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»طائرات الفتنة« مسرحية جديدة للمبخوت
سيناريوهات امريكية  ودموع شيطانية !

»الجالد« يرتدي ثياب »الضحية«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
ل�م يندمل بع�ُد الج�رح العراق�ي الغائ�ر ال�ذي أحدثته 
»رصاص�ات الغدر«، عندما اس�تقرت يف رؤوس وصدور 
املحتج�ن ع�ى نتائ�ج االنتخاب�ات، حت�ى ب�ادر »العم 
سام« بتنفيذ »س�يناريو هوليودي« معد سابقاً، عنوانه 
»محاول فاش�لة الغتيال رئيس الوزراء«، حس�بما يرى 

مراقبون للشأن السيايس.
وأج�رى العراق يف العارش من ترشي�ن املايض، انتخابات 
برملاني�ة »مبك�رة«، كان�ت نتائجه�ا صادم�ة للجميع، 
بسبب »التزوير ورسقة أصوات املرشحن الذين ينتمون 

إىل طيف سيايس محدد«.
وض�جَّ الش�ارع العراق�ي وانتفض بتظاه�رات غاضبة 
طال�ب املش�اركون فيها بإع�ادة الع�د والف�رز اليدوي 
لجميع املحطات، بيد أن مفوضي�ة االنتخابات تجاهلت 

املطال�ب وأرصت عى موقفها، وهو أم�ر بطبيعة الحال 
أدى لتح�ول التظاه�رات إىل اعتصام مفت�وح أمام بوابة 

املنطقة الخرضاء.
وع�ى حن غّرة فوجئت جم�وع املتظاهرين الذين مىض 
ع�ى اعتصامه�م املفتوح م�ا يق�ارب الثالثة أس�ابيع، 
بتصعي�د خط�ر تمّثل بحرق خي�م املعتصمن ورضبهم 
واس�تخدام العي�ارات الناري�ة الحية يف مواجه�ة العزل، 

األمر الذي خلّف شهداء وجرحى.
وأقام�ت قي�ادات املقاوم�ة مجل�س ع�زاء عن�د بوابات 
الخ�رضاء ع�ى أرواح الش�هداء الذي�ن س�قطوا خ�الل 
االعت�داءات التي مورس�ت ضدهم ي�وم الجمعة املايض، 
فيم�ا وّجهت أطراف ع�ّدة اتهامات للحكومة ورئيس�ها 
مصطف�ى الكاظمي، بالضلوع يف اس�تهداف املعتصمن 

املطالبن بحقوقهم املرشوعة.

وبع�د ميض س�اعات عى اس�تهداف املعتصم�ن العّزل 
وتصفيته�م ب�«رصاصات غادرة«، أعل�ن مكتب رئيس 
ال�وزراء ع�ن تع�رض الكاظم�ي إىل »محاول�ة اغتيال« 
بواس�طة طائرة مس�رة اس�تهدفت منزل�ه يف املنطقة 

الخرضاء.
واقعة االغتيال املزعومة التي ش�غلت الرأي العام املحيل 
وال�دويل، ل�م يستس�غها العديد م�ن املحلل�ن والخرباء 
األمني�ن، كونه�ا جاءت يف توقي�ت حّس�اس، فيما قال 
آخرون إن »مرسحية االغتيال« جاءت يف محاولة لإللهاء 

والتغطية عى »جريمة غدر املعتصمن«.
وف�ق ذلك يقول املس�ؤول األمن�ي للمقاومة اإلس�المية 
كتائب حزب الله أبو عيل العس�كري، إن »ممارس�ة دور 
الضحي�ة أصبح م�ن األس�اليب البالية الت�ي أكل الدهر 
عليه�ا ورشب، وبحس�ب معلوماتنا املؤك�دة فإن ال أحد 

يف العراق لديه حتى الرغبة لخس�ارة طائرة مس�رة عى 
منزل رئيس وزراء سابق«.

التواص�ل  بموق�ع  تغري�دة نرشه�ا ع�ى حس�ابه  ويف 
االجتماع�ي تويرت، أكد العس�كري أنه »إذا كان هناك من 
يري�د اإلرضار به�ذا املخل�وق الفيس�بوكي فتوجد طرق 

كثرة جداً أقل تكلفة وأكثر ضماناً لتحقيق ذلك«.
وتابع العس�كري: »وما ُيثر السخرية واقعاً أنه يدعو إىل 
ضبط النفس والتهدئة، فمن يا ترى عليه أن يقلق، ومن 
فقد السيطرة عى نفسه؟!«، مضيفاً: »أال لعنة الله عليك 

وعى من أيدك، والحمد لله عى نعمة العقل والدين«.
ورصدت »املراق�ب العراقي« ردود األفع�ال املتباينة عى 
واقعة االغتيال املزعومة، حيث كانت الخارجية األمركية 
أول »املهرول�ن« إلع�الن اإلدانة، كما عرضت املش�اركة 

ب�«التحقيق يف هذا الهجوم«!
وهن�اك قاع�دة ذهبي�ة يس�تخدمها املحقق�ون غالباً يف 
إماط�ة اللثام ع�ن الجرائ�م الجنائية الغامض�ة، وحتى 
الجرائم السياس�ية أيض�اً، وهي »فّتش عن املس�تفيد«، 
فاملس�تفيد من الحادثة ليس بالرضورة الجاني نفس�ه، 
فق�د يكون العقل املدبر ش�خصاً أو جه�ة أوعزت ملتهور 

بالقيام بهذا العمل.
وبطبيعة الحال فإن العراق ُيمّثل بيئة خصبة للعديد من 
الجرائم التي تتش�ابك فيها الخي�وط وتتداخل األجندات، 
وه�و ج�رى خ�الل االنتخاب�ات الربملانية األخ�رة، التي 

تحوم حولها شبهات عديدة.
وتعليق�اً ع�ى ذلك يق�ول املحلل الس�يايس مؤي�د العيل 
ل�«املراقب العراقي«، إن »اإلعالن املفاجئ عن اس�تهداف 
من�زل الكاظمي ينطوي عى حقائ�ق خطرة، ويؤكد ما 
ذهبن�ا إليه س�ابقاً بوج�ود نوايا أمركية إلش�عال فتيل 
ح�رب ش�يعية - ش�يعية، واس�تهداف املك�ون األكرب يف 

العراق«.
ويضي�ف العيل أن »العراق يم�ر يف مرحلة حرجة وهناك 
من يحاول الذهاب بنا نحو املجهول«، مبيناً أن »املخطط 
بدأ بتزوير االنتخابات إلقصاء جهات سياس�ية محددة، 
وق�د يتفاق�م الوضع م�ا لم يت�م تدارك�ه يف أرسع وقت 

ممكن«.
ويواصل مئات العراقي�ن اعتصامهم عند بوابة املنطقة 
رة«،  الخ�رضاء، احتجاجا ع�ى نتائج االنتخاب�ات »املُزوَّ
فيما تس�تمر مراسم العزاء عى الش�هداء الذين سقطوا 

جراء »رصاصات الغدر« يف ساحة االعتصام.

المراقب العراقي/ بغداد...
الفت�ح  تحال�ف  عض�و  أك�د 
محم�ود الحيان�ي، أمس االحد، 
أن احتجاج�ات املعرتض�ن عى 
مس�تمرة،  االنتخاب�ات  نتائ�ج 

حتى تحقيق املطالب.
ترصي�ح  يف  الحيان�ي  وق�ال 
»املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي 
»احتجاج�ات  إن  العراق�ي« 
نتائ�ج  ع�ى  املعرتض�ن 
مس�تمرة  س�تبقى  االنتخابات 
حت�ى تحقيق املطالب، وبخالف 
ذلك س�يتم اللج�وء اىل املحكمة 
االتحادي�ة الت�ي لديها صالحية 
رد ه�ذه الطع�ون او اعادة العد 

والفرز الي�دوي لكل محافظات 
العراق«.

م�ن   38 »امل�ادة  أن  وأض�اف   
القانون تجي�ز هذا اليشء، لكن 
املفوضي�ة تجردت م�ن تطبيق 
أن  اىل  باإلضاف�ة  القان�ون، 
الربملان الس�ابق أخطأ يف تغير 
املفوضي�ة وق�ام بنق�ل املدراء 

العامن اىل دوائر اخرى«. 
»م�دراء  أن  الحيان�ي  وأوض�ح 
االقس�ام والشعب تم اقصاؤهم 
وارجاعه�م اىل موظفن عادين 
رغ�م ان لديهم خ�ربة 17 عاماً، 
فيما تم تصعيد موظفن آخرين 

قلييل الخربة اىل مدراء اقسام«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أكد املرش�ح الفائز بعضوية مجلس النواب، جمال كوجر، أمس االحد 
رضورة اتخ�اذ موق�ف ح�ازم من التح�رك الرتكي، فيم�ا بن رفضه 

لتمديد فرتة التواجد العسكري داخل األرايض العراقية.
وق�ال كوجر يف ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« إن »غياب 
مجل�س الن�واب وعدم تش�كيل الحكوم�ة ربما تك�ون فرصة يمكن 

استغاللها من قبل تركيا لتمديد عملياتها داخل األرايض العراقية«.
وب�ن أن »الدبلوماس�ية العراقية يجب أن تتح�رك ويكون لها موقف 
صارم إزاء ما يحصل ش�مال الب�الد من انتهاكات واعت�داءات تركية 

متواصلة«، مشددا عى »رضورة التحرك نحو املجتمع الدويل«.
يش�ار اىل أن القوات الرتكية تتواجد ش�مال العراق منذ عدة س�نوات، 
وزادت من عملياتها العسكرية يف اآلونة األخرة حتى وصلت اىل تخوم 

محافظة أربيل.

المراقب العراقي/ بغداد...
كشف عضو تيار الحكمة محمد 
حس�ام الحس�يني، أمس االحد، 
عم�ل  يف  ش�بهات  وج�ود  ع�ن 

مفوضية االنتخابات.
وق�ال الحس�يني يف لق�اء متلفز 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي«، إن 
»نتائ�ج االنتخابات غ�ر واقعية 
سياس�ية«،  مش�كلة  واف�رزت 
مؤك�دا أن » مفاوض�ات ما قبل 
أمر  املقبل�ة  الحكوم�ة  تش�كيل 

طبيعي ».
مفوضي�ة  »ع�ى  أن  وأوض�ح 

االنتخاب�ات تقدي�م اجوبة فنية 
عن التس�اؤالت املثارة »، مش�را 
اىل أن » بعض املرشحن يريدون 
االعرتاض عى نتائج االنتخابات 

من خالل النزول اىل الشارع ».
تي�ار   « أن  الحس�يني  واض�اف 
كب�راً  دوراً  يم�ارس  الحكم�ة 
 ،« النف�س  التهدئ�ة وضب�ط  يف 
مبينا أن »الوض�ع قلق جدا وكل 

االحتماالت مفتوحة ».
ولف�ت أنه »لوال تدخ�ل الحكماء 
وضب�ط النف�س لحل�ت بالب�الد 

كارثة كبرة ».

الفتح: االحتجاج مستمر
 حتى تحقيق المطالب

تيار سياسي يؤكد وجود شبهات 
بعمل مفوضية االنتخابات

دعوة إلى اتخاذ موقف حازم 
من التواجد التركي

سدود تركيا تتكاثر والعراق يعجز عن »حصاد« مياه السيول!
المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

أعلن وزير الزراعة والغابات الرتكي بكر 
باكدم�ريل، أن ب�الده رفع�ت ميزانيتها 
لالستثمارات يف املياه إىل مستوى قيايس 
لتص�ل إىل 18 ملي�ار ل�رة واس�تكملت 
بناء 43 سدا مائيا وهناك خطة لبناء / 
150/ سدا تس�تكمل خالل عام 2023, 
ما ي�ؤرش مخاوف توس�ع الجفاف عى 

ح�ويض دجل�ة والفرات جراء س�يطرة 
االت�راك عى املي�اه وعدم تزوي�د العراق 
بحصت�ه املائية،م�ا يؤرش فش�ال كبرا 
للدبلوماسية العراقية بكافة قنواتها يف 
إجبار تركيا ع�ى توقيع معاهدة دولية 

لتزويد العراق بحصته املائية.
للوف�ود  املكوكي�ة  الزي�ارات  ورغ�م 
العراقي�ة، إال أنه�ا ل�م تحق�ق نتائ�ج 

ملموس�ة، بل بقيت تل�ك الوفود ترصح 
عك�س الواق�ع عن نجاح�ات من وحي 
ع�ى  الل�وم  ألق�وا  االت�راك   , خياله�ا 
الحكومة العراقية التي لم تستغل املياه 
بالش�كل الصحيح , فهي لم تبن سدود 
الحت�واء مي�اه دجلة والف�رات وال مياه 

االمطار .
و يمتل�ك الع�راق م�ن وس�ائل الضغط 

االقتص�ادي، ما يس�تطيع م�ن خاللها 
لك�ن   , الرتك�ي  املش�هد  يف  يؤث�ر  أن 
الحكومة أبرم�ت رسا عدة اتفاقات مع 
االت�راك ,حصلت م�ن خاللها عى أموال 
وق�روض جعلتها عاجزة ع�ن الوقوف 
بوج�ه هيمنته�م املائي�ة, ودف�ع ثم�ن 
تلك السياس�ة العراقيون الذين يعانون 
م�ن الجف�اف , ما أجربهم ع�ى اللجوء 

للطرق القديمة لتخزين املياه من خالل 
االعتماد عى مياه الس�يول القادمة من 

األرايض اإليرانية.
ودعا عضو مجلس النواب املنحل مرض 
الك�روي، اىل إحياء مرشوع »ترلس�اق« 
لحص�اد مي�اه الس�يول ع�ى الح�دود 

العراقية – اإليرانية...
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
أجندات وأهداف خبيثة مختلفة االش�كال، 
سياس�ية منها وغر سياسية، تقف خلف 
العملي�ة املش�بوهة الت�ي زع�م الكاظمي 
املنطق�ة  يف  الكائ�ن  منزل�ه  اس�تهداف 
الخ�رضاء املحصنة أمنيا فجر أمس االحد، 
فف�ي الوقت ال�ذي يحاول في�ه الكاظمي 
الت�ي  األخ�رة  جريمت�ه  ع�ى  التغطي�ة 
ارتكبه�ا بحق املتظاهرين الس�لمين أمام 
املنطقة الخرضاء واملطالب�ن بإجراء العد 
والفرز الي�دوي وإلغاء نتائ�ج االنتخابات 
امل�زورة، يس�عى اىل »إس�كات« جميع تلك 
األصوات الشعبية التي تريد إعادة الحقوق 

االنتخابي�ة وأص�وات الكت�ل الت�ي رُسقت 
مقاعدها خ�الل االنتخاب�ات، والعمل عى 
تشكيل حكومة مبنية عى النتائج املزورة.
أك�دوا  الس�يايس،  للش�أن  مراقب�ون، 
م�ن  الغاي�ات  تل�ك  تحقي�ق  »صعوب�ة« 
قب�ل الكاظم�ي وفريق�ه والكت�ل القريبة 
من�ه، مش�رين اىل وج�ود إرادة وتخطيط 
أمريكي�ن يس�عيان اىل خل�ق فتن�ة داخل 
البل�د وتجاهل حق الكتل الداعمة للحش�د 

الشعبي«.
ورافقت حادثة اس�تهداف منزل الكاظمي 
سلسلة عالمات استفهام من قبل األوساط 
السياس�ية والش�عبية، ولعل من أبرز تلك 

التس�اؤالت ه�و غي�اب املنظوم�ة األمنية 
الت�ي تمأل أرجاء املنطقة الخرضاء س�يما 
الرئاس�ية  الحساس�ة والقصور  املناط�ق 
منها والدوائر املهمة، باإلضافة اىل تزامنها 
م�ع الجريمة النكراء الت�ي ارتكبتها قوات 
الكاظم�ي بح�ق املتظاهرين أم�ام مدخل 
املنطق�ة الخرضاء يف الكرادة وس�ط بغداد 
والت�ي استش�هد وأصي�ب فيها ع�دد من 

صفوف املحتجن.
وح�ذرت كت�ل اإلط�ار التنس�يقي للقوى 
الش�يعية م�ن مح�اوالت إلرشاك الجان�ب 
االمرك�ي بالتحقيق�ات الخاصة بمحاولة 
االجه�زة  أن  مبين�ة  الكاظم�ي،  اغتي�ال 

االس�تخبارية ق�ادرة عى تس�مية الطرف 
الفاعل خالل ساعات معدودة.

ويف الوق�ت ذات�ه، اعت�رب تحال�ف الفت�ح، 
العملي�ة األخ�رة، أنه�ا تأت�ي كج�زء من 
مخطط القضاء عى الحش�د الشعبي، من 

خالل رمي التهم عليه يف تلك الحوادث. 
وللحديث بشكل مفصل عن هذا املوضوع، 
العكي�يل،  الس�يايس صب�اح  املحل�ل  أك�د 
الكاظم�ي  أن »قضي�ة اس�تهداف من�زل 
أو اغتيال�ه، مرتبط�ة بأح�داث »الجمع�ة 
الدامية« وعملية قمع التظاهرات الرافضة 

لتزوير االنتخابات«...
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»حكومة التزوير« ُحلم يراود الكاظمي في منزله »الُمصّدع«

المراقب العراقي/ بغداد...
أعل�ن مع�اون قائد عملي�ات االنبار للحش�د الش�عبي عيل 
املظفر، امس االحد، العثور عى صاروخ معد لإلطالق وحقل 

عبوات ناسفة يف احدى مناطق املحافظة غربي االنبار. 
وقال املظف�ر، يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« 
أن »قي�ادة عملي�ات رشق االنبار للحش�د الش�عبي نفذت، 
عملية أمنية يف املناطق الت�ي اتخذها عنارص تنظيم داعش 
م�الذاً له�م إِّب�ان عملي�ات تحري�ر املحافظة م�ن التنظيم 

اإلرهابي«.  
وأض�اف املظف�ر أن »العملية تركزت ع�ى املناطق الرشقية 
من املحافظة، بينها جزر الخالدي�ة والكرمة، ومناطق البو 

شجل والثرثار«.
ولف�ت إىل أن »معلومات اس�تخبارية أف�ادت بوجود عبوات 
ناسفة ومواد متفجرة يف املناطق الصحراوية رشقي األنبار، 
مكن�ت قواتنا م�ن العثور ع�ى حقل عبوات ناس�فة يضم 

املئات من مختلفة االحجام«.
وأوضح أن »القوات عثرت أيضاً عى صاروخ ُمعد إلطالقه«، 
مش�راً إىل »ضب�ط أس�الك بقربه م�ا يثبت ني�ة العصابات 

االجرامية إطالقه، كما أن شكل الصاروخ ما يزال حديثا.
واشار املظفر، إىل أن »قيادة عمليات االنبار للحشد الشعبي 
تنفذ بن فرتة واخرى عملياتها االس�تطالعية واألمنية التي 
تهدف اىل مالحقة التنظيم اإلرهابي وطرده من املحافظة«.

الحشد الشعبي يضبط صاروخًا معدًا لإلطالق في األنبار

كوادرادو يشيد باليوفي بعد الفوز على فيورنتينا
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المراقب العراقي/ بغداد...
أكد النائب الس�ابق عبد الهادي الس�عداوي، أم�س األحد، أن قوى 
اإلطار التنسيقي بحاجة للعودة تحت هذا املسمى لتشكيل أغلبية 
ش�يعية مريح�ة. وق�ال، الس�عداوي، يف ترصيح صحف�ي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي«، إن »بقاء الكتلة الصدرية خ�ارج دائرة قوى 
اإلطار التنس�يقي يمنعها من االنفراد باختيار رئيس وزراء مقبل 

خارج ذلك املسمى خصوصا بعد موقف الكرد والسنة«.
ولف�ت إىل أن »أي اتف�اق ب�ن الكرد آو الس�نة والكتل�ة الصدرية 
الختيار شخصية رئيس الحكومة املقبلة ال ينفع كون العودة بهذا 
الق�رار إىل قوى اإلطار أمر ش�به رضوري«. وأش�ار إىل أن »القوى 
الش�يعية داخ�ل اإلطار التنس�يقي قد حس�مت أمره�ا بامليض يف 
عملية اختيار ش�خصية رئيس الوزراء املقبل ضمن مواصفات لم 

يعلن عنها بعد لكنها تحظى بقبول كل األطراف الشيعية«.

»فيتو« على تفرد جهة سياسية 
باختيار رئيس الوزراء

7

إيران تحذر »األعداء« من اختبار 
قوة الجيش والحرس الثوري

لماذا يلجأ ابن سلمان إلى
 التصعيد مع لبنان في هذا التوقيت ؟
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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...
أجن�دات وأه�داف خبيثة مختلفة االش�كال، 
سياس�ية منه�ا وغ�ر سياس�ية، تقف خلف 
الكاظم�ي  زع�م  الت�ي  املش�بوهة  العملي�ة 
اس�تهداف منزله الكائن يف املنطقة الخرضاء 
املحصن�ة أمني�ا فج�ر أم�س االح�د، فف�ي 
الوق�ت الذي يح�اول فيه الكاظم�ي التغطية 
ع�ى جريمت�ه األخ�رة الت�ي ارتكبه�ا بحق 
املتظاهرين السلميني أمام املنطقة الخرضاء 
الي�دوي  والف�رز  الع�د  بإج�راء  واملطالب�ني 
وإلغ�اء نتائج االنتخابات املزورة، يس�عى اىل 
»إس�كات« جميع تلك األصوات الشعبية التي 
تريد إعادة الحقوق االنتخابية وأصوات الكتل 
ق�ت مقاعده�ا خ�ال االنتخابات،  الت�ي سرُ
والعم�ل ع�ى تش�كيل حكوم�ة مبني�ة ع�ى 

النتائج املزورة.
مراقبون، للشأن الس�يايس، أكدوا »صعوبة« 
تحقيق تلك الغايات من قبل الكاظمي وفريقه 
والكتل القريبة منه، مش�رين اىل وجود إرادة 
وتخطي�ط أمريكي�ني يس�عيان اىل خلق فتنة 
داخل البلد وتجاهل حق الكتل الداعمة للحشد 

الشعبي«.
ورافق�ت حادثة اس�تهداف من�زل الكاظمي 
سلس�لة عامات اس�تفهام من قبل األوساط 
السياس�ية والش�عبية، ولع�ل م�ن أب�رز تلك 
التس�اؤالت هو غياب املنظوم�ة األمنية التي 
تم�أ أرجاء املنطقة الخرضاء س�يما املناطق 
الحساس�ة والقصور الرئاسية منها والدوائر 
املهم�ة، باإلضاف�ة اىل تزامنها م�ع الجريمة 
النكراء الت�ي ارتكبتها ق�وات الكاظمي بحق 
املتظاهرين أمام مدخ�ل املنطقة الخرضاء يف 
الكرادة وس�ط بغداد والتي استشهد وأصيب 

فيها عدد من صفوف املحتجني.
وحذرت كتل اإلطار التنسيقي للقوى الشيعية 

االمرك�ي  الجان�ب  إلرشاك  مح�اوالت  م�ن 
اغتي�ال  بمحاول�ة  الخاص�ة  بالتحقيق�ات 
الكاظم�ي، مبين�ة أن االجهزة االس�تخبارية 

ق�ادرة ع�ى تس�مية الط�رف الفاع�ل خال 
ساعات معدودة.

ويف الوق�ت ذاته، اعترب تحالف الفتح، العملية 

األخرة، أنها تأتي كجزء من مخطط القضاء 
عى الحش�د الش�عبي، من خال رم�ي التهم 

عليه يف تلك الحوادث. 

وللحديث بشكل مفصل عن هذا املوضوع، أكد 
املحلل الس�يايس صباح العكي�ي، أن »قضية 
استهداف منزل الكاظمي أو اغتياله، مرتبطة 

بأح�داث »الجمع�ة الدامي�ة« وعملي�ة قم�ع 
التظاهرات الرافضة لتزوير االنتخابات«.

»املراق�ب  ل��  ترصي�ح  يف  العكي�ي،  وق�ال 
العراق�ي« إن »الكاظم�ي تعم�د الدخول عى 
خط االزمة القائمة بني املنتفضني عى نتائج 
االنتخاب�ات وب�ني املفوضي�ة الط�رف املرُزوِّر 
ألصوات املواطنني«، مشرا اىل »وجود أطراف 
أمني�ة قريب�ة م�ن الكاظمي وجه�ات قريبة 
من الس�فارة االمريكية خططت وشاركت يف 

الجريمة األخرة«.
وأض�اف، أن »عملي�ة االغتي�ال ي�راد منه�ا 
تحوي�ل الكاظمي م�ن »املجرم« امل�دان بقتل 
املتظاهري�ن اىل ش�خصية مدعوم�ة محلي�ا 
ودولي�ا، ولك�ي يحصل عى القب�ول بمربراته 
التي دفعت�ه اىل الجريمة األخ�رة، يف محاولة 

لخلط االوراق«.
وأش�ار اىل أن هن�اك م�ؤرشات وراء عملي�ة 
االغتي�ال املزعومة بت�ورط الجانب األمريكي 
ومجل�س االمن ال�دويل والكاظم�ي واملبعوثة 
األممية باسخارت بعملية تزوير االنتخابات 

باالشرتاك مع دول أخرى«.
ولف�ت اىل أن�ه » أم�ام تل�ك املعطي�ات يري�د 
الكاظمي فرض أمر س�يايس واقع من خال 
العم�ل ع�ى إلغ�اء االحتجاج�ات الرافض�ة 
للتزوي�ر من جهة، ولغرض تش�كيل حكومة 
بناًء ع�ى نتائج االنتخابات امل�زورة، كما أنه 
يح�اول أن يحصل عى والية ثاني�ة وهذا أمر 

صعب للغاية«.
ويف وق�ت س�ابق، أك�د املعتصم�ون، أنهم لن 
يقبل�وا ب�أي محاولة لرف�ع االعتص�ام أمام 
بواب�ات الخ�رضاء، إال يف ح�ال إج�راء الع�د 
والف�رز اليدوي وإع�ادة الح�ق اىل أهله، عرب 
ق������ت من  احتس�اب األص�وات الت�ي سرُ

الكتل السياسية.

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد عضو تحالف ق�وى الدولة غيث خالد، امس 
االحد، انهم ماضون اىل املحكمة االتحادية الجراء 
الع�د والفرز الي�دوي، الفت�ا اىل ان الخروقات يف 

االنتخابات األخرة تفوق نسبة ال� 19 %. 

وقال خال�د، يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراقي« انهم »ماض�ون اىل املحكمة االتحادية 
إلج�راء العد والف�رز اليدوي، ك�ون املفوضية ال 
تمتلك صاحية اعادة العد والفرز بش�كل يدوي 
ولكاف�ة املحط�ات دون الرج�وع اىل املحكم�ة 

االتحادي�ة«، الفت�ا اىل ان »القض�اء ه�و امللج�أ 
الوحي�د للحصول عى الحقوق«، فيما اش�ار اىل 
ان »حج�م الخروق�ات املوج������ودة يف نتائج 
االنتخاب�ات تص�ل اىل أكث�ر م�ن 10% والقانون 
يقول بان النتائج اذا كانت غر مطابقة بنس�بة 

والف�رز  الع�د  اىل  الذه�اب  فس�يت������م   %5
اليدوي«.

واوض�ح خالد ان »ما س�يحكم ب�ه القضاء هو 
الفيص�ل لحل هذه الخافات والجميع س�رىض 

بما يقوله«.

قوى الدولة: سنلجأ إلى »االتحادية« إلجراء العد والفرز اليدوي

التربية ُتلغي »الكورسات« وُتعيد العمل بالنظام الفصلي

مرشح فائز: بالسخارت جزء من مخطط قتل المتظاهرين
املراقب العراقي/ بغداد..

إته�م املرش�ح الفائز املس�تقل ع�ي تركي الجم�ايل، أمس 
االح�د، مبعوثة األم�م املتحدة يف العراق جنني باس�خارت 

وراء قتل املتظاهرين يف محيط املنطقة الخرضاء.

وق�ال الجم�ايل، يف ترصيح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»العدوي�ن اللدودي�ن للع�راق وهم�ا باس�خارت وادوات 
الكاظم�ي يقف�ان بالض�د م�ن إحق�اق الح�ق«، مبينا أن 
»املرشوع الذي كان يدار من قبل باس�خارت هو املرشوع 

التآمري والعمالة بان يكون الكاظمي عى رأس الحكومة«.
وأشار إىل أن »باس�خارت وادوات الكاظمي يقفان بالضد 
م�ن م�رشوع إحق�اق الحق م�ن خ�ال قت�ل املتظاهرين 

بالرصاص الحي أو حرق الخيام«.

املراقب العراقي/ بغداد...
الرتبي�ة، أمس  ق�ررت وزارة 
االح�د، إلغ�اء العم�ل بنظام 
اىل  والع����ودة  الكورس�ات 

النظام الفصي.
بي�ان  يف  ال�وزارة،  وقال�ت 
العراق�ي«  »املراق�ب  تلق�ت 
نس�خة منه إن »وزير الرتبية 
ع�ي حمي�د الدليم�ي وج�ه 
للتقوي�م  العام�ة  املديري�ة 
العمل  بإلغ�اء  واالمتحان�ات 
بنظ�ام الكورس�ات والعودة 
اىل النظ�ام الفصي )الس�عي 
الس�نوي( للمرحل�ة الثانوية 

للصفوف غر املنتهية«.
الق�رار  »ه�ذا  ان  واضاف�ت 
الع�ام  م�ن  اعتب�اراً  يطب�ق 

الدرايس 2021 – 2022«.

الحداد: اإلطار التنسيقي 
يستطيع تشكيل تحالف 

نيابي أكبر من غيره
املراقب العراقي/ بغداد...

اعت�رب نائ�ب رئي����س مجل�س النواب 
الح�������داد  بش�����ر  الس�ابق 
أن  االح�د،  أم�س  الك�ردي،  والقي�ادي 
اإلط�����ار التنس������يقي ق�د يأت�ي 
بتحال��ف ني������اب�ي يفوق غره من 
التحالف������ات، وس�يك����ون ق�ادرا 
الحك������ومة  تش�ك��������يل  ع�ى 

الجديدة. 
وق�ال الح�داد، يف تص�����ري�ح تابعت�ه 
»املراقب العراقي« إن »الكرد ال يتحفظون 
عى أي مرش�ح لرئ�����اس�ة الوزراء«، 
مبينا أن »اإلط�����ار التنسيقي ق����د 
يأت�ي بتحالف نياب�ي أكث����ر من التيار 

الصدري«.
وأوض����ح، أن »الك����رد لم يحس�موا 
منص�ب رئاس�������ة الجمهورية حتى 

االن ».
وتاب�ع ان » حص������ة كردس�تان من 
املوازن�����ة أكثر بكثر م�������ن 200 
ملي�������ار دين�ار«، م��������وضحا 
ان »رف������ع س�عر ال�دوالر او خفضه 
ليس م�����ن اختص������اص مجلس 

النواب ».

ماذا بعد »االستهداف« المزعوم؟ 

رة  الكاظمي »يحُلُم« بإيقاف االحتجاجات وتشكيل »حكومة« بانتخابات ُمزوَّ

اعتقال متهم ينتحل صفة 
عقيد بجهاز مكافحة اإلرهاب

القبض عىل أحد الُمجندين 
لداعش يف الموصل

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت خلية اإلعام األمني، أم���س االحد، عن القاء القبض عى متهم 
كافح����ة اإلره�����اب ف��ي محافظة  ينتحل صف�ة عقيد بجهاز مرُ

دياىل.
وقال�ت الخلية يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة منه إن »جهاز 
كافح�ة اإلره����اب ألقى القب����ض ع�ى متهم ينتحل صفة عقيد  مرُ
كافحة اإلره�اب ك�����ان يبت����ز امل����واطن������ني يف  بجه�از مرُ

دياىل«.
وأضاف�ت، »كم�ا تمت االطاح�ة بثاث�ة إرهابيني من بقاي�ا داع�ش يف 

حافظات بغداد، صاح الدين، دياىل«. مرُ

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت مديرية االس�تخبارات العس�كرية، أمس االحد، القبض عى 
اح�د املجندين لداعش بعد خروجه من أح�د الوديان بحمام العليل 

يف محافظة نينوى.
وقال�ت املديرية، يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، إن 
»ق�وة برية من الف�وج الثاني لواء املش�����اة ٧5 تم نصب كمني 
محكم ل�ه والقبض عليه حي�ث تب����ني انه اح�د املجندين الذين 
يعملون م�ع عصابات داع�ش االرهابي ويقدم الدعم اللوجس�تي 
لهم«.وتابع البيان، انه »س�يتم اح������الت�ه للقضاء وفق املادة 

٤ إرهاب«.

تغريدة

عضو كتلة صادقون حسن سالم

المسرحية االمريكية الشيطانية 
»المبخوت وحادثة االغتيال«

المخرج نس���ه يفص���ل منظومة 
السيرام ...

مسرحيتك لن تعفيك عن حادثة 
ينقتل المتظاهرين السلميين. 
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الحكومة وجريمتا القتل المتعمد 
والقمع الطائفي والعنصري

إن النظ�ام الس�يايس الذي نعيش�ه هو م�ن )املفرتض(نظام” 
ديمقراطي” والذي يكفل حق التظاهر حس�ب املادة الدستورية 
38 وأن املبادئ األساسية يف الحفاظ عى كيان املجتمع تضمنت 
عليه�ا امل�ادة )٧( من الدس�تور العراق�ي والتي نص�ت عى أن 
)يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنرصية أو التكفر أو التطهر 

الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمهد أو يروج أو يربر له….(.
كم�ا نصت املادة 200 م�ن قانون العقوب�ات العراقي رقم 111 
لس�نة 19٦9 املعدل عى عقوبة الس�جن مدة ال تزيد عى س�بع 
س�نوات عى كل من جذب أو يروج ما يث�ر النعرات املذهبية أو 
الطائفي�ة أو ح�رض عى النزاع بني الطوائ�ف واألجناس أو أثار 

شعور الكراهية و البغضاء بني سكان العراق.
كم�ا نص�ت امل�ادة 3٧2 م�ن قان�ون العقوب�ات العراق�ي رقم 
111لس�نة 19٦9 ع�ى عقوب�ة الحبس م�دة ال تزي�د عى ثاث 
س�نوات أو بغرامة من اعت�دى بإحدى طرق العانية عى معتقد 
إلح�دى الطوائ�ف الديني�ة ومن تعمد التش�ويش عى الش�عائر 
الديني�ة وم�ن أه�ان علنا رمزا أو ش�خصا هو موض�ع تقديس 
أو تمجي�د أو اح�رتام ل�دى طائفة ديني�ة، ويوم أم�س وبالعلن 
كثر من التش�كيات العسكرية التي اس�تخدمت أسلوب اإلبادة 
والقمع ض�د املعتصمني كانوا يتحركون بدوافع ليس�ت وطنية 
ال م�ن خال مح�ركات عنرصية وطائفية وهذا م�ا بدا واضحا 
ومثبت�ا ع�رب مقاط�ع تلفزيوني�ة سبت م�ن خال أف�راد تلك 
املؤسس�ات القمعية، وحيث إن املرشع العراقي قد ضمن حرية 
األديان واملذاهب وحرص عى إش�اعة حرية ممارس�ة الشعائر 
 )٤3( امل�ادة  نص�ت  حي�ث  الديني�ة 
م�ن الدس�تور العراق�ي الناف�ذ لعام 
2005 ب�أن أتب�اع كل دي�ن أو مذهب 
أح�رار يف ممارس�ة الش�عائر الدينية 
واعت�رب جريمة التحري�ض الطائفي 
من الجناي�ات ومن�ع التحريض عى 
إث�ارة الفتن�ة الطائفية ذل�ك ألن آفة 
الطائفية خطرة وتهدد كيان املجتمع 
كما أن قان�ون مكافحة اإلرهاب رقم 
13 لس�نة 2005 ق�د عاقب ع�ى جريمة إثارة الفتن�ة الطائفية 

باعتبارها من الجرائم اإلرهابية.
لك�ن الحكوم�ة وقياداتها امليداني�ة ارتكبت ي�وم أمس جريمة 
دس�تورية وقانونية وأخاقية نكراء عندما ركنوا اىل اس�تخدام 
القوى املفرطة باتجاه املعتصمني العزل، وحتى أكذوبة تش�كيل 
لجن�ة تحقيقية به�ذا الخرق كان�ت عبارة ع�ن ألعوبة، فعرص 
أمس ش�كل القائد العام لجنة تحقيقة بالجريمة املرتكبة بحق 
املعتصم�ني، لك�ن تفاجأن�ا بعد إعان التش�كيل خ�روج قوات 
تأجيج الفتنة الطائفية مما يس�مى بمكافحة الشغب وعنارص 
كثرة من الفرقة الخاصة تخرج وتقوم باس�تهداف املعتصمني 
م�ن جهة الش�ارع املقابل للج�ر املعلق وتس�تخدم الرصاص 
الح�ي وتق�وم بعمليات ح�رق لخي�م املعتصمني وس�يارة نقل 
الب�ث )SNG( والتلف�ظ بألفاظ نابية تنم ع�ن احتقان عنرصي 

وطائفي لدى أفراد تلك القوات االمنية.
ما حص�ل يوم أمس هو مظه�ر من مظاهر االنظمة الفاش�ية 

وكما يقول ماسوليني.
الفاشية تعني أن إرادة الشعب هي ليست الوسيلة للحكم وإنما 

الوسيلة هي القوة وهي التي تفرض القانون.
وه�ذا ما عملت ب�ه الحكومة وقياداتها االمني�ة يوم أمس وهي 
عملي�ة انقاب عى النظام الديمقراطي إن لم يكن عملية إجهاز 
وإجه�اض للديمقراطي�ة وإكم�ال مل�ا قامت ب�ه املفوضية من 

تزوير وتاعب كانت سببا لهذه املآيس املفجعة.

سياسة .. 

عيل فضل اهلل...
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ارتفعت أس�عار الذه�ب »االجنبي والعراقي« يف األس�واق املحلية، امس 
االحد .وقال مصدر، إن أس�عار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف 
العاصم�ة   بغداد س�جلت للمثقال الواحد عيار 21 م�ن الذهب الخليجي 
والرتكي واألوروبي س�عر بيع 374 الف دينار، و سعر الرشاء 370 الفاً، 
فيم�ا كان س�عر البيع ليوم الخمي�س املايض 364 الف دين�ار للمثقال 

الواحد.
واش�ار ، اىٕل أن س�عر بيع املثق�ال الواحد عيار 21 م�ن الذهب العراقي 
س�جل ارتفاعا ايضا عند 344 الف دينار، يف حني بلغ س�عر الرشاء 340 

ألفا.
وفيم�ا يخص أس�عار الذهب يف مح�ال الصاغة، فان س�عر بيع مثقال 
الذه�ب الخليجي عيار 21 يرتاوح ب�ني 375 الف دينار و380 ألفاً، فيما 
تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 345 الفاً و350 الف دينار.

ويساوي املثقال الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

أسعار الذهب ترتفع
 في األسواق المحلية

عزا مص�در حكومي، ام�س األح�د، ارتفاع اس�عار الدوالر يف 
االس�واق املحلية اىل التوترات االمنية التي تش�هدها العاصمة 
بغداد.وق�ال املصدر ان »ما تش�هده اآلن بورص�ة الكفاح هو 
قل�ة العرض مقارنة بالطلب عىل الدوالر«.واضاف ان »مكاتب 
الصريف�ة باتت تحتفظ بال�دوالر، كما أن املواطن�ني لجأوا إىل 
رشاء ال�دوالر لتخوفهم من األوضاع الحالية غري املس�تقرة«، 
الفت�ا اىل ان »مبيع�ات البنك املرك�زي النقدية والت�ي تبلغ ما 
يقارب من 50 مليون دوالر يوميا ليس لها تأثري عىل األس�واق 
املحلية«.وتوقع ان »تش�هد االيام املقبلة ارتفاعا اكثر بس�عر 
الدوالر يف االس�واق املحلية يف حال ظل�ت هذه التوترات االمنية 

موجودة«.

مصدر حكومي: التوترات األمنية 
االقت�صاديوراء ارتفاع الدوالر 

تركيا تسعى لبناء 150 سدا مائيا .. التصحر في طريقه للعراق والحكومة تتفرج
دعوات لالستفادة من مياه السيول

ما يؤرش فشال كبريا للدبلوماسية 
العراقي�ة بكافة قنواتها يف إجبار 
تركيا ع�ىل توقيع معاهدة دولية 

لتزويد العراق بحصته املائية.
ورغم الزي�ارات املكوكية للوفود 
تحق�ق  ل�م  أنه�ا  إال  العراقي�ة، 
نتائ�ج ملموس�ة، ب�ل بقيت تلك 
الوف�ود ت�رح عك�س الواق�ع 
عن نجاحات م�ن وحي خيالها , 
االتراك ألق�وا اللوم عىل الحكومة 
العراقي�ة الت�ي لم تس�تغل املياه 
بالش�كل الصحي�ح , فه�ي ل�م 
تب�ن س�دود الحتواء مي�اه دجلة 

والفرات وال مياه االمطار .
وس�ائل  م�ن  الع�راق  يمتل�ك  و 
الضغط االقتصادي، ما يستطيع 
م�ن خالله�ا أن يؤثر يف املش�هد 
الرتك�ي , لكن الحكوم�ة أبرمت 
رسا ع�دة اتفاق�ات م�ع االتراك 
,حصل�ت من خاللها ع�ىل أموال 
وق�روض جعلته�ا عاج�زة ع�ن 
الوقوف بوج�ه هيمنتهم املائية, 
السياس�ة  تل�ك  ثم�ن  ودف�ع 
العراقي�ون الذي�ن يعان�ون م�ن 
الجفاف , ما أجربهم عىل اللجوء 
للطرق القديمة لتخزين املياه من 

خالل االعتماد عىل مياه السيول 
القادمة من األرايض اإليرانية.

ودعا عضو مجلس النواب املنحل 

مرض الكروي، اىل إحياء مرشوع 
»ترلس�اق« لحصاد مياه السيول 
عىل الحدود العراقية – اإليرانية.

وقال الكروي، إن” مناطق رشق 
دي�اىل وخاصة املدن قرب الحدود 
العراقي�ة – االيرانية ومنها منديل 

وقزانية تشهد يف مواسم االمطار 
الس�يول بمعدالت  تدفق�ا ملي�اه 
كب�رية تصل اىل ع�رشات املاليني 

من االمتار املكعبة لكنها لألسف 
يف   %90 بنس�بة  ه�درا  تذه�ب 
الوديان دون أي استفادة منها”.

وأض�اف الك�روي “كان�ت هناك 
فكرة إنش�اء مرشوع س�د كبري 
يف منطقة ترلس�اق لخ�زن مياه 
واالس�تفادة  املتدفق�ة  الس�يول 
منها يف مواس�م الجفاف إال أنها 

بقيت معطلة لعقود طويلة”.
وحول ه�ذا املوضوع يرى الخبري 
صف�وان  الدكت�ور  االقتص�ادي 
ق�ي يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب 
العراق�ي(: أن »التحكم بالخزين 
املائي أهم طرق االستدامة املائية 
للقط�اع الزراعي , لكن يف العراق 
لم تهتم الحكومات بتخزين مياه 
األنه�ر واالمط�ار , ب�ل تركته�ا 
مهمل�ة , رغ�م أن الع�راق يمتلك 
 , وطبيعي�ة  صناعي�ة  بح�ريات 
لكنن�ا بحاجة اىل س�دود إضافية 
املياه واستخدامها وقت  لتخزين 

فرتة »الصيهود« للزراعة ».
اس�تغلت  تركي�ا  أن   : وتاب�ع 
الب�الد  يف  السياس�ية  االزم�ات 
والف�وىض األمني�ة لتق�وم ببناء 

س�دود كب�رية لتولي�د الكهرب�اء 
والزراع�ة متج�اوزة ع�ىل حصة 
الدول املش�رتكة بتلك املياه ،مما 
تس�بب بارتفاع نسب التصحر يف 
املحافظات الجنوبية والوسطى .
م�ن جهته أكد املختص بالش�أن 
يف  ع�الوي  حس�ني  االقتص�ادي 
اتص�ال مع ) املراق�ب العراقي(: 
مل�ف  يس�تغل  ل�م  »الع�راق  أن 
التب�ادل االقتص�ادي م�ع تركيا 
وال�ذي تجاوز ال� 20 مليار دوالر 
, فضال عن حلم تركيا بأن تكون 
املس�ار الرئييس لطري�ق الحرير 
عرب ميناء الفاو , فكان باإلمكان 
اس�تغالل ذلك بما يخ�دم عملية 
الزراع�ة يف الب�الد والتي تقلصت 

جراء شح املياه«.
ع�ىل  االعتم�اد  أن  وأوض�ح: 
تخزي�ن مي�اه الس�يول القادمة 
اإلس�المية،  الجمهوري�ة  م�ن 
موس�م  يف  منه�ا  لالس�تفادة 
الزراعة هو طريقة بدائية , ومع 
ذلك أنها ل�م تنف�����ذ لحد اآلن  
االمر الذي يح�رم العراق من تلك 

املياه.

أعلن وزير الزراع����ة والغابات التركي بك����ر باكدميرلي، 
أن بالده رفعت ميزانيتها لالس����تثمارات في المياه إلى 
مستوى قياسي لتصل إلى 18 مليار ليرة واستكملت بناء 
43 س����دا مائيا وهناك خطة لبناء / 150/ س����دا تستكمل 
خالل عام 2023, ما يؤش����ر مخاوف توس����ع الجفاف على 
حوضي دجلة والفرات جراء س����يطرة االتراك على المياه 

وعدم تزويد العراق بحصته المائية.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

كشفت هيأة النزاهة االتحاديَّة عن تفاصيل طعنها بقرار اإلفراج 
عن رئيس هي�أة استثمار بغداد السابق، ُموضحًة ق�بوله ونقض 

ال�قرار ال�ُمميز، وتح�ديد موعٍد جديٍد إلعادة محاكمته.
وأش�ارت الهيأة يف بي�ان اىل ع�دم قناعتها بقرار الحك�م الصادر 
ن إلغ�اء التهمة واإلفراج  ع�ن محكمة الجناي�ات املركزيَّة املُتضمِّ

ع�ن املُتَّه�م )رئيس هيئة اس�تثمار بغ�داد الس�ابق( يف القضيَّ�ة 
قت فيها بالتع�اون مع لجنة األم�ر الديواني رقم )29(  الت�ي حقَّ
ن إخالل�ه بواجباته الوظيفيَّة  وأحالته�ا إىل القضاء، والتي تتضمَّ
وتهمة أخذ مبالغ بنس�بة 4% عرب أحد املس�تثمرين، مقابل إكمال 

منح اإلجازات االستثماريَّ�ة.

واضاف�ت انه�ا ولعدم قناعته�ا بالقرار، ق�رَّرت الطع�ن به أمام 
محكم�ة التمييز االتحاديَّة التي قرَّرت قبول�ه، ونقض قرار إلغاء 
لة يف الدعوى  التهم�ة واإلفراج عن املُتَّهم؛ وذل�ك ألنَّ األدلة املُتحصَّ
كان�ت كافي�ًة وُمقنع�ًة لتجريمه، فيم�ا قرَّرت محكم�ة جنايات 
مكافحة الفس�اد املركزيَّة تحدي�د موعٍد جديٍد إلع�ادة ُمحاكمته 

يف القضيَّ�ة.وبيَّن�ت الهيأة أنَّ : محكمة التميي�ز االتحاديَّة قرَّرت 
أيض�اً قبول طعنها يف قرار الحكم الصادر بحق املُس�تثمر ونقض 
الحكم القايض بحبس�ه ُمدَّة س�نتني مع الغرامة؛ بغية تش�ديده 
ك�ون العقوب�ة جاءت خفيفًة، وال تتناس�ب مع وقائ�ع الجريمة 

وجسامتها.

النزاهة: إعادة محاكمة رئيس هيأة استثمار بغداد السابق

ق مع الهجرة الدولية إلطالق قروض للعاطلين العراق ُينسِّ
أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
إلط�الق  اس�تعدادها  ع�ن  االح�د،  أم�س 
م�ن  للعاطل�ني  ق�روض  ملن�ح  م�رشوع 
الطبقات الهش�ة، بم�ا يمكنه�م من فتح 
مشاريعهم الخاصة بالتنسيق مع املنظمة 

الدولية للهجرة.
 ، الجلب�ي  ال�وزارة عب�ري  وقال�ت وكيل�ة 
إن “املش�اريع س�تخدم تل�ك الطبق�ة من 
املجتمع، ضمانا لالرتقاء بواقعهم وتقديم 
الدعم واالسناد لهم، بما يتوافق مع اهداف 
الوزارة، لتدريب الشباب العاطلني بدورات 
مهنية مختلفة وتوفري فرص عمل رسيعة 

لهم كاألكشاك الثابتة او املتنقلة” .
واش�ارت الجلب�ي اىل “اس�تمرار ال�وزارة 
بعملي�ات تطوي�ر ج�ودة قاع�دة بيان�ات 
املس�تفيدين من ش�بكة الحماي�ة، ضمن 

خطة لتأم�ني قواعد البيان�ات بما يضمن 
ع�دم التداخ�ل بالعم�ل وبعث�رة الجه�ود، 
وم�ن اجل تس�هيل مهمتها برب�ط بيانات 
املس�تفيدين من اعانة الحماية مع بيانات 
وزارة التج�ارة، لغ�رض توزي�ع مف�ردات 
بينه�م  االلكرتوني�ة  التمويني�ة  البطاق�ة 

بسهولة” .
وذك�رت الجلب�ي، ان “ال�وزارة خصص�ت 
خط�ا س�اخنا مجاني�ا لالستفس�ار ع�ن 
القروض التي تمنحها والفئات املش�مولة 
بها، وبرام�ج التدريب والتوظيف وتفتيش 
“الزامه�ا  مؤك�دة  واالجان�ب”،  العم�ل 
املواطنني باإلجراءات الوقائية عند مراجعة 
ال�وزارة او دوائرها، وتقدي�م كارت اللقاح 
لتوجيه�ات  تنفي�ذاً   ،)PSR( مس�حة  او 
اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية”. 

روسيا: خسائر االقتصاد 
العالمي جراء كورونا 10 

تريليونات دوالر
أش�ار رئيس هي�أة الرقاب�ة والتفتي�ش الروس�ية أليكيس 
كودرين إىل أن خس�ائر االقتصاد العاملي عىل خلفية جائحة 

كورونا ترتاوح بني 4 و10 تريليونات دوالر.
وقال يف رس�الة إىل املشاركني يف املنتدى الدويل الثالث لبلدان 
“بريك�س”: “وفقا لتقدي�رات مختلفة، ترتاوح الخس�ائر 
الت�ي لحق�ت باالقتص�اد العاملي ج�راء الوباء ب�ني 4 و10 
تريليون�ات دوالر، فيما تتحمل ميزانيات املناطق والبلديات 

جزءا كبريا من هذه الخسائر”.
وأضاف: “أظه�رت أنظمة الرعاية الصحي�ة يف دول العالم 

عدم استعدادها ملواجهة الوباء”.
وتابع: “تبني أن أنظمة الرعاية الصحية والدعم االجتماعي 
غ�ري مس�تعدة للصدم�ات العاملي�ة، واليوم، تتمث�ل مهمة 
س�لطات الدول�ة ووكاالت الرقاب�ة واإلرشاف ع�ىل جمي�ع 
املس�تويات، يف تطوي�ر آلي�ات تس�مح له�ذه األنظمة بأن 

تصبح أكثر استدامة وفعالية”.

صادرات العراق
 النفطية ألمريكا ترتفع 

خالل الشهر الماضي
أعلن�ت إدارة معلومات الطاق�ة األمريكية، امس 
االح�د، أن ص�ادرات الع�راق النفطي�ة ألمري�كا 
ارتفع�ت اىل م�ا يق�ارب 6 ماليني برميل يف ش�هر 

ترشين االول املايض .
وقال�ت االدارة يف جدول نرشته ، إن »العراق صدر 
من النفط الخام ألمريكا خالل شهر ترشين االول 
امل�ايض 5 ماليني و952 أل�ف برميل وبمعدل 192 
ألف برميل يوميا«، مرتفعا عن ش�هر ايلول الذي 
بلغت الص�ادرات النفطية العراقي�ة ألمريكا فيه 
نح�و »1.5 مليون برمي�ل وبمعدل 50 ألف برميل 

يومياً«.
وأض�اف أن »الع�راق صدر النفط الخ�ام ألمريكا 
خ�الل األس�بوع األول م�ن ش�هر ترشي�ن االول 
بمعدل 188 الف برميل يومياً، فيما صدر متوسط 
239 الف برميل يوميا يف االس�بوع الثاني، وصدر 
متوس�ط 155 ال�ف برمي�ل يومي�اً يف األس�بوع 
الثال�ث«، موضح�اً أن »االس�بوع الرابع بلغ 187 

الف برميل«.
وذك�رت إدارة معلوم�ات الطاق�ة األمريك�ي أن 
»الع�راق ج�اء باملرتبة الخامس�ة بأك�رب مصدر 
ألمري�كا بعد كل من كندا واملكس�يك والس�عودية 
وكولومبيا، واملرتبة الثانية عربياً بعد الس�عودية 
التي بلغت األخرية صادراتها ألمريكا خالل ش�هر 
ترشين االول 10 ماليني و509 الف برميل يوميا«، 
مبين�ة ان »كندا جاءت باملرتب�ة االوىل كأكثر دول 

مصدرة للنفط ألمريكا تليها املكسيك ».

التخطيط تحسم الجدل بشأن الدرجات 
الوظيفية في موازنة 2022

كش�ف وكي�ل وزارة التخطي�ط ماهر حم�اد جوهان، 
امس األحد، عن وجود س�عي إلدراج مش�اريع عمالقة 
يف موازن�ة 2022، متوقعاً قدرته�ا عىل تغطية النفقات 
االساس�ية، وان يك�ون عجزه�ا اقل من موازن�ة العام 
الحايل.وق�ال جوه�ان ، إنه “باإلم�كان ان توفر موازنة 
الع�ام املقبل قدرة اولي�ة لتحريك االقتص�اد الذي أُنهك 
من جائحة كورونا”، مش�رياً اىل ان “هناك سعيا ألدراج 
املشاريع التي لم تدخل حيز التنفيذ يف موازنة هذا العام 
ضم�ن موازنة 2022، الس�يما تلك املش�اريع العمالقة 
التي تتعلق بخدم�ات الناس، كتوفري الدورات املركبة يف 
الطاقة الكهربائية، والقطار املعلق، ومطاري النارصية 
واملوص�ل، والبن�ى التحتية يف محافظ�ة البرة، فضالً 

عن استجابة رسيعة لذروة االختناقات يف املدن” .
وأض�اف جوهان، أن “جمي�ع املحافظات بدأت تتنفس 
الصعداء لوجود موازنات تحرك مشاريع البنى التحتية، 
كتلك التي تس�توعب س�وق العمل بأي مسمى وتريض 

الن�اس بما تق�دم لهم من خدمات” .وبش�أن الدرجات 
الوظيفية اش�ار جوهان، اىل ان “اي موازنة لم تخُل من 
وجود تلك الدرجات حتى يف اس�وأ الظ�روف”، مبينا أن 
“املوض�وع مرتبط بمجل�س الخدمة االتح�ادي وقدرة 
الدول�ة عىل اس�تيعاب املزيد م�ن املواطن�ني يف الخدمة 

العامة”.

الكهرباء تعلن زيادة إنتاج الطاقة 6 
أضعاف مقارنة بعام 2003

أعلن�ت وزارة الكهرب�اء، ام�س االحد، ع�ن تحقيق 
زي�ادة يف حجم االنتاج تقدر ب� 6 أضعاف عما كانت 
علي�ه يف ع�ام 2003، مؤك�دة أن خس�ائرها نتيجة 
احت�الل عصابات “داع�ش” لعدد م�ن املحافظات 
بلغ�ت 12 مليار دوالر، إضاف�ة اىل حرمان املنظومة 

من 6 آالف ميغاواط من الطاقة املتاحة.
وق�ال الناطق باس�م ال�وزارة أحم�د العب�ادي ، إن 
“ال�وزارة تعد م�ن أكرب ال�وزارات الت�ي عملت عىل 
تطوي�ر بناها التحتية خ�الل املدة املاضي�ة، إذ بلغ 
حج�م التطوير 5 اىل 6 أضعاف ما كانت عليه يف عام 
2003، إذ كان اإلنت�اج يبلغ حينها 3400 ميغاواط، 
يف حني تجاوز اآلن 21 ألفا كطاقة منتجة توزع بني 
املواطن�ني يف عموم الب�الد، وكان لدى العراق 6 آالف 
كيلوم�رت من الخطوط الناقلة يف ع�ام 2003، واآلن 
يت�م الحدي�ث ع�ن 32800 كيلومرت م�ن الخطوط 
الناقل�ة” .وأضاف العبادي، أن “عدم مواكبة اإلنتاج 
الح�ايل للطل�ب يع�ود لع�دة عوام�ل، منه�ا النزوح 
املستمر اىل مراكز املدن واالستمرار بتفسيخ املناطق 
الزراعية والعش�وائية، وزيادة الطلب عىل استهالك 
الطاقة نتيجة لزي�ادة مقتنيات االرسة ومقتضيات 

الحياة.

دخول 60 شاحنة محملة بالمشتقات 
النفطية إلى األردن عبر طريبيل

أف�اد مص�در مطل�ع يف محافظة االنبار، ام�س االحد، بدخول 60 ش�احنة 
محملة باملشتقات النفطية اىل االردن عرب منفذ طربييل غربي االنبار .

وقال املص�در ، إن “منفذ طربييل الحدودي مع االردن غربي االنبار، ش�هد 
دخ�ول 60 ش�احنة محملة باملش�تقات النفطية قادمة م�ن قضاء بيجي 
بمحافظ�ة ص�الح يف خطوة ه�ي االوىل من نوعه�ا من اس�تخدام املنفذ يف 
عملي�ات تصدي�ر النف�ط بواس�طة الش�احنات اىل االردن بع�د توقف دام 

العوام”.
واض�اف املص�در، ان” عمليات التصدي�ر تمت بأرشاف مب�ارش مع وزارة 
النف�ط بالتنس�يق مع حكوم�ة االنبار املحلي�ة ، مبينا ان” منف�ذ طربييل 
الحدودي ش�هد عمليات تصدير كبرية للمشتقات النفطية اىل االردن للمرة 
االوىل بع�د توقف عملي�ات التصدير نتيجة العملي�ات االرهابية واالجراءات 

كورونا”.
وأشار اىل أن “القوات االمنية أّمنت بالكامل الطريق الذي يربط قضاء بيجي 

بمحافظة صالح الدين وصوال اىل منفذ طربييل الحدودي مع األردن”.
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

النفط الخليجّي عنوان أزمة خطيرة !

المراقب العراقي/ متابعة
بع�د أن تحالف�ت أب�و ظب�ي م�ع العدو 
الصهيون�ّي الغاصب تح�ت ذرائع واهية 
اصطدم�ت مع واق�ع القضّي�ة، وما تبع 
ذلك م�ن خط�وات لتعزي�ز العالقات مع 
املج�االت  كاف�ة  يف  الصهيون�ّي  الع�دو 
والعلمّي�ة  واالقتصادّي�ة  الدبلوماس�ّية 
والثقافّي�ة  والطبّي�ة  والتكنولوجّي�ة 
تنج�ح  ل�م  واالس�تخباراتّية،  والدينّي�ة 
ع�ى  الحص�ول  يف  اإلم�ارات  مح�اوالت 
ترخي�ص إرسائي�ّي لض�خ النف�ط م�ن 
الخلي�ج الفاريس إىل أوروب�ا مبارشة عرب 
مين�اء »إي�الت« ال�ذي تس�يطر عليه تل 
أبي�ب ع�ى البحر األحم�ر، حي�ث أعلنت 
وزارة حماية البيئة التابعة للعدو رفضها 
الصفقة املتعلقة بشحن النفط اإلماراتّي 
الخام إىل أوروبا عرب األرايض الفلسطينّية 
الت�ي يحتله�ا الكي�ان، اليشء ال�ذي أثار 
بالتأكيد غضب اإلمارات التي اعتربت قبل 
أش�هر أّن ذلك من ش�أنه التس�بب بأزمة 
يف العالق�ات م�ع »إرسائي�ل«، كم�ا أّن�ه 
سيعرض اس�تقرار ما ُتس�مى اتفاقيات 

»إبراهام« التطبيعّية للخطر.
ترخي�ص  ع�ى  اإلم�ارات  تحص�ل  ل�ن 
ملرشوعها املش�رك مع الجانب اإلماراتّي، 
وهذا م�ا أّكدت�ه صحيف�ة “تايم�ز أوف 
إرسائي�ل” مؤخ�راً، حي�ث أوضح�ت أن 
مدي�رة وزارة البيئ�ة الصهيونّية، غاليت 
كوهني، أبلغت رئيس “رشكة خط أنابيب 
أوروبا - آسيا” الحكومية )EAPC( التي 
تشغل املرشوع من الجانب الصهيونّي، يف 
رس�الة بأنه “ليس هناك فرصة للسماح 
بزيادة تدفق النفط ع�رب إيالت«، ما ُينذر 
بنشوب »أزمة دبلوماسية« بني أبو ظبي 
وتل أبيب، ألّن قيمة الصفقة، التي وقعت 
بحضور وزير الخزانة األمريكّي الس�ابق، 
س�تيفن منوتشني ومس�ؤولني أمريكيني 
وإماراتي�ني آخري�ن، تبل�غ ما ب�ني 700 
و800 مليون دوالر عى مدى عدة سنوات، 
وفق�اً لخ�رب نرشت�ه وكالة »روي�رز« يف 
وقت سابق، نقالً عن مسؤول مطلّع عى 

تفاصيل الصفقة بينهما.
ويف هذا الشأن، بّينت املسؤولة الصهيونّية 

أن وزارته�ا تنه�ج سياس�ة تف�ادي أّي 
مخاط�ر إضافي�ة ع�ى س�واحل إيالت، 
 EAPC مقرة ب�أن االتفاقية املربم�ة بني
MED-( ”ورشك�ة “ميد ريد الند بري�دج

 - اإلرسائيلّي�ة   )RED Land Bridge
اإلماراتّية املشركة تهدد بزيادة املخاطر 
ع�ى البيئ�ة هناك بش�كل ملم�وس، ويف 
حال ألغ�ت حكومة العدو تل�ك االتفاقية 
بالفعل، فهذا من شأنه أن يتسبب بأزمة 
يف العالقات الثنائّية مع اإلمارات، وبالتايل 
س�يعرض عملّية التطبيع م�ع اإلماراتّي 
م�ع الصهاين�ة للخط�ر، رغ�م العالقات 
املتطورة والنش�اطات املتبادل�ة بينهما، 
حيث بدأت االتفاقيات الثنائّية تتصاعد يف 

كافة املج�االت بينهما، منذ اتفاق تطبيع 
العالقات يف 15 أيلول/ سبتمرب 2020.

للمح�ور  قوّي�ة  رضب�ة  يعن�ي،  وه�ذا 
االس�راتيجّي الجدي�د ال�ذي تش�كل بني 
الكي�ان الصهيون�ّي واإلم�ارات، ألّن نقل 
ش�حنات النف�ط اإلماراتّي�ة املُص�درة إىل 
أوروب�ا ع�رب خ�ط أنابي�ب اإلرسائيلي�ني 
أغض�ب دع�اة حماي�ة البيئ�ة وأكثر من 
وزي�ر للبيئ�ة يف حكوم�ة الع�دو، خاصة 
أّن م�ا تم االتف�اق عليه خل�ف الكواليس 
مجهول أكثر من ال�الزم وال تزال الرسية 
تكتنفه، يف ظل توقعات زيادة معدل رسو 
الناق�الت يف مين�اء »إيالت« م�ن 6 إىل 50 

ناقلة سنوياً.

ويربر املس�ؤولون الصهاينة رفضهم بأّن 
اس�تمرار هذه الصفقة س�تكون مأساة 
لألجي�ال س�واء م�ن الح�وادث الت�ي قد 
تق�ع أو أّي س�يناريو يف أوق�ات الحرب، 
كما أّن سلسلة الس�فن املنتظر أن ترسو 
بجوار الش�عاب املرجانّية الهشة يف إيالت 
وكمي�ات النفط الكربى التي س�تمر عرب 
األرايض الفلس�طينّية التي يسيطر عليها 
الع�دو، أثارت غضب املدافعني عن البيئة، 
ألّن البق�ع النفطّية البحري�ة التي حولت 
قطاعاً كبرياً من الس�واحل الفلس�طينّية 
املحتل�ة ع�ى البح�ر املتوس�ط إىل اللون 
األس�ود بس�بب القطران، ال تزال حية يف 
أذهانهم، وق�د كان العام 2014 ش�اهداً 

عى ح�دث ك�رس يف أحد أنابي�ب الرشكة 
اليشء الذي تس�بب بت�رسب 5 ماليني لر 
م�ن النف�ط الخ�ام إىل محمي�ة طبيعّية 

صحراوّية.
ويف ال�ذي تعرضت في�ه ه�ذه االتفاقات 
قب�ل  م�ن  اللهج�ة  ش�ديدة  النتق�ادات 
الجه�ات املدافعة عن البيئة ل�دى العدو، 
وق�ررت وزارة حماي�ة البيئ�ة تجميدها 
املن�رم،  حزي�ران  يوني�و/  يف  مؤقت�ا 
باعتبار أن ش�عاب إيالت املرجانّية فريدة 
م�ن نوعها ألّنها اتس�مت بق�در أكرب من 
املرون�ة يف مواجهة التغري املناخّي يف وقت 
هلكت فيه شعاب كثرية يف مختلف أنحاء 
العال�م، كم�ا أنها مصدر جذب س�ياحّي 

كب�ري، وألنه�ا قريبة من املين�اء يعني أن 
أقل ترسب من إحدى الناقالت سيتس�بب 
يف أرضار جسيمة ال يحمد عقباها، حيث 
قالت نوا يايون، رئيس�ة القسم القانونّي 
يف جمعي�ة حماية الطبيعة التابعة للعدو 
س�ابقاً، أّن »أغل�ب التفاصي�ل الخاص�ة 
بالصفقة رسّية قانوناً، وال نعرف س�وى 
القلي�ل عنها، لكن هذا القلي�ل يجعلنا يف 

غاية القلق«.
بن�اء عى ذل�ك، ُوجه�ت إىل “رشكة خط 
أنابي�ب أوروب�ا - آس�يا” يف وقت س�ابق 
من األس�بوع الج�اري اتهامات بالتورط 
يف ت�رسب نفط�ّي خط�ري أرض بمحمية 
طبيعّية عند س�واحل إي�الت عام 2014، 

فيما حذرت EAPC من أن إلغاء املرشوع 
س�يؤثر س�لباً عى عالقات الصهاينة مع 
اإلماراتيني، غري أن مس�ؤوالً يف الحكومة 
اإلماراتّي�ة زع�م لصحيف�ة “تايم�ز أوف 
إرسائيل” أّن أبو ظبي ترى يف هذا املرشوع 
اتفاقي�ة تجارّية خاصة ال عالقة لها بها.

وم�ن الجدي�ر بالذك�ر أّن رشك�ة أوروبا 
اململوك�ة  األنابي�ب  لخط�وط  آس�يا   -
لحكومة العدو، قد وقعت بعد نحو ش�هر 
من تطبي�ع العالق�ات مع اإلم�ارات تلك 
ع االتف�اق يف أبوظبي  الصفقة، فيم�ا وقِّ
م�ع رشك�ة )مي�د ِرد الن�د بري�دج( التي 
يشرك يف ملكيتها مستثمرون إماراتيون 
وإرسائيلي�ون، وال ي�زال خ�ط األنابي�ب 
اإلرسائي�ّي يعم�ل يف االتجاه�ني غ�ري أن 
خرباء طاقة يقولون إنه عمل بأقل بكثري 
م�ن طاقته يف الس�نوات األخ�رية، وتأمل 
رشكة خط�وط األنابيب زي�ادة الكميات 
“عرشات املاليني من األطنان كل عام بعد 

االتفاق مع اإلمارات.
وتعترب رشكة خطوط األنابيب أن النشاط 
الجديد هو مجرد جزء من عملياتها التي 
تصفه�ا ب�� »العادية«، وادع�ت أّنه يلبي 
أشد املعايري العاملية رصامة، بغض النظر 
عن املكاسب السياس�ية، ويف بيان سابق 
له�ا، زعمت أّن�ه من املتوقع أن يس�تفيد 
الصهيون�ّي بش�كل كب�ري م�ن  الكي�ان 
االتفاق الذي س�يعزز اقتص�اده ومكانته 
الدولي�ة، ويضم�ن اس�تقالله يف مج�ال 

الطاقة واألمن.
نتيج�ة ل�كل ذل�ك، لو ل�م تك�ن املصالح 
الصهيونّي�ة من امل�رشوع م�ع اإلمارات 
تضاه�ي مصال�ح أبو ظب�ي بأضعاف ملا 
واف�ق علي�ه اإلرسائيليون أساس�اً، وإن 
ت�ل أبيب تس�تغل بكل ما أوتي�ت من قوة 
تطبيعه�ا م�ع بع�ض األنظم�ة العربّية 
لتحقيق مآربه�ا يف املنطقة ويف حال عدم 
ح�دوث ذل�ك ل�ن تم�ي يف أّي م�رشوع 
مشابه، ويف حال كانت بالفعل مستفيدة 
بق�ّوة من هذا الخ�ط ال يمكن أن تراجع 
عن ذل�ك قي�د أُنمل�ة والعك�س صحيح، 
ملحاول�ة تغيري »قواع�د اللعبة« يف الرشق 

األوسط بشكل مطلق، إن استطاعت.
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التطبيع اإلماراتّي - الصهيونّي على فوهة بركان

المراقب العراقي/ متابعة...
ح�ذر قائد مقر »خات�م األنبياء )ص( املرك�زي اللواء غالم عي 
رش�يد، أع�داء الجمهورية االس�المية من اختبار ق�وة الجيش 
والح�رس الث�وري، مؤكدا ان القوات املس�لحة االيرانية س�رد 

بحزم عى التهديدات املعادية عى جميع املستويات.
وقال اللواء رش�يد يف كلم�ة القاها امام عدد م�ن قادة الجيش 
االيران�ي يف من�اورات »ذوالفق�ار 1400« املش�ركة« وقال: إن 
جيش الجمهورية اإلس�المية والقوات املس�لحة عى اس�تعداد 
دائم ملواجهة اسراتيجية وعمليات وتكتيكات، من اجل الحفاظ 
عى االس�تقرار األمني ووجود إيران العزيزة وس�المة أراضيها، 
فضالً عن املوقع واالقتدار االقليمي ضد تحالف األعداء التحالف 

األمريكي الصهيوني.

واض�اف: اليوم يف ه�ذه املناورات الكربى الت�ي تقام يف املنطقة 
العام�ة جن�وب محافظ�ة سيس�تان وبلوشس�تان ومحافظة 
هرم�زكان وس�واحل مكران وش�مال املحيط الهندي، ش�هدنا 
اس�تعدادات وقدرات عالية للق�وات البحرية والربي�ة والجوية 
والدفاع الجوي للجيش وهي مح�ل اعتزاز وفخر، وطيلة العام 
الج�اري قام�ت قوات الجي�ش والح�رس الث�وري بالعديد من 

املناورات الدفاعية الجوية والربية والبحرية.
واعترب اللواء رشيد أن أعظم درس وخربة اكتسبت يف 8 سنوات 
من الدفاع املقدس هي رضورة امتالك قوة عس�كرية للرد بقوة 
ع�ى التهدي�دات، مضيف�ا: أن التهدي�دات من أي ق�وة معتدية 
مس�تكربة ع�ى أي مس�توى ومن أي مص�در، س�تقوم قواتنا 

املسلحة، بما يف ذلك الجيش والحرس بالرد عليها بحزم.

المراقب العراقي/ متابعة...
أغل�ق املتظاهرون الس�ودانيون بعض الش�وارع الرئيس�ية 
يف العاصم�ة الخرط�وم ومدينت�ي بحري وأم درم�ان، تلبية 
لدعوات إىل العصيان املدني احتجاجا عى انفراد العس�كريني 

بحكم البالد.
وصب�اح األحد، فتحت بع�ض املتاجر أبوابه�ا وبقيت أخرى 
مغلق�ة يف الخرطوم. وأفاد ش�هود عيان بإقام�ة حواجز يف 

بعض شوارع أم درمان وبحري.
وقال ش�اهد عيان لوكال�ة »فرانس برس« رافضا الكش�ف 
عن اس�مه: »الحركة يف الشوارع أقل من املعتاد لكن ال يوجد 

إغالق كامل وبعض املحالت تعمل والبعض اآلخر ال يعمل«.
وكان تجمع املهنيني الس�ودانيني، دعا الس�بت إىل االستعداد 
»للعصي�ان الش�امل يومي األح�د واالثنني«، وأض�اف »نبدأ 

بتريس )إغالق( الشوارع الرئيسية بدون احتكاك«.
ع�ى  الرس�مية  صفحت�ه  ع�ى  الس�بت،  التجم�ع  وأعل�ن 
»فيس�بوك«: »جماهري الش�عب الس�وداني ترف�ض وتقاوم 
االنقالب العس�كري .. العصيان املدني هو ش�كل من أشكال 
املقاوم�ة الس�لمية لألنظم�ة الديكتاتوري�ة ويعن�ي رفض 

التعامل مع قرارات االنقالبيني«.
وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح الربهان 
أعلن يف 25 ترشين األول حالة الطوارئ يف البالد وحل مجلس 
السيادة الذي كان يرأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء 
عبد الله حمدوك، الذي تم توقيفه لفرة وجيزة، قبل اإلفراج 
عن�ه لينتقل إىل منزله حيث وضع قي�د اإلقامة الجربية، كما 
أوق�ف معظم وزراء الحكومة من املدنيني وبعض النش�طاء 

والسياسيني.

المراقب العراقي/ متابعة...
يركز محققو مجلس النواب األمريكي عى ما يس�مى 
ب�“غرفة الحرب” التي أنشأها الرئيس السابق دونالد 
ترام�ب يف فن�دق ويالرد بأح�دث جولة م�ن مذكرات 
االس�تدعاء يف تحقيق�ات الش�غب يف مبن�ى مجل�س 

الشيوخ.
وذكرت صحيفة الغاردي�ان الربيطانية أن ” مذكرات 
االس�تدعاء ، الت�ي قد تص�در يف أقرب وقت األس�بوع 
املقب�ل ، تعك�س اهتم�ام اللجن�ة املخت�ارة للتحقيق 
باألحداث يف الفندق املقابل للبيت األبيض ، حيث تآمر 
أكثر مساعدي دونالد ترامب والًء إلبقائه يف منصبه”.
واضاف�ت ان ” لجنة التحقيق تس�تهدف 20 فردا عى 
صلة بمركز قي�ادة ترامب يف فندق ويالرد ، من بينهم 
الباحث القانوني جون إيس�تمان ، ال�ذي أوجز طرًقا 

لحرمان جو بايدن من الرئاسة”.
وتابع�ت الغاردي�ان أن “محقق�ي مجل�س الن�واب 

يس�عون للكشف عن “مراكز الجذب” التي تآمر منها 
ترام�ب وحلف�اؤه لعرقلة التصديق ع�ى فوز الرئيس 
ج�و بايدن، ملعرف�ة تفاصيل اجتم�اع” غرفة الحرب 
“النهائ�ي يف الليل�ة التي س�بقت الهج�وم عى مبنى 

الكونغرس”.
واوضحت ان ” غرفة الحرب ، التي أش�ار إليها حلفاء 
ترام�ب عى أنها “مركز قيادة” خالل احداث الش�غب 
، كان يقوده�ا املحام�ي الش�خيص للرئيس الس�ابق 
رودي جولياني، كما ضمت مستش�ار ترامب لشؤون 
البيت االبيض س�تيف بانون ومف�وض رشطة مدينة 
نيويورك الس�ابق برنارد كرييك ومراسلة شبكة ) ون 
امريكا نيوز( كريس�تينا بوب ، وه�ي محامية كانت 

متطوعة لصالح الحملة”.
م�ن جانبه قال كريك ان ”مؤسس�ته دفعت مبلغ 55 
الف دوالر لحملة ترامب وللفريق القانوني للدفاع عنه 
خالل فرة العمل املكثف التي سبقت احداث الشغب«.

المراقب العراقي/ متابعة...
قالت صحيف�ة “نيويورك تايم�ز” إن الهند تفقد 
موقفه�ا األخالق�ي املتس�امح نتيجة لسياس�ات 

رئيس الوزراء ناريندا مودي ضد املسلمني.
وج�اء يف مقال أع�ده مجيب مش�ال، أن رئيس�ة 
الوزراء البنغالية الشيخة حسينة التي تعد حليفا 
ملودي وأرس�لت له 71 وردة حمراء يف عيد ميالده، 
ردت ع�ى أح�داث العنف التي وقع�ت ضد األقلية 
الهندوس�ية يف بالده�ا بالقول: “نأم�ل أال يحصل 
مث�ل هذا يف الهند، وهو م�ا قد يؤثر عى الوضع يف 

بنغالديش ويطال مجتمعنا الهندويس”.
وت�رى الصحيف�ة أن م�ودي ال�ذي ح�اول تقديم 
نفس�ه كح�ام للضحي�ة الهندوس�ية، عم�ل عى 
تراج�ع حقوق اإلنس�ان يف الهند مم�ا أدى لتآكل 
املوق�ف األخالق�ي للبلد الذي حاول تقديم نفس�ه 

عى أنه مركز التسامح يف منطقة جنوب آسيا.
وتضي�ف الكاتبة أن�ه بتهميش وش�يطنة األقلية 
املس�لمة يف الهن�د، فق�د أضعفت حكوم�ة مودي 
دور الهند التقليدي وقيادتها يف تشجيع التوازن يف 
املنطق�ة التي تعاني من خط�وط الصدع. وهو ما 

قد يفتح الباب أمام الصني التي وعدت باالستثمار 
واملنافذ عى اقتصاد الدول الجارة لها.

ويقول ياشوانت سينها، وزير الخارجية السابق، 
إن “املوق�ف الحزبي للموضوع�ات الطائفية خلق 
وضعا لنا من ناحية السياس�ة الخارجية املتعلقة 
باملوقف األخالقي”. وأضاف: “ال نستطيع القول: 
توقف�وا، يج�ب أال يح�دث، ألننا نح�ن مذنبون يف 
ه�ذا”. ورفض قادة حزب بهارتيا جاناتا، التعليق 

عى طلب من الصحيفة.

الغارديان: فتح تحقيق جديد بشأن غرفة 
الحرب التي أنشأها ترامب

نيويورك تايمز: سياسات الهند ضد
 المسلمين ُتغذِّي التطرف

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
توعدت حرك�ة »الجهاد اإلس�المي« 
الفلس�طينية بأن »إرسائيل س�تدفع 
الثمن حال استش�هاد أي من األرسى 
املرضبني عن الطعام« يف معتقالتها.

وق�ال عض�و املكتب الس�يايس خالد 
البط�ش يف كلمة ألقاه�ا خالل وقفة 
تضامني�ة م�ع األرسى املرضبني عن 
الطع�ام أم�ام مقر الصلي�ب األحمر 
بقط�اع غ�زة: »نحذر الع�دو من أننا 
لن نرك األرسى املرضبني، وأنه حال 
استش�هادهم س�يدفع الع�دو ثمن�ا 

مهما كلف األمر«.
العاجل  الوس�طاء ل�«التح�رك  ودعا 
والف�وري إلنق�اذ األرسى املرضب�ني 
ووقف التعسف املستمر بحق األرسى 

يف السجون«.
وأضاف: »نج�دد التزامن�ا بعدم ترك 
أرسان�ا وس�نعمل كل جهدنا إلطالق 
رساحهم، ونطالب أبناء شعبنا يف كل 
الساحات للتحرك الجماهريي الداعم 
ل�ألرسى والخروج يف مس�ريات دعم 

األرسى والضغط عى العدو ميدانيا«.
إرضابه�م  أرسى  س�تة  ويواص�ل 
املفت�وح ع�ن الطع�ام يف الس�جون 
العتقاله�م  رفض�ا   ، اإلرسائيلي�ة 
اإلداري، وس�ط خش�ية م�ن وف�اة 
أحده�م يف ظ�ل عدم اس�تجابة إدارة 
ملطالبه�م  اإلرسائيلي�ة  الس�جون 
اعتقاله�م  إلنه�اء  موع�د  وتحدي�د 

واإلفراج عنهم.

الجهاد اإلسالمي توجه تهديدًا لالحتالل 
بشأن المعتقلين الُمضربين عن الطعام

إيران تحذر »األعداء« من اختبار قوة الجيش والحرس الثوري

محتجون يغلقون شوارع الخرطوم غداة 
دعوات لعصيان مدني

المراقب العراقي/ متابعة...
قال وزير الدفاع الرويس س�ريغي شويغو، إن سفنا 
تابعة للنات�و ودول أخرى من املنطقة، تدخل البحر 
األس�ود بأس�لحة دقيقة بعيدة املدى. وذكر الوزير، 
أن الواليات املتحدة والبلدان املتحالفة معها، تحاول 
به�ذا الش�كل، اختب�ار م�دى مناعة س�احل البحر 
األس�ود وحدود جنوب روس�يا. وأضاف شويغو، يف 

لقاء تلفزيوني: »كما تعلمون، نحن طبعا ندرك، أنه 
عندما تدخل س�فينة تابعة لدول من خارج املنطقة 
إىل البح�ر األس�ود، ونعلم أنها تحمل أس�لحة بعيدة 
امل�دى عالي�ة الدقة ع�ى متنها، وأن هذه األس�لحة 
موج�ودة بالفعل أي أنها ال تقوم  برحلة س�ياحية، 
فنحن بالطبع نقوم بمراقبة هذه السفن ومتابعتها 
ون�درك أنه ق�د تحدث أية اس�تفزازات ممكنة يف أي 

وقت ويف أي لحظ�ة، كما حدث قبل فرة غري بعيدة 
م�ع الس�فينة الربيطاني�ة، وبالطب�ع ال يج�وز أن 
نس�مح بمثل هذه األش�ياء«. وتابع الوزير: »ولكن 
إذا تحدثن�ا بدق�ة أكثر، هن�اك محاوالت مس�تمرة 
الختبارن�ا، وللتحق�ق من م�دى اس�تعدادنا، ومدى 
ج�ودة وفعالي�ة منظومة دفاعنا عى طول س�احل 

البحر األسود، وبشكل عام يف جنوب بالدنا«.

روسيا: سفن أجنبية تحاول اختبار مدى مناعة حدودنا في البحر األسود 



إثارة الفنت بني أبناء المكون الواحد

يقول اإلمام عيل بن أبي طالب ع من نصب نفسه إماما عىل الناس 
فعليه محاس�بة نفس�ه، قب�ل أن نتحدث عن الفتن�ة هل نحن من 
الذي�ن يطالب�ون يف تجنب الفت�ن وتغليب املصلحة العام�ة، إذا كنا 
ممن يطالبون يف تجنب الفتن فمن حقنا أن نطلب من اآلخرين ترك 
إثارة الفتن، بالعراق بناء النظام الس�يايس بناء فاشل منذ أن رسم 
املس�تعمر الربيطان�ي والفرنيس حدود العراق الحالية، رس�موا لنا 
حدودا ولم يرشعوا لنا دس�تورا حاكما ينظم مشاركة كل املكونات 
العراقية، والغاية إبقاء العراق دولة فاش�لة، لذلك بلدنا  يعاني من 
رصاع مذهبي قومي اكيد أرضنا تكون س�احة للرصاعات وخاصة 
يف مناطق املكون الش�يعي الذي يغلب عىل اكثريته البساطة....الخ 
لذلك الفتنة يف الوس�ط الش�يعي العراقي رسيعة االشتعال، وصدق 
م�ن ق�ال إّن الفتنة إذا َنَفَخ فيها الس�فيُه اس�تعرت نارها، وعظم 
رشرها، وإذا ما وقعت بني الناس وخاصة بني ابناء املكون الشيعي 
العراق�ي، فقد  أصح�اب األلباب وه�م القلة القليل�ة تأثريهم عىل 
عام�ة الناس، واضطربت آراؤهم، فيعج�ز العقالء عن دفعها، ولم 

يسلم من تلوثها إال من عصمه الله.
عندما تكون بيئتنا بس�يطة وجاهلة اكيد تك�ون بحر تتالطم فيه 
أم�واج الفت�ن، فهنا تك�ون الكلمة بيد الس�فهاء وأصح�اب اآلراء 
الضعيف�ة والركيكة،  وإننا نعيش يف زمن انت�رشت فيه الفتن بني 
الناس يف بلد تش�هد أراضيه رصاع�ات دولية بأدوات عراقية فاقدة 
الضم�ري اإلنس�اني، فأصبح له�ذه الفتن ُصناع يحرتفون تس�عري 
نارها وتوجد أدوات رخيصة عراقية تنفذها بقصد أو بدون معرفة 
وجه�ل، فب�دؤوا يف خلط األوراق وإش�اعة القتل والذبح  والس�بي 
مس�تغلني حمرن�ه  غالبية الطبقة السياس�ية الت�ي مثلث املكون 
الشيعي العراقي، أس�اء غالبية ساسة مكوننا طريقة التعامل مع 
الل�ه ومع جماهريهم لذلك ابتعد غالبية هؤالء عن القيم والعادات، 
وتجاوز واصبح من العلم لهم يرفعون لواء الفتنة يف اسم اإلصالح 
والعدال�ة وتعزيز الهوي�ة الوطنية وهم اليفهم�ون معنى املواطنة 

والوطنية،
فاس�دون  جهلة امعات عاثوا يف مكونهم وبلدهم الفس�اد والظلم 
واس�تعباد عامة الناس، رساق يف امتياز، يفرسون القوانني حسب 
مصالحهم، قلوبهم قاسية فقدت كل اإلنسانية.....الخ، ولو درست 
وبحث�ت عن  حالهم، لم تجد بينهم من يفهم ما يدور يف العراق من 
رصاعات دولية، بل إن غالبية ممن يّدعي السياس�ة ويمثل املكون 
الش�يعي العراق�ي أدوات يف أيادي أعدائهم، الكث�ري منهم منافقني  
ألسنتهم معسولة، قادوا  زمام الفتنة، لتحقيق مآرب شخصية، أو 

إرضاء ألسياده من دول خارجية.
فالعاقل الذي يريد الخري ألبناء قومه ينبغي أن يكون لديه مرشوع 
يس�تحق كل هذه التضحيات والك�ف أن  يجعل أبناء جلدته عرضة  
للب�الء، والفق�ر والحرم�ان، فالذين يث�ريون الفت�ن ال يوجد وراء 
أعماله�م إال الخ�راب والدمار، أفل�م ينظر هؤالء إىل م�ا يخطط له 
األعداء وينظروا ملؤامرات دول الجوار، ألم يس�تفد هؤالء الساس�ة 

الجهلة من أخطاء املايض،  
لألسف من يملك السلطة والجاه هم الحمقى والجهلة، ومن املؤلم  
أن هؤالء  يس�خرون وس�ائل إعالمهم ليظهروا أنفس�هم عىل أنهم 
مدافع�ني ع�ن الحقوق  فهؤالء ه�م دعاة ضاللة و فتن�ة، والفتنة 

فيهم ومنهم..... ساعد الله عامة الناس الفقراء.
أوقفتني تغريدة مواطنة ش�يعية س�عودية من االحس�اء يف تويرت، 
تقول ) لو عندنا بالس�عودية مثال انتخابات حنا الش�يعة الن اقلية 
بنضطر نتحالف بالربملان مع املكونات السنية األقرب لنا مثل السنة 
الوسطيني والصوفية والتيارات العلمانية وغريهم مقابل السلفيني 
وانصارهم بس الشيعة بالعراق اكثرية مايحتاجون تحالفات ومع 

ذلك ماعندهم رؤية وقادة ومرشوع سيايس يجمعهم(.
ال يعقل أن يصل فالن سيايس بني ليلة وضحاها إىل منصب بالدولة 
العراقي�ة وبعدها يحتل منصب مهم بدون دعم ومس�اعدة أحزابنا 
وال�كل يعرف أن توظيف منظف بمدرس�ة ينظف املدرس�ة ويعمل 
ش�اي وقهوة للمعلمني اليمكن دون ان يوظف عىل حس�اب حصة 
ح�زب، ياقومي الك�رام انا قدمت معاملة فصل س�يايس واملوظف 
ضم املعامل�ة انتهت بقرار رفض نهائي غ�ري قابل باالعرتاض من 
قبل رئاس�ة الوزراء فكيف يتم توظيف ش�خص م�ا بمنصب مهم 
ويحتل فيما بعد أعىل منصب رئايس بالعراق بدون موافقة ساس�ة 
أحزابن�ا، مانراه من وضع بائس وتردي وتآمر ضد الحش�د يتحمل 
مسؤولية ذلك كل من وقف ضد املرشح عيل عالوي وثبت حسابات 
من وقف ضد عالوي أن حس�اباته فاش�لة وبسبب حماقة ….. تم 
تنصيب فالن ش�خص بمنصب حس�اس ومهم أوص�ل البلد إىل هذا 

الحال املزري.

نعيم الخفاجي

نزعت الس���عودية قناعها، وتخلَّت عن رمادية موقفها تجاه حكومة نجيب ميقاتي، وأعلنت اس���تكمال مس���ار المواجهة وخلط األوراق الذي سبق 
أن بدأته في 4 تش���رين الثاني/نوفمبر 7102، حين اعتقلت س���عد الحريري في الرياض، وأجبرته على تالوة بيان االس���تقالة، في مشهد لم ينَسه 
اللبنانيون حتى اللحظة، لتثبت قيادة المملكة الجديدة أنها ال تتقن فن الدبلوماسية والبراغماتية، وهي أقرب من أيِّ وقت مضى إلى الراديكالية 

المفرطة في التعاطي السياسّي، ليس مع لبنان فحسب، بل مع العديد من قضايا المنطقة والعالم أيضًا.

Aاراء5 l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االثنين 8 تشرين الثاين 2021 العدد 2710 السنة الثانية عشرة

بقلم/محمد العيسى 
فصائ�ل املقاومة نفت م�ن جانبها ،أن يكون 
له�ا أي دخل به�ذه العملية ،واعت�رب ابو عيل 
العس�كري مس�ؤول كتائ�ب ح�زب الل�ه ،ان 
الكاظم�ي اليس�تحق أن نخ�رس م�ن أجل�ه 
مس�رية ،مايدعون�ا للتأم�ل أكث�ر يف تداعيات 
القضية ومالبس�اتها ،والبحث ع�ن األطراف 
الت�ي يمكن أن تس�تفيد من القضية ،س�وآءا 
إعالميا ،او لغرض خلط األوراق من أجل خلق 
هوة س�حيقة بني الق�وات األمني�ة وفصائل 
املقاوم�ة . ولنع�د قلي�ال اىل م�ا قب�ل العملية 
ونتس�اءل اي�ن أجه�زة ال�رادار والتحس�س 
األمريكي�ة يف املنطق�ة الخ�راء س�يما أن 
الس�فارة األمريكي�ة تق�ع يف قل�ب الخراء 
،وطامل�ا اس�تهدفت بالصواريخ ،ث�م اين ردة 
فعل الجانب األمريكي واين صواريخ السريام 
.  ه�ذه مجموعة من التس�اؤالت تجعلنا أمام 
حقيقة يجب كش�فها للرأي الع�ام الذي أخذ 
يتخب�ط ويطل�ق االتهام�ات يمينا ويس�ارا . 
أن قضي�ة تحويل الظالم إىل مظل�وم والقاتل 
إىل ب�ريء ،قضية امتازت الدوائ�ر املخابراتية 
والصهيوني�ة  األمريكي�ة  اإلع�الم  ووس�ائل 
،وه�ي بالتايل تحاول أن تجم�ل صورة القاتل 
او أن تدفع باتجاه الحرب الش�يعية الشيعية 
لغ�رض تهيئة املناخ�ات املناس�بة لتواجدها 
العس�كري وتمرير قضية التطبيع بس�هولة 
وبقب�ول ش�عبي بع�د أن ادخل�وه يف دوام�ة 
التضليل والخداع.  يبقى هناك احتمال مرجح 

يف ه�ذا الصدد ،وه�و أن الكاظمي يحاول عرب 
هذه العملي�ة املفربكة والفيس�بوكية يحاول 
أن يعط�ي انطباع�ا يف أن األوض�اع يف العراق 
خطرية مايلزم إعالن حالة الطوارئ يف العراق 

،واطال�ة أم�د حكومته ،وعند ذل�ك يحاول أن 
يصفي خصومه بأوامر من الدوائر األمريكية 
وعن�د ذلك يحدث ماال يخض�ع لرقابة الربملان 
ومحاس�بته ،حيث الوج�ود للربمل�ان ،والرأي 

العام قد ت�م تضليله وخداعة ،ب�ان الفصائل 
الوالئية هي اخطر من داعش . 

ه�ذه الحقيق�ة امل�رة الت�ي يج�ب أن نعرفها 
،لنع�رف تمام�ا م�ن زور االنتخاب�ات وم�ن 

املس�تفيد م�ن ذل�ك ،اىل أنن�ا ال نس�تطيع أن 
نتف�اءل اب�دا فيم�ا يح�دث يف ق�ادم األي�ام 
،فالوض�ع خطري وم�ن زور االنتخابات يدرك 

تماما مآالته ..

بقلم/ ريهام البهشلي
نقل�ٌة نوعية تش�هُدها محافظ�ة مأرب 
، وانتص�ارات متتالي�ة ُيحققه�ا الجيش 
واللج�ان الش�عبية ، تأيي�داٌت وتدخالٌت 
رباني�ة ، وم�ا زالت ب�ركاُت املولد النبوي 
تتعاظ�م يوٍم�ا بعد يوم ، ليش�هد ش�هر 

ربي�ٍع األول تقدم�ات ميداني�ة ويف ف�رتٍة 
وجي�زة إجت�اح األنص�ار املواق�ع بأنوًف 
ش�امخة وب�أس إله�ي غ�ري مس�بوق ، 
تتساقُط جبهات العدو واحدة تلو اآلخرى 
، لتتطهر األرض من رجِس املرتزقة أذيال 
أمريكا الذيَن ارخصوا أنفس�هم يف س�بيِل 

الطاغوت ، فلعن الله قوماً باعوا أنفسهم 
ألجِل بضعة أموال رخيصة.

وم�ع تفاقِم املعارك ، تتصدُر قبائل مأرب 
الدور املحوري يف النقلِة امليدانية والوقفة 
املرشف�ة ضد الغزاة ومرتزقتهم ، فأعلنت 
النفري واالستعداد للقتال والتضحية حتى 

تحريِر كل شرٍب من هذا الوطن ، وهذا ليس 
بغريب م�ن قبائل اليمن عموٍم�اً ومأرب 
خصوصاًٍ الت�ي تضُل ومن فج�ر التاريخ 
هي األوىل يف املع�ارك والتي التقبل الضيم 
من�ذ عهد أجدادهم االول�ني ، واليوم أثبَت 
املي�دان عزَم قبائل م�راد وغريها يف إتخاذ 
املوقف الح�ق والوقفة الج�ادة يف تحريِر 
املناطق املحتلة ، وعىل س�بيِل ترصيحات 
اللواء العاطفي من قبل ، فإن االس�تعداد 
القبيل يف جهوزية تامة لبدأ املعركة األكرب 
يف تحري�ِر اليمن من ش�مالها إىل جنوبها 

من االحتالل األجنبي الخارجي.
إَن ال�دور االجتماعي كان له الحظ األوفر 
يف تحري�ِر املزي�د م�ن املناط�ق املحتل�ة 
من أي�ادي الَعمال�ة واإلرته�ان للخارج ، 
وكذل�ك قبائل مأرب الُح�رة التي الترىض 
باملس�اومة يف قضاي�ا الوط�ن والرشف ، 
فجميُع مش�ايخ واحرار مأرب األبية كان 
لهم الس�عي يف تأمني مناطقه�م املُحررة 
ف�ور ف�رار املرتزق�ة م�ن ب�أِس الجيش 
واللجان واالحرار الذين شاركوا يف املعركة 
، أما الع�دوان فقد إنهار ول�م تعد تنفعه 
التحريضي�ة  ورق�ة اإلع�الم والدعاي�ات 
والتخريبي�ة ولم تك�ن كافي�ة والمجّدية 
مع قبائٍل عاش�ت وتربت ع�ىل الذود عن 

أرِضها وِعرضها ، لق�د خرَس العدوان كل 
أوراقه وتبعثرت كل آماله ، بعد أن انحرف 
مس�ار القبائل إىل ص�ِف الجيش واللجان 
وحقن�ت  املعرك�ة  مس�ارات  فانحرف�ت 
الكث�ري من الدم�اء ، وتوح�دت القبائل يف 
ص�ٍف واحٍد ضد عدٍو واح�د ، ضد تحالف 
االس�تكبار العامل�ي وعمالء أمري�كا وتل 

ابيب.
وفوق كل ذلك قدمت قبائل مأرب رس�الة 
لجميع القبائل اليمنية مضمونها أن البد 
للجمي�ع أن يبدأو مس�ارهم الصحيح يف 
تصحي�ح الرؤي�ة واالنحي�از واالنضمام 
لص�ِف الح�ق والوط�ن ، لتحري�ِر الب�الد 
نابذين كل الخالفات املذهبية والعصبيات 
القبلي�ة خل�َف ظهوره�م؛ لب�دأ عملي�ة 
التح�رر واالس�تقالل ، فكان�ت الصفع�ة 
قوية والصدمة مهولة بالنس�بة للعدوان 
، مضمونه�ا أن عىل التحال�ف أن يعي أن 
الحقيقة باتت جلّية وأن الشعب بات يعي 
خطورة الهيمن�ة األمريكية الصهيونية ، 
وأنه ماٍض يف التصدي لكل من س�ولّت له 
نفسه غزو اليمن ، فقدمت القبائل الُحرة 
واألبي�ة درٍس للتاريخ ولكل األجيال وعىل 
م�ِر العص�ور يف الحارض وامل�ايض من أن 

اليمن )مقربة الغزاة(.

التداعيات المحتملةعلى خلفية قتل المتظاهرين السلميين !
لم يمر يوم واحد على قتل المتظاهرين السلميين على أبواب الخضراء ،حتى حصل تصعيد خطير لم يكن 

بالحسبان وهو عملية اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمسيرة استهدفت منزله في 
المنطقة الخضراء المحصنة تحصينا شديدا  . 

لماذا يلجأ ابن سلمان إلى التصعيد مع لبنان في هذا التوقيت ؟

»قبائل مأرب« محور رئيسي للنصر

بقلم/حسن الخطيب
إذاً، قّرر محمد بن س�لمان مؤخ�راً امليض قدماً 
بمحارصة لبنان سياس�ياً واقتصادياً، وتماهت 
مع�ه ثلّة من السياس�يني اللبناني�ني املأزومني 
أص�اًل داخلي�اً، والباحث�ني ع�ن راٍع خارج�ي 
لحملتهم االنتخابية، مقّدمني أنفس�هم أكباش 

فداء ملزاج محمد بن سلمان وتقلّباته.
ل�م يعد خافي�اً عىل أح�د أّن الس�عودّية تعيش 
أزمة وجودية وكيانية غري مسبوقة مع اقرتاب 
موعد الحس�م يف ملفات عديدة س�بق أن أّجلت 
حس�م أمرها فيه�ا أكثر من مرة، فهي ليس�ت 
قادرة ع�ىل تحّمل انتص�ارات »أنص�ار الله« يف 
اليمن، وإدارة بايدن ال تملك متس�عاً من الوقت 
للتغايض عن فش�ل آلتها العسكرّية املستخدمة 
هناك يف حس�م الحرب أو عىل األقل ردع »أنصار 
الله« ومنعهم من السيطرة عىل محافظة مأرب 

االسرتاتيجية. 
إضافًة إىل ما س�بق، يعلم محمد بن س�لمان أنَّ 
غضب إدارة بايدن تجاهه، والذي عرّب عنه أكثر 
م�ن مرّة خالل حملت�ه االنتخابية، لم يهدأ بعد، 
ب�ل يزداد حّدة مع ارتفاع أس�عار النفط عاملياً، 
وتفاق�م قضايا حقوق اإلنس�ان التي تطال ويل 
العه�د الس�عودي بش�كل مبارش، مث�ل قضية 

اغتيال الصحايف الس�عودي جمال خاش�قجي، 
وقضية املس�ؤول االس�تخباراتي السابق سعد 

الجربي املنفي يف كندا، وغريهما من القضايا. 
كما أنَّ�ه يعلم أيضاً أنَّ مصلحته االس�رتاتيجية 
تكم�ن يف أن يس�تمر يف مفاوضاته املبارشة مع 
إيران، ألنها السبيل الوحيد لضمان أمن منطقة 
الخليج ومضي�ق هرمز، وضمان اس�تدامة أّي 
حّل مستقبيّل سيايّس يف اليمن واملنطقة، فلماذا 
لجأ ويل العهد السعودي إىل التصعيد مع لبنان يف 

هذا التوقيت؟
تزامن إعالن السعودية قطع عالقاتها مع لبنان 
مع التقّدم العس�كري الرصيح ل�«أنصار الله« 
يف أكثر م�ن نقطة يف محافظة م�أرب، لتصبح 
املدين�ة محارصة م�ن عّدة جه�ات، وبالتايل إنَّ 
حتمية س�قوطها عسكرياً مس�ألة وقت ليس 
إال. أما ع�ىل الصعيد اللبنان�ي، فقد أتت خطوة 
اململك�ة الس�عودية بع�د قرار ق�ايض التحقيق 
ل�دى املحكمة العس�كرية ف�ادي عقيقي الذي 
يحّقق يف أحداث الطيونة األخرية، باالستماع إىل 
هت إىل عنارص  س�مري جعجع، بعد اتهامات ُوجِّ
وقيادات يف ح�زب القوات اللبنانية باملش�اركة 
يف األحداث الدامي�ة يف 14 ترشين األول/أكتوبر 
يف الطيون�ة وافتعاله�ا، والت�ي راح ضحيتها 7 

شهداء وعرشات الجرحى.
وبن�اًء علي�ه، وانطالق�اً م�ن تزام�ن التوقي�ت 
السعودي مع تطّور األحداث يف اليمن واألحداث 
األخ�رية الت�ي حصل�ت يف لبن�ان منذ تش�كيل 
حكوم�ة نجي�ب ميقات�ي إىل الي�وم، يتب�نّي أّن 
املس�تجّد الس�عودي تجاه لبنان يأتي للتأثري يف 

الوضع الداخيّل يف اليمن ولبنان عىل حّد سواء.
تستعّد السعودية لجولة مفاوضات جديدة مع 
إي�ران يف الش�هر الحايل، وهي الخامس�ة. ومن 
املتوّق�ع أن تط�رح من خاللها موض�وع اليمن 
بع�د التط�ورات األخ�رية وتفاقم خس�ائرها يف 
م�أرب، لتطلب مجّدداً من طهران املس�اعدة يف 
عملي�ة إنه�اء العملي�ات العس�كرية فيها، من 

خالل الضغط عىل جماعة »أنصار الله«.
باملوق�ف  الّس�عودية ع�ىل عل�م ودراي�ة  وألّن 
املبدئي اإليراني الَّذي أعلن عنه كبار املس�ؤولني 
اإليرانيني مراراً، بعدم وجود نّية إيرانية لفرض 
أي تس�وية سياس�ية يف املنطقة عىل حلفائها، 
وأنها ليس�ت ب�وارد التف�اوض عوض�اً عنهم، 
لج�أت الرياض إىل التصعيد يف لبنان، يف محاولة 
منها إلجبار إيران عىل التنازل يف اليمن، وبالتايل 

تحسني رشوط التفاوض معها يف بغداد.
ه�ذا ع�ىل الصعي�د اليمن�ي، بينم�ا يف الداخ�ل 

الس�عودية م�ن خ�الل ه�ذا  أرادت  اللبنان�ي، 
التصعيد املستهجن دبلوماسياً، والذي ال يرتكز 
عىل أية ذرائع وأسباب مقنعة، أن تعطي رسدية 
»االحت�الل اإليراني، عرب هيمن�ة حزب الله عىل 
لبنان«، ش�يئاً من املصداقي�ة يف عقول الناخب 
اللبناني قبل أش�هر قليلة من االنتخابات، فهي 
تس�تكمل ما بدأه اإلع�الم اللبناني املمّول منها، 
م�ن تضلي�ل لل�رأي الع�ام يف األش�هر املاضية، 
عرب محاولة تعميم فرضي�ة »االحتالل اإليراني 

وهيمنة حزب الله«.
إضاف�ًة إىل ذل�ك، عزمت الس�عودية عىل تقديم 
الق�وات  لح�زب  والس�يايس  املعن�وي  الدع�م 
اللبناني�ة، الَّ�ذي يبدو متورط�اً بافتعال أحداث 
الطيون�ة األخ�رية، من خالل إش�غال الش�عب 
اللبنان�ي بأزمة جديدة، وتخفي�ف الضغط عن 
حليفه�ا الرئي�يس يف لبنان، أي س�مري جعجع، 
وهذا م�ا يربره الزي�ارة الوحيدة الت�ي قام بها 
سفري الس�عودية يف لبنان البخاري ملعراب قبل 
س�اعات قليلة من صدور ق�رار قطع العالقات 

الدبلوماسية وسحب السفري من لبنان.
هل ينجح محمد بن س�لمان الي�وم فيما عجز 
الثاني/نوفم�رب  ترشي�ن   4 يف  تحقيق�ه  ع�ن 

2017؟! الجواب رهن األيام القادمة.
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العراق ينال ذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو

منتخب الناشئين يواجه
 اإلمارات وديًا

حق�ق منتخ�ب الع�راق بالبلي�ارد 
والس�نوكر، ثالث�ة أوس�مة ملونة 
العربي�ة  البطول�ة  منافس�ات  يف 
باللعبة والتي تتواصل فعالياتها يف 
إمارة دبي بدول�ة االمارات العربية 
املتح�دة، بمش�اركة أربع�ة ع�ر 
منتخب�اً عربي�اً. وتض�م الفرق اىل 
جانب العراق كل من سوريا وقطر 
والس�عودية والكوي�ت والبحري�ن 
وس�لطنة عم�ان واالردن ولبن�ان 
ومرص وليبيا والجزائر وفلس�طني 

باإلضافة للبلد املنظم االمارات. 
العراق�ي  االتح�اد  رئي�س  وق�ال 
للبليارد ش�مس الدي�ن عبد العال 
ان »منتخ�ب الع�راق املؤل�ف من 
الالعبني عباس مهدي وحسني عبد 
الخرض وامري عيل، أحرز الوس�ام 
الذهبي يف منافسات الكرة الثامنة 
فرقي�اً عق�ب تفوق�ه يف املب�اراة 
النهائي�ة ع�ى منافس�ه املنتخب 
الالع�ب  ت�ّوج  بينم�ا  االمارات�ي، 
فراس كامل بالوس�ام الفيض إثر 
خس�ارته املباراة النهائية لفعالية 
أمام منافس�ه االماراتي  املاس�ر 
محمد مصطفى شهاب«. وأضاف 
اح�رز  لي�ث وس�ام  »الالع�ب  ان 
الوسام النحايس يف منافسات فئة 
الناش�ئني تح�ت س�ن 21 عاما«، 
الع�راق  »منتخ�ب  ان  اىل  مش�ريا 
س�ريفع غلته من األوس�مة خالل 
االيام املتبقية من املنافسات والتي 
ستس�تمر حتى العارش من شهر 
تري�ن الثان�ي الح�ايل، إذ تأه�ل 
منتخب العراق باملاسر املؤلف من 
فراس كامل وإيهاب أنور وس�يف 

عب�د العزي�ز اىل املب�اراة النهائية 
بالفرق�ي، فيم�ا تنتظ�ر عدد من 
العبينا لقاءات مهمة أخرى خالل 

األي�ام املتبقي�ة البطول�ة«. تجدر 
االش�ارة اىل ان اح�د ع�ر العب�ًا 
يمثلون العراق يف البطولة هم عمر 

عواد وليث وسام وعيل جليل وعيل 
حسني وعيل حس�ني عيل وإيهاب 
أن�ور وف�راس كامل وس�يف عبد 

العزيز وعباس مهدي وحس�ني 
وأمري  الخ�رض  عب�د 

عيل.

ت�وج منتخب بغداد بلقب بطولة الجمهورية للجودو التي أقامها اتحاد اللعبة يف قاعة ش�عبة 
النش�اط الريايض املدريس ملديرية تربية بغداد تحت ارشاف اتحاد اللعبة املركزي، وبمش�اركة 
واسعة من الالعبني الذين مثلوا 12 محافظة. وقال مدرب منتخب بغداد عباس عامر إن »فريقه 
احرز لقب بطولة الجمهورية بفئتي الناشئني والشباب، بعد ان جاء باملركز االول يف الفعاليتني 
ب�)13 وس�اما ملونا(، مضيفا ان املسابقة شهدت مشاركة 12 محافظة هي )كركوك ودياىل 
والنجف وكربالء واربيل ونينوى ودهوك وذي قار والبرصة وميس�ان وبابل، فضال عن بغداد(.

وبشأن بقية النتائج، اشار اىل ان منافسات فئة الناشئني اسفرت عن حصول دياىل عى املركز 
الثاني، وجاء منتخب ذي قار ثالثا، بينما نال النجف املركز الثالث املكرر، ويف فئة الش�باب فاز 
فريق دياىل باملرتبة الثانية، وجاء كربالء ثالثا، وحل كركوك باملركز الثالث املكرر.واوضح عامر 
ان البطولة ش�هدت ظهور طاقات شبابية متميزة، ستكون مؤهلة لتمثيل املنتخبات الوطنية 
يف املحافل الخارجية مستقبال، مؤكدا ان املسابقة تعد بروفة تحضريية ملنافسات اسيا املقبلة، 

ال سيما انها شهدت مشاركة ابرز االسماء الدولية بفئتي الناشئني والشباب.

بغداد يحقق لقب الجمهورية بالجودو للناشئين والشباب

توج�ت العبة املنتخب »تريفا رضا« بالوس�ام الذهبي لبطولة العالم بلعبة 
الجوجيتس�و بع�د فوزها يف الن�زال النهائي عى الالعب�ة اليونانية »ديمرا 

ثيودورو« لتحصل عى ذهبية بطولة العالم بالجوجيتسو لوزن 63 كغم.
وخاض�ت الالعب�ة العراقية »تريف�ا رضا« نزاله�ا النهائي بعد ثالث 
س�اعات من ن�زال التأه�ل للمب�اراة النهائية .وقال رئي�س االتحاد 

العراق�ي للعبة مخلص حس�ن إن »تريفا توجت بلقب بطولة العالم 
وهو إنجاز تاريخي لم يتحقق للعراق عى مستوى النساء«.واضاف 
حس�ن أن »العب�ة منتخبنا تريفا ف�ازت باالفضلية بع�د ان تعادلت 
مع منافس�تها اليونانية الخر دقيقة ليقرروا الحكام حسم النتيجة 
لالعبتن�ا باالجماع كونها كانت هي صاحب�ة اللعب الهجومي بينما 

الالعبة اليوناني�ه كانت بوضع الدفاع فقط«.وكان�ت الالعبة تريفا 
رضا تأهلت اىل دور نصف نهائي بطولة العالم للجوجيتس�و املقامة 
حالي�اً يف االم�ارات بفوزها عى الالعب�ة االماراتية جود الس�عيدي، 
وتمكنت م�ن التأهل للمباراة النهائية بعد فوزها عى العبة منتخب 

كازخستان اديليا اوشوروفا يف نزال نصف نهائي البطولة.

الموسوي: الوفد أشاد بمنشئات البصرة الرياضية 
وص�ل وف�د اتحاد غ�رب آس�يا، إىل 
البرصة لالطالع عى جاهزّية املالعب 
يف املحافظة، الحتضان بطولة غرب 
آس�يا للش�باب، التي تنطل�ق يف 20 
ترين الثاني الج�اري بمحافظتي 
أحم�د  والبرصة.واس�تقبل  أربي�ل 
املوسوي، عضو اتحاد الكرة وصباح 
الكناني مدير الش�باب والرياضة يف 
الب�رصة، ممث�يل الوف�د وهم�ا من 
األردن أحمد قطيش�ات وعروبة عبد 
الرحمن.وقال أحمد املوسوي، عضو 
اتحاد الك�رة العراقي، إن زيارة وفد 
ممث�يل اتح�اد غ�رب آس�يا غايتها 
االط�الع عن كثب عى مدى جاهزية 
مالعب البرصة باحتضان منافسات 
بطولة غرب آسيا للشباب، والتعرف 

عى الجوان�ب التنظيمي�ة واإلدارية 
واللوجستية.

وأضاف »الوفد أش�اد كث�ريا بروعة 
يف  واملالع�ب  الرياضي�ة  املنش�آت 
البرصة واس�تعدادها العايل لتنظيم 
البطولة وإظهارها بأفضل صورة«.

بالقول  املوس�وي حديث�ه  واختت�م 
»بعد اطالع الوفد عى جودة املالعب 
أك�د  بالتنظي�م،  املتعلق�ة  واألم�ور 
ق�درة العراق ع�ى احتض�ان أقوى 
العربية واآلسيوّية.  البطوالت  وأكرب 
يف  للش�باب  آس�يا  غ�رب  وبطول�ة 
البرصة س�تكون واح�دة من أفضل 
الت�ي أقيمت ملنافس�ات  البط�والت 

الشباب«.

أكد مدرب منتخب الناش�ئني حسن كمال، أن املنتخب سيخوض مباراتني وديتني 
أم�ام نظ�ريه اإلماراتي خالل معس�كره التدريب�ي الحايل يف دول�ة اإلمارات.وقال 
كم�ال »لقد تم تحدي�د موعد املباراتني خالل هذا الش�هر«، موضح�اً ان »املباراة 
االوىل س�تقام يف التاس�ع من هذا الشهر، واملباراة الثانية س�تقام يف الثاني عر 
من الش�هر ذاته«.واشار اىل ان »املنتخب اجرى تدريباته عى مالعب اإلمارات وقد 
اس�تفاد الالعبون كثرياً كون املنتخب يجري تدريباته عى مالعب نظامية واسعة 
عكس م�ا كانوا يتدربون عى مالع�ب صغرية وغري رس�مية«.ولفت كمال اىل ان 
»املباراتني ستكونان مهمة لفريقنا للتعرف عى مستوى الالعبني وهم يخوضون 
لقاًء دولياً«.واش�اد مدرب املنتخ�ب، برئيس الوفد رحيم لفت�ة ومرف املنتخب 
خلف جالل لبذلهما الجهد واملس�اعي لتذلي�ل كل عقبات وصعوبات التي واجهت 

الوفد خالل املعسكر التدريبي .

    أحمد عباس

فرصة األسود 
متقدًة..

أتذّك�ر أن رئي�س االتحاد اليابان�ي لكرة الق�دم رّصح خالل فرتة 
اس�تعداد ب�الده لتنظي�م بطول�ة كأس العالم بكرة الق�دم 2002 
مش�اركة م�ع كوري�ا الجنوبية ب�أن املعنيني يف ب�الده يخّططون 

للفوز بكأس العالم بعد خمسني عاماً!
وعن�د الوقوف أمام هذا الترصيح من ش�خص يق�ود اتحاد الكرة 
يف دول�ٍة مثل الياب�ان يقودنا للتمّع�ن اىل الكيفية الت�ي تعمل بها 
الدول املتحّضة م�ن خالل وضع الخطط ومس�تلزمات تنفيذها 
واس�تحضار متطلّب�ات النج�اح فيه�ا بش�كل علم�ي م�دروس 
وبتخطيط بعيد املدى كي يصلوا اىل أهدافهم بطرق علمية وبرامج 
تعتم�د ع�ى حس�ابات دقيقة بعي�دة ع�ن االجته�ادات واألماني 

والتوّقعات التي ال تستند اىل أساس صلب.
منتخبنا الوطني يخوض التصفيات النهائية لبطولة كأس العالم 
قط�ر 2022 وهو يف موقف حرج يف تسلس�ل مجموعته، وتنتظره 
مباراة مع املنتخب الس�وري الش�قيق يوم الخميس املقبل، وهي 
مب�اراة مهّمة جداً ويمكن ملنتخبنا أن يقتنص منها النقاط الثالث 
إذا تّم جمعه وإعداده بالش�كل املطل�وب، وكذا الحال مع املنتخب 
الك�وري الجنوبي الذي س�نلتقيه بعد مباراة س�وريا بأيام قليلة 
ألن املنتخ�ب الكوري اليوم ليس كما كّنا نش�اهده باألمس وحتى 
عندما كان يف وضٍع أفضل كان املنتخب العراقي نّداً عنيداً أمامه.

يحت�اج منتخبن�ا الوطني بجان�ب اإلعداد الفّني تهيئ�ة ومعالجة 
نفس�ية يتوالّها كادر متخّص�ص بعلم النفس الري�ايض، وعندنا 
ف عى أن تخطيط  ج وُيثقَّ العديد يف هذا االختصاص، ولكن أن ُيروَّ
االتح�اد ه�و الوص�ول اىل نهائي�ات كأس العالم يف ع�ام 2030 يف 
هذه املرحلة الحساّس�ة من التصفي�ات جعل املعنّيني يف حالة من 
الدهش�ة واالستغراب، وال أدري ما هو الهدف من إطالق مثل هذه 

الترصيحات يف هذا التوقيت بالذات؟
ه�ل هو التنّص�ل املبّكر من مس�ؤولية أي اخفاق ال س�مح الله؟ 
أم أنه�ا محاولة غري مدروس�ة إلبعاد أصابع االته�ام عن االتحاد 
بس�بب طريقة إعداد املنتخب مع املدّرب الهولندي )املدرب الزائر( 
الذي تعاقدوا معه والذي يعمل بأس�لوب لم نس�مع به أو نشاهده 

سابقاً؟
يعل�م الل�ه بأّني من أكثر الناس س�عادة عندما يتس�لّم الش�باب 
املس�ؤولية القيادية يف املفاصل الرياضية ألنهم األمتداد الطبيعي 
مل�ن س�بقهم، ولكن عى القيادات الش�بابية أن تعي ب�أّن القيادة 
عليها التزامات ومس�ؤوليات رس�مية وأعتبارية وأنها بحاجة اىل 
الوقت كي تكتسب الخربة والقدرة عى اتخاذ القرارات يف التوقيت 

واملكان السليمني.
أتمّن�ى أن يعم�ل االتحاد عى توف�ري مدة كافية الدخ�ال منتخبنا 
بمعس�كر داخيل س�واء يف الب�رصة أو الدوحة قب�ل مباراتنا أمام 
املنتخب الس�وري حتى لو توقف الدوري ل�دور واحد ألني أعتقد، 
ومع�ي الكثريي�ن ب�أنَّ فرصتن�ا للتأّهل الزال�ت متق�دة حتى لو 
نافس�نا عى املركز الثالث يف املجموعة للوصول اىل نهائيات كأس 
العال�م الدوحة 2022 وليس كما ي�رّصح بعض قادة اللعبة الُجدد 
بتخطيطهم بالوصول بكرتنا اىل نهائيات كأس العالم.. موزمبيق 
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اتف�ق ن�ادي الق�وة الجوية مع امل�درب رايض 
شنيشل لقيادة الفريق خلفا للمدرب املستقيل 

أحمد خلف.

ل  وقا
م�ن  مق�رب  مص�در 
إدارة الن�ادي: »اإلدارة تعاقدت مع 
املدرب رايض شنيش�ل لقي�ادة الفريق اعتبارا 
من الجولة التاس�عة من الدوري املمتاز، خلفا 
للمدرب املستقيل أحمد خلف. وزاد: »شنيشل 

اصطحب طاقم�ه التدريبي املؤل�ف من جبار 
هاش�م مدربا مس�اعدا وصالح حميد مدربا 

لح�راس املرمى باإلضافة إىل املستش�ارين 
مجب�ل فرط�وس والدكت�ور ن�زار أرشف 
م�ع االحتفاظ باملدرب املس�اعد جاس�م 
غ�الم وم�درب اللياق�ة البدني�ة التونيس 
أيمن الحبيبي«.وأشار: »شنيشل سيقود 
س�يتم  حي�ث  األوىل  التدريبي�ة  الوح�دة 

االتفاق ع�ى بعض التفاصي�ل مع اإلدارة 
لتسهيل مهمة الطاقم الفني وإعادة الروح 

إىل الفري�ق بع�د الخس�ارة أم�ام الرطة يف 
الجولة السابقة«.

شنيشل مدربًا 
لكرة الجوية 

أعلن نادي امليناء تعيني عمار حسني مديرا فنيا 
للفريق خلفا للمدرب قيص منري.

وكت�ب املين�اء ع�رب حس�ابه عى »فيس�بوك«: 
»ق�ررت الهي�أة اإلدارية تس�مية عمار حس�ني 
مدرب�ا للمين�اء خلفا لق�يص منري ال�ذي أنهت 
اإلدارة ارتباطه�ا معه بال�رايض، عى أن يبقى 
ال�كادر املس�اعد ال�ذي ق�اد الفري�ق يف األدوار 

السابقة بعمله كطاقم مساعد له«.
 وقال مصدر داخل امليناء »اإلدارة تعاقدت رسميا 
م�ع عمار حس�ني لقي�ادة الفريق خلف�ا للمدرب 
الس�ابق قيص منري، كم�ا أن اإلدارة وضعت ثقتها 

به النتشال الفريق بعد سلسلة النتائج السلبية«.
 وزاد: »امل�درب ب�ارش مهمت�ه وس�يقود تدريب�ات 
الفريق تحضريا للجولة التاسعة من الدوري، واإلدارة 
راهنت عى عمار حسني أحد أبناء املدينة ولديه نتائج 
مميزة ويعد من األسماء الشابة القادرة عى تصحيح 

مسار الفريق«.
 يش�ار إىل أن امليناء يحل ضيفا عى فريق س�امراء، 
يف ملع�ب التاج�ي، يف الخامس عر من الش�هر 
الج�اري، ضمن الجولة التاس�عة م�ن الدوري 

املمتاز.

الميناء ُيعيِّن عمار 
حسين بدياًل لقصي 
منير

أحمد يختار مساعديه لقيادة الكرخ 
تعاق�دت ادارة ن�ادي الكرخ مع املدرب حس�ن أحمد، لقي�ادة فريقها 
الك�روي خلفاً للم�درب رزاق فرحان.وقال احمد إن�ه »اتفق مع ادارة 
الك�رخ رغم العروض املقدمة له والتي ل�م يقبل بها لعدم التوافق مع 
يطمح إليه«، مضيفاً أن »ادارة النادي منحتني صالحية اختيار الكادر 
املساعد، وهما بهاء كاظم، وكريم ناعم مدرباً لحراس املرمى«.وأشار 

إىل أن هدف�ه بن�اء وترميم فريق الك�رخ، معرباً عن أمل�ه أن يوفق يف 
مهمته مع فريق يضم العبني شباب.وقد بارش حسن احمد مع املالك 
التدريبي املس�اعد بالوحدة التدريبية االوىل م�ع الفريق.ويحتل فريق 
نادي الكرخ بعد املركز 16 برصيد خمس نقاط يف الدوري املمتاز لكرة 

القدم.
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إيطاليا مهددة بغياب بونوتشي وكيليني

ساوثجيت يتوقع استعادة هاري كين لمستواه

الرياضة
صحيفة-يومية-سياسية-عامة

A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

اليونايتد يرفض التعاقد مع هازارد وماجواير ينتقد الالعبين

رفض مس�ؤولو مانشسرت يونايتد، فكرة التعاقد 
مع أحد العبي ريال مدريد، خالل املوسم الحايل.

ووفًقا لصحيفة »م�رور« الربيطانية، فإن ريال 
مدري�د عرض نجم�ه البلجيك�ي إيدين ه�ازارد، 
جناح الفريق، عىل مانشسرت يونايتد، لكن األخر 

رفض رشاء الالعب.
وأش�ارت إىل أن الش�ياطني الحم�ر، بات�وا راب�ع 

فريق يرفض الحصول ع�ىل خدمات هازارد، بعد 
بايرن ميونخ، وباريس سان جرمان، ونيوكاسل 

يونايتد.
كان ه�ازارد انتقل من تش�يليس، إىل ريال مدريد 
يف صيف 2019 خالل صفقة تخطت 100 مليون 
ي�ورو، إال أن النج�م البلجيك�ي فش�ل يف تثبي�ت 
أقدامه داخل الفريق؛ بسبب كثرة اإلصابات التي 

يتعرض لها.
وشارك هازارد مع الريال هذا املوسم يف 11 مباراة 
بمختل�ف البطوالت تح�ت قيادة امل�درب اإليطايل 
كارلو أنش�يلوتي، لكنه فش�ل يف إح�راز أي هدف 
حت�ى اآلن، بينم�ا من�ح زمالءه تمريرة حاس�مة 

واحدة.
اىل ذل�ك وجه ه�اري ماجواير، مدافع مانشس�رت 

يونايت�د، رس�الة إىل جمه�ور الش�ياطني الحمر، 
عقب تراجع نتائج الفريق يف الفرتة األخرة.

وخرس يونايتد أمام مانشسرت سيتي بنتيجة )0-
2(، ضمن منافس�ات الجولة ال��11 من الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
ون�ر ماجواي�ر، عىل حس�ابه بموق�ع التواصل 
االجتماعي »تويرت«، ص�ورة لالعبي يونايتد أمام 

مدرجات جمهور الشياطني الحمر، وكتب عليها: 
»نحن كمجموعة من الالعبني نمر بفرتة صعبة«.

وأردف مدافع مانشس�رت يونايت�د: »نعلم ونقبل 
أن ه�ذا الوض�ع لي�س جيًدا بم�ا يكفي. نش�عر 
بإحباطكم وخيبة أملك�م، ونبذل قصارى جهدنا 
لتعديل األمور وس�نضعها يف نصابه�ا الصحيح. 

شكرا لدعمكم«.

يذكر أن مانشس�رت يونايتد يحتل املركز الخامس 
يف ج�دول ترتيب الدوري اإلنجليزي املمتاز برصيد 
17 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن تش�يليس صاحب 

الصدارة.
وتزعم العديد من التقارير أن استمرار النرويجي 
أويل جون�ار سولس�كاير، املدير الفني ملانشس�رت 

يونايتد، بات مهدًدا بسبب تراجع النتائج.
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هرنانديز  تش�ايف  تح�دث 
امل�درب الجدي�د لربش�لونة، 
البارس�ا  ع�ن طموحات�ه مع 
خ�الل املوس�م الح�ايل بعدما تم 
تعيينه رس�مًيا مديرًا فنًي�ا للفريق 

حتى صيف 2024.
أبرزته�ا  ترصيح�ات  يف  تش�ايف،  وق�ال 
صحيف�ة »م�اركا« اإلس�بانية: »علينا 
العمل بجد منذ الدقيقة األوىل؛ ألننا 

يج�ب أن نقات�ل عىل كل يشء. ه�ذا الحمض 
النووي للنادي. أريد أن ألعب بش�كل جيد وأن 

أحقق النجاح وأصل إىل نتائج جيدة«.
وأضاف املدرب اإلس�باني: »أعلم أنني ال أصل 
برشلونة خالل أفضل لحظة يف تاريخ النادي، 
لكن هذا سبب وجودنا هنا. شعور التواجد يف 
هذا الن�ادي رائع للغاية. إن�ه حلم تحقق. أنا 
سعيد جًدا بالعودة إىل برشلونة لبدء العمل يف 

أقرب وقت ممكن«.

وواص�ل: »أعتق�د أن النادي بذل جه�ًدا كبرًا 
وكذل�ك الس�د. لق�د س�ار الجمي�ع يف نفس 
االتجاه حتى يمكن إنهاء االتفاقية. سنتدرب 
مع الكثر من التوقعات وس�نتنافس بش�كل 
جي�د. إن�ه تح�ٍد كبر، لكنن�ي س�عيد للغاية 

وممتن للغاية لربشلونة«.
وأردف تش�ايف: »نحن يف برشلونة وأنا عشت 
ط�وال حياتي يف هذا الن�ادي من أجل تحقيق 
التميز. س�نحاول أن نكون قريبني من الفوز 

واملنافسة والقتال عىل كل يشء«.
وواص�ل: »م�ن الواض�ح أنن�ا نه�دف اللعب 
بشكل جيد. لقد نضجت أيًضا كمدرب، حيث 
علي�ك أن تتخ�ذ ق�رارات ال يحبه�ا الالعبون 
يف بع�ض األحي�ان«. وختم: »أح�ب أن أمتلك 
الك�رة، وأذه�ب إىل الهج�وم دون ت�ردد، وأن 
نصب�ح أبطااًل عندما نمتل�ك الكرة، كما أنني 
كمدرب الزل�ت أعاني أكثر إذا لم نمتلك الكرة 

بشكل صحيح«.

تشافي: سنلعب بطريقة هجومية
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كوادرادو يشيد باليوفي بعد الفوز على فيورنتينا
أب�دى الكولومب�ي خوان ك�وادرادو، الظه�ر األيمن 
ليوفنت�وس، س�عادته بالفوز ع�ىل فيورنتينا بهدف 
دون مقاب�ل، ع�ىل ملعب أليان�ز س�تاديوم بتورينو، 

ضمن منافسات األسبوع ال�12 من الدوري اإليطايل.
وس�جل ك�وادرادو ه�دف املب�اراة الوحي�د يف الدقيقة 
)90+1(، لرتف�ع رصي�د الي�ويف إىل 18 نقط�ة ويقف�ز 
للمرك�ز الثام�ن، بينما يتوق�ف رصيد الفي�وال عند 18 

نقطة باملركز السابع.
وق�ال الظه�ر األيم�ن ليوفنت�وس يف ترصيحاته بع�د املباراة: 
»أنا س�عيد ب�أداء الفريق، وكان من امله�م أن أكون جاهزا عند 

املشاركة من عىل مقاعد البدالء«.
وأردف النج�م الكولومبي: »يف كل مرة يثب�ت فيها هذا الفريق 
أنه يوفنتوس، يجب أن نس�تمر يف النمو ونتحىل بهذا املوقف يف 

كل مباراة نواجهها«.

وأض�اف »لقد لعبنا ضد فريق رائ�ع حيث مرر فيورنتينا الكرة 
جي�ًدا وأجربونا عىل أن نبق�ى يف منطقتنا، لك�ن كان علينا أن 

ندافع جيًدا من أجل الهجوم بشكل أفضل«.
وأت�م: »يج�ب أن نواصل الس�ر عىل ه�ذا الطريق ب�ني الحني 
واآلخ�ر، حتى لو كنا مجموع�ة متحدة نحت�اج ألن نتذكر أننا 
عائل�ة، يجب أن نكافح من أج�ل بعضنا البعض والفريق حتى 

النهاية«. 

أعلن نادي برش�لونة، تعرض العب جديد من الفري�ق األول إلصابة تمنعه 
من املشاركة يف املباريات خالل الفرتة املقبلة.

وعانى برش�لونة مؤخ�رًا من إصابات عدي�دة أبرزها للمهاج�م األرجنتيني 
س�رجيو أجويرو، والجناح اإلس�باني أنس�و فاتي، وزميل�ه الفرنيس عثمان 

ديمبيل.
وقال برشلونة، يف بيان طبي: »يعاني نيكو جونزاليس من حمل زائد 

يف عضلة املقرب للفخذ األيرس، ولن ينضم إىل منتخب إس�بانيا 
تح�ت 21 عاًما«. وش�ارك نيكو جونزاليس مع برش�لونة 

هذا املوسم يف 13 مباراة بمختلف البطوالت، ولم يحرز 
أي ه�دف حت�ى اآلن، بينما قدم تمريرة حاس�مة 

واح�دة. يذكر أن برش�لونة تعادل، مع س�يلتا 
فيج�و بنتيج�ة )3-3(، ضمن منافس�ات 

الجولة ال��13 من الدوري اإلس�باني، 
ليصبح البارس�ا يف املركز التاس�ع 

بالليج�ا برصيد 17 نقطة، وله 
مباراة مؤجلة.

م�ن  برش�لونة  ويعان�ي 
صعي�د  ع�ىل  تراج�ع 

النتائ�ج يف الليجا هذا 
املوسم، حيث خاض 
12 مب�اراة، ف�از يف 
4 فقط، وتعادل يف 

5، بينم�ا تلقى 3 
هزائم.

يعترب األسطورة الربازييل، كافو، نجم 
ميالن السابق، أن باريس سان جرمان 
يعد األب�رز للفوز بلق�ب دوري أبطال 
أوروبا هذا العام. ودعم سان جرمان 
صفوفه هذا املوس�م، بضم 5 صفقات 
ك�ربى، وهم ليونيل مييس وس�رجيو 
راموس وجوجيني�و فينالدوم وأرشف 
دوناروم�ا.  وجيانلويج�ي  حكيم�ي 
وق�ال كاف�و يف ترصيح�ات أبرزته�ا 
صحيفة »ماركا« اإلس�بانية: »باريس 
س�ان جرمان هو املرشح األوفر حًظا 
لحص�د لقب دوري أبط�ال أوروبا هذا 

الع�ام، ألن�ه يمتل�ك العب�ني رائعني يف 
كل املراك�ز«. وأضاف: »ما زال الفريق 
يفتقد سرجيو راموس، الذي سيكون 
أساس�ًيا عندم�ا يتعاىف م�ن اإلصابة، 
وس�يعطي مزي�ًدا م�ن الصالبة للخط 
الخلف�ي«. وعن أفضل ظه�ر أيمن يف 
رأيه حالًيا، قال: »أحب اثنني، حكيمي 
وكارفاخال، ويأتي بعدهما ألكس�ندر 
أرنولد«. ويحتل س�ان جرمان صدارة 
ال�دوري الفرن�يس برصي�د 31 نقطة، 
بف�ارق 7 نق�اط ع�ن ني�س، صاحب 

املركز الثاني.

بات منتخب إيطاليا مهدًدا بالتعرض لرضبة قوية يف 
مباراة سويرسا، يف تصفيات أوروبا املؤهلة إىل كأس 

العالم 2022.
وعانى ليوناردو بونوت�ي وجورجينو كيليني، العبا 
يوفنت�وس، م�ن إصاب�ات حرمتهما م�ن اللعب ضد 
فيورنتين�ا،. ووفًق�ا ملوق�ع »كالتش�يو مركات�و« 
اإليطايل، فإن روبرتو مانشيني، مدرب األزوري، قد 
يصبح يف ورطة دفاعية، بس�بب احتمالية غياب 

بونوتي وكيليني أمام سويرسا.

وأشار إىل أن جورجينو كيليني عانى من إصابة طفيفة يف عضلة 
املقرب األيمن، بينما تعرض ليوناردو بونوتي إلجهاد عضيل.

وأوض�ح أن بونوتي وكيليني س�ينضمان إىل معس�كر منتخب 
إيطاليا ثم سيخضعان لفحوصات طبية جديدة بمجرد الوصول.
ويخ�رس منتخب إيطالي�ا أيًضا خدم�ات العب الوس�ط ماركو 
فراتي الذي تعرض إلصابة يف الفخذ مع باريس سان جرمان.

ويتقاس�م منتخبا إيطاليا وسويرسا صدارة املجموعة الثالثة يف 
التصفي�ات برصيد 14 نقطة، لذا فإن موقعة الجمعة س�تكون 

حاسمة للتأهل.

يعتقد جاريث 
ثجيت  و س�ا

منتخ�ب  م�درب 
أن  إنجل�رتا، 
ك�ني  ه�اري 

مهاج�م توتنه�ام 
هوتس�بر، يمكن�ه اس�تعادة 
املتمي�زة  التهديفي�ة  ملس�ته 
اآلن بعد تويل اإليط�ايل أنطونيو 

كونتي تدريب النادي اللندني.
ويف املوسم املايض توج كني بلقب هداف 
ال�دوري اإلنجليزي املمت�از عندما أحرز 
23 هدف�ا وهيأ 14 فرص�ة لزمالئه لكنه 
ل�م يحرز س�وى هدف وحي�د يف الدوري 
خالل املوس�م الحايل، بينم�ا تعثر هجوم 
توتنهام تحت قيادة املدرب السابق نونو 
إس�ربيتو س�انتو الذي أقيل مؤخرا وتوىل 

كونت�ي مدرب تش�يليس وإنرت ميالن الس�ابق 
املهمة بدال منه.

وق�ال س�اوثجيت للصحفي�ني إن ك�ني قائ�د 
منتخب إنجلرتا واجه »صيفا معقدا« بعد فشل 
س�عيه للرحي�ل ع�ن توتنهام لكن�ه اآلن يملك 
فرصة لتجاوز كل ه�ذا والبدء من جديد تحت 

قيادة كونتي.
وأش�ار: »اآلن تغر امل�درب وأعتق�د أن أمامه 
فرص�ة لتحقي�ق انطالق�ة جدي�دة وأعتقد أن 
هذا سيكون بمثابة دافع جيد وأعترب ما حدث 
تجربة قاس�ية.. تس�ببت له يف رد فعل سيىء 
من جانب بعض املشجعني وأضطر )بسببها( 
للتعام�ل مع الكثر من التبعات غر املقصودة 

نتيجة انتقال محتمل خالل الصيف«.
وأض�اف: »انضم�ام أنطونيو لتوتنه�ام ربما 
يكون أمرا طيبا بالنسبة ملوقف هاري. ونتيجة 
ملعرفتي به كم�درب متميز وش�خصية جيدة 
للغاي�ة فأنا ع�ىل ثقة بأنه س�ينجح يف تحفيز 

هاري عىل الرد والعمل رسيعا جدا«.
وعرب جاريث س�اوثجيت صاح�ب ال�51 عاًما 
أيض�ا ع�ن أمله يف تحس�ن أداء العب الوس�ط 
دييل آيل تحت قيادة كونتي أيضا بعد غيابه عن 

املنتخب اإلنجليزي طوال عامني.

برشلونة يؤكد إصابة نيكو 

كافو يرشح سان جيرمان للقب 
دوري األبطال
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لو يذكر الزيتون غارسه لصار الزيت دمعا ! 

يا حكمة األجداد لو من لحمنا نعطيك درعا !

 لكّن سهل الريح ، ال يعطي عبيد الريح زرعا ! 

إّنا سنقلع بالرموش الشوك واألحزان ... قلعا !

 وإالَم نحمل عارنا وصليبنا ! والكون يسعى ...

 سنظل يف الزيتون خرضته ، وحول األرض درعا !!

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

جربان خليل جربان
 ليس�ت حقيقة اإلنس�ان بما يظهره ل�ك، بل بما ال 
يس�تطيع أن يظه�ره، لذل�ك إذا أردت أن تعرفه فال 
ُتص�ِغ إىل م�ا يق�ول. الح�ب ال يعط�ي إال ذاته، وال 
يأخ�ذ إال من ذاته، وهو ال َيملِك وال ُيملًك، فحس�به 
أّنه الح�ب. الحق يحتاج إىل رجل�ن: رجل ينطق به 
ورج�ل يفهم�ه. إن لم يج�ر بينكم التب�ادل بالحب 
والعدل، رشهت فيكم نف�وس وجاعت أخرى. حن 
يغمرك الحزن تأمل قلبك من جديد، فس�رى أنك يف 
الحقيق�ة تبكي مما كان يوماً مص�در بهجتك. أين 
تبحثون عن الجم�ال وكيف تجدونه إن لم يكن هو 

الطريق والدليل؟

 املراقب العراقي/متابعة...
»أراه يطل من فوق كتف�ي وأنا أكتب موافقاً أحياناً 
ومعرض�ًا يف أحي�ان أخرى، فأدخل�ه إىل عاملي تارة 
وأتجاه�ل وج�وده تارة أخ�رى، وأق�ول لنفيس: إنه 
ج�دي وأنا حفيدته يف آخر األم�ر، ونحن قد أصبحنا 
أصدق�اء«. هك�ذا تختت�م س�امية ِمح�ِرز تدوينها 
تفاصي�ل »زي�ارة حميم�ة« لجدها ألمها الش�اعر 
إبراهيم ناجي )1898 – 1953(، بعد مرور 68 عاماً 
ع�ى رحيله، وبعد بلوغها هي السادس�ة والس�تن 
نْته�ا مح�رز كتابها  م�ن عمره�ا. التفاصي�ل ضمَّ
رت كثرياً« )دار  »إبراهيم ناجي... زيارة حميمة تأخَّ

الرشوق(، وه�و أول كتاب تص�دره باللغة العربية، 
تل�ك اللغ�ة الت�ي لطامل�ا كان يعريها نف�وٌر إزاءها 
يف طفولته�ا وصباها، انعكس س�لباً ع�ى تفاعلها 
م�ع األدب العرب�ي عموماً وش�عر صاح�ب قصيدة 
»األط�الل« بخاصة. وقبل تلك »الزي�ارة الحميمة«، 
قطعت ِمحِرز )1955( رحلة أكاديمية طويلة، نحو 
الولع ب�األدب العربي، لتتخلص تمام�اً من نفورها 
القديم منه، فهي ما زالت تحارض يف هذا التخصص 
يف الجامع�ة األمريكية يف القاهرة وتش�غل يف الوقت 
نفس�ه منصب رئيس�ة مركز دراس�ات الرجمة يف 

الجامعة نفسها.

املراقب العراقي/ متابعة...
ع�رض مهرج�ان الجون�ة يف دورته 
طوي�ل  روائ�ي  فيل�م  أول  األخ�رية 
للمخ�رج اللبناني املغاي�ر إييل داغر، 
ع�ام  مفاج�أة  صن�ع  كان  ال�ذي 
2015 م�ن خالل فوزه ب�«س�عفة« 
الفيلم القص�ري يف »كان« عن »موج 
98«. جدي�ده يحم�ل عن�وان »البحر 
أمامك�م«، وقد ش�ارك يف املس�ابقة 
الرسمية مع مجموعة أفالم نافست 
ع�ى جوائ�ز التظاهرة الس�ينمائية 
املرصي�ة الت�ي أحدثت ج�دالً عميقاً 
عى مستويات عدة. ثمة قفزة نوعية 
م�ن التحريك الذي اش�تغله يف فيلمه 
القصري إىل الروائي يف فيلمه األحدث. 
قفزة كب�رية قام بها داغ�ر بأريحية 
جعلته يعود إىل مهرجان كان، قس�م 
»أسبوعا املخرجن«. الفيلم مسكون 
باملمثل�ة الرائع�ة منال عي�ى التي 
تلعب دور جنى، فتاة عرشينية تعود 
إىل لبن�ان بعد فرة كف�اح يف الخارج 
من أجل الحصول ع�ى حياة أفضل. 
يرسم داغر من خالل قصتها والذين 
م�ن حولها ص�ورة للش�باب ولجيل 
بأكمله يف مدينة بريوت التي يصورها 
أش�به ببقع�ة جغرافي�ة تحترض أو 
تس�تعد لكارثة آتية ال محالة، متنبئاً 
بما حدث بعيد انتفاضة 17 ترشين.

وج�ودي  فيل�م  أمامك�م«  »البح�ر 
بامتي�از لس�ان ح�ال بل�د ون�اس. 
استحالة العيش واضحة يف كل لقطة 
من لقطاته. تع�ود جنى من الغربة، 
فتقص�د بي�ت أهله�ا حي�ث تقيض 
ليلها عى الكنب�ة، ثم تحاول أن تجد 

موط�ئ قدم لها يف بلد تش�عر حياله 
بالح�رية والغراب�ة. يف جو مضغوط 
ين�ذر بانفجار م�ا، نتاب�ع تفاصيل 
يومي�ة تكاد تك�ون ب�ال أهمية لوال 
ق�درة املخ�رج ع�ى االرتق�اء به�ا. 
الضغ�وط الت�ي تم�ارس ع�ى جنى 
تأتيه�ا من كل ح�دب وصوب، وهي 
أرسية وعاطفية واقتصادية. الحياة 
يف لبنان تبدو متجمدة، يهيمن عليها 
الركود، يف أي حال ال تقدم لها ش�يئاً 
س�وى الفراغ والعبث. ثمة إحساس 
بالرق�ب يخلقه الفيلم مش�هداً بعد 

مش�هد، كأننا يف واقع تجري فصوله 
يف س�ياق أش�به بحلم اليقظة. لكن، 
ن�درك برسع�ة أن م�ا ن�زج فيه هو 
الدوامة اللبنانية تجسد عى الشاشة 
بكالم قليل وأحداث محدودة وصورة 
الفيلم  س�ينمائية ش�كلت بعناي�ة. 
ح�يس، يوثق أح�وال مدينة وناس يف 
لحظ�ة مفصلية م�ن وجودهم. هذا 
كله يتجسد يف وجه -وحضور- منال 
عي�ى التي م�ا كان له�ذا العمل أن 
يبلغ هذه السوداوية وهذا الحزم من 

دونها.

    املراقب العراقي/ متابعة...
تج�اوز الفنان س�امر عم�ران يف عرضه الجدي�د »3021« 
القوال�ب املعت�ادة، متيح�اً املج�ال لتجري�ب مرسحي من 
نوع خاص، ومش�تغالً م�ع اثنن وعرشين ممث�اًل وممثلة 
ع�ى صيغ�ة املرسحية املتجول�ة، مقرحاً نوع�ًا من فرجة 
متحركة، وزعها املخرج السوري عى ستة مسارح )املعهد 
الع�ايل للفن�ون املرسحي�ة(. وفق�اً له�ذا الرشط اس�تقبل 
املمثل�ون جمهوره�م يف البه�و الخارج�ي للمعه�د، وم�ن 
ثم اقت�ادوه بطريقة األدالء الس�ياحين نحو خش�بة فواز 
الساجر، ومنها إىل الكواليس ومستودع الديكور واإلضاءة، 
وبعده�ا إىل حديق�ة املعهد وفنائه الخارج�ي، ليكون ختام 

هذه الجولة التي امتدت س�اعة ونصف الس�اعة من الزمن 
عى مرسح سعد الله ونوس.

هذا الش�كل من الفرجة واكبه أيضاً نوع من معادل حركي 
طقيس لقصة العرض، والتي قام عمران بإعدادها بنفس�ه 
عن كٍل م�ن رواية »العم�ى« لجوزيه س�اراماغو )1922-
2010(، وقصة »بلد العميان« لهربرت جورج ويلز )1866-

1946(. تب�دأ األح�داث الفعلية للعرض م�ن عيادة الطبيب 
ال�ذي نش�اهد تواف�د العديد من س�كان املدين�ة إليه جراء 
تعرضهم لعمى مفاج�ئ، ومن ثم ليقع الطبيب بعد ذلك يف 
هذه املحنة، ويصاب بالع�دوى هو وممرضته، وباء العمى 
األبيض، مما يضطر الس�لطات إىل وض�ع املصابن يف عنرب 

للحج�ر الصحي. وهناك تب�دأ مجموعة م�ن األحداث التي 
تقودنا إىل ترشيح عميق وقاٍس للطبيعة البرشية، وذلك عرب 
انهيار للنظام االجتماعي، وانحالل املؤسسات، واستفحال 
العنف، وحب الس�يطرة من ِقبل مجموعة مس�لحة تقتحم 

العنرب، وتفرض نظامها الجديد عى املحجورين،.
ج�راء ه�ذا االنهي�ار اإلنس�اني الش�امل تصب�ح إمكانية 
الحياة مس�تحيلة، وتنعدم القيم، ويس�تبد الجوع والعنف 
والقت�ل العبثي، مما يضطر الضابط املس�ؤول إىل االنتحار، 
واملمرضة إىل املوت ش�نقاً، عى اإلذعان للطبيعة الحيوانية 
الحمق�اء الت�ي تم�يل رشوطها عى م�ن يريد البق�اء حياً. 
به�ذه التقنية تمكن عرض »3021« من تقديم قراءة حذرة 

ع�ن العنف املح�يل، متنكراً باألس�طوري والخي�ايل لصالح 
انت�زاع نوع جديد من األداء الجماعي. ق�د ال يكون مرضياً 
لنرجس�ية بع�ض املمثل�ن، لكنه أع�اد بقوة تل�ك النوعية 
من ع�روض مرسح املؤلف، والتي تضاءلت، أخرياً، بش�كل 
كبري يف الريربتوار الس�وري، مما اس�تحرض ص�ورة املمثل 
العب�د، أو املمث�ل األداة إىل األذهان، بعي�داً عن صورة املمثل 
الرشي�ك. وفت�ح الباب واس�عاً للس�ؤال مجدداً ع�ن جدلية 
املمث�ل واملخرج، وس�طوة هذا األخري عى عن�ارص العميلة 
الفنية، وس�لطته ش�به املطلقة عى توجي�ه األداء، وقدرته 
عى اس�رجاع دوره الجوهري يف صياغ�ة اللعبة املرسحية 

من ألفها إىل يائها.

»3021« رواية العمى وقصة بلد العميان في مسرحية 

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
 بحسب انطباعه الذي يتكون من قراءة واحدة 
او بع�دة قراءات لذلك كن�ت يف حرية من امري 
وان�ا اقرأ كتاب محمد خضري املعنون ) املحجر 
( وال�ذي جنس�ه بكون�ه ) قص�ص( لكن هل 

وجدت فيه قصص؟
وأض�اف: يف الن�ص االول املعن�ون ) توازي�ات 
وتقاطع�ات »قص�ص ترشي�ن«( يق�دم لن�ا 
الكاتب بيان اشبه بالتبشريي لكنه جاء محمل 
بتقاطع�ات م�ع فه�م اي ق�ارئ فل�م اتوصل 
وبعد عدة قراءات ل�ه اىل مايريده الكاتب اال يف 
بعض الجم�ل التي اذا جمعت مع�اً تكون غري 
مفهومة ولكن االس�تهالل جاء بش�كل يوحي 
للق�ارئ بأنه امام ن�ص رسدي وليس مقدمة 
توضيحية معق�دة وغامضة ولكن بعد خمس 
اسطر يدخل القارئ يف دوامة االلفاظ الفخمة 
واالراء العرضية واالستذكارات التي اليوجد اي 
رابط بينها ويف النهاية يضطر القارئ او لنقل 
يف�رض او يتوصل اىل نتيج�ة ان الكاتب يريد 

ان يكت�ب نصوص قصصية ع�ن ثورة ترشين 
فهل يحتاج كتاب رسدي اىل مقدمة تبش�ريية 
كه�ذه او بيان توجيهي لقارئ صار اكثر وعياً 

وفهماً .
وتابع: يف النص الثاني )تحت الجرس( يقسمه 
املنقب�ون(  الكات�ب اىل س�تة اقس�ام االول ) 
والثان�ي ) االجتم�اع( والثال�ث ) االختط�اف( 
والرابع ) التحقيق( والخامس ) الجصاصون( 
والس�ادس ) تحت الجرس( ولم اجد ترشين يف 
هذا النص الذي يأخذ نصف صفحات الكتاب.

وب�ن :ويف ه�ذا النص يمك�ن ان يكون عرض 
لكتاب حن�ة ارندت حول العن�ف وكتب اخرى 
ضمن مقتبسات وآراء وليس قصة وفيه ايضاً 
تلمحي�ات ب�أن متظاه�ري ترشي�ن كان لهم 
تنظي�م رسي واجتماع�ات تنظيمية تنظريية 
وأن املتظاهرين يتخفون وراء اس�ماء وهمية 
، يف ح�ن ان ه�ؤالء الش�باب كان�وا يتصدون 
واس�ماؤهم  عاري�ة  وصدوره�م  للس�لطة 
معروف�ة فمن اي�ن جاء الكاتب به�ذه االفكار 

غ�ري الصحيحة ؟ وهل ان ال�رسد املتخيل - اذا 
كان ثم�ة يف الن�ص رسد أص�اًل- يمنح الكاتب 
س�لطة عى يَلِّ عنق الحقيقة التي كلنا رأيناها 
وعش�ناها يف لحظ�ات عصيبة م�رت عى كل 

العراقين.
وواص�ل :ويف الح�وارات التي وردت يف القس�م 
الثاني ) االجتماع( او القسم الرابع ) التحقيق(  
اج�د فيه�ا نوع�ا م�ن الس�طحية والخطابية 
والتقريرية التي ال تليق بسارد مبتدىء فكيف 
الح�ال بس�ارد يف�رض ان تجربت�ه الرسدية 

تعدت النصف.
وأش�ار اىل أن التك�رار يف املش�اهد وخاص�ة يف 
قس�مي االختط�اف والتحقي�ق حت�ى يش�عر 
القارئ انه امام انسداد وعجز يف ابتكار مشاهد 
رسدي�ة او القدرة عى خلق حكاية يفهم منها 
القارئ شئ بعد صفحات من السري وراء رغبة 
الكاتب يف اس�تعراض مهاراته اللغوية دون ان 
تضيف هذه امله�ارات أي ش�ئ لذائقة القارئ 
العطىش للمزي�د من الحكاي�ات التي يفرض 
انها موجودة يف اي عمل قيل له حينما اش�رى 
ه�ذا الكتاب ان�ه عمل رسدي.دلون�ي عى احد 
اف�راد العصابات التي تختط�ف الصحفين او 
الناش�طن يعرف من ه�و ديدالوس.فالكاتب 
الح�وارات  بع�ض  يف  الش�خصيات  يتقم�ص 
ويريده�ا ان تتكلم وف�ق ثقافته مرة ثم يهبط 

بها مرة اخرى اىل حوار سطحي ال معنى له.
ويف القس�م الخامس ل�م اتوصل لح�د االن اىل 
ثيمته او حبكته او م�ا اراده الكاتب منه اال يف 

الجملة االخرية فقط.
يف الن�ص الثالث ) الربج( يتح�دث الكاتب عن 
بناي�ة املطعم الركي التي اتخذها الترشينيون 
مقراً منيع�اً لهم وال اعتق�د ان كلمة الربج قد 
اطلقت عليه ال من املتضاهرين وال من االعالم 

حي�ث ان�ه مع�روف ع�ن ثقاف�ة اه�ل العراق 
انه�م اليطلق�ون كلمة االب�راج ع�ى البنايات 
الكونكريتية بل ع�ى ابراج االتصاالت واالبراج 
الس�ياحية كربج الزوراء مثالً.ويحاول الكاتب 
يف هذا النص ان يستخدم الفنتازيا يف موضوع 
ال يتحم�ل اي فنتازي�ا ألنه يف واقع�ه هو اكثر 
غراب�ة م�ن الفنتازيا لذل�ك يبقى ه�ذا النص 
غ�ري مرابط م�ع اي ح�دث واقع�ي وال يمثل 
اي اضافة اىل موضوع�ة ترشين التي اكرب من 
)العدمي�ن( الذين ال اع�رف بالتحديد من اين 

جاء بهم الكاتب وماذا يقصد بهم.
لنق�رأ مثال :)يحتوي الربج يف أحد طوابقه عى 
مرك�ز كبري لتحلي�ل بيانات الس�احة املحيطة 
واع�راض س�حابة التخاط�رات الفريوس�ية 
امللولبة كس�هم متعدد الش�عب( وهذا املقطع 
نموذج من اس�لوب الكاتب يف هذا الكتاب وقد 
تعم�دت ان اخت�ار اق�ل املقاط�ع غموضاً واال 
ففي الكتاب أش�ياء كث�رية تفوقه يف الغموض 

والتعقيد واالنغالق وانحسار الرسد .
كان بودي االستمرار يف عرض باقي النصوص 
لك�ن االحب�اط وع�دم الرض�ا كان�ا ينتاباني 
بعد كل ق�راءة وال اُخفي عليكم بأني ش�عرت 
بالحزن لضياع وقت�ي اوالً ولكون هذا الكتاب 
ينس�ب الهم س�ارد قصيص يف البرصة وواحد 
من اهم مؤس�يس الحداثة القصصية يف العراق 

ثانياً.
ومل�ا قلت ان املحجر كتاب جّنس عى انه كتاب 
قص�يص وه�ذا التجني�س ل�م يك�ن صحيحاً 
بدرج�ة كبرية ألن ه�ذا الكتاب بعي�د كل البعد 
عن فن القص وعن الرسد يف اتجاهاته الحديثة 
ب�ل حت�ى الكالس�يكية فنح�ن ازاء مايش�به 
التقاري�ر الصحفي�ة التي يكتبه�ا صحفيون 

استقصائيون.

يرى الناقد رياض العلي أن مجموعة »المحجر« القصصية  
للكاتب الكبير محمد خضير هي كتاب قصصي بال قصص. 
وقال العلي في قراءة نقدية خص بها )المراقب العراقي(: 
دائما مايعمد أي أديب الى تجنيس عمله كأن يكون رواية 

او قصص او قصص قصيرة جداً او شعر او نصوص. وهذا 
التجنيس يلزم الكاتب لكنه في نفس الوقت اليلزم القارئ 

الذي يكون حراً من توجيهات الكاتب مستقباًل النص

يدخل القارئ في دوامة االلفاظ الفخمة
» المحجر« كتاب قصصي دون قصص لعجزه عن ابتكار مشاهد سردية

محمد خضير

يقتلون الحق.. بسالِح الباطل..!

فيلم »البحر أمامكم« لسان حال أهل  لبنان ِمن مقصلِة تنفيذ الُحكم 

سامية محرز »تزور« جدها إبراهيم ناجي نقديا

يف الوق�ت ال�ذي ُيقتل املتظاه�رون بالرصاص الحي ع�ى بوابة املنطقة 
الخ�رضاء ، ويس�ب الحش�د الش�عبي العراقي ال�ذي دافع ع�ن العملية 
السياس�ية بحف�ظ دم�اء أبن�اء الش�عب العراقي ب�كل أطياف�ه ، تقوم 
املجاميع اإلرهابية الداعش�ية بتس�لل كبري عى اللواء 47 حش�د شعبي 
يف منطق�ة ج�رف النرص التي تمس�ك اإلرض قطعات�ه املتواجدة هناك . 
ال يمك�ن بأي حال م�ن األحوال أن ال يكون هناك خي�ط رفيع يربط بن 
الحادثن ، وذلك كون املحرك واحد يف ساحة االعتصام ، ويف جرف النرص 

.
يب�دوا أن اإلم�ر صدر م�ن الجهة املختص�ة بأنهاء االعتص�ام ، وتفتيت 
التواجد الش�عبي للمطالبة بأرجاع األصوات الت�ي رسقت يف أكرب عملية 
تزوي�ر انتخاب�ي يف تأريخ العراق الدم�وي . الجهة العلي�ا صاحبة اإلمر 
يف كلتا الحالتن هي الس�فارة التي وضعت الس�يناريو الدموي للش�عب 
العراق�ي ، وق�د قادت وأنجحت الس�يناريو ب�كل دق�ة . األدوات املغفلة 
ح�ارضة لقمع الش�عب الذي خرج من أج�ل الحق االنتخاب�ي ، يف وقت 
أنزوت فيه كثري من األحزاب والتيارات التي كانت تطلق العنان لناطقيها 
، بأنتقاء املصطلحات الرنانه التي ال تنطيل أال عى الس�ذج من عوام هذا 
الشعب الذي لم يرى خرياً من تلك التيارات واإلحزاب التي تدعي اإلصالح 

، وهيبة الدولة.
الحش�د الشعبي الذي يتصدى لتسلل املجاميع اإلجرامية يف جرف النرص 
حتى هذه الس�اعة ، تصفه ألس�نة املغرضن واملطبلن بأبش�ع النعوت 

واإلوصاف التي ترفع الكلمات عن ذكرها .
لقد صدر أمر أنهاء األعتصام من الس�فارة 
التي رصح س�فريها املش�ؤوم قائالً ، عى 
األحزاب الفائزة امليض بتش�كيل الحكومة 
، حتى وأن لم تص�ادق املحكمة اإلتحادية 
عى نتائج االنتخاب�ات املزورة . مما يعني 
ضغطاً واضحاً من قبل السفارة األمريكية 
بأعتماد النتائج الت�ي باركها بكل وقاحة 
مجل�س اإلم�ن ال�دويل ، وأيض�اً بضغ�ط 

أمريكي واضح .
ما يحص�ل الي�وم يف بغداد ، ه�و أجهاض 
للم�رشوع الوطن�ي ال�ذي ين�ص ع�ى مغادرة 
الق�وات اإلمريكية املحتلة ، والذي تبنته القوى السياس�ية العراقية التي 
تم أستبعادها من الساحة السياسية من خالل مصادرة أصوات ناخبيها 

، وجعلها قوى ضعيفة ال تؤثر يف القرارات الربملانية القادمة .
نح�ن ن�رى أن عى تل�ك القوى وجمهوره�ا ، أما امليض قدماً يف مس�ألة 
االعتصامات املفتوحة ، وتحمل نتائج االعتداءات التي ستطال الجماهري 
، والت�ي ربما تذهب بالس�لم اإلهيل اىل آتون ح�رب ال تبقي والتذر ، وهو 
م�ا تريده أرسائيل وأمريكا ، ألضعاف الش�عب العراقي ، وربما تقطيعه 
ألقالي�م متع�ددة ، وقد جائت رس�الة القائد العام للقوات املس�لحة كرد 
واض�ح عى فرصة الجمعة األخرية . بمعنى أن أي رفع لس�قف املطالب 

سيواجه بالقمع الحكومي الضاغط عى قبول النتائج .
وأم�ا أن تركن تلك الق�وى اىل النتائج التي أعلنتها مفوضية االنتخابات ، 
والتس�ليم لإلمر الواقع ، ومن ثم الذه�اب اىل املعارضة تحت قبة الربملان 
يف عملية تقويم أداء املؤسس�ة الترشيعي�ة ، وبذلك تفقد الصدارة بتبني 

القرارات املهمة التي تالمس سيادة العراق وأمنه .
يف كلتا الحالتن يجب الحفاظ عى الحش�د الش�عبي ، كون رأس الحشد 
مطلوب�اً ألمريكا وأرسائي�ل بأعتباره املنظومة األمنية املس�لحة القادرة 
عى أبطال املخططات الرامية ألركاع العراق أمام املخططات الصهيونية 
. الحفاظ عى الحش�د ، مطلب جماهريي ، كون هناك كثري من الجهات 
العراقية التي طالبت بحل الحش�د الش�عبي أو دمجه مع باقي األجهزة 
األمنية ، والذي س�يترضر كثرياً ، وس�يفقد بوصلته يف حال أنس�لخ عن 

بنائه العقائدي .

ثقافة..	

قاسم سلمان العبودي 

عبد الله عبد الكريم 
جسدُه املُمتلئ ، أصبَح خاوياً ، هزيال 

 يرتعُش ِمن فرِط الخوف الذي داهمُه ُمنُذ أن سريوه 
نحَو موته  

أحتشَد الناس عليه، والُحكام الجبابرة 
ُيش�اهدون ِم�ن بعيد مع إش�عالهم لغلي�ون ممتلئ 

بالتبغ الفاخر .
ُدم�وع عائلته الت�ي ُتذرف ، ليس بوس�عها أن تفعَل 

شيئا
 عويَل أطفاله الُثكاىل ، وهو غري قادر عى رؤيتهم 

 تنساُب يف جسده املتهالك .
قبل أن يزهقوا روحه ، هدوٌء يعُم املكان 

 صوُت الرياح عى مس�امع الجمي�ع ، همهماٌت ِمن 
وسط الناس 

الحارضين املُرتعبن ، أنتهى األمر 
 ُربما نحُن من َسيقف هنا بعد ميّض األيام .



 صفحة ُمشرِّفة في تأريخ الشيعة وثأرهم
 لدماء الحسين )عليه السالم(

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r
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وبع�د أن وضعت حرب عاش�وراء أوزارها وانجلت 
الغربة عن استشهاد اإلمام الحسني )عليه السالم( 
ه�و والثلّة املؤمنة التي أوفت ببيعتها ومس�اندتها 
ل�ه حتى الرمق األخري، ندم أهل الكوفة من ش�يعة 
اإلم�ام عيل )عليه الس�الم( وممن كاتب�وه طالبني 
منه القدوم وعارضني عليه أنفس�هم جنوداً أوفياء 
له أن أقدم عليهم، ولكنهم تخاذلوا عن نرصته ولم 
يؤازروه، أش�دَّ الندم عىل ُخذالنه�م لإلمام، وجعلوا 
يتالوم�ون ع�ىل ما اقرتف�وه ِمن عظي�م اإلثم، وقد 
أجمع�وا ع�ىل إقرارهم بالذن�ب يف ُخذالن�ه، ولزوم 
التكفري عن�ه باملُطالبة بثأره وال خيار لهم إال الثأر 
لدماء الشهداء ورأوا أنَّه ال ُيغسل عنهم العار واإلثم 
ال�ذي لحق به�م جرّاء تخاذله�م إالَّ بقتل َم�ْن َقَتَل 

الحسني )عليه السالم(.
واجتمع بعد معركة عاش�وراء م�ا يقرب املئة من 
فرس�ان الش�يعة ووجوهه�م يف بيت س�ليمان بن 
رصد الخزاعي وكان ش�جاعاً بطالً متعبداً ناس�كاً 
ومن رؤوس الكوفيني. فبدأ سليمان بالكالم فحمد 

الله وأثنى عليه وقال:
»أما بعد فق�د ابتلينا بطول العمر والتعرض للفتن 
ونرغ�ب إىل ربنا أن ال يجعلنا مم�ن يقول له ﴿أََولَْم 
�َر َوجاَءُكُم النَِّذيُر  ُر ِفي�ِه َمْن َتَذكَّ رُْك�ْم ما َيَتَذكَّ ُنَعمِّ
الِِمنَي ِمْن َنِص�رٍي﴾ وكنا مغرمني  َفُذوُق�وا َفم�ا لِلظَّ

بتزكية أنفس�نا ومدح شيعتنا حتى بىل الله خيارنا 
فوجدنا كذابني يف نرص ابن بنت رس�ول الله )صىل 
الله عليه وآله وسلم( وال عذر دون أن تقتلوا قاتليه 

فعىس ربنا أن يعفو عنا«.
وروى ابن األث�ري وقائع ذلك االجتماع قائال: فتكلّم 

سليمان فقال بعد حمد الله:
»أّما بعد فإّني لخائف أاّل يكون آخرنا إىل هذا الدهر 
الّذي نكدت فيه املعيشة وعظمت فيه الرزّية وشمل 
فيه الجور أويل الفضل من هذه الشيعة ملا هو خري، 
إّن�ا كّنا نم�ّد أعناقنا إىل قدوم آل بي�ت نبينا )ص(، 
نمّنيه�م الن�رص ونحّثهم عىل الق�دوم، فلّما قدموا 
ونين�ا وعجزنا وأدهّنا وترّبصن�ا حتى قتل فينا ولد 
نبينا )ص( وس�اللته وعصارته وبضعة من لحمه 
ودمه إذ جعل يسترصخ ويسأل الّنصف فال يعطى، 
اّتخذه الفاسقون غرضاً للّنبل ودريئة للرماح حتى 
أقص�دوه، وعدوا علي�ه فس�لبوه. أال انهضوا، فقد 
س�خط عليكم رّبكم وال ترجعوا إىل الحالئل واألبناء 
حت�ى يرىض الل�ه، والله م�ا أظّنه راضي�اً دون أن 
تناج�زوا من قتله، أال ال تهابوا املوت فما هابه أحد 
قّط إاّل ذّل، وكونوا كبني إرسائيل إذ قال لهم نبّيهم 
يف س�ورة البقرة اآلية 54: ﴿إِنَُّكْم َظلَْمُتْم أَْنُفَس�ُكْم 
َفُتوُبوا إىِل باِرِئُكْم َفاْقُتُلوا أَْنُفَسُكم﴾ ففعلوا. فكيف 
بكم لو دعيتم إىل ما دعوا! أحّدوا الس�يوف و رّكبوا 

األس�ّنة ﴿َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْس�َتَطْعُتْم م�ن ُقوٍَّة َومن 
ِرباِط الَْخْيِل﴾]3[ حتى تدعوا وتستنفروا«.

ثم تكلم كل من املسيب بن نجبة الزاري ورفاعة بن 
ش�داد البجيل وعبد الله بن وال التيمي وعبد الله بن 
س�عد األزدي بما يؤيد مقولة سليمان، ثم اختاروه 

قائداً للثورة.
يس�تفاد من كلم�ات ق�ادة الث�ورة يف مؤتمراتهم 
واجتماعاته�م الت�ي عقدوها أن الث�ورة تهدف إىل 

تحقيق أمرين أساسيني:
الس�الم(  )علي�ه  الحس�ني  لدم�اء  الث�أر  األول: 

واالقتصاص من قاتليه.
الثاني: إعادة الحكم اىل آل بيت النبي األكرم )ص(.

أخ�ذت االجتماع�ات تتواصل يف كل جمع�ة، وقال 
سليمان يف إحدى تلك االجتماعات: من أراد من هذا 
ش�يئاً فليأت بماله إىل عبد الله بن وال التيمي، فإذا 
اجتم�ع عنده كل ما تريدون إخراج�ه من أموالكم 
جهزنا به ذوي الخلة واملس�كنة من أش�ياعكم. ثم 
أخ�ذوا يعملون يف الخف�اء إلعداد ما في�ه الكفاية 

للثورة.
وبعد أن أعّدوا العّدة كتب سليمان سنة 64 هجرية 
كتاب�اً إىل م�ن كان يف املدائ�ن من الش�يعة من أهل 
الكوف�ة وحمله مع عب�د الله بن مال�ك الطائي إىل 
س�عد بن حذيفة بن اليمان يدعوه�م إىل أخذ الثأر 

فلما وقفوا عىل الكتاب قالوا رأينا مثل رأيهم. وكتب 
س�عد بن حذيفة الجواب بذلك. وكتب س�ليمان إىل 
املثنى بن مخرمة العبدي من رؤوس�اء الش�يعة يف 
البرصة كتاباً وبعثه مع ظبيان بن عمارة التميمي 

من بني سعد. فكتب املثنى الجواب:
»أم�ا بعد فقد قرأت كتابك وأقرأته إخوانك فحمدوا 
رأي�ك واس�تجابوا لك فنح�ن موافوك إن ش�اء الله 

لألجل الذي رضبت والسالم عليك«.
وذك�ر املؤرخ�ون أنَّ ث�ورة التواب�ني انطلق�ت يف 
مس�تهل ش�هر ربيع األول س�نة 65 هجرية حيث 
خرج س�ليمان بن رصد لريحل إىل منطقة النخيلة 
فرأى عس�كره فاس�تقله ولم يرضه العدد املوجود 
من املقاتلني، فبعث حكيم بن منقذ الكندي والوليد 
بن حس�ني الكناني يف جماعة وأمرهم�ا بالنداء يف 
الكوفة: »يا لثارات الحس�ني« فخرج جمع كثري إىل 
سليمان وكان معه ستة عرش ألفاً مثبتة يف ديوانه، 
فل�م يصل منهم س�وى أربع�ة آالف حي�ث تخلف 
عن�ه الكثري م�ن الش�يعة خصوصاً م�ن املدائنيني 

والبرصيني.
وذكر املؤرخون أن القوم ملّا س�اروا يف الخامس من 
ربيع األّول نحو دمش�ق انتهوا إىل قرب الحسني )ع( 
يف كربالء، فلّم�ا وصلوا صاحوا صيحة واحدة، فما 
رؤَي أكثر باكياً من ذلك اليوم، فرتّحموا عليه وتابوا 
عنده م�ن خذالنه وترك القتال مع�ه وأقاموا عنده 
يوماً وليل�ة يبكون ويترّضع�ون ويرتّحمون عليه 
وعىل أصحابه وقال سليمان: »اللَّهّم إّنا نشهدك أّنا 
عىل دين حسني وس�بيله وأعداء قاتليهم«. وقالوا: 
»الحم�د لله ال�ذي لو ش�اء أكرمنا بالش�هادة مع 
الحسني اللهم اذ حرمتناها معه فال تحرمناها فيه 

بعده«.
وعس�كر التواب�ون قب�ل االلتقاء بجيش الش�ام يف 
منطق�ة عني ال�وردة وأقام�وا هناك خمس�ة أيام 
فاس�رتاحوا وأراحوا. وكان سليمان بن رصد خالل 
تلك األيام يوضح للمقاتلني أصول املعركة وأبعادها 

كما أرشدهم إىل القائد من بعده قائال:
»إن أن�ا قتلت فأمري الناس املس�يب بن نجبة، فإن 
قت�ل فاألمري عبد الله بن س�عد ب�ن نفيل، فإن قتل 
فاألمري عب�د الله بن وال، فإن قت�ل فاألمري رفاعة 
بن شداد، رحم الله امرأً صدق ما عاهد الله عليه«. 
ث�م دارت معركة طاحنة ب�ني التوابني وبني جيش 

الشام يف الخامس والعرشين من ذي الحجة.
واس�تمرت املعرك�ة أربعة أي�ام استش�هد خاللها 
الكث�ري م�ن التواب�ني وح�ورص الباقون م�ن قبل 
الع�دو واستش�هد القادة واح�داً تلو اآلخ�ر وبقي 
منهم جماعة قليلة بقيادة رفاعة بن ش�داد البجيل 
اضط�رت إىل االنس�حاب م�ن املعركة وس�اروا إىل 
الكوفة. ويف أثناء انسحابهم أقبل سعد بن الحذيفة 
بن اليمان يف أهل املدائن يريد نرصتهم وجاء املثنى 
ب�ن مخربة العب�دي يف أهل الب�رصة يريد نرصتهم 
فبلغه�م الخ�رب بانكس�ار التوابني فأقام�وا حتى 
أتاهم رفاعة فاس�تقبلوه، وبكى بعضهم إىل بعض 
وأقاموا يوماً وليلة ثّم تفرّقوا، فسار كّل طائفة إىل 

بلدهم.

  ١٦٢٠  وقوع معركة الجبل األبيض قرب مدينة براغ، وهي أول معركة وقعت يف حرب الثالثني عاماً بني الكاثوليك والربوتستانت.
  ١٦٨٧  عزل السلطان محمد الرابع من قيادة الدولة العثامنية.

  ١٧٩٣  حكومة الثورة الفرنسية تفتح أبواب قصر اللوفر كمتحف للعموم.
  ١٩٦٥  إلغاء عقوبة اإلعدام رسمياً يف اململكة املتحدة.

  ٢٠٠٦  استقالة وزير الدفاع األمرييك دونالد رامسفيلد بعد هزمية الجمهوريني يف االنتخابات بسبب رفض الشعب األمرييك الحرب عىل العراق.
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يش�كو الكثري من املواطنني من انتشار األسالك الكهربائية السائبة 
يف معظم املناطق وخاصة يف األحياء الش�عبية، إذ تهدد هذه األسالك 
حي�اة املواطن�ني، فق�د تس�ببت بالعديد من ح�االت الوف�اة نتيجة 
الصعق�ات الكهربائي�ة، األمر الذي دف�ع وزارة الكهرباء ومحافظة 

بغداد اىل اتخاذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة.
ويف هذا الصدد قال املتحدث الرسمي يف وزارة الكهرباء أحمد موىس، 
إن »وزارة الكهرباء وتش�كيالتها عىل مستوى قطاع التوزيع املعني 
بأعم�دة وأس�الك الش�بكة، اتخذت جملة م�ن اإلج�راءات الكبرية، 
لتحس�ني مستوى ش�بكات التوزيع، إضافة إىل اطالق حمالت كبرية 
منذ ما يزيد عىل الشهر ونصف الشهر، لتشذيب األشجار التي تكون 
مالمس�ة للش�بكة، وتعديل وضع األعم�دة لتطوير قطاع األس�الك 

واملعدات، ومنع الرضر عن املواطنني وشبكات التوزيع«.
وأض�اف أن »هناك جملة من اإلجراءات الوقائية والحمالت الدعائية 
التوعوية لكل املواطنني، لتش�جيعهم ع�ىل االبتعاد عن كل ما يقرب 
من الش�بكات الكهربائية، إضافة إىل اإلع�الن عن األرقام املخصصة 
لتش�كيالت ال�وزارة، وفت�ح مراكز مخصصة الس�تقبال ش�كاوى 
املواطنني، يف ما يخص أي حالة النقطاع أو تديل األسالك من األعمدة 

الكهربائية«.
وأش�ار إىل أن »أغلب حوادث الصعق والوفاة التي سجلت من اللجان 
التحقيقية املش�كلة من دوائر الكهرباء والدوائر األمنية والقضائية، 
كانت س�ببها األس�الك الكهربائية التابعة للمولدات األهلية، املمتدة 

عىل أعمدة الكهرباء«. 
وأوض�ح أن »مل�ف املول�دات األهلي�ة بي�د املحافظ�ني والحكومات 
املحلية، والتجاوز عىل مكونات الش�بكة من قبل مد األس�الك يقوم 
به بعض املواطنني، لذلك مس�ؤولية مد تلك األس�الك يقع عىل عاتق 

أصحاب املولدات واملواطنني معاً«.
ولف�ت إىل أن »ال�وزارة لديه�ا تنس�يق عاٍل م�ع  دوائ�ر املحافظات 

والحكوم�ات املحلي�ة، لحماية املواطن�ني والش�بكات الكهربائية«، 
مؤكداً أن »الحمالت مستمرة لصيانة األسالك«. 

بدوره أوضح معاون محافظ بغداد قيس الكالبي، أن«هناك تنسيقاً 
عايل املستوى بني محافظة بغداد ومسؤويل الوحدات اإلدارية، سواء 
مدي�ر ناحي�ة أو قائممق�ام«، مبين�اً أن »الوح�دات االدارية ضمن 
اللج�ان االدارية التي تس�مى لج�ان الطاقة، مهمته�ا متابعة عمل 

أصحاب املولدات«.
وأضاف أن »املحافظة طلبت من رشكة توزيع كهرباء بغداد التابعة 
ل�وزارة الكهرب�اء تش�كيل ف�رق جوال�ة ملتابعة موضوع االس�الك 
الكهربائي�ة، واخبارها يف حال رصد أي خلل يؤثر يف حياة املواطنني، 
ألنه�ا الجه�ة املعنية بملف الطاق�ة الكهربائية، لك�ن لغاية اآلن لم 

يصلنا أي رد«.
ودعا »وزارة الكهرباء بتشكيل فرق جوالة ملتابعة األعمدة واألسالك 
الكهربائية، واعطائنا خرب بكتاب رس�مي يف حال وجود أي خلل من 

قبل أسالك املولدات األهلية،  من أجل معالجة ذلك الخلل«.
وبني أن »عدم تجهيز املواطنني بالطاقة الكهربائية الالزمة وتحقيق 
االكتفاء الذاتي من الطاقة، ملا كانت الحاجة للمولدات األهلية، لذلك 
ف�إن املول�دات أصبحت حاجتها رضوري�ة ،وهي البدي�ل الذي أنقذ 
املواطنني م�ن االنقطاعات الطويلة للطاق�ة الكهربائية والتخفيف 

من حرارة الصيف الالهبة«.   
وطال�ب وزارة الكهرب�اء، ب�� »محاس�بة أصحاب املول�دات يف حال 
رص�د املخالفات«، مبدي�اً »اس�تعداد املحافظة للتع�اون مع وزارة 
الكهرباء من أجل حماية الش�بكات الكهربائية والحفاظ عىل أرواح 

املواطنني«.
أصحاب املولدات أكدوا اتخاذهم إجراءات مس�تمرة لرفع أي أسالك 
قد تكون خط�راً عىل حياة املواطنني، وقال إحس�ان فاضل صاحب 
مول�دة أهلي�ة: إن »أغلب أصحاب املولدات ينظم�ون حمالت دورية 

لصيانة األس�الك وتغيري الس�لك ال�ذي يحتاج ذل�ك«، فيما حمل أبو 
عيل صاحب مول�دة »الجهات الحكومية بع�دم وضع خطة لتنظيم 
األس�الك املنترشة«، مؤكداً أن »املولدات تمث�ل املتنفس الوحيد أمام 

املواطن�ني ويجب أن يرشع قانون ينظم عم�ل املولدات األهلية وبما 
يضمن تنظيم األس�الك بالش�كل القانوني وبما ال يشكل خطراً عىل 

املواطن من جهة ويحافظ عىل جمالية املدن من جهة أخرى«.

األسالك السائبة .. خطر دائم يهدد حياة العراقيين

 -  * -  * -  * -  * -  *

ثورة التوابين، هي إحدى الثورات 
الشيعية التي اندلعت بعد استشهاد 
اإلمام الحسين )عليه السالم( في يوم 
عاشوراء حيث انطلقت الثورة ثأراً لدماء 
اإلمام )عليه السالم( والشهداء الذين 
سقطوا معه. وكانت انطالقة ثورة 
التوابين سنة ٦٥ للهجرة بقيادة سليمان 
بن ُصَرد الخزاعي، يؤازره في ذلك 
جمع من المسلمين الموالين ألهل البيت 
)عليهم السالم(. وقد حارب التوابون 
الجيش األموي في معركة عين الوردة 
نسبة إلى المكان الذي دارت به المعركة.

،،

،،

ثورة التوابين
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خريجو المعاهد التقنية في ذي قار 
يتظاهرون للمطالبة بالتعيين

املراقب العراقي/ متابعة ...
تظاه�ر املئات من خريج�ي املعاهد التقنية يف النارصي�ة مركز محافظة ذي قار، للمطالب�ة بالتعيني.وأفاد 
مصدر محيل يف املحافظة، ان »املئات من خريجي املعاهد التقنية والفنية واإلدارة واالقتصاد نظموا تظاهرة 
حاشدة قرب بهو اإلدارة املحلية وانطلقوا اىل ديوان املحافظة، للمطالبة بتوفري فرص التعيني لهم«.واضاف 
ان »املحتج�ني دعوا الحكومتني املحلية واالتحادية إىل النظر إىل طلباتهم املرشوعة وتوفري تعيينات لهم وفق 

االختصاصات اإلدارية والفنية«.

عني

املراقب

املراقب العراقي/ متابعة...
سجلت ذي قار أوىل مؤرشات “العطش” بفعل الجفاف التدريجي 
ال�ذي يش�هده العراق، حي�ث توقفت ع�دد من مجمع�ات املاء يف 
املحافظ�ة بس�بب انخفاض مس�توى املياه من املصدر، حس�بما 

كشف مدير ماء ذي قار، باسم جار الله.
وقال جار الله يف ترصيح تابعته )املراقب العراقي(: ان “هناك ازمة 
مي�اه يف عم�وم محافظة ذي قار والس�بب الرئييس هو انخفاض 
يف مس�توى مناس�يب االنهر املغذية ملش�اريع املاء يف املحافظة”، 
مضيف�ا أن “االنهر املغذية ملش�اريع املاء انخفض مس�توى املاء 
فيها بنس�بة 50% عما كانت عليه يف الس�نوات السابقة، وبالتايل 
اصبحت مش�اريع املاء غري قادرة عىل دخول الخدمة بسبب عدم 

وجود املاء”.
وأوضح  ان “عددا من مجمعات املاء يف مدن س�يد دخيل والقلعة 
والرفاعي والشطرة والغراف وغريها اصبحت خارجة عن الخدمة 

بسبب عدم وجود املاء يف االنهر”.
واش�ار اىل ان، “م�اء ذي قار عىل تواصل م�ع وزارة املوارد املائية 
باعتباره�ا الجهه املس�ؤولة عن ه�ذا املوض�وع، وننتظر الحلول 
الحقيقية الن دائرة املاء يتعلق عملها بمجرد وصول املاء اىل النهر 
تب�دا مجمعات املاء بالتصفية واملعالجة بالكلور والش�ب والضخ 

للمواطنني”.
ولفت مدير ماء ذي قار، اىل ان “وزارة املوارد املائية وعدت بزيادة 
االطالقات املائية بكميات مناس�بة وبما تحتاجه مشاريع املاء يف 

املحافظة”.

انخفاض مستويات األنهر يوقف 
محطات ماء الناصرية 

املراقب العراقي/ العمارة...
العش�ائرية  النزاع�ات  أث�رت 
بش�كل  ميس�ان  محافظ�ة  يف 
االقتصادي�ة  بالجوان�ب  كب�ري 
واالجتماعية باملناطق التي تشهد 
ارتفاع�ا ملحوظ�اً يف النزاع�ات ، 
فضال عن إسهامها بشكل مبارش 
بن�زوح س�كنة تل�ك املناط�ق اىل 
مرك�ز املدين�ة بحث�ا ع�ن االمان 

والهروب من تلك النزاعات . 
وضع�ف  القض�اء  دور  تراج�ع 
األجهزة األمني�ة يف بعض مناطق 
يف  وتحدي�داً  الع�راق،  جن�وب 
محافظة بغ�داد ، س�محا بتغول 
النف�وذ العش�ائري، إىل الحد الذي 
أصب�ح في�ه الس�الح ه�و »اللغة 

الوحيدة« بني األطراف املتنازعة.
العراقي�ة  الحكوم�ات  وتجه�ل 
املتعاقب�ة منذ ع�ام 2003، حتى 
ه�ذه  س�الح  ن�زع  طريق�ة  اآلن 
العش�ائر، وتعجز عن تنفيذ أوامر 
قانوني�ة بالقبض ع�ىل أفراد هذه 
العش�ائر، وتكتف�ي بالدعوات إىل 
التهدئة و«اح�رام القوانني«وقال 
الكح�الء جنوب  قائمق�ام قضاء 
رشقي العم�ارة ،  ميث�م الغنامي  
»ول�دت النزاع�ات العش�ائرية يف 
ويف  القض�اء خصوص�ا  مناط�ق 
املحافظ�ة عموما عدم اس�تقرار 
التدخ�ل  ع�دم  بس�بب  امن�ي 
الحكوم�ي بص�ورة جدية وفاعلة 
للح�د منه�ا ، مم�ا اثر ع�ىل اهايل 
القض�اء والقرى واملناطق التابعة 

له«.
العوائ�ل  اكث�ر  ان   »: واض�اف 
نزح�ت اىل مركز املحافظ�ة او اىل 

املحافظات القريبة  االخرى ، مما 
اثر ع�ىل الوضع االقتص�ادي عىل 
اعتب�ار املنتقلني كانوا يس�كنون 
مناط�ق االهوار ويعتاش�ون عىل 
الزراع�ة وتربي�ة امل�وايش وصي�د 
م�دن  اىل  وانتقاله�م   ، االس�ماك 
ومناط�ق اخ�رى اث�ر س�لبا عىل 

الوضع االقتصادي«. 
واك�د الغنام�ي :« رضورة ايج�اد 
حل�ول ناجع�ة ورسيع�ة وتدخل 

فوري لوض�ع حد لتل�ك الظاهرة 
ووقف النزاعات او الحد منها عىل 

اقل تقدير ».
من جهته بني الحقوقي سالم داود 
يف معرض حديثة عن املوضوع :« 
ان النزاعات العشائرية يف مقدمة 
اس�باب عدم االس�تقرار ، املؤدي 
ذات  املناط�ق  اه�ايل  انتق�ال  اىل 
التتازع وال�رصاع اىل مناطق اكثر 
امنا ، مم�ا يولد تغريات يف تركيبة 

مناط�ق  اىل  الهج�رة  و  الس�كان 
اخرى«.

إىل  االنتق�ال  ان  »اىل  داود  واش�ار 
املدين�ة م�ن قب�ل أه�ايل املناطق 
الزراعية ومناطق االهوار ، سيزيد 
من مشاكل البطالة والتنافس عىل 
االعم�ال و يخلق ازمة يف الس�كن 
العش�وائية،  املس�اكن  وازدي�اد 
باالضاف�ة اىل اخت�الف الثقاف�ات 
والسلوكيات االجتماعية ، مما قد 

يؤدي بص�ورة او بأخرى اىل خلق 
ارباك يف الحياة االجتماعية«.

وح�ذر املهتمون بهذا الش�ان من 
التغ�ريات يف الركيب�ة املجتمعي�ة 
املناط�ق  س�كان  ن�زوح  بس�بب 
التي تش�هد النزاعات العش�ائرية 
اىل املناط�ق املس�تقرة ونق�ل تلك 
الثقاف�ة ، مم�ا ق�د يس�اعد عىل 
افراز العديد من الحاالت الس�لبية 
وتأثريها بشكل كبري عىل استقرار 

وامن املحافظة .
وأعل�ن مجلس القض�اء األعىل يف 
بي�ان يف نوفمرب )ترشي�ن الثاني( 
2018 »اعتبار الدكات العشائرية 
)إطالق النار العشوائي عىل منزل 
الخص�م( من الجرائ�م اإلرهابية، 
ورضورة التعام�ل م�ع مرتكبيها 

بحزم«.
وأش�ار إىل أن امل�ادة الثاني�ة م�ن 
الذي  قان�ون مكافح�ة اإلره�اب 
أق�ر الع�ام 2005، تن�ص عىل أن 
»التهدي�د ال�ذي يه�دف إىل إلق�اء 
الرعب بني الناس أياً كانت بواعثه، 

يعد من األفعال اإلرهابية«.
ع�ىل الرغ�م من ذل�ك ل�م يتمكن 
القضاء من تطبي�ق هذه األحكام 
م�ن  القريب�ة  املناط�ق  يف  حت�ى 
مراكز امل�دن ومع ذلك، يقول قائد 
الرشط�ة االتحادية  الل�واء الركن 
التوجيه�ات  إن  البط�اط  جعف�ر 
ب�أن  تق�ي  األخ�رية  الوزاري�ة 
يت�م العمل ع�ىل إنه�اء النزاعات 
الوس�ط والجنوب  العش�ائرية يف 
مبيناً أن قواته سيكون لها دور يف 

هذا امللف.
الكت�ل  بع�ض  اعض�اء  وكان 
الربملانية يف الربملان املنتهية واليته 
من محافظات الوس�ط والجنوب 
قد اقرح�وا ترشيع قانون خاص 
يف  العش�ائر  ش�ؤون  لتنظي�م 
العراق، وترى أن يسهم يف تسوية 
الخالفات وإيجاد طرق حل متفق 
عليه�ا، ليعود الس�ؤال عن كيفية 
إلزام العش�ائر، باتب�اع ترشيعات 
صادرة م�ن جهات رس�مية بدت 

عاجزة أمام سلطة العشرية.

أبرزها النزوح القسري لألسر 
التأثيرات االقتصادية واالجتماعية للنزاعات العشائرية  

ق
علي

وت
رة 

صو

تظاهرة احتجاج  لعالوي الخضراوات والفواكه في البصرة..

    عيل حسين عبيد

اإلهمال المتبادل 
بين المواطن 

والمسؤول

ثمة عالقة مس�تمرة عىل مدار الس�اعة، تربط بني املسؤول 
واملواط�ن، بغ�ض النظ�ر ع�ن قب�ول العالق�ة او رفضه�ا، 
او درج�ة نجاحه�ا وفش�لها، فه�ي مفروض�ة قرسيا عىل 
الطرف�ني، ألنهم�ا يحتاج�ان بعضهما كي تس�تمر الحياة، 
وال يمك�ن أن نتص�ور حياة عملية مس�تمرة يف ظل قطيعة 
تامة بني املسؤول واملواطن، واذا حدث ذلك، فإن أزمة كبرية 
س�تحدث و ستقود اىل سلس�لة من االزمات تؤدي اىل فوىض 

يف عموم مجاالت الحياة.
ولك�ن هناك ظاهرة ربما لم يتنّبه إليها املس�ؤولون، كونهم 
يتصدرون دفة القيادة وهم اكثر مسؤولية من غريهم، هذه 
الظاهرة تتمثل بإهمال املس�ؤول للمواطن، عند ذاك ال يجد 
املواطن حال سوى مواجهة املسؤول باالهمال نفسه، وبهذا 
تحدث عملية اهمال متبادل بني الطرفني والنتيجة، ش�يوع 

الف�وىض يف حي�اة املجتم�ع!.
إن املس�ؤول ال�ذي يهمل املواط�ن قد ال يع�رف نتائج فعله 
هذا، وربما يظن انه ال يؤدي اىل ارضار بالغة تتجاوز الرضر 
الفردي اىل العام، كذلك ال يفكر املس�ؤول بأن نتيجة اهماله 
للمواطن، س�تؤدي باملواط�ن اىل اهمال املس�ؤول وقراراته 
وكل م�ا يصدر عنه، وهذا يعني حالة من التمرد عىل النظام 
واش�اعة الحياة، والس�بب ليس املواطن بطبيعة الحال، بل 
باملس�ؤول ال�ذي أهمله من دون أن يق�ّدر االرضار املحتملة 

لهذا االهمال.
هن�اك مس�ؤولون ما أن يجل�س عىل ك�ريس املنصب، حتى 
يب�دأ يفك�ر بنفس�ه وذوي�ه اوال، وكي�ف يوظ�ف منصب�ه 
ونف�وذه لتحقيق أقىص فائ�دة له ولعائلت�ه واملقربني منه، 
وال يهم�ه أمر املواطن بل يتعام�ل بحالة من االهمال غريبة 
م�ع املواطنني، لدرجة انه قد ينىس نفس�ه ومنصبه االداري 
ومس�ؤوليته ازاء الناس، وال يتذكر س�وى نفس�ه ومنافعه 
ومصالح�ه ه�و واهل�ه واملقرب�ني، ترى م�اذا يتوق�ع هذا 
املس�ؤول من اهماله للمواطن، وهل يظن ان مواطنا مهمال 
سوف يس�تجيب لقرارات املسؤول، وينفذ النظام والقوانني 

السارية وما شابه.
إن املواط�ن املهَمل من لدن حكومته، س�يقابل هذا االهمال 
بإهم�ال أش�د، ربما يص�ل اىل التمرد كليا ع�ىل النظام، ألنه 
س�وف ُيص�اب بحالة من الس�خط والنقمة تفق�ده القدرة 
او رغبة االس�تجابة للقرار الحكوم�ي او التوجيه او النظام 
عموم�ا، يح�دث هذا ك�رد فعل طبيع�ي عىل االهم�ال الذي 
يتعرض ل�ه املواطن يف الخدمات والحق�وق املدنية والتعليم 
والصح�ة وكل مجاالت الحياة التي تحّس�ن ف�رص العيش 
للمواطن، وتجعل�ه أقرب اىل الرفاهية م�ن الفقر وحرمان، 
خاصة اذا كانت موارد الدولة تكفي لتحقيق العيش السليم 

للشعب.
لذلك نالحظ يف الدول التي تكثر فيها الفوىض، وعدم انسجام 
العالقة بني املواطن واملسؤول، أن السبب الرئيس هو اهمال 
املسؤول للمواطن، وعدم احرامه او التفكري بطريقة عيش 
كريمة ومناس�بة له، بس�بب حال�ة االس�تحواذ والرشاهة 
وضع�ف النفس التي تس�يطر عىل املس�ؤول وتجعله ينىس 
االمانة و الواجب واملس�ؤولية الوطني�ة والدينية واالخالقية 

ازاء الشعب عموما.
وهك�ذا تنتع�ش ه�ذه الظاه�رة يف البل�دان الت�ي يقوده�ا 
مسؤولون يهملون الناس، وليس الفقر هو السبب الرئيس، 

بل تفاقم االهمال والقطيعة بني الطرفني.

املراقب العراقي/ متابعة...
ُتعد مش�كلة ال�دوام امل�زدوج او 
املش�اكل  م�ن  واح�دة  الثالث�ي، 
الت�ي يعانيها القط�اع الربوي يف 
العدي�د من املناط�ق يف العاصمة 
البالد.  بغداد وعموم محافظ�ات 
وتربز هذه الظاهرة نتيجة نقص 
أعداد األبنية وهي تنترش بش�كل 
واسع ضمن املناطق ذات الكثافة 
الس�كانية العالي�ة، االم�ر ال�ذي 
شّكَل معاناة كبرية للطلبة وأولياء 
االمور عىل حد س�واء.ابو فيصل 
)48( عام�ا، وه�و أب لخمس�ة 
ابناء، ثالثة اوالد وبنتني جميعهم 
يف املراح�ل االبتدائي�ة، يق�ول “يف 
حين�ا مدرس�تان ابتدائيتان بنيتا 
يف ستينيات القرن املايض، واحدة 
وكان  للبن�ات،  واخ�رى  للبن�ني 
الدوام صباحيا يف كال املدرستني، 
غري ان مديرية الربية استخدمت 
مدرس�ة البنني لتش�غلها كمركز 
للتطوي�ر”، متابعا وق�د “حولت 
االخ�رى  املدرس�ة  ع�ىل  االوالد 
ليك�ون ال�دوام مزدوج�ا يومان 
ايام مس�ائي،  صباح�ي وثالث�ة 
وهذا االمر يرهقنا نحن االهايل”.

ويعتقد ابو فيصل الذي يسكن يف 
مدينة الصدر رشقي بغداد لوكالة 
أصوات العراق بأنه “كان االجدر 
بالحكومة او وزارة الربية اخالء 
املبان�ي الحكومية التي اس�تولت 
عليها بعض االحزاب السياس�ية 
او  للتطوي�ر  مراك�ز  وجعله�ا 
ذل�ك  ب�أن  مش�ددا  كم�دارس”، 
مدرس�ة  ش�غل  م�ن  “أفض�ل 
وتحوي�ل اكث�ر م�ن 500 طالب 
ي�رى  اخرى”.كم�ا  مدرس�ة  اىل 
كري�م محس�ن معاون مدرس�ة 
ابتدائية أن املشكلة “تكمن يف قلة 
امل�دارس خصوصا أن فرة اواخر 
الثمانيني�ات وعقد التس�عينيات 
ل�م تش�هد بن�اء م�دارس فيم�ا 
تزداد”.وأضأف  النف�وس  كان�ت 
محس�ن إن “الس�نوات االخ�رية 
وترمي�م  بن�اء  حرك�ة  ش�هدت 
للم�دارس، لك�ن رغم ذل�ك البلد 
بحاج�ة اىل تش�ييد اع�داد اخرى 
م�ن امل�دارس الس�تيعاب الزخم 
الحاص�ل والقضاء ع�ىل ظاهرة 
الدوام امل�زدوج، وذل�ك هو الحل 
محمد  بغ�داد  الوحيد”.محاف�ظ 
جاب�ر العط�ا أعل�ن ع�ن افتتاح 

واح�دة  س�نة  يف  مدرس�ة   120
العاصمة.وقال  وأط�راف  بقل�ب 
العطا، إن »املحافظة لديها نسبة 
جيدة من انجاز املدارس يف عموم 
بغداد«، مبينا أنه »تم افتتاح 120 
مدرس�ة يف س�نة واح�دة يف قلب 
واط�راف العاصمة«.وأضاف، أن 

»افتت�اح تل�ك املدارس سيس�هم 
يف  املزدوج�ة  الدوام�ات  ف�ك  يف 
املدارس«.وهنا يربز س�ؤال كبري 
هو ه�ل إن  افتتاح تل�ك املدارس 
س�يحل مش�كلة ال�دوام املزدوج 
فع�ال ام ان الح�ال س�يبقى عىل 

ماهو عليه ؟!

املراقب العراقي / متابعة...
إش�تكى ع�دد م�ن املواطن�ني م�ن الزح�ام 
امل�روري ال�ذي يعد أح�د أهم مش�اكل طلبة 
كلي�ات جامعة بغداد )مجمع الجادرية( الذي 
يقعون فيه عند التقاطع القريب من البوابة، 
مطالب�ني مديرية امل�رور بالتدخ�ل للتخفيف 
من معاناتهم، فيما اش�اروا اىل ان مغادرتهم 
كلياتهم ترافقها ايضاً مغادرة موظفي وزارة 
العل�وم والتكنولوجي�ا، االم�ر ال�ذي يؤدي اىل 
ارباك واضح يف تلك املنطقة، ما يؤثر سلباً عىل 
عودتهم للمنزل ويضطرهم لالنتظار ساعات 

طويلة يف السيارات لحني إنتهاء اإلزحام.
يق�ول ب�الل كري�م طال�ب يف كلي�ة العل�وم 
للجامع�ة  الرس�مي  »ال�دوام  إن  السياس�ية 
ينته�ي عن�د الس�اعة الواحدة ظه�راً، اال اننا 
نبقى يف اإلزدحام عند بوابة الجامعة ملدة تزيد 
عن الساعتني، مما يسبب لنا التعب واالرهاق 
والتاخ�ر عن الوصول للمن�زل، داعياً الجهات 
املختص�ة ملعالجة املش�كلة التي تؤذي الطلبة 
كثرياً«.ويش�ري محمود خ�رض طالب يف كلية 
االعالم ان »اغلب طلبة الجامعة تتوزع بيوتهم 
يف جانب�ي الكرخ والرصافة، ل�ذا فأن التأخري 
الذي يس�ببه االزدحام امام الجامعة يتس�بب 
ملن يقع بيته يف جانب الرصافة بالوصول عند 
املس�اء خصوصاً اي�ام االرضاب�ات االمنية يف 

العاصمة بغداد«.
ويلفت نصري يوس�ف طالب كلية الهندس�ة، 
اىل ان »الوض�ع ال�ذي يعيش�ه الطلب�ة اليوم 
يحتاج اىل وقفة ليتمكن الجميع من الوصول 

اىل منازلهم بالوقت املناس�ب، الس�يما ونحن 
اآلن ع�ىل ابواب االمتحانات، ما يتطلب خطط 
كفيل�ة وجذري�ة لحل املش�كلة التي تس�بب 
االزدحام وبشكل يومي، ناهيك عن عدم قدرة 
رجال املرور يف هذا التقاطع من فعل اي يشء 
يذكر سوا االنتظار كبقية الطلبة واملوظفني«.

وتشري شهد فاضل طالبة يف كلية العلوم اىل ان 
»الجميع بات يتذمر عند الخروج من الجامعة 
ورؤي�ة الزح�ام امل�روري ال�ذي ق�د يضطرنا 
وبش�كل يوم�ي للس�ري مش�ياً ع�ىل االق�دام 
وملس�افات طويل�ة واحيان�اً نبق�ى ننتظر«، 

مبين�ة ان »هذه املش�كلة تحت�اج اىل معالجة 
فوري�ة فاليمك�ن ازال�ة التقاط�ع واليمك�ن 
اس�تبدال مكان الوزارة لذا من الواجب وضع 

خطط منهجية النهاء مشكلتنا«.
ويتس�اءل يحيى صال�ح طالب كلي�ة الربية 
الرياضي�ة »ال اع�رف حقيق�ة مال�ذي يجعل 
رجال امل�رور عاجزين عن ايج�اد حلول لهذه 
االزمة الت�ي اصبحت حديث الطلبة وبش�كل 
يوم�ي؟، اما كان االج�در بمديرية املرور التي 
تبعد امت�ارا قليلة عن م�كان االزدحام توفري 

حلول جذرية النهاء هذه الظاهرة«. 

  افتتاح 120 مدرسة.. هل يحل مشكلة الدوام المزدوج ؟

ازدحام تقاطع جامعة بغداد بال حلول !



يعتمد مالييني الالعبني حول 
العاليم عىل منصة الحاسيب 
الشيخيص، وهيي التي تضم 
أكثير مين مصيدر لتحمييل 
األلعياب، ولعيل مين أبرزها 
و   Epic Games متاجير 
 Epic وقيد أتى متجر Steam
Games Store بعيد سينوات 
 Steam طويلية من سييطرة

عىل السوق.
ونظرًا الستمرار املنافسة بني 
املتجرين فإن كالهما يحاول 
العيروض  أفضيل  تقدييم 
وأفضل األلعياب لجذب أكرب 
عيدد ممكين مين الالعبيني 
للمنصية. وشيكل عيام فإن 
الشيخيص  الحاسيب  منصة 
مستمرة يف النمو واالنتشار. 
وذليك نظيرًا ألن تليك املنصة 
بالوصيول  لالعيب  تسيمح 
لأللعاب باحرتافية، ويف نفس 
الوقت اسيتخدام الحاسب يف 

كافة املهام األخرى.
وتوفر كافية متاجر األلعاب 
عدًدا مين األلعاب الحرصية، 
وهيي التيي ال تتواجيد عيىل 

أي منصية أخيرى، أو حتيى 
يحصل الالعيب عىل مميزات 
إضافية عند الحصول عليها 

من ذلك املتجر.
ونتحيدث اليوم عين األلعاب 

بمتجر  الخاصية  الحرصيية 
 ،Epic Games Store
والتيي تختليف عين بعضها 
البعض مين حيث التصنيف، 
اللعب.  والشيهرة، وطريقية 

وإىل جانيب ذلك فيإن بعض 
األلعياب التي تتوفر بشيكل 
حرصي عىل املتجر تكون إما 
مدفوعية، أو تتيحها الرشكة 

مجاًنا من فرتة ألخرى.
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الثوم يخفض مستويات 
السكر في الدم بسرعة

براءة اختراع روسية تتوصل إلى 
»طائرة بال طيار« بمواصفات صادمة

غوغل ُتزيل خوارزمية
 من مساعدها الشخصي

قاليت الطبيبية سيارة براييور إن الثوم هو الغيذاء الذي 
يمكين أن يخفيض فعاليية مسيتويات السيكر يف اليدم 
ملرىض السيكر برسعة.ووفًقا للطبيبية، أن الثوم يحتوي 
عيىل مركب يسيمى أجويين، والذي يسياعد عىل خفض 

مستويات السكر يف الدم بنسبة 25 يف املائة.
وتجدر اإلشيارة إىل أن فصني من الثوم يمكن أن يساعدا 
أيًضا يف خفض نسبة الكوليسرتول السيئ وبالتايل تقليل 
خطير اإلصابة بالنوبيات القلبية أو السيكتات الدماغية 
بشيكل كبري.وال يشرتط أن يؤكل الثوم يف صورته النقية 
- يمكنك اسيتخدامه يف صورة زيت الثوم الذي يضاف إىل 
الطعام. عىل هذا النحو، فإنه يزيد أيًضا بشكل فعال من 

امتصاص الجلوكوز.
ووجدت دراسية حديثية أن زيت الثوم يسياعد يف تنظيم 
مسيتويات السيكر يف اليدم ويقليل من فقيدان الربوتني 
عيرب الكىل، وهو نتيجة شيائعة ملرض السيكري. ُنرشت 
الدراسة األكثر شموالً للعالقة بني استهالك الثوم وسكر 

الدم.

أعلن معهد بحيوث الفيزياء التقنية اليرويس عن ابتكار 
طائيرة بال طيار تتمتع بقدرة كبرية عىل املناورة، بفضل 
أجنحتها اإلضافيية التي تتخلص منها يف مراحل محددة 

من التحليق بما يضاعف رسعتها.
وجياء يف وثيقة براءة االخرتاع: »ينيدرج االبتكار يف حقل 
هندسية الطريان، وتصميميات الذخرية الجويية الذكية 

والطائرات بدون طيار«
وأضافيت: »تكمين النتيجة التقنية يف زييادة القدرة عىل 
املنياورة يف املسيتوى األفقيي وضمان إمكانيية الطريان 
السيطحي.. هيكل الطائرة مصنوع بمخطط ديناميكي 
هوائيي متكاميل ويتيم تثبيت محيرك يف ذييل الطائرة، 
املتمتعة بذيل عمودي أماميي قابل للتحكم، ويتم تثبيت 
عارضة رأسيية عىل هيكلها، وأجنحة عىل سطح هيكلها 

الخلفي«.
وتابعيت: »ولضمان الطيريان برسعة منخفضية للغاية 
عند امليالن السطحي، تم تجهيز الطائرة بأجنحة إضافية 
تنفصيل عنها أثنياء الطريان مميا يمكنها مين التحليق 

برسعة عالية للغاية يف املرحلة األخرية من وجهتها«.

أزاليت غوغل بهدوء ميزة »Your News Update« من 
املساعد، وألغت امللخص الصوتي املخصص خوارزمًيا 
لصالح موجيزات األخبار الحاليية )واألكثر تقليدية( 

للرشكة، كما رصدتها 9to5  غوغل.
وقيد تم إطيالق Your News Update يف األصل يف عام 
2019، وكان محاولية لجلب نفس أنيواع الخالصات 
الخوارزميية التي كانت ناجحة جيًدا عىل فيس بوك، 
أو مناطيق أخيرى مين منتجيات جوجيل إىل األخبار 
الصوتية.وبيدالً مين اختيار املسيتخدمني ملصادرهم 
 The New York أو NPR الثالثة الجديدة املحددة )مثل
Times أو CNN(، سييعتمد تحديثيك اإلخبياري عيىل 
ثروة جوجل من البيانات الشخصية لتقديم تحديثات 
إخبارية أكثر تحديًدا وذات صلة من مجموعة واسعة 

من الرشكاء مثل جوجل تم ترخيص األخبار منها.
كما أشيار ديرت بون من The Verge يف وقت اإلصدار، 
فإن املشيكلة يف هذا النوع من النظيام هي أنه يعتمد 
عيىل الدقية العالية جيًدا، خاصة بالنسيبة للصوت - 
حييث يتعيني علييك االسيتماع من خيالل كل قصة 
إخباريية، وهيو وقيت أطيول بكثري تسيتهلك من 

نسخة نصية. 

نوع من الخضار يحفز المناعة بشدة

كشيفت دراسة جديدة أجراها علماء من 
كليية جونيز هوبكنيز بلوميربج للصحة 
العامية األمريكية أن شياربي القهوة قد 
يكونيون أكثر عرضة لإلصابية بأمراض 
الكىل املزمنة.وفحصت الدراسة الجديدة، 
يف  ُنيرشت  التيي 
ملجلية  ا

األمريكيية ألمراض  للجمعية  الرسيريية 
اليكىل، 372 مسيتقلًبا يف اليدم يف 3811 

شخًصا مختلًفا.
واملسيتقلبات عبارة عن جزيئات صغرية 
عندميا  اسيتخدامها  أو  تصنيعهيا  يتيم 
يكرس الجسيم الطعام أو األدوية أو املواد 

الكيميائية.
ووجيد العلمياء أن 56٪ من األشيخاص 
الذين فحصوا مسيتقلبات اليدم من قبل 
الباحثني كانيوا يرشبون القهيوة يومًيا، 
و 32٪ رشبيوا أكثر من فنجانيني يومًيا.

وخيالل فحوصاتهم، اكتشيف الباحثون 
أن  بالقهيوة يمكين  مسيتقلًبا مرتبًطيا 
يسياعد الكىل عىل أن تصبيح أكثر صحة 
ومع ذلك، وجدوا أيًضا مستقلبني آخرين 
مرتبطيني بالقهيوة مرتبطيني بأمراض 

الكىل املزمنة.
وميرض اليكىل املزمين ينتج عين الفقد 
التدريجيي لوظائيف الكىل، حييث تؤدي 
الكىل التالفة إىل تراكم الفضالت السيامة 
والسوائل الزائدة، مما قد يؤدي إىل ارتفاع 
ضغيط اليدم وأميراض القلب والسيكتة 

الدماغية.والنتائيج الجدييدة »فاجيأت« 
باحثيي جونيز هوبكنيز، بالنظير إىل أن 
تقريرًا ُنرش قبل سيتة أشهر فقط خلص 
إىل أن هنياك »تأثيري مفييد للقهيوة عىل 
كييي  الدكتيور  الكىل«.وقيال  وظائيف 
يف  املشياركني  املؤلفيني  أحيد  ريبهوليز، 
الجديدة، لصحيفة اإلندبندنت،  الدراسية 
أن أحيد املسيتقلبات املرتبطية بالقهيوة 
واملرتبطة بأميراض الكىل تحتيوي أيًضا 

عىل مركبات مرتبطة بتدخني السجائر.
ونرش باحثون من جامعة نورث وسيرتن 

نتائيج يف مجلية Nutrients  زعميوا أن 
»االسيتهالك املعتاد لفنجان واحد أو أكثر 
مين القهيوة يف اليوم مرتبيط بانخفاض 
بنسيبة 10٪ يف خطير اإلصابية بفريوس 

كورونا«.
ووجيدت النتائيج التيي نيرشت يف املجلة 
 BMC النظيراء  راجعهيا  التيي  الطبيية 
Public Health أن تنياول ثالثة إىل أربعة 
أكيواب مين القهيوة يومًيا قيد يقلل من 
خطر اإلصابية برسطان الكبيد وأمراض 

الكبد األخرى املرتبطة بالكحول.

قالت ناتاليا كروغلوفا املختصة 
يف مجال التغذية، إنه يمكن دعم 
ومسياعدة جهاز املناعة بشكل 
إضيايف يف موسيم نيزالت اليربد 
وانتشيار وبياء كوفييد، بفضل 

تناول الطماطم.
أو  الطماطيم  أن  اىل  وأشيارت، 
البندورة، تعترب جزءا من العديد 
مين األطبياق يف قوائيم الطعام 
اليومية، وهي مفيدة ليس فقط 
يف مجال تحسيني مذاق الطعام، 
بل وتجعله مفيدا وصحيا أكثر.

ونوهت بيأن الطماطم، تحتوي 
عيىل عيدد مين امليواد القيمية 
واملفييدة للجسيم، بميا يف ذليك 
 - القويية  األكسيدة  مضيادات 
الاليكوبني، القادر عىل تنشييط 

الخاليا املناعية.
عيىل  الطماطيم  وتحتيوي 
الليكوبيني، وهو مضاد أكسيدة 

قوي ومهم للبيرش. فهو يحمي 
الجسيم من الشوارد الحرة التي 
يمكن أن تسيبب أمراض القلب 
واألوعيية الدمويية والرسطان. 
والليكوبني ينشيط خاليا الدفاع 

املناعي.
وتوجد معظم مضادات األكسدة 
يف الطماطم املنتجية يف املناطق 
الليون مشيبع  الجنوبيية، ذات 

ورائحة متميزة.
وتابعت قائلة: »بفضل تركيبتها 
الطماطيم  تعتيرب  الفرييدة، 
مفييدة للعينني والجلد والشيعر 
الطماطم  وتحتيوي  واألظافير. 
عيىل فيتاميني يس، وهيي غنية 
وبيتيا  الغذائيية،  باألليياف 
كاروتيني - هو فيتاميني أ، الذي 
يلعيب دورا هاميا يف املحافظية 
عىل البيرشة والشيعر واألظافر 

والبرص يف حالة جيدة«.

خطأ مميت أثناء تناول المسكنات
حدد أطبياء خطئاً يرتكبيه الناس عند 
تناول املسكنات، والتي يمكن أن تؤدي 

إىل الوفاة.
وقيال األطبياء، أن النياس غالًبيا ميا 
غيري  االلتهياب  مضيادات  يتناوليون 
الستريوئيدية دون حسييب وال رقيب، 

ودون التفكري يف املخاطر.
وحذروا من أن »املشياكل تبدأ بعد ذلك، 
ألن نطياق اآلثار الضارة ليسيت كما يف 

ار آخر«. أي َعقَّ
ومن هيذه العواقب قرحية املعدة التي 

تؤدي إىل النزيف.
وقيال األطبياء: »لقيد مررنا بمأسياة 
عندميا تويف رجيل يبلغ مين العمر 40 
عاًما بسيبب نزيف تقرحيي ، ألنه كان 
يتنياول كميات كبرية مين األدوية غري 

الستريويدية املضادة لاللتهابات«.
وأوضحيوا أنه إىل جانب هيذه العوامل، 
من اليروري أيًضيا حماية الغشياء 
املخاطيي يف املعيدة، عىل سيبيل املثال، 

بمساعدة »أوميربازول«.
وأكدوا: »أليم يف املفصيل، تناولتموه – 
اختفى األلم. ال نتناوله. يأتي األلم مرة 

أخرى، نتناوله. يختفي. وهذا خطأ«.
وأوضحيوا أن مثيل هيذه األدوية يجب 
أن تؤخذ يف إطيار دورة، تحييت غطاء 

»أومييربازول«،  عقيار 
األدنى  الحيييد  يف 

الجرعيات  مين 
الفعالية وعدم 
إىل  االنتقييال 
عقيييار آخر. 

كمييييييا 
عىل  حثييييوا 

مراعاة توصيات 
الرشكية املصنعية 

للدواء.

قال طبيب العيون سريغي خومياكوف، 
إن املواطنيني اليروس يقضون بشيكل 
متوسيط أميام الكمبيوتر مين 6 إىل 7 
سياعات يف اليوم.وأضياف: »حتيى ال 
يترر البيرص، يجب الجليوس خالل 
ذلك عىل بعد 50-60 سم من الشاشة.

وتابع الطبيب نصائحه: »ضع شاشية 
الكمبيوتير أمامك مبيارشة. ويجب أن 
تكيون الحافية العلويية للشاشية عىل 

نفس مسيتوى خط الرؤية لديك. ويجب 
أن تكون املسيافة من العني إىل الشاشية 
حوايل 50-60 سيم. وإذا كنت تسيتخدم 
أو  تيوب«،  »الب  املحميول  الحاسيوب 
الحاسوب اللوحي مع شاشة بقطر 10-

12 بوصة، فإن املسيافة يجيب أن تكون 
مماثلة للمسيافة بني املسافة من الكوع 

إىل اإلبهام، أو بمتوسط 40-45 سم«.
وأشار إىل أنه يف السنوات األخرية، تم إيالء 

الكثري من االهتمام ليس ملستوى اإلضاءة 
املعياري، بل للتكوين الطيفي للضوء.

وقيال: »لقد تطور جهياز الرؤية لدينا يف 
ظروف الطييف الطبيعي للضوء األبيض، 
واليذي يتكيون بعد مرور ضوء الشيمس 
عرب الغالف الجوي. وبالتايل، فإن مصادر 
الضيوء األكثير راحية هيي األكثير قربا 
يف طيفهيا إىل التدفيق الضوئيي للطييف 

الطبيعي.

»Epic Games«  مجموعة ألعاب حصرية على متجر

شاربو القهوة يواجهون مخاطر أكبر لإلصابة بأمراض الكلى

يعتيرب زييت الزيتيون مكميال ممتيازا 
ملين يبحثيون عن نميط حيياة صحي، 
ويتم اسيتخدامه يف عملييات التجميل، 
ويضاف إىل أقنعة الوجه والشيعر، وما 

إىل ذلك.
فما هيي األمراض التيي يمكن عالجها 

بشطف فمك بزيت الزيتون؟
يف حني أن هذا قد يبدو إجراًء مشيكوكا 

 - املحاولية  يسيتحق  أنيه  إال  فييه، 
خاصية أنيه ليس معقيًدا ولين يكلفك 
الغرغيرة  أن  ُيعتقييييييييد  شييًئا. 
املنتظميييييية بيييييزييت الزيتيون 
مين  الضيارة  السيموم  تزييييييييل 

الجسم وتقوي املناعة.
ووفًقا لبعض األطبياء، يمكن ملثل هذه 
اإلجراءات أن تخفف عدًدا من األمراض 

والصيداع  املعيدة  وقرحية  الشيلل   -
ومشاكل أمراض النساء.

ومن املهيم مالحظة أنه لييس كل زيت 
زيتون مناسب لهذه املمارسة.

وُينصيح بالقييام بذليك يف الصبياح - 
وبهيذه الطريقية يمكنيك حيل بعيض 
املشياكل دون اللجوء إىل األدوية. يمكن 
إجيراء العمليية عيدة ميرات يف اليوم - 

واألهيم مييييييييين ذليك، عىل معدة 
فارغة.

وبعد أيام قليلة من بدء الشيطف بزيت 
األميراض  نسييان  يمكنيك  الزيتيون، 

املزمنة.
 ال تقليق إذا سياءت األعيراض أثناء 
العالج - فقد يكون ذلك بسيبب قيام 

جسمك بتنظيف نفسه.

فائدتان غير متوقعتين للـ »مضمضة« بزيت الزيتون

كم تبلغ المسافة التي ال تضر فيها شاشة الكمبيوتر العين ؟
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بريدنا االلكرتوين

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(
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07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

عندما اشترت ماريبيل سوتيلو وعائلتها جروا 
لطيفتا متن متجتر صغري يف وستط ليمتا، لم 
يتوقعوا أنهم، حرفيتا، أدخلوا ثعلبا إىل حظرية 
الدجتاج.يف البداية لعب الجرو األليف بستعادة 
متع التكالب األخترى يف الحي. لكن متع مرور 
األيام، بدأت تظهر مؤرشات عىل أن خطأ ما قد 
حدث.بتدأ »الكلب«، الذي أطلقتت عليه العائلة 
مطتاردة  يف  »أركتض«،  أي  )ران-ران(  استم 
الدجتاج والبط يف الحي لقتلها والتهام بعضها، 
مما أثار غضب السكان، حيث اتضح الحقا أنه 
ثعلب متن جبال األنديز، له أرجتل رفيعة وذيل 
كثيتف ورأس مدبتب وأذنتان بارزتان.وقالتت 
ستوتيلو »اعتقدنا أنه جرو أصيل«، مضيفة أن 
ابنها اشتراه عىل أنه كلب بما يعادل 13 دوالرا 
منذ حوايل ستة أشتهر. وقالت إنها اضطرت يف 
نهايتة املطاف إىل دفع أموال لتعويض أصحاب 
الدجتاج والبط الذي قتله أو التهمه الثعلب قبل 
هروبته من املنزل.ومتا زال البحتث جاريا عن 
)ران-ران( من جانب رشطة البيئة واملسؤولني 
الوطنيتة  الربيتة  الغابتات والحيتاة  يف هيئتة 
إلعادتته إىل مركز خاص أو حديقتة حيوانات.

وقال والر سيلفا، الطبيب البيطري املتخصص 
يف الحياة الربية بالهيئة، لرويرز إن العديد من 
الحيوانتات الربية يتم جلبها من »مهربني« من 
مناطق األمازون مثتل لوريتو وأوكايايل ومادر 
دي ديتوس ليتتم تداولها بشتكل غتري قانوني 
يف ليما.وأضتاف »االتجتار يف الحيوانات الربية 

لته مثتل هتذه العواقتب. العديتد متن فصائل 
الحيوانتات يتتم أرسهتا وهي صغترية، حيث 
يقتلون األبوين ويبيعون صغريهما يف أستواق 
غري رستمية«.وأضاف سيلفا »يف هذه الواقعة، 
جترى رشاء ثعلب عىل أنته كلب محيل« فحدث 

ما حدث..

الصين تحذر من 
عواصف ثلجية 

أصتدرت إدارة األرصتاد الجويتة الصينية أول 
إنذار من هبوب عواصف ثلجية شتوية، والذي 
جاء باللون الربتقايل وهو ثاني أعىل مستتوى، 
بينمتا أثتارت التحذيترات متن موجتات الربد 
عىل مستتوى البالد املخاوف متن تعطل حركة 
املرور وتفيش اإلنفلونزا وستط زيادة يف حاالت 
اإلصابتة بكوفيد-19.وتوقعتت اإلدارة هبتوب 
عواصتف ثلجيتة يف شتمال رشق الصني حيث 
وصل مستتوى الثلوج يف بعض املناطق إىل 4.5 
ستنتيمر ختالل 24 ستاعة مع انهمتار ثلوج 
كثيفتة يف شتمال البالد.واستتقبلت العاصمة 
بكني أول تستاقط للثلوج يف فصل الشتتاء قبل 
23 يوما متن موعده املعتاد ستنويا، بينما من 
املتوقتع أن تنخفتض درجتات الحترارة ابتداًء 
متن أمس األحتد إىل أدنى مستتوياتها يف عرش 
إن  الجويتة  األرصتاد  إدارة  ستنوات.وقالت 
موجة التربد اجتاحتت مناطق بتدءا من بكني 
ووصتوال إىل شتنغهاي وقوانغتشتو، مما أدى 
إىل انخفتاض درجات الحترارة بما يصل إىل 14 
درجة مئوية.تأتتي موجة الربد، التي يمكن أن 
تزيد من خطتر اإلصابة باإلنفلونتزا، يف الوقت 
الذي ستجلت فيه أكثر من 20 مدينة يف شتمال 
الصتني إصابتات بكوفيد-19 التذي تفىش منذ 
منتصف أكتوبر ترشين األول عىل نحو متقطع 
يف يف تشونغتشينغ وسيتشوان ويونان بجنوب 

غرب البالد

أصبحت املستاعدة عىل املوت قانونية يف نيوزيلنتدا وذلك بعد عام واحد من تصويت 65 % من 
الناخبتني لصالتح القانون.وصوت ثلثا النيوزيلنديني يف أكتوبتر 2020 باملوافقة عىل القانون 
الجديد الذي يستمح للمريض امليؤوس من شفائه بطلب املساعدة عىل املوت.ويجب أن يتفق 
طبيبان عىل أن املريض عىل إطالع جيد وأن يتم استيفاء املعايري القانونية األخرى وأنه لن يلبي 
هذه املعايري إال الشتخص الذي يعاني من مرض عضال وأمامه أقل من ستتة أشتهر للعيش.

وقال حزب »إيه يس تي«، الذي قدم مرشوع القانون إىل الربملان، إن الترشيع يسمح باالختيار 
والتحكم والرحمة بالنستبة ألولئك الذين يعيشتون يف معاناة.وقالت بتروك فان فيلدين نائبة 
زعيم الحزب يف بيان »من اليوم ستيكون لدينا مجتمع أكثر لطًفا وإنسانية ورحمة«.وتابعت 
»يجتب الحكم عتىل املجتمع من خالل كيفية تعامله مع األشتخاص األكثر ضعفا. ستتمنح 
بالدنا اآلن أولئك الذين يعيشتون يف معاناة رهيبة يف نهاية حياتهم الرحمة واالختيار. إنه يوم 
جيتد أن تكتون من مواطني نيوزيلندا«.لكن البعض يقول إنه تم إثارة وجود عدم مستاواة يف 
القانون، مع مخاوف من أن املستاعدة عىل املوت يمكن أن تستتخدم لتوفري تكاليف الرعاية 
الصحيتة وتزيتد التمييز ضد األفراد من املاوري واملحيتط الهادئ.ومن غري الواضح حتى اآلن 
عدد النيوزيلنديني الذين قد يطلبون املستاعدة عىل املوت، لكن وزارة الصحة تقدر أن ما يصل 

إىل 950 شخصا يمكنهم التقدم كل عام، مع مساعدة ما يصل إىل 350 عىل املوت.

في نيوزيلندا.. مساعدة أحدهم
 على الموت أصبحت قانونية

عائلة تشتري كلبا فتكتشف أنه ثعلب 

    ماجد الشوييل

التظاهرات
وقمعها الالُمبرَّر

البد من إعادة استتذكار املطلب التذي خرج املتظاهرون ألجله ؛ 
حتتى يمكننا تقييم ما حتدث ليلة أمس من اعتداء عليهم ذهب 

ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.
املتظاهترون قد خرجوا لتحقيق مطلب واحد ال غري ، هو إجراء 
العد والفرز اليدوي الشامل . وهذا املطلب يتماىش مع الدستور 

ومع قانون االنتخابات نفسه.
إذ إن العد والفرز لنتائج االنتخابات يف األصل هو عد وفرز يدوي 
، وما األجهزة اإللكرونية إال أجهزة ترسيع إلظهار النتائج ليس 
إال ، وال دختل لهتا يف تحديتد دقة األرقام وتوزيتع املقاعد ، وإن 
كانت مربمجة عىل ذلك إال أن تلك الربمجة هي للترسيع فحسب 

كما أسلفنا.
وهي _أي األجهزة اإللكرونيتة_ عرضة لالخراق والتالعب بها 
متن جهات عدة . خاصة أنهتا تعتمد اعتمادا كبترياً عىل القمر 
الصناعتي الرابط متا بني تلك األجهزة والستريفرات، هذا القمر 

الصناعي اململوك إلحدى الدول الخليجية القريبة من إرسائيل.
املهم أن األجهزة اإللكرونية فقدت جدوائيتها املتمثلة بالترسيع 
بعتد تأخر إعالن النتائج عن الحد املقترر بالقانون اعتماداً عىل 

تلك األجهزة .
ولذا فإن العودة اىل األصل واإلعتماد عىل العد والفرز اليدوي هو 

السبيل الوحيد لفض النزاع يف هذه القضية.
وعليه خرج املتظاهرون مطالبتني بتحقيق هذا املطلب وأعلنوا 

استعدادهم لتقبل النتيجة أياً كانت.
فلتم يكتن اعراضهم عتىل جهة فائتزة بحد ذاتهتا ، وال ينبغي 
للجهتات الفائزة أن تعتد هذه التظاهرات استتهدافاً لها،  فمن 
مصلحة الفائزين أن يتمتعوا بفوز ناصع نقي التشتوبه شائبة 

التالعب والتزوير أكثر من أية جهة أخرى.
املشتكلة أن هذه األزمة تفاقمت وقد تتفاقتم أكثر ، والحكومة 
والقضاء وبعض الجهات املؤثرة األخرى يتفرجون عىل املشتهد 
متن غري أن يبادروا اىل حستم األمر بإجراء العتد والفرز اليدوي 
الشتامل دون أي تستبيب  منطقي للتعنت برفتض هذا املطلب 

القانوني.
لكن ما إن حاول املتظاهرون ممارسة نوع من الضغط اإلضايف 
ستعياً إلحقتاق الحق؛ حتى انتربت الحكومة بإطتالق يد جهاز 
حفتظ النظتام لقمتع املتظاهرين بصتورة بشتعة، أوضحتها 
الفيديوات املسجلة للواقعة. واستشهد من استشهد وجرح من 
جترح بحجة املحافظة عتىل النظام ، متغافلني عتن أن التهديد 
األكرب للنظام يكمن بتجاوز مطالب املتظاهرين وإمضاء نتائج 

االنتخابات بالنحو الذي أُعلنت فيه .
واآلن يمكتن تدارك األمر ومنع تدهور  األوضاع يف البلد باإلعالن 
عتن العد والفترز اليدوي الشتامل فوراً وإال فتإن اإلعراض عن 

تحقيق هذا الهدف هو إمعان بتعريض البلد لفتنة كربى .
ولم تعد للمفوضية أي حجة برفض مطلب املتظاهرين بعد هذا 
التأخري الذي جرى وستالت عىل صعيده دماء الشهداء الزواكي 

)رضوان الله عليهم(.

تداولت حستابات مواقع التواصتل االجتماعي مقطع فيديو 
يوثتق واقعًة غريبتة، حيث أظهر انهمار أمطتار غزيرة فوق 
سيارة واحدة فقط دون سيارات كثرية كانت تقف إىل جوارها 
مبارشة.وقتال نارشو الفيديو إن هذه الواقعة الغريبة حدثت 
يف أحد مواقف الستيارات يف إندونيستيا، حيتث أظهر انهمار 
أمطار غزيرة لكنها منحرصة فقط يف املساحة الصغرية التي 
تقف بها إحدى السيارات سوداء اللون.وتعّمد الشخص الذي 
التقط الفيديو تحريك الكامتريا يف مختلف االتجاهات لتأكيد 
أن متا يهطل عىل الستيارة أمطار طبيعية وليتس للمياه أي 
مصدر آخر.واستتمر هطتول املطر حتى عّم املتاء كل هيكل 
الستيارة، فيما ظلتت الستيارات املالصقة لها جافتة تماما، 

وسط دهشة مصور الفيديو.

قالت صحيفة دييل ميل الربيطانية، إن أحد اآلباء يف بريطانيا- 
ويف واقعة صادمة- لجأ إىل حقن طفليه بالهريوئني، زاعماً أن 
ذلك يستاعدهما عىل النوم!حيتث ُوجد أن الطفلني الصغريين 
وإخوتهما األكرب ستناً قتد عانوا من “اإلهمتال املزمن” فرة 
طويلة، وتم العثور عىل إخفاقات يف الطريقة التي تعامل بها 
الخدمات االجتماعية مع قضاياهم.زعم طفل أكرب ستناً، أن 
األب كان يحقتن الطفلتني بالهريوئني؛ لحملهمتا عىل النوم، 
وأعتاد األطفال يف وقت الحتق، اختبارات األفيتون اإليجابية.
بعتد العثور عىل »كدمة حقن محتملة« بجستد أحد الطفلني 
الصغرييتن، تم إختراج جميع األطفال متن رعاية األم واألب، 
وفقتاً ملراجعة ممارستات حماية الطفل.ُيذكتر أنه ويف أيلول 
2018، تورط الوالدان يف “حادثة عنف منزيل عنيف”، وتعرَّض 

كالهما إلصابات خطرية.

أمطار تستهدف سيارة دون 
نظيراتها المالصقة لها

أب بريطاني يحقن أطفاله 
بالهيروئين 

يعيش الشتاب رسول ظروفا نفستية صعبة للغاية، وهو يف منتصف 
عقده الثاني من العمر، بستبب الراكمات الثقيلتة التي خلفتها آثار 
مرضته النادر املعتروف بمتالزمة » الرجل الشتجرة« عليته، بعد أن 

أصابه قبل 9 سنوات تقريبا.
هاشتم من أهايل مدينة العمارة كربى مدن محافظة ميستان أصيب 
بأنتدر األمتراض الجلديتة يف العالتم، ويعتترب حاليا املصتاب الوحيد 
يف العتراق، يواجه تبعات املرض الذي رستم نتوءاتته وتربعماته عىل 

جسده النحيل، دون رعاية صحية أو مالية حكومية تذكر.

يقول هاشتم )أو ما يعرف بالرجل الشتجرة( »أصابنتي املرض منذ 
9 ستنني تقريبتا، وعانيت من التربعمتات التي بدأت تنمتو يف أنحاء 
مختلفتة من جستمي، وبالخصتوص يف كلتا يدي، وبستبب وضعي 
املتادي الصعب لم أتمكن متن مراجعة األطباء إال بعتد فرة طويلة، 
ولتوال أحد املحستنني ملا ستنحت يل الفرصتة للمراجعة وتشتخيص 

الحالة«.
سبب املرض

مترض الرجل الشتجرة )Tree man( ، من األمراض الجلدية الوراثية 

النادرة، تستببه أنواع معينة من الفريوستات يطلتق عليه الفريوس 
الحلمي البرشي )HPVs(، واشتتقت تسميته من الشكل الذي تتخذه 
أعضاء جسم املصاب، والتي تصبح يف مرحلة ما مثل جذوع األشجار، 
وال يوجد عالج للمترض، ويقترص عالجه عىل الرميم الجلدي فقط، 
باإلضافتة للدعم النفتي«، كما يقتول أخصائي األمتراض الجلدية 

رايض الساعدي.
ويضيف الستاعدي »ال توجد مراكز صحيتة متخصصة لرعاية مثل 
هتذه الحاالت يف املدينة بستبب ندرة املرض، أمتا العالج الذي يوصف 

فعتىل األغلب يعتمتد عىل تقوية مناعة الجستم، باإلضافتة إىل إلزام 
املصاب باملحاذير األخرى، منها عدم التعرض ألشتعة الشمس، ألنها 

قد تؤدي إىل تفاقم الحالة وتحولها اىل رسطان الجلد«.

يخفي رستول هاشتم )الرجل الشتجرة(، وجهه وجستده جيدا قبل 
استتقباله أي أحد، ويحرص عىل عدم إظهتار أي جزء مصاب خجال 
منه، كما يرفض التصوير والظهور عىل وسائل اإلعالم وال يخرج من 

بيته إال يف الليل، مما زاد من معاناته النفسية.

يتمنى رسول هاشم أن يعيش حياته كبقية الشباب، والخروج 
إلى الشارع دون االضطرار إلى إخفاء وجهه ويديه، وأن ينظر 
المجتمع له على أنه إنسان سوي، بعيدا عن نظرة العطف أو 
الخشية من نقل العدوى لهم

سنين..  9 منذ 

 الرجل الشجرة يعيش 
أندر حالة مرضية في العراق


