
المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
بعد ش�د وجذب ع�ى الصعيد الس�يايس 
اندلعا خالل الس�اعات املاضية، حسمت 
املقاوم�ة اإلس�المية كتائ�ب ح�زب الله 
الج�دل املحت�دم بش�أن مس�تقبل هيأة 
املقاوم�ة،  وفصائ�ل  الش�عبي  الحش�د 
الت�ي م�ا ي�زال مقاتلوه�ا يرابطون عى 
الس�واتر ملقارعة بقايا تنظيم »داعش«، 
الت�ي نش�طت يف اآلونة األخ�رة لزعزعة 
االستقرار، حس�بما يرى خرباء يف الشأن 

األمني.
وقب�ل يومني وّجه زعي�م التيار الصدري 
الس�يد مقتدى الصدر، خطاًبا دعا خالله 
الفصائ�ل إىل ح�ل نفس�ها واالنخراط يف 
هيأة الحش�د الشعبي، وهو ما أثار ردود 
أفع�ال متباين�ة يف األروق�ة السياس�ية 

واإلعالمية.
ورًدا ع�ى خطاب الصدر، قال املس�ؤول 
األمني للمقاومة اإلسالمية كتائب حزب 
الله أبو عيل العسكري: »أُبلغنا من قيادة 
كتائب ح�زب الله املنصورة، واس�تجابة 
مل�ا ُنرش م�ن إح�دى الجه�ات الصديقة 
بخصوص مب�ادرة حل قوات عس�كرية 
تابع�ة له�ا فتق�رر ح�ل تش�كيل رسايا 
الدفاع الشعبي وإيقاف جميع أنشطتها 
وإغالق مقراته�ا، وإلحاقهم مع عدتهم 
وعديدهم بقيادة الحشد الشعبي عى أن 

تقوم الهيأة املوقرة بمساواتهم بأقرانهم 
وتأمني مستحقاتهم«.

وأض�اف العس�كري يف تغري�دة اطلع�ت 
»املراق�ب العراق�ي« عليه�ا: »نأم�ل من 
اإلخوة يف الطرف املب�ادر تحويل ألويتهم 
الثالث�ة بإم�رة قي�ادة الحش�د الش�عبي 
وإجراء التفاهمات مع قادة البيشمرگة 
إلتمام حله�ا وإلحاقها باألجهزة األمنية 
العراقية لنرشع بمرحلة جديدة من نرش 

األمن والسالم يف ربوع عراقنا الحبيب«.
تغريدة العس�كري حظيت باهتمام بالغ 
عى اعتبار أن مضمونها ُيمّثل »إحراًجا« 
لقوى سياسية تمتلك أجنحة مسلحة، إذ 
تعد مبادرة كتائب حزب الله بحل تشكيل 
رساي�ا الدفاع الش�عبي وإيق�اف جميع 
أنش�طتها وإغالق مقراتها، خطوة بالغة 
األهمية يف إطار تعضيد األمن واالستقرار 

يف البالد، وفًقا ملراقبني.
من جانب�ه يق�ول عضو تحال�ف الفتح 
مختار املوس�وي ل�«املراق�ب العراقي«، 
إن »تحري�ر األرايض العراقية من داعش 
االرهاب�ي وخ�الص الب�الد م�ن املؤامرة 
االقليمي�ة والدولي�ة، ت�م بجه�ود كبرة 
م�ن فصائ�ل املقاوم�ة وق�وات الحش�د 

الشعبي«.
ويضيف املوس�وي أن »الحش�د مؤسسة 
املس�لحة  للق�وات  تابع�ة  عس�كرية 

العراقي�ة، وتأتم�ر بإم�رة القائ�د العام 
للق�وات املس�لحة، كما أنها تس�تند عى 
قان�ون رشعه مجل�س الن�واب، وبالتايل 
فإن دعوات حل الحش�د غر منطقية وال 

يمكن تطبيقها عى أرض الواقع«.
املقاوم�ة  وّجه�ت  امل�ايض  نيس�ان  ويف 
اإلس�المية كتائ�ب ح�زب الل�ه، رس�الة 
»تحذيري�ة« ش�ديدة اللهج�ة، وضع�ت 

خالله�ا حكوم�ة مصطف�ى الكاظم�ي 
عى املح�ك، الس�يما بعد الحم�الت التي 
تطل�ق ب�ني الح�ني واآلخر، لغ�رض حل 
هيأة الحشد الشعبي التي تستند لقانون 

رس�مي يضم�ن وجوده�ا العس�كري يف 
العراق.

ويف تغريدة نرشها عى حس�ابه يف موقع 
توي�ر، قال املس�ؤول األمن�ي للمقاومة 
اإلس�المية كتائ�ب ح�زب الل�ه أب�و عيل 
العسكري، إن »الحشد الشعبي لن ُيحل. 
وإذا ما حدث هذا )عى فرض املحال( فإن 
املقاومة اإلس�المية تس�توعب مجاهدي 
وتخصصاته�م  وبصنوفه�م  الحش�د 

كافة«.
وأضاف العس�كري: »وكم�ا قالها الحاج 
األم�ني: فإنن�ا لن ُنس�لم س�الحنا إال بيد 

اإلمام الحجة عجل الله فرجه«.
وتاب�ع: »فلتقر عينكم أيه�ا املجاهدون، 
وليمت بغيظه التحال�ف الصهيوأمركي 
الس�عودي. وليعل�م الجمي�ع أننا لس�نا 
طرف�اً يف أي مفاوض�ات يجريه�ا كي�ان 

السعودية يف العراق«.
وتشكلت قوات الحشد الشعبي منتصف 
س�قوط  أعق�اب  يف   ،2014 حزي�ران 
محافظة نينوى عى يد تنظيم “داعش”، 
ومن ثم بارشت الحكومة تأطرها بإطاٍر 
رس�مي ُيضفي عليها الصفة املؤسسية، 
الحش�د  “مديري�ة  تأس�يس  بإع�الن 
الش�عبي” لتطوي�ع القادري�ن عى حمل 
الس�الح من جميع املحافظات العراقية، 
ومن ثم فإن الحش�د يمارس نش�اطاته 

م�ن  مؤسس�ة  كأي  رس�مي  بش�كل 
مؤسس�ات الدولة العراقية التي يحميها 

القانون خالل أداء الواجبات القتالية.
ولعلَّ أكرب حركة تطوع ش�هدها التأريخ 
الحدي�ث، هي تل�ك الت�ي قام به�ا أبناء 
الع�راق، عندم�ا هّب�ت حش�ود مليونية 
املقاوم�ة  فصائ�ل  جان�ب  إىل  للتط�وع 
اإلس�المية، لالنخ�راط يف تش�كيل أطلق 
علي�ه الحقاً اس�م “الحش�د الش�عبي”، 
تلبية لفت�وى “الجه�اد الكفائ�ي” التي 
أعلنه�ا املرج�ع الديني األع�ى يف العراق 
السيد عيل السيستاني يف حزيران 2014.
إىل هي�أة  اآلن،  التش�كيل  وتح�ّول ه�ذا 
رس�مية تمتلك قانوناً رس�مياً باعتبارها 
مؤسس�ة حكومية، تحظى بثقة معظم 
مكون�ات الش�عب وممثلي�ه يف العملي�ة 
السياسية، الس�يما أن الحش�د الشعبي 
أثبت قدرة عسكرية غر مسبوقة، عندما 
أحب�ط أق�وى هجم�ة إرهابي�ة بربري�ة 

تمّثلت بتنظيم داعش.
ورغ�م الثن�اء الع�ايل ال�ذي يحظ�ى ب�ه 
املتطوعون حول العالم يف هذه املناس�بة، 
إال أن الواليات املتحدة والكيان الصهيوني 
تق�ود  ت�زال  ودوال خليجي�ة ع�دة، م�ا 
هجم�ات إعالمي�ة غ�ر م�ربرة، وأخرى 
عس�كرية تس�تهدف قادة ومقاتيل هيأة 

الحشد الشعبي عى حد سواء.

دد
لع

ا ا
هذ

ي 
4ف

بين لبنان والصين 50 عامًا من الثقة.. 
فلماذا ال نطّور العالقات؟

الحرس الثوري يوقف سفينة أجنبية 
تحمل وقودا ُمهّرًبا في المياه اإليرانية
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االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

حنكة المقاومة ُتحرج »الشركاء« وتضع المصداقية السياسية على المحك
الكتائب طوق نجاة للحشد المقدس
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المراقب العراقي/بغداد...
أفاد مصدر أمني يف الحش�د ، أمس الس�بت، بتشكيل قوة خاصة 
القتحام مواقع عصابات داعش االجرامية يف مناطق غرب االنبار.
وق�ال املصدر يف ترصي�ح تابعته »املراقب العراق�ي« إن »قيادات 
الحشد الش�عبي يف االنبار شكلت قوة خاصة مدربة عى عمليات 

اقتحام مواقع ارتكاز داعش يف املناطق الغربية«.
وأض�اف، أن »تأكيدات أمنية وردت تفيد باتخاذ مجاميع صغرة 
من داعش مواقع ارتكاز لها يف مناطق صحراء االنبار الغربية ».

ولف�ت اىل أن »الق�وة مهمتها مالحقة واس�تهداف هذه املجاميع 
الت�ي باتت تش�كل خط�را عى حي�اة منتس�بي الق�وات االمنية 
واملواطنني”، مبينا أن “القوة س�ترشع بعمليات اقتحام ملواقع يف 
املناطق الصحراوية وص�وال اىل حدود محافظتي املوصل وصالح 

الدين”.

قوة خاصة من الحشد 
لمالحقة داعش في األنبار
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
رضب�ت مخ�اوف »املوج�ة الرابع�ة« من 
اىل  وأدت   , العال�م  أس�واق   19 - كوفي�د 
فق�دان النفط نحو 3 باملائة من أس�عاره 
خالل ساعات, حيث بدأت بعض الدول اىل 
إعادة فرض إجراءات العزل العام بالكامل 
ملكافح�ة ف�روس كورونا يف ظ�ل موجة 
جدي�دة من اإلصابات يف دول أوروبا والتي 
هددت بإبط�اء االنتعاش االقتصادي الذي 
ش�هدته األش�هر املاضية , وم�ن املتوقع 

أن تك�ون الدول النفطي�ة أول الخارسين 
, بس�بب قل�ة الطلب وزي�ادة العرض , يف 
ظل رغبة لدى أمريكا والصني باس�تخدام 
االحتياط�ي الخ�اص بهم�ا للضغط نحو 
تخفيض أس�عار النف�ط , لكن أوبك ترص 
ع�ى س�عر 80 دوالراً للربميل وه�ي تراه 

سعرا جيدا لجميع األطراف.
تجرب�ة العراق مع الجائح�ة كانت مريرة 
, ج�راء اعتماده عى النفط كمورد رئييس 
للموازن�ة العام�ة , نتيج�ة ع�دم وج�ود 

قرارات حكومية جادة بتفعيل القطاعات 
الصناعية والزراعي�ة لتنويع موارد البالد 
, وتجمي�د كامل للقط�اع الخاص ،ما أدى 
اىل مش�اكل مادي�ة كب�رة مقاب�ل حلول 

ترقيعية ال ترتقي لحجم االزمة.
واأله�م غياب الترشيع�ات القانونية التي 
تستطيع أن تجعل االقتصاد العراقي مرناً 
يف تعامله مع االزمة، حيث تعتمد موازنات 
الع�راق منذ ع�ام 2005 حت�ى اليوم عى 
النف�ط بنس�بة 95% م�ا يجعل�ه عرض�ة 

لتقلبات األسعار ولألزمات االقتصادية يف 
العالم وعدم التعامل باملش�تقات النفطية 
كمادة رئيسية للتصدير والتي تخفف من 
وط�أة االقتص�اد الريعي فجعلت�ه يعاني 

االزمات.
أن  ع�ى  ومختص�ون,  برملاني�ون  اتف�ق 
االقتصاد العراقي أحادي الجانب، ويعتمد 
عى واردات النفط دون القطاعات األخرى 
كالزراعية والصناعية ,بسبب السياسات 
العش�وائية للحكوم�ة , إضاف�ة إىل ع�دم 

وجود بيئة مناس�بة لجلب االس�تثمارات 
بس�بب املعوقات واإلجراءات الروتينية يف 

اعتماد املستثمرين.
وق�ال النائب الس�ابق محمد خلي�ل » إن 
الحكوم�ة لم تس�تفد من املواق�ع املهمة 
والواعدة التي تساعد عى تطوير االقتصاد 
من خالل جلب االستثمار الذي تعيقه عدة 
أمور منها التجاذبات السياسية والوضع 

األمني واإلجراءات الروتينية والفساد«...
تفاصيل اوسع صفحة 3

شبح »كورونا« يرعب اقتصاد البلدان الريعية قبل سكانها  

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
ل�م يعد موضوع تزوير االنتخاب�ات والتالعب باألصوات 
ورسق�ة مقاعد الكتل السياس�ية، مج�رد تهمة ترميها 
بع�ض الكتل التي فقدت أصواته�ا يف أحضان املفوضية 
وإنم�ا باتت أمرا مؤكدا ورس�ميا وملتصق�ا باملفوضية 
وعملها، سيما أن عمليات العد والفرز اليدوي باملحطات 
التي تم الطعن بها، قد أفرزت تالعباً وخس�ارة ملرشحني 
فائزين ويف الوقت ذاته فوز ملرش�حني آخرين، وهذا أمر 
مناِف للبيانات التي أصدرتها املفوضية خالل األس�ابيع 

املاضي�ة لتفنيد ح�االت التزوير ورسقة االص�وات التي 
رافقت االنتخابات األخرة. 

وأف�رزت نتائ�ج العد والف�رز اليدوي الجزئ�ي لعدد من 
محاطات االقراع املطعون بها وفقا للقرارات القضائية. 
ووفق�ا ملصدر س�يايس أنه بعد ق�رار الهي�أة القضائية 
قبول طعون عدد من املرش�حني، هناك تغيرات بنتائج 
االنتخاب�ات النيابي�ة التي ج�رت ي�وم 10 ترشين االول 
امل�ايض، حيث فاز مرش�ح تيار الحكمة ص�ادق مدلول 
ب�دال عن املس�تقل أم�ر املعم�وري يف بابل وف�وز خالد 

العبيدي مرش�ح تحالف عزم عن بغداد بدال عن مرش�ح 
العقد الوطني عباس حسني صالح.

وأش�ار املصدر اىل أن التغيرات شملت أيضا فوز مرشح 
االتح�اد الوطني الكردس�تاني كم�ال آغ�ا يف أربيل بدال 
عن مرش�ح الديمقراطي ليى أكرم س�عيد وفوز مرشح 
االتحاد رونزي زياد س�يدو بدالً عن مرشح الديمقراطي 
عبد السالم شعبان برزنجي يف نينوى وأيضا فوز مرشح 
ائتالف الفتح غريب عس�كر ناجي ب�دال عن الركمانية 
سوس�ن عبد الواحد ش�اكر يف كركوك وفوز املرشح عن 

الفتح رفيق هاش�م ش�ناوة بدال عن املرش�ح املس�تقل 
هيث�م عب�د الجب�ار يف الب�رصة. وتعقيبا عى ذل�ك، أكد 
تحال�ف الفت�ح، أن عملي�ة إع�ادة العد والف�رز لبعض 
محط�ات االق�راع أثبتت وجود عملي�ات تزوير وتالعب 
يف نتائ�ج االنتخابات الربملانية املبكرة، مش�را اىل أهمية 
إعادة العد اليدوي لكل محطات االقراع يف عموم العراق، 
حتى يكش�ف التزوي�ر والحقيق�ي والكيل وتب�ني إرادة 

الشعب العراقي الحقيقة...
تفاصيل اوسع صفحة 2

المفوضية تختصر الوقت على المشككين 
وتثبت عمليات التزوير 

المراقب العراقي/بغداد...
خاط�ب األمني الع�ام لكتائب حزب الله أبو حس�ني 
الحميداوي ، امس السبت، رئيسة بعثة األمم املتحدة 
يف الع�راق »جنني بالس�خارت«، بقول�ه ان »رغبتكم 

باشعال الحرب الداخلية ستفشل«.
ووج�ه الحمي�داوي حديث�ه ل�«بالس�خارت« خالل 
بغ�داد،  التنس�يقي يف  اإلط�ار  اجتم�اع  حضوره�ا 
بتأكي�ده ع�ى ان »ال�دول واملؤسس�ات الت�ي عملت 

عى إيصال الحال إىل ما هو عليه اآلن، وس�اهمت يف 
التزوير ورسقة إرادة الش�عب العراقي بالتعاون مع 

جهات محلية، عليها ان تدرك جملة من األمور«.
وأضاف األمني العام ان »رهان تلك الدول عى تغييب 
فئ�ة مؤثرة وفاعلة من الش�عب س�يخيب بال ش�ك، 
وان رغبته�ا يف إش�عال الح�رب الداخلي�ة ستفش�ل 
بجه�ود العق�الء«. ولفت الحمي�داوي اىل ان »الفتنة 
إذا ما حدثت )ال س�مح الله( فليتيقنوا –أمريكا وآل 

س�عود والكي�ان الصهيوني- أن نران ه�ذه الحرب 
س�تحرقهم قبل غره�م، أك�رر )الوالي�ات املتحدة، 
قاع�دة  وآل س�عود( وع�ى  الصهيون�ي،  والكي�ان 
أسس�تها املقاوم�ة )إّم�ا أن ينع�م الجمي�ع باألمن 
والخ�ر أو يح�رم الجمي�ع(«. وخت�م األم�ني العام 
حديثه بالقول: ان »هذا قوٌل مس�ؤول، وهم يعلمون 
م�ا يملك العراقيون من إمكانات تزعزع عروش�هم، 

فال يفرحوا وال يطمئنوا«.

المراقب العراقي/بغداد...
دع�ا النائ�ب الس�ابق مختار املوس�وي، 
أمس الس�بت، جمي�ع الكتل السياس�ية 
يف  األمرك�ي  الوج�ود  ض�د  التوح�د  اىل 
الع�راق، فيما ب�ني ان تواجد هذه القوات 
يأت�ي لخل�ق الفتن�ة. وقال املوس�وي يف 
ترصيح متلفز تابعته »املراقب العراقي« 
ان »إرسائي�ل وضع�ت برنامج�ا للوجود 
داعي�ا »جمي�ع  الع�راق«،  األمريك�ي يف 

السياسيني يف البالد للتوحد بوجه الوجود 
األمريكي الذي هو عبارة عن فتنة«.

ودع�ا، »الحكوم�ة العراقية اىل اس�تراد 
االس�لحة من مختلف الدول وترك امريكا 
الن اس�لحتها س�تبقى تحت س�يطرتها 

طاملا تتواجد يف البالد.«
يش�ار اىل ان اإلدارة االمريكي�ة كانت قد 
تعهدت بس�حب كامل قواتها العسكرية 

من العراق نهاية عام 2021 الجاري.

األمين العام لكتائب حزب اهلل يخاطب »بالسخارت«: 
رغبتكم بإشعال الحرب الداخلية ستفشل 

نائب سابق يدعو للتوحد ضد الوجود 
األمريكي في العراق

المراقب العراقي/بغداد...
أك�د تحال�ف الفتح، أمس الس�بت، انه يس�عى اىل تقارب »ش�يعي« 

تمهيداً إلنشاء تحالف سيايس يضم غالبية الكتل.
وق�ال عضو التحال�ف حامد املوس�وي، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
العراقي«، ان »الفتح يس�عى اىل تقريب وجهات نظر القوى الشيعية 
يف دولة القانون والتيار الصدري إلنش�اء تحالف شيعي سيايس قوي 

يقود العراق يف املرحلة املقبلة«.
ولف�ت اىل ان »أوىل الخط�وات واملهام التي اُنيط�ت بالحكومة املقبلة 
العم�ل ع�ى تفعيل قان�ون اخ�راج الق�وات االجنبية ال�ذي كان من 

املفرض تنفيذه هذا العام اال انه عطل لسبب او آلخر«.
واش�ار اىل ان »التحالف املنشود س�يعمل عى إيجاد حالة من التوازن 
الس�يايس بني رئاس�ة الجمهورية ورئاس�ة الربملان وتقوية رئاس�ة 

الوزراء الشيعية ودعمها خالل عملية اإلصالح«.

الفتح يسعى إلى تقارب 
»شيعي« لتشكيل تحالف سياسي   

المراقب العراقي/بغداد...
الديمقراط�ي  الح�زب  اك�د 
الس�بت،  ام�س  الكردس�تاني، 
اىل  ارس�ال وف�د موح�د  ق�رب 
بغ�داد للتفاوض حول تش�كيل 

الحكومة املقبلة.
وق�ال عض�و الح�زب صبح�ي 
املن�دالوي يف ترصي�ح صحف�ي 
العراق�ي«،  »املراق�ب  تابعت�ه 
تح�اول  الكردي�ة  »الق�وى  إن 
الذه�اب بوف�د موح�د اىل بغداد 
لتقوية ملف التفاوض مع باقي 
الكتل بش�أن تش�كيل الحكومة 

املقبلة«.

واضاف انه »من املرجح ارسال 
وف�د ك�ردي موحد لبغ�داد وقد 
اتخذن�ا املوق�ف الحي�ادي م�ن 
التحال�ف م�ع اي قوى ش�يعية 
كما فع�ل الفائزون من الس�نة 
لحني توحي�د موقفها والذهاب 

نحو التوافقية«.
يف  »االنخ�راط  ان  اىل  ولف�ت 
املفاوضات يجب ان يكون أكثر 
موضوعية«، مؤكدا »عدم وضع 
اية رشوط مسبقة سوى خدمة 
مصالح�ه  وتحقي�ق  املواط�ن 
ك�ون تل�ك األزمة س�تجر البالد 

للهاوية«.

قريبًا..وفد كردي في بغداد 
للتفاوض على تشكيل الحكومة

كورونا يهدد ديوكوفيتش بعدم المشاركة 
في بطولة أستراليا 
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الفتح: االحتالل األميركي يبحث عن حجج للبقاء في العراق

املراقب العراقي/ بغداد...
أكلد عضو تحاللف الفتح علي الفتلاوي، أمس 
السلبت، أن االحتال االمريكي ليس لديه مواثيق 
وال عهلود واليمتللك املربرات والحجلج  ليبقى يف 
العلراق اطلول فلرة ممكنة.وقال الفتلاوي، يف 
ترصيلح تابعته »املراقلب العراقي« إن »االحتال 
االمريكلي ليس لديه مواثيلق وال عهود وال يمتلك 

امللربرات والرباهلن ليبقى يف العلراق اطول فرة 
ممكنلة، وهذا ملا يفعله منذ علام 2003 وحتى 
االن«، مشلريا اىل ان »االحتال االمريكي يف العراق 
ال يلزال يتقلدم ويخلرق ويعطلي امللربرات مللا 
يفعله هنا ملن خروقات وانتهاكات«.واوضح أن 
»امريكا ليست هي االحتال الوحيد الذي يمارس 
اعمالله يف العلراق بحريلة، انما هناللك الجانب 

الركي ايضا الذي يحتل شلمال العراق«، الفتا اىل 
ان »امريكا ال تترصف وكأنها مرشف عىل القوات 
القتالية فقط وانما لديها القدرة والصاحية عىل 
اخراق اي منطقة يرغبون بها«.وشدد الفتاوي، 
علىل »رضورة التحرك بجدية ملن قبل الحكومة 
العراقية وعىل قوات املقاومة أن تكون مسلتعدة 

لذلك«.

تغريدة

القيادي في تحالف الفتح حسن سالم

 االعتراف بهــذه االنتخابات 
رة يعنـــي نهــــايـــة  الُمـــزوَّ
الديمقـراطيـــــــــــــــة فـــي 

العراق.
حقـــق  ر  الُمـــزوِّ والفــائـــز 
التـــأريـــخ  لكـــن  مبتغـــاه 
واألجيـــال ســـتذكره بأنـــه 

ر.  ُمزوِّ

محافظة جنوبية تخصص مليار 
دينار لفك اختناقات المدارس

كردستان تسجل أكثر من 
50 حالة انتحار للرجال

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت حكومة ذي قار املحلية، أمس السبت، عن رصد مبلغ 
مليار دينار لفك االختناقات يف مدارسها واعادة فتح مراكز 
االمية يف املحافظة.وقال املحافلظ احمد الخفاجي، يف بيان 
تلقلت »املراقب العراقي« نسلخة منله إن »املبلغ املرصود 
سليخصص جزء منله إىل مراكز محو االمية التي سلتفتح 
أبوابهلا خلال العلام الحلايل يف علمللوم املحلافلظلة«، 
مضيفلا أن »الربيلة سلتقدم امتيلازات ومعونلات مادية 
للدارسلن«.ودعا الخفاجلي يف السلياق نفسله األمين إىل 
»االلتحلاق بلهللذه امللراكللز”، مشلريا الللى “وجلللود 
تلعلاون وتنسليق بلن جلمليلع دوائلللر امللحلافلظلة 
ملن اجلل تشجيع موظفيها ممن ال يجيدون الللقللراءة 
واللكلتلابللة، للانلخللراط يف هلذا امللرشوع الوطنلي 

الهادف إىل القضاء عىل االمية يف املحافظة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
كشلف اتحاد رجال كردستان، عن إحصائية جديدة لعدد 

الرجال املنتحرين واملقتولن بسبب العنف األرسي.
وقلال االتحاد، يف بيلان تلقت »املراقب العراقي« نسلخة 
منله، إنله »يف احصائيلة جديدة نعللن ان الرجلال الذين 
انتحلروا 51 رجلًا«، 6 منهلم قتلوا عىل يلد زوجاتهم أو 
بتحريلض منهن«.وأوضلح البيان، أن »هلذه اإلحصائية 
تمثلل األشلهر التسلعة األوىل من العلام الحلايل يف اقليم 

كردستان«.

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
لم يعد موضوع تزويلر االنتخابات والتاعب 
باألصوات ورسقة مقاعد الكتل السياسلية، 
مجلرد تهمة ترميها بعض الكتل التي فقدت 
أصواتهلا يف أحضلان املفوضيلة وإنما باتت 
أملرا مؤكدا ورسلميا وملتصقلا باملفوضية 
وعملهلا، سليما أن عمليلات العلد والفلرز 
اليلدوي باملحطلات التي تم الطعلن بها، قد 
أفلرزت تاعبلاً وخسلارة ملرشلحن فائزين 
ويف الوقلت ذاته فوز ملرشلحن آخرين، وهذا 
أمر مناِف للبيانلات التي أصدرتها املفوضية 
خال األسابيع املاضية لتفنيد حاالت التزوير 
ورسقة االصلوات التلي رافقلت االنتخابات 

األخرية. 
وأفرزت نتائلج العد والفرز اليلدوي الجزئي 
لعدد من محاطات االقراع املطعون بها وفقا 

للقرارات القضائية. 
ووفقلا ملصدر سليايس أنه بعد قلرار الهيأة 

القضائيلة قبول طعون عدد من املرشلحن، 
هنلاك تغيريات بنتائلج االنتخابلات النيابية 
التلي جلرت يلوم 10 ترشيلن االول املايض، 
حيث فاز مرشح تيار الحكمة صادق مدلول 
بدال عن املستقل أمري املعموري يف بابل وفوز 
خالد العبيدي مرشلح تحالف عزم عن بغداد 
بدال عن مرشح العقد الوطني عباس حسن 

صالح.
وأشلار املصدر اىل أن التغيريات شلملت أيضا 
فوز مرشلح االتحلاد الوطني الكردسلتاني 
مرشلح  علن  بلدال  أربيلل  يف  آغلا  كملال 
الديمقراطي ليىل أكرم سلعيد وفوز مرشلح 
االتحاد رونزي زياد سليدو بدالً عن مرشلح 
الديمقراطلي عبد السلام شلعبان برزنجي 
يف نينلوى وأيضا فوز مرشلح ائتلاف الفتح 
غريلب عسلكر ناجي بلدال علن الركمانية 
سوسلن عبد الواحد شلاكر يف كركوك وفوز 
املرشلح عن الفتح رفيق هاشلم شناوة بدال 

عن املرشلح املسلتقل هيثلم عبلد الجبار يف 
البرصة.

وتعقيبلا عىل ذللك، أكلد تحالف الفتلح، أن 
عمليلة إعادة العلد والفرز لبعلض محطات 
االقراع أثبتت وجلود عمليات تزوير وتاعب 
يف نتائج االنتخابات الربملانية املبكرة، مشريا 
اىل أهميلة إعلادة العد اليدوي للكل محطات 
االقلراع يف عملوم العلراق، حتلى يكشلف 
التزوير والحقيقي والكي وتبن إرادة الشعب 

العراقي الحقيقة.
وعلد عضلو ائتلاف دوللة القانلون محمد 
الصيهلود، أن الشلكوك التلي كانلت تعري 
العمليلة االنتخابيلة أصبحلت أملرا واقعا يف 

الوقت الحايل.
وقلال الصيهود، إن اإلطار التنسليقي عندما 
كان يلرص علىل العد والفلرز اليلدوي العام، 
كان يمتلك امللربرات الحقيقية التي تؤكد أن 
العمليلة االنتخابية شلابها التزوير، مشلريا 

اىل أنله »آن األوان إلعلادة الحلق اىل أصحابه 
وللقوى الرافضة التي هي ليست خارسة بل 
هي قوى مطالبة بالحقوق، وبالنتيجة إعادة 
الحقلوق لها مدلوالت كثلرية أولها عىل األقل 
إعادة الثقة بالعملية االنتخابية والسياسلية 

ألنها ُفقدت نتيجة للتزوير.
بلدوره، اعتلرب عضو ائتلاف دوللة القانون 
سلعد املطلبلي، أن »النتائلج التلي أفضلت 
عنهلا عمليلات العلد والفرز اليلدوي يف عدد 
ملن املحطلات االنتخابيلة »تنسلف« جميع 
ترصيحات املفوضية التلي زعمت فيها عدم 
وجود عمليات تزوير يف االنتخابات وبنسلبة 
100%«، مؤكلدا أن »هنلاك عمليلات كلذب 
وخداع وخيانة لألمانة التي وكلت للمفوضية 

االنتخابية«.
وحملل املطلبلي، يف ترصيحله للل »املراقب 
وجميلع  املفوضلن  »مجللس  العراقلي« 
الكوادر العاملة يف امللف االنتخابي مسؤولية 

ملا جلرى يف انتخابلات العارش ملن ترشين 
األول املنلرصم«، مطالبلا بلل »تفعيل الجهد 
القضائي ملحاسلبة كل املشلاركن يف رسقة 

أصوات الناخبن«.
وأضاف، أن »هناك لعبة كبرية جدا سُتكشف 
خال األيام املقبلة، وسيتم اكتشاف عمليات 
تزويلر جديلدة يف النتائلج املطعلون بها من 
قبل املرشحن«، مشلريا اىل أن »هناك أجهزة 
للم تغللق باالوقلات املحددة سلجلت حاالت 
تزوير »مخيفة« ويف الوقت ذاته هناك أجهزة 

أغلقت قبل انتهاء الوقت الرسمي«.
وبخصوص إلغلاء االنتخابات، لفت املطلبي، 
اىل أن »كل يشء مرهلون بتحرك قضائي من 
قبل الكتل الخارسة أو التي رُسقت أصواتها«.
وترجلح كتلل سياسلية، أن تكلون هنلاك 
عمليلات طعون أخرى، تكشلف علن وجود 
حلاالت تزويلر جديدة تكلون كفيللة بإلغاء 

رة. االنتخابات املُزوَّ

رئاسة الجمهورية تبلغ 
مفوضية حقوق اإلنسان 

بعدم إمكانية حلها

املراقب العراقي/ بغداد...
أقلرت رئاسلة الجمهورية، أمس السلبت، 
بعلدم إمكانية إصلدار مرسلوم جمهوري 
إلحالة مجلس املفوضن يف املفوضية العليا 
لحقوق االنلسلان إللى التقاعد أو إنلهلاء 
أعمالهم بسلبب عدم تصويت الربملان عىل 
ذللك حسلب امللادة 15 / أوال ملن قانلون 
املفوضية رقم 53 لسنة 2008، فيما اوصت 
باسلتمرار عملل مجلس املفوضلن لحن 

تشكيل مجلس جديد من قبل الربملان.
وقال عضلو املفوضية واملتحدث الرسلمي 
علي البياتلي، إنه »بعد أن فاتحت رئاسلة 
الربمللان يف اليلوم األخري ملن عمرها قبيل 
االنتخابلات التلي جلرت مؤخلراً رئاسلة 
الجمهوريلة بخصلوص إصلدار مرسلوم 
جمهللوري إلنهاء عمل مجلس املفلوضن 
العليلا لحقلوق االنلسللان  يف املفوضيلة 
الحلايل، جلاء كتلاب رئاسلة الجمهوريلة 
بتاريلخ 9/ 11/ 2021 ليبلن أنه من غري 
املمكن إصدار املرسوم لكون الربملان أخفق 
يف التصويت عىل إنهاء عملهم حسب املادة 

15 /أوال من قانون املفوضية«.
وأضلاف البياتلي، أن »كتاب الرئاسلة أكد 
علىل قرار املحكمة االتحادية االخري يف 11/ 
7/ 2021 القلايض باسلتقالية املفوضية 
التاملة، واللذي يتعللق بطبيعلة عملها يف 
مراقبة حقوق االنسلان يف العراق والتعامل 
مع املؤسسات الوطنية والدولية، كما أشار 

الكتاب«.

املراقب العراقي/ دياىل...
أعلنلت قيلادة رشطة ديلاىل، امس السلبت، علن اطلاق حملة لرفلع الكتل 
الكونكريتيلة من شلوارع مدينة بعقوبة مركز املحافظلة، لتقليل الزخم عىل 

شوارع املدينة.
وقالت القيادة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه إنه »بإرشاف قائد 
رشطلة دياىل اللواء عباس محمد حسلن، انطلقت أكلرب حملة لرفع الصبات 

الكونكريتية الجاثمة يف احياء مدينة بعقوبة«.
وأضافلت أن »الحملة انطلقت ملا للكتل الكوكنريتية من آثار سللبية يف تقييد 
حركلة املواطنن وسلبباً يف االختناقات املرورية ،ما يعيق حركة السلري ونقل 
الحلاالت املرضيلة وانتقلال املوظفن من وإىل ملكان عملهم فضلًا عن انها 

ظاهرة غري حضارية وتعكس صورة عدم االستقرار األمني«.

شرطة دياىل تطلق حملة لرفع الكتل 
الكونكريتية من شوارع بعقوبة

قوة أمنية تطيح بقيادي 
»داعيش« يف الفلوجة

املراقب العراقي/ بغداد...
كشلف مصدر أمني يف قيادة عمليات محافظة االنبار، امس السبت، عن االطاحة 

بقيادي يف جماعات »داعش« االجرامية بواسطة كمن امني يف قضاء الفلوجة.
وقلال املصلدر، إن »القلوات االمنيلة نصبلت كمينا لقيلادي يف جماعلات داعش 
االجراميلة وتمكنت من اعتقاله حال تواجده يف أحلد احياء مدينة الفلوجة، دون 
وقلوع أي مقاوملة تذكر«.وأضاف املصلدر، ان »القيادي يعد ملن أبرز املطلوبن 
للقلوات االمنيلة ويصنلف ضملن الرعيلل االول للتنظيلم االجراملي«، مبينا ان 
»معلوملات اسلتخبارية مكنلت القوات االمنية ملن اعتقال املسلتهدف املطلوب 
للقلوات االمنية وفلق امللادة 4/ إرهاب«.وأوضح، أن »املعتقل متلورط بعمليات 
اسلتهداف القوات االمنية واملدنين إِبَّاَن سليطرة التنظيلم االجرامي عىل مناطق 

مختلفة من مدن االنبار ويعد من ابرز املروجن للفكر التنظيم االجرامي«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

السياسة العراقية 
بين الحلم واأللم..!

كشلفت نتائلج االنتخابلات، التي جلرى تزويرها علىل نطاق 
واسلع، وبشلكل ممنهج ومنظم، أن مفوضية االنتخابات إما 
كانت نائمة خال ذلك عىل آذانها بحيث لم تكن تسمع حسيس 
حركة اللصوص، أو أنها رشيك فعي فيما جرى، وهذا ما تشري 
إليله قرينة إرصارها عىل عدم الذهلاب اىل العد والفرز اليدوي، 
بعدما طالبت بذلك القوى التي تشعر أن حيفا كبريا قد لحقها، 

وهو حق  يكفله املنطق قبل أن تكفله القوانن والدستور.
املحصللة من كل هلذا الجهد الذي يمكن علده تزويرا، أن الذي 
يحدث يشلكل إخاال بالتوازن االسلراتيجي، وتغييبا مخططا 
لله للخيارات الوطنيلة، األمر الذي  يدفع للركلون إىل الحقائق 
القديمة، التلي تتذرع بالقبول باألمر الواقع، خوفاً من اقتحام 

مجهول ال ُتدرك عواقبه.
املُسلّلُم به للدى الغالبية العظمى منا، هلو أن اقتحام املجهول 
يتطللب قفلزة إىل املسلتقبل، ولكلن ال أحلد يدري أبعلاد هذه 
القفزة، أو املسلافة التي يجب أن تقطعها هذه القفزة، وال أحد 
حتى النخبة السياسلية نفسلها إن أرادت القفزة، لم تسلتعد 
وللم تعد االسلتعداد األمثل لهذه القفزة، للذا تصعب التوقعات 
ملا هو قادم، وهذا ما يجعل السلؤال عن املسلتقبل أمرًا يف غاية 
الصعوبة والخطورة..!كل ما نشلهده من رصاع سليايس، هو 
بسبب سيادة نموذج »املشاركة« بالحكم، بن »جماعات« من 
داخل النخبة السياسية، وهي مشاركة تفيض باملحصلة حتما، 
اىل رصاع بن جماعة أصيبت بالكساح، وأخرى أصابها الدوار؛ 
بسلبب غيلاب مفهوم حقيقي لللرصاع السليايس، األمر الذي 
يقود للفوىض الخاقة، فأي دولة ال تبني مسلتقبلها السيايس 
علىل ديمقراطية حقيقية، تقوم عىل أسلس عادلة وشلفافية 
متناهيلة؛ إنما هلي بالحقيقة تنتظر 
الخراب...لذا تحول الرصاع من رصاع 

بالكلمات إىل رصاع باللكمات..!
 ويغدو السلؤال إىل أين املسري، سؤال 
تبلدو اإلجابلة عنله صعبة وسلهلة 
يف آن، فالسلهلة تقلول: إىل انهيلار، 
وهلذه إجابلة مخيفة.. أملا اإلجابة 
الصعبلة فتسلتوجب تحديلد أفقها 
واحتماالتها؛ ويف هذا ضبط ملسلاحة 

اإلجابة.
مساحة اإلجابة هنا تعني إبتداًء؛ مللمة شتات الجبهة الداخلية، 
وهلذه اللململة تبدأ بالحلوار، الذي يجب أن تلرشع به النخبة 
السياسلية املتصدية، بحوار ملع نفسلها أوال، وتطهرها مما 

عللق فيهلا ملن أدران ثانيلا، ثلم تجللس ملع اآلخريلن..
اآلخرون هم ليسلوا أولئك الَذيلن تحاورهم اآلن تحت الطاولة، 
ملن بقايلا البعلث أو االنفصالين األكلراد، الذيلن ينظرون اىل 
بغلداد، عىل أنها بقرة يحلبونها بنهلم، توطئة لتحقيق دولتهم 
املسلتقلة، وهوالحللم اللذي ال ينكرونله أبدا، وال ملع املحاور 
السلني؛ اللذي أقفل وضعه عىل هلدف السللطة وال يشء غري 

السلطة،...
 ال ليس مع هؤالء..

 الحلوار املطلوب هو مع الذي فقد أبسلط حقوق املواطنة عىل 
يلد النخبة الحاكمة فصار ناقملا عليها، وهي لو أعطته حقه، 
وهلي التي للو خدمته حقا، وهي التي لو وفرت له أساسليات 
العيش الكريم، لكانت قد وفرت عىل نفسها؛ كثريا من االرتباك 
التي وجدت نفسها فيه، وكسبته إىل صفها نهائيا، أينما يكون 
موقعه من مساحة هذا الوطن، يف السهل أو يف الجبل، يف الهور 
أو يف اللزور، ولتفرغلت ملن موقع أقلوى، إىل محلاورة الذين 

ذكرناهم من قوى سياسية، ولكسبت كثريا..
كام قبل السام: األلم..هو أن تكتشف أنك كنت ترسم أحامك 
لشلخص أعملى، وتصف مشلاعرك لشلخص أصلم، وتكتب 

معاناتك لشخص ال ُيجيد القراءة..!
سام..

ألواح طينية .. 

قاسم العجرش ..

نتائج الطعون تكشف خيوط »لعبة التزوير« وتهدد المفوضية  
انتخابات تشرين على وشك اإللغاء
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االحد 21 تشرين الثاين 2021 العدد 2719 السنة الثانية عشرة

أكد عضو لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية السابقة عيل سعدون الالمي 
،ام�س الس�بت ، أن حكومة ترصيف االعمال الحالي�ة اصبحت “عاجزة” 
عن إيجاد ح�ل لألزمة االقتصادية، محذرا م�ن عواقب اقتصادية وخيمة 
خ�الل االس�ابيع املقبلة.وقال الالم�ي ، “إننا حذرنا م�رارا وتكرارا من ان 
قرار رفع س�عر رصف الدوالر سيؤدي اىل افقار الشعب العراقي”.واضاف 
ان “الحكوم�ة لي�س لديها رؤي�ة اقتصادية س�وى رفع س�عر الدوالر”، 
مش�را اىل أن “الحكومة ال تس�تجيب مطلقا لتج�اوز األزمة االقتصادية 
من خالل إيجاد البديل املناس�ب”.ولفت الالمي إىل أن “بقاء ارتفاع س�عر 
رصف الدوالر مقابل الدينار العراقي عىل حاله س�ينذر العراقيني بعواقب 
اقتصادية وخيم�ة”.وكان القيادي يف ائتالف دولة القانون رعد املاس أكد 
يف ترصي�ح س�ابق، أن معدالت الفقر يف العراق وصلت إىل مس�تويات غر 

مسبوقة خالل 2021 بسبب تداعيات قرار رفع الدوالر.

الالمي: سياسات الحكومة ستتسبب 
بعواقب اقتصادية وخيمة

أعل�ن مس�ؤول حكوم�ي يف دي�اىل، امس الس�بت، عن تس�جيل زيادة غر 
مس�بوقة يف التبادل التجاري من معرب ح�دودي مع ايران رشق املحافظة.

وقال مدير ناحية منديل مازن الخزاعي ،ان “معرب منديل الحدودي مع ايران 
سجل يف الساعات 72 املاضية زيادة غر مسبوقة يف معدل التبادل التجاري 
وبلغت اكثر من 100 شاحنة كل 24 ساعة والزيادة مستمرة وسط تراكم 
العرشات م�ن القوافل عىل اط�راف املعرب”.واضاف الخزاعي،ان “اس�باب 
ع�دة تق�ف وراء زيادة االقبال عىل مع�رب منديل الحدودي منها االس�تقرار 
االمني عىل الطرق الرئيس�ية املؤدية اليها ورسعة انجاز املعامالت الخاصة 
بتمري�ر الحم�والت”، مبين�ا أن “الزي�ادة الحاصل�ة يف االي�ام االخرة هي 
االعىل خالل 2021”.وتوقع، ان “يصل معرب منديل الحدودي اىل مس�توياته 
الطبيعي�ة يف التبادل التجاري قبل جائحة كورونا خالل اس�ابيع قليلة مع 

استمرار التدفق للتجار والرشكات الستراد بضائعهم”.

زيادة غير مسبوقة في التبادل 
االقت�صاديالتجاري مع إيران 

العراق: نشاط صناعة الطابوق هو األعلى تشغيال لأليدي العاملة
أك�دت وزارة التخطيط، امس الس�بت، تنام�ي قدرات القطاع 
الخاص خ�الل العام املنرصم 2020، من خالل مس�اهمته يف 
تفعي�ل ال�دورة االقتصادية وزي�ادة االنتاجية بج�ودة جيدة، 
وتوف�ر املزي�د من ف�رص العمل.وقال�ت ال�وزارة يف بيان، ان 
امل�ؤرشات االقتصادية التي رصدها الجهاز املركزي لالحصاء، 
خالل العام املنرصم، كش�فت ان نسبة االبنية الجديدة املنجزة 
م�ن قبل القطاع الخاص، بلغ�ت 82٪ من مجموع عدد االبنية 

املنجزة، فيما بلغت الكلفة الكلية املرصوفة عىل تشييد االبنية 
املنج�زة وغر املنج�زة )892( مليار دينار.وام�ا عدد العاملني 
يف ابني�ة القط�اع الخاص فق�د بلغ )29355( عامل، مش�رة 
اىل ان ع�ام 2020 ش�هد بن�اء اكث�ر م�ن )6( االف دار س�كن 
بكلف�ة )691( ملي�ار دينار ، وج�اء العاصمة بغ�داد باملرتبة 
االوىل يف بن�اء الدور الس�كنية بنس�بة )28٪(، تلتها محافظة 
النجف بنس�بة )12٪(، وج�اءت محافظة دياىل ثالثا بنس�بة 

)8٪(، وفقا للبيان.واضاف البيان ان نش�اط صناعة الطابوق 
اسهم يف تشغيل اعىل نس�بة من العاملني تجاوزت ال�)٪56(، 
تاله نش�اط طحن الحبوب بنس�بة )17٪(، وشكلت االنشطة 
االخ�رى )26٪(، الفت�ا اىل ان قيم�ة االنتاح انخفضت بنس�بة 
)8٪( خ�الل عام 2020 برغم زيادة عدد املنش�آت اىل )6316( 
ملي�ار دينار ، عازيا ه�ذا االنخفاض اىل جائح�ة كورونا الذي 
تسبب بتوقف املنشآت عن العمل لعدة اشهر ، وقد بلغت قيمة 

انت�اج القطاع الخاص مانس�بته )31٪( م�ن مجموع االنتاج 
الكيل.اما اهم االنش�طة االقتصادية يف القطاع الخاص، فيأتي 
يف مقدمته�ا نش�اط صناعة الس�كر ، ال�ذي مّثل اع�ىل قيمة 
انتاج بلغت )46٪( من مجموع انش�طة القطاع الخاص، يليه 
نشاط صناعة الطابوق بنسبة )16٪(، اما صناعة املرشوبات 
فقد بلغت قيمة انتاجها )15٪(، فيما ش�كلت بقية االنش�طة 

.)٪23(

 أعلنت وزارة التجارة امس الس�بت، ع�ن 10 إجراءات خاصة 
التج�ارة ع�الء  إىل تركيا.وق�ال وزي�ر  املس�تثمرين  بدخ�ول 
الجب�وري، يف بيان ص�در عقب لقاء نظره الرتك�ي،  إن هناك 
جملة من اإلجراءات لتس�هيل دخول املس�تثمرين بني البلدين، 
منها »تس�هيل اجراءات منح س�مات الدخ�ول لرجال االعمال 
واملس�تثمرين ب�ني البلدي�ن لتك�ون متع�ددة وملدة ب�ني 4�5 
س�نوات، فضال ع�ن املبارشة بعق�د مباحثات ثنائي�ة لتوقيع 
اتفاقية دعم االس�تثمار بني الع�راق وتركيا«.وأضاف الوزير، 
أن »من ب�ني اإلجراءات ايضا رفع حجم التب�ادل التجاري بني 
البلدين، وايضا العمل عىل حسم موضوع اعتماد معهد املعاير 
الرتكي�ة يف اجراءات الفح�ص قبل التوريد للس�لع املصدرة اىل 
العراق وموضوع تسجيل الرشكات لدى رشكة TUV االملانية«.

ومن بني اإلج�راءات التي اعلنها الوزي�ر العراقي، »العمل عىل 
انه�اء موضوع خط الس�ككي م�ن موانئ الب�رصة اىل البوابة 
الحدودية فيش�خابور بعد اقراره من مجل�س الوزراء، وكذلك 
تكثي�ف املباحث�ات ب�ني اللجن�ة الفني�ة ح�ول فت�ح منفذين 
حدودي�ني جديدين«.وش�دد الجب�وري، عىل »حس�م موضوع 
اتفاقي�ة الرتانزي�ت للبضائ�ع من قب�ل اللجن�ة الخاصة الذي 
يرتاس�ها وزي�ر النقل خالل اس�بوع، إضافة إىل التنس�يق مع 
البن�ك املركزي الرتكي ح�ول امكانية رفع س�قوف املعتمدات 
املس�تندية النفطية  من قبل البن�وك الرتكية العاملة يف العراق 
وتس�هيل عملها«.وأش�ار الوزير، إىل »ترحيب الجانب الرتكي 
بطل�ب الع�راق لفتح ف�روع للمص�ارف العراقي�ة يف تركيا و 
حصول املوافق�ة عليها، وايضا االتفاق عىل تس�هيل اجراءات 
منح سمات الدخول للمجاميع السياحية القادمة اىل تركية«.

عشرة إجراءات لدخول
تراجعت أس�عار النفط ح�وايل ثالثة باملئ�ة دون 80 دوالرا  المستثمرين العراقيين إلى تركيا

للربمي�ل، الجمع�ة، إذ ه�ددت زي�ادة جدي�دة يف ح�االت 
كوفيد-19 يف أوروبا بإبطاء وترة االنتعاش االقتصادي.

يأت�ي ذل�ك يف وقت ي�درس املس�تثمرون احتم�االت تحرك 
مخزوناته�ا  م�ن  للس�حب  الك�ربى  العال�م  اقتص�ادات 

االسرتاتيجية من الخام لتهدئة أسعار الطاقة.

ونزلت العقود اآلجلة لخام برنت 2.35 دوالر أو 2.9 يف املئة 
إىل 78.89 دوالر للربميل عند التسوية.

وهبطت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم 
ديس�مرب 2.91 دوالر أو 3.6 باملئة إىل 76.10 دوالر للربميل 
عند التس�وية.ونزل سعر عقود الخام تس�ليم يناير 2.65 
دوالر أو 3.4 باملئة إىل 75.78 دوالر للربميل. وتكبد الخامان 

خسائر لألس�بوع الرابع عىل التوايل، وذلك للمرة األوىل منذ 
مارس 2020.وأصبحت النمسا أول دولة يف أوروبا الغربية 
تعيد فرض إجراءات العزل العام بالكامل ملكافحة فروس 
كورونا هذا الخري�ف يف ظل موجة جديدة من اإلصابات يف 
جميع أنحاء املنطقة ه�ددت بإبطاء االنتعاش االقتصادي 

الذي شهدته األشهر املاضية.

النفط ينخفض وسط مخاوف من إغالق جديد بسبب كورونا

الجواهري: النفط لن يتجاوز الـ 90 دوالرا لهذا السبب
اس�تبعد الخب�ر النفطي حمزة 
الجواهري امس السبت، تجاوز 
دوالرا  ال��90  النف�ط  أس�عار 
خ�الل العام�ني املقبل�ني، مبينا 
ان الوالي�ات املتح�دة األمركية 
ستشن حربا ضد اسعار النفط 
عرب النف�ط الصخ�ري لخفض 
االس�عار.وقال الجواه�ري ، إن 
“اس�عار النفط وفق�ا ألوبك لن 
تصل اىل ال�� 90 دوالرا من اجل 
املحافظة عىل االس�عار العادلة 
وانهاء منافسة النفط الصخري 

األمركي”.
واض�اف ان “ارتف�اع االس�عار 

س�يكون ل�ه تداعي�ات اخ�رى 
بضمنها ش�ن الوالي�ات املتحدة 
االمركي�ة حرب�ا ضد االس�عار 
لخفضه�ا ع�رب من�ح تراخيص 

الستخراج النفط الصخري”.
ان  اىل  الجواه����ري  واش�ار 
مفيدة  س�تكون  “االس�ع���ار 
للعراق وتمن�ع الحكومة املقبلة 
الدي�ون  ع�ىل  االعتم�اد  م�ن 
الخارجية وس�تزيد من وارادته 
اس�تثمار  الحكوم����ة  وع�ىل 
جمي�����ع االم�وال الفائض�ة 
نفطية  اس�تثمارية  بمش�اريع 

واستخراجية”.

انخفاض صادرات العراق 
النفطية ألمريكا

أعلن�ت إدارة معلوم�ات الطاق�ة األمريكية، امس 
الس�بت، ع�ن انخف�اض يف الص�ادرات العراقي�ة 
النفطي�ة ألمري�كا لتصل اىل 42 ال�ف برميل يوميا 

باملعدل املتوسط خالل االسبوع املايض.
“متوس�ط  إن  له�ا،  تقري�ر  يف  اإلدارة  وقال�ت 
االس�ترادات االمريكي�ة م�ن النفط الخ�ام خالل 
االس�بوع امل�ايض م�ن ع�رش دول بلغ�ت 5.442 
مالي�ني برمي�ل يوميا مرتفع�ة بمق�دار 339 الف 
برميل باليوم عن االس�بوع الذي سبقة والذي بلغ 
5.103 ماليني برميل يوميا”.واضافت ان “امريكا 
اس�توردت النفط الخام من العراق بمعدل 42 ألف 
برمي�ل يوميا خالل األس�بوع امل�ايض، منخفضة 
ع�ن األس�بوع الذي س�بقه والذي بلغت متوس�ط 
الصادرات فيها 51 الف برميل يوميا.واش�ارت اىل 
ان “اكثر اإليرادات النفطية ألمريكا خالل األسبوع 
امل�ايض ج�اءت من كن�دا، و بمع�دل بل�غ 3,429 
مالي�ني برمي�ل يوميا، تليه�ا املكس�يك التي بلغت 
كمي�ة االس�ترادات منها بمع�دل 499 الف برميل 
يومي�ا، تلتها الس�عودية التي بلغت االس�ترادات 
منه�ا بمع�دل 453 ال�ف برميل يوميا، ثم روس�يا 
وبكمي�ة بلغت بمع�دل 408 آالف برمي�ل يوميا”.
ووفقا لإلدارة فان “كمية االس�ترادات االٔمريكية 
م�ن النف�ط الخ�ام م�ن كولومبي�ا بلغ�ت معدل 
302 ال�ف برميل يومي�ا، تليها برازي�ل التي بلغت 
االس�ترادات منها بمعدل 133 ال�ف برميل يوميا، 
ثم جاءت االيكوادور التي بلغت االس�ترادات منها 
بمعدل 103 آالف برمي�ل يوميا ،ثم جاءت ترينداد 
وتوباغ�و التي بلغت االس�ترادات منها بمعدل 72 
الف برمي�ل يوميا ، ثم جاءت نيجري�ا التي بلغت 

االسترادات منها بمعدل الف برميل يوميا.

أزمة جديدة تهدد االقتصاد »الريعي« تزامنا مع موجة كورونا الرابعة
أسعار النفط تتجه صوب االنخفاض

االنتع�اش  بإبط�اء  ه�ددت  والت�ي 
ال�ذي ش�هدته األش�هر  االقتص�ادي 
أن تك�ون  املتوق�ع  , وم�ن  املاضي�ة 
 , الخارسي�ن  أول  النفطي�ة  ال�دول 
بس�بب قلة الطل�ب وزي�ادة العرض 
, يف ظ�ل رغبة ل�دى أمري�كا والصني 
الخاص بهما  االحتياطي  باس�تخدام 
للضغط نحو تخفيض أس�عار النفط 
, لكن أوبك ترص عىل س�عر 80 دوالراً 
للربميل وهي تراه سعرا جيدا لجميع 

األطراف.
تجرب�ة الع�راق م�ع الجائح�ة كانت 
مري�رة , ج�راء اعتم�اده ع�ىل النفط 
كم�ورد رئي�ي للموازن�ة العام�ة , 
نتيجة ع�دم وجود ق�رارات حكومية 
ج�ادة بتفعيل القطاع�ات الصناعية 
 , الب�الد  م�وارد  لتنوي�ع  والزراعي�ة 
وتجمي�د كام�ل للقطاع الخ�اص ،ما 
أدى اىل مش�اكل مادية كب�رة مقابل 
لحج�م  ترتق�ي  ال  ترقيعي�ة  حل�ول 

االزمة.
واألهم غي�اب الترشيع�ات القانونية 
الت�ي تس�تطيع أن تجع�ل االقتص�اد 
العراقي مرن�اً يف تعامله م�ع االزمة، 

حي�ث تعتم�د موازن�ات الع�راق منذ 
ع�ام 2005 حت�ى الي�وم ع�ىل النفط 
بنسبة 95٪ ما يجعله عرضة لتقلبات 
يف  االقتصادي�ة  ولألزم�ات  األس�عار 
باملش�تقات  التعام�ل  العال�م وع�دم 
النفطي�ة كم�ادة رئيس�ية للتصدي�ر 
والت�ي تخف�ف م�ن وط�أة االقتصاد 

الريعي فجعلته يعاني االزمات.
اتف�ق برملانيون ومختص�ون, عىل أن 
االقتص�اد العراق�ي أح�ادي الجانب، 
دون  النف�ط  واردات  ع�ىل  ويعتم�د 
كالزراعي�ة  األخ�رى  القطاع�ات 
السياس�ات  ,بس�بب  والصناعي�ة 
إىل  إضاف�ة   , للحكوم�ة  العش�وائية 
ع�دم وج�ود بيئ�ة مناس�بة لجل�ب 
املعوق�ات  بس�بب  االس�تثمارات 
اعتم�اد  يف  الروتيني�ة  واإلج�راءات 

املستثمرين.
وقال النائب الس�ابق محم�د خليل » 
إن الحكوم�ة لم تس�تفد م�ن املواقع 
املهم�ة والواع�دة الت�ي تس�اعد عىل 
تطوي�ر االقتص�اد م�ن خ�الل جل�ب 
االستثمار الذي تعيقه عدة أمور منها 
التجاذبات السياسية والوضع األمني 

واإلجراءات الروتينية والفساد«.
وملعرف�ة املزيد حول ذل�ك أكد الخبر 
االقتصادي د.قيص صفوان يف اتصال 
مع )املراقب العراق�ي(: أن انخفاض 
أس�عار النفط يف االي�ام املاضية يعود 
لسببني األول,  تهديدات املوجة الرابعة 
الت�ي ب�دأت يف بع�ض دول أوروبا ، إذ 
تعي�د لألذهان ما حدث العام املايض , 
ما أثرت س�لبا عىل أسعار النفط التي 
س�تؤدي اىل انخف�اض الطلب وزيادة 
الع�رض, أما الس�بب الثان�ي , فيعود 

اىل رغب�ة ال�دول الكربى يف اس�تخدام 
خزينها النفطي لتقليل األسعار عامليا 
وقد تزامنت تلك األسباب مع بعضها« 
.وتابع أن العراق س�يكون أكثر الدول 
تأثرا باملوجة الرابع�ة كون الحكومة 
االنتاجي�ة  القطاع�ات  تفع�ل  ل�م 
األخ�رى والت�ي كان م�ن املتوق�ع أن 
تجن�ي عرشي�ن تريلي�ون دين�ار , إال 
أنها حقق�ت 9 تريليون�ات يف موازنة 
الع�ام الح�ايل  وه�ذا ناتج ع�ن عدم 
تفعي�ل القطاع�ات اإلنتاجية األخرى 

واعتمادها عىل بيع النفط , ما سيعيد 
االزمات املالية اىل الظهور ».

م�ن جهت�ه أك�د املخت�ص بالش�أن 
االقتصادي سامي س�لمان يف اتصال 
م�ع ) املراق�ب العراق�ي(: أن جائحة 
كورون�ا أث�رت س�لبا ع�ىل االقتصاد 
الوطني بس�بب الريعي�ة يف اقتصاده  
,فالع�راق يمتل�ك جمي�ع املقوم�ات 
للنه�وض االقتص�ادي، ولك�ن هناك 

سوء تخطيط ».
ودع�ا »الجه�ات املختص�ة اىل أن تبدأ 

بخط�وات أولية يف ه�ذا املجال، فمثالً 
العمالق�ة  املصان�ع  تأهي�ل  إع�ادة 
املنترشة يف جمي�ع محافظات العراق 
والت�ي ال تحت�اج إىل الكث�ر إلع�ادة 
تأهيلها، حيث س�تدفع هذه الخطوة 
بتحري�ك عجل�ة الصناع�ة واحت�واء 
أع�داد كب�رة م�ن العاطل�ني وكذلك 
الس�وق املحلية و تقديم الدعم الكايف 
للقطاع الصناعي الخاص ,فهي أمور 
كفيل�ة بخروج العراق م�ن االقتصاد 

الريعي اىل االقتصاد املتكامل.

ضرب����ت مخ����اوف »الموجة الرابعة« م����ن كوفيد - 19 
أسواق العالم , وأدت الى فقدان النفط نحو 3 بالمائة 
من أسعاره خالل ساعات, حيث بدأت بعض الدول الى 
إعادة فرض إجراءات الع����زل العام بالكامل لمكافحة 
فيروس كورونا في ظ����ل موجة جديدة من اإلصابات 

في دول أوروبا .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

 انخفضت أس�عار الذهب العراقي واالجنبي، يوم السبت، يف 
األس�واق املحلية ا.وقال مصدر، إن أس�عار الذهب يف أسواق 
الجملة ب   ش�ارع النهر يف العاصمة   بغداد، س�جلت سعر بيع 
بل�غ 379 ال�ف دينار للمثق�ال الواحد من عي�ار 21 للذهب 
الخليجي والرتكي واألوروبي، وسعر 375 الف دينار للرشاء، 
فيم�ا كانت اس�عار البيع لي�وم الخميس امل�ايض 383 الف 
دينار للمثقال الواحد.واشار ، إىل أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 349 
الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 345 ألف دينارويساوي 

املثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

انخفضت أس�عار رصف الدوالر األمريكي مقاب�ل الدينار العراقي ، 
امس الس�بت، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.وقال مصدر، 
إن بورص�ة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، س�جلت 147900 
دين�ار عراق�ي مقاب�ل 100 دوالر أمريكي.فيم�ا س�جلت أس�عار 
ال�دوالر لي�وم الخميس امل�ايض 147950 دين�ارا عراقي�ا لكل 100 
دوالر أمريكي.وأش�ار اىٕل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال 
الصرفة باالٔس�واق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 
دين�ار عراقي ل�كل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أس�عار الرشاء 

147500 دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي.

أسعار الذهب تنخفض
 في االسواق المحلية

انخفاض أسعار صرف
 الدوالر في بغداد
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المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت بحرية حرس الثورة االسلامية يف إيران 
عن إيقاف ناقلة نفط يف مياه مدينة بارسليان 
االيرانية بالخليج الفاريس تحمل وقودا مهربا.

وقلال العقيلد احملد حاجيلان، قائلد الطراد 
ذوالفقلار 412 يف ترصيلح للصحفيني صباح 
السلبت، ان مشلاة البحريلة اوقفلت سلفينة 

أجنبيلة محملة بالوقود املهلرب يف مياه مدينة 
بارسيان .

وبعد تفتيش السلفينة، تم اكتشلاف أكثر من 
150.000 للر من الديلزل املهرّب وتلم تقديم 
طاقمهلا األجنبي البالغ عدده 11 شلخصا إىل 
السللطات القضائية ملدينة بارسيان للخضوع 

لإلجراءات القانونية.

الحرس الثوري يوقف سفينة أجنبية تحمل وقودا ُمهّرًبا في المياه اإليرانية

المراقب العراقي/ متابعة...
وكان املناهضلون لانقلاب وعىل رأسلهم “لجلان مقاومة 

االنقاب” قد دعوا يف األيام املاضية إىل التظاهر.
وتفيلد معظم وكاالت األنباء نقا عن شلهود عيان أن قوات 
األمن أطلقت قنابل الغاز املسليل للدموع يف وسط الخرطوم 
ويف منطقة بحري )شمال رشق( ما أدى إىل سقوط جرحى يف 
العاصمة التي قطعت عنها كل خدمات االتصاالت الهاتفية، 

كما قطعت عنها شبكة اإلنرنت منذ 24 ساعة.
وانتلرشت قلوات الرشطلة والجيلش بكثافلة يف العاصملة 
السلودانية وكانلوا مسللحني ببنادق آليله وأغلقلوا الطرق 
املؤديلة إىل مقر القيلادة العامة للقوات املسللحة وإىل قرص 
الرئاسلة ومقر الحكومة. وكانت السلطات قد أعلنت مساء 

الثاثاء قرارها بإغاق الجسور.
وتطالب االحتجاجلات التي نظمتها لجلان املقاومة املحلية 
بتسلليم كامل للسللطات املدنية ومحاكمة قادة انقاب يوم 

25 ترشين األول.
ويف أحلد شلوارع الخرطلوم الرئيسلية أحلرق املحتجلون 

اإلطارات ورددوا هتافات.
وحملل آخرون صور من قتلوا يف احتجاجات سلابقة وصور 
عبد الله حملدوك رئيس الوزراء املدني الذي أطيح به ووضع 

قيد اإلقامة الجربية يف منزله.
ونلرشت صلور االحتجاجلات يف علدة ملدن وبللدات منهلا 
بور سلودان وكسلا ودنقلة وجنينلة عىل مواقلع التواصل 

االجتماعي.
وأفاد شلاهد من رويلرز بأن خدمة الهاتلف املحمول داخل 
السلودان انقطعت األربعاء يف حني تجمع محتجون يف أرجاء 
العاصملة الخرطلوم ومدن أخلرى لاحتجاج عىل سليطرة 

الجيش عىل الباد.
وخدملات اتصلال الهواتلف املحموللة باإلنرنلت معطلة يف 
السلودان منذ اسلتياء الجيش علىل السللطة. وأدى ذلك إىل 
تعقيد جهلود الجماعات املؤيلدة للديمقراطية لشلن حملة 

مسريات مناهضة للجيش وإرضابات وعصيان مدني.
واثر قملع التظاهلرات املناهضة لانقاب يف السلودان قتل 
14 شلخصا األربعاء وفق ملا أعلنت لجنة األطبلاء املركزية 
وهلي نقابلة مؤيدة للحكم املدني، ملن بنيهم 11 يف ضاحية 

الخرطوم الشمالية حيث يواصل مئات املحتجني تحركهم.
وأوضلح األطبلاء أن غالبية القتىل وعلرشات الجرحى الذين 
أصيبلوا بالرصلاص يف العاصملة السلودانية اسلتهدفوا يف 
“الرأس والصدر والعنق”. وكانت حصيلة سلابقة أشارت إىل 

مقتل عرشة متظاهرين.
وقالت اللجنة، يف بيان عرب صفحتها املوثقة بل”فيسلبوك”: 
“ارتقاء 3 شلهداء يف )منطقة( بحري )بالخرطوم( ومدينة 
أم درملان )غلرب( بالرصاص الحلي من جلراء قمع قوات 

االنقاب ملواكب )تظاهرات( مليونية 17 نوفمرب”.

وأضافت: “يرتفع عدد الشلهداء اليلوم إىل 14 )..( وعرشات 
اإلصابات متفاوتة الخطورة يجري معالجتها وحرصها”.

وللم يتسلن عىل الفور الحصلول عىل تعقيب من السللطات 
الراهنة بشأن هذه االتهامات.

وقالت األمم املتحدة، إن األرقام الخاصة بسلقوط ضحايا يف 
املظاهرات التي شلهدها السلودان، األربعاء، »مقلقة للغاية 

إذا تأكدت«.
وقال سلتيفان دوجاريك، املتحدث باسلم األمني العام لألمم 
املتحدة: »نحن يف انتظلار الحصول عىل بعض التفاصيل من 

زمائنلا عىل األرض )يف السلودان( لكن ملن الواضح، إذا تم 
تأكيد هذه األرقام، فإنها مقلقة للغاية«.

وأضاف: »من األهمية بمكان أن ُيسلمح للناس بالتعبري عن 
أنفسهم بحرية والتظاهر بحرية«. وتابع: »نحن نواصل حث 

السلطات العسكرية عىل العودة إىل االتفاقيات االنتقالية«.
وتعليقاً عىل التطورات قال عبد الجليل الباشا مساعد رئيس 
حزب األملة القومي إن قوات األمن السلودانية اسلتخدمت 
املدرعلات والرصاص الحلي واملطاطي يف وجله املتظاهرين 
السللميني من أبناء الشلعب السلوداني، مضيفا أن ما وقع 

يف “شلارع 44 بلأم درمان يمثلل حالة واضحلة للعنف ضد 
املتظاهريلن، حيلث درات معركة امتدت ثاثة سلاعات بني 

قوات األمن واملتظاهرين”.
وأضاف الباشلا أن الشلعب السلوداني وصلل إىل حقيقة أن 
“الباد تعرف حالة انقاب كامل العنارص مع قتل املتظاهرين 

واعتقال الصحفيني واحتجاز الساسة”.
وأشار الباشلا إىل ان الخروج من األزمة يقتيض عودة العمل 
بالوثيقلة الدسلتورية وما يسلتتبعها من قلرارات مرتبطة 
بإطلاق رساح املعتقلني السياسليني ورفع حاللة الطوارئ 
وعلودة رئيس الحكوملة املنحلة عبد الله حمدوك ملمارسلة 

مهامه السياسية كمدخل للرشاكة.
وتابلع قائلا: “السلودان اليلوم ليلس أمامه سلوى العودة 
إىل حكوملة عبلد الله حملدوك الرشعية، يف حلني أن مجلس 
السليادة غلري رشعي ومجللس الحكومة الذي يسلعى قادة 

الجيش إىل تنصيبه غري رشعي أيضا”.
وخللص القيلادي بحزب األملة القومي إىل أن حلاالت القتل 
املسلجلة يف الشلارع السلوداني دفعلت بأبناء السلودان إىل 
رفع شلعار اإلسلقاط، مضيفلا أن التظاهر السللمي يبقى 
حقلا مصونلا يف  جميع الدسلاتري العامليلة وأن االعتداء عىل 

املتظاهرين السلميني يمثل جريمة.
ومنذ 25 أكتوبر/ ترشين األول املايض، يعاني السلودان أزمة 
حلادة، حيث أعلن قائلد الجيش عبد الفتلاح الربهان، حالة 
الطوارئ، وحل مجليس السيادة والوزراء االنتقاليني وإعفاء 
اللوالة، عقلب اعتقلال قيادات حزبيلة ووزراء ومسلؤولني، 
اإلجلراءات،  هلذه  ترفلض  مسلتمرة  احتجاجلات  مقابلل 

باعتبارها “انقابا عسكريا”.
ويقول الربهان إن الجيش ملتزم باسلتكمال عملية االنتقايل 
الديمقراطي، وإنله اتخذ إجراءات 25 أكتوبر املايض لحماية 
البلاد ملن “خطلر حقيقلي”، متهملا قلوى سياسلية بل 

”التحريض عىل الفوىض”.
وقبل تلك اإلجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ 
آب 2019، فلرة انتقالية تسلتمر 53 شلهرا تنتهلي بإجراء 
انتخابلات مطلع 2024، ويتقاسلم خالها السللطة كل من 
الجيش وقوى مدنية وحركات مسللحة وقعت مع الحكومة 

اتفاق سام يف 2020.

بعد مليونية 17 تشرين الدامية

األوضاع في السودان تتجه نحو المجهول
شهد السودان يوم األربعاء الماضي أكثر أيامه دموية منذ انقالب قائد الجيش الفريق أول عبد 

الفتاح البرهان، وذلك بمقتل 14 متظاهرا معارضًا للحكم العسكري، فيما عزل السودانيون عن 
العالم بقطع خدمات الهواتف واإلنترنت بالكامل.

ونزل عشرات اآلالف من السودانيين مجددا إلى الشوارع األربعاء رغم إغالق جسور العاصمة، وذلك 
احتجاجا على انقالب الخامس والعشرين من تشرين األول.

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت صحيفة »األخبار« اللبنانية، السلبت، بأن فصائل 
املقاوملة يف قطلاع غلزة ملسلت النتائج الكبلرية ملعركة 
»سيف القدس« وهي تسعى لتطوير قدراتها العسكرية، 

وتعزيز ترابطها مع بقية املناطق الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة فإنه عىل الرغم من أن النتائج الكبرية 
ملستها املقاومة بقوة، إال أن الفريق العربي يمارس املزيد 
من الضغلوط السياسلية املبارشة عىل قيلادات فصائل 
املقاوملة ملن أجل »الحّد« ملن تفاعلهلا أو تعاونها مع 
حلزب اللله وإيران، وحتلى »التدخل« يف ملرشوع إعادة 

وصل العاقة مع سوريا.
ووفقلاً للصحيفلة، فلإن قلادة فلسلطينيون أسلمعوا 
املرصيلني والقطريلني وحتلى وسلطاء أجانلب، كاماً 
مبلارشاً بأنله ال يمكلن لفصائلل املقاوملة الدخلول يف 

مقايضة »العيش بالتنازل السيايس«.
وقال مسلؤول فلسلطيني: »قلنا لهم إن غلزة تمّثل أقل 
ملن 2% من مسلاحة فلسلطني، وأنتم تعرضلون علينا 
الطعام والرشاب مقابل التنازل عن 98% من بقية األرض 
والنلاس. وأنتلم تعرفلون أننا كنلا نحصل علىل الطعام 
وحريلة الحركة قبلل انلدالع االنتفاضلة األوىل والثانية، 

وأن الحصلار للم يمنع عنلا الطعام، وبقينا مسلتمّرين 
يف املقاوملة، وأنتلم تعلودون لتعرضوا األمور نفسلها، 
وال تريلدون ممارسلة أّي ضغط عىل العلدو من أجل أن 
ينسلحب ويتنازل ويتوقف عن االعتداءات. ونحن ال نرى 
ملا يوجب التنلازل. ثم إن ربط املقاوملة بمصري الضفة 
والقدس وبقية فلسلطني صار أمراً واقعاً وال يمكن ألي 

فصيل يف القطاع تجاوزه حتى لو أراد ذلك«.
وأضاف: »أنتم تعرضون علينا الايشء، بل أنتم تعرضون 
أقل بكثري مّما عرضتم أو قدمتم للسللطة الفلسلطينية 

وحركة فتح، وماذا كانت النتيجة؟«.

المراقب العراقي/ متابعة...
نقلت صحيفة »وول سلريت جورنلال« األمريكية 
عن مصادر قولها إن وكاالت االستخبارات األمريكية 
علمت قبل بضعة أشهر أن الصني رشعت رسا ببناء 
ما يشتبه بأنه مقر عسكري يف ميناء إماراتي، وأن 

واشنطن تدخلت إليقاف تلك اإلنشاءات.
وأوضحلت الصحيفلة أن أعملال البنلاء يف املوقلع 
الصينلي الذي يقع داخل مينلاء خليفة يف أبو ظبي 
توقفلت بعد ضغلوط أمريكية شلملت لقاء مع ويل 

عهد اإلمارة محمد بن زايد.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن واشنطن حذرت 
أبو ظبي بأن وجود الصني العسلكري عىل أراضيها 
يهلدد عاقاتهما، كما أسلفرت الضغوط األمريكية 
علن زيلارة مستشلار األملن القوملي األمريكلي 
ومبعلوث الرئيلس جو بايلدن للرشق األوسلط إىل 

موقع البناء.
يف املقابلل، قاللت سلفارة اإلملارات يف واشلنطن 
للصحيفة إنه ال علم لها بهذا األمر، وال يوجد اتفاق 
مع الصني بشلأن وجود عسلكري لها عىل األرايض 

اإلماراتية.

تقرير: الصين شرعت ببناء قاعدة سرية في 
اإلمارات والتدخل األميركي أوقفها

صحيفة: المقاومة تسعى لتطوير قدراتها 
وتعزيز ترابطها مع بقية المناطق الفلسطينية

المراقب العراقي/ متابعة
أدانلت االمانلة الدائملة للمؤتملر اللدويل لدعلم االنتفاضلة 
الجمهوريلة  الشلورى االسلامي يف  الفلسلطينية بمجللس 
االسلامية االيرانيلة الخطوة املناهضة لحقوق االنسلان التي 
اقدملت عليها بريطانيلا بتصنيف حركة املقاومة االسلامية 

»حماس« ضمن قائمة االرهاب.
جلاء يف بيلان اصدرتله االمانة الجمعة: الشلك ان هلذا العمل 
الجبان والدنيء يأتي يف سلياق وعلد بلفور الخياني يف احتال 
ارض فلسلطني وترشيد مايني الفلسطينيني وارتكاب املجازر 

بحق اآلالف من النساء والرجال واالطفال منهم.
واضاف البيان: ان غض بريطانيا الطرف عن جرائم الصهاينة 

الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وحرمانه من أبسط حقوقه 
االنسلانية اثر الحصلار املفروض من قبل الكيلان الصهيوني 
منذ 15 عاما عىل قطاع غزة، مؤرش الستغال الدول االوروبية 

لحقوق االنسان كأداة وسياساتها املزدوجة يف املنطقة.
وطالبلت  االمانلة الدائملة للمؤتمر اللدويل لدعلم االنتفاضة 
الفلسلطينية بمجللس الشلورى االسلامي، جميلع برملانات 
دول العاللم خاصة االسلامية ومؤسسلات حقوق االنسلان، 
بإدانة هذه الخطوة السياسلية واملناقضة للمعايري االنسلانية 
ولحقوق االنسلان التي اقدمت عليها بريطانيا، داعية اىل دعم 
الشعب الفلسطيني يف مواجهة ظلم وغطرسة لندن وواشنطن 

وتل ابيب.

المؤتمر الدولي لدعم االنتفاضة الفلسطينية ُيدين قرار بريطانيا ضد حماس

هجوم يمني بالطائرات الُمسّيرة يستهدف نجران وجيزان 

أميركا تزداد انقساًما بعد تبرئة ُمراهق أبيض
 من جريمة قتل رجال سود

صحفي »إسرائيلي« ينشر 
صورة أمام الحدود السعودية! المراقب العراقي/ متابعة...

أفادت وسلائل إعام يمنية باسلتهداف هجلوم بالطائرات 
ة مدَن نجران وجيزان وأبها يف السلعودية، مشلريًة  املسلريّ
إىل أن حركلة املاحلة الجوية توقفت يف علدد من املطارات 
السلعودية. تأتي هذه األنباء بعد يوم من تغريدة للمتحدث 
باسلم القوات املسلحة اليمنية يحيى رسيع، حّذر فيها من 
»عواقلب وخيمة عىل قوى العدوان، جلراء التصعيد الكبري 
لها، بحيث شلنت طائرات التحالف السلعودي أكثر من 65 

غارة جوية، توزَّعت عىل عدد من محافظات اليمن«.  وقال 
نائب وزير الخارجية يف حكومة صنعاء، حسلني العزي، إن 
»دول العدوان تدشلن موجة جديدة من التصعيد العسكري 
واألعملال العدائيلة، جلواً وبلراً، يف مناطلق متفرقلة من 
أرايض الجمهوريلة، بما يف ذلك الحديلدة«.  وأضاف العزي 
أن »تصعيلد العدوان يأتلي كنوع من االسلتجابة الفورية 
لتوجهلات أملريكا وترصيحلات مسلؤوليها العدائية ضد 

شعبنا املظلوم، وآخرها ترصيحات مبعوثها ليلة أمس«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
مشلاعر  علن  األمريكيلون  أعلرب 
متناقضة تلرواح بني الغضب الشلديد 
والسلعادة الغاملرة بعلد تربئلة كايلل 
ريتنهلاوس الباللغ من العملر 18 عاماً 
من جميع التهلم املتعلقة بمقتل رجلني 
بالرصاص خال احتجاجات يف كينوشا 
امللايض.  العلام  ويسكونسلن،  بواليلة 
وعكسلت ردود الفعلل املتناقضلة مدى 

عملق انقسلام الشلعب األمريكلي عىل 
أسلس أيديولوجية وعرقية. وبالنسلبة 
األشلخاص  ملن  والعديلد  لليرباليلني 
امللونني، كانلت تربئة ريتنهاوس بمثابة 
فرصة للتعبري عن الغضب والتحذير من 
أنها رخصة خطلرية لآلخرين لانخراط 
يف أعمال عنف يف املسلتقبل. وبالنسلبة 
للمحافظلني، كان قرار هيلأة املحلفني 
شلجاعاً ومثلاالً علىل تطبيلق القانون 

حتلى  عاطفلة  دون  املواطنلني  علىل 
وسلط الضجة اإلعاميلة واالضطرابات 
النطاق. وبالنسبة  الواسعة  االجتماعية 
للعديد ملن األمريكيني، الذين ال ينتمون 
إىل أي من املعسلكرين، فقد كان الحكم 
شليئأ أكثر تعقيداً، وبالنسبة للكثريين، 
كان الحكلم بمثابلة تذكري بلأن العدالة 
والقانلون أحيانلاً ليسلا دائملاً نفلس 

اليشء.

المراقب العراقي/ متابعة...
نلرش الصحفي اإلرسائييل باراك رافيلد صورة له أمام الحدود 

السعودية مع البحرين.
وخلال زيارة يقلوم بها إىل املناملة، توجه رافيلد إىل النقطة 
الفاصللة بني السلعودية والبحريلن يف جرس املللك فهد الذي 

يربط البلدين، والتقط صورة “سيلفي”.
ورافيد يعمل كمراسل صحفي ملوقع “والا” العربي.

ومنلذ تطبيعها رسلميا ملع االحتلال يف نهاية صيلف العام 
املايض، تسلتقبل البحرين يوميا مستوطنني صهاينة بغرض 

السياحة، والتجارة، وأعمال أخرى.
وال تلزال السلعودية للم توقلع أي اتفاقيلة تطبيع رسلمية 
ملع االحتلال برغم عديد امللؤرشات التي تزيد ملن احتمالية 

انضمامها إىل الدول املطبعة.

ف العالمية واالقليمية
صح

من اخبار ال
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االحد 21 تشرين الثاين 2021 العدد 2719 السنة الثانية عشرة

بقلم/وسام أبو شمالة
يواج�ه الع�دو تهديداً من عدة جبهات وس�احات، 
ويعت�ر الجبهة الش�مالية األكثر خط�راً، وجبهة 
غ�زة األقل اس�تقراراً واألكث�ر اش�تعاالً، والضفة 
س�احة ذات مس�توى محتمل للتصعيد، واألرايض 
الفلسطينية املحتلّة العام 1948 تهديداً اسرتاتيجياً 
للجبهة الداخلي�ة، ويضيف جبهة العمق يف العراق 
واليم�ن كأح�د مكون�ات التهديد يف ح�ال اندلعت 
حرب متع�ددة الجبهات، وُتصّنف الجبهة اإليرانية 
كتهدي�د وج�ودي يف حال امتلك�ت إي�ران القنبلة 
الذري�ة، وه�ي الت�ي تعتر دول�ة االرت�كاز لقوى 

املقاومة يف املنطقة.
أُطلق�ت خالل معركة »س�يف الق�دس« صواريخ 
م�ن الجبهة الش�مالية، ووصل�ت طائ�رة إيرانية 
مسرية إىل شمال فلسطني، وأطلقت التهديدات من 
ق�وات »أنصار الل�ه« يف اليمن. وبحس�ب املصادر، 
تم الس�عي للحصول عىل حيثيات ملواقع عسكرية 

إرسائيلية ملهاجمتها.
تحرّكت الجبهة الداخلية الفلسطينية، وتصاعدت 
املواجهات مع قوات االحتالل واملستوطنني، وعرقل 
املنتفض�ون وصول الق�وات والدباب�ات والعربات 
املصفحة إىل جبهة القتال عىل تخوم غزة، ويعتقد 
الع�دو أنَّ املواجهة القادمة ستش�هد تصعيداً أكر 
وأعنف بني الفلسطينيني واملستوطنني داخل املدن 

الفلسطينية املحتلة العام 1948.
تصاع�دت املواجه�ات ونقاط االحتكاك الش�عبية 
واملس�لَّحة ضد الحواجز العس�كرية اإلرسائيلية يف 
الضفة املحتلة منذ معركة »سيف القدس«، ودلّت 
األحداث واملواجه�ات التي تندلع بني الحني واآلخر 
يف س�احة الضف�ة عىل األث�ر العميق ال�ذي تركته 
املعركة من جهة، وعىل فش�ل سياس�ات التنسيق 
األمني والتدجني املم�ارس ضد املواطنني من جهة 

أخرى.
اعرتف العدو ب�أن أحد عوامل قبول�ه وقَف إطالق 

الن�ار مع املقاومة الفلس�طينية يف قطاع غزة، هو 
خش�يته م�ن تطور املواجه�ات إىل ح�رب متعددة 
الجبهات بات يخش�اها ويس�تعد لها أكثر من أي 

وقت مىض.
زادت خش�ية العدو من الح�رب اإلقليمية، بعد ما 
اعتره إش�ارات ضعف خلَّفته�ا حربه األخرية عىل 
غزة، وأقّر بأنه�ا أدت إىل تراجع قوة ردعه، وزادت 
م�ن ثقة مح�ور املقاومة، وع�ززت مكانته وثقته 

بقدراته عىل املواجهة.
يخ�ى الع�دو م�ن تصاعد املق�درات العس�كرية 
لقوى املقاوم�ة يف املنطقة وتراكمه�ا، ويعتقد أّن 
حرب�اً متع�ددة الجبهات، إذا ما اندلعت، س�تمتلئ 
ة  فيها س�ماء فلس�طني املحتلة بالطائرات املس�ريّ
الهجومية، وأن الصواريخ س�تنهمر باآلالف يومياً 
ع�ىل كل بقع�ة من أقىص ش�مال فلس�طني حتى 
جنوبه�ا، ومن رشقها إىل غربه�ا، ومنها صواريخ 
دقيق�ة نجح�ت املقاوم�ة يف تخزينه�ا يف مواق�ع 

مختلفة من لبنان وس�وريا، ويس�عى العدو للحّد 
منه�ا وإجه�اض مرشوع بن�اء قواعد عس�كرية 
متقدم�ة عىل الح�دود الس�ورية الفلس�طينية أو 
إبعادها إىل العمق الس�وري بأكثر من 50 كلم، من 

خالل تكثيف العدوان عىل سوريا.
يعتقد العدو أنَّ الحرب اإلقليمية القادمة ستعرّض 
الجبه�ة الداخلي�ة لخطر غري مس�بوق وخس�ائر 
فادحة، وخصوصاً يف البنية التحتية الداخلية، مثل 
محط�ات الكهرباء وخزانات املياه والغاز والوقود. 
وه�و يحاول أن يس�تفرد بالجبهات، ليتالىش أكر 
ق�در من التهدي�دات واملخاطر الت�ي تحيط به، ما 
أدى إىل تقيي�د أك�ر لسياس�اته يف ال�رد والعدوان، 
خشية تدهور غري محسوب وتصعيد غري مرغوب 

قد يتدرج إىل مواجهة عىل أكثر من جبهة.
كما يهدف الع�دو إىل رشاء الهدوء عىل جبهة غزة، 
�ك قادته ب�رشوط ما بع�د وقف إطالق  ول�م يتمسَّ
النار، وواف�ق عىل الفصل بني ملّف�ي إعادة إعمار 

قطاع غ�زة والقضايا اإلنس�انية عموماً، وصفقة 
تب�ادل األرسى واملفقودين، عوض�ًا عن تخلّيه عن 

مطلبه القديم بنزع السالح.
عىل صعيد الجبهة اللبنانية، س�عى العدو لفحص 
ق�وة ال�ردع، وح�اول تغي�ري قواعد االش�تباك مع 
حزب الله قبل عدة أش�هر، وقصف مواقع يف عمق 
األرايض اللبناني�ة ألول م�رة من�ذ 15 عام�اً، لريّد 
الحزب بقصف محيط مواقع إرسائيلية يف منطقة 
م�زارع ش�بعا املحتل�ة، م�ن دون رد إرسائييل، ما 
اعتر عودة لتثبيت قواعد االش�تباك وفشالً للعدو 
يف تغيريه�ا م�ن جهة، وخش�يته من االن�زالق إىل 

مواجهة عسكرية شاملة من جهة أخرى.
يراه�ن العدو ع�ىل إضعاف الجبه�ة اللبنانّية، من 
خالل إشغال حزب الله يف ش�ؤون لبنان الداخلية، 
مع اشتداد األزمة االقتصادّية والسياسّية، والتوتر 
الس�يايس مع الس�عودية ودول خليجية، وقضية 
سحب السفراء بحجة ترصيحات الوزير قرداحي.

ي�رى الع�دّو أنَّ الجبه�ة الّس�ورية ه�ي الخارصة 
الرخوة التي يرس�ل من خاللها رس�ائل التهديد إىل 
محور املقاوم�ة، وتحديداً إيران وحزب الله، ويرّر 
هجماته الت�ي زادت مؤخ�راً بالعمل عىل إجهاض 
مش�اريع التطوي�ر العس�كرية الخاص�ة لح�زب 
الله، وإنش�اء مواقع ومصانع الصواريخ الدقيقة 
والطائ�رات املس�رية، ويس�عى إلضع�اف التواجد 

اإليراني يف سوريا. 
م�ن الواض�ح أنَّ قي�ادة الع�دو تخ�ى الدخول يف 
مواجهة عس�كرّية عىل أّي جبهة، فتتلّقى رّداً من 
جبه�ة أخرى، وتخ�ى اندالع ح�رب إقليمية تعيد 
كي�ان االحتالل عرشات الس�نني إىل ال�وراء، وربما 

تؤّدي إىل هزيمة اسرتاتيجية له. 
ه�ذا الس�يناريو يب�دو واقعي�اً أكثر م�ن ذي قبل. 
وقد بدأت مخاوف الع�دو واضحة إزاء ذلك، يف ظل 
ترصيح�ات ق�ادة مح�ور املقاومة ح�ول رضورة 

توحيد جبهات القتال واملقاومة ضد العدو.

الخشية اإلسرائيليَّة من الحرب اإلقليميَّة
يحرص العدو اإلسرائيلي منذ نشأته 

على تجّنب خوض المواجهات العسكرية 
على جبهات متعددة، فهو لم يعد قادرًا 
على حسم عملياته العسكرية على جبهة 
واحدة، كما لم يعد قادرًا على مواجهة 

جبهات متعددة.
فشل العدو في 5 معارك أمام 

المقاومتين اللبنانية والفلسطينية منذ 
حرب تموز/يوليو 6002 مع المقاومة 

اللبنانية، وحتى معركة »سيف القدس« 
في مايو/أيار 1202 مع المقاومة 

الفلسطينية، ولم يخض مواجهة على 
أكثر من جبهة منذ حرب أكتوبر/تشرين 

3791 على الجبهتين المصرية والسورية.

بين لبنان والصين 50 عامًا من الثقة.. فلماذا ال نطّور العالقات؟تزوير االنتخابات هدف خارجي..!
بقلم/قاسم سلمان العبودي |

 بات واضحاً وجلياً أن الهدف من تزوير االنتخابات هو إعادة 
رسم الخارطة السياس�ية العراقية ، وفق املنظور الخارجي 
. يب�دو أن إرصار بع�ض األحزاب السياس�ية ع�ىل ) تحديث 
( العم�ل الس�يايس اصط�دم باألجن�دة الخارجي�ة القاضية 

بصناعة الفوىض يف الساحة العراقية .  
ل�ذا ن�رى أن جمي�ع املبادرات الت�ي أطلقت من قبل رئاس�ة 
الجمهوري�ة ، أو رؤس�اء بعض اإلحزاب الت�ي أنضوت تحت 
مظل�ة املبعدين ق�راً يف انتخابات ترشين ، ل�م ُترِض ذائقة 
اإلطار التنس�يقي الذي عر من مرحلة تنسيق القوى املبعدة 
عن الس�باق االنتخابي ، اىل مركز صناعة قرار وطني هادف 
اىل العب�ور بالع�راق وديمقراطيت�ه وع�ر األط�ر القانونية 
اىل أع�ادة النصاب لتل�ك الديمقراطية الت�ي ُبنيت بأنهار من 
دم�اء العراقيني .   م�ا يثبت ادعائنا بأن االنتخابات س�ارت 
وف�ق الذائق�ة الخارجي�ة ، هو ذه�اب ممثلة األم�ني العام 
لألمم املتحدة بالس�خارت اىل التدخ�ل يف كل جزئيات العملية 
االنتخابي�ة ، ب�ل وصل اإلمر به�ا بالترصي�ح برفض عملية 
أع�ادة الع�د والفرز الي�دوي ، قاطع�ة بذلك أي مب�ادرة من 
املمك�ن أن تبديها مفوضي�ة االنتخابات لل�رد عىل الجمهور 
الغاض�ب واملطالب باس�تعادة صوته املنه�وب .  فضالً عما 
ُذكر ، فأن جينني بالس�خارت أبرق�ت اىل مجلس اإلمن الدويل 
، طالب�ة منه مباركة العملية االنتخابية ، حتى قبل أن  تعلن 

النتائج النهاية من قبل مفوضية االنتخابات . 
حراك بالس�خارت غري املهني ومبارك�ة مجلس األمن الدويل 
، فض�اًل ع�ن تراجع  حظ�وظ القوى السياس�ية الش�يعية 
الرافض�ة لبق�اء املحت�ل األمريكي ، ه�ي من ذهب�ت بنا اىل 
نظري�ة التزوير حتى قب�ل أن تعلن النتائ�ج النهائية للقوى 
السياسية بأكملها .  لذا نقول أن العراق اليوم يمر بمنعطف 
ه�و األخطر من�ذ ع�ام ٢00٣ اىل اليوم ، وخصوص�اً بعد أن 
تب�ني هناك عملية تزوير فعلياً ق�د حدثت وأُثبتت بما اليقبل 
الش�ك عن طريق أدلة  األطار التنس�يقي الذي قدمها ترتا اىل 
مفوضي�ة االنتخاب�ات التي لم تع�ر املوض�وع آذاٍن صاغية 
. أدراك الجمه�ور   لحقيق�ة التزوي�ر ، رفد س�احة التظاهر 

بأع�داد غفرية م�ن املواطن�ني دعم�ا للمطالب�ة بأصواتهم 
املروق�ة مما أغضب املحت�ل الذي أوع�ز اىل بعض الجهات 
املتناغم�ة مع�ه بأط�الق الرص�اص الحي ص�وب املحتجني 
الس�لميني الذين أظهروا  صورة مرشقة للمتظاهر الس�لمي 
الواعي .    جميع هذا التداعيات أوصلت املس�ألة اىل انس�داد 
كبري يصعب معه التكهن بما س�تؤول اليه األمور وخصوصاً 
بع�د الح�راك الصدري األخ�ري ، الذي نط�ق به زعي�م التيار 
الس�يد مقتدى الص�در ، والذي كان يحمل ب�ني ثنايا خطابه 
لهج�ة تهدي�د واضحة للق�وى السياس�ية ، والتي أس�ماها 
مج�ازاً بالخارسة . أرتفاع س�قف املطالب س�يكون حارضاً 
يف س�احة التظاهر ، وخصوص�اً بعد أن تبني حرج املفوضية 
الكبري بالتعاطي مع األزمة القائمة ، وتبيان حقيقة التزوير 
ال�ذي بات مؤكداً وقاطع�ا .  الهدف الخارج�ي هو اآلخر بدا 
واضح�اً يف عملية أبعاد القوى السياس�ية الت�ي تبنت القرار 
الرملاني الخ�اص بأخراج القوات اإلجنبي�ة من جهة ، ومن 
جهة أخرى أرباك الوض�ع الداخيل من أجل صناعة رأي عام 
ضاغط م�ن خالل الترصيح�ات األعالمية بأن م�ا يجري يف 
الع�راق ه�و رصاع عىل مقاع�د الرملان الق�ادم ، يف محاولة 
لتس�قيط املس�ارات الوطنية الرافضة لكل ماهو غري وطني 
. أذن األهداف متعددة للمحتل اإلمريكي الذي يتبنى مرشوع 
إس�قاط الدولة العراقي�ة يف حضن التطبيع امل�ذل مع العدو 

الصهيوني ، من خالل أدواته يف الداخل والخارج .

علي محمود العبد اهلل
حلول الذكرى ال�50 إلقامة العالقات الدبلوماسية 
اللبنانية الصينية هذا الع�ام، يمتلك خصوصيات 
ممّي�زة تجعلن�ا نتأم�ل أهمي�ة ه�ذه العالق�ات 
ورضورة تطويره�ا، وخصوص�اً أن الص�ني هي 
جمهورية تقف مع القضايا املُحّقة لكل الشعوب، 
وتمّث�ل مرجعية عاملي�ة يف السياس�ات التنموية، 
وبن�اء العالقات الناجحة، وتعزي�ز التعاون وبناء 

السالم. 
ع�ىل الرغم م�ن تواض�ع ق�درات لبن�ان مقارنة 
بالصني، ترتفع عالقاتنا مع الصني إىل مستويات 
ممّيزة دولي�اً، ولطاملا أولت القيادت�ان يف البلدين 
أهمي�ة قص�وى لتطوي�ر العالق�ات من�ذ إطالق 
العالق�ات الدبلوماس�ية بش�كل رس�مي يف العام 
التاري�خ ش�هدت العالق�ات  1971. ومن�ذ ذل�ك 
تط�ورات كبرية ع�ىل جميع األصعدة، وال س�يما 
الثق�ايف واالقتص�ادي والتج�اري  ع�ىل الصعي�د 
واالجتماع�ي. ِكال البلدين يتمتعان بعمق التجربة 
التاريخي�ة واإلرث الثق�ايف الغن�ي، إذ إن الص�ني 
تعت�ر بل�داً ذا ج�ذور تاريخية تع�ود إىل أكثر من 
5 آالف ع�ام، فيما يتمتع لبن�ان بتاريخ طويل يف 
امل�رشق العربي والعال�م، وكان موطناً للعديد من 
الحض�ارات. يج�ب أن يدفعنا االحتف�ال بالذكرى 
السنوية ال�50 إلقامة العالقات الدبلوماسية بني 
البلدين إىل ب�ذل املزيد من الجهد لتعميق العالقات 
وأخذها إىل مس�توى أعىل، وال س�ّيما أن العالقات 
الثنائي�ة تمّيزت دائماً بالتعاون عىل الُصعد كافة، 
السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية والثقافية. 
وجميعن�ا يعلم أن الصني لطامل�ا عّرت من خالل 
سياس�تها مع لبنان عن ح�رص تجاه كل ما فيه 
خ�ري لش�عب لبن�ان وقيادت�ه وقضاي�اه املُحّقة. 
وهنا ال ب�د من الرتكيز عىل ال�دور الكبري والهائل 
ال�ذي لعبته الس�فارة الصينية يف لبن�ان من أجل 

تعزيز العالقات يف مختلف املجاالت، وهي بالفعل 
نجحت يف نسج عالقات متينة مع مختلف رشائح 

املجتمع اللبناني. 
من�ذ أش�هر، ع�ّر يل س�عادة الس�فري الصيني يف 
لبن�ان، تش�يان مينجي�ان، خ�الل لق�اء ثنائ�ّي، 
ع�ن م�دى اهتم�ام الص�ني بتطوي�ر العالق�ات 
الصيني�ة اللبناني�ة، مؤك�داً أن�ه س�يفعل كل ما 
يف وس�عه لتعزي�ز ه�ذه العالق�ات الت�ي وصفها 
ب�«التاريخية«، وخصوصاً أننا يف أجواء االحتفال 
بالذك�رى ال��50 إلقام�ة العالقات. ونح�ن نقّدر 
النش�اط والجه�ود الكب�رية التي يبذلها س�عادة 
السفري الصيني يف لبنان، ونتطلع إىل التعاون معه 
بهدف تحقيق املزيد من اإلنجازات املش�رتكة. وال 
ننىس أنه يف املقابل لطاملا عّر لبنان، شعباً وقيادة 
ومؤّسس�ات، ع�ن تقدي�ره الدائ�م ل�دور الصني 
وملواقفه�ا الش�جاعة واملرّشف�ة إزاء وحدة لبنان 
وس�يادته وقّوته واس�تقراره، ووقوفها إىل جانب 

تحقيق السالم واالستقرار يف الرشق األوسط.  
نحن اليوم نحتفل بمناس�بة م�رور 50 عاماً عىل 
إقامة العالق�ات اللبنانية الصيني�ة، فيما الرشق 
األوس�ط يش�هد تب�دالت تاريخي�ة عىل مس�توى 
الحض�ور ال�دويل والسياس�ات الدولي�ة، يف ظ�ل 
مواجه�ة اقتصادي�ة عاملية ُمقلق�ة. ويجب أن ال 
ننىس أنن�ا نعي�ش يف اقتصاد معول�م، وليس من 
مصلحة أح�د التقوقع وإغالق أبواب التعاون، وال 
سّيما مع دولة ُعظمى كالصني، بغض النظر عن 
املعوقات. كما يجب أن ال ننىس أن الصني تس�عى 
إىل عالقات منفتحة عىل الجميع، وال س�ّيما لبنان 
والبل�دان العربي�ة، وه�ي تتبّنى خطاب�اً منفتحا 
يتمّثل يف س�لوك طريق التنمية، وانتهاج سياس�ة 
خارجي�ة متوازنة، وهي تعمل عىل حفظ الس�الم 
العامل�ي وتعزي�ز التنمي�ة، وتق�ف م�ع القضايا 

العربية، وعىل رأسها القضية الفلسطينية. 

يف الع�ام املايض، أبلغ الصيني�ون رئيس الحكومة 
األس�بق، حس�ان دياب، اس�تعدادهم للتعاون يف 
مج�ال إنتاج الكهرب�اء، بالرشاكة م�ع الرشكات 
الصيني�ة، إضاف�ة اىل ميادين أخرى، مثل: س�كك 
الحديد، معالجة املياه، النفط، إدارة ملف النفايات 
وتطوير مش�اريع صناعية، لك�ن لبنان لم يحزم 
أم�ره بعد. هذا م�ع العلم بأن لبنان يس�تطيع أن 
يلعب دوراً عىل صعيد م�رشوع الحزام والطريق، 
وخصوص�اً أننا نقع يف نقطة رئيس�ية يف خريطة 
هذا املرشوع. وله�ذا يمكنني الجزم بأن العالقات 
اللبناني�ة الصينية لم تصل بعد إىل املس�توى الذي 

يعّر عن عمق العالقات بني الطرفني.
يف هذه املناسبة، أُعيد التأكيد أن أمام لبنان فرصة 
لتطوي�ر عالقات�ه م�ع الص�ني، يف ع�دد كبري من 
املجاالت االقتصادية، ليس أقلها السياحة. للداللة 
عىل أهمية الس�ياحة الصينية، يكفي أن نذكر أن 
عدد السياح الصينيني الذين يزورون مرص سنوياً 
يبلغ نحو 500 ألف، ولبنان يس�تطيع جذب جزء 
كب�ري من الس�ياح الصيني�ني إذا تم�ت إدارة هذا 
امللف بش�كل صحيح. أما عىل مس�توى العالقات 
التجاري�ة، فنجد عندما ننظر إىل األرقام املس�ّجلة 
ع�ام ٢019، أن قيمة االس�ترياد من الصني كانت 
بح�دود 1.6 ملي�ار دوالر، بينما الص�ادرات كانت 
عن�د مس�توى 1٢ ملي�ون دوالر. أما خ�الل العام 
٢0٢0، فق�د س�ّجل االس�ترياد 750 مليون دوالر، 
ووصل التصدي�ر إىل 16 مليون دوالر، وهذه أرقام 
خجولة نستطيع مضاعفتها بسهولة إذا توافرت 
اإلرادة السياسية. عىل سبيل املثال، لبنان مشهور 
عاملي�ًا يف مج�ال اآلالت الصناعي�ة واملجوه�رات 
واملأكوالت، ويمكن أن نحّق�ق تطوراً إيجابياً عىل 
ه�ذا الصعيد م�ع الصني. له�ذا علينا املب�ادرة إىل 
االس�تفادة من التغريات، ورفع قيمة الصادرات، 

ال الرتكيز فقط عىل االسترياد.

العالق�ات  إىل  نظ�رة  إلق�اء  يمك�ن  وللمقارن�ة، 
العربي�ة الصيني�ة، فقد بل�غ حجم التج�ارة بني 
الص�ني والبل�دان العربي�ة، خ�الل النص�ف األول 
م�ن العام الح�ايل، 144.٢7 ملي�ار دوالر أمريكي، 
بزيادة نس�بتها ٢5.7 يف املئة عىل أس�اس سنوي. 
وتاريخي�اً، ارتفع�ت معدالت التج�ارة بني الصني 
وال�دول العربي�ة م�ن ٣6.4 ملي�ار دوالر يف العام 
 ،٢010 الع�ام  يف  دوالر  ملي�ار   145.5 إىل   ٢004

لتصل إىل نحو 190 ملياراً يف نهاية العام ٢011. 
وم�ن ال�روري التوقف هن�ا قليالً عن�د الهبات 
واملس�اعدات الصيني�ة الت�ي تلّقاها لبن�ان. منذ 
عرشات الس�نني، تقدم الصني املساعدات والدعم، 
ولي�س آخره�ا هب�ة لقاح�ات كورون�ا للش�عب 
والجي�ش اللبنانّي�ني. حتى عىل املس�توى الثقايف، 
تحرص الصني ع�ىل تقديم الدع�م للبنان، ونذكر 
هنا دعم إنش�اء وتجهيز املعهد العايل للموسيقى، 
»الكونرفت�وار الوطني«، من خ�الل هبة بقيمة 
٣0 ملي�ون دوالر. وع�كار ال تنىس فضل الصني يف 
توف�ري الدعم لتطوي�ر مهارات الط�الب، إذ تلّقت 
هب�ة صيني�ة لدعم مخت�ر املعلوماتي�ة يف معهد 
تكري�ت الفني الرس�مي يف ع�كار. وتطول الئحة 
املساعدات التي قّدمتها الصني وال تزال يف مختلف 

املناطق اللبنانية. 
نح�ن ننظر بتقدير كبري إىل املواقف الصينية تجاه 
لبن�ان، س�واء يف املجال االقتصادي أم الس�يايس. 
كم�ا نح�رتم ثب�ات السياس�ات الصيني�ة تج�اه 
كل القضاي�ا املحّق�ة، س�واء يف لبن�ان أم يف بلدان 
املنطق�ة والعال�م. الصني مث�ال ُيحت�ذى به، وال 
س�ّيما عندما يتعلق األمر بإرادة الشعوب وسيادة 
الدول ووحدتها وتقدمها االقتصادي واالجتماعي 
والتكنولوج�ي والثقايف، وعلين�ا العمل عىل تعزيز 
عالقاتن�ا معه�ا انطالق�اً م�ن مصلح�ة لبن�ان 

االسرتاتيجية.

بقلم/الشيخ محمد الربيعي 

] إِنَُّه�ْم ِفْتَي�ٌة آَمُن�وا ِبرَبِِّهْم َوِزْدَناُهْم ُه�دًى [ و انا 
اشاهد بعض املواقف القتالية و البطولية من ابناء 
العراق ، من مقاتيل الحش�د املقدس ضد العمالء و 
اتب�اع  و صناع�ة العدو االعور الدج�ال ، من دولة 
االس�تكبار و االحت�الل امري�كا و ارسائيل داعش 
،  لف�ت انتباهي اح�د تلك املواقف للقائد الش�هيد 
املهندس الح�اج ابو مهدي املهن�دس ) رحمه الله 

( وهو بني الشباب يف مواجه مبارشة مع العدو . 
ويف لقاء الحق عندما س�أل وكان لقاء يف محافظة 

البرصة عن س�بب هذا تواجد املبارش مع الش�باب 
ال�ذي ق�د يعرض�ه للخط�ر كان جواب�ه :  ] قابل 
نش�وف روحن�ه اعز من الش�باب [ . ه�ذا املوقف 
البط�ويل ، و الج�واب الحكيم ، يكش�ف عن س�عة 
اط�الع اب�ا مه�دي ) رحم�ه الل�ه ( ع�ىل الجانب 
الرشع�ي و الجانب التنم�وي ، ملس�تقبل   زاهرا ،  
يكتم�ل و يك�ون ناجحا عندما يدعم الش�باب ، و 
نزرع يف ذواته�م ثقة حب قادتهم لهم  ، و دعمهم 
، و ان الوطن يكون متصديا لكل خري بوجودهم و 

باملحافظة عىل شبابه . 
عندم�ا تك�ون القي�ادة ه�ي املفك�رة و املحافظة 
روحا و فكرا عىل الش�باب ، عندئذ يكون الش�باب 
يف طوعها و طوع وطنهم ، والعكس ليس صحيح  
. مح�ل الش�اهد : وهذا م�ا اكدت�ه كل الرشائع و 
القوان�ني العقلي�ة ، حي�ث ، إن الش�باب هم عماد 
كل أم�ة و أساس�ه�ا ، فهم قادة س�فينة املجتمع 
نح�و التق�دم و التط��ور ، و نب�ض الحي��اة يف 
عروق الوط�ن ، و نراس األمل امليضء ، و بس�مة 

املس�تقبل املن�رية ، و أداة فعال�ة للبناء و التنمي�ة 
.. و حينما يغيب دور الشباب عن ساح�ة املجتمع 
أو ُيساء ممارسته ، تتسارع إىل األمة بوادر الركود 
و تعب�ث به��ا أي�ادي اإلنحط�اط و تتوقف عجلة 

التقدم . 
و للش�باب الق�درة و القوة و الطاق��ة و الحيوية 
تؤهله�م إىل أن يعطوا من أعماله�م و جهودهم و 
عزمه�م و صرهم ثمرات ناضج��ة لألم�ة إذا ما 
س�اروا ع�ىل الطريق الصحي�ح املرس�وم يف اتجاه 

التنمي�ة و التق�دم ، و اس�تغلوا نش�اطهم ملا فيه 
منفع�ة لهم و لغريهم خدم�ة للوط�ن و الوطني�ة 
. تعتر مرحلة الش�باب من أه�م املراحل التي يمر 
فيه�ا الف�رد ، حيث تبدأ ش�خصيته بالتبل�ور .   و 
تنضج معالم هذه الشخصية من خالل ما يكتسبه 
الف�رد من مهارات و معارف ، ومن خالل النضوج 
الجس�ماني و العق�يل ، و العالق�ات االجتماعي�ة 
الت�ي يس�تطيع الف�رد صياغتها ضم�ن اختياره 
الح�ر .  و إذا كان معنى الش�باب أول اليشء ، فإن 

مرحلة الش�باب تتلخص يف أنها مرحلة التطلع إىل 
املستقبل بطموحات عريضة و كبرية . 

محل الش�اهد :  عىل القادة اليوم االهتمام الخاص 
بشباب و فرتتهم  ، و اعادة الثقة بينهم و بني هذه 
الرشيح�ة من خ�الل حبهم و االنفت�اح عليهم ، و 
س�ماع اراءهم و االطالع عىل افكارهم و خططهم 
، يف بناء مس�تقبلهم الذاتي ، و  بلدهم . نسأل الله 
حفظ العراق و شعبه  نسأل الله أن يحفظ االسالم 

و اهله..

أرواحنا ليست أعز من الشباب..
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اق�ام االتح�اد العراقي للس�باحة والرياض�ات املائية، بطول�ة اندية 
الع�راق بالقفز اىل املاء عىل مس�بح الش�عب االوملبي املغلق.وش�ارك 
يف البطول�ة 15 نادي�اً وثالث�ون العباً من مختل�ف محافظات العراق 
ولفئات املتقدمني والش�باب والناشئني.وقد اس�فرت نتائج البطولة 
لفئ�ة املتقدمني عن فوز نادي الجيش باملركز االول ونادي الجنس�ية 
باملرك�ز الثان�ي فيما حل ن�ادي الس�الم باملرك�ز الثالث.وتوج فريق 

ن�ادي الجنس�ية باملرك�ز االول يف منافس�ات فئة الش�باب تاله نادي 
دجل�ة الجامعة باملركز الثاني ونادي االعظمية ثالثا.فيما احتل نادي 
الحش�د الريايض املركز االول يف منافس�ات فئة الناشئني وجاء نادي 
غ�از الش�مال باملركز الثان�ي ونادي الع�دل باملرك�ز الثالث.يذكر ان 
ه�ذه البطولة ه�ي الثانية التي ينظمها اتحاد الس�باحة بعد التوقف 

االجباري الذي فرضته جائحة كورونا.

ناشئو الحشد يحققون لقب بطولة القفز إلى الماء 

6

تس�تكمل مس�اء اليوم األحد منافسات 
الجول�ة 10 م�ن ال�دوري املمت�از، بعدة 
لق�اءات أبرزه�ا مب�اراة الق�وة الجوية 
والديوانية. القوة الجوية )حامل اللقب( 
س�يدخل املب�اراة بحافز كب�ر لتعويض 
خس�ارته يف الجولة املاضية، من النجف، 
لالحتف�اظ بمكان�ه ب�ني ف�رق املقدمة.
وس�تمنح ع�ودة الالعب�ني الدوليني قوة 
إضافي�ة للقوة الجوي�ة أم�ام الديوانية 
يف س�تاد كرب�الء الدويل.ويس�عى الق�وة 
الديواني�ة  معان�اة  الس�تغالل  الجوي�ة 
املس�تمرة بعد استقالة رئيس�ه السابق 
حس�ني العنكويش، إضافة لألزمة املالية 
التي أثرت بش�دة عىل نتائ�ج الفريق، إال 
أن�ه يخىش يف الوقت نفس�ه من مفاجأة 
جدي�دة، ال س�يما أن العب�ي الديواني�ة 
يقدمون أداء جيدا بخالف ظروف النادي.
الجوي�ة يحت�ل املركز الراب�ع برصيد 19 
نقط�ة، ويحتل الديوانية املركز التاس�ع 

عرش برصيد 4 نقاط فقط.

بغداد × سامراء
ويس�تضيف أمان�ة بغ�داد فريق س�امراء 
لتعزي�ز نتائج�ه املتدنية يف املوس�م الحايل 
إذ يبح�ث ع�ن فرص�ة الس�تعادة التوازن.
باملقاب�ل س�امراء الذي تقهق�ر إىل مؤخرة 
الرتتي�ب يح�ث الخط�ى م�ن أج�ل حص�د 
النق�اط والهروب م�ن ذي�ل الجدول.أمانة 
بغ�داد يحت�ل املركز الرابع ع�رش برصيد 7 
نقاط، ويحتل س�امراء املرك�ز األخر ب� 3 

نقاط.
نفط البرصة × الزوراء

س�يكون ال�زوراء الوصي�ف يف مهم�ة معقدة 
عندم�ا يح�ل ضيفا ع�ىل الفري�ق املتميز نفط 
البرصة يف ملع�ب الفيحاء.نف�ط البرصة الذي 
يع�د الحص�ان األس�ود يف املوس�م الح�ايل بعد 
سلس�لة م�ن النتائ�ج اإليجابي�ة يري�د تأكي�د 
جدارته، بينم�ا يخىش ال�زوراء أي مفاجأة قد 
تؤثر عىل ترتيبه يف مواقع املنافسة عىل صدارة 
الرتتيب.الزوراء يمتل�ك 21 نقطة، بينما يحتل 
نفط البرصة املركز الخامس برصيد 17 نقطة.

امليناء × نفط ميسان
س�يكون املين�اء ع�ىل موعد مع نفط ميس�ان 
يف مب�اراة تحمل عنوان االس�تفاقة لألول الذي 
يقدم أس�وأ مواس�مه بع�د 9 ج�والت، إذ يأمل 
يف الخ�روج من دوام�ة النتائج الس�لبية، وهو 
اله�دف ال�ذي يس�عى لتحقيقه نفط ميس�ان 
أيضا يف ظل ارتباك مس�رته هذا املوس�م.نفط 
ميسان يف املركز الثاني عرش برصيد 10 نقاط، 

وامليناء يف املركز الثامن عرش برصيد 5 نقاط.
زاخو × أربيل

يف ديرب�ي الش�مال يس�تضيف زاخ�و فريق 
أربي�ل يف لق�اء م�ن املنتظ�ر أن يش�هد إثارة 
كبرة كاملعتاد ب�ني الفريقني، يف ظل املؤازرة 
ع�ىل  يراه�ن  الواس�عة.زاخو  الجماهري�ة 
نتائجه اإليجابي�ة األخرة، وكذلك عىل ملعبه 
وأنص�اره، أم�ا أربي�ل فيس�كون يف موق�ف 
صعب، ال س�يما أنه يريد تعويض خس�ارته 
يف املب�اراة املاضي�ة أمام نف�ط البرصة، دون 
الس�قوط يف هزيمة جديدة ق�د تعقد أموره.

زاخ�و يحت�ل املرك�ز الثام�ن ب�� 15 نقطة، 

ويحت�ل أربي�ل املرك�ز الس�ادس ع�رش ب� 7 
نقاط.وخّي�م التع�ادل اإليجاب�ي )1-1( عىل 
مواجهة الكرخ وضيفه نوروز، امس السبت، 
يف استاد الس�احر أحمد رايض بنادي الكرخ، 
ضم�ن الجولة الع�ارشة م�ن الدوري.نوروز 
فاجأ أهل الدار بهدف مبكر من الالعب املتألق 
هاوري أنور يف الدقيقة الثالثة.وحاول الكرخ 
الع�ودة للمباراة وعانى بش�كل كبر، قبل أن 
يحصل عىل ركلة جزاء يف الدقيقة األخرة من 
الش�وط األول، سجل منها حسن عبد الكريم 
)قوقية( التعادل.ويف الش�وط الثاني، فش�ل 
الفريقان يف استثمار الفرص، لتنتهي املباراة 
بالتع�ادل اإليجابي بهدف ل�كل منهما.ورفع 
ن�وروز رصيده إىل النقط�ة 9 يف املركز الثالث 
عرش، بينم�ا رفع الكرخ رصي�ده إىل النقطة 
الس�ابعة يف املرك�ز الراب�ع ع�رش. وضم�ن 
الجولة ذاتها، أس�قط الكهرباء فريق النفط، 
بهدف دون رد، بملعب النفط.الكهرباء دخل 
املباراة بصفوف مكتملة وحافظ عىل توازنه 
وتمك�ن العب�ه العائد م�ن اإلصاب�ة مهيمن 

س�ليم من التس�جيل يف الدقيقة 22.وس�عى 
النف�ط للتعويض يف الش�وط الثاني، لكنه لم 
يس�تغل الفرص التي سنحت له، بينما أضاع 
الكهرب�اء هجم�ة مرت�دة كان بإمكان�ه أن 
يضاعف النتيج�ة منها، لتنتهي املباراة بفوز 
الكهرب�اء به�دف دون رد.ورف�ع الكهرب�اء 
رصيده إىل النقطة 14 يف املركز التاسع، بينما 
تجم�د رصيد النفط عن�د 11 نقطة يف املركز 
الح�ادي عرش.وتمك�ن النج�ف م�ن تحقيق 
فوز مس�تحق عىل حساب مضيفه الصناعة 
بهدفني دون رد، يف ملعب الصناعة، لحس�اب 
الجول�ة العارشة.النجف حق�ق بداية رسيعة 
ع�ر مدافعه املتألق محمد عب�د الزهرة الذي 
س�جل يف الدقيق�ة األوىل، ولحقه زميله أمجد 
10.وس�ر  الدقيق�ة  يف  ث�ان  به�دف  رايض 
النج�ف املب�اراة بالطريق�ة الت�ي تضمن له 
النق�اط الث�الث، لتنته�ي املواجه�ة  )0-2(.

ورف�ع النجف رصيده إىل النقطة 17 يف املركز 
الس�ادس، بينما تجمد رصي�د الصناعة عند 

النقطة 12 يف املركز العارش.

يع�ّول الق�وة الجوي�ة ع�ىل ع�ودة الالعب�ني 
الدولي�ني إىل صفوف الفريق، خ�الل مواجهة 
الديواني�ة، الي�وم األح�د، ع�ىل ملع�ب كربالء 
ال�دويل، ضم�ن الجول�ة العارشة م�ن الدوري 
املمتاز.وخ�ر الق�وة الجوي�ة أم�ام النجف، 
يف الجول�ة املاضية بال�دوري )1-0(، يف غياب 
العبي�ه الدوليني، ليرتاج�ع الفري�ق إىل املركز 
شنيش�ل،  رايض  نقطةوق�ال  ب��19  الراب�ع 
مدرب القوة الجوية: »مطالبون بالعودة أمام 
الديواني�ة، وإذا كان البع�ض يتعذر بالغيابات 
يف املباراة الس�ابقة، فأنا ش�خصيا ال أجد ذلك 
مررا«.وأض�اف: »القوة الجوي�ة فريق كبر، 

وم�ن يلعب في�ه يجب أن يق�دم كل ما لديه«.
وأوض�ح أن ع�ودة العب�ي املنتخ�ب س�تمنح 
الجهاز الفني مرونة أكر يف الخيارات بال شك، 
الفت�ا إىل أنه »ال توجد يف الدوري مباراة صعبة 
وأخرى سهلة«.وزاد: »جميع املباريات مهمة 
ومؤث�رة يف وض�ع الفري�ق بالئح�ة الرتتيب«.
وتاب�ع: »الق�وة الجوية نالت من�ه اإلصابات، 
حيث س�يغيب 8 العبني، يتقدمهم املحرتفون 
األربع�ة، باإلضاف�ة إىل ك�رار نبي�ل ورضغام 
إسماعيل ولؤي العاني ورشيف عبد الكاظم«.
وختم: »التحاق العبي املنتخب الوطني يمنحنا 

خيارات أكر يف املناورة«.

طال�ب مدرب أمانة بغداد، وس�ام طالب، العبي�ه بحصد النقاط الثالث 
من مواجهة سامراء، اليوم األحد، ضمن منافسات الجولة العارشة من 
الدوري املمتاز، والتي س�تقام عىل ملع�ب بغداد.وقال طالب، »يتوجب 
علين�ا الفوز وكر النح�س، الذي راف�ق الفريق يف الج�والت املاضية، 
حيث لم ُنوفق يف تحقيق النتائج املطلوبة، بسبب كثرة اإلصابات وتأخر 
التحاق املحرتفني يف بداية املوس�م، وبالتايل عانينا يف الجوالت املاضية«.

وتابع: »س�امراء هو اآلخر يعاني هذا املوسم، وعلينا أن نجتهد لخطف 

النق�اط الث�الث، لتكون االنطالق�ة الحقيقي�ة لتحقيق نتائ�ج أفضل، 
وتحسني وضع الفريق يف الئحة الرتتيب«.وأردف: »فرصة فريقنا كبرة 
يف خط�ف نتيجة املب�اراة، ألنها س�تكون يف ملعبنا وم�ع فريق نتائجه 
متواضعة، وبالتايل علينا استثمار هذه الفرصة لتصحيح املسار«.يشار 
إىل أن أمان�ة بغ�داد يحتل املرك�ز الرابع عرش، يف ج�دول ترتيب الدوري 
العراقي املمتاز، برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل س�امراء املسابقة برصيد 

3 نقاط.

أب�دى نديم كريم العب املنتخب الس�ابق، 
واملدرب الكروي الحايل، تأييده لسياس�ة 
التغي�ر يف قائمة املنتخ�ب الوطني، قبل 
املش�اركة يف كأس الع�رب 2021، والتي 
س�تنطلق نهاي�ة الش�هر الح�ايل وحتى 
ال�18 من شهر كانون األول املقبل.وقال 
كري�م »املنتخب الوطني يحت�اج للتغير 
واإلحالل، ولكن برشط التغير التدريجي، 
دون أن يؤثر ذل�ك يف وضع الفريق، وهذا 
أرى أن�ه يشء جي�د،... ولكن�ي برصاحة 
أتحّفظ ع�ىل إبعاد أحم�د إبراهيم يف هذا 

التوقي�ت تحدي�داً، فهل سياس�ة االتحاد 
الجديدة هي تش�كيل منتخب جديد، من 
غ�ر وجود عنارص مخرضم�ة؟«. ويرى 
الع�ب املنتخب�ات العراقي�ة الس�ابق أن 
االس�تغناء ع�ن ع�الء عبد الزه�رة وعيل 
عدن�ان ومصطف�ى ناظ�م، ل�ن يؤثر يف 
مش�وار املنتخب الوطن�ي، لوجود البدالء 
يف ه�ذه املراك�ز، مطالب�اً اتح�اد الك�رة 
بتقديم الش�كر والتقدير لألس�ماء ال�4، 
نظراً للجهود الكبرة التي قّدموها للكرة 

العراقية عىل مدار السنوات املاضية.

اليوم.. الجوية يسعى لتجاوز الديوانية والزوراء بمهمة 
معقدة أمام نفط البصرة

درجال ينتقد الالعبين ويؤكد 
بقاء أدفوكات 

كش�ف رئي�س االتح�اد العراق�ي لكرة الق�دم ووزير 
الش�باب والرياضة عدنان درجال، عن اس�باب س�وء 
النتائ�ج التي خرج بها املنتخ�ب يف التصفيات املؤهلة 

ملنافسات كأس العالم 2022.
وقال درجال »لم تكن النتائج مرتبطة بمستوى الفرتة 
الحالية فقط، بل هي تراكمات س�ابقة وحتى عندما 
خضنا التصفيات االوىل ايضا كانت غري مرضية جدا«.
واضاف »لقد ش�اهدنا مستوى الفريق امام كمبوديا 
وهونغ كونغ اذ لم يكن بمس�توى طبيعي وال نتائجه 

كانت ايجابية«.
واش�ار اىل ان »الالعب�ن املتواجدي�ن الي�وم هم ممن 
ت�م اختيارهم م�ن الدوري املمتاز ونعلم ان مس�توى 
دورينا هابط وال يرتقي للطموح«، مبينا ان »الالعبن 
ل�م يقدموا م�ا هو مرج�و منهم خصوص�ا يف اللقاء 
االخري امام كوريا الجنوبي�ة فقد ظهر البعض منهم 

كأنهم اشباح يف امللعب«.
واكد ان مدرب املنتخب ديك ادفوكات »باق مع الفريق 
وال يوج�د اي تغيري بش�أن ذلك لكن س�نتناقش معه 
عن اس�باب النتائج السلبية للوصول اىل قناعة نخدم 
من خاللها املنتخب ونش�خص االخطاء للوقف عليها 
ومعالجتها نهائياً وس�نبقى نقاتل حتى الرمق االخري 

بغية الحصول عىل امل التأهل«.
واعت�ذر درجال للجمهور بس�بب س�وء النتائج التي 
خرج بها املنتخب يف املباريات الس�ت الس�ابقة، ودعا 
الجمي�ع للتضام�ن مع املنتخب وعدم ن�ر الجوانب 
الس�لبية الكاذبة التي تؤثر س�لبا ع�ىل الوضع العام 

للمنتخب.

    عمار ساطع
 

االعتراف سّيد 
األدلّة!

كنُت قد كتبت، األس�بوع امل�ايض، يف زاويتي هذه، موضوعاً عن 
املهّمة التي يفرتض بمنتخبنا الوطني لكرة القدم أن يحِس�مها 
بالش�كل الصحي�ح والطريقة األمث�ل، إذا ما أراد أن يس�تمّر يف 
مش�واره بتصفي�ات الق�ارة اآلس�يوية املؤّهلة ملوندي�ال قطر 
2022، وقل�ُت أن ما فاتن�ا لن يعود، وما فقدناه لن يأتي، وكنُت 
أقص�د هن�ا تحديداً، تلك النق�اط التي فرّطنا به�ا يف املواجهات 
األرب�ع التي خضناها، قبل مهّمة الدوحة حيث مباراتا س�وريا 
وكوريا الجنوبية، فإذا ِبّنا نزيد األمور تعقيداً أكثر فأكثر وندخل 

بن كّماشتن أحالهما أمرُّ من األخرى!
حاول�ُت كغ�ريي من املهتمن، أن أش�حن همم العبين�ا، بعد أن 
فق�دوا الحماس�ة تمام�اً، وأردُت من كّل ذلك أيض�اً أن أزيد من 
فرص�ة حضوره�م التي رحلت بس�بب رشوده�م الذهني الذي 
أصاب جس�د الفريق وفك�ره، وغابت عن عنارصن�ا التطلّعات 
الت�ي كانت دائم�اً تكون العام�ل األول يف تحقي�ق االنتصارات، 
مثلما رغبت أن أدع�م، منتخبنا من أجل اإلبقاء عىل ذلك الحلم، 
ال�ذي ُنِهَب بفضل االجته�ادات واالفتق�ار اىل األجندة الصحيح 

التي ُكنا نعنيها يف كل مرّة، ويف كل وقت!
لألس�ف ف�إن الضغوط�ات الت�ي توال�ت، وغي�اب االس�تقرار 
واالفتقار اىل االنس�جام وعدم االعتماد عىل األس�لوب الصحيح 
والتن�ّوع الغريب الذي طغى عىل قائمة املنتخب يف كل مرّة، أّدى 
اىل ه�ذا الحال العصيب، وربما الوضع امل�زري، برغم انني كنُت 
عىل يقن أن مس�توى فريقنا ال يمك�ن أن يذهب اىل أفضل مّما 
هو عليه، وإن تحّس�ن، فهو يتحّسن برود بسيط أو استغالل 
للمنافس�ن الضعفاء يف أغلب االحي�ان، وهما يف الحقيقة حالة 
طبيعي�ة ملنتخ�ب ال يمل�ك األدوات الفّعالة أو االس�لحة املؤّثرة 

نتيجة غياب الفوارق التي دائماً ما ُتحدث النقلة النوعية!
وهن�ا الب�د من القول أن�ه بعد التع�ادل اإليجاب�ي الصعب الذي 
نلن�اه م�ن نظرينا الس�وري به�دف وخس�ارتنا الثالثي�ة أمام 
كوريا الجنوبية، فإن مهّم�ة الدوحة، زادت علينا من مصاعبنا 
ومصائبن�ا، أكثر فأكثر، بل أنها أكملت عىل سلس�لة التخّبطات 
التي تواصلت وأنتهت معركة مش�ؤومة يف تأريخ كرتنا، وحقبة 
مأساوية يف مسرية أسود الرافدين، والحق ُيقال أن جيلنا الحايل 
نال درساً مختلفاً من االنهزام وفقدان روحية التحدّي واالرصار 
عىل العودة، فكانت النتيجة غياب يف الرؤى الصحيحة وضبابية 

يف املشهد!
قد تك�ون هناك طروح�ات عّدة لس�يناريوهات م�ا حصل من 
انتكاس�ة فعلية، دون أن تكون كب�وة واقعية، إذ ُيفّس البعض 
ذل�ك بأخطاء واجتهادات تتعلّق برئيس اتحاد كرة القدم عدنان 
درج�ال، وقبلها يف الهيئة التطبيعية، بقرار إبعاد كاتانيتش عن 
موقعه كم�دّرب وإبرام صفقة الهولندي دي�ك أدفوكات، مثلما 
أن هناك آخر يذهب اىل فرتة اإلعداد الفعلّية، وثالث اىل التأّخر يف 
التعاق�د مع املدّرب، ورابع يلق�ي بالالِئمة عىل الالعبن وجيلهم 
الحايل وخامس اىل ضعف املس�توى الفّني للدوري، وس�ادس اىل 
س�وء التخطيط وس�ابع وثامن الخ.. لك�ن الحقيقة واحدة لن 
تتغ�رّي، وه�ي إننا ندفع رضيب�ة األخطاء الت�ي تراكمت وباتت 
تش�ّكل حقيق�ة ال يمكنن�ا تجاهله�ا، أو التغايض عنه�ا، ألنها 

ببساطة تلحق بنا أينما ذهبنا!
لقد أضعنا كّل يشء بس�بب س�وء التخطيط وغياب التأس�يس 
الصحي�ح والقاع�دة الرصين�ة واالفتق�ار لس�رتاتيجية العمل 
الواقع�ي، ويف تصّوري أن من ُيش�ّجع، مثالً، ع�ىل إعادة صورة 
كاتانيت�ش، املدّرب املهزوز واملهزوم، أص�اًل بعدما أطاح بهوّية 
أس�ود الرافدين يف املنامة قبل خمس�ة اش�هر، ُهم ذاتهم الذين 
ش�ّجعوا قبل أي�ام عىل إخراج أدفوكات وطرح اس�م مس�اعده 
بيرتوفيتش، وُهم ذاتهم الذين أرّصوا عىل تغيري رايض شنيش�ل 
والدفع بباسم قاس�م كبديل عنه، وهم أنفسهم الذين اسقطوا 
يحي�ى عل�وان وطالب�وا بأكرم أحمد س�لمان.. وه�م أيضا من 

طرحوا اسم املدرب األجنبي ليكون بديالً لحكيم شاكر!
مش�كلتنا ليست وليدة اللحظة، بل هي اس�تمرار للتخّبط الذي 
يمت�دُّ م�ن تصفي�ات موندي�ال 1990، وها نحن نتق�رّب لألمل 

وننشد للحلم، إذا ما بقي من الحلم خيط أصالً!

اإلصابة تعصف بصفوف الصقور في مباراة اليوم

طالب: جاهزون لتجاوز عقبة سامراء

كريم ينتقد إبعاد أحمد إبراهيم من قائمة كأس العرب
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منتخب البرازيل يهدد صدارة بلجيكا للتصنيف العالمي
االحد21 تشرين الثاين 2021
العدد 2719 السنة الثانية عشرة

حافظ املنتخب البلجيكي عىل صدارة التصنيف 
العامل�ي، ال�ذي أص�دره االتح�اد ال�دويل لك�رة 
القدم )فيف�ا(، مع اق�راب املنتخبني الربازييل 

والفرنيس منه.
واحت�ل املنتخ�ب البلجيك�ي الص�دارة بف�ارق 

الربازي�يل  املنتخ�ب  ع�ن  نقط�ة  بع�د 2.1 

جولة التصفيات األخرية، والتي ش�هدت تأهل 
املنتخب�ات الثالثة األوىل لنهائي�ات كأس العالم 

2022 بقطر.
يف املقاب�ل، اضط�ر املنتخ�ب اإليط�ايل لخوض 
امللح�ق األوروب�ي، وهبط مركزين م�ن الرابع 

للسادس.

كم�ا تراجع املنتخ�ب املكس�يكي 5 مراكز من 
التاس�ع إىل الرابع ع�ر، بينما دخ�ل املنتخب 
الهولن�دي املراكز الع�ر األوىل باحتالله املركز 

العارش، متفوقا عىل املنتخب األملاني.
وحافظ املنتخب الكندي عىل تقدمه حيث يحتل 
حالي�ا املرك�ز ال��40، بعدما صعد م�ن املركز 

ال�71 منذ بداي�ة العالم، كما أنه يف موقف جيد 
نحو الصعود لنهائيات كأس العالم.

يف املقابل، حافظ املنتخب السنغايل عىل صدارة 
التصني�ف للمنتخبات األفريقي�ة، بعدما احتل 
املرك�ز العرين عامليا، وج�اء خلفه منتخبات 
املغ�رب )ال�28 عامليا( وتون�س )ال�29 عامليا( 

والجزائ�ر )ال��32 عاملي�ا( ونيجريي�ا )ال��36 
عامليا( ومرص )ال�45 عامليا(.

ويف قارة آس�يا، حاف�ظ املنتخ�ب اإليراني عىل 
صدارة ترتيب القارة، بعدما احتل املركز ال�21 
عاملي�ا وخلفه منتخبات اليابان ) ال�26 عامليا( 
وكوري�ا الجنوبي�ة )ال��33 عامليا( وأس�راليا 

)ال�35 عامليا( والسعودية )ال�48 عامليا(.
وس�يكون التصني�ف العامل�ي ال�ذي س�يصدر 
يف األول م�ن نيس�ان املقب�ل ل�ه صل�ة بقرعة 
دور املجموع�ات لكأس العال�م، إذ أن أفضل 7 
منتخبات من حيث التصنيف ستنضم إىل قطر، 

البلد املنظم، عىل رؤوس املجموعات الثمانية.

اليونايتد سبب تمرد ديمبلي 
على برشلونة

ناجلسمان ينتقد طريقة دفاع فريق البايرن

توليسو يشعل الصراع إصابة دي بروين بفيروس كورونا
بين توتنهام واإلنتر

كش�ف تقرير صحفي كتالوني، الس�بب وراء تهرب الجناح 
الفرن�يس، عثم�ان ديمبيل، م�ن التوقيع عىل عق�د جديد مع 

برشلونة.
فق�د ذك�رت صحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو«، أن مانشس�ر 
يونايت�د يضغ�ط ع�ىل ديمب�يل، إلقناع�ه بع�دم التجديد مع 
البارس�ا، واالنتق�ال إىل »أول�د ترافورد« يف صفق�ة مجانية، 

الصيف املقبل.
وأش�ارت إىل أن مس�ؤويل الش�ياطني الحم�ر يتواصلون مع 
ممث�ل ديمبيل، منذ فرة طويل�ة، لتحريض الالعب عىل إنهاء 

مسريته بقميص البلوجرانا.
وأبرزت الصحيفة أن مانشس�ر يونايتد، سبق أن حاول ضم 
ديمب�يل عىل س�بيل اإلعارة، الصي�ف املايض، لكن برش�لونة 

اشرط تجديد الالعب عقده قبل الرحيل.
وكان الفرنيس منفتًحا بالفعل عىل ارتداء قميص الش�ياطني 

الحمر، وخوض تجربة يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.

وضع جوليان ناجلس�مان، مدرب بايرن ميونخ، يده 
عىل نقطة ضعف فريقه التي تسببت بخسارته أمام 
أوجس�بورج )1-2(، ضم�ن الجولة 12 م�ن الدوري 

األملان�ي. وقال ناجلس�مان، يف ترصيح�ات أبرزتها 
ش�بكة »س�كاي«: »لق�د اس�تقبلنا هدف�ني بذات 
الطريقة التي اعتدناها يف املباريات املاضية، حيث 

ندافع بقليل من الالمباالة«.
وأضاف: »إذا لم تم�ض األمور عىل النحو الصحيح 

يف األمام، فعليك أن تبقى أكثر اس�تقرارا يف الخلف«. 
كم�ا الم امل�درب األملان�ي ع�ىل العبي خط الوس�ط، 
وباألخص النمساوي مارسيل سابيتزر، بسبب كثرة 

التمري�ر للخل�ف، بدال م�ن إرس�ال الكرة 
لألمام، خاصة يف الشوط األول.

وأكد مدرب بايرن أنه ما زال ينتظر تحسن 
س�ابيتزر وظه�وره بمس�تواه املعهود، 
مضيف�ا: »لق�د اعت�دت ع�ىل تقديمه 
أداء عاملي�ا يف هذا املرك�ز مع اليبزيج، 
لكنه لم يكن عىل ق�در التوقعات أمام 

أوجسبورج«.
يذكر أن خس�ارة بايرن ميون�خ فتحت الباب 
أم�ام تقلي�ص بوروس�يا دورتمون�د الف�ارق 

بينهما إىل نقطة واحدة.

أعل�ن اإلس�باني جوزي�ب غوارديوال 
مدرب مانشسر سيتي إصابة النجم 
ال�دويل البلجيك�ي كيف�ن دي بروين 

بفريوس كورونا.
م�درب  غواردي�وال  جوزي�ب  وق�ال 
مانشسر س�يتي حامل لقب الدوري 
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم إن كيفن 
دي بروين صان�ع لعب فريقه أصيب 
خ�الل  املس�تجد  كورون�ا  بف�ريوس 
وجوده م�ع منتخب ب�الده بلجيكا يف 

النافذة الدولية األخرية.
وقال غوارديوال للصحفيني »لألس�ف 

ج�اءت نتيجة فحص كيف�ن إيجابية 
يف بلجيكا«.  

وأضاف املدرب اإلس�باني »اكتش�فنا 
ذل�ك قبل يومني. وهو هنا اآلن.. املهم 
اآلن ه�و التعايف وعلين�ا توّخي الحذر 
ألن كوفيد يتسبب يف الوفاة. لقد تلقى 
التطعيم ولذا فإننا نأمل أن يكون عىل 

ما يرام«. 
الالع�ب  أن  إىل  غواردي�وال  وأش�ار 
س�يخضع لحجر صحي ملدة 10 أيام، 
وس�يلتقي س�يتي ع�ىل أرض�ه اليوم 
األحد مع إيفرتون يف الدوري املحيّل.  

ق�ال تقرير صحف�ي أملان�ي، إن أحد 
العب�ي باي�رن ميون�خ، يق�رب م�ن 
الرحي�ل ع�ن صف�وف الفري�ق عقب 

نهاية املوسم الجاري.
وبحس�ب صحيفة »كيك�ر« األملانية، 
فإن الفرنيس كورينتني توليسو العب 
خط وس�ط بايرن ميونخ، عىل أعتاب 
مغادرة صفوف العمالق البافاري، يف 
ظل ع�دم حصوله ع�ىل فرصة اللعب 

باستمرار.
وأضافت أن كل من ن�ادي إنر ميالن 
وتوتنهام هوتس�بري ع�ىل اتصال مع 
وكالء الالعب، مؤك�دة أنهم يحاولون 
التعاق�د مع�ه يف صفقة انتق�ال حر 
بالصي�ف املقب�ل، الس�يما وأن عقده 

سينتهي بنهاية املوسم.
وفشل توليسو يف إيجاد فرصة اللعب 
املستمر مع البايرن هذا املوسم، حيث 

رك  شا
صاحب ال�27 

عاًم�ا يف 8 مباريات بواقع 262 
دقيقة لعب فقط.

ولفتت الصحيفة، إىل أن فابيو 
الري�ايض  املدي�ر  باراتي�يس 
بق�درات  معج�ب  لتوتنه�ام، 
توليس�و، حيث حاول التعاقد 
معه يف عام 2017، عندما كان 

كونتي: طموح توتنهام مديرا ليوفنتوس.
َحفزني لقيادة الفريق

تح�دث اإليط�ايل أنطوني�و كونتي، املدي�ر الفني 
لتوتنه�ام، ع�ن ق�راره بالعمل مع الس�بريز يف 

املوسم الحايل.
وق�ال كونت�ي، يف حوار أجراه م�ع صحيفة 
»الجازيتا ديللو س�بورت« اإليطالية: »لقد 
كنت دائًما أتوىل تدريب الفرق التي جاءت 
م�ن أوقات صعبة، حيث كان علينا العمل 

عىل إعادة البناء«.
وأضاف: »لقد خرج يوفنتوس من الكؤوس 
عندم�ا عمل�ت هن�اك، وكان منتخ�ب إيطاليا 
ودع املوندي�ال من دور املجموع�ات يف كأس العالم 
2014، وجاء تش�يليس من املرك�ز العارش، بينما لم 

يفز إنر بألقاب منذ 2010«.
وتابع: »لم أتخذ أبًدا خيارات مريحة يف عالم التدريب، 
لك�ن العمل يف توتنهام األكثر صعوبة، وبالتايل األكثر 

تحفيزًا«.
وواص�ل: »العمل مع فابي�و باراتيتيش املدير الريايض 
لتوتنه�ام؟ كان بالتأكي�د عن�رًصا إضافًي�ا مهًم�ا. إن 
العم�ل مع م�ن يعرفك جي�ًدا ولديه ق�درات وطموحات 

يساعد كثريًا«.
وتاب�ع: »عندم�ا اتصل ب�ي الرئي�س دانييل ليف�ي ألول مرة 
يف حزي�ران، قلت ال ألنني لم أكن مس�تعًدا. لك�ن عندما عاد 
قبل بضعة أس�ابيع، أقنعني بإظه�ار أنه يريدني بأي ثمن يف 

مروعه الجديد«.

أكد مدير بطولة أسراليا املفتوحة، 
كريج تي�يل، أن الالعبني الحاصلني 
عىل اللقاح املضاد لفريوس كورونا 
املس�تجد، ه�م فقط م�ن يمكنهم 
البطول�ة، م�ا يث�ري  املش�اركة يف 
الش�كوك حول مش�اركة الرصبي 

نوف�اك ديوكوفيتش املصنف األول 
عامليا.

وقال تي�يل يف مقابل�ة تلفزيونية، 
إن س�لطات والية فيكتوريا، حيث 
تقام البطولة، أعلنت منذ أس�ابيع 
فرض التطعيم، وتم إبالغ الالعبني 

بهذا األمر.
وأضاف مدير البطولة التي ستقام 
يف ملبورن يف الفرة ما بني 17 و30 
كان�ون الثان�ي 2022: »عمالئن�ا 
س�يكون عليه�م الحص�ول ع�ىل 
التطعيم، وكذلك جميع العاملني يف 

أسراليا املفتوحة«.
الترصيح�ات  ه�ذه  وتث�ري 
مش�اركة  ح�ول  الش�كوك 
ديوكوفيتش، الذي لم يوضح 

ع�ىل  حص�ل  ق�د  كان  إذا  م�ا 
التطعيم أم ال.

قال أويل جونار سولس�كاير، مدرب 
مانشس�ر يونايتد، إن قائد الفريق 
ه�اري ماجواي�ر صاح�ب »عزيم�ة 
امللع�ب،  وخ�ارج  داخ�ل  قوي�ة« 

وسُيسِكُت منتقديه.
وتعثر ماجواي�ر، الذي أصبح 
قائدا ليونايتد يف يناير كانون 
الثان�ي 2020، ه�ذا املوس�م، 
لك�ن سولس�كاير أك�د أنه ال 

يفكر يف سحب شارة القيادة منه.
وق�ال امل�درب النرويج�ي ملوق�ع يونايت�د 
م�ن  تجري�ده  يف  أفك�ر  »ل�م  الرس�مي 
الش�ارة، ولطاملا كان ق�وي العزيمة داخل 
وخ�ارج امللعب، إنه قائ�د حقيقي عىل كل 

املستويات«.
وأضاف »نحن جميعا س�عداء به، وسنعيد 
ل�ه الربيق، ألن�ه محرف ممتاز وس�يثبت 

خطأ املنتقدين«.

وواج�ه ماجواي�ر انتق�ادات م�ن العب�ي 
يونايتد القدامى، ومن بينهم القائد السابق 
روي كني، بسبب احتفاله بوضع يديه عىل 
أذني�ه، حني س�جل م�ع إنجلرا يف ش�باك 

ألبانيا، األسبوع املايض.
ويف ه�ذا الص�دد، قال سولس�كاير »أعرف 
أن م�ن يلقبون بالخرباء له�م آراء خاصة، 
وه�ذه وظيفته�م، لكنن�ا ال ننش�غل كثريا 

بذلك.. إنه مث�ال حقيقي لالعب 

يف مانشس�ر يونايت�د، ودائم�ا م�ا يخدم 
فريقه ومنتخب بالده«.

ويتوقع امل�درب عودة العب الوس�ط، بول 
بوجب�ا، م�ن إصاب�ة بالفخ�ذ عق�ب عيد 
امليالد، موضحا »س�أقول بعد أشهر وليس 
أس�ابيع.. أحيانا نأمل يف التعايف عقب 6 أو 
7 أسابيع، وأسوأ سيناريو بعد 10 أسابيع 
أو 11 أو 12 أسبوعا يف مثل هذه اإلصابات 
العضلي�ة.. وأتمن�ى أن نس�تعيده بعد عيد 

كورونا يهدد ديوكوفيتش بعدم المشاركة في بطولة أستراليا 

سولسكاير: ماجواير سيعود أقوى من السابق
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أبو العتاهيةالثقافـي

 ألاّ لله أنت متى تتوُب 
وقد صَبغت َذواِئبك الخطوُب

 كأناَّك لَسَت َتعلَُم أي َحثٍّ 
وُق، كما الغروُب َيُحثاّ بَك الشاّ

 ألَسَت تراَك كلَّ صباِح َيوٍم
 ُتقاِبُل َوجَه ناِئَبة َتنوُب

 لََعمرَك ما َتُهباّ الريُح إلاّ 
َنعاَك مرصحاً ذاَك الهبوُب

 ألاّ للِه أنَت فتى َوَكهالً 
َتُلوُح َعَل مفاِرِقَك الذُنوُب 

هَو املَوت الذي ل بداّ منُه
 فال َيلَعْب بَك األَمل الَكذوُب

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

اإلمام عيل »عليه السالم«
ذه�اب الناّظر خري من الناّظ�ر إىل ما ُيوجب الفتنة. 
صحبة األخيار تكس�ب الخ�ري، كالراّي�ح إذا مرت 

يب حملت طيباً. بالطاّ
 إياّ�اك ومصادق�ة األحم�ق فإناّ�ه يري�د أن ينفعك 

ك.  فيرضاّ
ح بفحش ال�كالم. إذا علم  �فهاء املُتبجاّ أس�فه الساّ

الراّجل زاد أدبه وتضاعفت خشيته.
 آفة الناّفس الَولَه بالداّنيا.

 ً  أفض�ل الناّ�اس أنفعهم للناّاس. أش�داّ القل�وب ِغالاّ
القلب الحقود.

 أفضل الجود إيصال الحقوق إىل أهلها.

املراقب العراقي/ متابعة...
ع�ل الرغ�م م�ن الظ�روف الصعبة بل 
القاهرة التي يش�هدها لبنان عل أكثر 
واقتصادي�اً  سياس�ياً  مس�توى،  م�ن 
واجتماعي�اً ومعيش�ياً، ش�اءت مديرة 
الفني�ة  لألف�الم  ب�ريوت  مهرج�ان 
الوثائقي�ة )Baff( ألي�س مغبغ�ب مع 
فريقه�ا املس�اعد، أن تغام�ر بإقام�ة 
الدورة السابعة للمهرجان التي تنطلق، 
مس�اء الي�وم، يف م�رح مون�و، تحت 

عنوان »الوحي«. 
يمت�د املهرج�ان ع�ل مدى ع�ام كامل 
حت�ى 30 أكتوب�ر )تشي�ن األول( من 
عام 2022، ويعرض أرشطة سينمائية 
الث�ورات  خالله�ا  يس�تذكر  وثائقي�ة 
الثقافية  الفني�ة، وبع�ض املواجه�ات 
الت�ي ق�ام به�ا مخرج�ون وفنان�ون 
تش�كیلیون ومهندس�ون وراقصون يف 
العالم أجمع وقد ألهموا الجو الثقايف ثم 

فتحوا الطريق أمام تغريات كبرية.

تش�ري مدي�رة املهرجان ألي�س مغبغب 
يف بي�ان صح�ايف إىل أن »ه�ذا املهرجان 
ق�د يك�ون األول ال�ذي يمتد ع�ل مدى 
عام كامل، وس�تكون هذه الدورة غنية 
باألفالم وستنقس�م ع�روض املهرجان 
ب�ن افرتاضية وحضوري�ة للوصول إىل 

أكرب رشيحة ممكنة من الناس.
 فاملخرجون واملمثل�ون باتوا يفتقرون 
إىل جمهوره�م وإىل أح�دث اإلنتاج�ات 
املحلي�ة والدولية«. وتضيف: »نس�عى 
م�ن خالل ه�ذه الدورة إىل إع�ادة هواة 
مش�اهدة األف�الم إىل صالت الس�ينما 
بعدم�ا فرغ�ت م�ن حضوره�ا لف�رتة 
والنهي�ار  كورون�ا  بس�بب  طويل�ة«، 

القتصادي واملعييش.
يش�ارك يف املهرج�ان »املعه�د الثق�ايف 
اإليطايل«، واملراكز الثقافية يف سفارات 
املتحدة وس�ويرا وإس�بانيا  الوليات 

وبلجيكا و«معهد غوته« األملاني.
 وتجري العروض واألنشطة املرافقة يف 

»مرح مون�و« يف األرشفية يف بريوت، 
مل�دة 10 أي�ام، ع�ل أن تس�تمر بقي�ة 
الع�روض ومواكباتها يف امل�دة املتبقية 
الربنام�ج  ويتضم�ن  اإلنرتن�ت.  ع�رب 
البريوتي 19 فيلماً من لبنان وإس�بانيا 

وأمريكا وبلجيكا وبلدان أخرى.
 خالل فرتة العروض يف مرح »مونو«، 
يوق�ع زكاك كتاب�ه الجدي�د »الع�رض 
األخري: س�رية س�يلما طرابل�س« الذي 
ص�در، أخرياً، فيما سيش�ارك يف ندوات 
ولق�اءات يف املهرج�ان، ح�ول األف�الم 
أخ�رى  وج�وه  جان�ب  إىل  املعروض�ة 
منه�ا املعم�ار اللبناني ج�ورج عربيد، 
واملخرج�ة اللبناني�ة كارول�ن حات�م، 
ومدي�رة  الكوس�ا،  م�ي  واألكاديمي�ة 
املهرج�ان أليس مغبغ�ب وآخرين ممن 
س�يتوقفون عن�د محط�ات أساس�ية 
من تاريخ الس�ينما والعمارة والرقص 
والف�ن واملوس�يقى ومواضي�ع أخرى 

تتناولها األفالم املعروضة.

مهرجان األفالم الفنية يفتح نافذة بيروت على العالم

اتحاد أدباء العراق يتهّيأ لمهرجان الجواهري الشعري في دورته الـ14

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
وقال الراي يف ترصيح خص به )املراقب 
لألدب�اء  الع�ام  التح�اد  (:إن  العراق�ي 
والكتاّ�اب يف الع�راق يتهياّ�أ لعق�د الدورة 
الرابعة عشة من مهرج�ان الجواهري، 
املهرجان الش�عري األكرب الذي تحتضنه 
العاصم�ة بغداد، وس�ط أج�واء ثقافية 

تسودها روح الجمال واإلبداع.
وأضاف : إن املركز العام لالتحاد صبيحة 
الثالث�اء 1٦ تشي�ن الثان�ي 2021 ق�د 
احتض�ن اجتماع�اً للجن�ة التحضريي�ة 
للمهرجان، ناقش املجتمعون فيه املالمح 
األس�اس للفع�ل الثق�ايف األبرز، وس�بل 
إنجاح املهرجان بنس�خته التي ستحمل 
اس�م الش�اعرة الرائ�دة )مليع�ة عب�اس 

عمارة(.
وتاب�ع: ه�ذا وق�د ت�م اختي�ار توقي�ت 
النعقاد يف امل�دة )1٦ - 1٨( كانون األول 

م�ع مع�رض  ليج�يء متزامن�اً   ،2021
العراق ال�دويل للكتاب، يف بغ�داد، لتمتلئ 
األي�ام بعب�ق القصائ�د واألدب، ولتقديم 
مائدة شعرية ونقدية لجمهور العاصمة 
ومحباّ�ي الكت�اب ومقتنيه، إذ ستش�هد 
املهرج�ان  جلس�ات  املع�رض  قاع�ات 
الش�عرية والنقدية، فضالً عن جلس�ات 
متزامن�ة أخرى يف ش�ارع املتنبي واتحاد 

األدباء وأماكن ثقافية أخرى.
وأوض�ح :يس�تهدف املهرج�ان يف دورته 
ه�ذه دعوة ما يقارب 200 أديب من مدن 
الوط�ن املمت�دة بعليائها الفك�ري، كما 
سيقرأ املهرجان يف جانبه النقدي محاور 

مهمة وهي:
الجتماعي�ة  والتح�ولت  الش�عر   .1

والثقافية.
2. املع�روف واملأل�وف/ طاق�ة اليوم�ي 

وحضور الدهشة يف شعر الشباب.

للميع�ة عب�اس  الش�عرية  التجرب�ة   .3
عمارة.

٤. النق�د العراق�ي املع�ارص ب�ن الثقايف 
. والنصاّ

اد وأكاديميون  وبن :يشارك يف املحاور نقاّ
للمهرجان،  بدراس�ات حرصية  بارزون، 
وق�د ت�م تش�كيل لجن�ة نقدي�ة ملتابعة 
املش�اركات تتك�واّن من الس�ادة األدباء: 
)ناج�ح املعموري، عيل الفواز، د.س�مري 
الخليل( ولجنة ش�عرية س�تتوىل متابعة 
الق�راءات واختي�ار األس�ماء املش�اركة 
تتك�واّن من األدباء: )جب�ار الكواّاز، منذر 
عبد الحر، د.عمار املس�عودي، رافد عزيز 
القرييش( فضالً عن لج�ان فنياّة ونقدية 
وإعالمية، ولجان محورية أخرى تسعى 
إلرشاك كل األندي�ة واملنتديات والروابط، 
واألدب�اء واملقراّب�ن من الوس�ط بالعمل 

الجماعي التطواّعي الهادف..
وأكم�ل :تفعيالً للجانب املعريف، س�يعقد 
اتحاد أدباء العراق يف الوقت نفسه املؤتمر 
الفك�ري ملن�رب العقل، والذي س�يتمحور 
تحت عنوان )العنف واملقداّس( عن طريق 
ث�الث جلس�ات مكتن�زة بالرصان�ة عرب 
طرحها املنهجي هذا وس�يتواصل املركز 
العام مع اتح�ادات املحافظات واملكاتب 
الثقافي�ة لختيار باقة األس�ماء املدعواّة، 

ورسم املالمح الجمالية للمهرجان.
خ�الل  كان  املهرج�ان  إن  وواص�ل: 
ال�دورات الس�ابقة يق�ام بحض�ور عدد 
كب�ري من األدب�اء واملثقف�ن والعالمين 

من بغ�داد واملحافظ�ات العراقي�ة كافًة  
حيث احتضن�ت العاصم�ة العراقية هذا 
املهرجان املكرس لس�رية وإبداع ش�اعر 
الع�راق والع�رب الك�رب محم�د مه�دي 
الجواه�ري كون�ه واجهة م�ن واجهات 

الحياة الثقافية يف العراق.
وأشار اىل إن هذا املهرجان املكرس لسرية 
وإب�داع ش�اعر الع�راق والع�رب الك�رب 
محمد مهدي الجواهري ستكون منصته 
مرحا لقصائد كبار الشعراء العراقين 

فضال عن الجلسات الشعرية والنقدية.
وخت�م :مرحباً ب�كل العامل�ن الفاعلن 
وهم يرفدون اتحاده�م بالعمل الدؤوب، 
ومرحب�اً بمهرج�ان الوط�ن، مهرج�ان 
الجواه�ري، ش�اعر العرب األك�رب وكان  
اتحاد األدباء قد أقام مهرجان الجواهري 
للم�رة األوىل عام 2003،واس�تمر بعدها  

بإقامته سنويا  يف بغداد.
خي�ال  الدكت�ورة  تق�ول  جهته�ا  م�ن 
الجواه�ري ان الحدي�ث ع�ن الجواهري، 
ه�و حدي�ث ع�ن س�رية أدبية وش�عرية 
تمت�د لنحو قرن من الزم�ان، )2٦ يوليو 
 ،)1997 يولي�و   27  –  1٨99 )تم�وز( 
كانت حياته مليئة باألحداث عل مختلف 
الُصع�د، األدبي�ة والحياتية والسياس�ية 
والجتماعي�ة، وس�وف أح�اول يف ه�ذه 
الندوة تس�ليط الضوء عل هذه الس�رية 
بمختل�ف فصولها... وتعلمون أن س�رية 
الوال�د )الجواهري( هي س�رية حارضة 
يف الوجدان العربي ل ُتنىس، وبالنس�بة يل 

ش�خصياً، فأنا رافقت الوالد يف محطات 
متنوع�ة م�ن حياته س�واء يف بغ�داد أو 

سوريا.
وأضاف�ت : أح�ب الس�تماع إىل الش�عر، 
كن�ُت  أن  يس�ألون  كثريي�ن  أن  أع�رف 
س�أصبح ش�اعرة كون�ي ابن�ة ش�اعر 
كب�ري... وأجيبه�م ب�أن هذا األم�ر ليس 

بالوراث�ة. أتذك�ر أنني س�ألُت الوالد مرة 
يف ب�راغ بأنن�ي أتلقى كثرياً هذا الس�ؤال، 
وأيضاً )صفن( )أطرق برأس�ه( ثم قال: 
من سألك هذا السؤال؟ قلت: جماعة من 
املثقف�ن... ق�ال: أل يعلمون أن الش�عر 
موهبة، وليس وراثة؟ وهو إلهام وإبداع 

شخص وليس مهنة مثل الطبيب!.

كشف المتحدث الرسمي باسم اتحاد أدباء العراق 
عمر السراي أن االتحاد يتهّيأ للدورة الرابعة عشرة 
من مهرجان الجواهري الشعري في العاصمة بغداد 
خالل المدة من )١٦ - ١٨( كانون األول ٢٠٢١ المقبل 
ليجيء متزامناً مع معرض العراق الدولي للكتاب ، 

مبينا أن نسخة هذا المهرجان ستحمل اسم الشاعرة 
الرائدة )لميعة عباس عمارة(.

حسن سالمي

ي، أنا جائع. أماّ

الم: تهمس يف الظاّ

إصرب يا ولدي. 

بح قريب. إناّ الصاّ

يسكت قليال …

كيف أذهب إىل املدرسة 

وقميص قد قرضه الفأر؟

نم يا حبيبي.

 غدا أتدباّر األمر.

د… يتنهاّ

وخريطة الوطن العربي.

ما بها؟

قرضها الفأر هي األخرى!

قصيرة جدا قصة

غرافيتي بانكسي.. مخيلة  تزهر على جدار
 هناء عبد الخالق

»الفن وعد بالس�عادة.. حتى لو كان هذا الوعد 
كاذب�ا« ل أدري مل�ا داهم ق�ول أدورنو تفكريي 
ومش�اعري بعد الحماس لزيارة معرض »عالم 
بانكيس« يف باريس، وبعد رؤية أعماله مجسدة 

عل جدار وهمي لم يقصده بانكيس تحديدا.
واملقصود من ه�ذا القول هنا هو أناّ الس�عادة 
الجمالي�ة تأتي من قدرة الفناّ عل منحنا متعة 
حس�ياّة تجعل من املتلقي، أو املش�اهد عنرصا 
نش�يطا فكريا وحسيا داخل التجربة الجمالية. 
فم�ا يريده يف الحقيقة هذا الفن�ان املتخفي أن 
يك�ون بطل املش�هد الوحيد هو العم�ل الفني، 
وم�ا يحمله م�ن قضايا، وأن يك�ون هذا العمل 
متاحا يف الش�ارع أمام كل الن�اس، ل أن تحداّه 
صالت العرض وم�زادات البيع، فيكون تجربة 
فناّية متاحة للجميع.كانت زيارتي لهذا املعرض 
»عال�م بانك�يس« جزءا م�ن اختبار ملش�اعري 
ورؤيت�ي بفع�ٍل ُمق�ارن للف�ن الغرافيتي، بن 
ال�ذي عرفته عل جدار عم�ارة منهكة ربما، أو 
عل مفرتق طريق فاجأني واستوقفني متأملة 
يف امل�كان، ويف الفك�رة املزروع�ة ع�ل الحائط 
واملش�بعة تربته�ا ريا بش�غف الفن�ان وقلقه، 
إلنج�از رس�الة يفاجئ به�ا متلقي�ه. وبن أن 
أقصد مكان الع�رض ألطلاّع عل بعض األعمال 
باس�تخدام  بانك�يس  ذه�ا  نفاّ الت�ي  الصغ�رية 

الشاش�ة الحريري�ة يف إصدارات مح�دودة، مع 
تنفي�ذ بعض الرس�ومات عل الجدران بش�كل 

مزروع بهدوء بتقليد ألعماله بشكل دقيق.
هن�ا نس�أل أي معنى للس�عادة الفناّي�ة يف أفق 
التس�ليع لفن الغرافيتي؟ فاللذة الجمالية التي 
رية تكمن  يمنحن�ا إياّاه�ا هذا الفن هي ل�ذاّة فكاّ
سعادتها وفرحتها القصوى يف عنرص املفاجأة، 
ل النس�جام بن املوض�وع وغفلة املكان  يف تأماّ
ضم�ن جمالية اللعب الحراّ للمخياّلة، وهذا يقود 
ربما إىل معنى الجمال بوصفه »موضوع إشباع 
بال منفعة«.ل أحد يعرف من هو بانكيس، ومع 
ذلك الجميع يعرف من هو، هل يمكن أن يكون 
الفنان مش�هورا ومجه�ول يف آن معا؟ يحرص 
بانك�يس دائما عل عدم الكش�ف ع�ن هويته، 
وكل م�ا ُيع�رف عن�ه أن�ه فن�ان بريطاني من 
مواليد بريستول عام 197٤.بدأ رسم الغرافيتي 
امل�ايض،  الق�رن  بريس�تول، يف تس�عينيات  يف 
ب ب�� )3D(، قادم من  عندم�ا التقى بش�اب ُلقِّ
نيوي�ورك، يقول بانكيس إنه كان أول من أدخل 
�اخ الرس�م إىل مدين�ة بريس�تول الصغرية.  بخاّ
ه�ذا املُلهم فتح عين�ْي بانكيس ع�ل روعة فن 
الغرافيت�ي، ليلمع نجمه يف أواخر التس�عينيات 
محتال ش�وارع ومدن العالم املختلفة.غموضه 
لغ�ز حقيق�ي، وتفراّد ل�م يحظ ب�ه أي فنان يف 
العال�م. فكي�ف لفن�ان أن يبتع�د ع�ن األضواء 

له�ذه الدرج�ة، ت�اركا ش�هرة أعمال�ه العاملية 
ب�ال صاحب؟ ربم�ا التهرب من الس�لطات أحد 
التفسريات يف البداية، لكنه اكتشف يف ما بعد أن 
عدم الكشف عن هويته أثار ضجة خاصة به ل 
تقدر بثمن من ناحية شهرته وتفرده. لكن هذا 
التخف�ي أصبح يف مكان آخر جزءا من مصادرة 
حقوق�ه عندما خ�اض رصاع�ا قضائيا طويال 
م�ع »مطبع�ة« تق�وم بتوزي�ع عمله الش�هري 
»ق�اذف الزه�ور«، ال�ذي رس�مه بانكيس ألول 
م�رة ع�ام 2005 يف بيت لح�م، وبيعه يف صورة 
بطاقات بريدية، بحيث أتى حكم مكتب التحاد 
األوروب�ي للملكية الفكرية EUIPO آنذاك بأنه: 
»يمك�ن للشكة املصناّعة للبطاقات الس�تمرار 
يف استخدام الصورة« معللة ذلك يف حكمها: »ل 
يمكننا إثبات أن بانكيس هو مالك العمل بيقن 

مطلق، ألنه هو نفسه مجهول الهوية«.
يعم�ل بانك�يس اآلن دون غال�ريي يمثل�ه وتتم 
عملي�ات بي�ع ش�به رسية م�ع عم�الء أثرياء 
محدودي�ن، ما مكن�ه من اإلنفاق ع�ل أعماله 

األخرى الطموحة والضخمة.
ه�ذا الفنان الش�اب، ل يريد اللتح�اق بالنخبة 
الفنية املتعارف عليها، ب�ل يريد التجول حامال 
رش�اش األلوان، تاركا رس�وماته عل الحوائط 
يف ش�وارع بريس�تول ولن�دن، لف�ران وق�ردة 

وموناليزا تحمل قاذفة صواريخ. 

المطالب المشروعة 
والنتائج الال قانونية

من دفتر األوجاع

يوم�ا بعد آخ�ر ، يثبت للواق�ع الدويل 
قبل املح�يل حجم التزوير والخروقات 
العملي��������ة  رافق�����ت  الت�ي 
آخرها  الديمقراطية(  النتخ���ابية) 
اإلط������ار  س�لمها  الت�ي  األدل�ة 
التنس�يقي ملمثلة األمم املتح�����دة 
 ، جني�����ن بالس�خ���������ارت 
والق����رار القضائي الذي صدر من 
الهيأة القضائية املوجودة يف مفوضية 

النتخابات.
 كم�ا ثب�ت أحقي�ة مطال�ب جمهور 
أم�ام  املعتص�م  التنس�يقي  اإلط�ار 
يطال�ب  ل�م  وال�����ذي  الخ�رضاء 
بمقاع�د برملاني�ة أكث�ر م�����ن أن 
انت�زع م�ن  باحق�اق ح�ق  يطال�ب 
ق�وى تطال�ب بحقوق قوى ش�كلت 
بموج�ب قانون ومقاوم�ة تدافع عن 

املستضعفن.
 والدلي�ل الي�وم أن اإلطار التنس�يقي 
 95 م���ن  أكث�ر  مايق�ارب  يمتل�ك 
مقع��������دا ، وأيض�����������ا 
حص���وله�م عل أكثر م�ن مليوني 

صوت يف عم�����وم العراق.
وع�ل مايب�����دو أن مطال�ب ه�ذا 
الجمه����ور قد أزعجت الكثري ألنها 
قانونية وذات رشعي�ة كبرية تختلف 

ك���انت  عم�ا 
تشي�ن  علي�ه 
تها  س�تم���د ا
الدس�تور  م�ن 
ن�ون  لق���ا وا
وحتى  العراقي 
ن  ن�و لق����ا ا
فقد  ال���دويل، 
الدس�تور  كفل 

العراق�ي يف مواده 
37 و3٨ ح�ق التظاه�ر والعتص�ام 
وبالط�رق  القان�ون  وف�ق  الس�لمي 
الس�لمية ولك�ن لم يج�د املعتصمون 
غري القمع من قبل جهات قد استلمت 
أوامرها من جماعات داخلية متنفذة 
بإصدار القرار بع�د أن جاءها الضوء 
األخرض من السف���ارة وبالسخارت 
، لذل�ك نج����د أن أعداد املتظاهرين 
يف أزدي�اد مس�تمر وارتفع�ت ح�دود 
مطالبهم إىل الكش�ف عن القتل ومن 
أعط�ى األوام�ر ومن نفذه�ا حتى أن 
القان�ون العراق�ي وتحدي�داً قان�ون 
ق�وى األم�����ن العس�كري يف املادة 
52 وقان�ون ق�وى األم�ن الداخ�يل يف 
املادة 2٤ ق����د منع استخدام القوة 
وتحاس�ب حتى م�ن أعط�ى األوامر 
العقوب�ات  قان�ون  كذل�ك  بالتنفي�ذ 
العراق�ي يف م�واده ٤٨ و٤7 ق�د منع 
التح�������ريض ع�ل هذه األفعال 
واعتربه������ا ج�����رائ�م إب�ادة 

جماعية .
وه�ي أش�به بواقعة الجم�ل يف مرص 
الت�ي ع�ل أثره���ا تمت محاس�بة 

حسني مبارك .

ثقافة..	

مهدي المشكور 
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وأمه: َدوَمة بنت عمرو بن وهب بن 
معتب، وكانت من رّبات الفصاحة 

والبالغة والرأي والعقل.
وكان مول�د املختار يف الس�نة التي 
هاج�ر فيها النبي ص�ى الله عليه 

وآله وسلم من مكة إىل املدينة.
مكانته االجتماعية  

كان املخت�ار ذا مكان�ة اجتماعية 
راقي�ة، وقد وصف�ه ابن عب�د الرب 
بقول�ه: )كان مع�دوداً م�ن أه�ل 
أيض�ا:  وق�ال  والخ�ر(.  الفض�ل 
)��� كان ��� املخت�ار مع�دوداً يف 
أه�ل الفضل والدين() االس�تيعاب 

)القسم الرابع(: ص1465(.
وهو أحد وجوه الشيعة يف املجتمع 
الكويف وق�د تع�رض لالعتقال مع 
أربعة عرش نفراً من وجهاء الكوفة 
بس�بب مواالتهم وتش�يعهم ألهل 
البي�ت عليه�م الس�الم وكان ذل�ك 
أثن�اء تويل زياد بن أبيه اإلمارة عى 

الكوفة.
وم�ا يش�ر إىل مكانت�ه يف املجتمع 
الك�ويف نزول مس�لم ب�ن عقيل يف 
داره حينم�ا ق�دم الكوفة س�فراً 

للحسني عليه السالم.
عالقة املخت�ار بأهل البيت )عليهم 

السالم(
كان املختار قديم الصلة بأهل بيت 
رس�ول الل�ه ص�ى الله علي�ه وآله 
وس�لم منذ نعومة أظفاره، فرتبى 

عندهم ونشأ بينهم.
ألنه قد انتقل إىل املدينة مع أبيه، يف 
زمن الخليفة الثان�ي، وتوجه أبوه 
إىل العراق فاستش�هد يوم الجرس، 
وبق�ي املختار يف املدين�ة، منقطعاً 

إىل بني هاشم.
وقد توس�م في�ه اإلمام ع�ي عليه 
السالم منذ صباه الفطنة والذكاء، 
فكان يجلس�ه عى فخذه ويمسح 
رأس�ه، ويقول له: »يا َكيِّ�ُس... يا 

َكيُِّس«.
واس�تمر ت�ردده ع�ى بني هاش�م 
يأخ�ذ عنه�م األدب والعل�م، وبعد 
فرتة م�ن صلح اإلمام الحس�ن بن 
عي عليهما السالم عاد من الكوفة 
إىل املدينة، وكان يجالس محمد بن 

الحنفية، ويأخذ عنه األحاديث.
اإلم�ام  )مقت�ل  كت�اب  يف  وج�اء 
للس�يد  الس�الم(  علي�ه  الحس�ني 
عبد ال�رزاق املقرم قول�ه: )املختار 
ب�ن أبي عبي�دة الثقف�ي... انقطع 
إىل آل الرس�ول األق�دس فاس�تفاد 
منهم علماً جّم�اً، وأخالقاً فاضلة، 

وناصح لهم يف الرّس والعالنية(.
وبع�د أن انقل�ب أنصار مس�لم بن 
عقيل عليه الس�الم وبعد تخفيه يف 
بعض بيوت الكوف�ة، انقلبت كفة 

األمور لصالح عبيد الله بن زياد.
ويف نف�س ه�ذه الليل�ة الت�ي كان 
مس�لم ب�ن عقي�ل متواري�ا ع�ن 

األنظ�ار، دخ�ل املخت�ار ب�ن أب�ي 
عبيدة الكوفة يحمل راية خرضاء، 
ويح�وط ب�ه موالوه، حت�ى انتهى 
إىل باب الفيل من مس�جد الكوفة، 
وهناك صدمت�ه الحقيقة ألن خرب 
انقالب الناس عى مسلم بن عقيل 

لم يكن قد وصل إليه.
فبق�ي عى حرة من أم�ره ال يعلم 
بم�كان مس�لم حت�ى ين�ره وال 
يق�در ع�ى الرج�وع إىل أهل�ه ألن 
جيش ابن زياد قد س�د عى الناس 
منافذ الدخول والخروج إىل الكوفة 
وأعل�ن حظ�راً للتج�وال يف عم�وم 
ش�وارع الكوفة وأزقتها وبني هذه 
الخي�ارات الصعبة، يم�ّر به هاني 
ب�ن أب�ي حّي�ة الوادع�ي فيعرض 
عليه أن ينزل عى عمرو بن ُحريث 

فاستجاب مضطراً إىل الصباح.
ويف الي�وم الثاني يأم�ر ابن زياد أن 
يدخ�ل علي�ه الناس عام�ة، ودخل 
املخت�ار فيم�ن دخل، فتوج�ه إليه 
ابن زي�اد قائالً له: )أن�ت املقبل يف 
الجم�وع لتنر اب�ن عقيل، فقال 
له: ل�م أفعل ولكن�ي أقبلت ونزلت 
تح�ت راية عمرو ب�ن حريث، وبت 
مع�ه وأصبح�ت، فقال ل�ه عمرو: 
ص�دق ��� أصلح�ك الله ��� فرفع 
عبيد الله القضيب، فاعرتض وجه 
املخت�ار فخب�ط به عينه فش�رتها 
وقال: أما والله لو ال شهادة عمرو 
ل�ك لرضبت عنق�ك، انطلقوا به إىل 

السجن(.
وبع�د أي�ام م�ن اعتق�ال املخت�ار 
ُيعتقل ميثم التمار، ويودع السجن 

م�ع املخت�ار، وبعد حدي�ث بينهما 
ينبعث يف روح املختار أمل بالنجاة 
والخ�الص م�ن يد ه�ؤالء األرشار، 
بل والرشف العظيم بأخذ ثأر س�يد 
الش�هداء وأصحاب�ه األخيار حيث 
يق�ول له ميثم نقال عن اإلمام أمر 
املؤمنني ع�ي بن أب�ي طالب عليه 
الس�الم: »إّنك تفلت وتخ�رج ثائراً 
بدم الحس�ني عليه الس�الم فتقتل 
هذا الذي يقتلنا...«، فتطمنئ نفس 
املختار بهذا ال�كالم، ألّنه واثق من 
مص�دره ومص�ّدق ل�ه، وب�دأ يعّد 
الس�اعات والدقائق، ويعّد نفس�ه 

للقيام باملهمة الكربى.
)علي�ه  الحس�ني  استش�هاد  أث�ر 

السالم( عى املختار
كانت األي�ام تمّر رساعاً يف س�جن 
ابن زياد عليه اللعنة وكانت األخبار 
ال تأتي إال بما يسوء، وفجأة يقرع 
أسماع من كان مسجوناً يف زنزانة 
ابن زي�اد نب�أ الفاجع�ة العظمى، 
واملج�زرة الكربى، الت�ي ذبح فيها 
عليه�م  الحس�ني  وآل  الحس�ني 
الس�الم وأنصاره وأريقت دماؤهم 
الزكية ع�ى أرض كربالء بعد ثالثة 
أي�ام م�ن العطش املهل�ك وفصلوا 
ال�رؤوس ع�ن األجس�اد، وترك�وا 
أجسادهم مجرّدة، وأبدانهم مرملّة 
تصهره�م  معّف�رة...  وخدوده�م 
الش�مس وتس�في عليه�م الري�ح 
وبع�د ذل�ك حمل�وا نس�اء البي�ت 
ظه�ور  ع�ى  واألطف�ال  العل�وي 
الجم�ال العج�اف س�بايا إىل أبناء 

الطلقاء.

ف�كان كلم�ا ورد خ�رب م�ن ه�ذه 
األخبار إىل أس�ماع املختار ورفاقه 
الس�جناء تزداد جروحه�م عمقاً، 
وتش�تّد في�ه س�ورة الغض�ب عى 
هؤالء الجناة، ويشتد فيهم الشعور 
بالتقصر تجاه آل رسول الله صى 
الل�ه علي�ه وآل�ه وس�لم، وتأني�ب 
الح�ق،  أه�ل  لخذالنه�م  الضم�ر 

وسكوتهم عى جرأة الباطل.
ثورة التوابني واملختار   

خمس�ة  التواب�ني  حرك�ة  تزّع�م 
م�ن زعماء الش�يعة ه�م كل من: 
الخزاع�ي،  ُصد  ب�ن  )س�ليمان 
املسيب بن نجبة الفزاري، عبد الله 
بن س�عد بن نفيل األزدي، عبد الله 
بن وايل التميمي، ورفاعة بن شداد 
البج�ي(، وكلهم من خيار صحابة 
عي عليه الس�الم، ونظ�رة واحدة 
إىل ه�ذه األس�ماء تعطين�ا فك�رة 
ع�ن القبائل التي أس�همت يف هذه 
الحرك�ة التوابية، فكتب س�ليمان 
بن صد إىل ش�يعة املدائن وشيعة 
الب�رة يس�تنهضهم لألخ�ذ بثأر 
الحس�ني فأجاب�وه جميع�اً إىل ما 

دعاهم إليه.
التواب�ني  جي�ش  التق�ى  وعندم�ا 
بجي�ش اب�ن زياد طل�ب منهم ابن 
زي�اد أن يستس�لموا ويبايعوا لعبد 
املل�ك ب�ن م�روان فرف�ض ق�ادة 
التوابني هذا الرأي، وطلب التوابون 
م�ن جن�د الش�ام أن يخلع�وا عبد 
امللك وينضم�وا إىل التواب�ني لقتال 
وتس�ليم  والزبري�ني  األموي�ني 
الخالفة آلل الرسول عليهم السالم، 

فرفض أهل الشام هذا الرأي.
وبدأت املعركة بني الفريقني وصمد 
التوابون ألهل الش�ام وقاتلوا قتال 
األس�ود الضواري، وكادت املعركة 
أن تنته�ي لصالحه�م ل�وال النبال 
الت�ي انهالت عليهم من كل جانب، 
وأصي�ب قائدهم س�ليمان بس�هم 

كانت به نهاية حياته.
وأخ�ذ الراية من بعده املس�يب بن 
َنَجَب�ة، وكان م�ن أبط�ال الكوفة، 
فحمل بمن معه عى أهل الشام... 
أصحاب�ه  اس�تمات  قت�ل  ومل�ا 
وهاجموا أهل الشام وهم يقولون: 
الجنة الجنة إىل البقية من أصحاب 
أب�ي ت�راب... لكن املعرك�ة انتهت 
لصالح أهل الشام ورجع من بقي 
م�ن التوابني ��� وهم قل�ة �� كل 
إىل بلده، ل�م يحققوا اله�دف الذي 

حاربوا من أجله.
ووص�ل نب�أ استش�هاد س�ليمان 
وجمع م�ن أصحابه ع�ى يد عبيد 
الل�ه ب�ن زي�اد، ورج�وع املتبقني 
من جي�ش التواب�ني إىل الكوفة إىل 
مس�امع املخت�ار وهو يف الس�جن 
فكاتبهم يف رس�الة يثني فيها عى 
جهادهم ويعرض عليهم االنخراط 
مع�ه م�ن جدي�د يف ركاب الثورة، 

وكان نّص الكتاب.
)أّم�ا بع�د فإّني يف الل�ه أعظم لكم 
األجر وأح�طّ عنكم الوزر بمفارقة 
القاس�طني وجهاد املحلني، وأّنكم 
ل�م تنفق�وا نفق�ة، ول�م تقطعوا 
عقبة، ولم تخط�وا خطوة إالّ رفع 
الل�ه لك�م بها درج�ة، وكت�ب بها 

حس�نة، إىل م�ا يحصي�ه الل�ه من 
التضعي�ف، فأب�رشوا فإّن�ي لو قد 
خرج�ت لج�ردت م�ا ب�ني املرشق 
واملغ�رب يف عدوك�م الس�يف بإذن 
الل�ه... فرح�ب الل�ه بم�ن ق�ارب 
منك�م واهتدى وال يبعد الله إالّ من 
عىص وأبى، والس�الم عى من اّتبع 

الهدى(.
فأجابوه: »ق�د قرأنا الكتاب ونحن 
حي�ث يرّسك ف�إن ش�ئت أن نأتيك 

حتى نخرجك فعلنا«.
إعالن ثورة املختار

اس�تطاعت شخصية املختار الفّذة 
أن تجم�ع أكثر الن�اس املعارضني 
للدول�ة األموي�ة وللدول�ة الزبرية 
وكان الج�و مش�حوناً بالتوتر ضد 
وايل ابن الزبر الذي اس�تعان بقتلة 
اإلم�ام الحس�ني علي�ه الس�الم يف 
اإلدارة لش�ؤون الكوفة، فاس�تغل 
املخت�ار ه�ذه األج�واء لالنط�الق 
م�ن خاللها بالث�ورة، فحّدد تاريخ 
الرابع عرش من ربيع الثاني موعداً 

إلعالن ساعة الصفر.
فاس�توىل املختار عى قر اإلمارة 
وس�يطر عى كام�ل أرض الكوفة 
بع�د أربع�ة أّيام م�ن الك�ر والفر، 
وجل�س يف الق�ر، واجتمع عليه 
الن�اس للبيع�ة فل�م يزل باس�طاً 
ي�ده حت�ى بايعه خلق م�ن العرب 

والسادات واملَوايل.
وبعد أن سيطر عى الكوفة بشكل 
كام�ل، أرس�ل العّم�ال وال�والة إىل 
التابعة  الكوف�ة واملناط�ق  نواحي 

لها وفّرق العّمال بالجبال والبالد.

  ١٢٤٨  سقوط مدينة إشبيلية كربى الحوارض األندلسية بيد ملك قشتالة فرناندو الثالث.
  ١٣٨٦  تيمور لنك يستويل عىل مدينة تفليس عاصمة جورجيا ويأرس ملكها باغرات الخامس.

  ١٨٧٧  توماس أديسون يخرتع آلة »الفونوغراف«.
  ١٩٤٩  الجمعية العامة لألمم املتحدة توافق عىل استقالل ليبيا مع وحدة أراضيها.

  ٢٠٠٨  مجلس الدوما الرويس يوافق عىل متديد الفرتة الرئاسية من أربع إىل ست سنوات.
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أصب�ح طب األعش�اب أم�راً روتين�اً يف العديد من 
املجتمعات، ويأتي اعتماده لعدة أسباب منها غالء 
أس�عار األدوية ورخص ثمن األعشاب يف الغالب، 
باإلضافة إىل عدم تمكن العلم مع تطوره وتقدمه 

من إيجاد العالج املناس�ب لألمراض املس�تعصية 
كالرسطان ومرض الشيخوخة.وتوغلت األعشاب 
يف الط�ب، حي�ث ق�ام علم�اء األحي�اء املجهرية، 
وعلماء النبات والعديد من الباحثني الكيميائيني يف 

النباتات الطبية بتطوير األدوية وإضافة االعشاب 
عليه�ا، وبالفع�ل أثبتت تلك العملي�ة نجاحها ،ما 
جعل العديد من االدوية الحديثة اليوم تحتوي عى 
نس�بة من االعش�اب. وانت�رشت يف اآلونة األخرة 

العدي�د من مراكز وعي�ادات الطب البديل، س�واء 
يف العال�م االف�رتايض او يف ارض الواق�ع، فمنه�م 
م�ن يعالج مرض�اه بالطاقة البديل�ة، ومنهم من 
يعالجه�م بوخز اإلبر الصيني�ة، فيما يلجأ آخرون 

اىل الزيوت النباتية يف طرد االوجاع.
وتش�ر مذك�رات مدير رشكة آبل، س�تيف جوبز، 
اىل ندم�ه عى ايقاف العالج الكيميائي واس�تبداله 
بالطب البديل يف س�نوات عمره االخرة، يف حني أن 
الدكت�ورة االردنية غادة الحل�و حاربت الرسطان 

وهزمته باستخدام الطب البديل.
ما حقيقة الطب البديل؟

ولتقري�ب وجه�ات النظ�ر وط�رح االراء، تق�ول 
الطبيبة املعالجة خريج�ة جامعة بغداد والعاملة 
يف اح�د املراكز الصحية بالس�ويد، الدكتورة نادية 
العان�ي، إن »الط�ب البدي�ل ه�و من اق�دم أنواع 
الط�ب التي عرفه�ا البرشية، حيث كان االنس�ان 
قديماً يستخدم األعشاب واالحجار لتسكني االلم، 
فضال عن اس�تخدامه س�موم االفعى وغرها من 
املحاليل املستخلصة من الطبيعة واثبات فاعليتها 
علي�ه بالتجربة«.وأضاف�ت، أنه »م�ع تقدم العلم 
وتطور االجهزة والعقاقر تم االستغناء عن الطب 
البدي�ل بالحديث«، مبينة أن »الدول املتقدمة منها 
السويد، اعتمدت يف استخدام الطب البديل كمكمل 
للط�ب الحديث، حيث تق�وم بمعالج�ة االمراض 
املس�تعصية كالرسط�ان وام�راض املفاص�ل من 
خ�الل الجراح�ة والع�الج الكميائ�ي، وم�ن ث�م 
جلس�ات م�ن الع�الج باالب�ر الصيني�ة لتخفيف 
االلم وبعدها يتم اس�تخدام االروماثربي )العالج 

بالزيوت اليونانية(«.
م�ن جانب�ه ق�ال استش�اري العظام والكس�ور 

الدكت�ور محم�د املحم�ود، إن »الحاج�ة انتف�ت 
لوج�ود الطب البدي�ل، اذ مع تطور العل�م لم تعد 
الزيوت واالعشاب تفي بالغرض، مستعينا بمثال، 
يف س�بعينيات الق�رن املايض كان يس�تخدم دواء 
)تلدجوكسني( وهو مشتق مبارشة من االعشاب 
ويس�تخدم لع�الج عجز القلب، ت�م التخي عنه يف 
الزمن الح�ايل، ألن االبحاث والتطورات أثبتت عدم 
فاعليت�ه وهنال�ك عالج�ات اخرى تم اكتش�افها 
لع�الج مرض عج�ز القل�ب تع�د اكث�ر فاعلية«.  
وأوض�ح املحمود، أن »وجود مراك�ز الطب البديل 
يف ال�دول املتقدم�ة، يع�ود اىل اقبال الن�اس عليها 
عن�د الوص�ول اىل اليأس يف ايجاد ع�الج لالمراض 
مثل الش�يخوخة واملفاصل والزهايمر والرسطان 
وغره�ا من االم�راض التي مازال العلم مس�تمرا 
بعمليات البحث من اجل اكتشاف طرق عالجها«.
وتاب�ع، أن »الجه�ل والفق�ر وت�ردي املؤسس�ات 
الصحي�ة يف مجتمعاتن�ا، جعلته�ا بيئ�ة خصب�ة 
المتزاج اعمال الس�حر والشعوذة ومزجها بحجة 

الطب البديل«.
من جانب آخ�ر، أكد االمني العام ملؤسس�ة الطب 
البديل العراقية أحم�د العزاوي، أن »الطب البديل، 
أثب�ت نجاح�ه ومقدرت�ه ع�ى ع�الج العدي�د من 
االمراض املس�تعصية والتي عج�ز الطب الحديث 
عن عالجها«، الفت�ا اىل أن »الدول املتقدمة أدركت 
فعالية هذا املجال حيث بادرت بفتح مراكز للطب 
البدي�ل، باالضافة اىل فتح عي�ادات خاصة للعالج 
بالطب البديل ملحقة باملراكز الصحية«.وأشار إىل 
أن »دولة الصني، لديها اكثر من 440 الف مؤسسة 
تق�دم الرعاية الصحية بالط�ب البديل، عالوة عى 
520 الف رسير موزعة عى اقس�ام املستش�فيات 

الطبي�ة العامة وتقدم الطب البديل كاجراء مكمل 
لطرق العالج الحديثة«.

وأض�اف العزاوي، أن »ال�دول املتقدمة، تعمل عى 
تدريس املعالجني الطبي�ني ومنحهم درجات عليا 
باملاجس�تر والدكتوراه يف دراستهم للطب البديل، 
فضال عن مس�اعي تلك ال�دول لتحصني وضمان 
حق�وق املعالج�ني الطبي�ني والتكميلي�ني بالطب 
البدي�ل م�ن خ�الل تضمني فق�رات له�م بقانون 

العمل«.
الطب البديل بني مؤيد ومعارض

بدوره�ا أفصح�ت املعالج�ة نادية صال�ح، بأنها 
عملت يف مج�ال العالج الطبيع�ي الفيزيائي، بعد 
حصولها عى ش�هادتها من معهد الطب الفني يف 
بغ�داد، وتدربها عى يد امهر االطباء، وكان عملها 
يأت�ي بعد ع�الج املريض جراحياً م�ن اجل تأهيل 
عضالته للع�ودة اىل العمل بع�د تعرضها للحروق 
او الكس�ور«، مبين�ة أنها »بارشت بأخ�ذ دورات 
للحصول عى ش�هادة تمكنها من ممارسة الطب 
البديل ع�رب االروماثربي، وتأهيلها لتقديم العالج 

الصحي«.
وتابع�ت نادي�ة صال�ح، أن�ه »يف اآلون�ة األخ�رة 
انترشت مراكز عديدة للعالج باألعش�اب والزيوت 
والحجام�ة، اال أن البع�ض م�ن تل�ك املراكز دمج 
اعم�ال الس�حر والش�عوذة ونتيج�ة لضعف دور 
الرقابة الصحية أسهم يف عزوف الكثر من الناس 
يف مجتمعاتن�ا ع�ى اعتم�اد الطب البدي�ل لعالج 

االمراض«.
ب�ني مؤيد ومع�ارض، فه�ل يحقق الط�ب البديل 
النج�اح يف مجتمعاتن�ا وُيعتمد كع�الج لالمراض 

املستعصية؟.. عى الطب الحديث تفسر ذلك.

الطب البديل .. عالج ُمنقذ من األمراض المميتة أم ولّى عهده ؟

ثورة المختار .. يوم االنتصار لدماء أهل بيت النبوة »عليهم السالم«
تحل علينا في مثل هذه األيام ذكرى قيام ثورة المختار 
بن أبي عبيدة الثقفي في الكوفة سنة 66 هـ، مطالباً 
بالثأر لدم اإلمام الحسين )عليه السالم(، واالنتقام من 
َقـَتـلَِته. ونشأ المختار في أسرة عريقة، فوالده: أبو 
عبيدة بن مسعود بن عمرو بن ُعمير بن عوٍف، بن ُعقدة 
بن َغيَرة بن عوف بن قسي ــ وهو ثقيف ــ بن ُمَنّبه بن 
،،بكر بن هوازن.
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مصفى الدورة متهم بنشر الروائح الكبريتية 
في أجواء بغداد !

املراقب العراقي/ متابعة...
أصبح مصفى الدورة متهما بنرش الروائح الكربيتية يف اجواء بغداد حيث اكدت دائرة حماية وتحس�ن بيئة الوس�ط، أمس الس�بت، ان الروائح التي تنترش 
م�راراً  يف اج�واء بغ�داد ناجمة عن االنبعاثات الناتجة عن الحرق غري الكامل النتاج املش�تقات النفطية يف مصفى الدورة التابع لوزارة النفط.وش�ّدد مدير 
عام دائرة حماية وتحس�ن بيئة الوس�ط، شاكر الحاج، يف بيان تلقت عىل »رضورة ان تراعي ادارة املصفى املخاطبات املتكررة من قبل مديرية بيئة بغداد 
برضورة وضع معالجات لطريقة الحرق القديمة والتي تولد غازات كربيتية ضارة وابداء التعاون الكامل مع الفرق الرقابية البيئية لكل االنشطة النفطية 

لغرض تأمن العمل املشرتك الذي من شأنه يوقف املخالفات البيئية التي تسبب التلوث للهواء او املاء او الرتبة«.

عني

املراقب

صورة
وتعليق

القوات األمنية توزع األعالم العراقية عىل املتظاهرين قرب املنطقة الخرضاء

    عبد الكريم السعدي 

ظاهرة المشردين.. 
كيف ُتحل؟

نتيجة للظروف واالوضاع السياسية واإلقتصادية واالجتماعية 
الت�ي مرت  ع�ىل بلدن�ا كانت هن�اك  اف�رازات مؤمل�ة ومدمرة 
للمجتم�ع بحيث ظهرت لنا ظاهرة هروب الش�باب والش�ابات 
وبمختل�ف االعم�ار من أماك�ن س�كناهم ومحافظاتهم وهذه 
تش�كل خطورة كب�رية عىل حياته�م واخالقهم. وله�ذا الترشد 
له اس�باب منها العن�ف االرسي التي يتعرض ل�ه االبناء ومنها 
اس�باب الطالق ومنها وف�اة الوالدين ومنها اس�باب اقتصادية 
كالعوز املادي وهؤالء  يش�كلون لقمة سهلة الصحاب النفوس 
الضعيفة باستغاللهم ألعمال غري اخالقية أو املتاجرة بهم لذلك 
الي�وم تراهم يتواجدون يف االماكن غ�ري املحببة منها الكوفيات 
الليلية وماش�ابه ذلك ويتمتعون بحريات الحدود لها وهم بعمر 

الورود. 
فاليوم عىل الحكومة والدولة او املؤسسات االصالحية والدينية 
والرشط�ة املجتمعية ان يكون لها دور فع�ال يف ذلك وان تتابع 
مث�ل هوالء الصبية من خالل عنارصها املنترشة يف تلك االماكن 
وان تبح�ث عنهم لغ�رض انقاذهم وتقويمه�م اخالقيا وعقليا 
وصحيا للحافظ عىل سمعتهم ليكونوا رجال نافعن يف املجتمع 
بعي�دا ع�ن االماكن املنزوي�ة واملظلمة وان ت�درس كل حاالتهم 

للوصول اىل اصالحهم واالرتقاء بهم بعيد عن الرذيلة.
نتمنى من الجهات ذات العالقة ان تهتم بهذه الظاهرة الخطرية 
وتجد لها حلوال مناسبة ودراسات وان تحمي جميع شبابنا من 

السقوط يف وحل الرذيلة.
يقول رئيس محكمة أحداث بغداد القايض حيدر جليل البرياوي 
ع�ن املعالج�ة القانونية يف  الترشيع�ات العراقي�ة للمترشد، أن 
“امل�ادة 24 من قانون رعاية األحداث حددت  الحاالت التي يعترب 
بها الصغري او الحدث مرشدا، وهي إذا وجد متس�وال يف األماكن 
العام�ة او  تصنع اإلصابة بجروح او عاهات او اس�تعمل الغش 

كوسيلة لكسب عطف الجمهور بهدف  التسول”. 
ويعترب مترشدا من مارس متجوال صبغ األحذية أو بيع السكائر 
أو أية مهنة  أخرى تعرضه للجنوح، وكان عمره اقل من خمس 
عرشة س�نة، وإذا لم يكن له محل إقامة  معن أو اتخذ األماكن 
العامة مأوى له، ومن لم تكن له وسيلة مرشوعة للعيش وليس 
ل�ه ويل أو  مرب، وكذلك من ترك منزل وليه أو املكان الذي وضع 
في�ه بدون عذر مرشوع، ويعترب  الصغري مرشدا أيضا إذا مارس 

أية مهنة أو عمل مع غري ذويه”. 
  ووضع املرشد يختلف عن وضع منحرف الس�لوك الذي تناولته 
امل�ادة 25 من قانون رعاية  األح�داث، فالبرياوي يؤكد أن جملة 
أعم�ال حددتها “هذه املادة تميز من تنطبق عليهم هذه الصفة 
 وه�ي القي�ام بأعم�ال يف اماك�ن الدع�ارة او القم�ار او رشب 
الخمور، او مخالطة ممن اشتهر عنهم  سوء السلوك، ومن كان 

مارقا عىل سلطة وليه”. 
وع�ن قدرة الترشيعات عىل اإلحاطة به�ذه الرشيحة بن رئيس 
محكم�ة أحداث بغداد جوانب  القص�ور يف القانون، ويقول “قد 
يكون الطفل دون التاس�عة ال مأوى له يف دار األيتام، وقد يحوز 
 م�ن هو دون الثامن�ة عرش مكانا يف دار املرشدين حس�ب نص 

املادة 24 من قانون رعاية  األحداث”. 
  أم�ا امل�ادة 25 فاعت�ربت الصب�ي م�رشدا أيض�ا اذا كان دون 
الخامسة عرشة ويعمل بائعا متجوال  يف الشارع كصبغ األحذية 
أو ري�ع الحلوي�ات وغريها حت�ى وان كان له س�كن ثابت وله 
م�أوى  فهي حالة من حاالت الترشد، فهناك من كان بعمر اكرب 
من سن الثامنة عرشة وال مأوى له  فتنطبق عليه نص املادة 24 

من قانون رعاية األحداث الخاصة بمعالجة الترشد”. 

الت�ي س�محت بتنقل  الداخلي�ة 
الرع�اة من األري�اف إىل املدن مع 

مواشيهم.
ووصل األم�ر به�ذه الظاهرة إىل 
تقدي�م ش�كاوى ورف�ع دعاوى 
قضائي�ة ض�د أصح�اب املوايش 
الس�ائبة من قبل بعض الوحدات 
امل�دن  م�ن  ع�دد  يف  اإلداري�ة 
لرتحيله�م م�ن املدين�ة، يف حن 
اتخذت الدوائر الرس�مية يف مدن 
أخ�رى إج�راءات أش�د رصام�ة 
بمصادرتها للموايش الس�ائبة يف 
الشوارع والساحات العامة منعاً 
لوقوع حوادث مرورية وتش�ويه 

املظهر الحضاري للمدن.
واعترب ناشطون أن سبب انتشار 
ظاه�رة امل�وايش الس�ائبة ه�ي 
عملي�ات الهج�رة م�ن الريف إىل 
املدن، كما أوضح الناشط املدني 
س�هالن الربيعي ايل ق�ال انه “يف 
السنوات األخرية ارتفعت ظاهرة 
امل�دن  إىل  الري�ف  م�ن  الهج�رة 
واملش�كلة أن أغلب رعاة املاشية 

اصطحبوا مواشيهم معهم”.
بتنفي�ذ  طالب�وا  حقوقي�ون 
الصارمة بحق أصحاب  القوانن 
امل�ارة  أرواح  إلنق�اذ  امل�وايش 
وس�ائقي املركب�ات، فالحقوقي 
ياس�ن العيل، أوض�ح أن” هناك 
مص�ادرة  ع�ىل  ين�ص  قانون�اً 
امل�وايش الت�ي ترع�ى يف مناطق 
زراعي�ة غ�ري مس�يجة أو الت�ي 

يحرم الرعي فيها”.
وتابع ان “القانون يخول مديري 
بمص�ادر  اإلداري�ة  الوح�دات 

املوايش.
من جهتها ش�كلت مديرية بلدية 
البرصة،مف�رزة ملصادرة املوايش 
ش�وارع  يف  الس�ائبة  واألغن�ام 

املحافظة.
وقالت املديرية عرب وثيقة اطلعت 
عليها )املراقب العراقي(:انه »تم 
تش�كيل مفرزة ملصادرة املوايش 
ش�وارع  يف  الس�ائبة  واألغن�ام 
ملقتضي�ات  وذل�ك  املحافظ�ة 

املصلحة العامة«.

املراقب العراقي/ متابعة...
بع�د وف�اة طبيب عراقي ش�اب 
بحادث اصطدام س�ببته املوايش 
الس�ائبة تبن أن أعداد الضحايا 
عىل الط�رق الرئيس�ية يف العراق 
الذين قتلوا ج�راء حوادث املرور 
لألس�باب ذاته�ا ليس�ت قليل�ة، 
الط�رق  أس�يجة  رسق�ة  وأن 
الرسيع�ة أو إتالفه�ا باملجنزرات 
والس�يارات العس�كرية منذ عام 
2003 ولغاية اليوم تس�هل عبور 
امل�وايش ومروره�ا املفاجئ عىل 
الط�رق الرسيعة فيصط�دم بها 

السائقون املرسعون.
وق�ال مس�ؤول بمديري�ة املرور 
يف  الداخلي�ة  وزارة  يف  العام�ة 
ترصي�ح صحف�ي إن “ما ال يقل 
ع�ن 200 ح�ادث س�جلت من�ذ 
مطل�ع الع�ام الجاري، تس�ببت 
به�ا قطعان امل�وايش التي تخرج 
فج�أة ع�ىل الس�ائقن يف الطرق 
الرسيع�ة، ونتج عنها مقتل أكثر 
م�ن 40 مدنيا وج�رح العرشات 
فضالً عن خسائر مادية كبرية”.

وأضاف أن “حادث�ة وفاة طبيب 
يف محافظ�ة ص�الح الدي�ن قبل 
م�دة بس�بب قطي�ع جوامي�س 
أعاد الج�دل حول أهمي�ة إعادة 
األس�يجة األمنية للش�وارع التي 
اتلفته�ا  أو  اللص�وص  رسقه�ا 
وف�رض  العس�كرية،  العرب�ات 
غرام�ات مش�ددة ع�ىل الرع�اة 
ملن�ع  امل�وايش  تل�ك  وأصح�اب 
تجواله�ا العش�وائي خاصة عىل 
والخارجي�ة  الرسيع�ة  الط�رق 

املحيطة باملدن”.
وبّن أن “س�يارة تس�ري برسعة 
100 كم بالساعة سيكون ماعز 
صغري كفيال بأن يحرف مسارها 
ويقت�ل م�ن فيها، لكن لألس�ف 
األم�ور يف الع�راق كله�ا ف�وىض 
وحي�اة اإلنس�ان آخ�ر م�ا يت�م 

التفكري به”.
وتسبب قطيع جواميس، ، بوفاة 
الطبيب إبراهيم البدري من أهايل 
س�امراء بع�د اصطدام س�يارته 
به خالل م�روره يف أح�د الطرق 

الخارجي�ة، بحس�ب م�ا أعلن�ت 
عنه السلطات الصحية يف تكريت 

مركز محافظة صالح الدين.
وطال�ب ناش�طون بوض�ع ح�د 
لظاهرة انتشار املوايش السائبة، 
حيث قال الناشط عمار البدري، 
من سامراء انه “منذ فرتة ليست 
ومس�مع  م�رأى  وع�ىل  بقليل�ة 
الجميع حصلت وتحصل حوادث 
عىل طريق س�امراء الدور بسبب 
الجام�وس ال�ذي أع�اق الحركة 
ودم�ر املزارع وج�رح الكثري من 

أبن�اء املدينة وتس�بب بخس�ائر 
جمة”.

وطال�ب الب�دري “املحام�ن من 
قضاي�ا  برف�ع  س�امراء  أبن�اء 
أعم�ال  املترضري�ن م�ن ج�راء 
التخريب الت�ي حصلت يف مزارع 
م�ن  واملترضري�ن  الفالح�ن 

حوادث الدهس”.
ويف العاصمة بغداد وقعت العديد 
م�ن الح�وادث املروري�ة بس�بب 
الت�ي تفاجئ  امل�وايش الس�ائبة 
س�ائقي املركبات خالل عبورها 

الشوارع الفرعية أو الرئيسية.
أه�ايل  م�ن  الجب�وري  حس�ام 
بغداد ويعمل س�ائق أج�رة قال 
يف ترصيح صحفي ان “مش�كلة 
اصبح�ت  الس�ائبة  امل�وايش 
وخط�را  الش�وارع  يف  معضل�ة 
وامل�ارة  الس�يارات  ع�ىل  كب�ريا 
الجام�وس  حيوان�ات  وخاص�ة 
واألبق�ار فه�ي كب�رية الحج�م، 
وتس�بب أرضاراً مادي�ة وبرشية 
خط�رية، بل حصل�ت العديد من 
ح�االت الوفاة لس�ائقن وركاب 

بسببها”.
وطال�ب الجب�وري “دوائر املرور 
بوض�ع حد له�ذه الظاه�رة غري 
ذات  يف  والخط�رية  الحضاري�ة 
الح�وادث  تك�رار  ملن�ع  الوق�ت 
املرورية، ونطالب وزارة الداخلية 
امل�وايش وخاص�ة  بمن�ع رع�ي 
الجوامي�س واألبقار قرب الطرق 

الخارجية أو داخل املدن”.
وأصب�ح منظ�ر األبق�ار عادي�اً 
الش�وارع  معظ�م  يف  تقريب�اً 
والس�احات العام�ة يف العاصمة 
بغداد م�ا أثار انتقادات ش�ديدة 

للحكومة العراقية.
يختل�ف  ال  الع�راق  جن�وب  ويف 
األمر كثرياً فامل�وايش تنترش عىل 
يف  الخارجي�ة  الط�رق  جوان�ب 
ظاه�رة أضحت تع�رف باملوايش 
الس�ائبة دون أن تتدخل الجهات 

الحكومية كما يقول األهايل.
حمزة الب�رصي قال ان�ه “غالباً 
ونحن نس�ري بس�ياراتنا نتفاجأ 
بقطي�ع من الجام�وس أو البقر 
أو املاعز يقطع الش�ارع ويسبب 
حوادث خطرية، واملش�كلة أن ال 
أحد يتدخل إليق�اف هذه املهزلة 
ال مديرية املرور العامة وال وزارة 
الداخلي�ة وال وزارة الزراعة التي 
م�ن املفرتض أنها تهت�م بالثروة 
الحيواني�ة وال ترتكها س�ائبة يف 

الشوارع”.
وألقى آخرون بالالئمة عىل وزارة 
الزراعة ألنها لم تخصص مراعي 
واألبق�ار  الجام�وس  لقطع�ان 
واملاعز واألغنام، فضالً عن وزارة 

مصادرتها بدأت من شوارع البصرة

المواشي السائبة.. خطر مروري يقتل عشرات المواطنين

العراق�ي/  املراق�ب 
متابعة...

نقاب�ة األطباء تكرم 
البطل�ة  الطبيب�ة 
مروة صب�اح طارق 
 1٩٨٧ موالي�د  م�ن 
م�ن محافظة دياىل، 
التي قهرت العوق و 
نجحت من األوائل يف 
كلي�ة الط�ب، و االن 

طالبة بورد جلدية.
إىل  تعرض�ت  م�روة 
إرهاب�ي  ح�ادث 
ك�ريس  يف  اقعده�ا 
بع�د  الع�وق 
للطلق�ات  تصديه�ا 
حاول�ت  الت�ي 

اغتي�ال والده�ا. تخرجت مروة م�ن كلية الطب جامعة دي�اىل بتاريخ 
21/٧/2014 ومنحت إجازة التس�جيل، واول تعين لها كان يف صحة 
دياىل مستش�فى بعقوبة عام 2014 . بع�د تعرضها للحادث االرهابي 
توقف�ت عن اكمال الدراس�ة  لفرتة من الزمن ولك�ن أبت إال أن تكافح  
من أجل إكمال مس�تقبلها العلمي  والوصول لهدفها الس�امي ،لتكون  

رمزاً من رموز املرأة العراقية البطلة.

عيل الوائيل
نش�طت يف اآلونة االخرية حركة رشكات التوظي�ف االهلية التي تعتمد 
بسياس�تها عىل لباقة واسلوب موظف االس�تقبال، الذي ال يملك حتى 
شهادة املتوسطة وانما سالحه يف كسب الفريسة ) الباحث عن العمل 
( هو لسانه ) داللة ( الذي ال ينفك عن رسم التصورات يف ذهن املتلقي 
، ليدخل�ه يف دوام�ة كبرية من املصطلحات ويصور ل�ه الحياة الوردية 
التي سيعيشها يف هذه الرشكة التي ال ُيعرف اي يشء عنها ، وال نوعية 
نشاطها او حتى من يقف وراءها، وهذا كاف ٍ لدخول الريبة والشك يف 
نفس املتتبع لهم ، اما كيفية كس�ب هذه الرشكات ، فهي ببيع بعض 
املصطلح�ات تحت مس�مى ) دورة تدريبية ( للموظف الجديد بس�عر 
)150 ( دين�ار ، يدفعه�ا قب�ل الولوج بالعمل ال�ذي ال يعرف فيه يشء 
س�وى اقناع نفس�ه اوال ً انه يعم�ل واقناع غريه ثاني�اً للدخول بنفس 
القف�ص، وهن�ا ستس�جل ل�ه نقاط ال 
نع�رف قيمته�ا الس�وقية اذا م�ا 
وبالت�ايل  نق�ود،  اىل  تحول�ت 
الوحيد  املس�تفيد  سيكون 
م�ن كل ه�ذه الخلط�ة 
الرشكة  ه�و صاح�ب 
املجه�ول  الوهمي�ة، 
الهوي�ة لدى الجميع، 
ت�ام  بغي�اب  طبع�اً 
مثل  للرقابة إلنش�اء 
هكذا رشكات للرسقة 
وبط�رق  املمنهج�ة 

مزوقة والفاظ أنيقة . 

مروة صباح.. طبيبة قهرت العوق

املراقب العراقي/ متابعة...
أوضح�ت وزارة املوارد املائية، امس 
الس�بت، إجراءاته�ا واس�تعداداتها 
األمط�ار  موس�م  الس�تقبال 
واالستفادة منها، فيما أعلنت إعداد 
خطة وتشكيل فرق عمل لالستفادة 
م�ن مياه األمط�ار .وق�ال املتحدث 
الرس�مي باسم الوزارة، عيل رايض، 
إن«تقارير األنواء الجوية تش�ري إىل 
أن هناك تس�اقط أمط�ار محتملة 
يف هذا االس�بوع وتحديداً من اليوم 
األح�د »، الفت�ًا إىل أن »وزارة املوارد 
املائية لديها اس�تعدادات واجراءات 
تسبق موسم األمطار السيما خالل 
فرتة التس�اقط وتك�ون باتجاهن: 
األول اإلج�راءات الت�ي يت�م عربها 
االس�تفادة من األمط�ار والكميات 
الس�اقطة منه�ا لتعزي�ز الخزي�ن 
املائ�ي واالس�تفادة منه�ا ب�إرواء 
املناط�ق الزراعية«.وأض�اف رايض 
أن »ال�وزارة لديه�ا خط�ة واضحة 
ج�داً وهناك ف�رق عم�ل تعمل عىل 

االس�تفادة م�ن األمطار«، مش�رياً 
إىل أن »تجرب�ة الع�ام 201٩ خ�ري 
مث�ال عىل االس�تفادة م�ن كميات 
املي�اه ال�واردة واالمط�ار الغزي�رة 

التي هطلت ع�ىل العراق وخزنها يف 
خزان�ات وتوجيهه�ا باتج�اه إرواء 
بع�ض املناط�ق الزراعي�ة وانعاش 
األه�وار وتقلي�ل ملوح�ة املي�اه يف 

البرصة، إضافة اىل االستفادة منها 
خالل ف�رتات الش�ح املائ�ي« وهنا 
س�ؤال مه�م هو..هل تكف�ي مياه 

األمطار لحل أزمة الجفاف ؟.

هل تكفي مياه األمطار لحل أزمة الجفاف ؟

الشركات الوهمية وسمسرة الكالم
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ن�رت بع�ض مواق�ع اإلنرتن�ت صورا 
  Galaxy Tab ومعلوم�ات ع�ن حاس�ب
املنتظ�ر أن تطرح�ه سامس�ونغ مطلع 
الع�ام الق�ادم ليكون أفضل حواس�بها 

اللوحية.
وتبعا للمعلومات املتوفرة فإن حاس�ب 
Ultra Galaxy Tab S8 سيأتي بهيكل 
أني�ق مصنوع م�ن املع�دن والزجا ج 

املق�اوم للصدم�ات والخ�دوش، أبع�اده 
)5.4/207.9/325.8( ملم.

وس�يحصل ه�ذا الحاس�ب عىل شاش�ة 
دق�ة  بوص�ة،   14.6 بمق�اس   OLED
عرضها )1848/2960( بيكسل، ترددها 
120 هريت�زا، ويمك�ن الكتاب�ة والرس�م 

عليها بواسطة أقالم سامس�ونغ الذكية.
وس�يعمل ه�ذا الحاس�ب بكفائ�ة عالية 

 898 Snapdragon ج�دا بفض�ل معال�ج
املتطور، وذواكر وصول عش�وائي 8 و12 
غيغاباي�ت، وذواكر داخلي�ة 128 و512 

غيغابايت.
بكام�ريا  سامس�ونغ  جهزت�ه  كم�ا 
أساس�ية ثنائية العدس�ة بدقة )5+13( 
بدق�ة  أمامي�ة  وكام�ريا  ميغابيكس�ل، 
وبطاري�ة بس�عة  ميغابيكس�ل،   )5+8(

12000 مي�ي أمب�ري تعم�ل مع ش�احن 
فض�ال  واط�ا،   45 باس�تطاعة  رسي�ع 
ع�ن لوحة مفاتي�ح خارجي�ة تمكن من 

استعماله كحاسب محمول.
وتزامن�ا م�ع إعالنه�ا عن هذا الحاس�ب 
ع�ن  سامس�ونغ  تكش�ف  أن  يف�رتض 
حاس�بني آخرين من فئ�ة Galaxy، وعن 

هاتف S22 املنتظر.

سامسونغ تطلق أكبر حواسبها اللوحية مطلع 2022

»روس كوسموس« تكشف عن تغيير اتجاه أحد أقمارها الصناعية
قالت هيأة الفضاء الروسية »روس كوسموس«، 
-Aist إنه�ا قامت بتغيري اتجاه القم�ر الصناعي

2D ، املوج�ه ع�ادة إىل األرض، لك�ي يتمك�ن من 
التق�اط ص�ور للخس�وف الجزئي للقم�ر يف 19 

ترين الثاني.
وأضاف�ت الهي�أة، يف بيان نرته ع�ىل قناتها يف 
»ع�ادة،  تيليغ�رام: 
توجي�ه  يت�م 
كامريات هذا 
لقمر  ا

الصناعي الرويس نحو س�طح األرض، ولكن من 
أجل تصوير األجرام السماوية األخرى، يتم تغيري 

اتجاهها«.
وبدأ أطول خس�وف جزئي للقم�ر خالل القرون 
الس�اعة 9:03 بتوقي�ت  املاضي�ة، يف  الخمس�ة 
الس�اعة 15:04 بتوقي�ت  موس�كو وانته�ى يف 
موس�كو، وجاءت املرحلة القصوى عندما غطى 
ظل األرض القمر بنسبة 97٪، يف الساعة 12:04 
بتوقي�ت موس�كو.ويف روس�يا، كان م�ن املمكن 
مراقبة هذه الظاه�رة الطبيعية، فقط يف الرق 
األق�ى. وظهر الخس�وف يف أق�ى تجلياته يف 
منطقة ما وراء البايكال، وأما نهايته فظهرت يف 
وسط ورشق وشمال سيبرييا، ولكن يف الصباح 

الباكر.

ما هي الفحوص التي يجب إجراؤها بعد الشفاء من كوفيد - 19؟

الصين تلفت األنظار بمركبة حديثة

فارف�ارا  الروس�ية،  الطبيب�ة  قال�ت 
ع�دوى  تصب�ح  أن  يج�ب  ريابكوف�ا 
الفريوس التاجي املنقولة س�بًبا إلجراء 
تقييم متعمق للصح�ة، نظرًا الحتمالية 

اإلصابة بمتالزمة ما بعد اإلصابة.
ويج�در التحق�ق م�ن تحم�ل النش�اط 
البدن�ي لتقيي�م حال�ة الجه�از القلب�ي 
الوعائ�ي والجه�از التنف�ي، كما يجب 

فحص ضغط الدم وحالة الرئة.

ويمك�ن إعط�اء ص�ورة أكث�ر تفصيالً 
ع�ن الحال�ة الصحي�ة من خ�الل نتائج 
االختب�ارات املعملي�ة: اختب�ارات ال�دم 
والب�ول، وتقيي�م حال�ة الكب�د، والكىل 
اس�تمرار  وعالم�ات  )الكرياتين�ني(، 
االستجابة االلتهابية )الربوتني التفاعي 
C ، LDH( واضطرابات التمثيل الغذائي 
والربوتين�ات  )الكوليس�رتول  للده�ون 

الدهنية املنخفضة الكثافة(.

وأش�ارت الطبيب�ة أيًض�ا يف مقابلة مع 
وكال�ة »براي�م« إىل أن�ه يف الف�رتة التي 
ت�ي اإلصابة بفريوس كورون�ا، غالًبا ما 

»يخرج ضغط الدم عن السيطرة«.
ويجب مراقبة ضغ�ط الدم يف املنزل ملدة 
ثالثة أس�ابيع وقياسه وتسجيله بجهاز 
قي�اس ضغ�ط ال�دم يومي�اً يف الصباح 

واملساء.
وقال�ت: »إذا تج�اوزت القي�م 90/140 

مل�م زئب�ق، يج�ب استش�ارة الطبي�ب 
التخ�اذ ق�رار بش�أن الحاج�ة واختيار 
العالج الخافض للضغط - بعد كل يشء، 
كل نوب�ة م�ن زيادة الضغ�ط فوق هذه 

القيم تشكل عبًئا إضافًيا عىل القلب«.
وبالنس�بة ألولئك الذين أصيبوا بكورونا 
بش�دة معتدلة وم�ا فوق، يج�ب تحليل 
ش�دة  ع�ىل  كم�ؤرش  أيًض�ا   D-dimer

عمليات تكوين الجلطة.

الس�يارات  محب�ي  عي�ون  اتجه�ت 
الت�ي  الجدي�دة  املركب�ة  إىل  الحديث�ة 
الصيني�ة،   Chery عنه�ا  كش�فت 
والت�ي صممت لتكون م�ن بني أجمل 
السيارات وأكثرها تطورا من الناحية 

التقنية.
العالي�ة  االنس�يابية  إىل  وباإلضاف�ة 
والهيكل املدروس وفقا ألحدث معايري 
ديناميكي�ة اله�واء، جمع�ت س�يارة 
Chery Omoda 5 يف تصميمها العديد 
من عن�ارص الجم�ال، وخصوصا من 
ناحية ش�كل الواجه�ة األمامية التي 

تتداخل فيها األضواء مع ش�بك املربد 
بصورة مميزة جدا.

وحصل�ت ه�ذه املركب�ة ع�ىل أح�دث 
أنظم�ة اإلضاءة التي تعم�ل بتقنيات 
LED الحديثة، وزودت بهيكل كروس 
بطول 4 أمتار و40 سنتيمرتا، عرضه 
183 سم، وارتفاعه 158 سم، ومجهز 

بعجالت بمقاس 18 إنشا.
أم�ا داخليا فأتت بصف�ني من املقاعد 
الجلدي�ة املريحة املخصصة لخمس�ة 
قي�ادة  بواجه�ة  وجه�زت  ركاب، 
ملس�يتان  شاش�تان  فيه�ا  متط�ورة 
بمق�اس 12 بوصة، وزودت 
بنظ�ام إض�اءة ممي�ز 
منظوم�ات  وأح�دث 
ي�ا  لتيم����يد ملو ا

والصوت.
الس�يارة  وس�تعمل 
 TGDI بمح�ركات 
توربينية بس�عة 1.6 ليرت 
وع�زم 197 حصان�ا، وعل�ب رسع�ة 
أوتوماتيكي�ة بس�بع رسع�ات، كم�ا 
يتوق�ع أن ُتطل�ق منه�ا نس�خ تعمل 

بمحركات هجينة وأخرى كهربائية.

الباحث�ون يف جامع�ة »جون�ز  كش�ف 
املس�تويات  أن  األمريكي�ة  هوبكن�ز« 
املنخفض�ة م�ن فيتام�ني )D( يمك�ن 
أن تضاع�ف خط�ر اإلصاب�ة بالس�كتة 

الدماغية.
 )D( فيتام�ني  ف�إن  الباحث�ني  ووف�ق 
رضوري للعديد من الوظائف الرئيسية 
يف جس�م اإلنس�ان، مثل جه�از املناعة 
والتمثيل الغذائي للعظام، وهو مسؤول 
بش�كل أس�ايس عن تنظيم مس�تويات 
الجس�م،  يف  والفوس�فور  الكالس�يوم 
وه�و أمر رضوري للحف�اظ عىل صحة 

العظام واألسنان. 
ووف�ق صحيف�ة »إكس�ربس« يق�رتح 
الباحث�ون يف جامعة »جون�ز هوبكنز« 
بأن املس�تويات املنخفضة من فيتامني 
خط�ر  م�ن  تضاع�ف  أن  يمك�ن   )D(
ل�دى  الدماغي�ة  بالس�كتة  اإلصاب�ة 
األشخاص البيض، أكثر من األشخاص 

السود. 
ولم يتمكن الفريق من العثور عىل سبب 
لهذا التفاوت، لكن�ه توقع أنه قد يكون 
ألن »األش�خاص الس�ود أكث�ر عرض�ة 
للنقص بسبب قدرة تصبغ برتهم عىل 

حجب أشعة الشمس«.
وافرتضت إيرين ميتش�وس، األس�تاذة 
املساعدة يف كلية الطب بجامعة »جونز 
واألوعي�ة  القل�ب  ومعه�د  هوبكن�ز« 
الدموي�ة التاب�ع له�ا، أن »الس�ود ربما 

تكيفوا مع هذا النقص عرب األجيال«.
وأش�ارت إىل أن »الس�ود قد تكيفوا عىل 
 ،)D( م�دى األجيال مع نق�ص فيتامني
لذلك لن نرى أي آثار مركبة مع السكتة 

الدماغية«.
ويتوفر فيتامني )D( الغذائي يف األطعمة 
مثل األس�ماك الزيتية وزيت كبد س�مك 
القد واللحوم الحمراء والحبوب املدعمة 

واألطعمة املدعمة وصفار البيض.

 »D« نقص فيتامين
يسبب سكتة دماغية

»ميتا« تصنع قفازات 
للمس األشياء في 
العالم االفتراضي

إنستغرام تتخلى 
عن أحد تطبيقاتها

ش�ارك مارك زوكربريغ، الرئي�س التنفيذي 
لركة ميتا ومؤس�س فيس بوك، يف مقطع 
فيديو عىل صفحته ش�وهد وهو يس�تخدم 
العال�م  يف  أش�ياء  م�ع  ويتفاع�ل  القف�از 

االفرتايض.
وقال متحدث باسم ميتا، إن فريق »رياليتي 
البس« يف الركة عمل عىل تطوير القفازات 
عىل مدار األعوام الس�بعة املاضية، وأن هذا 

املنتج ال يزال قيد التنفيذ واالختبار.
س�تكون القفازات مزودة بوس�ادات ُتعرف 
باملش�غالت أو ما تس�ميه ميت�ا »املحركات 
الصغ�رية الناعم�ة« لتوفري اإلحس�اس ملن 

يرتديها.
مصمم�ة  القف�ازات  إن  الرك�ة  وتق�ول 
لتعطي اإلحس�اس الحقي���ق�ي يف العوالم 
االفرتاضي�ة، بم�ا يف ذل�ك اللم�س والضغط 

واالهتزاز.
وتسعى الركة لتصنيع زوج قفازات تعمل 
مع س�ماعة VR لالس�تمتاع بتجربة غامرة 

مثل لعبة بوكر.
ووفقاً للركة، فإن املروع ال يزال يف طور 

اإلنجاز واالبتكار واستكمال البحث.

أعل�ن القائم�ون ع�ىل منصة »إنس�تغرام« 
 Threads أن املنص�ة س�تتخىل عن تطبي�ق

للمراسلة.
وتأت�ي فكرة التخ�ي عن التطبي�ق يف إطار 
سياس�ة رشك�ة »فيس�بوك« الت�ي تس�عى 
لتوحيد منص�ات التواصل التابعة لها والتي 
م�ن ضمنها »إنس�تغرام« و »واتس آب«، إذ 
تهدف الركة إىل الرتكيز عىل إيجاد طريقة 
لدمج مستخدمي مختلف منصاتها ليكونوا 
قادري�ن ع�ىل التواص�ل ع�رب تطبي��ق�ات 

موحدة.
وكانت الفكرة األساس�ية من ظهور تطبيق 
Threads هو جعل مستخدمي »إنستغرام« 
واملراس�لة  الت�����واص�ل  ع�ىل  قادري�ن 
ع�رب تطبي�ق منفص�����ل ش�بيه بتطبيق 
ه�ذا  يتمت�ع  Facebook Messenger،وأن 
التطبي�ق بالعدي�����د من مي�زات »واتس 

آب«.
Threads ق�د ظه�ر الع�ام امل�ايض،  وكان 

لك�ن »فيس�بوك« الحظ�ت أنه ل�م يحظ 
بش�عبية كب�رية ول�م يحمل�ه الكثري من 
املس�تخدمني ع�ىل الرغم م�ن أن منصة 

»إنس�تغرام« لديها نحو مليار مس�تخدم، 
لذا قررت التخي عنه ونقل ميزاته إىل تطبيق 

»إنستغرام« األسايس.
وتبعا للمعلومات املتوفرة فإن مس�تخدمي 
اإلش�عارات  بتلق�ي  س�يبدأون   Threads
بإغ�الق التطبي�ق اعتب�ارا م�ن 23 الش�هر 
الج�اري، وس�يبدأ إيقاف التطبي�ق فعليا يف 

كانون االول املقبل.

ط�ّور باحث�ون أمريكيون كام�ريا ثالثية 
األبع�اد قادرة ع�ىل الرؤية ع�رب أي يشء 
تقريًبا، بما يف ذلك الزوايا والضباب وحتى 

اللحم البري.
الكامريا التي صنعها باحثون من جامعة نورث 
وس�رتن يف إيفانس�تون، إلينوي، تستخدم تقنية 
تس�مى الط�ول املوج�ي الرتكيب�ي الهولوغرايف، 
وتعم�ل ع�ن طريق تش�تيت الضوء بش�كل غري 

مبارش عىل األشياء املخفية، والتي تنتر وتنتقل 
مرة أخرى إىل الكامريا، حيث يتم استخدام الذكاء 

االصطناعي إلعادة بناء الكائن األصي.
ويق�ول الباحثون إن الكامريا ع�ىل بعد عقد من 
أن تك�ون متاحة تجارًيا، ويمكن اس�تخدام هذه 
التكنولوجي�ا يف الس�يارات، وكام�ريات املراقب�ة 
وحتى كماس�ح ضوئي طبي. ويمك�ن أن يكون 
أح�د األمثلة ه�و اس�تبدال اس�تخدام املنظار يف 

تنظ�ري القول�ون، وب�دالً من ذلك جم�ع موجات 
الضوء لرؤية الطيات داخل األمعاء.

وه�ذا مج�ال بح�ث جديد نس�بًيا، ُيعرف باس�م 
التصوير بدون خط البرص، ويمكن لهذه التقنية 
أن تلتق�ط برسعة ص�وًرا كاملة املج�ال ملناطق 
كب�رية، وهي تفعل ذلك بدق�ة دون املليمرت، وهو 
مس�توى م�ن الدقة يمك�ن للكامريا الت�ي تعمل 
للرؤي�ة  تس�تخدمها  أن  االصطناع�ي  بال�ذكاء 

م�ن خالل الجل�د، ورؤية حتى أصغر الش�عريات 
الدموية.

ونظرًا لتناثر الضوء عىل األشياء املخفية وتناثره 
مرة أخ�رى إىل الكام�ريا، تعي�د الخوارزمية بناء 
إش�ارة الضوء املتناث�رة، ونظرًا لدقته�ا العالية، 
تتمت�ع ه�ذه الطريقة أيًض�ا بإمكاني�ة تصوير 
األش�ياء رسيعة الحركة، مثل القلب النابض، أو 

السيارات املرسعة حول زاوية الشارع.

كاميرا ثالثية األبعاد يمكنها الرؤية عبر األجسام المختلفة
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صورة وتعليق

18 مدينة فرنسية تشهد معرضًا عن الفنون اإلسالمية 

طالب مصري 
يصنع سيارة من 

الخردة 
تمكن طالب مرصي يدعى إسماعيل أحمد 
إس�ماعيل من تصني�ع س�يارته الخاصة 
بمكون�ات جمعها من الخ�ردة، وبكلفة 5 

آالف جنيه فقط.
ويحلم إسماعيل منذ صغره باالخرتاعات، 
وقاده حلمه للتفكري بكلية الهندسة حتى 
يكتسب مهارات جديدة تمكنه من تطوير 
اخرتاعات�ه، التي ب�دأ يف تصميمها وهو يف 

الصف الثاني الثانوي.
وأضاف�ت أن�ه يف مدينة الوق�ف يف قنا، بدأ 
إسماعيل فك وتركيب عدة معدات والهدف 
تحقي�ق حلم االخرتاع، وبمعدات بس�يطة 
نج�ح يف اخ�رتاع غس�الة وون�ش صغ�ري 

ألعمال البناء.
ولم يتوقف إس�ماعيل عند هذا الحد بل بدأ 
يطور نفسه بنفس�ه، حتى اخرتع سيارة 
م�ن الخردة ب� 5 غي�ارات وكلفتها 5 آالف 

جنيه فقط.
ويق�ول املخرتع الصغ�ري: »منذ أن كنت يف 
املرحلة اإلعدادية، بدأت يف تصميم السيارة 
الت�ي أطلق�ت عليه�ا »ف�رياري الصعيد«، 
كان�ت يف البداية من الخش�ب، ثم طورتها 
إىل حدي�د جمعت�ه م�ن الخ�ردة، وكل يوم 
أح�دث فيها ش�يئا جديدا، حت�ى أصبحت 
تس�ري برسع�ة 80 كيلو مرتا يف الس�اعة، 

وتستخدم بنزين 80«.
وقال: »الس�خرية كانت دافعا أساس�يا يف 
تطوي�ر الس�يارة، واإلرصار ع�ى تحقيق 
حلم�ي، الذي لن أتنازل عنه أبدا، فاإلرصار 
والعزيم�ة كان�ا س�ببا يف تحقي�ق الحلم، 
واملعوق�ات كانت دافعا ولي�س تعجيزا أو 

االستسالم للفشل«. 
م�ن  مكون�ة  الس�يارة  أن  وأض�اف 
مح�رك موتوس�يكل ومس�اعدين س�يارة 
وفرام�ل  وبطاري�ة  أيض�ا  وموتوس�يكل 

وعجلة تحكم.
وقال: »نف�ي أدخل كلية الهندس�ة، وأن 
أتخرج فيه�ا ألعمل مهن�دس ميكانيكي، 
الله�و،  م�ن  أفض�ل  والعم�ل  فاالخ�رتاع 
»ونفي محافظ قنا يش�وفني ويكرمني 

وده هيكون دعم معنوي قوي يل«.

وق�ال الباح�ث األركيولوج�ي عب�د الجلي�ل 
ب�وزوكار، يف مؤتمر صحايف ل�وزارة الثقافة 
الت�ي  األثري�ة،  القط�ع  ه�ذه  إن  املغربي�ة، 
اكتش�فت يف مغ�ارة تدع�ى بيزم�ون، قرب 
مدين�ة الصويرة )جنوب غ�رب(، »هي أقدم 

قطع ح�ي يف العالم، ويق�در عمرها بما بني 
142 ألفاً، و150 أل�ف عام«.تكمن »األهمية 
البالغ�ة« له�ذا االكتش�اف، يف كون�ه يطرح 
»احتم�ال بروز لغة للتواصل ب�ني أفراد هذه 
املجموع�ة البرشي�ة، أو أف�راد خارجها، قبل 

150 ألف عام« وفق بوزوكار، العضو يف فريق 
ض�م باحثني م�ن معهد عل�وم األركيولوجيا 
باملغرب، وجامعة أريزونا بالواليات املتحدة، 
بفرنس�ا.وأوضح  بروفان�س  آن  وإيك�س 
الباح�ث أن حلياً مش�ابهة تماماً، س�بق أن 

عثر عليها يف الجزائر )تعود إىل 35 ألف عام(، 
وجن�وب أفريقيا )75 ألف عام(، وفلس�طني 
)135 ألف عام(، مش�رياً إىل أن »هؤالء الناس 
بحثوا عن النوع نفسه من القواقع البحرية، 

رغم وجود أنواع عدة أخرى«.

اكتشاف الحلي 
األقدم بالتأريخ في المغرب 

سقوط آالف الدوالرات 
من سيارة نقل المال 

س�قطت رزم م�ن ال�دوالرات من س�يارة لنق�ل املال عى 
طريق رسيع يف كاليفورنيا، ما دفع بسائقني إىل التهافت 
الس�تغالل ه�ذه الفرص�ة غ�ري املتوقع�ة.إال أن الرشطة 
وصلت رسيعا إىل املكان إلعادة الوضع إىل طبيعته، وألقت 
القبض عى ش�خصني أظهرا طمعا كبريا.وقال كورتيس 
مارت�ن من رشطة الط�رق الرسيع�ة يف كاليفورنيا خالل 
مؤتمر صحفي: »ثمة مقاطع فيديو كثرية تظهر أناس�ا 
يرسق�ون املال عى الطريق الرسي�ع من خالل جمعه من 
األرض«.وأك�د أن األم�وال الت�ي وقعت م�ن املركبة تبلغ 
قيمتها آالف الدوالرات، وتعود إىل مرصف ويجب تسليمها 
إىل مركز للرشطة.ووقع الح�ادث بعدما فتح باب املركبة 
املصفح�ة عرضا بصورة غري متوقعة قرب س�ان دييغو، 
يف منطق�ة غ�ري بعيدة م�ن الحدود مع املكس�يك.وتظهر 
فيديوه�ات انت�رشت ع�ر وس�ائل التواص�ل االجتماعي 
أناس�ا يتوقفون ع�ى الطريق ويتهافت�ون لجمع األوراق 
النقدية الخ�راء، حتى إن البعض كان يرميها يف الهواء 
كالنثار.وح�ذرت الرشط�ة من أنها ستس�تعني بمقاطع 
الفيديو لتقفي أثر األش�خاص الذين لن يعيدوا املال الذي 
جمع�وه من دون وجه حق، وقال مارتن: »من األفضل أن 
يتحلوا بالنزاه�ة بدل انتظار أن نجده�م ونقرع بابهم«.

وأوقف�ت الرشطة يف م�كان الحادثة رجال وام�رأة تهافتا 
لجمع األموال، لكنهما علقا خارج سيارتهما عى الطريق 

الرسيع بعدما أغلقاها بالخطأ واملفتاح داخلها.

أنقذت دائرة إطفاء إيطالية امرأة مس�نة من تحت األنق�اض بعد انهيار منزلها بالقرب من نابويل.ونرشت دائرة 
اإلطف�اء اإليطالي�ة لقطات مص�ورة لعملية اإلنقاذ التي تمت يف بلدة س�ان فيليس إيه كانس�يلو عر تويرت يوم  
الجمعة. وبحس�ب تقارير إعالمية، تبلغ املرأة من العمر 74 عاما وال يزال زوجها مفقودا حتى املس�اء. وتضاءل 
األمل يف العثور عليه عى قيد الحياة، بحسب وكالة أنباء أنسا. ويقال إن املسنني كانا يف املنزل املؤلف من طابقني 

عندما انهار، ويفرتض أنه انهار نتيجة انفجار غازى يف الصباح.

لقي ش�قيقان مرصعهما، متأثرين بحروق خطرية يف 
اندالع حريق نش�ب بمنزلهما، بقرية س�نهوت التابعة 
ملرك�ز منيا القمح بمحافظة الرشقية يف مرص.وعثرت 
الرشطة ع�ى الجثتني مقيدتني بالسالس�ل الحديدية، 
وتحفظ�ت الرشطة عى األب للتحقيق يف س�بب اندالع 
النريان، وتقيي�د ابنيه املتوفني، بعدما ترددت أنباء عن 
قيامه بتوثيقهما بالسالس�ل بدعوى تأديبهما بسبب 
افتعالهم�ا العديد من املش�كالت وتعاط�ي املخدرات.

وكان الل�واء محم�د وايل مدي�ر أم�ن الرشقي�ة تلق�ى 
إخطارا يفيد بنش�وب حريق يف منزل بقرية س�نهوت 
التابع�ة لدائ�رة املرك�ز، وع�ى الفور انتقل�ت قوة من 
الحماية املدنية وتم الدفع بس�يارتي إطفاء للس�يطرة 
ع�ى الن�ريان وإخمادها.وتبني أن الحادث أس�فر عن 
وفاة ش�قيقني أحدهما 14 عاما واآلخر 17 عاما، كما 
تبني أن الجثت�ني كانتا موثقتني بالسالس�ل الحديدية 
.وكش�فت التحري�ات األولي�ة أن األب كان قام بتقييد 

ابنيه يف محاولة لتأديبهما بسبب افتعالهما العديد من 
املشكالت مع األهايل يف القرية وتعاطيهما املخدرات .

وألق�ت الرشطة القبض عى األب وجرى التحفظ عليه 
للتحقي�ق يف الواقعة بمعرفة النيابة العامة التي أمرت 
بنقل الجثتني إىل مرشحة مستش�فى األحرار التعليمي 
بمدينة الزقازيق وانت�داب الطب الرشعي لترشيحهما 
لتحديد س�بب الواقعة، وتولت النياب�ة العامة متابعة 

التحقيقات.

ُوِجدا ُمقيََّدْيِن بالسالسل.. مصرع شقيقين بحريق منزلهما

إنقاذ ُمسّنة إيطالية بعد 
انهيار منزلها

اكتشف فريق دولي من علماء اآلثار، حلياً 
مصنوعة من قواقع بحرية في المغرب، 
يعتبرونها األقدم في تاريخ البشرية، إذ 
يعود أصلها إلى نحو       ألف عام، وفق ما 
أوضح عضو في هذا الفريق.

أفادت وس�ائل إعالم أس�رتالية بأن املاليني من الرسطانات 
الحم�راء غزت الط�رق والجس�ور يف جزيرة الكريس�ماس 
األسرتالية بطريق هجرتهم السنوية نحو املحيط، مما أدى 

إىل إغالق عدد من الطرق.
وتش�هد الجزيرة الصغرية الواقعة يف ش�مال غرب أسرتاليا 
هج�رة جميع أن�واع رسطان البح�ر كل ع�ام، والتي تقدر 

بنحو 50 مليونا، وهي األعى يف العالم.
وتس�ابق الس�كان املحلي�ون واملس�افرون عى حد س�واء 
اللتقاط ما يعتر أحد أعظم هجرات الحيوانات عى الكوكب 

األزرق حيث حولت الكائنات الجزيرة إىل اللون األحمر.
وكل ع�ام، يش�ق م�ا يق�در بنح�و 50 ملي�ون س�لطعون 

طريقهم من الغابة بعد هطول األمطار يف أكتوبر أو نوفمر 
ويتوجهون إىل املحيط للتزاوج.

وت�أكل الرسطان�ات عموم�ا األوراق والفواك�ه والزه�ور 
والبذور ولكن لها جانب مظلم يجعلها تأكل صغارها.

وتقيض الس�لطات أسابيع يف االستعداد للهجرة وتطلب من 
الزوار دائما قيادة سياراتهم وركنها بعناية.

وذكرت وس�ائل إعالم أس�رتالية أن ذك�ور الرسطانات هي 
أول م�ن يقوم برحلة إىل املاء، مش�رية إىل أنه وبعد التزاوج، 

يمكنها إنتاج ما يصل إىل مئة ألف بيضة يف موسم واحد.
ويعتق�د الخراء أنه يف بعض املناط�ق يمكن رؤية ما يصل 
إىل 100 سلطعون لكل مرت مربع من الشاطئ أو الصخور.

50 مليون سلطعون تجتاح شوارع أستراليا

عث�ر أطباء س�وريون عى جس�م غري�ب جدا داخ�ل كبد فت�اة، االمر ال�ذي أثار حرية 
األوساط الطبية واملتابعني يف البالد، لكن األطباء استطاعوا استئصاله بنجاح ومعالجة 
املريضة.وأعلن مستش�فى ترشين العس�كري يف س�وريا، يف بيان نرش عى صفحته يف 
»فيسبوك« عن حالة رسيرية تم رصدها يف شعبة الجراحة العامة األوىل، حيث راجعت 
مريض�ة املستش�فى بعد معاناتها م�ن ارتفاع الح�رارة وعدد من األعراض.وبحس�ب 
املعلومات الت�ي تداولتها عدد من املواقع الطبية الس�ورية، ذكرت املريضة بأنها قبلت 
يف مستش�فى آخر بسبب معاناتها من خراج كبدي وتم تخريجها قبل شهرين تقريبا.
وبع�د إج�راء صور طبق�ي محوري تبني وجود جس�م أجنب�ي غريب، حي�ث تم رصد 
»منطق�ة كبدية ناقصة الكثافة يف القطعة السادس�ة غري واضحة الحدود دون تجمع 
س�ائل رصيح مع وجود جس�م زائد الكثافة رشيطي الش�كل«.وقرر الفريق الطبي يف 
مستش�فى ترشين العسكري يف سوريا إجراء عمل جراحي للمريضة بعد تحديد املكان 
عن طريق استشارة طبيب األشعة وفحص اإليكو السطحي، حيث أجرى الفريق »شقا 
عى س�طح الكبد األمامي عى ط�ول القطعة 
السادسة والسابعة وبالتسليخ ووجد الجسم 
األجنبي )نكاش�ة أس�نان( مع نس�يج ندبي 
حولها« وتم اس�تخراجه بنجاح.ونوه الفريق 
الطب�ي إىل أنه تم اس�تخراج الجس�م األجنبي 
باإلضافة إىل أخذ خزعات من النسيج الندبي، 
كم�ا ت�م التأكد من اإلرقاء وأخ�ذ بضع قطب 
إرقائية عى سطح الكبد وتم تخريج املريضة 

بعد يومني بحالة جيدة ومستقرة.

العثور على جسم غريب داخل
 كبد فتاة 
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