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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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هل تظفر أميركا بشرعية بقاء »أوكار 
التجسس« في العراق؟

واشنطن ُتماطل والكاظمي »ُيخاِتل«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
يرتقب العراقيون بحذر ش�ديد، معركة حامية الوطيس 
ب�دأت بوادرها تلوح يف األفق بعد إعالن الواليات املتحدة 
عىل لس�ان عدد من مسؤوليها العس�كريني نيتها عدم 

االنسحاب من األرايض العراقية.
وكان مق�رًرا أن ُتج�ي أمريكا آخر جندي عس�كري لها 
م�ن الع�راق يف 31 كان�ون األول املقب�ل، وفًق�ا لإلعالن 
الحكوم�ي العراق�ي - األمريك�ي، بعد ج�والت عدة من 
الح�وار االس�رتاتيجي الذي ش�ككت بنتائج�ه فصائل 

املقاومة اإلسالمية وقوى سياسية عدة.
واليوم تتكشف أوراق الالعب األمريكي أمام الرأي العام 
لتؤك�د مخ�اوف العراقي�ني من ع�دم جدي�ة األمريكني 
باالنس�حاب م�ن الع�راق، وه�ذا م�ا ذهبت إلي�ه قناة 
»الحرة« التي نرشت مؤخ�ًرا أن »وزير الدفاع األمريكي 
سيؤكد عدم االنسحاب وأن واشنطن ستدرس أي طلب 

عراقي خارج مهمة التدريب«.
ورًدا عىل ذلك قالت الهيأة التنسيقية للمقاومة العراقية، 
يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه: »نراقب عن 
قرب مدى االلتزام بمخرجات ما يس�مى بجولة الحوار 
االس�رتاتيجي ال�ذي لم نك�ن مؤمنني بجدي�ة االحتالل 
والتزام�ه كط�رٍف في�ه، وألنن�ا آلينا عىل أنفس�نا منح 
املفاوض العراقي فرصًة إلخراج االحتالل األمريكي من 
أرضنا الطاهرة بالطرق الدبلوماس�ية، فإننا لم نَر حتى 
اآلن ايَّ مظهر من مظاهر االنسحاب عىل الرغم من أنه 
ال يفصلنا عن 31/ 1٢/ ٢٠٢1 سوى ٤٢ يوماً فقط، بل 
عىل العكس، فقد رصدنا قيام االحتالل األمريكي الوقح 
بزي�ادة أع�داده ومعداته يف قواعده املنت�رشة يف العراق، 
بل ورصنا نس�مع ترصيحات رس�مية وش�به رس�مية 
من مس�ؤويل والي�ات الرش األمريكية ح�ول نّيتهم عدم 
االنسحاب من البالد بحجة وجود طلٍب من بغداد بذلك، 
يف الوقت الذي لم نَر أي رد أو نفٍي من الحكومة العراقية 

حول تلك الترصيحات الخرقاء!«.
وأضافت »أننا نؤكد بأن س�الح املقاومة الرشيفة الذي 
كثر ال�كالم عنه يف األيام املاضية، وعكف البعض مرصاً 
ع�ىل زّج�ه يف املناكف�ات السياس�ية األخرية، س�يكون 

ح�ارضاً لتقطيع أوصال االحتالل م�ا أن تحني اللحظة 
وتنتهي املهلة بعد الساعة الثانية عرشة من مساء يوم 
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وتابع�ت أن »رشعية املقاومة -التي أس�س لها الس�يد 
الش�هيد محمد باق�ر الصدر رضوان الل�ه عليه- والتي 
أذلت االحت�الل وأهانت اس�تكباره بس�الحها الرشعي 
مكتسبة من أحقية الشعب العراقي بمقارعة االحتالل 
املنته�ك لس�يادته، وإن بوصلة هذا الس�الح الذي أعاد 
الكرام�ة كانت وال تزال وس�تبقى موجهة نحو رؤوس 

املحتلني أّياً كانوا«.

واختتم�ت الهي�أة بيانه�ا بالق�ول إن »املقاومة منهج 
رشع�ي وأخالق�ي ووطن�ي أقرت�ه املواثي�ق واألعراف 
الدولية، فضالً عن الرشائع الس�ماوية، وهو ما يقتيض 
عدم التخي عن س�الح الرشف والع�زة ما دامت الدماء 

ترسي يف العروق«.
ويمت�د تأري�خ وجود الق�وات األمريكي�ة يف العراق منذ 
االحت�الل عام ٢٠٠3 وحتى انس�حابها م�ن البالد عام 
٢٠11، بع�د هزيم�ة كب�رية تلقته�ا ع�ىل ي�د فصائ�ل 
املقاومة االس�المية، لكنها عادت من جديد يف منتصف 
ع�ام ٢٠1٤ ملتحف�ة بغط�اء التحالف ال�دويل ملحاربة 

»داعش« ال�ذي اجتاح مدًنا عراقية عدة، قبل أن تتمكن 
القوات األمنية والحش�د الشعبي وفصائل املقاومة من 

دحر التنظيم اإلرهابي وإعالن هزيمته عام ٢٠17.
بيد أن واش�نطن استغلت عىل ما يبدو حرب داعش وما 
تاله�ا من أحداث سياس�ية س�اخنة عصف�ت ببالد ما 
ب�ني النهرين، لتبني لها أوكار تجس�س عىل هيأة مبنى 
دبلومايس وقواعد عس�كرية تنترش يف مناطق حساسة 

داخل األرايض العراقية.
وتأكي�ًدا لذل�ك، ق�ال املتح�دث باس�م قي�ادة العمليات 
املش�رتكة اللواء تحس�ني الخفاج�ي: »س�تتم مغادرة 
جمي�ع الق�وات القتالي�ة، وكل م�ن يبقى ه�م الخرباء 
واملدربون وأعدادهم قليلة، باالضافة اىل مستش�ارين يف 

مجال الطائرات املسرية واالستخبارات«.
من جانبه يقول املحلل الس�يايس مؤيد العي ل�«املراقب 
العراقي«، إن »الواليات املتحدة لم تكن جادة منذ البداية 
يف مس�ألة انس�حاب قواته�ا العس�كرية م�ن االرايض 
العراقي�ة، وأن ما ج�رى من جوالت حوار اس�رتاتيجي 
لي�س إال محاول�ة للمراوغة م�ع العراقي�ني الرافضني 

للتواجد العسكري األمريكي.
ويضيف الع�ي أن »الحكومة العراقي�ة كانت وما زالت 
ملزم�ة بتطبيق قرار مجل�س النواب الق�ايض بإخراج 
الق�وات األجنبية م�ن الع�راق«، مؤك�ًدا أن »العراقيني 
يرفضون أي محاوالت لتس�ويف هذا القرار وسُيعرّبون 

عن ذلك بمختلف الوسائل املتاحة«.
ويردف العي قائاًل إن »فصائل املقاومة اإلسالمية قالت 
الكلم�ة الفص�ل وأعلنت رصاح�ة جهوزيته�ا ملقارعة 
االحت�الل األمريك�ي يف حال امتنع عن مغ�ادرة األرايض 
العراقي�ة يف 31 كانون االول املقبل، وعىل واش�نطن أن 
تع�ي ذل�ك ألن س�يناريو ٢٠11 قد يتك�رر لكن بصورة 

أعنف«.
ويف الخامس م�ن كانون الثان�ي ٢٠٢٠، صوت مجلس 
النواب خالل جلسة استثنائية، عىل قرار ُيلزم الحكومة 
بالعمل عىل جدول�ة إخراج القوات األجنبية من العراق، 
ومنعها من اس�تخدام أرض البالد وس�مائها ومياهها، 

لتنفيذ أية أعمال عدائية تجاه دول الجوار الجغرايف.

المراقب العراقي/ بغداد...
تحدث�ت وزارة الصح�ة، أمس 
إمكاني�ة ع�ودة  األح�د، ع�ن 
الحظ�ر الش�امل م�ن عدم�ه 
بالتزمن م�ع تحذيرات دخول 

املوجة الرابعة لكورونا.
وقالت عض�و الفريق الصحي 
للوزارة، ربى فالح، يف ترصيح 
»املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي 
»الصح�ة  إن  العراق�ي« 
والسالمة لم تشعرنا بأي يشء 
ع�ن موض�وع إع�ادة الحظر 
ال�كي بش�أن وج�ود موج�ة 

رابعة تهدد العراق«.

ولفت�ت إىل أن »املوجه الرابعة 
لكورونا لم تدخل العراق لغاية 
اللحظة وعودة الحظر معتمدة 
الوبائ�ي وقرارات  املوقف  عىل 

الصحة والسالمة الوطنية”.
وأش�ارت إىل أن” دخول املوجة 
الرابع�ة لي�س بال�رورة أن 
تك�ون م�ن الس�اللة الجديدة 
كم�ا أنها ق�د ال تحم�ل نفس 
تصي�ب  الت�ي  األع�راض 
أن”  مبين�ة،  األش�خاص”، 
املوج�ة الرابعة قد تظهر جراء 
باإلج�راءات  االلت�زام  ع�دم 

الصحية”.

المراقب العراقي/ بغداد...
انتق�دت حركة التغي�ري الكردية، ام�س االحد، وزي�ر الخارجية فؤاد 
حسني عىل سلوكه اثناء مشاركته وفد اإلقليم للبحرين ووقوفه خلف 

رئيس وزراء اإلقليم مرسور البارزاني.
وقال عضو الكتلة هوشيار عبد الله يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراقي« انه »من املؤسف جدا ان نرى وزير الخارجية االتحادي فؤاد 
حس�ني يشارك مع وفد إقليم كردس�تان اىل البحرين وهو يقف خلف 

رئيس وزراء اإلقليم خالل استقبال ملك البحرين للوفد«.
وأوض�ح أن »ذلك مخالف للس�ياقات الرس�مية والربوتوكولية، كونه 

يضعف هيبة الدولة والبد من تنبيه الوزير عىل األقل«.
وأش�ار اىل أن »عدم احرتام السياقات الرسمية يف الدولة العراقية بات 
امرا طبيعيا، فضال عن مجاملة العوائل السياس�ية عىل حس�اب تلك 

السياقات«.

المراقب العراقي/ بغداد...
ش�كا عض�و لجن�ة الصح�ة يف 
برملان كردس�تان، مسلم عبدالله 
العي�ادات  يف  األطب�اء  اس�تغالل 

الخاصة للمواطن يف اإلقليم.
وقال عبد الله، يف ترصيح صحفي 
إنه  العراق�ي«،  »املراقب  تابعت�ه 
العيادات  »ينبغ�ي متابعة عم�ل 
الخاصة وتحديد كشفية األطباء 
والصيدليات  املخت�ربات  واج�ور 
ألن الكث�ري منه�ا باتت تس�تغل 
املواطن أبشع استغالل، وبمبالغ 

مالية خيالية«.
»املستش�فيات  أن  وأض�اف، 
الخدم�ات  تق�دم  ال  الحكومي�ة 
املميزة، وبالت�ايل يضطر املواطن 
للج�وء اىل تل�ك العي�ادات، ويتم 
اس�تغالله بش�كل كب�ري، الن كل 
طبيب يفرض األجر الخاص به«.
ودع�ا ، نقابة األطب�اء يف اإلقليم 
األطب�اء  عم�ل  »مراقب�ة  إىل 
واملخت�ربات  والصيدلي�ات 
وتحديد  األهلي�ة  واملستش�فيات 

األجور«.

مع تحذيرات الموجة الرابعة.. 
الصحة تتحدث عن »الحظر«

كردستان تشكو استغالل 
»العيادات الخاصة«

كتلة كردية تنتقد »سلوك« وزير 
الخارجية االتحادي  

مزاد العملة »ثغرة« لهدر األموال وضياع ماليين الدوالرات
المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

رغم انخفاضه�ا الطفيف ليوم أو يومني، 
إال أنها تع�اود الصعود، فال زالت مبيعات 
البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة 
يف م�زاده لبي�ع ورشاء ال�دوالر مرتفع�ًة 
باألرق�ام واملقايي�س واملقارن�ات، حت�ى 
كادت أن تلم�س حاجز الربع مليار دوالر 
وهي أكثر من حاج�ة العراقيني , فأغلب 
تل�ك األموال تذهب اىل خ�ارج العراق عىل 
ش�كل حواالت وتغطية ألرص�دة الخارج 
, وهن�اك أكثر من ٢٠ ملي�ار دوالر خالل 

الع�ام الح�ايل ذهب�ت اىل خ�ارج الب�الد , 
وهي نوع م�ن التهريب املنظ�م للدوالر , 
فمؤرشات البيع تؤكد أن 9٠%من مبيعات 
العملة هي ألغراض االسترياد وفق قوائم 
م�زورة وبعلم إدارة البن�ك املركزي, وهذا 

يؤرش وجود فساد يف نافذة العملة .
وس�اهم رفع س�عر الدوالر أم�ام الدينار 
يف خف�ض العج�ز امل�ايل باملوازن�ة، لكنه 
فش�ل يف الحد من تهريب العملة الصعبة 
للخارج، رافقه فشل حكومي بالسيطرة 
عىل األس�واق ومنع رفع أس�عار الس�لع 

والبضائ�ع، فهناك عملي�ة تهريب للعملة 
وبصورة منظمة، م�ا يعكس ترصيحات 
عملي�ات  محاربته�ا  بش�أن  الحكوم�ة 

تهريب العملة الصعبة.
ويتحدث سياسيون وخرباء عن مكاسب 
جه�ات سياس�ية م�ن رفع س�عر رصف 
الدوالر مع خس�ارة العراق قرابة الس�تة 
مليارات دوالر أثناء تغيري س�عر الرصف، 
والتي ذهبت للجهات املس�تفيدة , وبقاء 
مبيعات البنك املركزي بهذا الشكل املرتفع 
سيفرغ احتياطي العراق من الدوالر وهو 

ما تري�ده جهات خارجي�ة لتمهيد إعالن 
إفالس البنك املركزي العراقي.

ودعت اللجن�ة املالية الربملانية الس�ابقة 
عىل لس�ان عدد من أعضائه�ا إىل »إعادة 
النظ�ر بموض�وع م�زاد العمل�ة«، وقال 
عض�و اللجنة أحمد الصفار إن »مس�ألة 
ناف�ذة العملة للبنك املركزي غري موجودة 
يف كل دول العالم باستثناء العراق, وهناك 
شكوى رسمية قدمت إىل القضاء العراقي 
إليقاف ه�در العملة الصعبة وتهريبها إىل 
الخ�ارج« عرب م�زاد العملة ال�ذي أصبح 

عائقا كبريا أمام تحرر االقتصاد العراقي 
ومجرد واجه�ة لتمويل عملي�ات تهريب 
العملة خصوص�ا يف العام الح�ايل بعد أن 
ارتفعت اإليرادات املالية من النفط الخام 
بش�كل كب�ري, وامل�زاد الحايل يق�وم ببيع 
أرق�ام كبرية م�ن ال�دوالرات يوميا تفوق 
حاج�ة االقتصاد العراق�ي وال يعود منها 
كبضائع إال بنس�ب ال تتجاوز ال٢٠أو 3٠ 
% يف أفض�ل األح�وال والباقي يذهب لدول 

الجوار...
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
أدلة دامغة، ب�ني يدي »املفوضي�ة« تثبت تزوير 
االنتخاب�ات الربملاني�ة األخ�رية بش�كل قاطع ال 
يقب�ل النق�اش والش�ك، قدمتها كتل سياس�ية 
تعرض�ت أصواته�ا للرسقة عىل إث�ر الخروقات 
العلني�ة التي رافق�ت االنتخابات والت�ي دبرتها 
وخطط�ت له�ا أط�راف م�ن الداخ�ل والخارج، 
حي�ث تض�اف تل�ك األدل�ة اىل التغيري ال�ذي طرأ 
عىل النتائج بس�بب الطعون املقدمة التي تشكل 

الربهان األكرب عىل تزوير االنتخابات.
وتأت�ي ه�ذه الفضائ�ح الت�ي تط�ال مفوضية 
»التزوي�ر« بالتزامن مع اس�تمرار االحتجاجات 
الش�عبية أمام بوابات املنطق�ة الخراء والتي 

تطال�ب بإع�ادة الع�د والف�رز الي�دوي لنتائ�ج 
»اإلط�ار  قدم�ه  ال�ذي  والطل�ب  االنتخاب�ات، 
الس�لطة  اىل  الش�يعية«  للق�وى  التنس�يقي 
القضائي�ة حول إلغاء نتائج االنتخابات بس�بب 

»لعبة التزوير«.
وتضع األدلة الجديدة، مفوضية االنتخابات أمام 
خيارين هما اإلق�رار بالتزوير وهذا يرتتب عليه 
محاس�بة قانوني�ة ش�ديدة ك�ون املفوضية قد 
فش�لت بإجراء انتخابات نزيه�ة، كما أن الخيار 
الثان�ي ه�و إعادة الع�د والفرز اليدوي وكش�ف 
النتائج الحقيقي�ة وهذا يرتتب عليه أيضا إحالة 

املفوضية اىل املحكمة. 
وأعربت أوس�اط سياس�ية عن اس�تغرابها من 

تشبث املفوضية بعدم إجراء العد والفرز اليدوي، 
وس�ط اتهام�ات بالخض�وع ألوام�ر وضغ�وط 
داخلي�ة وخارجية كانت لها اليد الطوىل يف تزوير 

االنتخابات وسلب إرادة العراقيني.
وأك�د رئيس تحالف الفتح هادي العامري، امس 
األحد، أن الطعن الذي قدمه التحالف اىل املحكمة 
االتحادي�ة ي�وم الخميس املايض في�ه من االدلة 

الكافية إللغاء نتائج االنتخابات.
ويف س�ياق متصل، أش�ار عضو املكتب السيايس 
لحركة عصائب أهل الحق حسني عي الشيحاني، 
أن إج�راء العد والفرز اليدوي الش�امل س�يكون 

صادما ومزلزال ألصحاب املقاعد بالعرشات...
تفاصيل اوسع صفحة 2

أدلة دامغة تسقط مفوضية االنتخابات في »دوامة« التناقضات 

المراقب العراقي/ بغداد...
لوح�ت كتلة صادق�ون النيابية، أمس 
االحد، بالتوج�ه للخارج يف حال أخفق 
القضاء بحل ازمة نتائج االنتخابات.  

وق�ال املتحدث باس�م الكتل�ة محمود 
الربيع�ي يف ترصي�ح صحف�ي تابعته 
»املراقب العراق�ي«، أن » هناك جهات 
دولية ومحلية تس�يطر عىل املفوضية 
بش�كل واضح »، الفت�اً اىل ان »غالبية 
الكت�ل ترف�ض قب�ول النتائ�ج الت�ي 

اعلنتها مفوضية االنتخابات ».
واضاف أن » تحالف الفتح قدم دعوى 
اىل املحكم�ة االتحادي�ة بإص�دار ام�ر 
والئي إليق�اف املصادقة ع�ىل النتائج 
»، مش�ريا اىل ان » هن�اك ادل�ة قاطعة 
ع�ىل وج�ود تزوي�ر وتالع�ب بنتائ�ج 

االنتخابات ».
وتاب�ع الربيع�ي أن »املمثل�ة االممي�ة 
بع�د  انصدم�ت  بالس�خارت  جين�ني 
ع�رض االدل�ة عليها بوج�ود عمليات 

تزوي�ر باالنتخاب�ات«، الفت�ا اىل ان » 
هناك س�عيا لحف�ظ الدول�ة العراقية 

والعملية السياسية ».
وأع�رب الربيع�ي » ع�ن تأس�فه م�ن 
تجاهل مفوضي�ة االنتخابات الطعون 
واالدلة التي قدمت لها بشأن التزوير«، 
موضح�ا ان » املفوضي�ة ل�م تتعام�ل 
بمهني�ة بالطع�ون والش�كاوى الت�ي 
قدمت اليها ووضعت نفس�ها بموضع 
الشبهة منذ اليوم االول لالنتخابات ».

واتهم الربيعي » مفوضية االنتخابات 
بإهم�ال الكث�ري م�ن الش�كاوى التي 
»هن�اك  أن  مبين�ا   ،« اليه�ا  قدم�ت 
مرشوعا خارجيا يريد ان ينش�ئ دولة 

فاشلة يف العراق ».
الق�وى  »ح�ق  أن  الربيع�ي  واعتق�د 
السياس�ية املعرتضة عىل النتائج يأتي 
عن طريق القضاء »، مرجحا » اللجوء 
اىل التح�رك الخارج�ي يف ح�ال ع�دم 

الحصول عىل الحق من القضاء ».

ح بالتوجه إلى الخارج لحل أزمة االنتخابات كتلة سياسية ُتلوِّ
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المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د تحالف الفت�ح، أمس االح�د، أن املفوضي�ة حتى اآلن ل�م ترد عىل 
االتهامات املوجهة اليها بتزوير االنتخابات، فيما لفت اىل رضورة إعادة 

العد والفرز اليدوي. 
وقال�ت عض�و التحال�ف مديحة املوس�وي يف ترصيح صحف�ي تابعته 
»املراقب العراقي« إن »الوقت االن هو لتصحيح مسار عملية االنتخابات 
ويجب ان نذهب اىل عملية عد وفرز يدوي شاملة ونحسم ملف النتائج 
بص�ورة نهائي�ة«. وأضافت أن »مفوضية االنتخاب�ات تماطل يف اجراء 
عملي�ة العد والف�رز اليدوي الش�امل كونه�ا تعلم ان جمي�ع األخطاء 
ص�درت من قبلها »، مش�رية اىل انه »من اولوياتنا حس�م ملف النتائج 
وكش�ف حقيقة املفوضية«. ولفتت اىل أن »هن�اك ادلة وبراهني دامغة 
تدي�ن املفوضية وعمله�ا ونحن نطالب بتوضيح م�ن املفوضية او الرد 

عىل االتهامات التي وجهت لها من الشعب واملرشحني«.

الفتح: المفوضية لم ترد
 على اتهامات التزوير

الحرس الثوري: األميركيون تلقوا 
عدة صفعات في الخليج الفارسي

في هذا العدد

مهرجان بغداد يعيد الحياة 
7لمسرح الرشيد زفيريف يطيح بديوكوفيتش خارج البطولة الختامية للتنس
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
أدل�ة دامغ�ة، ب�ن ي�دي »املفوضي�ة« تثب�ت تزوير 
االنتخاب�ات الربملانية األخرية بش�كل قاط�ع ال يقبل 
النق�اش والش�ك، قدمته�ا كت�ل سياس�ية تعرضت 
أصواته�ا للرسقة ع�ى إث�ر الخروقات العلني�ة التي 
رافقت االنتخابات والتي دبرتها وخططت لها أطراف 
م�ن الداخ�ل والخ�ارج، حيث تض�اف تل�ك األدلة اىل 
التغيري الذي طرأ عى النتائج بس�بب الطعون املقدمة 

التي تشكل الربهان األكرب عى تزوير االنتخابات.
وتأتي ه�ذه الفضائح التي تطال مفوضية »التزوير« 
بالتزام�ن مع اس�تمرار االحتجاجات الش�عبية أمام 

بواب�ات املنطقة الخرضاء والت�ي تطالب بإعادة العد 
والف�رز الي�دوي لنتائ�ج االنتخاب�ات، والطل�ب الذي 
قدمه »اإلطار التنسيقي للقوى الشيعية« اىل السلطة 
القضائية حول إلغاء نتائج االنتخابات بس�بب »لعبة 

التزوير«.
وتض�ع األدل�ة الجدي�دة، مفوضية االنتخاب�ات أمام 
خياري�ن هم�ا اإلق�رار بالتزوي�ر وهذا يرتت�ب عليه 
محاس�بة قانونية ش�ديدة كون املفوضية قد فشلت 
بإج�راء انتخاب�ات نزيهة، كما أن الخي�ار الثاني هو 
إعادة العد والفرز اليدوي وكش�ف النتائج الحقيقية 
وهذا يرتتب عليه أيضا إحالة املفوضية اىل املحكمة. 

م�ن  اس�تغرابها  ع�ن  سياس�ية  أوس�اط  وأعرب�ت 
تش�بث املفوضية بعدم إج�راء العد والف�رز اليدوي، 
وس�ط اتهام�ات بالخضوع ألوامر وضغ�وط داخلية 
وخارجي�ة كانت لها اليد الط�وىل يف تزوير االنتخابات 
وس�لب إرادة العراقين.وأك�د رئي�س تحال�ف الفتح 
ه�ادي العامري، ام�س األحد، أن الطع�ن الذي قدمه 
التحالف اىل املحكم�ة االتحادية يوم الخميس املايض 

فيه من االدلة الكافية إللغاء نتائج االنتخابات.
ويف س�ياق متص�ل، أش�ار عض�و املكت�ب الس�يايس 
لحركة عصائب أهل الحق حس�ن عيل الشيحاني، أن 
إج�راء العد والفرز اليدوي الش�امل س�يكون صادما 

ومزلزال ألصحاب املقاعد بالعرشات.وقال الشيحاني، 
إنه عى الرغم من محدودية العد والفرز اليدوي الذي 
ذهبت إليه املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات وهو 
كاش�ف دون أدنى ش�ك عن وج�ود تالع�ب يف نتائج 
االنتخاب�ات، مبين�ا أن رض�وخ املفوضي�ة للمطل�ب 
الوطني الع�ادل بإجراء العد والفرز اليدوي الش�امل 
ال ُيس�تبعد أن يقل�ب نتائ�ج بعض الجه�ات التي تم 
تفويزه�ا قرسا فتكون ع�دد مقاعدها آحادا بدال من 

العرشات.
وأعترب أن محدودية العد والفرز اليدوي كشفت دليل 
التالعب بنتائ�ج االنتخابات الترشيعي�ة التي أُجريت 

يف الع�ارش من ترشي�ن األول املايض.بدوره أكد عضو 
االطار التنسيقي للقوى الشيعية جاسم البخاتي، أن 
»قضية الطع�ون بنتائج االنتخاب�ات والتغريات التي 
طرأت عى املقاعد قد أرشت إرباكا واضحا يف العملية 
االنتخابي�ة برمته�ا وأثبت�ت وج�ود عملي�ات تزوير 

خطرية رافقت مجرياتها«.
وق�ال البخاتي، يف ترصيح ل� »املراق�ب العراقي« إنه 
»م�ن خالل تل�ك النتائج وع�ى ضوء األدل�ة الدامغة 
الت�ي قدمه�ا االطار التنس�يقي فأنه البد م�ن إجراء 
الع�د والف�رز الي�دوي الش�امل«، مش�ريا اىل »وجود 
مؤرشات جدي�دة قدمت عى طاول�ة املفوضية تثبت 

عملي�ة تزوير تتعل�ق بالبصم�ة اإللكرتونية الخاصة 
بجه�از االقرتاع ونس�بة املش�اركة الت�ي بالغت فيها 
املفوضية، خصوصا أن هناك تناقضا بن قلة اإلقبال 
وارتفاع أصوات املرش�حن ال تتناسب مع هذه القلة 

يف محطات انتخابية كثرية«.
وأض�اف، أن »املفوضية وبعد عجزها التام عن إيجاد 
مخرج يخلصها من املحاس�بة فأنها تحاول أن تلملم 
املوضوع ع�رب إيجاد صيغ ُمرضية للكتل السياس�ية 

التي ُسقت أصواتها«.
وأك�د، أن »اإلط�ار التنس�يقي متمس�ك وينظ�ر اىل 

القضاء إلنصاف جماهريه«.

املراقب العراقي/ بغداد...
رجحت عض�و ائتالف دولة القانون عالية نصيف، 
ام�س االح�د، ع�دم حص�ول أي تغي�ري يف العملية 
السياس�ية خ�الل املرحل�ة املقبلة، مش�رية اىل أن 
املس�تقلن الفائزي�ن بدأوا يبحثون ع�ن املناصب.
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف  نصي�ف،  وقال�ت 
العراق�ي« إن »االزمة االنتخابية الحالية س�تنتهي 

تغريدة

عضو تحالف الفتح فالح الخزعلي

 س���يبقى العراق رهينة الشركات 
الفاس���دة والهيأة الفاسدة لبعض 
ل���م تطبق  السياس���ية ما  القوى 
االتفاقية )النفط مقابل اإلعمار( 
���َم اهلل وج���ه م���ن عطله���ا  وَصخَّ

للنهوض
بملفات الطرق والجسور والمصانع 
والمعامل والسكن والبنى التحتية 
والكهرباء  والصح���ة  والم���دراس 

والموانئ و و و،
العراق يحتاج قائد رجل دولة.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت هي�أة االن�واء الجوية، 
ام�س األحد، عن حالة الطقس 
يف البالد األس�بوع الحايل، فيما 
توقعت تس�اقط أمطار رعدية 
م�ع انخف����اض يف درج�ات 

الحرارة.
وقال�ت الهي�أة، يف بي�ان تلقت 
نس�خة  العراق�ي«  »املراق�ب 
من�ه إن »طقس الي�وم االثنن 
س�يكون غائم�اً ممط�راً م�ع 
حدوث عواصف رعدية أحياناً، 
يتحس�ن تدريجياً بع�د الظهر 
يف املنطقة الوس�طى، ودرجات 
الح�رارة س�تنخفض قليالً عن 
اليوم الس�ابق، أم�ا الطقس يف 
املنطق�ة الش�مالية فس�يكون 
زخ�ات  تس�اقط  م�ع  غائم�اً 
مطر يف االقسام الرشقية منها 
تكون رعدي�ة أحياناً، ودرجات 
الح�رارة تنخف�ض قلي�اًل عن 
اليوم الس�ابق ، فيما س�يكون 
الطق�س يف املنطق�ة الجنوبية 
تس�اقط  م�ع  جزئي�اً  غائم�اً 
زخات مطر خفيفة يف األقسام 
الرشقية منها يتحسن تدريجياً 
الحرارة  الظهر، ودرج�ات  بعد 

مقاربة لليوم السابق«.
وأضافت أن »طقس البالد ليوم 
غ�د الثالث�اء س�يكون صح�واً 

م�ع بعض الغي�وم، وال تغري يف 
درج�ات الح�رارة للمنطقت�ن 
الوس�طى والش�مالية ، فيم�ا 
س�تنخفض قلي�اًل ع�ن الي�وم 
الس�ابق يف املنطق�ة الجنوبية 

من البالد«.
وأش�ارت إىل أن »ي�وم األربعاء 
سيكون الطقس صحواً يتحول 
تدريجي�اً بعد الظهر اىل غائم يف 
املنطقتن الوسطى والجنوبية، 
بينما س�يكون طقس املنطقة 
الش�مالية غائماً جزئياً يتحول 
تدريجياً اىل غائ�م، أما درجات 
مقارب�ة  فس�تكون  الح�رارة 
املنطقت�ن  يف  الس�ابق  للي�وم 
والتغري  والش�مالية،  الوسطى 

فيها يف املنطقة الجنوبية«.
ي�وم  »طق�س  أن  اىل  ولفت�ت 
الخميس املقبل سيكون غائماً 
م�ع فرص�ة لتس�اقط زخ�ات 
رعدي�ة  تك�ون  مس�اًء  مط�ر 
أحيان�اً يف املنطق�ة الوس�طى 
طق�س  س�يك���ون  ،بينم�ا 
املنطقتن الشمالية والجنوبية 
غائم�اً ، أم�ا درج�ات الحرارة 
فس�تك����ون مقارب�ة لليوم 
الس�ابق يف املنطقتن الوسطى 
والش�مالية، وس�رتتفع قلي�اًل 
عن الي�وم الس�ابق يف املنطقة 

الجنوبية«.

األنواء الجوية تصدر تقريرا عن 
طقس األيام األربعة المقبلة 

املراقب العراقي/ بغداد...
أكدت عضو برملان إقليم كردستان شادي نوزاد، امس 
األح�د، أن الس�كوت عى الجرائم الرتكي�ة التي ترتكب 

يف مناط�ق وق�رى اإلقليم ومنها اس�تخدام األس�لحة 
الكيمياوية أمر معيب جدا.

»املراق�ب  تابعت����ه  ترصي���ح  يف  ن�وزاد،  وقال�ت 

ق�رى  قص�ف  ع�ى  »الس�كوت  إن  الع������راق�ي« 
وباألس�لحة  الرتك�ي  الجان�ب  قب�ل  م�ن  كردس�تان 
بالنس�بة  ومخج�ل  معي�ب  أم�ر  الكيم������يائي�ة 

لحكومت�ي بغداد وأربيل، ويجب الوقوف عنده من قبل 
الربمل�ان املقبل«.وأوضحت أن »ما تق�وم به تركيا هو 

جريمة دولية ينبغي أن تحاسب عليها«.

عضو في برلمان اإلقليم: السكوت على الجرائم التركية »أمر َمعيب«

الكتل »المستقلة« تبدأ رحلة البحث عن المناصب !

التعليم تسمح لمواليد »1995« بالتقديم على القبول المركزي

املراقب العراقي/ بغداد...
رجحت عض�و ائتالف دولة القانون عالية نصيف، 
ام�س االح�د، ع�دم حص�ول أي تغي�ري يف العملية 
السياس�ية خ�الل املرحل�ة املقبلة، مش�رية اىل أن 
املس�تقلن الفائزي�ن بدأوا يبحثون ع�ن املناصب.
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف  نصي�ف،  وقال�ت 
العراق�ي« إن »االزمة االنتخابية الحالية س�تنتهي 

اىل إيجاد تسوية شاملة وستنتج حكومة توافقية 
يشارك بها الجميع«، مبينة ان »االنتخابات املبكرة 
انتفت لكون العملية السياس�ية لم ولن تتغري كما 

اُريد لها«.
وأضاف�ت ان »غي�اب الثقة بن القوى السياس�ية 
هو الحل الذي سيفيض اىل تكوين حكومة توافقية 
وس�وف نرى معارضة برملانية  بس�يطة ال تقوى 

عى مجاراة الكبار خاصة أن املرش�حن الفائزين 
من املس�تقلن ب�دأوا فعليا التح�رك للحصول عى 
وزارات«. ع�ى  للحص�ول  ويطمح�ون  مناص�ب 

واس�تبعدت نصي�ف ان »يك�ون توج�ه املحكم�ة 
االتحادي�ة اىل الغ�اء االنتخابات، اال انن�ا نأمل بان 
ت�ويص بإعادة العد والفرز اليدوي كونه س�يحقق 

العدالة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
أم�س األحد، عن ش�مول الطلبة من مواليد 

1995 بالتقديم اىل القبول املركزي.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب 
العراقي« نسخة منه، إنه »استجابة ودعما 
للمتفوق�ن من أصح�اب املع�دالت العالية 
من مخرج�ات الدراس�ة اإلعدادية وحرصا 
عى ع�دم اقتصار املعالجات ع�ى الحاالت 
االس�تثنائية، ق�ررت وزارة التعلي�م الع�ايل 
والبح�ث العلمي ش�مول الطلبة من مواليد 
1995 من أصحاب املع�دل الذي ال يقل عن 

)90( بالتقديم اىل القبول املركزي«.
واضاف�ت انها »وجه�ت بتمكن هذه الفئة 
م�ن التناف�س م�ع أقرانه�م والتقدي�م اىل 
الدراسة الصباحية يف الجامعات الحكومية 
وف�ق رغبة الطال�ب ومعدله املس�ؤول عن 

ترتيب الخيارات«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد رئي�س مجموع�ة النب��أ ه����اش�م الكندي، 
أم�س االح�د، ان امري�كا ل�م تح�رتم الحك��وم�ة 

العراقية.
وق�ال الكندي، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »امريكا ل�م تحرتم الحكوم�ة العراقية وال بقية 

الحكومات«.
وأضاف، أن »املقاومة ترتق�ب انتهاء املهلة املحددة 
النس�حابها »، مش�ريا اىل انه�ا » تج�ري تح�ركات 

مريبة يف اآلونة األخرية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وزارة العم�ل، أم�س االحد، إطالق اس�تمارة 
البيان السنوي ملستفيدي شبكة الحماية االجتماعية.
وقال�ت ال�وزارة، يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة منه إنه »عى مستفيدي الحماية االجتماعية 
يف بغداد واملحافظات ملء اس�تمارة البيان الس�نوي 
املنش�ورة ع�ى املوق�ع االلكرتون�ي ل�وزارة العم�ل 
والش�ؤون االجتماعية وتس�ليمها اىل اللجنة الفرعية 
ضم�ن الرقعة الجغرافية لس�كن املس�تفيد مع جلب 

املستمسكات الثبوتية كافة«.
وأضاف البيان، أن »ذلك يكون خالل فرتة زمنية تمتد 

ملدة سنة واحدة من تأريخ إطالق االستمارة«.

الكندي: المقاومة تترقب انتهاء 
المهلة المحددة لالنسحاب األميركي

العمل تطلق استمارة البيان السنوي 
لمستفيدي الحماية االجتماعية

خيوط جريمة التزوير »تنكشف« 
أدلة جديدة »ُتخرس« المفوضية ووساطات لـ »ستر« الفضيحة

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف الحشد الش�عبي، أمس االحد، عن نجاحه يف إنهاء 
ق�درة “داعش” االجرامي عى صناعة مادة ال� »يس فور« 
ش�ديدة االنفجار يف محافظ�ة دياىل.وقال الناطق باس�م 
محور دياىل صادق الحس�يني، يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »العمليات النوعية للحش�د الش�عبي والتي 
ش�ملت 11 قاطع�ا يف دياىل خالل االش�هر االخرية حققت 
نتائ�ج مهمة لعل ابرزها انهاء ملف قدرة داعش االرهابي 
ع�ى صناعة ال�ي فور وه�ي من اكث�ر امل�واد املتفجرة 
خطورة وتش�كل املادة االهم يف صناعة العبوات واالحزمة 

الناسفة«.واضاف الحس�يني، أن »داعش االرهابي اعتمد 
خلط�ة يف صناع�ة ال�ي ف�ور من خ�الل تحوي�ل بعض 
مضافاته اىل اشبه باملعامل لصناعة هذه املادة التي تشكل 
العامود الفقري لعبواته الناسفة«.وأوضح، أن »الوصول 
اىل مناط�ق نائية وضبط مضافات�ه وتدمري ما تضمه من 
م�واد اولية تس�تخدم يف صناع�ة الي فور كان�ت بداية 
نهاي�ة قدرة التنظيم يف صناعتها«، مبينا أن »قدرة داعش 
يف صناعة الي فور ضمن مح�اور دياىل انتهت وهذا يعد 
انجازا مهما للحش�د وفرقه الهندسية التي قدمت دماًء يف 

اطار تفكيك العبوات الناسفة«.

الحشد الشعيب: أنهينا قدرة داعش 
عىل صناعة الـ »سي فور« يف دياىل

 عمليات بغداد تقبض عىل 
إرهايب بكمين ُمحكم

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت قيادة عمليات بغ�داد، امس االحد، القبض 
ع�ى إرهابي بكم�ن محكم وعدد م�ن املتهمن يف 
قضاي�ا مختلفة.وقال بيان لخلي�ة اإلعالم األمني 
تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه »تمكنت قوة 
من لواء املش�اة )44( من إلقاء القبض عى متهم 
وفق املادة )1/4( إرهاب بعد كمن نصب له شماَل 
رشَق بغ�داد. فيما تمكنت ق�وة من اللواء ذاته من 
الق�اء القب�ض عى مته�م برسقة مح�ل للهواتف 
بع�د مطاردت�ه،  األعظمي�ة  النقال�ة يف منطق�ة 

وتعميم أوصافه عى الس�يطرات، تم القبض عليه 
وبحوزته جهاز )البت�وب(، وأجهزة هواتف نقالة 
مرسوقة«.وأضاف ان »قوة من لواء املش�اة )42( 
يف الفرق�ة ذاتها وبناًء عى معلومات اس�تخبارية 
دقيقة، ألقت القب�ض عى متهم برتويج املخدرات 
يس�تقل دراجة )تك ت�ك(، وضب�ط بحوزته كيس 
يحتوي عى مادة الكريس�تال املخدرة، مع أجهزة 
تعاطي املخ�درات، يف جانب الرصاف�ة، فضالً عن 
إلقاء القبض ع�ى )15( متهماً وفق مواد قانونية 

مختلفة.
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 اس�تقرت أس�عار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس 
االحد، يف البورصة الرئيس�ية بالعاصم�ة بغداد، فيما انخفضت يف اقليم 
كردستان.وقال مصدر، إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، 

سجلت 147900 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
وهي نفس االسعار التي سجلت السبت.

وأشار اىٕل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ س�عر البيع 148500 دينارا عراقيا لكل 100 
دوالر امريك�ي، بينما بلغت أس�عار ال�رشاء 147500 دينار عراقي لكل 

100 دوالر امريكي.
أم�ا يف اربي�ل عاصم�ة اقلي�م كردس�تان، فقد ش�هدت اس�عار الدوالر 
انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 148075 دينارا لكل 100 دوالر امريكي، 

وبلغ سعر الرشاء 148000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

استقرار أسعار صرف الدوالر في بغداد 
وانخفاضها في إقليم كردستان

اك�دت مديري�ة زراع�ة كربالء،ام�س األح�د، ان مس�احة االرايض 
الزراعي�ة التي تم تجريفه�ا بلغت ثالثة آالف دون�م اغلبها مناطق 
قريب�ة من مرك�ز املدينة.وق�ال مدي�ر املديري�ة رزاق الطائي ، إن 
“عملية تجريف البس�اتني بدأت منذ الحكم الدكتاتوري الصدامي، 
وازدادت بع�د ع�ام 2003، حتى وصلت يف الف�رة الحالية اىل ثالثة 
آالف دون�م جرفت بالكام�ل واغلب تلك البس�اتني قريبة من مركز 
املدينة”.واض�اف الطائ�ي ان “اس�باب عملية التجري�ف تكمن يف 
الضع�ف االمني اذيل رافق س�قوط النظ�ام، والهج�رة الكبرية من 
املحافظ�ات اىل كرب�الء، باإلضاف�ة اىل ع�دم توزيع قط�ع االرايض 
السكنية للمواطنني، وبعض السياسات التي جعلت عملية التفتيت 
سهلة”.واش�ار اىل ان “مديري�ة الزراع�ة تراق�ب وترص�د ح�االت 

التجريف وتحريك الدعاوى القضائية ضمن املحاكم املختصة”.

زراعة كربالء: مساحة البساتين التي 
االقت�صاديتم تجريفها ثالثة آالف دونم

 وهن�اك أكثر م�ن 20 ملي�ار دوالر 
خالل العام الح�ايل ذهبت اىل خارج 
الب�الد , وه�ي ن�وع م�ن التهري�ب 
املنظ�م لل�دوالر , فم�ؤرشات البيع 
تؤك�د أن 90%م�ن مبيع�ات العملة 
هي ألغراض االس�ترياد وفق قوائم 
مزورة وبعل�م إدارة البنك املركزي, 
وه�ذا ي�ؤرش وجود فس�اد يف نافذة 

العملة .
وس�اهم رف�ع س�عر ال�دوالر أمام 
امل�ايل  العج�ز  خف�ض  يف  الدين�ار 
باملوازن�ة، لكن�ه فش�ل يف الحد من 
تهري�ب العمل�ة الصعب�ة للخارج، 
رافق�ه فش�ل حكومي بالس�يطرة 
ع�ى األس�واق ومن�ع رفع أس�عار 

الس�لع والبضائ�ع، فهن�اك عملية 
تهريب للعملة وبصورة منظمة، ما 
يعكس ترصيحات الحكومة بش�أن 
محاربته�ا عمليات تهري�ب العملة 

الصعبة.
ويتح�دث سياس�يون وخ�راء عن 
مكاسب جهات سياس�ية من رفع 
س�عر رصف ال�دوالر م�ع خس�ارة 
العراق قرابة الس�تة مليارات دوالر 
أثن�اء تغيري س�عر ال�رصف، والتي 
ذهب�ت للجهات املس�تفيدة , وبقاء 
مبيعات البنك املركزي بهذا الش�كل 
املرتفع س�يفرغ احتياط�ي العراق 
م�ن ال�دوالر وهو ما تري�ده جهات 
خارجية لتمهيد إعالن إفالس البنك 

املركزي العراقي.
الرملاني�ة  املالي�ة  اللجن�ة  ودع�ت 
م�ن  ع�دد  لس�ان  ع�ى  الس�ابقة 

أعضائها إىل »إعادة النظر بموضوع 
م�زاد العملة«، وقال عض�و اللجنة 
أحم�د الصف�ار إن »مس�ألة نافذة 

العملة للبن�ك املركزي غري موجودة 
يف كل دول العالم باس�تثناء العراق, 
وهن�اك ش�كوى رس�مية قدمت إىل 

القضاء العراقي إليقاف هدر العملة 
الصعب�ة وتهريبها إىل الخارج« عر 
م�زاد العمل�ة ال�ذي أصب�ح عائقا 

كبريا أمام تح�رر االقتصاد العراقي 
ومج�رد واجه�ة لتموي�ل عملي�ات 
تهري�ب العمل�ة خصوص�ا يف العام 
الح�ايل بع�د أن ارتفع�ت اإلي�رادات 
املالي�ة م�ن النف�ط الخ�ام بش�كل 
كبري, واملزاد الحايل يقوم ببيع أرقام 
كب�رية من ال�دوالرات يومي�ا تفوق 
حاج�ة االقتص�اد العراقي وال يعود 
منها كبضائع إال بنس�ب ال تتجاوز 
األح�وال  أفض�ل  يف   %  30 ال20أو 

والباقي يذهب لدول الجوار.
وح�ول ه�ذا املوضوع ي�رى الخبري 
الرحم�ن  عب�د  د.  االقتص�ادي 
املش�هداني يف اتصال م�ع )املراقب 
العراقي(: أن »هناك عمليات غسيل 
لألموال من خالل مزاد العملة، وهذا 
يركز ع�ى الفروق�ات الكب�رية ما 
بني مبال�غ التحوي�الت والداخل اىل 
البالد من املس�تورد , فقد تم تأشري 
وج�ود فروقات كبرية خ�الل العام 
املايض من خ�الل مبالغ التحويالت 
ال�ذي تجاوزت ال��50 مليار دوالر , 
بينما الذي تم اس�ترياده من بضائع 
مم�ا   , ملي�اراً  ال��20  يتج�اوز  ال 
يؤرش وجود فروق�ات كبرية ذهبت 
بفوات�ري م�زورة دون  الخ�ارج  اىل 
معرفة مصريها وهي عملية غسيل 

لألموال وتهريب للعملة«.
البن�ك  ق�رارات  »بع�د  أن�ه  وب�ني: 
املركزي التي طبقت ما بعد ترشين 
األول م�ن العام الح�ايل، أكدت عى 
محاسبة البنوك التي حولت األموال 
تق�دم حس�ابات عملي�ات  ل�م  إذا 
محاس�بتهم  لغ�رض  التحوي�ل 
رضيبيا، لكن لم يطبق عى الجميع 
وخاصة املتنفذي�ن , بل طبق فقط 
عى صغار املستوردين , وهذا يؤرش 
وجود عمليات غس�يل وتهريب تتم 

بعلم املركزي العراقي«.
م�ن جهت�ه أك�د املختص بالش�أن 
االقتصادي جاسم العكييل يف اتصال 
مع )املراقب العراقي(: أنه ال يخفى 
ع�ى أح�د أن م�زاد العمل�ة أصبح 
عائق�ا كب�ريا أمام تح�رر االقتصاد 
العراق�ي, ومج�رد واجه�ة لتمويل 
عملي�ات تهري�ب العمل�ة, بع�د أن 
تراجعت اإليرادات من النفط الخام 
بش�كل كب�ري, وامل�زاد يق�وم ببيع 
أرق�ام كبرية م�ن ال�دوالرات يوميا 
تف�وق حاج�ة االقتص�اد العراق�ي 
وال يع�ود منها كبضائع إال بنس�ب 
ال تتج�اوز ال20 أو 30 باملئ�ة وهذا 
يؤك�د حجم الهدر امل�ايل الذي يكون 
عى شكل غسيل األموال وتهريبها.

رغ����م انخفاضها الطفيف ليوم أو يومين، إال أنها تعاود 
الصعود، فال زالت مبيعات البن����ك المركزي العراقي من 
العملة الصعب����ة في مزاده لبيع وش����راء الدوالر مرتفعًة 
باألرقام والمقايي����س والمقارنات، حتى كادت أن تلمس 
حاجز الربع ملي����ار دوالر وهي أكثر من حاجة العراقيين 
, فأغلب تلك األموال تذهب الى خارج العراق على ش����كل 

حواالت وتغطية ألرصدة الخارج .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

توق�ع صندوق النقد الدويل، ان العراق س�يحقق اع�ى نمو اقتصادي 
ب�ني دول الخلي�ج  خ�الل الع�ام 2021. وقال الصن�دوق يف جدول له 
ان�ه م�ن »املتوقع ان يحقق الع�راق نموا اقتصاديا لع�ام 2021 اعى 
م�ن باقي دول الخلي�ج الغنية بالنف�ط وبواق�ع 3.6%«.واضافت ان 

»النم�و االقتصادي لدول الخلي�ج  والدول املجاورة للعراق سيش�هد 
تفاوت�ا«، مبينا أنه من »املتوقع ان تش�هد الس�عودية نموا اقتصاديا 
يبلغ 2.8%، وتش�هد عم�ان نموا اقتصاديا يبلغ 2.5%، وتش�هد قطر 
نموا اقتصاديا يبلغ 1.9%، وتشهد الكويت نموا اقتصاديا يبلغ %0.9، 

وتش�هد اإلمارات نموا اقتصاديا يبلغ 2.2%«.واضافت انه من املتوقع 
ان »تشهد األردن نموا اقتصاديا يبلغ 2% وتشهد ايران نموا اقتصاديا 
يبلغ 2.5%، كما تش�هد تركيا نموا اقتصاديا يبلغ 9%، مش�رية اىل ان 
اليمن سيشهد تراجعا يف نموه االقتصادي لعام 2021 وبواقع 2-%«.

واش�ار اىل ان »مرص ستش�هد نموا اقتصاديا لعام 2021 يبلغ %3.3، 
وتش�هد دول املغ�رب العرب�ي ارتفاعا يف النمو االقتص�ادي حيث من 
املتوقع ان تش�هد تونس نموا اقتصاديا يبلغ 3% وتشهد الجزائر نموا 

اقتصاديا يبلغ 3.4% وتشهد املغرب نموا اقتصاديا يبلغ %5.7«.

النقد الدولي: العراق سيحقق نموًا اقتصاديًا هو األعلى بين دول الخليج 

»النفط سينضب«.. الزراعة تطالب بسياديتها ودعمها باألموال
 طالب�ت وزارة الزراع�ة ام�س االحد، بأن 
تكون »وزارة سيادية مدعومة باالموال«، 
مبينة أن رفع الدعم عن الفالح أثر س�لباً 

عى السلة الغذائية للمواطن.
وقال املتحدث باسم الوزارة حميد النايف ، 
إن »سياسة الدولة ضمن الورقة البيضاء 
ه�و االتجاه نحو اقتصاد الس�وق«، مبيناً 
أن »املواط�ن العراق�ي م�ا زال يعتق�د أن 
الدولة راعي�ة لكل يشء ويرمي الثقل عى 

الدولة يف تمشية اموره«.
وأض�اف النايف »يج�ب أن تك�ون وزارة 
الزراعة وزارة سيادية تدعم باألموال لكي 
تغطي نفقات الفالحني وكل املس�تثمرين 
حتى تستطيع النهوض بالقطاع الزراعي 

الذي يعتر السلة الغذائية للمواطن«.
وأش�ار إىل أن »الدول�ة رفع�ت كل الدع�م 
عن الفالحني واملزارعني س�واء بما يتعلق 

بالسماد او املبيدات وعن كل يش بالقطاع 
الزراع�ي«، الفت�اً إىل أن »م�ا تم تس�ليمه 
للفالح�ني م�ن الس�ماد وبدع�م 35% هو 

املتبقي من العام املايض«.
وأكد الناي�ف أن »كل الدول العالم تتباهى 
بإنتاجه�ا الزراعي ولي�س النفطي، حيث 
ان النفط ينضب ولكن الزراعة ال تنضب«.
يذك�ر ان العراق يس�تورد الكثري من املواد 
الخ�ر والفواكه م�ن دول الجوار نتيجة 
عزوف الفالحني ع�ن الزراعة وقلة الدعم 

املقدم للفالحني .
وضم�ت الحكوم�ات العراقي�ة املتتالي�ة 
منذ 2003 ، س������ت وزارات س�يادية 
مدعوم�ة بالج���زء األضخ�م من اموال 
املوازنات العامة للدول�ة، وهي الخارجية 
والنف�ط  والدف�اع  واملالي�ة  والداخلي�ة 

والكهرباء.

إيران تصدر بضائع بقيمة 28.3 
مليار دوالر لدول الجوار

أعل�ن متحدث مصلح�ة الجمارك االيرانية تس�جيل الحجم 
التج�اري مع دول الجوار 61.464 مليون طن بقيمة 28.3 
ملي�ار دوالر يف الش�هور الس�بعة االوىل م�ن الس�نة املالية 
الحالية فرة 21 مارس/آذار حتى 20 اكتوبر/ترشين االول 

2021 بنمو سعري 62 باملئة وكّمي 52 باملئة.
وب�نّي املتح�دث ” روح الل�ه لطيف�ي”يف بي�ان الس�بت، أن 
تج�ارة ايران م�ع 15 بل�دا مج�اورا بلغت واق�ع 28.319 
ملي�ار دوالر من اجمايل الحجم التج�اري – مع دول العالم 

–  98,687,581 طنا بقيمة 54.812 مليار دوالر.
وأوم�أ أن الص�ادرات اىل دول الج�وار بلغ�ت 47,885,306 
أطنان بقيمة 14,782,736 دوالر يف الش�هور السبعة االوىل 
من الس�نة املالية الجارية بنمو كمي 64 باملئة و سعري55 

باملئة.
وب�نّي أن العراق تص�در الرتيب باس�ترياد اكثر من 19.74 
ملي�ون طن بقيم�ة تج�اوزت 5.482 ملي�ارات دوالر تلته 
تركي�ا ب� 10.955 مالي�ني طن بقيم�ة 3.397 مليار دوالر 

واالمارات 6.61 ماليني طن ب� 2.589 مليار دوالر.

سومو بالمرتبة الثالثة كأكبر 
مصدر للنفط إلى الصين

أظه�رت ادارة الجمارك الصينية، امس االحد، 
ان الع�راق جاء باملرتب�ة الثالثة كأكر مصدر 
نف�ط إىل الصني خالل ش�هر ترشي�ن االول/ 
يف  االدارة  2021.وقال�ت  امل�ايض  نوفم�ر 
احصائي�ة لها ، ان »إجمايل واردات الصني من 
النف�ط الخام انخفض لش�هر ترشين االول/ 
نوفم�ر إىل أدن�ى مس�توى يف ثالث س�نوات، 
وسط سقف واسع تفرضه بكني عى واردات 

املصايف املستقلة«.
واضافت ان »العراق ج�اء ثالثا كأكر مصدر 
للنف�ط للص�ني خالل الش�هر امل�ايض بواقع 
4.609 ماليني طن مري من النفط الخام بما 
يع�ادل 32.723 مليون برميل ويعادل 1.090 
ال�ف برميل يومي�ا منخفضا بنس�بة 1% عن 
ش�هر عن ش�هر ترشي�ن االول/ نوفمر من 

العام املايض«.
واشارت الجمارك الصينية، اىل أن »السعودية 
حافظ�ت، ع�ى تصنيفه�ا كأكر م�ورد خام 
للصني للش�هر الحادي عرش عى التوايل حيث 
وصل�ت ه�ذه الص�ادرات إىل 7.1 مليون طن 
م�ري، بم�ا يع�ادل 50.41 ملي�ون برميل أو 
1.67 ملي�ون برميل يف الي�وم مرتفعة %19.5 
عن ش�هر ترشي�ن األول/ نوفمر م�ن العام 

املايض«.
ولفتت اىل ان »روس�يا ج�اءت ثانيا بصادرات 
بلغت 6.643 مليون طن، او ما يعادل 47.165 
ملي�ون برمي�ل أو 1.56 ملي�ون برميل يوميا 

مرتفعة بنسبة 1.3% عن العام املايض«.

التجارة تبرم عقدا مع شركة لتوريد 
سيارات MG الصينية

 أعلنت وزارة التجارة امس األحد توقيع الرشكة العامة 
لتجارة الس�يارات واملكائن  عقدا م�ع رشكة االقتصاد 
العربي لتوريد س�يارات MG صينية املنشأ ذات االمتياز 

الريطاني.
ويش�مل العقد س�يارات MG صال�ون ) M65( والدفع 
 )T60 ( وبيك اب )ZS ( وثنائية الدفع )RX8( الرباع�ي
، وع�رض نموذج لس�يارة ) MG( رباعية الدفع موديل 
2021 والت�ي تحمل اح�دث املواصفات الفني�ه الداخلة 

ضمن رشوط املتانه واالمان ملستخدميها.
أعل�ن ذلك مدير عام الرشكة هاش�م محمد حاتم خالل 
اس�تقباله  وف�داً من رشك�ة االقتصاد العربي برئاس�ة 
املدير التنفيذي للرشكة فواز الهندي واملدير املايل واملدير 
االداري  ممث�ل رشك�ة االقتص�اد العرب�ي ل�دى رشكة 

السيارات، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.
ونقل البيان عن املس�ؤول الحكومي قوله، إن هذا العقد 
ج�اء بناًء عى االقتناع باملواصف�ات الفنية العالية لهذا 

النوع من الس�يارات وملختلف موديالتها والتي تتطابق 
م�ع االج�واء العراقية الح�ارة واملربة كم�ا تتالءم مع 

الوقود العراقي.
ونوه اىل استعداد رشكته  لتسويق هذه السيارات لدوائر 
الدول�ة واملواطن�ني م�ن خ�الل  مراجعة مق�ر الرشكة 

الواقع يف الوزيرية . 

الكروي: حراك إلحياء أقدم مصافي 
العراق في ديالى

كش�ف عضو مجل�س النواب املنحل م�ر الكروي، 
الس�بت، عن ح�راك ه�و االول من نوع�ه بعد 2003 
ألحي�اء اق�دم مص�ايف العراق.وق�ال الك�روي ،ان” 
مصف�ى الون�د يف اق�ى رشق دي�اىل يعد م�ن اقدم 
مص�ايف الع�راق وبني قب�ل اكثر م�ن 80 عاما وكان 

يزود مناطق واس�عة ومنها املحافظ�ات باملنتوجات 
النفطية قبل توقفها ونقل اغلب اجزائه قبل 4 عقود 

اىل محافظات اخرى”.
واض�اف انه” بدأ حراك هو االول من نوعه بعد 2003 
م�ن اجل اع�ادة احياء مصف�ى الوند بالتنس�يق مع 
وزارة النف�ط خاصة أن�ه موقع املصف�ى يضم ابارا 
نفطي�ة منتجة ق�ادرة عى توفري الكمي�ات املطلوبة 
لتكري�ر النفط وانت�اج منتوجات تس�د حاجة دياىل 
واملحافظ�ات املج�اورة وتمنع حص�ول اي ازمات يف 
مل�ف الوقود”.واش�ار اىل ان” اع�ادة احي�اء مصفى 
الوند س�يخلق فرص عم�ل ويعيد تنش�يط االوضاع 
االقتصادي�ة يف مناط�ق تعان�ي من مع�دالت بطالة 
عالية جدا”.ويعد مصفى الوند من اهم واقدم مصايف 
العراق أنىشء قبل اكثر من 80 سنة وكان يزود اغلب 
املحافظ�ات باملنتوج�ات النفطي�ة وخاص�ة النفط 

االبيض”.

مصدر يكشف سببين وراء تراجع
 أسعار الدوالر في العراق

 ع�زا مص�در حكومي، امس األحد، انخفاض أس�عار الدوالر يف األس�واق املحلية إىل 
استمرار مبيعات البنك املركزي وقلة السفر يف هذا املوسم من العام.

وقال املصدر ، إن »انخفاض أس�عار الدوالر يف البورصة واالس�واق املحلية يعود اىل 
قلة الطلب عليه مقارنة بما هو معروض يف أسواق البورصة«، مبينا أن » املتعاملني 
يف ال�دوالر يحاولون بني الحني واالخر رفع وخفض االس�عار ألغراض الربح اال انها 
تبقى محدودة«.واضاف املصدر الذي فضل عدم الكش�ف عن اس�مه ان » استمرار 
البن�ك ببيع الدوالر النقدي يف املزاد الذي يجريه يوميا س�اهم يف زيادة عرض الدوالر 
يف االس�واق املحلي�ة، فضال عن تزوي�د التجار بم�ا يحتاجونه من ال�دوالر لتغطية 

استرياداتهم من العملة الصعبة بأسعار اقل من السوق«.
واش�ار املص�در اىل ان »قلة الس�فر خ�الل هذه االيام من الس�نة ه�و عامل اخر يف 
انخفاض اسعار الدوالر«، مستدركا يف الوقت نفسه ان »االوضاع االمنية والشائعات 

لها تأثري كبري عى اسعار الدوالر«.
يذك�ر ان اس�عار الدوالر انخفضت بش�كل تدريجي باألس�واق العراقية لتصل هذه 

االسعار يف البورصة الرئيسية اىل 147900 دينار لكل 100 دوالر.

25 مليار دوالر ُتهدر على الحواالت المالية

مزاد العملة.. واجهة لعمليات التهريب والقضاء يعجز عن تحجيمه
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الرياض ُتهَزُم عسكرًيا ومعنوًيا

المراقب العراقي/ متابعة
منذ ح�وايل بضع�ة أش�هر، انس�حبت الواليات 
املتحدة علًنا من أفغانس�تان، معرتفة بهزيمتها 
يف هذا البلد الفقري، مما تس�بب يف صدمة كبرية 
وحدوث ارتباك ب�ن حلفائها يف منطقة الخليج 
الف�اريس؛ ألنه�م ش�عروا أن الوالي�ات املتح�دة 
س�ترتاجع اآلن من منطقة غرب آسيا إىل الرشق 
وس�رتكز عىل مواجهة النفوذ الصيني والرويس 
يف تلك املناط�ق، وهذا يعني ترك أصدقاء أمريكا 
وحيدي�ن يف املنطق�ة. ويف غض�ون ذل�ك، ب�دأت 
الس�عودية، الحلي�ف العرب�ي األه�م للوالي�ات 
املتحدة يف املنطقة، بالعمل الجاد لحل قضاياها 
الحساسة، بما يف ذلك الحرب يف اليمن والخروج 
من املس�تنقع اليمني. كم�ا أن اإلمارات العربية 
املتح�دة، أحد األطراف الرئيس�ية يف حرب اليمن 
بدأت بعد الس�عودية، يف ب�ذل الكثري من الجهود 
لتحقي�ق نفس الهدف وإنه�اء الحرب يف اليمن، 
لكن أبوظبي والرياض اتبعتا مسارين مختلفن 

لتحقيق هذا الهدف املشرتك.
إن انع�دام الثق�ة الواضح بينهم�ا واضح تماًما 
وه�ذا االمر يظه�ر جلياً يف تحركات الس�عودية 
واإلم�ارات للخروج م�ن املس�تنقع اليمني. إن 
الحقيق�ة ه�ي أن اململك�ة العربية الس�عودية، 
من خالل اس�تمرارها يف حرب عقيمة، تعرضت 
ألكرب قدر من الرضر بن الدول األعضاء األخرى 
يف التحال�ف املعت�دي وأعلن�ت مس�ؤوليتها عن 
جمي�ع الهزائم يف هذه الح�رب. ويف هذا الصدد، 
يناق�ش الخ�رباء الخي�ارات املمكن�ة للمملك�ة 
العربي�ة الس�عودية للتق�دم يف الح�رب اليمنية 
وس�بل إنهائها. ويف محاولتها األوىل لحل الحرب 
اليمني�ة وتقلي�ل خس�ائرها يف الح�رب، فتحت 
اململكة العربية السعودية عالقات مع جمهورية 
إيران اإلسالمية. وذكرت مصادر أن حرب اليمن 
كان�ت أحد املوضوعات التي نوقش�ت يف الجولة 
األوىل من املحادثات بن الرياض وطهران. ويرى 
كثري من املراقبن أن جهود الس�عودية يف املايض 
لجذب سوريا والعودة إليها واستئناف العالقات 
الدبلوماسية معها ليست منفصلة عن مساعي 
الرياض للخروج من مس�تنقع اليمن بأقل قدر 

من الرضر.
وم�ن الواض�ح أن االنس�حاب األمريك�ي م�ن 
أفغانس�تان كان بداي�ة لالنس�حاب العس�كري 
األمريك�ي من املنطقة، ولق�د ظهرت نتائج هذا 

الرتاجع يف تطورات األوضاع يف اليمن. 
ويمك�ن التف�اق اململك�ة العربي�ة الس�عودية 
م�ع إي�ران أن يخلق نظاًم�ا إقليمًي�ا تكون فيه 
السعودية بالطبع االضعف؛ ألن ميزان القوى يف 
امليدان يظهر تفوق إيران الواضح عىل السعودية 

يف كل الجبهات.
انس�حاب الس�عودية من اليم�ن بقبول رشوط 
»أنص�ار الل�ه«، والت�ي تش�مل الرف�ع الكام�ل 
للحص�ار ع�ن اليمن ودف�ع تعويض�ات الحرب 
أله�ل هذا البلد، ه�و الخيار الثاني للس�عودين 
للتق�دم، رغ�م أن ه�ذا الس�يناريو غ�ري مرجح 
بالنظ�ر إىل اليمن وإىل التط�ورات الرسيعة التي 

تحدث هذه االيام.
والس�يناريو األخ�ري يتعل�ق بالهزيم�ة الكاملة 
الت�ي  اليم�ن  للس�عودية وحلفائه�ا يف ح�رب 
س�تحدث بعد س�يطرة »أنص�ار الل�ه« الكاملة 
ع�ىل م�أرب. ألن ه�ذه املنطق�ة اإلس�رتاتيجية 
هي العم�ود الفق�ري للحرب اليمني�ة. ويعتقد 
الكثريون أن هذا الس�يناريو ه�و الخيار األكثر 
ترجيًحا وها هم اليمنين يقرتبون من تحقيقه، 

ويف ه�ذه الحالة من املمكن أن تغري الس�عودية 
تحالفاتها وتعطي األولوي�ة لخيار التقارب مع 

تركيا.
وعش�ية نهاي�ة ع�ام 2020 وبع�د أكث�ر من 5 
س�نوات ع�ىل هج�وم ق�وات »آل س�عود« عىل 
اليم�ن وقيامه�م بارت�كاب الكثري م�ن املجازر 
وقتل اآلالف من املدنين، لم تس�تطع السعودية 
إخ�راج »أنصار الله« م�ن صنعاء وم�ن العديد 
من املناط�ق التي تس�يطر عليها ه�ذه االخرية 
يف غرب وش�مال اليمن. ولقد أف�اد مكتب األمم 
املتحدة لتنس�يق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(، يف 
نوفمرب / ترشين الثاني 2020، بمقتل 223 ألف 
ش�خص منذ اندالع الحرب اليمنية. وعىل صعيد 
متصل، كش�فت العديد من التقارير االخبارية، 
أن�ه يف ظ�ل التقدم امللحوظ ال�ذي حققته قوات 
»أنص�ار الل�ه« اليمني�ة يف مأرب خ�الل الفرتة 
امل�ايض ، اتض�ح أن ح�رب اليم�ن تحترض وأن 
الس�نة الس�ابعة من هذه الحرب ق�د ال تكتمل، 
وأن اتفاق »س�توكهولم« قد انهار أو أنه أصبح 
يف وح�دة العناي�ة املرك�زة وأن اململك�ة العربية 

الس�عودية خرست هذه الح�رب، وأن اليد العليا 
يف هذه الح�رب أصبحت ل�«أنصار الله«. ولفتت 
تل�ك التقاري�ر إىل أنه يف مطلع 2020 اس�تهدف 
أبطال الجيش واللجان الش�عبية اليمنية بشكل 
متكرر مواقع عسكرية سعودية يف مختلف مدن 
الب�الد. وذكرت تل�ك التقاري�ر أن أبطال الجيش 
اليمني ش�نوا أيض�ا هجم�ات صاروخية خالل 
الفرتة املاضي�ة من داخ�ل األرايض اليمنية عىل 

مواقع حساسة داخل العمق السعودي.
واس�تمرارا للجه�ود الس�عودية للخ�روج م�ن 
املس�تنقع اليمن بماء الوج�ه، ذكرت العديد من 
التقارير أن مستش�ار األمن القومي األمريكي، 
»جي�ك س�وليفان«، يس�تهل رحلت�ه إىل الرشق 
األوسط هذا األس�بوع بزيارة إىل السعودية، من 
املتوق�ع أن يلتق�ي خاللها ويل العهد الس�عودي 
األمري »محمد بن سلمان« يف مدينة نيوم شمال 
غربي البالد، حيث سيناقش�ان تحديات إقليمية 
ودولية يف طليعتها الحرب يف اليمن التي تس�عى 
إدارة الرئي�س األمريكي »جو باي�دن« إىل وضع 
حد له�ا. ووفق مس�ؤولن يف اإلدارة األمريكية، 

سيعقد »سوليفان« وهو أرفع مسؤول أمريكي 
يزور السعودية، منذ تسلم الرئيس »جو بايدن« 
مقالي�د الحكم، اجتماعاً م�ع نائب وزير الدفاع 
الس�عودي األم�ري »خال�د ب�ن س�لمان«، الذي 
يلع�ب دوراً ب�ارزاً يف مس�اعي التنس�يق للدفع 
بحل س�يايس لألزمة اليمنية، وف�ق اجتماعاته 
املتع�ددة م�ع املبعوث�ن األمريك�ي واألممي إىل 
اليم�ن. إن الس�عودية ويف حن لم يع�د امامها 
مفر س�وى االع�رتاف بالهزيم�ة يف الحرب التي 
فرضتها عىل اليمن منذ ست سنن، تسعى ومنذ 
فرتة ليس�ت بقصرية اىل الخروج من مس�تنقع 

ح�رب اليم�ن بش�كل يحف�ظ له�ا ماء 
وجهه�ا مع الحص�ول عىل ادنى 

املكاس�ب املتوخ�اة. كم�ا 
ان الس�عودية ترص عىل 

تشكيل  دون  الحيلولة 
تتح�ىل  حكوم�ة 
بتوجه�ات سياس�ية 
اس�المية  ومب�ادئ 

بالق�رب  اصيل�ة 

من حدودها الجنوبية. مقرتح تخفيف الحصار 
ع�ن مطار صنع�اء وميناء الحدي�دة يف املبادرة 
الس�عودية خطوة ملمارس�ة الضغط عىل حركة 
»انص�ار الل�ه« وارغامه�ا عىل الحض�ور خلف 
طاولة املفاوض�ات، ولكن يف الواق�ع ان الهدف 
م�ن هذه املب�ادرة هو توف�ري الفرص�ة للقوات 
السعودية الس�تعادة انفاس�ها. هذا يف حن أن 
»انصار الله« ترى يف الس�عودية ع�دوا خارجيا 
يج�ب علي�ه مغ�ادرة اليم�ن وانه�اء االحتالل 
وتفويض ش�ؤون اليم�ن لليمني�ن. وبناء عىل 
هذا فاما س�تقوم الس�عودية بهذه االمور 
طوع�ا او س�رتغم ع�ىل 
فعله�ا كره�ا. بعد ايام 
س�تدخل ح�رب اليمن 
تلك  الس�ابع،  عامها 
كان  الت�ي  الح�رب 
املف�رتض  م�ن 
وف�ق مزاع�م ويل 
السعودي  العهد 
املته�����ور أن 
يف  تنته�����ي 
ثالث�ة  غض�ون 
بي�����ع  س�ا ا
ملصلح����ة  و

السعودية.
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ما هي خيارات السعودية للخروج من المستنقع اليمني ؟

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد قائد سالح البحرية يف الحرس الثوري االدمريال عيل رضا 
تنكسريي، ان االمريكان تلقوا العديد من الصفعات يف الخليج 

الفاريس اثناء االشتباكات مع البحرية االيرانية.
ويف كلمة القاها يف املؤتمر الوطني السابع للطالب التعبوين، 
ق�ال االدم�ريال تنكس�ريي: يج�ب أن يعرف الش�باب أهمية 
الخلي�ج الف�اريس وأن اي�ران لديه�ا م�وارد وق�درات مهمة 

وتتمتع بموقع جغرايف هام.
واضاف: بالطبع ، نفس األهمية جعلت األمريكين يطمعون 
بامل�وارد الهائل�ة يف ه�ذه املنطقة ويأت�ون دائًم�ا إىل الخليج 

الفاريس مع تحملهم نفقات ومصاعب كبرية.

واردف تنكس�ريي: من�ذ إنش�ائها تمكن�ت البحري�ة التابعة 
للحرس الثوري من العمل بالتعاون مع ابطال القوة البحرية 
بالجيش عىل حماية موارد ومصالح الجمهورية اإلس�المية 

االيرانية يف الخليج الفاريس وبحر عمان.
وتاب�ع قائ�ال: بحري�ة الح�رس الث�وري قدمت 9 ش�هداء يف 
مع�ارك مب�ارشة مع األمريكي�ن للدفاع عن س�يادة ايران يف 
الخليج الف�اريس، طبعا لم يعلن عن بعض االش�تباكات مع 
األمريكي�ن يف وس�ائل االعالم لس�بب ما، ومقابل 9 ش�هداء 
ضح�وا يف معارك مب�ارشة مع األمريكان، تمكنا من تس�ديد 
9 صفع�ات ال ُتنىس لهم بفضل الله تع�اىل، وقد أدركوا اليوم 

سيادة الجمهورية اإلسالمية يف الساحة البحرية.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت منظمة حقوقية ان الكي�ان الصهيوني قتل 77 
طفال فلس�طينيا خالل عام 2021، وتحاكم عس�كريا 

بن 500 و700 طفل سنويا.
ج�اء ذل�ك يف بي�ان ل�«الحرك�ة العاملي�ة للدف�اع ع�ن 
األطفال/ فرع فلسطن«، بمناسبة يوم الطفل العاملي، 

املوافق 20 نوفمرب/ ترشين الثاني من كل عام.
وأضاف�ت الحرك�ة، أنها وثق�ت »استش�هاد 77 طفال 
فلس�طينيا بن�ريان ق�وات االحت�الل من�ذ بداي�ة العام 
الج�اري وحتى اليوم، 61 منه�م يف قطاع غزة، و16 يف 

الضفة الغربية، بما فيها القدس الرشقية«.
وتابعت أنه »منذ ع�ام 2000 وحتى اليوم، قتلت قوات 

االحتالل اإلرسائييل نحو 2200 طفل فلسطيني«.
وأضاف�ت أن »الطفل الفلس�طيني يعترب هدفا رئيس�ا 
عملي�ات  خ�الل  م�ن  اليومي�ة  االحت�الل  ملمارس�ات 
القت�ل واالعتقال والتعذي�ب واقتحام املن�ازل واملرافق 
التعليمي�ة، ع�ىل الرغم م�ن كونه من الفئ�ات املحمية 

بموجب القوانن واألعراف الدولية«.
ومنذ أكتوبر/ ترشين األول 2015، وحتى الشهر نفسه 

م�ن ع�ام 2021، وثقت الحرك�ة »احتج�از 41 طفال 
فلسطينيا يف سجون االحتالل اإلرسائييل بموجب أوامر 
االعتق�ال اإلداري، منه�م أربع�ة أطفال م�ا زالوا رهن 

االعتقال«.
واالعتقال اإلداري، قرار حبس بأمر عسكري إرسائييل 
بزع�م وج�ود تهديد أمن�ي، دون توجيه الئح�ة اتهام، 

ويجدد ل�6 شهور قابلة للتمديد عدة مرات.

المراقب العراقي/ متابعة...
تحدث�ت صحيفة »هآرتس« العربية، عن الجهود 
الت�ي تبذله�ا إي�ران كي تصب�ح دول�ة إقليمية، 
عظمى مش�رية إىل أنها تمكنت من املس�اهمة يف 

إنهاء التحالف العربي ضدها.
وذكرت الصحيفة يف مقال نرشته للكاتب تسفي 
برئيل، أنه »يف هذا الش�هر، وقع�ت كل من تركيا 
وإي�ران واإلمارات ع�ىل اتفاق تع�اون اقتصادي 
مهم، بحس�به تم نقل البضائع من اإلمارات عرب 
إيران ومنها إىل تركيا يف مسار بري، وهذا االتفاق 
يقلق مرص، التي تخىش تقليص حجم املواصالت 
البحرية يف قناة الس�ويس، وهذا س�يقرص فرتة 

النقل من 20 يوما عرب القناة إىل أسبوع فقط«.
ونبه�ت الصحيف�ة إىل أن هذا ليس ه�و التعاون 

األول ال�ذي يوق�ع ب�ن اإلم�ارات وإي�ران، فقبل 
عام�ن تقريبا وقع ب�ن الدولتن اتف�اق تعاون 
عس�كري اس�تهدف تأم�ن املالح�ة يف الخلي�ج 
الف�اريس بع�د أن انس�حبت أبو ظب�ي من حرب 
اليمن وتركت الس�عودية تواصل التمرغ يف وحل 

اليمن وحدها.
وأش�ارت إىل أن محمد بن زاي�د ويل عهد اإلمارات 
ال�ذي يتوق�ع أن يص�ل إىل تركي�ا للق�اء الرئيس 
رجب طيب أردوغ�ان األربعاء املقبل، س�يناقش 
سلسلة من املش�اريع االقتصادية واالستثمارات 
بملي�ارات ال�دوالرات، يف ح�ن يتوق�ع أن ي�زور 
مستشاره لألمن القومي، طحنون بن زايد، للمرة 
األوىل إي�ران لفح�ص إمكانية توس�يع العالقات 

االقتصادية إىل عالقات دبلوماسية كاملة.

المراقب العراقي/ متابعة...
“الغاردي�ان”  صحيف�ة  ن�رشت 
تقري�را أعدت�ه روث مايكلص�ن، 
قال�ت فيه إن أكاديميا ومش�جع 
اتهم�ا  بريطاني�ن،  ق�دم  ك�رة 
مرشح اإلمارات لرئاسة الرشطة 
الدولي�ة “إنرتب�ول” بأن�ه أرشف 

عىل تعذيبهما الجسدي.
وقال�ت الصحيفة إن الربيطانين 
اللذين اعتقال س�ابقا يف اإلمارات 
العربي�ة املتح�دة، يح�اوالن منع 
الري�ي  أحم�د  الل�واء  انتخ�اب 

للمنصب األول يف اإلنرتبول.
وأشارت إىل أن ماثيو هيدجز الذي 
اعتقل يف اإلمارات مدة 7 أش�هر، 
ومش�جع كرة الق�دم عيل عيىس 
أحمد ال�ذي اعتقل أثن�اء قضائه 
إج�ازة يف دب�ي بس�بب ارتدائ�ه 
أثناء  القط�ري  املنتخب  قمي�ص 
مباري�ات كأس األمم اآلس�يوية، 
وّجه�ا اتهام�ا للري�ي بأنه هو 

الذي أرشف عىل تعذيبهما.
تعرض�ت  “لق�د  أحم�د:  وق�ال 
ش�خصيا للتعذيب الذي تم تحت 

قيادته وال أزال أحمل آثاره”.
وتش�ري الصحيف�ة إىل أن الريي 
ه�و واح�د م�ن مرش�حننْ فقط 
ع�رّبا عن رغبتهم�ا بتويل منصب 
الدولي�ة، وعمل  رئيس الرشط�ة 
ملدة طويلة كمفت�ش عام لوزارة 

الداخلية اإلماراتية.
وقال املحامي رودني ديكس�ون، 
هيدج�ز  م�ن  كل  يمث�ل  ال�ذي 

إرشايف  دور  ل�ه  “كان  وأحم�د: 
ارتكب�وا  وم�ن  الس�جون،  ع�ىل 
قيادت�ه،  تح�ت  تعذي�ب  أفع�ال 
وال  والح�راس.  املحقق�ن  مث�ل 
يمك�ن لإلنرتبول قب�ول هذا. وال 
يس�تطيعون القول هذا جيد بما 

هو كاف، بل يجب كشفه”.
وق�ال هيدج�ز: “ه�و بالتأكي�د 
مس�ؤول عن التعذيب، والرسالة 
الت�ي يحملها ترش�يحه، هو أنك 
تس�تطيع اإلفالت من العقاب بل 

وتكافأ عىل ذلك”.

صحيفة عبرية: إيران تسير نحو 
دولة إقليمية عظمى 

الغارديان: مرشح اإلمارات لرئاسة اإلنتربول 
أشرف على تعذيب مواطنين بريطانيين

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
كشفت بيانات وزارة الحرب األمريكية 
عن استمرار تدفق األسلحة للسعودية 

منذ بدء عدوانها عىل اليمن.
وأوضح تحقيق استقصائي أن ما أبرم 
من عق�ود تس�ليحية ناه�زت قيمتها 
28.4  ملي�ار دوالر من�ذ ش�هر آذار/
م�ارس 2015، بضمنها نحو 20 عقداً 
صادقت علي�ه إدارة الرئيس جو بايدن 
العام الجاري، بلغت قيمتها 1.2 مليار 

دوالر.
وأنفق�ت الس�عودية نح�و 34 ملي�ار 
دوالر ع�ىل أس�لحة من جه�ات أخرى 
ل�ذات الف�رتة الزمني�ة، وعلي�ه، تقدر 
املش�رتيات العسكرية الس�عودية من 
مص�ادر أمريكية نح�و 63 مليار دوالر 

منذ عدوانها عىل اليمن ولغاية اآلن.
الجدي�ر بالذك�ر أن�ه منذ أي�ام أعلن 3 
أعضاء من مجلس الش�يوخ األمريكي، 
ه�م الجمهوري�ان ران�د ب�ول وماي�ك 
يل والديمقراط�ي برين�ي س�اندرز، أن 
مجموعًة من أعض�اء املجلس ُتعاِرض 
ج�و  األمريك�ي،  الرئي�س  إدارة  عق�د 

بايدن، صفقة أسلحة مع السعودية.
ُيش�ار إىل أن هذه الصفقة التي أقرّتها 
تش�مل  األمريكي�ة  الخارجي�ة  وزارة 
280 صاروخ�اً )إيه.آي.إم-120يس-7 
/ يس-8( ج�و - جو املتوس�طة املدى 
املتطورة )أمرام(، و596 منصة إطالق 
صواريخ )إل.إيه.ي�و-128(، إىل جانب 
حاوي�ات وعت�اد للدعم، وقط�ع غيار 
ودعم هنديس وفن�ي تقدمه الحكومة 

األمريكية ومتعاقدون.

ما حجم األسلحة األميركية التي اشترتها 
السعودية منذ بدء حرب اليمن؟

الحرس الثوري: األميركيون تلقوا عدة صفعات في الخليج الفارسي

منظمة حقوقية: الكيان الصهيوني قتل 77 طفال 
فلسطينيا  خالل 2021

المراقب العراقي/ متابعة...
عاد رئيس الوزراء الس�وداني املع�زول عبد الله 
حم�دوك إىل رئاس�ة الحكومة، بموج�ب اتفاق 
س�يايس وقع عليه يف الخرط�وم أمس األحد مع 

القائد العام للجيش عبد الفتاح الربهان.
وين�ص االتف�اق الس�يايس الذي ت�م توقيعه يف 
القرص الجمهوري ع�ىل أن” الرشاكة االنتقالية 

القائمة بن املدنين والعس�كرين هي الضامن 
والس�بيل الس�تقرار أم�ن الس�ودان”، مؤك�دا 
رضورة تعدي�ل الوثيق�ة الدس�تورية الت�ي ت�م 
تبنيها ع�ام 2019 بالتوافق بما يحقق ويضمن 
مش�اركة سياس�ية ش�املة لكاف�ة مكون�ات 
املجتم�ع باس�تثناء ح�زب “املؤتم�ر الوطني” 
املنح�ل. وألغ�ى الربه�ان بموجب ه�ذا االتفاق 

ق�راره الس�ابق إعف�اء حم�دوك م�ن منص�ب 
رئي�س الوزراء. كم�ا اتفق الطرف�ان يف الوثيقة 
عىل إط�الق رصاح جميع املعتقل�ن عىل خلفية 
اس�تيالء العس�كرين عىل الحك�م والتحقيق يف 
حاالت قت�ل وإصابة مدنين وعس�كرين خالل 
التظاه�رات الت�ي ش�هدتها البالد يف األس�ابيع 

األخرية وتقديم الجناة إىل املحاكمة.

حمدوك يعود لرئاسة الحكومة السودانية

وقالت الحرك�ة إن »إرسائي�ل« تعتقل وتحاكم 
ب�ن 500 و700 طفل فلس�طيني أمام املحاكم 

العسكرية كل عام.



أنا رأيت قاسم سليماين..!

أنا رأيتك بنفس�ك أنت األس�طورة، الذي كنا نس�مع عنه فقط 
يف األخب�ار؛ كيف جعل الرعب يدخ�ل يف قلوب اليهود واالحبار، 
كن�ا نقرأ يف املجالت كيف ينظر لك األعداء، كيف كانوا يلقبونك 
بالجنرال املرعب، كنا نس�مع عنك كيف قلبت املوازين يف حرب 

تموز، وكيف هزمت إرسائيل يف الجنوب.
 س�معنا عن�ك كي�ف جعل�ت االمري�كان يتباك�ون، يف بغ�داد 
والفلوج�ة ويف كل االرجاء، كيف دعم�ت املقاومني آنداك باملال 
والسالح، السني يف الفلوجة قبل الشيعي يف بغداد،  نعم أدخلت 
الرع�ب يف قلوبه�م يف كل األنح�اء، ورأيت�ك بأم عين�ي عندما 
رصح البغدادي وهدد، وقال س�ندخل بغداد فاتحني، وقلت لن 
أس�مح بسقوط بغداد، فرأيتك تجوب السواتر عندما هرب من 
يدعي حب األوط�ان. رأيتك بعظمتك العظمة لله؛ كيف تنحني 
لطفل�ة نازحة، وتقول لها بلغ�ة عربية مكرسة؛ ال تبكي نحن 
موج�ودون، فكان�ت كلماتك تناغ�م الروح وتغازله�ا كالريح 

يرتاقص مع األغصان.
 رأيت�ك أن�ت القائد العظيم، تف�رش األرض وتقاس�م الرغيف 
وامل�اء مع رفيق�ك أبو مهدي وبقية الك�رام،  رأيتك تفرح بفك 
الحص�ار عن مدينة آمريل الصام�دة، وتهوس بملوحة جنوبية 
رصفة، ألهزوجة برصاوية تقول؛ ) إبرش يالصامد كلهه تعنت 

ليك (.
 رأيتك فرحا ومبرشا كأنك حررت كرمنشاه، رأيتك كثرياً وكثرياً 
لم يس�ع فكري البس�يط الفقري؛ ان يحمل جميع تلك املشاهد 
لعظمته�ن، لربما أتذك�ر آخرهن عندما كنت يف ش�دة الحرب 
وأقساها، والعدو عىل كيلومرتات قريبة وانت تبتسم وتقول؛ ) 
يقين�اً كله خري (، لم أَرَك أنا وحدي فقط؛ بل رأتك كل عني رأت 
البغدادي، يهدد بالق�دوم ويفتي بالنكاح، رأتك جميع العيون، 
ولك�ن التي حفظت مش�اهدك ومواقف�ك؛ فقط تل�ك العيون 

الوفية لوفائك وعظمتك وحرصك وخوفك وغريتك.
 وأس�ألك أيه�ا املغ�وار العظيم يف الخت�ام، كيف كن�ت تجوب 
السواتر األمامية من غري درع ضد الرصاص، ويف دراجة نارية 
وتذهب للخط�وط األمامية، وتجلب إحداثي�ات العدو وترجع، 
وكل ذل�ك وانت الرجل املطلوب األول، ل�كل األعداء ويف مقدمة 
قوائمه�م.! اس�ألك بالل�ه ان تزورنا جميعاً يف املن�ام، وتخربنا 
جميعاً نحن املش�تاقون لرؤياك، ما رس ولغز هذا حبك العظيم 
لنا نحن، أخربنا أيها الحاج العظيم أخربنا، فنحن متش�وقون 
ألي يشء منك، أخربنا فالدموع تس�بق الكلمات، كل يشء هنا 
يف الع�راق يريدك، أخربنا يف املنام ب�أي يشء  فأنا رأيتك ورأيت 

حبك..أنا رأيتك.   
والسالم عىل من عرف من له ومن عليه وكان الحياد مكروًها.

بقلم/عبـاس زينل 

في حين أن األمية هي أهم مشكلة يواجهها التعليم األساسي، اال ان جودة التعليم والتقييم هي مشكلة رئيسية أخرى يواجهها 
التعليم في العراق. إن القول بأن نظام التعليم في العراق محفوف بالتحديات الكبيرة لن يكون دقيقا. بداًل من ذلك، من الضروري 

أن نكون صريحين وأن نقول إن العراق يواجه أزمة تعليمية خانقة. 
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بقلم/ مهدي المولى
ال ش�ك أن هن�اك  لعب�ة خط�رة و 
ح�االت غري طبيعي�ة يف االنتخابات 
الت�ي ج�رت يف 10 -10  لك�ن م�ن 
الصعوبة جدا كش�فها وكشف من 
وراءه�ا  حيث إن هناك جهات ذات 
خ�ربة  ومعلومات  واس�عة  يف هذا 
املجال  وورائها دول  كبرية  ومهمة

لهذا عىل  الق�وى العراقية الوطنية  
التي تطال�ب بع�ودة أصواتها التي 
رسقها أعداء الع�راق  ومنحوها اىل 
من ال يس�تحقها  ان تجعل صوتها  
ومظاهراتها ضد  املفوضية  وليست 
ضد املجموعة الفائزة وليس�ت ضد 
الحكومة  وعليها ان تكون س�لمية 
حضارية  ألن أعداء العراق يريدون 
حجة إلع�الن الح�رب ع�ىل العراق   
بحج�ج واهية  وما محاولة  اغتيال  
رئي�س ال�وزراء  الس�يد الكاظم�ي  
وجدوا فيها  وس�يلة  إلعالن الحرب 
ع�ىل العراق وهك�ذا أثب�ت ان لعبة 
الت�ي رفع�ت مقاع�د   االنتخاب�ات 
بع�ض الجه�ات وخفض�ت مقاعد 
بع�ض الجه�ات   كان�ت  وس�يلة 
إلش�عال حرب شيعية شيعية وكما 
تظاه�رات ترشين عندم�ا ركبوها 
وسيطروا  كانوا يستهدفون  تدمري 
امل�دن الش�يعية وذب�ح الش�يعة يف 
م�ا بينه�م  وبالت�ايل يس�هل  غزوة 
ثانية لداع�ش الوهابية والصدامية 

وتحقيق مآربهم الخبيثة يف العراق
الش�عبي   الحش�د  أنص�ار  لك�ن 
امللتزم�ني  واملتمس�كني بتعليم�ات  

الدينية مرجعي�ة اإلمام  املرجعي�ة 
السيس�تاني  اإلنس�انية الس�لمية 
الحضاري�ة   فوت�وا ع�ىل دواع�ش 
السياسة  اي عبيد وجحوش صدام 
الفرص�ة الت�ي كان�وا ينتظروه�ا 
وه�ي إش�عال ح�رب أهلية س�واء 
الوهابي�ة   ترشي�ن   تظاه�رات  يف 
والت�ي  االنتخاب�ات  يف  التدخ�ل  او 
أدت اىل رف�ع مجموع�ات وخفض 

مجموع�ات  او يف محاول�ة  اغتيال 
الكاظم�ي او ربم�ا غريه�ا  كله�ا 
اله�دف منها إش�عال ح�رب  أهلية 

شيعية شيعية
 م�ن هذا يمكنن�ا الق�ول  ان أعداء 
الع�راق يتحينون الف�رص لإلجهاز 
عىل الع�راق والعراقيني   لهذا ادعوا  
جماهري الحش�د الش�عبي  املقدس  
وكل العراقيني األحرار  ان ال يمنحوا 

ه�ؤالء األع�داء إرسائي�ل  أمري�كا 
وبقرهم  آل س�عود وبقي�ة العوائل 
املحتلة للخلي�ج والجزيرة  وكالبهم 
القاعدة داعش ودواعش السياس�ة 
اي عبيد وجحوش صدام  أي فرصة  

او مربر لتحقيق نواياه�م الخبيث�ة
ألنه�م أي األع�داء  وصلوا اىل قناعة  
تامة  ان الع�راق الحر الديمقراطي 
واملؤسس�ات  الدس�تور  ع�راق 

ع�ىل  خط�را  يش�كل  الدس�تورية 
وجوده�م   لهذا عليهم غزو العراق 
واحتالل�ه وع�ودة نظ�ام العبودية 
اليه وفرض الدين الوهابي وتقسيم 
العراق اىل أم�ارات  تحكمها عوائل 
بالوراث�ة وتحت حماي�ة إرسائيلية 
كما هو الوض�ع يف دويالت الخليج 

والجزيرة
 نع�م ال تمنحوه�م  أي ال تمنح�وا 

األع�داء الفرص�ة  امل�ربرة  إلع�الن 
الحرب عىل العراق

 اعلم�وا  ان بق�اء الع�راق  ببق�اء 
الحش�د الش�عبي املق�دس حام�ي 
الع�راق والعراقي�ني واملدافع عنهم  
لهذا عىل الحشد الشعبي ان يتحرك 
بروح العقل والحكمة  والنرص يأتي 
بالعق�ل والحكم�ة  فأع�داء العراق  
الش�عبي  الحش�د  رأس  يري�دون 
ف�إذا تمكن�وا من ذل�ك تمكنوا  من 
تحقي�ق ما يرغب�ون وم�ا يتمنون 
من العراق  فالحش�د الش�عبي هو  
القوة الوحيدة  التي تحمي ش�باب 
العراق من الذبح ونساء العراق من 
األرس واالغتص�اب   صحي�ح إنه�ا 
تعلن ذلك ضد ش�يعة العراق ولكن 
نواياهم الخبيثة تريد كل العراقيني 
و  وكرده�م  وس�نتهم  ش�يعتهم  
ومس�يحهم وأيزيديه�م  وش�بكهم   
وغريه�م  وكل عراق�ي ح�ر رشيف  
يفتخ�ر بإنس�انيته  وعراقيت�ه أما 
ادعاءاتهم  بأنهم ضد الش�يعة فهو 
تموي�ه لخل�ق فتن�ة وح�رب أهلية 
ب�ني العراقيني  ولك�ن ذلك كان من 

املستحيل
م�ن ه�ذا يمكنن�ا الق�ول  يمكنن�ا 
تخفي�ف ه�ذه األزمة ب�ل وإنهائها   
من خالل التفاف الش�عب العراقي 
ب�كل أطياف�ه  وأديان�ه وقوميات�ه  
حول الحش�د الشعبي املقدس  ألنه 
يمثل كل عراقي حر  والتوجه لبناء 
عراق ديمقراطي ح�ر  والدفاع عن 

العراق والعراقيني  

األزمة السياسية في العراق
 األزمة السياسية في العراق  تزداد  تفاقما ومن الممكن ان  تنحدر الى الهاوية ومن ثم االنهيار  التام 

والى ضياع العراق   من خالل إشعال نيران الفتن الطائفية والعنصرية والعشائرية وهذا من أهداف 
وأحالم آل سعود وكالبها الوهابية والصدامية ودواعش السياسة عبيد وجحوش صدام

تحديات التعليم واالمتحانات .. وسبعة مقترحات البد أن تطرقها الوزارة الجديدة

بقلم/أ.د. محمد الربيعي
كنت قد كتبت سابقا مقالة عن دور نظام التعليم يف ابقاء العراق 
يف املس�تنقع االقتصادي والسيايس واالجتماعي املتزايد وتطرقت 
فيه اىل املشاكل املرتبطة بنظام التعليم كالفساد اإلداري، وانعدام 
الكف�اءة واالفتق�ار إىل امل�وارد الكافي�ة، والسياس�ات الرتبوية 
والتعليمي�ة الخاطئ�ة، ونظام الج�ودة الضعيف، وس�وء املرافق 
التعليمية، ونقص كفاءة املدرس، واملناهج القديمة وغري املالئمة 

للتعلم الحقيقي .
مقرتحات تطوير العملية التعليمية 

تعك�س االرق�ام والحقائ�ق قضيت�ني مركزيتني يف قل�ب األزمة 
التعليمي�ة يف العراق: أوالً، النظ�ام التعليمي الحايل ال يلبي حاجة 
طالبن�ا اىل التعليم. ثانيا، انع�دام الثقة يف نظام التعليم عند االباء 
واملدرسني والرتبويني، مع األخذ يف االعتبار أن الواقع يشري إىل أن 

معظم الطالب يفتقرون إىل فهم اسايس يف اللغات والرياضيات.
ومع ذلك، س�يكون من الخطأ االس�تنتاج بنربة يأس. هناك أمل 
يف أن النظام يمكن أن يتحس�ن إذا تم اتخاذ تدابري معينة. يف هذا 
الصدد، أود أن أقدم سبعة مقرتحات كإضافة ملا تم طرحه سابقا 

من مقرتحات البد ان يطرقها االصالح، وهي عىل النحو التايل:
املقرتح االول: دعم التدريس والتعلم

برأي�ي، أن الخطوة األوىل نحو بناء نظام تعليمي أفضل يف العراق 
تت�م من خالل توف�ري املس�تلزمات املادي�ة واملعنوية للمدرس�ة 
والجامع�ة. يمك�ن تحقي�ق ذلك يف املق�ام األول من خ�الل اتباع 
منهج ش�امل وطني جديد يبنى عىل اس�اس خطة اس�رتاتيجية 
للتعلي�م )امل�دريس والجامعي( وتطوي�ر املناهج الدراس�ية بناًء 
علي�ه. يجب أن يكون املنهج ال�درايس مجهزا لتحقيق مخرجات 
التعل�م للطالب واهداف التعل�م، والتي تحدد بوضوح ما يجب أن 
يك�ون عليه الطال�ب يف كل موضوع معني. وبالت�ايل، فإن املنهج 

سيكون بمثابة دليل لكل من الطالب واملعلمني لتحديد املواد التي 
يج�ب عليهم تغطيته�ا كجزء من تعلمهم، ويمن�ع االعتماد عىل 

كتاب مدريس واحد. 
املقرتح الثاني: ضمان جودة االمتحانات

لضمان ج�ودة االمتحانات، من الرضوري إج�راء عملية ضمان 
الجودة لتطويرها. يج�ب أن تضمن هذه العملية التوافق الكامل 
م�ع املنهج ال�درايس، وتضمن اإلنصاف وتحس�ينها أثناء عملية 
التطوي�ر. يج�ب تطوير العملي�ات لضم�ان أن االمتحان يقيس 
قدرة الطالب بما يتجاوز املعرفة املبنية عىل الحفظ واالس�تذكار 
مثل فهم املفاهيم وتطبيقها وتركيبها وتقييمها وحل املشكالت، 
وه�ذا ما س�يؤدي اىل تقييم عادل الداء الطالب يف كل مس�تويات 
التعلم. التكرار لنفس األس�ئلة عىل مر الس�نني عمل س�يئ يتيح 
مس�احة للطالب لتدوين إجاب�ات التعلم، لذلك، يجب التقليل من 
هذه املمارس�ة وهذا بدوره س�يقلل من ظاهرة منح نسبة كبرية 
م�ن الطالب بصورة غ�ري عادلة درجات كاملة. ع�الوة عىل ذلك، 
م�ن الرضوري التأك�د من وجود عدال�ة لجميع الط�الب يف بناء 
االمتحانات، مما يعني مراعاة الخلفيات والظروف املتنوعة التي 

يواجهها الطالب.
املقرتح الثالث: التأكد من جودة بيانات التقييم

مثلما توجد حاجة لضمان الجودة يف بناء االمتحان، هناك حاجة 
أيضا لضمان جودة بيان�ات التقييم للحصول عىل تقييم موثوق 
ب�ه وصحيح وع�ادل أيضا. يتم تحقيق ذلك بش�كل أس�ايس من 
خالل تحليل سايكومرتي شامل ينظر يف استجابة كل عنرص من 

عنارص الفحص لتعزيز عملية ضمان الجودة. 
املقرتح الرابع: ضمان العدل والشفافية يف إجراء االمتحانات

إن الغش وترسيب أوراق االمتحان يهدد السلوك العادل والشفاف 
يف اي امتح�ان ل�ذا يج�ب ايقافه�ا بكل م�ا يمكن م�ن اجراءات 

وادوات. ويمك�ن اس�تخدام التكنولوجيا ملكافحتها. عىل س�بيل 
املث�ال، يمك�ن أن تقطع مراقب�ة االنرتنت ومنع دخ�ول االجهزة 
االلكرتونية يف قاعات االمتحانات ش�وطا طويالً نحو منع الغش 
أو السلوك غري السليم يف االمتحانات، وتغرس أيضا شعورا بعدم 
التسامح مطلقا تجاه أي نوع من املمارسات الفاسدة بما يف ذلك 

سلوك املعلمني غري االخالقي يف تسهيل الغش الجماعي. 
املقرتح الخامس: تحسني جودة التعليم والتعلم

يف حني أن دعم التدريس والتعلم رضوري، من املهم أيضا التأكيد 
عىل أنه يمكن تكرار كلتا العمليتني وتحسينهما باستمرار. تتمثل 
إحدى الطرق الرئيسية للقيام بذلك يف قيام الهيئات العليا بتقديم 
مالحظ�ات منتظمة للمدارس يف ش�كل تحليل ش�امل ومنهجي 
لإلنجازات والنتائج املدرسية. يمكن لهذه املالحظات والتعليقات 
أن تق�ارن أداء كل مدرس�ة مع املدارس االخ�رى وكذلك الداء كل 
مجموع�ة م�دارس يف منطقة م�ع مجموعة م�دارس يف منطقة 
اخرى وتقدم تفس�ريا لهذه النتائج جنب�ا إىل جنب مع اقرتاحات 
حول املجاالت التي قد تكون فيها املدرسة قادرة عىل التحسني. 
املقرتح السادس: خلق صفوف تفاعلية من خالل دعم املعلمني

نظرا ألن املعلمني يلعبون دورا محوريا يف ترجمة املناهج املحددة 
داخل الصف الدرايس لتحقيق نتائج التعلم، يجب أن يكون هناك 
دعم مستمر للمعلمني واملدرس�ني يركز عىل املحتوى واألساليب 
الرتبوية. وهذا يش�مل التعلم من خالل املالحظة الصفية لتحديد 
املجاالت التي يمكن أن يتعلم منها املعلم وتحس�ني عمله. يساعد 
التدري�س بالط�رق التفاعلي�ة إس�تيعاب ال�ط�الب للمعلومات 
الجديدة، خ�اصة تلك املواضيع التى يدرس�ها الطالب ألول م�رة. 
كم�ا أنه يخلق نوع من النش�اط والتعاون ب�ني الطالب من جهة 
وبينه�م وب�ني املعلم م�ن جهة اخرى ل�ذا من امله�م الرتكيز عىل 
تطوير صفوف دراسية جذابة وتفاعلية تزيد من اهتمام الطالب 

وتش�وقهم للتعل�م ومش�اركتهم يف املوضوع، مما يؤثر بش�كل 
مبارش عىل تعلمهم وأدائهم.

املقرتح السابع: اتخاذ قرارات مستنرية
تعد كمية كبرية من البيانات املكتس�بة من خالل التقييم مصدرا 
جيدا إلجراء بحث كم�ي لتطوير رؤى جديدة حول كيفية تعامل 
الطالب واملعلمني مع منهج التعلم وتحديد املش�اكل الشخصية 

والجماعي�ة الت�ي يواجهها الطالب. يمكن اس�تخدام 
هذه البيانات البحثية القائمة عىل األدلة التخاذ 

قرارات مستنرية بشأن مسائل مثل تحديد 
الثغ�رات والتعلم من األخطاء وتطوير 

اس�رتاتيجيات التدخ�ل او الحلول. 
عالوة ع�ىل ذلك، يمك�ن أن توفر 

عملية مشاركة نتائج أالبحاث 
أيضا فرصا تعاونية للهيئات 
التعليمية للتنس�يق والتعلم 
من بعضه�ا البعض ويتيح 
فرص افض�ل للتعاون بني 
واملدارس  الرتبوية  الكليات 
لغ�رض االرتقاء باس�اليب 
التعل�م وب�ث روح الجدي�ة 

روح  وتعمي�ق  واملثاب�رة 
االحس�اس باملس�ؤولية تجاه 

الوطن واملجتمع.
يف نهاي�ة املط�اف، يعت�رب العامل 

األكث�ر أهمي�ة نحو تحس�ني التعليم 
التعاون�ي ع�ىل  الجه�د  الع�راق ه�و  يف 

مس�تويات متع�ددة ب�ني الوزارت�ني )الرتبية 

والتعلي�م الع�ايل(، والقطاع�ني الحكوم�ي وااله�ي، والهيئ�ات 
التعليمية املختلف�ة بضمنها كليات الرتبية والجامعات. يجب أن 
يكون هناك اعرتاف عىل املس�توى الوطني بأن اصالح وتحس�ني 
التعليم هو مس�ألة يف غاية االهمية واس�تثمار طويل املدى، وأن 
الطري�ق إىل األمام س�يتطلب قدرا كبريا م�ن  النزاهة واالخالص 

والتضحية قبل رؤية الفوائد.

بقلم/أيمن الرفاتي
من�ذ انته�اء معركة »س�يف الق�دس« يف أيار/
ماي�و املايض، واصلت قوات االحتالل اإلرسائيي 
عملي�ات املراقب�ة والتجّس�س عىل قط�اع غزة 
لي�اًل ونهاراً، به�دف إع�ادة ملء بن�ك أهدافها 
اس�تعداداً ألية معركة جدي�دة، لتصّب تركيزها 
ع�ىل املعلوم�ات املتعلق�ة برتس�انة املقاوم�ة 
الفلسطينية والجهات التي تعمل عىل تطويرها 
محلياً وزيادة تعاظمه�ا، بعدما أثبتت جدارتها 

يف املعركة.
وخ�الل األس�ابيع األخ�رية، رص�دت املقاوم�ة 
الفلس�طينية وس�ّكان القطاع تحليق�اً مكثفاً 
وغ�ري معهود لطريان االس�تطالع التابع لقوات 
االحت�الل، لتكث�ر التفس�ريات الت�ي تتوّقع أنه 
ج�زء من تطبي�ق »خطة تنوفا« الت�ي جاء بها 

رئي�س هيئ�ة األركان أفي�ف كوخ�ايف لتطوي�ر 
ق�درات قوات االحتالل، فيم�ا يدور الحديث عن 
يشء أعمق من هذا األمر، عرب عمل اس�تخباري 
يف قطاع غزة يستهدف األس�لحة االسرتاتيجية 

للمقاومة.
إّن حرك�ة الط�ريان املس�رّي الكثيف�ة يف س�ماء 
قطاع غ�زة يف هذا التوقيت، رغ�م أنها تواصلت 
بوت�رية عالي�ة من�ذ معرك�ة »س�يف القدس«، 
تؤك�د أنَّ هن�اك مح�اوالت إرسائيلي�ة لزي�ادة 
جمع املعلومات االس�تخبارية ومراقبة عنارص 
املقاوم�ة الفاعلة لتعبئة بنك األهداف من جديد 
ليش�مل أهداف�اً نوعية. وم�ن ناحي�ة ثانية، ال 
يمك�ن تأكي�د أو نف�ي وجود عمل اس�تخباري 
للع�دو ع�ىل األرض داخل قطاع غزة يس�تهدف 
مقدرات املقاومة، بما يف ذلك ش�بكة االتصاالت 

وأماك�ن  الصاروخي�ة،  والق�درات  الخاص�ة، 
السيطرة والتحّكم.

وربم�ا يأتي هذا التحليق املكثف يف س�ماء غزة 
بهذا الّشكل كنوع من العمل االستباقي ملواجهة 
أي�ة مفاجآت تح�دث، يف ضوء تقدي�ر االحتالل 
ارتفاع مس�توى املفاجأة يف القرارات لدى قيادة 
املقاوم�ة يف قطاع غزة تج�اه القضايا املصريية 
بش�كل غري متوق�ع. وعليه، يمكن تفس�ري ما 
يجري بأنه يأتي ضمن االس�تعدادات املتواصلة 
التي تقوم بها »إرسائيل« بمس�توياتها األمنية 
والعسكرية والسياسية للتعامل مع هذا املتغري 
الخط�ر. ولع�لَّ الخطر الكبري الذي استش�عرت 
ب�ه »إرسائيل« خ�الل معركة »س�يف القدس« 
يف أيار/ماي�و امل�ايض، تمّثل بع�دم قدرة جميع 
املس�تويات اإلرسائيلي�ة ع�ىل التنب�ؤ ب�رد فعل 

املقاوم�ة وتقدي�ر املوق�ف الس�ليم لتوجه�ات 
قيادته�ا، م�ا مث�ل تحدي�اً حقيقياً يس�توجب 

االستعداد الدائم له. 
وضمن دروس معركة »س�يف الق�دس«، يبدو 
أّن الع�دو تنّبه إىل القدرات العس�كرية التي يتم 
تصنيعه�ا محلياً يف قطاع غزة، وخصوصاً يف ما 
يتعل�ق بس�الح الصواريخ والطائرات املس�رية، 
وب�ات يعتربها تهديداً كبرياً يس�توجب التعامل 
مع�ه بطرق جديدة، األمر الذي دفعه إىل الرتكيز 
عليها ومحاولة جم�ع معلومات عنها، لتصبح 
أح�د األه�داف امللّح�ة؛ فبعد س�نوات من عمل 
الع�دو القوّي لقطع خطوط اإلم�داد عن قطاع 
غزة ع�رب سياس�ة الحص�ار القري�ب والبعيد، 
تفاجأ بأن الجهد الذاتي للمقاومة استطاع سد 
الفراغ لديه�ا وأمّدها ب�األدوات الالزمة لدخول 

معارك قوية وضارية.
الس�نوي  التقيي�م  األم�ر م�ع  ويتواف�ق ه�ذا 
األخري لق�وات االحتالل، والّذي أوىص املس�توى 
الس�يايس بعدم السماح بتعاظم قوة »حماس« 
و«الجه�اد« يف غزة، وهذا يعني أن أي معلومات 
أو  م�كان  إىل  تش�ري  موثوق�ة  اس�تخباراتية 
أشخاص يش�اركون يف تعاظم القوة العسكرية 
يف غ�زة، مثل إنتاج القذائف والصواريخ أو حفر 
ة، سُترتجم إىل  األنفاق أو إنتاج الطائرات املس�ريّ
عمل عس�كري إلحباطه، والنية هي العمل ضد 
تعاظ�م القوة العس�كرية يف غزة، ول�و لم يكن 
ذلك رداً عىل اس�تفزازات س�ابقة من »حماس« 
أو »الجه�اد«. وم�ن األمثل�ة ع�ىل ذل�ك، تفعيل 
القبة الحديدية ضد طائرة مسرية من غزة قبل 
أس�بوع، وهو تغي�ري مهم يف سياس�ة العمل يف 

جبهة غزة قد يش�عل فتيل التوت�ر، ولكن له ما 
يربره من الناحية األمنية، وخصوصاً – توقعات 

- ظروف افتتاح املواجهة الكربى القادمة.
املطل�وب م�ن املقاوم�ة التنّب�ه إىل ه�ذا األمر، 
وزي�ادة االحتياط�ات األمنّية، وع�دم االتكال يف 
روتني العمل عىل املستوى الشخيص والجماعي، 
واملحافظة عىل املق�درات البرشية والتصنيعية 
والرتسانة التي تسهم يف زيادة القوة العسكرية 

خالل الفرتة املقبلة.
ويف امليدان، هناك حاجة لتكاتف الجهد الشعبي 
واألمن�ي ملواجهة أي�ة تحركات مش�بوهة. أما 
عىل املستوى السيايس، فاملطلوب رسم خطوط 
حم�راء وقواعد اش�تباك عس�كرية وسياس�ية 
تمن�ع الع�دو م�ن املس�اس بق�درات التصنيع 

والتطوير العسكري داخل قطاع غزة.

المستهدف من تحليق الطيران المكّثف فوق غّزة !
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تأهلل العراقيلان ابراهيم زكم واسلحاق علي، اىل نهائي 
بطوللة العاللم للكيكو شلنكاي الجارية حاليلا يف بولندا 
بقيادة مدرب املنتخب الشيهان عامر محمد.وبذلك ضمن 
العراق ميداليتني جديدتني ليصبح املجموع )5( ميداليات 
ملونلة من )8( العبني وهلو انجاز كبري للكيكوشلنكاي 
العراقلي يف املحافلل العاملية.وكلف االتحلاد الدويل مهمة 

تحكيلم )نهائيلات( البطولة اىل حكمينلا الدوليني عدنان 
املهلداوي وامجد عبلد الرحمن الدارة النلزال .وتم أختيار 
الهانلي عملار عدنلان وهيب رئيلس األتحلاد العراقي 
املركلزي للكيكوشلنكاي نائلب رئيلس االتحلاد العربي، 
)خبلريا مفوضلا( على منطقة آسليا يف تركيبلة األتحاد 

الدويل.

علي وزكم يتأهالن إلى نهائي بطولة العالم بالكيكو شنكاي

6

صفلاء  العراقلي/  املراقلب 
الخفاجي

فلوزه  الشلباب  منتخلب  حقلق 
الشلباب  منتخلب  على  األول 
الكويتي بثالثية نظيفة يف افتتاح 
مباريات بطولة غرب آسليا التي 
تستضيفها مدنتا البرصة واربيل.

املنتخلب العراقلي قدم مسلتوى 
متميلزا خاصة يف الشلوط الثاني 
من املباراة واستطاع تهديد مرمى 
املنتخب الكويتي عدة مرات ولوال 
تلرع الالعبلني النتهلت املباراة 

بنتيجة كبرية.
املحلل الفني سلعد حافظ تحدث 
للمراقلب العراقلي علن املبلاراة 
قائلاًل« يف الشلوط األول منتخبنا 
الشلباب افتقد اىل الرتكيز وطغى 
الترع واالسلتعجال على اغلب 
محاوللة  يف  املنتخلب  هجملات 
تسلجيل الهدف األول مما أدى اىل 
غيلاب التنظيلم وغياب اللمسلة 
األخرية فلم يقدم الفريق العراقي 

املستوى املطلوب«.
وأضاف حافظ »يف الشوط الثاني 
وبعلد اجلراء التبديلالت وتغيلري 
الخطلة باللعلب بمحلور ارتكاز 
واحد زهر الفريق بمستوى متميز 
ملع كثافلة هجوميلة واضحلة 
وسيطر عى مجريات هذا الشوط 
ان  اىل  مشلريا  تاملة«  سليطرة 
»إضاعلة الفلرص لهلذه االعمار 
فالالعلب  طبيعيلة  حاللة  تعلد 
الشلاب ال يمتلك الخربة املطلوبة 
وجميلع الالعبلني بهلذه االعمار 
تكون عندهلم االنانيلة موجودة 
يف محاوللة تسلجيل الهدف األول 
البطولة«.وتابلع  يف  للمنتخلب 
واضحلًا  كان  املحرتفلني  »دور 

وقدموا مستوى متميز سواء بلند 
عمر الذي سلجل الهدف االول او 
الالعب االي عي وقدموا اإلضافة 
الكبرية للفريق العراقي«.ونوه اىل 
»ان قلراءة الكابتلن عماد محمد 
للمباراة والخصلم الكويت كانت 

إيجابيلة جداً وخاصة يف الشلوط 
الثاني الذي قرر فيه تغيري أسلوب 
اللعب واإلبقاء على العب ارتكاز 
واحلد والدفع بالالعلب ازهر عي 
الذي سلجل هدفني كلها تحسلب 
للكابتلن عملاد محمد ملع كون 

املباراة هي األوىل يف البطولة ودائما 
تكون املباراة األوىل صعبة خاصة 
وانت تلعب تحت ضغط الجماهري 
املتواجلدة يف امللعب وكونك حامل 
اللقلب زاد من صعوبلة املباراة«.
بالقلول  وختلم حافلظ حديثله 

»ملن املنطقلي ان يظهر منتخب 
ب  لشلبا ا

قي  لعرا ا
يف 

املباراة 

املقبلة بمسلتوى افضل وخاصة 
ونحن نواجله املنتخب البحريني 
الذي يعد املنافس األول للمنتخب 
العراقلي واذا ملا حققنلا الفوز 
سنحسم بنسلبة كبرية موضوع 

التأهل للمباراة النهائية«.

حافظ: منتخب الشباب قدم مستًوى متميزا 
ودور المحترفين كان فعااًل

    رعد العراقي

سالح المونديال 
السحري!

نتائ�ج املنتخب الوطني املتدّني�ة يف التصفيات املؤّهل�ة اىل نهائيات 
كأس العال�م 2022 أثارت الكثري م�ن ردود األفعال وقّوضت اآلمال 
للوصول اىل شواطىء الدوحة وضمان الظهور الثاني للكرة العراقية 
بني كبار منتخبات العالم بعد انقطاع دام أكثر من 35 عاماً سّجلت 
في�ه كل إدارات اتح�اد الكرة الت�ي تعاقبت لقيادته فش�ًا ذريعاً يف 
إلتم�اس طريق التأهل وإن كانت تحت ذرائع وأس�باب مختلفة إال 

أنها تمحورت حول عنوان واحد )غياب اإلرادة والتخطيط(!
الحقيق�ة.. أن هناك قصورا فكريا يف اس�تيعاب فكرة تواجد اتحاد 
بش�خوص تحّت مس�ّميات مختلفة منحت الصفة القانونية إلدارة 
الكرة العراقية بتفويض جماهريي مقرتن بعملية انتخابية يفرتض 
أن تكون الهيئة العامة مؤتَمنة لحدود حجم الوالء الوطني واألمانة 
األخاقية التي تتحّل بها عند منحها الثقة لتلك الشخوص، القصور 
الفك�ري يتعلّق باح�رتام تاريخ الكرة العراقي�ة أوالً واحرتام عقول 
الجماهري ثانياً يف كل خطوات وطموح عملها وتدرك أن ما يمّيزهم 
ع�ن اآلخري�ن هو بقيم�ة نتاج العم�ل وحجمه وليس بالش�عارات 

الفارغة أو األمنيات املخّدرة.
وبعبارة أخرى أكثر وضوحاً فإن الطموح املفرتض الذي تستند إليه 
معايري النجاح ألي اتحاد كرة منتخب يتجاوز أمنيات الحصول عل 
لقب خليجي أو عربي أو حتى آس�يوي بعد أن تزّينت خزائن االتحاد 
بالكث�ري من تل�ك األلقاب وبات تك�رار الحصول عليها اس�تحقاقاً 
عادي�اً مفرتض�اً ال يحس�ب إنجازاً بمعن�اه الحقيق�ي وال يمكن أن 
يش�ّكل هدفاً يتفاخر به البعض الثبات جدارته وأحقيته يف التحّكم 

بمقّدرات كرة القدم العراقية.
ال يمك�ن أن تقتن�ع الجماه�ري الكروي�ة بغ�ري الحديث ع�ن تأهل 
املنتخ�ب الوطن�ي لنهائب�ات كأس العال�م أّوالً، ب�ل والوق�وف عل 
الخط�وات الج�اّدة للظه�ور يف تل�ك النهائي�ات كفري�ق منافس يف 
مجموعته، وليس مجّرد عابر س�بيل، عند ذلك فإن من حّق االتحاد 
أن يس�ّجل عمله ضمن مفهوم اإلنجاز، وكل ما تسبقه من خطوات 
مهما تعّددت عل املس�توى املحيل والخارجي س�اهمت يف الوصول 
له�ذا الهدف ه�ي مفردات يف�رتض أنه�ا تحّققت وفق�اً لقاموس 

)التخطيط(.
مع ه�ذه الرؤي�ة، وإمكان�ات البل�د االقتصادية، وخزي�ن املواهب 
الكروي�ة الش�ابة، فإن مس�افة التقرّب م�ن الوص�ول للعاملية هو 
املقي�اس املنطق�ي للحكم عل مدى نجاح أو فش�ل أي اتحاد بغّض 
النظر عن املس�ّميات من دون ذلك س�تبقى كل مح�اوالت اقتناص 
بطول�ة هن�ا أو هناك ضم�ن النطاق العرب�ي أو الق�اّري ما هي إال 
بالونات خّداعة ُتبهر العيون وتتاىش عند أّول اس�تحقاق أمام دول 

آسيوية بعينها ال تتنازل عن مقعدها يف كأس العالم.
أّما املش�اركة ب�كأس العرب، ف�كان من املُفرتض أن ُي�زجَّ املنتخب 
األوملبي بقيادة التش�يكي مريوساف س�وكوب فيها لتكون فرصة 
مهمة الس�تقطاب العنارص الش�بابية التي تخدم املنتخب الوطني، 
وبذات الوقت تصبح تلك املشاركة إعاناً رسمياً بأوىل مراحل اإلعداد 
لاس�تحقاقات املقبل�ة تحت قيادة كادر تدريب�ي واحد يمنح الثقة 
وتوفر له اإلمكانيات للميض نحو خلق منتخب املستقبل وقطع كل 
املحاوالت لإلطاحة بس�وكوب الس�تام املهّمة بدالً عنه تحت ذريعة 

فشل املدرب األجنبي مع كرتنا!
باختصار... ال ترموا منديل االستس�ام وخوضوا الصعاب وأضيئوا 
آخ�ر نف�ق الوصول اىل كأس العال�م 2022 مهما اش�تّد ظامه، أما 
لاتحاد فنقول اعصبوها برأس س�وكوب فأمامك�م منتخباً أوملبياً 
بأعمار ش�اّبة حقيقية وجهاز فني متمّكن ُيمّثل عهداً جديداً للكرة 
العراقية اس�تطاع الظفر ببطاقة التأّهل اىل نهائيات آسيا من أرض 
البحرين بجدارة يمكن أن يكون الس�اح السحري الذي تقاتلون به 
للوص�ول اىل كأس العال�م القادم�ة 2026 بدالً من إث�ارة الجماهري 
الغاضب�ة باطاقك�م دعابة الصرب عل ُس�باتكم العمي�ق لتحقيق 

حلمهم يف 2030 حرصاً!

تلقت اللجنة املؤقتة التحاد الكرة السلوري، خطابا رسميا 
ملن نلادي الرشطة، يؤكلد فيه اعتلذاره عن طللب اللجنة 
بانضملام الثنائلي محمود املواس وفهد اليوسلف لنسلور 
قاسليون، للمشلاركة ببطوللة كأس العرب.وأكلد النلادي 
أن لديله التزاملات ومباريلات، ولذلك يصعلب عليه التخي 
علن الثنائي محمود املواس وفهد اليوسلف، للمشلاركة يف 
بطولة ليست ضمن أيام الفيفا.غياب محمود املواس وفهد 
اليوسلف وقبله اعتلذار الوحدة اإلماراتي عن إرسلال العبه 
عمر خريبني، سريبك حسابات الروماني تيتا فالرييو، املدير 
الفني الجديد لنسور قاسليون.وتنطلق منافسات النسخة 

العلارشة من بطوللة كأس العرب والتي ستسلتضيفها 
العاصملة القطرية الدوحة خالل الفرتة من 30 ترشين 

الثاني الحايل وحتى 18 كانون الثاني املقبل.وسلتقام 
البطوللة تحلت رعايلة االتحاد اللدويل لكلرة القدم 
»فيفا«، وسيشلارك يف البطوللة 16 منتخبا عربيا، 
تم تقسيمها عى 4 مجموعات، بحيث يتأهل األول 
والثانلي من كل مجموعة إىل ربلع النهائي.ويقع 
املنتخلب السلوري يف املجموعة الثانيلة يف بطولة 
كأس العلرب للمنتخبلات، إىل جانلب منتخبلات 

تونس واإلمارات وموريتانيا.

الشرطة يرفض تفريغ المواس واليوسف
 للمنتخب السوري

أعللن الهولندي ديك أدفوكات مدرب منتخب العراق، قائمة الالعبني 
النهائية املشلاركة يف بطوللة كأس العرب، املقررة خلالل الفرتة من 

30 ترشيلن الثاني وحتى 18 كانون األول 2021 يف الدوحة.وسليغادر 
املنتخلب العراقي إىل العاصمة القطرية الدوحة يف السلادس والعرشين 
من الشلهر الجاري عى متن طائرة خاصة.يشار إىل أن العراق يلعب يف 
املجموعة األوىل يف بطوللة كأس العرب إىل جانب منتخبات قطر وعمان 

والبحرين. وضمت القائمة كاًل من:
»فهد طالب وأحمد باسل وعي ياسني وريبني سوالقا ومصطفى ناظم ومناف 
يونس وميثم جبار وفرانس بطرس وشريكو كريم وحسن رائد ومنتظر محمد 
جرب ومحمد عي عبود وأحمد فاضل وأمجد عطوان وسلجاد جاسلم وحسلن 
عبلد الكريم وإبراهيم بايش وبشلار رسلن وأحمد فرحان وعلالء عباس وعي 

يوسف ومحمد قاسم وأيمن حسني«.

حقق فريلق أمانة بغلداد، فلوزا مهما عى 
سلامراء بهدفلني دون رد، املس األحلد، يف 
ملعب بغداد لحسلاب الجوللة العارشة من 
الدوري املمتاز. أمانة بغداد تقدم رسيعا من 
ركلة جزاء، سلجلها جبلار كريم يف الدقيقة 
السادسلة من املبلاراة وعجز سلامراء عن 
العلودة إىل املبلاراة لينتهلي الشلوط األول، 
بتقلدم أمانلة بغلداد بهلدف دون رد. ويف 
الشلوط الثانلي تكلرر سليناريو الشلوط 
األول وتمكلن بغلداد من إضافة هلدف ثاٍن 
يف الدقيقلة 67 من ركلة جزاء أيضا، سلجل 
منها رضا فاضل لتنتهي املباراة بفوز أمانة 
بغداد )2-0(. ورفلع أمانة بغداد رصيده إىل 

النقطلة العارشة باملركز الل12، بينما تجمد 
رصيد سلامراء عند النقطلة الثالثة باملركز 

األخري.
تعادل سلبي

وخيم التعادل السللبي عى مواجهة فريقي 
نفلط البلرصة واللزوراء والتلي أقيملت يف 
ملعب الفيحاء، لحساب الجولة العارشة من 

الدوري املمتاز. 
وأضلاع العبلو الفريقلني هجملات كثرية، 
حملزة  اللزوراء  محلرتف  كلرة  أخطرهلا 
الصنهاجلي التي مرت بجلوار القائم، بينما 
أضلاع حيدر عبد الرحيم انفلرادا تاما لنفط 
البلرصة وسلدد أحملد فرحان كلرة أخرى، 

ملرت بجلوار القائلم لينتهي الشلوط األول 
بالتعلادل السللبي. يف الشلوط الثاني، أهدر 
الفريقان فرصا مهمة، حيث أضاع محرتف 
نفط البلرصة جاكوب كرة وأضلاع املغربي 
حملزة الصنهاجلي، فرصة أخلرى لتنتهي 
املبلاراة بالتعلادل السللبي. ورفلع الزوراء 
رصيده إىل النقطلة 22 باملركز الثاني، بينما 
رفع نفلط البلرصة رصيلده إىل النقطة 18 

باملركز الخامس.
هدف الفوز

وخطلف فريلق زاخلو 3 نقلاط مهملة من 
فلوزه عى أربيلل بهلدف دون رد، يف املباراة 
التي أقيمت يف ملعب زاخو لحسلاب الجولة 
العلارشة والتلي أقيملت يف ملعب فرانسلو 
حريري يف أربيلل. الفريقان اكتفيا بالفرص 
الخجولة دون فاعلية حقيقية عى الهدفني، 
السللبي  بالتعلادل  األول  الشلوط  لينتهلي 
السللبي. ويف الشلوط الثانلي تمكلن فريق 
زاخو ملن افتتاح النتيجة بالدقيقة 58، عرب 
املحرتف الربازيي لوكاس سلانتوس ليتقدم 
زاخو وسط محاوالت متكررة ألربيل لتعديل 
النتيجة، فمرت تسلديدة شريكو كريم فوق 
العارضة وتصدي الحارس لتسلديدة برزان 
شلريزاد، لتنتهي املباراة بفلوز زاخو بهدف 
دون رد. ورفلع زاخو رصيده إىل 18 يف املركز 
السلادس، بينملا تجملد رصيلد أربيلل عن 

النقطة السابعة باملركز الل16.

علق مدرب الطلبة قحطان جثري، عى تعادل الفريق )2-2( أمام نفط الوسط، 
عى ملعب كربالء الدويل، لحساب الجولة الل10 من الدوري املمتاز.

وقلال جثري  ان »نقطلة التعادل مقنعة أمام فريق بحجم نفط الوسلط الذي 
يمللك فريقلا محرتما ومدربا متمرسلا وإدارة مثالية تخطط بشلكل مثايل 

للفريق«.وأكد مدرب الطلبة: »نفط الوسط من الفرق املنافسة عى اللقب 
واملبلاراة يف ملعبه وبالتايل النتيجة تعد إيجابية، يف املقابل فريقنا شلبابي 

وصفوفنا تغريت بشكل كامل«.
وأشلار اىل ان »القرعة وضعتنا بمواجهات نارية متعاقبة مع ذلك فريقنا 
قدم مباراة طيبة أمام نفط الوسلط، وظهرت شخصية الفريق بتأخره يف 

النتيجة مرتني لكننا عدنا إىل املباراة«.
وتابع جثري ان  »الطلبة قارع نفط الوسلط بقوة وتبادلنا معهم السليطرة 
على امللعب، ويف بعض األوقلات كنا األفضل، وبالتلايل األداء هو اآلخر جيد 

ومقبول ونأمل أن نواصل نتائجنا اإليجابية«.
ورفلع نفط الوسلط رصيده إىل النقطلة 22 يف املركز الثانلي، بينما رفع 
الطلبلة رصيده إىل النقطة 17 يف املركز السلادس بجدول ترتيب الدوري 

العراقي املمتاز.

أدفوكات 
يعلن 
قائمة 
المنتخب 
لكأس العرب

جثير يصف 
تعادل

 الطلبة مع 
نفط

 الوسط 
باإليجابي

نفط البصرة يعادل الزوراء سلبيا وأمانة 
بغداد يهزم سامراء
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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

مانشستر يونايتد يعلن إقالة سولسكاير ويسمي كاريك مدربًا مؤقتًا

إقال�ة  يونايت�د،  مانشس�ر  ن�ادي  أعل�ن 
النرويجي أويل جونار سولسكاير من تدريب 

الشياطني الحمر.
وق�ال مانشس�ر يونايتد، يف بيان رس�مي: 
»يعلن النادي أن أويل جونار سولسكاير ترك 

منصبه كمدير فني للفريق األول«.
وأض�اف: »س�يظل أويل دائًم�ا أس�طورة يف 
مانشسر يونايتد، ومن املؤسف أننا توصلنا 

إىل هذا القرار الصعب«.
وتاب�ع: »رغم أن األس�ابيع القليل�ة املاضية 
كان�ت مخيبة لآلم�ال، ال ينبغ�ي أن تحجب 
كل العم�ل ال�ذي ق�ام به سولس�كاير خالل 
الس�نوات الثالث املاضية إلعادة بناء أس�س 

النجاح عىل املدى الطويل«.
وواص�ل: »يغ�ادر سولس�كاير م�ع خالص 
ش�كرنا لجه�وده الدؤوبة كم�درب، وأطيب 

تمنياتن�ا له بالتوفيق يف املس�تقبل، س�يظل 
مكان�ه يف تاريخ الن�ادي آمًنا بش�كل دائم.. 
لي�س فقط بس�بب م�ا قدمه كالع�ب، لكن 
كرج�ل عظي�م ومدرب ق�دم لن�ا العديد من 
اللحظ�ات الرائع�ة، ل�ذا س�يتم الرحيب به 
إىل األب�د يف أول�د تراف�ورد كجزء م�ن عائلة 

مانشسر يونايتد«.
اآلن  كاري�ك  ماي�كل  »س�يتوىل  واختت�م: 

مسؤولية تدريب الفريق يف املباريات املقبلة، 
بينم�ا يتطلع الن�ادي إىل تعيني مدرب مؤقت 

حتى نهاية املوسم«.
وت�درس إدارة مانشس�ر يونايت�د أس�ماء 
جدي�دة لتويل املس�ؤولية الفنية للش�ياطني 
الحمر يف املوسم الحايل، خلفا للنرويجي أويل 

جونار سولسكاير.
وأعلن مانشس�ر يونايتد، إقالة سولسكاير 

من تدريب الشياطني الحمر، عقب الخسارة 
)1-4( أم�ام واتف�ورد، ضم�ن منافس�ات 

الجولة 12 من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وأك�د مانشس�ر يونايت�د أن ماي�كل كاريك 
سيتوىل مسؤولية تدريب الفريق يف املباريات 
املقبل�ة، لح�ني تعي�ني م�درب مؤق�ت حتى 

نهاية املوسم.
ووفًق�ا لصحيفة »إكس�ربيس« الربيطانية، 

ف�إن إدارة مانشس�ر يونايت�د ت�درس عدة 
أس�ماء لخالفة سولس�كاير، منها الفرنيس 
ل�وران ب�الن املدير الفن�ي للري�ان القطري، 

وجولني لوبيتيجي مدرب إشبيلية.
يذك�ر أن مانشس�ر يونايت�د يحت�ل املركز 
الس�ابع يف جدول ترتيب ال�دوري اإلنجليزي 
املمت�از برصيد 17 نقط�ة، بفارق 12 نقطة 

عن تشيليس صاحب الصدارة.

االثنين 22 تشرين الثاين 2021
العدد 2720 السنة الثانية عشرة

تأه�ل األملاني ألكس�ندر زفريي�ف، املصنف الثالث 
عامليا، لنهائي البطولة الختامية لتنس األس�اتذة، 
بع�د أن أط�اح يف طريق نص�ف النهائ�ي بالنجم 
الرصبي نوفاك ديوكوفيتش، 
املصنف األول، بمجموعتني 
لواح�دة لي�رب موع�دا 
حام�ل  م�ع  متج�ددا 
اللق�ب، الرويس دانييل 

ميدفيديف.
املصن�ف  واحت�اج 
عاملي�ا  الثال�ث 
ونصف  لس�اعتني 
تقريب�ا م�ن أجل 
املب�اراة  حس�م 
بنتيجة  لصالحه 

7-6 )7-4( و4-6 و3-6.
ويعد هذا هو االنتصار الثاني ل�«ساش�ا« هذا املوس�م عىل 
»ن�ويل« بع�د مواجهتهما يف نص�ف نهائي أوملبي�اد طوكيو، 

والتي حسمها زفرييف بمجموعتني لواحدة أيضا.
كما أن االنتص�ار هو الرابع لألملاني ألكس�ندر زفرييف عىل 
النجم الرصبي نوفاك ديوكوفيتش يف املباراة ال�11 بينهما.

وس�يعود زفرييف ملواجه�ة ميدفيديف مج�ددا يف البطولة، 
ه�ذه امل�رة يف النهائ�ي، بع�د أن التقي�ا يف دور املجموعات، 
وانتهت املباراة بتفوق الالعب الرويس بمجموعتني لواحدة.

وكان ميدفيدي�ف قد ش�ق طريقه للنهائ�ي بعد فوز صعب 
عىل النرويجي كاسرب رود، بمجموعتني دون رد بواقع 4-6 

و2-6.
وسيس�عى الالعبان إلضافة اللقب الثان�ي لهما يف البطولة، 
حيث توج به زفريي�ف أوال يف 2018، ثم لحق به ميدفيديف 

العام املايض.

أعرب تش�ايف هرينانديز، املدير الفني 
لربش�لونة، ع�ن س�عادته باالنتصار 
به�دف دون رد، خ�الل لق�اء ديربي 
كتالوني�ا ض�د إس�بانيول، يف إط�ار 

منافسات الجولة 14 من الليغا.
وقال تشايف، خالل ترصيحات نقلتها 
صحيف�ة »م�اركا« اإلس�بانية: »لقد 
عانين�ا وه�ذا واض�ح، وإس�بانيول 
فري�ق رائع ومنظ�م ويلعب بش�كل 
جي�د، وكان م�ن الصعب التس�جيل 

ضدهم«.
وأضاف: »سعداء وراضون بالنتيجة، 
لكنن�ا عانين�ا كث�ريا، وال أح�د يفوز 
بس�هولة، لك�ن علين�ا أن نتحس�ن، 

وحصدنا 3 نقاط مهمة للغاية«.
األداء  أعجبن�ي  »لق�د  وأوض�ح: 
الدفاعي، والرتي�ب التكتيكي، علينا 
التحس�ن يف نهاي�ة املب�اراة، والهدوء 
بالك�رة، فف�ي آخ�ر 15 دقيق�ة كنا 
ول�م  بمركزي�ة  اللع�ب  إىل  بحاج�ة 

نفعل«.
للغاي�ة  س�عيد  »أن�ا  وأوض�ح: 
بالجماه�ري، قبل 6 س�نوات لم يكن 

هن�اك ه�ذا الج�و، وكان م�ن الرائع 
رؤية كامب نو بهذه الطريقة«.

الش�وط  يف  الفري�ق  معان�اة  وع�ن 
الثاني، كش�ف: »أنها ليست مشكلة 
بدنية، لكنها تفس�ري للمباراة، وكان 

علين�ا أن نحصل ع�ىل الكرة يف ملعب 
الخصم«.

وع�ن الفارق ب�ني اللع�ب والتدريب، 
أجاب: »كن�ت أس�تمتع باللعب أكثر 
وه�ذا واض�ح، واليوم عاني�ت، فمن 

الصع�ب الف�وز بس�هولة، وجمي�ع 
الفرق منظمة ويعملون بش�كل جيد 
تكتيكيا، واتخذت كرة القدم منعطفا 
يف الس�نوات األخرية، وه�و يوم رائع 

بالنسبة لنا«.

إبراهيموفيتش يصبح ثالث أكبر العب يسجل بالكالتشيو

زفيريف يطيح بديوكوفيتش خارج البطولة الختامية للتنس

تشافي: عانينا كثيرًا ضد إسبانيول 

تمكن السويدي زالتان إبراهيموفيتش، مهاجم 
مي�الن، م�ن تس�جيل اله�دف األول لفريق�ه يف 
ش�باك فيورنتينا، خالل مباراة الفريقني بملعب 
أرتيميو فرانكي، ضمن منافسات الجولة ال�13 

من الدوري اإليطايل.
وس�جل زالتان الهدف األول للروس�ونريي، بعد 
خطأ فادح من بونافنتورا يف الدقيقة 62، لينجح 
إب�را يف قطع الك�رة بمنطقة الجزاء ويس�ددها 

صاروخية يف الشباك.

أن  لإلحصائي�ات،  »أوبت�ا«  ش�بكة  وذك�رت 
إبراهيموفيت�ش بعم�ر )40 عام�ا و48 يوما(، 
أصبح ثالث أكرب العب يتمكن من تسجيل هدف 

بالدوري اإليطايل.
وأضاف�ت أن إبرا نجح يف تخط�ي اإليطايل بيرو 
فيريجوود الذي كان قد سجل يف عمر )40 عاما 
و47 يوما(، مش�رية إىل أن الثنائي كوستاكورتا 
وبيوال هما فقط من يسبقان إبراهيموفيتش يف 

هذه القائمة.

ف�إن  أيًض�ا،  »أوبت�ا«  ش�بكة  وبحس�ب 
إبراهيموفيت�ش أصب�ح أكرب الع�ب يتمكن من 
تس�جيل هدفني أو أكثر خالل مب�اراة بالدوري 

اإليطايل.
وأضافت أن املهاجم الس�ويدي أصبح أول العب 
يبل�غ من العم�ر 40 عاًما، يتمكن من تس�جيل 
هدف�ني أو أكث�ر يف مب�اراة بالدوري�ات الخمس 
الكربى، من�ذ عام 2000، بعم�ر)40 عاما و48 

يوما(.

كش�ف تقرير صحفي إسباني، عن آخر األنباء املتعلقة بانتقال 
اإلنجليزي رحيم سرلينج، نجم مانشسر سيتي، إىل برشلونة، 

يف كانون الثاني املقبل.
وارتبط اس�م سرلينج بقوة بتدعيم هجوم برشلونة، خصوصا 
بعدم�ا طالب تش�ايف هرينانديز، املدي�ر الفني الجديد للربس�ا، 

برورة التعاقد مع مهاجم جديد.
وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فقد طلب 
رحي�م س�رلينج م�ن مانشس�ر س�يتي، تس�هيل إعارت�ه إىل 

برشلونة يف كانون الثاني املقبل.
وأضاف�ت الصحيف�ة، أن س�رلينج ُمحبط بس�بب قل�ة دقائق 

مشاركاته مع مانشسر سيتي هذا املوسم.
وال يمانع مانشس�ر س�يتي رحيل س�رلينج يف كان�ون الثاني 

املقبل ولكن يف صورة بيع نهائي وليس إعارة.
وم�ع ذل�ك، ف�إذا أراد برش�لونة التعاقد م�ع س�رلينج، فعليه 
التخلص م�ن بعض العبيه أصحاب األج�ور املرتفعة أواًل، وهو 

أمر يصعب حدوثه يف يناير املقبل.

قال ستيفن جريارد، مدرب أستون فيال، إن انتصارا )2-0( عىل 
برايتون يعيده من جديد إىل أجواء التألق واالحتفال، التي عاشها 

عندما كان العبا.
وبفضل هدفني قرب النهاية، حمال توقيعي أويل واتكنز وتريون 
مينج�س، حقق في�ال الفوز ع�ىل ضيفه برايت�ون وأوقف بذلك 

مسرية خسائره املتتالية يف الربيمريليج.
واس�تمرت خس�ائر الفيالنز عىل م�دار 5 مباريات وتس�ببت يف 
اس�تغنائه عن خدمات مدربه السابق دين س�ميث واالستعانة 

بجريارد بديال له يف 11ترشين الثاني الجاري.
ولعب جريارد قائد منتخب إنجلرا الس�ابق أكثر من 700 مباراة 
م�ع ليفربول ما بني 1998 و2015 وف�از خالل هذه الفرة ب�9 

ألقاب مع النادي.
وق�ال جريارد إن »هذه األهداف بص�دق تعيدني إىل أجواء التألق 
واالحتفال التي عشتها، عندما كنت العبا وهي السبب يف رغبتي 

باالستمرار مع اللعبة«.
وأض�اف جريارد قول�ه »يف بعض األحيان ش�عرنا بالتوتر )أمام 
برايتون(، لكن�ي أعتقد أننا أنهينا املب�اراة بمنتهي القوة. لدينا 
الكثري من الجوانب التي يمكننا البناء عليها. س�تزداد قوتنا مع 

الوقت وسنتطور إىل األفضل«.

سترلينج يؤكد رغبته 
بمغادرة صفوف السيتي 

جيرارد: استحققنا 
االنتصار على برايتون 

يس�تهدف توتنهام، التعاقد مع نجم يوفنتوس، يف كانون الثاني 
املقبل، بحسب تقرير صحفي إنجليزي.

فوفقا لصحيفة »فوتبول إنس�ايدر« اللندنية، فقد طالب املدرب 
اإليط�ايل أنطوني�و كونت�ي إدارة نادي�ه بالتعاقد م�ع الهولندي 
ماتي�اس دي ليخت، يف ظل املش�اكل الدفاعي�ة التي عانى منها 

النادي عىل مدار األسابيع املاضية.
ويس�عى توتنهام لتدعيم صفوفه بعدد م�ن الصفقات القوية، 
بعد التعاق�د مع كونتي، لتعديل مس�ار الفريق الذي يرنح هذا 

املوسم.
وأضاف التقري�ر، أن فابيو باراتيتيس، املدير الريايض لتوتنهام، 
يس�تعد لبدء التف�اوض مع يوفنت�وس من أج�ل الحصول عىل 

خدمات دي ليخت، مقابل 67.5 مليون جنيه إسرليني.
وخ�رج دي ليخت جزئيا من حس�ابات مدرب�ه ماكس أليجري، 
الذي يفض�ل االعتماد عىل الثنائي جورجي�و كيليني وليوناردو 

بونوتيش.
يف الوق�ت نفس�ه، يضع توتنه�ام عينه ع�ىل الهولن�دي اآلخر، 
س�تيفان دي فري، قلب دفاع إنر، وال�ذي تردد أنه يريد خوض 

تجربة جديدة خارج الكالتشيو.

أكد األرجنتيني ماوريس�يو بوكيتينو، مدرب باريس س�ان جريمان 
الفرنيس، أنه لم يش�عر بأي قل�ق إزاء عجز نجمه األرجنتيني ليونيل 
مي�يس، عن تس�جيل األه�داف عىل املس�توى املحيل، قب�ل أن يفتتح 

سجله التهديفي خالل املباراة أمام نانت.
وش�ارك مييس يف 5 مباريات مع س�ان جريمان يف الدوري الفرنيس، 
دون أن ينجح يف التس�جيل، قبل أن يتمكن من هز الشباك خالل فوز 
فريقه ع�ىل ضيفه نان�ت )3-1(، من محاولته رق�م 20 عىل مرمى 
املنافس�ني. ونجح مييس الفائز بجائزة أفضل العب يف العالم 6 مرات 
من قبل، يف تس�جيل 3 أهداف خالل 3 مباريات ش�ارك بها مع سان 

جريمان يف دوري أبطال أوروبا.
وأوض�ح بوكيتينو، عقب الفوز عىل نانت أنه س�واء هو أو مييس لم 
يكن لديهما أي ش�ك يف أن الربغوث األرجنتيني، س�يعرف الطريق إىل 

شباك املنافسني عىل املستوى املحيل.
وقال املدرب األرجنتيني »ال أعتقد أن مييس كان يشعر بالقلق بشأن 
عدم التس�جيل يف ال�دوري، إنه بطل عظيم، أفض�ل العب يف العالم«. 
وأض�اف »إنه يع�رف كيفي�ة تجاوز أكث�ر األوقات صعوب�ة، يتحىل 

بالصرب ومن الجيد أنه نجح يف التسجيل«.
وتابع بوكيتينو«بش�أن تطور حالة مييس ونيم�ار وكيليان مبابي؟ 
دائم�ا كنت أق�ول أن األمر يتعلق بالتفاهم وقض�اء املزيد من الوقت 

سوية وأيضا املشاركة يف املباريات الرسمية«.

كونتي يطالب بالتعاقد 
مع دي ليخت

بوكيتينو: لم أشعر 
بالقلق على ميسي
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ال تسل عنا و ال أين حمانا؟
وّحد القيد علی الدرب خطانا!!

هذه األيام ترتی حولنا
كلما زّمت بنا زادت قوانا

شابت األغالل يف أرواحنا
و غدت يف الرشق ريحاً و دخانا

فامض التسأل علی الهول سوانا
و اسأل التاريخ عنا و الزمانا

عربي ساجل الشمس الخطی
و توارت و هو يجتاب الرعانا

يلطم األرض فما تدري له
من بعيد الشأو ، أفقاً أومكانا

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

قال اإلمام الحسني عليه السالم :
 ُبني اإلسالم عىل عرشة أركان :

اإلخالص لله ، وهو الفطرة
والصالة ، وهي امللة .

والزكاة ، وهي الطهر.

والصيام ، وهو الجنة.
والحج ، وهو الرشيعة.

والجهاد ، وهو العزة.
واألم�ر باملع�روف ، وهو الحج�ة.    والنهي عن 
املنكر وه�و الواقي�ة، والطاعة وه�ي العصمة، 

والجماعة وهي األلفة

الرصيف المعرفي يستأنف 
أنشطته في ميسان

املراقب العراقي/ متابعة...
املع�ريف يف محافظ�ة ميس�ان  الرصي�ف  اس�تأنف 
أنش�طته الثقافي�ة والفنية بعد انقط�اع دام عامني 
بس�بب جائحة كورونا، إذ ُيَعدُّ الرصيف نظرَي شارع 
املتنبي يف بغداد، ويقع ع�ىل حافة نهر دجلة بمركز 

مدينة العمارة وأمام باب سوق العمارة.
وقال الفنان التش�كييل محمد الرسام إن »الرصيف 
املع�ريف نقطُة التق�اء املثقف�ني واألدب�اء والفنانني 
بمختل�ف االتجاه�ات، ويق�ف بينهم عىل مس�افة 

واحدة ويفتح ذراعيه لكل خطاب ثقايف«.
بدوره، ذكر الكاتب حازم املحمداوي، أن »مجموعة 
 2014 الع�ام  يف  ميس�ان  محافظ�ة  ش�باب  م�ن 
قرروا تأس�يس م�رشوع ثقايف ُيعدُّ ناف�ذًة ملواهبهم 
وتطلعاته�م، وتمَّ اختيار حديقة النافورة يف ش�ارع 

دجلة مكاناً له«.
د الفنان حس�ام الع�يل، أن »الرصيف  من جانبه، أكَّ
املعريف ش�هد مش�اركات واس�عة يف مختل�ف ألوان 
الثقاف�ة واألدب والف�ن، وتضمن، مع�ارَض للكتاب 
وعروضاً مرسحية وسينمائية وموسيقية، ورسوماً 
ومع�ارَض للتصوير الفوتوغرايف، ومرس�ماً ومكتبًة 

لألطفال«.
نت، توزيع 50  وأض�اف، أن »فعاليات الرصيف تضمَّ
ش�تلة زراعية بني األرس، وتقديم هدايا لألطفال من 
الف�رق التطوعية فض�اًل عن تقديم َمالزم دراس�ية 

لطالب السادس اإلعدادي«.
م�ن جانب�ه، أش�ار الفن�ان حي�در الرس�ام اىل أنه 
»ت�مَّ تش�كيل لج�ان تنظيمّي�ة لفعالي�ات الرصيف 
املع�ريف، وأن ه�ذه اللج�ان متخصص�ة يف مج�االت 
املرسح والس�ينما والفن التشكييل ورسوم األطفال 
والتصوي�ر الفوتوغ�رايف، إضاف�ة اىل لجن�ة األعمال 
اللج�ان  »عم�ل  أن  مؤك�داً،  النس�وية«،  اليدوي�ة 
التنظيمي�ة أس�فر ع�ن نج�اح مختل�ف فعالي�ات 

الرصيف املعريف«.

أسئلة الوجود في ديوان »مرآة ونصف وجه«

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
وق�د انعك�س ذل�ك يف تجربة مغاي�رة ظهرت 
بش�كل واض�ح يف اللغ�ة وتش�كيل الص�ورة 
ودالالته�ا املوحي�ة املرتبط�ة ب�رؤى كوني�ة 

والهوية اإلنسانية.
,واضاف: يتضح ذلك ب�دًءا بالعنوان وتصميم 
الغ�الف، فالعنوان يقوم ع�ىل تقابل بني داللة 
)املرآة( املتمثلة بالوضوح واالنعكاس، وداللة 
)نص�ف وج�ه( املتمثل�ة بالغم�وض وع�دم 
الوض�وح، وه�ذا م�ا ترجمه مصم�م الغالف 
الذي اخت�ار صورة الش�اعر املظلل�ة لتغييب 
بع�ض مالح الوجه، وهو ما نجده يف االس�ئلة 
التي يثريها الش�اعر يف قصائ�د الديوان معربا 
من خ�الل ذل�ك رفضه لكث�ري م�ن التحوالت 
الت�ي تطرأ ع�ىل الواقع وتقي�د حريته، فضال 
ع�ن عنوان�ات القصائد الت�ي تهيم�ن عليها 
هذه النزعة التي تعكس اهتمام الش�اعر بما 
تحمله الرتاكيب والصور من املأساة اإلنسانية 
التي يكون يف الغالب الش�اعر نفس�ه بطلها، 
ليتن�اوب البعد الوجودي م�ع البعد الجمايل يف 

الحضور والغياب. 
وتاب�ع: وينبث�ق ذل�ك من قل�ب األزم�ة التي 
تحيط بالش�اعر وتنفجر يف ص�ور يعلو فيها 
ص�وت الش�اعر املع�رتض ع�ىل م�ا يتعرض 
ل�ه االنس�ان الباحث ع�ن حريته ومس�تقبله 
ووجوده، لتتحول ذات الشاعر اىل ذات مطلقة 
تعرب ع�ن هواجس وأس�ئلة القل�ق الوجودي 
لإلنس�ان بش�كل مطلق، اذ يس�تفز الش�اعر 
املتلق�ي  بالعتب�ة الت�ي تق�وم يف الغالب عىل 
بس�اطة اللغة وعمق الدالل�ة، وينجح يف نقل 

قلقه من خالل تلوين الخطاب بالحجاج الذي 
يقصد ب�ه اقناع املتلقي والثورة التي تش�جع 
املتلق�ي عىل االنتفاضة ورفض القيود، ليمنح 
املتلق�ي فرص�ة للدخ�ول يف عال�م القصي�دة 
وتقيص متاهاتها للكش�ف عن بعدها الرّسايل 

والجمايل.
وب�ني: أن الش�اعر نج�ح يف خلخل�ة الواق�ع 
رسد  خ�الل  م�ن  مس�اوئه،  ع�ن  والكش�ف 
املواق�ف، وهذا م�ا نجده يف قصي�دة )الكتابة 

رسا( التي يقول يف جانب منها:
أحيانا أضجر من نفيس 

وأنثر الرماد القلق 
عىل القصائد، وأميش

 ***
أكتب رًسا 

للساعة، تدقُّ وال أحد يسمعها 
وأعاتب أشباًحا 

لم يدرجوا يف سجالت الحكومة أسماء قتالنا 
 وأكمل :إن القل�ق يبدأ من العنوان الذي يقوم 
ع�ىل ثنائي�ة الوض�وح )الكتاب�ة( والغموض 
)رًسا( وتتجىل ه�ذه الثنائية يف متن القصيدة 
الت�ي تتكون م�ن س�بع مقاط�ع، ويف هذين 
املقطعني )5،6( يحيل الفعل )اضجر( يعكس 
حال�ة القلق والحرية التي يعيش�ها الش�اعر، 
ويع�زز ذلك لفظ�ة )الرماد( ووصف�ه بالقلق 
وم�ا ينت�ج ع�ن ه�ذا الوص�ف م�ن مفارقة 
يس�قط من خاللها قلقه عىل القصائد، وتأتي 
ص�ور )ال أحد يس�معها( و)أعاتب أش�باحا( 
و)ل�م يدرج�وا( لتتع�زز ص�ور الغي�اب التي 
تثري األس�ئلة يف ذهن الش�اعر وتعكس قلقه، 

وتتضح هذه الح�رية والقلق الوجودي وحالة 
الرف�ض لواق�ع م�زري يف قصي�دة )تنويعات 

لونية هاربة(
لتي يقول يف جانب منها:

هذا الشخص أعرفه
أو... لست متأكًدا

قد أكون أنا... أو أحًدا آخر
يشبهني 

أين أجد روحي التائهة؟
واأليام مألت رأيس باألكاذيب

 
 ولفت اىل ان الش�اعر يش�ري إىل نفس�ه باسم 
اإلشارة )هذا( لكنه رسعان ما ينفي معرفته 
ويبق�ى يف ح�رية هل هو نفس�ه أم ش�خص 
آخ�ر؟، ليع�ود لطرح س�ؤاله الوج�ودي الذي 
يذكرن�ا بأس�ئلة إيليا أب�ي م�ايض الوجودية 
)ِجئُت ال أَعلَ�ُم ِمن أَين َولَِكّن�ي أََتيُت(، ويأتي 
ارتب�اط )التي�ه( باملكان )اي�ن( و)األكاذيب( 
الح�رية  مالم�ح  لريس�م  )األي�ام(  بالزم�ان 
ويجس�د حالة القل�ق التي يع�رب عنها، فذات 
الش�اعر الحاملة والحائرة التي تتعذب وتفقد 
احساس�ها بالواق�ع امل�رتدي وه�و يح�اول 
اس�تعادة أحالمه الدفينة، لينعش روحه التي 

تيضء عتم�ة النفس ويرتجمه�ا يف القصيدة 
ليب�ث األم�ل يف الحي�اة.

 وخت�م :تهيمن املرآة بش�كل كب�ري يف الديوان 
بدًءا بالعنوان م�رورا باملتن، لتمثل األمل الذي 
رسع�ان ما يتالىش بس�بب الدخ�ول يف دوامة 
القل�ق والحرية، والدخ�ول يف دوامة املجهول، 
والرغب�ة يف تجريد املعان�ي واالفكار وتجريب 
األس�اليب والصور بطريقة يتكت�م فيها عىل 
أرسار القصي�دة، م�ن خ�الل تظلي�ل بياضها 
وإخفاء معانيها خلف ستار مفرداتها والرتدد 
يف الكشف عن موضوعها، ليستعني بالرتاكيب 
الت�ي تقوم عىل االنزي�اح واملفارقة من مجاز 
واس�تعارة، يف التعبري عن أف�كاره، اذ يقول يف 

قصيدة )ست وتسعون مرتًا(:
تسعل الشمس يف الباحة 

ونشمُّ رائحة الهواء 
عندما تغسله األمطار...

امل�رآة تش�كو الغبار واملط�ر ،فإس�ناد الفعل 
الفع�ل  وإس�ناد  )الش�مس(  إىل  )تس�عل( 
)تشكو( إىل )املرآة( يصور حالة القلق، ويأتي 
عط�ف املطر عىل الغبار ليؤك�د صورة الحرية 
والقل�ق لتنفتح القصيدة عىل أس�ئلة الوجود 

والحياة، املتعلقة بالزمن واملوت.

            يرى أ.د.سعد التميمي أن األسئلة الوجودية التي تعكس قلق 
الشاعر وحيرته ووعيه العميق بالواقع وتفاصيله تزدحم في ديوان الشاعر 

قاسم محمد مجيد األخير »مرآة ونصف وجه«.وقال التميمي في قراءة 
نقدية خص بها )المراقب العراقي(: تزدحم في ديوان الشاعر قاسم محمد 

مجيد األخير )مرآة ونصف وجه( األسئلة الوجودية التي تعكس قلق الشاعر 
وحيرته ووعيه العميق بالواقع وتفاصيله.

,,

قاسم محمد مجيد

د. سعد التميمي

املراقب العراقي/ متابعة...
لعله�ا امل�رة األوىل التي تجتم�ع فيها أعم�ال الفنانني 
املرصيني خالد حافظ وحازم املس�تكاوي يف معرضني 
فرديني متجاورين، استضافتهما أخرياً قاعة بيكاسو 
إيس�ت يف القاهرة. أم�ام هذا التج�اور املكثف لهاتني 
التجربت�ني املهمتني يصعب اإلفالت م�ن إغراء الرغبة 
يف اكتشاف التداخل والتشارك وتلمس نقاط االختالف 
وجوان�ب االتفاق بينهما، وه�ي رغبة يدفعها حضور 
حقيقي لالش�تباك والتقاطع ب�ني التجربتني بالفعل، 
وإن اختلفت�ا يف الوس�يط الب�رصي. فبينم�ا تعتم�د 
تجرب�ة املس�تكاوي ع�ىل التش�كيل املجس�م، ترتبط 
تجرب�ة حافظ بالتلوين أو التصوي�ر، غري أن كلتيهما 
تمتل�ك خصوصيتها املتج�اوزة للحل�ول التقليدية أو 
إع�ادة تدويره�ا، كم�ا تحظ�ى كلتا التجربت�ني كذلك 
برصيد كاف من الخربة واملمارسة املستقرة والفاعلة، 
يضعهم�ا يف مكان�ة ب�ارزة ب�ني صف�وف الفنان�ني 

املرصيني املعارصين.
لم يذعن املس�تكاوي أو يستس�لم يف بحثه البرصي إىل 
هذه الحل�ول التقليدية، س�واءعىل مس�توى الخامة، 
أو الصياغات اإلنش�ائية التي يقدمه�ا، فالخامة التي 
يعتم�د عليه�ا هي مزي�ج من م�ادة الغ�راء، والورق 
املس�تعمل أو املع�اد تدويره. به�ذه األدوات والخامات 
البسيطة ينشئ املستكاوي هذه الصيغ البرصية التي 
يمك�ن وصفها بالتش�كيل املجس�م، وهي تش�كيالت 
راس�خة ومس�تقرة، يف تناق�ض واض�ح م�ع الخامة 
املصنوعة منها، ولعل ه�ذه املفارقة هي مكمن القوة 

يف تجربته.
األش�كال الت�ي يبتكره�ا املس�تكاوي تبدو بس�يطة 
التكوين، لكنها تنطوي عىل جهد ومثابرة واضحني يف 
تش�كيل األجزاء وصياغة التفاصيل، والسعي البتكار 
حلول بنائية قوامها االتزان واالس�تقرار والتناغم مع 
الفراغ املحيط بها، يف اش�تباك وتداخل واضح ومتعمد 

مع فلسفة العمارة.

أعمال حازم المستكاوي وخالد حافظ 
تتحاور في معرضين متجاورين

انطلقت في بغداد 
الدورة الثانية من 

مهرجان بغداد 
الدولي للمسرح 

بمشاركة 15 
مسرحية عربية 

وأجنبية فضاًل عن 
عرض فعاليات 

متنوعة في رحاب 
مسارح الرشيد 

والوطني والرافدين.

,,

,,

املراقب العراقي/ متابعة...
وأكد وزير الثقافة حس�ن ناظم بكلمته 
يف افتت�اح فعاليات املهرج�ان أن »الفن 
العراق�ي الج�اد عرفت به ه�ذه األرض 
قبل األغريق وترجمة االعمال فيه قريبة 
م�ن الواقع عىل مختلف األزمان، وعمره 
يتج�اوز آالف الس�نني، العراقي�ون هم 
أرباب امل�رسح، واملرسح الج�اد نقيض 
امل�رسح الهابط«.وأضاف، أن »مهرجان 
بغداد مناط به أن يحتفل باملرسح الجاد 
والكتاب�ة املرسحي�ة الج�ادة«، الفتاً إىل 
أن »احي�اء املهرج�ان بنس�خته الثانية 
يتم بظ�روف صعبة يف العراق واملنطقة، 
واملرسح الجاد من�اط به ترجمة الواقع 

برسائل انسانية واجتماعية«.
وتاب�ع أن »املرسح هو الحي�اة، املرسح 
الحدي�ث فتح أعيينا ع�ىل املرسح الجاد 
من جورج أبيض اىل حقي الش�بيل ومن 

أحمد شوقي إىل صالح عبد الصبور«.

وأش�اد ناظ�م بإع�ادة افتت�اح م�رسح 
الرش�يد اليوم مج�دداً، بع�د أن توقفت 
أعمال�ه مل�دة 18 عاما.ويق�ول الفن�ان 
هيثم عبد ال�رزاق »هك�ذا مهرجان هو 
احتف�ال لبغ�داد واحتفاء به�ا، منذ بدء 
التاري�خ تنش�ط يف الع�راق الفعالي�ات 
الفني�ة والت�ي تمنح كل مدين�ة تحييها 
طاقة ايجابية وحي�اة تملؤها األلوان«.
بدوره أكد الفنان الرائد طه املش�هداني: 
»اليوم هو ع�رس عراقي مرسحي كبري 
وه�ذه امل�رة اصدقاؤن�ا الع�رب هم من 
جاءوا اىل بغداد«.وأضاف: »عودة الحياة 
اىل م�رسح الرش�يد ع�رس عراقي كبري 
ومب�ارك ل�كل العراقي�ني به�ذا االنجاز 
القدي�رة  بغداد«.الفنان�ة  وبمهرج�ان 
ش�ذى س�الم قال�ت: »نعت�رب مهرجان 
بغ�داد وافتت�اح مرسح الرش�يد عرس�ا 
عراقيا جميال ط�ال انتظاره خاصة بعد 
الظ�روف الت�ي مررنا به وق�د جاء هذا 

الع�رس يف وقت�ه االن بعد إع�ادة الحياة 
ملرسح الرشيد والذي يعترب خشبة مهمة 
ج�دا يف الع�راق والوطن العرب�ي والذي 
قام�ت عليه عروض مرسحي�ة كبرية«.
أثن�وا  الح�ارضون  الع�رب  الفنان�ون 
بدوره�م عىل حس�ن تنظي�م املهرجان 

وحضوره وفعالياته املتنوعة.
س�والف  الس�ورية  الفنان�ة  وأك�دت 
بافتت�اح  له�ا  كلم�ة  يف  فواخرج�ي 
مهرج�ان بغداد: »ش�عوري الي�وم وأنا 
اقف بمنتصف زمالئي الكبار وأنا اصغر 

خربة رشف كبري يل«.
العراق�ي  والف�ن  »للع�راق  وأضاف�ت: 
األصيل تقدير كب�ري لدينا، وهو التاريخ 
والحضارة فن�اً وثقافة، اليوم نس�تعيد 
الحياة بامل�رسح والفن والنور وجمعتنا 
اليوم، وشكرا الدارة املهرجان لتكريمي 
وفخر يل وأش�كر الكل ع�ىل هذا التكريم 

وأهديه للعراق والهيل يف سوريا«.

مهرجان بغداد المسرحي يعيد الحياة إلى مسرح الرشيد  

رحلُة شاعر
 حيدر تركي

يضُع قدميِه عىل رأسِه ويركُض 

وراَء األفكار 

متقمصاً عدة هيئات

كأغرودٍة يف بستان

أو مجنوٍن يف شارع 

وربما حديث غامض

كما اإلشارات

 املُغرّية للمسار يف دبيب الدود 

يف وادي الشعر

هنالك ظمأ وارتواء

فمن يدلك عىل عني القصيدة

مالم تقم بصنع 

تفاصيلها 

طويٌل جداً طريُق القصيدة

يف الذهاِب يشٍء

 ويف العودِة أشياء

يف الشهيِق عطٍر لعاشقٍة

ويف الزفري ذكرى

 ملوعٍد قديم

قد يلقاَك رسُب عصافري 

باغت من 

يعشعُش يف رؤاَك

وانتف ريش�ه كيال يزقزق خارج 

القصيدة

املراقب العراقي/ خاص...
َص�َدَر للش�اعر نج�اح العرس�ان 
مجموعته الش�عرية الجديدة التي 
تحمل عنوان ) غيمة امرأة عابرة( 

عن دار ) الَكْيِتب(.
وق�ال العرس�ان يف ترصيح خص 
ب�ه )املراقب العراق�ي(:أن يجتمع 
مبدع�ون م�ن دول�ٍة واح�دٍة عىل 
والتوزي�ع،  للن�رِش  داٍر  تأْس�يِس 
املبدأُ االس�اِس يف عملها أَْن تنهض 
بالثقافة العربي�ة، بعيدا عن فكرِة 
الكس�ِب امل�ادي فحس�ب، يف زمٍن 
أَصبَح فيِه الكس�ُب هدفا أَساس�ا، 
الت�ي  االس�ماَء  بعناي�ٍة  وتخت�اُر 
تتعامُل معها وتنرُش لها، أَمٌر يندُر 
جدا يف هذا الزمن ، وهذه الدار هي 

داُر ) الَكْيِتب( .

 وأض�اف: كان�ت س�عادتي كبريًة 
ج�دا عندم�ا َص�َدَرت مجموعت�ي 
الش�عرية) غيم�ة ام�رأة عاب�رة(  
عن طريقه�ا ، فهي  تع�رُف كيَف 
تص�ل بم�ا تن�رشُه اىل كلِّ ق�ارٍئ 
عربي وغ�ري عربي، فش�كرا لدار) 
الَكْيِت�ب( وش�كرا ل�كلِّ املبدع�ني 
الذي�ن س�اهموا يف ابتس�امِة هذا 
العمل للوج�ود، وأَتمنى لهذِه الدار  
كلَّ التوفي�ق والنج�اح ومزيدا من 

االبداع والتفوق.
م�ن  العرس�ان  نج�اح  والش�اعر 
موالي�د كرب�الء)1970م( حاص�ل 
يف  البكالوري�وس  ش�هادة  ع�ىل 
عل�وم الفيزي�اء من كلي�ة الرتبية 
الجامعة املس�تنرصية، يس�كن يف 
كربالء، ناحية الحس�ينية.� عضو 

يف االتح�اد العام لألدب�اء والكتاب 
العراقيني.

� عمل رئيساً ملنتدى الطالب األدبي 
ال�ذي أسس�ه م�ع مجموع�ة من 

الطلبة الشعراء .
� عم�ل رئيس�اً لرابط�ة الش�عراء 
لدورت�ني  كرب�الء  يف  الش�باب 

انتخابيتني.
� عض�و الهي�أة اإلداري�ة املركزية 
لرابط�ة الش�عراء الش�باب لع�دة 

دورات انتخابية.
م�ن  الع�رشات  ع�ىل  حص�ل   �
واألل�واح  التقديري�ة  الش�هادات 
والدروع التذكارية لعمله ونشاطي 
املج�االت  جمي�ع  يف  املتواص�ل 
الثقافي�ة واملؤتم�رات وامللتقي�ات 

واملهرجانات العربية والعراقية.

»غيمة امرأة عابرة« جديد نجاح العرسان  
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كان دعب�ل هّج�اًء حاد اللس�ان، 
األمر الذي جعله ال يستقر بمكان، 
قب�ل  م�ن  يط�ارد  دائم�اً  ف�كان 
الح�كام، وكانت ه�ذه الصفة من 

األسباب التي أدت إىل مقتله.
منه�ا:  ع�دة،  مؤلف�ات  ولدعب�ل 
الع�رب  مناق�ب  يف  »الواح�دة 
ومثالبها«، و«طبقات الش�عراء«، 
وفض�ًا عن ذل�ك فق�د كان دعبل 
راوياً للحديث، فورد اسمه يف كتب 

الحديث والروايات.
ويف َنَس�به اختاف منه: دعبل بن 
عيّل بن رزين بن سليمان بن تميم 
بن نهش�ل بن خداش بن خالد بن 
عبد بن دعبل ب�ن أنس بن خزيمة 
بن س�امان بن أس�لم ب�ن أفىص 
ب�ن حارثة بن عم�رو بن عامر بن 
مزيقيا. وهناك من يروي غري هذا.

وورد أن اس�مه محم�د أو حس�ن 
أو عب�د الرحمن، ول�ه كنيتان: أبو 
جعف�ر أو أبو عيل، ولكن اش�تهر 

بالثانية.
ولق�ب بدعبل لدعاب�ة كانت فيه، 

فأُريَد ذعبٌل، فقلبت الذال داال.
ولد سنة 148 ه�، ولكن هناك من 
ذكر أنه ولد س�نة 142 ه�، أصله 
من أه�ل الكوفة أو من قرقيس�يا 
وهي بل�دة عىل نهر الخابور ، وإن 
كان أكث�ر مقام�ه يف بغ�داد، لكن 
كان�ت حيات�ه مليئ�ة بالتنق�ل يف 
الباد بني بغداد والكوفة وغريهما 
م�ن امل�دن، وكان يغي�ب لس�نني 
يتجول فيها، ثم يعود مقّدماً تراثاً 

ثرياً.
أب�وه ع�يل بن رزي�ن، وعم�ه عبد 
الل�ه، وابن عمه أب�و جعفر محمد 
أبو ش�يص بن عبد الله، جميعهم 
كانوا من الشعراء، وقد ورد أحوال 
أبوه يف معجم الشعراء  للمرزباني، 
والبي�ان والتبي�ان، وكت�ب أخرى 
تحدثت عن أح�وال ابن عمه، وأّما 
أخوه أبو الحس�ن عيل، فله ديوان 
يقع يف خمس�ني صفحة، ويف سنة 
198 ه�� قدم هو ودعبل إىل اإلمام 
الرضا )عليه السام(، وبقيا هناك 
حتى س�نة 200 للهج�رة، وفضاً 
ال�ذي كان  رزي�ن  أخي�ه  أن  ع�ن 

شاعراً أيضاً.
أب�و الحس�ن عيل أخ�و دعبل كان 
نح�و  ش�عر  دي�وان  ل�ه  ش�اعراً 
خمس�ني ورق�ة، وكان ه�و وابنه 
حسن من الرواة، وقد روى حسن 
عن أبيه أبي الحسن، وكان يسكن 
واش�ط، وويل الحس�بة به�ا ول�ه 

كتابي تاريخ األئمة والنكاح.
ويعود الش�اعر إىل بيت رزين وهو 
بي�ت عل�م وأدب وس�ؤدد، وفيهم 
محدث�ون وش�عراء، وق�د حظ�ي 
بدي�ل ب�ن ورقاء الج�د األعىل لهذا 
البي�ت يف ي�وم فت�ح مك�ة، وكان 
ش�يخاً كب�رياً بدع�اء النبي )صىل 
الل�ه علي�ه وآل�ه وس�لم( بع�د أن 
تبس�م يف وجهه الذي م�ا زال كان 
فيه عارضه س�واداً- فق�ال له: » 
زادك الله جماالً وس�واداً، وأمتعك 

وولدك«.

ش�خصيات  ق�ّدم  دعب�ل  وبي�ت 
حظيت بمكان�ة رفيعة يف تاريخه 
منه�م، عبد الله بن ورقاء وأخويه 
الذي�ن  ومحم�د  الرحم�ن  عب�د 
أرس�لهم النب�ي  إىل اليم�ن، ولهم 
مواق�ف أخ�رى مع أخ�وه عثمان 
يف معركة صف�ني، عندما برزوا يف 
ساحة القتال، كما أن لهم أخا آخر 
باسم نافع استشهد يف عهد النبي 

)ص(.
وق�ال معاوي�ة يف صف�ني بعد أن 
نس�اء  إن  الل�ه:  عب�د  استش�هد 
خزاع�ة لو قدرت ع�ىل أن تقاتلني 
فضاً ع�ن رجالها لفعل�ت، وقال 
اإلمام عيل )عليه الس�ام( بعد أن 
أخ�ر بمقتل�ه: رحمه الل�ه جاهد 
معنا عدونا يف الحياة ونصح لنا يف 

املمات.
وللشاعر ولدان: عبد الله وحسني، 
ولألخري ديوان ش�عر يف نحو 200 

ورقة.
قتل دعبل س�نة 246 ه�� أو 247 
ه�/ 861 م، وذلك بس�بب هجوه 
ملالك بن ط�وق، فطلبه مالك حتى 
إىل قتل�ه رج�ًا، وأعط�اه  أرس�ل 
ع�رة آالف درهم لذل�ك، فوجده 
يف نواح�ي الس�وس، وأق�دم ع�ىل 
اغتياله بعد صاة العش�اء برضبة 
مس�مومة عىل ظهر رجله، فمات 

غداة تلك الليلة.
وقد وق�ع الخاف ح�ول قره بني 
أن�ه دف�ن يف الش�وش أو زويلة أو 

األهواز.

  ١٩١٤  الربيطانيون يحتلون محافظة البرصة العراقية خالل الحرب العاملية األوىل.
  ١٩٤٣  لبنان يحصل عىل استقالله من فرنسا، وبشارة الخوري يتوىل رئاسته.

  ١٩٦٣  اغتيال الرئيس األمرييك جون كينيدي قنًصا وذلك أثناء زيارته ملدينة داالس.
  ١٩٩٠  رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت ثاترش امللقبة بـ«املرأة الحديدية« تقدم استقالتها من منصبها.

  ٢٠٠٥  انتخاب أنجيال مريكل مستشارة أملانيا لتكون بذلك أول امرأة تتوىل هذا املنصب.

من ذاكرة االيام
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االثنين 22 تشرين الثاين 2021
العدد 2720 السنة الثانية عشرة

رغم تراجع االس�تعانة بها ومحدودي�ة صناعتها، مازالت 
ال�زوارق تجد لها ُصّناعاً مهرة يف مدينة الكوفة بمحافظة 
النجف التي تقف باملرتبة األوىل عىل مس�توى العراق بعدد 

ما تصنعه، متقدمة عىل األنبار واملحافظات الجنوبية.
ه�ذه امليزة التي تتمتع بها الكوفة ليس�ت وليدة أعوام 
قليلة مضت، فمنذ القدم اضطلعت بهذه الصناعة منذ 
أن كان�ت مرىس للس�فن الكبرية التي كان�ت تأتي من 
بعيد وتموُج يف بحر النجف، فيما يقترص اس�تخدامها 

حالياً عىل مهنة صيد األسماك.
مهنة متوارثة جياً بعد جيل

ويع�د الحاج نعم�ة وأوالده من أمه�ر حرفيي صناعة 
ال�زوارق يف الكوف�ة ومازالت العائلة مس�تمرة يف هذه 

املهنة التي توارثتها عر األجيال.
ويقول سيف بن الحاج نعمة: »أعمل مع والدي يف هذه 
املهنة من�ذ الصغر حتى باتت ورش�تنا من اقدم ورش 
صناعة الزوارق املس�تمرة بالعمل، وهناك ورش اخرى 
لكنه�ا قليل�ة ج�دا إذ أن قل�ة الطلب جع�ل الكثري من 
الصن�اع يهجرون هذه املهنة بحثاً ع�ن عمل ثاٍن يوفر 

لهم لقمة عيشهم«.
مراحل صناعة الزوارق

وع�ن مراحل صناعة الزورق أوضح أن »الزورق يصنع 
من الخش�ب وهناك عدة انواع منه تدخل يف بناء هيكله 
الخارج�ي واخ�رى يف االض�اع، يف الس�ابق كنا نصنع 
الزورق م�ن األخش�اب املحلية ونقوم بس�د الفراغات 
بتحش�يتها بمادة القطن وثم يط�ىل الزورق بالقري من 

الخارج لضمان عدم ترسب املياه«.
وأضاف، أن�ه »ولكن يف الوقت الح�ايل ومع تطور املواد 
االولي�ة وظهور مواد اكثر صابة غرينا الطرق القديمة 
يف العمل من اجل تمكني الزورق من مقاومة املياه أكثر 

وقت ممكن«.
وعن الطرق الجديدة يقول س�يف: »نستعني بالخشب 
املس�تورد وه�و يأتي عىل ش�كل الواح جاه�زة ونقوم 
فقط بتقطيعها مع االستعانة ببعض االخشاب املحلية 
لاضاع الداخلية، وفيما يتعلق بالطاء الخارجي فنحن 
نس�تخدم م�ادة الفاي�ر كاس عوضا عن م�ادة القري 
وهي مادة اقل وزنا واكثر مقاومة للمياه وتحافظ عىل 

مظهر الزورق الخارجي«. 

وتابع س�يف: »هناك قوارب وخصوص�ا الكرى نقوم 
بط�اء القاعدة فق�ط بمادة الفاي�ر كاس يف حني أن 
هناك زوارق صغرية جدا تصنع من مادة الفاير بشكل 
كام�ل وه�ي اخف وزن�ا واط�ول عمرا من الخش�ب«، 
مشريا اىل أن »قلة الطلب عىل الزوارق يف الوقت الحارض 
القتصاره�ا عىل مهن�ة الصيد وهي مهن�ة ايضا بدأت 

بالرتاجع لكثرة بحريات تربية االسماك«. 
أنواع الزوارق

وتختل�ف احج�ام ال�زوارق ما ب�ني الصغري والوس�ط 
والكبري كما يقول الحريف لؤي الكويف. ويوضح: »حاليا 
نصن�ع عدة احج�ام، الصغري منها وهو الذي يس�خدم 
يف االنهر الصغرية والبزول والوس�ط الذي يس�تخدم يف 
االنهار وكذلك الكبري او ما يس�مى بالدافع، وهذا النوع 
توضع فيه املحركات ويس�تخدم يف البحريات الواسعة 
ويك�ون اكث�ر مقاومة الم�واج املي�اه ويطلب�ه بعض 
الصيادين حي�ث تمزج صناعته بني الخش�ب والفاير 

كاس«.
وارتبط�ت صناع�ة القوارب يف الع�راق ارتباط�اً وثيقاً 
بمي�اه كل م�ن نه�ري دجل�ة والف�رات، حي�ث تعت�ر 
الوس�يلة االوىل لتنقل س�كان العراق قبل خمس�ة آالف 
عام قبل املي�اد، فكثرة املياه يف هذي�ن النهرين جعلت 
الزوارق وس�ائط لصيد األس�ماك والطيور والتنقل بني 

ضفاف األنهار او التنزه بواسطتها.
لكن انحس�ار املياه يف اآلونة االخرية، جعل هذه الحرفة 
التأريخي�ة تنجرف نحو هاوية االندث�ار، إال أن البعض 
م�ن صّناعه�ا يقاوم�ون اضمح�ال ه�ذه الصناع�ة 

الرتاثية، رغم عددهم الذي بات ينحرس يوماً بعد آخر.
وتختل�ف ال�زوارق يف أش�كالها وأحجامه�ا، وايضاً يف 
اس�تعماالتها وامل�واد املصنوع�ة منه�ا، إال أن هن�اك 
حضارة كاملة بدأت مع بداية تأريخ العراق، واألحداث 

التي انحدرت منها هذه الحرفة.
فقد أظهرت النص�وص التوراتية، والعديد من النقوش 
الس�ومرية التي وجدت منحوتة عىل الرقم الطينية، أن 
املش�حوف كان إحدى وس�ائل تنقل املل�ك كلكامش يف 
رحلته عن�د بحثه عن الخلود، وأنه ق�د صنع قارباً من 
قص�ب الردي وط�اه بالق�ار، وهو نوع م�ن الزوارق 
يستخدمه سكنة األهوار يف محافظات العراق الجنوبية 

اىل ح�د اآلن. أما النوع اآلخر من الزوارق الكبرية، ومنه 
سفينة نبي الله نوح، الذي أمره الله بأن يصنعها لتحمل 
م�ن كل زوجني اثنني للنجاة من الطوفان العظيم، فقد 
أوضحت الرقم الطينية لكل من الحضارات الس�ومرية 
والبابلي�ة، وايض�اً الكت�ب الس�ماوية، وتحدث�ت ع�ن 
رسّوها يف مدينة الجودي، إحدى قرى املوصل القديمة.

وتوارث العديد من األجيال حرفة صناعة الزوارق، ملا لها 

من أهمية كبرية يف حياة الناس ومتطلبات معيشتهم، 
خصوص�اً يف املناطق القريبة من نهري دجلة والفرات، 
فق�د تجد أغل�ب محال الحرفي�ني يف ه�ذا املجال قرب 
األنه�ار، وكان األوائ�ل يف صناعة ال�زوارق من املناطق 
الجنوبي�ة والوس�طى يف البل�د، كمحافظ�ات ميس�ان 

والبرصة والنارصية وبابل عىل وجه الخصوص.
واتخ�ذ س�كان األه�وار، وغريه�م م�ن س�كنة القرى 

واملدن القريبة من األنهر، الزوارق الخش�بية يف عملهم 
ونزهاته�م ونق�ل حيواناتهم اىل يومنا ه�ذا، ولم يتغري 
ه�ذا األمر منذ آالف الس�نني، إال أن التغيري الذي حصل 
ه�و يف املواد املصنوعة منها ه�ذه الزوارق.ولكل حرفة 
فنانوه�ا ومصمموها، خصوصاً الح�رف اليدوية التي 
تتطل�ب الهندس�ة يف التصميم واالبت�كار، أما اآلن فقد 

انعدم الفن والتصميم يف صناعة القوارب.

صناعة الزوارق في النجف تواكب التطور وتقاوم الزمن

سيرة أشهر شعراء الشيعة 
في القرنين الثاني والثالث الهجريين

في شهر ربيع الثاني من عام 246 للهجرة، توفي الشاعر دعبل الخزاعي صاحب القصائد الوالئية في حب أهل 
البيت )عليهم السالم( والدفاع عنهم، وذلك بنواحي األهواز، وُدفن في مدينة شوش، وقبره معروف ُيزار. 
ودعبل بن علي الخزاعي من أشهر شعراء الشيعة في القرنين الثاني والثالث، وكان من أصحاب اإلمام الكاظمي 
واإلمام الرضا )عليهما السالم(، وأدرك اإلمام الجواد )عليه السالم( أيضاً، وعندما كان اإلمام الرضا )عليه السالم( 
بمرو قصده، وقرأ قصيدته التائية عنده، وآل على نفسه أن ال يسمعها قبل اإلمام الرضا )عليه السالم( أحداً.
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موظفو الموارد المائية في ذي قار يتظاهرون 
رفضا لدمج دوائرهم

املراقب العراقي/ متابعة...
تظاه�ر العرشات من موظفي وزارة املوارد املائي�ة يف ذي قار،أمس االحد، أمام مبنى إدارة املحافظة احتجاجا عىل قرار األمانة 
العامة ملجلس الوزراء والقايض بدمج دوائر هيئات الوزارة.واكد املحتجون ، ان »هذا القرار ال يخدم الدوائر املعنية وال موظفيها 
األمر الذي س�ربك عملها يف ظل الظروف االقتصادية الحالية«، مش�رين إىل أن »اس�تمرار عمل هذه الدوائر يأتي بقانون رقم 
50 لعام 2008 وبتصويت من قبل الربملان«.ودعا املتظاهرون الحكومة املركزية إىل »العدول عن هذا القرار وإبقاء الدوائر عىل 

وضعها الطبيعي«.

عني

املراقب

املراقب العراقي/ متابعة...
تمت�از محافظة ميس�ان بكث�رة انواع الس�مك فيه�ا نتيجة وج�ود األهوار، 
وتش�تهر مدينة العمارة بالس�مك :«الكط�ان« و البني و ال�زوري، ويف اآلونة 
األخرة ارتفعت أسعار األسماك بشكل ملحوظ يف املحافظة ما ادى اىل شكوى 
املواطنني.إحدى بائعات األس�ماك ام محمد تكش�ف أنها »تعمل يف هذه املهنة 
منذ سنوات طويلة، وهو مصدر رزقها والتي تمكن أبناؤها من خاللها اكمال 
دراس�تهم«.وأضافت ان »مهن�ة العمل يف بي�ع ورشاء األس�ماك متعبة، النها 
تتطلب الخروج من الفجر اىل )علوة(، األس�ماك لرشاء السمك وبيعه بعد ذلك 

يف األسواق«.
من جانبه أش�ار الصياد كريم اىل ان »مهنة بيع السمك اسهمت بتوفر فرص 
عمل كثرة للش�باب«، الفتاً اىل »حب أهايل مدينة العمارة لتناول الس�مك الذي 
يع�د وجبة رئيس�ة مفضلة لكثر من الن�اس خاصة أيام األربع�اء والجمعة، 
كما يقدم الس�مك للضي�وف الوافدين م�ن محافظات الع�راق املختلفة«.اما 

الصياد عطية املرياني فقد ذكر األنواع املعروفة من الس�مك يف العمارة ومنها، 
ان والبّني والسمتي الكارب والش�وجي والزوري والبياح، مؤكداً،  س�مك الكطَّ
أن »ل�كل هذه األنواع من الس�مك ثمن�اً معيناً وان اغاله�ا الكطان وارخصها 
سمك الش�وجي والزوري«.أصحاب مطاعم يشِّ األسماك سجلوا مالحظاتهم، 
ومنهم صاحب املطعم احمد عبد الزهرة الذي قال »تعلمت صنعة يشِّ الس�مك 
يف العاصمة بغداد، التي تقدم مطاعمها الس�مك املسكوف«، مبيناً، أنه »يقدم 
الس�مك املش�وي يف مطعمه بالطريقة البغدادية، وان هن�اك اقباالً عىل تناول 
الس�مك املس�كوف يف مدينة العمارة خاصة من املوظفني«.ويب�دو ان ارتفاع 
األس�ماك يف مدينة العمارة املش�هورة بكثرة األسماك له أسباب عديدة ابرزها 
ش�ح املي�اه يف بح�رات تربية األس�ماك، وهذا مالف�ت له املواط�ن ابو محمد 
العيس�اوي وه�و صاحب بحرة اس�ماك، مؤكداً، أن »ش�ح املي�اه يف احواض 
وبحرات تربية األس�ماك، ادى اىل ارتفاع  أسعار الس�مك يف املحافظة«، داعياً 
الجهات املعنية اىل »اتخاذ إجراءات لتوفر حصص مائية لبحرات األسماك«.

شح المياه يسبب ارتفاع أسعار األسماك في ميسان

املراقب العراقي/ متابعة...
يف  األدوي�ة  أس�عار  تتباي�ن 
الصيدليات وبشكل صادم أحياناً 
صيدلي�ة  ب�ني  للضع�ف  يص�ل 
وأخ�رى من نفس ال�دواء، حيث 
ب�ني  واملري�ض  املواط�ن  يق�ع 
مطرقة غالء األدوية وبني جشع 
بع�ض األطب�اء الذي�ن يمنع�ون 
م�ن  إال  األدوي�ة  م�ع  التعام�ل 
صيدلي�ات معين�ة كونه�ا تكتب 
له�م  لتع�ود  بطريق�ة مش�فرة 
بفوائ�د مادي�ة وفق�اً للم�رىض 

أنفسهم.
ويق�ول الطبي�ب االختصاص يف 
االم�راض الباطني�ة اي�اد ع�راك 
الطبي�ة  الخدم�ات  »تقدي�م  إن 
والعالجي�ة للمواطن�ني تجابه�ه 
معوقات كثرة، بس�بب مشكلة 
النظام الصحي املتهالك يف العراق 
لذا يتطلب العم�ل عىل تغير هذا 
النظ�ام، وكذل�ك فص�ل القطاع 
الحكوم�ي عن القط�اع الخاص 
لوج�ود تداخ�ل يره�ق املواط�ن 

واملريض«.
الصح�ة  »وزارة  أن  ويضي�ف، 
أن  س�بق  العراقي�ة  والحكوم�ة 
أرس�لت فريقا من خرة االطباء 
يف العراق ومن جميع املحافظات 
اىل بريطانيا لغرض تغير النظام 
ونقل التجربة الفريدة والناجحة 
يف تل�ك الدولة اىل الع�راق لكن لم 

يتم العمل بهذا املرشوع«. 
ويناش�د عراك اصح�اب القرار، 
امله�م  امل�رشوع  ه�ذا  »احي�اء 
واالهتم�ام بالجان�ب الحكوم�ي 
امل�الذ  كونه�ا  واملستش�فيات 

الوحي�د للمواطن�ني وخصوص�ا 
ذوي الدخل املح�دود وهي تمثل 

عدالة اجتماعية للجميع«.
كث�رة  قص�ص  وللمواطن�ني 
مرت بهم وه�م يراجعون بعض 
االطب�اء الذي�ن يكتب�ون العالج 
ويؤك�دون  مش�فرة  بح�روف 
للمريض أن الع�الج غر موجود 

اال يف صيدلية معينة.
أحمد ش�هاب مواط�ن يقول إن 
»بعض االطب�اء لديهم صيدليات 
خاص�ة ومختربات خاص�ة يتم 
ارس�ال املري�ض له�ا وال يمكن 

اخ�رى  صيدلي�ة  م�ع  التعام�ل 
بسبب الوصفة املشفرة )مكتوبة 
بطريقة غر مفهوم�ة(«، مبينا 
أن »املريض يتفاجأ بقيمة س�عر 
الع�الج وال�ذي يك�ون مضاعفا 
الصيدليات  الحقيقي يف  لس�عره 

االخرى«.
الذي�ن  »االطب�اء  أن  ويضي�ف، 
يمتكلون صيدلي�ات خاصة بهم 
يرفض�ون ال�دواء الذي يش�ريه 
املري�ض م�ن صيدلي�ات اخ�رى 

بحجة أنه غر اصيل«.
أما الحاج محس�ن شيحان وهو 

مريض من احدى القرى فيقول: 
»راجع�ت الدكتور قبل ثالثة ايام 
وكان�ت اج�ور الكش�ف ع�رشة 
االف دين�ار والي�وم ايض�ا كانت 
ل�دي مراجع�ة الحظ�ت ارتف�اع 
اجور الكشف من عرشة االف اىل 
خمس�ة عرش الف دين�ار ونحن 
املح�دود  الدخ�ل  اصح�اب  م�ن 
واالش�عة  التحالي�ل  اىل  اضاف�ة 
الت�ي يحددها الطبي�ب املختص 
وه�ي موج�ودة بنف�س العيادة 
وتع�ود للطبيب نفس�ه  لحد االن 
تم رصف 325 الف دينار ولم يتم 

تشخيص مريض«.
الرقابة  ويطالب املرىض بتشديد 
عىل عيادات االطباء والصيدليات 
الطبي�ة  الوصف�ة  واعتم�اد 
بالح�االت  والرف�ق  املطبوع�ة 
االنسانية والطبية التي ال تمتلك 
اس�عار  وتحدي�د  يومه�ا  ق�وت 
اذ وصل�ت  وتوحيده�ا  االدوي�ة 
اسعار بعض الوصفات اىل مئات 
اآلالف م�ن الدنان�ر وهي مبالغ 

كبرة يعجز الكثر عن دفعها«.
الدكتور الصيديل وليد خالد، يؤكد 
أن »نقابة االطب�اء وجهت كتابا 

اىل جمي�ع االطب�اء املتواجدين يف 
املحافظة عىل أن تكون الوصفات 
الطبية مطبوع�ة بااللة الكاتبة، 
اال أن هن�اك بع�ض االطباء غر 
ومازال�وا  اآلن  حت�ى  ملتزم�ني 
يشفرون الوصفة برموز تصعب 

قراءتها«.
ويضيف، أنه »لالسف قد تحولت 
مهن�ة الط�ب م�ن انس�انية اىل 
اغل�ب  كاه�ل  أثقل�ت  تجاري�ة 
رشائ�ح املجتم�ع يف وقت يحتاج 
في�ه املري�ض اىل رعاي�ة طبي�ة 
خاصة بعيدا عن الجشع وانعدام 

الضمر«.
يق�ول املريض جاس�م حس�ني: 
»راجع�ت الدكت�ور االخصائي يف 
عيادته وبعد التش�خيص اتضح 
بأن�ي أحتاج اىل عملية جراحية.. 
وذكر يل الطبيب أنه يف املستشفى 
الع�ام تتأخ�ر العملية 6 اش�هر 
ممك�ن  االه�يل  املستس�فى  ويف 
اجراؤها يف اليوم الثاني بعد دفع 
مبلغ مليونني ونصف وهذا املبلغ 

ال أستطيع تأمينه«. 
م�ن  »بالرغ�م  أن�ه  ويضي�ف، 
بتخفي�ض  للدكت�ور  مطالبت�ي 
س�عر العملية اال أن�ه رفض وال 
حل عن�دي اال أنن�ي أتحمل االلم 
املستش�فى  يف  دوري  وانتظ�ر 

الحكومي بعد 6 اشهر«.
هذا ويعد املريض جاس�م حسني 
نموذجا من مئ�ات املرىض الذين 
يعان�ون املعاناة نفس�ها والذين 
ينتظ�رون حل�وال جذرية وجدية 
النه�اء مل�ف انع�دام الخدم�ات 

الطبية والعالجية.

األسعار تصل للضعف بين صيدلية وأخرى 

وصفات األطباء المشفرة وغالء األدوية يعصفان 
بذوي الدخل المحدود

وصلتنا رسالة رشيحة كبرة من مؤجري كافتريات 
الجامع�ات، يطالب�ون فيه�ا وزارة التعلي�م الع�ايل 
بتمديد مدة االيجار وتخفيضه، كونهم ترضروا كثرا 
بسبب توقف الدوام او تقطعه خالل الفصل الدرايس 
املنرصم.وذكروا يف رس�التهم، ان الكثر منهم قاموا 
بتأج�ر )الكافتريات( ملدة س�نة بدء م�ن تاريخ 1 
/10 /2019، إال انه�م فوجئوا بح�دوث التظاهرات 
وتاله�ا غ�زو جائح�ة كورون�ا التي تعطل بس�ببها 
ال�دوام يف الجامع�ات، األم�ر ال�ذي ادى اىل تحملهم 
خس�ائر مالي�ة كب�رة لك�ون عمله�م يعتم�د عىل 
حضور الطلبة اىل داخل الحرم الجامعي.واشاروا اىل 
انه�م يأملون من مجلس ال�وزراء او مجلس النواب 
انصافهم، من خالل ادراج فقرة يف قانون 21 لس�نة 
2013 لبيع وايجار أموال الدولة، تنص عىل مساعدة 
اصح�اب املش�اريع او مؤج�ري املراف�ق الحكومية 
خ�الل االزمات او الظروف العام�ة القاهرة، مثل ما 
تمر به البالد حاليا عىل س�بيل املثال بس�بب فروس 
كورونا. من هنا يناشد اصحاب الكافتريات، وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي ومع بدء العام الدرايس 
الجديد، الوقوف معهم يف هذه املحنة ومس�اعدتهم، 
م�ن خالل تمدي�د فرة االيجار الخاص�ة بهم، فضال 
ع�ن تخفي�ض مبالغ االيج�ار، التاح�ة الفرص لهم 
لتعوي�ض خس�ائرهم، خاص�ة انهم اصح�اب أرس 
كب�رة ولي�س لديهم م�ورد رزق آخر غ�ر العمل يف 

الكافتريات املذكورة.

املراقب العراقي/ متابعة...
دع�ا خبر قانوني الحكومة للكش�ف عن األس�باب 
التي تؤدي ببعض الناس اىل بيع أعضائهم البرشية.

وقال الخبر القانوني ع�يل التميمي إن«قانون منع 
اإلتج�ار بالب�رش أو األعض�اء البرشية رق�م ثمانية 
وعرشون لس�نة 2012 عاقب بالسجن ملدة تصل اىل 
15 سنة وغرامة تصل اىل 10 ماليني دينار كل من قام 
ببيع األعضاء البرشية«، مشراً إىل أن »هذه الظاهرة 
انت�رشت بش�كل كب�ر خصوص�اً بيع األش�خاص 
واألعض�اء البرشية بس�بب الفقر، وه�ي تحتاج إىل 
عالج لي�س بالعقوبة فقط، وإنم�ا أن تبحث الدولة 
والحكومة عن األس�باب التي ت�ؤدي بالناس اىل بيع 
اعضائه�ا البرشية«.ولفت إىل أن ما ينرش يف وس�ائل 
التواص�ل االجتماعي مراق�ب من األجه�زة األمنية، 
وهذا بحاجة اىل ترشيع قان�ون الجرائم اإللكرونية 
ملراقب�ة وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي ،ألن هذا يعد 

جريمة توجب العقاب وفق هذا القانون رقم 28«.
وتابع أن »قانون مكافحة االتجار بالبرش املرقم 28 
ص�در يف ع�ام 2012 وهو مكون م�ن 14 مادة ،وقد 
جمع مواد متفرقة م�ن قانون العقوبات ومكافحة 
واملخدرات ورعاية األحداث«، مشراً إىل أن »مثل هذه 
الجرائ�م طارئة عىل املجتم�ع العراقي ،وهي تحتاج 
إىل التوعي�ة والتعري�ف ع�رب وس�ائل اإلع�الم كونها 
مجهول�ة ل�دى الكثر«.وأوض�ح أن »القان�ون جاء 
بعقوب�ات تصل إىل املؤب�د يف املادة 6 من�ه وغرامات 
تص�ل إىل 25 ملي�ون دين�ار«، موضح�اً أن »تطبيق 
القانون يحتاج إىل جهود اس�تخبارية مهمة لتداخله 
مع م�واد موج�ودة يف قان�ون العقوبات كالتس�ول 
والخط�ف والدع�ارة ،وهنا ال بد م�ن معرفة القصد 

الجنائي للجريمة من قبل الفاعلني«.

أصحاب كافتيريات الجامعات 
يطالبون بتخفيض إيجاراتهم 

خبير قانوني يدعو الحكومة لمعرفة 
أسباب بيع بعض الناس أعضاءهم

مناش�دة هي عبارة عن اقراح طيف متنوع من أه�ايل بغداد، يطلبون عربها 
من امانة بغداد انشاء سوق ليلية ثقافية شعبية وكبرة، تعيد لبغداد رونقها 
وتوفر مكانا ترفيهيا للكثر من االرس. واوضح اصحاب املناشدة ان العاصمة 
بغ�داد كانت يف ي�وم من االيام قبلة للس�ائحني من الداخ�ل والخارج، مبينني 
انهم يأملون أن تكون الس�وق املقرحة تحاكي األس�واق التي كانت موجودة 
حت�ى حقب�ة التس�عينيات من الق�رن املايض.واش�اروا اىل أن بغ�داد االن ويف 
ظ�ل البحبوحة االمنية تتمتع بش�غف لييل كبر، اذ تتوف�ر العديد من االمكنة 
بالرواد، الذين لديهم متس�ع من الوقت خ�الل الليل، لذلك باتت الحاجة لهكذا 
اسواق امرا ال بد منه، ال سيما مع زيادة املقاهي الليلية التي يرتادها الشباب 
والتي ال تلبي الطموح، كونها تعكس الروتني اليومي نفسه وال جديد فيها، بل 
اصبح�ت امكنة لقضاء اوقات الف�راغ الذي يعاني منه الكثر من املواطنني يف 
ظل ارتفاع أس�عار وسائل الرفيه يف البالد، فضال عن ضعفها خاصة االرسية 
منها. واوضحوا ان انش�اء مثل هذه السوق الشعبية الليلية الثقافية املقرحة 
ستس�هم يف زيادة ألق العاصمة، وتفيض إىل س�حب البس�اط من تحت أقدام 
املقاه�ي املرضة بال�ذوق العام للمدين�ة، التي باتت منترشة ب�ال ضوابط وال 
رقيب لجذب الش�باب، منبهني عىل ان الخوف أن تكون البعض منها مسؤولة 
عن نرش السموم بني صفوف املراهقني.ونوهوا بأن من حق الفرد عىل الدولة 
توفر وس�ائل ترفيه تتوفر عىل الضوابط املجتمعية التي ال تشكل خطرا عىل 
االرسة، اضاف�ة اىل تمتعها بأس�عار معقول�ة تلبي حاجة املواط�ن املتواضع 
الدخل، من هنا فإن انش�اء سوق ثقافية شعبية ليلية بمساحة كبرة، ستعد 
متنفسا للكثر من األرس التي ال تجد مكانا للرفيه اللييل، مقرحني عىل امني 
بغ�داد ان يتم تحويل الس�وق العائدة إىل االمانة يف جه�ة منطقة جميلة قرب 
جرس الطالبية اىل هذا السوق املقرحة، لكونها تعد مكانا حيويا بسبب قربها 

من العديد من املناطق الشعبية.

أهالي بغداد يقترحون إنشاء سوق 
شعبيَّة ليليَّة للتبضع والترفيه

األغذية الفاسدة.. سموم تهدد الصحة العامة
املراقب العراقي/ متابعة...

من املعروف ان األغذية الفاس�دة هي س�موم 
قاتل�ة ته�دد الصحة العام�ة ويف ه�ذا االطار 
اعلن�ت دائ�رة صح�ة دي�اىل ع�ن ات�الف اكثر 
م�ن /80 / طن�ا م�ن االغذية غ�ر الصالحة 
لالستهالك البرشي.وقال فارس العزاوي مدير 
اع�الم صحة دياىل:« ان ف�رق الرقابة الصحية 
يف دائ�رة صحة دي�اىل ، بالتع�اون مع االجهزة 
الس�اندة ، ضبطت خالل حمالت تفتيش�ية يف 
اس�واق املحافظة )82( طنا م�ن املواد الصلبة 
منتهي�ة الصالحيةوغر الصالحة لالس�تهالك 
الب�رشي، فضال عن )128٧٧(ل�را من االلبان 
واملرشوبات الفاسدة ، وتم اغالق / 12 / محال 
تجاري�ا ملخالفتها الرشوط الصحية ».واضاف 
:« ان جمي�ع املواد املضبوط�ة اتلفت يف مواقع 
الطم�ر الصح�ي وفقا ملحارض ضب�ط واتالف 
قانونية ».عن التأثرات الس�لبية التي يتعرض 
لها اإلنسان عند تناوله لألغذية الفاسدة حدثنا 
د. عامر حس�ن اختصايص األمراض الباطنية 
قائ�ال: إن تن�اول األغذية الفاس�دة ي�ؤدي إىل 
تنتق�ل  بحي�ث  الغذائ�ي  بالتس�مم  اإلصاب�ة 
البكتري�ا واملايكروب�ات التي تنش�أ عىل هذه 
األغذية لجس�م اإلنسان وتس�بب له ما يسمى 
بم�رض التس�مم الغذائ�ي، ومن أش�هر أنواع 
البكتريا املسببة للتسمم هي اإليكوالي وهذه 
البكتريا تس�بب يف الواليات املتحدة حوايل ٧0 

أل�ف حالة تس�مم يف الس�نة وم�ن املمكن أن 
ينتج عنها نحو 60 حالة وفاة سنويا.وأضاف 
:يف اإلصاب�ات الش�ديدة ق�د تتط�ور لح�االت 
قصور كلوي حاد إذا لم تعالج بش�كل رسيع، 
والبكتريا املس�ببة للتسمم بش�كل عام تنتج 
ع�ادة يف أمع�اء الحيوانات والتي ق�د تنتقل يف 
مراح�ل الذب�ح والتحضر إىل بع�ض املنتجات 
الغذائي�ة وبالت�ايل يتناوله�ا اإلنس�ان فتؤدي 
لتس�ممه، وبعضه�ا يتك�ون نتيج�ة التخزين 
غ�ر الصح�ي لألغذية وهن�اك أيض�ا إمكانية 
النتق�ال ه�ذه الجراثيم والبكتريا من إنس�ان 
مص�اب بمرض ما يعمل يف إحدى املؤسس�ات 

الغذائية وخصوصا إذا كان عىل اتصال مبارش 
مع الغذاء إىل إنس�ان آخر بواسطة هذا الغذاء.
وتابع: أم�ا فرة حضان�ة البكتري�ا فتراوح 
بني 24 س�اعة إىل ٧2 س�اعة اعتماداً عىل نوع 
البكتريا، ومن األعراض التي تصيب الشخص 
املص�اب بالتس�مم ارتف�اع للح�رارة يف بعض 
الحاالت وأيضا اإلسهال وهو من أهم األعراض 
وقد يصاحبه بعض الدماء يف الحاالت الشديدة 
جدا، وم�ن األعراض األخرى اإلقي�اء والغثيان 
تش�خيص  ويمك�ن  الش�ديدة،  البط�ن  وآالم 
التس�مم الغذائ�ي يف بداي�ة األم�ر اعتمادا عىل 

القصة التي يرويها املريض.



األملاني�ة  الجمعي�ة  أك�دت 
ألمراض الروماتيزم أن العالج 
الكورتي�زون  بمس�تحرضات 
لف�رة طويلة يزي�د من خطر 

اإلصابة بهشاشة العظام.
ونصح�ت الجمعي�ة األملاني�ة 
العالج  أن يصاح�ب  برضورة 
البداي�ة  م�ن  بالكورتي�زون 
نظام غذائي غني بالكالسيوم 

.”D“ وفيتامني
ونص�ح األطباء األمل�ان أيضا 
برضورة قياس كثافة العظام 
بصورة منتظم�ة، كما يمكن 
وص�ف  املعالج�ني  لألطب�اء 
األدوي�ة الت�ي تمن�ع فق�دان 
العظ�ام أو التي تس�اعد عىل 
بن�اء العظ�ام، وع�ادة ما يتم 
مس�تحرضات  اس�تعمال 
الكورتيزون يف عالج األمراض 
الروماتيزمية، ويمكن للجسم 
املس�تحرضات  ه�ذه  تحم�ل 
يت�م  بص�ورة جي�دة عندم�ا 
قص�رة،  لف�رة  اس�تعمالها 

حتى مع الجرعات املرتفعة.
اس�تعمال  عن�د  ولك�ن 
الكورتي�زون  مس�تحرضات 
لف�رة طويلة، أي مل�دة ثالثة 
ال  فعندئ�ذ  أكث�ر،  أو  ش�هور 
يمكن استبعاد اآلثار الجانبية، 

والتي تشمل انخفاض كثافة 
العظام، وهو ما يؤدي بدوره 
إىل اإلصابة بهشاشة العظام، 
الجمعي�ة  تقدي�رات  وتش�ر 
األملاني�ة إىل أن 30 إىل 40% من 
امل�رىض، الذي�ن ت�م عالجهم 
أرب�ع  مل�دة  بالكورتي�زون 
سنوات ونصف تقريبا، تظهر 
لديهم حاالت كسور حالية أو 

قديمة.
وتكم�ن املش�كلة يف أن الكثر 
من امل�رىض ال يش�عرون بأن 
الصغ�رة  العظ�ام  كس�ور 
الدوائي،  العالج  حدثت بسبب 
ولذل�ك غالبا ما يت�م تجاهلها 
وعدم عالجه�ا، وهو ما يؤدي 
إىل اإلصابة بهشاش�ة العظام 

وتجدد الكسور.

وأش�ارت الجمعي�ة األملاني�ة 
أن  إىل  الروماتي�زم  ألم�راض 
كثاف�ة العظ�ام تقل بنس�بة 
إىل   3 خ�الل   %12 إىل  تص�ل 
6 ش�هور األوىل م�ن الع�الج 
الكورتيزون،  بمس�تحرضات 
وتؤك�د ه�������ذه النس�بة 
رضورة الوقاية من هشاش�ة 

العظام.
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»القرادة«.. عربة تلغيم 
روسية ترى النور قريبا

براءة اختراع تكشف عن 
تصميمات جديدة لهواتف آيفون

خبراء تغذية يحددون ضررا 
بسبب شرب الماء الكثير

أنهت رشكة »أورال فاغون زافود« الروسية املصنعة 
للدباب�ات اختبارات عرب�ة التلغيم املدرع�ة متعددة 

املهام. وقد أطلقت عىل املدرعة تسمية »الُقرادة«.
الروس�ية يف مجم�ع  وأف�اد بذل�ك بي�ان للرشك�ة 
الصناعات الدفاعية الروس�ية وقال إن عربة التلغيم 

ستخضع عما قريب الختبارات حكومية.
وقد تم تصميم مدرعة »الُقرادة« عىل أس�اس دبابة 
»تي – 72«، وتم تزويدها ب�9 منصات تتضمن 270 
حزم�ة من األلغام. ويتم ف�ك كل حزمة يف الجو بعد 
إطالقه�ا لتغط�ي ألغامها حق�ال وفق�ا لخوارزمية 
معين�ة. وبمق�دور عرب�ة واح�دة زرع 1080 لغما 
مضادا للمش�اة من طراز »ب�وب – 2« أو 270 لغما 
مضادا للدبابات من طراز »بي تي أم – 4«. وبوس�ع 
تلك األلغام عرقلة تقدم وحدات بكاملها ملدة طويلة.
وتعم�ل عربة التلغيم برسعة 40 كلم/س�اعة، ويتم 
تزويد العرب�ة بنظام قيادة تكتيكي يرس�م خارطة 

زرع األلغام ويرسلها للقوات الصديقة.

كشفت براءة اخراع لرشكة »آبل« تفاصيل تتعلق بتغير 
جذري عىل هواتف »آيفون« القادمة. 

وأظهرت الرباءة تصميما زجاجيا شفافا ل�«آيفون«، مع 
شاشة عىل الوجهني األمامي والخلفي.

وحسب تقارير فإن التصميم الجديد أظهر أزرارا تندمج 
مع الشاش�ة املنحنية، مخصصة لتفعيل املهام الخاصة 

بالهاتف مثل التحكم بالصوت و«الواي فاي«.
وخص�ص التصمي�م الجديد مس�احة ملك�ربات الصوت 
واملايكروف�ون، كم�ا تتي�ح ش�فافية الزجاج مش�اهدة 

األجزاء التي يتكّون منها الهاتف.
والجدي�ر بالذكر أن تقديم أي رشكة تقنية لرباءة اخراع 
ال يعن�ي بالرضورة تحوي�ل النموذج ملنت�ج، إال أنه وفق 
خرباء يكش�ف عن التوجهات املس�تقبلية التي س�تكون 

سائدة يف قطاع معني.

ح�ذر خبر التغذي�ة جيزي�م توبوزلو من أن اتب�اع نظام 
غذائي مائي ال ش�عورًيا يمكن أن يس�بب رضًرا إىل جانب 
الفوائد.وأوض�ح جيزي�م توبوزل�و الركي أن ه�ذا نظام 
غذائي ال يتناول فيه الش�خص أي طعام، باس�تثناء املاء، 
لفرة معينة من الوقت لتطهر الجسم، أو إنقاص الوزن، 
أو قب�ل إجراء عملي�ة جراحية معينة. يجب أن يس�تهلك 
الشخص السليم 30 مللرًا من املاء لكل 
كيلوغرام من وزن الجس�م، باس�تثناء 

املاء من الطعام. 
وم�ع ذل�ك، أثن�اء حمي�ة املاء، ت�زداد 
هذه الكمي�ة، ألن الطع�ام يقترص عىل 
الس�وائل فقط. يمكن أن تس�اعد زيادة 
تناول املاء مع اتب�اع نظام غذائي مائي 
يف التخل�ص م�ن الس�موم من الجس�م، 
وت�وازن ضغ�ط ال�دم ويف نف�س الوقت 
ترسيع عملية التمثيل الغذائي عن طريق 

تنشيط األمعاء.
ويح�ذر الخرباء من أنه م�ن الضار اتباع 
نظام غذائي باس�تخدام امل�اء فقط، وإىل 
جانب كمية كبرة من الس�وائل، يوصون 
بإضافة األطعمة التي تحتوي عىل نس�بة 
عالية من الس�وائل وقيم�ة غذائية عالية 
إىل وجبات�ك. يجب اتب�اع حمية املاء تحت 

إرشاف طبيب وخبر تغذية«.

طائرة رولز رويس الكهربائية تصل أقصى سرعة في العالم

أعلن�ت رشك�ة ألفاب�ت – األم لرشك�ة 
الروبوت�ات  م�رشوع  أن   – غوغ�ل 
اليومي�ة – وهو فري�ق داخل مختربات 
X التجريبية املخصصة إلنشاء روبوت 
تعليم�ي لألغ�راض العام�ة – قد نقل 
بع�ض آالته النموذجية م�ن املخترب إىل 
مق�ر عمالقة البح�ث يف منطقة خليج 
سان فرانسيس�كو لتنفيذ بعض مهام 

الخفيفة.

يف  الروبوت�ات  مس�ؤويل  كب�ر  وق�ال 
مرشوع الروبوتات اليومية، هانز بير 
بروندم�و، يف تدوينة: نحن نش�غل اآلن 
أسطواًل يضم أكثر من 100 نموذج أويل 
للروبوتات التي تؤدي بش�كل مستقل 
مجموع�ة م�ن امله�ام املفي�دة ح�ول 
مكاتبن�ا. يمك�ن اآلن تزوي�د الروبوت 
نفس�ه الذي يفرز القمامة بممس�حة 
نف�س  واس�تخدام  الط�اوالت  ملس�ح 

القابض الذي يمكن أن تعلمه اإلمساك 
باألكواب لفتح األبواب.

وه�ذه الروبوت�ات املعنية هي أساًس�ا 
أذرع ع�ىل عج�الت مع قاب�ض متعدد 
األغ�راض يف نهاي�ة ذراع م�رن متصل 

بربج مركزي.
 ويوج�د رأس ع�ىل قم�ة ال�ربج مزود 
بكام�رات وأجه�زة استش�عار لرؤية 
املاكينة وما يشبه وحدة الليدار الدوارة 

عىل الجانب، ويفرض أنها للمالحة.
وكم�ا يش�ر بروندمو، ش�وهدت هذه 
الروبوت�ات ألول مرة وه�ي تقوم بفرز 
إع�ادة التدوي�ر عندما أطلق�ت ألفابت 
فري�ق م�رشوع الروبوت�ات اليومية يف 

عام 2019. 
والوع�د الكبر ال�ذي قطعت�ه الرشكة 
)باإلضاف�ة إىل العدي�د م�ن ال�رشكات 
الناش�ئة واملنافس�ني اآلخرين( هو أن 

التعلم اآليل يمكن الروبوتات من العمل 
يف بيئ�ات غ�ر منظم�ة مث�ل املن�ازل 

واملكاتب.
وتس�تطيع الرشكات يف الوق�ت الحايل 
بن�اء اآلالت الت�ي يمكنه�ا تنفيذ مهام 

متكررة يف املصنع.
 ولكن م�ن الصعب جع�ل اآلالت تكرر 
املهام البس�يطة مثل تنظيف املطبخ أو 

طي املالبس

ذك�رت رشك�ة رول�ز روي�س أن طائرته�ا 
الكهربائية وصلت إىل رسعة 623 كيلومرًا 
يف الس�اعة، مع ادعاء الرشكة أن هذا جعل 
الطائ�رة أرسع مركبة كهربائية بالكامل يف 
العاملويف بي�ان، قالت الرشكة إنها تعتقد أن 
Spirit of Innovation ه�ي أرسع طائ�رة 
كهربائي�ة بالكام�ل ع�ىل كوك�ب األرض. 
نتيج�ة لذل�ك فإنه�ا تق�دم ثالث�ة طلب�ات 
للحص�ول ع�ىل أرق�ام قياس�ية عاملي�ة إىل 

االتحاد العاملي للرياضات الجوية.
وخ�الل عملي�ات التش�غيل الت�ي حطمت 
األرقام القياس�ية، س�جلت الطائرة رسعة 
قص�وى تبل�غ 623 كيلوم�را يف الس�اعة 
ونتيج�ة لذلك تعتقد الرشك�ة أن هذا الرقم 
يجع�ل Spirit of Innovation أرسع مركبة 
 Spirit كهربائي�ة بالكام�ل يف العالم.وتأتي
يس�مى  مل�رشوع  نتيج�ًة   of Innovation
ACCEL، أو ترسيع كهربة الطران. ويشمل 
رشكاء املب�ادرة املتخصص�ني يف املحركات 
الكهربائي�ة ووحدات التحكم YASA، وهي 

رشكة فرعية مملوكة بالكامل ملرس�يدس. 
باإلضافة إىل Electroflight، التي وصفتها 
رول�ز رويس بأنه�ا رشكة طران ناش�ئة.

وم�ن حي�ث التموي�ل، ج�اء 50 باملئة من 
معه�د تكنولوجي�ا الفض�اء بالرشاكة مع 
واالس�راتيجية  والطاق�ة  األعم�ال  وزارة 
الصناعي�ة التابعة لحكومة اململكة املتحدة 

وابتكار اململكة املتحدة.
ووفًقا للرشكة، تس�تخدم الطائرة 
 400 بق�درة  كهربائًي�ا  مح�رًكا 
الدفع  كيل�وواط وحزمة بطاري�ة 

األكث�ر كثافة يف الق�وة التي تم 
تجميعها يف املجال.

عالوة عىل ذلك أكملت الطائرة يف شهر 
س�بتمرب رحلتها األوىل. وحلقت عرب سماء 

اململكة املتحدة ملدة 15 دقيقة تقريًبا.
وم�ع تصاع�د املخاوف بش�أن االس�تدامة 
والبيئة، فإن املناقشات حول الطران تركز 
بش�كل متزايد عىل كيفية التقليل من األثر 

البيئي من خالل االبتكارات واألفكار.

َتعرَّْف على ميزات واتساب
 المرتقبة في 2022

كشفت إدارة موقع التواصل، واتساب 
ع�ن آخ�ر املي�زات الت�ي س�يتضمنها 
التطبي�ق بنس�خة 2022 م�ن بينه�ا 
الجماعي�ة  الدردش�ات  يف  املش�اركة 
الخاص�ة بك إىل االتص�ال بالفيديو مع 

أصدقائك.
وم�ع أكث�ر من ملي�اري مس�تخدم يف 
جمي�ع أنح�اء العال�م، يتي�ح تطبي�ق 
إرس�ال  للمس�تخدمني،  املراس�لة 
نص�وص، وإج�راء مكامل�ات صوتي�ة 
ومرئي�ة، وإرس�ال الص�ور ومقاط�ع 
الفيديو، وإنش�اء محادث�ات جماعية، 
وإضافة القصص، ومش�اركة املواقع، 

واملحتويات األخرى.
الوس�ائط  تطبيق�ات  معظ�م  ومث�ل 
االجتماعي�ة، غالًبا ما يطرح واتس�اب 
جدي�دة،  تحديث�ات     WHATSAPP
وهن�اك العديد من املي�زات التي ينتظر 

طرحها يف املستقبل القريب.
ويف ح�ني إن بعض تلك امليزات، مازالت 
قي�د التطوي�ر، والبع�ض اآلخ�ر قي�د 
االختبار التجريبي، كشفت الترسيبات 
أيًض�ا أن مي�زة الدردش�ة الجماعي�ة 
إىل  طريقه�ا  يف  تك�ون  ق�د  الجدي�دة 

املستخدمني قريبا.
ومن هذه امليزات:

�� تمكني س�جل الدردشة عند االنتقال 
من آيفون إىل أندرويد.

�� االنضمام إىل مكاملات املجموعة.
�� رسائل تختفي.

��  ميزة املجتمع

انطلق أم�س االح�د، كويكب ضخم 
يبل�غ حجمه ح�وايل ثالث�ة أضعاف 
حجم س�اعة« بي�ج ب�ن،« متجاوزا 

األرض وفقا ملا نقله تقرير فلكي. 
وتراق�ب وكال�ة الفض�اء األمريكي�ة 
)ناس�ا( الكويكب، ال�ذي جعله مدرًجا 
لوكال�ة   »Close Approach« قائم�ة  يف 

الفضاء.

وينص�ح التقري�ر بعدم الذعر ع�ىل الرغم من أن 
صخرة الفضاء يجب أن تبقى عىل بعد حوايل 3.5 

مليون ميل من األرض أثناء إطالقها يف املايض.
تعترب وكالة ناس�ا أن أي يشء يمر يف نطاق 120 
مليون ميل من األرض هو كائن قريب من األرض 

. )NEO(
ويتتبع العلماء آالف األجسام القريبة من األرض 

لرصد ما إذا كانت يف مسار تصادم مع كوكبنا.

وأض�اف التقري�ر، أن أي جس�م فضائ�ي رسيع 
الحركة يقع ضمن حوايل 4.65 مليون ميل يعترب 
»خط�رًا محتم�اًل« م�ن قب�ل منظم�ات الفضاء 

الحذرة.
وقد ي�ؤدى تغير واح�د صغر يف مس�اراتهم إىل 

كارثة عىل األرض.
وسوف يسافر الكويكب Orpheus 3361 برسعة 

حوايل 18000 ميل يف الساعة.

العالج بالكورتيزون يهدد العظام

روبوتات من غوغل تؤدي مهام الصيانة المكتبية !

س�محت رشك�ة مايكروس�وفت للمختربي�ن 
بالوص�ول إىل تطبي�ق أك�س بوك�س الجدي�د 
لنظ�ام التش�غيل وين�دوز ال�ذي يعم�ل ع�ىل 
تحس�ني عملية تثبيت اللعبة بش�كل كبر من 

متجر ويندوز.
ويس�مح التطبيق املح�دث لالعبني عرب أجهزة 
الحاس�ب بتثبي�ت األلع�اب يف أي مجل�د م�ن 
اختياره�م م�ع وصول غ�ر مقي�د إىل ملفات 
اللعبة، ويس�اعد هذا الخيار يف معالجة العديد 
 Xbox Game من مش�كالت تثبيت األلعاب من

Pass للحاسب الشخيص. 
ويجب أن يعني أيًضا أنه يمكنك نس�خ ملفات 
اللعب�ة احتياطًي�ا واس�تعادتها إذا ل�زم األمر، 
وأجربت مايكروسوفت يف السابق األلعاب عىل 
التثبي�ت يف مجل�د WindowsApps، وتم قفله 
بحيث ال يمكنك تعديل امللفات أو نقلها بحرية، 
ويتي�ح ل�ك تطبيق أك�س بوكس املح�دث اآلن 
اختي�ار موقع، وإذا كانت لدي�ك ألعاب مثبتة، 

فيمكنك نقلها إىل أقراص ثانوية. 
ويمك�ن ملس�تخدمي وين�دوز 10 ووين�دوز 11 

اختب�ار التطبي�ق الجدي�د م�ن خالل 
م�ن   Xbox Insider Hub تطبي�ق 
إىل  االنضم�ام  إىل  وتحت�اج  املتج�ر، 
داخ�ل   Windows Gaming معاين�ة 
تطبي�ق Xbox Insider Hub للحصول 
ع�ىل تطبي�ق إك�س بوك�س املحدث، 
م�ن  ع�دًدا  مايكروس�وفت  وت�رسد 
املشكالت املعروفة لهذا اإلصدار املبكر، 
بم�ا يف ذل�ك مش�كالت تش�غيل بعض 

األلعاب املثبتة عرب أقراص خارجية.

تطبيق أكس بوكس يحل مشكالت تثبيت األلعاب

كويكب يبلغ حجمه ثالثة أضعاف »بيج بن« يجتاز األرض
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المال،  من  خير  »العلم  السالم:  عليه  علي  االمام  قال 
العلم يحرسك وأنت تحرس المال«.
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زوروا موقعنا عىل شبكة االنرتنت

بريدنا االلكرتوين

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(

07722299319
07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

    يوسف الراشد

ال يستعيد العراق عافيته 
وتقدمه..إال بخروج األمريكان 

يمير العراق بمرحلية صعبة وانعطافة خطيرة ُقرابة 18 عاما 
مىض أي منذ عام 2003 وسيقوط نظام البعث ودخول القوات 
االمريكيية التي أوهنت وكذبت وتحايلت عىل القوى السياسيية 
بأنهيا جاءت مسياعدة ومنقذة ومخلصة للشيعب العراقي من 
ذليك النظام الذي ظل جاثما عىل صيدور العراقيني قرابة ال 35 

عاما وإزالته بقوة السالح.
وأنهيا تريد الخر للعراق وسيتجعل منه نموذجيا ُيحتذى به يف 
املنطقية وأن شيعبه سييمارس التجربية الديمقراطية وحكم 
الشيعب للشيعب وسيينعم بالخير والتقيدم واالزدهيار مين 
)الصناعية والزراعة والتجارة والصحة والتعليم والتكنولوجيا( 
وتوزييع ثرواتيه عىل أبناء شيعبه بعيد أن ُحرموا منهيا لعقود 
طويلة ووووو إلخ من الوعود الكاذبة، فماذا جنى الشعب منها 
غر الدمار والتخلف والحروب وزرع الفتنة والتفرقة والبغضاء 

وأصبح وجود وتواجد االمريكان يف العراق نقمة النعمة .
وعنيد اسيتعراض وتصفيح تأرييخ تواجيد القيوات االمريكية 
واحتاللهيا للشيعوب خيالل 200 سينة املاضيية تجدهيا كلها 
صفحات سيوداء ممليوءة بالعنف والحيروب والدمار والخراب 
واالنتقام وتخلف واستعمار واحتالل لتلك الشعوب فهذا العراق 
أمامنيا خر نموذج وسيوريا ولبنيان واليمن وليبيا والسيودان 

وأفغانستان وكوبا وإيران والصني وفيتنام .
فالعيراق ومنيذ عام 2003 وإىل يومنا هذا لم يشيهد اسيتقرارا 
وال أمانيا وال تطيورا ورفاهيا وهو يعييش يف دوامة ورصاعات 
وصفحيات متعيددة ابتداًء مين داعيش والقاعدة والسييارات 
املفخخية واالنتحاريني واالحزمة الناسيفة وأحداث التظاهرات 
والشيغب والجييوش والذبياب اإللكرتونيي واملواقيع املضيادة 
واملشيبوهة من إعالم وفضائيات التيي تنفذ املرشوع االمريكي 

الخبيث .
فالتأرييخ القدييم والحدييث يشيهد ويصيور لنيا أن نضيال 
وتضحيات وتصميم الشيعوب التقف أمامها أي قوة عسيكرية 
غاشيمة أو إرادة دولية )إذا الشعب يوما أراد الحياة... فالبد أن 
يسيتجيب القدر( فالحياة الحرة يصنعها الرجال املؤمنون فما 
عىل القوى السياسيية وقوى املقاومية إال أن يوحدوا صفوفهم 
ويوحيدوا كلمتهم من أجيل مقاومة وخيروج املحتل االمريكي 

وطرده من العراق .
إن املقاومية العراقيية ورجيال الحشيد املقيدس الذيين أعطوا 
الشيهداء ورووا بدمائهيم تيراب العراق ولهيم الرشف يف حفظ 
وحيدة العيراق مين براثين ودنيس داعيش صنيعية املخابرات 
االمريكية - االرسائيلية وعطلت وأفشيلت مرشوعهم الخبيث يف 
سوريا والعراق وأن العراق اليستعيد عافيته وال تقدمه وال أمنه 

وال ازدهاره إال بخروج القوات االمريكية منه.

 ، )Wallah( »تقول الكاتبة ماري ليفني ميشياليك إن كلمات مثيل »والله
و«خلّيص« )khallass(، أصبحت عبارات متداولة ومنترشة بني الشيباب 
الفرنيي، ويفهمها الجمييع تقريبا رغيم أنها كلمات دخيلية عىل اللغة 
الفرنسيية. فسيواء كنيت تعييش يف ضواحي بارييس أو يف أرقيى أحياء 
العاصمة الفرنسيية، بات طبيعيا أن تسيمع يوميا كلمات عربية يرددها 
شيباب فرنيي. فما أصيل هيذه الظاهرة؟ وملاذا يسيتخدم الفرنسييون 
عبيارات من اللغة العربيية؟ »إنها عربية، وفق ما أعتقد«، يجيب الشياب 
الفرني ديجونيه الذي لم يسبق له زيارة املغرب أو الجزائر أو تونس قبل 
أن يضييف: »هذه هي الطريقية التي نتحدث بها، إنها لغة شيباب جييل. 
تماما مثل مواطنته بارتيي، البالغة من العمر 20 عاًما، والتي ذكرت أنها 

تستخدم عبارات مثل »رد بالك« )احذر(.
وتلفيت الكاتبة االنتباه إىل أن تداول هذه العبارات ليس حكرا عىل املناطق 
التيي تقنطنهيا غالبيية مغاربية، لكنها تسيللت أيضيا إىل أبنياء الطبقة 

البورجوازية«.
ظاهرة ليست وليدة اليوم

يقول عالم اللسيانيات الفرني جان بروفوسيت -مؤلف كتاب »أسالفنا 
العيرب«- إن اللغة الفرنسيية اسيتوعبت يف امليايض الكثر مين الكلمات 
مين اإليطاليية واإلسيبانية، وأيضا مين العربيية، مثيل »Café« )قهوة(، 

و«orange«برتقال(، و«épinard« )سبانخ(، و«tasse« )فنجان(.
وحسيب بروفوست، فإن التالقح بني اللغتني الفرنسية والعربية بدأ خالل 
الحيروب الصليبية، ثيم ظهرت كلمات كثرة يف اللغة الفرنسيية من أصل 
 »café« األمر(، واملنتجات مثل( »emir»و ،)الوزيير( »visir« عربي، مثل
)قهيوة( و«argan« )األرغيان(، وكلمات أخرى خيالل الحرب مع الجزائر 
مثل »bled« )بالد(، واستمر األمر من خالل التجارة املوازية وأغاني الراب 
وغرها من العوامل. وتشير آخر التقديرات إىل وجود حوايل 500 كلمة يف 
اللغة الفرنسيية من أصل عربي.يقول الشاب الفرني آرثر »نحن نوظف 

هذه العبارات يف حياتنا اليومية للتعبر عن مشاعرنا«. وأمثلة ذلك عديدة، 
 »la moula»الحشيومة( وتعنيي »الحشيمة«، و( »La hchouma»،منهيا
وتعني املال، و«bsahtek« )بصحتك( التي تعني »أحسينت«. ويورد مقال 
»لوفيغارو« أن استخدام الكلمات العربية أصبح طريقة يعّب بها الشباب 
الفرني عن ذاته، مثلما يستخدم كثرون اللغة اإلنجليزية للظهور بشكل 
جذاب. وتقول بارتي يف هذا السياق »إنها موضة، نستخدمها فقط ملواكبة 
العرص«.ويوضيح لوك بيشييل -عالم اللسيانيات االجتماعيية واملحارض 
بجامعة »أفينيون« )Avignon(- أن العربية املُسيتخدمة يف فرنسيا »هي 
باألسياس اللغة العربية املغاربية، ونادرا ما ُتستخدم اللغة العربية األدبية 
يف فرنسا«.ويسيتخدم الشيباب الفرنيي الكثير مين العبيارات العربية 
 ،»sahbi»أي اإلخوة، و ،»les khouyas« املتعلقية بالعائلة واألصدقاء، مثل
ومعناهيا صديقيي. ويضييف بيشييل أن الكثير مين العبيارات املتعلقة 
باإلهانات أصبحت مسيتوحاة من العربية، مثل عبيارة »miskin«، والتي 

تعني مسيكني.يقول بيشييل، الذي كتب أطروحة حول اللغات ومسارات 
االندماج للمهاجرين من شيمال أفريقيا يف فرنسا، إن الكثر من العبارات 
ذات الخلفيية الدينية.وتقيول بارتيي إن »هذه العبارات تأتيي من مواقع 
التواصيل االجتماعي وتلفزيون الواقع وكرة القدم واألنشيطة الرتفيهية، 
مثل األلعاب عب اإلنرتنت«.يقول بيشييل إن مصادر تلك العبارات متعددة 
فعال، ومنها مواقع التواصل االجتماعي، لذلك يلتقطها جيل الشباب، لكن 

الكثر منها ال يدخل إىل القاموس الفرني.
وييرى بيشييل أنيه ال يمكين أن تتناسيب جميع العبيارات ميع تصنيف 
القاموس. »سييبقى البعض، وسييختفي البعض اآلخير، وهذا طبيعي«، 
لكن التسياؤل املطروح حسب الصحيفة: »هل هذا التسارع املتزايد يعني 
التأثير املتزاييد للغية العربية يف فرنسيا؟« يجييب بيشييل: »االقرتاضات 
اللغوية ليسيت هي التأثر األقوى«. ومع ذلك »فإن هذه الكلمات تشيكل 

فهمنا للعالم«.

تحرق 2900 يورو 
لتعقيمها

خوفا مين اإلصابة بفروس كورونيا، وضعت امرأة /74 
عاما/، تعمل مديرة ممتلكات عقارية يف لندن، مبلغا من 
األوراق النقديية يف وعاء به مادة مبيضة ووضعته يف فرن 
امليكرووييف لتعقييم األموال.واحرتقيت األوراق النقدية 
التيي تبليغ قيمتهيا 2900 ييورو )3300 دوالر(. وقالت 
العجوز، يف رسالة للبنك، إنها كانت تهدف لتعقيم األموال 
التي تسلمتها من أيدي املسيتأجرين لديها من خالل هذا 

اإلجراء.
وجاء يف الرسالة: »أشعر بالذنب الشديد ألن هذا ليس مايل 
وأنا مواطنة مسيتقيمة، لم أدمر املال أبدا«. وأرسلت أكثر 

من 70 ورقة نقدية للبنك.
وأضافت أن إدارة العملية قامت بعد ذلك بفحص األوراق 
النقديية ووجدتهيا أصليية. ثم قيرر البنك تبدييل النقود 

املحرتقة وإعادة نقود سليمة إىل املرأة.
وقال عمر سبرنوفيتش، من إدارة النقد: »ال داعي للقول 
إن األوراق النقديية تحتوي عىل خييوط معدنية يمكن أن 

تسبب االشتعال داخل امليكروويف«.
ووفقيا لخيباء الصحة، فيإن احتمال اإلصابية بفروس 
كورونيا من األوراق النقدية أو العمالت املعدنية منخفض 
للغاية.وقيال متحيدث باسيم البنيك إن املؤسسية املالية 
تستبدل آالف األوراق النقدية التي تترضر كل عام. وقال: 
»لكن ليم نصادف حتى اآلن حالة تيم فيها طهي األوراق 

النقدية«.

قام مطعم شواء للمأكوالت البحرية يف الصني، والذي يتبنى نموذجاً يتيح 
للزبون »تناول قدر ما يشياء من الطعيام«، قام بحظر دخول رجل أخراً، 
بسيبب استهالكه كميات طعام أكثر من اللزوم من بوفيه الشواء الخاص 
باملطعم، ليثر قراره نقاشيًا واسيعاً عىل وسيائل التواصيل االجتماعي يف 
الصني.ووفقاً ملوقع »فرست بوست« الهندي، تناول الرجل، ويدعى كانغ، 
الطعيام دون توقف عيدد من املرات داخيل مطعم »هنيدادي« للمأكوالت 
البحريية الواقع يف مدينة تشانغشيا بالصني، قبل أن يتخيذ املطعم قراره 
بمنعه من الدخول.وقد أفادت التقارير اإلخبارية أنه تناول 1.5 كيلوغراماً 

مين أحيد أصناف اللحوم يف زيارته األوىل إىل املطعيم، وما يصل إىل 3.5 - 4 
كيلوغراماً من القريدس يف زيارته الثانية، ما لفت انتباه صاحب املطعم.

ويف مقابلة مع تلفزيون »هونان« يف الصني، قال صاحب املطعم إن زيارات 
كانغ كانت تسيبب له خسائر، مدعياً أنه يسيتهلك صينية كاملة من أحد 
أصناف البوتيني، ويرشب 20 - 30 قنينة من حليب الصويا، ويسيتخدم 
صينية ألخذ كل القريدس يف املطعم، مضيفاً: »يف كل مرة يأتي هنا، أخرس 
بضع مئات من اليوان«.ويف ضوء تلك الخسيائر، وضع صاحب املطعم كل 
الذيين يتناولون الطعام دون توقيف، واملؤثرين يف مجيال األطعمة أيضاً، 

ومنهيم كانغ عيىل الالئحة السيوداء. وقد انترش هذا الحيادث عىل منصة 
التواصل االجتماعي الصينية »ويبو«، حيث اجتذبت القصة أكثر من 360 
مليون مشياهدة. فسأل بعضهم عن سبب اختيار املطعم لنموذج البوفيه 
»يمكنك تناول كل ميا يمكنك تناوله« إذا لم يكن بمقدوره تحمل النتائج، 
وقيد أفياد العديد أن إجيراءات املطعم شيكلت خرقاً للعهد بني املسيتهلك 
واملطعم.بيدوره، ادعى كانغ أن املطعم يمارس »التمييز« ضد األشيخاص 
الذيين يمكنهم تناول الكثر من الطعام، متسيائالً عما إذا كان خطؤه أنه 

قادر عىل تناول كمية كبرة من الطعام.

مطعم يمنع رجاًل من الدخول بسبب تناوله الكثير من الطعام

قاليت الرشطة التايوانيية إن رجال قتل موظفا 
يف متجير بمدينية تاييوان بطعنيه عيدة مرات 
ألنه طلب منيه ارتداء الكمامية. ونقلت وكالة 
األنبياء املركزيية التايوانيية »يس.أن.إيه« عن 
فينيج يل تي رئيس رشطة منطقة جويشيان 
القول إن الرجل الذي يعرف باسيم تشييانج / 
41 عاميا/ زار املتجر السياعة الرابعة صباحا 
بالتوقيت املحيل، ولكن املوظف ويدعى تسياي 

طالبيه بارتيداء الكمامة. وأضاف أن تشييانج 
غيادر املتجير وعياد بعد فيرتة قصيرة عقب 
ارتيداء الكمامية، وقيام بتفقد األرفيف لفرتة 
قبل أن يتشياجر مع تسياي / 30 عاما/ وقام 
بإلقياء الكمامية وخيرج من املتجر.ميع ذلك، 
عاد تشييانج للمتجر نحو السياعة الخامسية 
وخمس وعرشين دقيقة بالتوقيت املحيل وقام 
بطعن تسياي عدة مرات يف الصدر بسكني قام 

بجلبها معه.وقيال فينج إن املسيعفني وجدوا 
تسياي وبه ثيالث إصابيات يف الجانيب األيرس 
من صيدره ودخل يف غيبوبية. وأضاف أن قلبه 
توقيف أثنياء نقليه للمستشيفى.ومن ناحية 
أخرى، تم إلقاء القبض عىل تشييانج يف املتجر 
وبيده اصابات من السكني.ويشار إىل أن ارتداء 
الكمامة يف تايوان يعد إلزاميا يف معظم األماكن 

العامة.

يقتل بائعًا بسبب الكمامة

نشرت صحيفة »لوفيغارو« 
الفرنسية تقريرا مطوال 
تساءلت من خالله عن أسباب 
انتشار كلمات عربية في 
أوساط الشباب الفرنسي 
خالل السنوات األخيرة، خاصة 
في ظل االحتكاك بأبناء 
الجالية العربية والمغاربية 
خاصة...

ظاهرة ليست جديدة.. كلمات عربية تدخل ضمن لغة الشباب الفرنسي

بدأ معرض اآلثار املؤقت »رمسيس وذهب 
املُقيام يف مدينية هيوسيتن  الفراعنية«، 
األمريكية، باسيتقبال الزوار، وملدة سيتة 
أشيهر كاملية، ينتقيل بعدهيا إىل سيان 
فرانسيسيكو، لستة أشيهر أخرى.وأشار 
منظميو املعيرض، إىل أنه تم بييع 8000 
تذكرة خالل السياعات القليلية األوىل من 
االفتتياح، ومن املتوقع أن ييزور املعرض 
حيواىل 700 ألف زائر، خالل مدة إقامته يف 
هيوستن.يذكر أن مسياحة القاعة املقام 
بهيا املعرض، تبليغ نحو ثالثية آالف مرت 
مربع، ويضم املعيرض 181 قطعة أثرية، 
تبز بعض الخصائيص املميزة للحضارة 
املرصيية القديمية، وخاصية يف عصيور 
الدولة الوسيطى والحديثة، وحتى العرص 
املتأخر، من خيالل مجموعة من التماثيل 
واللوحيات،  التجمييل  وأدوات  والحييل 
بالنقيوش،  املزينية  الحجريية  والكتيل 
وتماثيل لبعض املعبودات عىل هيئة طيور 
وحيوانيات، باإلضافة إىل بعيض التوابيت 

الخشبية امللونة.

معرض »رمسيس 
وذهب الفراعنة« 

في هيوستن

أسيهل  بريطانيي  محتيال  وجيد 
طريقية إىل قلب سييدة بريطانية 
اِّدعيى حبها ليسيهل عليه سيلب 
أموالهيا. وادعى املحتيال أنه رجل 
أعميال ناجيح لدييه اسيتثمارات 
خيداع  عمليية  لتكتميل  كبيرة، 
املليونرة التي التقى بها يف تطبيق 
»Tinder«، وفقا ملا اسيتمعت إليه 
ديكسرت،  ريتشارد  املحكمة.ووعد 
37 عاميا، الضحيية البيطانيية 
عيىل  بأنيه  سيباسيتيان  أمريتيا 
وشيك تحقييق مكاسيب ومبالغ 
كبرة بعيد أن أخبهيا أنه حصل 
عىل بيراءات اخيرتاع لتكنولوجيا 
القيمة.وقيال  الحيويية  األدويية 
متعيددة  اليرشكات  كيبى  إن 
الجنسيات مهتمة بتوقيع صفقة 
بمالييني الجنيهيات اإلسيرتلينية 
أكاذيبيه،  خلفيية  معه.وعيىل 
سيلمت سيباسيتيان سلسلة من 

األميوال بلغ مجموعهيا 141 ألف 
أنها  جنييه إسيرتليني، معتقيدة 
استثمارات يف البحث العلمي، عىل 
حد قيول املدعني.ولكن ديكسيرت 
رسق املال لنفسه وابتكر سلسلة 
من األعذار الغريبة عن عدم تمكنه 
مين سيدادها، وأبلغيت الضحية 

بالذنب  الرشطة.واعرتف ديكسرت 
يف 7 تهم باالحتيال، وغر مذنب يف 
تهمة واحيدة تتعلق بحيازة مقال 
مسيتخدم يف االحتييال، وبتهمية 
مسيار  بإفسياد  تتعليق  واحيدة 
محاكمتيه  زاليت  وميا  العدالية، 

مستمرة.

محتال يسرق 141 ألف جنيه إسترليني 
من بريطانية


