامعة )إيس�ت أنجليا(  وزماؤه كيف قاموا بدمج بيانات مراقبة الطيور مع تسجيات أصواتها 
ملحاكاة النش�اط الحيوي للطيور عىل مدار ربع قرن يف 200 ألف موقع بالقارتني. ولألسف، كانت 
النتائ�ج الت�ي توصلوا إليها مقلق�ة؛ فقد تبني أن )س�يمفونية(  الربيع تصبح أكث�ر فقراً بمرور 
الوقت.ومنذ نصف قرن، أطلقت حمات ملراقبة الطيور تعمل عىل تعبئة املتطوعني الذين يقومون 
خال فصل الربيع بإحصاء مواقع الطيور يف املناطق التي تبلغ مساحتها 4 كيلومرتات مربعة. ويف 
فرنس�ا، تمكن برنامج الرصد الزمني للطيور الش�ائعة التابع للمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي 
خ�ال 32 عاما م�ن رصد نحو 2900 موقع تعيش فيه الطيور.وحس�ب منس�ق املتحف الوطني 
للتاري�خ الطبيعي بينوا فونتان، )هذا العمل طويل األمد مّكن من تس�ليط الضوء عىل االنخفاض 

الش�ديد يف أعداد الطيور، ال س�يما يف البيئات الزراعية حيث تغيب األنواع املتخصصة تدريجياً مثل 
قربة الغيط، ويأتي محلها أنواع شائعة أخرى من الطيور، مثل طائر ورشان مألوف )يشبه الحمام 
وأكرب منه قليا( أو القرقف )فصيلة من العصافري( .ونظراً ألننا نس�مع أصوات الطيور أكثر من 
رؤيتها، فإن زقزقتها تمثل إحدى الروابط النادرة لإلنس�ان مع الطبيعة.إلجابة عىل هذا الس�ؤال، 
ق�ام س�ايمون بتلر وزماؤه بتس�جيل 25 ثانية لصوت كل طائر من نوع مح�دد. بعد ذلك، قاموا 
بخلط هذه األصوات من أجل إنشاء مقاطع صوتية اصطناعية مدتها 5 دقائق يف كل موقع ولكل 
عرص حسب وقت الرصد. ثم حللوا هذه امللفات الصوتية باستخدام أدوات )الصوتيات البيئية(.إن 
هذا التخصص الحديث، الذي تم إنش�اؤه عام 2014 استجابة ملطالب من املتحف الوطني للتاريخ 
الطبيعي وجامعة أوربينو )إيطاليا(، يدرس الصوت الطبيعي بهدف اإلجابة عىل أسئلة ذات طبيعة 
بيئي�ة عىل غرار كيفية تطور أن�واع الطيور باختاف موطنها. وطور الفريق تقنيات لتحليل آالف 
الساعات من تسجيات أصوات الطيور التي ُتجمع يف مواقعها التجريبية.يوضح سيلفان هوبريت، 
مهندس األبحاث يف املركز الوطني الفرنيس للبحث العلمي يف املتحف الوطني للتاريخ الطبيعي، أن 
)من بني العمليات التي نقوم بها ضغط امللفات الصوتية يف حزم مدتها دقيقة واحدة الس�تخراج 
م�ا يص�ل إىل نحو 50 مؤرشاً صوتياً مميزاً لتحديد مدى ثراء املوق�ع صوتياً( .وقد أثبتت مجموعة 
سيمون بتلر أن املشهد الصوتي قد تدهور من حيث التعقيد والتنوع. وتعترب هذه الدراسة فريدة من 

نوعها، 
إذ يعتقد س�يلفان هوبريت أن )االنخفاض يف أعداد الطيور يعكس�ه تراجع األصوات التي تنتجها 

يف الطبيعة(.

تربي�ز ه�ي واح�دة من أق�دم املناط�ق يف إي�ران، والتي 
تض�م العديد م�ن املعال�م التأريخية القّيم�ة. باإلضافة 
إىل األماك�ن القديم�ة، ويعت�رب متحف الق�رآن والكتابة 
اح�د املتاح�ف الجميل�ة يف مدين�ة تربي�ز وال�ذي يضم 
مجموعة رائعة من نس�خ املصح�ف الرشيف، وهو أحد 
املتاحف من ب�ني ال�23 متحف�ا يف آذربايجان الرشقية، 
املخطوط�ات املعروضة يف املتحف مأخ�وذة من التاريخ 
وقط�ع جميلة م�ن قبل الخطاط�ني املش�هورين.ومن 
أعمال ه�ؤالء الخطاطني الكتابة اليدوية املباركة لإلمام 

الرض�ا )ع( املكتوب�ة عىل قطع�ة من الجلد.عن�د زيارة 
متحف الق�رآن والكتابة يف تربيز، باإلضافة إىل مجموعة 
نس�خ املصحف، س�رتى مجموع�ة متنوع�ة، اللوحات 
املعدنية املطلية واألوان�ي الخزفية املزينة بآيات قرآنية. 
وم�ن األعمال البارزة األخرى الت�ي تم جمعها يف متحف 
الق�رآن والكتابة يف تربيز فس�تان اليم�ني املنقوش بكل 
آيات القرآن، وكأس الش�فاء، وأصغ�ر مصحف بالخط 
الذهب�ي والنقوش الحجرية املس�مارية، كل منها يمكن 
أن يك�ون ممتع�اً ألي محب للفن. املبن�ى الذي يقع فيه 

متح�ف الق�رآن والكت�اب يف امل�ايض، كان من�زل ش�اه 
طهماس�ب الصفوي ُيعرف باسم مسجد صاحب االمر، 
والذي يقع يف قلب مدينة تربيز. ناهيك عن أن هذا املبنى 
القديم يتميز بهندس�ة معمارية فريدة يمكن للسائحني 
الذين يقوم�ون بجولة يف تربيز لزيارته�ا برصف النظر 
ع�ن زيارة متح�ف الق�رآن والكتاب يف تربي�ز. ومن بني 
العمارة الرائعة التي ستش�اهدها يف ه�ذا املبنى عقدان 
من الرخ�ام بهما نقوش جميلة م�ن الزخارف الزهرية 

والنباتية، اإلسامية والخطية.

أقدمت أرسة مرصية ع�ىل اقتحام إحدى املدارس 
واحتج�از معلم�ة داخ�ل الص�ف وقامت بس�ب 

وقذف املعلمات.
وأعلنت غرف�ة عملي�ات نقابة املعلم�ني، تلقيها 
ش�كوى من معلمه بمدرس�ة »جزي�رة النجدي« 
للتعليم األس�ايس التابعة إلدارة قليوب التعليمية 
أرسة  أف�راد  باقتح�ام  القليوبي�ة،  بمحافظ�ة 
للمدرس�ة من الب�اب الخلفي نظ�رًا لغلق املدخل 
األسايس للمدرسة، وقاموا بسب وقذف املعلمات 
، وحج�ز معلم�ة داخ�ل الص�ف، وتكس�ري أح�د 

أبواب الفصول«.وكلف نقي�ب املعلمني، بمرافقة 
املعلمة وأن يتوىل محامي اللجنة النقابية متابعة 
تطورات ب�اغ الرشطة ضد وىل األم�ر، والحفاظ 

عىل حق املعلمة القانوني واألدبي.
وق�د تبني أنه أثناء دخ�ول الطلبة الفصول يف أول 
حصة باليوم ال�درايس وجدت معلمة لغة عربية، 
طالب�ة يف الصف الخامس االبتدائي تضع مكياجاً 
ع�ىل وجهها، فطلبت املعلمة منه�ا االلتزام بأدب 
املدرس�ة ولك�ن فوجئت ب�رد فعل أرسته�ا الذين 
قاموا باقتحام املدرس�ة وسب املعلمات واحتجاز 

املعلم�ة داخل أح�د الفصول، م�ا أدى إىل تقدمها 
بباغ لرشطة ضدهم.

متحف القرآن في تبريز يضم مجموعة نفيسة من نسخ المصحف الشريف

أصوات الطيور تختفي.. 

سيمفونية الربيع تصبح أكثر فقرًا بمرور الوقت

احتجاز معلمة داخل الصف في مصر

تقوم وكالة الخدمات والش�ؤون امليدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة 
العامة لش�ؤون املس�جد الحرام واملس�جد النب�وي، بأعمال تطهري س�طح 
الكعب�ة املرشفة عرب فريق وطني فن�ي متخصص، وهي أعمال دورية تقوم 
بها الرئاس�ة وفق جدول زمني وتس�تخدم فيها أح�دث التقنيات للتنظيف.

وتتم آلية التنظيف من خال عدة مراحل، أولها كنس سطح الكعبة املرشفة، 
وإزالة األتربة وفضات الطيور، ثم مس�ح الس�طح كاماً وحامل الكس�وة، 
والجدار الحائط، وباب س�طح الكعبة من الخارج باألقمشة املبللة، بعد ذلك 
تستخدم اآلليات والتقنيات الحديثة التي وفرتها الرئاسة العامة وهي آليات 
تقوم بالتغس�يل والتش�طيف والش�فط، ثم يرش الس�طح باملاء مرة أخرى 
ويمس�ح وبعدها مرحلة التجفيف ويف النهاية يتم رش ماء الورد الطبيعي، 

ويتم إنجاز ذلك خال مدة زمنية ال تتجاوز )20( دقيقة.

يعد »ش�يلدون ش�اليه« الفندق األكثر انعزاال يف العالم، والذي يتيح لضيوفه 
االس�تمتاع بمناظ�ر طبيعية خابة مقاب�ل 10 آالف دوالر يف الليلة الواحدة.

ويقع »ش�يلدون ش�اليه« املك�ون من 5 غرف ن�وم عىل حافة م�درج دون 
ش�يلدون يف نهر روث الجليدي الخاب يف دينايل بأالس�كا، وال يمكن الوصول 
إليه إال جوا.ويرتفع الفندق 1829 مرتا فوق مس�توى س�طح البحر، ويقع 
بمنطق�ة تكثر فيها الدبب�ة والذئاب وحيوانات الوعل. وفقا لس�كاي نيوز.

ويقدم القائمون عىل الفندق لزواره خدمة النقل بواس�طة طائرة مروحية، 
ووجب�ات طعام، ه�ذا إىل جانب عدد من األنش�طة مثل التزل�ج عىل الجليد 
وتسلق الجبال وصيد السمك.وحسبما ذكرت صحيفة »ذا صن« الربيطانية، 

املناظ�ر فإن غ�رف الفندق توف�ر إطاالت  ع�ىل  »بانورامي�ة« 
وه�ي  قادرة عىل استيعاب الطبيعي�ة، 

ضي�وف  بذات الوقت.10 

في 20 دقيقة .. غسل سطح 
الكعبة المشرفة 

بـ10 آالف دوالر.. الفندق األكثر 
انعزااًل في العالم


