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المراقب العراقي/ بغداد...
نفى تحال�ف عزم، أمس الثالثاء، وجود 
اية حوارات مع القوى السياسية بشأن 

تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقال املتحدث باسم التحالف محمد عبد 
ربه يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراق�ي«، إن�ه »ال توجد اي�ة حوارات 
مع جميع االطراف السياس�ية بش�أن 

تشكيل الحكومة العراقية الجديدة«.
وب�ن أن »اللق�اءات الت�ي تعق�د م�ع 
الكتل ته�دف إىل ايجاد حل�ول للخروج 
من األزمة السياس�ية، الت�ي وصلت اىل 
مرحلة االنسداد السيايس بسبب نتائج 

االنتخابات الربملانية .

واجتماع�ات  »ح�وارات  أن  وأض�اف 
تش�كيل الحكومة الجديدة، بن القوى 
السياس�ية، سوف تنطلق بعد مصادقة 
املحكم�ة االتحادي�ة العليا ع�ى نتائج 

االنتخابات الربملانية املبكرة«.
ولف�ت اىل أن ه�ذه »املصادق�ة تنتظ�ر 
ه�ذه  أن  خصوص�اً  الطع�ون،  حس�م 
الطع�ون ب�دأت بتغي�ر حج�م بع�ض 
القوى السياسية من حيث عدد املقاعد 

الربملانية«.
يش�ار اىل ان الوض�ع الس�يايس يش�هد 
انس�دادا خانقا بسبب الخالفات الدائرة 
ح�ول نتائ�ج االنتخابات ب�ن الفائزين 

والخارسين بسبب التزوير.

المراقب العراقي/ بغداد...
اإلس�المية  الجماع�ة  اك�دت 
ان  الثالث�اء،  أم�س  الكردس�تانية، 
املفوضية فش�لت يف إدارة االنتخابات 

الربملانية.
وقال عض�و الجماعة، س�ليم همزة، 
يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي«، أن “التالعب الذي حصل يف 
النتائ�ج ال يخرج عن تفس�رين األول 
وجود إضافات وتغي�رات باألرقام يف 
النتائج بعد انته�اء التصويت والثاني 
اتفاقات سياسية رسية مع املفوضية 

إلحداث هذا ال�رخ الكبر يف العملية 
السياسية”.

ون�وه إىل أن »ه�ذه االحتم�االت دلي�ل 
عى وج�ود ضغوط محلي�ة وإقليمية 
ودولي�ة تس�ببت يف إخ�راج املفوضية 
ع�ن حياديتها إىل املجامل�ة يف النتائج 

عى حساب حقوق املواطن”.
فش�لت  “املفوضي�ة  أن  إىل  وأش�ار 
فش�ال كب�را يف إدارة االنتخاب�ات م�ا 
انعك�س عى أدائه�ا الرقابي واإلداري 
لالنتخابات وضي�اع حقوق املصوتن 

بعملية التزوير التي حصلت«.

تحالف سياسي ينفي وجود تفاهمات
 على شكل الحكومة المقبلة

كتلة كردية: المفوضية فشلت 
رائحة الفساد تفوح من عقد مشبوه للطاقة الشمسية في إدارة االنتخابات

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
س�عت الحكومة العراقية لحل مشكلة 
الكهرب�اء عن طريق التعاق�د مع دول 
ورشكات  يف مج�ال الطاق�ة املتجددة، 
اتفاقي�ات  توقي�ع  بينه�ا  م�ن  وكان 
م�ع رشكات عربي�ة وأجنبية إلنش�اء 
مش�اريع كهروشمس�ية , وآخرها مع 
رشك�ة توتال الفرنس�ية الت�ي حددت 
س�عر الس�اعة الواح�دة م�ن الطاق�ة 
الشمس�ية ب�� 38 دوالراً، وه�و س�عر 

مرتفع ج�دا مقارنة بكهرب�اء الطاقة 
املتجددة يف االمارات والذي يعادل أربعة 
دوالرات لكل كيلووات/ساعة , فالعقود 
التي وقعته�ا الحكومة املنتهية واليتها 
لم تراِع مصلحة العراقين , وهي اشبه 
بعقود جوالت الرتاخيص سيئة الصيت 
التي دمرت االقتص�اد الوطني وأعادت 

االحتكار للنفط العراقي.
معوق�ات كث�رة تواجه عم�ل الطاقة 
الشمس�ية يف مقدمته�ا ع�دم أهلي�ة 

الكهربائية  الوطنية للطاق�ة  الش�بكة 
م�ن  كب�رة  كمي�ات  دم�ج  إلح�داث 
املتغ�رة,  املتج�ددة  الطاق�ة  مص�ادر 
للطاق�ة  املتقطع�ة  الطبيع�ة  بس�بب 
الشمس�ية والتي ستتس�بب بتحديات 
ملش�غل الش�بكة الوطنية ، م�ا يتطلب 
الحاج�ة إىل موازن�ة النظ�ام وتقنيات 
تخزين الطاق�ة، التي ال تعتزم رشكات 
الطاقة الشمسية التي تم التعاقد معها 
إضافتها عى األقل يف املستقبل القريب, 

كونه�ا تكلف أمواال ضخم�ة , لذا يرى 
مراقب�ون أن عقود الطاقة الشمس�ية 
ال  االم�ارات  أو  فرنس�ا  م�ع  املوقع�ة 
تخض�ع ل�روط متخص�ي الطاقة 

املتجددة .
الفس�اد أنهك االقتصاد العراقي، فضال 
ع�ن س�طوة املحاصص�ة واالنتهازية 
والفس�اد , لذا ف�أن القائم�ن عليه ال 
يأخذون ب�أي أفكار وخطط اقتصادية 
ُتعرض م�ن قبل املختص�ن وأصحاب 

الش�أن , فالنفعية من تلك العقود هي 
املسيطرة عى عمل وزارة الكهرباء.

وأعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، 
أن الب�الد تعاقدت م�ع رشكات أجنبية 
م�ن  ميج�اوات   2500 نح�و  إلنت�اج 
الطاق�ة الكهربائية، عرب بناء محطات 
شمس�ية، من أص�ل 10 آالف ميغاوات 
مخط�ط الوص�ول إليه�ا حت�ى ع�ام 
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في السليمانية.. القمع »ُيضرِّج« قمصان التظاهرات 
»البيضاء« باللون »األحمر«

المراقب العراقي/ احمد محمد...
قم�ع ممنهج م�ن قبل حكومة إقليم كردس�تان 
بحق طلبة جامعة الس�ليمانية املطالبن برصف 
منحته�م الجامعي�ة التي ق�ررت حكومة اإلقليم 
مؤخرا إيقاف رصفها، إال أن هذا القمع لم يوقف 
حناج�ر املحتجن أصحاب الحقوق، ولم يمنعهم 

من املطالبة بها.
أوساط سياسية وشعبية تحفظت عى استخدام 
القوة يف مواجهة املحتجن، منتقدة صمت رئاسة 
الجمهوري�ة وال�وزراء االتحاديتن وكذلك »غض 

النظر« من قبل املعنين بملف حقوق االنسان.
ويتظاه�ر املئات م�ن طلبة الجامع�ات واملعاهد 
يف محافظة الس�ليمانية، لليوم الرابع عى التوايل 
للمطالب�ة ب�رصف املن�ح املس�تقطعة م�ن قبل 
وزارة التعليم يف حكوم�ة اإلقليم حيث قام طلبة 
جامعات ومعاهد الس�ليمانية وحلبجة وگرميان 
جامعاته�م  أب�واب  بإغ�الق  وچرم�و  ورابري�ن 
ومعاهده�م للمطالبة برصف املنح املس�تقطعة 
ومنع دخول األس�اتذة واملوظفن والطبية للحرم 
الجامعي تعبرا منهم عن اس�تيائهم من تجاهل 

مطالبهم.
وقامت القوات األمنية التابعة اىل حزبي البارزاني 
والطالباني بقم�ع تظاهرة »القمصان البيضاء« 
ع�ى الرغم م�ن التزامهم الس�لمي الع�ايل، فيما 
تسببت عمليات القمع بتعرض عدد من املحتجن 
لالختناق بس�بب اس�تخدام الغاز املسيل للدموع 
م�ن قبل القوات األمني�ة، إال أن تلك اإلجراءات لم 
تقل�ل من عزيمة الطلبة ع�ى املطالبة بحقوقهم 
حي�ث زادته�م إرصاراً ع�ى االس�تمرار يف قط�ع 
الطرق من إدارة املحافظة وصوالً إىل مركز املدينة 

واالحتج�اج أمام مقر تنظيمات االحزاب الكردية 
يف املحافظة.

وع�ى إثر ه�ذه االح�داث طالب عدد م�ن النواب 
الكرد، بانعقاد جلس�ة طارئة لربملان كردس�تان 

حول االحتجاجات الطالبية الجارية.
وقال مصدر مطلع، إن 71 نائبا يف مجلس النواب 
الك�ردي طالبوا بانعقاد جلس�ة طارئ�ة للربملان 
بحض�ور وزي�ر املالي�ة ووزي�ر التعلي�م العايل يف 

حكومة اإلقليم...
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بوادر »معركة الحسم« تلوح في المناطق 
السورية المتاخمة للعراق

األميركيون يتلقون رشقات صاروخية عنيفة

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
بعد ترصيح�ات متسلس�لة تعّمد 
فيه�ا،  األمركي�ون  املس�ؤولون 
استفزاز فصائل املقاومة بالدرجة 
العربي�ة  ال�دول  ث�م  األوىل، وم�ن 
للتواج�د  الرافض�ة  واإلس�المية 
األمركي يف الرق األوسط، تلقت 
الوالي�ات املتح�دة أم�س الثالثاء، 
»رضب�ة موجع�ة« ق�رب الحدود 

الفاصلة بن العراق وس�وريا.
وهزت سلس�لة انفج�ارات عنيفة 
غ�ر  األمركي�ة  القواع�د  إح�دى 
الس�ورية  الحدود  الرعية ق�رب 
– العراقي�ة، أقىص ش�مال رشقي 
س�وريا، نتيجة تعرضه�ا لهجوم 

صاروخي.
ونقلت وس�ائل إع�الم عن مصادر 
محلية يف ريف محافظة الحس�كة 
»انفج�ارات  إن  الس�ورية قوله�ا 
قوي�ة ه�زت القاع�دة األمريكي�ة 
الالرشعي�ة يف قرية خ�راب الجر، 
التي تبعد 5 ك�م عن بلدة اليعربية 
الحدودية مع العراق، فجر الثالثاء 
بعد سقوط 4 قذائف صاروخية ال 

يزال مصدرها مجهوال«.
االنفج�ارات  املص�ادر  ووصف�ت 
بالقوي�ة، وس�معت أصداؤه�ا يف 
أرجاء املنطقة الحدودية الشمالية 

الرقية بن سوريا والعراق.
القاع�دة  اس�تهداف  وف�ور 
قص�ر  وق�ت  وبع�د  األمريكي�ة، 
ج�داً من الهجوم، ش�هدت س�ماء 
املنطق�ة تحليقا كثيف�ا للطائرات 
املروحي�ة والحربية التابعة لقوات 

االحتالل األمريكي، وفق املصادر.
وأضافت املصادر أن »قاعدة خراب 
الجر تعترب ثاني قاعدة ال رشعية 
لالحتالل األمريكي يف س�وريا، وقد 
أنش�ئت عام 2015 بع�د مصادرة 
مساحات زراعية واسعة للفالحن 

واملزراع�ن يف القرية، وهي عبارة 
عن قاعدة جوي�ة بضمنها مدرج 
املروحي�ة  الطائ�رات  لهب�وط 

والحربية«.
وتعت�رب منطق�ة قاع�دة »خ�راب 
الجر« نقطة تواص�ل حيوية بن 

األرايض السورية والعراقية.
كما ينشط ضباط وجنود القاعدة 
األمريكي�ة يف تنظيم تجارة النفط 
الس�وري املرسوق م�ن اآلبار التي 
يحتلها جيش بالدهم، نظرا لكون 
القاع�دة التي يعمل�ون فيها، هي 
املس�ؤولة ع�ن تنظي�م عملي�ات 
إخ�راج صهاري�ج النف�ط الخ�ام 
وش�احنات القم�ح امل�رسوق من 

األرايض السورية، إىل جانب دورها 
وخ�روج  دخ�ول  يف  اللوجس�تي 
األمريكي�ة،  العس�كرية  القواف�ل 
»التحالف  التابعة لقوات  واألخرى 

الدويل« املزعوم.
وتعليًق�ا ع�ى ذل�ك يق�ول املحلل 
الركابي ل�«املراقب  السيايس وائل 
العراق�ي«، إن »الوالي�ات املتح�دة 
تتعامل باس�تخفاف مع الشعوب 
العربية واإلس�المية، السيما فيما 
يتعلّق بتواجدها العس�كري، فهي 
تعم�ل وفق مب�دأ املخاتل�ة«، الفًتا 
إىل أنها »تماطل يف ملف االنسحاب 
من العراق وتسعى إىل بقاء طويل 
األمد عى حساب اإلرادة الشعبية«.

»العراقين  أن  الركاب�ي  ويضي�ف 
خرج�وا  عندم�ا  كلمته�م  قال�وا 
بتظاهرات مليوني�ة طالبت بطرد 
اغتي�ال  جريم�ة  بع�د  االحت�الل، 
القادة الش�هداء قرب مطار بغداد 
الدويل«، مس�تدرًكا أن »هناك قراًرا 
كذلك أصدره مجلس النواب يقيض 
بجدولة انسحاب القوات األجنبية 
وع�ى  العراقي�ة،  األرايض  م�ن 

الجميع االلتزام بذلك«.
وي�رى الركاب�ي أن »االس�تهداف 
ال�ذي يتعرض ل�ه األمركيون هو 
رد فعل للش�عوب الرافضة لتواجد 
املتحدة بصورة عسكرية  الواليات 

عى أراضيهم«.

ويأت�ي ذلك يف الوق�ت الذي يرتقب 
ش�ديد،  بح�ذر  العراقي�ون  في�ه 
معرك�ة حامي�ة الوطي�س ب�دأت 
بوادرها تل�وح يف األفق بعد إعالن 
الوالي�ات املتحدة عى لس�ان عدد 
من مس�ؤوليها العسكرين نيتها 
األرايض  م�ن  االنس�حاب  ع�دم 

العراقية.
أم�ركا  تج�ي  أن  مق�رًرا  وكان 
آخ�ر جن�دي عس�كري له�ا م�ن 
العراق يف 31 كان�ون األول املقبل، 
وفًق�ا لإلعالن الحكوم�ي العراقي 
بع�د ج�والت ع�دة  األمرك�ي،   -
م�ن الح�وار االس�رتاتيجي ال�ذي 
ش�ككت بنتائجه فصائل املقاومة 

اإلسالمية وقوى سياسية عدة.
الق�وات  وج�ود  تأري�خ  ويمت�د 
األمركي�ة يف الع�راق منذ االحتالل 
ع�ام 2003 وحتى انس�حابها من 
الب�الد ع�ام 2011، بع�د هزيم�ة 
كب�رة تلقته�ا ع�ى ي�د فصائ�ل 
املقاومة االس�المية، لكنها عادت 
م�ن جدي�د منتص�ف ع�ام 2014 
ملتحف�ة بغط�اء التحال�ف الدويل 
ملحارب�ة »داع�ش« ال�ذي اجت�اح 
مدًنا عراقية ع�دة، قبل أن تتمكن 
القوات األمنية والحش�د الش�عبي 
دح�ر  م�ن  املقاوم�ة  وفصائ�ل 
التنظيم اإلرهابي وإعالن هزيمته 

عام 2017.
بيد أن واش�نطن اس�تغلت عى ما 
يبدو ح�رب داعش وم�ا تالها من 
أحداث سياسية س�اخنة عصفت 
بب�الد ما ب�ن النهري�ن، لتبني لها 
أوكار تجس�س ع�ى هي�أة مبنى 
دبلومايس وقواعد عسكرية تنتر 
يف مناطق حساس�ة داخل األرايض 

العراقية.
املتح�دث  ق�ال  لذل�ك،  وتأكي�ًدا 
املش�رتكة  العمليات  باس�م قيادة 
العمليات اللواء تحسن الخفاجي: 
»س�تتم مغ�ادرة جمي�ع الق�وات 
ه�م  يبق�ى  م�ن  وكل  القتالي�ة، 
الخرباء واملدربون وأعدادهم قليلة، 
باالضافة اىل مستشارين يف مجال 
الطائرات املسرة واالستخبارات«.

ويف الخام�س م�ن كان�ون الثاني 
الن�واب  مجل�س  ص�وت   ،2020
العراقي خالل جلس�ة استثنائية، 
عى ق�رار ُيلزم الحكوم�ة بالعمل 
عى جدولة إخراج القوات األجنبية 
ومنعها من اس�تخدام أرض البالد 
وس�مائها ومياهه�ا، لتنفي�ذ أية 
أعم�ال عدائية تج�اه دول الجوار 

الجغرايف.
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المراقب العراقي/ بغداد...
توقع  القيادي يف تحالف الفتح حامد املوس�وي، أمس الثالثاء، تغير أكثر من 

)25( مقعدا نيابيا يف نتائج االنتخابات الربملانية املبكرة.
وقال املوس�وي، يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« ان »قرار الهيأة 
القضائي�ة بإلغاء املحطات التي تجاوزت الوقت الرس�مي  والتي يبلغ عددها 
من 6 اىل 10 آالف محطة سيغر النتائج ألكثر من 25 مقعدا نيابيا خالل األيام 

القليلة القادمة«.
واوضح املوسوي ان »قرارات الهيأة القضائية، اثبتت وكشفت وجود التالعب 
والتزوي�ر يف نتائج االنتخاب�ات الربملانية املبكرة«، متوقع�ًا ان »هناك قرارات 
جديدة س�وف تصدر من الهيأة القضائية بخصوص الطعون، التي لم تحسم 

لديها«.
وأش�ار اىل ان »تلك النتائج س�يكون له�ا تأثر عى مقاعد القوى السياس�ية 
فهناك قوى سوف تزيد مقاعدها وهناك أخرى سوف تفقد بعض مقاعدها«.

توقعات بتغيير »25« 
مقعدًا برلمانيًا

قائد الحرس الثوري: الفكر التعبوي 
جعلنا ال نخشى أي قوة في العالم

إشادة عربية بمهرجان بغداد 
الدولي للمسرح

المراقب العراقي/ بغداد...
دعت عضو حرك�ة حقوق عاصفة 
عب�اس أمس الثالث�اء، اىل املصادقة 
عى اح�كام االعدام الص�ادرة بحق 
العراقي،  االرهابين وقتلة الش�عب 
فيم�ا بين�ت ان الكت�ل السياس�ية 
لن تص�وت عى رئي�س الجمهورية 
املقبل مالم يعد بالتوقيع عى اعدام 

املجرمن.
وقال�ت عض�و الحرك�ة يف ترصيح 
صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« 
ان »االرهابي�ن املحكومن باإلعدام 
الرفاهي�ة داخ�ل  يعيش�ون حي�اة 
الس�لطة  الس�جون، بع�د تجاه�ل 

التنفيذية لألحكام الصادرة بحقهم، 
الجمهوري�ة  رؤس�اء  ان  الس�يما 
املتعاقبن يمتنعون عن التوقيع عى 
اح�كام االعدام بذريعة وجود بعض 

املعاهدات التي ترفض اإلعدام«.
الضحاي�ا  »اه�ايل  ان  اىل  ولفت�ت 
ينتظ�رون بفارغ الص�رب القصاص 
مم�ن كان وراء اراقة دماء ابنائهم، 
وبالت�ايل ف�ان االطراف السياس�ية 
لن تص�وت عى رئي�س الجمهورية 
املقب�ل ما لم تض�ع رشط املصادقة 
قب�ل  م�ن  االع�دام  اح�كام  ع�ى 
الش�خصية الت�ي س�تتوىل رئاس�ة 

الجمهورية«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اشرتط تحالف الفتح، أمس الثالثاء، تغير موظفي املفوضية يف حال 

تمت إعادة العد والفرز الشامل.
وق�ال النائب عن التحالف محمد البلداوي، يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراقي« انه »مع ثبوت تزوي�ر االنتخابات الربملانية باألدلة 
والوثائ�ق ال يمك�ن االس�تعانة بنفس الش�خوص الت�ي ادارت العمل 
باملفوضي�ة خصوص�ا باألم�ور الفنية«، مبينا ان »املش�كلة ليس�ت 
باملفوضية وانما هناك ثغرات بقانون االنتخابات تحتاج اىل تصحيح«.
واضاف، ان »موضوع تقسيم الدوائر يجب ان يكون بالشكل الصحيح 
بعيدا عن التقس�يم العرقي او الطائفي، وانما يجب ان يكون بش�كل 
وحدات ادارية متكاملة، كذلك فيما يخص تعديل املادة 46 التي عدلت 

بموجب قرار املحكمة االتحادية«.
وبن البلداوي، انه »توجد عدة مالحظات بسيطة عى بعض الفقرات 
بقان�ون االنتخابات مثال عى فقرة الكوتا النس�ائية حيث يمكن بهذا 
املق�دار البس�يط ان نم�يض بهذا القان�ون، لكن بما يخ�ص االجهزة 
واملوظف�ن القائمن عليها واملراقبن باملحط�ات التي تم التزوير بها 
الب�د ان ُيبع�دوا من املفوضي�ة التي لم تق�م بواجباتها ولم تس�تطع 

حماية اصوات الناخبن«.

حقوق تدعو للمصادقة على 
أحكام اإلعدام بحق القتلة

الفتح يشترط استبدال الموظفين 
في مراكز »التزوير«

في هذا العدد

ميسي يرشح ريال مدريد للفوز بدوري األبطال
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املراقب العراقي/ أحمد محمد...
حكوم�ة  قب�ل  م�ن  ممنه�ج  قم�ع 
إقلي�م كردس�تان بحق طلب�ة جامعة 
السليمانية املطالبني برصف منحتهم 
الجامعية الت�ي قررت حكومة اإلقليم 
مؤخ�را إيق�اف رصفه�ا، إال أن ه�ذا 
القم�ع ل�م يوق�ف حناج�ر املحتجني 
أصح�اب الحق�وق، ول�م يمنعهم من 

املطالبة بها.
أوس�اط سياسية وش�عبية تحفظت 
مواجه�ة  يف  الق�وة  اس�تخدام  ع�ى 
رئاس�ة  املحتج�ني، منتق�دة صم�ت 
االتحاديت�ني  وال�وزراء  الجمهوري�ة 
وكذلك »غض النظر« من قبل املعنيني 

بملف حقوق االنسان.
ويتظاهر املئات م�ن طلبة الجامعات 
الس�ليمانية،  محافظ�ة  يف  واملعاه�د 
للي�وم الراب�ع ع�ى الت�وايل للمطالبة 
برصف املنح املستقطعة من قبل وزارة 
التعلي�م يف حكومة اإلقلي�م حيث قام 
طلبة جامع�ات ومعاهد الس�ليمانية 
وحلبج�ة وگرميان ورابري�ن وچرمو 
بإغالق أب�واب جامعاتهم ومعاهدهم 
للمطالب�ة ب�رصف املنح املس�تقطعة 
ومن�ع دخ�ول األس�اتذة واملوظف�ني 
والطبية للحرم الجامعي تعبريا منهم 

عن استيائهم من تجاهل مطالبهم.
وقام�ت الق�وات األمني�ة التابع�ة اىل 
حزب�ي البارزان�ي والطالبان�ي بقمع 
تظاه�رة »القمص�ان البيض�اء« عى 
الرغ�م م�ن التزامهم الس�لمي العايل، 
فيما تس�ببت عمليات القمع بتعرض 
ع�دد من املحتج�ني لالختناق بس�بب 
للدم�وع  املس�يل  الغ�از  اس�تخدام 
م�ن قب�ل الق�وات األمني�ة، إال أن تلك 
اإلجراءات ل�م تقلل من عزيمة الطلبة 

عى املطالبة بحقوقه�م حيث زادتهم 
إرصاراً عى االس�تمرار يف قطع الطرق 
م�ن إدارة املحافظة وص�والً إىل مركز 
املدينة واالحتجاج أمام مقر تنظيمات 

االحزاب الكردية يف املحافظة.
وع�ى إثر هذه االحداث طالب عدد من 
الن�واب الكرد، بانعقاد جلس�ة طارئة 
لربملان كردس�تان حول االحتجاجات 

الطالبية الجارية.
وق�ال مص�در مطل�ع، إن 71 نائبا يف 
مجلس النواب الكردي طالبوا بانعقاد 
جلس�ة طارئة للربملان بحضور وزير 
املالية ووزير التعليم العايل يف حكومة 

اإلقليم.
م�ن جه�ة أخ�رى، هاجم�ت أطراف 
سياس�ية اإلج�راءات القمعي�ة الت�ي 
تعاملت بها حكومة إقليم كردس�تان 
م�ع الطلبة املحتج�ني، فيما وصفتها 

ب� »جريمة كربى«.
وقال�ت تلك األطراف، إن�ه ألمر معيب 
أن تق�وم الس�لطات األمني�ة بقم�ع 
التظاه�رات االحتجاجية لطلبة كانوا 
يحتج�ون عى قطع املنح�ة املالية، يف 
الوق�ت الذي يتنع�م أبناء املس�ؤولني 
بالث�روات واألموال، مش�رية اىل أن ما 
تقوم ب�ه أح�زاب الس�لطة يف اإلقليم 
ينم عن جريمة كربى ويعرب عن مدى 
االس�تهتار ال�ذي وصلت إلي�ه، يف ظل 

عدم وجود رادع لها.
يف  الفائ�زة  املرش�حة  واعت�ربت 
االنتخابات النيابية رسوة عبد الواحد، 
الفش�ل املرتاك�م يف إقلي�م كردس�تان 
بأنه سينهي حكم العوائل، مشرية اىل 
أن التظاه�رات يف أربيل والس�ليمانية 
وكالر وراني�ة مس�تمرة، والطلبة هم 
املجتم�ع  يف  الواق�ع  يغ�ريون  الذي�ن 

التنازل  ومطالبتهم بحقوقهم وع�دم 
عنها دليل وعيهم.

بدوره أك�د املحلل الس�يايس د.عباس 
الت�ي  »االعت�داءات  أن  الجب�وري، 
ليس�ت  ه�ي  كردس�تان،  ش�هدتها 
األوىل من نوعها، حيث س�بق للشعب 
الك�ردي يف الس�ليمانية ومدن أخرى، 
أن تظاهر ضد الفساد والحرمان الذي 
يحارص الشعب الكردي يف املحافظات 

الشمالية«.
وقال الجبوري، يف ترصيح ل� »املراقب 
العراق�ي« إن »اس�تخدام الق�وة ضد 
املتظاهرين أمر مرفوض«، معربا عن 
»اس�تغرابه من عدم تدخ�ل الحكومة 
االتحادي�ة وكذلك رئي�س الجمهورية 
لحماي�ة الدس�تور والديمقراطي�ة يف 

كردستان«.
وأشار اىل أن »حكومة اإلقليم مستمرة 
بخرق الدس�تور وم�ن دون أي رقيب 
ع�ى ترصفاتها، س�واء عى مس�توى 
امللفات املش�رتكة كالنف�ط والثروات 
يف  األوض�اع  إدارة  مس�توى  ع�ى  أو 

اإلقليم«.
ولفت اىل أن »الرئاسات يف بغداد وبعثة 
املتح�دة والناش�طني بمج�ال  األم�م 
حقوق االنس�ان جميعهم يمارس�ون 
سياس�ة »الكيل بمكيال�ني« يف قضية 
قمع الش�باب الكردستاني الجامعي، 
إزاء  الصم�ت  التزامه�م  بع�د  س�يما 
حاالت االعتداء التي وقعت عى الطلبة 

املطالبني بمنحهم املالية«. 
وق�ررت وزارة التعلي�م العايل والبحث 
العلم�ي يف كردس�تان تعلي�ق ال�دوام 
الرس�مي يف جامع�ة الس�ليمانية ملدة 
يومني وذل�ك عى خلفية االحتجاجات 

الطالبية التي رافقتها أعمال عنف.

املراقب العراقي/ بغداد...
رأى عض�و الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني، 
ريبني س�الم، أم�س الثالث�اء، أن املناص�ب التي 
يحصل عليها حزبه، لن يتبعها تنازل عن منصب 

آخر.
وقال سالم، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »حصول حزبه عى منصب رئاسة الجمهورية 
ال يتبع�ه تن�ازل عن منص�ب رئاس�ة اإلقليم إىل 

الكت�ل الكردية األخرى«، الفت�ا إىل أن »حزبه فاز 
بعدد كبري من املقاعد يف االنتخابات األخرية«.

رئاس�ة  منص�ب  م�ّرر  »حزب�ه  أن  وأض�اف، 
الجمهورية لالتحاد الوطن�ي عام 2018 حتى ال 

يضيع عى الكرد هذا االس�تحقاق، ولكن املعادلة 
س�تختلف ه�ذه امل�رة بع�د تنازله ع�ن كثري من 
املناص�ب واملقاعد منذ تمتع كردس�تان بالحكم 

الذاتي عام 1991«.

الديمقراطي: لن نتنازل عن رئاسة اإلقليم في حال حصولنا على »الجمهورية«

كلية اإلعالم بجامعة بغداد تطلق مؤتمرها العلمي الدولي الثالث
املراقب العراقي/ بغداد...

افتتحت كلي�ة اإلعالم يف جامعة بغداد، 
امس الثالثاء، فعاليات املؤتمر العلمي 
الدويل الثال�ث إلعالم بغداد بمش�اركة 
باحث�ني م�ن دول عربي�ة وإقليمي�ة، 
وال�ذي يمت�د ليوم�ي 23-24 ترشي�ن 

الثاني 2021.
وقال عمي�د كلية اإلع�الم عمار طاهر 
يف كلم�ة له خ�الل املؤتمر ال�ذي حمل 
عن�وان »اإلعالم وإدارة األزمات املحلية 
والدولي�ة«، وتابعته »املراقب العراقي« 
إن »العال�م يعي�ش الي�وم ع�ى حافة 
األزم�ات بمختلف أنواعه�ا وتداعياتها 
وآثاره�ا بع�د أن عق�دت الدني�ا حياة 
كب�رية  دوام�ة  يف  وأضح�ى  الف�رد 
اتجاه�ات مختلف�ة، وه�و  تتجاذب�ه 
يس�عى للخ�الص والهروب«، مش�دداً 
عى »رضورة تس�خري اإلع�الم وأدواته 
يف خدم�ة املجتمع عن طريق الرس�ائل 
الواقعي�ة  االيجابي�ة وط�رح الحل�ول 
إلش�كالياته اليومية واألزمات املزمنة، 
ويك�ون طرف�اً يف الح�ل ال ج�زءاً م�ن 

املشكلة«.
العلم�ي  »املؤتم�ر  إن  طاه�ر  وتاب�ع 
ال�دويل الثالث لكلية اإلع�الم يف جامعة 
بغداد جاء بالتع�اون مع بيت الحكمة 
ومنصة )أريد(، حيث يتناول موضوعاً 

اإلع�الم  ب�ني  العالق�ة  وه�و  مهم�اً 
واألزم�ات، فالتحدي�ات الت�ي تواج�ه 
اإلعالم يف الوقت الراهن تجعله يف حالة 
تفاعل مس�تمر م�ع كل املعطيات عى 
األرض والس�يما املج�االت السياس�ية 

بلدن�ا  يف  واالقتصادي�ة  واالجتماعي�ة 
العراق بعد أن أضحى صناعة مهمة ال 

تستغني عنه الدول«.
وتابع أن »جائحة كورونا ال تزال تحول 
بينن�ا وب�ني اآلخري�ن لكنها ل�م تثنينا 

ع�ن عق�د ه�ذا املؤتمر الذي س�يكون 
حضورياً والكرتونياً فلقاؤنا مهم يكن 
صعباً أو محفوفاً باملخاطر هو رسالة 
واضح�ة مفادها بأن البحث العلمي ال 

يمكن أن يتوقف أبداً«.

جودت: إعادة العد والفرز 
الشامل ستنهي الشك بين 
الكتل ومفوضية االنتخابات

املراقب العراقي/ بغداد...
أكدت عضو مجلس النواب الس�ابق ندى ش�اكر 
ج�ودت، أمس الثالثاء، ان قرار إعادة العد والفرز 
الي�دوي اصبح رضورة حتمية لتصفري املش�اكل 
الناجمة عن ازمة النتائج، مبينة ان قرار اإلعادة 
يجب ان تتبعه تطمينات للقوى الفائزة بالحفاظ 

عى أصوات مرشحيها .
وقال�ت ج�ودت، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراقي« إن »اس�تمرار تصاعد االزمة االنتخابية 
يث�ري حالة من القلق لدى الش�ارع العراقي، لذلك 
اصب�ح قرار إع�ادة الع�د والفرز الي�دوي اصبح 
رضورة حتمية ال تاليف أي مشكلة غري متوقعة«، 
مطالب�ة الق�وى السياس�ية الفائ�زة ب�� »دعم 
القرار اذا كانت حقا تؤمن بإيجاد حالة استقرار 

والرشوع يف عملية التصحيح والبناء«.
وأضاف�ت، أن »ق�رار إعادة العد والفرز الش�امل 
سيسهم يف تصفري املشاكل والشكوك بني القوى 
السياسية املعرتضة وبني مفوضية االنتخابات«.

وأوضح�ت ج�ودت، أن “قرار إع�ادة العد والفرز 
الي�دوي أيضا يج�ب ان يكون مرشوط�ا بآليات 
تطمنئ الق�وى الفائزة بع�دم التالعب باألصوات 
من خالل تش�كيل لجان مش�رتكة تراقب عملية 
العد والفرز وفق شاش�ات تلفازية دقيقة توضع 

داخل قاعات املراقبني«.

إسرائيلستان وماذا بعد؟!
عرفنا وعلمنا أن يف بالدنا فس�ادا ال يش�به أي فس�اد وأكرب من كل 
فس�اد، وفاسدين غري كل الفاسدين وأفسد وأكثر من كل الفاسدين 
يف العال�م. عرفن�ا ودرينا وعلمن�ا أن أمور البالد والعباد قد أمس�ت 
رهينة اللصوص واملنافقني الذين يأتمرون بإرادات دولية وإقليمية 

عى حساب سيادة العراق وحارض شعبه ومستقبله.
علمن�ا بكل ذلك ورضين�ا وارتضينا عى أمل أن يش�اء الله وينقذنا 
منه�م يوما ما وإنهم يرون�ه بعيدا ونراه قريبا. لكنن�ا لم نعرف أن 

أغلب ساسة العراق العرب من الشيعة والسنة جبناء اىل هذا الحد.
منافقون اىل هذا الحد .

صم بكم كاألنعام بل هم أضل سبيال للحد الذي جعل عائلة البارزاني 
وبي�ت الطالباني تنهب أموال العراق ولم تكتِف وكذلك أموال النفط 

واملنافذ واملطارات ولم تكتِف.
جمع�وا كل أع�داء الش�عب العراقي من قي�ادات البع�ث الصدامي 
وساس�ة الدواعش وقنوات اإلرهاب الفضائية يف أربيل والسليمانية 

واستضافوا كل عميل ونذل يف ضيافتهم ولم يكتفوا.
يعيثون يف أمن العراق ويسعون اىل تقسيمه جهارا نهارا ويصولون 
ويجول�ون يف بل�دان األرض رشق�ا وغرب�ا يؤسس�ون لدول�ة الحلم 
البارزان�ي و)قياداتن�ا( و)زعماؤن�ا( الش�يعة والس�نة ) نايم�ني 

ورجليهم بالشمس(.
جعل�وا من أربيل مقرا ألك�رب مراكز املوس�اد الصهيوني يف املنطقة 

ولم يكتفوا.
أخ�ريا ولي�س آخ�را يأت�ي كاكا ف�ؤاد حس�ني صاح�ب الجنس�ية 
اإلرسائيلية الذي نصبه البارزاني وزيرا لخارجية العراق )غصًبا عى 

خش�وم العرب س�نة وش�يعة( ليسجل 
حوارا تلفزيونيا لس�اعة كاملة مع قناة 

24i اإلرسائيلية!!.
رغ�م أن األمر يمثل صدم�ة لكل وطني 
رشي�ف ول�كل ذي غرية وكربي�اء ولكل 
عراقي أصيل لكنه ليس غريبا إن بحثنا 

يف أسبابه ومسبباته.
قبل أكثر من ش�هرين كان هناك مؤتمر 
وضياف�ة  برعاي�ة  أربي�ل  يف  للتطبي�ع 

البارزان�ي ودراية وعلم الكاظمي ولم يجد 
أي رد بمستوى الحدث غري بيانات الكذابني من الشجب واالستنكار 
وما س�معنا عن ق�رارات إلقاء القبض التي لم يت�م تنفيذ أمر واحد 
منه�ا!! عل�م إرسائيل اللقيطة يرف�ع يف أربيل أكثر من مرة وش�هر 
العس�ل ل�زواج ابنة رئي�س العراق بره�م صالح يف فن�دق بتل أبيب 
فهل نتوقع من حامي الدس�تور ووحدة العراق أن يرد أو يرصح أو 

يشجب.
املفرتض والواج�ب واملفروض أن يصدر بيان م�ن وزارة الخارجية 
العراقية للش�جب واالس�تنكار وكيف ذل�ك إذا كان وزير الخارجية 
هو الراقصة والطبال. كردس�تان التي تحولت اىل إرسائيلستان قلبا 
وقالبا والش�عب الكردي يعان�ي الظلم واالضطه�اد واآلالف منه يف 

العراء مهاجرون يتلقون اإلهانة واالحتقار بني بيالروسيا وبولندا.
م�ن أين نتوق�ع الرد .م�ن إقلي�م يتزعمه حزب�ه البارتي مس�عود 
البارزان�ي وي�رأس إقليم�ه نيجرف�ان البارزاني وي�رأس حكومته 
م�رور البارزان�ي . م�رور الذي يتربأ م�ن عراقيت�ه ويقول عن 

العراق إنه مفروض عليه وإنه وهم افرتايض ليس إال .
وجماعتنا الفطاحل صم بكم و)نايمني ورجليهم بالش�مس( . ماذا 
نقول وملن نقول وملن نش�كو وقد سلموا واستسلموا إلّمعة مأجور 
رئي�س لحكومة العراق وهو ال يجيد لفظ جملة مفيدة . أيها الناس 

. أيها العراقيون حيثما كنتم .
دعوا مش�اكلكم جانبا وانسوا وتناسوا وتسامحوا واكربوا وتكابروا 
وتذكروا أن مشكلة العراق األكرب واألخطر هي البارزاني، ولكن لقد 

أسمعت لو ناديت حيا ...ولكن ال حياة ملن تنادي
تيضء النار عند النفخ فيها... ولكن ضاع نفخي يف رماد.

إصبع عىل الجرح .. 

منهل عبد األمري المرشدي 

تغريدة

المحلل السياسي حيدر البرزنجي

 أين المتحلل���ون الذين كانوا يجوبون 
القن���وات العربي���ة واألمريكي���ة من 
أجل تأجيج الش���ارع؟ أين نواش���يط 
المناط���ق الغربية م���اري وجماعتها 
وستيفن نبيل وجماعته؟ ال حس وال 
الح���رم الجامعي؟  نفس القمع دخل 
ووين ممثل���ة األمم المتحدة ليش ما 
تروح بالتكتك وتنزل يم التظاهرات 

ووين؟.

اإلطاحة بمتهم مطلوب 
بقضايا إرهابية يف بغداد

الحشد الشعيب يدك معاقل 
داعش يف حمرين

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت الرشطة االتحادية، أم�س الثالثاء، القاء القبض عى متهم 

مطلوب بقضايا إرهابية يف بغداد.
وقال�ت الرشط�ة، يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة منه، 
إنه »وفقاً ملعلومات اس�تخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من 
اللواء الثامن الفرقة الثانية رشطة اتحادية باالش�رتاك مع مفارز 
استخبارات الفوج االول للواء من إلقاء القبض عى احد املطلوبني 
وف�ق امل�ادة 4/إرهاب يف منطقة )ش�اطئ التاجي( ش�مال غرب 

بغداد«.
وأضاف�ت، أن�ه »تم إحال�ة املتهم املطل�وب اىل الجه�ات املختصة 

أصولياً إلكمال اإلجراءات القانونية والتحقيقية الالزمة بحقه«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن الحش�د الش�عبي، ام����س الثالثاء، ع�ن دك معاقل لفلول 
»داع�ش« اإلرهابي ف���ي ح���وض حم���ري�ن بمح���افظ�ة 

دياىل.
وق�ال إعالم الحش�د، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه 
إن »القصف يأت�ي ملعالجة ع����دد من املضاف�ات التابعة لفلول 
»داع�ش« اإلرهاب�ي وتمهي����د الط��ري�ق ام����ام القطع�ات 

األمنية«.
واضاف ان »قوات الحش�د الشعبي قامت بتطهري وتأمني عدد من 
مناط�ق دياىل لتجفيف منابع االرهاب فيه�ا والقضاء عى التواجد 

الداعيش بصورة نهائية«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

حامي الدستور يعصب عينيه عن قمع الطلبة

بنادق »حكم العوائل« تفشل بإجهاض انتفاضة »القمصان البيضاء« في السليمانية
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االربعاء 24 تشرين الثاين 2021 العدد 2722 السنة الثانية عشرة

 انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل 
طفي�ف، امس الثالثاء، يف البورصة الرئيس�ية بالعاصم�ة بغداد، فيما 
استقرت يف اقليم كردستان.وقال مصدر، إن بورصة الكفاح والحارثية 
املركزي�ة يف بغ�داد، س�جلت 147900 دينار عراقي مقاب�ل 100 دوالر 
أمريكي.فيما س�جلت أس�عار الدوالر االثن�ن 147950 دين�اراً عراقياً 
مقابل 100 دوالر أمريكي.وأش�ار اىٕل أن اسعار البيع والرشاء استقرت 
يف مح�ال الصريف�ة باألس�واق املحلية يف بغ�داد، حيث بلغ س�عر البيع 
148500 دين�ار عراق�ي ل�كل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أس�عار 
ال�رشاء 147500 دين�ارا عراقي�ا ل�كل 100 دوالر امريكي.أما يف اربيل 
عاصمة اقليم كردس�تان، فقد ش�هدت اس�عار الدوالر استقرارا، حيث 
بلغ س�عر البي�ع 148000 دينار ل�كل 100 دوالر امريكي، وبلغ س�عر 

الرشاء 147800 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

إنخفاض طفيف بأسعار صرف الدوالر في 
بغداد واستقرارها في إقليم كردستان

 تراجعت أس�عار الذهب »االجنبي والعراقي« يف األس�واق املحلية، امس 
الثالث�اء .وق�ال مص�در، إن أس�عار الذهب يف أس�واق الجملة ب   ش�ارع 
النه�ر يف العاصمة   بغداد س�جلت للمثقال الواحد عي�ار 21 من الذهب 
الخليج�ي والرتكي واألوربي س�عر بيع 370 الف دينار، وس�عر الرشاء 
366 الفاً، فيما بلغت اسعار بيع الذهب عيار 21 االثنن 379 الف دينار 
للمثق�ال الواحد.واش�ار ، اىٕل أن س�عر بيع املثقال الواح�د عيار 21 من 
الذهب العراقي س�جل انخفاضا ايضا عند 340 الف دينار، يف حن بلغ 
س�عر الرشاء 336 ألفا.وفيما يخص أس�عار الذه�ب يف محال الصاغة، 
فان س�عر بيع مثق�ال الذهب الخليجي عيار 21 ي�رتاوح بن 370 الف 
دين�ار و375 ألفاً، فيما تراوح س�عر البيع مثق�ال الذهب العراقي بن 
340 الفاً و345 الف دينار. ويساوي املثقال الواحد من الذهب )خمسة 

غرامات(.

تراجع كبير بأسعار الذهب 
االقت�صاديفي األسواق المحلية

تراجع حيازة العراق من السندات األمريكية بمقدار مليار دوالر
اعلن�ت وزارة الخزان�ة األمريكي�ة، عن انخف�اض حيازة 
العراق من الس�ندات االمريكية بمق�دار مليار دوالر لتصل 

اىل 17.954 مليار دوالر خالل شهر ايلول املايض.
وقالت الخزانة يف جدول لها ان »حيازة العراق من س�ندات 
الخزانة األمريكية لشهر ايلول انخفضت بما يقارب مليار 
دوالر وبنس�بة 5.18% لتص�ل اىل 17.954 مليار دوالر بعد 

أن كان�ت 18.934 مليار دوالر يف ش�هر آب املايض، مبينة 
أن »هذه الس�ندات ما زالت مرتفعة عن شهر كانون األول 
من عام 2020 بمق�دار 4% عندما كانت حيازة العراق من 

السندات تبلغ 17.1 مليار دوالر«.
واضاف�ت ان »الس�ندات العراقي�ة منها ضمان�ات طويلة 
األم�د بمق�دار 8.578 ملي�ارات دوالر وضمان�ات قصرية 

األج�ل بمقدار 9.376 مليارات دوالر«، مش�رية إىل أن هذه 
الس�ندات تمث�ل 6.7% م�ن اس�تثمارات دول العربي�ة يف 

السندات األمريكية و0.2% من السندات العالم.
عربيا تأتي السعودية يف مقدمة الدول األكثر حيازة وبواقع 
124.3 ملي�ار دوالر وتأتي بعدها اإلمارات بواقع 58 مليار 
دوالر وتأتي الكويت ثالثا بواقع 46.3 مليار دوالر ومن ثم 

العراق رابعا وعمان خامس�ا بواقع 5.4 مليارات دوالر، ثم 
املغرب بواقع 3.8 مليار دوالر.

واشارت اىل ان »اكثر الدول حيازة للسندات األمريكية هي 
الياب�ان وبواقع 1.299 تريليون دوالر تليها الصن وبواقع 
1.047 تريلي�ون دوالر تليها بريطاني�ا وبواقع 566 مليار 

دوالر«.

ارتفع�ت نس�بة حركة الش�احنات م�ن األردن إىل 
س�وريا 850% العام الحايل م�ن حجم العمل خالل 

السنوات السابقة.
وق�ال نقي�ب أصح�اب رشكات التخلي�ص ونق�ل 
أب�و عاقول�ة، إن أع�داد  الل�ه  البضائ�ع، ضي�ف 
الشاحنات التي تدخل من اململكة إىل سوريا حاليا 
ترتاوح م�ا بن 100 إىل 120 ش�احنة يوميا، فيما 

كانت قبل ذلك ال تتجاوز 15 إىل 20 شاحنة.
وأش�ار إىل ارتفاع ملحوظ يف حج�م البضائع التي 
تعرب اململكة إىل س�وريا من مين�اء العقبة، وكذلك 
م�ن دول الخلي�ج، مبينا أن أهم امل�واد التي تدخل 
إىل س�وريا هي رشائ�ح صناعة الطاق�ة املتجددة 
والبطاريات واإلط�ارات واملواد األولي�ة للصناعة، 

وبعض املواد الغذائية.
ولف�ت إىل وج�ود بع�ض املعيق�ات يف عملي�ة نقل 
البضائع إىل سوريا أهمها رفض سائقن الوصول 
إىل مناطق معينة داخل س�وريا م�ا يحتم رضورة 
إدخال ش�احنات فارغ�ة س�ورية إىل داخل حدود 
جاب�ر لتفريغ الحم�والت فيه�ا، إال أن ذلك يواجه 
معضل�ة ارتفاع رس�وم التصاريح م�ن قبل هيئة 

النقل الربي.
ويأت�ي قرار الحكومة األردني�ة إعادة فتح الحدود 
األردنية الس�ورية نهاية س�بتمرب املايض »لغايات 
تنش�يط الحركة  التجارية والسياحية بن البلدين 
 مع مراعاة اإلجراءات األمنية والصحية املطلوبة«، 

بعد أن أغلقته أواخر يوليو املايض.

ارتفاع حركة الشاحنات من 
األردن إلى سوريا بنسبة 850 %

أكد مس�ؤول يف وزارة النفط، أن أس�عار البنزين يف العراق لن 
تتأثر بالصعود العاملي الحايل.

وقال إحسان موىس، معاون مدير عام رشكة توزيع املنتجات 
النفطي�ة يف حدي�ث صحف�ي: »ال يوج�د توجيه حالي�اً برفع 
اس�عار البنزين بالرغم أنه من الطبيعي زيادة اسعار البنزين 

بس�بب ارتفاع االس�عار العاملية اال ان الوزير وقيادة القطاع 
النفط�ي ارتأت ان تبقى االس�عار كما هي علي�ه حالياً دعماً 
للمواطن«.وأضاف »نطمنئ املواطن بأنه ال توجد اي مش�كلة 
يف تجهي�ز البنزي�ن واملش�تقات النفطي�ة االخ�رى ألن انتاج 
مصافينا مس�تمر اضاف�ة اىل توفر خزين كب�ري لدينا لذلك ال 

داعي للمخاوف«.وبش�أن التخطيط لزي�ارة طاقات التكرير، 
قال موىس إن »الوزارة قد خططت مس�بقاً لذلك وان مصفى 
كربالء ش�ارف عىل االنته�اء والذي بإكمال أنجازه س�يغطي 
الحاج�ة الكلية للبالد«، الفتا إىل »اس�تمرار التخطيط والعمل 

عىل زيادة الطاقات التكريرية مستقبالً«.

توزيع المنتجات: ال زيادة بأسعار البنزين رغم ارتفاعها عالميا

الشروع بأعمال حفر اآلبار في ستة حقول نفطية
أعلنت وزارة النفط، امس الثالثاء، 
ع�ن ال�رشوع بأعمال حف�ر اآلبار 
يف س�تة حق�ول نفطي�ة وباعماق 
مختلفة، لزيادة الطاقات االنتاجية 

للنفوط العراقية.
ونق�ل عن مص�در  بال�وزارة قوله 
ال�ف�ن�ي��ة  “امل��الك���ات  أن   ،
الحف�ر  لرشك�ة  والهندس�ية 
ال�ع�دي��د  حقق�ت  العراقي�ة 
خ�الل  م�ن  االن�ج��ازات  م��ن 
حف�ر آب��ار استكش�افية ع�دة يف 
حق�ول ديم�ة / 1 والس�ندباد /2 
والفيح�اء / 1 باالضاف�ة اىل انجاز 
حف�ر اب��ار تطويرية ف��ي حقل 
نه�ر ب���ن ع��م���ر وح��ق��ل 
ال��ط��وب��ة وح�ق�ل ارطاوي”.

واض��ف املص�در أن “امل���الكات 
بحف�ر  نجح�ت  ال�ف�ن��ي��ة 
508 – يف   ZB النفطي�ة  ال�ب�ئ��ر 
حق�ل الزب�ري بمحافظ�ة الب�رة 
بعم�ق 3524 م�رتا لصال�ح هيئة 
تش�غيل ال�زب�ي��ر، منوه�ا ب�ان 
انج�از عمليات حف�ر البرئ أجريت 
 IDC 37 باس�تخدام جهاز الحف�ر
 Hp 1500 ذي ال�ق�درة الحصانية

بمدة زمنية قدرها 34 يوما”.
واش�ار اىل ان “املالكات باستخدام 
ذي   IDC  –  21 الحف�ر  جه�از 
 HP ال�ق��درة الحصاني�ة ت�ع�مل
الطوب��ة  حق�ل  يف  حالي�ا   2000
لص�الح رشكة ن�فط ال�ب�ص���رة 

لحفر ال�برئ ال�نف�ط�ية”.

العراق يحدد نهاية عام 
2027 إليقاف حرق الغاز

توقع�ت وزارة النفط إنهاء حرق الغاز يف حقول 
العراق النفطية بحلول عام 2027، حيث يسعى 
ثان�ي أك�رب منت�ج يف منظم�ة البل�دان املصدرة 
للب�رتول )أوبك( إىل الحصول عىل مس�اعدة من 
رشكات النفط الدولية للمس�اعدة يف الس�يطرة 

عىل حرق الغاز املصاحب.
وق�ال مدير ع�ام املديرية الفنية ب�وزارة النفط 
عيل حم�ود عىل هام�ش مؤتم�ر IBBC يف دبي 
ملنصة س�تاندرد آند ب�ورز جلوب�ال بالتس »أنا 
متفائ�ل بأن ح�رق الغ�از س�ينتهي يف 2026-
2027 »، مبين�ا ان »العراق يح�رق حاليا قرابة 
45 باملئة من إنتاجه للغاز البالغ 2.8 مليار قدم 

مكعب يوميا«.
واضاف انه »يجب أن تساعد هذه املشاريع قيد 
التطوير حالًيا يف تقليل الغاز املصاحب الذي يتم 

حرقه«.
وكان العراق ثاني أس�وأ دولة يف العالم من حيث 
حرق الغاز بعد روسيا يف عام 2020، حيث حرق 
حوايل 17.37 مليار م�رت مكعب من الغاز العام 

املايض، وفًقا للبنك الدويل.
تج�ري  النف�ط  »وزارة  إن  اىل  حم�ود  واش�ار 
مفاوض�ات أيض�ا م�ع رشكات النف�ط العاملية 
لتطوير الغاز غري املصاحب من حقلن، عكاس 

واملنصورية«.
ويحتاج العراق إىل زيادة إنتاج الغاز ألنه يتعرض 
لضغ�وط متزايدة م�ن واش�نطن لالعتماد عىل 

نفسه يف تزويد محطاته الكهربائية بالوقود.

وهو سعر مرتفع جدا مقارنة بكهرباء 
الطاق�ة املتج�ددة يف االم�ارات وال�ذي 
يع�ادل أربعة دوالرات ل�كل كيلووات/

ساعة , فالعقود التي وقعتها الحكومة 
املنتهي�ة واليته�ا ل�م ت�راِع مصلح�ة 
العراقي�ن , وهي اش�به بعقود جوالت 
الرتاخيص س�يئة الصي�ت التي دمرت 
االقتص�اد الوطن�ي وأع�ادت االحتكار 

للنفط العراقي.
معوق�ات كث�رية تواجه عم�ل الطاقة 
الشمس�ية يف مقدمته�ا ع�دم أهلي�ة 
الش�بكة الوطنية للطاق�ة الكهربائية 
م�ن  كب�رية  كمي�ات  دم�ج  إلح�داث 
املتغ�رية,  املتج�ددة  الطاق�ة  مص�ادر 
للطاق�ة  املتقطع�ة  الطبيع�ة  بس�بب 
الشمس�ية والتي ستتس�بب بتحديات 
ملش�غل الش�بكة الوطنية ، م�ا يتطلب 
الحاج�ة إىل موازن�ة النظ�ام وتقنيات 
تخزين الطاق�ة، التي ال تعتزم رشكات 
الطاق�ة الشمس�ية الت�ي ت�م التعاقد 
معه�ا إضافتها عىل األقل يف املس�تقبل 
القري�ب, كونه�ا تكلف أم�واال ضخمة 
, ل�ذا ي�رى مراقبون أن عق�ود الطاقة 
أو  فرنس�ا  م�ع  املوقع�ة  الشمس�ية 
االمارات ال تخضع لرشوط متخصيص 

الطاقة املتجددة .

الفس�اد أنهك االقتصاد العراقي، فضال 
ع�ن س�طوة املحاصص�ة واالنتهازية 
والفس�اد , لذا ف�أن القائم�ن عليه ال 
يأخذون ب�أي أفكار وخطط اقتصادية 
ُتعرض م�ن قبل املختص�ن وأصحاب 
الش�أن , فالنفعية من تلك العقود هي 

املسيطرة عىل عمل وزارة الكهرباء.
وأعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، 
أن الب�الد تعاقدت م�ع رشكات أجنبية 
م�ن  ميج�اوات   2500 نح�و  إلنت�اج 
الطاق�ة الكهربائية، عرب بناء محطات 
شمس�ية، من أص�ل 10 آالف ميغاوات 
مخط�ط الوص�ول إليه�ا حت�ى ع�ام 

.2030
وق�ال عب�د الجب�ار ,«نح�ن فخورون 
بتحقي�ق ه�ذا اإلنج�از وبه�ذه امل�دة 
القص�رية من عم�ر الحكوم�ة، وقعنا 
العق�د رق�م 3 للطاق�ة الشمس�ية مع 

)ائتالف رشكات( سكاتك بعد توتال »
وأضاف الوزير إنه »بإكمال املش�اريع 
الثالث�ة س�يكون العراق ق�د حقق 25 
باملائة من طموحه لع�ام 2030، الذي 
يس�تهدف إنتاج 10 آالف ميجاوات من 

الطاقة الشمسية«.
ويف هذا الجانب يرى الخبري االقتصادي 
صال�ح الهمايش يف اتصال مع )املراقب 

من�ذ  اتفاق�ات  هن�اك  أن  العراق�ي(: 
2013 ع�ىل بن�اء محط�ة شمس�ية يف 
الس�ماوة وم�ن ث�م االنب�ار  وكربالء , 
لك�ن ل�م تنف�ذ تلك املش�اريع بس�بب 
الفس�اد والبريوقراطي�ة وع�دم وجود 
جدي�ة يف بن�اء تل�ك املش�اريع، واليوم 
أب�رم الع�راق اتفاق�ات م�ع االمارات 
ورشك�ة توت�ال الفرنس�ية لبن�اء عدد 
م�ن محط�ات الطاقة الش�مية بواقع 
الف ميغاوات للمحط�ة الواحدة , لكن 

أغل�ب العقود لم تراع مش�اكل فنية يف 
عملي�ات الربط منها أن كهرباء العراق 
متن�اوب والشمس�ية ليس كذل�ك , لذا 
نح�ن بحاج�ة اىل أجه�زة تحويلية من 

أجل إنجاح عملها .
وتاب�ع: أن أغل�ب العقود الت�ي وقعت 
ل�م تلزم الرشكات بتأم�ن أجهزة ربط 
تحويلية إلنجاح املرشوع وذلك بس�بب 
الفساد والعموالت التي تسعى مافيات 
وزارة الكهرب�اء للحص�ول عليه�ا من 

تلك الرشكات , فضال عن الفس�اد الذي 
أفش�ل عددا كبريا من املش�اريع , لذلك 
نح�ن بحاج�ة اىل مختص�ن يرشفون 
عىل تلك العقود وليس عنارص فاس�دة 

هدفها الرشاوى.
 م�ن جهت�ه يق�ول املختص بالش�أن 
االقتص�ادي حس�ن ع�الوي يف اتصال 
م�ع )املراق�ب العراق�ي( إن األفض�ل 
للعراق البدء بمحطات تجريبية لجمع 
البيان�ات واملعلومات ومن ث�م التدرج 

يف بناء املحطات ذات الس�عات الكبرية 
الت�ي تحص�ل حالي�ا، وذل�ك لتجن�ب 
املشاكل التي تظهر يف املحطات األخرى 

باملستقبل«.
تواج�ه  الت�ي  »املش�اكل  أن  وأض�اف 
الطاق�ة الشمس�ية، تتمث�ل يف تذبذب 
إنتاج الطاقة الذي ال تتحمله منظومة 
العراق الكهربائية املتهالكة وانخفاض 
الكفاءة عن�د ارتفاع درج�ات الحرارة 

وهذا يتطلب دراسات متخصصة«.

س���عت الحكوم���ة العراقية لحل مش���كلة الكهرب���اء عن طريق 
التعاقد مع دول وش���ركات  في مج���ال الطاقة المتجددة، وكان 
من بينها توقيع اتفاقيات مع ش���ركات عربية وأجنبية إلنشاء 
مشاريع كهروشمسية , وآخرها مع شركة توتال الفرنسية التي 

حددت سعر الساعة الواحدة من الطاقة الشمسية ب� 38 دوالراً، 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

س�ّجلت اللرية الرتكية مستوى قياسياً منخفضاً جديداً عند 
11.32 مقابل الدوالر، قبيل تريح أردوغان، بحيث هبطت 
ألدنى مس�توى عىل اإلطالق عند 11.46 مقابل الدوالر عقب 
تعليقاته.وكان الرئيس الرتكي، رجب طيب إردوغان، قد أكد 
، أن سياسة متشددة ألس�عار الفائدة لن تخفض التضخم؛ 
وتعهد بالنجاح فيما س�ّماه »حرب االستقالل االقتصادي«، 
يف إش�ارة إىل ما دفع العملة املحلية إىل مس�تويات قياس�ية 
منخفض�ة جدي�دة مقابل ال�دوالر األمريكي، مضيف�ا أثناء 
اجتماع ملجلس الوزراء، إنه يفضل سعر رصف تنافسياً ألنه 

يجلب زيادة يف االستثمار والتوظيف. 

الليرة التركية تسجل مستوى 
قياسيا جديدا مقابل الدوالر

تراجعت أس�عار النفط، امس الثالثاء، وسط تزايد األحاديث 
حول إط�الق الواليات املتح�دة واليابان والهن�د احتياطيات 
الخام لرتويض األسعار عىل الرغم من تهديد تعثر الطلب مع 
ارتفاع حاالت اإلصابة بف�ريوس كورونا.وانخفضت العقود 
اآلجل�ة لخام برنت 40 س�نتا أو 0.50 باملئة إىل 79.31 دوالرا 
للربميل. فيما انخفضت العقود اآلجلة لخام غرب تكس�اس 
الوسيط األمريكي 54 س�نتا أو 0.70 باملئة إىل 76.21 دوالرا 

للربميل.

تراجع أسعار النفط وبرنت 
ينخفض دون 80 دوالرا للبرميل تبيع بعشرة أضعاف سعرها الحقيقي

شركة فرنسية تفرض أرقامًا خيالية على إنشاء شبكات الطاقة الشمسية
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المراقب العراقي/ متابعة...
اعترب القائد العام لحرس الثورة االسلامية اللواء حسلن سلامي، أن 
التعبئلة صيغة الثلورة للعبور من الصعلاب، مؤكدا القلول بان الفكر 

التعبوي جعلنا ال نخىش اي قوة يف العالم.
وهنلأ اللواء سلامي يف كلمته الثاثاء خلال ملتقى مسلؤويل التعبئة 
الطابية الجامعية لجامعات الباد، ملناسبة اسبوع تعبئة املستضعفن 
وقلال: ان االمام الخميني )رض( تمكن بفكره العميق ورؤيته الربانية 
الثاقبة من خلق عمل رائع عظيم يعني بزوغ شلمس يف سلماء الثورة 

االسامية اال وهي تعبئة الستضعفن.
واعترب القائد العام للحرس الثوري، قائد الثورة االسامية بانه يعد اكرب 
رصيلد للجمهورية االسلامية االيرانية وقال: ان قائلد الثورة هو اكرب 

رصيد لنا حيث تمكن من ابعاد االعداء عن الباد.
واضاف: ان قادتنا شتتوا تركيز العدو عن املراكز االسرتاتيجية وخلقوا 
القدرة يف االرايض البعيدة والقريبة وبلوروا الروح التعبوية لدى شلباب 

سوريا والعراق ولبنان واليمن وافغانستان.
واكد اللواء سامي بان الفكر التعبوي جعلنا ال نخىش اي قوة يف العالم 
واضاف: لقد رايتم مواجهة شلبابنا لامريكيلن مرارا. الباد اليوم هي 
بايديكم. اصملدوا وصونوا القيم املتبلورة. االعداء منعوا الدواء والغذاء 
عن اطفالنا لشل شعبنا. إحذروا كي ال نصبح يف لعبة حربهم النفسية.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال رئيس الحكومة الصهيونية نفتايل بينيت عىل خلفية اسلتئناف 
املفاوضلات النووية بن ايران والقلوى العظمى إنه قد تكون هناك 

خافات مع إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن.
وأضلاف بينيلت يف »املؤتملر األمني – السليايس ملعهد السياسلات 
واالسلرتاتيجية« يف جامعة رايخمن يف هرتسليليا: »قد تكون هناك 
خافات مع الطّيبلن من أصدقائنا -لن تكون هذه هي املرة األوىل- 
حتلى لو حصلت عودة اىل االتفاق النووي، إرسائيل ليسلت طرًفا يف 

االتفاق، وغري ملزمة به«.
وأشلار اىل أنله »بعلد التوقيع عىل االتفلاق النلووي يف العام 2015 
الحكوملة اإلرسائيلية نامت أثناء الحراسلة وتوقفلت عن محاربة 
إيران«، وتابع »يجب عىل إرسائيل أن تأخذ زمام املبادرة تجاه إيران 
وأن تحافظ عىل حريلة العمل والقدرة عىل العمل ضد طهران يف أّي 

موقف ويف أّية ظروف سياسية«.
وأشلار  بينيت إىل أنله عندما دخل مكتب رئيلس الحكومة اندهش 
من »الفجوة« بن الخطاب واألفعال املتعلقة بالشأن اإليراني، وقال 
»لقد وجدت مسافة مقلقة بن ترصيحات مثل أننا لن نسمح إليران 
بأن تكون نووية واإلرث الذي تلقْيته.. ورثُت واقًعا تظهر فيه إيران 
يف وضلع متقدم جلًدا يف برنامجها النووي والتخصيلب أكثر تطوًرا 

من أي وقت مىض.. اإليرانيون أيًضا طوقوا إرسائيل بالصواريخ«.

قائد الحرس الثوري: الفكر 
التعبوي جعلنا ال نخشى أي 

قوة في العالم

رئيس وزراء االحتالل: 
اإليرانيون طّوقونا بالصواريخ

نظرة على الهيكل العسكري لحزب اهلل 

المراقب العراقي/ متابعة
بعد أن كشلف السيد حسن نرص الله، األمن 
العلام لحزب الله يف لبنان، ألول مرة يف إحدى 
خطاباتله األخلرية، علن علدد مقاتيل حزب 
اللله، وأكلد أن لدى الحلزب 100 ألف مقاتل 
ملدرب ومجهلز وجاهز ملواجهلة أي عدوان 
يف داخلل لبنلان وخارجه، قاملت العديد من 
وسلائل اإلعام، بملا يف ذلك وسلائل اإلعام 
اإلرسائيلية، بتحليل القضية وسلبب كشلف 

السيد حسن نرص الله عن ذلك.
يعتقلد العديد ملن املراقبن أن كشلف أمن 
عام حلزب الله هو يف الواقع رسلالة تحذير 
للواليلات املتحدة والکيان اإلرسائييل، لتجنب 

أي تحرك جديد ضد لبنان.
بالطبع، كانت دراسة القدرات العسكرية لل 
»حزب اللله«، وخاصًة قدرتله الصاروخية، 
دوملاً محور اهتمام وسلائل اإلعام ومراكز 
وخاصلة  واألمريكيلة،  الغربيلة  الفكلر 

الصهاينة.
ويف السياق ذاته، استعرض املوقع األمريكي 
»مثيل تريت« الخبري يف الشلؤون العسكرية، 
يف مقلال له، القدرة الصاروخيلة لحزب الله 
يف لبنان، وشلدد عىل أن حزب الله يمتلك قوًة 
صاروخيًة كبريًة، ما يجعله من أكثر القوات 
املسللحة يف العالم والتلي ُتصنَّف خارج فئة 

الجيوش العادية.

وأضلاف املوقع األمريكلي أن تدريب أعضاء 
حزب الله يشبه تدريب القوات العسكرية يف 
أنحاء العالم. والقلوة الصاروخية التابعة لل 
»حزب اللله« اللبناني تثبت ذللك، خاصًة أن 
عدًدا كبلرًيا من هذه الصواريلخ موجه نحو 

»إرسائيل«.
ويذكلر التقرير أنه كان لدى حزب الله حوايل 
15 أللف صلاروخ أثنلاء حلرب 2006، وهو 
رقم ارتفع بشلكل کبري منذ ذللك الحن، إىل 
ما يقدر بنحو 130 ألف صاروخ حسلب آخر 

التقديرات.
كما أشلار املوقلع األمريكلي إىل قائمة أنواع 
الصواريلخ املوجودة بحوزة حزب الله، لكنه 
شلدد علىل أن هلذه املعلومات ليسلت كلها 
دقيقلًة. وبحسلب التقريلر، فلإن صواريخ 
حزب الله مقسلمة إىل أربلع فئات، كل منها 

مصمم ألداء مهام عسكرية محددة.
ويسلتعرض التقريلر بالتفصيلل صواريلخ 
حزب اللله املوجهة والدقيقة، ويؤكد الکاتب 
أن للدى حزب اللله أيًضا ترسلانة صواريخ 
كبلرية ملن الصواريلخ الصغلرية واملدفعية 
الصاروخيلة، والتي رغلم افتقارها إىل الدقة 
العاليلة املطلوبلة يف الحلروب الحالية، فإن 
اسلتخدامها علىل نطلاق واسلع يف الحلرب 

يجعل هذه الصواريخ ساًحا رهيباً.
ملن جانبها ذكلرت وكالة سلبوتنيك لألنباء 

يف مقلال أنه خلال الحلرب التي اسلتمرت 
33 يوًملا يف يوليلو 2006، أطلق حلزب الله 
اللبناني حلوايل 4000 صاروخ عىل إرسائيل. 
وكان السليد حسلن نرص الله قد قال حينها 
إن الغلرض من اسلتخدام هلذه الصواريخ، 
هلو تثبيت ردع املقاوملة ضد إرسائيل ومنع 
الکيلان ملن تنفيلذ هجملات ضلد املدنين 

اللبنانين.
وأضافت سبوتنيك أنه يمكن بسهولة اختفاء 
صواريلخ حزب الله الصغرية يف السلماء، ما 
يجعل من الصعلب جًدا عىل إرسائيل تعقبها 
وتدمريهلا يف الهواء. ونتيجًة لذلك، يجب عىل 
إرسائيلل االعتماد علىل قواتهلا الربية يف أي 
مواجهلة مع حزب اللله، ألن حزب الله أثبت 
قدرته عىل تحييد التفوق الجوي اإلرسائييل.

ويحاول حزب الله إنشاء بنية رسية لنفسه 
من خال إنشلاء دوائر مختلفلة، وبالتايل ال 
يعرف املحللون سلوى الطبقلات الخارجية 
للحلزب. حتلى أن العديلد ملن السياسلين 
اللبنانيلن يجهللون هيكليلة مراكلز صنع 

القرار يف الحزب.
ومع ذلك، يمكن تقسليم الهيلكل التنظيمي 
للحلزب عىل النحلو التايل: مجللس القيادة، 
واملجللس السليايس، ومجلس السياسلات، 
والکتللة النيابيلة، واملجموعلات التنفيذية، 

واملجالس االستشارية.

ويف كل هلذه الهيلاكل، يتم اتخلاذ القرارات 
بأغلبية األصوات، وأعىل مركز التخاذ القرار 
يف حزب الله هو مجلس شوری الحزب، الذي 
يضم 12 عضًوا ويتم تنفيذ جميع األنشلطة 
تحلت  للحلزب  واالجتماعيلة  االقتصاديلة 

إرشافهم.
وشلهد حلزب اللله العديد ملن التطلورات 
السلنوات  اإلقليميلة والدوليلة علىل ملدى 
الحلرب  ملن  املاضيلة،  علرة  الخملس 
الکيلان  غلزو  إىل  والعلراق  أفغانسلتان  يف 
الصهيونلي للبنلان وقطاع غلزة، ثم الحرب 

اإلرهابية العاملية 2011 عىل سوريا.
ويف كل هلذه السلنوات، تمكنلت املقاوملة 
اللبنانيلة من زيلادة قوتها البرية بشلكل 
كبري، باإلضافة إىل تطوير قدراتها العسكرية 
والصاروخية. والقوة البرية املدربة لحزب 
اللله تضملن تواجلد الحزب يف كل سلاحات 

املعركة مع العدو يف كل املناطق.
الکيلان الصهيونلي اللذي فشلل يف تحقيق 
أهدافه يف حرب تموز 2006 ضّد بضعة آالف 
فقلط من مقاتليل حلزب الله،كيف يترصف 
ضلد املقاومة يف الحرب القادمة، خاصًة بعد 
أن انضملت فصائلل املقاومة الفلسلطينية 
إىل حلزب الله، وكذلك الجيوش املسللحة من 

مختلف مواقع محور املقاومة؟
کذلك، أثار كشف السيد حسن نرص الله عن 

علدد مقاتيل حزب الله الكثلري من الفضول، 
ملعرفة ملا هي القدرات املالية واللوجسلتية 

لحزب الله والهيكل التنظيمي للحزب.
وبناًء عىل املعلومات التي سبق نرها حول 
هيكليلة املقاومة وقوتها يف وسلائل اإلعام 
التابعلة للمقاوملة وحتلى وسلائل اإلعام 
الصهيونيلة والغربيلة، يمكننلا إىل حلد ملا 
اسلتعراض التنظيم العسلكري لحزب الله. 
بالطبلع، من الرضوري االنتباه إىل أن تنظيم 
حلزب الله رسي وغامض تماًملا، وال يمكن 

الوصول إىل أبعاده الواسعة.
ويتلوىل هذا املجللس إدارة شلؤون املقاومة 
ويتكون من مسؤولن من جميع القطاعات 
العسلكرية واألمنيلة، ويقوم بأنشلطة مثل 
التخطيط واملراقبة والتجنيد وتدريب الناس 
وتجهيزهلم واتخلاذ القلرارات العسلكرية 
واألمنية. ويقوم هذا املجلس بالتنسليق مع 
التنظيمية والسياسلية  املجموعات  مختلف 

لحزب الله كلما دعت الحاجة.
کما يقيِّلم املجلس الجهادي لحلزب الله كل 
الظلروف التلي يواجهها الحلزب يف مختلف 
املجلاالت، ويحدد اسلرتاتيجياته وتكتيكاته 
دراسلات  علىل  بنلاًء  العسلكري  للعملل 
ومعطيلات أمنيلة. وكل عضلو يف املجللس 
مسؤول عن وحدة عسكرية معينة، جغرافياً 

ووظيفياً.

كابوس يؤّرق الكيان الصهيوني

المراقب العراقي/ متابعة...
هزت سلسللة انفجلارات عنيفلة إحلدى القواعد 
األمريكيلة غلري الرعية قلرب الحدود السلورية 
– العراقيلة، أقىص شلمال رشقي سلوريا، نتيجة 

تعرضها لهجوم صاروخي.
ونقلت وكالة »سبوتنك« عن مصادر محلية يف ريف 
محافظة الحسلكة السلورية قولها ان »انفجارات 
قويلة هزت القاعدة األمريكيلة الارشعية يف قرية 
خلراب الجلري، التي تبعلد 5 كم عن بللدة اليعربية 
الحدوديلة ملع العلراق، فجر أملس الثاثلاء بعد 
سلقوط 4 قذائلف صاروخيلة ال يلزال مصدرهلا 

مجهوال«.

ووصفت املصلادر االنفجارات بالقوية، وسلمعت 
أصداؤهلا يف أرجلاء املنطقلة الحدودية الشلمالية 

الرقية بن سوريا والعراق.
وفلور اسلتهداف القاعلدة األمريكيلة، وبعد وقت 
قصلري جداً ملن الهجوم، شلهدت سلماء املنطقة 
تحليقا كثيفا للطائرات املروحية والحربية التابعة 

لقوات االحتال األمريكي، وفق املصادر.
وأضافت املصلادر: »إن قاعدة خلراب الجري تعترب 
ثاني قاعدة ال رشعية لاحتال األمريكي يف سوريا، 
وقد أنشلأت يف عام 2015 بعد مصادرة مسلاحات 
زراعيلة واسلعة للفاحلن واملزراعلن يف القرية، 
وهي عبارة عن قاعدة جوية ضمنها مدرج لهبوط 

الطائرات املروحية والحربية«.
وتعترب منطقة قاعدة »خراب الجري« نقطة تواصل 

حيوية بن األرايض السورية والعراقية.
كما ينشلط ضباط وجنلود القاعلدة األمريكية يف 
تنظيلم تجارة النفط السلوري امللروق من اآلبار 
التلي يحتلها جيلش بادهم، نظرا لكلون القاعدة 
التلي يعمللون فيهلا، هلي املسلؤولة علن تنظيم 
عمليلات إخراج صهاريج النفط الخام وشلاحنات 
القملح املروق ملن األرايض السلورية، إىل جانب 
دورهلا اللوجسلتي يف دخلول وخلروج القوافلل 
العسلكرية األمريكيلة، واألخلرى التابعلة لقوات 

»التحالف الدويل« املزعوم.

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة جوية أميركية بين العراق وسوريا

بكين: واشنطن تلعب بالنار

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت وسائل إعام، باستشهاد مدنيٍّ وجنٍن يف 
بطن أمه، وإصابة األم بجلراٍح خطرٍة، إثر غارٍة 
جويٍة لتحالف العدوان السلعودي عىل منزلهم يف 

مديرية َحْيس، جنوبي محافظة الُحَدْيَدة.
وأفلادت مصادر محلية بأنَّ هلذه الغارة الجوية 
استهدفت منزل مواطٍن يدعى عبدالله رشيان يف 

منطقة املرير يف مديرية حيس.
وجاءت هذه الجريمة الجديدة بعد سلاعاٍت من 
إدانلة األمم املتحلدة تصعيد التحاللف وفصائله 
يف املديريلات الجنوبيلة من محافظلة الُحديدة، 
وتحميله إياه مسلؤولية سلقوط علدد كبري من 

الضحايا جراء التصعيد.
وأشلارت إىل تنفيذ طريان التحالف 5 غارات عىل 
مناطلق أخلرى يف مديريلة حيس، فيما شلن 3 

هجمات بطريان مسلري عىل الجبليلة يف مديرية 
التحيتا جنوبي الحديدة.

فيملا أعلنت حكوملة صنعاء رصلد 327 خرقاً 
جديداً للتحالف السعودي، »بينها زحٌف يف حيس 

وقصٌف صاروخيٌّ ومدفعيٌّ بمختلف األسلحة«.
وشلّنت مقاتات التحالف 3 غارات جوية، فجر 
الثاثلاء، عىل حلي األعناب السلكني بالعاصمة 
صنعلاء، مملا أدى إىل احلرتاق مصنلع سلال 
باسلتيكية يقع رشقي املستشلفى السلعودي 
األملاني يف شارع الستن الشمايل، وفق ما أفادت 
مصادر محلية. كما اسلتهدفت غارتان جويتان 

مديرية حرض الحدودية، يف حّجة غربي اليمن.
ويف مأرب، شلمايل رشقي اليمن، شّنت مقاتات 
العلدوان 30 غارة جوية علىل مديريتي رصواح 
والجوبلة، فيملا تتواصلل معلارك الكلر والفلر 
يف املحيطلن الجنوبلي والغربلي ملدينلة مأرب، 
بالتزامن مع غارات مكثفة للتحالف السلعودي 
عىل مناطق سيطرة الجيش واللجان يف مديريتي 

واح املتاخمتن ملدينة مأرب. الجوبة ورصرِ

مجزرة جديدة للعدوان السعودي تقتل جنينًا وُتصيب أمه في اليمن

المراقب العراقي/ متابعة...
قال تشلاو يل جيان املتحدث باسم 
موجلز  يف  الصينيلة،  الخارجيلة 
صحفي، إن باده تعتلرب العمليات 
الدورية للسفن األمريكية يف مضيق 

تايوان، بمثابة استعراض للقوة.
وخلال تعليقه، عىل ملرور مدمرة 

البحريلة األمريكيلة علرب مضيلق 
تايوان، حلث الدبلومايس الصيني، 
واشلنطن عىل التوقلف عن »اللعب 

بالنار«.
األخلرية،  الفلرتة  »يف  وأضلاف: 
تقلوم السلفن الحربيلة األمريكية 
باسلتعراض عضاتهلا يف مضيلق 

حريلة  ضملان  بحجلة  تايلوان 
املاحلة. هذا ليلس التزاما بالحرية 
واالنفتلاح، بلل أعملال لتقويلض 

السام واالستقرار اإلقليمين«.
وشدد الدبلومايس الصيني، عىل أن 
املجتملع الدويل يدرك تماما حقيقة 

نوايا األمريكين.

وأضلاف: »سلتدافع الصلن بحزم 
علن سليادتها الوطنيلة وسلامة 
أراضيهلا. ويتعلن علىل الواليلات 
املتحدة تصحيح أخطائها والتوقف 
عن اللعب بالنار، والقيام بما يسهم 
يف الحفاظ عىل السلام واالستقرار 

اإلقليمين«.

تقرير أميركي: الطائرات الُمسّيرة اإليرانية وسيلة 
موثوقة الستعراض القوة العسكرية

الغارديان: اإلفراج عن مقاتلين بتنظيم داعش مقابل 
8000 دوالر في سوريا

المراقب العراقي/ بغداد...
تناولت مجلة ناشليونال إنرتست االمريكية يف تقرير 
لها قدرات وحدات الطائرات املسرية االيرانية، مؤكدة 
ان ايران تعمل عىل انتاج املزيد من الطائرات املسرية .
وأضلاف التقريلر، أنله علىل الرغلم ملن ان امليزانية 
العسلكرية يف ايران ترتاوح علادة بن 15 و 20 مليار 
دوالر سلنوًيا، فإن إيران تقلوم بانتاج طائرات بدون 
طيار مسللحة أكثر من العديد من اللدول التي تنفق 
عىل الدفاع ضعفلن أو ثاثة أضعاف اكثر منها، مثل 
أملانيلا )ال يشء( واململكلة املتحدة وروسليا )تسلعة 

مقابل ستة عر(.
ويرى التقرير ان الطائرات اإليرانية بدون طيار ليست 
متطورة مثل طائرات ريلرب وطائرات بريداتور بدون 
طيلار التي تديرها الواليات املتحدة وحلفاؤها، لكنها 
تمنح إيران وسليلة موثوقة ال يمكلن إنكارها إلبراز 

القوة العسكرية يف جميع أنحاء الرق األوسط .
وأشلار التقريلر اىل تطويلر الطائلرات بلدون طيار 
اإليرانيلة مسلتعرضا بذللك الطائلرات بلدون طيار 

كاميلكاز ذات االسلتخدام الواحلد املصممة لتحطيم 
األهداف.

كما تطرق التقرير اىل الخصائص واالستخدام العميل 
للطائرات املسرية القتالية )UCAVs( اإليرانية، والتي 
يمكنها االشلتباك مع أهلداف بالقنابلل والصواريخ 

باإلضافة إىل أداء مهام االستطاع.

المراقب العراقي/ بغداد...
كشلفت صحيفة »الغارديلان« عن إفراج املليشليات 
الكردية يف شمال سلوريا عن مقاتلن تابعن لتنظيم 

داعش يف سجونهم مقابل مبالغ من املال.
وقالت الصحيفة، يف تقرير ملراسلليها بيثان مكرينان 
وحسلام حملود، إن القلوات التلي يقودهلا األكلراد 
واملسلؤولة عن سجون يف شلمال رشق سوريا تؤوي 
نحو 10 آالف رجل لهلم عاقة بتنظيم داعش أفرجت 
عن سجناء مقابل أموال بموجب برنامج »املصالحة«، 
وفقلا ملقابلات ملع رجللن أُفلرج عنهملا، ووثائق 
رسلمية. وتظهلر نسلخة ملن اسلتمارة اإلفلراج أن 
الرجال السلورين املسلجونن دون محاكمة يمكنهم 

دفع غرامة قدرها 8000 دوالر ليتم إطاق رساحهم.
وكجلزء ملن الصفقلة، يوقلع األرسى املفلرج عنهم 
إعانلا يتعهدون فيه بعلدم االنضمام إىل أي تنظيمات 
مسللحة، ومغادرة مناطق من شلمال ورشق سوريا 
التي تقع تحت سليطرة قلوات سلوريا الديمقراطية 

التي يقودها األكراد.
وعنلد إطاق رساحهما، تم لم شلمل الرجللن اللذين 
التقتهملا صحيفلة الغارديلان -وكاهملا قاتلل مع 
تنظيلم داعلش حتلى انهيار ملا يسلمى بالخافة يف 
آذار/ ملارس 2019- بزوجتيهملا وأطفالهما، الذين 
تم إطلاق رساحهم أيضا من معتقل الهول، بحسلب 

الصفقة.

أخبار
 من 

الصحف 
والمجالت



فلسطني بعيون بغداد

بع�د أن أخ�ذ مّنا العمر مأخذه، وس�ار بنا قطاره دون أن نش�عر، ال زالت 
تلك الذاكرة النش�طة تحتفظ بالذكريات، ونشيد الصباح املنادي فلسطني 

عربية..
كلم�ا ع�اد بنا الزم�ان لل�وراء، يعترُصنا االل�م ونرى بني الح�ني واآلخر، 
وبعيونن�ا وقلوبنا وفلس�طني تضيع، وت�كاد تتحول كم�ا أرادتها القوى 
االستعمارية دولة لليهود.. اؤلئك املستعمرين الذين جاءت بهم بريطانيا، 

لتهبه�م م�ا ال تمل�ك دون مقاب�ل!
ما يزيد الطني بلّة أن ما يسمون أنفسهم عرباً، يهرولون صوب التطبيع، 
ليصادقوا ويصادقوا أكثر أن فلسطني، دولة لليهود وليس للفلسطينيني .
أناش�يد فريوز “أجراس الع�ودة” وأم كلثوم “أصب�ح اآلن عندي بندقية” 
ومحمد عبد الوهاب “فلس�طني داري” الحماس�ية قد نسيت وكأنها غري 
موجودة، ولم تبَق س�وى يف ضمائر األحرار، وأمنيات أهل االرض بصحوة 
ضم�ري العرب، لتحريره�ا من براثن العدو املحتل ق�د ولت اىل غري رجعة، 
الت�ي قد تتصاع�د يف أيامنا، خاصة بعد الخس�ائر التي من�ي بها الجيش 

االمريكي، وخصوصا يف أفغانستان والهروب املذل .
فقط محور املقاومة ودولة إيران اإلس�امية، هم من يطالبون بالحقوق، 
وهذه املرة ليس�ت بالش�عارات، بل بالس�اح املعلن، وم�ا تحرير الجنوب 
اللبنان�ي عىل يد أبطال املقاومة اال البداي�ة، وال نريد التذكري بأن إرسائيل 
اليوم تخىش هذا الس�اح، الذي جربت بأس�ه عام الفني وس�تة، حتى بدأ 
العدو يتوس�ل إلنهاء الحرب التي خرسها أمام أولئ�ك االبطال، الذي أذلوا 
ه�ذا التكرب والتع�ايل الصهيون�ي أيما مذلة، وله�ذا اليوم تس�عى أمريكا 
بأموال النفط الخليجي، ملعاقبة رأس املحور “ايران” وباقي من يؤيد ذلك 

املحور .
لضم�ان بقاء ه�ذا الكي�ان الغاصب نرى وم�ن خال دهاليز السياس�ة، 
إعرتافات من هنا وهناك أن ارسائيل شاركت، ويف أكثر من مكان، برضب 
مح�ور املقاوم�ة، مرة يف س�وريا وأخ�رى يف الع�راق، وغريه�ا يف اليمن، 
واإلغتياالت تس�ري عىل قدم وس�اق، تس�تهدف األبطال يف أكثر من مكان 
وبتغطي�ة من أمري�كا، وما أن يتم طرح موض�وع يف مجلس األمن الدويل 
إلدان�ة ارسائيل، ترى الجانب األمريكي املتصدي للفيتو، الذي ينهي الجدل 

حول اإلدانة، وكان األجدر بالعرب االستنكار أو موقف ولو بالكلمة .
ل�م نس�مع يف ي�وم من األي�ام أن جنديا خليجي�ا، قد ش�ارك يف حرب ضد 
ارسائيل ولو لوجستياً، ولننىس العسكرية منها.. وقد عرف الفلسطينيون 
من هم األبطال الذين قاتلوا بصدق، يف سبيل تحرير األرض، لكن الخيانات 

العربية حالت دون تحريرها..
العذر من أكرب دول العرب، أنهم إذا لم ينصاعوا س�تقوم أمريكا برضبهم 
بقنبلة نووية، وهو الذي لم يصمد أكثر من س�تة أيام، أمام جيش تعداده 
أقل من أصغر مدينة يف بلده، واليوم الس�فراء يف كا الدولتني، فمن املعيب 

إدعائها اإلنتساب ألمة العرب .
بريطانيا تتجه بوضع حركة حماس عىل الئحة اإلرهاب، بدعوى »حماية 
الجالي�ة اليهودية« و»مكافحة الاس�امية«، وهذا الدور ليس بغريب عىل 
املتلقي العربي، وهو باألساس إستكمال للدور األمريكي وإرضاء للمحتل، 
كم�ا ال يغيب عن ذاكرتنا أنها هي من أعطت فلس�طني لليهود، وفق وعد 
بلفور املش�ؤوم، بتأييد ملك الحجاز وبخط ي�ده، وبإقرار منُه حتى تقوم 

الساعة.. وال نعرف من الذي وضعهم قوامني عىل أرض قبلة املسلمني!
ل�م يبَق أمام الفلس�طينيني، س�وى النظر ص�وب دول مح�ور املقاومة، 
وه�ذا اليوم ليس ببعيد، لكن تحضرياته وممهداته وظروفُه ليس�ت وليدة 
الي�وم، بل هنالك عام�ات ذكرها التاريخ الصحيح، والب�د لها من وقوع، 
وه�ذه العامات هي من تخيف اإلحتال الصهيوني يف وقتنا الحارض، وما 
الجمعة األخرية من كل رمضان ليس�ت س�وى تذكرة للعالم، أن فلسطني 
يف القلب، حتى لو ازالتها غوغل من الخارطة، وكتابة البديل الذي س�يأتي 

يوم، حتى الشجر يقول لك أن هذا يهودي أقتلُه .

بقلم/رحيم الخالدي
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من السذاجة اإلصغاء الى قول من يدعي ان ايران تتدخل في دقائق السياسة العراقية.
حقيقة وجود العراق في موقع جغرافي محسود عليه ال يحتله بلد آخر هو الذي جعله مصدر اهتمام قوى 

عالمية. 
العراق بهذا الموقع يمثل عمقا استراتيجيا في تثبيت وجود اسرائيل او ازالتها, وبسبب موقعه هذا، 

تتزاحم عليه القوى العالمية حسب مصالحها. 

لماذا تتزاحم القوى الدولية واإلقليمية على العراق

الدالالت والرسائل اليمنية في 
عملية »توازن الردع« الثامنة

بقلم/ علي الربيعي
مصلحة أمري�كا التي تحكمها املس�يحية 
االنجيلية اليميني�ة التي تتعامل مع العالم 
حس�ب النص�وص التوراتي�ة واالنجيلي�ة 
وهو الحفاظ عىل وجود ارسائيل حتى يتم 
ايجاد هيكل سليمان املزعوم املدفون تحت 

بيت املقدس . 
ايج�اد  يف  اليميني�ة  املس�يحية  مصلح�ة 
الهي�كل ه�ي ع�ودة الس�يد املس�يح عليه 
الس�ام باعتقاداتهم القريبة من اليهودية 
حس�ب املصادر التلمودية ومصلحته بذلك 
هو اس�تطاعة اليه�ود املتدينني من دخول 
بي�ت املق�دس متطهري�ن بمروره�م عرب 
الهيكل , ولهذا فإن الدفاع عن ارسائيل هو 

دفاع عقائدي. 
ام�ا بالنس�بة إليران، فهي ت�رى أن العراق 
هو العمق االس�رتاتيجي لتحرير فلسطني 
وبي�ت املقدس وهذا هدف أس�س له وثبته 
االم�ام الخمين�ي رحم�ه الل�ه قب�ل ازالته 
لش�اه ايران ومىض عىل نهجه خلفه السيد 

الخامنئي. 
ه�ذا الهدف كان الس�بب الرئي�ي الندالع 
حرب قادس�ية ص�دام ضد اي�ران وتمزيق 
اتفاقية الجزائر التي وقعها مع شاه ايران 
عام ١٩75 القائد الرضورة صدام حس�ني, 
كان�ت الحرب وجدت لوأد الث�ورة االيرانية 
وهي يف مهدها، بس�بب الشعار الذي رفعه 
االم�ام الخمين�ي يف تحرير الق�دس. قادة 
هذه الحرب نيابة عن امريكا هم عماؤها 
الثنائي الرئيس صدام حس�ني وملك االردن 
الحس�ني ب�ن ط�ال تح�ت ش�عار ايقاف 

تصدير الثورة االيرانية. 
خرج الع�راق من هذه الح�رب وهو مدين 
٣٨٠ ملي�ار دوالر. اذ ال زالت أجيال ما بعد 
الحرب تدفع ديون قادس�ية س�يف العرب 
الت�ي أكل�ت نارها م�ا يق�ارب ١،5 مليون 
ش�اب من الطرف�ني، ل�و زج�وا يف تحرير 
فلس�طني ملس�حوها مس�حاً، فضا اىل ما 
ايتمت القادس�ية م�ن االطفال ورملت من 

النساء.
وصنيع�ة  معت�وه  ضحي�ة  الع�راق  كان 
سياس�ية المري�كا, تراج�ع الع�راق بع�د 

الحرب اقتصاديا وعلميا العراق 5٠ سنة اىل 
الوراء, ولم يكد العراق يخرج من قادس�ية 
امري�كا  امرت�ه  حت�ى  ال�رضورة  القائ�د 
وبتش�جيع خليجي�ي من دخ�ول الكويت 
يف خري�ف ١٩٩٠ مليلء الفراغ الس�يايس يف 
منطقة الخليج واستقدام امريكا عسكريا 
بعد س�قوط االتحاد الس�وفياتي يف نهاية 
١٩٨٩. وبذل�ك فرض الحص�ار عىل العراق 
ليعيش ش�عبه الفقر املدق�ع تحت حصار 
دام ١٣ س�نة. اي�ران م�ن جانبه�ا ط�وت 
صفحة الحرب مع الع�راق اذ نزل الرئيس 
االيراني هاشمي رفسنجاني رسا يف مطار 
بغ�داد يف أيار ع�ام ١٩٩١ وجرى لقاء بينه 

وبني صدام حسني. 

قال رفس�نجاني لصدام فلتن�َس أنه كانت 
ح�رب بيننا لثمان�ي س�نوات، اليوم جئت 
ممثا ع�ن ايران بأمر من الس�يد املرش�د 
الخامنئي الطلع عىل احتياجات العراق من 

الغذاء واملال. 
صدام قال ل�ه كاهما,فكان�ت ايران تبيع 
النف�ط العراق�ي يف االس�واق العاملي�ة رسا 
وتش�رتي بثمنه مواد غذائية من مناش�ئ 
عاملية وتهربها اىل العراق رسا من دون علم 
االمم املتحدة. واليفوتني ان اقول ان صدام 
ش�وهد ألول م�رة تغ�رق عين�اه بالدموع 

ويقر بالندم امام رفسنجاني.
ايران ال تتدخل يف االمور التافهة اليومية يف 
السياسة العراقية. بل تخىش ان يأتي تافه 

مثل س�يف العرب ليش�عل حرباً اخرى مع 
ايران وما اكثر الجهال يف الش�ارع العراقي 
عىل قلتهم من الذين يؤيدون الحرب ملجرد 

حقد عنرصي. 
 العراق بالنس�بة ملحور املقاومة يعد عمقا 
اس�رتاتيجيا يف تحرير فلسطني واملانيا تعد 
اه�م قاع�دة صناعي�ة متقدمة يف وس�ط 

املعسكر االوربي- االمريكي.
صدام حس�ني وبعث�ه املجرم اس�تطاع ان 
يجعل من شعب العراق امة ناكرة للجميل 
تلهث وراء وعود امريكية وخليجية كاذبة. 
الس�عودية مثا ش�اركت يف تدم�ري العراق 
بارس�ال ٦٠٠٠ انتح�اري حص�دوا ارواح 
اضعاف عدد االنتحاريني من األبرياء,ولكن 

مقاب�ل ه�ذا نتهجم ع�ىل اي�ران ونرميها 
بس�بب تأخر العراق مقارن�ة مع اية دولة 
الج�وار  ودول  امري�كا  ان  رغ�م  ج�وار، 
من الع�رب تمنع م�ن انش�اء اي مرشوع 

اسرتاتيجي يستفيد منه العراقيون. 
ايران وقفت للعراق وقفة إحس�ان مرشف 
مل�دة ١٣ عاما ح�ني قبضت اي�ادي العرب 
ايديه�ا والعراق�ي يتل�وى جوع�ا. ووقفت 
كذل�ك اىل جان�ب الع�راق يف القض�اء ع�ىل 
اإلرهاب الداع�ي وبغداد عىل مرشفة عىل 
الس�قوط عىل أيديه�م، بع�د ان تنصل كل 
اع�راب الجزي�رة االج�اف ع�ن عروبتهم 
ورشفهم يف اي�ام كانت مظلمة عىل العراق 

والعراقيني.

بقلم/علي ظافر
تفت�ح القوات املس�لَّحة اليمنّية مروح�ة التهديد، وتضع 
اإلمارات مجدداً يف دائرة االس�تهداف، وتلّوح بأنها ليست 
بمنأى عن العمليات االس�رتاتيجية، ومن املحتمل جداً أن 
يطاله�ا القصف إذا اس�تمرت بمش�اغباتها امليدانية عرب 

وكائها يف الساحل الغربي أو يف غريه من الساحات.
القوات املس�ّلحة اليمنية أعلنت يف عملي�ة »توازن الردع« 
الثامن�ة »قصف عدٍد م�ن األهداف العس�كرية والحيوية 
التابعة للعدّو الس�عودّي«، ش�ملت »قاع�دة امللك خالد يف 
الرياض، ومطار امللك عب�د العزيز الدويل يف جدة، وأهدافاً 
عس�كرية يف أبه�ا وجي�زان ونج�ران، إضاف�ًة إىل مصايف 
أرامكو يف جدة«، ب�١4 طائرة مسرية، تنوعت بني »صماد 
٣« و«قاصف 2k«، ووضعت هذه العملّية االسرتاتيجية يف 

سياق الرّد عىل تصعيد الغارات والحصار. 
ورغم ما حملت�ه هذه العملية من أهمية، فقد حمل بيان 
القوات املس�لحة عدداً من الرس�ائل، أبرزها قدرة القوات 
املس�لحة عىل »تنفيذ املزيد من العملي�ات الهجومية ضد 
العدّو الس�عودي واإلماراتي يف إط�ار الدفاع املرشوع عن 
الش�عب والوطن«، وأنها »س�تواجه التصعي�د بالتصعيد 

حتى يتوّقف العدوان وُيرفع الحصار«.
يف التوقي�ت، جاءت هذه العملّية بعد تصعيد الفت لطريان 
العدوان األمريكي الس�عودي يف اآلونة األخرية، وخصوصاً 
ع�ىل العاصم�ة صنع�اء ومحافظ�ات م�أرب والحدي�دة 
وصعدة وعمران وذمار، وحاول�ت دول العدوان اصطناع 
انتصارات وهمية للتعمية عىل هزيمتها امليدانية املزدوجة 

يف مأرب والحديدة.
وح�ني فش�لت يف إعاقة حرك�ة التقدم امليدان�ي يف مأرب 
تحديداً، زعمت أّنها استهدفت »منشآت رسية لحزب الله 
وحرس الث�ورة اإليراني ومصانع للصواري�خ والطائرات 
املس�رية«، واتضح من خال التقارير امليدانية أّن املنشأة 
الرسية هي حظرية أغنام يف ذمار، وأن »مصانع املسريات 
والصواري�خ« ه�ي أحي�اء ومب�اٍن س�كنية يف العاصم�ة 

صنعاء.
يف مقاب�ل هذا التصعيد، هّددت صنع�اء بأنَّ هذا التصعيد 
لن يمر دون رد، و«س�تكون ل�ه عواقب وخيمة عىل قوى 
الع�دوان، وعليه�ا تحّم�ل نتائج�ه«. ربم�ا تعاطت دول 
العدوان مع هذا التهديد باستخفاٍف كعادتها، فيما وضع 
بعض املتابعني ذلك يف سياق الحرب النفسية، لكن صنعاء 
بحس�اباتها الدقيق�ة كان�ت عن�د كلمتها، ويف مس�توى 
ذت هذا  التح�دي، إذ لم تمِض س�وى 24 س�اعة حت�ى نفَّ
التهديد بعملية كربى ضمن جغرافيا واس�عة من ش�مال 
الس�عودية وجنوبها، وص�والً إىل جدة املطل�ة عىل البحر 
األحمر غرب السعودية، وأرس�ت بذلك معادلة »التصعيد 
بالتصعي�د«، كم�ا ج�اء عىل لس�ان املتحدث العس�كري 

العميد يحيى رسيع.
والسياس�ية  العس�كرية  الرس�ائل  م�ن  ع�دد  هن�اك 
واالقتصادية واالسرتاتيجية التي أوصلتها عملية »توازن 

الردع« الثامنة، جاءت عىل النحو التايل:
- إنَّ صنع�اء تملك القرار، ولديها القدرة عىل التعامل مع 
أي تهدي�د وال�رد الفوري واملبارش ع�ىل أي تصعيد، بدليل 
أنَّ العملي�ة جاءت بعد ي�وم واحد فقط من تهديد القوات 

املسلّحة.
- إنَّ مخزون صنعاء من الصواريخ الباليستية والطائرات 
ة كب�ري، ول�م يتأثر بط�ول أمد الح�رب، وخطوط  املس�ريّ
اإلنتاج تعمل بوترية مستمرة، عىل عكس دعايات العدوان 
خال األيام املاضية باستهداف مصانع الطائرات املسرية 

والصواريخ.
-   إنَّ أّي ه�دف عىل امت�داد جغرافيا اململكة الس�عودية 
سيكون تحت رحمة الصواريخ واملسريات اليمنية، ويعّزز 
ذل�ك أن العملية اس�تهدفت مروحة واس�عة من األهداف 
االقتصادية والعس�كرية والحيوية، ضمن دائرة جغرافية 
واسعة تمتد من الرياض إىل جدة املطلة عىل البحر األحمر، 

وصوالً إىل محافظات الجنوب؛ جيزان ونجران وعسري.
-   إنَّ ال�رد لم يكن اعتباطياً، بل كان مدروس�اً ومناس�باً 
يف الزمان واملكان، وإن لم يأِت متناس�باً مع حجم غارات 
الع�دوان، والق�وات املس�لَّحة تف�رض معادل�ة الرياض 
صنع�اء وج�دة مقاب�ل اس�تهداف الحدي�دة، ومعادل�ة 
املط�ارات والقواع�د العس�كرية جن�وب اململك�ة مقابل 

استمرار الغارات عىل مأرب وغريها من املحافظات.
-   إنَّ القوات املسلّحة ال تزال تحتفظ بقدرتها عىل تجاوز 
كل منظوم�ات الدفاع األمريكي�ة والربيطانية واليونانية، 

رغم أن العملية أُعلنت قبل أن تنطلق ب�24 ساعة.
-    إنَّ هن�اك فش�ًا اس�تخباراتياً يتجاوز الس�عودية إىل 
الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة وبريطاني�ا اللت�ني ترميان 
ثقلهما بشكل غري مسبوق يف العدوان عىل اليمن وحصار 

الشعب، يقابله نجاح استخباراتي وتقني يمني.
-   إنَّ اململكة الس�عودية باتت مكشوفة اسرتاتيجياً أمام 
الصواري�خ واملس�رّيات اليمني�ة، يف ظل عج�ز منظومات 

الدفاع املتعددة الجنسيات.
والرس�الة األهم يف مضمون البيان العس�كري تتمثل بأّن 
القوات املسلّحة فتحت مروحة التهديد، ووضعت اإلمارات 
يف دائرة االس�تهداف، وأنها ليس�ت بمنأى ع�ن العمليات 
االس�رتاتيجية. ومن املحتمل جداً أن تطالها العمليات إذا 
اس�تمرت يف عمليات املشاغبات امليدانية عرب ميليشياتها 
يف الس�احل الغربي وغريه من الس�احات، وذلك ما أعلنته 
القوات املسلحة رصاحة، حني قالت إنَّ لديها »القدرة عىل 
تنفيذ املزيد من العمليات الهجومية ضد العدو الس�عودي 
واإلماراتي يف إطار الدفاع املرشوع عن الشعب والوطن«.

بقلم/ليلى نقوال
من�ذ انتفاضة ١7 ترشين األول/أكتوب�ر 2٠١٩ ولغاية اليوم، 
يأم�ل كثريون يف لبنان بتغيري ش�امل لبنية النظام الس�يايس 
اللبنان�ي، بينما يأمل العدي�د من الدول الخارجي�ة بإمكانية 
الوص�ول ع�رب االنتخاب�ات النيابي�ة إىل تغي�ري خريطة توزع 
الق�وى اللبناني�ة، بحي�ث يتم تغيري س�يايس ش�امل يقيص 
أو يحّج�م نف�وذ التيار الوطن�ي الحر وحزب الل�ه، عرب قوى 
مجتمعي�ة »مدنية« باألس�اس أو حزبية بغط�اء مدني، ألخذ 
لبنان إىل سياس�ة خارجية مختلفة تفتح مس�ار التطبيع مع 

»إرسائيل« أو غري ذلك.
املش�كلة أنَّ ه�ذه اآلم�ال، وإن كان بعضها مرشوع�ًا، كحلم 
تغيري النظام الس�يايس عرب األط�ر الديمقراطية، عاجزة عن 
فه�م التعقي�دات التي تحي�ط بالنظام الس�يايّس واملجتمعّي 
اللبنان�ي واس�تعصاء إمكاني�ة التغيري م�ن دون التحّول من 
الديمقراطية التوافقّي�ة إىل نظام غالبّية برملانّية، وهو صعب 

يف املجتمعات املتعّددة كاملجتمع اللبناني.
منذ نشأته، ومنذ اس�تقال لبنان، يعتقد الكثري من املفكرين 
والباحث�ني اللبناني�ني أنَّ التمثيل النس�بي الطوائفي هو علة 
العل�ل يف لبنان، وأن هذا النظام يس�تولد األزم�ات، وهو الذي 
أدى إىل الح�روب األهلي�ة. أم�ا البع�ض اآلخر، فاعت�ربه حاً 
ممكن�اً، منطلقاً من مقول�ة أنَّ النظام األكث�ري يف ظلِّ تعدد 
طائفي ومجتمعات غري متجانس�ة قد يكون أش�د إياماً من 

حكم الحزب الواحد يف األنظمة األكثرية.
الديمقراطي�ات  املعضل�ة تكم�ن يف أن هن�اك احتم�االت يف 
املتجانس�ة ب�أن تتح�وَّل األقلي�ة إىل أكثري�ة، بفض�ل تغي�ري 
توجه�ات ال�رأي العام ال�ذي يغري مس�ار االنتخاب�ات. أما يف 
املجتمع�ات املتعددة وغري املتجانس�ة، فإن األقلي�ة اإلثنية أو 
الطائفي�ة أو اللغوية، محكوم عليها سياس�ياً بالبقاء أقلية، 
وبالعزل، وال يمكنها االعتماد إال عىل نمو ديمغرايف متس�ارع، 

وهو متعذر. 
لم ينش�أ مفهوم الديمقراطية التوافقية كغ�ريه من النماذج 
الديمقراطية التي انطلقت من أثينا، ومن مفكري وفاس�فة 
األن�وار، بل نش�أ م�ن التجارب املقارن�ة حول العال�م. بداية، 
جرت دراس�ة هذا النموذج وتدويله من خال بعض املؤلفات 
الت�ي تتح�دث عن أنظمة الحك�م يف كل من بلجيكا والنمس�ا 
وس�ويرسا وكن�دا، ثم امت�د املفه�وم إىل بعض بل�دان العالم 
الثال�ث، وخصوصاً ماليزيا وق�ربص وكولومبيا واألوروغواي 

ونيجرييا. 
 Arend( وق�د ص�اغ العال�م الس�يايس الهولن�دي ليبه�ارت
Lijphart( هذا النموذج يف كتابه، وعّدد خصائصه عىل الشكل 

التايل:
- حكومة ائتاف واس�ع، األمر الَّذي يمّي�ز النموذج التوافقي 
ع�ن النم�وذج الربملان�ي التقليدي ال�ذي يقوم ع�ىل »حكومة 
مقاب�ل معارضة«. وق�د اعترب البعض أن ه�ذا النوع االئتايف 
يحم�ي األقلي�ات املوج�ودة، ويعطيه�ا مجاالً للمش�اركة يف 

الحكم ال تتيحه لها األسس الربملانية. 
- نسبية يف التمثيل بدالً من قاعدة األكثرية، وهذا ما ياحظ يف 
لبنان، من خال توزيع املقاعد النيابية والوزارية والرئاس�ات 

عىل أساس طائفي. 
- الفيتو املتبادل كوسيلة لحماية األقلية ضد القرار األكثري، 
فاملش�اركة يف االئتاف الحكومي قد ال تكفي بالفعل لحماية 
األقلي�ات. لذل�ك، يج�ب إعط�اء املجموع�ات ح�ق النقض يف 
امليادي�ن ذات األهمية الحيوية واملصريية بالنس�بة إليها وإىل 

وجودها. 
- إدارة ذاتي�ة للمجموع�ات يف بع�ض الش�ؤون. لتايف جمود 
س�بل التقري�ر من خ�ال حق النق�ض، تمن�ح الديمقراطية 
التوافقي�ة الثقاف�ات الفرعي�ة إدارة ذاتي�ة يف امليادي�ن التي 
تخصها مبارشة. وناحظ هذا األمر يف لبنان من خال إعطاء 

الطوائف الحرية يف املحاكم الرشعية واألحوال الشخصية.
وهكذا، يمكن اإلشارة إىل أن صيغة النموذج التوافقي اللبناني 
س�بقت قيام الدولة اللبنانية، إذ امتدَّ منذ نظام امللل العثماني 
ونظ�ام القائمقاميت�ني واملترصفي�ة، ويف إصاحات ش�كيب 
أفن�دي، إىل أن ثّبت�ه الفرنس�يون خال االنتداب، ثم كرس�ته 

الصيغة وميثاق ١٩4٣، ويف ما بعد اتفاق الطائف ١٩٩٠. 
وحت�ى يف اإلطار الفردي، وبرصف النظر عن مس�توى إيمان 
الش�خص وممارس�ته الدينية، كرّس النظام اللبناني الرتابط 
بني املدني والديني يف حياة الفرد، بحيث يستمّد الفرد حقوقه 
م�ن حقوق طائفت�ه، وال يصب�ح املواطن اللبنان�ي عضواً يف 
مجتمعه إال إذا التزم تج�اه الطائفة التزام والء، هو يف الوقت 

نفسه التزام مدني وديني.
وعلي�ه، إنَّ ارتب�اط األح�زاب السياس�ية ووجوده�ا ودورها 

يف الحف�اظ عىل حقوق الطوائ�ف وقدرته�ا يف النظام، يلعب 
ملصلح�ة إبقاء النظ�ام ذاته، كما أن نظ�ام الفيتو الذي يبدو 
أنَّ�ه أكثر تج�ذراً من أي مبدأ س�يايس آخر، يعن�ي عدم قدرة 
األغلبيات الربملانية عىل الحكم، بدليل أنَّ قوى ١4 آذار امتلكت 
الغالبي�ة يف املجلس النيابي اللبناني منذ 2٠٠5 ولغاية 2٠١٨، 
ولم تس�تطع أن تحكم، م�ا أدى إىل تفّككها وترشذمها وكيل 
االتهامات إىل بعضها البعض، بينما امتلك التيار الوطني الحر 
وحزب الله وحلفاؤه الغالبية منذ العام 2٠١٨، ولم يستطيعوا 
أيضاً أن يطّبق�وا أّي برنامج للحكم أو يدفعوا لبنان إىل تغيري 
سياس�اته الخارجي�ة أو االقتصادية أو السياس�ية الداخلية، 
وبق�ي الح�ال كم�ا كان عليه س�ابقاً خال س�نوات ما قبل 

.2٠١٨
انطاقاً من كلِّ ما سبق، ومن دون الدخول يف تفاصيل األرقام 
االنتخابية ومؤرشاتها التي ال تش�ري إىل إمكانية سهلة لتغيري 
الغالبي�ة النيابية الحالية أو س�هولة هزيمة األحزاب الحالية 
عرب ق�وى مدنية، تبدو الحمات السياس�ية الداعية إىل تغيري 
س�يايس ش�امل وإىل عق�د اجتماع�ي جدي�د ب�ني مواطنني، 
ولي�س بني طوائف، كما تبدو الدعوات اإلعامية والسياس�ية 
إىل إح�ال غالبي�ة نيابية »مدني�ة« لتطبيق برامج سياس�ية 
مختلفة، تكافح الفساد وتقوم بنزع ساح حزب الله، أو تلك 
التي تطمح إىل أن يقّر مجلس النواب »الجديد« الس�ري بمسار 
التطبي�ع مع »إرسائي�ل« أو لفظ التعاون م�ع الرشق أو غري 
ذل�ك، نوعاً م�ن األحام املفرط�ة التي ال تأخذ بع�ني االعتبار 
كّل التعقي�دات املرتبطة بأس�س النظام اللبنان�ي التوافقي، 
وأسبقية وجود الطوائف عىل وجود الدولة ونظامها السيايس 

يف لبنان.

لبنان: االنتخابات المنتظرة واألحالم المفرطة
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بات املدرب السوري حسني عفش، عىل بعد خطوة واحدة من العودة 
للدوري العراقي.واكد مصدر مقرب من املدرب الس�وري أن أحد فرق 
ال�دوري املمت�از بالعراق اتصل مع حس�ني عف�ش لقيادته يف الفرتة 
املقبلة.وقال املصدر: »تم االتفاق عىل مدة وقيمة العقد الذي س�يمتد 
لنهاية املوس�م الحايل، مع وعود بمكافأة كبرية يف حال تحقيق نتائج 
جيدة«.وتابع ان »األيام املقبلة س�يتم حس�م االتفاق بش�كل رسمي 

بني الطرفني، عىل أن يلتحق حس�ني عفش م�ع فريقه الجديد بداية 
الش�هر املقبل«.وأت�م حديثه بالقول: ان »العف�ش وافق عىل العرض 
العراق�ي بعد دراس�ة متأنية، ووع�ود بتقديم الدعم امل�ايل واملعنوي 
لالعب�ني والتعاق�د مع مدرب مس�اعد من سوريا«.وس�بق لحس�ني 
عف�ش تدريبه أكثر من نادي محيل ولبناني وعراقي وُعماني، وحقق 

معهم نتائج جيدة أبرزها الثنائية مع الجيش السوري.

السوري عفش يقترب من العودة للدوري العراقي

6

تمس�ك الرشط�ة بص�دارة ال�دوري املمتاز عىل 
الرغ�م م�ن تعادل�ه مع القاس�م ب�دون اهداف 
يف مب�اراة أض�اع فيه�ا فري�ق القيث�ارة العديد 
م�ن الف�رص، فيما ش�هدت ه�ذه الجولة عودة 
فري�ق القوة الجوي�ة اىل الوصافة بعد ان تجاوز 
عقب�ة الديوانية بثالثية نظيف�ه يف ختام الجولة 
الع�ارشة. وتراجع ال�زوراء اىل املركز الثالث بعد 
تعادله مع نف�ط البرصة س�لبيا يف املباراة التي 
ج�رت احداثها يف البرصة وش�هدت هذه الجولة 
ف�وز زاخو ع�ىل أربيل يف دريبي الش�مال وكذلك 
تع�ادل نفط الوس�ط م�ع الطلب�ة بهدفني لكل 

فري�ق يف قم�ة مباري�ات الجول�ة الع�ارشة.
الحارس

محمد كاظم: حارس مرمى القاسم، قدم مباراة 
ق�د تكون األفضل له منذ انطالق املوس�م، حيث 
وقف كالسد املنيع أمام هجمات الرشطة، ومنع 

العبي املنافس من الوصول لشباكه.
الدفاع

محم�د عب�د الزه�رة: قلب دف�اع النج�ف )أبو 
حال�وب(، يعد ركيزة أساس�ية يف ع�ودة فريقه 
لتسجيل نتائج إيجابية، كما سجل هدف فريقه 

األول يف مرمى الصناعة.
إبراهيم خلف: مدافع القاس�م، وأحد أبرز العبي 
الفريق يف مب�اراة الرشطة، الت�ي تمكن خاللها 
من غل�ق الجانب األيم�ن، ليلع�ب دورا مهما يف 

خطف نقطة التعادل من املتصدر.
شفيان عبدي: مدافع زاخو، تألق يف لقاء الديربي 
أم�ام أربيل، حيث أدى دورا مزدوجا، ونجح عىل 
املستويني الدفاعي والهجومي، وساهم بقوة يف 

فوز فريقه.

الوسط
أحمد س�عيد: العب وس�ط نفط ميسان، تكفل 
بكرس التعادل السلبي، حيث سجل هدف فريقه 
األول يف ش�باك امليناء، واس�تحوذ بشكل واضح 

عىل منطقة العمليات بحسن تمركزه.
س�يف جاس�م: العب وس�ط الطلبة الذي لعب دور 
املنق�ذ، عندم�ا تأخ�ر فريق�ه أمام نفط الوس�ط، 

ليخطف هدف التعادل برأسية.
جبار كريم: جناح أيمن أمانة بغداد، قدم مباراة 
كبرية يف مواجهة س�امراء، وسجل هدف فريقه 
األول م�ن ركل�ة ج�زاء، وكان العن�رص األكث�ر 

حيوية يف تشكيل بغداد.
إبراهيم بايش: جناح أيرس القوة الجوية الذي ال 
يكل وال يمل، تالع�ب بدفاعات الديوانية وتكفل 
بصناع�ة األه�داف لزمالئه، ليك�ون أحد عوامل 

الفوز بثالثية.
مهيمن س�ليم: العب الكهرباء الذي تمرس عىل 
هز الش�باك، لعب خلف املهاج�م وكان العنرص 
األكثر خطورة عىل مرمى النفط، وخطف هدف 

املباراة الوحيد ليمنح فريقه ثالث نقاط مهمة.
الهجوم

حمادي أحمد: مهاجم القوة الجوية، الذي كرس 
خربة السنني ضد الديوانية، وسجل هدفني أعاد 
بهم�ا فريقه إىل الوصافة، كما لعب دورا معنويا 

كبريا يف إعادة الثقة للفريق.
أمجد رايض: مهاجم النجف الذي استعاد الحس 
التهديف�ي خ�الل املباري�ات املاضي�ة، اعت�رص 
خربته ه�و اآلخر يف مواجهة الصناعة، وس�جل 

الهدف الثاني.

تألق كاظم وعبد الزهرة.. 

أبرز مالح الجولة العاشرة 
من الدوري الممتاز 

    محمد حمدي

كلمة 
البصرة الصريحة

للب�رة مالم�ح أخرى ومكان�ة يدركها كل م�ن عايش بطولة 
رياضية أو حدثا مهما يراد أن يكتب له النجاح عىل هذه األرض 
املمزوجة بالطيبة وكرم الضيافة، وكل ما هو مرشف وإيجابي 

ليكون ممثالً عن اسم العراق بجدارة وفخر.
الحقيقة، لس�ت هن�ا بصدد الدفاع أو االنحي�از اىل البرة التي 
أحّبه�ا وأتفاءل بها كثرياً من معايش�ة وتجربة س�ابقة، ولكن 
االس�تحقاق الطبيعي لها هو أن تكون عاصم�ة رياضية أيضاً 
وأمني�ة أن تكون تحفة س�ياحية بعد إنج�از أكثر من رصح يف 
املدين�ة بطاب�ع ري�ايض أو خدمي، وم�ن ذات الواق�ع أرى أنها 
تتجّدد باستمرار ويأخذ س�ّكانها طابع التعايش مع البطوالت 
واس�تيعابها وكان ثّم�ة تدري�ب يج�ري بالخف�اء وتب�دع ب�ه 
الجماه�ري بامتياز، وهو ما نراه الي�وم هنا يف البرة يف بطولة 
غرب آس�يا للشباب بكرة القدم املجموعة األوىل التي يتواجد بها 

منتخبنا الشبابي الذي أبدع أشباله الصغار.
إن ما يفرحنا حقاً وس�ط هذه األجواء املثالية اآلمنة يف البرة، 
ه�و تلك اإلش�ادة واإلعجاب ال�ذي عّبت عنه الوفود املش�اركة 
الت�ي أثار أعجابه�ا التحضري املث�ايل والرتحاب به�م وجاهزية 
املدينة الرياضي�ة، وملعبها الكبري الذي أضفى أّحد أهم عنارص 
النج�اح وهو ما أك�ده أيضاً وفدي االتحاد اآلس�يوي والدويل اىل 
البطولة وتفّقد منش�آت البرة، فوج�ود املدينة الرياضية هو 
رّس ومفت�اح نجاح البرة، وكان من املمكن أن يكون الس�بب 
اآلخ�ر يف وصولها اىل القّم�ة لو ان الفن�ادق الثمانية قد جّهزت 
بالكام�ل لت�ّم تجاوز أكثر املفاص�ل تعقي�داً يف اإلدارة للبطولة، 
وهي مشكلة الحجز الفندقي والدخول اىل قلب املدينة املزدحمة 
فيما ال تبعد املدينة الرياضية س�وى مس�افة بس�يطة جداً عن 
مطار البرة الدويل، وبحس�اب الدقائق فق�ط للطريق الرابط 

بني األثنني.
س�بب آخر يقع ع�ىل أهمية كبرية ج�داً والبد من اإلش�ارة اليه 
ويكم�ن يف التغطي�ات اإلعالمي�ة والتنس�يق ب�ني اتح�اد الكرة 
واتحاد الصحافة الرياضية ورابطة اإلعالم املرئي التي ال نالحظ 
أي تكثي�ف لتغطياتها يف البطولة وربما الس�باب تتعلّق بالدعم 
وتوف�ري االمكان�ات لتضييف املوفدين وغريه�ا وهي من األمور 
التي من املمكن تجاوزها بالتنس�يق املشرتك مع اتحاد الكرة أو 
اتحاد غرب آس�يا الذي م�ن املمكن ان يكون مثالي�اً يف التعامل 
م�ع بطول�ة بحجم منتخبات الش�باب وتقام ع�ىل أرضنا وبني 

جماهرينا.
هن�اك أيض�اً ال�دور الكب�ري لإلع�الم واملؤث�ر وبص�ورة خاصة 
إعالمن�ا املهني يف إيصال الص�ورة الناطقة للبرة وكل مالعب 
العراق ورفع الحظر املف�روض عىل ُمدننا ومالعبنا ومنتخباتنا 
وجماهرين�ا وال مس�ّوغ الس�تمراره، وم�ن دون التنس�يق مع 

اإلعالم سنفقد أحد أهم أدواتنا املؤثرة وثقلها الكبري.
أخ�رياً اعتق�د أن ناصية الوقت م�ا زالت مؤثرة س�واء يف أربيل 
أو الب�رة ومن املمكن أن يكون التنس�يق فاع�اًل ملا تبقى من 
املباريات وصوالً اىل املباراة النهائية لتس�ويق البطولة واإلعالن 
عنها أكثر وما يمكن أن توصلنا له يف قادم البطوالت التي نتمّنى 

أن نظفر برشف تنظيمها ومعها تنتهي لعبة الحظر اىل األبد.

القيثارة يوافق على تفريغ 
العبي المنتخب العراقي

اعلن�ت ادارة ن�ادي الرشطة امس الثالث�اء، أنها لن 
ِ س�وريني ملنتخب س�وريا  توافق عىل تفريغ العَبنينْ
ملش�اركتهما ببطول�ة كأس العرب املق�ررة يف قطر 
نهاي�ة الش�هر الح�ايل، بينم�ا وافقت ع�ىل تفريغ 

العبني عراقيني للمنتخب لنفس البطولة.
وق�ال املنس�ق اإلعالم�ي لن�ادي الرشط�ة حس�ني 
الخرس�اني أن »إدارة الن�ادي ق�ررت يف اجتماعه�ا 
األخ�ري ع�دم تفري�غ الالعب�ني الس�وريني محمود 
امل�واس وفه�د اليوس�ف الناش�طني م�ع الرشطة 
حالياً«.واش�ار إىل أن »االدارة وافق�ت ع�ىل تفري�غ 
الالعبني العراقيني الذين تم استدعاؤهم للمنتخب«.

وأضاف الخرس�اني أن »ادارة الن�ادي وبعد االتفاق 
م�ع الجه�از الفن�ي وج�دت أن الفري�ق بحاج�ة 
لخدم�ات املحرتف�ني الس�وريني يف ال�دوري املمتاز 

السيما وأنهما العبني مؤثرين يف الفريق«.
وبني أن�ه »يف حال غادر الالعبني املواس واليوس�ف 
س�يرتكان فراغ خصوصا أن عدداً ليس بالقليل من 
الالعبني العراقيني يلعب�ون ضمن صفوف الرشطة 
س�يلتحقون باملنتخب«.واوض�ح ان »الفريق حاليا 
بقم�ة عطائه ويتصدر ترتيب ال�دوري املمتاز، وان 
الدوري س�يتواصل خالل بطول�ة كأس العرب، وقد 
يتاث�ر الفريق بغي�اب اب�رز الالعبني وله�ذا ارتأينا 
ع�دم املوافق�ة عىل طل�ب االتح�اد الس�وري لكرة 
القدم واإلبق�اء عىل الالعبني محم�ود املواس وفهد 
اليوسف«.ويتصدر فريق نادي الرشطة ترتيب فرق 
ال�دوري املمتاز بعد انته�اء الجولة العارشة برصيد 

26 نقطة.

توقع م�درب عراقي، أن يواج�ه املنتخب الوطني »معان�اة جديدة« مع 
املدرب الهولندي أدف�وكات ببطولة كأس العرب املقرر انطالقها يف قطر 
نهاي�ة الش�هرالحايل.وقال مدرب نادي الكرخ حس�ن أحم�د، إن بطولة 
الع�رب املق�ررة يف قطر س�تكون اصعب ع�ىل منتخبنا م�ن التصفيات 
االس�يوية الحالية ملا تشارك فيه من منتخبات عىل مستوى عال«، مبيناً 
أن »النتائج مع املدرب ادفوكات س�تكون اكثر س�لبية يف بطولة العرب، 
وس�يعاني االتحاد اكثر من الضغط الجماهريي«.وأضاف أن »مجموعة 

منتخبن�ا تضم فرقاً قوي�ة«، متوقعاً أن »تولد النتائج الس�لبية احباطاً 
ع�ىل العبينا وأن تؤثر عىل مش�وار الفريق يف التصفيات االس�يوية لكرة 
القدم املؤهلة لكاس العالم .«ويستهل املنتخب العراقي اوىل لقاءاته يوم 
الثالثاء املوافق الثالثني من هذا الشهر  امام منتخب سلطنة عمان، ومن 
ثم يالقي يوم الجمعة املوافق الثالث من شهر كانون االول املقبل منتخب 
البحرين، ويف اللقاء الثالث الذي سيقام يوم االثنني املوافق السادس من 

كانون االول يواجه اصحاب االرض والجمهور منتخب قطر. 

أص�در االتح�اد اآلس�يوي لك�رة القدم، 
الئح�ة باألندية التي يحق لها املش�اركة 
يف دوري أبطال آس�يا 2022 بعد أن أتمت 
األوراق الالزم�ة م�ن أج�ل الحصول عىل 
 23 القائمة  الرخصة اآلس�يوية.وضمت 
فريقا عربيا وهم: السد والدحيل والريان 
والجي�ش  )قط�ر(،  وااله�يل  والغراف�ة 
)س�وريا(، وبن�ي ي�اس وش�باب األهيل 
والش�ارقة والعني والوح�دة وخورفكان 
)اإلمارات(، والهالل والش�باب والتعاون 
وضم�ك  والفيص�يل  والفت�ح  واالتف�اق 
)السعودية(، والوحدات )األردن(، والقوة 
الجوي�ة والزوراء والرشط�ة )العراق(.يف 
املقاب�ل، خرس لبنان فرصة املش�اركة يف 
البطولة، حي�ث لم تقدم أنديت�ه األوراق 
املطلوبة، إذ كان سيشارك األنصار ممثال 

للبطولة بنصف مقعد.

ب�رر ع�ادل النعيم�ي مدرب منتخ�ب ش�باب البحرين، الخس�ارة أمام 
منتخب الع�راق،  ضمن منافس�ات بطولة غرب آس�يا.وحقق منتخب 
ش�باب العراق ف�وزا كبريا ع�ىل نظريه البحرين�ي برباعي�ة نظيفة، يف 
ثاني مواجهاته ضمن منافس�ات بطولة غرب آسيا، املقامة يف مدينتي 
البرصة وأربي�ل بالعراق.وقال النعيمي امس الثالث�اء: »فريقنا لم يكن 
الط�رف األفض�ل يف املواجه�ة، وهن�اك ف�ارق كب�ري يف اإلمكانيات بني 
الفريق�ني، ومنتخب العراق يض�م بصفوفه العب�ني محرتفني والعبني 
محليني بمستوى عال«.وزاد النعيمي: »يف البحرين ال يوجد دوري لفئة 

الش�باب، وبالتايل معاناتنا كبرية مقارنة باملنتخب العراقي الذي استعد 
بش�كل جي�د للبطول�ة، وبالتايل حصلوا ع�ىل فرص تم�ت ترجمتها إىل 
أهداف«.وأتم مدرب منتخب شباب البحرين: »املنتخب العراقي استحق 
الفوز وعلينا معالجة األخط�اء التي رافقت مباراتنا، من أجل تصحيح 
مس�ارنا يف البطولة، حيث ما زال�ت أمامنا مباراتني مهمة يف البطولة«.
ورفع منتخب الش�باب العراقي رصيده إىل النقطة السادس�ة يف صدارة 
ترتيب املجموعة، فيما تجمد رصيد البحرين عند النقطة الثالثة باملركز 

الثاني.

أحمد يتوقع استمرار تخبط المنتخب في كأس العرب

اآلسيوي يمنح الزوراء والشرطة والجوية حق المشاركة 

النعيمي: فارق اإلمكانيات حسم الفوز لصالح العراق

بني مدرب منتخب الشباب عماد محمد، أن الفوز عىل منتخب البحرين 
للش�باب برباعية نظيفة، ضمن منافس�ات بطولة غرب آسيا دون 
20 س�نة، يعد خطوة باتجاه تصحيح مسار الكرة العراقية.وقال 
محم�د ان »املنتخ�ب البحريني لع�ب بواقعية وأحرجن�ا يف بداية 
الش�وط األول، لكننا حس�منا املباراة وحققنا الفوز برباعية«.
وأض�اف »غ�زارة الف�رص الت�ي حصل عليه�ا العبون�ا وراء 
الحس�م والف�وز باملباراة«.ون�وه اىل ان »االنتص�ار ال يعن�ي 
الف�وز باللقب، ما زلنا يف بداي�ة الطريق، الفوز يف مباراتني ال 
يعن�ي النجومية، كرة القدم هي عطاء وتنافس دائم واحرتام 

مس�تمر للخصوم«.وأش�ار محمد اىل ان »الفوز خطوة باتجاه التصحيح 
يف الك�رة العراقية، بالوقت الحايل نعاني من انتكاس�ات متواصلة وبالتايل 
علينا أن نبني قاعدة حقيقية تكون نواة للمس�تقبل«.وقدم محمد شكره 
للجماه�ري العراقي�ة الداعمة للفري�ق، والتي حرضت بكثاف�ة يف امللعب.
يذكر ان  منتخب الش�باب حقق فوزا كب�ريا عىل نظريه البحريني برباعية 
نظيف�ة يف ثاني مواجهاته ضمن منافس�ات بطولة غرب آس�يا القامة يف 
مدينتي البرصة وأربيل.ورفع املنتخب العراقي للشباب رصيده إىل النقطة 
السادسة يف صدارة ترتيب املجموعة األوىل فيما تجمد رصيد البحرين عند 

النقطة الثالثة باملركز الثاني.

عماد محمد: منتخب الشباب ال يزال في بداية المشوار
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بين طموح اإليطاليين وأفضلية اإلسبان

اليوم.. أتلتيكو يسعى لتجاوز ميالن والتمسك بأمل التأهل

يسلتضيف أتلتيكلو مدريلد نظلره ميلان، على 
ملعب وانلدا ميرتوبوليتانو، اليلوم االربعاء، ضمن 
منافسات الجولة الخامسة من مرحلة املجموعات 

بدوري أبطال أوروبا.
وعانلى ميلان يف أول موسلم يتأهلل فيله لدوري 
أبطلال أوروبلا بعد سلنوات من الغيلاب، حيث لم 
يحقق الروسونري أي فوز بعد مرور 4 جوالت من 

البطولة.
ويف املقابلل، كانلت معانلاة أتلتيكو مدريد بشلكل 
أقلل، لكنه أيًضا يواجه مخاطلر الغياب عن األدوار 

اإلقصائية باملسابقة.
رصاع محتدم

اسلتطاع ليفربول أن يضمن تأهله رسلمًيا إىل دور 
اللل16 كمتصلدر للمجموعة الثانيلة، بعدما حقق 

العامة الكاملة وجمع 12 نقطة من 4 لقاءات.
بينما تتنافلس األندية الثاثلة املتبقية عى بطاقة 
التأهل الثانية من املجموعة، فيحتل بورتو الربتغايل 
املركز الثاني برصيد 5 نقلاط، بينما يحتل أتلتيكو 
مدريد املركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم يأتي ميان 

رابعا بنقطة واحدة. 
الجولة الخامسلة ربما تكلون بمثابة برشى للخر 

ألتلتيكو، ألنه سليخوض مبلاراة ميان عى أرضه 
وبني جماهره يف ملعب واندا مرتوبوليتانو، وبالتايل 

فإن فرصه يف الفوز تعد أكرب من الروسونري.
ويف املقابلل، فلإن بورتلو الربتغايل سليكون عليه 
مواجهة ليفربول يف معقل األخر آنفيلد، ما يصعب 
من مهامله أمام الريلدز الذين يرغبلون بمواصلة 
عروضهم القوية يف البطوللة، وبالتايل فإن الجولة 

الخامسلة قلد ُتبلرش أتلتيكلو بتسلهيل مهمته يف 
العبور للدور املقبل.

أحام ميان
ميان أيًضا يحلم بفرصة االسلتمرار يف املسابقات 
األوروبيلة، فربغم صعوبة موقف الروسلونري إال 
أن هناك أما بسليطا للغايلة يف حجز املقعد الثاني 

املؤهل لثمن النهائي.

ويحتلاج ميلان للفلوز على أتلتيكلو مدريلد ثم 
االنتصلار يف املبلاراة األخلرة على ليفربلول، مع 
خسلارة بورتلو أملام ليفربلول باملبلاراة املقبلة، 

وتعادل بورتو وأتلتيكو يف املباراة األخرة.
ويتمسلك ميان بفرصة االسلتمرار يف مسلابقات 
أوروبا، وعى األقل محاولة احتال املركز الثالث ما 

سيسمح له بالتأهل ملنافسات الدوري األوروبي.

االربعاء 24 تشرين الثاين 2021
العدد 2722 السنة الثانية عشرة

صالح ينال جائزة األفضل 
في الدوري اإلنجليزي

هيرتا برلين يقرر معاقبة 
الالعبين غير الملقحين

ساوثجيت يرغب بتدريب أحد 
األندية في المستقبل

ألول مرة.. راموس يدخل قائمة باريس لمواجهة السيتي

ميسي يرشح ريال مدريد للفوز بدوري األبطال

توج النجم املرصي محمد صلاح، بجائزة جديدة، بعد األداء 
املميلز اللذي قدمله مع فريقله ليفربلول يف املوسلم املايض 

. )2021-2020(
وتم الكشف عن الفائزين بجوائز نورث ويست »شمال غرب 
إنجللرتا«، حيلث نال صلاح جائلزة أفضل العلب يف الدوري 

اإلنجليزي املمتاز باملوسم املايض. 
وتفلوق صاح يف سلباق الجائزة، عى اللدويل الربتغايل روبن 
ديلاز مدافع مانشسلرت سليتي، والدويل اإلنجليزي لوك شلو 

الظهر األيرس ملانشسرت يونايتد. 
وخاض النجم املرصي محملد صاح 37 مباراة مع ليفربول 
يف الدوري اإلنجليزي املمتاز املوسم املايض، سجل خالها 22 

هدًفا وصنع 5 آخرين.
من ناحيلة ثانية، حصل جوردان هندرسلون قائد ليفربول، 
عى جائزة »بييل سليمور إمباكت« ملسلاهمته الكبرة داخل 

امللعب وخارجه عى مدار العام. 
فيملا ذهبلت جائزة النجلم الصاعد ملوسلم )2021-2020( 
إىل العب ليفربول الشلاب هاريف إليلوت، بعد إعارته الناجحة 
التلي قضاهلا ملع باكبلرن روفلرز يف دوري الدرجة األوىل 

)تشامبيون شيب(.

توخيل واثق من بقاء 
روديجر مع تشيلسي

دافع مدرب تشيليس، األملاني توماس توخيل، عن رضورة التجديد 
لنجم الفريق أنطونيو روديجر، الذي ال يتبقى سلوى قرابة نصف 
عام فقط عى انتهاء عقده ويرتدد يف تمديد صلته بالنادي اللندني.

وتهتلم أنديلة مثل ريلال مدريلد وبايلرن ميونلخ بالحصول عى 
خدملات قللب الدفاع األملانلي البالغ ملن العمر 28 عاملا، والذي 
سليكون قلادرا عى بدء التفلاوض مع أي فريق، اعتبلارا من أول 

كانون الثاني املقبل.
وملع ذلك، يبدو أن مدربله الحايل، توخيل، واثقلا، من أن روديجر 

سينتهي به األمر بالبقاء يف لندن.
ويف هلذا الصلدد، قال توخيلل »يف الوقت الحايل هو ملتزم بنسلبة 
100% تجلاه تشليليس، أنلا متأكلد من أنه يشلعر بثقلة واحرتام 

الجميع يف النادي والجماهر«.
وتابلع: »إنله منافس عظيم وهلو يف أفضل مكان، إنله يف الدوري 
األكثلر تنافسلية، وهو ناد يكلون فيه بطل الرواية وهذا يناسلبه 
تماما، لذلك علينا فقط التحيل بالصرب ونأمل أن تكون هناك نهاية 

سعيدة«.

أعلن فريدي بوبيتلش مدير الكرة بهرتا برلني، أن النادي لن 
يدفع رواتلب الاعبني الذين لم يتلقوا اللقاح املضاد لفروس 

كورونا املستجد، ودخلوا يف الحجر الصحي.
وذكرت تقارير إعامية أن نادي بايرن ميونخ طبق السياسة 
نفسلها أيضا، يف ظل الجلدل املثار حول قرار العبه جوشلوا 

كيميش بعدم تناول اللقاح.
وقلال بوبيتش يف ترصيحلات لصحيفتي »بلي.زد« و«بيلد« 
:«لقلد قررنا بالفعل أنه اعتبارا من الثاني من ترشين الثاني، 
للن يحصل الاعبون غلر املطعمني باللقاح على رواتب عن 

الفرتة التي سيقضونها يف الحجر الصحي«.
وتأثلر هرتا برلني علدة مرات ملن حاالت اإلصابلة بعدوى 
فلروس كورونا، لكلن تقارير أشلارت إىل أن جميلع العبيه 

تقريبا تناولوا اللقاح.
ويف بدايلة ترشين األول امللايض، كان هرتا برلني قد أعلن أن 
الاعبني غر املطعمني باللقاح سليتحملون تكاليف فحوص 

»بي.يس.آر«.

قال جاريث ساوثجيت مدرب إنجلرتا، إنه يود العودة إىل تدريب 
األندية يف فرتة ما خال مسلرته، ويشعر بحافز إلثبات خطأ 

الجماهر بخصوص سجله مع املنافسات املحلية.
ووقع ساوثجيت، الذي شغل منصب مدرب إنجلرتا بدوام كامل 
يف 2016، عى عقد جديد حتى 2024 أمس الثاثاء، بعدما قاد 
باده لنهائلي كأس العالم 2018 ونهائي بطولة أوروبا 2020 

الصيف املايض.
وسلبق للملدرب البالغ عملره 51 عاملا العمل عى مسلتوى 
األنديلة يف قيادة ميدلسلربه فقط واسلتمر ثاث سلنوات قبل 
أن ينتهي مشلواره بالهبوط من اللدوري اإلنجليزي املمتاز يف 

.2009
واضاف سلاوثجيت لوسلائل إعلام بريطانيلة »أواجه تحديا 
واضحلا ألن وجهلة نظلر النلاس يف تدريبلي لألنديلة يرتبط 
بالهبوط. أشلعر بداخيل أني أريد إثبات خطأ الناس وسليأتي 

اليوم الذي أفعل فيه ذلك وأنا متأكد«.
وتابلع »إذا قلررت يف غضلون ثاث سلنوات أني سلأفعل ذلك 
سلأكون قد بلغت عامي 53، وأملك خربة العمل يف أحد أصعب 
املناصلب يف كرة القلدم، وملع إدارة أصعب املباريلات يف كرة 

القدم العاملية«.

كشف تقرير صحفي إسلباني، امس الثاثاء، عن 
كواليس جديدة بشلأن فشلل مفاوضات الفرنيس 
زين الدين زيدان، املدرب السلابق لريال مدريد، مع 

مانشسرت يونايتد.
وكانلت تقارير قلد زعمت أن زيلدان رفض العمل 
يف يونايتلد ألنله ال يجيد اللغلة اإلنجليزية، كما أن 

زوجته ليست مهتمة باالنتقال للعيش يف إنجلرتا.
ووفًقلا لربناملج »الشلرنجيتو« اإلسلباني، فإن 
مانشسلرت يونايتلد أوقف املفاوضات ملع زيدان، 
بعلد أن طالبه بتعلم اللغلة اإلنجليزية، لكن األخر 

لم يوافق عى هذا الطلب.
جونلار  أويل  النرويجلي  أقلال  مانشسلرت  وكان 

سولسكاير بشلكل رسلمي، األحد املايض، بسبب 
تراجلع نتائج الفريق يف الدوري اإلنجليزي املمتاز، 
ويتلوىل مايكل كاريلك قيادة الشلياطني الحمر يف 

الفرتة الحالية لحني التعاقد مع مدرب جديد.
يذكر أن زيدان لم يتولَّ قيادة أي فريق منذ الرحيل 

عن ريال مدريد يف نهاية املوسم املايض.

تحدث األرجنتيني ليونيل مييس، نجم باريس سان 
جرملان، علن األندية املرشلحة للتتويلج بدوري 

أبطال أوروبا يف املوسم الحايل.
وقلال مييس، يف حوار أجراه ملع صحيفة »ماركا« 
اإلسلبانية املس الثاثلاء: »سلان جرملان يضم 
مبابي ونيمار، باإلضافة إىل نجوم كثرين آخرين.. 
هل ملن املمكن االعتقاد بأن باريس ليس املرشلح 
األفضل للفوز بدوري األبطلال؟ الجميع يقول إننا 
املرشلحون املفضلون، لن أنكر أننا أحد املرشحني، 
لكننا ما زلنا بحاجة إىل العديد من األشلياء لنكون 

فريًقا قوًيا حًقا«.
وأضلاف النجم األرجنتينلي: »علينلا يف باريس أن 

نتحد كفريق واحد ولدينا ميزة وجود العبني رائعني 
للغايلة لتحقيق هذا األمر. لكننا لسلنا املرشلحني 

الوحيدين، فهناك فرق رائعة أخرى مرشحة«.
وتابلع نجم سلان جرمان: »دوري أبطلال أوروبا 
بطولة صعبة للغاية، وهذا يجعلها جميلة ومميزة، 
أفضل الفلرق تلعب هناك وهذا يجعلل األمر يزداد 

تعقيًدا«.
وبسلؤاله ما هلي الفرق التي تعتقد أنها مرشلحة 
لحصد اللقب؟ رد ليو: »ليفربول اآلن يف حالة جيدة 
للغايلة، لقد عاد إىل املسلتوى الذي فلاز من خاله 
بدوري األبطال، ثم هناك مانشسلرت سيتي وبايرن 
ميونلخ وريال مدريد.. هناك العديد من الفرق التي 

يمكنها القتال من أجل اللقب«.
وأكملل النجلم السلابق لربشللونة: »بطوللة هذا 
املوسم أحد أكثر النسخ تنافًسا يف السنوات األخرة، 
نظرًا لوجود العديد من الفرق التي تستطيع الفوز 

باللقب«.
وبسلؤاله ملاذا علن موقف فلرق الليغلا يف دوري 
األبطال؟ قال الربغوث: »ريال مدريد دائًما منافس 
على اللقلب، ونفلس الليء ينطبق على أتلتيكو 
وسليكون هنلاك قتال. إنهملا منافسلان صعبان 
يعلرف  وكاهملا  اإلقصائيلة،  األدوار  يف  للغايلة 
املنافسة جيًدا وكيفية اللعب، وهذا السبب يف أنهما 

با شك من املرشحني«.

أعللن ماوريسليو بوكيتينو، املدير 
الفنلي لباريلس سلان جرملان، 
التلي سلتخوض  الفريلق  قائملة 
املباراة مع مانشسرت سيتي، اليوم 
األربعلاء، يف الجولة الخامسلة من 

دوري أبطال أوروبا.
املدافلع  القائملة،  يف  وتواجلد 
سلرجيو  املخلرم،  اإلسلباني 

راملوس، ألول مرة منلذ انضمامه 
مطلع املوسلم الجلاري قادما من 
ريال مدريد، وذللك بعد تعافيه من 
علدة إصابلات عضليلة ويف أوتلار 

الركبة.
وتضم قائمة بي أس جي 23 العبا، 

هم:
كيللور نافلاس، أرشف حكيملي، 

سلرجيو  كيمبيمبلي،  برسلنيل 
ماركلو  ماركينيلوس،  راملوس، 
فراتلي، كيليلان مبابلي، لياندرو 
باريديس، ماورو إيلكاردي، نيمار 
جونيلور، آنخيل دي ماريلا، دانيل 

بريرا.
وكولني داجبا، جورجينو فينالدوم، 
أنديلر هريرا، عبلدو دياللو، تيلو 

كرير، نونو مينديز، إدريسا جايي، 
دينا إيبيمبي، ليونيل مييس، دينيس 

فرانكلي، جيانلويجلي دوناروملا.
سليتي  مانشسلرت  ويتصلدر 
املجموعلة األوىل برصيلد 9 نقاط، 
وخلفله بلي أس جي 8 نقلاط، ثم 
كللوب بلروج البلجيكلي 4 نقاط، 

واليبزيج األملاني بنقطة وحيدة.

تعلم اللغة يوقف المفاوضات بين اليونايتد وزيدان
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عنرتة بن شدادالثقافـي

َهل غاَدَر الُشَعراُء ِمن ُمرَتَدَِّم

ِم أَم َهل َعرَفَت الداَر َبعَد َتوَهُّ

يا داَر َعبلََة ِبالَجواِء َتَكلَّمي

وَِعمي َصباحاً داَر َعبلََة َواِسلَمي

َفوََقفُت فيها ناَقتي َوَكأَنَُّه

َفَدٌن ِلَقِضَ حاَجَة املَُتلَوِِّم

َوَتُحلُّ َعبلَُة ِبالَجواِء َوأَهُلنا

ِبالَحزِن َفالَصّماِن َفاملَُتَثلَِّم

ُحيِّيَت ِمن َطلٍَل َتقاَدَم َعهُدُه

أَقوى َوأَقَفَر َبعَد أُمِّ الَهيَثِم

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

 الروائي الرويس ليو تولستوي
إن رشيع�ة النب�ي محمد صىل الل�ه عليه وآله ستس�ود العالم 
النس�جامها مع العق�ل والحكمة.وحد النب�ي محمد صىل الله 
عليه وآله قبائل العرب وأنار أفكارهم وأبصارهم بمعرفة اإلله 
الواحد وهذب أخالقهم ولني طباعهم وقلوبهم وأصلح عاداتهم 
الرببرية الهمجية وجعلهم أمة مس�تعدة للرقي والتقدم.ومما 
ال ريب فيه أن النبي محمد صىل الله عليه وآله كان من عظماء 
الرجال املصلحني الذين خدموا املجتمع اإلنساني خدمة جليلة، 
ويكفي�ه فخ�راً أنه ه�دى أمة بأكمله�ا إىل نور الح�ق وجعلها 
تجنح إىل الس�كينة والس�الم، وتؤثر عيش�ة الزهد ومنعها من 
سفك الدماء وتقديم الضحايا البرشية، وفتح لها طريق الرقي 
واملدني�ة، وهذا عمل عظيم ال يقوم به ش�خص مهما أوتي من 

قوة، ورجل مثل هذا جدير باالحرتام واإلجالل.

صادق الفراجي يبحث عن بقايا بغداد في معرض هولندي

الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجائزة دار الشؤون الثقافية 

 َنّصاِن لوحيد أبو الجول

في الحلم
يف الحلم دائما يجد الغارق 

فيه ذهباً

ويصادف ثالثة وحوش

 عىل القل عند مفرتق الوديان

بكيُت

ورصت أبكي كثرياً كما يبكي الوالد 

الصغار حني يقضم

 فم النسيان عيونهم

يف الحلم تحدث أشياء غريبة
مثالً

أركض إىل الوراء

أو أسقط يف هوة ال قرار لها

فقط أسقط

أسقط كثرياً بال صوت

يف الحلم ال أحد يموت

أو يكون سعيداً لوقت يتخطى الثانية 

الواحدة

وال أحد ينكرس عظم كتفه

أو يغرق يف حتم الضحك من غري شعور

يف الحلم تحدث أشياء غريبة 

غريبة حد ميالن العني

وميالن الشجرة

يف الحلم دائما ال يجد الرائي نفسه كما 

هي

وربما يحدث العكس

يحدث ما ليس بالحسبان

ا
ً

لم يكن غريق
لم يكن غريًقا

هذا الذي صاح بي

أخرجني من ماء النهر

كان صياد سمك

حلم بعد غيبوبة قصرية

بأنه امللك

والبالد التي يحكمها 

 تشبه عنقود عنب كبري جًدا

النساء فيها كلهن زوجاته

والرجال كأي ثمر

ال أوالد له

أو بنات

ولنها قصة

ليس للملك عينان

كتلك التي يرى فيهما

 البائس القمر 

ويرى فيهما الذئب طريق الفريسة

ثم

سقط امللك

فصاح الصياد

أخرجني من ماء النهر

لم يكن غريًقا

كان فقط  يحلم

 بعد غيبوبة قصرية

املراقب العراقي/ متابعة
ع�ربَّ الوف�د الُعمان�ي املش�ارك يف 
مهرج�ان بغ�داد ال�دويل للمرسح 
، ع�ن س�عادته للع�ودة اىل بغداد 
ه�ذه  يف  الفاعل�ة  واملش�اركة 
الدولي�ة،  املرسحي�ة  التظاه�رة 
إضاف�ة اىل إعادة افتت�اح مرسح 
الوف�د  رئي�س  الرش�يد.وقال 
العمان�ي س�يف خل�ف الس�يابي 
إن »س�لطنة عم�ان س�بق لها أن 
شاركت يف النسخة الوىل والثانية 
م�ن املهرجان وحملن�ا من عمان 
كل ماهو طيب لهذا البلد، وبغداد 
ليس�ت غريبة علينا«، مش�رياً اىل 
يف  ستش�ارك  عم�ان  »فرق�ة  أن 
مرسحي�ة )م�دق النح�اء( وهذه 
املرسحي�ة فيه�ا اس�قاطات عىل 
الجان�ب الس�يايس املوج�ود عىل 
الس�احة العربية وهي من تأليف 
عباس الحايك السعودي  واخراج 
يوس�ف البل�ويش العماني وهناك 

مجموعة من املمثلني الشباب«.
من جانبها، اشادت الفنانة سهى 
سالم ب�«الجهود العراقية إلنجاح 
مهرجان بغ�داد الدويل للمرسح«، 
مبينًة، أن »املهرج�ان جاء تعبرياً 

ع�ن احتف�اء املجتم�ع بالفن�ان 
االحتف�ال  اىل  اضاف�ة  ومنج�زه 
بالثقافة والفن وتعريف الجمهور 
بالتقدم والتطور الجاري يف مجال 

الثقافة والفن«.
واضاف�ت ان »ه�ذه املهرجان�ات 
تش�هد تالقح�اً ثقافي�اً ب�ني دول 
العال�م وبني الش�عوب التي تقام 
ع�ىل أرضه�ا االحتف�االت وه�ي 
للف�ن  جدي�دة  طاق�ات  تضي�ف 

والثقافة«.
وع�رّبت ع�ن س�عادتها »لع�ودة 
مرسح الرشيد ووصفتها بالعودة 
املهم�ة وان�ه يحم�ل ذكرياتنا، إذ 
مّثلن�ا ب�ه الكثري م�ن املرسحيات 
لألطف�ال وقدمنا في�ه العديد من 

الع�روض املرسحي�ة«.
وعن مهرجان بغداد الدويل، قالت: 
إن »املهرجان ع�رس عراقي كبري 
خصوص�اً بع�د ظ�روف جائح�ة 
كورون�ا والتباع�د االجتماع�ي«، 
الفت�ة اىل أن »تنظي�م املهرج�ان 
الف�رق  جي�د، وع�دد كب�ري م�ن 
املرسحي�ة والدول ش�اركت فيه؛ 
ما يعطي رس�الة أكي�دة بنجاحه 

وتألقه«.

املراقب العراقي/ متابعة...
والس�ياحة  الثقاف�ة  وزارة  كش�فت 
واالث�ار عن أس�ماء الفائزي�ن بجائزة 
دار الش�ؤون الثقافية ملختلف الفروع 
الدبية والتي اُقيم�ت بالتعاون الكامل 

مع كلية دجلة الجامعة.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلق�ت )املراق�ب 
العراق�ي ( نس�حة من�ه : أن�ه بع�د أن 
أعلن�ت دار الش�ؤون الثقافي�ة العامة 
عن إطالق مسابقتها بالتعاون الكامل 
م�ع كلي�ة دجل�ة الجامع�ة، وردت إىل 
ال�دار ع�رشات النتاج�ات اإلبداعية يف 
الش�عر، والقصة القص�رية، واملرسح، 
والدراسات النقدية، ولم ترد اسهامات 
ضمن حقل الدراس�ات الفكرية يمكن 
أن تش�كل مجاال للتناف�س، لذا حجبت 
إدارة الجائزة فرع الدراسات الفكرية . 
قام�ت  أن  :وبع�د  البي�ان  واض�اف   
اللجنة املختصة يف ال�دار بفرز العمال 
النقدي�ة  اللج�ان  ُش�كلت  املش�اركة، 
املحكمة لحقول الجائزة  اإلبداعية، من 
نخبة من السماء النقدية واالبداعية يف 
العراق.وتابع: وبع�د التداول والفحص 
النقدي الجاد أس�فرت نتائج املسابقة 
عن فوز ما يأتي : حقل الش�عر، ديوان 
كل ه�ذا البح�ر رثته س�مكة للش�اعر  

إس�ماعيل مهدي كاظم  وحقل القصة 
القصرية، مجموعة آلة معطوبة لخلق 
الجث�ث للق�اص أحم�د مه�دي نعمة 
وحقل الدراسات النقدية، كتاب فاعلية 
الص�ورة بني ش�عر الجيلني الس�تيني 
والس�بعيني يف العراق للدكتور س�امر 
عبدالكاظ�م وحقل امل�رسح، مرسحية 
منامة جاءت الحقاً، للكاتب والش�اعر  

عباس الغالبي .
واوضح البيان:ان لجنة الش�عر نوهت 
بمجموعت�ني ش�عريتني هما:املمس�ك 
بالريح للشاعر قاسم الشمري وهوس 
الش�طرنج للشاعر س�جاد عبدالحميد 

فق�د  القص�رية  القص�ة  لجن�ة   أم�ا 
نوه�ت أيض�اً  بمجموعتني قصصيتني 
هما:ح�رب م�ع ف�ران، رأف�ت عادل 
خط�اب والحرب ع�ىل الع�ادات، يقني 
عبدالعب�اس أما لجنة النقد فقد نوهت 
بالدراس�ة النقدي�ة املعنون�ة ش�عرية 

الخطاب املفتوح، عيل رسمد .
وختم :ان دار الش�ؤون س�تعلن الحقاً 
عن موعد حفل توزيع الجوائز يف حفل 
كبري، س�يقام يف كلية دجل�ة الجامعة 
فأل�ف مب�ارك للفائزي�ن، وأل�ف تحية 
للجنة التحكيم، وشكرا للعاملني يف دار 

الشؤون الثقافية،لجنة الجائزة.

إشادة عربية بمهرجان بغداد الدولي للمسرح

شذرات من بالغة المعنى في » حبٌر يقايُض ُزرقته«

املراقب العراقي/املحرر الثقايف...
وقال جويعد يف ق�راءة نقدية خص 
به�ا )املراقب العراقي(: يف مجموعة 
النص�وص )ح�رٌب يقاي�ُض زرقته( 
من إص�دارات مكتبة فضاءات الفن 
للطباعة والنرش، بغداد، باب املعظم، 
ش�ارع املكاتب لعام 2021يقدم لنا 
القاص حيدر الن�ارصي، نمطاً من 
النماط الش�عرية الن�ادرة واملهمة، 
وه�ي الش�ذرات وهي لغ�ة بالغية 
ش�عرية مكثفة ومختلفة وقصرية، 
وتصل أحياناً اىل ثالث كلمات، إال أنها 
عميق�ة املضمون وجزيل�ة املعاني، 
ومواع�ظ  حك�م  أغواره�ا  يس�رب 
وق�درة ع�ىل التعبري بأق�ر رؤية 
ممكنة، عن ما يريد إيصاله الكاتب 
إىل الق�ارئ،،  ومعن�ى الش�ذرات يف 
�ْذر:  قاموس عربي عربي هي: »الشَّ
ِقَطٌع م�ن الذهب ُيلَْق�ُط من املْعِدن 

من غري إِذابة الحجارة، ومما يصاغ 
من الذهب فرائ�د يفصل بها اللؤلؤ 

والجوهر.
�ْذُر أَيض�اً: صغ�ار  وأض�اف: والشَّ

بالش������ذر  ش�بهها  اللؤل�ؤ، 
لبياضه�ا«. ويمكن لهذه الش�ذرات 
الس�ياحة ب�كل حري�ة يف مج�االت 
الحياة وجوانبها املختلفة واملتنوعة 
والتعب�ري عنها مثل:الح�ب، الفراق، 
الحزن، الف�رح، نبذ القبح، وإظهار 
معال�م الجم�ال، وتق�دم يف رؤيتها 
الفني�ة وس�ياقها إىل نق�ل ص�ورة 
قره�ا  رغ�م  تص�ل  تعبريي�ة 
قصي�دة  إىل  وتكثيفه�ا  واختزاله�ا 
متكاملة البناء، ويقول عنها املؤلف 
يف االس�تهالل الذي يعد عتبة نصية 
موازي�ة لتعريف الش�ذرات: الكتابة 
ش�جرة  غلّ�ة  تج�رّد  الش�ذرية:أن 
ضخم�ة، ك�ي تقط�ر منه�ا رشابا، 

بالكاد يم�أل دورقاً صغرياً جداً وهو 
تعريف يوضح بش�كل ج�يل أهمية 
الشذرات كنمط من النماط االدبية 

املختلفة واملختزلة والبالغية.
وتاب�ع : ولك�ي يثبت املؤل�ف إملامه 
الت�ام به�ذا النم�ط م�ن الكتاب�ات 
الدبية، قس�م كتابه هذه اىل أبواب، 
وكل باب ندلف فيه يش�ري إىل جانب 
من جوانب الحياة، يقدم من خالله 
ع�دداً م�ن الش�ذرات تدخ�ل ضمن 
موضوع الب�اب ومدخله ومفهومه 
ومغ�زاه ومبتغ�اه، وه�ذا دليل عىل 
اكث�ر  املطاول�ة وتقدي�م  امكاني�ة 
من ش�ذرة ملوضوع وثيمة وش�كل 
ومضمون واحد، وهي مهمة ليست 
بيسرية، بل إنها تحتاج اىل جهد فني 

وفكري، ووعي عال، وكذلك تحتاج 
اىل البح�ث املضن�ي ع�ن مكنونات 
اللغة واستخراج بالغتها ومعانيها، 
بش�كل مقتض�ب وجزي�ل، فيجب 
ع�ىل كات�ب الش�ذرات أن يغ�وص 
ليس�تخرج  االعم�اق  اىل  ويس�بح 
الدرر والنفائس م�ن اللغة البالغية 
ليصغوه�ا يف تل�ك الش�ذرات، حتى 
تخ�رج اىل الق�ارئ بش�كل مغاير، 
ويختل�ف ع�ن االنم�اط الش�عرية 
الخرى، ليعطيها هويتها واس�لوب 

كتابتها.
وأوض�ح: ان الكت�اب ض�م العدي�د 
م�ن الب�واب ه�ي ب�اب التعاريف، 
ب�اب االس�ئلة، ب�اب أنا، ب�اب أنِت، 
هي، باب رّبم�ا، باب لّن، باب املاء، 

باب الش�جار، باب الصحراء، باب 
الحجار، باب املنازل، باب الشمس، 
باب:الوث�ان،  واللي�ل،  والقم�ر، 
طواغيت، باب الحروب، باب املوت، 
ب�اب الىس، ب�اب الزم�ن، العم�ر، 
ب�اب مهمش�ة، ب�اب ال�رب، ب�اب 
البهجة، باب اللحان، باب املرسح، 
باب الكتاب�ة، باب الب�ازارات، باب 
غ�ري معرفة، ب�اب الجن�وب وابنته 

النارصية.
وواص�ل :من ب�اب التعاريف نختار 
ج�زءاً يس�رياً م�ن الش�ذرات الت�ي 
تصب يف موض�وع التعاريف، والتي 
قدمه�ا املؤلف برؤي�ة فنية وبالغية 
عالي�ة:• العم�ر: س�يجارة، الرماد: 
الس�نني• العمر: قارب صيد صغري، 
أفلتت من ش�باكه الّسنني.• املعنى: 
عرب�ة، تجرّه�ا خي�ول اللغ�ة ومن 
باب الس�ئلة نبحر بتساؤالت كبرية 
وكثرية وعميقة تحمل بالغة لغوية 
عالي�ة، نخت�ار منه�ا:• ال تل�ق دلَو 
السؤال، يف بر اإلجابة املعطلة.• أين 
مخبوء أيها النغم:بني أنامل العازف، 
أم يف طيات كراريس الّنوت، أم معلق 
يف أوت�ار الكمان، أم أن�َت روٌح الئذٌة 
وراء حج�ِب الس�كون، تحرض متى 
تجىل ل�َك نق�اُء الع�ازف! ومن باب 
: أن�ِت، هي، وتلك الش�ذرات تتناول 
العالقة اإلنسانية بني املرأة والرجل، 

والعاطفة اإلنسانية الخالدة.
محلق�ني  نم�ض  :وهك�ذا  وخت�م 
ننتق�ل من باب اىل ب�اب آخر، نتابع 
فيه�ا نفائس املعاني، ودرر البالغة، 
ونق�ف م�ع ق�وة معانيها، وش�دة 
اختزالها، وهي تع�رب عن مكنونات 
نفوس�نا، وتطي�ب خواطرنا، وترس 
نفوسنا، ملا تحمل فيها من مشاعر 

بالغة الحساسية، وبالغة طاغية.

يرى الناقد  يوسف عبود جويعد أن القاص حيدر 
الناصري يقدم في » حبٌر يقايُض ُزرقته« نمطاً من 

األنماط الشعرية النادرة والمهمة، وهي الشذرات 
وهي لغة بالغية شعرية مكثفة ومختلفة وقصيرة، 

وتصل أحياناً الى ثالث كلمات، إال أنها عميقة 
المضمون وجزيلة المعاني.

املراقب العراقي/ متابعة...
تمي�ل أعم�ال الفن�ان العراق�ي ص�ادق كوي�ش 
الفراجي إىل تقديم رسد ذاتي لتجربته مع الهجرة، 
وتحم�ل نوعاً من الحنني عرب ولوج تاريخ عائلته 
ومدينت�ه بغداد، حيث نش�أ. يمكننا أن نلمح هذا 
التوج�ه يف عمل�ه ال�ذي يحمل عن�وان »يف البحث 
عن بغداد الضائعة«، وهو أش�به برسدية برية 
من الحنني والذكريات. يق�دم العمل بحثاً مكثفاً 
وش�ديد التلخيص حول مدين�ة بغداد، كما تتمثل 
يف املخيل�ة العربي�ة واإلنس�انية أيضاً، وكش�اهد 
عىل أب�رز املراحل يف التاريخ العربي واإلس�المي، 
خلفت فيض�اً من اإلب�داع يف عديد م�ن املجاالت، 
م�ن أدب وغن�اء وعلوم وحكاي�ات، ال يزال يرتدد 
صداه�ا إىل الي�وم. العمل هو تجهي�ز مكون من 
مجموعة من الرس�وم والكتاب�ات تحتويها هيئة 
كبرية لجس�د ب�رشي يف وض�ع الط�ريان، تمتلئ 
هيئ�ة الجس�د بع�رشات الرس�وم املطبوعة عىل 
ش�كل خريطة كبرية ملدينة بغداد القديمة، بينما 
تتناث�ر من حوله أس�ماء عدة عرف�ت بها املدينة 
العربية العريقة، كدار الس�الم وال�زوراء وغريها 

من السماء.
ه�ذا العمل يمثل جانباً من العرض الش�امل الذي 

يستضيفه حالياً مركز كونستهال يف هولندا حتى 
التاس�ع من يناير )كانون الثاني( املقبل. يس�لط 
ه�ذا املعرض الضوء عىل تجرب�ة صادق الفراجي 
خالل السنوات الخمس الخرية، متخذاً من العمل 
املش�ار إليه عنواناً له. يضم املع�رض، إضافة إىل 
هذا العمل، أربعة مش�اريع أخرى أنتجها الفنان 
خ�الل هذه الف�رتة، بينه�ا عمله الخ�ري الذي لم 
يع�رض من قبل وه�و تحت عن�وان »تلك البيوت 
التي خل�ف قناة الجيش«، والت�ي يقصد بها كما 
يق�ول، بيوت مدين�ة الثورة يف بغ�داد التي تحول 
اس�مها اليوم إىل مدينة الصدر، وهو عمل يتناول 
بداية تأس�يس هذه املدينة لتكون مس�كناً أشبه 
ب�«الغيت�و« للمهاجرين من جن�وب العراق بحثاً 

عن حياة أفضل بسبب النظام اإلقطاعي آنذاك.
ب�ني املش�اريع املعروضة أيض�ًا يأتي عمل�ه »أنا 
الصياد... أنا الطري�دة«، وهو عمل مركب مكون 
من فيلم أنيميشن وسلسلة من الرسومات بالحرب 
وأقالم الفحم. اس�تلهم الفراجي هذه الرسومات 
من بحثه البري يف عديد من املصادر، من الكتب 
املدرس�ية القديم�ة إىل الس�اطري واملخطوط�ات 
اإلسالمية. يف رشيط الفيديو الذي يتضمنه العمل 
يطالعنا وجهان متقابالن كخلفية ظلية لألشكال 

الت�ي تتح�رك يف إطارهم�ا، بني ظه�ور واختفاء 
لتكثي�ف املعن�ى وتأكيده. ع�رض ه�ذا العمل يف 
بينايل البندقية الس�ابع والخمسني ممثالً للجناح 

الرسمي العراقي.
ويف عمله املكون من تسعة أجزاء املعروض تحت 
عنوان »كان يا ما كان، حديقة المة« الذي يحتل 
مرك�ز الص�دارة يف العرض، يقدم الفن�ان ملمحاً 
م�ن ذكرياته حول حديقة الم�ة، وهي أحد أكثر 
الماك�ن حيوي�ة يف مدينة بغداد، ونقط�ة التقاء 
لشهر شوارعها الرئيسة. يضم العمل نماذج من 
العمال الفنية التي تضمها هذه الحديقة وصوراً 
فوتوغرافي�ة ولقط�ات م�ن أعم�ال س�ينمائية 
تعرض كعنارص متحركة عىل الشاش�ات التسع، 
بينم�ا تب�دو صورة الفن�ان وهو صغ�ري، محوراً 

لهذه العنارص واملشاهد.
ب�ني العم�ال البارزة يف ه�ذا الع�رض يأتي عمل 
»ق�ارب عيل«، وه�و عمل مكون م�ن ثالثة أفالم 
رس�وم متحرك�ة، وعدد من الرس�وم عىل الورق. 
العم�ل مس�توحى م�ن رس�الة كتبها اب�ن أخيه 
»ع�يل« وهو طفل بعمر التاس�عة يتمنى فيها أن 
تنقله تلك الرس�الة إىل حيث يعيش الفنان، مزيناً 

الرسالة برسم لقارب صغري.

حيدر الناصري يوسف عبود جويعد
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وأضاف: »أعماُل الجيل والتنظيف 
تش�مل األجزاء املعدنّية للش�ّباك، 
إضاف�ًة إىل س�قفه والقواعد التي 
يرتكز عليه�ا، وتلميعها وإدامتها 
بالكام�ل وبدّقٍة عالي�ة، مع إزالة 
التي  عوامل األكس�دة والرتّسبات 
تس�ّببها الظ�روُف املناخّية، ألجل 
الحف�اظ ع�ى صورته�ا الجميلة 
وإظهارها بما يتناس�ب واألجواء 
يتأّثر بالظروف  اإليمانّية، لكون�ه 
املناخّي�ة وعوام�ل األكس�دة التي 
ُتصي�ب املع�ادن املتك�ّون منه�ا، 
والفّض�ة،  )الذه�ب،  وتش�مل: 
ومع�ادن  س�تيل،  والس�تانلس 

أَُخر(«.
وب�ّ�: »ُتؤّدى هذه األعم�اُل عادًة 
يف س�اعات الليل املتأّخرة، لضمان 
عدم تقاطعها مع حركة الزائرين 
وعرقلتهم، وتك�ون عى مرحلَت�نْ 
األكس�دة  عوام�ل  إزال�ة  األوىل 
الش�ّباك، والثانية  والرتّسبات من 
بم�واّد  الش�ّباك  أج�زاء  تنظي�ف 

خاّصة«.
جدي�ر بالذكر أن العب�اس هو ابن 
أم�ر املؤمن� عيل ب�ن أبي طالب 
بن عبد املطلب بن هاش�م بن عبد 
من�اف بن قيص ب�ن كالب بن مرّة 
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 
ب�ن مالك بن النرض ب�ن كنانة بن 
خزيم�ة بن مدركة ب�ن إلياس بن 
مرض بن نزار بن معد بن عدنان. 

ومم�ا ال ش�ك في�ه أن لنفس�يات 
اآلب�اء ونزعاته�م وكمياته�م من 
االنحط�اط  أو  والخط�ر  العل�م 
نش�أة  يف  تام�ا  دخ�ال  والضع�ة 
األوالد وتربيته�م، إن ل�م نق�ل إن 
مقتضاهما ه�و العامل الوحيد يف 
تكيف نفسيات الناشئة، بكيفيات 
فاضلة أو رذيلة، ف�ال يكاد يرتأي 
صاح�ب أي خط�ة إال أن يك�ون 
خلف�ه عى خطت�ه، وال أن الخلف 
يتحرى غر ما وجد عليه س�لفه، 
ولذلك تجد يف الغالب مش�اكلة ب� 
الجي�ل األول والثان�ي يف الع�ادات 
واألهواء واملع�ارف والعلوم، اللهم 
إال أن يسود هناك تطور يكبح ذلك 

االقتضاء. 
أن  األس�اس يس�عنا  وع�ى ه�ذا 
نعرف مقدار م�ا عليه أبو الفضل 
)عليه الس�الم( من العلم واملعرفة 
وحس�ن الرتبية بنش�وئه يف البيت 
العلوي، منبثق أنوار العلم، ومحط 
أرسار الاله�وت، ومس�تودع عل�م 
الغي�ب، فه�و بيت العل�م والعمل، 
بيت الجهاد وال�ورع، بيت املعرفة 

واإليمان.
م�ن  الكث�ر  العب�اس  وراف�ق 
الح�وادث الجس�ام وه�و صغ�ر 
الس�ن، فعاي�ش خالفة أبي�ه وما 
رافقه�ا م�ن األح�داث والحروب، 
كم�ا ش�اهد ما ج�رى ع�ى أخيه 
الحسن من املحن والباليا من قبل 
معاوية بن أبي سفيان، ورأى غدر 
أصحاب أخي�ه بإمامهم، كما رأى 
الظلم واالستبداد وانتشار  إشاعة 
الج�الوزة يف الب�الد والت�ي عملت 
عى إب�ادة أصحاب أم�ر املؤمن� 
جس�دياً  وتصفيته�م  املخلص�� 
أمث�ال حجر ب�ن ع�دي وأصحابه 

وعمرو بن الحمق ورشيد الهجري 
وغرهم، وإعالن معاوية رس�مياً 
سّب أمر املؤمن� )عليه السالم(، 
وااليعاز بذل�ك إىل والته وعماله يف 
كل البالد يف خطب الجمعة وسائر 
املناس�بات الديني�ة ع�ى املناب�ر، 
وإش�اعة ذلك ب� املسلم�، وبلغ 
تم�ادي معاوي�ة يف غيه إىل دس�ه 
الس�م إىل اإلم�ام الحس�ن )علي�ه 
الس�الم( وقتله، كل ه�ذه األعمال 
الفظيع�ة التي ش�اهدها العباس 
)ع( كان�ت تحفز فيه روح الثورة 
عى الحك�م األموي ال�ذي زاد من 
ظلمه وجوره بع�د هالك معاوية، 

وجل�وس ابن�ه يزي�د ع�ى عرش 
الحكم.

ووع�ى العب�اس )علي�ه الس�الم( 
كان  الت�ي  الس�امية  األه�داف 
ينشدها أبوه )ع( يف تحقيق العدالة 
الرشيع�ة  وتطبي�ق  االجتماعي�ة 
اإلس�المية فآم�ن به�ا وجاهد يف 
س�بيلها، فانطلق مع أخيه س�يد 
الش�هداء )ع( لتحقيقه�ا فأعل�ن 
الحس� )ع( رفضه القاطع لبيعة 
يزي�د وصمم ع�ى الث�ورة، فرفع 
راي�ة الرف�ض بوجه الظل�م وعّبد 
للمسلم� طريق الحرية والعدالة، 
ثورت�ه  يف  آزره  م�ن  أه�م  وكان 

ونارصه أخوه أبو الفضل العباس 
)ع( فالزم�ه يف طريق�ه من مكة 
اىل الع�راق مع أهل بيته وأصحابه 

حت�ى وصل�وا كرب�الء.
ووصل�ت هذه الكوكب�ة إىل كربالء 
لتنس�ج بدمائه�ا تاريخ�اً جدي�داً 
ولتكت�ب  جمع�اء،  لإلنس�انية 
أس�ماءها بأح�رف من ن�ور عى 
جب�� الده�ر، وكان للعباس )ع( 
مواق�ف مرشف�ة جس�دت عميق 
إيمانه ورس�وخ عقيدته، فعندما 
ع�رض ش�مر ب�ن ذي الجوش�ن 
األم�ان عى العب�اس )ع( وأخوته 

رفضوا رفضاً قاطعاً..

إن العباس )ع( هو الغصن الزكي 
ال�ذي تفرع م�ن الدوحة الرشيفة 
وال يمك�ن أن يتخ�ى عنها بعد أن 
تصلب عوده من قيمها السماوية 
الرس�الية  مبادئه�ا  ع�ى  ونش�ا 
وتغذى من خصالها العلوية فكان 
جواب�ه )ع( للش�مر: )لعن�ك الله 
ولع�ن أمانك أتؤمننا وابن رس�ول 

الله ال أمان له( ؟.
وال يس�تطيع القلم أن يعطي هذا 
املوق�ف حقه من الوصف فقد نذر 
العب�اس )ع( وأخوت�ه نفوس�هم 
للحس�� )ع( وعلّق�وا مصره�م 
)ع(  الحس��  وكان  بمص�ره، 

يجل أخاه العب�اس )ع( ويقدر له 
إيمانه ومنزلته الس�امية، فحينما 
أرس�له ملخاطبة األع�داء قال )ع( 
له: )اركب بنفيس أنت يا أخي ...(

وال يخف�ى ما له�ذه الكلمات من 
دالل�ة واضحة عى مكانة العباس 

)ع( الكبرة عند الحس� )ع(.
كما لم ير الحس�� م�ن هو اكفأ 
لحم�ل الراية منه، وله�ذا املنصب 
أهمي�ة ك�رى حي�ث يت�م اختيار 
أصح�اب  م�ن  لذل�ك  الش�خص 
الكفاءات العالية والبسالة النادرة 
إضافة إىل وفائه وإخالصه وصره 
تجس�دت  وق�د  الثاق�ب،  ورأي�ه 

العب�اس  يف  الخص�ال  ه�ذه  كل 
الراي�ة  لحم�ل  كف�ؤاً  وكان  )ع(، 
التي بقي�ت ترفرف ف�وق رؤوس 
أصحاب الحس�� )ع( وأهل بيته 
تمّدهم بالعزيمة يف قتالهم األعداء 
حتى تساقطوا حولها، فالتفت إىل 
أخوته الثالثة وقال لهم: ) تقّدموا 
يا بني أمي حتى أراكم نصحتم لله 

ولرسوله(.
لق�د درج معهم مراح�ل الطفولة 
والشباب حتى بلغوا مبلغ الرجال، 
فل�م تمنع�ه عاطف�ة األخ�وة من 
أن يقّدمه�م قراب� يف س�بيل الله 
ون�رة اب�ن بن�ت نبي�ه، ف�كان 
اعتباره األس�مى وال�ذي هو فوق 
أن  ه�و  عاطف�ة  أو  اعتب�ار  كل 
ينصحوا يف جهادهم لله ورس�وله 
ويذبوا عن الحس� )ع( فسقطوا 
ش�هداء واح�داً بعد اآلخ�ر ووقف 
العب�اس )ع( يتأم�ل يف وجوههم 
املرشق�ة بن�ور االيم�ان واس�تعد 

للحاق بهم.
ولم يبق مع الحس�� )ع( س�واه، 
وعندم�ا طل�ب اإلذن بالقتال منه 
)ع( ق�ال ل�ه الحس�� )ع(: )أنت 

صاحب لوائي(.
اىل  ينظ�ر  الزال  الحس��  إن 
معس�كره كقوة ضاربة تستطيع 
أن تص�د األعداء وت�رد هجماتهم 
م�ادام لواؤه مرفوعاً بيد أخيه أبي 

الفضل )ع(.
كان رصاخ االطف�ال م�ن العطش 
يمأل مس�امع الحس� )ع( فطلب 
م�ن أخي�ه العب�اس )ع( احضار 
امل�اء له�م فاس�تجاب، واقتح�م 
الفرات وش�تت من كان عليه من 
الجن�د ونزل إىل امل�اء واغرتف منه 
بي�ده لي�رشب .. لكنه ل�م يرشب 
كانت رصخات االطفال ترتدد عى 
مس�امعه وصورة وج�ه أخيه لم 

تفارق ذهنه فرمى املاء من ي�ده.
أي نف�س أك�رم من ه�ذه النفس 
الكبرة ؟ وأي إيثار مثل هذا اإليثار 
؟ وأي روح أشّف من هذه الروح ؟ 

وأي نبل أعظم من هذا النبل ؟
وملا استش�هد أبو الفضل العباس 
)ع( جلس عند رأسه الحس� )ع( 
وقال: )اآلن انك�ر ظهري وقلت 

حيلتي وشمت بي عدوي( ....
ولم يقل اإلمام الحس�� )ع( هذه 
املقولة عند استش�هاد أي أحد من 
أصحاب�ه أو أه�ل بيته رغ�م أنهم 
كلهم كانوا شجعاناً سوى العباس 
)ع( فأي مكانة احتلها أبو الفضل 

يف نفس سيد الشهداء )ع(.

  ١٩٥٣  صدور قرار مجلس األمن رقم ١٠١ الذي أدان الكيان الصهيوين بسبب مذبحة قرب بيت لحم.
  ١٩٦١  رفع علم الكويت الجديد.

  ١٩٦٣  اغتيال يل هاريف أوزوالد املتهم بقتل الرئيس األمرييك جون كينيدي.
  ١٩٨٩  انتخاب إلياس الهراوي رئيسا للبنان بعد يومني من اغتيال الرئيس رينيه معوض.

  ٢٠١٣  توقيع اتفاق مؤقت بني إيران ومجموعة 5+١ يتعلق بالربنامج النووي.
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تويف الس�يد الجليل أب�ي جعفر موىس املرقع 
اب�ن اإلمام محم�د الجواد )عليه الس�الم( يف 
ش�هر ربيع الثاني من س�نة 296ه�� ودفن 
املقدس�ة يف منطق�ة )جه�ل  ب�داره يف ق�م 
ولّق�ب  املع�روف،  آذر  ش�ارع  يف  أخ�رتان( 
باملرقع ألنه كان يضع برقعاً لجماله الفائق 
وليس�رت وجهه عن العباسي�، وإليه ينتسب 
الس�ادة الرضويون.ولم تذكر املصادر تاريخ 
مول�ده بالتحديد، ولكن هناك من ذكر أنه ُولد 
س�نة 214 ه� يف املدينة، وأنه أصغر من أخيه 
اإلم�ام الهادي )عليه الس�الم(، وكان املرقع 
مقيم�اً باملدينة، وبقي هناك حتى استش�هد 
أب�وه الج�واد )عليه الس�الم(. ث�م هاجر إىل 
ق�م، وبقي فيه�ا حتى تويف ليل�ة األربعاء 22 
ربي�ع الثاني س�نة 296 للهج�رة، وعمره 82 
عاماً، ودفن يف إحدى أحياء قم تسمى ب�آَذر، 
وتحديداً يف منطقة ُتعرف اليوم باس�م )ِچِهلنْ 
�رَتان( أي )األربع�ون كوكب�اً(. وروي أنه  أخنْ

کان یشبه أُمه ُخلقاً.
وبعد وفاة أبيه الجواد )عليه السالم( وخروج 
أخي�ه اإلمام اله�ادي )عليه الس�الم( إىل رس 
من رأى هاج�ر من املدين�ة إىل الكوفة وبقي 

به�ا مدة من الزم�ن. ويف س�نة 256 ه� بعد 
وفاة أخيه الهادي )عليه الس�الم( شّد رحاله 
متوجهاً إىل مدينة قم، ودخلها وله من العمر 
42 سنة، وملا سكن قم كان جماعة من العرب 
املقيم� فيها ال يعرفونه بل يجهلون منزلته 
ونس�به؛ لذا عم�دوا إىل إخراج�ه منها، وقيل: 
لع�ّل الس�بب يف إخراج�ه من قم هو إس�داله 
الرق�ع عى وجهه بحيث ال ي�راه الناس، فلم 

يعرفوه وكانوا يف شك وريبة من أمره.
فتّوجه إىل كاش�ان فاستقبله هناك أحمد بن 
عب�د العزيز بن دلف العج�يل، فأكرمه وأنزله 
مقاماً جميالً، وبعد مدة تنّبه أهل قم إىل سوء 
تعاملهم، فجاءوا إىل كاش�ان نادم� طالب� 
من�ه الع�ودة إىل ق�م، فحملوه مع�ززاً مكرماً 

إليها.
وقد اتفق أكث�ر املؤرخ�� واملحّدث� وعلماء 
األنس�اب أّنه هاجر من الكوفة وسكن مدينة 
ق�م، وبقي به�ا، حتى ت�ويف س�نة 296 ه�، 

ودفن فيها، وقره مزار للمحب� واملريدين.
وينته�ي نس�ب الس�ادة الرضوي�ة يف الهن�د 
والع�راق  وأفغانس�تان  وإي�ران  وباكس�تان 
والش�ام إىل م�وىس املرق�ع، وكذل�ك عائالت 

السادة )الرقعية( يف مدينة قم ومدينة الري، 
وُيعرفون باسم )سادات ُبرقعي(.

وكان م�وىس املرقع من أه�ل العلم والدراية 
ورواة الحدي�ث، فقد روى عنه الش�يخ املفيد 
يف كتاب�ه االختص�اص والش�يخ الط�ويس يف 
التهذي�ب، ومثلهم�ا اب�ن ش�عبة الحراني يف 

كتابه املعروف تحف العقول.
ومم�ا روي م�ن أّن يحيى بن أكث�م قد كاتبه 
يف بعض املس�ائل، ُيستش�ف وُيعلم أّن ملوىس 

املرقع مكانة علمية مرموقة.
وُنقل أّنه ملّا هاجر موىس املرقع إىل مدينة قم 
واس�تقر بها س�افرت إليه أخواته زينب وأم 
محمد وميمونة، وس�كنَّ مع�ه، وفيها ُتُوّف� 

أيضاً، وُدفنَّ إىل جنب فاطمة املعصومة.
وُدفن إىل جانب موىس املرقع عدد من السادة 
وأبناء األئمة وأحفادهم، ُعرف منهم أربعون 
قراً عى إثرها ُس�مّيت املنطقة باس�م )چهل 
اخرتان( بمعنى األربعون كوكباً من الس�ادة 
الهاش�مي�، واش�تهر ب�أن بينه�م 40 امرأة 
و40 رج�اًل و20 طف�اًل بم�ا مجموع�ه 105 
هاش�مي�. وقد ُعرف من هؤالء 14 ش�خصاً 

بعضهم أبناء املرقع وأحفاده.

أضواء على حياة موسى المبرقع وذريته

انتهت مالكاُت شعبة رعاية الحرم الشريف في العتبة العّباسية المقّدسة، من أعمال تنظيف وجلي الشّباك الطاهر لمرقد أبي 
الفضل العّباس )عليه السالم(، وذلك ألجل المحافظة على لون وبريق المعدن من التأكسد وتغّيرات الظروف الجّوية وعوامل 
الزمن. وقال مسؤوُل الشعبة الحاج نزار غني خليل، إّن: »هذا العمل ُيقام بصورٍة دورّية من ِقبل مالكات شعبتنا، ويتّم بدّقٍة 

فات التي ال تؤّثر على مكّونات الشّباك، وُتضفي طابعاً جمالّياً عليه«.. وعنايٍة باستخدام أنواٍع خاّصة من المنظِّ
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محاضرو ذي قار يواصلون اعتصامهم أمام 
مديرية تربية المحافظة

املراقب العراقي/ متابعة
يواص�ل مح�ارضو تربية ذي قار، اعتصامه�م املفتوح للمطالبة بش�مولهم بالقرار 315، وزي�ادة رواتبهم.وأفاد 
مص�در مح�ي يف املحافظة، ان »عرشات املحارضي�ن يواصلون ولليوم الثاني عىل الت�وايل اعتصامهم امام مديرية 
تربية ذي قار، للمطالبة بشمولهم بالقرار 315 الخاص بعقود الدوائر الحكومية«.هذا وشهدت ذي قار وعدد آخر 
من املحافظات يف عموم البالد، تظاهرات واحتجاجات للمحارضين، للمطالبة بزيادة رواتبهم والتثبيت وفق القرار 

315 الخاص بتسوية اوضاعهم والتعاقد معهم.

عني

املراقب

املراقب العراقي / متابعة...
يف الوق�ت ال�ذي اك�د فيه ع�دد من 
املختص�ن ان اس�تخدام منظومات 
ال�ري القديمة تس�بب باله�در يربز 
اىل الواجهة س�ؤال مهم وهو ملاذا لم 
تتخذ الحكومة إج�راءات احتياطية 
لحل مش�اكل ش�ح املياه ؟ فما تزال 
ازم�ة املياه تقف عائقا امام وزارتي 
الزراع�ة وامل�وارد املائي�ة، ويتخوف 
مراقب�ون م�ن اس�تمرار الجف�اف 
وتكرار سيناريوهات الصيف املايض 

اىل جان�ب الدع�وة اىل إع�ادة النظر 
بالسياس�ة املائية والزراعية، ويرى 
مختصون يف الشأن الزراعي واملائي 
ان�ه ح�ان الوق�ت لدم�ج وزارت�ي 
الزراعة واملوارد املائية من اجل رسم 
خط�ة واضحة املعان�ي للتغلب عىل 

»أزمة الجفاف«.
الخبري املائي والزراعي عادل مختار 
يق�ول  إن »قل�ة اإلي�رادات املائي�ة 
القادمة من تركيا وموس�م الجفاف 
الذي شهده العراق تسبب بشح كبري 

يف املياه خصوصا يف محافظة دياىل«.
وأض�اف مختار، أن »مش�كلة ش�ح 
املياه داخلية اكثر مما هي خارجية«، 
مس�تدركا »م�ن املف�رض ان تكون 
هناك إج�راءات احتياطية تس�تخدم 

للخروج من مشاكل شح املياه«.
ورأى الخب�ري الزراع�ي، ان�ه »ح�ان 
الوقت لدمج وزارتي الزراعة واملوارد 
مكمل�ة  وزارت�ان  النهم�ا  املائي�ة، 
إحداهم�ا لألخ�رى، ومس�ك االثن�ن 
من قب�ل وزير س�يقودنا اىل تخطيط 

سليم«.
ودع�ا اىل، »تأس�يس املجلس الوطني 
للمي�اه ليك�ون بي�د رئيس ال�وزراء، 
ه�ي  الخارجي�ة  وزارة  وتك�ون 
املف�اوض«، الفت�ا اىل ان�ه »يج�ب ان 
يك�ون هن�اك فري�ق مف�اوض ع�ىل 

مستوى دويل واسع«.
وتابع مختار، »يجب ان تكون لوزارة 
امل�وارد املائي�ة س�راتيجة واضح�ة 
الدارة املياه، قائم�ة عىل خزن نصف 
املي�اه القادمة اىل الع�راق«، داعيا اىل 
»إعادة النظر يف السياسة الزراعية«.

الزراع�ي  بالش�أن  املخت�ص  ولف�ت 
زال  م�ا  »الع�راق  ان  اىل،  واملائ�ي 
يس�تخدم منظومات ال�ري القديمة، 
الت�ي ت�ؤدي بدورها اىل ه�در كميات 
كبرية م�ن املي�اه، إضاف�ة اىل زراعة 

بعض املحاصيل بالطرق البدائية«.

بدوره، قال وزير امل�وارد املائية عون 
ذي�اب، إن »الخزي�ن املائ�ي حالياً يف 
تناقص مستمر يف السدود والخزانات 
ألن م�ا يس�مح بإطالق�ه أكث�ر مما 

يدخل للعراق«.
وتاب�ع: »كانت لدينا توقعات بحدوث 
منخفض�ات وهط�ول أمط�ار، لكن 
لألسف اغلب ما هطل كان قليالً، وما 
يهطل من أمطار غزيرة لكن بتوقيت 

محدود ال يعول عليه«.
واضاف: »نأمل بهبوط أمطار رشقي 
الع�راق، وخاص�ة يف محافظ�ة دياىل 
ألنها األكثر حاجة وسد حمرين هناك 

شارف عىل النضوب.
وأشار إىل أن »هناك تراجعا يف األمطار 
وإي�ران  تركي�ا  وموس�م جف�اف يف 
وس�وريا ما تس�بب بحدوث مشكلة 

عامة أثرت عىل العراق أكثر«.
ولفت ذي�اب اىل، ان »ما يجري العمل 
علي�ه حاليا هو تطبيق خطة التكيف 
بالنس�بة للمس�احات  الجف�اف  مع 
الزراعي�ة، الحل�ول تأتي م�ع هطول 
املس�احات  وتقلي�ص  األمط�ار، 
الزراعي�ة أم�ر رضوري وال بديل عنه 
وهدفه هو الحفاظ عىل خزين للعام 
املقب�ل ليس فق�ط للزراعة ب�ل ملياه 

الرشب أيضا«.
م�ن جانبه، ق�ال املختص يف الش�أن 
املائي تحسن املوس�وي إن »مشكلة 

الع�راق املائية هي عدم س�ماح دول 
الج�وار بإنش�اء س�د او بواب�ة لصد 

اللسان امللحي«.
واضاف املوس�وي، أن »العراق اصبح 
بلدا ضعيفا نتيجة االزمات والحروب 
واالخط�اء  والخارجي�ة  الداخلي�ة 
الكب�رية الت�ي بني�ت عليه�ا العملية 
السياسية بعد عام 2003«، مشريا اىل 
أن »دول الجوار استغلت هذه االزمات 
يف بناء السدود التي سيطرت بصورة 

كبرية عىل نهري دجلة والفرات«.
ولف�ت الخب�ري املائ�ي اىل أن »العراق 
فقد اكثر من 65 % من قدراته املائية، 
إضافة اىل اس�تخدام الطرق القديمة 
املش�اريع  وانع�دام  والكالس�يكية 

املغلقة ووحدات معالجة املياه«.
واش�ار املوس�وي اىل، أن »ملف املياه 
اىل وس�يط ومف�اوض دويل  يحت�اج 
املس�توى  ع�ىل  مف�اوض  ال  ق�وي، 

الوزاري«.
املتح�دة  األم�م  برنام�ج  وبحس�ب 
للبيئ�ة فإنه يف ع�ام 2015، كان لدى 
كل عراق�ي 2100 م�ر مكع�ب م�ن 
املي�اه املتاح�ة س�نويا، وأن�ه بحلول 
عام 2025، س�تنخفض تل�ك الكمية 
إىل 1750 م�را مكعب�ا، مم�ا يه�دد 
اس�تقرار الزراعة والصناعة يف البالد 
ع�ىل امل�دى البعيد، فضال ع�ن تهديد 

صحة السكان.

املراقب العراقي/ متابعة...
يف الوق�ت ال�ذي حددت فيه األمان�ة العامة 
ملجلس الوزراء، امس الثالثاء،موعد املبارشة 
بمرشوع بناء األبنية املدرس�ية النموذجية 
هن�اك س�ؤال ه�ل س�يتم بن�اء م�دارس 
نموذجي�ة يف مدين�ة الصدر؟ وه�ل تتمكن 
الحكوم�ة املقبل�ة من االيف�اء بااللتزامات 
الت�ي قطعته�ا حكوم�ة ترصي�ف االعمال 
الحالي�ة  .املتح�دث باس�م األمان�ة العامة 
ملجلس الوزراء، حيدر مجيد قال يف ترصيح 
إن«اللجن�ة  العراق�ي(:  )املراق�ب  تابعت�ه 
املرشفة عىل م�رشوع تطوير مدينة الصدر 

االنته�اء  بانتظ�ار 
م�ن أداء التصامي�م 
م�ن قبل ال�رشكات 
الت�ي  االستش�ارية 
به�ذا  تكليفه�ا  ت�م 
املوض�وع«، الفتاً اىل 
أنه »يف حالة وصول 
التصامي�م وم�ن ثم 
عليه�ا،  املصادق�ة 

يتم بعد ذل�ك إعداد مس�ودة العقد وتوقيع 
العق�د بعد اختيار ال�رشكات الصينية التي 
س�تنفذ هذا املرشوع«.وحول مرشوع بناء 
األبنية املدرس�ية النموذجي�ة، أكد مجيد أن 
»املرشوع يعد مرشوعاً وطنياً حيث يتضمن 
7 آالف مدرسة«، الفتاً إىل أن »املرحلة األوىل 
من املرشوع تتضمن بناء ألف مدرسة خالل 
العام الحايل«.وأك�د أن »املبارشة باملرشوع 
س�تتم قريباً بع�د أن يت�م توقي�ع العقد«، 
اإلداري�ة  اإلج�راءات  »جمي�ع  أن  مؤك�داً 
واللوجس�تية واملالي�ة انتهت م�ع الرشكة 
وم�ا تبق�ى ه�و اإلع�داد ملس�ودة العقد«.

ولفت اىل أنه »قريباً 
العقد  سيتم توقيع 
،وم�ن ث�م تس�ليم 
رشكتن  اىل  املواقع 
صينيتن«، مش�رياً 
»الحكوم�ة  أن  اىل 
خط�ة  لديه�ا 
ع�دد  لتوس�عة 

املدارس«

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت وزارة االتصاالت،إطالق خدمة اإلنرنت 
املجان�ي يف أرب�ع مناط�ق ببغ�داد، مبينة أن 
الخدمة س�تكون مفتوحة مجاناً ملدة نصف 
س�اعة ل�كل مواط�ن ، لك�ن الالف�ت للنظر 
ان ه�ذا اإلنرن�ت املجاني قد أعط�ي ملناطق 
بغداد » الغنية« وهي ش�ارع املتنبي وشارع 
ب�اب امل�راد يف الكاظمي�ة وراس الح�واش يف 
املنص�ور!. يف  ال�رواد  وتقاط�ع  االعظمي�ة، 

الناطق باس�م ال�وزارة رعد املش�هداني قال 
يف ترصي�ح تابعت�ه )املراقب العراق�ي(:، إن 
»الفرق املش�ركة بن ممثي الرشكة العامة 
س�وبر  ورشك�ة  واملعلوماتي�ة  لالتص�االت 
س�يل الرشي�ك الرس�مي ل�وزارة االتصاالت 
ب�ارشت بإجراء الكش�ف املوقع�ي عىل عدد 

العاصمة  مناطق  من 
لغ�رض  بغ�داد 
بخدم�ة  تجهيزه�ا 
املجان�ي  االنرن�ت 
من  اس�تخدامه  ليتم 
املواطن�ن«،  قب�ل 
مبين�ا أن »ذل�ك ت�م 
ومتابعة من  بتوجيه 
العليا يف  قب�ل االدارة 

الرشك�ة العام�ة لالتص�االت واملعلوماتية«. 
وأضاف، أنه »تم اختيار أربع مناطق لتفعيل 
هذا املرشوع الذي س�يتم العمل به ألول مرة 
م�ن قبل رشك�ة االتص�االت«، مش�رياً اىل أن 
»املناطق املشمولة هي شارع املتنبي وشارع 
ب�اب امل�راد يف الكاظمي�ة وراس الح�واش يف 
االعظمية، وتقاطع الرواد يف املنصور«.وتابع 
أن »خدمة االنرنت س�تكون مفتوحة مجاناً 
ملدة نصف ساعة لكل مواطن عند اشراكه«، 
موضحا أنه »تم األخذ بنظر االعتبار رضورة 
أن تك�ون الخدم�ة متاح�ة لع�دد كب�ري من 
املواطنن يف نفس الوقت وذات كفاءة عالية«.

وأك�د أن »االي�ام القليل�ة القادمة ستش�هد 
تفعيل هذا امل�رشوع يف املناطق األربع تباعا، 
مع العمل عىل توس�عة الرقع�ة الجغرافية يف 
ليس  ا . » ملس�تقبل ا
ان  االفض�ل  م�ن 
تب�دأ ال�وزارة بمنح 
لبع�ض  االنرن�ت 
الفق�رية  املناط�ق 
ب�دال م�ن املناط�ق 
التي تم اعطاؤها يف 
البي�ان ؟ انه مجرد 

تساؤل ليس إال .

متى تبنى المدارس النموذجية 
في مدينة الصدر؟

إنترنت مجاني لمناطق بغداد 
» الغنية« !

    طالب عبد العزيز

سكان الطابو الزراعي بين 
َفّكي الورثة والمحامين

يتعرض الكثري من س�كنة البيوت املس�ّماة، ب� )الطابو الزراعي( يف 
الب�رصة وأبي الخصيب، إىل ابتزاز من ورثة املالكن -املقيم بعُضهم 
يف الخليج- وس�عي املحامن، الذين يس�تغلون ثراء هؤالء، وضعف 

حال البسطاء، من املشرين الجدد، عرب اكثر من وسيلة،
لي�س أقلها قيامه�م بابطال القس�امات االوىل بقس�امات جديدة، 
بحجج عديدة، بينها اختالف الورثة، أو اعراض احدهم عىل البيوع 
التي ابتدأت بعد العام 2003 وما تزال اىل اليوم، يف ممارس�ة مخيفة 
تهدد أمن سكان املدينة، وتعرّض العديد من االرس اىل التهديد بإخالء 
بيوته�م ثاني�ا، أو إجبارهم عىل الرشاء مجدداً، وعىل وفق االس�عار 
التي يفرضها وكالء الورثة واملحامون، ويف ذلك احتمال كبري لنشوء 

منازعات ال ُيستبعد استخدام السالح يف نهاياتها.
يروي أحُدهم بأنه وقبل ثالثة عرش عاما اشرى قطعة أرض زراعية 
م�ن وكي�ل ورثة أح�د املالكن، بموج�ب وكالة مصدقة م�ن وزارة 
الخارجية، تشري اىل توكيل الورثة مجتمعن كالة عامة له، تتضمن 
ح�ق البيع والرشاء وال�رصف والقبض ومراجع�ة الدوائر والتوقيع 
ووو لكن�ه فوجيء يف العام 2011 بتبليغه بالغاء الوكالة والقس�ام 
القديم بوكالء ومحامن جدد مع وثيقة لقّسام آخر جديد، وتهديده 
باخالء البيت الزراعي، عرب توكيل محاٍم جديد أيضاً، وتكررت الحال 

هذه، ففي كل مرة يفاجئ بتهديد جديد.
ويحتف�ظ بمكامل�ات صوتية فيها تفاصيل تش�ري اىل ضغوط مالية 
بع�رشات االالف م�ن ال�دوالرات، وحص�ص يتقاس�مها املحام�ي 
والوكي�ل ومس�اومات ال يهدف منها إال االبت�زاز والتهديد والضغط 
م�ن إجل إعادة بيع االرايض مجدداً وبالس�عر ال�ذي يفرضونه عىل 
ه�ؤالء، الذين لم يجدوا الس�تقرارهم وأمنهم يف بيوتهم س�بيالً. إذ، 
غالباً ما ُيس�تعان بمحامن تنتهي أسماؤهم بلقب عشائري، يشري 
اىل انتسابهم إلحدى العشائر التي عرفت بالقوة والنفوذ والسالح يف 

حسم منازعاتها، يف ترصيح علني بالتهديد.
ع�ىل الحكومة والقض�اء العراقي ان يقول كلم�ة الفصل بن اناس 
مس�رخن، يملكون املال والنفوذ، يس�كنون دول الخليج، ولديهم 
أذرعه�م يف الحكومة والقض�اء، عرب وكالء ومحام�ن همهم االول 
املال، وبن مس�اكن جمعوا أموالهم بالتعب والكد والشقاء وباعوا 
ذه�ب نس�ائهم وأثاث بيوته�م القديمة، واس�تدانوا او تس�لفوا ثم 
اش�روا بحبوحة صغرية، وبنوا عليها بيوتهم البس�يطة، ترى ماذا 
يفع�ل أمثاله�م إذا وج�دوا انفس�هم مطرودين خ�ارج بيوتهم، أو 
اجربوا عىل إعادة تقييم بيوتهم من جديد، وباالسعار التي يفرضها 
عليهم هؤالء. ايستبعد استخدامهم السالح إذا ما انسدت بوجوههم 

السبل؟
الغريب يف االمر أن معظم بيوع األرايض الزراعية تلك تم تسجيلها يف 
مديرية التس�جيل العقاري يف البرصة وابي الخصيب، واستخلصت 
منها س�ندات طابو رس�مية، بيع بعضها أكثر من مرة، واستخرج 
لها س�ندات جديدة أيضاً، بمعنى أنَّ هؤالء لم يكونوا مغفلن، كيما 
يقع�وا تحت عنوان) القانون ال يحمي املغفلن(. وبمعنى آخر أنهم 
لم يش�روا بيوتهم عرب وكاالت ش�خصية، من التي تتم بن الوكيل 

واملشري يف مكاتب بيع العقارات، وخارج إطار الحكومة.

عمود خديم

الحكومة لم تتخذ إجراءات احتياطية لتدارك األزمة 

هل يسهم دمج وزارتي الزراعة والموارد المائية
 بحل مشكلة شح المياه ؟

املراقب العراقي/ متابعة ..
لم يعد االرتفاع يف االس�عار محصورا عىل نوع واحد من املواد الغذائية حيث 
اتجهت أسعار اللحوم الحمراء يف اآلونة االخرية لالرتفاع يف أسواق العاصمة 
العراقية بغداد لتلتح�ق بنظريتها البيضاء ولتبقى بعيدة املنال والرشاء عىل 
االرس الفقرية. تداعيات هذا االرتفاع القت بظاللها عىل املواطنن من الطبقة 
الفق�رية التي باتت عاجزة عن رشاء اللحوم، فيما قلص البعض مش�رياته 
منها اىل النصف مما كان يش�ريه س�ابقاً.يقول صاحب محل قصابة »ابو 
احم�د« يف منطق�ة الكرادة وس�ط بغداد، إن »اس�عار اللحوم س�واء أكانت 
االغنام ام العجول ارتفعت عما كانت عليه قبل شهرين«، مبيناً أن »االرتفاع 

كان بحدود االلف دينار للكيلوغرام الواحد بالنسبة للحوم لألغنام والعجول 
عىل حد س�واء لتص�ل اىل 14 ألف دين�ار لألغنام، و13 الف دين�ار للعجول، 
لرتف�ع اىل 15 ال�ف دينار يف بع�ض املناطق من مدينة بغ�داد«. ويضيف أن 
»اغل�ب اللح�وم التي نق�وم برشائها من س�احات مخصصة لبي�ع االغنام 
والعجول الحية بما يعرف يف العامية )الجوبة( هي ساحات اهلية ومنترشة 
يف اماكن عديدة من بغداد ويتم ذبح هذه املاش�ية يف نفس املكان«، مبيناً أن 
»املسالخ الحكومية تقلصت واقترصت عىل واحدة فقط يف منطقة النهروان 
رشقي العاصمة بعد ان كانت متوزعة يف عدة مناطق س�ابقاً«. ويش�ري أبو 
احم�د إىل أن »رشاء اللحوم تقل�ص كثرياً عما كان عليه س�ابقاً نتيجة هذا 

االرتف�اع«، الفت�ًا إىل أن »الرشاء اقترص عىل االغني�اء، يف حن قلص الفقراء 
من العوائل مش�رياتهم اىل النصف«.من جانبه أرجع »محمد صالح« وهو 
أحد مربي املاش�ية، س�بب غالء اس�عار اللحوم اىل »ارتفاع اس�عار االعالف 
نتيجة رفع الدعم الحكومي«.ويقول صالح إن »وزارة الزراعة رفعت الدعم 
عن مربي املاشية، وبالتايل ارتفعت اسعار االعالف اىل الضعفن«، مستدركاً 
أن »ارتفاع االس�عار كان طفيفاً بالنس�بة للحوم مقارنة بأس�عار الدواجن 
والبيض يف العراق«. ويوضح أن »اس�عار نخالة الطحن ارتفعت من 5 آالف 
دين�ار اىل 15 الف دينار للكيس الواحد البالغ وزن�ه 15 كيلوغراما تقريباً«، 

مشرياً إىل أن »قلة االعالف اثرت عىل تسمن املاشية«.

املراقب العراقي/ متابعة...اليزال املسافرون يف حرية من 
أمرهم  ويتس�اءلون عن وجود بطاقة التلقيح الدولية يف 
الوقت الذي تتم فيه عملية فحص PCR يف املطارات فقد 
أك�دت وزارة الصحة البدء رس�مياً بتطبيق رشط حيازة 
بطاق�ة التلقيح الدولي�ة يف املطارات العراقي�ة للراغبن 
بالس�فر، وفيما أش�ارت إىل أن العديد م�ن الدول ترفض 
دخول قادمن من بلدان أخرى دون إبراز البطاقة، بينت 
أن حيازتها لوحدها ال تلغي رشط عمل مس�حة كورونا.

املتحدث باس�م وزارة الصحة س�يف الب�در قال :إن »كل 
من تلق�ى لقاح كورون�ا بإمكانه الحص�ول عىل بطاقة 
التلقي�ح الدولي�ة بعد إبرازها مع جواز الس�فر يف املنافذ 
التي أعلنتها وزارة الصحة«.وأضاف: »هناك بلدان تطلب 
بطاقة التلقي�ح الدولية وعددها ي�زداد مع مرور الوقت 
وحيازتها رشط أسايس حالياً للس�ماح بالسفر«.وشدد 
ع�ىل أن »تلق�ي اللقاح لوح�ده دون االلت�زام بالوقاية ال 
يكفي، ألن املتلقي قد يصاب باملرض مجدداً ولو بأعراض 
أقل«.ولف�ت إىل أن »بطاق�ة التلقي�ح ال تغني عن فحص 
PCR للراغبن بالس�فر ألن متلقي اللقاح يف حاالت قليلة 
يصابون مجددا وينقلون العدوى«.وأكد أنه إذا »اس�تمر 

االنخف�اض باالصابات ربما ينته�ي رشط تقديم فحص 
PCR يف وق�ت الحق، وحالي�ًا ال�رشط موجود«.وتعليقاً 
ع�ىل الراجع البس�يط بعدد متلق�ي اللقاح أش�ار البدر 
إىل أن�ه »كلم�ا تراجع عدد اإلصابات يح�دث تراجع قليل 
بع�دد متلق�ي اللق�اح وندع�و املواطن�ن اىل االقبال عىل 
مراكز التلقيح ألن الخطر موجود ولم ينته وإن تراجعت 
اإلصابات«.وح�ذر من أن »هناك هاجس�ا بدخول العراق 
ملوج�ة رابعة وربم�ا تحمل س�الالت جدي�دة، يف البلدان 
املتقدم�ة هناك عدد إصابات ع�اٍل ومخيف«.بدوره، قال 
املتحدث باس�م رشكة الخطوط الجوية العراقية، حسن 
جلي�ل، إن »الرشكة تؤك�د رضورة االلت�زام بالتعليمات 
العراق�ي  الص�ادرة يف كت�اب س�لطة الط�ريان املدن�ي 
بخصوص بطاقة التلقي�ح الدولية والتي تم تعميمها إىل 
كل الرشكات العاملة يف العراق«.وأضاف جليل، أنه »عىل 
كل مس�افر أن يربز بطاقة التلقي�ح الدولية يف املطارات 
 PCR ابت�داًء م�ن تأري�خ 2021/11/22  م�ع فح�ص
بنتيجة س�البة قبل موعد السفر ب� )72( ساعة«، داعياً 
جميع املس�افرين إىل »االلتزام به�ذه التعليمات الصادرة 

من الجهات العليا«.

المواطنون يشتكون من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء  

! PCR بين بطاقة التلقيح الدولية وفحص.. امل�سافرون
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كشفت رشكة تويوتا عن سيارة Belta الجديدة التي تنوي أن تطرحها لتكون من 
بني أكثر السيارات املنافسة يف أسواق الرشق األوسط واألسواق العاملية.

وتعت�ر الس�يارة الجديدة نس�خة معدلة ع�ن س�يارات Suzuki Ciaz، إذ جاءت 
بهيكل س�يدان متوس�ط الحجم أنيق التصمي�م، طوله 4 أمتار و49 س�نتيمرتا، 

عرضه 173 سم، وارتفاعه 147 سم.
كما جهزت هذه السيارة بصفني من املقاعد املخصصة لخمسة ركاب، وصندوق 
أمتعة خلفي بسعة 478 ليرتا، وحصلت واجهة القيادة فيها عىل نظام مولتيميديا 
متطور يدار عر شاش�ة ملسية، كما زودت بعض نسخها بأنظمة تدفئة للمقاعد 
واملقود.وزودته�ا تويوت�ا بنظ�ام للحفاظ عىل الثب�ات عىل املنعطف�ات، ونظام 
ABS للفرامل، ونظام لتثبيت الرسعة أثناء الس�فر، وحساس�ات للضوء واملطر، 

وحساس�ات مس�افات وكامريات أمامية وخلفية.
وس�تطرح ه�ذه املركبة يف أس�واق الرشق األوس�ط بمحركات بنزي�ن اقتصادية 

بسعة 1.5 ليرت وعزم 105 أحصنة، وعلب رسعة أوتوماتيكية بأربع رسعات، 

أعل�ن توم�اس زوربوخ�ني، نائ�ب رئي�س 
»ناسا« عن تأجيل إطالق تلسكوب »جيمس 
ويب« إىل يوم 22 كانون االول 2021 بس�بب 
حالة طارئة خالل التحضري لعملية اإلطالق. 
ويش�ري زوربوخ�ني، إىل أن�ه »قب�ل بضع�ة 
أي�ام، حدث�ت حال�ة طارئة، حي�ث انفصل 
رشيط الربط املحكم، أثناء ربط التلس�كوب 

باملحول، الذي سيسمح بتوصيله إىل املركبة 
الفضائية«.

وقد تسببت هذه الحادثة بتحرك التلسكوب، 
ما جعل الخ�راء يقررون إج�راء اختبارات 

إضافية للتأكد من عمل جميع أجهزته.
ويضي�ف، »عندم�ا نتعام�ل مع تلس�كوب 
كلفته 10 ملي�ارات دوالر، تصبح املحافظة 

قاعدة«.
وأكد نائب رئيس ناس�ا، عىل أن التلس�كوب 

جاهز لإلطالق والتأخري إجراء احرتازي.
ويذك�ر أن تلس�كوب »جيمس وي�ب« الذي 
صنعته الواليات املتحدة بالتعاون مع خراء 
فض�اء كندي�ني وأوروبي�ني، كان ُيخط�ط 
إلطالق�ه يوم 18 ديس�مر 2021 بواس�طة 
ص�اروخ النقل Ariane 5 م�ن مطار كورو 

الفضائي يف غويانا الفرنسية.

دولة عربية تعتمد َعّقار »مولنوبيرافير« 
ضد كوفيد - 19

مجددا.. ناسا تؤجل إطالق 
»جيمس ويب«

ق�ررت دولة املغ�رب الس�ماح باس�تعمال َعّقار 
مولنوبرياف�ري األمريكي، الذي يق�ي من اإلصابة 

بفريوس كورونا املستجد.
وتأتي هذه الخطوة، بحس�ب مصادر مس�ؤولة 
فضل�ت ع�دم الكش�ف ع�ن اس�مها، يف س�ياق 
السياس�ة الدوائية التي تنتهجه�ا اململكة، والتي 
تتبنى تنويع وس�ائل مواجه�ة وتطويق جائحة 

كورونا.
ويف ترصيح�ات أكد فيها مس�ؤولون من املغرب، 
أن ه�ذا القرار ج�اء بعدما ثبت�ت فاعلية العقار 
األمريك�ي املذك�ور، خاصة أنه اس�تطاع تجاوز 
املراحل التجريبية بنجاح، ُمحققاً نتائج إيجابية 
وجي�دة. وم�ن ش�أن اس�تعمال ه�ذا العق�ار يف 
اململك�ة املغربية، أن يس�اعد عىل تغي�ري املقاربة 
العالجي�ة التي تعتمده�ا الس�لطات الصحية يف 

البالد. وأيضاً سيس�اهم يف تقوية االس�رتاتيجية 
الوطنية ملواجهة كورونا.

كما س�ُيخفف هذا العقار م�ن الضغط الحاصل 
عىل املستش�فيات، خاص�ة أنه ُيؤخ�ذ يف املنزل، 
وع�ن طري�ق الفم، بع�د ظهور نتيج�ة الفحص 

اإليجابية.

 TV« شاومي تطلق تلفاز
P1E » الذكي بموديلين

تويوتا تغزو األسواق 
بسيارة اقتصادية 

أعلنت رشكة ش�اومي عن إط�الق التلفاز TV P1E الجدي�د، الذي يتوفر 
بموديلني وشاشة قياس 43 و55 بوصة.

ويعمل التلفاز الجديد بدقة الوضوح x 3840 4K/UHD 2160 بيكسل.
 +HDR10 وأوضح�ت الرشك�ة الصينية أن التلف�از الجديد يدع�م تقنية

وتقنية MEMC لعرض تسلسل الحركات بشكل أكثر سالسة.
 كما قامت الرشكة الصينية برتكيب موالف ثالثي HD الس�تقبال إش�ارة 

. DVB-T2و DVB-Cو DVB-S2 التليفزيون
وبفضل توافر نظام التش�غيل أندرويد TV فإنه يمكن الوصول إىل متجر 
 YouTubeو Netflix تطبيقات جوجل والعديد من التطبيقات األخرى مثل
.ويش�تمل التلف�از الذك�ي الجديد عىل ذاك�رة س�عة 8 جيجابايت، ويتم 
التحكم يف التلفاز عن طريق املس�اعد الصوتي جوجل Assistant وكروم 
كاس�ت املدمج، ويتم تش�غيل الصوت ع�ن طريق اثنني من الس�ماعات 

. DTS-HDو Dolby Audio بقدرة 8 وات، مع دعم تقنية دولبي

ماهي العالقة بين اإلسبرين وقصور القلب؟ 
توصلت دراسة حديثة إىل أن استخدام األسرين يرتبط بزيادة خطر 
اإلصاب�ة بقصور القلب بنس�بة 26% لدى أولئ�ك الذين لديهم عامل 

مؤهب واحد عىل األقل لهذه الحالة.  
وُنرشت هذه الدراس�ة يف مجل�ة ESC Heart Failure الصادرة عن 
الجمعي�ة األوروبية ألم�راض القلب )ESC(. وكش�فت نتائجها أن 
العوام�ل املهيئة تش�مل التدخني، والس�منة، وارتف�اع ضغط الدم، 
وارتفاع نس�بة الكوليسرتول، والس�كري، وأمراض القلب واألوعية 

الدموية.
وقال مؤلف الدراس�ة الدكتور بلريي�م موجاج من جامعة فرايبورغ 
بأملاني�ا: »هذه هي الدراس�ة األوىل التي تش�ري إىل أنه من بني األفراد 

الذي�ن لديهم عامل خط�ر واحد عىل األقل لفش�ل القلب، فإن أولئك 
الذين يتناولون األس�رين كانوا أكثر عرضة لإلصابة بالحالة الحقا 
من أولئك الذين ال يستخدمون الدواء. وبينما تتطلب النتائج تأكيدا، 
إال أنه�ا تش�ري إىل أن الصل�ة املحتملة بني األس�رين وفش�ل القلب 
بحاجة إىل توضيح«.ويعد تأثري األس�رين عىل قص�ور القلب مثريا 
للجدل. وهدفت هذه الدراسة إىل تقييم عالقته بحدوث قصور القلب 
ل�دى املصابني بأم�راض القلب وغ�ري املصابني بها، وتقيي�م ما إذا 
كان اس�تخدام الدواء مرتبطا بتش�خيص قصور القلب الجديد لدى 

املعرضني للخطر.
وش�مل التحلي�ل 30827 ش�خصا معرضني لخطر اإلصابة بفش�ل 

القلب، والذين وقع تس�جيلهم من أوروبا الغربية والواليات املتحدة 
. HOMAGE  يف دراسة

ووقع تس�جيل اس�تخدام األسرين عند بدء الدراس�ة، وتم تصنيف 
املش�اركني كمس�تخدمني أو غ�ري مس�تخدمني. وتاب�ع الباحث�ون 
الح�االت األوىل للمش�اركني من قصور القلب املمي�ت أو غري املميت 

الذي يتطلب دخول املستشفى.
وكان متوس�ط عمر املش�اركني 67 س�نة و34% منهم من النساء. 
ويف األساس، كان إجمايل 7698 مشاركا )25%( يتناولون األسرين. 
وخالل فرتة املتابعة التي اس�تمرت 5.3 سنة، أصيب 1330 مشاركا 

بقصور القلب.

اكتش�ف الخ�راء أن تن�اول الس�يلينيوم 
م�ع فيتام�ني E، يزي�د بنس�بة 91 باملئة 
م�ن خط�ر إصابة الرج�ال برسطان 
 Journal  الروستات.وتشري مجلة
 of the National

Cancer Institute، إىل أن الباحث�ني أجروا 
تجرب�ة أش�رتك فيه�ا أكث�ر م�ن 35 ألف 
متطوع، من أج�ل تحديد الفوائد املحتملة 
للمكم�الت الغذائية للوقاي�ة من األمراض 
اضط�روا  الباحث�ني  ولك�ن  الرسطاني�ة. 
إليقاف التجربة بعد إكتشافهم أنها تسبب 

اإلصابة بالرسطان وليس الوقاية منه.

وق�د أظه�رت النتائ�ج، أن الس�يلينيوم ال 
يش�كل أي خطورة عىل األش�خاص الذين 
يعان�ون من نقص�ه يف أجس�امهم. ولكن 
م�ن يملكون تركيزا عالي�ا، يؤدي تناولهم 
لجرع�ات إضافي�ة من�ه، إىل زي�ادة خطر 
إصابتهم برسطان الروس�تات بنسبة 91 

باملئة.

وينصح الدكتور االن كريس�تال من مركز 
فري�د هتشنس�ون للبح�وث الرسطانية، 
تن�اول  ع�ن  بالت����وق�ف  س�ياتل،  يف 
الس�يلينيوم مع فيتام�ني E، ألنه لم تثبت 
فائدتهم���������ا عند تناولهما معا، بل 
ع�ىل العكس يس�ببان مش�كالت خطرية 

للجسم.

الصين تنفذ عملية إطالق فضائي ثانية خالل أقل من أسبوع

أطلق�ت الصني، ام�س الثالثاء قمرا آخر الستش�عار 
األرض ع�ن بعد، وذلك بعد نجاحها الس�بت املايض يف 

إطالق قمر صناعي مدني إىل مدارات األرض.
وق�ال بي�ان ص�ادر ع�ن املؤسس�ة الصيني�ة لعلوم 
وتكنولوجي الفض�اء »أطلقت الص�ني امس الثالثاء 
قمر Gaofen-3-02 املخصص الستشعار األرض عن 

بعد«.
وأضاف البيان »عملية إطالق القمر جرت باستخدام 
 Long  ص�اروخ فضائ�ي صين�ي الصن�ع م�ن ن�وع
4C March، وأطل�ق الص�اروخ من مرك�ز جيوغوان 
إلطالق األقمار الصناعية الواقع يف مقاطعة قانس�و 

الصينية«.

وأش�ار البي�ان إىل أن عملية اإلطالق املذك�ورة كانت 
العملية رقم 398 التي تستخدم فيها الصني صواريخ 

Long March الفضائية محلية الصنع.
 02-3-Gaofen وتبعا للمعلومات املتوفرة ف�إن قمر
الجديد سيستخدم لألغراض املدنية ويف مجال مراقبة 
الك�وارث الطبيعية ومراقبة البيئة، كما سيس�تعمل 

ملراقب�ة املحاصي�ل الزراعي�ة ع�ىل األرض، وكقم�ر 
لألرصاد الجوية أيضا.

وكان�ت وس�ائل إع�الم صينية ق�د ذكرت س�ابقا أن 
بالده�ا تن�وي تحطي�م رق�م قي�ايس بع�دد عمليات 
اإلط�الق الفضائي ه�ذا العام، إذ تخط�ط لتنفيذ 40 

عملية عىل األقل.

مكّمل غذائي يزيد نسبة إصابة الرجال بأحد أنواع السرطان الى 91 %

ه�ذا  يس�تخدم  أن  املبتك�رون  يأم�ل 
الضوء يف تخزي�ن ومعالجة البيانات يف 

الكمبيوترات الكمومية.
 Nature مجل�ة   وتش�ري 
علم�اء  أن  إىل   ،Communications
الفيزياء تمكنوا من ابتكار ضوء ثالثي 
 ،skyrmions األبعاد نظ�ريا ملا يس�مى
الدوام�ات  م�ن  ن�وع  ه�ي  الت�ي 
املغناطيس�ية تظهر دوريا داخل بعض 
املواد. وس�وف تس�اعد دراس�تها عىل 
لتخزي�ن  جدي�دة  منظوم�ات  ابت�كار 

البيانات.
ويقول الروفيس�ور مارك دينيس، من 
جامع�ة برمنغهام، »لقد حققنا تقدما 
ثنائ�ي   skyrmions دراس�ة  يف  كب�ريا 
األبع�اد، ولكن إىل آالن لم نفهم بش�كل 
واض�ح كيفية إعادة إنتاجها يف ش�كل 
ثالث�ي األبع�اد. وقد اكتش�فنا أنه لهذا 
الغ�رض يمكنن�ا اس�تخدام » دوامة » 
من شعاع الضوء، الذي يمكننا التالعب 

بخصائصه«.
وكما ه�و معل�وم اكتش�ف العلماء يف 
الس�نوات األخرية، طرًقا عديدة إلنشاء 
 skyrmions ��نظائ�ر ثنائي�ة األبعاد ل

داخ�ل م�واد مغناطيس�ية مختلف�ة. 
م�ا يس�مح بإنش�اء أنواع جدي�دة من 
مع�دات التخزي�ن. ولك�ن ع�دم وجود 
فكرة واضحة لدى علماء الفيزياء، عن 
س�لوك هذه الجسيمات يف فضاء ثالثي 

األبعاد، يعيق التقدم يف هذا املجال.
بريطاني�ون  علم�اء  تمك�ن  وآالن 
أملاني�ا  بالتع�اون م�ع زمالئه�م م�ن 
واليابان من تحقي�ق تقدم كبري يف حل 
هذه املش�كلة، حيث ابتك�روا ألول مرة 
نظريا ضوئيا ثالثي األبعاد لجس�يمات 
skyrmions، باس�تخدام حزمت�ني من 
أش�عة الليزر ومجموعة أجهزة برصية 
تس�مح ب�� »الت�واء« الض�وء بطريقة 

خاصة.
تمك�ن  الطريق�ة  ه�ذه  وباس�تخدام 
الباحثون م�ن تغيري اس�تقطاب حزم 
الليزر وخصائص طورها ، حيث أسفر 
توحيدها عن تكوين هيكل عىل ش�كل 
قم�ع، م�ا أدى إىل تك�رار الخصائ�ص 
املغناطيس�ية في�ه. وقد س�محت هذه 
الطريق�ة للباحث�ني بتحدي�د الش�كل 
الدقيق لش�به الجس�يم ثالث�ي األبعاد 
ودراسة هيكله وخصائصه بالتفصيل.

م�ن  األملان�ي  الصح�ة  مرك�ز  ح�ذر 
ممارس�ة الرياضة عند اإلصابة بنزلة 
ب�رد؛ حيث إنها قد تتس�بب يف اإلصابة 
بأمراض خطرية مثل االلتهاب الرئوي.

كم�ا أن ذلك قد يؤدي أيض�ا إىل التهاب 
عضلة القل�ب أو غالفه املعروف علميا 

باسم »التهاب التامور«.
وتع�رض هذه األم�راض حياة املريض 
للخط�ر، كما يمكن أن ت�ؤدي أيضا إىل 
إلح�اق تلفيات دائمة به؛ فعىل س�بيل 
املث�ال يمكن أن ت�ؤدي التهابات القلب 
يف أس�وأ األح�وال إىل اإلصاب�ة بقصور 
القل�ب، األم�ر ال�ذي يس�تلزم إج�راء 

جراحية.
الجس�يمة،  املخاط�ر  ه�ذه  ولتجن�ب 
ينبغ�ي أخذ ف�رتة طويلة م�ن الراحة؛ 
حيث ال يجوز العودة ملمارسة الرياضة 
إال بع�د مرور خمس�ة أيام ع�ىل األقل 
م�ن ع�ودة درج�ة الح�رارة إىل املعدل 

الطبيعي.
وتس�تمر نزل�ة ال�رد مل�دة ترتاوح 

م�ن أس�بوع إىل أس�بوعني ع�ادة 
ويتطلب األمر استشارة الطبيب 

حال استمرت ملدة أطول.

وعدم ع�الج نزلة الرد جيدا قد يؤدي 
إىل مضاعفات خطرية، تتمثل 

يف الته�اب عضل�ة القلب 
الرئ�وي  وااللته����اب 

األنفية  والجي����وب 
ال���وس�طى  واألذن 
الش�عب  والته���اب 

الهوائية.
وتتمثل أعراض اإلصابة 
القلب  بالته�اب عضل�ة 

وآالم  التنف�س  ضي�ق  يف 
الص�در واضط�راب نظام 

إىل  باإلضاف�ة  القل���ب، 
الشعور بالتعب واإلرهاق 

والغثي�ان. 

تحذير من ممارسة الرياضة عند اإلصابة بنزالت البردفيزيائيون يبتكرون ضوًءا ثالثي األبعاد
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قال اإلمام علي عليه السالم: » اإليماُن معرفةٌ بالقلب، 
وإقراٌر باللّسان، وعمٌل باألركان«.
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زوروا موقعنا عىل شبكة االنرتنت

بريدنا االلكرتوين

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(

07722299319
07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

صورة وتعليق

حديقة متحف النقوش الحجرية يف طهران

تعرضشت سشيارة نقل أموال تابعشة إلحدى الشركات يف مدينة 
اإلسشكندرية املرصيشة ملوقف طريشف، حيث توقفت يف وسشط 
الطريشق بعد أن تعطلت وغمرتها مياه األمطار ما دفع موظفي 
الركشة إىل اللجشوء لنقل األمشوال خوًفا من رسقتها بواسشطة 
»حبل غسشيل«.وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي مقطع 
فيديشو يظهشر نقشل صناديق األمشوال مشن السشيارة املصفحة 
باسشتخدام الحبال، عن طريق نقل الصناديق التي تحتوي عىل 
األموال من داخل السشيارة إىل ممر آمن، بعد أن تعطلت السيارة 
بميشاه األمطار بششارع عمر لطفي بجوار رشيشط ترام الرمل.

وأظهشر مقطع الفيديشو املتداول عملية تأمني عشدد من العمال 
التابعني لركة أمن حول السيارة من الجهة العليا، وآخرين يف 
النقطة األخرى للحبل الذي تم ربطه أعىل سور خارجي الستالم 

صناديق األموال.

كششفت دار »تيفانشي أند كشو« يف دبي، أخرياً، عشن أغىل قطعة 
مجوهرات عىل اإلطالق، وهي عبارة عن قالدة تسمى »ذا وورلد 
فشري نيكالس« أو »قشالدة معشرض العالم«، وتتميشز بزنة 180 
قرياطاً من األملاس املرصع بالبالتني.أما القطعة املركزية فيها، 
فهشي بيضاوية الششكل زنتهشا 80 قرياطاً، خالية مشن العيوب 
عديمة اللون تقريباً، تسمى »إمباير دايموند« عىل اسم مسقط 
رأس الجواهشري الششهري. وكان قشد تم الحصول عشىل »إمباير 
دايموند« من بوتسشوانا وقد انتهت يف متجشر »تيفاني« بمدينة 
نيويورك.وقشد أفادت دار »تيفاني أند كشو« أن القالدة هي أغىل 
قطعة تم صنعها عىل اإلطشالق. وهي اآلن معروضة للبيع، عىل 
عكس »تيفاني دايموند« الششهرية التي تشزن 128.54 قرياطاً، 
والتشي قالت الدار إنها ال تقدر بثمن وليسشت معروضة للراء.

وحتشى اآلن، لشم يضشع بائشع التجزئة الفاخشر سشعراً للقالدة، 
لكشن خرباء الصناعشة يقدرون قيمتها ما بشني 20 مليون دوالر 
إىل 30 مليشون دوالر.وقشال بائشع التجزئشة ان تصميشم »قالدة 
معشرض العالشم« املعشاد تخيلها، مسشتوحى من عقشد تيفاني 
املصنشوع للمعشرض العاملي لعشام 1939 والذي أقيشم يف كوينز 
فالششينغ ميدو – كورنا بارك. حيشث تميز ذلك التصميم بحجر 
زبرجد وزنه 200 قرياط وأكثر من 400 ماسشة.هذا، وتششتهر 
مجوهرات تيفاني بتزيني املششاهري عشىل مر العقود من أودري 

هيبورن إىل بيونسيه نولز.

إنقاذ أموال من سيارة نقل 
بحبل غسيل 

عرض أغلى قطعة مجوهرات 
بثالثين مليون دوالر

يف تقليشد رائع يعود أصلشه إىل القرن الثالث عر، تصنشع العديد من املدن 
الصغشرية يف إيطاليشا أقمششة من آالف الزهشور لتغطية ششوارعها يف عيد 
كوربوس دوميني، الذي يكون تسعة أيام بعد عيد الفصح.ويكون املشهد 
الفنشي وقتها مذهال، حيث يتم عمل نسشخ من لوحات ششهرية من عرص 
النهضشة، ومششاهد دينية وحديثة، وهندسشة معمارية محليشة، وأنماط 

هندسشية وتجريدية ونباتية وحيوانية، وهو يعد أجمل مهرجانات سجاد 
الزهشور حشول العالم.يصنع السشكان املحليون بمحبة سشجاد زهور من 
بتشالت، أو زهور كاملة لتأثري مذهل ثالثي األبعشاد، ومواد طبيعية أخرى، 
ويتشم تمييز الحشدود بالرتبة أو القهوة، كما تنتر تصميمات الطباششري 
املزخرفة، التي غالبا ما يتم التخطيط لها مسبقا قبل أشهر، ويتم رسمها 

يف الششارع يف الجزء السشفيل، ثم يسشري موكب بقيادة الكاهن أو األسقف 
املحيل عىل السشجاد يف يوم العيد، والذي يكون بشكل عام يف يونيو وأحيانا 
يف مايو. بعد ذلك، يتم دعوة األطفال للعب وتدمري السشجاد، الذي يسشمى 
سباالمينتو. ليختفي ذلك السجاد الرائع الجذاب حتى العام املقبل.وتقول 
كلوديا فانيني من  رشكة سشفريات وفعاليات يف ميالنو: هذا التقليد قوي 

جدا يف وسشط وجنشوب إيطاليا، حيث يكشون الناس أكثر تدينشا ومرتبطا 
بالتقاليشد املحلية، وتضيشف: يف جنوب إيطاليا، تعتشرب االحتفاالت املحلية 
جزءا من هوية الناس وتراثهم اإلقليمي.واحتفلت بعض املدن بهذا التقليد 
منشذ عقود؛ عىل وجشه الخصوص، منذ ما يقرب من 250 عاما، وتششارك 

فيه العديد من املدن.

سشمكة القشد الطويلشة، هي مفرتسشة تعيش ششمايل 
املحيط الهادي ويبلغ طولها عند البلوغ نحو 50 سشم، 
وبعضها تتجشاوز ذلك لتصل إىل 5ر1 مشرت. ويبلغ عدد 
أسشنان فكي السشمكة 555؛ لكن الدراسشات الحديثة 
بينت أن هذه األسنان تتساقط بنفس رسعة ظهورها، 
ويبلغ معدل تساقطها 20 سشنا يف اليوم، وان األسنان 
تغطشي كامشل عظام الفكني.أسشنان هذه السشمكة ال 
تتألف من القواطع واألنياب واألرضاس، وإنما تحتوي 
عىل مئات من األسشنان الحادة واملجهرية املركبة فوق 
الفكشني، وهشذه بدورها مغطاة بأسشنان حادة أخرى.
ويقع خلشف الصف األمامشي من األسشنان، صف آخر 
من األسشنان التي تسشاعد السشمكة يف مضشغ الغذاء، 
وان أسشنان الصف الخلفي تتساقط بصورة أرسع من 

الصف األمامي.

مدن إيطالية تتزين شوارعها
 بلوحات من الزهور

انخفضت درجات الحشرارة أكثر من 10 مئوية إىل ما دون الصفر يف مناطق 
كثشرية من كوريشا الجنوبية امس الثالثاء، مع تسشاقط الثلوج يف العديد من 
املناطشق أيضا، حسشبما ذكشرت وكالة األرصشاد الجويشة الحكومية.ونقلت 
وكالشة »يونهشاب« الكورية الجنوبيشة لألنباء عن إدارة األرصشاد الجوية أنه 
تم تسشجيل درجة 7ر3 تحت الصفر يف سشيئول وهو أدنى مستوى للحرارة 
هشذا الخريف.كما أفشادت إدارة األرصاد بأنه تم تسشجيل أقل من 5 درجات 
مئوية تحت الصفر يف الجزء الششمايل من مقاطعة جيونج جي، التي تحيط 
بالعاصمة، ويف املناطق الجبلية يف مقاطعة جانج وون شمال رشقي البالد.
وانخفضشت درجات الحرارة الصباحية إىل ما دون الصفر يف مناطق وسشط 

كوريشا الجنوبيشة، ويف مقاطعة نورث جيونج سشانج جنشوب رشقي البالد.
وتم إطشالق تحذيرات من موجات الربد يف مقاطعة جانج وون ومناطق من 
مقاطعة جيونج سشانج ومدينتي بوسان وأولسان بجنوب رشق البالد منذ 
ليل االثنني بسبب االنخفاض املفاجئ ىف درجات الحرارة.وتصدر التحذيرات 
عندما يقل أدنى مسشتوى للحرارة يف الصباح عن 12 درجة مئوية ألكثر من 
يومشني متتاليني، أو عندمشا تنخفض درجة الحرارة بمقشدار 10 درجات أو 
أكثر خالل يوم، إىل أقل من 3 درجات مئوية.وقالت إدارة األرصاد إن درجات 
الحرارة بعد الظهر لن ترتفع كثريا، لترتاوح بني درجتني إىل 11 درجة مئوية 

يف جميع أنحاء البالد.

ذكشرت الخبشرية يف طشب الفضشاء األملانية برجيتشا جانزه أن 
طشول رواد الفضشاء يزداد خشالل مهامهم الفضائية بسشبب 
انعشدام الجاذبية.وقالشت جانشزه، وهشي أسشتاذة يف جامعة 
زارالنشد يف مدينة هومبورغ بوالية زارالند األملانية، إن أقراص 
العمود الفقري تتمدد، ويزداد طول اإلنسشان يف املتوسشط 5 
سشنتيمرتات ونصف خشالل أول 24 سشاعة، وعندما يعود إىل 
األرض يرجشع إىل طوله األصيل.وتتابع جانزه من كثب مهمة 
تسشتمر 6 أششهر يقوم بها رائد فضاء األملاني ماتياس ماور 
)51 عاما(عىل متن محطة الفضاء الدولية.وذكرت جانزه أن 
هنشاك تغيريا آخر قصري املدى يحدث يف جسشم رواد الفضاء، 

هشو نزوح السشوائل يف الجسشم نحو الجزء العلشوي والرأس. 
وقالشت الخبرية، التي عملت سشابقا يف مركز الفضاء األملاني 
بكولونيشا، إن هذا »يؤدي إىل تبول 5.1 لشرتات من املاء يف أول 
24 سشاعة، ويصبشح الوجه ممتلئا للغاية وتصبح السشاقان 
نحيفتشان جشدا«، موضحشة أن الجاذبيشة عشادة ما تسشحب 
املياه إىل السشاقني، لكشن مع انعدامها ال يحشدث ذلك.وذكرت 
جانشزه أن العضشالت تتدهور عىل املدى الطويل بسشبب عدم 
اسشتخدامها يف ظل انعدام الجاذبيشة، وقالت إن »الحركة من 
مكان إىل آخر يف الفضاء ال تتطلب سشوى دفع جسشم ثقيل«، 

مضيفة أن عضلة القلب تصبح أصغر أيضا.

تحولت أعداد كبرية من أكشاك الكهرباء 
إىل  واألقشرص يف مشرص  قنشا  يف ششوارع 
معشارض عليهشا رسشومات تعشرب عشن 
الثقافشة املرصيشة وعاداتهشا وتقاليدها، 
وتاريخهشا، وذلشك بعشد أن قشام مشدرس 
للرتبيشة الفنيشة بالتطوع للرسشم عليها، 
وتحويلهشا إىل مظهشر حضشاري جشذب 

السياح واألهايل لالستمتاع برؤيتها.
يعمشل  عامشا،   44 األسشد،  أحمشد  وكان 
مدرسشا ملشادة الرتبية الفنيشة يف القاهرة 
قبشل أن يعود لالسشتقرار يف قنشا ويحمل 
عشىل عاتقشه مهمة اسشتغالل قدرته عىل 
الرسم يف تحويل الشوارع إىل تحف فنية.

وأضاف األسشد »لشدّي موهبة يف الرسشم 
وعمل ششغل الربديشات، وعندمشا وجدت 
أكششاك الكهربشاء يف قنشا قشد تششوهت 
بسشبب الكتابشات التشي يكتبهشا النشاس 
عليهشا، أو لصشق الدعايشات االنتخابيشة 
عليهشا، األمر الشذي جعشل مظهرها غري 
حضاري، فحصلت عشىل إذن من مجلس 
ورسشمت  قنشا  محافشظ  ومشن  املدينشة 
رسشومات فرعونية، وأخشرى من الرتاث 
املرصي املتنوع عىل هذه األكشاك بشكل 

تطوعي دون مقابل«.
وأوضح أن »رشكة مرص العليا للكهرباء 
أسشوان ومنحونشي  يف  تكريمشي  طلبشوا 
مكافشأة ثم طلشب مني تلوين األكششاك 
الكهربائيشة بشدءا مشن طريشق املطار يف 
األقشرص حتى طريق الكباش، وقد تزامن 
ذلشك مشع زيشارة للرئيشس عبشد الفتشاح 
السشييس لألقشرص، ففضلشت أال يقترص 

فني عىل الرسشومات الفرعونية، وعربت 
املختلفشة  الثقافشات  عشن  بالرسشومات 
وتقاليشده  وعاداتشه  املشرصي،  للششعب 
ومبانيشه التاريخية، وهشو ما القى إقباال 

وترحيبا كبريا من الناس.
وتابشع األسشد »رسشمت قشرص »توفيشق 
بطريشق  كهربشاء  كششك  عشىل  باششا« 
الكبشاش، وإحيشاء ذكراه ضمشن مبادرة 
لتزيني املنازل القديمة برسشومات رائعة 
فضشاًل عشن رسشم األكششاك القديمة يف 
محافظة األقرص، حيث كان القرص أمام 
معبشد األقرص وتم هدمشه، والقت أعمايل 
إقباال من السشياح الذين وجدوا أنفسهم 
يششاهدون كل تشراث مشرص ويتعرفون 
عىل ثقافتها دون االقتصار عىل تاريخها 
الفرعونشي، حيشث قمشت برسشم البيوت 
الريفية عىل األكششاك وطريقشة بنائها، 
وششعر النشاس يف األقرص وقنشا أني أعرب 

عنهم.

درجات الحرارة تصل إلى عشرة تحت الصفر في كوريا الجنوبية

بسبب الجاذبية.. رواد الفضاء يتعرضون لزيادة في الطول سمكة تملك 555 سنًا 

يحول أكشاك الكهرباء إلى تحف فنية 


