
المراقب العراقي/ أحمد محمد...
مرحل�ة خط�رة، يبلغها مل�ف االحتالل 
الرتكي للخارصة الش�مالية للعراق، وذلك 
بعد أنباء عن الرشوع باس�تخدام أسلحة 
كيمياوية وقصف عدد من األحياء واملدن 

الشمالية بهذا السالح الفتاك.
املعني�ة،  األوس�اط  حفيظ�ة  أث�ار  وم�ا 
ه�و »صم�ت« كٍل م�ن حكومت�ي بغداد 
ع�ن  تعلن�ا  أن  دون  وم�ن  وكردس�تان، 

موقفهم�ا بتصديق أو تكذيب تلك األنباء، 
لك�ن أح�زاب كردي�ة أق�رت بالجريم�ة 
الرتكي�ة، مح�ذرة م�ن »حلبج�ة« ثاني�ة 
عىل أي�دي القوات الرتكي�ة وبمباركة من 
حكومة بغداد واالقليم، بذريعة استهداف 

حزب العمال الكردستاني.
ولم تس�جل الف�رتة الس�ابقة، أي موقف 
س�واء من حكومة الكاظم�ي أو حكومة 
ح�ول  والبارزان�ي  الطالبان�ي  عائلت�ي 

االحت�الل الرتك�ي الذي مىض علي�ه أكثر 
من عام ونص�ف، عىل الرغم من تس�ببه 
بموج�ة ن�زوح للمواطن�ن وكذلك وقوع 
عمليات قصف عىل منازل العوائل وحرق 

ممتلكاتهم وتجريف أراضيهم الزراعية.
العم�ال  ح�زب  يف  القي�ادي  وكان 
الكردس�تاني )PKK( كاوة ش�يخ موس 
كشف يف ترصيح سابق، عن قيام القوات 
الرتكية باس�تخدام األس�لحة الكيمياوية 

خالل عملياتها العس�كرية الجارية داخل 
األرايض العراقي�ة، مش�را اىل أن الح�زب 
أرس�ل وثائ�ق وأدل�ة اىل منظم�ات دولية 

تؤكد ذلك.
وأكد الس�يايس الك�ردي محمد الدلوي أن 
وجود االتراك يف كردستان انتهاك للسيادة 
العراقي�ة وأربي�ل املس�ؤول املب�ارش عما 
يحصل من ترشي�د آالف األرس الكردية يف 

دهوك وغرها ألنها التحرك ساكنا.

االس�لحة  اس�تخدام  إن  الدل�وي  وق�ال 
الكيمياوية بحج�ة محاربة حزب العمال 
الكردس�تاني ذريع�ة أخ�رى م�ن أج�ل 
ارت�كاب املجازر ض�د الكرد وه�ي إعادة 
لس�يناريو مجازر حلبجة يف عهد النظام 
الس�ابق داعيا اىل تحقيق ف�وري من قبل 
لج�ان محاي�دة ب�إرشاف االم�م املتحدة 

وليس االحزاب السياسية...
تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
تش�ر التنب�ؤات الجوية، إىل بدء موس�م 
الش�تاء يف مناط�ق الع�راق م�ع هط�ول 
األمطار يف عدد من املحافظات وانخفاض 
ملحوظ بدرجات الحرارة وسقوط الثلوج 
شمايل العراق فكل تلك املؤرشات لم تصل 
اىل وزارة النف�ط الت�ي انش�غلت بتزوي�د 

والنف�ط  بالوق�ود  اإلقلي�م  محافظ�ات 
األبيض عىل حس�اب معاناة أبناء الوسط 
والجن�وب وحت�ى املناطق الغربي�ة، مما 
يزي�د م�ن هم�وم املواطن العراق�ي الذي 
اُج�ر عىل رشاء مادة النف�ط األبيض من 
السوق الس�وداء والذي تسبب باستنزاف 
املواطن�ن وزاد م�ن معاناته�م  جي�وب 

اليومي�ة يف ظ�ل تجاهل هيأة املش�تقات 
النفطية.

وزارة النف�ط م�ن جهته�ا ل�م تصدر أي 
توضي�ح ع�ن تأخ�ر توزيع م�ادة النفط 
األبيض عىل املواطنن، رغم دخول العراق 
فصل الش�تاء وهبوط يف درجات الحرارة 
ومناشدة املواطنن التي لم تجد لها صدى 

لدى املختص�ن يف هيأة توزي�ع املنتجات 
النفطية يف ظل تخوف كبر من اس�تمرار 
التأخ�ر برصف م�ادة النفط األبيض من 
قب�ل الحكوم�ة املحلي�ة إىل العوائل خالل 
موس�م الش�تاء , فاألزم�ة أدت اىل ظهور  
مفس�دين يعملون وبش�تى الس�بل عىل 
تهريب النفط االبيض اىل السوق السوداء 

ومن مخازن وزارة النفط , فتأخر توزيع 
النفط األبيض اس�تغل من قب�ل مافيات 
متخصصة قامت برسق�ة النفط األبيض 
وبيع�ه يف الس�وق الس�وداء , م�ا فاق�م 
معان�اة العراقين يف ظل االزمات املفتعلة 

من قبل وزارات الدولة...
تفاصيل اوسع صفحة 3

الشتاء يداهم العراقيين »بغتة« .. الكهرباء تشد الرحال 
والنفط األبيض يختفي

على طريقة »المقبور« .. »الكيمياوي« التركي 
يحاصر قرى كردستان 

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ما ت�زال تداعي�ات »االغتي�ال الغامض« 
الت�ي أعلنه�ا رئي�س حكوم�ة ترصيف 
األعم�ال مصطف�ى الكاظم�ي، حارضة 
حتى اليوم نتيجة انعكاس�ها عىل الواقع 
الس�يايس، الذي تعّقد املش�هد فيه كثراً 
بعد »تزوير« نتائج االنتخابات الرملانية.

ول�م يندم�ل بع�ُد الج�رح الغائ�ر ال�ذي 
عندم�ا  الغ�در«،  »رصاص�ات  أحدثت�ه 
استقرت يف رؤوس وصدور املحتجن عىل 
نتائج االنتخابات، حتى بادر »العم سام« 
بتنفيذ »سيناريو هوليودي« معد سابقاً، 
عنوانه »مح�اول فاش�لة الغتيال رئيس 
الوزراء«، حس�بما يرى مراقبون للش�أن 

السيايس.
وأج�رى الع�راق يف الع�ارش م�ن ترشين 
امل�ايض، انتخاب�ات برملاني�ة »مبك�رة«، 
كان�ت نتائجها صادمة للجميع، بس�بب 
»التزوير ورسقة أصوات املرشحن الذين 

ينتمون إىل طيف سيايس محدد«.
وانتف�ض  العراق�ي  الش�ارع  وض�جَّ 
بتظاه�رات غاضب�ة طالب املش�اركون 
فيها بإعادة الع�د والفرز اليدوي لجميع 
املحطات، بي�د أن مفوضي�ة االنتخابات 
تجاهلت املطال�ب وأرصت عىل موقفها، 
وه�و أم�ر بطبيع�ة الح�ال أدى لتح�ول 
التظاه�رات إىل اعتص�ام مفت�وح أم�ام 

بوابة املنطقة الخرضاء.
جم�وع  فوجئ�ت  غ�رّة  ح�ن  وع�ىل 
املتظاهري�ن الذين مىض عىل اعتصامهم 
املفت�وح م�ا يق�ارب الثالث�ة أس�ابيع، 
بتصعي�د خط�ر تمّث�ل بح�رق خيمهم 
ورضبه�م واس�تخدام العي�ارات النارية 
الحية يف مواجهة الُعزَّل، األمر الذي خلّف 

شهداء وجرحى.
وأقامت قي�ادات املقاوم�ة مجلس عزاء 
عند بوابات الخرضاء عىل أرواح الشهداء 
الذي�ن س�قطوا خ�الل االعت�داءات التي 
مورس�ت ضدهم ي�وم الجمع�ة املايض، 
اتهام�ات  أط�راف ع�ّدة  فيم�ا وّجه�ت 
للحكومة ورئيسها مصطفى الكاظمي، 
املعتصم�ن  اس�تهداف  يف  بالظل�وع 

املطالبن بحقوقهم املرشوعة.
وبع�د م�ي س�اعات ع�ىل اس�تهداف 
وتصفيته�م  الع�ّزل  املعتصم�ن 
مكت�ب  أعل�ن  غ�ادرة«،  ب�«رصاص�ات 
رئي�س الوزراء عن تع�رض الكاظمي إىل 
»محاولة اغتيال« بواسطة طائرة مسرة 

استهدفت منزله يف املنطقة الخرضاء.
واقع�ة االغتي�ال املزعوم�ة التي ش�غلت 
الرأي العام املحيل والدويل، لم يستس�غها 
العدي�د من املحلل�ن والخ�راء األمنين، 
كونه�ا ج�اءت يف توقيت حّس�اس، فيما 
االغتي�ال«  »مرسحي�ة  أن  آخ�رون  رأى 

جاءت يف محاول�ة لإللهاء والتغطية عىل 
»جريمة غدر املعتصمن«.

 ” مجل�ة  أك�دت  الس�ياق  ه�ذا  ويف 
تعليقه�ا  يف  األمركي�ة  إيكونوميس�ت” 

عىل »مرسحي�ة االغتيال«، أن اس�تخدام 
يع�د  االغتي�االت  يف  املس�رة  الطائ�رات 

أسلوبا أمركيا صهيونيا.
ب�أن  له�ا،  تحلي�ل  يف  املجل�ة  وأف�ادت 

الطائ�رات املس�رة لتنفي�ذ  »اس�تخدام 
الق�وات  ع�ىل  حك�را  كان  اغتي�االت 

األمريكية وإرسائيل«.
من جانبه يقول املحلل الس�يايس صباح 

العكي�يل ل�«املراق�ب العراق�ي«، إن »من 
ضم�ن خي�ارات الواليات املتح�دة لخلق 
الفوىض يف العراق هو استهداف الكاظمي 
الته�ام الحش�د واملقاومة«، الفت�ًا إىل أن 
»املعطيات تش�ر اىل أن واشنطن فركت 
هذه القصة إلبع�اد التهمة عن الكاظمي 

بقتل املعتصمن«.
ويضي�ف العكي�يل أن »هن�اك معلومات 
تش�ر إىل أن اس�تهداف من�زل الكاظمي 
ت�م بواس�طة قنبل�ة صوتي�ة«، مبيناً أن 
»جزًءا م�ن خيارات واش�نطن قد يكون 
قت�ل الكاظمي أو ش�خصية بارزة أخرى 
لغ�رض خل�ق ف�وىض وإح�داث اقتت�ال 

شيعي - شيعي«.
وُيثر التواجد العس�كري األمركي ريبة 
العراقين، الذي�ن يطالبون جهاراً ونهاراً 
بالعم�ل ع�ىل جدول�ة انس�حاب القوات 
األجنبية م�ن األرايض العراقي�ة، امتثاالً 
لق�رار مجلس النواب الذي ألزم الحكومة 

بذلك.
ويف تأكيد واضح ورصيح عىل التس�ويف 
األمرك�ي ملل�ف االنس�حاب، رّصح قائد 
بال�رشق  األمريكي�ة  الجوي�ة  الق�وات 
األوس�ط، الجن�رال غريغ�وري غيل�وت، 
ب�أن الطياري�ن األمريكين س�يبقون يف 
املنطق�ة، باعتبار املنافس�ة م�ع الصن 

وروسيا تحديا رئيسيا لواشنطن.

ويف حديثه أم�ام الصحفين قبل معرض 
دب�ي الج�وي، أقر غيل�وت ب�أن الوجود 
األمريكي »يمكن تعديله« بعد انس�حاب 
الوالي�ات املتح�دة من أفغانس�تان يف آب 

املايض.
ويف الخام�س من كان�ون الثاني 2020، 
ص�وت مجل�س الن�واب خ�الل جلس�ة 
اس�تثنائية، ع�ىل ق�رار ُيل�زم الحكوم�ة 
الق�وات  إخ�راج  بالعم�ل ع�ىل جدول�ة 
م�ن  ومنعه�ا  الع�راق،  م�ن  األجنبي�ة 
استخدام أرض البالد وسمائها ومياهها، 
لتنفي�ذ أي�ة أعم�ال عدائي�ة تج�اه دول 

الجوار الجغرايف.
وجاء القرار يف أعقاب تظاهرات مليونية 
االحت�الل”  ب�”ط�رد  طالب�ت  غاضب�ة، 
الس�يما بعد عملية االغتيال الغادرة التي 

طالت قادة النرص قرب مطار بغداد.
وقد تجددت االحتجاج�ات العارمة، بعد 
مرور عام عىل الفقد الكبر الذي أحدثته 
الجريم�ة، إذ نّظ�م العراقي�ون بمختلف 
مذاهبهم وقومياته�م، تظاهرة مليونية 
غّصت بها س�احة التحرير ومحيطها يف 
الثالث م�ن كانون الثان�ي 2021، لتعلن 
بش�كل رس�مي أن الش�هيدين سليماني 
واملهن�دس هما رمزان قد ُخلِّدا يف ضمائر 
الراقص�ن ع�ىل  أن�ف  رغ�م  العراقي�ن 

دمائهما.
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الجيش اإليراني: الكيان الصهيوني 
سيزول من الوجود إذا ارتكب أي حماقة

5
االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

تلميح أميركي يوّجه أصابع االتهام نحو »مؤسس االغتياالت الُمسّيرة«
هل تنقلب قّصة »الدرون الليلي« على كاتبها ؟
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المراقب العراقي/بغداد...
باس�م  الفائ�ز  املرش�ح  توق�ع 
خشان، أمس الس�بت، الغاء نتائج 
االنتخاب�ات النيابي�ة 2021، فيم�ا 
بن ان ذلك يعود اىل عدم دس�تورية 

بعض فقرات قانون االنتخابات.
وق�ال خش�ان يف ترصي�ح صحفي 
ان  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
»الرمل�ان الس�ابق ل�م يك�ن لدي�ه 
مش�اريع او منج�ز يذك�ر س�وى 

واملفوضي�ة  االنتخاب�ات  قانون�ي 
ومجموعة من القوانن الشكلية«.

لقان�ون  بالنس�بة  »ام�ا  واض�اف 
طع�ون  فهنال�ك  االنتخاب�ات 
وه�ي  القان�ون  دس�تورية  يف 
موضوعي�ة«، متوقع�اً، ان »تلغ�ى 
االنتخاب�ات بن�اء عىل اح�كام من 
املحكمة االتحادية بعدم دس�تورية 

عدد من املواد يف القانون«.
إمكاني�ة  »هنال�ك  خش�ان  واك�د 

االنتخابات«،  نتائ�ج ه�ذه  إللغ�اء 
معلال اس�باب ذل�ك اىل »املخالفات 
الواضحة والجسيمة، باإلضافة اىل 

األدلة عىل مخالفات حسابية«.
وكان عضو اع�الم املفوضية عماد 
جمي�ل ق�د أك�د ان موع�د إع�الن 
لالنتخاب�ات  النهائي�ة  النتائ�ج 
س�يكون يف األي�ام القليل�ة املقبلة 
بع�د مصادقة الهيأة القضائية عىل 

نتائج الطعون والبت بها.

المراقب العراقي/بغداد...
ح�ذرت كتل�ة صادق�ون، أمس الس�بت، من 
تصفي�ة قي�ادات عراقي�ة م�ن قب�ل القوات 

األمركية.
وق�ال القيادي يف الكتلة، محم�د البلداوي ، يف 
ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« أن 
»عملية استهداف منزل رئيس الوزراء الحايل، 
مصطف�ى الكاظم�ي، تأت�ي م�ن أج�ل خلط 
االوراق وفت�ح الباب امام التدخالت االمريكية 

السافرة«.

وبن أن »واش�نطن ته�دف إىل تنفيذ عمليات 
اغتيال ضد ق�ادة يف الفصائل العراقية بحجة 

تورطه�ا به�ذه العملي�ة«.
ولف�ت اىل أن »حكوم�ة مصطف�ى الكاظمي، 
مطالب�ة ب�اإلرساع بكش�ف التقري�ر املهن�ي 
بخصوص حادث�ة االعتداء ع�ىل منزل رئيس 
ال�وزراء، كما ان عدم الكش�ف هو ايضا يأتي 
ضمن مخط�ط خل�ط االوراق واث�ارة الفتن، 
وربما أيض�ا يكون دافعا لتح�ركات امريكية 

الستهداف الفصائل العراقية وقياداتها«.

المراقب العراقي/بغداد...
أك�د املتحدث باس�م وزارة الخارجية احمد الصحاف، أمس الس�بت، 
ان وزارة الخارجي�ة العراقي�ة تب�ذل قصارى جهدها م�ن اجل إعادة 

العالقن يف بيالروسيا اىل العراق.
وق�ال الصحاف يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراق�ب العراقي« إن » 
وزارة الخارجي�ة العراقي�ة تس�تكمل جهودها التي بدأته�ا منذ أكثر 
من اربعة أش�هر والتي تمخضت عن ش�وط من الحوارات السياسية 
والدبلوماس�ية م�ن اج�ل الع�ودة الطوعي�ة للمهاجري�ن والالجئن 

العراقين«.
واش�ار اىل أن »وزير الخارجي�ة أجرى اتصاالت هاتفي�ة مع نظرائه 
االوروبي�ن للتباحث حول مخاطر وتهديدات تصاعد ملف املهاجرين 
والالجئن العراقين عىل طول الرشيط الحدودي املمتد بن بيالروسيا 

وليتوانيا انتهاًء ببولندا والذي طوله أكثر من 680 كيلو مرتا«.
واوضح الصحاف ان » هناك مخاطر كبرة تمارسها شبكات االتجار 
بالب�رش وتهريبه�م، واملواطن�ون العراقي�ون يقعون تح�ت مخاطر 

وتهديد هذه الشبكات«.
وتابع بقوله أن » وزارة الخارجية العراقية وجهت سفارتي جمهورية 
العراق يف موس�كو وبولندا إليف�اد الوفود الدبلوماس�ية اىل العاصمة 
البيالروس�ية مينس�ك اضافة اىل وفود دبلوماس�ية تتجه اىل الرشيط 
الح�دودي املمتد بن بولندا وبيالروس�يا ملنح العراقين هناك جوازات 

العبور بشكل رسيع لكل من ينوي العودة الطوعية اىل العراق«.

تحرك عراقي إلعادة العالقين 
في بيالروسيا

المراقب العراقي/بغداد...
أم�س  الصح�ة،  وزارة  اك�دت 
الس�بت، عدم وص�ول العراق اىل 
املناع�ة املجتمعية رغ�م ارتفاع 

عدد امللقحن.
وقال�ت عضو الفري�ق اإلعالمي 
ل�وزارة الصح�ة رب�ى ف�الح يف 
ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراقي« إن »هناك زيادة بأعداد 
الفئ�ات  م�ن  س�واء  امللقح�ن 
العمري�ة الكب�رة او الصغ�رة، 
مع اقبال كبر عىل اللقاح ولكن 
حت�ى االن ل�م نص�ل اىل املناع�ة 

املجتمعية«.
وبينت ان »زيادة اعداد امللقحن 
له�ا تأث�ر إيجاب�ي ع�ىل دخول 

املوجة القادمة للبالد«.

مقب�ل  الع�راق  »أن  واضاف�ت: 
عىل فصل الش�تاء الذي تزداد به 
والتنفس�ية  االنتقالية  االمراض 
من الناحية العلمية والحظنا ان 
الكثر م�ن البل�دان التي وصلت 
اىل نس�ب تلقي�ح عالي�ة دخلت 
اليه�ا موج�ة جدي�دة، والعراق 
غر مستثنى من هذا للكثر من 

العوامل«.
وجددت تحذيرها من ان »العراق 
غ�ر مس�تثنى م�ن دخ�ول أي 
موج�ة وبائية جدي�دة والوزارة 
اتخذت جمي�ع اجراءاتها لتقليل 
أث�ر املوج�ة الجديدة ع�ر توفر 
الطبية  والعالجات  املس�تلزمات 
ة وأجهزة  َّ وع�دد كاٍف م�ن األرسرِ

التنفس االصطناعي«.

الصحة: لم نصل حتى اآلن
 إلى المناعة المجتمعية

كتلة سياسية تحذر من تصفية قيادات بارزة توقعات بإلغاء نتائج االنتخابات

المراقب العراقي/بغداد...
أك�د عضو برمل�ان إقليم كردس�تان عبد الس�تار مجيد، أمس 
الس�بت، أن األحزاب الكردي�ة تهيمن عىل االس�تثمار يف إقليم 

كردستان.
وق�ال مجيد يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراق�ب العراقي« 
إن »االس�تثمار يف اإلقلي�م محصور بن املوال�ن واملقربن من 

أحزاب السلطة يف اإلقليم«.
وأضاف أن »من يريد التعاقد عىل املش�اريع يف إقليم كردستان 
يجب عليه دفع العموالت ألشخاص مقربن من السلطة أو أن 

يكون مدعوما من الحزبن الحاكمن«.
يشار اىل ان حاالت الفقر والبطالة ارتفعت يف السنوات األخرة 
بإقليم كردس�تان، بس�بب اقتط�اع الروات�ب وتأخر رصفها 
باإلضافة اىل سيطرة األحزاب الكردية عىل املوارد االقتصادية .

األحزاب الكردية تهيمن 
على االستثمار في اإلقليم

6
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بدًءا من يوم غد.. العراق على موعد أمطار غزيرة 
املراقب العراقي/ بغداد...

توقع�ت هيأة االن�واء الجوية، أمس الس�بت، أن يكون طقس 
الي�وم متباينا ب�ن الغائم جزئيا والغائ�م، وغائما ممطرا بدًءا 
من ي�وم غد.وقالت الهي�أة، يف بيان تلقت »املراق�ب العراقي« 
إن »طق�س الي�وم االح�د يف املنطقت�ن الوس�طى والجنوبية 
سيكون غائما جزئيا اىل غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم 
الس�ابق، والرياح ش�مالية غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة، 
ويف املنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما جزئيا، ودرجات 
الحرارة ترتفع قليال عن اليوم السابق، والرياح متغرية االتجاه 

خفيفة الرسعة«.
وأشارت اىل أن »درجة الحرارة الصغرى يف بغداد اليوم 8 مئوية 
والعظمى 25 مئوية، ويف البرصة تصل درجة الحرارة العظمى 
اىل 27 مئوي�ة ».واضافت بحس�ب البي�ان، ان “طقس يوم غد 
االثن�ن يف املنطقتن الوس�طى والجنوبية س�يكون غائما مع 
فرصة لتس�اقط زخات مطر متفرقة مساء ودرجات الحرارة 
مقارب�ة لليوم الس�ابق، والري�اح جنوبية رشقي�ة خفيفة اىل 
معتدلة الرسعة ويف املنطقة الش�مالية سيكون الطقس غائما 
مع فرصة لتس�اقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احيانا، 
ودرج�ات الح�رارة تنخفض قليال عن اليوم الس�ابق، والرياح 

جنوبية رشقية خفيفة اىل معتدلة الرسعة«.

تغريدة

عضو تحالف الفتح فالح الخزعلي

دوا وكتبوا  غ���رَّ الذي���ن   أغل���ب 
واستنكروا وتعاطفوا مع أهلنا 
أفضل  لحياة  الطامحي���ن  الكرد 

بهجرتهم المليئة بالوجع. 
لم أسمع لهم موقفا تحت قبة 
البرلمان عندما طالبنا بالتوزيع 
وجود  وأكدنا  للث���روات  العادل 
أكثر م���ن ١٠ مناف���ذ حدودية 
وتصدي���ر أكثر م���ن ٥٠٠ ألف 
برميل ولم ُيس���لِّموا سنتا واحدا 

للمالية االتحادية.

الفتح: ال يمكن المشاركة بعملية 
سياسية مبنية على التزوير

الجبهة التركمانية: الفراغ األمني 
في كركوك ُمبرِّر لعودة البيشمركة 

مجلس الخدمة يحدد 
موعد مقابلة العلوميين

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د تحالف الفتح، أمس الس�بت، أن تحالفه لن يش�رك 
يف عملي�ة سياس�ية قائم�ة ع�ى التزوير، مش�ريا اىل أن 
حديث قادة التحالف عن مقاطعة العملية السياسية أمر 

»جدي« وحقيقي.
وق�ال القي�ادي يف التحال�ف س�عد الس�عدي، يف ترصيح 
تابعت�ه »املراقب العراقي« إن »حديث قادة تحالف الفتح 
عن مقاطعة العملية السياسية ليس بتهديد بل هو جدي 
وحقيق�ي، فال يمكن املش�اركة بعملية سياس�ية مبنية 
ع�ى التزوي�ر والتالعب والتدخ�الت الخارجي�ة يف تحديد 

مصري الشعب العراقي«.
واض�اف الس�عدي، أن »القب�ول ع�ى عملي�ات التزوي�ر 
والتالعب يف نتائج االنتخابات الربملانية املبكرة، له تبعات 
خطرية عى مس�تقبل العراق، ولهذا نحن نقرر مقاطعة 
العملية السياسية، بدل االشراك بما سيقبل عليه العراق 

بسبب هذا التالعب الذي تم وفق مخططات خارجية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أكدت الجبهة الركمانية، أمس الس�بت، تمسكها بوحدة 
العراق ورفض عودة البيشمركة وتشكيل القوة املشركة 
يف كرك�وك، الف�راغ االمني املصطنع بع�د عمليات فرض 
االم�ن يف مناطق التماس ب�ن االقلي�م واملحافظات، هو 
م�ربر لع�ودة البيش�مركة.وقال رئي�س الجبهة حس�ن 
ت�وران، يف ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي« ان »االرادة 
الركمانية ترفض عودة البيش�مركة اىل كركوك وسنقف 
ض�د خروق�ات داعش االرهاب�ي يف مناط�ق التماس مع 

اإلقليم«.
وأضاف، أن »الف�راغ االمني املصطنع بعد عمليات فرض 
االم�ن يف مناطق التماس ب�ن االقلي�م واملحافظات، هو 

مربر لعودة البيشمركة«.
وتابع رئيس الجبهة الركمانية أنه »يجب ان تكون هناك 
سلطة قوية يف بغداد تحافظ عى وحدة العراق، وسندافع 

عن جميع مناطقنا أمام محاوالت التقسيم«.

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
مرحل�ة خط�رية، يبلغه�ا مل�ف االحت�الل 
الركي للخارصة الش�مالية للع�راق، وذلك 
بع�د أنباء عن الرشوع باس�تخدام أس�لحة 
كيمياوي�ة وقصف عدد م�ن األحياء واملدن 

الشمالية بهذا السالح الفتاك.
املعني�ة،  األوس�اط  حفيظ�ة  أث�ار  وم�ا 
ه�و »صم�ت« كٍل م�ن حكومت�ي بغ�داد 
ع�ن  تعلن�ا  أن  دون  وم�ن  وكردس�تان، 
موقفهم�ا بتصديق أو تكذيب تل�ك األنباء، 
لكن أحزاب كردية أقرت بالجريمة الركية، 
مح�ذرة م�ن »حلبج�ة« ثاني�ة ع�ى أيدي 
القوات الركية وبمباركة من حكومة بغداد 
واالقليم، بذريعة اس�تهداف ح�زب العمال 

الكردستاني.
ول�م تس�جل الف�رة الس�ابقة، أي موقف 
س�واء م�ن حكوم�ة الكاظم�ي أو حكومة 
عائلتي الطالباني والبارزاني حول االحتالل 

الرك�ي ال�ذي م�ى علي�ه أكثر م�ن عام 
ونصف، عى الرغم من تسببه بموجة نزوح 
للمواطنن وكذلك وقوع عمليات قصف عى 
منازل العوائ�ل وحرق ممتلكاتهم وتجريف 

أراضيهم الزراعية.
وكان القيادي يف حزب العمال الكردستاني 
)PKK( كاوة شيخ موس كشف يف ترصيح 
س�ابق، عن قيام القوات الركية باستخدام 
عملياته�ا  خ�الل  الكيمياوي�ة  األس�لحة 
العسكرية الجارية داخل األرايض العراقية، 
مش�ريا اىل أن الحزب أرس�ل وثائق وأدلة اىل 

منظمات دولية تؤكد ذلك.
وأكد الس�يايس الك�ردي محم�د الدلوي أن 
وجود االتراك يف كردس�تان انتهاك للسيادة 
العراقي�ة وأربي�ل املس�ؤول املب�ارش عم�ا 
يحص�ل م�ن ترشي�د آالف األرس الكردية يف 

دهوك وغريها ألنها التحرك ساكنا.
االس�لحة  اس�تخدام  إن  الدل�وي  وق�ال 

الكيمياوي�ة بحج�ة محاربة ح�زب العمال 
الكردس�تاني ذريعة أخرى من أجل ارتكاب 
املج�ازر ضد الك�رد وهي إعادة لس�يناريو 
مجازر حلبجة يف عهد النظام السابق داعيا 
اىل تحقي�ق فوري م�ن قبل لج�ان محايدة 
ب�إرشاف االم�م املتح�دة ولي�س االح�زاب 

السياسية.
ودع�ا سياس�يون أك�راد اىل تش�كيل لجنة 
لتقيص الحقائ�ق حيال القصف الكيمياوي 
الرك�ي خ�الل العملي�ات الجاري�ة داخ�ل 
األرايض العراقي�ة ملالحق�ة مقات�ي ح�زب 

العمال الكردستاني.
والجدي�ر بالذك�ر أن العمليات العس�كرية 
والقصف الجوي لم يتوقف حتى يوم أمس، 
حيث ع�اودت الطائ�رات الركي�ة غاراتها 
عى املناط�ق الحدودية داخ�ل أرايض إقليم 

كردستان. 
وتناقلت وسائل االعالم أنباًء نقالً عن شهود 

وتابعته�ا »املراق�ب العراق�ي«، أن »قصفاً 
جوي�اً تركي�ا ط�ال جب�ل متن مس�تهدفاً 
معاق�ل حزب العم�ال الكردس�تاني، وذلك 
يف محي�ط قري�ة رسكي بقض�اء العمادية 

شمايل دهوك.
ب�دوره، أع�رب الكات�ب واملحلل الس�يايس 
مؤيد العي، عن »عدم اس�تبعاده الستخدام 
الق�وات الركي�ة األس�لحة الكيمياوي�ة يف 
شمال العراق، بسبب حالة التمادي العالية 
لدى تركي�ا بح�ق الس�يادة العراقية طوال 
الف�رة الزمنية الحالية املاضي�ة وتقدمهم 

باتجاه مناطق عراقية مهمة«.
وقال العي، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« 
إن »صمت حكومتي اإلقليم وبغداد ساعد يف 
زيادة هذا التمادي، وأعطى الضوء األخرض 
لتقدم تلك القوات التي تس�تخدم ش�ماعة 
محاربة »ح�زب العمال« لتنفي�ذ عملياتها 
العس�كرية يف الع�راق وتوس�يع أطماعه�ا 

بتوس�يع الدول�ة العثمانية وه�و مرشوع 
ترك�ي بح�ت للركيز عى ش�مال العراق ملا 
في�ه من خ�ريات نفطية وغريه�ا وكذلك ملا 

فيه من أهداف اسراتيجية«.
وأض�اف، أن »ه�ذا امل�رشوع يدخ�ل ضمن 
الكي�ان  م�ع  التطبي�ع«  »خ�ط  مسلس�ل 

الصهيوني«.
وأش�ار اىل أن »ضع�ف التعام�ل الس�يايس 
واإلقلي�م  بغ�داد  قب�ل  م�ن  والدبلوم�ايس 
تس�بب بهذا التمادي الكبري بحق الس�يادة 
العراقي�ة«، معربا عن »اس�تغرابه من هذا 
الضعف أمام قرار الربمل�ان الركي الخاص 
بتوسيع العمليات العسكرية الركية شمال 

العراق«.
االعم�ال  ترصي�ف  »حكوم�ة  أن  وب�ن، 
برئاس�ة الكاظم�ي وحل الربمل�ان، عامالن 
إضافيان ش�كال ارتياح�اً لركيا أمام تنفيذ 

مخططاتها«.

»حلبجة« جديدة تهدد كردستان

الطيران التركي يستمر بتماديه ويستخدم أسلحة »كيمياوية« 

املراقب العراقي/ بغداد...
أعل�ن الناطق باس�م القائد العام للقوات املس�ل����حة، يحيى رس�ول، أمس 
الس�بت، تفج�ري 10 عبوات ناس�فة وضبط ك�دس لالس�لحة واملتفجرات يف 

حمرين.
وقال رس�ول، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، إن »قيادة عمليات 
دياىل نفذت عملية للبحث والتفتيش يف سلسلة جبال حمرين بمشاركة قطعات 
الجي�ش ومحور دياىل للحش�د الش�عبي ووكال�ة االس�تخبارات والتحقيقات 

االتحادية وفرقة الرد الرسيع وبإسناد جوي من طريان الجيش«.
وأض�اف أن »النتائ�ج األولي�ة تضمنت تفجري اكث�ر من 10 عبوات ناس�فة، 
وضب�ط ك�دس لالس�لحة واملتفج�رات كان بداخله 13صاروخ�ا و 15 رمانة 

يدوية وعبوتان ناسفتان وهاون 60 ملم«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعل�ن مجل�س الخدم�ة االتح�ادي، ام�س 
السبت، عن موعد مقابلة حملة الشهادات 
العلي�ا املش�مولن بقان�ون رقم 59 لس�نة 

2017 من العلومين،.
وق�ال الناط�ق الرس�مي ملجل�س الخدم�ة 
العام�ة االتحادي وس�ام اللهيب�ي، يف بيان 
تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه إن 
»موع�د مقابالت حمل�ة الش�هادات العليا 
املشمولن بقانون رقم 59 لسنة 2017 من 
العلومين، سيكون اعتباراً من يوم الثالثاء 
املقب�ل 16 / 11 / 2021 ولغاية يوم األحد 

28/ 11/ 2021 وأثناء الدوام الرسمي«.
وأض�اف اللهيب�ي، أن »املقابل�ة س�تكون 
يف مق�ر مجل�س الخدمة العام�ة االتحادي 
وحس�ب املواعي�د املح�ددة للذي�ن س�يتم 
اش�عارهم برس�ائل عرب الربيد االلكروني 
لحض�ور املقابلة، وف�ق التأري�خ املحدد يف 
تلك الرسالة ليتس�نى للجنة إنهاء أعمالها 

بشكل عاجل«.
وأكد أن »األسماء التي سيتم مقابلتها تمثل 
الدفع�ة األوىل من املتقدم�ن الذين اجتازوا 

املرحلة األوىل من التقديم دون اعراض«.
وأش�ار إىل أن�ه »س�يتم اإلع�الن الحقاً عن 
مقابلة املتقدمن الذين سيجتازون املرحلة 
األوىل م�ن التقدي�م بع�د قب�ول اعراضهم 
وإكمال إجراءاتها، علماً أنه س�يتم اإلعالن 
عنه�ا بع�د مصادق�ة لجن�ة االعراض�ات 
»متابع�ة  اىل  املتقدم�ن  داعي�اً  عليه�ا«، 
إيميالتهم الس�تالمهم اإلشعار من املجلس 

يبن لهم موعد املقابلة واملكان والزمان«.

عمليات دياىل تفجر 10 
عبوات ناسفة يف حمرين

إخماد حريق اندلع داخل 
شقة يف بسماية

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت مديرية الدفاع املدني، أمس الس�بت، إخماد حريق اندلع 
داخل ش�قة سكنية يف مجمع بس�ماية دون تسجيل أي إصابات 

برشية.
وقال بيان للمديري�����ة، تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، 
إن »ف�رق الدف������اع املدن�ي تمكن�����ت م�ن إخم�����اد 
حري�ق اندل�ع داخ������ل ش�ق����ة س�كني�����ة يف مجمع 

بسماية«.
وأض�اف البي�ان أن »الحريق اندلع يف بناي�ة 803 الطابق الرابع، 

دون تسجيل إصابات برشية«.

بين الدولة والسلطة.. 
أحزاب التكتيك.

رغ�م تصاعد األزمة الحالي�ة اىل مديات خطرية جراء 
تعايل األصوات الرافض�ة لنتائج االنتخابات الربملانية 
للح�د ال�ذي أدى اىل إراق�ة دماء املعتصم�ن يف أبواب 
الخ�رضاء، م�ا اضط�ر رئي�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظم�ي اىل الوق�وع يف مط�ب مرسحي�ة االغتيال 
ات والصواري�خ ورغ�م وصول  الهزيل�ة ب�ن املُس�ريرّ
ردود األفع�ال ع�ى  األح�داث يف الع�راق اىل خ�ارج 
ح�دود اإلقلي�م بآفاق دولي�ة وأممي�ة إال أن الدروس 
السابقة واألزمات املتالحقة وما آلت اليه كل األزمات 
والخالف�ات واالختالفات طوال الس�نن املاضية منذ 
2003 حتى اآلن تنتهي بالركون اىل املمكن واملستطاع 
واألعم األغل�ب اىل املربع الصفر ليخ�رج الجميع بما 
فيهم من أصدقاء وأعداء وعرب وأكراد وسنة وشيعة 
راضن مرضين هادئن قابلن قانعن مقتنعن وكل 
ح�زب بما لديهم فرحون وكأن ش�يئا لم يكن وبراءة 
األطفال يف عيون أرباب الرئاسة من الزعماء والقادة 

والفطاحل وفلتات الزمن العراقي األغرب. 
إن األم�ر يف ذل�ك يع�ود اىل أس�باب جوه�ر الخ�الف 
ومس�ببات االخت�الف ب�ن ال�رشكاء ، ف�ال برنام�ج 
إعمار ش�امل للع�راق يختلفون علي�ه فالكل مقتنع 
بدول�ة بال كهرباء وال م�اء وال إعمار وال خدمات وال 
تعلي�م وال هناك قضية الس�يادة وتحرير األرض من 
ق�وات االحتالل أمريكي�ة كانت أم تركي�ة يختلفون 

أدواته�ا  عليه�ا فألمري�كا 
أذنابها  ولركي�ا  وأذنابه�ا 
يعتاشون  وهؤالء  وأدواتها 
عى ه�ذا التواج�د األجنبي 
ع�ى األرض العراقي�ة، وال 
املنه�وب  الش�مال  قضي�ة 
بسطوة البارزاني واملوساد 
بنفطه وموارده  اإلرسائيي 
فلمس�عود  ومن����اف�ذه 

البارزاني عبيده من ساس�ة 
الس�نة والش�يعة وال اعراض وال ه�م يحزنون إنما 
ه�و غياب تام للربنامج االس�ترياتيجي لدى األحزاب 
والكت�ل العراقي�ة ملرشوع بن�اء الدول�ة فليس هناك 
ثقاف�ة بن�اء الدولة وليس هن�اك رجال دول�ة فبناء 
الدولة يتطلب ِجدًّا وتفاني ووطنية وإخالصا والتزاما 
بتطبيق القانون بعدالة عى الجميع حاكم ومحكوم 
ورئيس ومرؤوس ومس�ؤول ومعية من دون تفريق 
وال تمييز، املوجود لدينا هي ثقافة بناء الس�لطة بما 
تعنيه الس�لطة من مكاسب ومناصب ومغانم مالية 
وامتي�ازات جعلت من بع��ض الحف�اة أثرياء القرن 
وم�ن بعض الصعالي�ك أصحاب الفخامة والس�يادة 

والسمو.
 م�ن هنا ومن هذه الحقيقة ننطل�ق يف التحليل الذي 
يثبت لنا دوام الخراب يف العراق ودوام الفش�ل ودوام 
التبعية ودوام الضياع مادام الفكر السيايس املسيطر 
ع�ى العق�ل العراقي الح�ايل يجعل�ه أس�ري التكتيك 
املرحي إلدامة الفس�اد وحصانة الفاسدين الستمرار 
النه�ب امل�رشع للم�ال الع�ام بامتي�ازات وروات�ب 
الربملان والوزراء والرئاس�ات والعق�����ود الوهمية 
والصفق�ات املش�بوهة فيما يبقى الش�عب العراقي 
الصاب�ر البائس املظلوم هو الضحية وهو الذي يدفع 
الثم�ن من مف�ردات حيات�ه ومس�تقبل أبنائه حتى 

إشعار آخر.

إصبع عىل الجرح .. 

منهل عبد األمري المرشدي ..
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ح�ذرت عضو لجن�ة الزراعة واملي�اه وااله�وار النيابية الس�ابقة زينب 
الطائي ،امس السبت، من أن حالة قطاع الزراعة يف العراق يشهد تدهورا 
خطريا، داعية اىل رضورة اإلرساع بتدارك ذلك.وقالت الطائي ، إن “قطاع 
الزراعة يف العراق يعيش واقعا مأساويا أسفر عن تراجع معدالت اإلنتاج 
عىل إثر املش�اكل واألزمات منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا”.وأضافت 
أن “اغلب املب�ادرات الزراعية التي رفعتها انطلق�ت الحكومة املتعاقبة 
جلها وهمية”، مش�رية إىل أن “إدخ�ال وزارة الزراعة ضمن املحاصصة 
السياسية أحد أهم أس�باب تراجع القطاع الزراعي”.ولفتت الطائي اىل 
ان “قطاع الزراعة يش�هد تدهورا ملحوظا يف عموم البالد”.وكان عضو 
مجل�س محافظة الديوانية املنحل غانم الجبوري ،حذر يف وقت س�ابق، 

من انهيار قطاع الزراعة يف املحافظة نتيجة الفساد واالهمال.

نائبة سابقة: قطاع الزراعة في 
العراق يعيش واقعا مأساويا

 ارتفعت أس�عار رصف الدوالر األمريك�ي مقابل الدينار العراقي ، 
امس السبت، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وق�ال مص�در، إن بورصة الكف�اح والحارثية املركزي�ة يف بغداد، 
سجلت 148300 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.

فيما س�جلت أسعار الدوالر ليوم الخميس املايض 148275 دينارا 
عراقيا لكل 100 دوالر أمريكي.وأش�ار اىٕل أن اسعار البيع والرشاء 
اس�تقرت يف مح�ال الصريف�ة باالٔس�واق املحلية يف بغ�داد، حيث 
بلغ س�عر البيع 148750 دينارا عراقيا ل�كل 100 دوالر امريكي، 
بينما بلغت أس�عار الرشاء 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دوالر 
امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فان بورصة الدوالر 

ال تتداول ايام العطل الرسمية.

ارتفاع طفيف بأسعار صرف
االقت�صادي الدوالر في بغداد

التخطيط: عام 2022 سيشهد انطالق المشاريع اإلنتاجية
أعلنت وزارة التخطيط، امس الس�بت، ان العام 2022 
سيش�هد انط�الق املش�اريع االنتاجية وتعزي�ز حركة 

اإلعمار يف املحافظات.
وق�ال مدير ع�ام دائرة التنمي�ة اإلقليمي�ة واملحلية يف 
الوزارة محمد محس�ن الس�يد يف بيان  “بدأت يف معظم 
املحافظات حركة اإلعمار والبناء وفق تخصيصات كل 
منه�ا من قان�ون املوازنة لهذا العام 2021، مش�رياً إىل 
أنَّ “أي مبلغ مهما كان�ت قيمته يرصف لتطوير قرية 
أو ناحية ويس�هم يف رفع مستوى التنمية فيها وتوفري 

فرص العمل ويقل�ل الهجرة هو أفضل من املبالغ التي 
تمن�ح ملرك�ز العاصمة، وهذا م�ا تهدف له ال�وزارة يف 
تحقي�ق التنمية املتوازنة، والتقليل من التنمية املكانية 

بني املدن الرئيسة واملحافظات والسيما األشد فقراً”.
وأض�اف الس�يد، أن “هناك توّجها لالهتم�ام باملناطق 
املحروم�ة من خالل م�رشوع )الصن�دوق االجتماعي 
للتنمي�ة( ع�ر إقام�ة مش�اريع بالتعاون م�ع األهايل 
كتبلي�ط الط�رق وإنش�اء امل�دارس أو بعض املنش�آت 

الصغرية االنتاجية لتوفري فرص عمل لهم”.

احتياطي الذهب للدول العربية يتجاوز ألف طن بينها العراق
أعلن املجل�س العامل�ي للذهب،امس الس�بت، أن حيازة 
املعدن األصف�ر لدى الدول العربية الخم�س األوىل بينها 
الع�راق كاحتياطي�ات بلغت أكثر م�ن 1000 طن للربع 

الثالث من عام 2021.
وق�ال املجل�س يف احدث جدول له لش�هر ترشين الثاني 
لعام 2021، ان “احتياطيات السعودية ولبنان والجزائر 
وليبي�ا والعراق م�ن الذهب ارتفعت لتص�ل اىل 1005.5 
أطنان يف الرب�ع الثالث من العام الح�ايل مقارنة بالربع 

الثاني منه حيث بلغت 996.5 طنا”.
وأضاف أن “حيازة الس�عودية من الذهب بلغت 323.1 

طن�ا، فيما بلغ�ت حيازة لبنان من الذه�ب 286.8 طنا، 
والجزائر 173.6 طنا، وليبيا 116.6 طنا، وبلغ احتياطي 

العراق من الذهب 96.4 طنا”.
واش�ار اىل ان “احتياطي الدول الخمس االوىل عامليا كان 
المريكا واملانيا وايطاليا وفرنس�ا وروسيا بلغ 18.672 
الف ط�ن، وجاءت الوالي�ات املتحدة االمريكي�ة باملركز 
االول بواق�ع 8133 الف طن، تليه�ا املانيا ب�3259 الف 
ط�ن، ومن ثم ج�اءت ايطاليا 2451 الف طن، وفرنس�ا 
2436 ال�ف طن، وجاءت روس�يا خامس�ا ب�2292 الف 

طن”.

ارتفع سعر خام البرصة الخفيف ليسجل مكسبا أسبوعياً 
ُيعد األول خالل أسبوعني من الخسارة، مع تذبذب أسعار 
النف�ط لالس�بوع املايض بضغ�ط من قوة الدوالر بس�بب 
تكهنات بأن إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن ربما تفرج 
عن كميات من النفط من املخزون االسرتاتيجي األمريكي 
لتهدئة األس�عار من جهة والت�زام منظمة اوبك+ بتحديد 

إنتاجهم النفطي من جهة اخرى.
وبالرغم من انخفاض خام البرصة الخفيف يف آخر جلسة 
له قبل إغالقه بمقدار 27 سنتا ليصل اىل 82.84 دوالراً، إال 
أنه حقق ربحا أس�بوعيا بلغ 64 س�نتا أو ما يعادل نسبة 
0.78% .وانخف�ض ايضا خام برنت يف آخر جلس�ة له قبل 
اغالق�ه بمقدار 70 س�نتا ليص�ل اىل 82.17 دوالرا، اال انه 

حقق خس�ارة اسبوعية بلغت 57 سنتا او ما يعادل نسبة 
69% يف اسبوع.

وجرت تس�وية خام غرب تكساس الوسيط األمريكي عىل 
انخفاض ايضا بمقدار 80 س�نتا ليص�ل اىل 80.79 دوالرا 
للرمي�ل اال انه حقق خس�ارة اس�بوعية ايض�ا بلغت 48 

سنتا او ما يعادل نسبتها %0.59.

خام البصرة يسجل مكسبًا أسبوعيًا

أوبك: العراق يسجل أقل زيادة في إنتاجه النفطي الشهر الماضي
 أعلن�ت منظمة »اوبك«، امس الس�بت، 
تس�جيل الع�راق اق�ل زي�ادة يف انتاجه 
النفط�ي م�ن ب�ني تس�ع دول رفع�ت 
إنتاجه�ا النفطي يف ش�هر ترشين االول 

املايض.
وقال�ت املنظمة يف تقرير لها ، إن »إنتاج 
ال�دول ال��13 األعض�اء يف منظمة أوبك 
من النف�ط ارتفع بنحو 217 ألف برميل 
يومًي�ا خالل الش�هر امل�ايض، ليصل اىل 
27.453 مليون برميل يومًيا بدعم زيادة 
اإلمدادات من تسعة دول بينها العراق«.

وأضافت أن »الزيادات األكر جاءت من 
الس�عودية إذ ارتف�ع إنتاجه�ا النفطي 
بنح�و 110 ألف برمي�ل يومًيا، ليصل إىل 
9.750 ملي�ون برمي�ل يومًي�ا، كما زاد 
انتاج فنزويال، مسجلة زيادة قدرها 57 
الف برميل يومياً ليصل انتاجها اىل 590 

الف برميل يومياً«.
وبينت، أن »االمارات جاءت ثالثاً بزيادة 
قدره�ا 38 ال�ف برميل لتص�ل اىل انتاج 

2.828 مليون برميل يوميا«.
وتابعت أن »باقي ال�دول جاءت الزيادة 
لديها قليلة حيث س�جلت الكويت زيادة 
32 ال�ف برميل يوميا، وس�جلت كل من 
الكونغ�و وليبيا وإي�ران الجزائر زيادات 
يف إمدادات النفط الش�هر املايض ترتاوح 

بني 10 اىل 15 االف برميل يومًيا«.
وأش�ار تقري�ر أن »الع�راق س�جل أقل 
زيادة من باقي دول االعضاء يف املنظمة 
يف انتاج�ه النفطي لش�هر كان�ون االول 
وبمق�دار 7 االف برمي�ل يومياً ليصل اىل 
4.149 ملي�ون برميل يوميا مقارنة مع 
ش�هر ايلول املايض الذي بلغ االنتاج فيه 

4.142 مليون برميل يوميا«.

وصل إلى 20 مليار دوالر.. الحكومة: 
الدين العام الخارجي في تنازل

مجل�س  رئي�س  مستش�ار  أعل�ن 
ال�وزراء للش�ؤون املالي�ة، مظه�ر 
الس�بت،  صالح،أم�س  محم�د 
انخف�اض الدي�ن الع�ام الخارجي 
فيم�ا  دوالر،  ملي�ار   20 إىل  للب�الد 
أكد أن العام 2022 س�يكون خالياً 
والقي�ود  املالي�ة  الضائق�ات  م�ن 

التمويلية.
وق�ال صال�ح ، إن “الدي�ن الع�ام 
الخارج�ي للع�راق يف تن�ازل وه�و 
بحدود ال�20 مليار دوالر، واملوازنة 
العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين 
وع�ىل وف�ق توقيتات مرس�ومة”، 
الداخ�ي م�ا  “الدي�ن  أن  إىل  الفت�ًا 
زال ه�و األكر يف الوق�ت الحارض، 
ث�الث  الخارج�ي  الدي�ن  ويف�وق 
مرات، لكنه يبقى محصوراً يف إطار 
النظ�ام امل�ايل الحكوم�ي حرصياً، 

وليس له صلة بالجمهور”.
تع�اٍف  يف  “الع�راق  أن  وأض�اف 
 2022 ع�ام  يف  حتم�اً  وس�يعيش 
املقبل دون ضائقات مالية أو قيود 
تمويلية، يس�ببها نقص االيرادات، 
الطاق�ة  س�وق  النتع�اش  وذل�ك 
وازدهار الطلب ع�ىل النفط، فضالً 
ع�ن ارتف�اع حصيلة إنت�اج العراق 
م�ن النفط بواق�ع 400 ألف برميل 
يومي�اً”، مبين�اً أن “ه�ذه اإلضافة 
عىل اإلنتاج اإلجم�ايل الحايل للنفط 

ولوحدها فقط س�تدر إيراداً سنوياً 
مضاف�اً يق�در بنح�و 17 تريليون 
دين�ار عراق�ي اذا ما بلغ متوس�ط 

سعر برميل النفط 75 دوالراً”.
“املوض�وع  أن  إىل  صال�ح  ولف�ت 
يعتمد عىل سقوف اإلنفاق الكلية يف 
املوازنة، وإذا ما افرتض أن س�قف 
اإلنفاق يف موازنة 2022 هو نفسه 
يف العام 2021، وأن متوس�ط سعر 
برمي�ل النف�ط املتحقق ع�ىل مدار 
الع�ام ال يق�ل ع�ن 75 دوالراً، فإن 
اإليرادات النفطية ستغطي لوحدها 
النفقات الكلي�ة يف املوازنة وتحقق 
ش�يئاً من فائ�ض توفر اإلي�رادات 

األخرى غري النفطية”.
وتاب�ع أن “ذل�ك يعني أن�ه وللمرة 
األوىل س�تكون هناك موازنة تحقق 
إىل  الحاج�ة  دون  مالي�اً  فائض�اً 
اق�رتاض  تحق�ق  وإن  االق�رتاض، 
فإن�ه ال يزي�د ع�ىل 3% م�ن الناتج 
املح�ي اإلجم�ايل ال�ذي ن�ص عليه 
قان�ون اإلدارة املالية النافذ بس�بب 
مش�اريع إعمار مس�تمرة مرتبط 
تمويلها بق�روض دولي�ة”، مردفاً 
بالق�ول: “ويف تقدي�ري ال تزيد عىل 
3 مليارات دوالر يف الس�نة، إضافة 
اىل قرض البناء املطروحة س�نداته 
بواق�ع  الجمه�ور  ع�ىل  للت�داول 

تريليون دينار”. 

الس�بت،  فروعه،أم�س  الرافدي�ن  م�رصف  وج�ه 
باس�تقبال طلبات املواطنني الراغبني برشاء سندات 
) بن�اء (.وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان ، إن 
“ف�روع املرصف بدأت املبارشة ببيع س�ندات “بناء” 
للمواطن�ني الراغبني بالرشاء. مش�ريا اىل ان املرصف 
حدد يف تعليماته ضوابط البيع من ضمنها س�ند فئة 
500 الف دينار بفائدة )6 باملئة( ملدة س�نتني وس�ند 
بمبل�غ مليون دين�ار بفائدة س�نوية )7 باملئة( ملدة 

اربع سنوات” .
ودع�ا املرصف املواطنني الراغبني بالرشاء اىل “تقديم 
طل�ب مبارش اىل فروع املرصف مس�تصحبني معهم 
املستمسكات التعريفية االصلية مقابل منح املرصف 
للزب�ون ايص�اال مقابل م�ا يدفعه من مبل�غ لرشاء 
الس�ندات”.ولفت املرصف اىل ان “املواطنني الراغبني 
برشاء سندات البناء ممن ال يملكون حسابا مرصفيا 
ويتع�ذر عليه�م فتح الحس�اب اثناء عملي�ة الرشاء 
فيتم قبول فتح حس�ابات مرصفية ال حقة لهم من 
اجل ان يتم فيها ايداع اس�تحقاقات السند مستقبال 
من فوائد س�نوية وكذلك القيمة االسمية للسند عند 

اإلطفاء”.

مصرف الرافدين يطلق 
سندات بناء للمواطنين

أعلن وزي�ر الزراع�ة واإلص�الح الزراعي الس�وري، محمد 
حس�ان، امس السبت، ان بالده تتباحث مع العراق لتسهيل 

إجراءات تصدير الحمضيات السورية.
ونقلت وسائل اعالم سورية عن حسان قوله خالل اجتماع 
يف محافظة الالذقية، ان »تسويق الحمضيات يعتر أولوية 
بالنس�بة لس�وريا ويتم التنس�يق بش�أنه مع كل الوزارات 
املعنية لفتح أس�واق جديدة خارجية ومنها العراق وتقديم 
كل التس�هيالت املمكنة«.واضاف ان »هناك جهوداً مبذولة 
يف مجال تس�ويق الحمضيات ومنها ما يتم حاليا للتنسيق 
م�ع الجه�ات املعنية يف العراق لتس�هيل إجراءات اس�ترياد 
الحمضي�ات وتخفي�ض رس�وم النق�ل«، مبين�اً أن »وف�داً 
تجارياً من العراق سيزور سوريا قريبا لبحث موضوع عقد 

اتفاقيات يف مجال تسويق الحمضيات«.
يذكر ان العراق يستورد كميات كبرية من الفواكه والخرض 
من دول الجوار وخاصة ايران وتركيا لس�د حاجته املحلية، 
فيم�ا تف�رض وزارة الزراع�ة العراقي�ة بني الح�ني واالخر 
حظرا عىل بعض املنتجات الزراعية بهدف تحقيق االكتفاء 

الذاتي من االنتاج املحي.

الموارد المائية : نسعى 
إلصدار قانون لسالمة السدود

سوريا تتحرك لتصدير 
الحمضيات إلى العراق

أعلن وزير املوارد املائية مهدي رشيد الحمداني أن الوزارة 
تسعى الصدار قانون يخص سالمة السدود ».

وقال الحمداني خالل مؤتمر صحفي يف سد املوصل :« ان 
ال�وزارة تس�عى الصدار هذا القانون ، نظ�را الهمية هذه 
املنش�آت الحيوية يف تأمني الحاج�ة املائية لكل متطلبات 
الحي�اة .يذكر ان الع�راق بحاجة ماس�ة اىل بناء عدد من 
الس�دود لخ�زن املي�اه الناتج�ة م�ن الس�يول واالمطار 

ولالستفادة منها يف أوقات الصيف لغرض الزراعة.

توزيع »النفط األبيض« يتأخر وتجارة السوق السوداء تزدهر
الشتاء يطرق األبواب 

والنفط األبيض عىل حساب معاناة أبناء 
الوسط والجنوب وحتى املناطق الغربية، 
مما يزي�د من هم�وم املواط�ن العراقي 
الذي اُجر عىل رشاء مادة النفط األبيض 
وال�ذي تس�بب  الس�وداء  الس�وق  م�ن 
باس�تنزاف جي�وب املواطن�ني وزاد من 
معاناته�م اليومية يف ظ�ل تجاهل هيأة 

املشتقات النفطية.
وزارة النف�ط م�ن جهتها ل�م تصدر أي 
توضي�ح عن تأخ�ر توزيع م�ادة النفط 
األبي�ض ع�ىل املواطن�ني، رغ�م دخ�ول 
العراق فصل الش�تاء وهبوط يف درجات 
الح�رارة ومناش�دة املواطن�ني الت�ي لم 
تج�د لها ص�دى لدى املختص�ني يف هيأة 
توزي�ع املنتجات النفطي�ة يف ظل تخوف 
كبري من اس�تمرار التأخري برصف مادة 
النفط األبيض من قبل الحكومة املحلية 
إىل العوائل خالل موسم الشتاء , فاألزمة 
أدت اىل ظهور  مفسدين يعملون وبشتى 
الس�بل ع�ىل تهري�ب النف�ط االبيض اىل 
الس�وق الس�وداء وم�ن مخ�ازن وزارة 
النف�ط , فتأخ�ري توزيع النف�ط األبيض 

اس�تغل م�ن قب�ل مافي�ات متخصصة 
قام�ت برسق�ة النف�ط األبي�ض وبيعه 
يف الس�وق الس�وداء , م�ا فاق�م معاناة 
العراقي�ني يف ظ�ل االزم�ات املفتعلة من 

قبل وزارات الدولة. 
رئي�س مجل�س إدارة الرشك�ة حس�ني 
طال�ب عب�ود ق�ال يف بي�ان، إن الرشكة 
عم�دت عىل توزيع م�ادة النفط االبيض 
قبل قدوم موس�م الشتاء بواقع 100 لرت 
مؤك�داً أن التوزيع س�يجري عر املنافذ 

الحكومية واالهلية والوكالء الجوالني.
وأش�ار إىل أن هن�اك 25 منف�ذاً حكومياً 
للنفط االبي�ض و48 منفذاً أهلياً موزعة 
والحاج�ة  الجغرافي�ة  الرقع�ة  حس�ب 
الفعلي�ة م�ع 447 من ال�وكالء الجوالني 
املعتمدي�ن يف جانب الرصافة و21 منفذا 
حكومي�ا و86 منفذا أهلي�ا و192 وكيال 
ج�واال يف جان�ب الك�رخ، داعي�ا البعض 
م�ن وس�ائل االع�الم اىل توخ�ي الدقة يف 
تن�اول آلي�ة توزيع النف�ط االبيض فيما 
أش�ار اىل أن الرشك�ة ل�م تس�تقبل أي 
ش�كوى بخصوص ه�ذا املوضوع ال عر 

الهوات�ف الخاص�ة أو موق�ع الرشك�ة 
الرسمي أو صفحة الرشكة عىل التواصل 

االجتماعي.
مواطن�ون التقته�م »املراق�ب العراقي« 
أك�دوا أن » توزي�ع م�ادة النفط األبيض 
تأخ�ر كث�ريا، فموس�م الش�تاء انطل�ق 
والح�رارة انخفض�ت الس�يما يف أطراف 

العاصم�ة، مما نضط�ر اىل رشاء النفط 
األبيض من الس�وق الس�وداء، والغريب 
أن هن�اك م�ن يش�رتي بطاق�ات توزيع 
النفط دون أن توزع الحكومة تلك املادة 
عىل املواطنني، مما يدل عىل وجود فساد 
علن�ي من خ�الل ترسي�ب م�ادة النفط 
األبيض بأسعار السوق السوداء لتحقيق 

األرباح ملافيات الفساد يف وزارة النفط. 
وملعرف�ة املزي�د أك�د املخت�ص بالش�أن 
االقتص�ادي لطيف العكيي يف اتصال مع 
)املراق�ب العراق�ي(: أن »م�ا يحدث هذا 
املوسم من تأخري متعمد يف توزيع النفط 
األبيض يثري الكثري من الشكوك، فعملية 
بيعه يف الس�وق السوداء مزدهرة، يف ظل 

إرصار الباع�ة الجوالة عىل رشاء بطاقة 
توزي�ع النف�ط األبيض م�ن املوطنني يف 
ه�ذه الف�رتة بال�ذات التي لم يت�م فيها 
توزيع النفط عىل املواطنني، ما يدل عىل 
وجود فساد ومحاوالت لتفعيل أزمة من 
قب�ل مافي�ات وزارة النف�ط، والضحية 

املواطن«.

تشير التنبؤات الجوية، إلى بدء موسم الشتاء في مناطق 
الع���راق م���ع هط���ول األمطار في ع���دد م���ن المحافظات 
وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وسقوط الثلوج شمالي 
العراق فكل تلك المؤشرات لم تصل الى وزارة النفط التي 

انشغلت بتزويد محافظات اإلقليم بالوقود .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
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المراقب العراقي/ متابعة...
ح�ّذر قائ�د س�اح املروحي�ات يف الجي�ش 
االيران�ي العمي�د يوس�ف قربان�ي الكي�ان 
الصهيون�ي م�ن مغبة ارت�كاب أي حماقة، 
مؤكًدا انه سيزول من الوجود يف هذه الحال.
وق�ال العمي�د یوس�ف قربان�ي، يف كلمت�ه 
خ�ال ملتقى تكريم ذكرى ش�هداء س�اح 

مروحي�ات الجيش يف قرص ش�رين/ غرب 
ايران/ السبت، إن الكيان الصهيوني يواصل 
حياك�ة املؤامرات ضدنا لكن�ه اذا ارتكب أي 

حماقة سيزول من الوجود.
ويف س�ياق آخر وصف عملي�ة إعادة النفط 
االيران�ي امل�روق يف بح�ر عم�ان اىل الباد 
بمثابة صفعة وجهتها القوات املس�لحة اىل 

امركا.
ولفت اىل ان القوات املسلحة أجرت مناورات 
واس�عة يف منطق�ة تبل�غ مس�احتها نحو 
ملي�ون كيلومرت مربع يف بح�ر عمان حيث 
أبدت تفوقه�ا وقدراتها الرفيع�ة ومعداتها 
املصنعة بأيدي ش�بان ومختيص الباد وهو 

ما يدلل عىل القوة الردعية املتفوقة.

الجيش اإليراني: الكيان الصهيوني سيزول من الوجود إذا ارتكب أي حماقة

المراقب العراقي/ متابعة...
كم�ا ذك�رت منظم�ة س�ند أن املحاكم 
الرية ضد معتق�ي الرأي واألكاديميني 
والكت�اب واملفكري�ن يف الس�عودية تعد 
جريمة ضد اإلنسانية وال يجب السكوت 
عنها، حيث ال يس�مح له�ؤالء املعتقلني 
بتوكي�ل مح�ام، أو حضور لجن�ة دولية 
تراق�ب املحاكمة أو ذوي املعتقل، وتركز 
املحكم�ة ع�ىل الته�م امللفقة غالب�ا، أو 

التهم التي يتم انتزاعها تحت التعذيب.
وم�ن بني ه�ؤالء الذين تعرض�وا ملحاكم 
رسية من قبل السلطات السعودية نذكر 
عىل س�بيل املثال ال الحرص ” د. س�لمان 
الع�ودة، أم�ل الحرب�ي، لج�ني الهذلول، 
ع�وض القرن�ي” والعدي�د م�ن الدع�اة 
والناش�طني واملطالب�ني بحقوقه�م من 

معتقي الرأي.
وبن�اء ع�ىل م�ا ذك�ر يمك�ن الق�ول أن 
املحاك�م الرية ه�ي م�ن الجرائم التي 
تورط�ت بها الس�لطات الس�عودية ضد 
معتقي الرأي، التي ال ينبغي السكوت أو 
التهاون عنها، فهي ظلم بحق املعتقلني، 
وتعدي�ا ع�ىل حق�وق اإلنس�ان، وخرقا 

للبنود واالتفاقيات العاملية واملحلية.
كما أن العديد من الناش�طني واملعتقلني 
داخل معتقات السلطات السعودية لقوا 
حتفهم بس�بب اإلهمال املتعم�د للحالة 
الصحي�ة وم�ن التعذيب الجس�دي الذي 

القوه خلف القضبان.
وم�ن ب�ني الذي�ن وافاه�م األج�ل داخل 
زنازي�ن االعتقال هم “عبدالل�ه الحامد، 
موىس القرني، وحمد الصالحي” وكذلك 
العدي�د م�ن الناش�طني واملعربي�ن ع�ن 

أصواتهم الحرة.
وم�ا زال خط�ر املوت ياح�ق العديد من 

معتقي الرأي داخل السجون السعودية، 
وم�ن بني الذي�ن ياحقهم املوت بس�بب 
اإلهم�ال املتعم�د والتعذي�ب الجس�دي، 
محمد الخرضي، س�فر الحوايل، س�عود 
الغام�دي  وعائ�دة  الهاش�مي،  مخت�ار 

وغرهم الكثر.
ولهذا السبب تطالب العديد من املنظمات 
بحق�وق  املعني�ة  الجه�ات  الحقوقي�ة 
اإلنسان يف العالم للنظر يف مخاطر املوت 
الت�ي تاحق معتقي الرأي وانقاذهم من 

السجانني داخل السجون السعودية.
الس�لطات  تواص�ل  األثن�اء  ه�ذه  يف 
السعودية اإلخفاء القري للحاج “خالد 
محم�د عب�د العزي�ز” ألكثر م�ن أربعة 
أعوام داخ�ل معتقاتها. وتعرض “خالد 
محم�د” لاعتق�ال التعس�في وه�و يف 
طريقه مع والدته م�ن املدينة املنورة إىل 
مكة املكرم�ة، حينما كان يؤدي فريضة 

الحج مع والدته يف أيلول 2017.
كم�ا واج�ه “خالد عب�د العزي�ز” داخل 
معتق�ات الس�لطة اإلهم�ال الصح�ي، 
والحرمان من التواص�ل مع ذويه، ومن  
س�وء املعاملة والتعذيب النفيس من قبل 

السجانني.
ع�ادة ما يراف�ق التغي�رات االجتماعية 
أو  مؤي�دة  أفع�ال  ردود  الس�عودية  يف 
ه�ذه  يع�ارض  م�ن  ولك�ن  معارض�ة 
التغي�رات وخاص�ة الت�ي يفرضها ابن 
س�لمان فهو سيواجه رد فعل عنيف من 
جانب الس�لطات، خاصة وس�ط هبوط 
يف رصيد املؤسس�ة الديني�ة التي حكمت 

الباد لعقود.
الي�وم باتت اليد الطوىل لويل العهد، األمر 
محمد بن سلمان آل سعود يف السعودية، 
كما ع�اد مصطل�ح »املحاك�م الرية« 

للظه�ور؛ بع�د موج�ة االعتق�االت التي 
طالت أش�خاصاً تشك السلطة يف والئهم 

للعهد الجديد.
حس�اب »معتق�ي ال�رأي«، ال�ذي ُيعنى 
بأخب�ار املعتقل�ني يف الس�عودية، أعل�ن 
طال�ت  رسي�ة  محاكم�ات  ع�دة  ع�ن 
ثمانية م�ن أبرز الش�خصيات املعتقلة، 
منذ س�بتمرب؛ وه�م: »س�لمان العودة، 

وعوض القرني، ومحمد موىس الرشيف، 
وإبراهي�م املديمي�غ، وع�ادل باناعم�ة، 
وعص�ام الزامل، وخال�د العلكمي، وفهد 

السنيدي«.
وبحس�ب الحس�اب ف�إن »املحاكم�ات 
الري�ة ملعتقي الرأي جريم�ة حقوقية 
كربى، وم�ن ضحايا هذه املحاكمات من 
األكاديمي�ني والنش�طاء كان�وا؛ محم�د 

الحضي�ف، وصال�ح الش�يحي، اللَذْي�ن 
ُحكم كل منهما ملدة 5 س�نوات، ومحمد 
العتيب�ي وعب�د الل�ه العط�اوي، اللَذْين 

ُحكما بمجموع 21 سنة.
ول�م تعل�ن الحكوم�ة الس�عودية ع�ن 
إعامه�ا  يتح�ّدث  ول�م  املحاكم�ات، 
امل�وايل عنها، كما لم ُتفص�ح الجماعات 
املعارض�ة  ومنّظم�ات  الحقوقي�ة 

الس�عودية ع�ن فحوى االتهام�ات التي 
وّجهتها السلطات للمعتقلني.

املحاك�م الري�ة ه�ي محاكم�ة غ�ر 
مفتوحة للجمهور، وال يوجد لها تغطية 
إعامي�ة أو محام�ي دفاع أو ش�هود يف 
كثر من األحيان، وترّكز فقط عىل لوائح 
االّته�ام، وتتمي�ز اإلج�راءات فيها بعدم 
وجود عدالة، ب�ل يمكن جعلها كيدية أو 

سياسية.
تاريخي�اً كان�ت إح�دى أكث�ر املحاك�م 
الري�ة س�يئة الس�معة يف عه�د املل�ك 
الربيطاني تش�ارلز األول، يف أوائل القرن 
الس�ابع عرش، والتي أسفرت عن حملة 
إعدامات كثرة بح�ق معارضيه، ما أّدى 
إىل حرب أهلّية أّدت إىل إعدامه هو الحقاً.
ويف الع�رص الحدي�ث كان�ت املحاكمات 
الش�مولية،  األنظم�ة  س�مة  الري�ة 
خصوص�اً يف االتحاد الس�وفييتي؛ ألنها 
للحف�اظ  رضورة  فيه�ا  ت�رى  كان�ت 
ع�ىل أمنه�ا، وقد بلغ�ت ذروته�ا يف عهد 
وال�ذي  الديكتات�ور جوزي�ف س�تالني، 
شهد حكمه حملة تطهر غر مسبوقة، 
وُيق�ّدر ع�دد من قض�وا تح�ت مطارق 
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مايني إنسان.
وكان من أش�هر القض�اة هناك القايض 
فاس�يي أولريخ، الذي قاد أع�داداً كبرة 
من املحاكمات الرية، والتي ال تستغرق 
سوى بضع دقائق تنتهي بإعدام املتهم.

جو املحاك�م الرية كان غر س�ائداً يف 
اململك�ة التي كان�ت ُتج�ري محاكمتها 
اس�تناداً إىل الرشيع�ة اإلس�امية فيم�ا 
م�ى وبش�كل علن�ي، ولع�ل محاكمة 
جيهم�ان العتيب�ي، ال�ذي احت�ّل الحرم 
املكي عام 1979، والتي جرت عىل الهواء 

مبارشة، خر مثال.
علماً أنه س�بق أن ج�رت اعتقاالت دون 
محاكمة يف اململكة؛ كالش�يخ س�ليمان 
دعم�ه  بزع�م   ،2004 من�ذ  العل�وان، 
جماعات إرهابية، واعتقال الش�يخ عبد 

امللك املقبل 16 عاماً، وآخرين.
وأظه�ر ويل العهد الس�عودي، محمد بن 
سلمان، الذي ُينظر إليه عىل أنه املتحكم 
اس�تبدادية  نزع�ة  اململك�ة،  بسياس�ة 
توطي�د  يف  رغبت�ه  أدت  فق�د  مرعب�ة، 
س�لطاته إىل اعتق�ال مئات املس�ؤولني، 
ومنه�م العدي�د م�ن األم�راء، إىل جانب 
العدي�د م�ن الدع�اة وحت�ى الناش�طني 

الليرباليني واملتحّررين.
واس�تخدم ابن س�لمان مختلف أساليب 
الرتهي�ب والرتوي�ع ض�د م�ن يعارضه، 
وقام بإح�داث الكثر من التغيرات التي 

لم يسبقه إليها أحد يف باده.
ويرى مراقبون أن رجال الدين كانوا هم 
الذين يمنح�ون الرشعية لس�لطة امللك، 
أما الي�وم فإن األمر محمد بن س�لمان 
ه�و ال�ذي يضف�ي الرشعية ع�ىل رجال 
الدين، وس�ط حملة قم�ع كبرة يرعاها 
هو باسم اإلصاح الديني، لكنها تناقض 

مطالب احرتام التعدد الفكري.
وترص الس�لطات الس�عودية ع�ىل عقد 
محاكمات رسية، مما يجعل املحاكمات 
ملحاكم�ة  الدولي�ة  للمعاي�ر  ترق�ى  ال 
العادلة، وتمنع الس�لطات حضور عامة 
الش�عب الذين يعلمون أن طلب الحضور 
ذات�ه يجعله�م عرض�ة للس�جن  بح�د 
والتعذيب، وتمنع أيًضا حضور املراقبني 
الدوليني، بمن فيهم مسؤويل السفارات، 
ع�ىل الرغم من زع�م اإلعام الس�عودي 

بأنهم يمكنهم ذلك.

المحاكم السرية في السعودية

سالح السجان في وجه معتقلي الرأي !
قالت عدة أوساط حقوقية إن السلطات السعودية ال تزال تستخدم سالح المحاكمات السرية كأداة 

لتصفية معتقلي الرأي داخل السجون البالد. وفي هذا السياق قالت منظمة سند لحقوق اإلنسان إن 
السلطات السعودية مستمرة في إجرامها وهي تعمل على تصفية معتقلي الرأي والتنكيل بهم، 

من خالل التحايل على القانون والتالعب باألحكام القضائية، إلصدار أحكام تعسفية تصفي من 
خاللها السلطة حساباتها مع المعارضين والمعبرين عن الرأي والمفكرين.

المراقب العراقي/ متابعة...
أن  األمركي�ة،  إيكونوميس�ت”   ” مجل�ة  أك�دت 
استخدام الطائرات املسرة يف االغتياالت يعد أسلوبا 
أمركي�ا صهيونيا، مش�رة اىل أن الطائرة املس�رة 
التي استخدمت يف “استهداف” منزل رئيس الوزراء 
املنتهية واليته مصطفى الكاظمي “بدائية” الصنع.
وقالت املجلة يف تحليل لها، إن “اس�تخدام الطائرات 
املس�رة لتنفي�ذ اغتي�االت كان حكرا ع�ىل القوات 

األمريكية وإرسائيل”.
ونقلت ع�ن جميس لويس، مدير مركز الدراس�ات 
االس�رتاتيجية والدولية يف واش�نطن، قوله إنه “إذا 
كان بإمكانك أن توصل البيتزا باستخدام طائرة من 

دون طيار، فيمكنها إلقاء قنبلة يدوية”.
وأش�ارت اىل ان “الرضب�ة الت�ي تعرض له�ا مكان 
إقام�ة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، 

يبدو أنها بدائية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال موقع إنرتسيبت؛ إن ويل العهد السعودي، محمد 
بن س�لمان، يحاول »االنتقام« م�ن الديموقراطيني 
بش�كل عام والرئي�س األمريكي جو بايدن بش�كل 
خاص، من خال رفع أسعار النفط وزيادة معدالت 

التضخم العاملية.
وق�ال املوق�ع؛ إن ابن س�لمان يتخذ ه�ذه الخطوة 
بس�بب مواقف الحزب الديمقراطي وبايدن األخرة 

تجاه السعودية.
وق�ارن بني مواق�ف الس�عودية يف فرتت�ي الرئيس 
األمريكي السابق دونالد ترامب، والحايل جو بايدن، 
مشرا إىل أن الرياض امتثلت لطلب ترامب يف 2018 
حني دعاها يف حينه لخفض أسعار النفط من خال 

زيادة اإلنتاج.
ويف املقاب�ل، تجاهلت الرياض طلب بايدن الذي دعا 
يف آب/ أغس�طس املايض أوبك إىل زيادة اإلنتاج مرة 

أخرى بعد ارتفاع األسعار.
وكان بايدن ربط أيضا، يف ترصيحات لش�بكة »يس 
أن أن« األمريكي�ة، الش�هر امل�ايض ارتفاع أس�عار 
الوقود يف األسواق العاملية بالسعودية وقلة العرض 

م�ن دول أوبك، وكذلك ب�«الكثر من األش�خاص يف 
الرشق األوس�ط« الذين يريدون التحدث معه، لكنه 

يستبعد التحدث معهم.
ولم يحدد بايدن األشخاص الذين قال إنهم يريدون 
التحدث »يف الرشق األوس�ط«، لكن�ه أكد منذ توليه 
السلطة أنه لن يتواصل مع ابن سلمان، وسيتواصل 
فقط مع امللك سلمان بن عبد العزيز، وفقا للشبكة 

األمريكية.

إنترسيبت: ابن سلمان يحاول االنتقام من بايدن 
برفع أسعار النفط

إيكونوميست: استخدام الُمسّيرات في 
االغتياالت أسلوب أميركي – إسرائيلي

المراقب العراقي/ متابعة
اعرتفت حكومة املس�تقيل عبد ربه منص�ور هادي املوالية 
للسعودية واالمارات، فجر السبت بأن انسحاب امليليشيات 
املدعومة من أب�و ظبي من جبهات عدة بمحافظة الحديدة 
الس�احلية غربي اليمن تم بدون اباغها باألمر او التنسيق 

معها.
جاء ذلك حس�ب بي�ان للفري�ق الحكومي بلجنة التنس�يق 
الخاص�ة بإعادة االنتش�ار بموج�ب اتفاق س�توكهولم يف 

الحديدة، نرشته وكالة »سبأ« التابعة لها.
توصل�ت حكوم�ة  األول 2018،  ديس�مرب/كانون   13 ويف 
منصور هادي يف ع�دن وحكومة اإلنقاذ الوطني يف صنعاء، 
إث�ر مش�اورات ج�رت يف الس�ويد، إىل اتفاق يق�ي بوقف 
إطاق النار بمحافظة الحديدة الس�احلية، وانسحاب قوات 

الطرف�ني إىل خ�ارج املدين�ة الخاضع�ة لس�يطرة حكومة 
صنعاء.

كما توصل الطرفان إىل تفاهم لخفض التصعيد يف محافظة 
تعز )جنوب غرب(، وتبادل األرسى الذين تجاوز عددهم 16 
ألف�ا من الطرف�ني، ولكن بدون تنفيذ م�ن جانب الحكومة 

املوالية للسعودية واالمارات.
وقال فريق حكومة منصور هادي الهارب اىل الس�عودية يف 
بيانه »ما يجري حاليا يف الس�احل الغربي من إعادة انتشار 

للقوات يتم دون معرفتنا ودون أي تنسيق مسبق معنا«.
وأضاف موضح�ا أن »إجراءات إعادة االنتش�ار يفرتض أن 
تتم بالتنس�يق والتفاهم مع بعث�ة األمم املتحدة يف الحديدة 
ع�رب الفري�ق الحكوم�ي والت�ي ل�م تك�ن هي األخ�رى يف 

الصورة«.

والخميس، انسحبت ألوية عسكرية موالية لحكومة صنعاء 
منها اللواء األول والخامس والسادس »عمالقة« واللواء ال� 
21 مشاه، التي انسحبت من مواقعها يف الخطوط األمامية 
يف جبه�ات الحدي�دة إىل مدين�ة الخوخ�ة، ع�ىل بع�د 163 

كيلومرتا جنوبي مركز املحافظة بحسب االناضول.
والجمع�ة، كان مصدر عس�كري يمني قد أف�اد لألناضول، 
ب�أن »انص�ار الله« س�يطروا عىل مدين�ة التحيت�ا جنوبي 
الحديدة خال الس�اعات املاضية، بعد انسحاب قوات ألوية 

العمالقة املوالية للحكومة.
ورغم قت�ال هذه القوات بجانب حكوم�ة منصور هادي يف 
ع�دن، إال أنه�ا ال تخضع لس�يطرة وزارة الدفاع يف حكومة 
ه�ادي، وتتلقى دعما ماليا وعس�كريا م�ن اإلمارات ، وفق 

وسائل إعام محلية.

حكومة هادي تعترف بفرار ميليشيات اإلمارات من الُحديدة 

إسقاط سادس طائرة تجسسمعارض بحريني يقود معركة األمعاء الخاوية في بالده
 أميركية جنوبي مأرب

قلق سعودي من نقل أمريكا منظومة 
صواريخ باتريوت

المراقب العراقي/ متابعة...
يواص�ل عب�د الجلي�ل الس�نكيس، أحد 
البحرينية الس�لمية  وج�وه املعارض�ة 
اململك�ة،  يف  املعروف�ني  واألكاديمي�ني 
إرضابه عن الطعام املس�تمّر منذ تموز 
الفائ�ت. حتى اآلن وبحس�ب املعلومات 
املتداول�ة، نق�ص وزن الس�نكيس بما 
يزيد عن 20 كيلوغراًما وصّحته باتت يف 
خط�ر كبر، بعدما دخل وهو يف س�جن 
جو إرضاًبا عن الطعام بسبب استمرار 
الذي�ن  الس�جن  ح�راس  مضايق�ات 
يتّصنت�ون ع�ىل مكاملات�ه الهاتفية مع 
أقاربه ويقطع�ون عليه الخط بانتظام 
دون سابق إنذار ويراقبونه باستمرار يف 
زنزانته ويمنعونه من النوم، فيما ُصودر 
بشكل تعسفي العمل البحثي الذي كان 
ينجزه وه�و يف االحتج�از.  عبد الجليل 
الس�نكيس الذي يقي حكًما بالسجن 
املؤّب�د تعس�فًيا ع�ىل خلفي�ة حراك�ه 
الس�لمي إّب�ان ثورة 14ش�باط/فرباير 
2011، ه�و م�ن أوائل الذي�ن احتجزوا 
ضم�ن سلس�لة طويلة م�ن االعتقاالت 

التي ش�هدتها الباد، وج�رى نقله بعد 
إصدار الحكم عليه إىل سجن جو.  ومنذ 
الس�نكيس يف  18 تم�وز 2021، رشع 
إرضاب�ه املفتوح عن الطع�ام، غر أنه 
وبعد ع�رشة أيام من بدء اإلرضاب ُنقل 
إىل املستشفى العس�كري وال زال هناك 
حتى اليوم تحت حراسة مشددة. وعىل 
مّر السنني، تدهورت صحة عبد الجليل 
السنكيس، فباإلضافة إىل ما يعانيه من 
أرضار عضلية ناجمة عن شلل كان قد 
أُصيب به قبيل احتجازه بسنوات قليلة، 

يتعرض للتعذيب واإلهمال الطبي داخل 
الس�جن، فالس�لطات تؤخ�ر اس�تبدال 
األغش�ية املطاطي�ة لعكازي�ه، والت�ي 
تس�اعد ع�ىل إراح�ة كتفيه م�ن جهة 

وتحول دون سقوطه من جهة أخرى. 
ووفًقا ألف�راد العائلة، ط�رأت تطورات 
مقلقة عىل وضع السنكيس بعد دخوله 
127 يوًما م�ن اإلرضاب عن الطعام، اذ 
انه يتع�رض اىل نوب�ات دوران وفقدان 
يدي�ه،  يف  واض�ح  االنتف�اخ  الت�وازن، 

وجسده بارد.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت القوات املس�لحة اليمنية، الس�بت، عن إس�قاط 

طائرة تجّسس من صنع أمركي جنوبي مأرب.
اليمني�ة،  املس�لحة  الق�وات  باس�م  املتح�دث  ورّصح 
العمي�د يحي�ى رسي�ع، يف تغري�دة ع�رب موق�ع تويرت، 
ب�أّن »دفاعاته�م الجوية تمكن�ت من إس�قاط طائرة 
تجّسسية من نوع )سكان إيغل Scan Eagle( أمركية 
الصنع، أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح يومنا هذا يف 

أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب«.
وأك�د رسيع أّن »عملية إس�قاط الطائرة تّمت بس�اح 
مناس�ب«، الفت�اً إىل أّن�ه »س�يتم ب�ّث مش�اهد حطام 

الطائرة الحقاً«.
وأش�ار املتحدث باس�م القوات املس�لحة اليمنية إىل أّن 
»ه�ذه الطائرة هي السادس�ة من النوع نفس�ه، والتي 
تمكن�ت دفاعاتن�ا الجوي�ة من إس�قاطها خ�ال هذا 

العام«.
واس�تهدفت طائ�رات تحال�ف العدوان الس�عودي ب�3 
غارات حط�ام الطائرة التجسس�ية األمركي�ة الصنع 

التي أسقطتها الدفاعات الجوية اليمنية.

ف العالمية واالقليمية
صح

من اخبار ال



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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االحد 14تشرين الثاين 2021 العدد 2714 السنة الثانية عشرة

بقلم/مهدي المولى
ف�كان الع�راق والعراقي�ن  يعت�ر م�ن أه�م 
مقدسات الشعب اإليراني لهذا يرى أي الشعب 
اإليران�ي يف حمايته والدفاع عن�ه واجب ديني 
و إنس�اني وأخالق�ي ل�و خري ب�ن الدفاع عن 
العراق وإيران لتقدم للدفاع عن العراق ألنه بلد 
املقدس�ات  اإلنسانية والحضارية  يضم مراقد 
آل الرسول  اإلمام عيل والحسن  لهذا أصبحت 
أرض العراق مقدسة بالنسبة  للشعب اإليراني 
حيث أخذ يتبارك برتبة العراق وأصبح العراقي 
مقدس بالنس�بة له أي للش�عب اإليراني حيث 
اخ�ذ يتبارك باإلنس�ان الع�راق يقبله يغس�ل 

رجلي�ه ألنه من أرض مقدس�ة س�قيت بدماء 
األح�رار بدم األمام عيل والحس�ن والكثري من 

البرش األحرار.
 فالع�راق بل�د الحري�ة واألح�رار  بل�د الن�ور 
والحض�ارة بلد الثقافة والعل�م رغم الهجمات 
الوحش�ية البدوي�ة الجاهلي�ة الهمجي�ة التي 
تس�تهدف إخماد ن�وره وإطفاء ش�علته لكنه 
بق�ي  عنيدا رافضا  الخض�وع للعبودية والذل 
رافض�ا التخيل عن القيم اإلنس�انية الس�امية  

التي جاء بها اإلسالم.
وهك�ذا كلما اق�رتب العراق من إي�ران وإيران 
اقرتب�ت من�ه كلما ش�ع نوره وأصب�ح مصدر 

للحري�ة والقي�م اإلنس�انية  وكلم�ا ابتعد عن 
إي�ران وإيران ابتعدت عنه  خمد نوره وظهرت 
بؤر الظالم  والوحش�ية وغلبت عليه لهذا نرى 
أعداء الع�راق انطلقوا من ه�ذه الحقيقة لهذا 
س�عوا ب�كل  إمكانياتهم وقدراته�م عىل إبعاد 
إيران عن العراق  وإبعاد العراق عن إيران  وهذا 
ه�و ه�دف كل أع�داء الع�راق ومهمتهم األوىل 
ألنه�م عىل يقن  ال قدرة ع�ىل مواجهة العراق  
اذا كان قري�ب م�ن إيران  مهم�ا كانت قوتهم 
فالوس�يلة الوحيدة التي يحققون هدفهم هي 

عزل العراق عن إيران وعزل إيران عن العراق.
 وهذا هو املس�تحيل فإي�ران والعراق بلد واحد 

وش�عب واحد  منذ ما قبل اإلس�الم وحتى بعد 
اإلس�الم م�ا يصي�ب أحدهما من خ�ري او رش 
يصيب اآلخر  وهذه حقيقة مفهومة ومعروفة 

لدى أعداء العراق قبل أصدقائه.
بعد تحري�ر الع�راق والعراقين م�ن العبودية 
الت�ي فرضه�ا الطاغية معاوية بقوة الس�يف   
واحتالله للعراق  عقب استشهاد اإلمام عيل يف 
9-4-2003فش�عر العراقيون إنهم برش أحرار 
وإن ه�ذا العراق عراقه�م الجميع فيه رشكاء 
والتعددي�ة  الديمقراطي�ة  طري�ق  فاخت�اروا 
الفكرية والسياس�ية لبناء عراق حر مس�تقل 
عراق الدستور واملؤسس�ات الدستورية عراق 

فيه الشعب هو الحاكم ال شك ان ذلك ال يريض 
أعداء الحياة واإلنسان  أنصار العبودية وحكم 
الف�رد الواحد العائلة الواح�دة القرية الواحدة 

بل اعتروه خطرا عىل وجودهم.
 لهذا توح�دوا وقرروا إعالن الحرب عىل العراق 
والعراقين حيث أجروا واش�رتوا مئات األلوف 
من املرتزقة والفاسدين وأصدروا آالف الفتاوى 
الت�ي تجي�ز ذب�ح العراقي�ن وأرس واغتصاب 
العراقي�ات ونهب أموالهم ألنهم فرس مجوس 
وغ�زت العراق م�ن كل الجهات وب�دأت عملية 
إبادة العراقين بس�يارتهم املفخخة واألحزمة 
املتفج�رة والقت�ل ع�ىل  الناس�فة والعب�وات 

الهوية.
 لك�ن العراقين صم�دوا متحدين كل هجمات 
تل�ك الوح�وش الهمجية وتمكن�وا من صدهم 
ولوال  مس�اعدة الش�عب اإليران�ي والحكومة 
اإليراني�ة لتمكن�ت الوح�وش الوهابي�ة الت�ي 
أرس�لها آل س�عود وآل نهي�ان م�ن اف�رتاس 
الع�راق والعراقين حيث كانت إيران اإلس�الم 
أول دول�ة تعرتف بالعراق الجديد عراق الحرية 
الكب�رية  املس�اعدة  وبفض�ل  والديمقراطي�ة 
واملهمة والتي قدمت من  إيران اإلسالم ويف كل 
املج�االت ملا اس�تطاع العراقيون من الس�ري يف 

بناء عراق الديمقراطية.

كلما أوقد أعداء العراق نيران الفتن أسرعت إيران إلخمادها
نعم كلما أشعل أعداء 

العراق)إسرائيل وبقرها آل 
سعود ومرتزقتها القاعدة 

وداعش ودواعش السياسة 
عبيد وجحوش صدام( 

نيران الفتن لحرق العراق 
والعراقيين كلما أسرعت 
إيران اإلسالم  إلخمادها 
وإطفائها وجعلت منها 
بردا وسالما على العراق 

والعراقيين.

صحة أردوغان تثير مسألة البديل
بقلم/هدى رزق

اعتر حزب »العدالة والتنمية« أنَّ لقاء الرئيس 
الرتكي رجب طيب إردوغان والرئيس األمريكي 
جو باي�دن إبان قمة العرشي�ن يف روما، والذي 
حصل بعد يوم واحد من تهديد أردوغان سفراء 
الدول الع�رش بالطرد من البالد، بعد مطالبتهم 
ب�رورة اإلفراج عن الناش�ط املدن�ي عثمان 
كف�اال، انتص�ار، إال أنَّ العارف�ن يقول�ون إنَّ 
لق�اء إردوغ�ان وباي�دن يف روم�ا كان مّتفق�اً 
علي�ه بن كال�ن مستش�ار األمن والسياس�ة 
الخارجية الرتكية، وجيك س�وليفان مستشار 
األمن القومي لبايدن منذ أواخر أيلول/سبتمر 
املايض، ولم يكن هناك مّتسع من الوقت إلعادة 

النظر فيه. 
كان إردوغ�ان منزعجاً بعد انتش�ار أخبار بثَّها 
صحايف يف مجلة »فورين بولييس« منذ أس�ابيع 
حول صّحت�ه، والقت صدى كب�رياً داخل تركيا 
م�ن قبل املعارض�ة، وحتى امل�واالة، إذ طرحت 
مسألة وراثته يف ظلِّ طرح االنتخابات الرئاسية 

والرملانية املبكرة. 
باي�دن العارف بطباع إردوغ�ان ردَّ عىل التهديد 
بط�رد الس�فراء بحرك�ة رمزية، وألق�ى عليه 
تحية عس�كرية يف قمة روما أثارت الحارضين 
والصحاف�ة الغربية، وفيها إش�ارة واضحة إىل 
أنه أصبح حاكماً عس�كرياً ديكتاتورياً، وليس 
سياس�ياً ديمقراطياً، وهذا يؤرش إىل اس�تمرار 
اإلدارة األمريكي�ة بمالحق�ة موض�وع حقوق 
اإلنس�ان واإلف�راج ع�ن املعتقل�ن بطريقة أو 
بأخ�رى، وال تغيري يف املبادئ األساس�ية إلدارة 
الديمقراطي�ن يف ه�ذا الج�زء من سياس�تهم 

حيال تركيا إردوغان.
تركيا خارج برنامج »F-35« نهائياً

كان إبراهيم كالن، مستشار األمن والسياسة 
الخارجية إلردوغان، قد رّصح مؤخراً أن أولوية 

تركي�ا ال تزال أزمة برنام�ج »F-35«، بدالً من 
املطالب�ة باس�رتداد 1.4 ملي�ار دوالر دفعته�ا 
تركي�ا بالفع�ل، لك�ن املس�ؤولن األمريكي�ن 
أوضح�وا وقائع املحادثات يف روم�ا، وأكدوا أن 
مس�ألة »F-35« ال تدخ�ل ضم�ن النقاش�ات 
السياس�ية، ب�ل تخض�ع ملفاوض�ات تس�وية 
املنازع�ات القانونية واملحاس�بية القائمة عىل 
العق�ود، وأن تركي�ا أصبح�ت رس�مياً خ�ارج 
م�ن  رس�مياً  وانس�حبت   ،»35-F« برنام�ج 
املرشوع اعتب�اراً من 23 أيلول/س�بتمر، وأن 
-F« الرشكات الرتكية ستستمر يف إنتاج أجزاء
35« لعدة أش�هر أو أكثر بحسب العقد، لكن تم 
بالفعل التعاقد عىل إنتاج هذه األجزاء مع دول 
أخرى، وعودة تركيا إىل برنامج »F-35« لم تعد 

موضوعاً للمفاوضات. 
لق�د ت�م إخ�راج تركي�ا م�ن اإلنتاج املش�رتك 
ورشاء برنام�ج »F-35« م�ن الجي�ل الخامس 
من قب�ل إدارة دونال�د ترامب يف الع�ام 2020. 
-S« وكان ذل�ك رداً ع�ىل رشاء تركي�ا صواريخ

400« الروسية التي اعُترت انتهاكاً للعقوبات 
األمريكية عىل روسيا.

صفقة »F-16« ال تشبه العقود السابقة 
أوضح�ت تركيا لألمريكين أن اس�تبعادها من 
برنام�ج »F-35« خلق فجوة يف الدفاع الجوي، 
أي يف الجان�ب الجنوب�ي من النات�و. لذلك، هي 
بحاج�ة إىل طائ�رات، وإىل أن تنت�ج طائراته�ا 
املقاتل�ة بنفس�ها. ورغ�م أنَّ الرئي�س الرويس 
فالديم�ري بوت�ن كان ق�د ق�دم عرض�اً لرتكيا 
لرشاء طائ�رات »Su-57«، فإنَّ تركيا ركزت يف 
املحادثات ع�ىل طلب رشاء 40 طائ�رة مقاتلة 
جديدة من طراز »F-16« من حليفها يف الناتو، 
ولك�ن الواليات املتح�دة وجدت الطل�ب املقدم 
 ،»LOR 16-F« كبرياً ومعق�داً، ألنه من ط�راز
وه�و مختلف عن طراز »F-16« الس�ابق وعن 

الرتاخيص الس�ابقة، وأكثر تطور تكنولوجياً، 
م�ن  العدي�د  تقدي�م  إىل  تركي�ا  وس�تحتاج 
الرتاخيص للكونغ�رس ملراجعتها عىل مراحل، 
ألن برنام�ج إنتاج »F-16« ال�ذي كان ينتج يف 
تركي�ا ال ينطبق عىل الطلب الحايل، وس�يحتاج 

إىل أشهر من النقاشات مع اإلدارة.
يرجع الجو الس�لبي يف الكونغرس بشأن تركيا 
وإردوغان تحدي�داً إىل صفقة »S-400«. وكان 
إردوغ�ان قد طلب م�ن الرئي�س األمريكي جو 
بايدن يف روما يف مق�ر قمة مجموعة العرشين 
فرض إرادته، ألن الديمقراطين لديهم األغلبية 
يف كال املجلسن، وترى املؤسسات األمريكية أن 

تركي�ا الحليف يف الناتو، خرج�ت عن اتفاقها، 
واشرتت »S 400«، وهناك لغة قانونية محددة 
ح�ول متطلبات التن�ازل عن عقوب�ات قانون 

.)CAATSA( مكافحة اإلرهاب
يطرح الباحثون األتراك تس�اؤالت حول معنى 
الرشاكة االس�رتاتيجية املفرتض�ة بن البلدين، 
فأين يكمن التعاون مع الحليف االس�رتاتيجي 
ما لم يكن يف ه�ذا املجال؟ وماذا يعني التعاون 

يف القضايا اإلقليمية؟
ترى الواليات املتحدة أنَّ التعاون والرتكيز سيتم 
يف القضاي�ا التي تحمل مصلحة مش�رتكة لها 
ولرتكيا، أي يف القضايا اإلقليمية. طرح إردوغان 

مس�ألة دعم الواليات املتحدة ل�«قس�د«، لكن 
ل�ن يك�ون هناك تغي�ري يف سياس�ة البنتاغون 
وتعاون�ه م�ع »ق�وات س�وريا الديمقراطية« 
ضد »داعش« يف س�وريا، ولن تك�ون هناك أي 

محادثات بشأن أوضاع »قسد«.
ه�ذا ما أك�ده اللقاء، لكن سيس�تمر الس�ماح 
لرتكيا بالهجمات يف ش�مال الع�راق عىل حزب 
العمال الكردس�تاني واملنتس�بن إليه. وتعتر 
تركيا الوحدات جزءاً ال يتجزأ من حزب العمال 
الكردستاني، فهل ستطالها عمليات القصف؟ 
ال يب�دو األم�ر مي�راً يف رشق س�وريا. أما يف 
غربه�ا، أي ح�ول إدل�ب، حي�ث أقام�ت تركيا 

مناطق عازل�ة، فقد طرحت الوالي�ات املتحدة 
دعمها يف وجه روسيا وسوريا. 

الشائعات حول صحة الرئيس تعّم تركيا 
ال ش�ّك يف أن املش�كالت ب�ن الوالي�ات املتحدة 
�دة. وال يبدو أنَّ واش�نطن بصدد  وتركي�ا معقَّ
إعط�اء أنقرة أية وعود، ربم�ا تأكد أن الواليات 
املتح�دة ال تمان�ع وج�وده يف إدل�ب، فهو بذلك 
يقف يف وجه سيطرة الدولة السورية عىل كامل 
أراضيها، وي�رشع يف الوقت عينه وجود قس�د 

تحت حماية البنتاغون. 
يبق�ى أن الداخل يرى بوضوح نتائج االجتماع، 
ويص�دق الش�ائعات والتكهن�ات األخرية حول 
صح�ة الرئيس، فه�ل هناك بدي�ل إلردوغان يف 
حزب »العدالة والتنمية«؟ ومن س�يتوىل األمر؟ 

وماذا سيحدث للحزب من بعده؟ 
الغربي�ة  املص�ادر  تش�عر  ذل�ك،  إىل  إضاف�ًة 
بالفضول، لكنَّه ليس املوضوع الوحيد الّذي يثري 
االهتمام، بل االنتخابات الرئاس�ية والرملانية، 
فه�ل س�ُتجرى يف حزيران/يوني�و 2023، كما 
ه�و مقرر؟ وهل هناك جناح معارضة يف حزب 

»العدالة والتنمية« يستطيع أن يغري املسار؟ 
هناك أسماء مثل وزير الدفاع الوطني خلويص 
أكار ووزير الداخلية س�ليمان صويلو آخذة يف 
االرتفاع، بعد اس�تبعاد عبد الل�ه غول وبولنت 
أرين�ش واختفائهم�ا م�ن الحياة السياس�ية، 
وهناك من ذهبوا واختاروا مساراً سياسياً آخر 
ألنفس�هم، ويمكن إعطاء عبد اللطيف ش�ينر 

وأحمد داوود أوغلو وعيل باباجان أمثلة لهم.
ال بديل ألردوغان إذا ترك القيادة. حزب »العدالة 
والتنمية« هو حركة سياس�ية غري ُممأسسة، 
م�ن املرج�ح أن تب�دأ باالنح�دار بع�د مغادرة 
الزعي�م. يبدو أن�ه ال مفر م�ن أن يتالىش نجم 
ح�زب »العدال�ة والتنمية« إذا غ�ادر أردوغان، 

بغض النظر عمن سيقوده من بعده.

 بقلم/حافظ آل بشارة

يف سياق املعركة اإلعالمية بن االحتالل واملقاومة 
هناك تحوالت سياس�ية سابقة لها دور محوري 
يف بل�ورة التجربة االعالمية ، اه�م تلك التحوالت 
النظ�ام  ب)خدع�ة  املتمث�ل  الوع�ي  تح�ول 
الديمقراطي( فكثري من الناس صدقوا بس�هولة 
ان هناك نظام�ا ديمقراطيا وطنيا يحكم ويقرر 
ويت�رف بش�ؤون الب�الد ويوف�ر بيئ�ة لتداول 
السلطة ، والشائع ان يشارك الوطنيون الرشفاء 
يف الس�لطات املختلفة به�دف دفع بعض الرر 

عن الشعب وتحقيق ما يمكن من مصالحه .
غاب ال�راع واصبح الناس يش�تمون ساس�ة 

البلد وينعتونهم بالخيانة وال أحد يتذكر االحتالل 
وال يذك�ره بس�وء ، يف ظل ه�ذه الخديعة الكرى 
كيف سيكون شكل االعالم خاصة بوجود شبكة 
الن�ت وم�ا احدثته من ث�ورة يف مج�ال التواصل 
واالتص�ال اذ قف�ز االع�الم قفزة غ�ري متوقعة ، 
فظهر االع�الم الرقمي واصبح املتلقي مش�اركا 
يف صناعة الرس�الة االعالمية ، فهو يتلقى الخر 
او املعلوم�ة او التحلي�ل او الفديو ثم يعلق عليها 
ويعيد ارس�الها اىل عدد كبري م�ن املتلقن وبذلك 
ينتج رس�الة اعالمية جديدة ، وم�ع هذا التدفق 
تظهر انواع عدي�دة من االعالم تنطلق يف الفضاء 

االفرتايض :
1- اعالم رس�مي تابع للنظام الس�يايس ، هدفه 
تلميع صورة االحتالل وشن الحرب الناعمة ضد 
البلد والش�عب ، واسقاط النخبة السياسية  التي 
يختارها بعناية ، اي اسقاط القدوة والقاء اللوم 

عليها يف كل فشل وفساد.
2- اعالم املقاومة وهو صوت القوى السياس�ية 
والش�عبية الرافضة لوجود االحتالل ، وهو اعالم 
حم�ايس تعبوي ن�ادرا ما يهتم بالقي�م املعرفية 
ويحاول ان يس�توحي النموذج البط�ويل املقاوم 
م�ن الدين والتأريخ وامل�وروث القومي والوطني 

إلسناد رسالته وتأصيلها.
3- اعالم االنتهازين ، وهو اعالم تلك القوى 
التي تأكل مع االحتالل وتهتف مع املقاومة ،

انه�ا ق�وى النفوذ الدين�ي والعائيل والعش�ائري 
والرج�وازي ، دينه�م ب�ال مقاوم�ة ، واخالقهم 
بال ش�جاعة ، ورم�وز االصال�ة يف اعالمهم الدلة 
والتنور وس�وق الصفافري وعازف الربابة وليس 

البندقية والشهداء وخنادق املقاومة.
4- االعالم الوبائي املش�حون بالغضب واالنفعال 
والتش�في ض�د كل يشء اال االحت�الل ، عندم�ا 
يك�ون املتلقي جزءا من العملي�ة االعالمية يفقد 

االعالم شكله الرس�مي وتنهار القيود ، ويتحول 
اىل وس�يلة للتعبري عن العقد النفس�ية للمتلقن 
، فمنهم من يش�بع عقدة الحرمان من الس�لطة 
والتعبري عن اللوعة بفقدها ، او عقدة االضطهاد 
، او تصفية الحسابات الشخصية ، فتجده اعالما 
س�وداويا يرش الش�تائم والس�خرية والتسقيط 

والتخوين.
5- االع�الم التوصيفي وهو تقليد فاش�ل لألعالم 
النق�دي الث�وري ، حي�ث يفقد اط�اره االخالقي 
فيتح�ول اىل ف�ن لوص�ف الكارث�ة الناتج�ة عن 
الرنام�ج التخريب�ي لالحت�الل ، ووص�ف م�ن 

يقف�ون وراءه ، ووص�ف الضحاي�ا ، والتفنن يف 
العرض تحريري�ا وتصويريا ، دون ذكر االحتالل 
وال ذك�ر الحل املطلوب ، ويس�عى هذا النوع من 
االعالم اىل اس�قاط القوى املش�اركة يف الس�لطة 

وتحميلها املسؤولية ، وترئة االحتالل.
باملحصل�ة هناك تعزيز لإلحباط واليأس ورس�م 
باألل�وان ملزي�د م�ن الدوام�ات اآلرسة ويف نهاية 
املط�اف مازال البعض ي�دور حول مربط الفرس 
حت�ى مطلع الفجر فامس�ك به الس�يد وبدل ان 
يعاقبه اجلس�ه وافطر معه وضحك السيد وبكى 

اللص كثريا حتى بلل القيمر والخبز .

استراتيجية فوضى السياسة واإلعالم
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أُختتم�ت يف العاصمة بغداد، بطولة أندية ومؤسس�ات العراق لرفع 
االثقال بمش�اركة اكثر  من 120 رباعاً يمثلون 17 نادياً ومؤسس�ة 
عراقي�ة  .وت�وج فريق ن�ادي الجي�ش باملركز األول لفئة الناش�ئني 
فيم�ا جاء نادي امانة بغداد باملركز الثاني وأحرز نادي بدرة باملركز 
الثالث .بينما اس�فرت منافسات فئة الشباب عن تتويج فريق نادي 
امانة بغداد باملرك�ز األول وحصل نادي بدرة عىل املركز الثاني وحل 

فريق نادي الحش�د الش�عبي باملركز الثالث.وق�ال مصطفى صالح 
ام�ني رس االتح�اد إن »البطولة اف�رزت عنارص واعدة وت�م اختيار 
الفائزين باملراكز االوىل لتمثيل منتخب الناش�ئني واعدادهم بش�كل 
جيد  للمشاركة يف بطولة العرب للناشئني التي ستقام بمدينة اربيل 
العراقية يف الخامس والعرشين من الش�هر املقبل  بمش�اركة عربية 

واس�عة« .

أمانة بغداد يحقق لقب بطولة األندية لرفع األثقال

6

كش�ف عضو االتحاد العراقي لكرة القدم غانم عريبي، أن تزوير أعمار 
الالعبني بلغ لحد س�بع س�نوات لدى البعض منهم، مؤكدا أن هذا األمر 
تسبب بتدهور الكرة العراقية.وقال عريبي ان »تزوير االعمار اثر سلبا 
ع�ىل تطور الك�رة يف العراق، وما نواجه�ه اليوم هو بس�بب تراكمات 
االدارات السابقة التي قادت االتحاد وسمحت بالتزوير«.وابدى عريبي 
اس�تغرابه بش�أن تزوير االعمار، مؤكدا »اكتش�فنا ان بعض الالعبني 
زوروا اعمارهم لسبع سنوات، وهذا امر  خطري استغربه وادى لرتاجع 
مستوى منتخبنا«.وبني ان »االجيال السابقة ال تخلو من التزوير اال ان 
التزوي�ر كان لعام او عامني كحد اعىل، لك�ن اليوم نرى العبني يصلون 
للمنتخ�ب وقد توقف عطاؤهم بس�بب تقدمه�م يف العمر«.واكد عريبي 
ان »اتح�اد كرة القدم مجرب عىل مللمة املوض�وع ويضطر أحياناً الصدار 
جوازات س�فر مزورة، والس�يما بعد ان يجد نفس�ه يف موقف محرج و 
يكتش�ف متأخرا عملية التزوير، وان الالعب املعني كان قد خاض العديد 
من املباريات ومن الصعب حل املش�كلة اال من خالل البناء الحقيقي من 

االساس«.يشار إىل ظاهرة تزوير أعمار العبي املنتخب بدأت يف تسعينيات 
القرن املايض، حيث كان يجري تزوير أعمار بعض الالعبني يف جواز الس�فر 

وذلك بتصغري س�ن الالعب للمش�اركة يف منافس�ات مخصصة لفئات عمرية 
أصغر من عمره الحقيقي.

ُروا  عريبي: بعض العبي المنتخب َزوَّ
أعمارهم 

اكد ام�ني رس نادي الزوراء الريايض ش�اكر الجبوري، 
ان ملع�ب النادي ب�ات عىل بعد خطوات م�ن االفتتاح 

التجريبي كمرحلة اوىل ليتم بعدها االفتتاح النهائي.
وق�ال الجب�وري »كنا نطم�ح أن يك�ون امللعب جاهزا 
يف الجول�ة الثامن�ة م�ن ال�دوري املمت�از لك�ن تريثنا 
بعض اليشء إلنجاز امللعب كامالً وبنس�بة %100 من 

النواحي االدارية والفنية«.
واش�ار اىل ان »ادارة الزوراء وجهت الرشكة املنفذة ان 
يك�ون مكان وقوف الس�يارات ضمن االم�ور االدارية 
الت�ي يج�ب ان تنجز، وت�م االتفاق عىل ذل�ك ولم يتبَق 

يشء لالفتتاح«.
وب�ني ان امللع�ب »ليس ملعبا ومدرج�ات فقط بل فيه 
مالح�ق مكملة«، الفت�ًا اىل ان »االدارة اتفقت ايضا مع 
امانة بغداد وهي الجهة املساندة لتعبيد ما حول امللعب 

واالمور الخدمية االخرى«.
ووع�د الجب�وري بان ملعب ال�زوراء »س�يفتتح قريباً 
جدا وس�يظهر بحلته الجديدة ليك�ون تحفة معمارية  

تضاف اىل مالعب العراق«.

الزوراء يقترب من افتتاح 
ملعبه الجديد

تعادل منتخبنا الوطني امام نظريه 
السوري بهدف لكل فريق يف املباراة 
التي جرت يف الدوحة ضمن الجولة 
الخامس�ة من التصفيات النهائية 

لكأس العالم 2022.
التعادل قاد املنتخب للمركز الرابع 
خلف ايران وكوري�ا ولبنان بعد ان 
حق�ق املنتخ�ب اربع نق�اط فقط 
حصده�ا من أربع�ة تع�ادالت، لم 
يق�دم املنتخ�ب املس�توى املتوق�ع 
من�ه خاص�ة يف الش�وط األول عىل 
الرغم من ان املباراة كانت حاسمة 
وتحسن املستوى يف الشوط الثاني 
ولكنه لم يرتقي ملستوى الطموح..
املحل الكروي س�عد حافظ تحدث 
املنظومة  العراقي قائ�اًل:  للمراقب 
والش�كل ال�ذي دخ�ل ب�ه املنتخب 
العراق�ي يف الش�وط االول ال يوحي 
ان املنتخ�ب ج�اء م�ن اج�ل الفوز 
فالخي�ارات كانت اغلبه�ا خيارات 
دفاعي�ة وطريق�ة اللع�ب تميل اىل 
الش�ق الدفاعي مع تواج�د ثمانية 
العب�ني ب�دوار دفاعي�ة باس�تثناء 
بشار رسن واملهاجم عيل الحمادي، 
لذلك صعبت املهمة عىل املنتخب يف 
الش�وط األول يف الوق�ت الذي كان 
م�ن املف�رتض ان يك�ون املنتخ�ب 
العراق�ي هو املب�ادر بالهجوم النه 

املنتخ�ب  ع�ىل  األفضلي�ة  يمتل�ك 
السوري.

وأض�اف حافظ »كان ع�ىل املدرب 
ادفوكات التفكري باملجازفة واللعب 
بأس�لوب هجوم�ي من�ذ الش�وط 
الف�وز  تحقي�ق  ومحاول�ة  األول 
وانه�اء املباراة منذ الش�وط األول، 
فعىل س�بيل املثال لو كان املنتخب 
الس�وري قد سجل هدفاً يف الشوط 
العراق�ي  الفري�ق  ان  اج�زم  األول 

سيخرج خارسا من املواجهة«.
وتاب�ع »ان الفرصة كان�ت مؤاتية 
لتحقيق النقاط الثالث وخاصة ان 
الفوز كان س�ينقلنا للمركز الثالث 
يف املجموع�ة ويزيد م�ن حظوظنا 
من التأه�ل اىل كأس العالم خاصة 
مع بق�اء خمس مباري�ات لنهاية 

التصفيات«.
وأش�ار »ان تواج�د احم�د فاض�ل 
وامج�د عطوان ومحم�د عيل عبود 
يف منطقة الوسط وال يملك أي احد 
الهجومية ملس�اندة  النزع�ة  منهم 
الهجوم وتفعيل الزيادة العددية يف 
منطقة جزاء املنتخب السوري أدت 
يف األخ�ري اىل تقيي�د املهاجمني مع 

وفرة املدافعيني السوريني«.
واملح حافظ »ان تحس�ن مس�توى 
املنتخب يف الش�وط الثان�ي نتيجة 

بإخ�راج  األول  التبدي�ل  الج�راء 
اىل  والع�ودة  ناظ�م  مصطف�ى 
اللع�ب بأربع�ة مدافعني وأس�لوب 
4-3-3 والدف�ع بابراهي�م باي�ش 
يف  والحم�ادي  بش�ار  ملس�اندة 
الش�ق الهجومي، ولك�ن األفضلية 
الحقيقية الت�ي تحققت للمنتخب 
العراقي عندما شارك محمد قاسم 

وامري العماري يف منطقة الوسط.
وختم حاف�ظ حديث�ه بالقول »ان 
الفري�ق الك�وري لي�س بالفري�ق 
»البعب�ع« ال�ذي ال يمك�ن هزيمته 
بل الفريق ش�هد تراجع يف املستوى 
يف الس�نوات األخ�رية وم�ن املمكن 
ان نحق�ق الف�وز يف املواجهة التي 
س�نخوضها الثالثاء« منوها اىل ان 
»مواجهة الثالثاء امام الشمش�ون 
الكوري هي مب�اراة مدربني وليس 
العب�ني الن ادف�وكات ه�و من قاد 
املنتخ�ب يف املب�اراة األوىل ل�ه م�ع 
الجنوبي�ة  ام�ام كوري�ا  املنتخ�ب 
يف ملعب�ه وحق�ق نتيج�ة التعادل، 
فادف�وكات اصب�ح يع�رف نق�اط 
املنتخ�ب  ل�دى  والضع�ف  الق�وة 
الك�وري وكذلك اصبح ع�ىل دراية 
تام�ة بامكاني�ات العب�ي املنتخب 
العراق�ي بع�د ان خ�اض خم�س 

مباريات«. 

من جانب�ه الالعب الدويل الس�ابق 
س�مري كاظم،عل�ق  ع�ىل التع�ادل 
الدراماتيكي األخ�ري الذي خرج به 
منتخبنا الوطني لك�رة القدم امام 
س�وريا ضم�ن الجولة الخامس�ة 
م�ن املرحل�ة االوىل م�ن التصفيات 

املؤهلة اىل نهائيات كاس العالم.
وق�ال كاظم ان »امل�درب الهولندي 
دي�ك أدفوكات لعب خالل الش�وط 
االول بتحف�ظ كب�ري م�ع تراج�ع 
العبين�ا يف منطق�ة الوس�ط، م�ع 
غي�اب الفاعلي�ة الهجومية، وكان 
املف�رتض ان يت�م تغي�ري اس�لوب 
اللع�ب بع�د النص�ف الثان�ي م�ن 
الشوط االول والبدء بالتسجيل من 
خ�الل الزي�ادة العددي�ة يف منطقة 

الهجوم ولكنه لم يفعل«. 
الش�وط  بداي�ة  »م�ع  واض�اف، 
الثاني تغري لع�ب منتخبنا الوطني 
بالضغ�ط ع�ىل دفاع�ات س�وريا 
والوصول ألكثر من مرة اىل مرماهم 
تزام�ن  وق�د  خط�ورة  وتش�كيل 
ه�ذا االم�ر م�ع التأخ�ر يف عملية 
التبدي�ل ومش�اركة محمد قاس�م 
اللذي�ن يمتلكان  العم�اري  وام�ري 
نزعة هجومي�ة وبإمكانهما تغيري 

النتيجة«. 
وع�ن الحظ�وظ اوض�ح كاظم ان 

»كرة القدم ليس فيها مستحيل 
املباريات  استغالل  ويجب 

املقبلة وتقديم مس�توى 
جي�د الس�يما ان نتائج 
مجموع�ة العراق تصب 
يف صالح الفريق ويجب 
االستفادة من هذا االمر، 
واعتق�د ان املنتخب بدأ 

يس�تعيد عافيت�ه ويبقى املدرب 
الق�رار  صاح�ب  ه�و 
داخل امللعب وما تزال 
خ�الل  م�ن  قائم�ة 
الثالث  املرك�ز  حصد 

يف املجموعة«.

مختصون: أدفوكات أخطأ بأسلوب اللعب 
أمام سوريا وتجاوز كوريا ممكن

    حسين جبار

قوانين الهيئات 
الدولية ولوائحها

من العبارات التي نسمعها ترتّدد عىل ألسنة املختّصني بشؤون 
الرياضية وعميوم الجمهور عبيارة )القوانيني الرياضية( يف 
وصفهم للوائح واألنظمة التي تصدر عن الهيئات الرياضية، 
ولعيّل أكثر هيذه العبارات تكراراً هي )قوانيني الفيفا( لكثرة 

متابعي كرة القدم واتساع جمهورها، وتشّعب مشاكلها.
وهيذا التعبري بعييد كل الُبعد عن الدّقية يف وصف الترشيعات 
التيي تصدرها هيذه الهيئيات الرياضية ومنهيا الفيفا فهي 
ال تعيدو عن كونهيا لوائح Regulations وقواعيد rules مثل 
لوائح االنضباط أو لوائح تراخيص األندية أو لوائح وسيطاء 
الالعبني وقد تحّمل مسّمى نظام مثل نظام مطابقة انتقاالت 
الالعبيني للفيفيا Transfer Matching System TMS وهيي 
ليسيت قوانيني Laws لكيون القوانيني تصيدر عن السيلطة 
الترشيعيية للبليد يف حيني أن الهيئات الرياضيية الدولية هي 
منّظميات مدنّية ال يحيق لها إصدار أو ترشييع القوانني مع 
االسيتثناء بالنسيبة لتسيمية قوانني األلعاب ذاتهيا أي التي 
تتعامل مع مساحة امللعب أو إبعاد مضمار السباق أو غريها 

من القوانني املنظمة ملمارسة األلعاب الرياضية.
وأحيانياً يكون حق إصدار قوانني اللعبة من صالحية منظمة 
رياضية مختّصة كما هو حال كرة القدم للساحات املكشوفة 
التي تصيدر قوانينها عين طريق املجلس اليدويل لكرة القدم 
 IFAB (( International(( أو ما ُيعيرف اختصاراً بااليفياب
Football Association Board (( وهو املجلس الذي تأّسيس 
يف العام 1886 من قبيل أربعة اتحادات بريطانية لكرة القدم 
هيي اتحاد كرة القدم واتحاد كرة القدم االسيكتلندي واتحاد 
كيرة القيدم يف ويلز واتحياد كرة القيدم األيرلنيدي باعتباره 
الهيئة العاملية املسيؤولة عن تطويير قوانني اللعبة والحفاظ 

عليها أي أنه سبق التأسيس الرسمي للفيفا يف العام 1904.
وقيد تّم وضع أول قوانني »عامليية« لكرة القدم يف عام 1863 
يف إنكليرتا يف حني كانت أوىل القوانني التي صدرت عن االيفاب 
كانت يف العيام 1869 وحّددت حاالت التسيلل ثم ظهرت أول 
ركلة جزاء نفذت يف العام 1891 ويف عام 1912 منع الحراس 
من مسيك الكرة خيارج منطقة الجزاء ولعيّل آخر التعديالت 
املثيرية واملهمة يف قوانيني اللعبة كانت يف العيام 2016 والتي 
تخيّص منع التنفيذ امليزدوج لركلة الجزاء ومين ثم أعقبتها 
تعدييالت أخيرى غرضهيا الحفياظ عيىل جماليية ورصانة 

ممارسة كرة القدم.
أميا بالنسيبة لقوانني الكرة الشياطئية وكيرة الصاالت فإن 
إصدارهيا وتعديلها يقع ضمن صالحييات االتحاد الدويل كما 

ورد يف نظامه األساس.
مّما تقّدم يتبنّي للقارئ الكريم أن قوانني األلعاب تختلف عن 
القوانني املنظمة لتأسييس وعمل الهيئيات الرياضية الدولية 
ومثال ذليك أن األوملبية الدولية والفيفيا والعديد من الهيئات 
االتحادات الدولية أّسسيت وتعمل اسيتناداً إىل القانون املدني 
السيويرسي ولهيذه الهيئيات الرياضية الدولية حيق إصدار 
اللوائح واألنظمية امللزمة ألعضائها من االتحيادات الوطنية 
وإصيدار القوانيني املنظمة ملمارسية األلعاب التيي تديرها، 
وبالتيايل فمن الخطأ مثالً إطالق تسيمية قوانيني الفيفا عىل 
اللوائيح واألنظمية التي تصيدر عن هيذه الهيئية الرياضية 

والحال ذاته ينطبق عىل أي هيئة رياضية دولية.
وغرضنيا أن تتوّضيح الرؤيية أميام املعنييني يف االتحيادات 
الرياضية العراقيية من هذا الفارق ليبارشوا بدراسية لوائح 
الهيئات الرياضية الدولية والتعرّف عىل مدى التزام اتحاداتهم 
بها ألنها تشيّكل بداية ملواكبة التطّور الريايض للعالم املتقّدم 
مّما سيينعكس إيجابياً عيىل أنديتنا فمدى التيزام االتحادات 
واألنديية باللوائح الدوليية أصبح من معاييري تقييمها ليس 
يف العالم املتقّدم رياضياً فحسيب، بل حتى بالنسيبة ملحيطنا 
اإلقليمي والقاري، ومثال ذلك إن إحدى دول الجوار تضع من 
معايري تطبيق الحوكمة الرياضية مقياسيًا لتخصيص الدعم 

املايل ألنديتها.

صوت من المدرجات

عق�َد وزي�ُر الش�باب والرياض�ة، عدن�ان درج�ال، رئيس 
االتح�اد العراق�ّي لكرِة الق�دم، اجتماعاً مع وف�د املنتخِب 
الوطن�ّي يف الدوح�ة، وأثنى درجال يف اجتماع�ه عىل األداِء 
الجي�ِد ال�ذي قّدمُه املنتخ�ب الوطنّي يف لقاء س�وريا الذي 
انتهى بالتعادل االيجابي  )1-1(. وأكَد درجال: أن الفرصة 
ال تزال قائمًة للمنافس�ة، حيث تبقت خمس مبارياٍت عىل 
املنتخ�ب اس�تثمارها بالش�كِل الصحيح، الس�يما ان أداء 
أس�ود الرافدين ش�هَد تصاعداً  تدريجياً يف املبارياِت الثالث 
املاضية. ودع�ا عدنان درج�ال العبي املنتخ�ِب الوطنّي اىل 
رضورِة الرتكيز منذ اآلن لتحقيِق نتيجة ايجابية يف املباراة 
املقبلِة أم�ام كوريا الجنوبي�ة، وانه يثق بجمي�ِع الالعبني 

والجه�از الفن�ي بقي�ادة امل�درب الهولن�دي أدف�وكات يف 
امليض قدم�ًا يف التصفيات املؤهلة ملونديال قطر 2022. من 
جه�ٍة أخرى، فقد عقَد  اجتماٌع خ�اٌص لعدنان درجال مع 
مدرب املنتخب الوطن�ي، ديك أدفوكات، ومرشف املنتخب، 
يون�س محمود واملدير اإلداري غيث مهن�ا، وتم من خالله 
االس�تماع والتوضيح  مع رشٍح كامٍل لرؤية املدرب وتبادل 
وجهات النظ�ر  للمباريات الخم�س املاضية التي خاضها 
املنتخب الوطن�ّي يف التصفيات املؤهلة ل�كأس العالم، مع 
مناقشِة املرحلة املقبلة املتضمنة مواجهة كوريا الجنوبية 
واملباري�ات املتبقية إضافة اىل بطول�ة كأس العرب املزمع 

إقامتها نهاية الشهر الحايل يف قطر.

ق�رر املكتب التنفيذي لالتحاد اآلس�يوي 
من�ح  باإلجم�اع،  والس�هم،  للق�وس 
العراق اس�تضافة بطولة آس�يا باللعبة 
الت�ي م�ن املزم�ع إقامتها يف ش�هر آيار 
من الع�ام املقبل.وق�ال رئي�س االتحاد 
العراقي للقوس والس�هم، عضو املكتب 
س�عد  اآلس�يوي،  لالتح�اد  التنفي�ذي 

املش�هداني، إن »االتحاد اآلس�يوي وافق 
باالجماع ع�ىل احتضان الع�راق بطولة 
والس�هم«.وعد  للق�وس  اس�يا  كأس 
املش�هداني، الق�رار بمثاب�ة »انطالق�ة 
تنظي�م  إىل  الع�راق  لع�ودة  مضاف�ة 
البط�والت الدولية والقاري�ة والعربية«.
وأش�ار إىل أنه سيعمل عىل »عقد لقاءات 

مع قادة الرياض�ة املحليني، بغية تهيئة 
األم�ور التي ستس�هم يف إنج�اح املحفل 
اآلس�يوي يف العراق«.اىل ذل�ك فاز رئيس 
االتحاد العراقي للقوس والس�هم، سعد 
املش�هداني، بعضوية االتحاد اآلس�يوي 
للعبة خالل االنتخابات التي أقيمت اليوم 
الجمع�ة يف بنغالدي�ش، بع�د أن حص�ل 

املش�هداني ع�ىل أعىل األص�وات برصيد 
27 صوتاً من أصل 28 صوتاً.وأس�فرت 
االنتخابات ع�ن فوز الك�وري الجنوبي 
جانك هو بمنصب الرئيس والبنغالدييش 
جاب�ول نائب�اً أول والتايلن�دي كوزفنتا 
نائب�اً ثانياً وبيرت نائب�اً ثالثاً من تايوان، 
فيما أسفرت انتخابات األعضاء عن فوِز 

سعد املش�هداني بالرتتيب األول، يليه ال 
نور م�ن كازاخس�تان ثم الهن�د وإيران 
والنيبال.كم�ا أس�فرت االنتخابات أيضاً 
عن ف�وز أميني ال�ر واملالي�ة لالتحاد 
العراقي بالقوس والسهم الدكتور كريم 
حم�د والس�يد محم�د في�اض باللجان 

الفنية لالتحاد اآلسيوي.

درجال: فرصة المنتخب للتأهل ال تزال قائمة

كش�ف مص�در يف وفد املنتخب عن غي�اب 4 العبني 
أساس�يني يف تشكيلة املنتخب الوطني يعول عليهم 
امل�درب أدفوكات ع�ن تمثي�ل املنتخ�ب يف مباراته 
السادس�ة امام كوريا الجنوبي�ة ضمن التصفيات 
االس�يوية املؤهلة لكاس العالم 2022.وقال املصدر 
إن »الالعب�ني االربعة هم: محمد عيل عبود، ومحمد 
فاض�ل، وبش�ار رس�ن بس�بب االصاب�ة يف املباراة 
الس�ابقة امام منتخب س�وريا، إضاف�ة إىل الالعب 
أم�ري العم�اري لرتاك�م البطاقات«.وأك�د املص�در 
أن الالعب�ني األربع�ة لن يك�ون بمقدوره�م تمثيل 
املنتخ�ب يف املباراة املقبل�ة أمام كوري�ا الجنوبية.
ويخ�وض املنتخب العراق�ي مباراته السادس�ة يف 

التصفيات املؤهلة لكاس العالم 2022 يوم الثالثاء 
املقبل املوافق الس�ادس عرش من الس�هر الحايل يف 
العاصم�ة القطرية الدوحة. وكان املنتخب العراقي 
ق�د حقق تع�ادالً مخيب�ا يف مباراته الس�ابقة أمام 
س�وريا بنتيج�ة ه�دف ل�كل فري�ق وهو م�ا قلل 
حظوظ�ه يف التأهل.ويحتل الع�راق املركز الرابع يف 
املجموع�ة األوىل برصي�د 4 نقاط م�ن 5 مباريات، 
بينم�ا يتذي�ل املنتخب الس�وري الرتتي�ب يف املركز 
الس�ادس بنقطت�ني فقط.ويأتي منتخ�ب إيران يف 
ص�دارة املجموعة برصيد 13 نقط�ة، يليه منتخب 
كوري�ا الجنوبية وله 11 نقطة، ومن ثم لبنان ثالثا 

برصيد 5 نقاط.

أثبتت الفحوص�ات الطبية التي 
أجري�ت لح�ارس مرم�ى فريق 
الزوراء لكرة القدم، عالء گاطع، 
تعرضه إىل الكر يف يده اليمنى.

وأصيب ح�ارس مرمى الزوراء، 
إث�ر التحامه م�ع مهاجم فريق 
يف  الكهربائي�ة،  الصناع�ات 

املب�اراة التي إقيم�ت عىل ملعب 
النف�ط ضم�ن مباري�ات الدور 
ال��32 لبطول�ة ال�كأس والت�ي 
انته�ت بف�وز ال�زوراء بنتيجة 
ادارة نادي  )3-0(.وقال عض�و 
الزوراء، عبد الرحمن رش�يد، إن 
»الحارس عالء گاطع تعرض إىل 

اإلصاب�ة يف بداية املباراة، وأكمل 
املب�اراة مصاب�اً، فيما س�يبتعد 
ع�ن املالع�ب ألربع�ة أس�ابيع، 
وذلك للش�فاء من اإلصابة التي 
لحقت به، قبل العودة من جديد 
وال�ذود ع�ن مرم�ى  للمالع�ب 

الزوراء«.

اإلصابة والبطاقات تبعد أربعة العبين
 عن مواجهة كوريا

كسر باليد يبعد عالء كاطع عن المالعب 

اآلسيوي يوافق على استضافة العراق بطولة آسيا للقوس والسهم 
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ديوكوفيتش يطمح لمعادلة رقم 
فيدرر في البطولة الختامية

االحد 14تشرين الثاين 2021
العدد 2714 السنة الثانية عشرة

جاتوزو منفتح بيريسيتش يرفض البقاء مع اإلنتر 
على تدريب رينجرز

كش�ف تقري�ر صحفي إيط�ايل، أن املدرب جين�ارو جاتوزو، 
منفتح ع�ى تدريب جالس�كو رينج�رز اإلس�كتلندي، خلًفا 

لستيفن جريار الذي رحل لتدريب أستون فيال اإلنجليزي.
ولع�ب جاتوزو صاحب ال�43 عاما، خالل مس�ريته الكروية 

بقميص جالسكو رينجرز يف موسم )1998-1997(.
وبحس�ب صحيفة »دييل ريكورد« اإلسكتلندية، فإن مصادر 
مقربة من جاتوزو، أكدت أنه حريص عى العودة إىل جالسكو 

وهذه املرة كمدير فني.
ولطامل�ا أفص�ح جاتوزو عن ولع�ه الكبري لرينج�رز، خاًصة 
وأن زوجته إس�كتلندية، لذلك هذه الخطوة س�تكون موضع 

ترحيب من قبل عائلته.
وخ�اض جاتوزو ع�دة تجارب تدريبية مع س�يون، بالريمو، 
أويف كري�ت، بي�زا، مي�الن، وناب�ويل، ث�م وقع عق�دا لتدريب 

فيورنتينا الصيف املايض.
لكن جينارو جاتوزو فسخ عقده مع فيورنتينا بالرتايض بعد 
أسبوعني، بسبب خالفات حول اسرتاتيجية إبرام الصفقات.

يش�ار إىل أن اس�م جاتوزو ارتبط خالل الفرتة املاضية بتويل 
القيادة الفنية لسبارتاك موسكو الرويس.

يذكر أن الالعب ش�ارك هذا املوس�م مع اليبزيج يف 15 مباراة 
بمختل�ف البط�والت، حيث نج�ح يف إحراز 6 أه�داف، ومنح 

زمالءه 3 تمريرات حاسمة.

رابطة البريميرليغ تخطط لوضع 
قيود إضافية على األندية

تخطط رابطة الدوري اإلنجليزي املمتاز لوضع قيود إضافية 
عى األندية، ملنعها من التالعب والهروب من قيود اللعب املايل 

النظيف.
ووفًق�ا لصحيف�ة »دي�يل مي�ل« الربيطاني�ة، ف�إن رابط�ة 
الربيمريلي�غ تخط�ط ملن�ع األندية م�ن اس�تغالل املالكني أو 
ال�ركات التابعة لهم، من أجل دفع أم�وال إضافية لالعبني 

واملدربني.
وأش�ارت إىل أن رابطة الربيمريليغ ستضع قيوًدا جديدة، عى 
قواعد إبرام األندية لصفق�ات الرعاية مع الركات التي لها 

عالقة باملالكني.
وأوضح�ت أن هن�اك أندية يف الربيمريلي�غ لديها مخاوف من 
تالع�ب آخرين لله�روب من قانون اللعب امل�ايل النظيف، عن 
طريق إنش�اء أندي�ة أخرى حول العالم، واس�تغاللها يف منح 

الالعبني واملدربني أموال إضافية.
وذك�رت أنه تم الكش�ف من قبل عن وثائ�ق مرسبة لحصول 
روبرتو مانشيني، املدير الفني السابق ملانشسرت سيتي، عى 

راتبني عندما كان يعمل يف السيتيزينز.
وقالت »دييل ميل« إن مانش�يني وقع عقدين يف نفس الوقت 
أحدهم�ا مع مانشس�رت س�يتي، واآلخر م�ع ناٍد آخ�ر تابع 
للسيتيزينز، من أجل الهروب من قانون اللعب املايل النظيف.

أكد تقرير صحفي إيطايل، أن الكرواتي إيفان 
برييسيتش جناح إنرت ميالن، سريحل عن 
صف�وف الفري�ق عقب نهاية املوس�م 

الجاري.
»كوري�ري  صحيف�ة  وبحس�ب 
ديللو س�بورت« اإليطالي�ة، فإن 
برييس�يتش ال يستجيب ملحاوالت 
مس�ؤويل إنرت ميالن من أجل تجديد عقده، موضحة أن 
الالعب يرفض البقاء مع النرياتزوري يف املوسم املقبل.

وأضاف�ت أن رحي�ل برييس�يتش ع�ن صف�وف 
النريات�زوري بات وش�يًكا، حيث م�ن املقرر أن 

يقول وداًعا إىل اإلنرت بنهاية املوسم، يف ظل عدم رغبته يف 
تجدي�د العقد. ولفتت الصحيفة، إىل أن الجناح الكرواتي 
يريد الع�ودة إىل الدوري األملاني من أجل إنهاء مس�ريته 

هناك.
يش�ار إىل أن برييس�يتش س�بق ل�ه اللع�ب يف ال�دوري 
األملاني، حيث ارتدى قمصان أندية بوروس�يا دورتموند 

وفولفسبورج وبايرن ميونخ.
ويعد إيفان برييس�يتش هو الجناح األس�ايس إلنرت منذ 
بداي�ة املوس�م الج�اري »2021-2022«، يف ظل اعتماد 
س�يموني إنزاج�ي املدي�ر الفن�ي لإلن�رت، علي�ه كالعب 

أسايس يف تشكيلة النرياتزوري بمختلف املسابقات.

تشافي يفكر بالتعاقد
 مع ألكانتارا

وضع تش�ايف هرينانديز، املدير الفني الجديد لربشلونة، عينه 
ع�ى أح�د الالعب�ني البارزين يف صف�وف ليفرب�ول، من أجل 

التعاقد معه املوسم الحايل.
ووفًق�ا لصحيف�ة »م�ريور« الربيطانية، فإن تش�ايف معجب 
بتياجو ألكانتارا، العب وس�ط ليفربول، ويرغب يف إعادته إىل 

»كامب نو« مرة أخرى.
ولعب تياجو إىل جانب تش�ايف ملدة 4 س�نوات يف برشلونة، لذا 

فإن الالعب يحظى بتقدير كبري لدى مدرب البارسا.
وأش�ارت إىل أن ليفربول تعاقد مع تياج�و من بايرن ميونخ 
مقاب�ل 20 مليون يورو، لكنه لم يقدم أداءه املذهل حتى اآلن 

مع الريدز.
وأوضحت أنه يف حالة مغادرة تياجو، فإن ليفربول لن يتعاقد 
مع الع�ب بديل، لكن س�يلجأ األملاني يورج�ن كلوب، مدرب 

الريدز، إىل تصعيد تايلر مورتون من الفريق الثاني.
وذك�رت أن مورت�ون يق�دم موس�ًما رائًعا م�ع فريقه رغم 

تراجع النتائج، ويستحق التصعيد إىل الفريق األول بالنادي.

د انتقال  دورتموند ُيعقِّ
هاالند إلى ريال مدريد

يستعد بوروسيا دورتموند األملاني لتعقيد مهمة ريال مدريد، 
يف التعاق�د م�ع املهاج�م النرويج�ي إيرلينج هاالن�د، يف ظل 

ارتباط اسمه باالنتقال إىل الفريق امللكي الصيف املقبل.
وأف�ادت صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، نقاًل عن 
»بودكاس�ت« يف صحيف�ة »بيل�د« األملاني�ة، ب�أن دورتموند 
يستعد لتحطيم قواعده الخاصة باألجور، من أجل االحتفاظ 

بخدمات هاالند.
وم�ن املنتظر أن يتق�دم دورتموند بع�رض إىل هاالند لتجديد 
تعاقده، مقابل الحصول عى أجر سنوى يرتاوح بني 16 و18 

مليون يورو سنوًيا.
ويأت�ي ذل�ك يف الوق�ت ال�ذي يتص�در في�ه مارك�و روي�س 
ومات�س هوملز قائمة أعى الالعبني أج�ًرا يف الفريق األملاني، 

بحصولهما عى أجر سنوي يصل إىل 10 ماليني يورو.
يذك�ر أن هاالن�د البالغ من العم�ر 21 عاًما، يمل�ك عقًدا مع 
دورتمون�د حتى 2024، لكْن هناك رشط جزائي ب�75 مليون 

يورو يبدأ تفعيله الصيف املقبل.

تاباريز: أوروغواي لم تستحق الخسارة من األرجنتين
أكد مدرب منتخب أوروجواي، أوسكار تاباريز، 
أنه عث�ر عى »أم�ور قيمة« لتطبيقه�ا يف قادم 
املباري�ات، خ�الل هزيم�ة »السيليس�تي« أمام 
أمري�كا  تصفي�ات  ضم�ن   ،)0-1( األرجنت�ني 

الجنوبية املؤهلة ملونديال 2022.
ورصح امل�درب، خالل مؤتم�ر صحفي افرتايض 
عق�ب الهزيمة »تمكنا م�ن العثور عى أمور قد 

تكون ذات قيمة يف قادم املباريات«.

وأشار إىل أنه يشعر باالرتياح للطريقة التي لعب 
بها منتخبه، واغتنم الفرصة للدفاع عن العبيه.
وأك�د تاباري�ز اقتناعه بالقدرات الت�ي يمتلكها 
العبوه، وااللتزام ال�ذي يؤدون به ملواجهة باقي 

التحديات يف التصفيات.
واعترب أن الهزيمة »غري مس�تحقة«، مشريا إىل 
أن منتخب أوروجواي فاز يف مناس�بات سابقة 
بمباريات، سدد فيها كرات عى املرمى أقل عددا 

من املنافسني.
وتاب�ع »أعتقد أننا قدمنا مب�اراة جيدة، دفاعيا 
وهجوميا، وخلقنا فرصا للتس�جيل، منها أكثر 

من فرصة واضحة أمام مرمى املنافس«.
واعت�رب أن عدم تحويل هذه الف�رص إىل أهداف 
»ظ�روف ش�ائعة يف ك�رة القدم«، مش�ددا عى 
رضورة إنهاء »سلس�لة الهزائ�م« بأي طريقة، 

و«التفكري بطريقة إيجابية« يف القادم.

اليونايتد ينافس آرسنال على ضم سزوبوسزالي
دخل مانشس�رت يونايتد يف منافس�ة مع آرسنال 
وأتلتيك�و مدري�د، م�ن أج�ل التعاق�د م�ع أحد 

الالعبني البارزين يف الدوري األملاني.
ووفًق�ا لصحيف�ة »ذا ص�ن« الربيطاني�ة، ف�إن 
املج�ري دوميني�ك سزوبوس�زالي، صانع ألعاب 
اليبزي�ج، يحظ�ى باهتم�ام يونايت�د وآرس�نال 

وأتلتيكو.
وأشارت إىل أن سزوبوسزالي يفضل التوقيع مع 

الشياطني الحمر عن آرسنال، إذا قرر االنتقال إىل 
الدوري اإلنجليزي املمت�از. وأوضحت الصحيفة 
الربيطاني�ة أن ال�رط الجزائ�ي يف عقد الالعب 

املجري مع اليبزيج يبلغ 60 مليون يورو.
وكش�فت »ذا ص�ن« أن آرس�نال ح�اول التعاقد 
مع سزوبوس�زالي يف املوسم املايض، عندما كان 
يف س�الزبورج، لك�ن الالع�ب فض�ل االنتقال إىل 

اليبزيج. 

تنطلق البطولة الختامية ملوسم تنس الرجال، 
الي�وم األح�د، يف موقع جدي�د بغياب بعض 
األس�ماء الكب�رية، بينم�ا تش�هد ظه�ور 
وجهني جديدين سيشاركان ألول مرة.

لكن رغ�م ذلك، يظل النجم الرصبي 
املخ�رم، نوف�اك ديوكوفيتش، 
املرش�حة  األس�ماء  أب�رز 
للتتوي�ج، يف ظل س�يطرته 
بط�والت  ع�ى  الواضح�ة 

وألقاب الرجال.
ممي�زة،  مس�رية  وبع�د 
خالله�ا  اق�رتب 
كثريا  ديوكوفيت�ش 

م�ن الهيمنة عى جميع ألق�اب البطوالت األربع الكربى، 
هذا املوسم، ضمن الالعب الرصبي إنهاء العام يف صدارة 
محرتيف التنس عى مستوى العالم، للمرة السابعة، وهو 

رقم قيايس غري مسبوق.
وللمرة األوىل ستقام البطولة الختامية للرجال، يف مدينة 

تورينو اإليطالية.
واس�تعد ديوكوفيتش للبطولة الختامي�ة، بالفوز بلقبه 
السادس يف باريس لألس�اتذة، وهو رقم قيايس، يف وقت 
س�ابق من الش�هر الجاري، كما حصد اللقب رقم 37 يف 

بطوالت األساتذة.
رقم فيدرر

وإذا نج�ح الالع�ب الرصبي يف الفوز باللق�ب يف تورينو، 
فإنه س�يحرز بذلك اللقب للمرة السادسة، ويعادل الرقم 

القيايس الذي يحمله السويرسي روجر فيدرر.
وفش�لت محاولة ديوكوفيت�ش ملعادلة حصيلة 
في�درر يف البطولة، يف الع�ام املايض، عندما 
خ�رس يف قب�ل النهائ�ي أمام النمس�اوي 
دومينيك تيم، الذي انه�زم بعد ذلك أمام 
ال�رويس دانيي�ل ميدفيدي�ف يف املب�اراة 

النهائية.
ول�م يح�رز ديوكوفيتش لق�ب البطولة منذ 
2015، وسيبدأ مس�ريته الستعادة اللقب، االثنني املقبل، 
بمواجهة النرويجي كاس�رب رود، الذي يظهر يف البطولة 

للمرة األوىل، ضمن منافسات املجموعة الخراء.
اليونان�ي  أيض�ا  الخ�راء  املجموع�ة  يف  ويش�ارك 
س�تيفانوس تيتيب�اس، املصنف الرابع عاملي�ا، الذي فاز 
علي�ه ديوكوفيتش يف نهائي فرنس�ا املفتوحة، والرويس 

أندريه روبليف.
وس�يبدأ ميدفيدي�ف، الذي ه�زم ديوكوفيت�ش يف نهائي 
أمريكا املفتوحة، وقىض عى آماله يف الجمع بني األلقاب 
األربعة الكربى هذا العام، منافس�ات الفردي اليوم األحد 
بمواجهة البولندي هوبرت هوركاتش، الذي س�يظهر يف 
البطول�ة ألول مرة ضمن املجموع�ة الحمراء، التي تضم 
أيضا كال من األملاني ألكس�ندر زفرييف، واإليطايل ماتيو 

بريتيني.
موقعة محتملة

يف  وميدفيدي�ف  عام�ا(   34( ديوكوفيت�ش  ف�از  وإذا 
املب�اراة  يف  يتواجه�ان  فربم�ا  مجموعتيهم�ا، 

النهائية، التي س�تكون الرابعة بينهما خالل 
2021، بعد فوز الالعب الرصبي 1-2.

ول�م يش�ارك ديوكوفيت�ش س�وى يف بطول�ة 
باريس لألس�اتذة، بعد هزيمته يف نهائي أمريكا 

املفتوحة.
وق�ال الالعب إنه يدخل البطول�ة الختامية يف حالة 
بدني�ة أفض�ل م�ن املعت�اد، مضيف�ا للصحفي�ني 
أم�س االول الجمع�ة »ل�م ألعب كث�ريا كما فعلت 
يف السنوات الس�ابقة، بالنسبة لعدد البطوالت.. 
لكني تعرضت لإلرهاق خالل البطوالت الكربى، 

خاصة عى املس�تويني الذهن�ي والعاطفي، وهذا 
أرهقني كثريا بسبب األرقام القياسية املحتملة، ودفعني 

لالسرتاحة«.
وس�يغيب فيدرر ع�ن البطولة هذا العام، بينما يس�تمر 
تعافي�ه من اإلصابة، كما يغيب النجم اإلس�باني رفائيل 
ن�ادال، الذي يس�تعد ه�و األخر للموس�م املقب�ل، عقب 

معاناته من إصابة يف القدم.
الثنائ�ي  التوقع�ات  وترش�ح 
الكروات�ي، املك�ون م�ن نيكوال 

ميكتيت�ش ومات�ي بافيت�ش، 
للف�وز بلق�ب الزوج�ي يف 

تورينو.
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أبو تمامالثقافـي

َفْتُح الُفتوِح َتَعاَل أَْن ُيحيَط ِبِه 
َنْظٌم ِمن الشْعِر أَْو َنْثٌر ِمَن الُخَطِب

ماِء لُه   فتٌح تفتَُّح أبواُب السَّ
وتربُز األرُض يف أثوابها الُقُشِب

َفْت وريََّة اْنَصَ  َيا َيوَْم َوْقَعِة َعمُّ
الً معسولَة الحلِب  منَك املُنى ُحفَّ

 أبقْيَت جدَّ بني اإلسالِم يف صعٍد
كنَي وَداَر الرْشِك يف َصَبِب  واملرُْشِ

 أُمٌّ لَُهْم لَْو َرَجوْا أَن ُتْفَتدى 
َجَعُلوا فداءها كلَّ أمٍّ منهُم وأِب

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

اإلمام الحسني عليه السالم: 
»الُخل�ق الَحَس�ن عبادٌة«.»أّيها الناس ناِفس�وا يف املكارم 
وس�ارعوا يف املغاِنم«.»س�معت ج�دّي رس�ول الله )صىل 
الل�ه علي�ه وآل�ه( يق�ول: واْرَض ِبَقْس�ِم الله تك�ن أغنى 
الناس«.»أصبح�ُت وِلَ ربٌّ فوق�ي، والن�ار أمامي واملوت 
يطلبني والحس�اب ُمحِدٌق بي، وأن�ا ُمرتهٌن بعميل، ال أجد 
ما أح�ّب، وال أدفع ما أكره، واألمور بيد غريي، فإن ش�اَء 
عّذبني، وإن ش�اء عفا عّني، فأّي فق�ري أفقر مّني؟«.»إّن 
املؤمن اّتخ�ذ الله ِعصَمَت�ه، وقولَه ِمرآته، َفم�رٌَّة ينظُر يف 
نع�ِت املؤمنني، وتارًة َينُظ�ُر يف وصف املتجرّبين، فهو منه 
يف لطائف، ومن نفس�ه يف تعارف )أي ومن طهارة نفس�ه 
عىل قدرة وسلطنة(، ومن َفِطَنِته يف يقني، وِمن ُقدِسه عىل 

تمكني«.

املراقب العراقي/ متابعة...
ص�در حديث�ا للناق�دة الدكت�ورة نادية هن�اوي كتابها 
الجديد »نقائ�ص ونقائض عيل ال�وردي يف امليزان« عن 

دار غيداء للطبع والنرش يف عمان باالردن.
 والكتاب يقع يف مئتني وثالثني صفحة من القطع الكبري 
ويص�ب يف باب الدراس�ات البني � ثقافي�ة، وفيه تبحث 
هناوي ظاهرة ثقافية غدت ش�ائعة يف مجتمعاتنا هي 
ظاهرة التصنيم، متخذة من عطاء الدكتور عيل الوردي 
بؤرة بحثية لكتابها، متبعة أس�لوب املقايسة املعيارية 
واضعة نتاج ال�وردي البحثي يف امليزان النقدي..انطالقا 
م�ن حقيقة أّن الفكر ال ُيؤل�ه والعقل ال ُيصنم، وأن من 

حق االنسان أن يفكر بوعي.
 تق�ول هناوي يف املقدمة: )وليس لفكر الدكتور الوردي 
أن ُيوض�ع يف املي�زان إال ألن مس�اعي تصني�م فك�ره 
وعطاءات�ه ووريت به�ا النقائ�ص والنقائ�ض. وليس 
وراء البح�ث يف التصنيم أي تق�ّول أو تحامل أو تزلف أو 
تعص�ب؛ وإنما هي مقتضيات الب�ؤرة التي منها انطلق 
مرشوعنا يف هذا الكتاب، فكانت كالبوصلة تدل تردداتها 
املغناطيس�ية ع�ىل الغام�ض امللتبس م�ؤرشة بأضواء 
المع�ة عىل الراكد واملتحجر الت�ي هي من تبعات مرض 
التصني�م ال�ذي اعتدنا معايش�ته يف حياتن�ا، والنتيجة 
املتوقعة له�ذه القطعاني�ة الرتاج�ع والتخلف كنصيب 

مفروض عىل الشعوب املريضة بالتصنيم(. 
هذا وتضمن الكتاب س�تة فصول ت�دور حول التصنيم 
اس�تفهاما واس�تعالما ث�م مدالي�ل التصني�م ودواعيه 
وقضاياه ثم مقوالت وتس�اؤالت متضادة واس�تتباعات 

بحثية متنوعة.

»نقائص ونقائض علي 
الوردي في الميزان«

حميد المختار في القائمة 
القصيرة لجائزة الناشر العربي

املراقب العراقي / خاص...
وصلت مجموع�ة الكاتب حميد املختار القصصية 
»طائ�ر الوحش�ة« إل القائمة القص�رية يف جائزة 
الن�ارش العرب�ي )جائ�زة الدكت�ور عب�د العزي�ز 
املنص�ور( واملجموع�ة صادرة عن مؤسس�ة أبجد 

للرتجمة والنرش والتوزيع.
وق�ال املخت�ار يف تصي�ح ل�)املراق�ب العراق�ي 
(: الحمدلل�ه اوال وأخ�ريا أن مجموعتن�ا »طائ�ر 
الوحش�ة« ق�د وصل�ت إل القائم�ة القص�رية يف 
جائزة النارش العرب�ي )جائزة الدكتور عبد العزيز 

املنصور( 
واض�اف: ان املجموع�ة تم�ت طباعته�ا بطباعة 
انيق�ة وعىل وف�ق احدث الط�رق الطباعية وتضم 
قص�ص مختارة من مجموع�ة كبرية من قصيص 
التي كتبتها خالل املدة االخرية وتم االس�تقرار عىل 
ع�دد منها لتك�ون مجموعة قصصي�ة اخرتت لها 
عنوان طائر الوحش�ة وهو عنوان احدى القصص 

املوجودة يف املجموعة.
 وتاب�ع : ان هذه املجموع�ة القصصية قد صدرت 
ع�ن مؤسس�ة ابج�د للرتجم�ة والن�رش والتوزيع 
ومتوف�رة حالي�ا يف ش�ارع املتنبي، مكتب�ة نابو، 
ومكتب�ة الن�دى يف محافظ�ة بابل ش�ارع أربعني، 
ومكتب�ة دار الهج�ان يف البصة ش�ارع الجزائر /

مول شنش�ل واملكتبة الرقمية لدار لوس�يل /دولة 
قطر )للبيع املبارش(.

يختار الفنان 
المصري طه 

عشماوي ـ مواليد 
عام 1965 ـ اسم 
)غياب( لمعرضه 

األخير، الذي أقامه 
مؤخراً في قاعة 

نهضة مصر، في 
مركز محمود 

مختار الثقافي في 
القاهرة. تجلت 

هذه المفردة من 
خالل عدة تقنيات 

كالغرافيك،

,,

,,

محمد عبد الرحيم
 وه�و ما تخصص به عش�ماوي، حيث 
تخ�رج يف ه�ذا القس�م يف كلي�ة الفنون 
الجميل�ة، إضاف�ة إل الرس�م والنح�ت. 
وحالة الغياب التي دارت حولها األعمال 
ت�رتادف معها حالة أخ�رى حتى تكتمل 
الصورة، وهي حال�ة )االنتظار( التي ال 
تخف�ى عن األعم�ال الفني�ة يف املعرض 

عىل تنوعها واختالف أساليبها.
ال تخلو لوحة من اللوحات، إال من لعبة 
الجزء الخال من الكادر )التكوين( فنرى 
تكتل الش�خوص يف جزء ما من اللوحة، 
بينم�ا هن�اك جزء خ�ال ُيطال�ع هؤالء، 
والذي يبدو أنه يحتل املساحة األكرب، أو 
هكذا يوحي، كوقوف مجموعة مرتاصة 
ومتماسكة فوق صخور ضخمة، بينما 
البح�ر يتهادى أمامهم، وه�م ال يزالون 
ع�ىل وقفتهم، بحيث تتداخ�ل الحالة ما 
ب�ني ال�وداع أو االنتظار، وه�ي لألخرية 
أق�رب. حت�ى عندم�ا تقت�ص اللوح�ة 

عىل ش�خصية واح�دة تمأل ال�كادر، إال 
أننا نش�عر بأنها أيضاً جالس�ة يف حالة 
انتظار، لتصبح اللعبة ما بني الشخوص 
والوق�ت، وللمتلق�ي أن يستش�عر ه�ذا 
الثق�ل، أو هذه املعان�اة، دون إرساف يف 
الت�أيس أو املتاج�رة ب�ه. وإن كان ه�ذا 
الحدي�ث عن اللوح�ات، إال أنه ال يختلف 
عن�ه يف املنحوتات، كما يف منحوتة املرأة 
الت�ي تنتظ�ر يف ِقل�ة حيل�ة، لكنه�ا قد 
تتوس�ل باألم�ل يف الوقت نفس�ه، حتى 
منحوت�ة العن�اق، فه�ي بدوره�ا تتوتر 
ب�ني حال�ة اللق�اء أو ال�وداع، دون أن 
يحدد الفنان طبيعة مشاعر شخصياته 
بالضبط، تاركاً للُمتلقي أن يتواصل مع 

العمل حسب حالته ومزاجه النفيس.
كان لألبيض واألسود يف أعمال الغرافيك 
جماليات�ه وتأث�ريه األق�وى، بخالف لو 
تم�ت صياغة ه�ذه األعمال م�ن خالل 
األلوان الزيتية أو ما ُيشابهها. فالتباين 
الحاد ما بني تكتالت الشخوص واألشياء 

والف�راغ املقاب�ل لها، أو خلفي�ة اللوحة 
التي تش�ّكل الس�ماء يف غالبية اللوحات 
يؤك�د ه�ذه الحال�ة التي ح�اول الفنان 
تأكيده�ا واإليح�اء بها للمتلق�ي. أما يف 
اللوح�ات الزيتي�ة � القليل�ة � فيتم هذا 
التباي�ن من خالل التقابل ما بني األلوان 
الح�ارة املس�يطرة عىل أغلب مس�احة 
اللوح�ة، واألل�وان الباردة، الت�ي توجد 
وتس�تمد قوتها من طريق�ة وضعها يف 
اللوحة.. العمق أو األطراف يف مساحات 

متباينة.
 أم�ا اإليق�اع فه�و اإليقاع الكالس�يكي 
الذي يحرص عليه الفنان، سواء اختالق 
تكوي�ن يعتمد ش�كل املثلث أو الش�كل 
والل�وح  الكالس�يكية  ه�ذه  الدائ�ري. 
الحداث�ي تؤك�د رؤي�ة وتقنية راس�خة 
يتمتع به�ا عش�ماوي، دون االنقياد إل 
تقنيات وأس�اليب تغريبية ال تضيف إل 
التجرب�ة الفني�ة، بل ترض به�ا يف أغلب 

األحوال.

معرض »غياب« حالة فقد ال تنتهي

التكثيف وعنصر المفاجأة في »بئر برهوت«

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
تث�ري مجموع�ة القص�ص القص�رية ج�داً 
محم�د  جاب�ر  للق�اص  بره�وت(  )ب�ر 
جابر، م�ن اص�دارات منش�ورات دار بعل 
للطباع�ة والنرش والتوزيع – دمش�ق لعام 
صناع�ة  عملي�ة  يف  تتعل�ق  أم�ورا   2021
القص�ة القصرية ج�داً، وبنائها، والعنارص 
األساس�ية الت�ي تدخ�ل ضم�ن صناعتها، 
وأهمها العملية التكثيفية وطابع الغرائبية 
والعجائبي�ة الت�ي تدخل يف عملي�ة بنائها، 
والعنارص واالدوات األخرى املكملة للنس�ق 
الفني املتب�ع لها، وكذلك عن�ص املفاجئة 
أو الرضب�ة املفاجئ�ة يف نهاي�ة كل ن�ص 
قص�يص قصري ج�داً، وهي حال�ة أضحت 
م�ن البديهات يف هذا الجن�س حتى وصلت 
أنها من األم�ور التقليدية والقوالب املكررة 
فيها، األمر ال�ذي حدا ببعض كتاب القصة 
القصرية ج�داً، البحث عن أب�واب ومداخل 
اخرى، وزوايا نظر للدخول ال تلك العنارص 
وايجاد س�بل جدي�دة يف تغري وح�دات تلك 
العن�ارص واخ�ص بالذكر عملي�ة التكثيف 
املتبعة وجعل هذا التكثيف ال يقع يف عملية 
التقليد أو التك�رار يف كل نص قصيص، ألن 
يمك�ن أن تك�ون عملي�ة التكثيف حارضة 
يف اللغ�ة الش�عرية أو الحس الش�عري، او 
تداعيات ش�خوص تلك النص�وص، وربما 
يك�ون مدخل ه�ذا التكثيف نات�ج من بناء 
الش�خصية ذاتها، او ن�وع وطبيعة الحدث 

املستخدم.

 وأضاف: وهكذا ف�أن القاص جابر محمد 
جابر، عم�ل عىل تغيري العملي�ة التكثيفية 
التقليدي�ة وخروجه�ا م�ن قالبه�ا املتبع، 
ال فض�اءات اخرى دون االخ�الل بعنارص 
القصة القص�رية جداً ،من حي�ث البناء أو 
العن�ارص املس�تخدمة فيها، واس�تطاع أن 
يجعل عن�ارص التكثيف متغ�رية ومتنوعة 
ومتلون�ة، وكذل�ك عم�ل ايض�اً ع�ىل جعل 
عن�ص املفاجأة ال�ذي يك�ون خاتمة لكل 
قصة قصرية جداً متغري، ومتنوع، وسنورد 
بع�ض االمثل�ة باختي�ار بع�ض النم�اذج 
القصصي�ة الت�ي تق�دم لنا وج�وه جديدة 
م�ن تل�ك العنارص.وتاب�ع: سنكتش�ف يف 
القصة القصرية جداً )خضري أبو الثلج( أن 
عنص التكثيف وظف من خالل عملية بناء 

الشخصية، وكذلك عنص املفاجأة: 
الفلس�فة،  طال�ب  خض�ري  الفت�ى  )كان 
يبي�ع الثلج ع�ىل رصيف ش�ارعنا يف محلة 
معظ�م  العم�ارة،  بمدين�ة  الصابونجي�ة، 
أه�ل املدين�ة، يعرفون�ه، ويلقبونه خضري 
وجودية، ليس ألنه كان يجاهر بوجوديته، 
ويروج لكتب اش�تهرت وقته�ا لكتاب مثل 
ج�ان بول س�ارتر، والب�ري كام�و، والربتو 
مورافيا وكولن ولس�ن، الغريب أن خضرياً 
يبي�ع الثل�ج بمزاج�ه وع�ىل وف�ق نزواته 
الطارئة، علق يافطة خش�بية خطها بلون 

احمر كتب عليها  
)متوف�ر صيف�اً فق�ط... ثل�ج ب�ارد جداً( 
وكت�ب تحته�ا عب�ارة: أبي�ع بكيف�ي... ال 

نتعامل بالدين( )ص15 ( 
بينما نجد يف القصة القص�رية جداً)رائحة 
القه�وة( أن تل�ك العن�ارص واقصد عنص 
التكثي�ف والرضب�ة املفاج�أة وحتى بقية 
العنارص قد وظفت من خالل اللغة الرسدية 

الشعرية الحسية النابعة من متن النص: 
)اللي�ل صديق الفقراء، أن�ا أعرفه، وأرتبط 
معه بعالقة إنس�انية، يف غاية الروعة، هو 
من زم�ان يحرتمني، وأنا أجل�ه وال أهابه، 
هو صديقي وصديق كل مس�توحش، وكل 
م�ن ال صديق لديه، نش�كو ل�ه ظلم وجور 
الظامل�ني، م�ن الح�كام وبعض الس�فهاء 
والطارئ�ني، الليل نديم�ي وفنجان قهوتي، 
نلتق�ي يومياً، وأفارقه قب�ل ان يتغري لونه 
بقليل، وعندما تج�ف رائحة القهوة،()ص 
53( وأوضح :ونجد يف القصة القصرية جداً 
عملي�ة التكثي�ف التقليدية والتي تش�رتك 
فيه�ا جمي�ع العن�ارص بش�كل متس�او، 
م�ع توظيف الغرائبي�ة والعجائبي�ة فيها، 
وتلك الرضب�ة املفاجأة الت�ي ترافق النص 

القصيص: 
)يف صبيحة ي�وم عاه�ر، كان رصيدي من 

الكآبة، منخفض بشكل ملحوظ... 
اس�تفزتني ذباب�ة، مالح�ة بع�ض اليشء 
تداركتها، حتى توغلت يف رشش�ف روحي، 
س�حبت ي�دي الثالثة م�ن املعرك�ة، ألنني 
وجدتها، تمس�ك خيط الفجر، وغري مؤهلة 

آلهات الحروب....()ص57( 
وب�ني:يف القص�ة القص�رية ج�داً، )الذنوب 

الباه�رة( نجد تلك العن�ارص واالدوات التي 
اس�تخدمت وال زالت تستخدم كسياق فني 
يميزها عن غريها، حارضة يف عملية البناء 
واقص�د يف ذلك غرائبية العن�وان، وتوظيف 
نمط الواقعي�ة الغرائبية والعجائبية ضمن 
مت�ن الن�ص، وتل�ك اللغ�ة الرسدي�ة التي 

تنسجم وتتالءم والسياق الفني لها: 
)البلب�ُل ينب�ُح يف ال�رباري، رج�ٌل عجوز... 
يصف�ُق ل�ه بأقدام�ِه، وامرأت�ه الحكيم�ة 
ت�صخ.... أن الس�ماء خرجت ع�ن دائرة 
الك�ون، ومجنون م�ن يتوه�م العكس، ال 
ال�كل   للنس�يان، وال فنج�ان لألل�م،  رداء 
ش�هود عىل الزمن الرديء... نحن ملزمون 

بدفع فاتورة الذنوب الباهرة.()ص69( 
وخت�م :ضمت ه�ذه املجموع�ة القصصية 
القص�رية ج�داً، العديد م�ن النم�اذج التي 
تقدم القصة القصرية جداً، بأنواع وأشكال 
ومختلف�ة،  متنوع�ة  وأس�اليب  وط�رق 
اس�تطاع من خاللها الق�اص جابر محمد  
جاب�ر، الخ�روج من النم�ط الرتي�ب لهذا 
الجنس واالنتقال ال حيث التغيري والتجديد. 

             يرى الناقد يوسف عبود جويعد أن الكاتب جابر 
محمد جابر في مجموعته القصصية  »بئر برهوت« عمل على 

تغيير العملية التكثيفية التقليدية وخروجها من قالبها 
المتبع، الى فضاءات أخرى دون اإلخالل بعناصر القصة القصيرة 

جداً ،من حيث البناء أو العناصر المستخدمة فيها.
وقال جويعد في قراءة نقدية خص بها )المراقب العراقي(: 

,,

نصان لمصطفى الركابي
 حسَن الخلق

عن صحيح اإلله  :كان نبيا.. 

حسَن الخلق غايًة يف الوقار

صورًة   للبياض ، أنصع مما

قد قرأناه يف »صحيح البخاري«

مدنَي، الطباع  تلمُح  فيه  

رّقة املاء  يف ِجباه  الصحاري

حرَضيا ، كأَنه فجُر  عٍص 

واستعرنا به  »  انفاتحا حضاري« 

عربيا ،  بال  هويِة  لوٍن  

كان للناس  كلّهم كالنهاِر 

»أفإن مات »  يعرتينا ضياٌع 

وانقالٌب إل اآلَن... جاري ؟!

األحرار
أخذوا طفولتهم ،  ومّروا

وهناك حيُث النضج  قّروا

كانوا  نوارَس  حاملنَي 

 ففزز األحالَم.. برُّ

فروا... بعيدا

واستباح سنينهم  ،  وطٌن

  ِبرُبَْدِة  شمسِه  أبدا تعّروا

ال صوَت  تسكبُه البالد  برملهم  

  وكأن إذن الغيم وقرُّ

هم فتيٌة من ماء أصغرهم 

جرى يف الرمل نهُر

طافوا كثريا يف البالد

 فظلَّ مما كان عطُر

املراقب العراقي/ خاص...
تس�لم الروائي والشاعر حسن 
روايت�ه  م�ن  نس�خا  الن�واب 
بع�د  الكوكوب�ارا«  »ضحك�ة 
عام�ني ع�ىل فوزه م�ن خاللها 
بجائ�زة الطيب صال�ح لإلبداع 
يف  الن�واب  الكتابي.وق�ال 
تصي�ح خ�ص ب�ه )املراق�ب 
العراق�ي(: بع�د م�رور عامني 
ع�ىل ف�وزي بالجائ�زة العاملية 
نس�ختها  يف  الكتاب�ي  لإلب�داع 
التاسعة لعام 2019 ، عن رواية 
»ضحك�ة الكوكوب�ارا« والت�ي 
فازت بالجائزة األول عن محور 
الرواي�ة، أخ�رياً وصل�ت نس�خ 

منها ل يف الربيد  .
وأضاف : شكرًا إل أمانة جائزة 

الطي�ب صالح العاملي�ة لإلبداع 
الكتابي عىل أمل إقامة لقاء مع 
الق�راء الذين يعش�قون الرسد 

لتوقيع الراوية.
وتاب�ع :إن الجائ�زة يف دورته�ا 
الرواي�ة  تناول�ت  التاس�عة 
ومح�ور  القص�رية  والقص�ة 
الدراس�ات النقدي�ة ال�ذي ت�م 
تأث�ريات  لتن�اول  تخصيص�ه 
العومل�ة عىل الكتاب�ة اإلبداعية، 
 568 املش�اركات  ع�دد  وبل�غ 
ف�از  الن�واب  أن  عمالً.يذك�ر 
بجائ�زة الطيب صال�ح العاملية 
نس�ختها  يف  الكتاب�ي  لإلب�داع 
التاسعة، حيث  أحرز بالجائزة 
األول ع�ن مح�ور الرواية، عن 

رواية »ضحكة الكوكوبارا.

بعد عامين على فوزها.. »ضحكة الكوكوبارا« تصل لـ »النواب«

يوسف عبود جويعد

جابر محمد جابر
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وقال رسلول الله )صلى الله عليه 
وآله وسلم(:«إّن أّول شخص يدخل 

عيّل الجنة فاطمة بنت محمد«.
وللم تبلق سليدة نسلاء العامللن 
فاطملة الزهلراء ابنة اعظلم نبّي 
وزوجة أول إملام وأم أينع بزغتن 
يف تأريخ االمام عليها السلام، بعد 
ابيها )صى الله عليه وآله( وسللم 
قضتهلا  معلدودة  شلهور  سلوى 
بالبكاء والنحيب واالنن حتى ُعدت 

من البكائن ولم تر ضاحكة قط.
ودوافلع  اسلباب  لبكائهلا  وكان 
كثلرة، أهمهلا انحراف املسللمن 
عن الطريق املسلتقيم وانزالقهم يف 
مهلاو تؤدي اىل االختلاف والفرقة 
وانهيار االمة اإلسلامية بالتدريج. 
الدعلوة  عاشلت  التلي  والزهلراء 
اإلسلامية ايلام ابيهلا )صلى الله 
عليه وآله ( وضحت من أجلها بكل 
نفيس كانت تتوقع انتصار اإلسام 
ربلوع  يف  العلدل  رصح  وتشلييد 
الدنيلا كلها، ولكلن غصب الخافة 
واالحلداث التلي تلتهلا هدم رصح 
آمالهلا وأدخلل الحزن على قلبها 
وروحهلا الطاهلرة، فقلد تحملت 
هّملا ثقيا فوق هّمها وحزنها عى 
النبلّي االكرم )صلى الله عليه وآله 

.)
نسلاء  سليدة  رحيلل  ان  والشلك 
العاملن )سلام اللله عليها(، كانت 
يف السنة الحادية عرشة من الهجرة 
النبوية الرشيفلة، ألن النبي )صى 
الله عليه وآله( حج حجة الوداع يف 
السنة العارشة وتويف يف أوائل السنة 
الحاديلة عرشة، واتفلق املؤرخون 
على ان السليدة فاطملة الزهلراء 
)سام الله عليها( عاشت بعد ابيها 
اقل من سلنة، علملا بانها كانت يف 
ريعلان شلبابها كما كانلت يف اتم 
الصحة يف حياة ابيها، نعم اختلفوا 
يف يلوم وشلهر رحيلهلا اختافلا 
شلديدا. فلقد روي انها عاشت بعد 
النبلي )صى الله عليه وآله( سلتة 

اشهر وقيل خمسلة وتسعن يوما 
وقيلل خمسلة وسلبعن يوملا او 
اقلل من ذلك. فعن اإلملام الصادق 
)عليله السلام(: »انهلا قضلت يف 
ُجملادى االخرة يلوم الثاثاء لثاث 
خلون منه سلنة احلدى عرشة من 
الهجرة«. وروي علن االمام الباقر 
)عليه السلام(: »انهلا توفيت بعد 

النبي بثاثة أشهر«.
وعن أنس، قلال: ملا فرغنا من دفن 
النبلي )صى الله عليله وآله( اتيت 
إىل فاطمة )عليها السلام( فقالت: 
كيف طاوعتكم انفسلكم ان تهيلوا 
الرتاب عى وجه رسلول الله )صى 

الله عليه وآله(؟ ثم بكت.
حزن شديد ثم ابتسامة

وقال اإلمام الصادق )عليه السام(: 
وحزنلت فاطملة )عليها السلام( 
حزنلا شلديدا أثلر على صحتهلا 
واملرّة الوحيدة التي ابتسلمت فيها 
بعلد رحيلل ابيها )صى اللله عليه 
وآله( عندما نظرت اىل اسلماء بنت 
ُعميس وهي عى فراش املوت وبعد 
ان لبسلت مابس املوت، فابتسمت 
ونظرت إىل نعشلها اللذي ُعمل لها 
قبل وفاتهلا وقالت: »سلرتتموني 

سرتكم الله«.
وانترش خرب مرض السيدة فاطمة 
الزهراء )عليها السلام(، يف املدينة 
املنورة وسلمع النلاس به ولم تكن 
السيدة فاطمة الزهراء )سام الله 
عليها( تشلكو ملن داء عضال غر 
ما حدث لها ملن احداث مؤملة بعد 
رحيل سيد الكونن )صى الله عليه 
وآلله( . كل هلذه االمور سلاهمت 
يف تدهلور صحتهلا وقعودهلا عن 
ممارسلة اعمالهلا وكان زوجهلا 
العطلوف االمام أملر املؤمنن عيل 
بن ابي طالب )عليه السلام(، هو 
الذي يتوىل تمريضهلا، وتعينه عى 

ذلك أسماء بن عميس.
جلاءت نسلوة ملن اهلل املدينلة 
تللك  فيهلن  وخطبلت  لعيادتهلا 

قاللت  التلي  الشلهرة  الخطبلة 
جلواب  يف  عليهلا(  اللله  )سلام 
نسلاء املهاجريلن واالنصلار حن 
قللن: كيلف أصبحِت ملن علَّتك يا 
بنت رسلول اللله؟! فحملدْت الله 
وَصلّلت عى أبيها )عليها السلام( 
ثّم قاللت :«أَصحبُت والللِه عائفًة 
، لَفظُتهم  ، قاليًة لرجالكنَّ لدنياكنَّ

بعلد أن عجمتهلم، وَشلنأتهم بعد 
أن َسلرَبتهم فِقبحلاً لفللول الحدِّ، 
واللعلب بعد الجّد، وقلرع الصفاة، 
وصدع القنلاة، وَخَطل اآلراء، وَزلَل 
األهلواء، ولَِبْئلَس َملا َقدََّملْت لَُهْم 
أَْنُفُسُهْم أَن َسلِخَط اللُّه َعلَْيِهْم َويِف 
الَْعلَذاِب ُهْم َخالِلُدوَن، ال جرم لقد 

قلَّدتهلم ِربقتها، وحملتهم أوقتها، 
وشلننت عليهلم عارهلا. فجدعلاً 

وعقراً وُبعداً للقوم الظاملن« .
ُتظهلر الزهلراء )عليهلا السلام( 
الشلديدين  وانزعاجهلا  نفرتهلا 
مّملن ينتهلز الفرصة؛ ليسلرتزق 
ملن  أي  يومله،  مؤنلة  منهلا 
املهاجرين واألنصار؛ ألّنهم سكتوا 

ليلس سلكوتهم فحسلب بلل عى 
موافقتهم لانحرافات التي حدثت 
بعلد وفاة النبلي )صّى اللله عليه 
وآلله(، فأنذرتهم بلأن يحذروا هذا 
االمتحلان اإللهي العظيم. تذّكرهم 
بجهادهم الرائع يف عرص الرسلول 
)صلّى الله عليله وآلله(، ومن ثمَّ 

املثلوملة،  بالسليوف  تشلّبههم 
التي فقدت قدرتهلا يف صدِّ األعداء 
ودحرهم، وبالرماح التي تهّشلمت 

فأصبحت غر مفيدة ألي يشء.
توّبلخ ابنلة النبلي الكريلم )صّى 
أولئلك  بشلدة  وآلله(  عليله  اللله 
الذين سلخروا من مبادئ اإلسام، 
وجعلوهلا عرضلًة ألهوائهم، ومن 

ثمَّ وجهت لومها وتحقرها إىل َمن 
َوهلَن عزمهم، وفقلدوا قدراتهم يف 
اتخاذ قلرار ضد االنحرافلات التي 

حدثت.
يف نهاية هذا القسم تقوم بإنذارهم، 
بلأّن مسلؤولية غصلب الخافلة 
سلُتثقل كاهلهم إىل األبد، وستبقى 

جباههلم موسلومة بوصمة العار 
التي جاءت نتيجًة لسلكوتهم، كما 
أّن التاريخ اإلسامي سيسّجل هذه 
الحادثلة املؤمللة بمنتهى األسلف. 
نعلم، فالكثلر منهم للم يخرجوا 
وللم  منترصيلن،  االمتحلان  ملن 
تكلن وجوههلم مسلتبرشة، وكم 
كان حسلناً للو تبّينلت )حقائلق 

األمور( للعيان، حتى تسلودَّ وجوه 
لطيفلاً  )الغشاشلن(، وكلم كان 
للو أُقيمت مناقلل النلار؛ ليفضح 
)مدللوك الذهب، وسلوار الفضة( 
باطنله، ويتبلّن للنلاس حقيقته؛ 

لُيميزوه عن الذهب الخالص.
وقلال سلويد بلن غفللة: فأعادت 

النسلاء قولها )عليها السام( عى 
رجالهن فجاء اليها قوم من وجوه 
معتذريلن  واالنصلار  املهاجريلن 
وقاللوا: يا سليدة النسلاء لو كان 
أبو الحسلن ذكر لنا هذا االمر مىان 
قبلل ان نربم العهلد ونحكم العقد، 
مللا عدلنا اىل غره، فقاللت: »إليكم 
عني! فا ُعذر بعد تعذيركم وال أمر 

بعد تقصركم«.
دفن رسي ورسيع ومخترص

وقيلل انه بعد االنتهاء من مراسلم 
الدفن اللرسي والرسيع واملخترص، 
فعندملا هلدأت االصلوات وناملت 
العيلون ومضلی شلطر ملن الليل 
تقلدم أملر املؤمنلن عليل عليله 
السلام، والعبلاس والفضلل بلن 
العباس ورابع يحملون ذلك الجسد 
النحيف وشيعها الحسن والحسن 
وعقيل وسللمان وابلو ذر واملقداد 
وبريدة وعمار. وملا انتهت مراسلم 
الدفن يف البقيلع برسعة خوفا من 
انکشلاف امره وهجلوم الحاقدين 
والحسلاد عليهم، نفض اإلمام يده 
من تلراب القرب، هاجت به االحزان 
لفقد بضعة الرسلول وازدحمت يف 
نفسه الهموم، وعظم عليه الفراق 
وکرب عليله املوقف، فحلَول وجهه 
الی قرب رسلول الله صلی الله عليه 
وآلله وسللم ليبثه الشلکوی معربا 
عما يف نفسله من حلَب  لها ووفاء 
البيها رسلول الله )صلى الله عليه 
وآله( وحلزن لفراقهلا ولوعة مما 

جری عليه وعليها.
وقد قال اإلمام زين العابدين )عليه 
السام(: ملّا قبضت فاطمة )عليها 
السام( دفنها أمر املؤمنن )عليه 
السلام( رّساً، وعفلى عى موضع 
قربهلا، ثلّم قلام فحلّول وجهه إىل 
قرب رسلول اللله )صلی اللله عليه 
وآلله( ثلّم قلال: »السلام عليك يا 
رسول الله عّني، والسام عليك عن 
ابنتلك وزائرتلك والبائتلة يف الثرى 
ببقعتلك، واملختار اللله لها رسعة 

اللحاق بلك، قّل يا رسلول الله عن 
صفّيتك صلربي، وعفا عن سلّيدة 
أّن يف  إالّ  العامللن تجلّلدي،  نسلاء 
التأّس يل بسلّنتك يف فرقتك موضع 
فلقلد وّسلدتك يف ملحلودة  تعلّز، 
قلربك، وفاضت نفسلك بن نحري 
وصدري. بى، ويف كتاب الله يل أنعم 
القبول: إّنا لله وإّنلا إليه راجعون، 
الوديعلة، وأُخذت  قلد اسلرتجعت 
الرهينلة، واختلسلت الزهلراء فما 
أقبح الخرضاء والغرباء. يا رسلول 
اللله، أّما حزني فرسملد، وأّما لييل 
فمسلّهد، وهّم ال يربح من قلبي أو 
يختلار الله يل دارك التلي أنت فيها 
مقيلم، كمد مقّيلح، وهلّم مهّيج، 
رسعلان ملا فلّرق بيننلا، وإىل الله 
أشلكو، وسلتنّبئك ابنتلك بتظافلر 
فاحفهلا  هضمهلا،  على  أُّمتلك 
السلؤال، واسلتخربها الحال، فكم 
من غليل معتللج بصدرها، لم تجد 
إىل بّثله سلبياً، وسلتقول ويحكم 

الله، وهو خر الحاكمن.
والسلام عليكما سلام ملودّع، ال 
قال وال سلئم، فإن أنرصف فا عن 
ماللة، وإن أُقم فا عن سلوء ظّن 
بما وعد الله الصابرين، واهاً واهاً، 
والصلرب أيمن وأجمل، وللوال غلبة 
املسلتولن لجعللت املقلام واللبث 
لزاملاً معكوفلاً، وألعوللت إعلوال 
الثكى عى جليل الرزية. فبعن الله 
تدفن ابنتلك رّساً، وتهضلم حّقها، 
ويمنع إرثها، ولم يتباعد العهد، ولم 
يخلق منك الذكر، وإىل الله يارسول 
الله املشلتكى، وفيك يارسلول الله 
أحسلن العلزاء، صلّى اللله عليلك 

وعليها السام والرضوان«.
هكذا طوت الزهراء فاطمة »سام 
اللله عليهلا« صفحة الحيلاة لتبدأ 
مرحللة الخلود يف عاللم الفردوس 
ولتحيلا ابدا يف ضمر التاريخ ودنيا 
اإلسلام مثا أعلی وقدوة حسلنة 
االنظلار  اليهلا  تتطللع  شلامخة 

وتسمو يف رحابها النفوس.

  ١٧٧٠  جيمس بروس يكتشف ما يعتقد أنه مصدر نهر النيل.
  ١٩٠٨  عامل الفيزياء ألربت أينشتاين يعلن عن نظرية كمية الضوء التي ساعدت عىل تطوير تكنولوجيا الليزر.

  ١٩٥٤  جامل عبد النارص يطيح بأول رئيس للجمهورية املرصية اللواء محمد نجيب ويضعه تحت اإلقامة الجربية ويتوىل الحكم بدلاً منه.
  ١٩٧٥  املغرب وإسبانيا وموريتانيا توقع معاهدة ثالثية بشأن مستقبل الصحراء الغربية تخلت مبوجبها إسبانيا عن إدارة الصحراء لصالح الدولتني.

  ٢٠٠٣  اكتشاف »سدنا« الذي كان وقت اكتشافه أبعد جرم مرصود يدور حول الشمس عىل اإلطالق.

من ذاكرة االيام
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من ذاكرة األيام:

  -  * -  * -  * -  * -  *

وقال مدير قسلم املجازر يف وزارة الزراعة 
ماجلد خلف الكعبلي، إن »ظاهلرة الجزر 
العشلوائي يف الشوارع والسلاحات العامة 
غلر حضاريلة وتمثلل التخللف الحاصل 
يف مجلال انتلاج اللحوم وذبلح الحيوانات 
»هلذه  أن  مبينلاً  لحومهلا«،  وتسلويق 
الظاهلرة لهلا أسلباب متعلددة منهلا ما 
يتعلق بوعي املواطنن واالمكانيات الفنية 
واإلجراءات العقابيلة ولها رضر كبر عى 

الصحة العامة واملجتمع«.
رضر اقتصادي وبيئي ووبائي

الظاهلرة  »هلذه  أن  الكعبلي  وأضلاف 
تتسبب يف انتشلار االمراض املشرتكة مثل 
)الحملى النزفية ، الجمرة الخبيثة، السلل 
البقري، الربوسليا وغرها(«، الفتاً إىل أن 
»البيئلة تترضر نتيجة الجزر يف الشلوارع 
مخلفلات  ورملي  العاملة  والسلاحات 

الحيوانات«.
وتابع أن »الرضر الوبائي يأتي نتيجة عدم 
تحديد الخريطة الوبائية لألمراض ونقصا 
باملعلومات املتاحة لامراض املشرتكة التي 

تنترش بالعراق«.
أما عن الرضر االقتصادي، فقد قال الكعبي 
إنله يأتي »نتيجة عدم االسلتفادة الكاملة 
للذبائح وكذلك الكلفة االقتصادية ملعالجة 

األمراض الناتجة عن هذه الظاهرة«.
وهلذه الظاهلرة تؤثر بشلكل سللبي عى 
العاملة،  والسلاحات  الشلوارع  جماليلة 

وبالتايل هي مظهر غر حضاري للمدن.
ملن جانبه أكلد مدير مركز بحوث السلوق 
وحماية املسلتهلك يحيى كملال البياتي أن 
»ظاهرة الجزر العشلوائي غر صحية وغر 
حضاريلة«، مشلدداً على »رضورة متابعة 
هلذه الظاهرة من قبل أمانلة بغداد ليس يف 
أوقلات الدوام الرسلمي فحسلب بل خارج 

أوقات الدوام الرسمي«.
مزارع مواٍش مركزية 

ولفلت البياتلي اىل »أهميلة وجلود لجلان 
تتابلع هذه الظاهلرة خارج أوقلات الدوام 
الرسلمي«، موضحاً أن »السلبب الثاني هو 
املسلتهلك العراقلي الذي يشلرتي من هذه 
الجزر بأسلعار أقل محلال القصابة وبذلك 
تصبلح هلذه األماكلن رائجة السلتقطاب 

املستهلكن«.
واقرتح البياتي »تشلكيل عمليات مشرتكة 
ملن وزارات الزراعلة والصحلة والداخليلة 
الجلزر  ظاهلرة  ملتابعلة  بغلداد  وأمانلة 
الرسلمي  اللدوام  أوقلات  يف  العشلوائي 
اىل »بنلاء  الزراعلة  وزارة  وبعلده«، داعيلاً 
ملزارع للموايش تكون مركزية أي أن اللحم 
يباع فيها بسلعر مدعوم ملن يحمل هويات 

الرعاية االجتماعية«.
واعتلرب أن »ذلك سليؤدي ملنافسلة املدعوم 
الحكومة بالقطلاع الخلاص«، موضحاً أن 
»ظاهرة الجزر العشلوائي تؤثلر عى البيئة 
وعى املنظر الحضلاري للمناطق إضافة اىل 

األمراض التي تسببها«.
وتابع أن »أصحاب هذه املجازر العشلوائية 
بإمكانهم فتلح محال قصابة، لكن البعض 
يسلعى اىل الكسب الرسيع واالعى«، مشدداً 
على رضورة »وجلود رقابلة شلديدة بهذا 

الجانب«.
وبن مديلر الرقابة الصحية سلابقاً دكتور 
حسن مسللم، أن »ظاهرة الجزر العشوائي 
تعتلرب إحلدى املخالفات القانونيلة للرقابة 
الصحية، حيث تعد مصدراً لتكاثر املسببات 
املرضية بجميع أنواعها«، الفتاً اىل أن »هذه 
الظاهلرة تعتلرب أحلد مصادر نقلل عدوى 

األمراض االنتقالية من الحيوان لانسان«.
وذكلر أن »هذه الظاهرة غلر صحية وغر 
حضاريلة«، مشلدداً على »رضورة امتاك 
جميلع العامللن يف عمليلة الجلزر، إجازة 
صحية من قسلم الرقابلة الصحية يف دائرة 

الصحة العامة بوزارة الصحة«.
األطفال أبرز الضحايا

الباحلث االجتماعلي واملعاللج  كملا قلال 
مصطفلى  لاطفلال  والنفلي  الصحلي 
منر، إن »ظاهرة الجزر العشلوائي يف أزقة 
الشلوارع مؤذية للمجتملع وخاصة الطفل 
بعمر 9 سلنوات فما دون نفسلياً وجسدياً 
وعقليلاً من خال مشلهد الذبح«، مشلدداً 
على رضورة »إبعلاد األطفلال علن عملية 
الذبح لتلايف حالة الذعلر املفاجأة والصدم 
املفاجلأة أو الكبلد البعلدي أي الحلزن، أو 

التبلول اللا إرادي أو الخلوف العمدي الذي 
يتضمن الخوف ملن الحيوانات، فضاً عما 
تسلببه من أحام وكوابيلس مرعبة للطفل 

أثناء النوم«.
وبن أن »ذلك يؤثر أيضا عى درجات الذكاء 
للدى االطفال التي يكلون تركيزهم فقط يف 
مشلاهدة لقطات عمليات الجزر«، موضحاً 
»أننا قدمنا يف الجامعة املستنرصية برنامج 
بكلج(  اي  بلي  )االي  التطبيقلي  الصلور 
والذي يتمثلل بالتحليلل التطبيقي للصورة 
حيلث قدمنا صلور الذبلح للطالبلات قبل 
الطاب والذيلن أكدوا اسلتمرارهم التفكر 

بالصورة«.
وشلدد منر على »رضورة أن تكون مراكز 
الذبلح والجزر يف مكانهلا الخاص بعيداً كل 

البعد عن االطفال«.
من جانبله، أوضح املواطن سلام كامل أن 
»رشاء اللحوم من الطلرق، يلجأ له البعض 
بسبب اختاف سلعرها عن أصحاب محال 
القصابلة، حيلث نجد بعلض املحلال تبيع 
كيلو اللحم الواحد بل16 ألفاً والقسلم اآلخر 
بل14 ألفاً وآخرون بل12 ألفاً، بينما البيع يف 
الطرق بل8 أو 9 آالف دينار، األمر الذي يدفع 
املواطنلن وخاصة أصحلاب الدخل املحدود 

اىل الرشاء عن طريق الجزر العشوائي«.
وبن:أنله »للو وزعلت الحكوملة للمواطن 
الحصلة  يف  اللحلم  أو  الدجلاج  الفقلر 

التموينية، لخففت الكثر عن كاهله«.

كيف استشهدت
سيدة نساء 

العالمين عليها السالم ؟

يستذكر المسلمون السيما الشيعة 
منهم، ذكرى استشهاد موالتنا 
فاطمة الزهراء )عليها السالم( 
سنة 11 للهجرة، على رواية أنها 
توفيت بعد أبيها النبي )صلى 
اهلل عليه وآله وسلم( بـ40 يوماً، 
وتسمى هذه المناسبة بـ)الفاطمية 
األولى(.

الجزر العشوائي.. ظاهرة خطيرة أول ضحاياها األطفال!

وسط انتشار ظاهرة جزر المواشي العشوائي في بغداد وعموم المحافظات، حدد خبراء وباحثون 
االضرار التي تسببها هذه الظاهرة على حياة المواطن، وفيما قدموا المقترحات والحلول للحد منها، 

أشاروا الى أن االطفال هم اول المتضررين منها.
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تجار يتظاهرون ويحذرون من توقف النشاط 
االقتصادي 

املراقب العراقي/ متابعة...
نظ�م ع�دد من التج�ار واملخلصني الجمركيني وقفة احتجاجية يف البرصة، يوم أمس الس�بت، للتعبري عن رفضهم لرفع األجور املس�توفاة من أوزان 
الس�لع والبضائع.وقال حس�ني ناظم، أحد منظم�ّي الوقفة، انهم تجمعوا أمام بوابة ميناء »أبو فلوس« يف الب�رصة، احتجاجاً عىل قرار وزارة املالية 
القايض برفع سعر التعرفة الخاصة بامليزان الجرسي ملركبات الحمل وجعل قيمة الطن الواحد عرشة آالف دينار.وأملح إىل أنه »يف حال عدم االستجابة 
ملطالبهم بخصوص الغاء القرار الجديد فإن أغلب التجار سيتجهون إىل إدخال بضائعهم عرب منافذ اقليم كردستان باعتبارها غري مشمولة بالقرار«.

واشار اىل ان التوجه نحو منافذ االقليم يعني تعطيل حركة الشحن والتفريغ يف أغلب املوانئ واملنافذ الحدودية الجنوبية.

عني

املراقب

المهاجرون العراقيون يقاسون 
البرد بين بيالروس وبولندا

املراقب العراقي/ متابعة
ب�دأت ف�رق اإلنقاذ البيالروس�ية بتجهيز امل�كان الذي 
تجم�ع في�ه آالف املهاجري�ن وبينه�م ع�دد كبري من 
العراقي�ني ع�ىل الحدود م�ع بولن�دا بخي�ام وكهرباء 
لحمايتهم م�ن الربد.وذك�رت وكاالت خربية أن رجال 
اإلنقاذ الب�الروس نقلوا مول�دات كهربائية إىل األماكن 
التي ت�م نصب خيام فيها.كما يعمل رجال اإلنقاذ عىل 
تهيئ�ة املنطق�ة التي يتجم�ع فيها املهاج�رون حاليا 
والذي�ن أغلبهم م�ن العراقيني .ويف وقت س�ابق امس 
الس�بت، أم�ر رئيس بيالروس ألكس�ندر لوكاش�ينكو 
بنصب خي�ام للمهاجرين، حيث س�يتم توف�ري الغذاء 
لألطفال وتوزيع املس�اعدات اإلنس�انية.وتجمع آالف 
املهاجري�ن م�ن الع�راق ومناطق أخرى ع�ىل األرايض 
البيالروس�ية يف املنطق�ة الحدودي�ة مع بولن�دا، التي 
نرشت قوات عس�كرية وأمنية وقالت إنها لن تس�مح 

لهم بدخول أراضيها والعبور منها إىل أوروبا.

املراقب العراقي/ متابعة...
ناشد عدد من طلبة الدراسات العليا 
العراقيني املقبولني يف جامعات دول 
الجوار ،الرئاسات الثالث واملرجعية 
م�ن  إلنقاذه�م  والربمل�ان  الديني�ة 
عواقب القرار املترسع الذي أصدرته 
التعلي�م العايل والقايض بإرس�الهم 
إىل تل�ك ال�دول التي يدرس�ون فيها 
والذي يضع مس�تقبل هؤالء الطلبة  

يف مهب الريح.
تلقته�ا  رس�الة  يف  الطلب�ة  وق�ال 
)املراق�ب العراق�ي : أنق�ذوا طلب�ة 

العراق من املوت املحقق ،
انقذون�ا م�ن س�طوة وزارة التعليم 

العايل
اىل السادة الرئاسات الثالث 
السيد مصطفى الكاظمي 

السيد محمد الحلبويس 
السيد برهم صالح 

الس�يد فائ�ق زيدان رئي�س مجلس 
القضاء األعىل 

اىل الس�ادة أعض�اء مجل�س النواب 
الغيارى 

اىل الس�ادة والعلم�اء واملش�ايخ يف 
العراق 

اىل الس�ادة املس�ؤولني ع�ن ملفات 
التعليم يف العراق 
اىل مراجع الدين 

اىل الخريين من أبناء هذا البلد   
أنق�ذوا أبناءك�م طلب�ة الدراس�ات 

العليا 
تحاول وزارة التعليم العايل ارس�النا 

العلي�ا  للدراس�ات  كطلب�ة  نح�ن 
املقبولني يف جامعات  دول الجوار اىل 
تلك الدول التي ندرس  فيها  علما ان 
طلبتها ومواطنيها هم ال يدرس�ون 
نظ�ام  وف�ق  زال�وا  وال  حضوري�ا 
الوض�ع  الن  االلكرتون�ي؛  التعلي�م 

الوبائي خطري جدا وتحذيرات كبرية 
من املوجة الرابعة ...

وأضافوا :نداؤنا هذا اىل كل الخريين 
من ابناء ه�ذا البلد التدخ�ل وانقاذ 
أبنائك�م الطلب�ة الن ال�وزارة تري�د 
ان ت�زج بهم يف م�وت محقق يف ظل 

انتشار وباء كورونا .
وكانت وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي قد أص�درت ، يوم الخميس 
املايض، عدة قرارات تخص دراس�ة 

العراقيني يف الخارج.
وحصل�ت )املراق�ب العراق�ي( عىل 

وثائ�ق ص�ادرة م�ن وزارة التعليم، 
م�ن  ق�رارات  مجموع�ة  تضمن�ت 
5 ط�الب  »اعتم�اد نس�بة  بينه�ا: 
لكل تدري�ي يف جمي�ع الجامعات 
الطلب�ة  فيه�ا  يتواج�د  الت�ي 
ال  جامع�ة  أي  ورف�ع  العراقي�ون 

تلت�زم به�ذه النس�بة يف أي دولة يف 
العال�م، وإخض�اع جميع الرس�ائل 
العراقي�ني  للطلب�ة  واألطاري�ح 
خ�ارج  دراس�تهم  ينه�ون  الذي�ن 
العراق اىل عملية فحص االس�تدالل 
 %20 نس�بة  واعتم�اد  اإللكرتون�ي 
كحد اعىل لنسبة االستدالل املقبولة 
واالس�تعانة بالجامع�ات العراقي�ة 
االلكرتون�ي  االس�تدالل  لغ�رض 

لجميع الرسائل واالطاريح«.
وتضمنت الق�رارات أيضاً: »اخضاع 
جميع الطلبة العراقيني الذين ينهون 
الع�راق )نفق�ة  دراس�تهم خ�ارج 
خاص�ة( اىل عملي�ة تقيي�م علم�ي 
من خالل ع�رض حاالت الطلبة عىل 
اللجان العلمية املختصة عىل أن تتم 
احالة الطلبة اىل الجامعات لالختبار 
وكل حسب اختصاصه يف حالة عدم 
قناع�ة اللجن�ة، إضاف�ة إىل تعلي�ق 
اللبناني�ة  الجامع�ات  يف  الدراس�ة 
الث�الث التالية: )الجامع�ة الحديثة 
لإلدارة والعلوم، الجامعة اإلسالمية 
يف لبن�ان، وجامعة الجن�ان(، لعدم 
التزامه�ا بمعاي�ري الرصانة العلمية 
وفقاً لقانون اسس تعادل الشهادات 
والدرجات العلمية العربية واالجنبي 
أن  رق�م )20( لس�نة 2020، ع�ىل 
يك�ون التعلي�ق اعتباراً م�ن تأريخ 
القرار )11-11-2021( اعاله وعدم 
اعتم�اد أي تس�جيل للطلب�ة بع�ده 
بحيث ال يؤثر عىل الطلبة املس�جلني 

قبل هذا التأريخ«.

ناَشُدوا الرئاسات الثالث والمرجعية والبرلمان..

قرار متسرع من التعليم العالي يضع مستقبل طلبة
 الدراسات العليا في مهب الريح

املراقب العراقي/ متابعة...
حددت وزارة التخطيط أس�باب ارتفاع األرايض 
باق�ي  يف  وانخفاضه�ا  بغ�داد  العاصم�ة  يف 
املحافظات، فيما أشارت إىل وضع خطة إلعادة 
الت�وازن التنموي بني جمي�ع املحافظات.وقال 
مدير ع�ام دائ�رة التنمي�ة اإلقليمي�ة واملحلية 
محم�د محس�ن يف ترصي�ح تابعت�ه )املراق�ب 
العراق�ي(، إن »هن�اك تباين�اً كب�رياً يف أس�عار 
األرايض ب�ني بغ�داد واملحافظات، إذ إن أس�عار 
األرايض يف بغ�داد ارتفع�ت بينم�ا انخفضت يف 
ع�دد م�ن املحافظ�ات«، مرجح�اً األس�باب إىل 
»إيقاف األنش�طة االقتصادية وتعرقلها بسبب 
آثار الجائح�ة من جهة، وتوفري فرص وظيفية 
يف العاصم�ة م�ن جه�ة اخرى«.واض�اف، أن 

»ال�وزارة تعمل ع�ىل إع�ادة الت�وازن التنموي 
ب�ني جميع املحافظ�ات من خالل املش�اريع إذ 
ان هنال�ك مش�اريع اس�تثمارية حكومي�ة يف 
قط�اع الخدمات والبنى التحتية األساس�ية من 
امل�اء والرصف الصح�ي والطرق«، الفت�ًا إىل أن 
»هذه املش�اريع تعد بيئة جاذبة لتعزيز أنشطة 
القط�اع الخاص، خاصة إن الدف�ع اآلن باتجاه 
القطاع الخاص الس�كني، حيث بارشت العديد 
من املص�ارف والبنك املرك�زي العراقي بإعطاء 
ق�روض م�ن اج�ل إنع�اش القط�اع الس�كني 
مم�ا سيس�هم يف تنمية املدن وتحري�ك القطاع 
االقتصادي«.وتاب�ع، إن »الخط�ط ه�ي عبارة 
ع�ن سياس�ات تحفيزي�ة وال تس�تطيع الدولة 
بمفرده�ا إقام�ة مش�اريع« مبين�اً أن »تهيئة 

األرايض وإع�داد تصامي�م يف املحافظات للمدن 
الس�كنية س�يتيح للقطاع الخاص يف ان يسهم 
بتنفيذ املش�اريع«.يف سياق متصل أكد محسن، 
إن »الع�ام املقب�ل ه�و االخ�ري لخط�ة التنمية 
أن جائح�ة  إال  الحالي�ة،  الخمس�ية  الوطني�ة 
كورونا تس�ببت بتعطيل الخطة مما اس�تدعى 
ال�وزارة إلطالق وثيقة االس�تجابة والتعايف من 
كورون�ا والت�ي تس�هم يف مس�ار التنمية نحو 
األعىل وتخفيف من آثار الجائحة«.وأوضح، إن 
»الوزارة ناقش�ت مع املؤسس�ات واملحافظات 
كافة املش�اريع واألنش�طة ضمن الخطة والية 
تنفيذه�ا وكيفي�ة تحدي املخاطر«، مش�ريا إىل 
»سعي الوزارة لدعم املحافظات وتعزيز التنمية 

ليكون هناك استقرار سكاني واجتماعي.

الوظائف وكورونا ..سبب تباين أسعار األراضي 
في بغداد والمحافظات !

الحديثة  االلكرتوني�ة  االنظم�ة 
يف جمي�ع القطاع�ات النفطية 
ومنها قط�اع التوزيع واالرتقاء 
فيه�ا«،  املقدم�ة  بالخدم�ات 
مؤك�داً ان »هذه االنظمة تحقق 
الت�زود  يف  كب�رية  أنس�يابية 
بالوق�ود ، فض�ال  ع�ن تحجيم 
ح�االت اله�در واالس�تغالل ان 

وجدت«.
من جانبه قال مدير عام رشكة 
توزيع املنتجات النفطية وكالة 
حس�ني طال�ب، وف�ق البي�ان، 
إن الرشك�ة ومن خ�الل الدوائر 
الفني�ة والهندس�ية وم�الكات 
الرشكة قد نفذت نسبة )85 % ( 
م�ن خط�ط وبرام�ج التأهي�ل 
الحكومية، مش�رياً  للمحط�ات 
اىل اعتماد التصاميم الهندس�ية 
الجان�ب  ومراع�اة  الحديث�ة 
فض�اًل   ، والح�ري  الجم�ايل 
عن نص�ب مضخ�ات وقود من 

مناىش رصينة .
يذك�ر ان بطاقة«الفيزا كارت« 
املدفوع�ة مس�بًقا ه�ي الرفيق 
تعامالته�م  يف  لألف�راد  األمث�ل 
اليومي�ة يف الكث�ري م�ن ال�دول 
اال يف الع�راق؛ إذ ُتغنيه�م ع�ن 
حمل النق�ود وُتَجّنبهم مخاطر 
ضياع األموال أو رسقتها، حيث 
البطاقة بداًل  يمكنهم استعمال 
من النقود بكل س�هولة وأمان، 
الرغم  وتسديد مدفوعاتهم عىل 
من ان لديها ش�بكة واسعة من 
نقاط البيع التجارية املتنوّعة يف 
العالم،  العراق ومختلف أنح�اء 
بم�ا يش�مل الفن�ادق، ومراكز 
التس�ّوق، واملح�الت التجاري�ة 
الوقود،  ومحط�ات  واملطاع�م، 

وغريها الكثري.
البطاق�ة  اس�تخدام  ويمك�ن 
قيم�ة  دف�ع  عملي�ات  إلتم�ام 
املش�رتيات عن�د التس�ّوق عرب 
اإلنرتنت من أي موقع إلكرتوني 
أو تطبيق يقبل بطاقات«الفيزا 
كارت«  والسؤال االهم هو متى 
وكي�ف  س�يتم اس�تخدام هذه 

البطاقات .

املراقب العراقي/ متابعة...
قبل أش�هر أعلنت وزارة النفط 
ع�ن قرب اعتم�اد بطاقة الدفع 
يف  كارت«  »الفي�زا  املس�بق 
محطات تعبئ�ة الوقود يف البالد 
لكنه�ا اىل اآلن لم تنفذ ماوعدت 

به  .
وذك�ر بي�ان لل�وزارة يف حين�ه 
)املراق�ب  علي�ه  اطلع�ت 
ال�وزارة  وكي�ل  الع�راق(:إن 
لش�ؤون التوزي�ع ق�ال خ�الل 
ب�ن  م�وىس  محط�ة  افتت�اح 
تعتم�د  ال�وزارة  نص�ري:إن 

استخدام«الفيزا كارت« في 
محطات الوقود...متى وكيف ؟

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلن قسم املشاريع الهندسية التابع للعتبة الحسينية 
املقدس�ة،أمس الس�بت، أن الكوادر الهندسية التابعة 
له س�تبارش خالل األيام القليل�ة املقبلة بإعادة تأهيل 
جرس منطق�ة البدرية الثانية الواق�ع يف مركز مدينة 

الكوت.
وقال القسم يف بيان اطلعت عليه)املراقب العراقي(:إن 
»هذا اإلجراء ت�م بتوجيه من ممث�ل املرجعية الدينية 
املتويل الرشعي للعتبة الحس�ينية الش�يخ عبد املهدي 
الكربالئ�ي، وبع�د االطالع ع�ىل واقع الح�ال يف جرس 
املش�اة لقري�ة البدرية ومعان�اة األهايل م�ن صعوبة 

التنقل بني ضفتي النهر«.
هذا وكان عدد من مواطني منطقة البدرية الثانية، قد 
طالبوا الحكومة يف وقت س�ابق ع�رب مواقع التواصل 
االجتماع�ي برورة إج�راء عملي�ة الصيانة للجرس 
الرابط بني ضفتي النهر سيما مع بدء العام الدرايس.

من جهتها أعلنت حكومة واس�ط عن إحالة مرشوع 
إنش�اء الج�رس إىل التنفيذ وبكلفة أكث�ر من 434 ألف 

دوالر.

بعد تظاهرات األهالي وتباطؤ محافظة واسط

العتبة الحسينية تتبنى إعادة تأهيل »جسر البدرية«  
املراقب العراقي/ متابعة...

أف�اد مصدر أمني يف املثنى، امس الس�بت، عن 
إحصائية ح�وادث الدراجات النارية املس�جلة 
باملحافظة.وق�ال املص�در ان »محافظة املثنى 
س�جلت من�ذ بداي�ة الس�نة )2021( ولغاي�ة 
الش�هر الحايل مرصع )114( واصابة )1425( 
اخري�ن، إثر حوادث الدراج�ات النارية فقط«.

واضاف ان »هذه الحصيلة هي املسجلة بشكل 
رس�مي وفق تقارير مراكز الرشط�ة والدوائر 
الصحية يف عموم املحافظة«.من جهتها اعلنت 
الهيأة العامة للكمارك، السبت، ضبط دراجات 
ناري�ة مخالف�ة ل�رشوط االس�ترياد يف مرك�ز 
كمرك ام قرص الش�مايل.وذكر بيان للهيئة ،أنه 
» ت�م ضبط دراجات نارية مس�تعملة من قبل 
كادر مركز كمرك ام قرص الش�مايل  ملخالفتها 

رشوط وضوابط االسترياد«.
واض�اف البيان ،أن »عملي�ة الضبط  تمت بناء 
ع�ىل املعلوم�ات ال�واردة من جه�از املخابرات 

الوطني

ضبط عدد منها مخالفة لشروط االستيراد 

أكثر من 1500 شخص ضحايا الدراجات النارية !

املراقب العراقي/ متابعة...
ح�ذرت دائرة املوارد املائية يف ذي قار، أمس الس�بت، 
الفالح�ني واملزارعني من التجاوز وزراعة مس�احات 
اضافي�ة ضم�ن الخطة الزراعي�ة والبالغ�ة 50%، ملا 
لها من انعاكس�ات سلبية عىل الواقع املائي حيث ان 
الفالحني يسعون للتجاوز عىل خطة ذي قار الزراعية 

.
وق�ال مدي�ر الدائ�رة غ�زوان الس�هالني ان »املي�اه 
املخصص�ة للمحافظة ه�ي ضمن الخط�ة الزراعية 
البالغ�ة 50% مع اس�تخدامات اخ�رى ، اال ان الواقع 
الحايل لالرايض املحروثة هي اكثر من املقررة«.واشار 
الس�هالني، اىل »رضورة رف�ع مس�توى التعاون بني 
الوحدات االدارية وقي�ادة العمليات مع كوادر املوارد 
املائية لرفع التجاوزات التي تبدأ من منطقة التحادد 
مع محافظة واس�ط، ون�زوالً اىل انهر الش�طرة وآل 

ابراهيم والكرس«.

 الفالحون يسعون للتجاوز على 
خطة ذي قار الزراعية !

املراقب العراقي/ متابعة...
اكد املتحدث باس�م وزارة صحة اقليم كردس�تان أسو حويزي ان أخذ اللقاح يف االقليم اصبح إجباريا،مبينا أن »مسألة إغالق املدارس مرهونة  بلجنة 

مكافحة كورونا، وهذه القرارات تصدر منها حرصاً«.
وق�ال حوي�زي، ، إن »هناك ق�رارات اتخذت من قبل اللجنة  وهي أخذ اللق�اح إجباريا، وهناك مواعيد محددة لهذا األمر، والجميع مش�مول بااللتزام 

بالكمامات والتباعد االجتماعي«.
ولفت إىل أن »نس�بة امللقحني يف إقليم كوردس�تان بلغت 24% الجرعة األوىل، و18% الجرعتني، أي أن أكثر من مليون و190 ألف ش�خص تلقى اللقاح 

يف اإلقليم«.
وفيما يخص غلق املدارس، أكد املتحدث باسم صحة اإلقليم، أن »هناك البديل وهو أخذ اللقاح«، داعيا املواطنني إىل تفهم الوضع الصحي، إذ إن معظم 

الدراسات تقول »كل مصاب يدخل العناية املركزة هو الذي لم يتلق اللقاح«.

المواطنون األكراد 
يتلقون لقاح كورونا 
إجباريا!
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م�ن املنتظ�ر أن يتاب�ع عش�اق الفل�ك أط�ول 
خس�وف جزئ�ي للقم�ر يف هذا الق�رن بني 18 

و19 ترشين الثاني.
وس�يحجب ظ�ل األرض ض�وء الش�مس م�ن 
الوصول إىل القمر إىل حد كبري، ما يغطي جارنا 

القمري بالظالم.
وتظهر إحصائيات وكالة ناس�ا عن خس�وف 
القم�ر م�ن ع�ام 2001 حت�ى ع�ام 2100 أن 
الخس�وف الجزئي لهذا الشهر سيكون األطول 

يف الق�رن حيث تبلغ مدته أكثر من 3 س�اعات 
و28 دقيقة و23 ثانية.

وقارن�ت اإلحصاءات ذلك بأطول خس�وف كيل 
يف الق�رن، والذي حدث يف ع�ام 2018 وامتد ملا 

يقارب ساعة و43 دقيقة.
وش�ارك مرص�د هولكوم�ب يف إنديانا رس�ما 
يوض�ح ما يمكن توقعه من الخس�وف، والذي 
س�يغطي معظ�م القم�ر. وكت�ب املرصد عىل 
"تويرت": "س�يكون هذا أطول خسوف جزئي 

للقمر منذ 580 عاما".
القم�ر بنف�س املظه�ر  وال يتمت�ع خس�وف 
الدرامي مثل كس�وف الش�مس حي�ث يبدو أن 
ش�خصا ما يقوم بنحت ثقب أسود من جانب 

الشمس.
وأثناء خس�وف القم�ر، يغمق القم�ر وأحيانا 
وبالنس�بة  الُحم�رة.  إىل  ضارب�ا  لون�ا  يتخ�ذ 
للخس�وف الجزئي، فإن ظ�ل األرض ال يغطي 
القم�ر بالكامل. وم�ع ذلك ما يزال الخس�وف 

الجزئ�ي تجرب�ة رائع�ة لعش�اق الفل�ك حول 
العالم.

وقالت ناس�ا يف تحدي�ث ملراقبة الس�ماء: "قد 
ال يك�ون الخس�وف الجزئ�ي للقم�ر مذه�ال 
للغاية مثل الخسوف الكيل، حيث يكون القمر 
مغط�ى بالكام�ل بظ�ل األرض، ولكنه يحدث 
بشكل متكرر أكثر. وهذا يعني فقط املزيد من 
الفرص ملش�اهدة تغيريات طفيف�ة يف نظامنا 

الشميس تحدث أحيانا أمام أعيننا".

وسيكون الخس�وف مرئيا عىل مساحة كبرية 
م�ن الك�رة األرضي�ة مس�اء ي�وم 18 نوفمرب 
وحتى الساعات املبكرة من صباح 19 نوفمرب.
ع�ىل  الدقيق�ة  املش�اهدة  أوق�ات  وس�تعتمد 
موقعك، وس�يكون الخس�وف مرئيا يف أمريكا 
الش�مالية واملحي�ط الهادئ وآالس�كا وأوروبا 
الغربية ورشق أس�رتاليا ونيوزيلن�دا واليابان. 
وس�تكون الواليات املتح�دة األفضل يف متابعة 

الحدث.

األسبوع الجاري.. أطول خسوف جزئي للقمر في هذا القرن

وج�دت الدراس�ات الحديثة أن بعض 
األطعم�ة الت�ي تحت�وي عىل نس�بة 
عالية من الكوليسرتول قد ال تزيد من 
خطر اإلصابة بأم�راض القلب، ومع 
ذل�ك، هذا ال يعني أن�ه يمكنك تجاهل 

كمية الكوليسرتول التي تستهلكها.
 " موق�ع  لتقري�ر  ووفق�ا 
األمريك�ي، فم�ن   "clevelandclinic
اآلمن تن�اول بعض الكوليس�رتول يف 
نظام�ك الغذائ�ي، ولك�ن العدي�د من 
األطعم�ة الت�ي تحت�وي عىل نس�بة 
تحت�وي  الكوليس�رتول  م�ن  عالي�ة 
أيًض�ا عىل كميات عالي�ة من الدهون 

املش�بعة".ويويص الخرباء بالحد من 
أو تجنب األطعمة التالية التي تحتوي 
ع�ىل نس�بة عالية من الكوليس�رتول 
"غري الصحي�ة"، والتي تحتوي أيًضا 
عىل نسبة عالية من الدهون املشبعة:

ألبان كاملة الدسم: 
ويحتوي الحليب كامل الدسم والزبدة 
واللبن كامل الدسم والجبن عىل نسبة 
عالية م�ن الدهون املش�بعة، كما أن 
الجبن أيًضا يحتوي عىل نس�بة عالية 
م�ن الصودي�وم، كما يحص�ل معظم 
األمريكي�ني عىل الكثري من الصوديوم 

أيًضا.

اللحم األحمر: 
تمي�ل رشائح اللحم، مث�ل لحم البقر 
املف�روم إىل احت�واء نس�بة عالية من 
الدهون املش�بعة والكوليس�رتول، لذا 
اخ�رت 90٪ من اللح�م الحالل املفروم 
قلي�ل الده�ن ، وقطع اللح�م البقري 
الخالية من الدهون وركز عىل مصادر 
الربوتني الحيواني قليلة الدسم ، مثل 
الدواجن الخالية من الجلد أو الخالية 

من الدهون.
املخبوزات والحلويات:

عادًة م�ا يحتوي الكع�ك والدونات 
مم�ا  الس���من،  أو  الزب�دة  ع�ىل 

املش�بعة  بالدهون  يجعله�ا غني�ة 
والكوليسرتول، كما أنها تميل أيًضا 
إىل أن تكون مليئة بالس�كر، مما قد 
يؤدي إىل ارتفاع مستويات الدهون 

الثالثية يف الدم. 
البيض:

 تحتوي بيضة واحدة عىل حوايل ٪60 
من القيمة اليومية للكوليس�رتول، 
ولك������نه�ا تحت�����وي فقط 
عىل 8٪ من الكم�����ية املس�موح 

م�ن  به����ا 
الده���ون 

املشبعة.

وفًق�ا لدراس�ة أجرتها جامع�ة لوند يف 
الس�ويد، يوج�د بروتني يف ال�دم يمكنه 
التنبؤ بمرض الس�كري، م�ن النوع 2، 

قبل 19 عاًما من ظهور املرض.
واتض�ح أن التنبؤ بظه�ور املرض قبل 
19 عاًم�ا ممك�ن بس�بب املس�تويات 

العالية من الفوليستاتني يف الدم.
للتحلي�ل،  الرئي�يس  املؤل�ف  وق�ال 
أس�تاذ مش�ارك يف الجامع�ة: "وجدن�ا 
أن املس�تويات املرتفع�ة م�ن بروت�ني 
"فوليس�تاتني" املنت�رش يف ال�دم تنبأت 
ب�داء الس�كري من الن�وع الثان�ي قبل 
تس�عة ع�رش عاًما من ظه�ور املرض، 
بغض النظر عن عوامل الخطر األخرى 

املعروفة".
وفوليس�تاتني هو بروت�ني يفرزه الكبد 
يف املقام األول ويشارك يف تنظيم عملية 
التمثي�ل الغذائ�ي. نظ�رت الدراس�ة يف 
ما يحدث للجس�م عندم�ا تصبح كمية 
الفوليس�تاتني يف الدورة الدموية عالية 

جًدا.
م�ن  الرسيري�ة  البيان�ات  باس�تخدام 
دراس�ة الس�كري األملاني�ة يف توبنغ�ن 
وج�د  الخلي�ة،  بيولوجي�ا  وأبح�اث 
الباحثون أن فوليس�تاتني يعزز تكسري 
الده�ون م�ن األنس�جة الدهني�ة، مما 
يؤدي إىل زي�ادة تراكم الدهون يف الكبد. 
وه�ذا ب�دوره يزي�د من خط�ر اإلصابة 

بم�رض الكب�د الدهن�ي غ�ري الكحويل 
ومرض السكري من النوع الثاني.

أن  الدراس�ة  ُتظه�ر  وبالت������ايل، 
الفوليس�����تاتني ق�د يصب�ح عالمة 
حيوية مهمة للتنبؤ بمس�تقبل مرض 
الس�كري من النوع 2، كم�ا أنه يقربنا 

خط�وة أخ��رى م�ن فهم 
وراء  الكامن�ة  اآللي�ات 

املرض.
يش����ار إىل أن الباحث�ني 
راقب�وا 5.3 آالف ش�خص 
وبريطاني�ا  الس�ويد  م�ن 
وإيطاليا مل�دة أربعة إىل 19 

عاًما.

فوليستاتين.. فيتامين يتنبأ بمرض السكري قبل 19 عاما من اإلصابة 

أطعمة ترفع نسبة الكوليسترول

»وقت مثالي« للنوم يقلل مخاطر اإلصابة بأمراض القلب
كش�فت دراس�ة بريطانية 
أو  األفض�ل  الوق�ت  ع�ن 
املث�ايل للنوم بغ�ض النظر 
ع�ن س�اعات الن�وم الت�ي 

نحتاجها.
األكرب  الدراس�ة  وأظه�رت 
التي أجريت حتى اآلن حول 
العالقة ب�ني توقيت الراحة 
بأمراض  واإلصاب�ة  الليلية 
القل�ب وجود ف�رتة زمنية 
بانخفاض  ترتب�ط  محددة 
مخاطر اإلصاب�ة بأمراض 

القلب واألوعية الدموية.
وكش�ف التحليل، الذي ُنرش 
يف مجل�ة القل�ب للجمعي�ة 
القلب  ألم�راض  األوروبي�ة 
 The European Society
of Cardiology، بيانات من 
البن�ك الحي�وي الربيطاني، 

وهي قاعدة بيانات تحتوي 
وراثي�ة  معلوم�ات  ع�ىل 
وصحية لنحو نصف مليون 
مواط�ن بريطان�ي، وتقييم 
املعلوم�ات املتعلق�ة ببداية 
الن�وم اللييل يف املستش�فى 

ل��88.026 ش�خصاً ارتدوا 
ب�ني عام�ي 2013 و2015 
جهاز معصم ملدة 7 أيام من 
أج�ل قي�اس وق�ت ونوعية 

الراحة الليلية.
ويف املتوس�ط، بع�د ح�وايل 

جم�ع  م�ن  أع�وام   6-5
 3172 ط�ور  املعلوم�ات، 
الدراس�ة  يف  مش�اركاً 
)3.6٪( حدث�اً قلبياً وعائياً 
مثل احتش�اء عضلة القلب 
)حالة تنش�أ عندما يصاب 
التاجي�ة  الرشاي�ني  أح�د 
ومفاجئ  كام�ل  بانس�داد 
تدف�ق  يتباط�أ  عندم�ا  أو 
ال�دم يف ه�ذه الرشاي�ني(، 
قصور القلب، مرض القلب 
)مرض  املزم�ن  اإلقف�اري 
يس�ببه نق�ص إم�داد الدم 
إىل عضل�ة القل�ب ونق�ص 
الدماغية  السكتة  الرتوية(، 
اإلقفاري�ة  النوب�ة  أو 
الدماغ  )اضطراب يف نشاط 
ينتج عن انخف�اض مؤقت 

يف تدفق الدم للدماغ(.

خبر غير سار من آبل لحاجزي آيفون 13
تعاني رشكة آبل من أزمة تصنيع 
م�ن  س�ابقا  املحج�وزة  النس�خ 
آيف�ون 13، بس�بب تفاق�م أزمة 
نقص الرقائق املطلوبة للتصنيع.

وح�ذر الرئيس التنفي�ذي لرشكة 
نق�ص  أن  م�ن  ك�وك  تي�م  آب�ل 
املكون�ات كان له تأث�ري أكرب مما 
توقعته الرشكة، مع إضافة قيود 
توري�د iPhone 13  إىل تل�ك الت�ي 

. Macو iPad تؤثر عىل
ووف�ق تقرير ل� "ناي�ن تو فايف 
م�اك"، من غ�ري املتوق�ع أن تويف 
الرشكة بمعدلها التصنيعي العدد 
 13 iPhone املطل�وب حالي�ا م�ن

حتى شباط من العام املقبل.
وم�ن املع�روف أن أزم�ة الرقائق 
رضب�ت كافة قطاع�ات التصنيع 
التقني، وأثرت بشكل مبارش عىل 

الطلب يف قطاع السيارات.

وكان�ت ق�د أج�ربت أزم�ة نقص 
الرقائ�ق رشك�ة أب�ل ع�ىل خطة 
لخف�ض إنت�اج أجه�زة "آيباد"، 

وهو القرار الصع�ب الذي أرجأته 
الرشكة مرات.

واضطرت الرشكة يف وقت س�ابق 
 13 آيف�ون  إم�دادات  لخف�ض 

وساعة أبل 7.
ووف�ق تقري�ر صادر ع�ن رشكة 
أب�ل  تس�عى  آش�يا"،  "نيك�ي 
آيب�اد  أجه�زة  إنت�اج  لتخفي�ض 
بشكل عام لتتمكن من تخصيص 
مكون�ات تس�اعدها عىل ش�حن 
الكمي�ة املحددة من أجهزة آيفون 
زيادة  الرشك�ة  الجديدة.وتتوق�ع 
لديه�ا  الت�ي   ،iPhone ش�حنات 
طلب أق�وى عليها م�ن جهاز أبل 
اللوحي.ويق�ول التقرير إن إنتاج 
iPad ق�د انخف�ض بنس�بة ٪50، 
بينم�ا قلّلت أب�ل أيًضا م�ن إنتاج 
القديمة إلعطاء   iPhone طرازات 
 .13  iPhone األولوي�ة ملجموع�ة 

براءة اختراع بـ »نظارة 
خصوصية ذكية«

قدمت رشكة آبل براءة اخرتاع جديدة لزجاج جديد سيسمح 
فقط ملالكي آيفون بمش�اهدة املحتوى عىل الشاش�ة، حيث 
يصف طلب ب�راءة االخرتاع املقدم من آب�ل يف مكتب براءات 
 )USPTO( االخ�رتاع والعالمات التجارية بالوالي�ات املتحدة
ذلك بأن�ه "نظارات خصوصي�ة" تمنع اآلخري�ن حولك من 

مشاهدة املحتوى عىل شاشة جهاز أيفون الخاص بك.
وذك�رت رشكة أبل أن طلب براءة االخرتاع يتحدث عن نظام 
جدي�د يمكنه عرض مخرجات رس�ومية مصحح�ة الرؤية 
ومخرج�ات رس�ومية قياس�ية عىل جه�از إلكرتون�ي، وما 
يجعل ب�راءة االخرتاع الجديدة هذه من أب�ل مثرية لالهتمام 
ه�و "Privacy Eyewear"، حيث ت�م تصميم النظارات ملنع 

اآلخرين من مشاهدة محتوى الشاشة.
 وما يعنيه هذا هو أن نظارات الخصوصية من أبل ستسجل 
املس�تخدم أوالً وتحدد س�يناريوهات النظارات التصحيحية 
لضعف البرص، وس�تتعاون الشاش�ة بعد ذلك وفًقا لضعف 
الرؤي�ة املرتبط باملس�تخدم املس�جل دون الحاجة إىل وضع 
زجاج الطاقة العادي، لذلك، لن يكون املحتوى عىل الشاش�ة 

مرئًيا لآلخرين.

ابتكار قميص طبي 
لمنع آالم الظهر 

 11 Windows زر جديد بـ
ل مشاركة الشاشة ُيسهِّ

ط�ور أطب�اء طريقة البتكار آلي�ة جديدة لتس�هيل الحركة 
اليومي�ة ملن�ع آالم الظه�ر، للذي�ن يقضون وقت�ا طويال يف 

العمل.
ويف ح�ني يقيض الكث�ريون وقًتا طوي�اًل يف العمل أو يف وقت 
الف�راغ جالس�ني لس�اعات طويل�ة م�ا يجعله�م يف حال�ة 
"تش�نج" لس�اعات متتالية، يمكن أن تؤدى إىل وضع أكثر 
صعوب�ة، وإلحاق الرضر بالظه�ر، ورسعان ما تديم األزمة 
لف�رتة أطول، تتحول إىل مش�اكل يف الظهر وتوتر العضالت، 
وهو ما دفع العلماء إىل ابتكار تقنية ثورية لتصحيح وضع 
تلك الفقرات باستخدام قمصان تحتوي عىل تقنيه خاصة.

وتأتي فكرة القميص من يشء يس�مى "رشائط كينيسيو" 
املعروف�ة أيضا باس�م الرشائ�ط الطبية والتي تس�تخدم يف 
. insider �العالج الفيزيائي والرياضات االحرتافية، وفًقا ل

 Windows بدأت مايكروسوفت يف طرح اإلصدار 22499 من
Insider Preview Build 11 ع�ىل قن�اة  Dev، وقد أصدرت 
 Windows جديدة ألحدث إصدار من ISO الرشكة أيًضا صور

Insider Preview 11  لتثبيت نظيف.
ويجلب التصميم بعض امليزات الجديدة إىل جانب إصالحات 
األداء، ووفًقا لصفحة دعم اإلصدار، سيسمح نظام التشغيل 
اآلن للمستخدمني بمشاركة املحتوى عىل شاشتهم مبارشًة 

من رشيط املهام.
وأثن�اء املكاملة من خالل نظام أس�ايس لالتصاالت، س�ريى 
يتحرك�ون  عندم�ا  الشاش�ة  ملش�اركة  زًرا  املس�تخدمون 
ف�وق التطبيق�ات التي تعمل ع�ىل رشيط املهام، وس�ريى 
املستخدمون أيًضا خيارات إليقاف املشاركة واختيار نافذة 
أخرى أيًضا ع�ن طريق التمرير ف�وق التطبيقات املوجودة 

عىل رشيط املهام.

تحدث�ت تقارير طبي�ة عن إمكاني�ة تواجد 
"فيتام�ني D" بش�كل طبيع�ي يف ع�دد من 
األطعم�ة الغذائي�ة، قد يكون م�ا يكفي من 
هذه األطعمة يف نظ�ام غذائي متوازن كافًيا 

لتمضية أشهر الشتاء.
ويمك�ن أن يكون اإلفطار هو الطريقة املثىل 
لبدء اليوم بجرعة من أش�عة الشمس خالل 
أشهر الش�تاء، غالًبا ما يشار إليها عىل أنها 

"أهم وجبة يف اليوم".
ووفًقا لدراس�ة أسرتالية، توفر حصة واحدة 
فق�ط من البيض 82٪ م�ن الجرعة اليومية 
لفيتامني D.وقالت الطبيبة جيني مانسربغ، 
إن "هذا يمكن أن يغ�ري قواعد اللعبة ألولئك 
الذين يعانون من نقص فيتامني D وتحتوي 
بيض�ة واحدة فقط ع�ىل 13 نوًع�ا مختلًفا 
م�ن الفيتامين�ات واملغذي�ات، بإجمايل 300 
كيلوجول".وم�ع ذلك، إذا كنت تأكل البيض، 
فيج�ب أن تأكل�ه كام�اًل. وذل�ك ألن صفار 
البي�ض ه�و املص�در الرئي�يس للفيتامينات 
الغذائي�ة. ع�ىل الرغ�م م�ن أن  والعن�ارص 
معظم الربوت�ني املوج�ود يف البيض موجود 
الده�ون والفيتامين�ات  أن  إال  البي�اض،  يف 
واملع�ادن توج�د بش�كل أس�ايس يف صف�ار 
البيض.وفًقا لدراسة أسرتالية، فإن بيضتني 
تكفي�ان لتوف�ري كل االحتياج�ات اليومي�ة 

.D تقريًبا من فيتامني
وقالت إن تناول بيضت�ني يوفر "جزًءا كبريًا 
من املدخ�ول الغذائي املوىص به من فيتامني 
D، مم�ا يثب�ت أن البيض من أع�ىل املصادر 

.D الطبيعية لفيتامني

خالل الشتاء.. إفطار 
D يرفع فيتامين
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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(
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07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

    قاسم العجرش 

قبول نتائج االنتخابات 
رة يعني االستسالم  الُمزوَّ

للجزار األمريكي..!

يوج�د مفهومان متناقضان للدول�ة؛ أولهما يرى أن الدولة؛ أداة 
للحك�م ف�وق الطبق�ات واملجتم�ع، وأن الدولة جه�از يف خدمة 
الش�عب، يضمن حقه يف الحياة والش�غل، واملش�اركة يف تسيري 
الش�أن العام ويحفظ كرامته، فضال ع�ن كونها جهازا يحافظ 
ع�ى النظ�ام ، ويوفر األمن واالس�تقرار، ويس�هر ع�ى تطبيق 
القانون، وهي جهاز يضمن حرية«املواطنني« واملساواة  بينهم

ه�ذا املفه�وم زائ�ف، مضل�ل ومخ�ادع للجماه�ري؛ إذ ال يمكن 
أن توج�د دول�ة للجميع؛ يف مجتم�ع فيه فقري وغني، ُمس�َتِغل 

وُمسَتَغل..
ثمة مفهوم موازي للدولة؛ يرى أن الدولة ليست إال آلة بيد طبقة، 
ُتحِك�ُم بها س�يطرتها عى املجتم�ع، وهكذا ف�إن الدولة جهاز 
تظل�م بواس�طته، الفئات املحرومة املس�تضعفة م�ن املجتمع، 
هي بالحقيقة أداة بيد الفاسدين وأصحاب النفوذ، إلخضاع تلك 
الفئات املضطهدة، بالوسائل العسكرية والبوليسية والقضائية 

واالقتصادية والرتبوية والثقافية وغريها..
يف مث�ل هك�ذا دولة؛ ف�إن الح�ق االنتخاب�ي الع�ام، والجمعية 
التأسيسية والربملان، ليست  سوى عنارص تكميلية ملشهد زائف 

مخادع، ُيخفي خلفه دولة اللصوص.
الحقيق�ة املوضوعية، التي يتجنب كثري من الباحثني مقارأبتها، 
ه�ي أن الدولة القائمة يف العراق، منذ مائة عام، أُْنِش�َئْت عى أن 
تكون دولة مصالح، تخدم رأس املال العاملي والدول االستعمارية، 
وينعم بخريات البالد فيها، كبار الس�مارسة واملالكني العقاريني 

والعسكر، والرشيحة البريوقراطية املرتبطة بهم..
دول�ة م�ا بع�د 2003؛ ل�م تس�تطع الخ�روج من رشنق�ة هذا 
التوصيف، ألن تغيري نظام القهر واإلذالل البعثي، لم يتم بعملية 
عراقية شعبية ثورية، بل جاء بيد أعتى قوة مستكربة يف العالم، 
وم�ن البديه�ي أن ال تأتي هذه القوة الغاش�مة، إال بنظام خادم 
ملصالحها، مع أن النظ�ام الصدامي كان أيضا يخدم مصالحها، 
لك�ن تلك الخدمة ل�م تكن بالكف�اءة املطلوبة، فض�ال عن عدم 
سالس�تها، ال س�يما أن النظ�ام الصدامي البعث�ي، كان نظاما 
ديكتاتوري�ا مفضوحا، لذل�ك توفرت لالس�تكبار العاملي قناعة 
تامة برضورة تغيريه، واإلتيان بنظام يلبس ثياب الديمقراطية، 

كبديل مقبول يف القرن الحادي والعرشين..وهكذا كان..!
مش�كلتنا ومش�كلة الق�وى السياس�ية العراقي�ة، وخصوص�ا 
اإلس�المية منها، أنها تع�رف هذه الحقيق�ة، ولكنها تعمل عى 
قاع�دة » لعل وع�ى«، وهي مبنية ع�ى قاعدة » درء املفاس�د 
أوىل م�ن جل�ب املصال�ح »..مع أن ه�ذه القاعدة مقي�دة عقال. 
ألنه إذا اجتمع يف اليشء املنافع، وتس�اوت املنافع واملضار، فإنه 
يكون ممنوعاً من أجل املفس�دة، وهذا قيد ال بد منه للعقالء، إذا 
اجتمعت مصلحة ومفس�دة غلب جانب املفس�دة التساوي، أما 
إذا ترجحت املنفعة فإنه يؤخذ بها، وإذا ترجحت املفس�دة فإنه 

ُيغلَُب جانُبها.
هك�ذا كان تفكري قوانا السياس�ية، أنهم اعتقدوا أن إزالة صدام 
ونظامه ولو بيد األمريكان، فإنه أمر نافع وإن اكتنفته املفاسد، 
لك�ن الذي حصدوه وحصدناه، هو املفاس�د وال يشء غريها، أما 
املنافع املتحققة، فهي وإن كانت ملموسة، لكن املفاسد أكلتها..
بعد أن انترص شعبنا عى داعش؛ ذلك الغول الذي صنعه األمريكي، 
لكب�ح جماح آمال التغي�ري الحقيقي، الذي رشع�ت به املقاومة 
اإلس�المية يف العراق، وهو تغيري يعن�ي عمليا انفالت العراق من 
الي�د األمريكي�ة، وضعت تلك اليد خطة بديل�ة؛ إلحكام هيمنتها 
ع�ى الع�راق، مس�تخدمة البدي�ل االنتخابي، وه�و بديل مغري 
يمكن أن يؤدي لتحقيق الهدف األمريكي، وهذا ما حصل بعد أن 
مهدت له أمريكا بسنارة ترشين 2019، الذي ابتلع طعمها كثري 
من أبناء ش�عبنا، وهيأت لهذا البديل تكتي�كات تتمثل بالتواجد 
عرب«االنتخابات« وتعيني أتباعها يف املؤسسات التنفيذية للدولة، 
والتوطئ�ة للحصول ع�ى األغلبية ع�رب »االنتخاب�ات«، وبالتايل 

إحكام قبضتها عى الدولة العراقية برمتها.
الحقيقة أنه ليس�ت هنالك إمكانية؛ إلصالح النظام الفاسد من 
الداخل، وأنه ال إمكانية لحل املشاكل األساسية التي يعاني منها 

الشعب يف إطار النظام القائم،..
كالم قب�ل الس�الم: القب�ول بنتائ�ج االنتخابات الحالي�ة، يعني 
استس�الما للج�زار األمريك�ي، وانخراط�ا يف معس�كره وخيانة 

لثوابت شعبنا ..!
سالم..

ألواح طينية ..

أظه�رت ش�هادة أم�ام محكمة دنف�ر الجزئية 
مهاجري�ن  خمس�ة  أن  املتح�دة  بالوالي�ات 
س�نغاليني لق�وا حتفهم يف حريق أش�عله عمدا 
يف منزله�م عام 2020 أحد املراهقني املتهمني يف 
القضية ألنه اعتقد خطأ أن شخصا يف ذلك املنزل 

الواقع يف دنفر رسق هاتفه املحمول.
وتم الكش�ف عن ه�ذه املعلومات خالل جلس�ة 
أولي�ة لكيف�ني ب�وي وجافني س�يمور املتهمني 
بارت�كاب جرائ�م قتل من الدرج�ة األوىل وحرق 

متعم�د واالعتداء وجرائ�م ذات صلة ناجمة عن 
الحريق الذي تم اش�عاله يف أغسطس آب 2020.
وقض�ت محكم�ة دنف�ر الجزئي�ة بوج�ود أدلة 
كافي�ة يف القضي�ة املرفوع�ة ض�د االثنني تربر 
بدء محاكمتهما وأمرت باحتجاز الش�ابني دون 
الس�ماح باإلفراج عنهم�ا بكفالة.وكان كالهما 
يبل�غ من العم�ر 16 عاما عندما ت�م اعتقالهما 
يناي�ر 2021 ويج�ري محاكمتهم�ا حالي�ا  يف 
كبالغ�ني ع�ى الرغم م�ن محاول�ة محاميهما 

لنق�ل قضيتهم�ا إىل محكم�ة األحداث.ويواجه 
مش�تبه به ثالث، كان يبلغ م�ن العمر 15 عاما 
عن�د اعتقال�ه، اتهام�ات يف محكم�ة األحداث.
وش�ب الحريق يف س�اعات الصب�اح الباكر مما 
أدى إىل مقت�ل جربي�ل دي�ول البال�غ م�ن العمر 
29 عام�ا وزوجت�ه عائش�ة دي�ول )23 عاما( 
وابنتهم�ا خديج�ة البالغ�ة من العم�ر عامني.
كما ُقتلت ش�قيقة ال�زوج )25 عام�ا( وابنتها 
الرضيع�ة. ونجا ثالثة أف�راد آخرين من األرسة 
م�ن الحريق بالقف�ز من نافذة الطاب�ق الثاني.
وق�ال نيل بيك�ر، محق�ق رشطة دنف�ر، خالل 
شهادته إن بوي اعرتف بالجريمة بعد اعتقاله.
وأضاف أن بوي أبلغ الرشطة أنه تعقب اش�ارة 
املحمول املرسوق إىل ذلك املنزل الواقع يف ش�مال 
رشق دنف�ر حي�ث ق�ام ه�و ورشيكاه بس�كب 
بنزين داخل املس�كن وأش�علوا النار فيه.وشهد 
بيك�ر »اع�رتف ب�إرضام الن�ار يف ذل�ك املنزل«.

وقال بيك�ر إن بوي أدرك بعد مش�اهدة تقارير 
إخبارية عن الحريق أن الضحايا ليس�وا هم من 
رسقوه.وأثارت الجريمة غضب سكان دنفر من 
املهاجرين الس�نغاليني الذين كانوا يخشون من 
أن يكون قد تم اس�تهداف ضحايا الحرق العمد 
لكونهم مهاجرين مسلمني من السنغال.وقالت 
الس�لطات إن الرشط�ة وصل�ت للمش�تبه بهم 
الثالث�ة من خالل بيانات الهاتف املحمول وتتبع 

السيارة التي هربوا بها.

شهدت مدينة ليفربول اإلنجليزية حادثة وفاة غريبة، أسفرت عن مرصع 
بة، تحت كومة هائل�ة من األرز.وتع�رض جون برينز  س�ائق ش�احنة قالاّ
لالختن�اق بعدما س�حق تح�ت كمية هائلة م�ن األرز، تس�ببت بإصابات 
شديدة بمنطقة الصدر.وحسبما ذكرت صحيفة »دييل ستار« الربيطانية، 
فق�د تم تغري�م الرشكة املس�ؤولة عن الح�ادث بمبل�غ 1.8 مليون جنيه 
إس�رتليني، ملس�ؤوليتها عن س�حق رجل تحت 30 طنا م�ن األرز.وأقرت 
رشكة »أسوش�يتيد بريتش بورتس هولدينغ« بمس�ؤوليتها عن الحادث، 

وتجاوزها لعدة مسائل ذات صلة بسالمة العاملني لديها.وقال بيان صادر 
عن وكالة الصحة والس�المة الربيطانية، إن برينز إىل جانب ثالثة سائقني 
آخري�ن، كان�وا ينقلون األرز من س�فينة حاوي�ات إىل مس�تودع تخزين.
وعندما لم تخرج س�يارة الس�يد برينز من املس�تودع، تفحص املسؤولون 
املوق�ع، ليجدوا الرجل مدفونا تح�ت كومة هائلة م�ن األرز.ووفق تقرير 
الطبيب الرشعي فقد عانى برينز إصابات خطرية يف الساق والصدر، وحدد 

سبب الوفاة عى أنه راجع لالختناق.

ت�ويف ش�خص واحد إثر تس�اقط للثل�وج وصل 
ويف  الص�ني.  رشق  ش�مال  قي�ايس،  رق�م  إىل 
منطقة »تونجلي�او« يف إقليم منغوليا الداخلية، 
تس�اقطت ثلوج، ملدة 46 س�اعة متتالية، وهي 

أط�ول ف�رتة، من�ذ ع�ام 1951، طبقاً مل�ا ذكره 
التلفزيون الحكوم�ي. وأغلقت الطرق وتعطلت 

خطوط النقل، كما أغلقت املطارات واملدارس.
ووص�ل ارتفاع الثل�وج يف بعض امل�دن يف إقليم 

»منغوليا الداخلية« وإقليم »لياونينغ« املجاور، 
أكثر من نصف مرت فوق سطح األرض. وحشدت 
الس�لطات قوات رشطة شبه عسكرية من أجل 

إزالة الثلوج من الطرق.

يحرق منزال بسبب سرقة هاتفه المحمول

أرز يقتل سائق شاحنة

رقم قياسي لتساقط الثلوج في الصين

خط�ف رك�ن الكت�ب الن�ادرة واملخطوط�ات القديمة 
األنظ�ار بمع�رض الش�ارقة ال�دويل للكت�اب يف دورته 
ال��40، معت�رباً جمهور املع�رض الركن األكث�ر تميزاً 
وتألقاً ملا يقدمه من كتب ضخمة ومخطوطات قديمة 
محفوظ�ة يف خزائن زجاجية مغلق�ة، لقيمتها األدبية 

والتاريخية الكبرية.
وقالت دور نرش مش�اركة إن الركن نجح يف استقطاب 
عدد كبري من زائري املعرض الذين حرصوا عى االطالع 
والتق�اط الص�ور التذكاري�ة م�ع املقتني�ات الن�ادرة 
والثمينة التي تم عرض بعضها للمرة األوىل للجمهور.

وكان أب�رز املعروض�ات نس�خة م�ن الق�رآن الكري�م 
مكتوب�ة بالذهب عيار 24 قرياط�اً، يعود للقرن الثاني 
عرش، وتبل�غ قيمته 500 ألف يورو، بجانب كتاب آخر 
يضم 31 عمالً فنياً للرس�ام العاملي ومؤسس املدرسة 
التكعيبي�ة بابلو بيكاس�و الذي تبل�غ قيمته نحو 450 
أل�ف ي�ورو، إضافة لكت�اب الخي�ول الذي ت�م تغليفه 
وزخرفت�ه بالذه�ب الخالص عي�ار 24 قرياط�ا، الذي 

يرص�د 11 فصيال من الخي�ول، والذي وصل�ت قيمته 
أكثر من 14 ألف يورو.

وتق�دم دار انتيكاري�ت، الت�ي تحرص عى املش�اركة 
بمع�رض الش�ارقة الدويل للكت�اب س�نوياً، مجموعة 
من املقتنيات والكت�ب واملخطوطات النادرة التي تبلغ 
قيمته�ا مليون�اً و50 ألف ي�ورو، والت�ي تنتمي ملكتبة 

جان جاك بيري ديسميزون.
ويع�رض ركن املقتنيات واملخطوط�ات النادرة أضخم 
خريط�ة للكرة األرضية يص�ل طولها 2.5 مرت، بعرض 
2.5 مرت، وتش�ارك داربي�رت هارينجتون املتخصصة يف 
بيع الكتب النادرة بمجموعة تضم 100 كتاب نادر من 
بينها نس�خة أصلية من كتاب »كابيتال« للكاتب كارل 

ماركس الذي بلغت قيمته 575 ألف جنيه إسرتليني.
ويزين الركن خريطة تم رسمها باأللوان يف عام 1490، 
ومخطوطة يص�ل طولها إىل نحو 100 س�م وعرضها 
نحو 60 س�م ُكت�ب عليها القرآن الكري�م كامالً، بخط 

صغري جداً ال يرى إال عن قرب.

نسخة من القرآن مكتوبة بالذهب تعود للقرن الثاني عشر

يشعر بالملل فيقتل امرأة 
في الشارع 

أعلن�ت إدارة حديق�ة الحيوان�ات يف دنف�ر األمريكية 
الواقع�ة يف والي�ة كول�ورادو، ع�ن إصاب�ة اثنني من 
الضباع لديها بفريوس كورونا املستجد.وجاء اإلعالن 
عرب صفحة الحديقة الرس�مية ع�ى منصة »تويرت«، 
وقال�ت فيه: » تم التأكد من أن اثنني من الضباع لدينا 
نغ�وزي )22 عاما( وكيبو )23 عاما( أصيبا بفريوس 
كورون�ا املستجد«.وأش�ارت الحديق�ة يف بيانه�ا إىل 
أن الفحوص�ات أجريت يف مركز الخدم�ات البيطرية 
الوطني�ة التابع لوزارة الزراع�ة األمريكية التي أكدت 
اإلصاب�ة، وهي األوىل م�ن نوعها بالنس�بة لحيوانات 
األمريكية.وبحس�ب  املتح�دة  الوالي�ات  يف  الضب�اع 
موظف�ي الحديق�ة، فإن الضب�اع املصاب�ة بفريوس 
كورونا قد تشعر بالخمول وإمكانية حصول إفرازات 

يف األنف، باإلضافة إىل السعال املتقطع.

للمرة األولى.. تسجيل 
إصابة الضباع بكورونا عثر س�كان ع�ى »بطريق« ن�ادر يف 

ش�واطئ نيوزيلندا، ع�ى بعد 3000 
األق�ل م�ن موطن�ه  كيلوم�رت ع�ى 
الطبيعي ال�ذي يعيش فيه حرصيا يف 
أنتاركتي�كا، يف حادثة هي الثالثة من 

نوعها.
 ،Adélieوت�م العثور ع�ى البطري�ق
ال�ذي أطل�ق عليه الس�كان املحليون 
اس�م Pingu، وهو يب�دو ضائعا عى 

الساحل.
وق�د صادف ه�اري س�ينغ وزوجته 
كان�ا  عندم�ا  م�رة  ألول  البطري�ق 
يس�ريان عى الش�اطئ يف بريدلينجز 
جن�وب  مس�توطنة  وه�ي  ف�الت، 
مدينة كرايستش�ريش، وقال سينغ: 
»اعتق�دت يف البداية أن�ه لعبة، ولكن 
فجأة ح�رك البطريق رأس�ه وعندها 

أدركت أنه حقيقي«.
وق�د اتص�ل س�ينغ برج�ال اإلنقاذ، 
البطري�ق  أن  م�ن  قلق�ا  كان  ألن�ه 
ل�م يدخ�ل امل�اء، مم�ا يجعل�ه هدفا 
التي  للحيوان�ات املفرتس�ة األخ�رى 
تجوب الشاطئ. وقال: »لم نكن نريد 
أن ينته�ي ب�ه األمر يف مع�دة كلب أو 

قطة«.
وأظه�رت اختبارات الدم التي أجريت 
عى Pingu أنه كان يعاني من نقص 
طفيف يف الوزن والجفاف. ومنذ ذلك 
الحني ت�م إعطاؤه الس�وائل وتغذيته 
ع�رب أنب�وب تغذية. عى يت�م إطالقه 
الحقا عى شاطئ آمن يف شبه جزيرة 

بانكس.
وهذه ثال�ث واقعة يتم فيه�ا العثور 
فيه عى بطريق Adélie عى سواحل 

نيوزيلن�دا، بع�د حادث�ني يف عام�ي 
اكتش�افات  ت�زال  1993 و1962. ال 
Adélie ن�ادرة يف نيوزيلند، ولكن إذا 

ظه�ر املزي�د منها يف املس�تقبل، فقد 
تك�ون عالم�ة مقلق�ة ع�ى تغريات 

تحصل يف املحيط. 

بطريق يسافر ثالثة آالف كيلومتر

تس�بب القتل الوحيش المرأة »بسيف س�اموراي« يف مدينة اسطنبول 
الرتكي�ة بتفجري موج�ة من الغضب يف أوس�اط الرأي الع�ام الرتكي.

ونرشت وكالة أنب�اء »ديمريورين هابر أجانيس« صوراً تظهر الجاني 
وهو يس�ري يف اسطنبول مس�لحا بالس�يف.وبعد وقت قصري، هاجم 
امرأة تبلغ من العمر 28 عاًما يف الشارع. وتوفيت املرأة وهي مهندسة 
معماري�ة يف وقت الح�ق متأثرة بجراحها يف املستش�فى. وتم القبض 

عى الجاني منذ ذلك الحني.
وبحس�ب التقارير السابقة، لم يكن أي من الجاني أو الضحية يعرف 
كل منهما اآلخر.ووفًقا لتقارير إعالمية، قال الجاني البالغ من العمر 
27 عاًما بعد القتل إنه أراد قتل شخص ما بدافع امللل. لقد اختار امرأة 

لتكون ضحية ألنه كان بإمكان الرجل أن يقاومه.
وس�جلت منظمة حقوق املرأة املعروفة باس�م »سنوقف قتل النساء« 
310 جرائ�م قتل لنس�اء يف تركي�ا حتى اآلن هذا الع�ام، مع مقتل 18 

امرأة يف سبتمرب وحده.

أجازت املفوضية األوروبية الجمعة طرح الجراد املهاجر يف الس�وق كغذاء، 
وه�و ثاني حرشة يع�رتف بها االتح�اد األوروب�ي كنوع م�ن األطعمة بعد 
دي�دان الوجبة.وأوضح�ت الس�لطة التنفيذية لالتحاد األوروب�ي يف بيان إن 
الجراد املهاجر )لوكوس�تا ميغراتوريا( سيكون متاحاً مجمداً أو مجففاً أو 

مسحوقاً، وسيباع كوجبة خفيفة، أو كمكواّن لعدد من املنتجات الغذائية.
ويأتي الس�ماح ببيع الجراد املهاجر بعد الحص�ول عى الضوء األخرض من 
الهيئة األوروبية لس�المة األغذية، وتصويت الدول األعضاء باملوافقة.وكان 
االتح�اد األوروبي اتخذ يف يونيو الفائت للمرة األوىل قرارا بإجازة بيع حرشة 
كغ�ذاء هي »ديدان الوجبة«.وتعترب منظم�ة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
)الف�او( أن الحرشات مغذية جداً وصحية، نظراً إىل كونها غنية باألحماض 
الدهنية والربوتينات والفيتامين�ات واأللياف واملعادن.أما االتحاد األوروبي 
فاعتربه�ا ضم�ن اس�رتاتيجيته »م�ن املزرع�ة إىل الش�وكة«مصدراً بديالً 

للربوتني يمكن أن يتيح نظاماً غذائياً أكثر استدامة.

أعلنت الساعة السكانية بالجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء يف مرص، 
اس�تمرار زيادة عدد سكان مرص يف 2021، حيث وصل إجمايل عدد السكان 
إىل 102.662 مليون نس�مة.وبلغ إجمايل عدد السكان بالداخل املرصي نحو 
102 ملي�ون و662 ألف�ا و103 نس�مة، بزيادة بلغت نح�و مليون مواطن.
وارتفعت الكثافة الس�كانية الكلية من 71.5 نس�مة/ ك�م2 عام 2006 إىل 
101.8 نس�مة/ كم2 عام 2021.وكشفت الساعة السكانية أن عدد سكان 
املحافظ�ات الحدودية بلغ 1.632.000 نس�مة، جاءت محافظة مطروح يف 
املركز األول بعدد سكان 517 ألف نسمه، تلتها محافظة شمال سيناء بعدد 
س�كان 450 ألف نسمة، واحتلت محافظة  البحر األحمر املركز الثالث بعدد 
سكان 293 ألف نسمة، ويف املركز الرابع محافظه الوادي الجديد بعدد 260 
ألف نس�مة، واحتلت محافظة جنوب سيناء املركز األخري بعدد سكان 112 

ألف نسمة.

الموافقة على بيع الجراد 
المهاجر كغذاء

عدد سكان مصر يصل
 إلى 102 مليون نسمة


