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المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د تحالف النه�ج الوطني،أمس االثنني، 
ان حكومة الكاظمي لترصيف األعمال وال 
يحق لها اتخاذ قرارات دس�تورية خطرية 

تخالف القوانني.
وق�ال عض�و التحال�ف حس�ني العقابي 
العراق�ي«:  »املراق�ب  تابعت�ه  بي�ان  يف 
»نتاب�ع باس�تغراب كب�ري إرصار حكومة 
ترصيف االعمال املس�تقيلة عىل استغالل 
الوض�ع الس�يايس الحايل واتخ�اذ قرارات 
اس�راتيجية خطرية يف مخالفة دستورية 

واضحة«.
واض�اف »فق�د طالعن�ا ق�رارات مجلس 
ال�وزراء يف جلس�اته األخ�رية التي عقدها 
عق�ب ح�ل الربمل�ان وإج�راء االنتخابات 

املبك�رة، وكان�ت ق�رارات خط�رية ج�دا 
تضمن�ت منح اس�تثناءات م�ن تعليمات 
تنفيذ العقود الحكومي�ة وإحالة عدد من 
املشاريع بأسلوب الدعوة املبارشة وتعيني 

عدد من املناصب والدرجات الخاصة«.
وتاب�ع بقول�ه ان »ه�ذه الق�رارات تتناىف 
مع توصيف الدس�تور للحكوم�ة الحالية 
بأنها مس�تقيلة ومعنية بترصيف االمور 
اليومي�ة كما نص�ت امل�ادة ٦٤ -ثانيا من 
الدستورالتي تقول ان »رئيس الجمهورية، 
يدعو عند حل مجلس النواب، إىل انتخابات 
عام�ة يف البالد خالل مدة أقصاها س�تون 
يوم�اً م�ن تاري�خ الح�ل، ويع�د مجل�س 
الوزراء يف هذه الحالة ُمس�تقيالً، ويواصل 

ترصيف األمور اليومية«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلن مجلس الخدمة االتحادي، امس االثنني، عن اطالق استمارة التوظيف لحملة 
الش�هادات العلي�ا واالوائل ع�ىل الكليات. وقال املجل�س يف بيان تابعت�ه »املراقب 
العراقي«، انه »سنطلق الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة املالك لكل من ديوان 

الرقابة املالية االتحادي، مجلس الدولة، بيت الحكمة وهيأة املنافذ الحدودية«.
وأض�اف أن »التعيني يش�مل حملة الش�هادات العليا و الخريج�ني الثالثة األوائل 
حرصا واملش�مولني بقانوني )59( و )٦7( لس�نة 2017 ، بعد ان تمت مصادقتها 

من قبل وزارة املالية وفق االختصاصات املطلوبة«.
وأوض�ح املجلس أن »فرة التقديم تبدأ اعتبارا م�ن اليوم الثالثاء املصادف 9 /11 
/2021 وملده عرشين يوما«، داعيا املتقدمني اىل »التأني يف ملئ االستمارة والتأكد 
من جميع البيانات املطلوب تعبئتها ورفع املس�تندات املؤيدة للبيانات قبل إرسال 

االستمارة إىل التدقيق الن هذه الخطوة غري قابله للراجع«.

حكومة تصريف األعمال تخالف
 القوانين بقرارات خطيرة

اطالق استمارة توظيف حملة 
الحكومة تشن حرب »رغيف الخبز« على المواطنالشهادات العليا

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
أثار ارتفاع أسعار الطحني »األبيض » موجة قلق لدى 
املواطنني، إذ صاحبه  تصاعد جديد يف أسعار الصمون 
والخبز الذي يعد املادة الرئيس�ية للمائ�دة العراقية , 
نتيجة سياسة االحتكار التي تجتاح االسواق املحلية 
, بس�بب غياب الرقابة االقتصادية الحكومية , حيث 
تقوم مجموعة من التجار املدعومني من ش�خصيات 
متنفذة باحتكار اس�ترياد الطحني ع�ن طريق تركيا 
وف�رض األس�عار التي تضم�ن لهم تحقي�ق األرباح 

الفاحش�ة , مستغلني انخفاض أس�عار الدينار أمام 
الدوالر لتكون حجة يف رفع األس�عار , حيث ارتفع اىل 

٤0 الف دينار »لكيس الطحني« زنة 50 كلغم .
وزارة التجارة من جهتها تقوم بتوزيع مادة الطحني 
عىل املواطنني بموجب »الس�لة الغذائية » إال أن أغلب 
امل�ادة غري صالحة للخبز، ما يضطر املواطن اىل رشاء 
م�ادة الطحني الخب�از من األس�واق وبالت�ايل يكون 

عامال جديدا الستنزاف جيوب املواطنني.
بع�ض أصح�اب االف�ران واملخاب�ز اس�تغلوا ارتفاع 

أس�عار الطحني , من خالل تقليل عدد الصمون املباع 
, مم�ا أث�ار اس�تياء املواطنني متهمينهم باس�تغالل 
االزم�ة وع�دم مراع�اة الظ�روف الصعبة الت�ي يمر 
به�ا العراقي�ون, إال أن ذلك لم يثِن القس�م األكرب من 
أصح�اب االف�ران عىل تنظي�م تظاه�رات يف عدد من 
املحافظ�ات  رافض�ني ارتف�اع األس�عار يف االس�واق 
,متهم�ني الحكوم�ة  بأنه�ا ترك�ت األس�واق عرضة 
للمحتكري�ن الذين يتالعبون بق�وت املواطن اليومي, 
دون مراع�اة الظروف املعيش�ية الصعبة التي يعاني 

منها العراقيون.
ويق�ول أحد أصحاب املحال التجارية يف س�وق بغداد 
الجديدة، إن “هن�اك مخططا من قبل كبار التجار أو 
الرشكات املس�تحوذة عىل الطحني املباع يف الس�وق، 
حي�ث يهدفون م�ن وراء ذلك اىل رفع س�عر الطحني، 
وتك�رار تجرب�ة لبنان يف العراق، حي�ث تتحمل وزارة 
التج�ارة واللج�ان االقتصادية مس�ؤولية أي أرضار 

مادية ستلحق بالتاجر البسيط أو املواطن”...
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مشاهد رعب تهيمن على بغداد .. الشوارع تتحول 
إلى ثكنة عسكرية

المراقب العراقي/ احمد محمد...
أث�ارت االس�تفزازات التي قام به�ا رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي عرب استخدامه القوات األمنية 
الحكومي�ة يف إج�راء اس�تعراضات عس�كرية »ال 
م�ربر« لها، رع�ب وحفيظة املواطن�ني العراقيني، 
والت�ي جاءت بعد ميض س�اعات عىل »مرسحية« 
االغتي�ال الت�ي زعم فيه�ا الكاظم�ي تعرضه لها 

بوساطة صواريخ مسرية. 
ف�إىل ذل�ك، أع�رب مواطن�ون، ع�ن غضبه�م من 
املظاهر املس�لحة وانتش�ار املدرعات العس�كرية 

داخل ش�وارع املناطق التجارية بمدينة بغداد.
وتزامنت تل�ك التحركات املريبة، م�ع أنباء قامت 
بنرشها »جي�وش إلكرونية« قريبة من الكاظمي 
تفي�د بوق�وع تفج�ريات يف مناط�ق ببغ�داد بعد 

العملية املزعومة، بهدف إرعاب املواطنني.
كم�ا أث�ار مقط�ع مس�جل ت�م بث�ه ع�ىل مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي، يظهر قيام س�ائق مدرعة 
يقوم ب� »تفحيط« يف إحدى املدرعات العس�كرية 
يف بغداد أثناء عملية االنتش�ار العسكري، معربني 

عن خشيتهم من أن يتحول اىل تسلية.

وعىل خلفية هذا التذمر الشعبي، حاولت الجهات 
األمنية تاليف القضية، حيث أصدرت قيادة عمليات 
بغ�داد بتش�كيل مجل�س تحقيق�ي بحق س�ائق 
العجل�ة املدرعة الذي ق�ام بالتفحيط خ�الل أداء 

الواجب.
واتهمت أوس�اط ش�عبية الكاظمي، ب� »افتعال« 
مرسحية االغتي�ال الذي وقع صباح االحد املايض، 
مش�ريين اىل وجود أهداف سياسية وأمنية يحاول 

الكاظمي تحقيقها.
وطرح مراقبون للشأن األمني جملة من املعطيات 

تثب�ت ع�دم حقيق�ة وق�وع الحادثة م�ن أبرزها 
إطفاء منظومة ال »يس رام« االمريكية س�يما أن 

منزل الكاظمي قريب من السفارة االمريكية.
ب�دوره اعت�رب املحل�ل الس�يايس هاش�م الكندي، 
أن »م�ا جرى ي�وم أمس من عملي�ات إنزال قوات 
عس�كرية مدرعة اىل الش�ارع هو جزء من الخداع 
الذي يمارسه الكاظمي حول وجود عملية اغتيال 
تعرض لها من جه�ات مجهولة، وهذا كله مكمل 

ملرسحية املسرية«...
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فريق أميركي يحوك ثوب »االغتيال«
 ويفصله حسب رغبات الكاظمي

بايدن »يفزع« لرئيس الوزراء !

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
أجمع املراقبون للمشهد السيايس العراقي، 
أن قضي�ة »االغتي�ال« الت�ي أثاره�ا رئيس 
مجل�س وزراء حكوم�ة ترصي�ف األعمال، 
مصطف�ى الكاظم�ي »مفتعل�ة« وج�اءت 
الت�ي تالحق�ه  للتغطي�ة ع�ىل االتهام�ات 
بقضية اس�تهداف املتظاهري�ن ضد تزوير 
مفوضي�ة االنتخاب�ات، إال أن تلك »القضية 
املفتعل�ة«، أصبحت أمراً واقعاً بعد »الهالة« 
اإلعالمي�ة الت�ي اُحيط�ت به�ا والتحش�يد 
العس�كري ال�ذي رافقه�ا، لكي تس�تخدم 
كورق�ة رابح�ة للكاظمي يف نهاي�ة واليته، 

كما تستخدم بالضد من خصومه.
ودخل�ت اإلدارة األمريكية ع�ىل خط االزمة 

بالرغ�م من االتهام�ات التي تح�وم حولها 
الت�ي  »العملي�ة«، فه�ي  تل�ك  وراء  بأنه�ا 
خططت وه�ي التي نفذت، كم�ا توقع ذلك 

العديد من الجهات السياسية.
إذ أك�د الرئي�س األمريك�ي، جو باي�دن، أن 
فريق األم�ن القومي الخاص به سيس�اعد 
يف تحدي�د هوية منفذي الهج�وم عىل منزل 

الكاظمي!.
وقال بايدن يف بي�ان إنه »أصدر تعليمات إىل 
فري�ق األمن القومي ملس�اعدة ق�وات األمن 
العراقي�ة«، مش�رياً إىل أن وقوف واش�نطن 
بحزم مع الحكومة والشعب يف العراق لدعم 

سيادته واستقالله«.
وتعقيب�اً ع�ىل ذل�ك أك�د رئي�س املجل�س 

الس�يايس لحرك�ة النجباء عيل االس�دي أن 
»جمي�ع الدالئ�ل واملعطي�ات تؤك�د أن من 
يق�ف خل�ف الهج�وم ع�ىل محل اس�تقرار 
الكاظم�ي هو الس�فارة االمريكية، مطالبا 
بغلق السفارة االمريكية وطرد سفريها من 

العراق«.
وأوض�ح أن »الهج�وم ع�ىل من�زل رئي�س 
ال�وزراء محاول�ة لج�ر الع�راق اىل أزم�ات 

داخلية وله تداعيات خطرية عىل البلد«.
وزاد بقول�ه أن »جمي�ع الدالئ�ل واملعطيات 
االمريكي�ة وراء ه�ذه  الس�فارة  أن  تؤك�د 
الحادث�ة، موضح�ا أن الثكن�ة العس�كرية 
الت�ي  الخ�راء  املنطق�ة  يف  االمريكي�ة 
تس�مى س�فارة، ع�ىل الرغم م�ن امتالكها 

ملنظومة )C-RAM( لم تواجه املس�ريات أو 
الصواريخ!«.

وحول هذا املوضوع يرى املختص بالش�أن 
االمني عقي�ل الطائ�ي يف ترصيح خص به 
»املراق�ب العراق�ي« أن »االتهام�ات طالت 
رئيس الوزراء بعد التجاوز عىل املتظاهرين 
ضد نتائ�ج االنتخابات، وص�دور مطالبات 
من القي�ادات التي ينتمي له�ا املتظاهرون 
بفتح تحقيق بخصوص االستهداف واتهام 
القائد العام بإعط�اء األوامر وبعض القادة 

املسؤولني عن حماية املنطقة الخراء«.
وأض�اف الطائ�ي أن »ه�ذه االزم�ة يج�ب 
احتواؤه�ا بأزم�ة أق�وى وبالت�ايل محاولة 
ترصي�ف  حكوم�ة  وزراء  رئي�س  اغتي�ال 

االعمال هي سابقة خطرية ومستنكرة وهي 
اخراق املنطق�ة املحصنة أمنياً بمس�اعدة 
القوات االمريكية ومنظومات الدفاع الجوي 

املتمثلة )C-RAM( وفاعليتها العالية«.
املعلوم�ات  حس�ب  »الطائ�رات  أن  وب�ني 
املتوف�رة ه�ي ن�وع  ك�واد كوب�ر )رباعية 
املرواح( والتي تم إس�قاطها يف تموز املايض 
م�ن قب�ل الس�فارة االمريكي�ة يف املنطق�ة 

الخراء ».
وتس�اءل الطائي »كيف للق�وات االمريكية 
التي تمتلك االس�تخبارات القوية واملتطورة 
وأجه�زة الكش�ف الليزي�ري ، أن تعجز عن 
ص�د ه�ذا االس�تهداف وكذلك عدم كش�ف 

الطائرات؟«.
الس�احة  ع�ىل  يج�ري  ح�دث  كل  وبع�د 
السياس�ية تس�ارع »الجيوش اإللكرونية« 
اإلس�المية،  املقاوم�ة  فصائ�ل  اته�ام  اىل 
السيما أن قضية االغتيال »املفتعلة« جاءت 
بع�د ردود الفع�ل الت�ي أصدرته�ا قي�ادات 
املقاومة عىل استشهاد كوكبة من أبنائها يف 

تظاهرات الجمعة املاضية.
وكان املس�ؤول األمني للمقاومة اإلسالمية 
كتائ�ب ح�زب الله أب�و عيل العس�كري، قد 
أكد أن »ممارس�ة دور الضحي�ة أصبح من 
األس�اليب البالي�ة الت�ي أكل الده�ر عليه�ا 
ورشب، وبحس�ب معلوماتنا املؤكدة فإن ال 
أح�د يف العراق لدي�ه حتى الرغبة لخس�ارة 
طائ�رة مس�رية ع�ىل من�زل رئي�س وزراء 

سابق«.
ويف تغري�دة نرشه�ا ع�ىل حس�ابه بموقع 
التواص�ل االجتماع�ي توي�ر، أم�س االول 
أكد العس�كري أن�ه »إذا كان هناك من يريد 
اإلرضار به�ذا املخلوق الفيس�بوكي فتوجد 
ط�رق كثرية ج�داً أقل تكلفة وأكث�ر ضماناً 
لتحقيق ذلك«. وتابع العس�كري: »وما ُيثري 
الس�خرية واقعاً أنه يدع�و إىل ضبط النفس 
والتهدئة، فمن يا ت�رى عليه أن يقلق، ومن 
فقد السيطرة عىل نفسه؟!«، وختم تغريدته 
بالق�ول : »أال لعنة الله عليك وعىل من أيدك، 

والحمد لله عىل نعمة العقل والدين«.
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المراقب العراقي/ بغداد...
رف�ض االتحاد الوطني الكردس�تاني، أمس االثن�ني، الدعوات اىل 
حكومة الطوارئ عقب اس�تهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي.
وقالت القيادي�ة يف التحالف آال طالباني بترصيح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراقي«:«لس�نا قريبني من حكومة الط�وارئ وهناك 
تخطيط لتمرير نتائ�ج االنتخابات »، مؤكدة ان » املعرضني عىل 

نتائج االنتخابات ال يسعون إللغائها«.
واضافت ان » عدم إعالن النتائج النهائية لالنتخابات سبب إرباكا 

واملفوضية رفضت 80% من الطعون بنتائج االنتخابات ».
يش�ار اىل ان جه�ات داخلي�ة وخارجي�ة أخ�ذت تل�وح بحكومة 
الط�وارئ بالتزام�ن مع االزم�ة الخانق�ة التي تمر به�ا العملية 

السياسية بعد اجراء االنتخابات املبكرة.

الكرد يرفضون خيار 
حكومة الطوارئ

إطالق صواريخ»قادر«و»قدير« 
و»نصر« في المناورات اإليرانية

»استراتيجية الخروج« األميركي 
من العراق

المراقب العراقي/ بغداد...
اتهم�ت النائب�ة الس�ابقة انتص�ار 
مفوضي�ة  أمس�االثنني،  ع�الوي، 
بقت�ل  بالتس�بب  االنتخاب�ات 
املتظاهري�ن الس�لميني املعرض�ني 

عنالنتائج.
وقالت ع�الوي يف ترصي�ح صحفي 
 « ان  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
مفوضية االنتخاب�ات ماطلت كثرياً 
وكان  املتظاهري�ن  لح�ني س�قوط 
بإمكانه�ا ان تعيد عملية العد الفرز 
منذ ان خرج�ت التظاه�رات لكنها 

ماطلت«.
وبين�ت ان » التظاه�رات حق كفله 
الدس�تور العراق�ي وكان ق�د مىض 
ع�ىل خروجهاأكث�ر م�ن 25 يوم�ا 
وكان باإلمكان ان تقوم بعملية العد 

الفرز قبل ان ُيقتل املتظاهرون«.
قت�ل  عملي�ة  أن  »إىل  وأش�ارت 
عق�اب  دون  تم�ر  ال  املتظاهري�ن 
وس�ينال كل م�ن ل�ه أصب�ع يف قتل 
املتظاهري�ن حق�ه ويج�ب ان يقال 
أي مس�ؤول اعطى األوام�ر بقتلهم 

ويحاسب«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت وزارة الصحة، امس االثنني، 
أن عدد الذين تلق�وا اللقاح املضاد 
لف�ريوس كورونا بل�غ اكثر من ٦ 
مالي�ني، مش�رية اىل انه�ا تطم�ح 

لوصول نسبة التطعيم اىل 70 % .
وق�ال مدير قس�م تعزي�ز الصحة 
وعض�و االع�الم الطبي بال�وزارة 
هيثم العبي�دي يف ترصيح صحفي 
أن  العراق�ي«،  »املراق�ب  تابعت�ه 
املوج�ة  بح�ذر  يرق�ب  “الع�راق 
الت�ي  الف�ريوس،  م�ن  الرابع�ة 
انت�رشت يف الكثري م�ن دول العالم 
وظه�رت يف روس�يا قبل ش�هر “، 
مؤك�دا ان “هذه املوج�ة لم تدخل 

اىل العراق حتى االن، ولكننا لس�نا 
بمأمن منها«.

وأض�اف، أن “ال�وزارة اتخذت كل 
التدابري واالحتياطات الستثمار ما 
وصل�ت اليه من انخف�اض يف عدد 
االصاب�ات، ومنع ع�ودة ظهورها 
من جديد، وتقليل الحاالت الحرجة 

يف املستشفيات«.
ولفت الىأن “عدد امللقحني وصل اىل 
س�تة ماليني و250 ألف مواطن”، 
مشريا اىل أن »هذه النسبة ما زالت 
متواضع�ة، ونطم�ح لوصول عدد 
امللقح�ني اىل 70 % أو ما يعادل من 
20 اىل 2٤ ملي�ون جرعة تلقيحية 

للمواطنني«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أكد تحالف الفتح، أمس االثنني، ان تزوير االنتخابات الربملانية املبكرة، تم من 

قبل جهات داخلية وخارجية، فيما كشف عن هدف التزوير.
وقال القيادي يف التحالف س�عد السعدي، يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراق�ي«أن »تزوير االنتخابات الربملانية املبكرة، ت�م من قبل جهات داخلية 
وخارجية، وهذه الجهات تريد ابعاد قوى وطنية عن الساحة العراقية بهدف 

تنفيذ اجندات معينة يف العراق وعموم املنطقة«.
وب�ني الس�عدي أن »هناك ادلة تثب�ت وجود تورط هذه الجه�ات وهذه االدلة 
س�وف نقدمها اىل الجه�ات القضائية املختصة، للبت بها وهذه االدلة س�وف 

تغري الكثري من نتائج االنتخابات الربملانية املبكرة«.
يش�ار اىل أن املئات من املتظاهرين يعتصمون منذ ثالثة أسابيع قرب بوابات 

املنطقة الخراء تنديداً بنتائج االنتخابات التي شابها التزوير.

مفوضية االنتخابات
 تقتل المتظاهرين

جهات داخلية وخارجية تقف
 وراء تزوير االنتخابات

الصحة: 6 ماليين مواطن تلقوا 
اللقاح ضد كورونا

بوليسيتش وكانتي يثيران قلق توخيل

في هذا العدد
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املراقب العراقي/ أحمد محمد...
أثارت االس�تفزازات التي قام بها 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
ع�ر اس�تخدامه الق�وات األمنية 
الحكومية يف إجراء اس�تعراضات 
عس�كرية »ال م�رر« له�ا، رعب 
وحفيظ�ة املواطن�ن العراقي�ن، 
والت�ي جاءت بعد ميض س�اعات 
ع�ى »مرسحي�ة« االغتي�ال التي 
زع�م فيها الكاظم�ي تعرضه لها 

بوساطة صواريخ مسرية. 
ف�إىل ذل�ك، أعرب مواطن�ون، عن 
املس�لحة  املظاهر  غضبه�م م�ن 
العس�كرية  املدرع�ات  وانتش�ار 
داخل ش�وارع املناط�ق التجارية 

بمدينة بغداد.
وتزامن�ت تلك التح�ركات املريبة، 
مع أنب�اء قامت بنرشها »جيوش 
إلكرتوني�ة« قريبة م�ن الكاظمي 
تفيد بوقوع تفج�ريات يف مناطق 
ببغ�داد بع�د العملي�ة املزعوم�ة، 

بهدف إرعاب املواطنن.
كم�ا أث�ار مقطع مس�جل تم بثه 
عى مواق�ع التواصل االجتماعي، 
يظهر قي�ام س�ائق مدرعة يقوم 
ب�� »تفحيط« يف إح�دى املدرعات 
العس�كرية يف بغداد أثن�اء عملية 
االنتشار العس�كري، معربن عن 
خشيتهم من أن يتحول اىل تسلية.
وعى خلفية هذا التذمر الش�عبي، 
حاول�ت الجه�ات األمني�ة ت�ايف 
القضي�ة، حي�ث أص�درت قي�ادة 
عمليات بغ�داد بتش�كيل مجلس 
تحقيق�ي بح�ق س�ائق العجل�ة 
املدرعة الذي قام بالتفحيط خال 

أداء الواجب.
ش�عبية  أوس�اط  واتهم�ت 
الكاظمي، ب�� »افتعال« مرسحية 
االغتي�ال الذي وقع صب�اح االحد 
املايض، مشريين اىل وجود أهداف 
سياسية وأمنية يحاول الكاظمي 

تحقيقها.
وط�رح مراقب�ون للش�أن األمني 
جمل�ة م�ن املعطيات تثب�ت عدم 
م�ن  الحادث�ة  وق�وع  حقيق�ة 

أبرزه�ا إطف�اء منظومة ال »يس 
رام« االمريكي�ة س�يما أن من�زل 
الكاظم�ي قري�ب م�ن الس�فارة 

االمريكية.
ب�دوره اعت�ر املحل�ل الس�يايس 
هاش�م الكندي، أن »ما جرى يوم 
أمس م�ن عملي�ات إن�زال قوات 
عس�كرية مدرعة اىل الشارع هو 
ج�زء من الخ�داع الذي يمارس�ه 
الكاظم�ي ح�ول وج�ود عملي�ة 
اغتي�ال تع�رض له�ا م�ن جهات 
مكم�ل  كل�ه  وه�ذا  مجهول�ة، 

ملرسحية املسرية«.
ل��  ترصي�ح  يف  الكن�دي،  وق�ال 
»املراق�ب العراق�ي« إن »كل تل�ك 
التغطي�ة  هدفه�ا  اإلج�راءات 
ع�ى جريم�ة قم�ع املتظاهري�ن 
املنتفضن ض�د تزوير االنتخابات 
أن  األص�وات، ويح�اول  ورسق�ة 

يجعلها حدثا منسيا«.
وأضاف، أن »هن�اك أطرافا قريبة 
تعزي�ز  تح�اول  الكاظم�ي  م�ن 
مخططه من خال تبنيها لخطابه 

األخري والحادثة املفركة«.

 وأشار اىل أن »الكاظمي ومن خال 
األخ�ري  العس�كري  االس�تعراض 
وعملي�ات »التفحيط« التي جرت 
بمدرع�ات الجي�ش أراد أن يجعل 
املدني�ن يف رعب وأن يرهن أمنهم 
وحياتهم بحياته، وهذه أس�اليب 
دكتاتوري�ة مرفوضة«، متس�ائا 
»ملاذا لم تجَر استعراضات مماثلة 
يف م�دن املقدادي�ة وص�اح الدين 
وكركوك، والتي ش�هدت خروقات 

أمنية يف اآلونة األخرية«.
وب�ن أن�ه »حت�ى االن ل�م يق�دم 

الكاظم�ي أي دليل ح�ول العملية 
املزعومة«، مش�ريا اىل أنه »يحاول 
تأزي�م الوضع الس�يايس والوضع 
الع�ام يف البلد من خال ممارس�ة 
سياس�ة اإلره�اب والرتهيب ضد 
املواطنن وخصومه السياسين«.

ولف�ت اىل أن »الترصفات األخرية 
س�تعرضه للمس�اءلة القانوني�ة 
حكوم�ة  ه�ي  حكومت�ه  ك�ون 
له�ا  يح�ق  أعم�ال وال  ترصي�ف 

القيام بأي يشء«.
وحذر م�ن »أس�اليب ق�د يتبعها 

الكاظمي يف ق�ادم األيام للتغطية 
قت�ل  وجريم�ة  القتل�ة  ع�ى 
ذات�ه  الوق�ت  ويف  املتظاهري�ن، 
يس�عى اىل ضم�ان الحصول عى 
الوالية الثانية يف رئاسة الوزراء«.

التنس�يقي  اإلط�ار  ويؤك�د 
االحتجاج�ات  أن  للمقاوم�ة، 
الس�لمية ستس�تمر ع�ى الرغ�م 
مارس�ه  ال�ذي  القم�ع  م�ن 
الكاظمي وكذل�ك محاوالته ربط 
االحتجاج�ات ومطالبه�ا بقضية 

عملية استهداف منزله.

املراقب العراقي/ بغداد...
أكدت كتلة بدر املنضوية يف تحالف الفتح، أمس االثنن، 
أن االحتجاجات الش�عبية يف بغ�داد وباقي املحافظات 
ستتصاعد إذا لم تنفذ مطالب املتظاهرين واملعتصمن، 

مشرية اىل أن القمع لم ولن ينهي االعتصامات.
وقال القيادي يف الكتلة كريم عليوي، يف ترصيح تابعته 
»املراقب العراقي« إن »االحتجاجات الش�عبية يف بغداد 
وباقي املحافظات، س�وف تتصاعد اذا لم تنفذ مطالب 

املتظاهري�ن واملعتصم�ن التي ترتكز بإع�ادة عمليات 
العد والف�رز اليدوي بكافة محط�ات االقرتاع يف عموم 

العراق«.
واض�اف علي�وي، أن »قم�ع وقتل املتظاهري�ن لم ولن 

ينه�ي التظاه�رات واالعتصامات، بل س�وف يزيد من 
الثب�ات قوة االحتجاج فهذا يدل ع�ى ان املؤامرة كبرية 
وخطرية ضد القوى الوطني�ة التي تقف ضد املؤامرات 

الخارجية«.

كتلة بدر: القمع لم ولن ُينهي االحتجاجات.. العد والفرز اليدوي مطلبنا

سخط شعبي من »عسكرة« الشارع

الكاظمي يسلب أمن المواطنين بـ »تصرفات انفعالية«
أسئلة عن الرصاص الذي 

قتل المتظاهرين..!
أعلن�ت تنس�يقية املتظاهري�ن املحتج�ن ع�ى تزوي�ر نتائج 
االنتخابات، أن صرها يوش�ك أن ي�وم الجمعة 2021/11/5؛ 
س�يكون بمثاب�ة ي�وم الفرص�ة األخرية، فق�د دع�ت اللجنة 
التحضريي�ة الرافضة لنتائج االنتخابات قب�ل ذلك بيوم واحد،  
للخروج بتظاهرات س�لمية ربما تكون الفرصة االخرية تحت 
مسمى )جمعة الفرصة االخرية(، كما طالبت مجلَس القضاِء 
األع�ى واملحكم�َة االتحاديَة املوّق�َرَة، بالتدخِل الفاع�ِل إلنقاِذ 

الباِد من خطورِة ما تس�ّببْت به املفوضيُة الفاقدُة ألهلّيِتها.
التنس�يقية قالت بوض�وح إن« مفوضية االنتخاب�اِت تمارُس 
دوًرا مش�بوًها بالتعاطي مع الطعوِن املقدَّمِة واملعزَّزِة باألدلِة 
والحّج�ِة، ومس�تمرًّة بالتس�ويِف واملماطلِة يف تلبي�ِة مطالِبنا 
املرشوع�ِة والت�ي عّرنا عنه�ا بتظاهراٍت واعتصام�اٍت كانت 

بمنتهى السلميِة والحضاريِة«
وقال�ت أيض�ا« إّن املفوضي�َة بأداِئها املؤس�ِف هذا ق�د فقدْت 
حياديَته�ا وأمانَته�ا يف أداِء دوِره�ا املطل�وِب منه�ا قانونًي�ا 

وأخاقًي�ا،
كان واضحا أن الصر يوشك أن ينفذ تجاه ممارسات مفوضية 
التزوي�ر، وأنه لم يتبق يف القوس من�زع، وأن مرحلًة تصعيدّيًة 
أخرى من مراح�ِل االحتجاِج للتعبرِي عن املظلومية واس�رتداِد 
»أصواِتنا« املرسوقِة و«إرداِتنا« املنهوبِة و«حقوِقنا املضّيعة«.

كان عى الجهات املش�ار عليها أن تتخذ م�ا ينزع الفتيل؛ لكن 
ال�ذي حصل ه�و أن الحكومة حي�دت مجلَس القض�اِء األعى 
واملحكم�َة االتحادي�َة، وش�لت يدهم�ا ع�ن إتخ�اذ أي إجراء، 
خصوص�ا أن مفوضية التزوير س�درت يف غيها، واستس�لمت 
لإلم�اءات الخارجي�ة، بعدم�ا علم�ت أن املخط�ط أك�ر من 

حجمها، وأن قرار تغيري وجه العراق 
ق�د ت�م اتخ�اذه يف واش�نطن، التي 
يئس�ت من فرصة البق�اء يف العراق، 
الت�ام  الرحي�ل  أن عليه�ا  وأدرك�ت 

بحلول نهاية هذا العام..
القضائي�ة،  األجه�زة  تحيي�د  بع�د 
أدرك�ت الحكومة أنها ه�ي األخرى 
توش�ك أن تفقد الفرصة يف التمديد، 

وأن عليها أن تفعل ش�يئا ما، يبقيها 
عى ُسدة الحكم..فلجأت اىل أغبى الحلول، وهو فض االعتصام 
بالق�وة املفرط�ة، وه�و حل هيأت ل�ه قوة عس�كرية مميزة، 
معب�أة بالكراهي�ة والب�ذاءة والتط�رف  املذهب�ي والحقد عى 

الحشد الشعبي والقوى الداعمة له..
م�ا ي�روج له بع�ض قص�ريي النظر، م�ن أن القوة املس�لحة 
الت�ي اس�تخدمت الرص�اص الح�ي يف قت�ل املتظاهرين، هي 
تابع�ة اىل تيار س�يايس معن، محض اف�رتاء وخلط للحقائق، 
وأن�ه بالحقيقة محاولة مكش�وفة، لترئ�ة الحكومة والقادة 
العس�كرين، الذين أوكل�ت لهم مهمة »معالج�ة« التظاهرات 

باستخدام القوة ولو بالقتل. 
الحقيق�ة التي يعرفها كثريون، أن تغيريات كرى قد أجريت يف 
املراكز األمني�ة، ويف مناصب القيادات العس�كرية، قبل وأثناء 
وبع�د االنتخاب�ات، وحتى بعد تح�ول توصي�ف الحكومة، اىل 
حكومة ترصي�ف أعمال، وأن م�ن بن االس�تعدادات ملواجهة 
أي احتجاج�ات ضد نتائ�ج االنتخابات املعروفة س�لفا، كانت 
التعبئة املس�بقة بتهيئة قوات مهمتها األوىل، حماية الحكومة 

وليس الشعب. 
هذا أمر خطري جدا، يوجب عى قوى اإلطار التنسيقي االلتفات 
له،  ومواجهة الحكومة به، وإال فإن هؤالء القادة العسكرين، 
والقوة العس�كرية ذات العقي�دة الجديدة التي تح�ت أيديهم، 

يعدون قنبلة موقوتة لحرب أهلية يف أي لحظة.
كام قب�ل الس�ام: يخ�وض الحش�د الش�عبي؛ بالتزام�ن مع 
م�ا يحدث يف نط�اق املنطقة الخ�راء، مع�ارك ضارية لصد 
تعرضات كبرية لداعش يف قواطع العمليات...خو مو صدفة؟!

 سام ..

ألواح	طينية	..	

قاسم العجرش ..

تغريدة

اإلعالمي مازن الزيدي

العراقيي���ن  أن   المش���كل����ة 
»مفتحين باللبن«، وحافظون 
درسا اس���تمر ٣٥ سنة اسمه 

ديكتاتورية صدام!
�� إحكام القبضة على أجهزة 

األمن لن ينفع.
�� الس���يطرة على اإلعالم لن 

تنفع.
����� ش���راء ذم���م الصحافيين 

العرب واألجانب لن ينفع.
�� استدرار المواقف اإلقليمية 

والدولية لن ينفع.

 المرور العامة تكشف آخر مستجدات اللوحات الجديدة
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلن�ت مديرية امل�رور العامة، أم�س االثنن، 
االتف�اق ع�ى تصمي�م ومحت�وى اللوح�ات 
الجديدة، فيما اش�ارت اىل ان عملية اس�تبدال 

هذه اللوحات ال تحتاج إىل معاملة كاملة.
وق�ال مدي�ر إع�ام وعاق�ات امل�رور العميد 
حيدر كري�م، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة من�ه إن�ه »ت�م االتف�اق ع�ى ش�كل 
وتصميم اللوحات املوحدة لجميع الس�يارات 
والعج�ات«، الفت�ا اىل أن »عملي�ة اس�تبدال 
اللوح�ات ال تتضم�ن معامل�ة كامل�ة اثن�اء 
املراجع�ة مل�ن يرغ�ب بالتبدي�ل او التس�جيل 

الجديد«.
واكد أن »املبارشة باستبدال اللوحات ستكون 
بعد اكم�ال الخط االنتاجي وتوف�ري اللوحات 

عى املدى القريب«.
وكان�ت مديري�ة امل�رور العام�ة، ق�د حددت 
يف وقت س�ابق، موع�د إعان توحي�د لوحات 

املركبات. 

سياسي كردي: فوضى 
االنتخابات »سيناريو« 
شاركت فيه أطراف عدة

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد الس�يايس الكردي رسكوت شمس الدين، 
أم�س االثنن، أن�ه ال يمكن تش�كيل حكومة 
ينتظ�ر منها ح�ل األزم�ات وفق�ا النتخابات 
م�زورة، مش�ريا اىل أن مجري�ات االنتخاب�ات 
وتزويرها كان ُمعّدا له وفق سيناريو مشرتك 

فيه اطراف مختلفة.
وقال شمس الدين، يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراقي« إن »نتائج االنتخابات األخرية جرى 
التاع�ب به�ا وباألدل�ة، وال يمك�ن تش�كيل 

حكومة تعتمد عى التزوير والفوىض«.
وأض�اف أن »األح�داث األخ�رية كان�ت ُمع�ّدا 
لها وهي س�يناريو ي�راد منه إقن�اع األطراف 
الخ�ارسة باالنتخابات، إِّما القب�ول بالنتائج، 
أو الذه�اب للفوىض األمنية، وهذا الس�يناريو 

اشرتكت بها أطراف مختلفة«.

ضبط	حزام	ناسف	وكدس	للعتاد	
	الموصل جنوب	شرقيِّ

املراقب العراقي/ بغداد...
تمكن�ت قوة أمني�ة، امس االثنن، من ضبط حزام ناس�ف وكدس للعتاد 
جنوب رشق�ي املوصل.وقالت مديرية االس�تخبارات العس�كرية يف بيان 
تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، إنه »بناًء عى معلومات استخبارية 
دقيقة لش�عبة اس�تخبارات الفرقة 20 اكدت وجود حزام ناسف وكدس 
للعت�اد يف ناحي�ة العدنانية ، حي�ث تم التحرك باتج�اه الكدس والوصول 

إليه«.
وأض�اف أن�ه »تم ضبط ح�زام ناس�ف، 6 مقذوفات هاون عي�ار 60، 3 
مقذوفات دبابات، صاروخ�ن نوع  RBG7، إضافة إىل قنرة هاون عيار 

120 ملم ورمانة يدوية ».
وأشار اىل أن »املفرزة الهندسية املرافقة للقوة قامت برفع املواد وتدمريها 

موقعياً وتحت السيطرة«.

اللواء	12	يف	الحشد	الشعيب	
يوسع	انتشاره	يف	الطارمية

املراقب العراقي/ بغداد...
قامت قوات الحش�د الش�عبي، أمس االثنن، بتوسيع 
انتش�ارها يف قض�اء الطارمي�ة ش�مايلَّ العاص���مة 

بغداد.
وقالت مديرية اعام الحش�د، يف بي�ان تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه إن »اللواء 12 بالحشد الشعبي 

يوسع انتشار قواته يف الطارمية شمايل بغداد ».
واضاف البيان، أن »الل�واء عزز جميع املواقع ونقاط 
املرابط�ة والتفتي�ش بقطع�ات إضافي�ة و تعزيزات 
عس�كرية بهدف حفظ االمن واالستقرار الذي تحقق 

يف القضاء والقرى املحيطة به«.

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

ديالى تعيد دوام المدارس 
من األحد إلى الخميس

احد اقضية محافظة 
ذي قار مهدد بالجفاف 

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت محافظة دياىل، أمس االثنن، عن صدور توجيه 

يقيض بإعادة دوام املدارس من األحد إىل الخميس.
وقال إعام املحافظة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه إن »محاف�ظ دياىل مثن�ى التميمي وجه 
مديرية الرتبية بإعادة دوام املدارس كالسابق من يوم 

االحد ولغاية الخميس«.
دراس�ة  بع�د  ج�اء  »الق�رار  أن  البي�ان،  وأض�اف 
واستشارات مختصن وملصلحة الطلبة والتاميذ بأن 
يكون الدوام من األحد للخميس أسبوعيا ويكون يوما 
الجمعة والس�بت عطلة رسمية اعتبارا من يوم االحد 

املصادف 11/2021/1٤«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اكد رئيس اتحاد الجمعيات الفاحية يف ذي قار مقداد 
اليارسي، امس االثنن، ان الشحة املائية مازالت تهدد 
100 الف نسمة يف قضاء سيد دخيل رشقي محافظة 

ذي قار.
وقال اليارسي، يف ترصي�ح تابعته »املراقب العراقي« 
ان »الش�حة املائي�ة يف مدين�ة س�يد دخيل مس�تمرة 
بعد جف�اف االنهر فيها نتيجة قل�ة االطاقات املائية 
املخصصة«، مبين�ا ان “اإلجراءات الحكومية خجولة 

جداً فيما يتعلق بإمدادات املاء ملناطق القضاء«.
وأش�ار اىل ان »الجف�اف الذي يعاني منه قضاء س�يد 
دخيل يلق�ي بظاله عى الوضع املعي�ي هناك، وقد 
ي�ؤدي إىل تداعيات كبرية عى األرايض الزراعية وكذلك 

الثروة الحيوانية والسمكية يف املدينة«.
ولف�ت الي�ارسي اىل ان »الحلول اآلني�ة والجزئية هي 
وض�ع بعض املحطات يف مقدم ناظم الحمزة، وزيادة 
االطاق�ات م�ن نهاية س�دة الك�وت بواق�ع 10 مرت 

مكعب بالثانية«.



أثار ارتفاع أسعار الطحين 
»األبيض » موجة قلق لدى 

المواطنين، إذ صاحبه  
تصاعد جديد في أسعار 

الصمون والخبز الذي يعد 
المادة الرئيسية للمائدة 

العراقية , نتيجة سياسة 
االحتكار التي تجتاح 

االسواق المحلية , بسبب 
غياب الرقابة االقتصادية 

الحكومية.

اسعار الذهب
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 أعلنت وزارة املالية امس االثنني، عن إس�تعادة نحو 1000 عقار يعود 
للدولة تم التجاوز عليها من قبل »متجاوزين«.

وقال�ت يف بيان ، إن توجيهاً مبارشاً صدر من قبل وزير املالية عيل عبد 
األمري عالوي تمكن خالله  دائرة عقارات الدولة من إستعادة مايقارب 
أكثر من ألف عقار عائد للدولة العراقية التي كان يش�غلها أش�خاص 

متجاوزون عىل املال العام من جهات مختلفة ».
وأش�ار البي�ان، إىل أن »اإلج�راء ين�درج ضمن خطة ال�وزارة الخاصة 
بإس�تعادة كافة العقارات املتجاوز عليها بالتنسيق مع هيئة النزاهة 
ودائرة التس�جيل العقاري«.وبينت أن »خطة إس�تعادة تلك العقارات 
تس�تهدف جميع األمالك التي ترجع عائديتها للدولة العراقية يف داخل 

العراق وخارجه بالتنسيق مع وزارة الخارجية«.

المالية تستعيد أكثر من 1000 عقار 
يعود للدولة شغلها متجاوزون

 ارتفع�ت أس�عار رصف ال�دوالر األمريك�ي مقاب�ل الدينار 
العراقي بش�كل طفيف، امس االثنني، يف البورصة الرئيسية 

بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت يف اقليم كردستان.
وقال مصدر، إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، 

سجلت 148250 دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر أمريكي.
فيما س�جلت أس�عار الدوالر األح�د 148200 دين�ار عراقي 

مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأشار اىٕل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة 
باالٔس�واق املحلي�ة يف بغداد، حيث بلغ س�عر البيع 148750 
دين�ارا عراقيا ل�كل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أس�عار 

الرشاء 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دوالر امريكي.

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدوالر 
االقت�صاديفي بغداد وانخفاضها في كردستان

مظهر: 600 مليون دوالر فقط كل ما تبقى للكويت 
أكد املستشار املايل لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح 
امس االثنني، ان ما تبق�ى من تعويضات الكويت هو 
600 مليون دوالر، مبينا ان هذه التعويضات ستنتهي 

يف الفصل األول من العام 2022.
وقال صالح ؛ ان »ما تبقى من تعويضات الكويت أكثر 
من نصف مليار وبحدود 600 مليون دوالر«، مبينا أن 
»التعويضات يتم استقطاعها من النفط وبمقدار %3 
من قيمة كل برميل مصدر من اصل 52.4 مليار دوالر 

مفروضة عىل العراق«.
وأض�اف صالح؛ أن »ملف التعويضات س�يغلق قريبا 

وبحدود الفصل األول من العام املقبل 2022«، مشريا 
إىل أن »االنته�اء من هذه التعويضات س�يغلق اي اثر 
ومتعلقات من الفصل الس�ابع الت�ي فرضها مجلس 
األمن عىل العراق قبل 30 عاما بسبب حرب الكويت«.

واشار صالح اىل ان »االنتهاء من التعويضات سيحقق 
للعراق بع�ض األموال التي كان�ت تذهب كتعويضات 
لتتحول تدفقاتها السنوية ملصلحة االقتصاد العراقي 
وتحقيق فسحة مالية التقل عن 2 مليار دوالر سنويا 
حس�ب اس�عار النف�ط لتعزي�ز يف االس�تدامة املالية 

للبالد«.

العمل تقّسط المبالغ للمتجاوزين على الحماية االجتماعية
أعلنت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة، امس االثنني، 
عن اطالق اس�تمارة التقس�يط للمتجاوزي�ن عىل إعانات 
الحماي�ة االجتماعية من املوظف�ني، بينما اكدت ان هؤالء 
كان�وا يتس�لمون االعانات اضافة اىل رواتبه�م من الدوائر 
والوزارات.وقال�ت رئي�س هيئ�ة الحماي�ة االجتماعية يف 
الوزارة هدى س�جاد يف بيان ، إن “الوزارة وفرت اس�تمارة 
طلب التقس�يط وبش�كل مجاني للمتجاوزي�ن عىل راتب 
الرعاي�ة االجتماعية، ومن الذين يتس�لمون راتبا ثانيا من 
املعينني يف وزارات ودوائر الدولة واملحارضين الذين ترتبت 
بذمتهم مبالغ مالية لش�بكة الحماية، بغية اس�رجاعها 

للوزارة وشمول ارس مستحقة بهذه املبالغ”.
وأضافت س�جاد، ان “االس�تمارة اطلقت من خالل اقسام 
هيئ�ة الحماية االجتماعية يف بغداد واملحافظات، وال داعي 
للتعام�ل مع أي جهة خارج الهيئة وأقس�امها الرس�مية، 
ويف حال عدم قيام املتجاوزين بإرجاع املبالغ س�يتم اتخاذ 
االج�راءات القانوني�ة بحقهم، منوهة ب�ان “الهيئة تعمل 
ع�ىل ايصال االعان�ة اىل مس�تحقيها الحقيقيني من االرس 
الواقعة تحت خط الفقر، واس�رداد املبالغ من املتجاوزين 
ع�ىل ش�بكة الحماي�ة واالف�ادة منه�ا بإط�الق الش�مول 

للمستحقني.

تقرير: سياسات حكومة الكاظمي تهوي بالقدرة الشرائية إلى النصف
س�لط تقرير صحفي،أمس االثنني، 
الضوء عىل تراج�ع القدرة الرشائية 
لدى املواطنني العراقيني وانعكاسها 
السلبي عىل األسواق رغم بدء العام 
ال�درايس الجدي�د وموس�م الش�تاء 
ال�ذي يش�هد ع�ادة حرك�ة كب�رية 
يف  مص�ادر”  للمتبضعني.وذك�رت 
تقرير لها اطلعت عليه /املعلومة/، 
التجاري�ة يف  املح�ال  أن “أصح�اب 
العاصم�ة بغداد يش�كون من ركود 
يف الس�وق خاصة بقطاع السيارات 
واألث�اث املن�زيل وامل�واد اإلنش�ائية 
والكمالي�ة واملالب�س، حي�ث ب�دت 
الكث�ري من األس�واق يف أق�ل صورة 
لها بالرغم من دخول موسم الشتاء 
وانطالق موس�م درايس جديد اعتاد 
فيه العراقيون عىل التس�وق ورشاء 

ما يلزم أبناءهم ومنازلهم”.
وق�ال هش�ام الحس�ني، أح�د أبرز 
تجار بيع املالبس يف سوق الشورجة 
“الخالف�ات  إّن  بغ�داد،  وس�ط 
السياس�ية الت�ي يش�هدها الع�راق 
بع�د كل انتخاب�ات ح�ول تش�كيل 
ع�ىل  واالع�راض  ت�ارة  الحكوم�ة 
نتائج االنتخابات تارة أخرى، دائماً 
ما تك�ون عبئاً ثقالً ع�ىل العراقيني 
جميع�اً، إذ تبق�ى األوض�اع بعد كل 
ومرتبك�ة  مضطرب�ة  انتخاب�ات 

اقتصادياً وسياسياً وأمنياً”.
“الس�وق  أن  الحس�ني  وأض�اف 
العراقي�ة يف مث�ل ه�ذه األي�ام م�ن 

كل ع�ام تش�هد حركة بي�ع ورشاء 
كبرية ج�داً، خصوصاً فيم�ا يتعلق 
ببدء العام ال�درايس الجديد ودخول 
لألس�ف  لك�ن  الش�تاء،  موس�م 
الش�ديد األسواق تبدو ش�به خالية 
م�ن املتبضع�ني رغم أن ه�ذا العام 
داخل  التعلي�م حضوري�اً  س�يكون 

املدارس والجامعات”.
وأش�ار إىل أن “نس�بة املبيعات هذا 
الع�ام ضعيفة ج�داً بالقي�اس مع 
السنوات السابقة”، مبيناً أن نسبة 
املبيعات ال تتج�اوز 50%، والفتاً إىل 

أّن الطبق�ة الكادح�ة م�ن األج�راء 
القط�اع  يف  والعامل�ني  اليومي�ني 
الخ�اص ه�م أكث�ر املترضرين من 

تدهور األوضاع يف العراق.
م�ن جهته، ق�ال زي�د األويس، الذي 
يعم�ل يف مكتبة تبيع القرطاس�ية، 
بي�ع  مكتب�ات  “أصح�اب  إن 
القرطاسية اس�تبرشوا خرياً بعودة 
املدارس  التعلي�م الحضوري داخ�ل 
بضائعه�م  لترصي�ف  والجامع�ات 
املتكدس�ة لديهم منذ س�نتني والتي 
ُتق�در بعرشات املالي�ني، لكن حركة 

ليس�ت  اللحظ�ة  لغاي�ة  الس�وق 
باملستوى املطلوب وكما كان متوقع 

لها”.
وأض�اف األويس، أّن “الجمي�ع كان 
يتوقع أن يساهم قرار وزارة الربية 
بعودة حركة السوق وإنعاش سوق 
القرطاس�ية الت�ي تعتم�د بنس�بة 
60% ع�ىل تالميذ امل�دارس االبتدائية 
واإلعدادية لكن ذلك ل�م يظهر جلياً 
عىل الرغم من انطالق العام الدرايس 

الجديد”.
األس�واق  يف  يشء  “كّل  أن  وتاب�ع، 

العراقية ارتف�ع ثمنه بحجة ارتفاع 
س�عر رصف ال�دوالر ال�ذي الم�س 
يقابل�ه  دوالر،  ل�كل  دين�ار   1500
الق�درة الرشائي�ة ل�دى  ضع�ف يف 
أصح�اب  أن  ومؤك�داً  املواطن�ني، 
املح�ال التجارية ه�م األكثر ترضراً 
بس�بب تك�دس البضائ�ع لديه�م، 
فضالً عن تده�ور الوضع األمني يف 
العراق، وكلها أسباب أدت إىل تدهور 
الع�راق  يف  االقتصادي�ة  األوض�اع 
وتراج�ع حرك�ة البي�ع وال�رشاء يف 

املجاالت االقتصادية كافة”.

يف  املحلي�ة  الحكوم�ة  كش�فت 
الب�رصة، امس االثنني، عن حرمان 
املحافظة م�ن مبال�غ مالية تصل 
قيمتها الكثر من 3 ترليونات دينار 

وذلك بسبب وزارة النفط.
وقال النائب االول للمحافظ محمد 
طاه�ر التميمي يف حديث صحفي، 
ان »املحافظ�ة لديه�ا 2.5 ترليون 
بذمة الحكومة املركزية منذ مطلع 
الع�ام الج�اري ولغاي�ة ش�هر آب 
امل�ايض، وذل�ك كفرق بس�عر بيع 
املحتس�ب بخمس�ة  النفط  برميل 

بخمس�ة  واملب�اع  دوالرا  واربع�ني 
وثمانية دوالرا«.

واض�اف ان »مجلس النواب صوت 
عىل رصف فرق سعر برميل النفط 
ووضعه بصندوق يسمى بصندوق 
رصف  يت�م  للمحافظ�ة  االجي�ال 
م�ا يحتويه م�ن اموال ب�أي وقت 
تحتاجه املحافظة«، مش�ريا إىل ان 
»وزارة النف�ط طعنت به�ذا القرار 
ورفض�ت انش�اء ه�ذا الصن�دوق 
الذي حرم املحافظة من اكثر من 3 
ترليونات اىل نهاية العام الجاري«.

أكدت وزارة النفط، امس االثنني، 
امتالكها خزينا كبريا من مختلف 
الس�يما  النفطي�ة  املش�تقات 
ع�ن  أفصح�ت  فيم�ا  البنزي�ن، 
تجهيزها اقليم كردستان بمليون 
لر يومي�ا م�ن البنزين بالس�عر 

الرسمي.
وقال مدير رشكة توزيع املنتجات 
النفطي�ة حس�ني طال�ب يف بيان 
، إن “الرشك�ة لديه�ا خزين كبري 
من مختل�ف املش�تقات النفطية 
يف املس�تودعات الخزنية املنترشة 

يف عموم البالد، الس�يما البنزين”، 
مؤكدا أن “االي�ام القليلة املاضية 
ع�ىل  الطل�ب  يف  زي�ادة  ش�هدت 
ه�ذه امل�ادة بس�بب فرق الس�عر 
بني عم�وم املحافظ�ات ومناطق 
طالب،  كردستان”.واضاف  اقليم 
ان “حج�م التجهي�ز حالي�ا م�ن 
البنزي�ن املس�عر ب�� 450 دينارا 
بلغ 26 مليون لر يوميا”، منوها 
ب�أن “الرشكة حالي�ا تجهز اقليم 
كردس�تان بمليون ل�ر يوميا من 

هذه املادة بالسعر الرسمي”.

البصرة تطالب الحكومة 
بصرف 3 تريليونات دينار

بغداد تجهز كردستان بمليون 
لتر بنزين واألزمة قائمة

أصحاب المخابز بين خياري اإلغالق أو رفع سعر »الصمونة« 
االحتكار وراء ارتفاع أسعار الطحين

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
, حي�ث تق�وم مجموع�ة م�ن التج�ار املدعومني من 
ش�خصيات متنف�ذة باحت�كار اس�ترياد الطحني عن 
طريق تركيا وفرض األسعار التي تضمن لهم تحقيق 
األرباح الفاحش�ة , مستغلني انخفاض أسعار الدينار 
أمام الدوالر لتكون حجة يف رفع األسعار , حيث ارتفع 

اىل 40 الف دينار »لكيس الطحني« زنة 50 كلغم .
وزارة التج�ارة من جهتها تقوم بتوزيع مادة الطحني 
ع�ىل املواطنني بموجب »الس�لة الغذائية » إال أن أغلب 
املادة غري صالح�ة للخبز، ما يضطر املواطن اىل رشاء 
مادة الطحني الخباز من األسواق وبالتايل يكون عامال 

جديدا الستنزاف جيوب املواطنني.
بعض أصحاب االفران واملخابز استغلوا ارتفاع أسعار 

الطحني , من خالل تقليل عدد الصمون املباع , مما أثار 
اس�تياء املواطنني متهمينهم باس�تغالل االزمة وعدم 
مراع�اة الظ�روف الصعبة الت�ي يمر به�ا العراقيون, 
إال أن ذل�ك لم يثِن القس�م األكرب م�ن أصحاب االفران 
ع�ىل تنظيم تظاهرات يف عدد من املحافظات  رافضني 
ارتفاع األس�عار يف االس�واق ,متهمني الحكومة  بأنها 
تركت األس�واق عرض�ة للمحتكرين الذي�ن يتالعبون 
بقوت املواطن اليومي, دون مراعاة الظروف املعيشية 

الصعبة التي يعاني منها العراقيون.
ويقول أح�د أصحاب املحال التجارية يف س�وق بغداد 
الجدي�دة، إن “هناك مخططا من قب�ل كبار التجار أو 
الرشكات املس�تحوذة ع�ىل الطحني املباع يف الس�وق، 
حي�ث يهدفون م�ن وراء ذلك اىل رفع س�عر الطحني، 

وتك�رار تجربة لبن�ان يف العراق، حي�ث تتحمل وزارة 
التج�ارة واللج�ان االقتصادي�ة مس�ؤولية أي أرضار 

مادية ستلحق بالتاجر البسيط أو املواطن”.
وق�ال زمي�ل ل�ه , إن تصاع�د الغض�ب الش�عبي عىل 
أصح�اب املخاب�ز واالف�ران نتيج�ة التالع�ب بأعداد 
الصم�ون املب�اع بمبلغ األل�ف دين�ار ال يتحمله فقط 
أصح�اب االفران وإنما تتحمل�ه الحكومة التي تركت 
األس�واق دون رقاب�ة , االم�ر الذي ش�جع عىل ظهور 
سياسة االحتكار من قبل بعض التجار وهم يتالعبون 

بأسعار الطحني .
من جهت�ه ي�رى الخبري االقتص�ادي لطي�ف العكييل 
يف اتص�ال مع )املراق�ب العراقي(:  أن »عدم س�يطرة 
الحكومة عىل االس�عار يف االس�واق املحلية فتح الباب 

اىل اس�تغالل بعض التجار ملادة الطحني ورفع س�عره 
بحجة تخفيض قيمة الدينار , مما انعكس س�لبا عىل 
املواط�ن , فهناك من يبيع  10 صمون�ات بألف دينار 
ومخاب�ز أخ�رى تبي�ع 8 بألف دين�ار , لك�ن اليوم تم 
تخفي�ض عدد الصمون والخبز , ليخلقوا أزمة جديدة 
يف املجتم�ع , فأغل�ب العراقي�ني هم م�ن ذوي الدخل 
املح�دود وما تبق�ى هم م�ن الفقراء , وغ�ري قادرين 
ع�ىل رشاء الصمون أو الخبز, وهي مش�كلة يجب أن 
تعالج من قب�ل الحكوم�ة وإال فنتائجها وخيمة عىل 

املجتمع«.
وتابع: أن »وزارة التجارة تتحمل جزًءا من مس�ؤولية 
ارتفاع أس�عار الطحني األبيض ج�راء توزيعها لطني 
غري صالح للخبز ، فالبعض يس�تخدم طحني الحصة 

كعل�ف للحيوانات ، فالتالعب املتعمد بأس�عار الدوالر 
عامل مهم لرفع أسعار الطحني األبيض«.

م�ن جهت�ه أك�د املختص بالش�أن االقتصادي س�الم 
عب�اس يف اتصال مع ) املراقب العراق�ي(: أن »ارتفاع 
أس�عار الطحني هدفه افتعال أزمة جديدة يف الش�ارع 
العراق�ي , للتغطي�ة عىل السياس�ات االقتصادية غري 
الرصين�ة للحكومة , فغياب الرقاب�ة االقتصادية عىل 
األسواق أسهم يف ظهور سياسة االحتكار لبعض املواد 
الغذائية املهمة ورفع أسعارها دون أسباب تذكر ومن 
ضمنه�ا الطحني , أما دور وزارة التجارة فهو يقترص 
ال« والذي ُيس�تبدل  ع�ىل توفري طحني الحصة »الَس�يَّ
أغلبه من قبل مافي�ات وزارة التجارة أثناء نقل املادة 

من املطاحن اىل وكالء التموينية ».

أك�د وزي�ر التج�ارة والصناع�ة واملع�ادن االيران�ي رضا 
فاطم�ي أمني، امس االثن�ني، أن مس�توى انتاج رشكتي 
ايران خودرو، وسايبا س�ريتفع بواقع 700 سيارة يوميا 
بدًءا م�ن االس�بوع املقبل.وقال فاطم�ي يف ترصيح عىل 
هام�ش املعرض الدويل لصناعة قطع غيار ومس�تلزمات 
الس�يارات، إن ايران خودرو س�رفع االنت�اج بواقع 500 
وسايبا 200 س�يارة يوميا عن املس�توى الحايل، وبالتايل 

فان معروض الرشكتني سيزداد.
وأض�اف، أن انت�اج الس�يارات يف البالد س�يبلغ 3 ماليني 
س�يارة حديثة واقتصادية يف غضون العامني املقبلني مع 

تنفيذ مرشوع اصالح صناعة السيارات.

أعلنت رشك�ة كوريا لصناعات الفض�اء KAI، ومصنعة 
الطائرات الوحي�دة يف كوريا الجنوبية، أنها تلقت صفقة 
إص�الح وصيان�ة بقيم�ة 360 ملي�ون دوالرا لطائ�رات 

التدريب يف العراق.
وقال�ت الرشكة يف بيان، إنها س�توفر يف إط�ار االتفاقية، 
الت�ي مدته�ا ثالث س�نوات م�ع وزارة الدف�اع العراقية، 
خدمات اإلص�الح والصيانة لطائ�رات التدريب املتطورة 
من طراز 50IQ-T، التي تديرها القوات الجوية العراقية 
باإلضاف�ة إىل برام�ج تدريب الطيارين واملهندس�ني. وقد 
قامت رشك�ة KAI بتصدير 24 طائ�رة تدريب من طراز 

50IQ-T إىل العراق يف عام 2013.
وصدرت الرشكة ما مجموعه 156 طائرة تدريب أساسية 
م�ن طرازي KT-1 وT-50 إىل س�بع دول يف جنوب رشق 

آسيا والرشق األوسط وأمريكا الالتينية.

ارتفاع أسعار الذهب 
في األسوق العالمية

إنتاج إيران من السيارات
 يرتفع إلى 700 سيارة يوميا

شركة كورية تستحوذ 
على صفقة صيانة الطائرات 

مع وزارة الدفاع

ارتفعت أسعار الذهب امس االثنني إىل أعىل مستوياتها يف 
ش�هرين، إذ يسود املستثمرين شعور بأن البنوك املركزية 
س�تبقي أس�عار الفائدة منخفضة يف الوقت الحايل، فيما 

يتحول الركيز إىل التضخم.
وصع�دت عقود الذهب يف املعامالت الفورية 0.1 باملئة إىل 
1818.99 دوالر لألونصة,بعد أن س�جل أعىل مس�توياته 
من�ذ الس�ابع م�ن س�بتمرب 2021 يف وق�ت س�ابق م�ن 
الجلس�ة. فيم�ا زادت العق�ود األمريكية اآلجل�ة للذهب 
0.2 باملئ�ة إىل 1820.10 دوالر لألونصة.وتمس�ك مجلس 
االحتياطي الفي�درايل األمريكي األس�بوع املايض بوجهة 
نظ�ر أن التضخم س�يثبت أنه »مؤقت« وم�ن املحتمل أال 
يستدعي زيادات رسيعة يف أسعار الفائدة، بينما أربك بنك 
إنجلرا املركزي التوقعات بالتمسك بموقفه حيال أسعار 
الفائدة.وبالنس�بة للمعادن النفيس�ة األخ�رى، ارتفعت 
الفض�ة يف املعامالت الفورية 0.2 باملئ�ة إىل 24.22 دوالر 
لألونص�ة. وزاد البالت�ني 0.1 باملئ�ة إىل 1035.95 دوالر، 

وتقدم البالديوم 0.5 باملئة إىل 2044.89 دوالر.



ودولي4 عربي 

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e rالثالثاء 9 تشرين الثاين 2021 العدد 2711 السنة الثانية عشرة

صحيفة عبرية: الهزيمة السعودية في مأرب تضاعف الخطر
 اإلقليمي على »إسرائيل«

تقرير أميركي: كيف تصّدر اإلمارات ومصر االنقالبات للمنطقة ؟

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
والعالق�ات  السياس�ية  العل�وم  أس�تاذ  ق�ال 
الدولي�ة يف جامعة جونز هوبكن�ز األمريكية، 
الدكت�ور خلي�ل العناني؛ إن رف�ع املتظاهرين 
ضد االنقالبات يف الس�ودان وتونس، لصور ويل 
عه�د أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس االنقالب 
بمرص عبد الفتاح الس�ييس، رس�الة واضحة، 

أنهما عقبة يف طريق التغيري بالعالم العربي.
وق�ال العنان�ي بمقال يف موقع »ميدل إيس�ت 
آي« الربيطان�ي، إن اإلمارات ومرص، تحاوالن 
وأد أي انتفاض�ة أو ث�ورة محتمل�ة، يب�دو أن 

البلدين يص�دران االنقالبات يف أرجاء املنطقة، 
ويبدو أنهما عىل اس�تعداد لفع�ل كل ما يلزم، 

بم�ا يف ذلك انته�اك حقوق اإلنس�ان، من أجل 
وقف املطالبات بالتغيري الديمقراطي.

وتابع: »الرس�الة واضحة وال تخفى عىل أحد: 
كث�ري من الش�باب العرب�ي يعتق�د بأن مرص 
واإلم�ارات تمثالن العقبة الرئيس�ية يف طريق 
التغي�ري يف العال�م العربي؛ إذ تح�اوالن وأد أي 
انتفاض�ة أو ث�ورة محتملة. يب�دو أن البلدين 
يص�دران االنقالبات يف أرج�اء املنطقة، ويبدو 
أنهما عىل اس�تعداد لفعل كل ما يلزم – بما يف 
ذلك انته�اك حقوق اإلنس�ان – من أجل وقف 

املطالبات بالتغيري الديمقراطي«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أب�دى اإلع�الم الصهيون�ي مج�ددا 
امليداني�ة يف  التط�ورات  إزاء  قلق�ه 
اليمن، معتربا أن اس�تكمال تحرير 
محافظ�ة مأرب بمثاب�ة »هزيمة« 

للنظام السعودي.
»جريوزالي�م  صحيف�ة  وقال�ت 
بوست« العربية، إن »معركة مأرب 
وصل�ت إىل نقطة تح�ول مفصلية، 
بع�د عملي�ات »ربيع الن�رص« التي 
اليمن�ي  الجي�ش  ق�وات  نفذته�ا 

واللج�ان الش�عبية، وأن�ه يف ح�ال 
س�يطرة ق�وات الجي�ش واللج�ان 
الشعبية عىل ما تبقى من املحافظة 
للنظ�ام  »هزيم�ة«  تل�ك  س�تكون 

السعودي.
الري�اض  أن  الصحيف�ة  وأضاف�ت 
»تورطت« يف اليم�ن منذ أن تدخلت 
لدع�م حكومة املرتزق�ة، وأنها اآلن 
»ق�د تخاط�ر بمش�اهدة حلفائها 
يخ�رون معرك�ة رئيس�ية ع�ىل 
أعتابها، يف مأرب« يف إشارة إىل عجز 

الرياض عن تغيري الواقع.
األبع�اد  إىل  الصحيف�ة  وأش�ارت 
اإلقليمية لتحري�ر محافظة مأرب؛ 
ألنه�ا تمث�ل إنج�ازا كب�ريا لق�وات 
الجي�ش واللج�ان الش�عبية الت�ي 
تؤكد أنها ج�زء من محور املقاومة 
يف املنطق�ة، مش�رية إىل أن صنع�اء 
باتت تمتلك بالفعل طائرات مسرية 
األرايض  إىل  الوص�ول  ع�ىل  ق�ادرة 

الفلسطينية املحتلة.
هزيم�ة  أن  الصحيف�ة  واعت�ربت 

تضاع�ف  م�أرب  يف  الري�اض 
املتصاع�دة  اإلقليمي�ة  التهدي�دات 
من اليمن وس�وريا والعراق ولبنان 
وخلي�ج عم�ان، وه�و م�ا يعت�ربه 
الكي�ان الصهيوني »قوس تهديدات 

مشرتك« و«مصدر قلق خطريا«.
الت�ي  األوىل  امل�رة  ه�ذه  وليس�ت 
ي�ربز فيه�ا القل�ق الصهيون�ي من 
انتصارات الجيش واللجان الشعبية 
يف اليمن، ويكش�ف االرتباط الوثيق 

بني العدوان واملصالح اإلرسائيلية.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن املتحدث باس�م مناورات ذوالفقار 1400 املش�رتكة للجيش أمس 
االثن�ني عن اط�الق صواريخ كروز »ق�ادر« و«قدي�ر« و«نرص« بنجاح 

خالل هذه املناورات.
وش�هد اليوم الثاني من املرحلة الرئيسية من مناورات ذوالفقار 1400 
املش�رتكة للجي�ش عملي�ات رضب اه�داف بحري�ة للعدو باس�تخدام 

صواريخ كروز قادر ونرص ايرانية الصنع.
وق�ال املتح�دث باس�م من�اورات ذوالفق�ار 1400 املش�رتكة للجيش 
االدم�ريال محم�ود موس�وي ان ه�ذه املرحل�ة م�ن املناورات ش�هدت 
اس�تخدام صواريخ كروز الوطنية الصنع م�ن املنصات التكتيكية بر - 
بحر للقوة البحرية للجيش يف س�واحل مكران ضد اهداف عىل بعد 200 
كيلومرت وأصاب�ت االهداف بنجاح. واضاف انه ج�رى ايضا خالل هذه 
املرحل�ة من املناورات رضب هدف بحري عرب اس�تخدام صاروخ كروز 
نرص الوطني الصنع من بارجة راجمة للصواريخ تابعة للقوة البحرية 

للجيش.
كم�ا جرى خالل هذه املرحلة من املن�اورات اطالق صاروخ كروز قدير 
بعي�د املدى من بارجة راجمة للصواريخ ضد هدف بحري عىل بعد 300 

كيلومرت ورضب الهدف بدقة.
البحري�ة  الق�وة  ان  ذوالفق�ار  من�اورات  باس�م  املتح�دث  واوض�ح 
االس�رتاتيجية لجي�ش الجمهورية االس�المية االيرانية تمتلك سلس�لة 
واسعة ومتنوعة من صواريخ كروز البحرية وقال ان »القدرات الفريدة 
، بم�ا يف ذلك ال�رؤوس الحربية الفعال�ة ذات القوة التفجريي�ة العالية 
، وكذل�ك الق�درة عىل الصم�ود يف وجه الحرب اإللكرتوني�ة للعدو ، هي 
م�ن بني ميزات صواريخ كروز البحرية ، والت�ي أثبتت فعاليتها يف هذه 
املن�اورات«. واك�د االدمريال موس�وي أن »عملية التمك�ني الصاروخي 
يف البحري�ة مس�تمرة والي�وم أصبحت البحري�ة قادرة عىل اس�تخدام 
أنظمة الصواريخ الس�احلية والوحدات العائمة عىل الس�طح ووحدات 
الغواصات باس�تخدام مجموعة متنوعة م�ن الصواريخ املحلية لرضب 
األهداف عىل مس�افات بعيدة وان  هذه الحركة املتنامية ستس�تمر بال 

انقطاع وستزيد من قدرات أنظمة الصواريخ يوًما بعد يوم.

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت وس�ائل إعالم كويتي�ة، االثنني، أن الحكومة برئاس�ة صباح 
خال�د الحمد الصباح، قدمت اس�تقالتها إىل أمري البالد نواف األحمد 

الصباح.
ونقل�ت صحيفة “القبس” الكويتية، ع�ن مصدر حكومي قوله، إن 

“الحكومة رفعت استقالتها إىل أمري البالد الشيخ نواف األحمد”.
وأوض�ح املص�در أن “مجلس ال�وزراء الكويتي عق�د اجتماعا قدم 

خالله الوزراء استقالتهم، تمهيدا لرفعها إىل القيادة السياسية”.
ومس�اء األحد، عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعا اس�تثنائيا، يف 
قرص الس�يف بالعاصمة، للتباحث بش�أن “نب�ذ الخالفات وتجاوز 
العقبات التي أدت إىل تعطيل جلسات مجلس األمة )الربملان(”، وفق 

وكالة األنباء الرسمية.

إطالق صواريخ»قادر«و»قدير« 
و»نصر« في المناورات اإليرانية

الحكومة الكويتية تقدم 
استقالتها إلى أمير البالد

هل ُتغّير مبيعات األسلحة األميركية 
معادالت حرب اليمن؟

المراقب العراقي/ متابعة
خالل س�نوات الحرب غري الرشعية التي شنها تحالف 
الع�دوان بقيادة الس�عودية عىل اليم�ن، أثري موضوع 
بيع األس�لحة العسكرية للدول املعتدية كأحد األسباب 
الرئيس�ية الس�تمرار الحرب وعدم رغبة الس�عوديني 
بوق�ف هجماته�م ع�ىل املدني�ني اليمني�ني. ولطامل�ا 
انتقدت منظمات ومؤسسات حقوقية دولية مختلفة 
املواقف املزدوجة للحكومات الغربية يف ترديد شعارات 
مخادع�ة ح�ول رضورة وق�ف الح�رب يف اليمن، ويف 
الوقت نفس�ه تواصل تقديم الدعم بالس�الح للتحالف 

السعودي اإلماراتي املعتدي.
واآلن تت�رصف إدارة ج�و باي�دن يف تح�د لش�عاراتها 
االنتخابي�ة الت�ي تدع�و إىل وق�ف مبيع�ات األس�لحة 
العس�كرية إىل السعودية والتي طرحت بهدف الرد عىل 
االنتقادات الداخلية الواس�عة النطاق الس�تمرار دعم  
أمريكا للحرب اليمنية ولتحسني سجل حقوق اإلنسان 
ال�ذي لطخ يف عهد ترامب. وتقوم باالعالن عن بدء بيع 

األسلحة العسكرية للرياض.
وق�د أعل�ن البنتاغ�ون أن وزارة الخارجي�ة األمريكية 
وافق�ت عىل بي�ع صواريخ جو - ج�و أمريكية بقيمة 
650 مليون دوالر للسعودية، والتي بموجبها ستتلقى 
الري�اض 280 صاروًخ�ا ونح�و 600 منص�ة إط�الق 

ومعدات مساعدة.
وبينم�ا يعلم الجميع أنه بدون دعم واش�نطن، لم ولن 
تكون الس�عودية قادرة عىل بدء واس�تمرار الحرب يف 
اليم�ن، إال أن تح�ركات وزارة الخارجي�ة األمريكي�ة 
بشأن اليمن يف األشهر األخرية ركزت عىل تسهيل اقبال 
الرياض اىل طاول�ة املفاوضات. لكن الس�ؤال اآلن هو 
ما إذا كانت مبيعات األس�لحة األخ�رية يجب أن تعترب 
تحواًل مهماً يف موقف واش�نطن م�ن الحرب اليمنية؟. 
ومن ناحية أخرى ، الس�ؤال هو م�ا إذا كانت مبيعات 
األس�لحة األخ�رية س�تكون ق�ادرة عىل قل�ب مجرى 

معادالت الحرب لصالح الرياض؟.
وهناك ع�دة مكونات ومتغريات يف توضيح السياس�ة 
الخارجي�ة لحكوم�ة بايدن بش�أن الح�رب اليمنية اذ 
يجب أخذها يف االعتبار عند تحليل القرار األخري بإعادة 

النظر يف مبيعات األسلحة للرياض.
أح�د العوامل الرئيس�ية املؤث�رة عىل ق�رار بايدن بيع 
أس�لحة جدي�دة إىل الس�عودية ه�ي محاول�ة أمريكا 
لطمأنة الري�اض وحلفاء أمري�كا اإلقليميني اآلخرين 
وإع�الن االلت�زام بحماية أمن ومصال�ح حلفائها عىل 

أساس الحفاظ عىل العالقات االسرتاتيجية.
م�ن  األمريك�ي  العس�كري  االنس�حاب  أن  ش�ك  ال 
أفغانس�تان بالتزامن مع كثرة التحلي�الت عن تراجع 
أهمي�ة الرشق األوس�ط كمحور للسياس�ة الخارجية 
األمريكي�ة عىل مدى العقود القليلة املاضية، فضالً عن 
رغبة باي�دن يف إحياء االتفاق الن�ووي مع إيران وقلق 
الس�عودية م�ن احتمال رف�ع العقوب�ات االقتصادية 
عن طهران، أقلق حكام الس�عودية كثريا بشأن تأمني 

مصالحهم األمنية.
بالطبع، كان هذا هو الحال بالفعل خالل عهد ترامب، 
وال سيما بعد مواجهة البيت األبيض هجوم 2018 غري 
املسبوق عىل منش�أة أرامكو النفطية، اتضح بالنسبة 
للسعوديني ان عهد اعتمادهم األمني عىل واشنطن قد 

انتهى.
واآلن بع�د أن أصب�ح الس�عوديون عاجزي�ن أكثر من 
أي وقت مىض يف الس�نوات الس�ت املاضية يف مواجهة 
الهجمات اليمنية وتق�دم أنصار الله عىل جبهة مأرب 
إىل التدم�ري الكام�ل لأله�داف الس�عودية من�ذ بداي�ة 
الح�رب، يأتي إعالن بيع الس�الح األخ�ري كخطوة من 
البيت األبيض لرفع الروح املعنوية للجبهة الس�عودية 
وإرس�ال رس�الة إىل حكوم�ة صنع�اء ح�ول رضورة 

التوقف عن التقدم يف مأرب.
وكانت قضايا حقوق اإلنسان والحرب اليمنية عىل ما 
يب�دو عىل طاولة املفاوض�ات يف العالقات بني الرياض 
وواش�نطن طيلة العام املايض، لك�ن الحقيقة هي أن 
أحد املتغريات األكثر حسماً يف العقود األخرية كان أحد 
ق�ادة السياس�ة اإلقليمي�ة للواليات املتح�دة اي لوبي 
منتجي السالح. حيث كانت الحرب اليمنية مصدر ربح 
رئييس ملصنعي األس�لحة الغربيني ، وخاصة الرشكات 

األمريكية، عىل مدى السنوات الست املاضية.
ويف ه�ذا الس�ياق نقل موق�ع يس أن أن ي�وم الجمعة 
 )SIPRI( عن عهد س�توكهولم الدويل ألبحاث الس�الم
ان الري�اض تحت�ل املرتب�ة األوىل يف واردات األس�لحة 
األمريكية خالل الس�نوات الخمس املاضية، وبحس�ب 
التقري�ر، كانت الس�عودية بني عام�ي 2016 و 2020 
املس�تورد الرئييس لألس�لحة األمريكية، حيث اشرتت 

24٪ من األسلحة األمريكية.
وبحسب هذا التقرير، كانت الواليات املتحدة بني عامي 
2016 و 2017 أول مصدر لألس�لحة للسعودية بنسبة 
79٪ ، تليها بريطانيا بنس�بة 9.3٪ وفرنسا بنسبة ٪4 

عىل التوايل.
كم�ا أفاد معهد س�توكهولم الدويل لبحوث الس�الم أن 
صادرات األس�لحة األمريكية نمت بنس�بة 15 يف املائة 
ب�ني أع�وام 2011 و 2015 و 2016 إىل 2020 ، حي�ث 
ارتفع�ت حصة هذا البلد من الصادرات العاملية من 32 

يف املائة إىل 37 يف املائة.
وبحس�ب ه�ذا التقري�ر، فإن ح�وايل نصف ص�ادرات 
األسلحة األمريكية إىل الرشق األوسط بني عامي 2016 
و 2020 )47٪( زاد بنس�بة 28٪ مقارن�ة بالس�نوات 

الخمس السابقة اي من 2011 إىل 2015.

يبدو جلياً فهم آثار مبيعات األس�لحة األخرية للرياض 
يف الواق�ع الس�يايس ألهدافه�ا وعدم قدرة ه�ذا الدعم 
العس�كري عىل تغي�ري املعادل�ة امليدانية بش�كل كبري 
أو حتى حرم�ان صنعاء من س�يادتها وطرد املحتلني 

وإرهابيي القاعدة وداعش من مأرب.
أوالً، كان الدعم العسكري السابق للسعودية قوياً جداً 
وباس�لحة متطورة للغاية، حيث اس�تحوزت الرياض 
سابقاً عىل واحدة من أكثر األسلحة التقليدية يف سوق 
األس�لحة وحتى االنظمة االس�رتاتيجية الت�ي تبيعها 
الواليات املتحدة فقط لحلفائها املقربني)مثل صواريخ 

باتريوت(.
م�ن ناحية أخرى، تس�تخدم القنابل الجدي�دة املباعة 
للسعودية يف الحرب الجوية، والتي باستثناء الرضبات 
بالطائرات عىل اليمن، لم تكن قادرة عىل شن اي حرب 
جوية. فيما القوة الرئيس�ية لليمنيني يف ميدان املعارك 
الربي�ة اي أن الق�وة الجوي�ة للتحال�ف كان له�ا أقل 
تأث�ري لوقف تقدم أنصار الل�ه. لذلك ال بد من القول إن 
محاوالت التحالف السعودي املفكك وداعميه الغربيني 
ملن�ع احتالل أنص�ار الله ملأرب كان�ت عقيمة وعديمة 
الج�دوى، وقريب�اً س�توجه رضب�ة قاتل�ة للتحال�ف 

السعودي عرب السيطرة عىل مأرب.

في ِخَضمِّ االنهيار السعودي

المراقب العراقي/ متابعة...
قال برنام�ج األغذية العاملي التاب�ع لألمم املتحدة، 
االثنني، إن عدد األش�خاص الذي�ن يواجهون خطر 

املجاعة يف العالم ارتفع إىل 45 مليونا.
وأف�اد الربنام�ج يف بي�ان: »س�جل ش�هر نوفم�رب 
)ترشين الثاني( الجاري ارتفاعا يف عدد األشخاص 
الذين يواجهون خطر املجاعة يف 43 دولة ليصل إىل 
45 مليونا، مقارنة ب�42 مليونا يف وقت س�ابق من 

العام الجاري و27 مليونا عام 2019«.
وق�ال املدي�ر التنفي�ذي للربنام�ج األمم�ي ديفيد 
بيس�ي: »هن�اك أكثر م�ن 45 مليون ش�خص عىل 

شفا املجاعة يف وقت تتعرض فيه تدفقات التمويل 
التقليدية لضغوط«.

وأضاف: »نحت�اج إىل 7 مليارات دوالر حتي نتجنب 
خطر املجاع�ة عىل مس�توى العالم، وم�ع ارتفاع 
تكلفة املس�اعدات اإلنس�انية فس�نحتاج إىل مزيد 
من األم�وال للوصول إىل املعرضني للخطر يف جميع 

أنحاء العالم«.
وحذر بيسي من أن »مستوى انعدام األمن الغذائي 
يف س�وريا بلغ أعىل مس�توى منذ بدء الرصاع« عام 
2011؛ مش�رًيا إىل أن »هن�اك ح�وايل 12.4 ملي�ون 
ش�خص يف س�وريا ال يعرف�ون م�ن أي�ن س�تأتي 

وجباتهم الغذائية«.
وأض�اف: »أكث�ر من نصف س�كان اليم�ن )16.2 
مليون�ا( يواجهون خط�ر الجوع الح�اد، ويحتاج 
دوالر  ملي�ون   802 إىل  العامل�ي  األغذي�ة  برنام�ج 
للحف�اظ عىل مس�توى املس�اعدات الت�ي يقدمها 

خالل الستة أشهر املقبلة«.
يف سياق متصل، قال بيسي يف مقابلة مع الصحفي 
جون سيمبسون ستعرض عىل »بي بي يس« الحقا، 
إن أفغانس�تان تواجه اآلن أس�وأ أزمة إنسانية عىل 
وج�ه األرض، حيث يتجه نحو 23 مليون ش�خص 

نحو الجوع، قائال إن هذا »عار علينا«.

األمم المتحدة: 45 مليون شخص يواجهون المجاعة حول العالم

استطالع رأي: ثلثا األميركيين ضد ترشح بايدن لوالية ثانية

المراقب العراقي/ متابعة...
بريطاني�ا  يف  الفلس�طينية  الجالي�ة  نظم�ت 
اجتماعاً حاشداً بمشاركة ممثلني عن مختلف 
التيارات السياس�ية وممثلني ع�ن العديد من 

املؤسسات الداعمة للحق الفلسطيني.
ق�رار  إىل  واملتحدث�ون  املجتمع�ون  وانته�ى 
بمواصل�ة اإلج�راءات القانونية والسياس�ية 
الرامية إىل الضغ�ط عىل الحكومة يف لندن بأن 
تقدم اعتذاراً علنياً عن وعد بلفور وتتوقف عن 

تقديم أي دعم لدولة االحتالل اإلرسائيي.

وص�در »وع�د بلف�ور« يف الثاني م�ن ترشين 
ثان�ي/ نوفم�رب 1917 ع�ن وزي�ر الخارجية 
الربيطانية آن�ذاك آرثر بلفور، وينص فيه عىل 
أن بريطاني�ا تتعه�د بتس�هيل إقام�ة »وطن 
قومي لليهود عىل أرض فلسطني« يف ما اعترب 
اإلع�الن أن الفلس�طينيني الذين هم الش�عب 
األص�ي املال�ك لتل�ك األرض مج�رد »طوائف« 
واكتفى بالقول: »مع ضمان حقوق الطوائف 

األخرى«.
وش�ارك املئات من أبناء الجالية الفلس�طينية 

بربيطاني�ا يف اجتم�اع كب�ري بالعاصمة لندن 
مس�اء السبت ناقش�وا فيه ذكرى مرور 104 
س�نوات عىل وعد بلف�ور وانته�وا إىل رضورة 
مواصل�ة الكفاح م�ن أجل تحمي�ل بريطانيا 
مس�ؤوليتها عن الكارثة التي حلت بالش�عب 
الفلس�طيني طيل�ة ه�ذه العقود، كم�ا قرروا 
امل�ي قدم�ًا يف اإلج�راءات الالزمة م�ن أجل 
إقامة دعوى قضائية ُتلزم الحكومة باالعتذار 
عن وعد بلفور وتعرتف بأنه كان خطيئة أدت 

إىل انتهاك حق شعب بأكمله.

فلسطينيو بريطانيا يعتزمون مقاضاة لندن إللزامها 
باالعتذار عن »وعد بلفور«

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف اس�تطالع رأي أجرته صحيفة »يو أس أي توداي« األمريكية بالتعاون 
مع جامعة »سوفولك«، أن نحو ثلثي األمريكيني ال يريدون أن يرتشح الرئيس 

جو بايدن لوالية ثانية يف عام 2024.
ووجد استطالع الرأي، الذي تم إجراؤه من يوم األربعاء املايض إىل يوم الجمعة، 
أن دع�م بايدن تالىش بني الناخبني املس�تقلني الذين حققوا هامش فوزه عىل 

الرئيس السابق دونالد ترامب قبل عام واحد.
وبحس�ب االس�تطالع، فإن املؤيدي�ن لبايدن وحزبه بجادلون بأنه عىل وش�ك 
النه�وض، بعد أن أقر مجلس الن�واب مرشوع قانون البنية التحتية »الصلبة« 

بقيم�ة 1.2 تريلي�ون دوالر يف وقت متأخر من يوم الجمعة املايض، وإرس�ال 
اإلج�راء التوقيع إىل مكتب بايدن للتوقيع عليه، حي�ث أظهر تقرير اقتصادي 

مشجع صدر صباح الجمعة نمو الوظائف أقوى من املتوقع.
أما بالنس�بة لنائب�ة الرئيس، كاماال هاري�س، فق�د رأى الليرباليون هاريس 
ك�«بط�ل فري�د«، فيم�ا أصيب�وا بخيبة أم�ل يف اآلون�ة األخرية، بحس�ب »يو 
إس إي ت�وداي«. وس�لط االس�تطالع الض�وء عىل حج�م الثغرة الت�ي يحتاج 
الديمقراطي�ون للخروج منها وهم يتطلعون نح�و االنتخابات يف عام واحد - 
يف 8 ترشين الثاني 2022 - والتي س�تحدد الس�يطرة عىل الكونغرس وتشكل 

العامني الثانيني من والية بايدن.



العراق ينحر بخنجر امريكي !

**عىل ِضفاف ِدجلَة أُريَق الَدُم العراقُي َمرَّتني، بعَد رحيل الطاغية َصدَّام.
َم�رًَّة، كاَن البطل تنظيُم داعَش اإلرهاب�ي يف العراق، مدعوماَ من الواليات 
املتحدة األمريكية والسعودية وإرسائيل...ومرََّة أُخرََى، بأياٍد سوداء، ألجل 

ة! من اّدعى أنه َحجَّ عند الله وليَس يف َمكَّ
�وا عليه األَُرز، حني احتلَّ أرض  ُس�وا داعَش وَرشُّ لقد فعلها غلماُن َمن أسَّ

العراق وَفَتك بأهلِه وشبابه!
وكأنَّ َق�َدَر تل�ك األرض الطاه�رة أن تبقَى ُمنَغِمَس�َة بالح�روب مجبولٌة 
بالدماء، وقدُرها األصعب هَو  تناُس�ل ُولد ابن العاص وابَن ذي الجوَش�ن 

عليها، حتى يومنا هذا.
َم�رََّة يف َزَمٍن بعيد، قتل�وا أمري املؤمنني وإمام املتَّق�ني، َعيل ِبَن أبي طالب 
لني عليه السالم..وَمرََّة أُخرََى قتلوا اإلمام الحسني الشهيد  قائد الُغر املَُحجَّ

الذبيح الخاِرِج لطلب اإلصالح يف أٍُمة َجدِّه.
ألل�ه َكم هَي أوُجه الش�َبه كبريََة، بني َهَذين الجيل�نِي املتباعدين من حيث 
الزمان؛ جيٌل َطَعن اإلسالم ونبيَُّه املصطفى عليه وعىل آلِه أفضل الصلوات 

والتسليم، وأبناؤهم قتلوا أحفاد النبي وصاحب الرسالة الجوهرية.
�ٍد وعيل وفاطم�ة، يف العراق وكل  ا ُس�اللتهم الي�وم، فتقتل أبناَء ُمَحمَّ أمَّ

مكاٍن باسم اإلسالم!
لت أحياَء يحملون هِويََّتك الوطنية،  ياعراق الخري أيُّ عراٍق أنت؟ كيَف َتَحمَّ
يقتل�ون باس�َمَك وينتهك�ون األعراف والحرم�ات، ويظهرون أنفس�هم 
ضحايا، وضحيََّة غدٍر من ِذئاٍب كارِسة ترسُح يف عاصمة الرافدين تحتاُج 

إىل عالج.
إنه�م منتحل�و صفة«عراقي�ون«، صهيوأمريكيو الهَوَى، أحف�اَد الَجَهلَة 

الَقَتلَة املََكرَة، إنه املكر، واملُكُر املُر.
أننا ُندِرك ما يريد وما يبتغي من مرسحيِتِه الجديدة الفاشلة هذه؟

وال يحتاُج لفربكات األمريكيني، ومنتحيل صفات رجال الدين؟
ر أّن للعراق رباً ورجاَل  األمريكي الهوَى والهوية، إهَدأ واعِقل وانتبه، وتَذكَّ

حشٍد يحمونه،
ولكل فرعون موىس،ولكل َعمِرو بِن ِوٍد  َعيِل.

إن محاول�ة تفجري العراق، للتمس�ك بالس�لطة، عمٌل غ�ري أخالقي وغري 
محرتم.

املح�ب للعراق يجب أن يكون خادماَ لَه، وليَس س�يداَ متس�يِّداَ عليه..هذا 
ه�َو التواضع وُحب األوطان، ومن هن�ا تبدأ حكاية الصدق والحرص عىل 
الوطن وأهله وثرواته وس�يادته، وليَس من خالل إعطاء كركوك اىل إقليٍم 

إنفصايل متعامل مع إرسائيل )كردستان(.
أليَس هذا صحيحاَ؟

إن الحف�اظ ع�ىل س�يادة القانون والدس�تور ال تك�ون بااِلنبط�اح أمام 
األمريكي والربيطاني والرتكي، وال يكون يف َهوَس الُسلَطة الَغروَرة.

لن يس�تطيع أحد َمح�و ذكرنا أتباع الحس�ني«ع«، وال القضاء عليهم وال 
إخراجه�م من العراق وال إحراجهم بني الش�عوب، ألن هؤالء هم الصفوة 

النقية التقية التي ال تشبهك وال تنتمي إليك،
األمريك�ي يخط�ط لصن�ع تحالف بينه�م وليس معه لضم�ان عودته اىل 
الحكم، بعد إقصاء خصومه وَحل الحشد الشعبي، تمنيات هَو بعيد عنها 

ق، كل الُبعد وستبقى أضغاَث أحالٍم لن تتحقَّ
اإلنغماس األمريكي املكش�وف يف دماء العراقيني يؤرش عىل نيَّة واش�نطن 
تأجيل انس�حابها من الع�راق التي ُحِدَد تاريخ تنفي�ذه يف ٣١ كانون أول 

٢٠٢١ كحٍد أقىَص،
معاقبة الشعب العراقي بسبب مطالبته لها باالنسحاب من أراضيه وترك 
البالد..م�ا ينتظر العراق اليوم أيام عصيب�ة وخطرية للغاية يجب أن تمر 

بسالم بفضل الوعي والحكمة العراقية املعهودة.
َرَحم الله الش�هداء، وللجرحى الدعاء بالش�فاء، حمَى الله العراق وشعب 

العراق.

د. إسماعيل النجار
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محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي تمثل خلطًا جديدًا لألوراق، بعدما كانت السلطات مطالبة بالكشف عن 
المتوّرطين في قتل المتظاهرين.

مّثلت محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلطًا جديدًا لألوراق في العراق، بعدما 
كانت السلطات العراقية مطالبة بالكشف عن المتوّرطين في قتل المتظاهرين الذين نزلوا الى الساحات 

لالعتصام واالعتراض على االنتخابات النيابية التي ما زالت نتائجها سببًا للتشنج والتوتر السياسي واألمني 
في العراق بعد اتهامات بالتزوير.

»استراتيجية الخروج« األميركي من العراق

مسرحية الكاظمي

بقلم/ليلى نقوال
ُبع�د  التط�ورات ع�ىل  وتأت�ي ه�ذه 
ش�هرين م�ن االنس�حاب األمريك�ي 
املتوق�ع من الع�راق، بموجب مذكرة 
التفاه�م ب�ني الرئي�س األمريكي جو 
العراق�ي  ال�وزراء  ورئي�س  باي�دن 
مصطفى الكاظمي )ت�ّم توقيعها يف 
تموز/يوليو ٢٠٢١( والتي تّم االتفاق 
بموجبها ع�ىل إنهاء امله�ام القتالية 
للقوات األمريكية يف العراق يف الحادي 
والثالثني من كانون األول/ ديس�مرب 
األمني�ة  »العالق�ة  ع�ام ٢٠٢١، وأن 
س�وف تنتقل بالكامل إىل دور خاص 
بالتدريب وتقديم املشورة واملساعدة 

وتبادل املعلومات االستخبارية«.
وأكدت املذكرة أن القواعد العسكرية 
التي اس�تخدمتها الق�وات األمريكية 
»ه�ي قواع�د عراقي�ة تعم�ل وفق�اً 
الجن�ود  وأن  العراقي�ة«،  للقوان�ني 
الدوليني املتمركزي�ن يف هذه القواعد 
كانوا فقط للمس�اعدة يف الحرب عىل 

»داعش«.
وهكذا، ويف إعدادها النسحاب قواتها 
م�ن الع�راق، تح�اول إدارة باي�دن - 
بعد انس�حابها املترّسع  والفوضوي 
م�ن أفغانس�تان - أن تحقق انتصاراً 
داخلياً وخارجياً عرب س�حب القوات 
األمريكي�ة من العراق بموجب مذكرة 

التفاهم املوّقعة مع الكاظمي.
وتح�اول ال�دول املتدّخل�ة عس�كرياً 
عادًة أن تضع »اس�رتاتيجية خروج« 
exit strategy تعط�ي انطباعاً بأنها 
خرج�ت بم�لء إرادتها ال م�ن خالل 
املقاوم�ة  مارس�ته  ال�ذي  الضغ�ط 
الداخلي�ة أو الدولي�ة عليه�ا. لذا، قد 
تعم�د اىل تأخ�ري انس�حابها لإليحاء 
بأنه�ا قوي�ة، وليس�ت مرغم�ة عىل 
االنس�حاب، إذ إن االنسحاب الرسيع 
دول  اىل  س�ّيئة  إش�ارات  يعط�ي 

العال�م واىل الحلف�اء والخص�وم عىل 
الحلف�اء،  إىل  بالنس�بة  ح�ّد س�واء. 
ق�د يب�دو »الخ�روج« كأن�ه قط�ع 
لاللتزام�ات املعق�ودة، م�ا ي�ؤدي اىل 
فقدان املصداقية، بينما بالنس�بة إىل 
الخصوم فإنهم بالتأكيد س�يحاولون 

تصويره عىل أنه هزيمة وتراجع.
اس�رتاتيجيات  تصمي�م  إن  لذل�ك، 
الخ�روج غالباً ما تعرّب ع�ن محاولة 
ملعالج�ة تضارب الضغ�وط الداخلية 
والخارجي�ة وامليداني�ة عىل الش�كل 

التايل:
الخارجية  الضغ�وط  عندم�ا تك�ون 
مقبول�ة  اإلدارة  ع�ىل  الداخلي�ة  أو 
إلب�راز  الدول�ة  تجه�د  ومتوس�طة، 
ص�ورة »ع�دم الخس�ارة« امليداني�ة 
اتب�اع  اىل  فتعم�د  والعس�كرية، 
اسرتاتيجية »الخروج الطويل األمد«، 
الذي يقوم عىل اتفاق تفاويض يسبق 
االنس�حاب، ويحف�ظ م�اء الوج�ه، 
ويؤدي اىل انسحاب عسكري محدود 
الخس�ائر املادية واملعنوي�ة. وهو ما 

يحاول األمريكيون فعله يف العراق.
كب�رية  الضغ�وط  تك�ون  عندم�ا   -
جداً، فم�ن املرّج�ح أن تنتهج الدولة 
اس�رتاتيجية خروج رسي�ع، بالرغم 
م�ن تكاليفها الكب�رية وتبعاتها عىل 
س�معتها وهيبته�ا، وه�ذا ما حصل 

لألمريكيني يف أفغانستان.
وبما أن العراق يمّثل قاعدة محورية 
ال�رق  سياس�تهم  يف  لألمريكي�ني 
أوس�طية، ويبدو أساس�ياً يف احتواء 
ف�إن  املنطق�ة،  يف  ال�رويس  النف�وذ 
»اسرتاتيجية الخروج« األمريكية من 
الع�راق، يجب أن تكون مدروس�ة اىل 
أبعد حّد، ويجب أن تتضمن، بحس�ب 
ع�ن  اإلجاب�ة  االس�رتاتيجي،  العل�م 

األسئلة التالية:
-كيف ومتى تخرج القوات؟

- م�ا ه�ي العواق�ب وكي�ف يمك�ن 
التخفيف منها اىل أقىص حد؟

- كي�ف ن�وازن ب�ني عملي�ة س�حب 
املصال�ح  ع�ىل  والحف�اظ  الق�وات 

األمريكية يف العراق ويف املنطقة؟
وانطالق�ًا م�ن كل م�ا س�بق، تج�د 
نح�و  طريقه�ا  األمريكي�ة  اإلدارة 
س�حب الق�وات األمريكي�ة يف أواخر 
العام الحايل، لكنها بحاجة إىل القيام 
برتتيبات معينة تحفظ لها مصالحها 
الس�يطرة  له�ا  وتكف�ل  الع�راق،  يف 
عىل الق�رار فيه، وتثبي�ت نفوذها يف 
مرحلة ما بعد سحب القوات، ويمكن 

اإلشارة اىل ما ييل:
١-. إبقاء الوجود العسكري بصفات 

ممّوهة:

يعتقد العديد من العراقيني أن سحب 
الق�وات ه�و مجرد تغي�ري صفة تلك 
القوات عىل الورق، وبالتايل س�يبقى 
الوجود العسكري األمريكي يف العراق 
لتحقيق التوازن م�ع النفوذ اإليراني 
التفاع�الت  ع�ىل  وللس�يطرة  في�ه، 
اإلقليمي�ة، وخاصة لردع روس�يا من 
أي محاول�ة لتوس�يع نفوذه�ا م�ن 

سوريا اىل العراق.
٢-محاولة تغيري املعادالت السياسية

مّثل�ت االنتخابات النيابي�ة العراقية 
فرصة لألمريكيني لتغيري املعادالت يف 
الداخل العراقي، والرتويج عرب العديد 
من مراك�ز التفكري واإلع�الم العربي 
والغرب�ي أن نتائ�ج تل�ك االنتخابات 
تشري اىل أن األحزاب املوالية إليران قد 

فقدت ثقة الناس. وهنا تجدر اإلشارة 
اىل أن حاص�ل األص�وات االنتخابي�ة 
الت�ي نالتها هذه األحزاب هو نفس�ه 
ال�ذي حصلت عليه عام ٢٠١8، ولكن 
القانون االنتخاب�ي  الجديد )٢٠١9( 

أّدى اىل نتائج مغايرة.
الكّت�اب  م�ن  العدي�د  يش�ري  كم�ا 
األمريكي�ني واإلعالمي�ني اىل أن نجاح 
الكتلة الصدري�ة يف االنتخابات مرّده 
بنفس�ه  بالن�أي  الص�در  قي�ام  اىل 
ع�ن الطبق�ة السياس�ية واعتم�اده 
الشعبوية، ما يش�ري اىل أن العراقيني 
س�ئموا الطبقة السياس�ية )خاصة 
ضّده�ا.  وصّوت�وا  إلي�ران(  املوالي�ة 
وهنا أيضاً، يحتاج هذا االس�تنتاج اىل 
تدقيق أكرب، ومراجعة حجم الحاصل 

االنتخاب�ي باألرق�ام ل�كل كتل�ة من 
الكتل قبل الحكم النهائي.

امليداني�ة  التط�ورات  ف�إن  وهك�ذا، 
واالش�تباكات الت�ي أعقب�ت ظه�ور 
نتائج االنتخاب�ات النيابية، ومحاولة 
االغتي�ال الفاش�لة لرئي�س ال�وزراء 
العراق�ي وس�واها، كلّه�ا تظه�ر أن 
الع�راق مقب�ل ع�ىل مرحل�ة صعبة، 
فالش�ّد والجذب اإلقليمّيني ال يبدوان 
التفاق�م،  م�ن  ملزي�د  إال  مرش�حني 
وبالتايل سيس�تمر ال�راع بالوكالة 
تحص�ل  أن  اىل  الع�راق،  أرض  ع�ىل 
تف�رض  أو  اإلقليمي�ة  التس�وية 
التط�ورات العراقي�ة الداخلي�ة ع�ىل 
األطراف اللجوء اىل تس�وية موضعية 

مرحلية مؤقتة.

بقلم / عبداهلل محمد الفرطوسي
أزاح الكاظم�ي األح�د الس�تار ع�ن م�رسح املنطقة 
الخرضاء ليظهر للمأل مرسحيته الجديدة تحت عنوان 
) الضحي�ة ( وأراد م�ن خالل عرضها بهذا األس�لوب 
الكومي�دي الس�اخر تحقي�ق أهداف كث�رية ، الهدف 
األول التغطية عىل الجريمة التي أمر بها باس�تهداف 
املتظاهري�ن الس�لميني وم�ا رافقه�ا من استش�هاد 
وج�رح عدد كب�ري من املواطن�ني الرافض�ني للتزوير 
الحاص�ل يف االنتخابات األخرية . والهدف الثاني لخلق 
أزمة جديدة يعتقد أنها قادرة عىل نسيان ما حصل يف 
االنتخابات من خروقات كثرية واجبار املعرتضني عىل 
القبول بنتائجها . أما الهدف الثالث ، فهو يريد اظهار 
املعرتضني وأنصار املقاومة الريفة بأنهم متمردون 
وأصحاب س�الح منفل�ت ، وأنه�م ال يحرتمون هيبة 

الدولة وال هيبة القوانني . 
واله�دف الرابع فهو يبحث عن فرص�ة جديدة لوالية 
ثانية من خالل هذه املرسحية التي يظن أنها س�رتفع 
م�ن قيمت�ه الفنية يف األس�واق الداخلي�ة والخارجية 
. واذا ص�دق بع�ض أصح�اب العق�ول الفارغة هذه 
املرسحي�ة فال يمكن أن يصدقها أي عاقل وأي محايد 
، ألن املقاومة تدرك تماما أن بقاء الكاظمي عىل هرم 
السلطة التنفيذية قد انتهى ، وال يمكن لهذا الرجل أن 

يعود للسلطة ) كما هو يحلم ( . 

وعليه ف�ان املقاومة وأنصاره�ا ال يحتاجون اىل مثل 
ه�ذا الفع�ل ، بْل انهم ي�رون أن اس�تهداف الكاظمي 
س�يزيد من تعقيد املش�كلة أكثر ولي�س يف صالحهم 
. ول�و أرادت املقاومة الثأر لدماء ش�هدائها ألختارت 
أس�اليب أخ�رى مضمون�ة النتائج ولي�س من خالل 

طائرات مسرية . 
ويب�دو أن الكاظم�ي اس�تفاد من منصبه الس�ابق ) 
مدي�را للمخاب�رات ( وتعل�م كيفي�ة تألي�ف واخراج 
املرسحي�ات واألف�الم الهوليودي�ة ) أفالم األكش�ن ( 
ويبدو أيضا أن مستشاريه يملكون نفس غبائه ، ألن 
العراقيني الرفاء تعودوا عىل سماع أو مشاهدة مثل 
هذه املرسحيات منذ أيام البعث وأيام صدام حس�ني ، 

وليس من السهل اقناعهم عىل تصديقها . 
والالف�ت يف هذا األمر أن املس�تنكرين بش�دة لالعتداء 
) املزعوم ( هم أنفس�هم الذي�ن يقفون مع الكاظمي 
يف تزوي�ر االنتخابات ، ويقفون معه يف مواجهة قوى 
املقاوم�ة ، ويقفون معه من أجل التطبيع مع الكيان 
الصهيوني . وعىل الكاظمي أن يفهم جيدا وأالّ يذهب 
بأحالم�ه بعي�دا ، أن مرسحيت�ه هذه وأي�ة مرسحية 
أخرى ربما س�يقوم بها الحق�ا لن تحقق هدفا واحدا 
من أهدافه ، ولن ) وألف لن ( تتغري مواقف الشجعان 
األبطال الرافضني للذل واملهانة ولالستسالم ألجندات 

املثلث األمريكي الصهيوني الخليجي

بقلم/د. عبد العزيز بن حبتور
م�ا زال الج�دل اإلعالم�ي والس�يايس والثق�ايف 
محت�دم بش�أن التريح اإلنس�اني ال�ذي أدىل 
به الس�يد جورج قرداح�ي، وقب�ل أن يتوىل أي 
منصب يف حكومة الس�يد نجي�ب ميقاتي، ذلك 
التريح الش�هري بش�أن الُعدوان ع�ىل اليمن، 
واملستمر للعام السابع عىل التوايل، حيث قال إنَّ 

الحرب عىل اليمن حرب عبثية.
ه�ذا الس�جال اإلعالم�ي الصاخ�ب ذو الطابع 
اإلنس�اني األخالق�ي م�ا زال ي�رتّدد ص�داه بني 
أروق�ة الس�ادة السياس�يني أصح�اب القرار يف 
العالم؛ فالس�عودية ج�رّت، وِم�ن ورائها بقّية 
ُعم�ان(،  )س�لطنة  باس�تثناء  الخلي�ج،  ُدول 
لتحوي�ل املوقف م�ن تريٍح إعالمّي إنس�انّي 
للس�يد قرداحي إىل موقٍف س�يايّس ودبلومايّس 
شامٍل ضدَّ الش�عب اللبناني بمجمله، باستثناء 
بع�ض املرتزقة م�ن اللبنانيني. ومهم�ا آلت أو 
س�تؤول إليه النتائج، فإنَّ النتيج�ة النهائية أنَّ 
الكرامة اللبنانية وتضحيات مقاومتها الباسلة 

قد انترت نراً مبيناً.
جورج قرداحي اس�م له ُش�هرة عاملية واس�عة 
األوس�ط  ال�رق  منطق�ة  ح�دود  تج�اوزت 
وبحاره�ا إىل فض�اءات الق�ارات الخمس، هذه 
الُش�هرة الواس�عة صنعه�ا بمف�رده وبجهوده 
الذاتي�ة التي اعتمدها يف تطوي�ر قدراته املهنية 
اإلعالمي�ة واللغوي�ة باحرتافية عالية، س�اعده 
عىل ذل�ك أنَّه ابن بيئ�ة لبنانية باذخ�ة الثراء يف 
الثقافة واإلع�الم واللغات والعل�وم، وممزوجة 
بصناع�ة محلّي�ة للوطني�ة والحرّي�ة. كيف ال 
وتاريخ هذه األيقونة الس�احرة، لبنان، ُمشبعة 
وباذخ�ة بتع�ّدد ثقافاته�ا ولغاتها ومش�اربها 

وأبطالها من كل األعراق والديانات واملذاهب.
إن�ه لبن�ان يا ع�رب، نعت�ّز ب�ه وبتع�ّدد تاريخ 
شخصياته ومفردات لغاته الرتميزية واملحكية 
ونماذج إبداعاته يف كل حقٍل من حقول املعرفة.
والح�ارض  امل�ايض  يف  بهرن�ا  الت�ي  لبن�ان 
بشخصياته السياس�ية والفكرية، التي رفضت 
كل أن�واع املؤام�رات الغربية االس�تعمارية عىل 
األُمة العربية واإلس�المية، كما بهرنا بفالسفته 
وُمنّظري�ه وعلمائ�ه الذي�ن م�ألت نتاجاته�م 
املعرفية أرُفف مكتبات عاملنا العربي، وصوالً إىل 
مكتبات العالم كله، من خالل كتابات الفالسفة 
واملفكرين واألدباء مثل: أُنطوان حميد ُموراني، 
وكم�ال يوس�ف الح�اج، وأحمد زي�ن العابدين 
العل�وي، وأم�ني الريحان�ي، وإيلي�ا أبو مايض، 

وج�ربان خليل ج�ربان، وم�ي زيادة، وس�لمى 
الصائغ، وميخائي�ل نعيمة، وحن�ا الفاخوري، 
وحس�ن قبييس، واألخوين حسني وكريم مروة، 
وأنط�ون س�عادة، وبش�ري مصطف�ى حم�ود، 
وكمال جنبالط، وس�عيد عقل، ومهدي عامل... 
إلخ، ألنَّ القائمة تطول، ألْس�نا نكتب عن لبنان، 

خصب وواسع الثراء يف كل الحقول؟!  
أم�ا يف مج�ال العمل الس�يايس، كق�ادٍة وقمم 
سياس�يني وطنيني يتقدُمهم س�ماحة الس�يد 
حس�ن ن�ر الله قائ�د املقاوم�ة اللبنانية ضد 
الع�دو اإلرسائي�يل الصهيوني، وكذل�ك الرئيس 
إميل لحود، والرئيس رفي�ق الحريري، والرفيق 
جورج ح�اوي، والرئي�س نبيه ب�ري، والرفيق 
محس�ن إبراهيم، هؤالء وغريهم الكثري منحهم 
الله ج�لَّ يف ُعاله الب�ر والبصرية ك�ي يمّيزوا 
ب�ني الحق والباط�ل، بني الصدي�ق والعدو، بني 

الوطنية الُحرة والعمالة واالرتزاق.
م�ع أن الح�ق ظاه�ر للعيان والباط�ل ليس به 
لَْب�س، إال أنَّ ال�دروب الوِع�رة للوص�ول إىل ذلك 
تحتاج إىل بصريٍة وضمري ونقاء للرسيرة، وهي 
مع�اٍن وِقَيٍم تنم�و يف محي�ط األرسة الصالحة 
التقية السوية، لكننا ُندرك حق اإلدراك أنَّ هناك 
من يُشّذ عن القاعدة السوية بفعل تأثري اإللهاء 

واملغريات. 
املثق�ف اإلنس�ان ج�ورج قرداح�ي، بل�غ م�ن 
الُنضج املع�ريفّ والُعمرّي والحيّس مرحلة ُتؤّهله 
التخ�اذ رأٍي ما مس�تقل تج�اه أيِّ إش�كاليٍة يف 
ه�ذه الحي�اة، ولهذا م�ن املعيب ع�ىل خصومه 
م�ن املُنتفع�ني واملأجورين وحتى الُحّس�اد، أن 
�ة الضعيفة، ألنَّها  ُيحاجج�وه بمثل ه�ذه الُحجَّ
�ة قوية ال لَْبس فيها ُتحس�ب ملصلحته من  ُحجَّ
الناحي�ة األخالقي�ة والدينية واإلنس�انية، ألنَّه 
ببساطه شديدة وقف ضدَّ الحرب الُعدوانية عىل 
ش�عٍب من الش�عوب العربية ال�ذي بدوره وقف 
يدافع عن ذاته، واستخدم قرداحي ألطف عبارة 
)حرب عبثية( ولم يقل )حرباً إجرامية مع أنها 
ف ألطف ُمصطلح وعبارة عربَّ بها  كذلك(، ووظَّ

عن عدم اقتناعه بوحشية الُعدوان غري املربّرة.
م�ا ه�و املغ�زى الفع�يل م�ن كل ه�ذه الضجة 
املُفتعلة ضدَّ األخ ج�ورج قرداحي وزير اإلعالم 

اللبناني؟
أوالً: محاول�ة تغطي�ة الهزيم�ة املُدوّي�ة لِحلف 
الُع�دوان الس�عودي – اإلمارات�ي - األمريكي يف 
اليمن، ومحاولة اإلبقاء عىل الرسدية السعودية 

للحرب عىل اليمن، وإسكات أّي رسدية أخرى.

ثانياً: قادة اململكة السعودية ما زالت تنتظرهم 
ملفات حقوق اإلنس�ان، مثل ملف املجني عليه 
جم�ال خاُش�قجي يف القنصلي�ة الس�عودية يف 
تركي�ا، واملل�ف الجديد للضابط الس�عودي عبد 
العزيز الفغم، وملف س�جن الُعلم�اء، والُدعاة، 
ونه�ب  واألعم�ال،  امل�ال  ورج�ال  واألم�راء، 
ممتلكاته�م، كل تلك امللفات م�ا زالت مفتوحة 
لويلّ العهد الس�عودّي، فكيف يتّم قبول رأي من 

قرداحي تجاه الحرب باليمن؟
ثالثاً: ما زال ملف الجرائم بحق الشعوب العربية 
مفتوح وس�ُيثار يف أّي لحظة، تلك الجرائم التي 
د وُعذِّب فيها املاليني م�ن العراقيني،  ُقِت�ل ورُشِّ
والسوريني، واملريني، والليبيني، والتونسيني، 
وحت�ى الجزائريني، ولن يكون الش�عب اليمني 
آخ�ر املترضرين م�ن امل�ال الخليج�ي املُدنَّس. 
ولذل�ك، وللحف�اظ ع�ىل الرسدية الس�عودية – 
الخليجي�ة الس�اذجة ملا جرى يف عاملن�ا العربي 
كل�ه، فلتبَق رسدي�ة الُع�دوان ع�ىل اليمن كما 
 - األمريك�ّي  الخليج�ّي-  اإلع�الم  يصّوره�ا 

اإلرسائييّل.
رابعاً: يبدو أنَّ تأليف الحكومة اللبنانية الحالية 
ل�م يتلّطخ كم�ا كل م�رَّة بالتدُخل الس�عودي، 

وخرج منها ابن س�لمان خايل الوفاض 
كما يقول املثل، وبالتايل فالحكومة 

الحالي�ة أصبحت تركيب�ًة وطنيًة 
بخلي�ٍط م�ن املوزايي�ك اللبناني 
العرق�ي،  الدين�ي،  الوطن�ي 
ولكن�ه  واملذهب�ي،  الطائف�ي 
الُعدوان  بطع�م املقاوم�ة ض�دَّ 

الصهيون�ي، وهذا بطبيعة الحال 
لن يروق الُدول الخليجية املُطبِّعة 

مع العدو اإلرسائييل.
ب الّنقص يف اإلنسان  خامساً: ُمركَّ
ام هو معضلة كبرية، وهو  أو الُحكَّ

ام  م�رض متأّصل ل�دى الُحكَّ
الذي�ن  )الخاليج�ة( 

يف  أنفس�هم  وج�دوا 
ثراٍء فاح�ٍش )مالياً( 
ويِف  فحس�ب، 
عق�ود،  غض�ون 
أمامه�م  ووج�دوا 
عواص�م وأقط�اراً 
عربية قد سبقتهم 
بق�روٍن يف املج�ال 
والعلوم  الثق�ايف، 

الطبيعي�ة، وحت�ى يف الوع�ي اإلنس�اني، لك�ن 
هؤالء األَْع�َراب ال يريدون أن يقيس�وا اآلخرين 
من العرب إال بمقياس امل�ال والنقد، وهذه هي 

ة كلها.  ُعقدتهم ومشكلتهم ومصيبة األُمَّ
سادس�اً: حرب الُعدوان الس�عودي – اإلماراتي 
- األمريكي عىل الش�عب اليمن�ي وما نتج عنها 
من مآس وكوارث إنس�انية كب�رية وما زال، قد 
أحرجت العالم كله، وأحرجت العرب األحرار من 
املحيط إىل الخليج، وأحرجت املسلمني جميعاً يف 
جميع أمكنة وجودهم، وس�قطت وتمزَّقت مع 
بش�اعة الُع�دوان ورقة التوت من عىل أجس�اد 
ام الخليج العربي،  ملوك وأمراء ومش�ايخ ُح�كَّ
وليس أمامهم ِس�وى كيل املزيد م�ن األكاذيب 
والدعاي�ات اإلعالمية يف رسديته�م الكاذبة عىل 
اليمني�ني، لذلك كان رأي جورج بمنزلة القّش�ة 

التي قصمت ظهر البعري.
الخالصة:

مّثلت الحرب الُعدوانية عىل اليمن واالنتصارات 
التي حّققها الش�عب اليمن�ي املعجزة الخارقة 
يف عرنا الح�ايل، إذ ال يوجد توازٌن عس�كرّي، 
وال  م�ايلّ،  وال  لوجس�تّي،  وال  تس�ليحّي،  وال 
ب�رّي، وال جغ�رايفّ، وال دبلوم�ايّس، وال 
املع�ادالت  ه�ذه  ُكل  إعالم�ّي، 
واملف�ردات تمي�ل ملصلح�ة 
ُدول الُع�دوان الس�عودّي 
– اإلماراتّي - األمريكي، 
ومع ذلك صمد الش�عب 
اليمن�ي س�بع س�نوات 
ِعجاف، يقاوم ببس�الة 
ذل�ك الظل�م والصل�ف 
والغطرسة واالستعالء، 
انتص�اراٍت  ويحق�ق 
األرض،  ع�ىل  كب�رية 
أليَس�ت ه�ذه حرب�اً 
إجرامية، ال عبثية 

وحسب؟

جورج قرداحي الُحر ولبنان الذي نعتّز به
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انطالق منافسات بطولة األندية برفع
 األثقال لفئة الشباب

ب�ن امل�درب الجدي�د للكرخ، حس�ن 
ال��32 م�ن  دور  إن مب�اراة  أحم�د، 
بطول�ة ال�كأس املقررة أم�ام امليناء، 
س�تعد اختب�ارا حقيقي�ا، متمنيا أن 

يكون العبوه عىل قدر املسؤولية.
الفريقن  وأوض�ح أحم�د، »ظ�روف 
متش�ابهة إىل ح�د كب�ر، وترتيبهم�ا 
كم�ا  متق�ارب،  ال�دوري  ج�دول  يف 
لك�ن  الفن�ي،  الجه�از  غ�را  انهم�ا 
الضغوطات الت�ي يعانيها امليناء أكرب 
م�ن الضغوطات عىل فريقنا، بس�بب 
للمناف�س،  الجماهري�ة  القاع�دة 
الت�ي تضغط من أج�ل تحقيق نتائج 
جيدة«.وتابع: »املدرب الس�ابق رزاق 
فرح�ان اجته�د، وقدم م�ا لديه، لكن 
يف بعض األحيان س�وء الطالع يكون 
س�ببا يف تعثر الفريق، وبالتايل ينتهي 
املش�وار.. وبكل أمان�ة الفريق يمتلك 
وبالت�ايل  الجي�دة،  العن�ارص  بع�ض 
س�نكمل مس�رة امل�درب الس�ابق«.
وأش�ار إىل أن�ه قاد مران�ا واحدا، قبل 
التوج�ه إىل الب�رة، مضيف�ا: »م�ع 
ذلك ثقتي كبرة يف تجاوز دور ال�32، 
حي�ث ملس�ت اندفاع�ا كب�را ورغبة 
جامح�ة ل�دى الالعب�ن يف التدري�ب، 
لك�ر النح�س ال�ذي راف�ق الك�رخ 
يف الدوري«.يذك�ر أن مب�اراة املين�اء 
والك�رخ س�تقام الي�وم الثالثاء، عىل 
ملع�ب الفيح�اء بالبرة.م�ن جهة 
أخ�رى ق�ررت لجن�ُة املس�ابقات يف 
االتح�اد العراق�ّي لكرِة الق�دم، تغيَر 
مالع�ب وتوقيتات عدد م�ن مباريات 
الدور ال��32 من بطولة الكأس.وذكر 
بيان من لجنة املسابقات حصلت عىل 
نس�خة من�ه /املراق�ب العراقي/ ان 
مباراة القوة الجوية ونفط ميس�ان، 

س�تنطلق يف الس�اعة الثالث�ة إال ربع 
ع�ًرا ب�دالً م�ن توقيتها الس�ابق، 
وتقام يف ملعب القوة الجوية.وأضاف 
أن مباراة الرشط�ة والصوفية، تقام 
يف ملع�ب الصناعة بالس�اعة الثالثة 

إال ربع عًرا بدالً من ملعب الش�عب 
الدويل.أم�ا مب�اراة ن�وروز والنف�ط، 
س�تنقل م�ن ملع�ب الس�ليمانية إىل 
ملع�ب فرمنده يف املحافظة نفس�ها 

عند الساعة الثالثة إال ربع.

فاز عب�د الله مجيد، بوالية جديدة يف رئاس�ته لنادي 
اربيل.وق�ال املنس�ق االعالم�ي للنادي ريب�ن رمزي 
ان »الهيئ�ة العام�ة لن�ادي اربي�ل الري�ايض، اجرت 
انتخاب�ات جديدة للمكتب التنفي�ذي ليقود النادي يف 
الس�نوات املقبلة«.واوض�ح ان »عبد الل�ه مجيد فاز 
برئاس�ة النادي بحصده 162 صوتاً جاء بعده صالح 

الدی�ن س�يامند برصي�د 149 صوتاً ثم احمد ش�كر 
129 صوت�اً وولی�د ع�رب 111 صوت�اً واالء دي�دوان 
106 صوتاً«.واوض�ح ان »الهيئة اإلدارية ضمت طه 
قادر ومۆفق یونس ودیدار حامد ومحمد خوشناو«، 
مبيناً ان »االدارة س�تجتمع قريباً ملناقش�ة مستقبل 

النادي«.

عبد اهلل مجيد رئيسًا لنادي اربيل

العبو الديوانية يقررون إنهاء إضرابهم

تحديد نسبة دخول الجماهير ببطولة شباب غرب آسيا 

قرر العبو الديوانية العودة إىل التدريبات وإنهاء إرضابهم الذي أعلنوا عنه بوقت س�ابق، 
بس�بب تأخر مس�تحقاتهم املالية.وقال املنس�ق اإلعالمي لنادي الديوانية عالء البري 
»إن اإلدارة اجتمع�ت بالعب�ي الفري�ق وخرج الجمي�ع بعدة قرارات مهم�ة أهمها إنهاء 
اإلرضاب وع�ودة جمي�ع الالعب�ن للتدريبات اليومي�ة، تفهم�ت اإلدارة مطالب الالعبن 
الخاصة بمستحقاتهم املالية وهي لم تتوقف دقيقة واحدة عن السعي لتأمن الرواتب«. 
وبن: »الجميع ش�دد عىل الوقوف جنبا إىل جنب يف هذا الظرف العصيب احرتاًما للش�عار 
والجماهر العاش�قة، وأكد الالعبون أن مواجهة نفط الوس�ط بعد غٍد الثالثاء س�تكون 
فرص�ة لتحقيق الفوز ومصالحة جماهر الديوانية التي كانت وال زالت الداعم الحقيقي 
لهم«. وأش�ار إىل أن اإلدارة قررت فتح أبواب النادي للمس�تثمرين ورجال األعمال داخل 
املحافظة وخارجها ممن لديهم الرغبة يف دعم الديوانية، واس�تثمار منشآته الرياضية«.
وأردف: »كذلك س�يجدد النادي مطالبة وزارة الش�باب ممثلة يف ش�خص عدنان درجال 
والحكومة املحلية ممثلة يف زهر الش�عالن، بمد يد املس�اعدة العاجلة وامللحة وانتش�ال 
النادي من األزمة املالية التي تعصف به«.يشار إىل أن الديوانية يعاني ماليا منذ استقالة 

الرئيس السابق حسن العنكويش، الذي كان يتكفل بدعم النادي.

أكد عضو اتحاد الكرة العراقي واملتحدث الرسمي له احمد 
املوسوي، أن العراق جاهز الحتضان بطولة شباب غرب 
آسيا، مبينا أن الجماهر ستكون متواجدة بنسبة 30%.
وقال املوس�وي إن »العراق جاهز الحتضان بطولة غرب 
آس�يا التي س�تنطلُق يوم الحادي و العرشين من الشهر 
الحايل«.وبن أن »اللجن�ة الخاصة بالبطولة اطلعت عىل 
املالع�ب والفن�ادق الخاصة بالبطول�ة يف اربيل والبرة 
وأب�دت رضاه�ا التام ع�ن نس�بة الجاهزي�ة للبطولة«.
وأض�اف أن »تس�عة دول أعلن�ت مش�اركتها رس�ميا 
وستقس�م الفرق عىل مجموعتن ارب�ع فرق بمجموعة 
وأخرى خمس�ة فرق وس�تكون احد املجموعات يف اربيل 
واألخ�رى يف البرة وس�يتالقى متص�دري املجموعتن 
يف املب�اراة النهائية بنهاي�ة الش�هر الحايل«.ولفت إىل أن 
»االيام املقبلة س�تجرى فيها القرعة وعىل ضوئها تحدد 
املالع�ب وتأكيد إقامة نهائي البطول�ة عىل ملعب املدينة 

الرياضية يف البرة«.

أعلن املدير التنفيذي لالتحاد املركزي برفع االثقال الدكتور مصطفى صالح الزبيدي، إقامة منافسات اندية العراق للشباب 
يوم الخميس املقبل، وتستمر ليومن متتالين، وجرى ارسال اللوائح الخاصة اىل االتحادات الفرعية واالندية لغرض االلتزام 
بها.وق�ال الزبيدي انه »س�يتم تطبي�ق القوانن والتعليمات الفنية لالتحاد الدويل لرفع االثقال خالل املس�ابقة، وتم تس�لم 
اس�ماء الراغبن باملش�اركة بكتاب رسمي من قبل االندية واملؤسس�ة بعد ان كان اخر موعد لتسلم القوائم هو يوم الجمعة 
امل�ايض، مبين�ا انه ت�م التأكيد ايضا عىل رضورة ان يرتدي الالعب الزي الرس�مي لرفع االثقال، وس�يتم م�ن خالل البطولة 
اختيار الرباعن اصحاب املراكز االوىل لالس�تحقاقات الدولية املقبلة«.واضاف: انه ال يحق مش�اركة االندية التي لم تس�دد 
رس�م االش�رتاك السنوي لالتحاد، وايضا ال يحق ادراج اس�م اي رباع غر مثبت يف كشوفات النادي التي تم تسليمها لالتحاد 
مس�بقا للموس�م 2021، ويحق لكل ناد االشرتاك بعرشة رباعن، وبامكان النادي املشاركة بالعبن اثنن يف كل وزن، منوها 
بان االوزان للناشئن دون 17 سنة هي 49 و 55 و 61 و 67 و 73 و81 و89 كغم و96 و102 و102+ كغم. بينما يتم اعتماد 
االوزان لفئة الشباب دون 20 سنة هي 55 و61 و67 و73 و81 و89و96 و102 و109+ كغم.واكد الزبيدي ان املؤتمر الفني 
للمنافسات سيقام يوم الخميس املقبل يف الساعة التاسعة صباحا، وسيتم اعتماد نظام فحص املنشطات للفائزين الثالثة 
االوائل من كل وزن، مختتما حديثه بان االتحاد حريص عىل اقامة االستحقاقات املحلية يف الوقت املحدد من اجل ان تتناسب 

مع مواعيد البطوالت الخارجية وتهيئة العبي املنتخبات الوطنية بالشكل الصحيح.

منتخبنا يشارك 
في بطولة 
آسيا لكمال 

األجسام 
الوطن�ي  املنتخ�ب  غ�ادر بغ�داد 
األجس�ام،  لكم�ال  العراق�ي 
ب�)أكرب وف�د ري�ايض(، متوجها 
اللبناني�ة ب�روت،  العاصم�ة  إىل 
للمش�اركة يف بطولة آسيا املقررة 
هناك.وق�ال رئي�س اتح�اد كمال 
األجسام العراقي، فائز حسن، إن 
»املنتخ�ب العراقي تأل�ف من 80 
العباً س�يمثلون العراق يف بطولة 
آس�يا املقررة يف لبن�ان للمدة من 
الحادي عرش ولغاية الرابع عرش 
من شهر ترشين الثاني الجاري .

وأض�اف حس�ن، أن »االق�الع تم 
مبارشة م�ن مطار بغ�داد الدويل 
إىل مط�ار رفيق الحري�ري الدويل 
ملش�اركة  اس�تعدادا  ب�روت،  يف 
املنتخ�ب يف بطول�ة ق�ارة آس�يا 
حامل�ن معه�م آم�ال 40 مليون 
مواطن، ألجل إس�عادهم والعودة 

بنتائج مفرحة« .
وأش�ار إىل أن »الالع�ب العراق�ي 
يتمت�ع بس�معة جي�دة ج�داً بن 
بل�دان آس�يا والعالم، مل�ا يمتلكه 
م�ن تاري�خ حافل باالنج�ازات«، 
موضح�اً أن »الالعب�ن اس�تعدوا 
بشكل جيد يف معسكرات تدريبية 
داخلية تاهباً للبطولة اآلس�يوية، 
التي من املؤم�ل أن يحققوا فيها 

املراكز األوىل قارياً« .

    رعد العراقي

نقد االنتقام أم 
مهنة االلتزام!

ل�م تش�هد الصحافة واإلع�ام الريايض عىل مدار س�نوات مضت 
إنهي�ار غري مس�يطر عليه بح�دود وضوابط القي�م املهنية مثلما 
تم�ّر به اليوم بعد أن تجاوز البع�ض كل الخطوط املُحرّمة وأطلق 
لذاتِه وأهواءه الكيفّية يف طرح األفكار واصطياد املواقف وافتعال 
األزم�ات والتفّن�ن يف تس�قيط الخص�وم املفرتضني بص�وٍت عاٍل 
وألفاظ ُمخجلة يشاركه ضيوف ينساقون لرؤيته ويتبّنون بطيب 
خاط�ر طروحات�ه وكأّن األجواء وعقول املش�اهدين ُملك خالص 

لهم.
أي مش�اهد ُمعيب�ة التي تف�رض علين�ا تحت مس�ّمى )الربامج 
الرياضية( ونحن نتابع اس�تعراض ملفهوم ُمستحدث للنقد تحت 
مس�ّمى )نقد االنتقام( يت�ّم تجهيزه خلف الكوالي�س وُيختار له 
ش�خوص تتناغ�م مواقفهم مع رغب�ة مقدم الربنام�ج الريايض 
لتب�دأ فصول من مش�اهد التجريح والتنكيل تتصاع�د أثارته مع 
حج�م العداء الش�خيص الذي يخت�زن قلوب وعق�ول من يجلس 
حول طاولة االس�توديو، أما هدف تل�ك الربامج وموضوع الحلقة 
والحل�ول املقّدم�ة له تتاىش أم�ام أنظار املش�اهد تحت ضجيج 

وإثارة تلك املشاهد.
حديثن�ا موّجه نحو م�ن تنطبق عليه تلك االوص�اف، وال باس ان 
يس�تعيد ذاكرة حلقات برنامجه الس�ابقة وأس�ماء ضيوفه التي 
تتكّرر دائماً ومحاور املناقش�ة ولغة الحوار س�يصل بس�هولة اىل 
قناع�ة ال لبس فيها ب�أن كّل ما قّدمه لم يكن يس�تهدف إال جهة 
بعينه�ا ال تتغرّي فيها إال محاولة عرض أدلّة جديدة واقتناص زلّة 
من هنا أو هناك للخصوم وكأّن العمل املهني اقترص عىل الرتّبص 
وتحش�يد الجه�ود نحو تق�يّص أخط�اء اآلخرين والتش�هري بهم 
وصوالً أما إلعان االنتصار باس�قاطه أو تركيعه للقبول برشوط 

االستسام وتحّوله بني ليلة وضحاها اىل صديق دائم!
املس�ألة ب�دأت تأخذ أبع�اداً يف غاية الخطورة تتعلّق باالس�اءة اىل 
مبادىء العم�ل الصحفي املهن�ي امللتزم وم�روراً بمحاولة تغيري 
فكر وذوق القارىء واملش�اهد عرب ترسيخ فلسفة فكرية هجينة 
بتحوي�ل مهّمة اإلع�ام والصحافة اىل فوىض واس�تهداف وإثارة 
مفتعل�ة ال تعرتف باملح�ذورات وال توقفها مصال�ح وطنية عليا 
حت�ى وصلت ملّديات حّساس�ة عرب اس�تباحة االس�تهزاء ببعض 
القيم وفروض طاعة مقّدس�ة وتوظيفها بشكل أقرب للكوميديا 
م�ن أجل اس�تمالة مش�اعر وهواجس املش�اهد يف س�ابقة ُتنذر 
بالكث�ري من التج�اوزات غري املنضبطة مس�تقباً لو م�ّرت دون 

محاسبة أو إنذار شديد اللهجة وحاِزم.
إن كل م�ا يج�ري أصبح مم�ًا ونواياه�ا الش�خصية مفضوحة 
وبمبارك�ة القن�وات الفضائي�ة الراعية له التي يب�دو أنها ال تعري 
أهمي�ة إال م�ا يرده�ا م�ن مش�اهدات كث�رية م�ن الباحثني عن 
الرصاع�ات والفضائح واألعمار الصغرية الت�ي ال تدرك خفايا ما 
ي�دور إال أن الغريب هو الصمت املحرّي للجهات املس�ؤولة واتحاد 
الصحاف�ة الرياضي�ة ال�ذي الزال يّتخذ جانب الحي�اد من دون أن 
يتح�رّك نحو إيقاف نزيف االنحدار والتجاوز ويفرض ش�خصيته 
الراعية واملس�ؤولة عن كل من يحمل اسمه، ويضع أسساً رصينة 
يحافظ فيها عىل مساحة الحرّية الصحفية واإلعامية املُنضبطة 

ويمنع استغالها من قبل البعض لتحويلها اىل ُحرية منفلتة!
املش�هد الريايض العراقي املتأّزم يحت�اج لصحافة وإعام ريايض 
مهني ومحايد يشّخص األخطاء ويقّدم الحلول املنطقية بشفافية 
ويرتقي باس�اليبه ووس�ائله نح�و النهوض بثقاف�ة الجماهري، 
ويؤّسس لنهج فكري مبني عىل لغة مهّذبة وخطاب مّتزن يذهب 
نح�و املعالجة ويبتعد عن الش�خصنة أو محاولة توظيف الصفة 
املهنية يف الحصول عىل منافع شخصية أو مراتب شهرة وانتشار 

إعامي مزّيف.
باختصار.. هناك من يحاول أن يفرض سطوته يف تسيري وتوجيه 
العمل الصحفي واإلعامي الريايض وفقاً لرؤيته ومزاجه الفكري 
من دون الرجوع لضوابط مؤّسسته األم متسرّتاً وراء حرية الرأي 
وغط�اء الجهة اإلعامية األهلية التي يعم�ل فيها وهو ما يفرض 
التفكري جّدياً كمقرتح نطرحه بالس�عي نحو استحصال املوافقة 
لترشي�ع قانون ُيل�زم كل الجه�ات اإلعامية والصحفي�ة األهلية 
باس�تحصال موافقة وتزكية الجهة املسؤولة عن البيت الصحفي 
الريايض مع صاحية مراقبة ومتابعة عمله وفق سياقات محّددة 
تس�مح يف إيقاف�ه عن وظيفته عن�د مخالفت�ه للضوابط والعمل 

املهني امللتزم.
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اكد امن رس اتحاد الكرة العراقي محمد فرحان ان عضوين لم 
يقدما اس�تقالتهما لحد االن ليحجب تواجدهما يف اجتماعات 
االتحاد لحن حسم موقفهما فيما يخص ازدواجية املناصب.
وق�ال محم�د ان عض�و االتحاد غال�ب الزاميل والذي يش�غل 
منصب نائب رئيس نادي الرشطة، وعضو االتحاد رشا طالب 
عضو الهيأة االدارية لنادي القوة الجوية لم يقدما استقالتهما 
م�ن نادييهما.واوضح ان العضوين وحس�ب االتفاق يغيبان 
يف الوق�ت الحايل عن اجتماعات االتحاد لحن حس�م أمرهما.

واضاف ان كل االعضاء الباقن بما فيهم هو )محمد فرحان( 
قد اس�تقالوا م�ن مناصبه�م يف االندية واالتح�ادات الفرعية 
وفضل�وا العم�ل باتحاد الكرة.وب�ن ان كالً من غالب ورش�ا 
لم يقدما اس�تقالتهما واالن لن يح�را االجتماعات الدورية 
لالتح�اد إىل أن يصحح�ا وضعهم�ا القانوني الس�يما بعد ان 
اس�تقال باق�ي االعضاء وطبق�وا اللوائ�ح والقوان�ن.وكان 
الربملان العراقي اقر قانون االتحادات الذي ينص يف أحد بنوده 

عىل عدم ازدواجية املناصب.

ازدواجية المناصب تهدد عضوين في اتحاد الكرة باإلقالة 

يحتضنها ملعب الفيحاء.. 

حســن أحمــد يؤكــد جــاهزية الكــرخ
لمواجهة الميناء اليوم
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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

رونالدو وفيرنانديز ينتقدان سولسكاير

يواج�ه النرويج�ي أويل جونار سولس�كاير، 
املدير الفني ملانشس�ر يونايتد، ثورة داخلية 
يف الفري�ق، بس�بب تراجع النتائ�ج يف الفرة 
األخ�رة. ووفًقا لصحيفة »دي�ي ميل«، فإن 

سولس�كاير يواجه ثورة داخل غرفة املالبس 
م�ن قبل العب�ي الفري�ق الذين يس�تجوبون 

الجهاز الفني عن العديد من األمور.
وأش�ارت إىل أن كريس�تيانو رونال�دو، نج�م 

مانشس�ر يونايتد، يف مقدمة املنزعجني من 
وضع الفريق، وبات يشعر باإلحباط والقلق.
ضم�ن  فرناندي�ز  برون�و  أن  وأوضح�ت 
مجموعة من الالعبني يش�عرون بأن الجهاز 

الفن�ي ال يمدهم بتعليم�ات كافية، مع عدم 
وجود خطة واضحة لخوض املباريات.

وذكرت الصحيفة »هن�اك اعتقاد داخي بأن 
يونايت�د يق�اد م�ن مدربني ش�باب يتعلمون 

ويكتس�بون الخ�رة، بعدما فش�ل الفريق يف 
مواجه�ة ضغ�ط ليفرب�ول، ولتجن�ب نفس 
املشكلة ضد سيتي، لجأ يونايتد لخطة 4-3-

1-2 التي لم تنجح أيًضا«.

وقالت الصحيفة الريطانية إن غرفة املالبس 
تتعاط�ف م�ع دون�ي ف�ان دي بي�ك، الذي ال 

يعتمد عليه املدرب النرويجي.
وأضاف�ت »هن�اك ش�عور باملحس�وبية لدى 

الفري�ق يف اختيارات سولس�كاير، ال س�يما 
وجود هاري ماجواير الذي انخفض مستواه 
مؤخرًا، بجانب التجاهل الكبر لفان دي بيك 

وجييس لينجارد«.

الثالثاء 9 تشرين الثاين 2021
العدد 2711 السنة الثانية عشرة

يوفنتوس يسعى للتخلص 
من رامسي

سكرينيار: كنا األقرب
 للفوز على ميالن

جيرارد ينافس مارتينيز 
على تدريب أستون فيال

بوليسيتش وكانتي يثيران قلق توخيل

اإلصابات .. أول أزمة تواجه تشافي 

رسميًا.. إيدي هاو مدربًا لنيوكاسل 

قال تقرير صحفي، إن يوفنتوس يعمل عىل التخلص من أحد 
العبي الفريق، خالل فرة االنتقاالت الشتوية املقبلة.

وذكر موقع »كالتشيو مركاتو«، أن أيام آرون راميس، العب 
يوفنتوس، باتت معدودة داخل الفريق، يف ظل خروجه الدائم 

من حسابات املدرب ماسيمليانو أليجري.
وأضاف أن راميس الذي وصل ليوفنتوس يف 2019، واجه عدة 
صعوبات من أجل إقن�اع يوفنتوس بقدراته يف ظل اإلصابات 

التي تالزم الالعب، وتتسبب يف غيابه املستمر.
وتابع أن أليجري حاول اس�تخدام راميس أكثر من مرة، لكن 
املشاكل البدنية حالت دون إرشاكه، ليشارك يف 6 دقائق فقط 
يف ش�هر ونصف، ومن غر املرجح أن تتغر األمور بالنس�بة 

للويلزي.
وأك�د املوق�ع أن مس�تقبل راميس مع يوفنت�وس غر مؤكد، 
موضًحا أن اليويف يعمل عىل بيعه يف الشتاء، من أجل التخلص 

من راتبه الكبر، البالغ 10 ماليني يورو يف املوسم الواحد.
وختم :أن يوفنتوس يفض�ل بيع الالعب، رغم صعوبة وجود 
فري�ق مس�تعد لرشائه، مش�ًرا إىل أن إنهاء العق�د قد يكون 

الخيار األمثل للتخلص منه.

يرى الس�لوفاكي مي�الن س�كرينيار، مدافع إن�ر ميالن، أن 
فريقه كان يستحق الفوز يف ديربي الغضب أمام ميالن، الذي 
انته�ى بالتعادل )1-1(، ضمن منافس�ات الجولة ال�12 من 

الكالتشيو.
وتقدم إنر مي�الن يف النتيجة عن طريق هاكان كالهانوجلو، 
قب�ل أن يتع�ادل الروس�ونري بهدف س�تيفان دي فري ضد 

مرماه.
وق�ال س�كرينيار، يف ترصيح�ات أبرزه�ا موق�ع »فوتب�ول 
إيطاليا«: »بالنظ�ر إىل الفرص التي أتيحت لنا يف املباراة، أرى 
أننا أهدرنا نقطتني.. لق�د صنعنا الكثر من فرص التهديف، 

ويف رأيي كان علينا الفوز«.
وأض�اف: »مواجهة نابويل عقب التوقف الدويل؟ نحن بحاجة 
لالس�تفادة القصوى من هذه االش�تباكات مع املنافس�ني.. 
ورغم أننا س�يطرنا م�رة أخرى عىل مباراة ض�د أحد الكبار، 

لكننا لم نعد سوى بنقطة واحدة«.
وتاب�ع: »نحن نق�وم بعمل جي�د للغاية، ونعد أكث�ر تنظيًما 
وتوازًن�ا.. لكنن�ا بحاج�ة إىل أن نكون أكثر دقة، يف اس�تغالل 

الفرص التي نحصل عليها«.

دورتموند يسعى لتفادي 
إيقاف هوميلز

كش�ف نادي بوروس�يا دورتموند، أنه سيبذل قصارى جهده 
م�ن أجل تف�ادي فرض عقوب�ة إيقاف بح�ق مدافعه ماتس 
هوميلز، وذل�ك بعد أن ُطرد الالعب خالل املباراة أمام أياكس 

يف دوري أبطال أوروبا األسبوع املايض.
وقال مايكل زورك مدير الكرة بنادي دورتموند يف ترصيحات 
نرشته�ا مجل�ة »كيكر« الرياضي�ة إن النادي س�يوجه بيانا 

واضحا لالتحاد األوروبي للعبة )يويفا(.
ويواج�ه الالعب�ون اإليقاف مباراة واحدة ع�ىل األقل يف حالة 
الطرد، وغالبا ما كان األمر ينتهي برفض طلبات االس�تئناف 

ضد عقوبة اإليقاف.
وكان هوميل�ز قد ُطرد إث�ر تدخل مع أنتوني خالل الش�وط 
األول، وذل�ك بق�رار من الحك�م اإلنجلي�زي ماي�كل أوليفر، 

وانتهت املباراة بهزيمة دورتموند 1 / 3.
وخضع�ت اللقط�ة للمراجع�ة ع�ر الفيديو لك�ن أوليفر لم 

يراجعها بنفسه عىل الشاشة املثبتة بجوار امللعب.
وق�ال زورك: »التس�جيل التليفزيون�ي يثب�ت أن التدخ�ل لم 
يس�تحق بطاقة حمراء، ونعتقد أن البطاقة الحمراء نفسها 

كانت عقوبة كافية بالنسبة لنا«.

دخل ستيفن جرارد، مدرب رينجرز االسكتلندي، يف منافسة 
مع روبرتو مارتينيز، املدير الفني ملنتخب بلجيكا، عىل تدريب 

أحد فرق الدوري اإلنجليزي املمتاز.
أن ق�اد مارتيني�ز كاًل م�ن ويج�ان وإيفرت�ون يف  وس�بق 
الريمرليج، بينما ما زال أسطورة ليفربول يتحسس خطاه 

يف عالم التدريب.
ووفًقا لش�بكة »سكاي س�بورتس« الريطانية، فإن جرارد 
ومارتيني�ز دخ�ال القائمة املخت�رصة لتدريب أس�تون فيال، 

خالل املوسم الحايل.
وكان أس�تون فيال قد أعلن، إقالة املدرب دين س�ميث بسبب 

تراجع النتائج.
وأش�ارت الشبكة إىل أن أس�تون فيال، يدرك أنه سيتعني عليه 
دف�ع تعويض لرينج�رز أو االتحاد البلجيك�ي لكرة القدم، يف 

حال رغبته يف التعاقد مع أحد املدربني.
وأوضح�ت أن مارتيني�ز منفت�ح ع�ىل إمكاني�ة الع�ودة إىل 
الريمرلي�ج، كم�ا أن ج�رارد صدي�ق مق�رب لكريس�تيان 
بورس�لو، الرئي�س التنفي�ذي للفيالنز، من�ذ أن كان يعمل يف 

ليفربول.

يأم�ل توم�اس توخيل مدرب تش�يليس، عودة 
كريس�تيان بوليس�يتش ونجول�و كانت�ي من 
التوق�ف ال�دويل ب�دون إصابات، وق�ال إن هذا 
الثنائ�ي لم يس�تعد عافيته بنس�بة مئةباملئة 
حت�ى اآلن رغ�م اس�تدعاء منتخب�ي فرنس�ا 

والواليات املتحدة لهما.
وعاد كانتي لتوه من اإلصابة وش�ارك ملدة 85 
دقيق�ة مع متصدر ال�دوري اإلنجليزي املمتاز 
يف التع�ادل )1-1( مع برني مطلع األس�بوع 
بينما خاض بوليس�يتش أرب�ع مباريات فقط 
يف كل املس�ابقات هذا املوس�م بسبب إصابة يف 

الكاحل.
بتجهي�ز  »قمن�ا  للصحفي�ني  توخي�ل  وق�ال 
ه�ذا الثنائ�ي يف األس�بوعني املاضي�ني لكنهما 
سيش�اركان مع منتخب�ي بالدهم�ا يف الفرة 
فرص�ة  ع�ىل  حصولهم�ا  وأتمن�ى  الدولي�ة 
للمش�اركة لبعض الوقت لرفع املس�توى قبل 

العودة. أتمنى أيضا عدم إصابتهما مجددا«.
وطال�ب توخي�ل مس�ؤويل املنتخ�ب األمريكي 
بع�دم اإلف�راط يف االعتم�اد ع�ىل بوليس�يتش 
البالغ عم�ره 23 عاما عندم�ا يواجه منتخبي 

املكسيك وجامايكا يف تصفيات كأس العالم.

وأضاف »يرغب بوليس�يتش بالطبع يف العودة 
للعب لكن املس�ألة تعتمد عىل طريقة التعامل 
مع هذا املوقف حيث نخىش أن تعاوده اإلصابة 

أو أن يتعرض إلصابة جديدة«.
وتاب�ع »ال ت�زال اإلصابة الس�ابقة تؤمله لكنه 
يرغ�ب بش�دة يف الع�ودة للعب وكذل�ك النادي 

ونشعر ببعض القلق بشأن حالته«.
وأتم »أتمنى أال تغلبه املشاعر والرغبة يف قيادة 
ب�الده لفوز مه�م جدا يف مش�وارها. أتمنى أن 
تس�ر كل األمورعىل ما يرام وأن تساعده هذه 

املشاركة الدولية عىل العودة أكثر قوة«.

ظهرت أزمة داخلية مؤخرًا يف برشلونة قد تؤثر 
عىل بداية تشايف هرنانديز، املدير الفني الجديد 

لرشلونة.
وعان�ى برش�لونة مؤخرًا م�ن إصاب�ات عديدة 
أبرزها عثمان ديمبي وسرجيو أجويرو وأنسو 

فاتي ونيكو جونزاليس وإريك جارسيا.
ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلسبانية، فإن العبي 
برشلونة دخلوا يف مشادات مع املدربني البدنيني 

باعتبارهم الس�بب يف وجود إصابات كثرة لدى 
الفريق.

ويرى الالعبون أن فرة اإلعداد قبل بداية املوسم 
السبب الرئييس يف اإلصابات، وتفاقمت املشكلة 

عر التدريبات اليومية.
وأش�ارت إىل وج�ود توترات كبرة ب�ني الالعبني 
واملدرب�ني البدني�ني، كما س�بق أن دخ�ل نجوم 
البارس�ا يف مش�كلة مع الجهاز الفن�ي للمدرب 

السابق رونالد كومان.
وأوضحت أن تش�ايف تحدث م�ع ماتيو أليماني، 
املدير الريايض، حول هذه املش�كلة التي تتطلب 
تدخ�اًل رسيًع�ا، بعد العدي�د من التش�خيصات 

الخاطئة، والتعايف السيئ، واالنتكاسات.
وذكرت أن تش�ايف تمس�ك بعودة ريكارد برونا، 
الرئيس الس�ابق للخدمات الطبية يف برش�لونة، 

للعمل مع البارسا من جديد.

ال�دوري  يف  املناف�س  يونايت�د،  نيوكاس�ل  أعل�ن 
اإلنجلي�زي املمتاز لك�رة القدم، تعي�ني إيدي هاو، 
مدرب بورنموث الس�ابق، مدربا جديدا بعقد يمتد 

3 سنوات بعد رحيل ستيف بروس الشهر املايض.
وق�ال الن�ادي يف بيان: »يس�عد نيوكاس�ل يونايتد 
تأكي�د تعيني إيدي هاو مدربا جدي�دا للفريق حتى 

صيف 2024«. 
وكان أون�اي إيمري، م�درب فياريال هو املرش�ح 
األول لقي�ادة نيوكاس�ل، لكن املفاوض�ات انهارت 

بعدما تمسك املدرب بالبقاء مع فريقه الحايل.
ويملك املدرب اإلنجليزي إيدي هاو، خرات سابقة 
يف الريمرلي�ج، حي�ث حق�ق نتائ�ج ممي�زة مع 
بورنموث عىل مدار املواس�م املاضية، قبل هبوطه 
-2019 موس�م  بنهاي�ة  »التشامبيونش�يب«  إىل 

.2020
وأقال نيوكاسل، ستيف بروس عقب الهزيمة أمام 
توتنه�ام، بنتيج�ة 3-2، وت�وىل مس�اعده جرمي 

جونز املهمة لحني التعاقد مع مدير فني جديد.
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إبراهيم ناجيالثقافـي

ُربَّ ليٍل قد صفا األْفُق بِه 
وبما قد أبدَع اللُه ازدهْر

ورسى فيه نسيم َعِبٌق
 فكأن الليَل ُبْسَتاٌن َعِطْر

لَتُه  قلُت: يا ربِّ ملن جمَّ
وملن هذي الثرياُت الُغَرْر …؟

فعرا األْفَق َقتاٌم وَبَدْت 
ُسُحٌب تحبو إىل وجِه القمْر

كلما تْقرُب تمتد لُه.. كأكفٍّ رشهاٍت تنتظْر
ِصْحُت بالبدر: تنبَّْه للنذْر

 أدرِك الهالَة حفت بالخطْر

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

جربان خليل جربان
حتن يغمرك الحتزن تأمل قلبك من جديد، فسترى 
أنتك يف الحقيقتة تبكتي ممتا كان يتتومتاً مصتدر 

بهجتتتتك.
 أين تبحثون عن الجمتال وكيف تجدونه إن لم يكن 
هو الطريق والدليل؟ ليحتب أحدكما االَخر، ولكن ال 
تجعال متن الحب قيداً، بل اجعاله بحتراً متدفقاً بن 

شواطئ أرواحكما.
 ليس من يكتب بالحرب كمن يكتب بدم القلب. تسلك 
املترأة طريتق العبيد لتستود الرجل، ويستلك الرجل 

طريق األسياد لتستعبده املرأة. 
ربما عدم االتفاق أقرص مسافة بن فكرين.

مهرجان البحر األحمر السينمائي يعرض أفالما نادرة 

لياٍل خريفية..

املراقب العراقي/ متابعة...
أستابيع قليلة وتنطلق الدورة األوىل 
الستينمائي  األحمر  البحر  ملهرجان 
التذي يقتام متن 6 إىل 15 ديستمرب 
صنتاع  وينتظتر  األول(،  )كانتون 
الستينما وجمهورها تلك التظاهرة 
الفنيتة الستينمائية التتي ستتقدم 
إبداعتات  أفضتل  متن  مجموعتة 
الستينما العربيتة والعاملية، إضافة 
الحمتراء،  الستجادة  عتروض  إىل 
والنتدوات وورش العمتل، وبرامتج 
ستوق البحتر األحمتر. وستتعرض 
اإلنتاجتات  وأحتدث  أهتم  بجانتب 
والعامليتة  العربيتة  الستينمائية 
لعمالقتة  كالستيكية  مختتارات 
اإلختراج، وبرامتج أخترى لتعريف 
متن  جديتدة  بأصتوات  الجمهتور 
املنطقة وخارجهتا. ُيعترب املهرجان 
العترب  للستينمائين  منصتة 
والعاملتن يف صناعة الستينما من 
جميع أنحتاء العالم عن طريق بناء 
جستور التواصل، وتنظيم مسابقة 
لألفتالم الطويلتة وأخترى لألفتالم 
القصترة، واستتضافة باقتة متن 

األنشطة والندوات وورش العمل.
وأعلنتت إدارة املهرجتان عن الكثر 
ستشتهدها  التتي  املفاجتآت  متن 

التدورة االفتتاحيتة ومنهتا تكريتم 
جان-بتول بوملنتدو، والتذي يعتترب 
من أشتهر املمثلن الفرنستين وله 
أدوار خالتدة يف أفتالم مثتل »حتتى 
انقطاع النفتس« )1960( للمخرج 
الكبر جان-لتوك غودار رائد حركة 
املوجة الجديتدة، وفيلم »ذلك الرجل 
متن ريتو« )1964( و«رحلتة طفل 
الكثتر،  وغرهتا   )1988( مدلتل« 
وتضم مسترته أكثر من 80 عمالً. 
ستيعرض املهرجتان فيلمتاً يضتم 
مقاطتع متن أهم أدواره متن إعداد 
معهتد لوميتر، إضافتة إىل عترض 
نستخة مرممتة متن فيلتم »بيرو 

املجنون« )1965(.
وكشتف مهرجتان البحتر األحمتر 
الستينمائي الدويل أيضتاً عن الباقة 
األوىل متن األفتالم التتي ستتعرض 
ضمتن برنامتج »روائتع عربية« يف 

دورته االفتتاحية.
ويهدف برنامتج »روائع عربية« إىل 
تستليط الضتوء عتى أهتم األعمال 
الستينمائية الحديثتة متن جميتع 
أنحتاء العالم العربتي، والتي تغطي 
مواضيتع مجتمعيتة متنوعتة من 

الدول العربية كافة.
وقد أّكد إدوارد وينروب املدير الفني 

الستينمائي  األحمر  البحر  ملهرجان 
الدويل أن »الدور الرئييس للمهرجان 
املواهتب  متن  باقتة  تقديتم  هتو 
السينمائية العربية، وعرض قصص 
وحكايتات عربية متنوعتة تصل إىل 
الجماهر العربية والعاملية. وُتحدث 
تأثتراً يعكس حالة الحتراك الرائعة 
التتي تمتّر بهتا الستينما العربيتة، 
القويتة  العربيتة  املواهتب  بفضتل 

والتي تنافس بقوة عاملياً«.
وأشار أنطوان خليفة مدير الربنامج 
يف  الكالستيكية  واألفتالم  العربتي 
مهرجان البحر األحمر الستينمائي 
التدويل، إىل أن أفتالم برنامج »روائع 
عربيتة« تعكتس تنتوع مجتمعاتنا 

وهويتنا العربية.
وتابتع »متن األفتالم التتي يضمها 
برنامتج روائع عربية فيلتم الفنان 
تجربتة  أول  يف  العابديتن  ظافتر 
إخراجيتة لته وهتو فيلم )غتدوة(، 
تأليفته  يف  أيضتاً  يشتارك  والتذي 
والتمثيل فيه. ويتروي قصة عالقة 
غتر متوقعة بن أب وابنته، تنقلب 
فيها األدوار رأستًا عتى عقب، حن 
تتدهور الحالة الصحية لألب، فيلجأ 
إىل ابنته من زوجته األوىل أحمد الذي 

ال يتجاوز عمره 15 سنة«.

»أعراف الكتابة السردية« 
جديد عبد اهلل إبراهيم

املراقب العراقي/ متابعة
كتتاب جديتد للناقتد العراقتي عبتد اللته 
إبراهيم صدر حديثاً عن املؤسسة العربية 
للدراسات والنرش بعنوان« أعراف الكتابة 

الرسدية«.
يتطلّتع هذا الكتاب إىل الوقوف عى أعراف 
الكتابة الرسدية، ويحاول املؤلف اشتقاق 
معظمها من تجارب كبار الروائين، ومن 
آرائهم يف ما يكتبون، ومما استخلصه من 
تجربتته النقدية يف مواكبتة صنعة الرسد 

مّدة طويلة. 
وقتد حترص الكتاب عى تشتييد ستياق 
حاضن لألفتكار، وترتيبهتا، لدعم الهدف 
الذي يرمي إليه، وهو وضع الئحة بأعراف 
الكتابة الرسدية جرى صوغها من مدّونة 
كبترة تراوحتت بتن األقتوال الدالّة عى 
أهميتها، والنصوص الداعمة لها، فانتهى 
الكتاب إىل تركيب يمزج آراء اآلخرين بآراء 

املؤلف.
ولعتل تأليف هتذا النوع متن الكتب، كما 
يعترب املؤلف، ال يقوم عتى اجتهاد فردي، 
فحستب، بل عى اختبار تجتارب اآلخرين 
يف ضتوء غاية مقصتودة تستتبطن عمل 

الناقد، وتتناثر يف صفحات كتابه. 
ويقتول إنه بذلك حرص عى مزج الوصف 
بالتحليل، وربط االستنطاق بالتأويل، مما 
يستجيب توّقعات القارئ يف الدخول بيرٍس 

إىل عالم الكتابة الروائية. 
ذلتك أّن الناقتد، يف أّول أمتره، يحتاول أن 
يفترّس كل يشء، غتر أنه ال يلبتث، بدوام 
املمارسة، أن يجعل األفكار تفرّس نفسها 
بتأثر من الستياق الذي َترُِد فيه، فيتحّول 
من شخص يستعى إىل اشتتقاق تفسره 
الختاص إىل آختَر يتتوىّل توفتَر الظتروف 
املنهجيتة التتي تجعتل األعمتال األدبيتَة 
تكشتف عن أهميتها والكتتاب يتوجه إىل 

النقاد والروائين يف آن واحد.
عبد الله إبراهيم ناقد، وأستاذ جامعي من 
العراق، متخّصص يف الدراستات الرسدية 
والثقافيتة. نتال درجتة الدكتتوراه متن 
جامعة بغداد يف عام 1991. عمل أستتاذاً 
للدراستات النقدية يف عتدد من الجامعات 
العربية، وهو باحث مشتارك يف موسوعة 
كامربيتدج لتألدب العربي وعضتو الهيأة 
العلمية ملعهد غرناطة للبحوث والدراسات 

العليا. 
حاصل عى جائزة شومان للعلماء العرب 
لعتام 1997، ولته أكثتر متن 20 كتابتاً 
منشتوراً، من مؤلّفاته: موستوعة الرسد 
العربي )9 أجتزاء(، واملطابقة واالختالف 

)3 أجزاء(، وأمواج )سرة ذاتية(.

الّرجع
    داعتب عنتق جتواده يف لطف وهو 
يتطلّتع إىل املضارب يف ختطّ األفق… 
هنتاك ملتح عجاجة متن غبتار تعلو 
وتهبتط فانقبتض قلبته…    وما إن 
اقرب حّتى ستمع حمحمتة وجلبة 
قوّيتة تتخلّلهتا رصختات نستوة… 
استتّل ستيفه ولكز جتواده ورصخ 

رصخة قتالّية عالية…
حولته  يلتفتت  ّمتا  لحظتة  يف      
فيجتد كّل يشء قتد اختفتى. فقتط 
الّصحراء بصمتهتا األبدّي وامتدادها 

الالّنهائي…

موع
ّ

طِفئوا الش
ُ

ال ت
    “دفتع قاربته إىل األعمتاق مخلّفا 
وراءه جمهترة متن الصّيادين. تقّدم 
والّشتمس تلعب عى املتاء وقد حمل 
إليته البحر رائحتته املميزّة مخلوطة 
بروائتح األعشتاب والّشتباك… بلتغ 
بقعة شديدة الّصفاء والهدوء، خالية 
من املوج تماما بخالف ما حولها…”
    يستمع وقتع أحذيتة ثقيلتة عتى 
الّستطح ثّم أصوات مكتومة كما لو 
أّن أشتياء ثقيلة تسقط من الّسماء، 
وفجتأة ُيخلع عليه الباب ويعلو نباح 
كالب يمتأل وستط الّدار…“اقبضتوا 

عليه.”ال تنسوا أوراقه هذه. 

ليلة خريفية
 تحت القمر يعزف

 سمفونيته الوحيدة
مطر..مطر

أمطار خريفية
فضاٌء شذّي
أزهار الفندر

صباحات خريفية

رفوف طيور
نسائم منعشة

مطر الخريف
 بماِء الجدول تتوضأ

أوراق

 بأوراقها الحمراء
تستقبُل الشتاء
شجرة قيقب   

املراقب العر اقي/ متابعة...
يمكن اعتبار عام 2021 أدبياً، 
عتام أفريقيا بامتيتاز، نتيجة 
الفتوز الستاحق التذي حققه 
أدباؤهتا عى مختلتف الصعد. 
فمن جائتزة نوبل التتي نالها 
التنزانتي عبتد الترزاق قرنتح 
)أو جرنتة(، متروراً بالجائزة 
الفرنستية العريقتة غونكور، 
التتي نالهتا الستنغايل محمتد 
مبوغتار ستار، يتتوج الكاتب 
دايمتون غالغتت متن جنوب 
أفريقيتا فائتزاً بجائتزة بوكر 
روايتتتته  عتن  الربيطانيتة 

»الوعد« .
وقال غالغتت يف خطاب حفلة 
وحرضهتا  الجائتزة  تستلمه 
اآلخرون  الخمستة  املرشحون 
املدعويتن  متن  قليتل  وعتدد 
»يرسني أن أتسلم هذه الجائزة 

عن القصص املروية وتلك التي 
لم ترَو بعتد، عن الكتاب الذين 
الذين  ُستمع صوتهم وأولئتك 
لتم يصلكم صوتهم بعد، أولئك 
القادمن متن القارة العظيمة 
التتي أنتا أشتكل جتزءاً منها. 
أرجوكتم ابقوا عتى إصغائكم 
لنتا، فلدينتا الكثتر لنقتتوله 

بعد«.
ويحمل الرقم ثالثة للفائز هذا 
العتام كل الحظ، فهتو الفائز 
الثالتث ببوكتر الربيطانية من 
أفريقيتا،  جنتوب  جمهوريتة 
كمتا أن ترشتيحه لهتذا العام 
هو ترشتيحه الثالتث للجائزة 
لكونته بلغ القائمتة القصرة 
 2003 )عتام  ستابقاً  مرتتن 
وعام 2010(. ورواية »الوعد« 
هتي عمتل الستتيني دايمون 
بعتد  واألول  التاستع  غالغتت 

انقطاع عتن النرش دام ستبع 
أن  ذكتره  والجديتر  ستنوات. 
غالغتت بتدأ الكتابتة يف ستن 
صغترة، ونترش روايتته األوىل 
وهو بعد يف السابعة عرشة من 
عمتره، وهو يعمتل حالياً عى 
مجموعتة قصصية ستتصدر 
قريباً بحستب مقابلة أجرتها 

معه جائزة بوكر.
العمتل  يف  النقتاد  وقتد وجتد 
رمزيتة كبرة ملعانتي »الوعد« 
وقرأوا  و«األرض«،  و«البيتت« 
يف الرواية مترآة للنزاع العرقي 
دولتة  يف  الواقتع  والعنترصي 
جنتوب أفريقيتا بتن األقليتة 
البيضتاء واألكثرية الستوداء، 
وهي قضية شغلت حيزاً كبراً 
البالد وسياستتها  من تأريتخ 
ومسترتها نحتو املزيتد متن 

الديمقراطية.

دايمون غالغت الفائز بـ »بوكر« ناهض العنصرية في جنوب أفريقيا

»زيزفون البحر« مجازفة المهاجر في الوصول إلى بلد اللجوء

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
التتي  الروائيتة  األعمتال   تميتزت   
تصوغهتا  قريحتة مخيلتة الكاتتب 
قتي الشتيخ عستكر بأنهتا تحمل 
ميتزة املعانتاة الغربتة واالغتراب يف 
يف  املهاجتر  واملجازفتة   املخاطترة 
الوصول اىل بلد الهجترة . يعتمد عى 
ثنائية الرابتط يف املعاناة بن الوطن 
االم الحتارض بكل قوامته يف األحداث 
الرسدية للنص الروائي , وبن هموم 
التكيف واالندماج يف املجتمع الغربي 
, بالتجربة واملعايشة الحقيقية التي 
اكتوى بنرانهتا وجراحها النازفة يف 
املجتمتع الجديد , فيبتدأ من  الهجرة 
القرسية من وطتن األم .الذي يحكم  
طتوق الحصار والخنتاق , لذلك يجد 
نافذة الهجترة والرحيل عتن الوطن 

كطتوق نجتاة لحياته , بغيتة إيجاد 
ظتروف إنستانية أفضتل  يف بلتدان 
املهجتر , وهذا الحلتم واالمل يتكرس 
ويتمتزق منذ الخطتوات االوىل . حن 
تطئ قدميه بلد الهجرة , رغم الرحلة 
املخاطتر  فيته  تتزاحتم   , الطويلتة 
يلعتب  رحلتة  وهتي   , واملفاجتآت  
بهتا الحتظ والصدفة , لكنهتا يف كل 
األحوال رحلتة  مجازفة مغامرة غر 

محسوبة العواقب  .
والصعوبتة  املحنتة  ان  واضتاف: 
يف  يحترش  حتن  تبتدأ   الحياتيتة   
معستكرات الالجئن , ويجد اصناف 
او مخلوقات  برشية هجينة ومغلقة 
 , الستلفية  اإلستالمية  عقليتهتا  يف 
يجتد ستلوكيات شتاذة متن طائفة 
املهاجريتن والالجئن . تتؤدي به اىل 

االحباط الشتديد ويصاب بنكسة أو 
أزمة نفسية وسايكولوجية , تجعله 
مشتتت الهويتة . بتن وطنته األم . 
الذي عانى منه اإلرهاب  والقمع من 
النظتام الطاغتي  التذي يجعل حياة 
االنسان زهيدة وبخستة  او يجعلها 
حطتب الوقود للحروب العبثية   كأن 
البترش خرفتان تستاق اىل املتوت يف 

جبهات الحرب .
الروائتي  املتتن  ويتنتاول  وأوضتح: 
معاناة املهاجر باالتستاع يف األحداث 
التتي تلهث  املتستارعة واملتالحقتة 
الصتورة  يعطتي   . املهاجتر  وراء 
الحقيقية ملشتاهد حياة الالجئن اىل 
الدول االستكندنافية ومنها الستويد 
, يتوغتل النتص الروائتي يف املخاطر 

التأقلتم  صعوبتة  يف  واملفاجتآت 
واالندمتاج  ولكتن ايضتاً املهاجرين 
ينقلتون عتادات وثقافتات رشقيتة 
لتم يتعتود عليهتا الستكان املحلن 
الغربيتن , تختلتط عليهتم املفاهيم 
الجديتدة املستتوردة متن  الرشق  ) 
هؤالء الشتقر ظلوا قابعن دهوراً يف 
ممالكهتم االستكندنافية , اختلطت 
عليهتم املفاهيتم حتتى جئنتا نحن 
قاموستهم  فدخلتت  الرشقيتن 
 .  . الستنة   .. جديتدة  مصطلحتات 

الشيعة . . الفالفل (.
 وبتن :يستلط الكاتتب الضتوء عى 
رحلة السارد أو بطل الرواية بضمر 
املتكلتم , يبدأ احداث الرد من وصوله 
اىل الستويد بعتد  أن  قطتع رحلتة 

طويلتة  محفوفة باملخاطتر , هرباً 
من النظام الطاغي , أن يأخذ طريق 
الهجترة القرسيتة . حتتى وصولته 
وحترشه يف معستكر الالجئتن , مع 
مخلوقتات هجينة تحاول أن تفرض 
الالجئتن   ستطوتها عتى معستكر 
حتتى انتقاله اىل املستشتفى للعالج 
 . املحبطتة  النفستية  حالتته  متن 
, يف  املدهتش  والتصويتر  بالوصتف 

اتجاه الواقعية الجديدة يف التداعيات 
الحرة يف تناول  أحداث الرسد الروائي 
, يستكبها بالتدفتق املتزاحتم وبلغة 
مشتوقة براقة , لكي يستلط الضوء 
عتى ظاهرة الهجترة, وكذلتك حالة 
االغتراب الروحتي بن الوطتن األم , 
وبتالد الهجرة الستويد  , رغتم البعد 
الجغترايف البعيد , لكننتا نجد صورة 
الوطتن حتارضة بتكل عنفوانهتا يف 

املفاجات  املؤملة . 
وختتم :ان الكاتتب ) قتي الشتيخ 
عستكر ( الذي يعتربه بعض النقاد , 
عميتد األدب  الروائتي يف املهجر , من 
ختالل رواياته الكثرة حتول املهجر 
والغربة واالغراب  , واليشء امللفت يف 
املتن الروائي لرواية ) زيزفون البحر 
( يف تستمية شخوص النص  الروائي 
باأللقاب البحرية  يف الرمزية والداللة 
البحتر  زيزفتون  مثتل   . املعنتى  يف 
عتى خطيبتته الثانيتة بنتت عمه يف 
السويد , الن خطيبته االوىل يف العراق 
خطفهتا تاجتر عراقي ورحتل معها 
اىل االمتارات , وهو يف جبهات الحرب 
. كوستج البحر أو حتوت البحر عى 
عمته التاجر الذي يمارس الشتيطنة 
واالحتيال يف كستب  املال ,  وال يهمه 
يف الحياة ستوى الكستب املايل ,  بكل 
الطترق الالرشعيتة . زنبقتة البحر . 

حبار البحر . موج البحر …  إلخ.

يرى الناقد جمعة عبد اهلل أن الكاتب قصي 
الشيخ عسكر جسد بشكل كبير معاناة المهجر 
في روايته »زيزفون البحر« كونها تحمل ميزة 

المعاناة الغربة واالغتراب ومخاطرة ومجازفة 
المهاجر في الوصول إلى بلد الهجرة. وقال 

عبد اهلل في قراءة نقدية خص بها )المراقب 
العراقي(:

جمعة عبداللهقصي الشيخ عسكر

قصيرتان جدا قصتان
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الرشي�ف  ب�ن  جعف�ر  وع�ن 
الجرجان�ي قال: حججُت س�نًة 
فدخل�ت عىل أبي محّمد بُسّ َمْن 
رأى, وق�د كان أصحابن�ا حملوا 
معي ش�يًئا من امل�ال, فأردت أن 
أس�أل إىل من أدفع�ه؟ فقال قبل 
أن أق�ول ذلك: ادفع م�ا معك إىل 

املبارك خادمي.
قال: ففعل�ت وخرج�ت، وقلت: 
إّن ش�يعتك بجرج�ان ُيقرئون�ك 
الس�ام، قال: أو لس�ت منرصًفا 
بعد فراغك من الحّج؟ قلت: بىل, 
ق�ال: فإّنك تصري إىل جرجان من 
يومك هذا إىل مائة وسبعني يوًما، 
وتدخلها يوم الجمعة لثاث لياٍل 
يمض�ني م�ن ربيع اآلخ�ر يف أّول 
النه�ار, فأعلمهم أّني أوافيهم يف 
ذلك الي�وم يف آخر النهار, وامِض 
راشًدا فإّن الله سيسلّمك ويسلّم 
ما معك, فتقّدم عىل أهلك وولدك 
ه  ويولد لولدك الرشيف ابٌن فسمِّ
الصلت بن الرشيف بن جعفر بن 
الرشيف, وسيبلّغ الله به ويكون 

من أوليائنا.
فقل�ت: ي�ا ب�ن رس�ول الل�ه إّن 
إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني 
هو من ش�يعتك وكث�ري املعروف 
يف  إليه�م  يخ�رج  أوليائ�ك،  إىل 
الس�نة م�ن ماله أكث�ر من مائة 
ألف درهم, وهو أحد املتقلّبني يف 
نعم الله بجرجان, فقال: ش�كر 
الل�ه ألب�ي إس�حاق إبراهيم بن 
إس�ماعيل صنيع�ه إىل ش�يعتنا, 
وغف�ر ل�ه ذنوب�ه, ورزق�ه ذكرًا 
س�وّياً قائ�ًا بالح�ّق, فق�ل له: 
يق�ول لك الحس�ن بن عيّل: س�مَّ 

ابنك أحمد.
فانرصفت من عن�ده وحججُت, 
وافي�ُت  حت�ى  الل�ه  فس�لّمني 
جرجان يف ي�وم الجمع�ة يف أّول 
النهار من ش�هر ربيع اآلخر عىل 
م�ا ذك�ره, وجاءن�ي أصحاب�ي 
يهّنئونن�ي, فوعدته�م أّن اإلمام 
وعدن�ي أن يوافيك�م يف آخر هذا 
اليوم فتأّهبوا ملا تحتاجون إليه, 
واغدوا يف مس�ائلكم وحوائجكم 

كلّها.
والع�رص  الظه�ر  صلّ�وا  فلّم�ا 
اجتمعوا كلّهم يف داري, فوالله ما 
ش�عرنا إّل وقد وافانا أبو محّمد, 
فدخل إلين�ا ونح�ن مجتمعون, 
فسلّم هو أّولً علينا, فاستقبلناه 
وقّبلن�ا يده, ث�م ق�ال: إّني كنت 
وع�دُت جعفر ب�ن الرشي�ف أن 

الي�وم,  ه�ذا  آخ�ر  يف  أوافيك�م 
فصلّي�ت الظه�ر والع�رص بُسّ 
َم�ْن رأى, ورصُت إليك�م ألُج�ّدد 
بكم عهًدا, وها أنا قد جئت اآلن, 
فاجمعوا مس�ائلكم وحوائجكم 

كلّها.
ف�أّول من ابت�دأ املس�ألة النرض 
بن جابر, قال: يا بن رس�ول الله 
إّن ابن�ي جاب�راً اُصي�ب ببرصه 
منذ ش�هر فادُع الل�ه أن يرّد إليه 
عينيه, قال: فهاته, فمسح بيده 
عىل عينيه فعاد بصريًا, ثّم تقّدم 
رجٌل فرجل يس�ألونه حوائجهم 
وأجابهم إىل كّل ما س�ألوه حتى 
قىض حوائج الجميع, ودعا لهم 

بخري, فانرصف من يومه ذلك. 
ومدين�ة جرجان م�ن املدن التي 

نب�غ منها عدٌد كبي�رٌي من علماء 
العلم والفقه والدين والفلس�فة 
والفل�ك وكان�ت قديم�اً ُتس�ّمى 
)أسرتآباذ( أو )أسرتآباد( -إحدى 
املدن الش�هرية يف إي�ران- وتقع 
يف ش�مايل إي�ران حالي�اً، وكانت 
جرجان مركز منطقة اسرتآباد. 
الرشي�ف  ينتس�ب  وإليه�ا 
الجرجاني واملريداماد الحس�يني 
فندرس�كي  وامل�ري  الفيلس�وف 

كذلك واألمني األسرتآبادي.
)علي�ه  العس�كري  واإلم�ام 
الس�ام(، هو أبو محمد الحسن 
بن ع�يل ب�ن محمد ب�ن عيل بن 
موىس ب�ن جعفر ب�ن محمد بن 
عيل بن الحس�ني بن عيل بن أبي 
طالب بن عبد املطلب بن هاش�م 

ب�ن عبد مناف بن قيص بن كاب 
ب�ن م�رة بن كع�ب بن ل�ؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن قريش 
بن كنانة ب�ن خزيمة بن مدركة 
ب�ن إلياس بن مرض ب�ن نزار بن 

معد بن عدنان.
ول�د يف املدينة املنورة يوم 8 ربيع 
الثاني 232 ه��، وقيل 10 ربيع 
الثاني وه�و األغلب لدى جمهور 

العلماء.
انتقل الحس�ن العسكري )عليه 
الس�ام( م�ع أبي�ه اإلم�ام عيل 
الهادي )عليه السام( إىل سامراء 
بعد أن استدعاه الخليفة املتوكل 
العب�ايس إليها. وع�اش مع أبيه 
يف س�امراء 20 سنة حيث استلم 
بعدها اإلمامة وله من العمر 22 

س�نة. وذلك بعد وفاة أبيه س�نة 
254 ه�. ووفقاً لروايات الشيعة 
اس�تمرت إمامته إىل س�نة 260 
ه��، أي س�ت س�نوات. عاي�ش 
خالها ضعف السلطة العباسية 
األت�راك ع�ىل مقاليد  وس�يطرة 
الحك�م وهذا األمر ل�م يمنع من 
تزايد سياس�ة الضغ�ط العبايس 
بحقه حي�ث تردد إىل س�جونهم 
للرقاب�ة  وخض�ع  م�رات  ع�ّدة 
املش�ّددة وأخرياً محاولة البطش 
ب�ه بعيداً عن أع�ني الناس والتي 

باءت بالفشل.
وبالرغم من كل ذلك فإن الحسن 
الس�ام(  )علي�ه  العس�كري 
اس�تطاع أن يجه�ض كل ه�ذه 
املح�اولت مما أكس�به احرتاماً 

خاصاً لدى أتباع الس�لطة بحيث 
كانوا يتحولون من خال قربهم 
وموال�ني  ثق�ات  أن�اس  إىل  ل�ه 
ب�ل  س�امته.  ع�ىل  وحرص�اء 
استطاع أن يفرض احرتامه عىل 
الجمي�ع مثل عبيد الله بن يحيى 
بن خاقان الوزي�ر العبايس الذي 
ينس�ب إليه أنه ق�ال بحقه: “لو 
زال�ت الخافة عن بن�ي العباس 
ما استحقها أحد من بني هاشم 
غ�ريه لفضل�ه وعفاف�ه وهديه 
وصيانة نفس�ه وزهده وعبادته 

وجميل أخاقه وصاحه”.
أراد اإلمام الحسن العسكري من 
خال مواقفه الحذرة املحرتس�ة 
يف�ّوت  أن  بالحك�م  عاقت�ه  يف 
ع�ىل الحك�م العب�ايس مخططه 

الق�ايض بدمج أئمة أه�ل البيت 
الجه�از  بوتق�ة  يف  وصهره�م 
للمراقبة  وإخضاعه�م  الحاك�م 
الدائم�ة واإلقام�ة الجربية التي 
ته�دف إىل عزلهم ع�ن قواعدهم 
العس�كري  ف�كان  ومواليه�م. 
كوال�ده مكره�اً ع�ىل مواصل�ة 
الس�لطة م�ن خ�ال الحض�ور 
إىل ب�اط الخليف�ة كل يوم اثنني 
وخميس. وقد اس�تغل الحس�ن 
العس�كري هذه السياسة إليهام 
ع�ىل  الخ�روج  بع�دم  الس�لطة 
سياس�تها. ليدفع ع�ن أصحابه 
الضغ�ط واملاحق�ات التي كانوا 
يتعرض�ون له�ا من قب�ل الدولة 

العباسية.
ولكن من دون أن يعطي السلطة 

الغط�اء الرشع�ي ال�ذي يكرّس 
رشعيتها ويربّر سياس�تها، كما 
يظه�ر ذل�ك واضح�اً م�ن خال 
موقف�ه م�ن ث�ورة الزن�ج التي 
اندلع�ت نتيج�ة ظل�م الس�لطة 
ال�رتف.  حي�اة  يف  وانغماس�ها 
وبفعل الفقر الش�ديد يف أوساط 
الطبق�ات املس�تضعفة، وكانت 
بزعام�ة رج�ل اّدعى النتس�اب 
إىل أه�ل البيت، وق�د أربكت هذه 
الث�ورة الس�لطة وكلفتها الكثري 
م�ن الجهد للقضاء عليها، فكان 
موقفه تج�اه هذه الثورة موقف 
الرفض ولكنه اثر السكوت وعدم 
إدان�ة ترصفاته�ا لك�ي ل تعترب 

اإلدانة تأييداً ضمنياً للدولة.
وفع�ًا انش�غلت الس�لطة ع�ن 
مراقبت�ه بإخم�اد ث�ورة الزنج. 
مما س�مح له أن يم�ارس دوره 
الرس�ايل التوجيهي واإلرش�ادي. 
فكان يشجع أصحابه عىل إصدار 
باملوضوعات  الكت�ب والرس�ائل 
الديني�ة الحيوي�ة، وكان يطلّ�ع 
عليها وينقحها. كما تصدى للرد 
عىل كت�ب املش�ككني وإبطالها. 
بالفيلس�وف  أن�ه اتصل  وُيروى 
الكن�دي الذي رشع بكتابة كتاب 
حول متناقضات القرآن. فأقنعه 
بخطأه. مما جعل الكندي يحرق 

الكتاب ويتوب.
وعمل عىل إمداد وتدعيم قواعده 
ومواليه بكل مقوم�ات الصمود 
والوعي فكان يمّدهم باملال الازم 
لحل مشاكلهم، ويتتبع أخبارهم 
وأحوالهم النفسية والجتماعية، 
بالتوجيه�ات  ويزوده�م 
واإلرش�ادات الرضورية مما أّدى 
إىل تماس�كهم والتفافه�م حول 
نه�ج أه�ل البي�ت والتماس�هم 
كاف�ة الط�رق لاتص�ال به رغم 
الرقاب�ة الصارمة الت�ي أحاطت 
ب�ه م�ن قب�ل الس�لطة، وُيروى 
الس�مري  ع�يل  ب�ن  محم�د  أن 
كان يحم�ل الرس�ائل واألس�ئلة 
واألموال يف جرّة الس�من بصفته 
بائع�اً ويدخ�ل بها عىل الحس�ن 
لريج�ع باألجوب�ة والتوجيه�ات 
أن  الحس�ن  اس�تطاع  وبذل�ك 
يكس الطوق العبايس من حوله 
ويوصل أطروحة اإلسام األصيل 
إىل قواع�ده الش�عبية ويجه�ض 
ويس�قط  الس�لطة  مح�اولت 

أهدافها.

  ١٦٢٠  معركة الجبل األبيض قرب براغ تنتهي بانتصار كاثولييك يف ظرف ساعتني.
  ١٧٩٩  نابليون بونابرت يسطو عىل الثورة الفرنسية ويُنّصب نفسه »القنصل األول«، وهو مبركز حاكم فرنسا.

  ١٨٢١  بدء الدراسة بأول كلية متخصصة للصيدلة وهي »كلية فيالديلفيا« في الواليات المتحدة.
  ١٩١٨  قيرص أملانيا فيلهلم الثاين يتنازل عن الحكم بعد هزمية بالده يف الحرب العاملية األوىل وتحولها إىل جمهورية.

  ١٩٣٥  القوات اليابانية تستويل عىل مدينة شنغهاي أهم موانئ الصني واملركز االقتصادي الرئييس لها.
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امتاز األئّمة المعصومون )عليهم السالم( بارتباٍط خاصٍّ باهلل تعالى وعالَم الغيب بسَبِب مقاِم العصمة واإلمامة، ولَُهم معاجُز وكراَماٌت 
لَْتها كتُب التاريخ، ففي  تؤيِّد ارتباطهم باهلل تعالى لكونِهم أئّمة، ولإلمام الحسن العسكرّي )سالم اهلل عليه( معاجُز وكراماٌت كثيرٌة سجَّ
مثل هذا اليوم -الثالث من ربيع اآلخر- كانت مدينُة )ُجرجان( اإليرانّية التي تقع بين )شاهرود( و )بندر شاه( وتطّل على بحر قزوين 
على موعٍد معه، ووفاًء لما وعد به اإلمام الحسن العسكري )عليه السالم( أحد أصحابه، وإظهاًرا لمعجزاته وكراماته، فقد حضر اإلمام إلى 
،،جرجان من سامراء بطّي األرض.

للمرة الثانية.. األمويون يستبيحون الكعبة الُمشرَّفة

 -  * -  * -  * -  * -  *

تم�ر علين�ا يف مثل هذا الي�وم ذكرى رمي الحج�اج )لعنه الل�ه( الكعبة 
الرشيفة بالنار وللمرة الثانية يف حصار ابن الزبري واحرتاقها كاماً.

والحجاج بن يوس�ف الثقفي، هو أش�هر قائد أموي يف العراق والحجاز، 
ومن أعداء أهل البيت )عليهم الس�ام( وشيعتهم، وكان له دور يف تعزيز 

حكم األمويني.
الوف�اء وال�ولء آلل أمي�ة والل�ذان كان يتمتع بهما الحج�اج، إضافة إىل 
خدماته الكثرية ومساعيه الجبارة لحفظ الكيان األموي جعل له مكانة 
رفيع�ة عنده�م، حيث أوىص عب�د امللك بن م�روان ابنه الولي�د أن يهتم 

بالحجاج، كما وسّمى أحد أبنائه باسم الحجاج.
وق�د اش�تهر الحج�اج بالظلم وس�فك الدماء، وق�د بالغ يف قت�ل أعدائه 
ومعارضي�ه حت�ى أن عب�د املل�ك بن م�روان قد نه�اه عن ذل�ك. فيقول 
املؤرخ�ون أن عدد الذين ق�د قتلوا عىل يده أكثر من 120.000 ش�خصاً، 
وورد أيضا أّن العدد تجاوز ال� 130.000 قتياً، فكان س�فاكاً وسفاحاً، 
وكان أش�هر من قتلهم الحجاج التابعي س�عيد بن جبري الذي دعا عليه 

فمات ولم يقتل أحدا بعده.
وذكر املؤرخون ان الحجاج الثقفي اتخذ سجونا ل تقي من حر ول برد، 
وقد مات يف حبس�ه خمس�ون ألف رجل، وثاثون ألف امرأة، منهن ستة 

عرش ألفا مجردات، وكان يحبس الرجال والنساء يف موضع واحد.
وأبوه هو يوس�ف بن حكم الثقفي أحد سادات ثقيف وأرشافهم، وكانت 
له صلة وثيقة بآل مروان بن الحكم األموي، وش�ارك يف حروبه وحروب 
عبد املل�ك بن مروان، كما وكان أمرياً عىل بع�ض املناطق إبان حكم عبد 
امللك، وأخرياً تويف يف أيام حكم الحجاج عىل املدينة. أما أمه فهي »فارعة« 

وقيل »فريعة«، بنت هّمام بن عروة الثقفي.

وولد الحجاج املكّنى بأبي محمد يف قرية بني صخر. هناك 
أقوال عديدة حول تأريخ ولدته، فيقال بأنه ولد س�نة 39، 
ويقال س�نة 40، أو41 أو 42 وأيضا ذكرو ولدته يف س�نة 

45 أو بعدها بقليل.
كلم�ة الَحّجاج من الناحية اللغوية هو كثري الحج، وهناك 
معان كثرية يذكرها ابن منظور حول معنى الحج، فالحج 
هو قصد شخص أو يشء معني، ومنها يأتي مصطلح حج 
البيت، فالحج هو الزيارة واإلتيان، وأيضا قيل أّن الحج أن 
ُتفل�ق الهامة، ويختلط الدم بالدم�اغ. عىل أي فذكر بعض 
املؤرخ�ني أن اس�مه الحقيقي ه�و ُكليب، ومن ثم س�مي 
ب به الحجاج يف  بالحجاج، وقال البع�ض أن كليب لقٌب ُلقِّ

صغره.
ل توج�د معلوم�ات كامل�ة ودقيق�ة ع�ن بداي�ات حياته 
ولكن عند مراجعة بعض األش�عار واألخبار، يمكن القول 
بأن�ه كأج�داده كان يعمل يف الطائف حف�ارا لآلبار وراعيا 

للموايش ودباغاً لجلودها.
وُذك�ر أن الحج�اج كان قبي�ح الوج�ه وصغ�ري الجس�د، 
وبمراجع�ة رسيعة ع�ىل تاريخه وأفعاله يتض�ح للباحث 
بأنه كان سياس�يا، وكثرياً ما اس�تخدم املكر والخداع لكي 

ينترص يف حروبه.
وقد ورد للحجاج س�مات عدة، فذكر أنه كان جباراً وظاملاً 
وكافراً وفاسقاً وكذاباً وخبيثاً. ويف رسالة أرسلها الحجاج 

إىل عبد امللك وصف نفسه بالحقد والحسد والعناد.



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

الثالثاء 9 تشرين الثاين 2021
العدد 2711 السنة الثانية عشرة 10

»الحمى النزفية« تعاود الظهور
 في الشطرة 

 املراقب العراقي/متابعة...
بع�د ع�دم ظهورها ملدة طويل�ة عاودت«الحمى النزفية«  الظهور وهذه املرة يف الش�طرة حيث كش�ف مصدر يف املستش�فى 
البيطري بذي قار،أمس االثنني، عن  تسجيل إصابة جديدة بهذا املرض بإحدى مناطق القضاء الواقع شمايل النارصية. وقال 
املصدر يف ترصيح تابعته )املراقب العراقي(: انه »تم التأكد من اصابة فتاة من احدى مناطق قضاء الشطرة شمال املحافظة 
بمرض الحمى النزفية، اس�تنادا لكتاب دائرة صحة املحافظة«، مبينا ان »الفتاة تبلغ من العمر 18 عاماً وتعمل ربة بيت من 

سكنة احدى مناطق قضاء الشطرة التي تمتهن تربية الحيوانات وانتقال هذا املرض من الحيوان اىل االنسان«.

عني

املراقب

املراقب العراقي/ متابعة...
يب�دو أن الجنوب العراقي س�يبقى منتجا للنفط دون االس�تفادة 
ليس من عائداته فحس�ب بل س�يبقى محروما حتى من فروقات 
أس�عار بيع النفط حيث كشفت الحكومة املحلية يف البرصة،أمس 
االثنني، عن حرمان املحافظة من مبالغ مالية تصل قيمتها الكثر 
م�ن 3 ترليون�ات دينار وذل�ك بس�بب وزارة النفط.وق�ال النائب 
االول للمحاف�ظ محمد طاهر التميمي يف ترصيح تابعته )املراقب 
العراق�ي(: ان »املحافظ�ة لديه�ا 2.5 ترلي�ون بذم�ة الحكوم�ة 
املركزي�ة منذ مطلع العام الجاري ولغاية ش�هر آب املايض، وذلك 
كفرق بس�عر بيع برميل النفط املحتسب بخمسة واربعني دوالرا 
واملباع بخمسة وثمانية دوالرا«.واضاف ان »مجلس النواب صوت 
ع�ى رصف فرق س�عر برميل النف�ط ووضعه بصندوق يس�مى 
بصندوق االجيال للمحافظة يتم رصف ما يحتويه من اموال بأي 
وقت تحتاجه املحافظة«، مش�را إىل ان »وزارة النفط طعنت بهذا 
القرار ورفضت انشاء هذا الصندوق الذي حرم املحافظة من اكثر 

من 3 ترليونات اىل نهاية العام الجاري«.

املراقب العراقي/ متابعة...
مازال�ت معان�اة األرس النازح�ة يف دياىل مس�تمرة ويف هذا االطار 
ارشف�ت وزارة الهجرة واملهجري�ن ،امس االثنني، عى توزيع منح 
مالي�ة ل�� 75 ارسة نازحة من قضاء املقدادي�ة اىل قضاء خانقني 
التابع�ني ملحافظ�ة دياىل.وقال مس�ؤول مكتب دائ�رة الهجرة يف 
خانقني، عيل غازي اغ�ا، يف حديث تابعته )املراقب العراقي( ، إنه 
»بتوجيه من وزيرة الهجرة واملهجرين ايفان فائق جابرو ، شارك 
موظف�و فرع الوزارة يف محافظة دياىل بعملية توزيع املنح املالية 
الت�ي ش�ملت ) 35 ( ارسة نازح�ة بلغت مليون دين�ار لكل عائلة 
نازح�ة ، فيما تم ش�مول )40( ارسة نازحة بمنح�ة مالية بلغت 
 )IOM( الف دينار بتمويل من قبل منظمة الهجرة الدولية )480(
» .وتاب�ع اغ�ا ، أن »جمي�ع االرس النازحة ش�ملت باملنحة املالية 
بعد تدقي�ق صحة نزوحهم من قبل الجه�ات األمنية ».من جهته 
كش�ف مدير مفوضية حقوق اإلنس�ان يف محافظ�ة دياىل صالح 
مه�دي، امس األثنني  ع�ن نزوح 350 عائلة من قض�اء املقدادية 
باملحافظ�ة، فيم�ا بني أن ه�ذه العائالت تولد لديها ش�عور بعدم 
األمان بعد الجريمة التي حصلت يف قرى الرشاد ونهر اإلمام وهو 
ما يمنع عودتها.وقال مهدي” إن العائالت النازحة توزع القس�م 
األك�ر منها يف بعقوب�ة، و4 عائالت يف الس�ليمانية و35 عائلة يف 
خانق�ني واالخرين يف حمرين ومناطق غ�رب بعقوبة.وأضاف أن 
ه�ذه العائالت أدركت أن األجهزة األمنية غر قادرة عى حمايتها، 
وعودته�م أصبح�ت مرهونة باتف�اق بني جميع األط�راف، وهي 
الش�يوخ ووجه�اء مناطقهم والق�وات األمني�ة، إذ إن لم تحصل 

موافقة بعودتهم فأنهم لن يعودوا.

الجنوب محروم حتى من فروقات 
أسعار بيع النفط !

استمرار معاناة األسر النازحة
املراقب العراقي/ متابعة... في ديالى

الحرب�ان الظاملت�ان عى الش�عب 
العراقي بقيادة الواليات املتحدة يف 
عامي 1991 و2003، استخدمت 
فيهما قذائف اليورانيوم املنضب، 
ع�ى  وخيم�ا  إرث�ا  تركت�ا  وق�د 
صح�ة املدنيني العراقيني بش�كل 
الرسطان�ات  يف  وزي�ادة  ع�ام، 
والتش�وهات الخلقية لدى املواليد 
بش�كل خاص.واألم�ر ال يقت�رص 
عى اليورانيوم املنضب فحس�ب، 
ب�ل لقد اس�تخدمت أن�واع عديدة 
م�ن امللوثات يف تل�ك الحروب كان 
لها أبل�غ األثر عى البيئة والصحة 
أله�ايل املنطقة، والدلي�ل القاطع 
عى أنه ال إنس�انية ملن يتشدقون 

بحقوق اإلنسان
ويف هذا االطار كش�ف عضو هيأة 
املستش�ارين يف رئاس�ة مجل�س 
ال�وزراء الدكت�ور حام�د الباهيل، 
ملوث�اً  موقع�اً   23 وج�ود  ع�ن 

بإشعاع اليورانيوم يف البرصة.
وق�ال الباهيل يف ترصي�ح أطلعت 
العراق�ي(:إن  )املراق�ب  علي�ه 
»االمان�ة العام�ة ملجل�س الوزراء 
ديواني�ا  وام�راً  ق�رارا  أص�درت 
خ�الل العام الحايل برئاس�ة هيئة 
املستشارين وعضوية ممثلني من 
جهات مختلفة م�ن وزارة العلوم 
العراقي�ة  والهيئ�ة  والتكنلوجي�ا 
املس�يطرة ع�ى املصادر املش�عة 
او مرك�ز الوقاي�ة م�ن االش�عاع 

ومستشارية االمن الوطني«.
وأض�اف، أن�ه »تم تش�كيل فريق 
م�ن كل الجه�ات اع�اله لفحص 
املناطق قي�د الرص�د يف محافظة 
البرصة وبقية املناط�ق يف العراق 

ومن ثم معالجة املواقع  واملناطق 
غر املعالجة للتخلص من اشعاع 
اليورانيوم«.وأش�ار إىل أن »االم�م 
التخلص  املتح�دة س�اعدت ع�ى 
م�ن االش�عاع بناًء ع�ى طلب من 
وزارة البيئ�ة، وتم تش�كيل لجنة 
خراء ملعالجة التلوث االش�عاعي 
والزب�ر  الب�رصة  )مرك�ز  يف 
والنارصي�ة والس�ماوة( وج�رى 
فحص 5-6 مناط�ق يف كل مدينة 
ومل�دة عامني، الفتا اىل أن »النتائج 

أظهرت خطورة االش�عاع النووي 
عى الناس«.وأوض�ح أن »االمانة 
يف  ال�وزراء  مجل�س  يف  العام�ة 
2018 ش�كلت فريق�ا وطنيا وتم 
تش�خيص وجود 23 موقعا ملوثاً 
منوه�ا  الب�رصة«،  محافظ�ة  يف 
بأن�ه »تم اجراء مس�ح ش�عاعي 
يف الب�رصة وفح�ص 86 كيلومرتا 
مربعا والعث�ور عى 400 ألف مرت 
مربع ملوثة باليورانيوم واالشعاع 
النووي وبدأ الفريق بتنظيف هذه 

استطاعوا  البيئة  االماكن«.علماء 
م�ن  عالي�ة  مس�تويات  قي�اس 
اليوراني�وم يف عين�ات م�ن الرتبة 
م�ن ع�دة مناطق يف الع�راق، وقد 
ربط�وا تل�ك القياس�ات والنتائج 
بالزي�ادة  إليه�ا  توصل�وا  الت�ي 
الكبرة يف أعداد املصابني بأمراض 
الس�جالت  الرسطان املس�جلة يف 
الوطنية للرسط�ان يف العراق.وقد 
أُطلقت عى العراق خالل الحربني 
1991 و2003 كمي�ة هائل�ة من 

ذخائر اليورانيوم خلفت أكثر من 
2200 طن�ا مرتيا م�ن اليورانيوم 
املنض�ب، وهذا اليورانيوم املنضب 
الذي استعمل يف العراق يساوي يف 
ذريته م�ا يعادل 250 قنبلة ذرية، 
وه�ذا وفقا مل�ا قدره الروفس�ور 
 Katsuma Yagasaki ياغازاك�ي 
م�ن الهيئ�ة العلمي�ة يف جامع�ة 

ريوكيوس يف أوكيناوا يف اليابان
ومن املع�روف إن أطف�ال العراق 
لألم�راض  األوىل  الضحي�ة  ه�م 

الرسطانية، فق�د أكدت املعطيات 
أن الع�راق صاح�ب أع�ى مع�دل 
لوفيات األطف�ال يف العالم، إذ ُيعُد 
رسط�ان األطفال يف الع�راق أكثر 
شيوعاً من مثله يف الغرب، ويشكل 
8% من ح�االت الرسطان كافة يف 
الع�راق، مقارن�ة ب��1% يف الدول 
أن أكث�ر الرسطان�ات  املتقدم�ة. 
ش�يوعا بني األطفال هو رسطان 
الجه�از  تلي�ه رسطان�ات  ال�دم، 
اللمف�اوي والدماغ وأورام الجهاز 
تضاعف�ت  ق�د  وأن�ه  العصب�ي، 
إصاب�ة األطفال برسط�ان الدم يف 
مدين�ة البرصة ث�الث مرات خالل 

الخمسة عرش عاما املاضية
كما ظه�رت يف الجن�وب العراقي 
والس�يما الب�رصة كث�رة ح�االت 
اإلجهاض املتكرر والوالدات امليتة 
وظه�ور ح�االت من التش�وهات 
الوالدي�ة الرهيبة وغ�ر املعروفة 
م�ن قب�ل وانتش�ار العق�م ل�دى 
رج�ال ونس�اء وكث�رة اإلصابات 
الت�ي  املناط�ق  يف  الرسطاني�ة 
الغربي�ة  باألس�لحة  قصف�ت 
الرسطاني�ة  الح�االت  وانتش�ار 
وس�ط عوائل لم يص�ب أحد منها 
م�ن قب�ل، وأحيانا أكث�ر من فرد 
وانتش�ار  الواح�دة  العائل�ة  يف 
أعمار  أم�راض رسطانية وس�ط 
غ�ر األعمار املعروف�ة طبيا، مثل 
رسط�ان الثدي ل�دى فتيات بعمر 
10 و12 س�نة، ورسطانات أخرى 
نادرا ما تصي�ب رشيحة األطفال 
الرسطاني�ة  اإلصاب�ات  وارتف�اع 
والوفيات بالرسطان بنسب عالية 
جدا، بلغت أضعاف ما كانت عليه 

قبل عام 1991 .
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بوستر بسيط
 يحمل رسالة أخالقية وإنسانية كبيرة

قروض العاطلين 
تصريحات إعالمية فقط !

املراقب العراقي/ متابعة...
العم�ل  وزارة  وترصيح�ات  بيان�ات  يق�رأ  م�ن 
والش�ؤون االجتماعي�ة ع�ن ق�روض العاطل�ني 
يشعر بالس�عادة كونها تحمل أخبارا سارة لهذه 
الفئة املظلومة يف املجتمع العراقي لكن أكثر هذه 
البيانات ال تعدو كونها مجرد ترصيحات إعالمية 
فق�ط !آخر ترصيح�ات وزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعي�ة اعلنت انها تس�تعد إلطالق مرشوع 
ملنح قروض للعاطلني من الطبقات الهش�ة، بما 
يمكنهم من فتح مش�اريعهم الخاصة بالتنسيق 

مع املنظمة الدولية للهجرة.
وكي�ل ال�وزارة عبر الجلب�ي، قال�ت يف ترصيح 
اطلع�ت علي�ه )املراقب العراقي(: أن »املش�اريع 
ستخدم تلك الطبقة من املجتمع، ضمانا لالرتقاء 
بواقعهم وتقديم الدعم واالسناد لهم، بما يتوافق 
مع اه�داف ال�وزارة، لتدريب الش�باب العاطلني 
ب�دورات مهني�ة مختلف�ة وتوف�ر ف�رص عمل 

رسيعة لهم كاألكشاك الثابتة او املتنقلة«.
واش�ارت الجلبي اىل »اس�تمرار الوزارة بعمليات 
تطوير ج�ودة قاع�دة بيان�ات املس�تفيدين من 
ش�بكة الحماي�ة، ضم�ن خط�ة لتأم�ني قواعد 
البيانات بما يضمن عدم التداخل بالعمل وبعثرة 
الجهود، ومن اجل تس�هيل مهمتها بربط بيانات 
املس�تفيدين م�ن اعان�ة الحماي�ة م�ع بيان�ات 
وزارة التج�ارة، لغرض توزي�ع مفردات البطاقة 

التموينية االلكرتونية بينهم بسهولة«.
وذكرت يف س�ياق ذي صلة، ان »الوزارة خصصت 
خطا س�اخنا مجانيا لالستفس�ار عن القروض 
الت�ي تمنحه�ا والفئات املش�مولة به�ا، وبرامج 

التدريب والتوظيف وتفتيش العمل واالجانب.
نتمن�ى ان يك�ون يف ه�ذا الترصيح حال ملش�كلة 
للعاطل�ني م�ن الطبقات الت�ي اس�متها الوزارة 

بالهشة ولم تضع تعريفا واضحا لهم.

املراقب العراقي/ متابعة...
تتعرض محافظ�ات جنوبي العراق إىل أزمة 
مياه هي األكثر س�وءا منذ س�نوات بس�بب 
قلة األمط�ار وقلة اإلم�دادات املائية لنهري 
دجل�ة والف�رات من تركيا حت�ى باتت تهدد 
بتوقف مشاريع املياه الصالحة للرشب، بعد 
أن أث�رت بش�كل كبر عى جميع األنش�طة 
الزراعية، وس�ط فش�ل حكومي واضح عى 
معالج�ة األزم�ة الخانقة.ويب�دو ان أزم�ة 
ش�ح املي�اه س�تبقى تعصف بقضاء س�يد 
دخيل رشق�ي ذي قارحيث ان الحلول اآلنية 
والجزئي�ة كان�ت عب�ارة عن وض�ع بعض 
املحط�ات يف مق�دم ناظ�م الحم�زة .وق�ال 
قائّمق�ام القض�اء حيدرعزي�ز يف ترصي�ح 
:ان »الش�حة  العراق�ي(  )املراق�ب  تابعت�ه 
املائي�ة مس�تمرة يف القض�اء بع�د جف�اف 
االنه�ر فيها نتيجة قلة االطالق�ات املائية«، 
مبين�ا أن »م�ا تم العم�ل عليه خ�الل االيام 
املاضية هي حلول جزئية«.واش�ار عزيز اىل 
ان »الحل�ول اآلني�ة والجزئية كان�ت عبارة 
ع�ن وضع بع�ض املحطات يف مق�دم ناظم 
الحم�زة، وزيادة االطالقات من نهاية س�دة 
الكوت بواقع 10 مرت مكعب بالثانية«، وهي 

ال تف�ي بالغرض«.من جهتهم نظم عرشات 
م�ن أهايل قض�اء س�يد دخي�ل يف محافظة 
ذي قار، تظاهرة حاش�دة وس�ط املحافظة 
احتجاج�ا ع�ى مش�كلة ش�ح املي�اه الت�ي 
يتعرض له�ا القضاء منذ عدة أش�هر، دون 
حلول حكومية حقيقية ترتقي إىل مس�توى 
املس�ؤولية.وقالت مصادر محلية، إن قضاء 
س�يد دخيل يتعرض ألزمة مياه هي األس�وأ 
من�ذ س�نوات مما أثرت س�لبا ع�ى الزراعة 

والثروة الحيوانية والس�مكية يف املحافظة، 
ومرب�ي  املزارع�ني  أغل�ب  أن  إىل  مش�رة 
الجاموس يف القض�اء يعتزمون النزوح من 
القضاء بس�بب الجفاف.وأضافت املصادر، 
أن هذه الشحة تسببت بتوقف جريان األنهر 
املغذية للقرى الواقعة ع�ى جانبي نهر )آل 
إبراهيم(، وعدد من مجمعات املياه الواقعة 
عليه، مما تسبب بتفاقم األزمة وأثر بشكل 

مبارش عى حياة املواطنني.

املراقب العراقي/ متابعة ...
يف الوقت الذي نش�اهد فيه أكثر محالت بغ�داد تعاني من طفح املجاري 
كش�فت أمان�ة بغداد يف إجراء متأخر عن اس�تعداداتها ملوس�م الش�تاء 
واألمط�ار، فيم�ا أك�دت إصالح 254 تخس�فاً م�ن أص�ل 296 يف عموم 
العاصم�ة بغ�داد، وبينت أنها مس�تمرة برف�ع التجاوزات.وقال معاون 
مدي�ر بلدي�ة الكرادة التابعة لألمانة، جاس�م محم�د، يف ترصيح تابعته 

)املراقب العراقي(: إن »امانة بغداد تس�تعد ملوس�م االمطار عر خطتها 
املعدة والتي تتم متابعتها من قبل امني بغداد والوكالء حيث إنها تتضمن 
أعم�ال تأهي�ل املحط�ات الرئيس�ة الخاصة باملج�اري وكذل�ك تنظيف 
الخط�وط الناقلة ملي�اه االمط�ار وإصالح التخس�فات وكذل�ك تنظيف 
الخط�وط الفرعي�ة واملش�بكات واملنه�والت مع تجهيز كاف�ة محطات 

املجاري بمادة الكاز وتأهيل مولداتها تحسبا النقطاع الكهرباء«.

أزمة شح المياه تعصف بقضاء سيد دخيل 
وأهله يتظاهرون  

طفح المجاري يغزو بغداد واألمانة تكشف عن«استعداداتها« للشتاء

23 موقعاً ملوثاً باليورانيوم المسبب للسرطان في البصرة..

القصف األمريكي في الـ91 و2003 ضحاياه األطفال والنساء والشيوخ
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كشفت وحدة التأهب ملخاطر األوبئة بمنظمة الصحة العاملية، 
خالل مؤتمر صحفي أن هناك عدًدا من التحورات ظهرت العام 
املايض، موضًحة أن هناك شائعات أطلقت وجود متحور جديد 
سمي متحور هيهي، مؤكدة أنها تواصل العمل مع بقية الدول 
ولم تَر حتى اآلن تحوًرا جديًدا، والصحة العاملية هي التى تطلق 

االسم عىل التحور الجديد إذا ظهر.
وأش�ارت إىل أن تح�ور هيهي هو ش�اعة من مواق�ع التواصل 
االجتماعي.وت�ويص املنظم�ة بتعزي�ز الرتص�د والتحق�ق من 
رسي�ان التحورات املوجودة بالفعل، وحتى اآلن لم نس�مع عن 
تح�ور جديد يطلق علي�ه هيهي.وأضافت، نحن نعزز مس�ألة 
التلقي�ح بلقاح األنفلوان�زا، ومن 2020 اىل 2021 فان موس�م 
األنفلوان�زا ينخف�ض ولكن الب�د أن نراعي أصح�اب األمراض 
املزمن�ة وأيًض�ا كب�ار الس�ن واألطفال م�ن أصح�اب املناعة 

الضعيفة يجب أن يتلقوا لقاح األنفلوانزا .

روبوت يلقح البشر ضد
 كورونا دون حقن !

َتعرَّْف على آخر مستجدات 
متحور »هيهي«

س�عيا منها لتفادي ألم وخز اإلبرة، طورت رشكة كندية 
روبوت�ا قادرا عىل تطعيم الب�ر ضد فريوس كورونا 
دون الحاج�ة إىل الحقن.وأك�دت الركة أن الروبوت 
»Cobi« س�يكون بديال أقل ترويعا من اإلبرة، خاصة 
أنه يعتمد عىل تقنية الحقن بدون إبرة، باستخدام 
نفاث ع�ايل الضغط، م�ا يضمن حق�ن محتويات 
اللقاح يف عمق أنس�جة الذراع.وحسب مقال نرته 
جامع�ة waterloo الكندية ف�إن ذراع الروبوت تتميز 
بمستش�عر LiDAR، يس�مح بوض�ع خريط�ة ثالثي�ة 
األبعاد لجس�م الراغب يف الحصول عىل اللقاح، يتم تحليلها 
لتحدي�د أفض�ل م�كان للحقن.وبعده�ا، يتلقى املري�ض أمرا 
باالس�تعداد للتصوير، مع تحديد م�كان الوقوف ووضعه، وما 
إذا كان األم�ر يحتاج إىل إزاحة قطعة من مالبس�ه.ومع دخول 
الروب�وت الخدمة، س�يكون تطعي�م أعداد كبرية من الس�كان 
أس�هل وأرخ�ص وأرسع وأكثر أمانا، ألنه م�ن املحتمل أن يقلل 

من مخاطر تعرض األطباء واملمرضني للفريوس.

شاومي تطلق »الب توب« 
ألعاب ُموفر للطاقة 

أطلقت رشكة ش�اومي الالب توب Pro X 14 الجديد، 
لتلبية متطلبات عشاق األلعاب.

وأوضح�ت الرك�ة الصيني�ة أن باق�ة التجهي�زات 
التقنية لجهازها الجديد تش�تمل عىل شاش�ة قياس 
14 بوص�ة وبدقة وض�وح x 2560 1600 بيكس�ل، 
وتعم�ل بمعدل تنش�يط صورة 120 هرت�ز، ويمكن 
خف�ض مع�دل تنش�يط الص�ورة إىل 60 أو 90 هرتز 
لتوف�ري يف اس�تهالك الطاق�ة، بينم�ا تبل�غ درج�ة 

السطوع 300 قنديلة/م2.
وينب�ض فيه معالج إنتل 11370H-Core i7 برسعة 
 GeForce  4.8 غيغاهرتز وبطاقة الرسوميات نفيديا
RTX 3050، وتبلغ س�عة ذاكرة الوصول العش�وائي 
16 غيغبايت مع قرص حالة ساكنة SSD سعة 512 
 ،4.0 PCIe  غيغابايت، والذي يتم توصيله بواس�طة

عالوة عىل أنه يمكن استبداله.
وزودت الرك�ة الجه�از بنظ�ام تربي�د بمروحت�ني 
وأنابيب حرارية ومربد نحايس، ويمكن إعادة ش�حن 
البطاري�ة ع�رب منف�ذ USB-C بقدرة تص�ل إىل 130 
وات، وإع�ادة ش�حن نصف البطاري�ة يف 32 دقيقة، 
ويمت�د تش�غيلها مع مقاط�ع الفيدي�و املخزنة عىل 

الجهاز إىل 8.5 ساعات.
ويزخ�ر الجهاز بمنافذ توصيل عدة مع دعم ش�بكة 
 4 Thunderbolt ال�واي ف�اي 6 والبلوت�وث ومنف�ذ
لعرض الص�ورة بدقة 5K مع معدل تنش�يط صورة 

60 هرتز.

اعتربت تقارير أن الطائرة الروسية لإلنذار الراداري 
املبّك�ر » آ-50 أو« تتمتع بجمي�ع املواصفات التي 
تجعلها مطلوبة للغاية يف الس�وق العاملية.يذكر أن 
طائرة »آ-50 أو« هي نموذج مطور لطائرة اإلنذار 

الراداري املبكر والقيادة »آ-50« )الرادار الطائر(.
وق�د حصل�ت النس�خة املط�ورة منها ع�ىل رادار 
»ش�ميل – أم« األق�وى واألخف امل�زّود بربمجيات 

حديث�ة، م�ا زاد إىل ح�د بعي�د م�ن إمكاناته 
الخاصة باكتش�اف األهداف عىل مس�افة 

كب�رية، فضال عن نظ�ام القيادة 
الرقمي وظ�روف الراحة 
األفض�ل ألف�راد طاق�م 
مقارن�ة  الطائ�����رة، 

بسابقتها »آ-50«.وقال ناطق باسم رشكة »فيغا« 
املصنع�ة للرادار إن »ش�ميل – أم« يق�وم بمتابعة 
األهداف الجوية عىل مس�افة حت�ى 650 كيلومرتا 

واألهداف األرضية عىل مسافة 300 كيلومرت.
وبمق�دور ال�رادار كذلك أن يفرض الس�يطرة عىل 
300 ه�دف يف وق�ت واح�د ويرس�ل إحداثياته�ا 
 »У« أوتوماتيكي�ا إىل املقاتالت الصديقة. أما حرف
يف تس�مية الطائرة الروس�ية فإنها تعني، بحسب 
املجل�ة األمريكي�ة املرموق�ة، أن »ال�رادار الطائر« 
يس�تطيع توجي�ه حت�ى 30 مقاتل�ة صديق�ة إىل 

األهداف.
وقد خضعت »طائرة »آ- 50 أو« لالختبار يف سوريا 

حيث تم تأكيد مواصفاتها العالية.

تقرير يكشف عن مواصفات الطائرة 50 –آ الروسية

الصحة العالمية: التطعيم بلقاح كوفيد - 19 واألنفلوانزا في آن واحد يثير قلقا
أك�د رئيس وح�دة التمنيع واألم�راض يف منظمة 
الصح�ة العاملي�ة قمرول حس�ن، أن تن�اول لقاح 
األنفلون�زا، ولق�اح كورون�ا مًعا آث�ار قلقا حول 
العالم، مش�رًيا إىل أن تطبيق برنامج لقاح كورونا 
مع لقاح األنفلوانزا يضمن التباعد بني اللقاحني، 
ولك�ن ال توجد مخاطر من تن�اول اللقاحني معا، 

بحي�ث يمكن تناول لق�اح األنفلوانزا املوس�مية، 
ولق�اح كورون�ا، مش�رًيا إىل أن اللقاح�ني يمك�ن 

تلقيهما يف آن واحد وىف نفس الوقت.
وأضاف، انه يمكن التوصية بأخذ كل لقاح يف ذراع 
مختلفة وليس يف نفس الذراع، موضًحا أنه ما زال 
العم�ل جارًيا لتقدي�م املزيد م�ن األدلة.وبدورها، 

قالت داليا س�مهوري، مديرة برنامج االس�تعداد 
للط�وارئ واللوائ�ح الصحي�ة الدولي�ة، باملكت�ب 
اإلقليم�ي ل�رق املتوس�ط، ان الوض�ع الوبائي 
يختل�ف م�ن بل�د آلخ�ر موضح�ة أن اإلج�راءات 
االحرتازية البد من الحرص عليها حيث إن الوضع 
الوبائي ه�و الذى يحدد االجراءات االحرتازية مثل 

مدى فتح املدارس وفتح املجتمعات وعىل مستوى 
الش�خيص الب�د م�ن ارت�داء الكمام�ة والتباع�د 
االجتماع�ي ورضورة غس�ل اليدي�ن، مش�رية إىل 
أن ارتف�اع اإلصابات نتيجة ع�دم اتباع االجراءات 
االحرتازية وعدم التعقيم .وأضافت أنه يجب اتباع 

االجراءات االحرتازية حتى إذا أخذت التطعيم.

خبراء أمن إلكتروني يدعون إلى حذف تطبيق فيسبوك !
آيف�ون  األم�ن مس�تخدمي هوات�ف  نص�ح خ�رباء 
بح�ذف تطبيق فيس بوك ألن رشكة وس�ائل التواصل 

االجتماعي تقوم بتنفيذ نظام تتُبٍع رسي.
وُيته�م في�س بوك بتتب�ع البيان�ات الخاص�ة املهمة 
للمس�تخدمني باس�تخدام بيانات مقياس التس�ارع 
كوس�يلة لتحديد املواقع وتعقب مستخدمي التطبيق 
خلس�ة ومراقبة أنشطتهم. ويبدو أن فيس بوك يقوم 

بعملي�ة التتب�ع حت�ى إذا اخت�ار املس�تخدمون منع 
اإلعالن�ات وتعطيل أوضاع تتبع املوق�ع داخل تطبيق 

فيس بوك.
وحذر الباحثان يف مجال األمن السيرباني طالل الحاج 
بك�ري وتومي ميس�ك من أن فيس بوك يق�رأ بيانات 
مقياس التس�ارع طوال الوقت. ويق�ول الباحثان إن 
وظائف التتب�ع التي ُيزعم أنها أجريت دون معرفة أو 

اختيار مس�تخدمي فيس بوك تأت�ي دون أي تحذير، 
ومي�زة التتبع غ�ري قابل�ة للتدمري وال يمك�ن إيقاف 

تشغيلها، بحسب صحيفة ذا صن الربيطانية.
وأضاف الباحثان »إذا لم تسمح لفيس بوك بالوصول 
إىل موقعك، فال يزال بإمكان التطبيق استنتاج موقعك 
الدقي�ق فق�ط م�ن خ�الل تجميعك مع مس�تخدمني 
يس�جله  ال�ذي  نفس�ه  االهت�زاز  نم�ط  يطابق�ون 

مقياس التس�ارع يف هاتفك«.ورًدا عىل التتبع الرسي 
ملستخدميه عىل أجهزة آيفون، حاول فيس بوك رشح 
املش�كلة يف بيان لفوربيس، ولم ينك�ر ممثل الركة 
مطالب�ات التتب�ع وقال »نس�تخدم بيان�ات مقياس 
التس�ارع مليزات مثل االهتزاز للتقرير، ولضمان أنواع 
معين�ة من وظائ�ف الكامريا مث�ل التحريك للحصول 

صورة  بزاوية 360 درجة أو للكامريا«.عىل 

قال�ت مارينا ماكيش�ا خب�رية التغذية الروس�ية 
إن الكب�د عضو مهم يش�ارك يف وظائف الجس�م 
املختلفة؛ ولتحس�ني وظائف�ه، يجب تناول بعض 

األطعمة، مثل بيض الدجاج.
وقال�ت ماكيش�ا إن »البيض املس�لوق مفيد جدا 
للكبد، ألن صفار البيض يحتوي عىل دهون معينة 
- فوس�فوليبيدات وليس�يثني، وهم�ا م�ن امل�واد 

الواقية للكبد، واملواد التي تحمي خاليا الكبد«.
وت�زود البيضة الكب�د باملكون�ات الرضورية التي 
ُتبن�ى منها خاليا العضو، باإلضاف�ة إىل ذلك، فإن 

هذا املنتج له أيًضا تأثري مفرز الصفراء.

وأضافت ماكيشا أن الطماطم وجميع مشتقاتها 
س�تنقذ الكب�د م�ن اآلث�ار الس�لبية وع�ىل وجه 

الخصوص عصري ومعجون الطماطم.
يف الوق�ت نفس�ه، يحت�اج الش�خص إىل تضم�ني 
الخ�رضاوات املختلفة يف نظام�ه الغذائي اليومي. 
بفض�ل األلي�اف، فإنه�ا تحفز الجه�از الهضمي 

وتستبعد تطور مرض الحصاة.
يف الوق�ت نفس�ه، أوص�ت ماكيش�ا باالهتم�ام 
بالخصائص املفيدة للحوم واألس�ماك. وأكدت أنه 
يجب اختيار األصناف قليلة الدس�م، ألن املنتجات 

الدهنية تحّمل الكبد املزيد من العمل.

وأضاف�ت خبرية التغذي�ة يف مقابلة مع 
»فيرنايا موس�كفا«، ُنرت يف 8 
تري�ن الثان�ي أنه يمك�ن العثور 
ع�ىل كمي�ة كب�رية من مض�ادات 

األكس�دة يف فيتامني )أ( املوجود يف 
األطعم�ة ذات الل�ون الربتق�ايل مثل 

الجزر والقرع والربس�يمون والفواكه 
الحمضي�ة، إنه�ا مفي�دة ج�ًدا لجمي�ع 

أجهزة الهضم، ألنه�ا تحتوي عىل مضادات 
األكس�دة، والتي تعترب درًع�ا طبيعًيا للكائن 

الحي بأكمله.

أهمها البيض.. أطباء يحددون منتجات تحمي الكبد من الخطر

كش�فت وكالة ناس�ا ع�ن صورة للجان�ب املظل�م لبلوتو، بعد 
س�ت س�نوات م�ن التقاطه�ا بواس�طة مركبة الفض�اء »نيو 
هورايزونز«.وُتظه�ر الص�ورة - التي التقط�ت يف يوليو 2015 
عندم�ا كان بلوت�و عىل بعد 3 مليارات مي�ل من األرض - جزءا 
من املناظر الطبيعية للكوكب القزم الذي لم يكن ُمضاًء بشكل 
مبارش بأش�عة الش�مس.وتمّكن الباحثون من إنشاء الصورة 
باستخدام 360 صورة التقطتها »نيو هورايزونز«، وهي تنظر 

للخلف إىل نصف الكرة الجنوبي لبلوتو أثناء تحليقها بجواره.
وتضم�ن التقاط الصورة االس�تفادة من الض�وء الذي انعكس 
عىل أكرب أقمار بلوتو الخمسة، Charon .وتكشف الصورة عن 
منطقة كبرية و«س�اطعة بش�كل واضح« يف منتصف الطريق 
ب�ني القطب الجنوب�ي لبلوتو وخط االس�تواء، والتي قد تكون 
ترس�با من النيرتوجني أو جليد امليثان، عىل غرار »قلب« بلوتو 
الجلي�دي ع�ىل جانب�ه املقابل.وق�ال ت�ود الور، عال�م الفلك يف 
مرصد أبحاث الفلك البرصي باألش�عة تح�ت الحمراء الوطني 
التاب�ع ملؤسس�ة العلوم الوطنية توكس�ون، أريزون�ا: »يف ذلك 
الوقت، كانت إضاءة Charon عىل بلوتو مش�ابهة لتلك املنبعثة 
م�ن قمرنا ع�ىل األرض عندما كان يف طور الرب�ع األول«.ويعد 
بلوت�����و عامل�ا معقدا من الس�ه����ول املتجم�دة والجبال 
الجليدية بحج������م جبال روكي.وكان بلوتو يعترب الكوكب 
التاس�ع، وهو أكرب عضو يف حزام كايرب واألكثر ش�هرة يف فئة 
جديدة م�ن العوالم تس�مى الكواك�ب القزمة.وأطلقت مركبة 
الفضاء »نيو هورايزونز« التابعة لوكالة ناس�ا يف يناير 2006، 
وصن����ع�ت التاريخ من خالل إعادة الص�ور األوىل عن قرب 

لبلوتو وأقماره يف العقد التايل.

إطالق صورة مذهلة للجانب المظلم من بلوتو
 HUAWEI أطلقت رشكة هواوي ألعمال املس�تهلك، خدمة
Care لعمالئه�ا يف م�رص والتي تقوم م�ن خاللها الركة 
بطرح مجموع�ة من الخدمات والع�روض عىل خدمات ما 
بع�د البيع لكافة أجهزتها، وهو ما يوفر الحماية اإلضافية 
والخدم�ات طويل�ة األج�ل ع�ىل كاف�ة منتج�ات ه�واوي 
املتط�ورة، حيث تأتي هذه الخدم�ة يف إطار حرص الركة 
عىل اس�تمرارها يف ريادة منظوم�ة خدمات ما بعد البيع يف 

مرص.
ويمكن ملس�تخدمي أجه�زة ه�واوي املختلفة اإلس�تمتاع 
بخدمة Huawei Care  الجديدة والتي يمكن اإلشرتاك فيها 
بمقابل مادي لإلس�تفادة من الع�روض املتنوعة والتي يتم 
تحديثها بإس�تمرار عىل خدمات ما بعد البيع وعىل رأس�ها 
تمديد فرتات الضمان عىل األجه�زة وتوفري خصومات عىل 
قطع الغي�ار األصلية باإلضافة إىل إصالح األجهزة مجاًنا يف 
بعض الحاالت، مع ضمان استخدام األجزاء األصلية وتوفري 
أعىل مس�تويات الجودة بواسطة فنيني معتمدين يف مراكز 

خدمة عمالء هواوي املنترة بكافة أنحاء الجمهورية.
كما تتيح خدمة HUAWEI Care يف بعض األوقات، امكانية 
اس�تبدال شاش�ات أجهزة ه�واوي التالفة بأخ�رى أصلية 
وبأس�عار مخفضة وضمان ملدة 30 يوما، كما يمكن أيًضا 
اس�تبدال البطارية وترقية مس�احات التخزين من هواوي 
بأسعار مخفضة وذلك استكماالً لجرس الثقة املتبادلة الذي 

تبنيه هواوي مع عمالئها يف مرص عىل مر السنني.

هواوي تطلق خدمة جديدة
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة
روى عبد هللا بن عباس، قال لي الحسين عليه السالم: »يا ابَن 
الِوزَر، وال  يُْعنيَك فإنني أخاف عليَك  عباس، ال تتكلّمّن بما ال 
تتكلّمّن بما يُعنيك حتى تَرى له موضعاً، فَُربَّ متكلّم قد تكلَّم بحٍقّ 
فَعيَب، وال تماريَّن حليماً وال سفيهاً، فإّن الحليَم يقليَك، والّسفيه 
يُرديك، وال تقولَّن َخلَف أحٍد إذا توارى عنَك، إال مثَل ما تُحبُّ أن 
يقوَل عنَك إذا تواَرْيَت عنه، واعمل َعمَل عبٍد يَعلَُم أنّه مأخوذٌ 

باإلجرام ُمجزٌي باإلحسان، والّسالم«. 
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هاتـــــــف العالقـات

    منهل عبد األمري المرشدي 

محاولة اغتيال 
الكاظمي..على 

ذمة التك تك 

ما تم اإلعالن عنه م�ن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي أمر جلل وحدث خطري له ما بعده وينبغي أن ال ينتهي 
ببيانات الش�جب واإلدانة واالستنكار إنما البد من تحديد الجهة 
املس�ؤولة لوضعها تحت طائل�ة القانون بتهم�ة ارتكاب عمل 
إرهابي باس�تهداف )رئيس وزراء العراق وهيبته ورمز سيادته 
وعن�وان كربيائه وصم�ام أمانه ومصداق وحدت�ه واملدافع عن 
األرض والعرض والحرائر واألم�وال والثروات العراقية وضامن 
مس�تقبل البالد والعباد( نحن ال نرىض أن ينتهي األمر  بتشكيل 
لجنة تحقيقية مثل كل اللجان السابقة فتذوب وتتالىش فذلك ال 
يصح وال يجوز وال يليق بجسامة الحدث وخطورته فكم رئيس 

وزراء فذ عظيم يف العراق لدينا مثل الكاظمي؟؟!!
وكم كاظمي س�يجود ب�ه الزمان علينا ش�كال ومضمونا ولغة 
وهيب�ة ووقارا وإبداعا، وهل هناك رئي�س وزراء يف العراق مثل 
الكاظمي ارتقى بمس�توى التعليم وحق�ق منجزات عظيمة يف 
الش�أن الصح�ي وأنهى أزم�ة الكهرباء وأضفى بقي�ادة الدولة 
ع�ى املنافذ الحدودية يف الش�مال قبل الجن�وب ولجم تجاوزات 

البارزاني عى النفط واملوارد ورفع لنا قيمة الدينار.
وتك�رم بنفس العراق باملجان ع�ى دول األعراب ومهد للتطبيع 

مع إرسائيل يف أربيل  و .. و ..  و.
وغ�ري  ذلك الكث�ري الكثري من منج�زات  الكاظم�ي )العظيم(.. 
وعلي�ه وبعدما أعل�ن الكاظمي ش�خصيا أنه يع�رف من يقف 
وراء الجريم�ة الكربى وأن مجلس األمن الوطني عقد اجتماعه 
لتحدي�د هوية املجرم�ن فنحن والعالم باالنتظ�ار لنرى الجناة 
خل�ف القضب�ان ونعرف من ه�م وما هي الجه�ة التي ينتمون 

اليها وأن الكشف عنهم صار أمرا بديهيا.
ولكن.. إذا استمر التغليس واستمرت البيانات بضبابية ورساب 
ونح�ن ال نعرف كيف تجم�ع مجاهدو التك ت�ك وكيف انفضوا 
ومن أغ�دق عليهم بال�دوالر فإن األم�ر هنا س�يعود اىل نظرية 

املؤامرة.
وق�د يقول قائل كما قالت العصفورة من قبل، إن ما تم اإلعالن 
عنه من محاولة اغتيال الكاظمي هي كذبة ومرسحية فاش�لة 
وله�ا أكثر م�ن هدف. اله�دف االول منه�ا هو تج�اوز جريمة 

استهداف املعتصمن يف أبواب الخرضاء والدماء التي سالت.
اله�دف الثان�ي توف�ري أج�واء ضاغط�ة ع�ى مع�اريض نتائج 

االنتخابات والرافضن لها ليقبلوا بها. 
اله�دف الثال�ث محاول�ة إظهار مصطف�ى الكاظمي الفاش�ل 
البائس العميل املأجور ع�ى أنه قائد عظيم وثائر فطحل ورمز 

الباحثن عن وطن لتأهيله للتدوير مرة أخرى.
الهدف الرابع هو التمهيد لوضع الحشد الشعبي تحت املساءلة 

وحله ودمجه.
اله�دف الخام�س واألهم ه�و أن هكذا أحداث ت�دل عى وجوب 
االستعانة بالقوات األمريكية وهو ما يتطلب إبقاء قوات أمريكا 
وعدم تنفيذ انسحابها املزمع يف نهاية ٢٠٢١ علما أن أمريكا لم 
ترد حتى اآلن عى املتس�ائلن عن الس�بب ال�ذي أدى إىل تعطيل 
منظوم�ة الدف�اع الليزرية »ال�ي رام« لس�فارتها يف الخرضاء 
إلسقاط الطائرات املس�رية التي استهدفت منزل رئيس الوزراء 
الش�هيد الحي حتى إش�عار آخر!!؟؟.. واىل أن يجيب الصامتون 

تبقى القضية يف ذمة التك تك...

للمرة األوىل يف تونس، غادر ثالثة سجناء زنزاناتهم 
م�ن دون قيود وتحت رقابة غ�ري ظاهرة للرشطة 
لتغطي�ة املهرج�ان وإنتاج ه�ذا الفيل�م الوثائقي 
ال�ذي ُعرض خالل اختتام ال�دورة الثانية والثالثن 
له�ذا اللق�اء الثق�ايف امله�م يف تونس.وق�ال أح�د 
الس�جناء يف تعليق صوتي يف الفيلم الوثائقي »هنا 
اكتشفنا قيمة الحياة، قيمة الفن وقيمة الحرية«.

تنقل الس�جناء طوال أس�بوع املهرجان يف قاعات 
الع�رض وأجروا ح�وارات بالفيديو م�ع الجمهور 
والتقط�وا مقاطع خالل ع�رض فيلم لنحو أربعن 
مراهق�ا ج�اءوا من خمس�ة مراكز إلع�ادة تأهيل 
القرص املنحرف�ن يف تونس.وجاءت مبادرة إرشاك 

الس�جناء يف ه�ذه التظاه�رة م�ن ادارة املهرجان 
بالرشاكة مع »املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب« 
وادارة الس�جون واالصالح يف البالد.وكشف املكلف 
بالربام�ج الثقافي�ة والرياضي�ة ب�اإلدارة العام�ة 
الفان�ي أن اختي�ار  للس�جون واالص�الح ط�ارق 
املساجن استند عى »السلوك السّوي واملوهبة« يف 

عملية االنتاج السمعي البرصي.

تدربوا ملدة ثمانية أشهر
كذل�ك تلقى املس�اجن تدريب�ا ملدة ثمانية أش�هر 
داخ�ل س�جنهم يف محافظ�ة املهدي�ة )رشق( عى 
عملي�ة انت�اج األف�الم يف إط�ار أنش�طة الن�وادي 

الثقافي�ة يف هذا الحبس الذي يع�د من أكرب املراكز 
الس�جنية يف البالد.وانبه�ر »النمس« بما ش�اهده 
يف ه�ذا العال�م الجدي�د بالنس�بة ل�ه، وب�دا فرِحاً 
»بالخ�روج م�ن الس�جن واملش�اركة يف تظاه�رة 
ثقافي�ة« خالل تصويره مقاط�ع فيديو للوثائقي.
ويتابع هذا الس�جن البالغ ثالثن عاما قىض عرش 
سنوات منها وراء القضبان »أتساءل كيف سأعود 

إىل السجن بعدما عشت لحظات السعادة هذه«.
ويعكف عى تعدي�ل الكامريا واختيار زوايا التقاط 
الص�ور وهو يكتش�ف للم�رة األوىل املبن�ى الكبري 
»ملدينة الثقافة« الذي ُشّيد يف العام ٢٠١8.يشاركه 
يف ذل�ك س�جن آخر ثالثين�ي يرت�دي رسوال جينز 

وح�ذاًء رياضيا.وأوقفت قوات األم�ن هذا الطالب 
السابق يف اختصاص الهندسة املعمارية يف نوفمرب 
٢٠١6 بتهم�ة املخدرات وكان حينه�ا خارجا للتو 
م�ن قاع�ة ع�روض أف�الم يف دورة س�ابقة ألي�ام 
قرطاج الس�ينمائية.ويعلّق مبتس�ما »الظاهر أن 
اللحظ�ات القوية يف حيات�ي مرتبطة بأيام قرطاج 
السينمائية«، مضيفاً »يمنحنا هذا الخروج انطباعا 
بحي�اة عادية«.اما الس�جن الثال�ث البالغ أربعن 
عاما والذي قىض خمس س�نوات يف الس�جن فريى 
ان هذه التجربة تحولت مرشوع حياة وحفزته عى 
التفكري يف انشاء رشكة لإلنتاج السمعي والبرصي 

عندما يغادر السجن بعد سنتن.

العالم يشهد أطول خسوف 
جزئي للقمر 

»غرفة عبيد« في مومباي 
القديمة

أعلن�ت وكال�ة الفض�اء األمريكي�ة »ناس�ا« أن العالم 
سيشهد أطول خس�وف جزئي للقمر بالقرن ال�٢١ يف 
ال��١9 من ترشي�ن الثاني الجاري، م�ع رؤية واضحة 
يف أمري�كا الش�مالية للخسوف.وكش�فت »ناس�ا« أن 
الخس�وف يمك�ن أن يس�تمر 3 س�اعات و٢8 دقيقة. 
مضيف�ة أنه »من املحتم�ل أن يكون الخس�وف أطول 
خس�وف بن عامي ٢٠٠١ و٢١٠٠«.وحس�ب »ناسا«، 
س�تمر األرض بن الش�مس والقمر يف الساعات األوىل 
م�ن ١9 ترشي�ن الثان�ي، لتلق�ي بظاللها ع�ى القمر 

األخري.

فازت جون تشو املقيمة يف مدينة سيدني األسرتالية، بجائزة قدرها مليون دوالر  
أسرتايل )55٠ ألف جنيه إسرتليني( ضمن حملة التطعيم يف البالد »مليون دوالر« 
وأوضحت تشو، البالغة من العمر ٢5 عاًما، أنها ستصطحب أرستها بالكامل يف 
رحل�ة واإلقامة يف فندق خمس نجوم للعام الصيني الجديد، وستس�تثمر الباقي 
حتى تتمكن من تحقيق املزيد يف املستقبل.واشرتكت تشو يف الحملة بجانب 7.٢ 
مليون ش�خص عى املس�توى الوطن�ي، وكانت الحملة س�ببا يف ارتفاع معدالت 
التطعي�م يف أس�رتاليا م�ن 78.5 % إىل 88.3 %.ويمك�ن للمش�اركن أيضا الفوز 
بواحدة م�ن ١٠٠ جائزة يومية بقيمة ألف دوالر، مع صندوق جوائز بقيمة ١.4 
ملي�ون دوالر.وباإلضافة إىل جائزة املليون دوالر، يمكن للمش�اركن أيضا الفوز 
بواحدة من ١٠٠ جائزة يومية بقيمة ١٠٠٠ دوالروبدأت الحملة يف أكتوبر املايض 
م�ن قبل مجموعة من الرشكات وفاعيل الخري كوس�يلة لزيادة معدالت التطعيم 

يف البالد.

ازدادت أعداد العنكبوت الضخم الذي ينحدر من رشق آس�يا بش�كل 
كب�ري خالل ه�ذا العام ش�مايل والية جورجي�ا األمريكي�ة، وهو ما 
أثار خوف الس�كان وح�رية العلماء، بعد أن احتل بش�باكه الكثيفة 
أس�الك الكهرباء ورشف�ات املن�ازل والحقول.وقال�ت الكاتبة زوي 
سرتوزفسكي يف تقرير نرشته مجلة نيوزويك األمريكية إن عنكبوت 
ج�ورو ال�ذي يمكن أن يصل طول�ه إىل أكثر من 7 س�نتيمرتات عند 
تمدي�د س�يقانه، ه�و ن�وع من الح�رشات النس�اجة الت�ي تصنع 
ش�باكا معق�دة تش�به يف ش�كلها العجلة.وتنقل الكاتب�ة عن ويل 
هودس�ون عالم الحرشات يف جامعة جورجيا أنه قام بقتل أكثر من 
3٠٠ عنكب�وت ج�ورو يف منزل�ه. كما أن رشفته بات�ت غري صالحة 
لالس�تخدام بعد امتالئها بهذه الحرشات. وهو يقول: هذه الش�باك 
تعت�رب فوىض حقيقي�ة، وال أحد يرغ�ب يف أن يخرج م�ن باب بيته 
يف الصب�اح وإذا بش�باك العناك�ب تغط�ي وجه�ه، فجأة.أم�ا باوال 
كوش�ينغ، خبرية العناكب، فتؤكد أن جورو ال يش�كل أي تهديد عى 
الب�رش أو الحيوانات األليفة، وهو ع�ادة ال يعض إال عندما يتعرض 
لخط�ر. وم�ن غري الواضح كي�ف وصلت هذه الفصيل�ة إىل األرايض 
األمريكية، ولكن تم التعرف عليها للمرة األوىل عام ٢٠١4، يف منطقة 
تبع�د 8٠ ميال يف أتالنتا عاصمة الوالية.وتنق�ل الكاتبة عن جينيفر 
توربن، التي تصف نفس�ها بأنها تعاني رهاب العناكب، قولها إنها 
توقفت عن تنظيف حديقة منزلها بعد أن داست ذات مرة عى شباك 

نسجها عنكبوت جورو.

لق�ي صياد برازييل مرصعه بش�كل مأس�اوي، مؤخ�را، بعدما قفز إىل 
مياه إحدى البحريات، أمال يف النجاة من رسب نحل، لكن نهاية ال تخطر 
بالبال كانت يف انتظاره. وبحس�ب صحيفة دييل ستار، فإن الرجل الذي 
يبلغ من العمر 3٠ عاما، كان يف رحلة صيد إىل جانب اثنن من أصدقائه، 
عندما هجم رسب نحل، فخافوا من اللس�عات. وقفز الصيادون الثالثة 
إىل البح�رية الت�ي يكثر فيها س�مك البريان�ا، لكن أحدهم لم يس�تطيع 
الخ�روج بعد ذل�ك. وعندما قام غواص�ون مختصون باس�تخراج جثة 
الصي�اد الضحية، وجدوا أن س�مك البريان�ا قد التهم أج�زاء من الوجه 
واألذن ومناط�ق أخرى من الجس�م. وتم العثور ع�ى الجثة، وهي عى 
بع�د نحو 4 أمتار من ضفة البحرية، ووقعت هذه الحادثة املأس�اوية يف 

منطق�ة بريزيالنديا دي مين�اس الريفية. وتقع ه�ذه املنطقة عى بعد 
نح�و 6٠٠ ميل ش�مال غربي ريو دي جانريو، فيما لم تجر اإلش�ارة إىل 
اس�م الضحية.ومنحت الس�لطات املحلية إذنا للعائلة حتى تقوم بدفن 
جثم�ان الضحية، إثر اس�تبعاد أي فرضية جنائية يف الوفاة. ولم يتضح 
ما إذا كان الضحية قد غرق يف املياه من جراء مهاجمته من قبل س�مك 
»البريانا«، أم إنه غرق وفارق الحياة ثم قامت األس�ماك بأكل أجزاء من 
الجثة.وتش�ري البيانات، إىل أن عضات البريانا ليس�ت أم�را جديدا، ففي 
النص�ف األول من س�نة ٢٠٠7 ت�م اإلبالغ عن ٢٠٠ هجم�ة من قبل هذا 
الس�مك، يف بح�رية اصطناعي�ة عى مقربة م�ن مدينة باملاس، وس�ط 

الربازيل.

ألق�ت الس�لطات املرصي�ة القبض ع�ى صاحب 
رشكة هارب من ١١6٢ حكما ب�595 سنة.وقررت 
النياب�ة العامة بجن�وب القاه�رة، حبس صاحب 

رشك�ة هارب م�ن تنفي�ذ ١١6٢ حكم�ا قضائيا، 
بإجم�اىل ُم�دد حبس بلغ�ت 595 س�نة وغرامات 
مالي�ة أكث�ر م�ن ٢8 ملي�ون جني�ه يف املقط�م، 

4 أي�ام ع�ى ذم�ة التحقيق�ات، تمهي�دا إلحالته 
للمحاكم�ة،.وىف إط�ار مواصل�ة جه�ود أجه�زة 
وزارة الداخلية املس�تمرة ملالحقة وضبط املحكوم 
عليه�م الهاربن، فقد أك�دت معلومات وتحريات 
وحدة مباحث قس�م رشطة املقط�م بمديرية أمن 
القاه�رة بإختب�اء )صاح�ب رشكة لإلنش�اءات، 
مقي�م بدائ�رة قس�م رشط�ة التجم�ع الخام�س 
بالقاه�رة( واملطلوب التنفي�ذ عليه ىف )438 حكم 
حبس »جزئى - مستأنف« - 7٢4 حكم غرامة( ىف 
قضايا )إس�تيالء - نصب - ش�يكات - رسقة تيار 
كهربائ�ى( بإجم�اىل مدد حبس بلغت 595 س�نة 
وغرامات مالية مس�تحقة بلغ�ت )٠٠٠.٢8.635 
جنيه مرصى( بإحدى الش�قق املستأجرة الكائنة 
بدائرة قسم رشطة التجمع األول بالقاهرة.وعقب 
تقن�ن اإلجراءات تم إس�تهدافه وأمك�ن ضبطه، 
وبمواجهت�ه باألحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم 

إتخاذ اإلجراءات القانونية.

صياد هرب من النحل فنهشته »البيرانا«

القبض على محكوم بـ595 سنة

العنكبوت اآلسيوي يغزو 
والية جورجيا 

اكتشف علماء آثار »غرفة عبيد« خالل أعمال للتنقيب 
ع�ن اآلثار يف مدينة مومب�اي القديمة. وُعثر عى ثالثة 
أرّسة وبعض الج�رار الخزفية القديم�ة وصندوق مع 
لج�ام للخي�ول يف الغرفة، الت�ي تبلغ مس�احتها نحو 
١6 م�رتاً مربعاً، ع�ى قطعة أرض خ�ارج املدينة التي 
ُطم�رت يف ثوران بركاني يف الق�رن األول. وربما كانت 
الغرفة تس�تخدم كمقر لخدمة »سادة« املنزل كمخزن 
ويف نفس الوقت كس�كن بسيط للعبيد. وقال جابرييل 
زوش�رتيجل، مدير متح�ف مومب�اي، لوكال�ة األنباء 
األملاني�ة )د.ب.أ(: »هن�ا نرى اآلن ش�يئاً يبقى عادة يف 

الظل وال تسلط عليه األضواء«.

عد السجين الملقب »النمس« أن 
»ال شيء أجمل من أن يكون 
المرء حرا ولو لبعض الوقت«، 
بعدما حصل على إذن بـ«الهروب« 
من سجنه التونسي لبضعة أّيام 
لتصوير مقاطع لفيلم وثائقي 
في »مهرجان قرطاج السينمائي 
الدولي«..

 سجنــاء في تـونـس »هربــوا« من زنزانــــاتهم

،،
السينما.. بفضل 

تفوز بمليون 
دوالر بسبب 
التطعيم ضد 
كورونا


