
المراقب العراقي/ أحمد محمد...
يب�دو أن ترصيح�ات الكت�ل السياس�ية 
التي تزعم أنها ستشكل الحكومة املقبلة 
وفقا ملب�دأ األغلبي�ة، هي ح�ر عىل ورق 
وأنها أشبه ب� »ذر الرماد يف العيون« يراد 
منها كس�ب تعاطف الرأي العام وإلهاؤه 
ع�ن فضيح�ة التزوي�ر ورسق�ة أصوات 
الناخب�ن، حي�ث لم تج�د تل�ك الكتل أي 
ترحي�ب من قب�ل األطراف األخ�رى لعقد 
التحالفات السياس�ية، خصوصا أن ملف 

االنتخاب�ات التي ش�ابها تزوي�ر كبري لم 
ُيحسم أمره بعد، ويف الوقت ذاته أن هناك 
إجماعا من األطراف عىل وجه الخصوص 
الس�نية والكردية عىل عدم الدخول يف أي 
تحالف�ات مال�م يك�ن هناك إجم�اع عىل 
تش�كيل تكت�ل جامع لكل أط�راف البيت 
الش�يعي وأهم تل�ك األطراف ه�و االطار 
التنس�يقي للق�وى الش�يعية، بعي�دا عن 

الخالفات واملناكفات السياسية.
وبحس�ب مص�ادر سياس�ية، أن هن�اك 

الكواليس«  تفاوضات سياس�ية »خل�ف 
للكت�ل أو األطراف التي تزعم تبنيها خيار 
األغلبي�ة، يف وق�ت تبحث فيه تل�ك الكتل 
ع�ن أي اتفاق خ�اص بتقاس�م املناصب 

الحكومية.
ورفض�ت كت�ل نيابي�ة، االنخ�راط يف أي 
تهمي�ش  ع�ىل  قائ�م  س�يايس  تحال�ف 
أي ط�رف أو مك�ون، حي�ث أك�د الحزب 
الديمقراط�ي الكردس�تاني، يف بي�ان ل�ه 
يوم أمس، أن القوى الكردية مع اإلجماع 

الس�يايس الش�يعي لتش�كيل الحكوم�ة 
الجديدة وهي ليس مع تكتل دون آخر.

وأض�اف بيان الح�زب، أن القوى الكردية 
تنتظ�ر اتفاق البيت الس�يايس الش�يعي 
باإلجم�اع، ح�ول تش�كيل الكتل�ة األكر 
وكذلك تش�كيل الحكومة واختيار رئيس 
ال�وزراء، حتى تك�ون هن�اك مفاوضات 

جدية وحقيقة معهم.
وح�دد تحال�ف الفتح ما وصف�ه بطريق 
توافق واتف�اق جميع القوى السياس�ية 

الش�يعية، حي�ث أش�ار اىل أن�ه ال يمك�ن 
حس�م هذا امللف دون اتف�اق جميع كتل 

البيت الشيعي.
وب�ن الفت�ح، أن هناك مش�ركات كثرية 
الش�يعية،  السياس�ية  الق�وى  تجم�ع 
والخالفات الحاصلة يمكن حلها من خالل 
الح�وار واالتف�اق وهذا التوافق س�يكون 
سيد املوقف بقضية اختيار رئيس الوزراء 

وتشكيل الحكومة الجديدة...
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
ما زال�ت أغلب املصان�ع العراقي�ة الكبرية 
متوقفة ألسباب عديدة ويف مقدمتها معمل 
الحديد والصل�ب يف محافظة البرصة، رغم 
إب�رام عرشات العق�ود إلع�ادة تأهليه منذ 
أول حكوم�ة عراقي�ة بعد س�قوط النظام 
البائ�د، كان آخرها العق�د املرم مع رشكة 
تركية، وقد أنجزت مراحل متقدمة يف إعادة 
تأهيله، بس�بب عدم الرغب�ة بإعادة تدوير 

املاكنة الصناعية.

ف�كل يشء داخ�ل املعمل مقت�ول بقرارات 
تجمي�ده، ومخطط�ات إنهائ�ه، وهو أكر 
معمل يف الرشق االوس�ط، كل هذا من أجل 
الس�ماح لبلدان أخرى بالدخول إىل السوق 
العراقي�ة دون مناف�س، وصم�ت حكومي 
الوع�ود  إزاء م�ا يح�دث، يف ظ�ل  رهي�ب 
الحكومي�ة بدع�م املعم�ل ب�� »50 ملي�ار 
دين�ار« لكن ما زالت تلك الوعود مجرد حر 

عىل ورق.
رشك�ة الحديد والصلب لديه�ا خزين هائل 

يقدر بأكثر من مليون طن من الس�كراب، 
أث�ار ش�هية  اآلن، م�ا  إىل  غ�ري مس�تثمر 
مافي�ات الفس�اد يف الب�رصة وبدع�م م�ن 
أحزاب متنف�ذة، فضلت تهريب الس�كراب 
اىل الخ�ارج ,،م�ا يعد الس�بب الرئييس ملنع 
إع�ادة تش�غيل معم�ل الحدي�د والصلب , 
وس�ط ضعف الحكوم�ات املتعاقبة التي ال 
تس�تطيع الوق�وف أمام مافي�ات التهريب 

املدعومة سياسيا .
النف�ط  وزارة  وباألخ�ص  الدول�ة  وزارات 

هي أيض�ا متهمة بإيق�اف تدوي�ر املاكنة 
اء  الصناعي�ة م�ن خ�الل عزوفها ع�ن رشرِ
املنتج الوطني، وعدم التزامها بالعقود التي 
تم االتفاق عليها س�ابقاً، ف�وزارات الدولة 
تفضل االسترياد وتهريب األموال اىل الخارج 

من أجل الحصول عىل عموالت مالية.
ن�دى ش�اكر ج�ودت، النائب�ة يف الرمل�ان 
الس�ابق وعضو لجن�ة االقتص�اد النيابية، 
ش�ككت يف وج�ود الق�درة ع�ىل النه�وض 
بالصناعة الوطنية مجدداً يف ظل املعطيات 

الحالية.
وتع�زو ج�ودت أس�باب ذل�ك إىل جوان�ب 
سياس�ية تتمث�ل يف إرادات حزبي�ة لق�وى 
وكيان�ات متنف�ذة إلبق�اء أب�واب املعام�ل 

الحكومية مغلقة وعاطلة عن اإلنتاج.
وتضيف جودت، أن »العراق يملك الطاقات 
ولك�ن  والث�روات  واألم�وال  والكف�اءات 
باألم�ر  ذل�ك  ألي�س  يشء..  كل  يس�تورد 

املضحك«...
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»السكراب« ُيوِصد أبواب معامل الحديد ويزحف إلى خارج الحدود

»التوافق« يطرح »األغلبية« أرضًا في صراع 
الحكومة المقبلة

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
الكاظم�ي،  مصطف�ى  حكوم�ة  تكت�فرِ  ل�م 
ب�«معاقبة« القادة املنترصين ومكافأة آخرين 
»ظالع�ن بالتجس�س«، من خ�الل التغيريات 
الت�ي أجرته�ا يف مفاص�ل أمني�ة وسياس�ية 
وخدمي�ة مختلفة، بل اس�تمرت يف نهجها هذا 
حتى بعد تحوله�ا إىل حكومة ترصيف أعمال، 

حسبما يرى مراقبون للشأن السيايس.
بنتائ�ج  الس�يايس  االنش�غال  خض�م  ويف 
رة«،  االنتخابات التي يعترها العراقيون »ُمزوَّ
ب�ارش الكاظم�ي وفريق�ه الخ�اص بإج�راء 
تغيريات جديدة، ش�ملت تكلي�ف مقربن منه 
ب�إدارة مناصب حساس�ة، وم�ن بينهم مهند 
نعي�م ال�ذي َتح�وَّل ب�ن ليل�ة وضحاه�ا من 
مستش�ار لألم�ن االنتخاب�ي، إىل مستش�ار يف 

جهاز األمن الوطني.
ولطاملا ظل مصطلح »الدولة العميقة«، مالزماً 
مللف تعيين�ات الدرجات الخاصة يف العراق بعد 
ع�ام 2003، وقد وّجهت اتهامات عّدة ألحزاب 
محددة دون أخرى، بالتأس�يس لهذه الظاهرة 
الت�ي تآكل�ت بس�ببها العديد من املؤسس�ات 
الحكومي�ة، إال أن املرحل�ة التي تلت تظاهرات 
ترشين وتش�كيل حكومة مصطفى الكاظمي 

شهدت متغريات جّمة يف هذا امللف الشائك.
غ�ري  ش�ائع  مفه�وم  العميق�ة،  والدول�ة 
اختصايص ُيس�تخدم لوصف أجهزة حكم غري 
منتخب�ة تتحكم بمص�ري الدولة، وق�د تتكون 
الدول�ة العميق�ة به�دف مؤامرات�ي أو بهدف 
م�رشوع كالحفاظ عىل مصالح الدولة كنظام 

حكم.
عن�ارص  العميق�ة  للدول�ة  ب�أن  ويف�رض 
موجودة يف مؤسس�ات ومفاصل الدولة املدنية 
والعس�كرية والسياس�ية واإلعالمية واألمنية، 
وتقدر ه�ذه العنارص التي تعمل صوب أهداف 
مش�ركة ع�ىل التأث�ري والتوجي�ه ملؤسس�ات 

الدولة الرسمية وقراراتها السياسية.
ووفق�اً له�ذا املفه�وم، عك�ف الكاظم�ي عىل 
»التم�دد« يف مؤسس�ات الدولة، ع�ر تعيينات 
وسلس�لة تغيريات إدارية أجريت خالل الفرة 
األخ�رية وش�ملت مناص�ب أمنية حساس�ة، 
وكان م�ن بن الق�ادة األمنين الذين ش�ملهم 
التغي�ري، هو أبو عيل البرصي، مس�ؤول خلية 
الصق�ور االس�تخبارية، التي طامل�ا كانت اليد 

الضاربة للعراقين ضد الجماعات اإلرهابية.
ويف وقت س�ابق، أقدم الكاظمي عىل نقل عدد 
كبري من منتس�بي جهاز املخابرات، إىل املنافذ 
وغ�ري  مفاج�ئ  إداري  إج�راء  يف  الحدودي�ة، 
مس�بوق، وهو ما دفع أطراف سياس�ية عّدة 

للتشكيك بنواياه.
ول�م يكتفرِ الكاظمي عند ه�ذا الحد، بل أصدر 
أم�راً بتعين الل�واء الرك�ن محم�ود الفالحي 
قائدا جدي�دا لعمليات نينوى خلفا للواء الركن 
إس�ماعيل املحالوي، وس�ط اعراض كبري من 
وجهاء وعش�ائر املحافظة نتيجة االس�تقرار 

الذي شهدته يف ظل قيادة املحالوي.
كم�ا قرر الكاظمي كذلك، إحالة معاون رئيس 
أركان الجي�ش إىل »املرية« وتكليف س�كرتريه 
بدالً من�ه، يف إجراء يعتره مراقبون »س�ابقة 

خط�رية«، نظراً لقي�ام الكاظمي بزج مقربن 
من�ه يف مناص�ب حساس�ة بغية »الس�يطرة 

عليها«.
وفتح�ت وزارة الدف�اع العراقي�ة تحقيقاً عام 
2019، يف مقط�ع صوت�ي ملحم�ود الفالح�ي 
عندما كان قائداً لعمليات األنبار، وهو يتحدث 

.CIA�فيه مع »عميل« لل
وفق ذلك يقول املحلل الس�يايس وائل الركابي 
م�ن   64 »امل�ادة  إن  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب 
الدس�تور تؤكد أنه عندما يحل الرملان نفس�ه 
ويدعو رئيس الجمهورية إىل انتخابات مبكرة، 
فإن الحكوم�ة تعتر مس�تقيلة«، الفتاً إىل أنه 
»ال يح�ق لحكوم�ة الكاظم�ي اتخ�اذ قرارت 
بتعين درجات خاصة أو مناصب أو اتفاقيات 

دولية كما حدث اليوم مع الس�عودية«.
ويضي�ف الركابي أن »ه�ذه اإلج�راءات تؤكد 
عىل س�عي الكاظمي لبناء دول�ة عميقة يريد 
إتمامه�ا يف نهاية عم�ر حكومته، وهو ما قام 
ب�ه منذ بداي�ة حكومته من خ�الل تغيريات يف 

املناصب املدنية والعسكرية«.
ويردف قائالً إن »عىل الرملان املقبل والحكومة 
الت�ي س�يفرزها، الس�عي لرف�ض كل ه�ذه 

الخطوات واإلجراءات«.
وغالب�اً ما تص�در ترصيحات، يّدع�ي خاللها 
فري�ق املستش�ارين واإلعالمي�ن املقربن من 
الكاظم�ي، بأن الحكومة »انتقالية« وتس�عى 
إىل تحقي�ق أه�داف مرحلي�ة أبرزه�ا إج�راء 
نتائجه�ا  كان�ت  الت�ي  املبّك�رة،  االنتخاب�ات 

صادمة للعراقين.
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استحالة تشكيل حكومة أغلبية 
في ظل نظام برلماني متعدد..!

طهران: مقاومة الشعب ستضع 
حًدا للظلم األميركي
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االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

حكومة »التعزيلة« توزع »هبات دسمة« في مؤسسات الدولة
قرارات الكاظمي ُتنعش »بورصة المناصب«
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المراقب العراقي/بغداد...
اكدت وزارة الصح�ة العراقية، أمس 
الثالثاء، ان الع�راق مقبل عىل موجة 

جديدة من فايروس كورونا.
وقالت عضو الفريق الطبي االعالمي 
ل�وزارة الصحة ربى فالح، يف ترصيح 
صحف�ي تابعته »املراق�ب العراقي«: 
»انن�ا تجاوزنا املوج�ة الثالثة لكن ال 
يعن�ي انن�ا غ�ري مقبلن ع�ىل موجة 

اخرى جديدة الس�يما نح�ن مقبلون 
عىل فصل ش�تاء تزداد ب�ه االمراض 
ان  التنفس�ية واالنتقالي�ة والوبائية 

وجدت«.
وأضافت ف�الح »اننا يف جائحة حالياً 
فبالتأكي�د م�ن املمك�ن ان نتع�رض 
االلت�زام  ملوج�ة جدي�دة م�ع ع�دم 
للف�ريوس،  الجيني�ة  والتغي�ريات 
ولهذا يج�ب االقبال الكب�ري عىل اخذ 

اللقاح وكذلك التزام املواطنن بكافة 
االج�راءات الصحي�ة ملن�ع تفيش اي 
موجة جدي�دة، قد تك�ون أخطر من 

سابقاتها«.
ال�دوام  أع�اد  الع�راق  ان  اىل  يش�ار 
الحض�وري يف امل�دارس والجامعات، 
كما بارشت مؤسسات الدولة بإرجاع 
نس�بة ال�دوام 100% بع�د انخفاض 

اعداد املصابن يف املوجة الثالثة.

المراقب العراقي/بغداد...
توقع عضو مجلس النواب السابق عباس يابر، أمس 

الثالثاء، ان يتأخر إقرار موازنة عام 2022.
وق�ال ياب�ر يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب 
العراقي« إنه »س�يتم تأخري اقرار موازنة 2022 حيث 
كان من املفرض ارس�الها إىل مجلس النواب يف بداية 
ترشي�ن األول، ونظ�راً إلج�راء االنتخاب�ات يف نف�س 
الش�هر وم�ا أعقبها م�ن تداعيات س�تؤدي إىل تأخري 

إقرار املوازنة«.

وأض�اف، أن »روات�ب املوظفن لع�ام 2022 لن تتأثر 
بتأخري اق�رار املوازنة ألنه س�يتم العمل بالس�ياقات 
املنظمة وفق قانون اإلدارة املالية والدستور العراقي«.
ودع�ا ياب�ر، »الحكومة إىل اس�تثمار ارتفاع اس�عار 
النفط بخفض س�عر الدوالر وتوسعة االستثمارات يف 

البالد«.
وأش�ار إىل أن�ه »ع�ىل الفرق�اء السياس�ين اإلرساع 
بحس�م الخالفات وتشكيل الحكومة وفق ما تقتضيه 

املصلحة الوطنية«.

المراقب العراقي/بغداد...
أك�دت حرك�ة حقوق، أم�س الثالثاء، أن منح مش�اريع اس�تثمارية 

جديدة من قبل حكومة ترصيف االعمال ُيعد »باطال«.
وق�ال عضو الحركة عن محافظة البرصة م�درك الحلفي يف ترصيح 
صحفي تابعت�ه »املراقب العراق�ي« ان »حكوم�ة الكاظمي املنتهية 
واليتها منحت اس�تثمارات ضمن مرشوع ميناء الفاو الكبري دون أي 

اجراء قانوني«.
واش�ار الحلفي اىل ان »هناك صفقات فس�اد ُتعقد ه�ذه األيام تحت 
الطاول�ة لتمري�ر بع�ض املق�اوالت ذات الربح الرسيع، عىل حس�اب 

االبعاد االسراتيجية ملينا الفاو الكبري«.
ولف�ت اىل ان »حكوم�ة رئي�س ال�وزراء املنتهي�ة واليت�ه مصطف�ى 
الكاظمي تخرق القانون العراقي من خالل منح اس�تثمارات بميناء 

الفاو الكبري«.

حقوق: منح االستثمارات »باطل« 
بحكومة تصريف األعمال

المراقب العراقي/بغداد...
عل�ق ح�زب االتحاد االس�المي 
الكردس�تاني، أم�س الثالث�اء، 
عىل محاوالت االغتيال بواسطة 
»السم« لقادة سياسين كرد يف 

اقليم كردستان.
وق�ال عضو االتحاد االس�المي 
سليم همزة يف ترصيح صحفي 
العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
االغتي�االت  »مواضي�ع  ان 
وخصوصا بطريقة »السم« قد 
أخذت حي�زاً أكر م�ن الالزم«، 
دالالت  »هنال�ك  ان  اىل  مش�ريا 
ع�ىل ان الرصاعات السياس�ية 
األق�وال  مرحل�ة  اىل  وصل�ت 

والشائعات«.
وبن، ان »ه�ذه الحاالت تندرج 
ضم�ن الرصاع�ات السياس�ية 

وهي ال تخرج عن إطارها«.
وأعتر همزة ان »هذه املس�ائل 
غري حقيقة وتثبيتها يحتاج اىل 

اللجوء للقانون«.
وكان القيادي البارز يف االتحاد 
م�ال  الكردس�تاني،  الوطن�ي 
بختيار، قد كشف عن معلومات 
مفصلة ح�ول محاولة اغتياله 
عن طري�ق الُس�ّم« متهما من 
وصفهم ب�«الرفاق« يف الوقوف 
وراء ذلك يف إشارة إىل عنارص يف 

الحزب.

حزب كردي يعلق على حرب 
« الدائرة في كردستان مِّ »الُسّ

توقعات بتأخير تمرير موازنة »2022«الصحة تحذر من موجة جديدة لفايروس »كورونا«

بعد مباراة واحدة.. بحت يترك سامراء

المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت النائب�ة الس�ابقة خالدة خلي�ل، أم�س الثالثاء، 
إن اآليزيدي�ن مغيب�ون دائم�اً يف مفاوض�ات تش�كيل 
الحكومات االتحادية، مطالبة أن يكون لس�نجار وزارة 

أسوة باملسيحين والركمان.
وقال�ت خلي�ل يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب 
العراقي« إن »عدد اآليزيدين ال بأس به إذ يقارب مليون 
نسمة ومن حقنا أن تكون لنا وزارة بالحكومة املقبلة«، 
مشرية إىل أن الدورة الرملانية الجديدة »فيها اربعة نواب 

آيزيدين«.
ودعت خليل الحزب الديمقراطي الكردستاني إىل »النظر 
لآليزيدين كون الحزب ه�و راعي األحزاب الكردية وقد 

فاز ب�33 مقعداً برملانياً بحسب نتائج االنتخابات«.

»سنجار« تطالب بـ »وزارة« 
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

من سيربح ال…ماليين.؟!
ثارت ممالك الرمال عندما تم تنصيب قرداحي اإلعالمي 
املتميز الذي عرفه العرب من الرشق إىل الغرب يف برامج 
حققت أعىل املشياهدات كربنامج من سيربح املليون 

واملسامح كريم.
كانت الهجمة ضد اسيتيزار قرداحي حقيبة الثقافة يف 
الحكومة اللبنانية التي تواجه تحديات جمة أبسيطها 
انهييار اللرة أميام الدوالر وشيحة املحروقيات ونفاذ 

األدوية ومشاكل ال أول لها وال آخر.
ييوم عيرب  ثيارت حفيظتهيا  الخليجيية  الحكوميات 
مواطين عربيي وإعالمي مخيرم عن رأييه يف حرب 
راح ضحيتهيا عرشات اآلالف من أبناء الشيعب العربي 
اليمنيي وتدمر بنيتيه التحتية وسيببت يف وفاة اآلالف 
من أطفيال اليمن وكانت نتيجتها مجاعة هي األسيوأ 
منذ الحرب العاملية الثانية استخدمت فيها دول الخليج 
ترسيانتها التي اشرتتها من أمريكا وبريطانيا وفرنسا 
مضطيرة ومرتزقتهيا مين السيودان ومن مليشييات 
متعددة الجنسييات تعاقدت معهم إلبادة شيعب عربي 
رفيض حكومية فرضيت علييه مين الخيارج ورفض 
التدخل يف شيؤونه السياسيية الداخلية وانقلبت أحالم 
وزراء الدفاع يف السعودية واإلمارات إىل كوابيس حينما 
رصحوا أكثر من ميرة أن حربهم عىل اليمن هي مجرد 
نزهية سيتنتهي ببضعة أييام  وهاهي سينون تميض 
وتدخيل دول الخيزي والعيار والجبن مسيتنقع اليمن 
الذي لن تسيتطيع أن تخرج منه بعد خسائر فادحة يف 
األرواح واملعدات وخسيائر بمليارات الدوالرات رصفتها 
عىل األسلحة واملرتزفة والربات املوجعة التي وجهها 
أبطيال املقاومة من الحوثيني ومين معهم من رجاالت 
اليمين فدميروا أكرب رشكية إلنتياج النفيط يف الرشق 
األوسيط )أرامكو( وأدخليوا الرعب يف قليوب القيادات 
العسيكرية واألمنيية عندما هددوا مطيارات يف الداخل 
السيعودي واإلماراتي وكذلك موانيئ تصدير النفط أو 
محطيات تزويد السيفن املبحيرة بني اليرشق والغرب 
بالوقيود وأثبتت األييام أن الفارق بني العيدة والعدد ال 
يعني شييئا ملن آمين بالله ورسيوله وانتفض من أجل 

الدفاع عن كرامته ورفعة وطنه.
مماليك الرمال التيي تعاملت بمنتهيى االزدواجية هي 
ذاتها التي رفضت اجتياح النظام السابق لدولة شقيقة 
ودفعت ملياراتها نرصة للنظام الكويتي اليوم تمارس 

ما مارسه النظام السابق وترتكب نفس خطئه..
ومين الغريب أن هيذا املوقف الغريب مين دول الخليج 
َّ يد الحكومة  تجياه مواطن عرب عن رأيه وهي تحاول ليَ
اللبنانية مسيتغلة الظرف الصعب الذي تمر فيه لبنان 
بعيد انفجار مرفأ بروت وتحاول أن تمارس أقذر أنواع 
التعسيف وتحاول إجبار املجتمع اللبنانيي والحكومة 
اللبنانية لتنحية قرداحي عن منصبه والجميع غاضب 
ألن الرجيل قيال :- إن حيرب الخليح ضيد اليمن حرب 

عبثية وأن اليمن يدافع عن نفسه.
اليدم  وفيار  العيروش  اهتيزت 
عربيان  رشياييني  يف  العربيي 
ال  إهانية  واعتربوهيا  الخلييج 
القنيوات  كل  ففتحيت  تغتفير 
الصفيراء نرانها عيىل قرداحي 
اللبناني ومن املضحك  والشعب 
السيعودية  تتهيم  أن  فعيال 

قرداحي أنه إيراني الهوى!
فعندما يقال الحق تصبح إيرانيا 

والئيا حتى وإن كنت مسيحيا؟!
وتيم توجييه كل وسيائل التواصل االجتماعيي إلعالن 
ومارسيت  اللبنانييني  وضيد  قرداحيي  ضيد  الحيرب 
السيعودية اسيتعراض عضالتها وتفوقها االقتصادي 
وفرضيت عقوبة جماعية ضد شيعب بأكمله واتحدت 
ميع كل األنظمية الرجعيية ملحاولة تركييع لبنان فها 
ُ البنانيني بمسياعدات قدمتها للشعب  هي املمالك ُتعررِّ
اللبناني الشيقيق بعد كارثة املرفأ وهذه املمالك تتناىس 
كم تدفع وهي صاغرة ألمريكا وبريطانيا وهي مذعنة 
بيل واسيتخدمت أخس السيبل فراحت تلوح بسيحب 
السيفراء الخليجيني من لبنان وغلق كل قنوات الخليح 
العاملة يف لبنان لتحريك الشيارع ضد قرداحي وإجبار 
الحكومية عىل إقالته أو إجبار قرداحي عىل االسيتقالة 
ومين الجبين أن يرصح وزيير خارجية السيعودية أنه 
من غير املجيدي التعامل ميع لبنان التيي تتحكم بها 
الجمهورية االسالمية حسيب ادعائهم ويف ذات الوقت 
السيعودية وكل أنظمية الخلييج تتوسيل بإييران من 
أجل عيودة العالقة وتطويرها ظنا منهيا أن إيران هي 
مصيدر التهديد وهي تعلم جييدا أن ارتماءها يف حضن 
الصهيونيية العامليية وأمرييكا وبريطانييا هيو أكيرب 
جريمة بحق العروبة واالسالم فهي تشعر بالرعب من 
الشيعوب التي تتحني الفيرص لتنقلب عليها. لذلك هي 
تلجيأ إىل خداع الشيعوب بصناعة عدو يهيدد وجودها 
وليس هناك عدو يف الوقيت الحال كالجمهورية ترعب 
هذه االنطمة بها شعوبها لذلك ترى أن كثرا من أدوات 
هيذه األنظمة وجيوشيها اإللكرتونية وبعيض األبواق 
من املحسيوبني عىل اإلعيالم تحاول أن تيسء للشيعب 
اللبناني وتحاول تشويه صورته إرضاًء للحكام الخونة 
ممن تلطخت أيديهم بالدم العربي سيواء كان يف اليمن 

أو يف العراق وسوريا وتونس والجزائر والسودان.
والييء بالييء يذكر أيين كان كل هؤالء الشيجعان 
عندميا كان تراميب وغره مين قادة العاليم يخرجون 
عىل امليأ يصفون ملوككم وأمراءكم بأشينع الصفات 
كان ترامب يتبجح ويستخف بكم ويعلنها رصاحة أنه 
ابتزَّ ملك السعودية بنصف مليار دوالر باتصال هاتفي 
لم يسيتمر أكثير من خميس دقائق وأجرب السيعودية 
واإلميارات عىل رشاء أسيلحة ب٦٠٠ مليار دوالر ووفر 
أكثير من ملييون فرصة عميل لأمريكييني وهو يكرر 
دائميا أننيا نحميكم وعليكيم أن تدفعوا لنيا فوصفكم 
بالبقرة الحلوب وقال يف أكثر من مناسيبة أنه يحب أن 
يتقاسيم واردات النفيط معكم أين شيجاعتكم عندما 
كان نتنياهيو وغره من الصهاينة يصفونكم بأشينع 

الصفات؟!
ربما سيسيتقيل قرداحي ولكنه مقتنيع بما قاله وكل 
العيرب الرشفياء وكل مين يمتليك ذرة من اإلنسيانية 
مقتنيع بأنكيم مجرمون سيتمر األيام ليخليد التأريخ 
قرداحيي اليذي قيال كلمية حيق بوجيه حاكيم ظالم 

وستبقى جرائمكم وجبنكم وعاركم إىل يوم القيامة.

سياسة .. 

  سعد كاظم حسين الزبيدي

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
الكتيل  ترصيحيات  أن  يبيدو 
أنهيا  تزعيم  التيي  السياسيية 
ستشيكل الحكومية املقبلة وفقا 
ملبدأ األغلبية، هيي حرب عىل ورق 
وأنهيا أشيبه بيي »ذر الرمياد يف 
العيون« يراد منها كسب تعاطف 
اليرأي العام وإلهاؤه عن فضيحة 
التزوير ورسقة أصوات الناخبني، 
حيث لم تجد تلك الكتل أي ترحيب 
مين قبل األطيراف األخيرى لعقد 
التحالفات السياسيية، خصوصا 
أن مليف االنتخابات التي شيابها 
تزويير كبر لم ُيحسيم أمره بعد، 
ويف الوقت ذاتيه أن هناك إجماعا 
من األطراف عىل وجه الخصوص 
عيدم  عيىل  والكرديية  السينية 
الدخول يف أي تحالفات مالم يكن 
هناك إجمياع عىل تشيكيل تكتل 
جامع لكل أطراف البيت الشيعي 
وأهيم تليك األطيراف هيو االطار 
الشييعية،  للقيوى  التنسييقي 
بعيدا عين الخالفيات واملناكفات 

السياسية.
وبحسيب مصيادر سياسيية، أن 
هناك تفاوضات سياسيية »خلف 
األطيراف  أو  للكتيل  الكوالييس« 
التي تزعم تبنيهيا خيار األغلبية، 
يف وقت تبحيث فيه تلك الكتل عن 
أي اتفاق خاص بتقاسم املناصب 

الحكومية.
ورفضت كتيل نيابيية، االنخراط 
يف أي تحاليف سييايس قائم عىل 
مكيون،  أو  طيرف  أي  تهمييش 
حييث أكيد الحيزب الديمقراطي 
الكردسيتاني، يف بييان ليه ييوم 
أميس، أن القيوى الكرديية ميع 
الشييعي  السييايس  اإلجمياع 
لتشيكيل الحكومة الجديدة وهي 

ليس مع تكتل دون آخر.
وأضياف بيان الحيزب، أن القوى 
البييت  اتفياق  تنتظير  الكرديية 
باإلجمياع،  الشييعي  السييايس 
األكيرب  الكتلية  تشيكيل  حيول 
وكذلك تشكيل الحكومة واختيار 

رئيس اليوزراء، حتى تكون هناك 
مفاوضات جدية وحقيقة معهم.
وحيدد تحاليف الفتح ميا وصفه 
بطرييق توافيق واتفياق جمييع 
القوى السياسية الشيعية، حيث 
أشيار اىل أنه ال يمكن حسيم هذا 
املليف دون اتفياق جمييع كتيل 

البيت الشيعي.
وبني الفتح، أن هناك مشيرتكات 
السياسيية  القوى  كثرة تجميع 
الحاصلة  والخالفيات  الشييعية، 

يمكين حلهيا مين خيالل الحوار 
واالتفياق وهذا التوافق سييكون 
اختييار  بقضيية  املوقيف  سييد 
رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة 

الجديدة.
ووسط تلك املتغرات تحذر الكتل 
التي رُسقت أصواتها  السياسيية 
االنتخابيية من أن تفيرز العملية 
االنتخابية األخرة، برملانا ضعيفا 
ُيدار من قبل الخيارج، وال يحقق 
التمثييل النيابيي املناسيب ألبناء 

الشيعب العراقيي. وبيدوره، أكد 
عضو تحالف الفتح حسن شاكر 
الكعبيي، أن »جمييع الحكومات 
السيابقة تم تشيكيلها عىل وفق 
التوافيق السييايس بيني جمييع 
األطراف يسيبقها توافق شيامل 
لكل مكونات البيت الشييعي عىل 
تسيمية رئييس اليوزراء ومن ثم 

االنفتاح عىل باقي األطراف«.
ليي  الكعبيي، يف ترصييح  وقيال 
»املراقيب العراقيي« إن »جمييع 

الكتل ترفض الدخول يف تحالفات 
مغلقية أو مقتيرصة عيىل طرف 
دون آخر وتتجاهل أطراف أخرى، 
اإلطيار  تجاهيل  فيأن  وبالتيال 
السياسيية  للقيوى  التنسييقي 
الشيعية أمر مستحيل يف ظل عدم 
وجود رغبة لدى األطراف األخرى 

بعقد التحالفات من دونه«.
ثوابيت  »هنياك  أن  وأضياف، 
أي  تشيكيل  ترافيق  سياسيية 
باقيية  الزاليت  وهيي  حكومية، 

وال يمكين تجاهلهيا بأي شيكل 
ممكن«.

واسيتبعد الكعبي، »ميض بعض 
الكتل السياسيية بتشكيل أغلبية 
نيابية بعيدا عن اإلطار التنسيقي 

للقوى الشيعية«.
الرافضة  االحتجاجيات  والزاليت 
رة  لنتائج االنتخابات النيابية املُزوَّ
واملحافظيات،  بغيداد  يف  قائمية 
حييث يطالب املحتجيون بإجراء 

العد والفرز اليدوي الشامل.

املراقب العراقي/ بغداد...
طالبت عضيو تحالف الفتح زينب املوسيوي، امس 
الثالثياء، األميم املتحيدة بسيحب ممثلهيا يف العراق 
جينيني بالسيخارت عيىل خلفيية تدخلها بالشيأن 

االنتخابي، مؤكدة أنها شخصية غر مرغوب بها.

»املراقيب  تابعتيه  ترصييح  يف  املوسيوي،  وقاليت 
العراقيي« إن »جينيني بالسيخارت شيخصية غير 
مرغيوب بها عىل االطيالق يف العراق بسيبب تدخلها 

بشؤون العراق الداخلية«.
وأضافيت، أن »مواقيف مبعوثية األميم املتحيدة يف 

العراق جينني بالسيخارت سيلبية وتشيكل خطورة 
عىل العمليية السياسيية«، مبينية أن »أغلب القوى 
السياسيية غر راضية عن أداء بالسخارت يف العراق 
وتطاليب بسيحبها فورا ملا يلحقه مين رضر واضح 

بمصالح العراق«.

الفتح: أغلب الكتل غير راضية على بقاء بالسخارت

تغريدة

المحلل السياسي حيدر البرزنجي

 يبدو أن هناك غرفة عمليات 
منه���ا  تص������در  مش���تركة 
والتوجيه���ات  التعلمي������ات 
وواضحة  فاضح���ة  بطريق���ة 
اإلعالمي���ة  الحمل������ة  إلدارة 
التنسيقي  اإلطار  لتس���قيط 
الذي يمثل األغلبية الشيعية 
البش���ير  م���ن  يص���در  فم���ا 
بع���ض  وتناغ���م  وس���تيفن 
الكت���ل م���ع ه���ذه العبارات 
واالش���تراك  والمف��������ردات 
باألهداف والمش���روع ال سيما 

المواقف ليس صدفة. 

أهل الحق تحذر من عدم االستجابة لمطالب المحتجين: التصعيد سيزداد
املراقب العراقي/ بغداد...

أكيد عضيو املكتب السييايس 
لحركية عصائيب أهيل الحق 
الثالثاء،  السعدي، أمس  سعد 
ان خطيييييوات املعتصميني 
سيتزداد اذا لييييم تسيتجب 

املفوضية ملطالبهم.
وقيال السيعدي، يف ترصييح 
تابعته »املراقيب العراقي« إن 
سييتخذها  التي  »الخطيوات 
املعتصمون الرافضون لنتائج 
االنتخابات سيتكون أكثر من 
السابق واكرب وعىل املفوضية 
ملطالبهيم  بجديية  تنظير  ان 

املرشوعة«.
واضياف »عيىل املفوضية ان 
تأخيذ بمطاليب املتظاهريين 
وتقييض عىل جمييع عمليات 
التييييي حدثيت يف  التزويير 

االنتخابات«.

دعوات لتدخل عاجل 
للمحكمة االتحادية بسبب 
خروقات حكومة الكاظمي 

املراقب العراقي/ بغداد...
يف  القانونيية  اللجنية  عضيو  اسيتغرب 
الربملان السيابق، امس الثالثاء، من قرارات 
واجيراءات حكييييومة ترصييف االعمال 
الحاليية خصوصيا يف التعاقيدات الدوليية 
واإلقليمية، فيما دعا املحكمة االتحادية إىل 

التدخل. 
وقال عضو اللجنة السيابق سليم همزة، يف 
ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إنه »ليس 
ابيرام  الحاليية  للحكومية بصيغييييتهيا 
التعاقيييييدات وان يكون للحكومة املقبلة 
ان تلغيي كيييييافية التعاقيدات التيي ال 
تراهيييييا مناسبة وامضتها حكوميييية 

تصيييريف االعيييييييمال«.
وبني هميزة، ان »للحكومة أيضيا الغاء أي 
اتفاقيات او تعاقيدات، كان تكون دولية او 
إقليميية فمين حقهيا بموجيب مخالفتها 
الدسيتورية والقانونيية الغاؤهيا«، مبينيا 
ان »العقيود التيي تخيص امليواد الغذائيية 
واالساسييات الحاكمة ال ضير من التعاقد 

بشأنها«.
كل  االعميال  ترصييف  »حيل  ان  وختيم 
التعاقيدات والبيد للمحكمية االتحادية من 

تفسر صيغة التعاقدات«. 

العمليات المشرتكة: الجماعات اإلرهابية 
يف دياىل ستواجه معركة قاسية 

املراقب العراقي/ بغداد...
أكدت قيادة العمليات املشرتكة، امس الثالثاء، عزمها شن عمليات نوعية ضد أهداف 
نوعية منتخبة لعنارص »داعش« االجرامية، مبينة أنها سيتكون قاسيية وباالشرتاك 
مع الحشد الشعبي وباقي القوات األمنية.وقال املتحدث باسم قيادة العمليات اللواء 
الطيار تحسني الخفاجي يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن »العنارص االجرامية 
يف ديياىل بانتظيار عمليات نوعية ضدها وسيتكون قاسيية باالشيرتاك مع الحشيد 
الشعبي وباقي القوات األمنية«.وأضاف الخفاجي، ان »العمليات مازالت مرصة عىل 
محاسيبة من قرص يف حماية املدنيني فضال عن زيادة نشياط الجهد العسكري اللييل 
من اجل مالحقة أي شيخص يحاول العبث باالمن«.وأوضح، ان »داعش يحاول باي 
طريقية اثارة الفتنة الطائية وزيادة وتيرة هجماته اإلرهابية، إال أن تلك املخططات 
باءت بالفشيل لوجود القوات املسيلحة والحشد الشيعبي والوعي الشعبي املناهض 

الي فتنة«.

انطالق عملية أمنية 
واسعة يف البصرة 

املراقب العراقي/ البرصة
أعلنيت قيادة عمليات البرصة، امس الثالثاء، 
عين اطالق عمليية أمنية ملالحقية املطلوبني 

والسالح غر املرخص شمال املحافظة.
وقاليت القييادة، يف بييان تلقيت »املراقيب 
العراقي« إن »عمليات أمنية واسعة انطلقت 
ضمن مناطق »أبو صخر« شيمال محافظة 

البرصة«.
واشيارت اىل أن »النتائيج األوليية تؤكد إلقاء 
القبيض عيىل مطلوبيني للقضاء وفيق مواد 
جنائيية مختلفية ومصيادرة أسيلحة غير 

مرخصة«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

إجماع سياسي على رفض »التفرد« بتشكيل الحكومة

السنة والكرد يرهنون انخراطهم في الكتلة األكبر بمشاركة »اإلطار الشيعي«
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االربعاء 3 تشرين الثاين 2021 العدد 2707 السنة الثانية عشرة

ارتفعت أس�عار الذهب »األجنبي والعراقي« يف األسواق املحلية، أمس 
الثالث�اء .وقال مصدر، إن أس�عار الذهب يف أس�واق الجملة ب   ش�ارع 
النهر يف العاصمة   بغداد س�جلت للمثق�ال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي س�عر بيع 369 الف دينار، و سعر الرشاء 
365 الفاً، فيما كان سعر البيع االثنني 366 الف دينار للمثقال الواحد.

واش�ار ، اىٕل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 
س�جل ارتفاع�ا ايضا عند 339 ال�ف دينار، يف حني بلغ س�عر الرشاء 
335 ألفا.وفيم�ا يخص أس�عار الذهب يف محال الصاغة، فان س�عر 
بي�ع مثق�ال الذه�ب الخليجي عيار 21 ي�رتاوح ب�ني 370 الف دينار 
و375 ألفاً، فيما تراوح س�عر البيع مثق�ال الذهب العراقي بني 340 
الف�اً و345 الف دينار. ويس�اوي املثقال الواحد من الذهب )خمس�ة 

غرامات(.

ارتفاع أسعار الذهب
 في األسواق المحلية

ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي مرة أخرى، أمس الثالثاء، 
من الدوالر، لتسجل أكثر من 170 مليون دوالر.

وذك�ر مصدر، أن البنك املركزي ش�هد  خالل م�زاده لبيع ورشاء 
ال�دوالر االمريك�ي، ارتفاع�ا يف مبيعات�ه بنس�بة 6.92% لتص�ل 
إىل 170 مليون�ًا، و879 الف�ا و478 دوالرا أمريكي�ا غطاها البنك 
بس�عر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة باليوم 
الس�ابق، التي بلغت املبيعات في�ه 159 مليونا و275 الفا و516 
دوالرا أمريكيا.واشار اىل ان املشرتيات البالغة 119 مليوناً و419 
الف�ا و478 دوالرا ذهب�ت لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل ش�كل 
حواالت واعتم�ادات، فيما ذهب املبلغ املتبق�ي البالغ 51 مليوناً 

و460 ألف دوالر بشكل نقدي.

ارتفاع مبيعات البنك
االقت�صادي المركزي من الدوالر

دع�ت منظم�ة اليونيس�يف التابعة لألم�م املتحدة اىل 
اتخاذ اجراءات عاجلة ملعالجة ازمة املياه يف العراق .

وق�ال املنظم�ة يف تقري�ر/ ان ” األطفال والش�باب يف 
الع�راق هم األكث�ر تعرضا لخطر تأث�ريات تغري املناخ 
وخاص�ة ن�درة املياه ، مم�ا يهدد صحته�م وتعليمهم 

وحمايتهم ، ويعرضهم ألمراض قاتلة”.
واض�اف ان�ه ” ووفق�ا مل�ؤرش اليونيس�ف للمخاطر 

املناخي�ة واثره�ا عىل األطف�ال ، يحتل الع�راق املرتبة 
42 ب�ني أكث�ر البلدان التي تعاني من ش�حة املياه عىل 
مس�توى العالم. حيث تش�ري التوقعات لعامي 2030 
و 2040 إىل أن م�ؤرش اإلجه�اد املائ�ي املرتف�ع للغاية 

سيؤدي إىل تفاقم حالة األطفال يف البالد”.
وتاب�ع ان ” األطف�ال والش�باب يتعرض�ون ملخاط�ر 
مناخي�ة متوس�طة إىل عالي�ة يف الع�راق م�ع تعرض 

الفئ�ات الضعيف�ة ومناطق معينة م�ن البالد ملخاطر 
أكرب، لذا فان أزمة املناخ هي أزمة حقوق الطفل وهي 
تش�كل تهديًدا غري مس�بوق لتطور وبق�اء وإمكانات 
جميع األطفال والشباب يف كل مكان يف العراق و ظلًما 

مطلًقا للجيل القادم”.
الفيدرالي�ة  ودع�ت املنظم�ة يف تقريره�ا الحكوم�ة 
واالقليمية والرشكات واملسؤولني املعنيني يف العراق اىل 

زيادة االس�تثمار يف مجال التكيف م�ع املناخ والقدرة 
عىل الصم�ود يف تقدي�م الخدمات الرئيس�ية لألطفال 
والش�باب. وحماية املجتمع�ات والفئات األكثر ضعفاً 
من أس�وأ آثار املناخ املتغري بالفعل ، كما يجب تكييف 
الخدم�ات الحيوية ، بما يف ذل�ك أنظمة املياه والرصف 
الصحي�ة  والخدم�ات  الصحي�ة  والنظاف�ة  الصح�ي 

والتعليمية”.

سيطرة المتنفذين على مزاد العملة تحول دون تغيير سعر الدوالر
وس�ام  االقتص�ادي  الخبي��ر  رأى 
ان  الثالث�اء،  التميمي،ام�����س 
س�يطرة املتنفذي�ن عىل م�زاد بيع 
العمل�ة س�تحول دون تغيري س�عر 
رصف ال�دوالر، الفت�ا اىل ان معظ�م 
املص�ارف االهلي�ة تابع�ة الح�زاب 
سياس�ية ناف�ذة تقف ام�ام تغيري 
ان  التميم�ي  الرصف.وق�ال  س�عر 
“األحزاب املس�يطرة ع�ىل مزاد بيع 
كب�رية  مكاس�ب  حقق�ت  العمل�ة 
بع�د ارتف�اع س�عر رصف ال�دوالر، 
يمتل�ك  معظمه�ا  ان  خصوص�ا 
س�لعا وبضائ�ع كب�رية موضوع�ة 
يف مخ�ازن، وبالت�ايل فأنها حققت 
بالتس�عرية  رشائه�ا  بع�د  أرباح�ا 
م�ن  االس�تفادة  وكذل�ك  القديم�ة 
مردوداته�ا يف م�����زاد العمل�ة”.

وأض�اف ان “املتنفذي�ن س�يقفون 
حج�ر عث�رة يف ح�ال ت�م تخفيض 
املوازن�ة،  يف  ال�دوالر  رصف  س�عر 
حيث تعمل معظ�م مصارفهم عىل 
كس�ب األرب�اح م�ن م�زاد العملة، 
وأي تخفي�ض قد يحصل سيس�بب 
لهم”.واوض�ح  كب�رية  خس�ائر 
التميمي، ان “انتعاش سوق النفط 
ودخ�ول مبالغ كب�رية م�ن العملة 
بزيادة  للع�راق سيس�اهم  الصعبة 
مدخوالت العامل�ني يف مزاد العملة، 
وه�و ما س�يدفعهم للوق�وف امام 
أي محاولة من الحكومة لتخفيض 
تس�عرية ال�دوالر باملرحل�ة املقبلة، 
وم�ن املرج�ح إبقاء س�عر الرصف 
عىل وضعه الح�ايل او حدوث زيادة 

طفيفة يف موازنة العام املقبل”.

توق�ع املدي�ر التنفي�ذي للرشك�ة الوطني�ة االيراني�ة للصناع�ات 
البرتوكيماوي�ة به�زاد محم�دي، ام�س  الثالث�اء، بل�وغ العوائد 
السنوية للقطاع 21.5 مليار دوالر مع نهاية السنة املالية الجارية 
20 م�ارس/آذار 2022.وق�ال محمدي، إن العوائ�د املتوقعة تقدر 
باكث�ر م�ن 21.5 ملي�ار دوالر، 14 مليار دوالر منه�ا تتحقق عرب 
الصادرات والبقية باملبيعات عىل السوق املحلية وتأمني الصناعات 
التكميلية.من جهة أخرى أشار اىل افتتاح 3 مشاريع برتوكيماوية 
حت�ى 20 م�ارس/آذار 2022، غالبيته�ا يف مدين�ة ” ماهش�هر” 

جنوب غربي البالد. 

البتروكيماويات اإليرانية تتوقع 
عوائد سنوية بـ 21.5 مليار دوالر

ارتفعت أس�عار العقود اآلجلة األمريكية للقمح إىل أعىل مستوياتها يف 
ثماني�ة أعوام ونصف العام مدعومة بطلب قوي عىل خلفية ش�ح يف 

اإلمدادات العاملية.
وجاء صعود أسعار القمح بعد موجة صفقات يف سوق التصدير.

وق�ال محللون إن س�وق القمح ترتفع إىل مس�تويات جديدة وس�ط 
طل�ب عاملي قوي. وس�جلت األس�عار يف بورصة ش�يكاجو التجارية 
أعىل مستوى لها منذ يناير 2013، يف حني صعدت األسعار يف بورصة 

باريس يورونكست إىل أعىل مستوى يف 13 عاما ونصف العام.
وعزز حصاد ضعيف للقمح يف الربيع ورسوم تصدير فرضتها روسيا 

توقعات بشح نسبي يف اإلمدادات هذا املوسم.
وق�ال محلل�ون إن أس�عار تصدير القم�ح الرويس واصل�ت االرتفاع 

األسبوع املايض بعد صعودها عىل مدار األشهر األربعة املاضية.

أسعار القمح  ترتفع ألعلى
 مستوى منذ 8 أعوام

تنظيم أكبر 
تظاهرة اقتصادية

 على الصعيد العالمي
تس�تعد جمعي�ة اإلم�ارات للمتداول�ني يف 
األس�واق املالية، الس�تقبال وفود وأعضاء 
جمعي�ات املتداول�ني واالتح�ادات املعني�ة 
بالتداول يف األس�واق املالية، للمش�اركة يف 
مؤتم�ر ACI العامل�ي ومؤتم�ر ICA، الذي 
ينطلق يف 17 ويستمر حتى 20 من ترشين 
الثان�ي/ نوفمرب الجاري، يف مرسح ال بريل 
التاب�ع لفن�دق هيلت�ون يف قري�ه الحبتور 
بدبي، يف حدث وصفته بأنه ” أكرب تظاهرة 

إقتصادية عىل الصعيد العاملي”.
وتمكنت الجمعية م�ن جمع املؤتمر الدويل 
بالتع�اون   ،  ICA العرب�ي  واملؤتم�ر   ACI
م�ع دب�ي للس�ياحة كرشيك اس�رتاتيجي 
أكث�ر م�ن  يف مؤتم�ر واح�د، يس�تضيف 
800 ش�خصية، يمثل�ون جمعي�ات تداول 
واتح�ادات كاالتحاد العرب�ي للمتداولني يف 
األس�واق املالية، ورؤس�اء دوليني ورؤساء 
وزراء س�ابقني، مم�ا يجع�ل م�ن املؤتمر 
أحد أهم املؤتمرات املعنية بش�ؤون التداول 
املايل، نظ�راً للمح�اور املهمة التي يس�لط 
عليها املشاركون الضوء، وما تتضمنه من 

التحليالت االقتصادية.
أفض�ل  بح�ث  إىل  املش�اركون  ويتط�رق 
املمارسات العاملية للنهوض بالقطاع املايل، 
إىل جانب استرشاف الحلول املواتية، وإبراز 
توجه�ات القطاع�ات االقتصادية املتوقعة 
خ�الل الس�نوات األربع املقبل�ة، فضالً عن 
اكتساب الخربات وتبادل التجارب واالطالع 
عىل أدوات التحفيز االقتصادي الذي تواجه 
بعض قطاعاته ركوداً تسببت بها تداعيات 
األزمة األخ�رية إثر انتش�ار جائحة كوفيد 

19 يف مختلف أنحاء العالم.

دع�ت وزارة الزراع�ة وم�ن خالل رشكة 
ما ب�ني النهري�ن العامة للب�ذور املعامل 
األهلي�ة املج�ازة والحاصلة عىل ش�هادة 
إنجاز م�رشوع زراعي ص�ادر من دائرة 
االس�تثمارات الزراعية بتقديم عروضها 
الفنية والتجارية لتأجري املعامل املقبولة 
عروضه�ا وذلك لتفري�ط وتجفيف الذرة 

الصفراء.
وأوضح�ت ال�وزارة إن رشك�ة م�ا ب�ني 
النهري�ن العام�ة للب�ذور ق�د ح�ددت يف 
القانونية  ال�رشوط واملوافق�ات  إعالنها 
الالزم�ة حي�ال تأج�ري املعام�ل األهلي�ة 

ال�رشوط  كاف�ة  واس�تيفاء  املج�ازة 
س�يتم  فيم�ا  القانوني�ة،  واملوافق�ات 
اس�تبعاد أي ع�رض ال يحق�ق الرشوط 
املطلوب�ة وفق�اً للتعليم�ات والضواب�ط 

املعمول بها.
وأضاف�ت ال�وزارة إن الرشك�ة ق�د دعت 
أصح�اب املعام�ل إىل مراجع�ة مقره�ا 
الكائن يف بغداد - الكرادة - ساحة الواثق 
لالطالع عىل ال�رشوط القانونية املعتمدة 
م�ن قبله�ا لقب�ول الع�روض ومعرف�ة 
ال�رشوط ومراجعة مق�ر الرشكة الكائن 

يف بغداد - الكرادة - ساحق الواثق.

الزراعة تدعو المعامل األهلية المجازة 
إلى تقديم عرضها بشأن الذرة الصفراء

سومو تكشف عن أسعار النفط 
المصدر لألردن خالل الشهر الماضي
كش�فت رشكة تس�ويق النفط العراقية »س�ومو«،امس الثالثاء، عن معدل 
س�عر النف�ط الخام املصدر اىل االردن مش�رية اىل انه قد بل�غ 67 دوالرا خالل 
ترشي�ن االول املايض.وقال�ت الرشكة يف إحصائية عىل موقعها الرس�مي، ان 
»مجم�وع الص�ادرات النفطي�ة اىل االردن خالل ش�هر ترشي�ن االول املايض 
بلغت 309 الفا و768 برميال«، مبينة ان »معدل التصدير بلغ 10 االف برميل 
يوميا«.واضافت س�ومو ان »معدل س�عر الربميل املباع لألردن بلغ 67.663 
دوالرا«، موضح�ة ان »قيمة ال�واردات من الص�ادرات النفطية لألردن خالل 

شهر واحد بلغت 20 مليوناً و993 الفاً و906 دوالرات«.
ويص�در العراق النفط الخام اىل االردن بأس�عار تفضيلية تقل بمقدار 12 اىل 
14 دوالراً عن السعر االصيل وبمقدار 10 االف برميل يوميا يتم تصديرها عرب 

الشاحنات الحوضية.

اليونسيف تدعو الى إجراءات عاجلة لمعالجة شحة المياه في العراق

جهات متنفذة متورطة بتهريب السكراب تعرقل افتتاح معمل الحديد في البصرة
مصانع العراق تسكنها »األشباح«

ف�كل يشء داخ�ل املعم�ل مقت�ول 
ومخطط�ات  تجمي�ده،  بق�رارات 
إنهائ�ه، وهو أكرب معم�ل يف الرشق 
االوس�ط، كل هذا من أجل الس�ماح 
لبل�دان أخ�رى بالدخول إىل الس�وق 
وصم�ت  مناف�س،  دون  العراقي�ة 
حكوم�ي رهي�ب إزاء م�ا يحدث، يف 
ظل الوع�ود الحكومية بدعم املعمل 
ب�� »50 مليار دين�ار« لكن ما زالت 

تلك الوعود مجرد حرب عىل ورق.
رشك�ة الحديد والصلب لديها خزين 
هائ�ل يق�در بأكثر م�ن مليون طن 
من السكراب، غري مستثمر إىل اآلن، 

ما أث�ار ش�هية مافيات الفس�اد يف 
البرصة وبدعم م�ن أحزاب متنفذة، 
فضلت تهريب السكراب اىل الخارج 
,،ما يعد الس�بب الرئييس ملنع إعادة 
تش�غيل معم�ل الحدي�د والصل�ب , 
وس�ط ضعف الحكوم�ات املتعاقبة 
أم�ام  الوق�وف  تس�تطيع  ال  الت�ي 
مافيات التهريب املدعومة سياسيا .

وزارة  وباألخ�ص  الدول�ة  وزارات 
النف�ط هي أيض�ا متهم�ة بإيقاف 
تدوي�ر املاكنة الصناعي�ة من خالل 
اء املنت�ج الوطني،  عزوفها ع�ن رشرِ
وع�دم التزامه�ا بالعق�ود الت�ي تم 

االتف�اق عليه�ا س�ابقاً، ف�وزارات 
الدول�ة تفض�ل االس�ترياد وتهريب 
األموال اىل الخارج من أجل الحصول 

عىل عموالت مالية.
ندى شاكر جودت، النائبة يف الربملان 
الس�ابق وعض�و لجن�ة االقتص�اد 
النيابي�ة، ش�ككت يف وج�ود القدرة 
ع�ىل النه�وض بالصناع�ة الوطنية 

مجدداً يف ظل املعطيات الحالية.
وتعزو جودت أسباب ذلك إىل جوانب 
سياس�ية تتمث�ل يف إرادات حزبي�ة 
لقوى وكيانات متنفذة إلبقاء أبواب 
املعام�ل الحكومي�ة مغلقة وعاطلة 

عن اإلنتاج.
وتضيف ج�ودت، أن »الع�راق يملك 
واألم�وال  والكف�اءات  الطاق�ات 
والثروات ولكن يس�تورد كل يشء.. 

أليس ذلك باألمر املضحك«.
وح�ول ذلك ي�رى املختص بالش�أن 
االقتصادي صالح الهمايش يف اتصال 
م�ع )املراق�ب العراق�ي(: أن »أه�م 
أسباب عدم عودة الصناعة العراقية 
ه�و ع�دم وج�ود رغب�ة حكومي�ة 
إلعادته�ا للعمل , ف�وزارة الصناعة 
يف الفرتات املاضية لم تسهم بإعادة 

املاكن�ة الصناعي�ة ألس�باب منها, 
أن الفس�اد تغلغ�ل بش�كل كبري يف 
مفاصلها وس�يطرت عليها مافيات 
الفس�اد املرتبطة بأحزاب متنفذة , 

فضال ع�ن الخالفات داخ�ل الوزارة 
بش�أن كمي�ات الس�كراب الكب�رية 
التي يمتلكها معمل الصلب والحديد 
والتي أثارت شهية تلك املافيات التي 

تفض�ل تهريبه�ا وعدم اس�تغاللها 
م�ن قب�ل املصانع املحلي�ة , فكانت 
تج�ارة تهري�ب الس�كراب رائج�ة 
تمارس�ها مافي�ات الفس�اد , كم�ا 

الصناع�ة متهم�ة ببي�ع  أن وزارة 
عدد م�ن املعامل واملنش�آت بأثمان 
بخس�ة يف الف�رتات املاضي�ة , م�ا 
َعرََّض الصناعة الوطنية اىل نكسات 

املخت�ص  أك�د  كبرية«.م�ن جهت�ه 
بالش�أن االقتصادي جاسم العكييل 
يف اتص�ال م�ع )املراق�ب العراقي(: 
أن »هن�اك جهات متنف�ذة، متهمة 
بتهري�ب الس�كراب، تعرق�ل إكمال 
وافتت�اح معم�ل الحدي�د والصل�ب 
بع�د إج�راء الصيان�ة ل�ه, حيث تم 
علي�ه  دوالر  ملي�ون   180 رصف 
ونس�بة االنجاز 90%، ومتوقف عىل 
15 ملي�ون دوالر إلكماله وتش�غيل 
العمال وخزين الس�كراب 800 الف 
ط�ن قيمته أكث�ر م�ن 300 مليون 
دوالر، م�ا يؤكد وجود إرادة فاس�دة 

لرسقة السكراب«.
الصناع�ة  »وزارة  أن  وأوض�ح: 
واملعادن قد ش�كلت يف وقت س�ابق، 
لجنة س�كراب الحديد لبي�ع الحديد 
وف�ق قان�ون بي�ع وإيج�ار أم�وال 
الدول�ة رق�م 32 لع�ام 1986, لكن 
هذه اللجنة فش�لت وكذلك محاولة 
الس�كراب  الس�تثمار  الحكوم�ة 
والس�يطرة عليه لم تنجح، بس�بب 
ع�ىل  الخ�اص  القط�اع  اس�تحواذ 
بمس�اندة  وتهريب�ه  الس�كراب 

شخصيات وجهات متنفذة«.

ما زالت أغلب المصانع العراقية الكبيرة متوقفة ألسباب عديدة 
وفي مقدمتها معمل الحديد والصلب في محافظة البصرة، رغم 
إبرام عش����رات العقود إلعادة تأهليه من����ذ أول حكومة عراقية 
بعد س����قوط النظام البائد، كان آخرها العقد المبرم مع شركة 
تركية، وقد أنجزت مراحل متقدمة في إعادة تأهيله، بس����بب 

عدم الرغبة بإعادة تدوير الماكنة الصناعية.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
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المراقب العراقي/ متابعة...
أكد مس�اعد وزي�ر الداخلية االيراني للش�ؤون السياس�ية محمد 
باقر خرمشاد أن انتفاضة الشعوب ستكون عارمة ضد الضغوط 
االمريكي�ة القاس�ية والدنيئة، مش�ددا ع�ى ان مقاومة الش�عب 
االيراني س�تضع ح�دا للظلم االمريكي املس�تمر عى م�دى عقود 
من الزم�ن. ويف كلمته الثالثاء خالل »امللتق�ى الدويل الثاني ألفول 
ام�ريكا« ح�ول »نه�ج العالم مل�ا بعد ام�ريكا« الذي عق�د يف املقر 

الس�ابق للس�فارة االمريكية بطه�ران، قال خرمش�اد »إننا اليوم 
مدين�ون لدماء الش�هداء وإن مجموعة املق�االت التي تم تقديمها 
له�ذا امللتقى ترد عى اس�ئلة مثل تغيريات مي�زان القوى يف القرن 
ال��21 وتاث�ري الفش�ل العس�كري االمريك�ي يف أفغانس�تان عى 
هيمنتها ودور تطورات افغانس�تان يف اف�ول امريكا وغري ذلك من 
القضايا«. واضاف انه »ومع مراجعة هذه املقاالت يمكن الرد عى 
سلسلة من االسئلة مثل انه؛ ملاذا تنتظر غالبية شعوب العالم عالم 

م�ا بعد امريكا وملاذا ترحب الش�عوب بعالم ما بع�د امريكا. لربما 
احد الردود عى ذلك هو ان الظلم الذي مارسته امريكا كان عميقا 
وال يطاق خالل االع�وام االخرية وقامت باهانة عدد كبري من دول 
العالم«. واش�ار خرمش�اد اىل ضغوط امريكا االقتصادية عى دول 
العال�م. واضاف ان من ضمن انواع هذا الظلم ما نش�هده االن ضد 
اقتص�ادات العديد من الدول مثل س�وريا ولبنان وفنزويال وايران، 

التي تعاني من اصعب الظروف الناجمة عن الضغوط القاسية.

طهران: مقاومة الشعب ستضع حًدا للظلم األميركي

المراقب العراقي/ متابعة...
،يمكن وصف هيمنة القوات اليمنية عى منطقة 
الجديدة مركز قسم الجوبة بأنها انتصار حاسم 
ورضب�ة قاتل�ة للتحال�ف الس�عودي، إذ مه�دت 
الطري�ق للتق�دم الرسي�ع واالقرتاب م�ن جنوب 
مدينة مارب. لعبت سيطرة املقاتلني عى مفرتق 
البيض�اء، وكذل�ك قطع طري�ق الدع�م الرئييس 
للتحال�ف عى طريق الجبل - الجوبا، دوًرا خاًصا 
يف تطهري مركز القس�م املهم واالس�رتاتيجي من 
الجوبا وحصار القوات الس�عودية. وقال مصدر 
ميدان�ي إن املقاتل�ني زادو عدد االقس�ام املحررة 
يف محافظ�ة مارب إىل 10 من خالل تطهري مركز 
الجوبا، مضيفا: »حوايل 35٪ من مساحة الجوبا 
األخرى ما زالت محتلة والعمليات جارية لتحرير 
هذه املنطق�ة بالكام�ل ».وقال املص�در امليداني 
ال�ذي يتاب�ع ع�ن كث�ب التط�ورات يف محافظة 
مارب: »نجحت القوات اليمنية يف تطهري وتأمني 
عرشات الكيلومرتات املربعة من األرايض املحتلة، 
وأصبحت مس�افتهم من مدينة الجديدة املحررة 
حديث�اً إىل مدين�ة م�ارب ح�وايل 37 كيلوم�رتاً. 
وبحس�ب ه�ذا املص�در امليدان�ي، فق�د واص�ل 
املقاتلون عملياتهم من النقاط املحررة حديثاً إىل 
املحورين الش�مايل والش�مايل الغربي، بما يف ذلك 
العجمة والعامود، وتقدموا عى عنارص التحالف 
يف قس�م »جبل م�راد« وش�مال رشق »رحابه ». 
واعترب هذا املص�در امليداني املطلع أن التكتيكات 
العس�كرية للمقاتلني يف هذا املحور كاملة وقال: 
املرتزقة السعوديون وبهذه االسرتاتيجية تعرض 
املرتزق�ة الس�عوديون لضغوط ش�ديدة يف مركز 
جبل م�راد ومناطق األش�تاب وألب�ان والطريف 
والسليل شمال رشق الرحبة. وأضاف: »االنتصار 
الحاس�م للق�وات اليمني�ة يف ه�ذا املح�ور دفع 

القبائ�ل املرتددة للخروج من املعركة املزدوجة أو 
االستسالم«. واتخاذ قرار مهم، وأخرياً التوصل إىل 
اتفاق مع أنصار الله وتس�ليم قسم »جبل مراد« 

دون أي رصاع وطرد عنارص التحالف الس�عودي 
من هذا القسم. وقال املصدر امليداني، إن االتفاق 
منع االشتباكات وإلحاق الرضر بالبنية التحتية، 

مضيفا أن بعض القبائل س�بق أن اختارت خيار 
الس�الم وأن القبائ�ل املتبقي�ة آمنة به�ذا القرار 

وتسيطر عى جبل مراد وتتقاسمها.

وم�ع تطهري قس�م »جبل مراد« بش�كل إجمايل، 
فإن فقط مراكز األقسام الثالثة )رغوان، الوادي 
وم�رب( من أص�ل 14 قس�ماً بمحافظ�ة مارب 

هي تحت س�يطرة عن�ارص التحالف الس�عودي 
وإرهابي�ي القاع�دة. وبالطبع ، يف األي�ام املقبلة 
، س�يتغري ميزان القوى يف ه�ذه األرايض املحتلة 

لصالح املقاتلني اليمنيني.
أهمي�ة  ذات  م�أرب  محافظ�ة  كان�ت  ولطامل�ا 
جيوسياس�ية وعس�كرية واقتصادي�ة خاص�ة 
يف مي�زان الق�وى يف اليمن. وخالل غ�زو تحالف 
العدوان السعودي لليمن، تم تحديد املحافظة عى 
أنها إحدى األهداف االسرتاتيجية للمعتدين، وعى 
مدى السنوات الست املاضية، ُبذلت جهود كثرية 
للس�يطرة عليها من قبل أع�داء حكومة صنعاء 
ولجانها الشعبية. وتقع محافظة مأرب عى بعد 
173 كم شمال رشق صنعاء وتبلغ مساحة هذه 
املحافظة حوايل 17405 كيلومرتات مربع وتضم 
14 مديري�ة. وبحس�ب آخ�ر تعداد لع�ام 2014، 
بلغ عدد س�كان هذه املحافظ�ة حوايل 306 آالف 
نس�مة. ويف كان�ون الثاني / يناي�ر 2020، بدأت 
قوات »أنص�ار الله« والجي�ش اليمني عملياتهم 
يف منطقتي نهم ورصواح للتس�لل إىل محافظتي 
م�أرب والج�وف، وأخذوا زم�ام املب�ادرة يف هذه 
املناطق، مس�تخدمني عنرص املفاج�أة. ونجحوا 
يف الس�يطرة عى مديرية نه�م يف عملية »البنيان 
املرص�وص« وتمكنوا من الس�يطرة عى مناطق 
واس�عة جنوب غرب محافظة الجوف. واس�تمر 
الق�وات  آذار 2020، ونجح�ت  ه�ذا االتج�اه يف 
اليمنية واللجان الشعبية يف السيطرة عى منطقة 
الغيل والتقدم إىل مدينة الحزم واملتون، كما زادت 
نفوذها العسكري يف الجزء السفيل من محافظة 
مأرب. واستجابة لهذا التقدم امليداني، استهدفت 
القوات الغازية عموًما األبرياء والعائالت اليمنية 
برضب�ات جوية ونفذت عملي�ات قتل عى نطاق 

واسع بني املدنيني.

العدوان يلفظ أنفاسه األخيرة

تقدم يمني مهم لمحاصرة مرتزقة الرياض في مأرب
يواصل مقاتلو أنصار اهلل عملياتهم في جنوب شرق محافظة مأرب من خالل صد عناصر 

التحالف السعودي، والسيطرة على مناطق مهمة مثل »تقاطع طرق حريب، الجديدة، 
تقاطع طرق جبل مراد« وسط مقاطعة »الجوبة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ن�رشت صحيفة “إندبندن�ت” تقري�را أعدته ليزي 
ديردي�ن قال�ت في�ه إن بوريس جونس�ون، رئيس 
ال�وزراء مته�م ب�”إهان�ة” املس�لمني الربيطانيني 
بعد فش�له يف الرد عى مظاهر قلقهم من انتش�ار 

اإلسالموفوبيا ومنذ أكثر من عام.
وقال نائب إن فش�ل جونس�ون يف الرد عى أس�ئلة 
ح�ول الكراهي�ة لإلس�الم )إس�الموفوبيا( ط�رح 
علي�ه منذ عام يعت�رب “إهانة للمس�لمني”، وطرح 
أفضل خ�ان نقط�ة نظ�ام يف الربملان ي�وم اإلثنني 
امل�ايض قائ�ال إن جونس�ون “تجاهل” رس�الة يف 
شهر التوعية من اإلسالموفوبيا يف ترشين الثاني/ 
نوفمرب 2020. وأخرب خان مجلس العموم “يف مثل 
ه�ذا الوقت العام امل�ايض كتبت إىل رئي�س الوزراء 
وعربت ع�ن القلق من اإلس�الموفوبيا وطلبت منه 

ضمان حماية املسلمني والوفاء بوعد قطعه إلجراء 
تحقي�ق مس�تقل يف داخ�ل حزب�ه” و”م�ى عام 
ول�م يرد رئيس ال�وزراء بعد وهذا أم�ر غري مقبول 

باملطلق وإهانة للمسلمني الربيطانيني”.
وس�أل خان ع�ن طبيع�ة التح�رك الواج�ب عمله 
وحث جونس�ون عى إصدار بيان يف ش�هر التوعية 
من اإلس�الموفوبيا هذا العام. وقال ليندزي هويل، 
رئي�س مجلس العموم إن األس�ئلة الت�ي يطرحها 
الن�واب يج�ب أن تحظ�ى ع�ى إجاب�ة “يف الوق�ت 

املناسب” من مقر الحكومة يف داونينغ سرتيت.
وق�ال: “أتوق�ع م�ن رئي�س ال�وزراء أن ي�رد عى 
األعض�اء م�ن كل األطراف يف داخ�ل الربملان، ولهذا 
يوج�د الوزراء”، وأض�اف: “قلت هذا م�ن قبل هم 
مس�ؤولون أمام ن�واب الربملان وآم�ل أن يكون ما 

حدث خطأ حقيقي”.

المراقب العراقي/ متابعة...
نصحت مجلة »نيوزويك« األمريكية، رئيس الواليات 
املتح�دة جو بايدن وحكومته بتقديم تنازالت إليران 

لضمان عودة األطراف إىل االتفاق النووي. 
وقال�ت املجل�ة: »ينبغي لواش�نطن اإلقرار بفش�ل 
سياس�ة الضغوط القصوى التي تبلورت يف االتجاه 
املعاكس، وأسهمت يف عزل الواليات املتحدة بدالً من 

إيران«.
وأضاف�ت أن الخط�وة األوىل ينبغ�ي أن تقدم عليها 
واش�نطن، »بتقدي�م تن�ازل محدود، مثل الس�ماح 
إليران بالوصول إىل بعض أصولها املجمدة يف الخارج 

لتمويل استرياد املواد األساسية غري العسكرية«.

وح�ذرت »نيوزويك« من أن »آخر ما ترغبه الواليات 
املتحدة هو نشوب نزاع جديد يف الرشق األوسط«.

واس�تطردت بالق�ول إّن إي�ران »ربم�ا تحصل عى 
األموال من دون تقديم خطوات موازية، ما ينطوي 

عى مغامرة تغضب العالم أجمع«. 
واعت�ربت املجل�ة أّن »سياس�ة الضغ�ط القص�وى 
افرتضت أن�ه كلما زاد الضغط امل�ايل عى الحكومة 
اإليرانية، زاد تلبيتها ملطالب الواليات املتحدة، وثبت 
أن ه�ذا االف�رتاض خاط�ئ. وبدالً من االستس�الم، 
رفعت إي�ران الره�ان، وزادت كمي�ة مخزونها من 
اليورانيوم، وعززت جودة تخصيبها وتركيب أجهزة 

طرد مركزي أرسع وأكثر كفاءة«.

نيوزويك: على واشنطن التنازل والعودة 
لالتفاق النووي

إندبندنت: جونسون متهم بإهانة المسلمين

المراقب العراقي/ متابعة
أك�دت حرك�ة الجه�اد االس�المي يف فلس�طني، الثالثاء، يف 
الذك�رى ال�104 لوعد بلفور املش�ؤوم ان تمس�ك الش�عب 
الفلسطيني بحقه املرشوع كامالً، ويف اسرتداد أرضه، ثابت 
ال يمك�ن أن تغريه كل الوع�ود وال كل املواثيق واملعاهدات، 
فالحق ال يس�قط بالتق�ادم مهما تعاقب�ت األجيال ومهما 

طوى الزمان من العقود.
وشددت خالل بيان لها ان املقاومة بكل أشكالها واستمرار 
مواجه�ة املحت�ل، ح�ق م�رشوع لش�عبنا، وه�ي الضامن 
الستعادة األرض وتحرير القدس ومسجدها األقىص وكافة 

املقدسات، واستعادة فلسطني من بحرها إىل نهرها.
واعت�ربت الحرك�ة ان صمت ما يس�مى باملجتم�ع الدويل، 

وفتح بع�ض األنظمة العربية ب�اب التطبيع مع العدو عى 
مرصاعيه، ال يقل خطورة عن ترصيح بلفور املش�ؤوم، إن 
لم يكن التطبيع رضبة أكثر تنكيال بالش�عب الفلس�طيني 
ال�ذي عان�ى ويعاني أش�د الوي�الت تحت احت�الل إرهابي 

واستعماري مجرم.
وقال�ت »عى العالم كله تحمل مس�ؤولياته يف وقف معاناة 
شعب فلس�طني، وأن يتخى عن سياس�ة الكيل بمكيالني، 
وأن تعرتف الدول التي تواطأت وس�اعدت احتالل فلسطني 
بالخط�أ والجريمة التي ارتكبتها، وإال س�تظل الش�عارات 
التي ترفعها عن العدال�ة والحرية والحقوق حرباً عى ورق 
وتس�رتاً ع�ى كل األخط�اء الت�ي ارتكب�ت او ترتكب بحق 

فلسطني وشعبها.

الجهاد اإلسالمي: تمسك شعبنا بحقه ثابت والمقاومة 
هي الضامن الستعادة األرض

عسكريون أميركيون: التعذيب في غوانتنامو »وصمة عار«

أكثر من 1100 والدة لـ«جنين ميت« مقتل وإصابة 49 شخًصا بانفجار مستشفى كابول
سنويًا في إنجلترا بسبب الفقر

المراقب العراقي/ متابعة...
وص�ف عس�كريون أمريكيون، م�ا تعرض ل�ه معتقل يف 
س�جن غوانتنامو من تعذيب عى ي�د عمالء »يس آي إيه« 

بأنه »وصمة عار« عى الواليات املتحدة.
وتق�ّدم س�بعة عس�كريني أمريكي�ني كانوا ضم�ن لجنة 
محلف�ني حكمت عى معتق�ل يف غوانتنامو بالس�جن 26 

عاما بالتماس للعفو يف قضيته.
وجاء يف الرس�الة، أن »خان تعرّض إىل انتهاكات جس�دية 

ونفس�ية تتجاوز بكثري تقنيات التحقي�ق املعززة املوافق 
عليه�ا.. ل�م تكن لهذه االنته�اكات أي قيم�ة عملية يف ما 
يتعل�ق باالس�تخبارات أو أي فائ�دة ملموس�ة تص�ب يف 

مصالح الواليات املتحدة«.
وكتبت الرس�الة بخ�ط اليد ونرشتها صحيف�ة »نيويورك 
تايمز«، وندد فيها س�بعة ضباط م�ن هيئة املحلّفني التي 
أصدرت الحكم، واملكّونة من ثمانية أعضاء، مس�تخدمني 
يف التوقيع أرقامهم ضمن هيئة املحلّفني من دون الكشف 

عن هوياتهم.
وقد أكدت مفوضيات عسكرية يف خليج غوانتنامو صحة 

الرسالة، بحسب وكالة فرانس برس.
وكان الباكس�تاني مجيد خان تح�دث أمام هيأة املحلّفني 
ع�ن تعرّضه لالغتصاب والرضب واإليهام بالغرق من قبل 
محقق�ي »يس آي إي�ه«. وذل�ك يف أول ش�هادة علنية عى 
اإلطالق تصدر عن ش�خص اعتقل يف أعقاب اعتداءات 11 

أيلول/ سبتمرب.

المراقب العراقي/ متابعة...
نقل�ت وكال�ة روي�رتز ع�ن مس�ؤول أمن�ي 
بطالب�ان قول�ه إن ما ال يقل عن 15 ش�خصا 
قتلوا وأصيب 34 آخرون بجروح جراء انفجار 

مستشفى كابول أمس الثالثاء.
وأفادت الوكالة بسماع دوي انفجارين قويني، 
الثالث�اء، أعقبهم�ا صوت إط�الق رصاص، يف 

العاصمة األفغانية كابول.
وأفاد شاهد، ل�«رويرتز«، بسماع دوي انفجار 
قوي أعقبه صوت إطالق رصاص بالقرب من 
مستش�فى رسدار محمد داود خان العسكري 

يف العاصمة األفغانية كابول.
كما نقلت الوكالة عن ش�هود آخرين، س�ماع 
دوي انفجار ثان وإطالق نار قرب املستشفى 

العسكري يف كابول.
وأعلن املتحدث باسم داخلية حكومة »طالبان، 
قاري س�عيد خوس�تي، أن قنبلة انفجرت عند 
مدخل مستش�فى يف الحي العارش يف كابول«. 
وأضاف »تس�بب االنفجار يف س�قوط ضحايا 

سيتم نرش تفاصيلها يف وقت الحق«.
يف الس�ياق أيض�ا، نقلت وكال�ة »رويرتز« عن 
حس�اب جماع�ة إغاث�ة إيطالي�ة يف الطوارئ 
عى موقع »تويرت« إعالنها عن إصابة تس�عة 
يف هج�وم كاب�ل ونقله�م ملستش�فى تدي�ره 

الجماعة.
م�ن جهت�ه، أعل�ن مس�ؤول أمن�ي بحرك�ة 
»طالب�ان« مقت�ل م�ا ال يقل عن 15 ش�خصا 

وإصابة 34 يف االنفجار.

المراقب العراقي/ متابعة...
تشري دراسة جديدة »مثرية للقلق« إىل تسجيل 
أكثر م�ن 1100 حال�ة والدة »جنني ميت« يف 
إنجل�رتا كل ع�ام، مرتبط�ة ارتباط�ا مبارشا 
بعامل الفقر. الدراس�ة الت�ي نرشت يف مجلة 
»ذا النسيت« الطبية، وجدت أن النساء اللواتي 
يعش�ن يف املناط�ق األكثر حرمان�ا معرضات 
لهذا الخطر بش�كل خاص. وربطت الدراس�ة 
ما يقرب من ربع حاالت والدة »الجنني امليت« 
بع�دم املس�اواة االجتماعي�ة واالقتصادية يف 
املناط�ق الفق�رية التي تعيش فيه�ا األمهات. 
وق�ال الدكتور إدوارد موري�س، رئيس الكلية 

امللكية ألطب�اء النس�اء والتولي�د، إن النتائج 
كان�ت »مقلق�ة«، ولكنه�ا لم تك�ن مفاجأة. 
وأض�اف »إنه�ا تقدم املزيد م�ن األدلة عى أن 
ح�االت الفقر والعنرصي�ة والتمييز يمكن أن 
تؤثر عى النس�اء ط�وال حياته�ن، وتؤدي يف 
النهاي�ة إىل ح�وادث مدم�رة م�ن مضاعفات 
الحمل وفقدان األطفال«. وتم إجراء الدراس�ة 
من قبل الباحثني كجزء من املراجعة الوطنية 
لألموم�ة والف�رتة املحيط�ة بال�والدة لخدمة 
األمومة. ووج�دت أن املضاعفات أثناء الحمل 
أثرت بشكل غري متناس�ب عى النساء السود 

ونساء األقليات العرقية.

ف العالمية واالقليمية
صح

من اخبار ال



قيمنا االجتماعية وأجيالنا

ُتع�دُّ القيُم واملب�ادُئ واألخالُق واألع�راُف الّس�امّيُة يف أيِّ مجتمٍع هي 
؛ ف�ال تقوُم أيُّ نهض�ٍة حقيقّيٍة  األس�اُس ألّي م�روٍع نهضويٍّ عامٍّ
بدوِن أس�اٍس أخالقيٍّ وإذا كانْت هناك أّي مشكالٍت أو رياٍح مسمومٍة 
ومختلط�ٍة بالحقِد الّس�يايّس فإّنها ترضُب وتنعك�ُس عىل أصحابها؛ 
وتكش�ُف زيفهم؛ ويظلُّ املُجتمُع ورم�وزُه وأفرادُه بأخالقهم وقيمهم 
ومبادئه�م ليس�اهموا بنش�اٍط وفاعلّي�ٍة يف تحقي�ِق االس�تقراِر يف 
مجتمعهم؛ ولذلك فإّن القيَم واملبادئ واألخالَق واإليماَن باللِه سبحانه 
وتعاىل هي طريُق الّنجاِة والخرِي؛ لذلَك يجُب الّتمّس�ُك ِبَها والعمُل عىٰل 
نره�ا بنَي الّناِس حت�ى ال يتحّوَل املجتمُع إىل غاب�ٍة ال يمكُن العيُش 

فيِه؛ 
لهذا يجُب عىل اإلنساِن أْن ينَر ويدافَع عّما يؤمُن بِه ِمْن مبادٍئ وقيٍم 
وصفاٍت طّيبٍة مهما كانِت الظروُف قاس�يًة؛ ألّن�ه اّتضَح أنَّ أصحاَب 
املبادِئ والقيِم واألخالِق والهّمِة العاليَة يتس�ابقوَن إىل ترسيِخ الوفاِء 
والّتس�امِح وتكريِس األخالِق واملحّبِة وغ�رِس الثوابِت؛ ولذلك تجدهم 
يش�اركوَن الّن�اَس يف همومهم الّدائم�ِة؛ ومن هنا فإنَّ ه�ذِه العادات 
الحس�نة واملواقف الطّيبة تعرّي أصحاَب املنافِع واملصالِح الّشخصّيِة 
الذي�ن ال يعرتفوَن بالقيِم واملب�ادِئ؛ وتعرّفَك بأصحاِب القيِم واألخالِق 
واملب�ادِئ والّثوابِت اإلنس�انّيِة؛ باإلضافة إىٰل أّنه�ا تعرّفنا أيًضا معاني 
القيِم األخالقّيِة اإلنسانّيِة الُعليا التي ال تقبُل الّتغيرَي. إنَّ القيَم واملبادَئ 
واألخ�الَق رضوريٌة ألّي مجتم�ٍع يطمُح إىٰل البناِء والرّق�ي والّتطويِر، 

ألّنه إذا ُفقدِت تفّكَك املجتمُع وانهاَر بناؤُه وتهّشمْت أسسُه. 
وهن�ا يجب أْن نع�رَف أنَّ الدعوَة للتمس�ِك باألخالِق والقي�ِم واملبادئ 
واألعراِف الّس�امّية ال يعن�ي التخّل عن العمِل الجادِّ الذي يس�اهُم يف 
تقّدِم البالِد وتطويرها؛ ولكّنها دعوة للعمِل املؤّسِس القائِم عىٰل القيِم 
واملب�ادئ؛ حّتى يك�وَن هناَك توازًنا ب�نَي العالقاِت املادّي�ِة والروحّيِة؛ 
وب�نَي العمِل واإلتقاِن يف جميِع املجاالِت؛ وبغرِي هذا تتحّوُل املجتمعاُت 
إىٰل مجتمعاٍت كس�ولٍة واتكالّي�ٍة ال تعتمُد عىٰل العل�وِم والتكنولوجيا؛ 
لذل�َك ف�إّن التق�ّدَم العلم�ّي ال ُب�دَّ أْن يقابلُه تق�ّدم أخالق�ّي حّتى ال 
تحدُث مش�كالٌت يف املجتمِع تؤّثُر يف جمي�ِع مكوناتِه؛ وحّتى ال يكوَن 
هناَك انتش�اٌر للظلِم؛ واالستبداِد؛ واس�تغالِل النفوِذ؛ وسلِب الحقوِق 

والحرّياِت؛ إنَّ الحديَث عن املبادِئ واالخالِق.
 والقي�ِم الّدينّي�ِة والوطنّيِة واالنس�انّيِة يحت�اُج إىٰل عمٍل يجّس�ُد قيم 
الوف�اِء واملحّب�ِة التي ال تربطها املصالح الّش�خصّية؛ وه�ذا يتمّثُل يف 
األزم�اِت الّسياس�ّيِة الحاّدِة التي مررن�ا بها ُمْن�ُذ )٢٠٠٣( َفَقْد بّينْت 
تل�َك األزم�ات معدَن الّش�خصياِت والّن�اِس األوفياِء للمب�ادِئ والقيِم 
اإلنس�انّيِة والوطنّيِة والعقائِد الّروحانّيِة والّش�عائِر الّدينّيِة؛ َوَكَشَفْت 
أصحاَب املنافِع واملصالِح الّش�خصّيِة الذين ال يؤمنوَن إاّل بمصالحهم 

الّشخصّية والّذاتّية.
ومص�دَر الّثقاف�ِة العربّيِة واإلس�المّيِة( بنّيَ أهّمّي�َة األخالِق بوصفها 
قاعدًة أساس�ّيًة يأخُذ منه�ا وتبنى عليها جميع األح�كاِم والقواننَي، 
فه�ي قاع�دُة البناِء الرّاس�خِة الت�ي تقوُم عليه�ا مبادئ اإلنس�انّيِة؛ 
فاألخ�الُق درٌع واٍق ِمَن العواصِف التي تتس�ّبُب يف انهياِر املُجتمِع؛ أو 
تحويل�ِه إىٰل ُمجتمٍع تحكمُه الغرائز والّش�هوات؛ وتس�وُد فيِه قوانني 
الغابِة، وهي؛ أيًضا؛ أس�اُس صالِح املُجتمِع، ووس�يلٌة رادعٌة ملحاربِة 
الفساِد واالنحراِف؛ لذلَك أصبَح ِمَن الرّضوري إعالُء منظومِة القيِم يف 
مجتمعنا؛ وتعامالتنا الّسياسّيِة واالقتصادّيِة واإلنسانّيِة. لهذا أصبَح 
هن�اك رضورة ملراجعِة قيمن�ا الوطنّيِة واإلنس�انّيِة لنتع�رَّف عىل ما 
بقي منها؛ وعىل ما تع�ّرَض لالختالِل والعبِث من أجِل أْن نعيَد املكانَة 
ملكارِم األخالِق؛ ولتقويِة أوارِص املحّبِة والوفاِء؛ ونبِذ الكراهّيِة والحقِد 

والبغضاِء.
 ولع�ّل ه�ذِه املهّمة أجدها س�بًبا من أس�باِب األزمِة الّسياس�ّيِة التي 
تعص�ُف بنا والت�ي تحتاُج من أبناِء الّش�عِب الواحِد الوق�وَف أمامها؛ 
وإزال�َة آثارها الّس�لبّيِة العميقِة التي أحدثْت رشًخا اجتماعيًّا ش�ديَد 
الخط�ورِة يف املجتم�ِع؛ وعىٰل مس�تقبِل األجياِل القادم�ِة؛ وليس عيًبا 
أْن نناق�َش هذِه القضايا؛ بل إّن مناقش�تها أصبَحت رضورًة من أجِل 

تأمنِي مستقبِل األجياِل القادمِة.

أ.د عليّ الدلفيّ

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االربعاء 3 تشرين الثاين 2021 العدد 2707 السنة الثانية عشرة

بقلم/زياد غصن
يمكن تصنيف الخسائر املبارشة التي تعرَّض 

لها القطاع ضمن ثالثة مستويات:
-  املستوى األول، هو األكثر حضوراً يف وسائل 
اإلعالم عند تناولها تأثريات األزمة الس�ورية، 
ويش�مل الخسائر التي لحقت بالبنى التحتية 
إن  إذ  التعلي�م،  لقط�اع  الخدمي�ة  واملراف�ق 
ر  التقديرات الرس�مية تتح�دث مثالً عن ترضُّ
أكث�ر م�ن 1٠ آالف مدرس�ة حكومي�ة بفعل 
مجريات الحرب، وهو رقم يش�ّكل ما نسبته 
نحو 4٢ % من إجمايل عدد املدارس املستثَمرة 
قب�ل الحرب. وت�زداد خطورة ه�ذا الرقم مع 
وصول عدد امل�دارس املدّمرة، بص�ورة كلية، 
إىل 5 آالف مدرس�ة، أي نح�و نص�ف املدارس 
املترّضرة، يف حني تش�ري اللجن�ة االقتصادية 
واالجتماعي�ة لغرب�ي آس�يا )»اإلس�كوا«( يف 
تقريره�ا »س�وريا: بع�د ثماني س�نوات من 
الح�رب«، إىل أن 4٠ % م�ن البن�ى املدرس�ية 
رت مدرسة  األساسية مش�لولة، »بحيث ترضَّ
رت، أو اسُتخدمت  من كل ثالث مدارس، أو ُدمِّ
كملجأ. وأدى اس�تخدام امل�دارس، عىل نطاق 
واسع، كمالجئ جماعية للنازحني داخلياً، إىل 

زيادة الضغط عىل البنى األساسية للتعليم«.
-املس�توى الثان�ي، وقلي�اًل ما يج�ري تناوله 
أو التط�رق إليه، يمّثل الخس�ارة االقتصادية 
الناجم�ة عن ضي�اع س�نوات من الدراس�ة، 
ن ماليني األطفال والش�بان  نتيجة ع�دم تمكُّ
م�ن اس�تكمال تعليمه�م نتيجة أس�باب، قد 
أو بفع�ل  أو اجتماعي�ة،  تك�ون اقتصادي�ة 
اضط�رار أرُسهم إىل الن�زوح املتك�رر داخلياً 
الرس�مية،  البيان�ات  وُتظه�ر  وخارجي�اً. 
بوضوح، حجم تلك الظاهرة واس�تمرارها، إذ 
�جلني يف الصف االبتدائي  إن عدد األطفال املسَّ
األول وص�ل يف ع�ام ٢٠11 إىل أكث�ر من 7٢6 
أل�ف طفل. ومع نهاية عام ٢٠19، كان العدد 
ال يتج�اوز 4٣4 ألف�اً؛ أي أن هنالك انخفاضاً 
بنس�بة تصل إىل 4٠ %. وكذلك الحال بالنسبة 
لني يف الصف التاس�ع،  إىل عدد التالميذ املس�جَّ
والذين انخفض عددهم خالل الفرتة نفس�ها 
بنس�بة تصل إىل ٣٢ %. ويقّدر املركز السوري 
لبحوث السياس�ات عدد األطفال ممن هم يف 
سن ترتاوح بني الخامس�ة والسابعة عرة، 
وغري ملتحقني باملدارس يف عام ٢٠19، بنحو 

٢.٣ مليون طفل.
ضياع مخيف!

تتب�دّى  الظاه�رة مس�تقبالً  مخاط�ر ه�ذه 

الب�الد  يف نقطت�ني: األوىل تتمّث�ل بمواجه�ة 
مس�تقبالً تركًة صعب�ة، قوامه�ا جيل كامل 
م�ن غري املتعلمني، أو ممن حصلوا عىل تعليم 
تتض�ارب أهداف�ه وغاياته مع اس�رتاتيجية 
التعلي�م الوطن�ي. وتالياً، ف�إن األمر ال يتعلق 
فقط بخس�ارة عق�ود من الجه�ود التنموية 
التي ُبذلت وحقق�ت نتائج جيدة، وإنما أيضاً 
بتحّمل تبعات تلك الخسارة يف مرحلة تتطلّب 
أفضل اس�تثمار لرأس امل�ال البري من أجل 
إنجاح عملي�ة إعادة البن�اء. واألخطر هو ما 
خلَّفت�ه س�نوات الحرب الطويل�ة من تدهور 
كب�ري، اقتصادي�اً ومعيش�ياً. ه�ذا يف وق�ت 
ازدهرت األنشطة االقتصادية غري املروعة، 
وأفق�دت رشيحة ليس�ت قليلة م�ن األطفال 
ومن الش�بان الحافز عىل التعليم، وشجعتهم 

عىل االنخراط باكراً يف سوق العمل.
الخس�ارة  بقيم�ة  تتعل�ق  الثاني�ة  النقط�ة 
االقتصادي�ة التي لحق�ت، وس�تلحق بالبالد 
ب التعليمي. منذ السنوات  جرّاَء ظاهرة الترسُّ

األوىل لألزم�ة، كانت هناك مح�اوالت للتنبيه 
م�ن خط�ورة الظاه�رة، م�ن خ�الل رص�د 
ف�كان  الس�لبية،  االقتصادي�ة  انعكاس�اتها 
أن ق�ام فريق بحث�ي متخّصص بالدراس�ات 
ب  السكانية، بمحاولة تتبُّع أثر ظاهرة الترسُّ
املدريس، بش�أن الخسارة الناجمة عن تراجع 
الدخ�ل الدائ�م )دخ�ل م�دى الحي�اة(، فكان 
أن أنج�ز دراس�ة حملت عن�وان »الخس�ارة 
م�ن  ب  الت�رسُّ ع�ن  الناجم�ة  االقتصادي�ة 
املدارس نتيج�ة األزمة الس�ورية«، بالتعاون 
ب�ني منظم�ة »اليونيس�ف« ووزارة الرتبي�ة. 
وخل�ص الباحث�ون فيها، اس�تناداً إىل بيانات 
عامي ٢٠11 و٢٠1٢، إىل أن »حجم الخس�ارة 
االقتصادية الناتجة م�ن الترسب من التعليم 
األسايس والتعليم الثانوي يقدَّر بنحو 5٠5.7 
 1٠.67٠ نح�و  أو  س�ورية،  ل�رية  ملي�ارات 
مليارات دوالر أمريك�ي )بدءاً من عام ٢٠11، 
وباستخدام سعر الرصف لعام ٢٠11(؛ أي ما 
يعادل نحو 17.6 % م�ن إجمايل الناتج املحل 

يف سوريا يف عام ٢٠1٠.
مناهج األمر الواقع!

املستوى الثالث يتضّمن الخسائر الناجمة عن 
ظاهرة تعدد املناهج الدراسية املطبَّقة فعلياً، 
بحكم تع�دد القوى املس�يطرة، وج�ودة تلك 
املناهج. فإىل جانب املناهج الرسمية املعتَمدة 
عاملي�ًا، والت�ي ُت�درَّس يف مناط�ق س�يطرة 
الحكوم�ة، تف�رض »اإلدارة الذاتية« الكردية 
منهاجاً خاصاً ُيَدرَّس يف املناطق التي تسيطر 
عليها يف ش�مايلّ البالد ورشقّيها، وكذلك األمر 
بالنس�بة إىل الفصائ�ل املس�لّحة املوجودة يف 
إدل�ب، وإىل تركيا التي تحتل أرايَض س�ورية، 
وتق�وم بتنفي�ذ عملية ترتيك واس�عة وتغيري 
ديمغ�رايف عمي�ق. وقب�ل ذل�ك، كان تنظي�م 
»داعش« ف�رض مناهَج غل�ب عليها الطابع 
الديني املتشّدد، من أجل تعليم األطفال، ممن 
هم يف ِسّن الدراسة. إالّ أن تطبيق املناهج غري 
الحكومية يواج�ه صعوبات متعّددة، أبرزها: 
ضعف املحت�وى التعليمي وصياغته بناًء عىل 

مواقف سياس�ية؛ عدم اعتماده�ا من الدول 
واملنظمات املعنية بالقط�اع التعليمي الدويل؛ 
النق�ص الح�اّد يف ع�دد املعلمني واملدرِّس�ني 
املؤّهلني، وهذه مش�كلة تواجه أيضاً القطاع 
الحكومي، إذ إن عدداً من املعلّمني  واألساتذة 
لني غادر البالد نتيجة الظروف الصعبة،  املؤهَّ
وأغلبي�ة املؤهل�ني والباقني يف الب�الد تعمل يف 

املدارس الخاصة بسبب رواتبها األعىل.
د ملف معقَّ

أمام حجم الخس�ائر التي تع�رّض لها قطاع 
التعلي�م، والس�يما م�ا دون الجامع�ي، فإن 
ومعالج�ة  القط�اع  تأهي�ل  إع�ادة  مهم�ة 
دة  تداعيات مرحل�ة الحرب عليه، تب�دو معقَّ
وطويل�ة األم�د، كونه�ا تحت�اج إىل إمكانات 
بري�ة ومالية غ�ري قليلة، وإىل تع�اون يتّم، 
إقليمياً ودولياً. وتحتاج، قبل ذلك، إىل التوصل 
إىل ح�ّل س�يايس لألزم�ة، يفت�ح الب�اب أمام 
تحسني الوضع االقتصادي، وتوفري املقّومات 

الرضورية لعودة الالجئني والنازحني.

التعليم في سوريا .. خسائر حرب ال ُتَعوَّض
يتَّفق السوريون، مواالًة ومعارضًة، على أهمية قطاع التعليم في مرحلة ما بعد األزمة، سواء لجهة معالجة 

وتجاوز ما أفرزته من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية عميقة، أو لجهة إعادة بناء مستقبل البالد، كما فعلت 
رة ومليئة  دول أخرى مرت في أزمات مشابهة، واستطاعت، بفضل اهتمامها بالتعليم، التحوَل من دول مدمَّ

بالمقابر  واألحزان، إلى دول »مضيئة« في قاراتها. لكن، يبدو أن مهمة السوريين في هذا السياق، لن تكون 
سهلة نتيجة عدة أسباب، من أبرزها طبيعة الخسائر التي تعّرض لها القطاع وحجمها، وارتباط عملية إعادة بناء 

القطاع بتطّورات جهود الحل السياسي، واستعادة البالد السيطرة على جميع أراضيها.

العروبة النفطية المفاجئة
بقلم /موفق محادين

من أين جاءت العروب�ة النفطية املفاجئة؟ وما 
ه�ي خلفيات أصحابها ومل�اذا اآلن؟ وملاذا ظهر 
أس�تاذ جامع�ي مث�ل الدكت�ور رضوان الس�يد 
عىل ه�ذا القدر م�ن االحتقان والتوت�ر وفقدان 
واس�تخدام  السياس�ية  واملراهق�ة  األعص�اب 
األلف�اظ النابية، واتهام كل من ال يوافق أفكاره 
وعالقات�ه )النفطي�ة( ودفاع�ه ع�ن العروب�ة 
النفطية املفاجئة بأقذع العبارات التي ال تنسجم 
م�ع تاريخ�ه األكاديم�ي؟ فهذا مس�يحي وهذا 
شعوبي إىل آخره، وأين؟ ليس يف قاعة مؤتمرات 
فكرية بل عىل شاش�ة نفطي�ة، تتابع )الحدث( 
س�اعة بس�اعة، وذلك مس�اء ٢٠٢1/1٠/٢9، 
تعقيباً عىل عبارة مؤّدبة ومحتش�مة جداً قالها 
وزي�ر اإلع�الم اللبناني، الش�جاع، ح�ول اليمن 

)أنها حرب عبثية(.
ابت�داًء، وقب�ل التعقيب عىل ذل�ك، نذّكر بأن كل 
م�ا يج�ري ح�ول لبن�ان، أكرب م�ن واقع�ة هنا 
وهن�اك، ويتصل بهجوم مربم�ج عىل حزب الله 
والخط املس�تقل للجنرال ميش�ال عون، تشارك 
فيه القوى الرجعي�ة والصهيونية املدعومة من 

واشنطن.
وإذ نق�ّدر للدكت�ور رض�وان الس�يد )دموع�ه 
الغالية( عىل العروب�ة، نذّكره أيضاً بأن العروبة 
والوح�دة  التح�رر  عروب�ة  فمنه�ا  عروب�ات، 
والكرام�ة يف مواجهة اإلمربيالي�ة والصهيونية 
والرجعي�ة، ومنها عروبة النفط والغاز املس�ال 
واالرتب�اط باملعس�كر اإلمربيايل، ومن املؤس�ف 
الق�ول إنه�ا العروب�ة التي ي�راد لها أن تش�كل 
مع مذه�ب بعين�ه )املذهب الس�ّني( توأمان ال 
ينفصالن، وما عداهما مّس من عمل الشيطان.
وم�ن املؤك�د أن الدكت�ور الس�يد م�ا إن ته�دأ 
أعصاب�ه، حتى يع�رف أن الحقائق ليس�ت كما 
خرجت عىل لسانه وهو يشتم قرداحي بدالً من 

محاورته.
يف أواخ�ر الق�رن التاس�ع عر ومطل�ع القرن 
العري�ن، عندم�ا كان الذين فرضوا أنفس�هم 
أوصياء ع�ىل أهل الس�ّنة والجماع�ة، مصابني 
العروب�ة  كلم�ة  إزاء  املفرط�ة  بالحساس�ية 
والقومية، فإن غالبية الذي�ن حملوا هذه الراية 
بالذات، كانوا من الوس�ط املس�يحي، فيما كان 
آخرون يتس�رّتون باإلس�الم الس�ّني وه�و براء 

منه�م، ينافح�ون عن أس�وأ ظاه�رة إقطاعية 
يف التاري�خ، ه�ي ظاه�رة اإلقط�اع العثمان�ي 

وسالطينه.
إىل ذلك، وفيما يخ�صّ األزمنة العربية الحديثة، 
التي ترافقت مع تكريس أش�كال قطرية عربية 
بعيد الحرب العاملية الثانية، فإن أصدقاء رضوان 
الس�يد من محميات النفط والغاز املسال، كانوا 
ضّد العروبة، بل إنهم أنش�أوا صناديق لدعم كل 
عمل يناهضها، وتحالفوا مع أعداء األمة، سواء 
م�ن االس�تعمار القديم، الربيطان�ي والفرنيس، 
أم الجديد األمريكي ال�ذي كان األكثر تعبرياً عن 

الرأسمالية يف ذروة توحّشها )االمربيالية(.
وال يغي�ب ع�ن ب�ال الدكت�ور الس�يد العالق�ة 
العضوي�ة البنيوي�ة التي ربطت ب�ني أصدقائه 
النفطي�ني وخط�اب اإلس�الم األطل�يس، وأقالم 
االستخبارات الربيطانية ثم األمريكية، وأساءت 
م�ن حيث ال يري�د لربطه الخاص ب�ني العروبة 

ومذهب إسالمي بعينه هو السّنة.
كما يع�رف الدكتور أن رئيس الوزراء األس�بق، 
املرح�وم رفي�ق الحري�ري، بع�د قدوم�ه م�ن 
الس�عودية لتنفيذ اتفاق الطائ�ف، أمىض زهرة 
ش�بابه يف صف�وف القومي�ني الع�رب، ومثل�ه 
صديق�ه الس�نيورة، م�رضب املث�ل يف النزاه�ة 
املنقطعة النظ�ري، وال داعي لتذكري الدكتور بأن 
حرك�ة القوميني الع�رب كانت قريب�ة جداً من 
النارصي�ة، التي ظل�ت حتى وفاة عب�د النارص 
اله�دف األول واملب�ارش ألصدق�اء الدكت�ور من 
املحمي�ات النفطية بس�بب )قومجّيته�ا(، كما 
كانت تكرر وسائل إعالم تلك املحميات ورجالها 

وأبواقها.
النارصي�ة  العروب�ة وم�رص  باألم�س، كان�ت 
اليوم�ي  اله�دف  م�كان،  كل  يف  والعروبي�ون 
ملحميات النفط والغاز املسال الوهابية. واليوم، 
وع�ىل إيق�اع اإلزاحة املش�بوهة ع�ن التناقض 
التناحري الرئيس مع العدو الصهيوني وتحويله 
إىل حل�ف موضوعي، يف الرس والعلن، يف مواجهة 
معسكر املقاومة واملمانعة، الرسمي والشعبي، 
يتم اس�تدعاء عروبة معينة كأداة للتغطية عىل 
اإلزاح�ة املذك�ورة، وص�ار بالتايل م�ن حقنا أن 

نسأل:
أين كانت عروبتكم أيام ش�اه إيران، رشيك »تل 
أبيب« يف ابتزازكم وفرض نفسه كرطي خليج 
عليكم؟ وأين هي عروبتكم اليوم من فلس�طني 

وأنتم تتسابقون عىل التطبيع بالرس والعلن؟
العروبة ليس�ت ترصيحات عىل رشيط إخباري 
أو ضم�ن برنامج إلعالمي أو مثقف أو أكاديمي 
مرتزق، بل م�روع نهضة يربط بني التحوالت 
االجتماعي�ة – الثقافي�ة – االقتصادي�ة وب�ني 
قضاي�ا األم�ة، ويف مقدمته�ا مغ�ادرة الهويات 
والخطاب�ات الطائفي�ة والكيانية وف�ك التبعية 
م�ع اإلمربياليات وحل�ف األطليس، واالش�تباك 
التاريخ�ي مع العدو الصهيوني، وليس يف إزاحة 
التناق�ض التناحري مع�ه إىل تناقضات وهمية 

تغطية للتنسيق معه.
الت�ي تبع�ث ع�ىل  املفارق�ات األخ�رى،  وم�ن 
الس�خرية يف هذه الحرب الق�ذرة، أن جانباً من 
خص�وم األمس عن�د محمي�ات النف�ط والغاز 
املس�ال املتصهينة، يمكن أن يستخدموا يف هذه 

الحرب، ولكل أجره املعلوم وغري املعلوم.
ف�إىل جانب الدكتور الس�يد وطلته عىل شاش�ة 
تتاب�ع )الح�دث(، انخ�رط ليربالي�ون وآخرون 
قادمون من اليسار االجتماعي يف الحملة ذاتها، 
وقد كانوا يف ما م�ىض كفاراً ومالحدة يف اإلعالم 
النفط�ي، واألده�ى م�ن كل ذل�ك، أن�ه إذا كان 
الدكت�ور رض�وان ضليعاً يف الربط ب�ني العروبة 
وأه�ل الس�ّنة والجماع�ة ع�ىل غرار خ�ري الله 
طلف�اح يف العراق، فإن املذكورين لم يدركوا هذا 
الرف اإليديولوجي عند الدكتور، وأشك يف أنهم 
مس�تعدون لالقرتاب من مفهوم العروبة، ولكن 
ال بأس بالنس�بة إليهم يف حالة املش�هد اللبناني 

من التغميس يف الصحن النفطي.

بقلم/ضياء أبو معارج الدراجي 
يف ظ�ل ع�راق متن�وع س�كانيا م�ع م�ا فيه من 
مشاكل امنية واقتصادية وجغرافية بني مكوناته 
الرئيس�ية واالقليات وتداخل مكوناته وروابطهم 
العرقي�ة والدينية والقومي�ة واملذهبية واللغوية 
مع دول جواره  املتنافس�ة ازليا حول الس�يطرة 
ع�ىل ارايض املنطقة وعرب مختل�ف العصور  من 
املستبعد جدا تش�كيل حكومة اغلبية مهما كان 
نوعه�ا او تكوينها وذلك بس�بب ان الطرف الذي 
يك�ون خارج الحكومة  يصب�ح طرفا للخروقات 
االمنية و خلق مش�اكل امني�ة واقتصادية بدعم 
خارجي حس�ب توجه�ه وكذلك مص�در لتعطيل 
املش�اريع االقتصادي�ة والعمراني�ة والخدمية يف 
البل�د وال نس�تبعد ايضا م�ن ه�ذه املعادلة دعاه 
العلماني�ة واملدني�ة فه�م مكون فك�ري متنوع 
الديان�ات واملذاه�ب والقوميات مرتب�ط باللوبي 
العاملي املتمثل بالخ�ط الصهيوأمريكي وما لديه 
م�ن ادوات لخلق نف�س االزمات الت�ي يمكن ان 
يخلقه�ا اي ط�رف آخ�ر م�ن مكونات الش�عب 
العراقي لو فقد حصته يف تشكيل الحكومة وهذا 

االم�ر ظهر جليا يف تري�ن ٢٠19 وعطل الحياة 
املدنية واالقتصادية وأقال الحكومة التي شكلتها 

االغلبية املتحالفة. 
رغم م�رور 1٨ عاما ع�ىل الديمقراطية العراقية 
و اللج�وء الس�لمي لتغيري الس�لطات عن طريق 
التصوي�ت انتخابيا ملجلس ن�واب عراقي يختاره 
الش�عب وال�ذي يك�ون مس�ؤوال ع�ن اختي�ار 
ان  اال  العراقي�ة  والحكوم�ة  الث�الث  الرئاس�ات 
الديمقراطي�ة ال ت�زال ولي�دة وغ�ري واضحة مع 
تناقص مس�تمر يف نس�بة املش�اركة الشعبية يف 
االنتخاب�ات الت�ي جرت خالل االع�وام املنرصمة 
س�ببها عدم وضوح قوانني االنتخابات التي تقر 

قبل كل انتخابات نيابية.  
ان الشعب العراقي شعب متابع جيد لالنتخابات 
العاملية وخصوصا االنتخابات االمريكية وااليرانية 
واملرصية حيث يعل�م ان يف تلك االنتخابات يكون 
الش�عب صاحب ال�راي االول واالخ�ري يف اختيار 
قائدة بحيث تضع االغلبية الش�عبية كل االحزاب 
واملكون�ات وغريها امام االم�ر الواقع فال تحدث 
مش�اكل يف تش�كيل الحكومة وال تهديدات امنية 

وال اقتصادي�ة وغريه�ا م�ن التهدي�دات االخرى 
كما يحدث يف كل حكومة تش�كل بعد االنتخابات 
العراقي�ة واللبنانية واالزم�ات التي تحدث خالل 
ه�ذا التش�كيل وبعده بس�بب النظ�ام االنتخابي 
الربملان�ي واللج�وء اىل حكوم�ة التوافقات بغض 

النظر عن نتائج االنتخابات. 
ان ما يجري يف العراق م�ن انتخابات هو لتحديد 
حصة املكون�ات واالحزاب م�ن الحكومة املقبلة 
حس�ب نس�بة املش�اركة والنتائ�ج ام�ا حص�ة 
الش�عب والوط�ن ال يضمنها اال نظ�ام رئايس او 
ش�بة رئايس كما هو الحال يف النظ�ام االمريكي 
والنظ�ام االيراني والنظ�ام امل�رصي االنتخابي. 
ف�ال حك�م اغلبية ب�دون نظ�ام رئ�ايس يضمن 
ح�ق اغلبي�ة الش�عب العراقي يف تحدي�د حكامه 
دون اللج�وء اىل التوافقات السياس�ية يف النظام 
الربملاني الذي اذا ال س�مح الله عند فشل التوافق 
فيه ينتهي االمر اىل اقتتال داخل او تقس�يم البلد 
حس�ب مكونات�ه ليب�دأ رصاع اخر وقت�ال جديد 
ح�ول الحق�وق الحدودي�ة ب�ني ال�دول الجديدة 

املنشقة عن الدولة األم.

استحالة تشكيل حكومة أغلبية في ظل 
نظام برلماني متعدد..!
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يخوض منتخبنا مباراتني حاس�متني الش�هر 
الحايل امام كل من س�وريا وكوري�ا الجنوبية 
لنهائي�ات كأس  املؤهل�ة  التصفي�ات  ضم�ن 
العال�م يف قط�ر الع�ام املقب�ل.  املنتخب يحتل 
املرك�ز الخام�س ضم�ن املجموع�ة األوىل بعد 
ان تع�ادل يف ث�اث مباريات وخ�ر يف واحدة 
ولم يس�تطع س�وى تس�جيل هدفني فقط يف 
مباراة االمارات بينما استقبلت شباكه خمسة 
اه�داف. تدني مس�توى املنتخ�ب يف املباريات 
األربع وس�لبية النتائج لها أس�باب عدة منها 
التعاق�د م�ع ادف�وكات يف وق�ت قص�ر قب�ل 
انطاق التصفيات النهائية ولم يستطع املدرب 
الهولندي من فرض أس�لوب اللعب الذي يرغب 
به عىل املنتخب باإلضافة اىل عدم االعتماد عىل 
املغرتب�ني وكث�رة اإلصابات وخاص�ة يف الخط 
الهجوم�ي جميع هذا األس�باب أدت اىل تراجع 

نتائج ومستوى املنتخب...
املراق�ب العراقي التقت باملحلل الكروي س�عد 
حاف�ظ ليتحدث عن الحلول املطلوبة لحل هذه 
املش�كلة يف اق�رب وقت مع اق�رتاب مواجهتي 
س�وريا وكوري�ا الجنوبي�ة حي�ث ق�ال: ابرز 
الحل�ول التي يج�ب توفرها يف الوق�ت الراهن 
ه�و تنش�يط عملي�ة االنس�جام ب�ني امل�درب 
والاعبني والذي افتقدناه يف الفرتة املاضية من 
تويل ادف�وكات مهمة قيادة املنتخ�ب العراقي 
بالعك�س عما كان موجود يف ف�رتة كاتانيتش 
ع�ىل الرغم من تدني املس�توى ولك�ن النتائج 

كانت جيدة.
امل�درب  يخت�ار  ان  »يج�ب  حاف�ظ  وأض�اف 
التش�كيلة الحقيق�ة التي يس�تطيع بها عبور 
املبارات�ني القادمت�ني والت�ي تع�دان مفصلية 
للمنتخ�ب والتي نخوضه�ا يف ملعبنا وخاصة 
مباراة س�وريا والت�ي تعترب نقط�ة فاصلة يف 
اس�تمرار املنتخ�ب يف املنافس�ة ع�ىل بطاقتي 
التأه�ل او االنس�حاب« مش�را اىل ان »ع�ىل 
امل�درب اس�تعادة الثق�ة بين�ه وب�ني الاعبني 
والجماه�ر م�ن خ�ال تقديم مس�توى يليق 
بس�معة الكرة العراقية مم�ا يؤدي اىل  تحقيق 

نتيج�ة إيجابي�ة«. وتاب�ع » ان خ�وض غمار 
تصفي�ات كأس العال�م ليس باليشء الس�هل 
واله�ني وال يحتاج اىل عملي�ة ترقيعية بتعيني 
م�درب قب�ل ش�هر او خمس�ة وعرشي�ن يوم 
قب�ل انطاق التصفي�ات وهذا االم�ر لم يخدم 
الك�رة العراقي�ة مم�ا أدى اىل االخ�ال بعملية 
التوازن يف املنتخب العراقي عىل الرغم من عدم 
االختاف عىل جودة امل�درب الهولندي« منوها 
اىل ان »أي مدرب مهما كان اس�مه ال يستطيع 
انتش�ال املنتخب  م�ن الفوىض الت�ي يمر بها 
بع�د ان عان�ي إداري�ا وفني�ا وتنظيمي�اً ع�ىل 
مس�توى الدوري املمتاز وعىل مستوى الفئات 
العمرية وكثر م�ن التخبطات«. وفيما يخص 
املحرتفني او املغرتب�ني اكد حافظ عىل »أهمية 
االعتماد عىل املحرتف الذي يشكل إضافة فنية 

للمنتخب ويكون صاحب مس�توى افضل من 
الاعب املحيل وليس املحرتف الذي يملك االسم 
فق�ط ومثال ع�ىل ذلك هو الاع�ب عيل عدنان 
الذي يعد من الاعبني املحرتفني ولكن لم يقدم 
أي�ة إضافة تذك�ر للمنتخ�ب يف املباريات التي 
خاضه�ا حت�ى االن وكذلك عيل عب�اس ومهند 
ع�يل لذل�ك تع�د تج�ارب املحرتف�ني جميعها 
تج�ارب خجول�ة ال ترق�ى ملس�توى االحرتاف 
يف ال�دول املج�اورة للعراق«. ون�وه »يجب عىل 
امل�درب اتباع أس�لوب لعب خ�اص باملباراتني 
املقبلتني وخاصة يف مواجهة سوريا وبرصاحة 
ان أي نتيجة غر الفوز يف مباراة سوريا سوف 
يبعدن�ا عن املنافس�ة ع�ىل بطاقت�ي التأهل« 
منوه�ا اىل ان »املدرب مطالب بإيجاد الش�كل 
املناسب واألسلوب املناسب يف هذه املباراة كأن 

يك�ون أس�لوب الضغ�ط عىل 
املنافس او األس�لوب الضغط 
الس�وري  فالفريق  املتق�دم 
ليس م�ن الفرق القوية وال 
يمتل�ك عملي�ة الرع�ة يف 

االنتقال م�ن الدفاع اىل الهجوم 
فعميل�ة الضغ�ط ع�ىل دفاعات 

املدافعني  الخصم وانتظار أخطاء 
ه�و األنس�ب للفري�ق العراق�ي يف 

املب�اراة القادمة«. وختم حافظ حديثه 
بالق�ول »ان ع�ىل امل�درب املجازفة 

النها الفرصة للمنتخب واملدرب 
ال�ذي يج�ب ان يحف�ظ ماء 
وجه�ه وس�معته الكبرة يف 

املاعب االوروبية«.

إيك�و،  صاموي�ل  النيج�ري  موس�م  انته�ى 
املحرتف يف صفوف أمانة بغداد، بعد أن تعرض 

إلصابة بقطع يف الرباط الصليبي للركبة.
وق�ال م�درب أمان�ة بغ�داد جم�ال ع�يل إن 
الفحوصات أثبتت إصابة إيكو بقطع يف الرباط 

الصليب�ي ويحتاج عىل األقل س�تة أش�هر من 
أجل العودة للماعب، وبالتايل موسمه يف حكم 
املنتهي مع الفريق. وأضاف: »اإلدارة تأس�فت 
إلصاب�ة الاعب ال�ذي يعد م�ن الركائز املهمة 
بالفري�ق، لكنه�ا يف تواص�ل مس�تمر مع�ه«. 

ولفت جمال ع�يل إىل أن »الجهاز الفني يتمنى 
إليكو العودة الريعة للماعب، مؤكدين أنهم 

بجانبه حتى يستعيد عافيته«.
وأكم�ل: »اإلصابات نالت م�ن الفريق ففي كل 
جولة نفتقد عىل األقل ثاثة العبني، وهذا األمر 

أث�ر ع�ىل الفريق يف الكث�ر م�ن املباريات ألنه 
يضعف خياراتنا، بسبب فقر دكة البدالء«.

يش�ار إىل أن أمان�ة بغ�داد خ�ر يف الجول�ة 
الس�ابعة أم�ام الق�وة الجوية به�دف قاتل يف 

الدقيقة األخرة من املباراة.

الرباط الصليبي يبعد إيكو لنهاية الموسم

حافظ: تغيير أسلوب اللعب واالنسجام بين المدرب 
والالعبين أهم شروط الفوز على سوريا

كث�راً ما أك�دت األحداث واملواقف أنَّ العاقة ب�ني إدارات األندية 
واملدربني غالباً ما تكون مبنية عىل قاعدة هش�ة ألنها تأسس�ت 
عىل مبدأ منفعي ومصلحي بحت إال يف اس�تثناءات قليلة بالطبع 
م�ن خال حضور بع�ض اإلدارات الرصين�ة واملدربني الحرفيني 
بحق، وعندما أش�ر إىل أنَّ تلك العاقة منس�وجة بخيوط واهية 
نستذكر الكثر من حاالت الطاق واالفرتاق التي شهدتها املواسم 
الكروية املاضية بل ويف كثر من تلك الحاالت سجلت أرقاما غر 
مس�بوقة يف اإلقاالت واالس�تقاالت يف صفوف مدربي كرة القدم 

واملرحلة األوىل من دوري الكرة لم تبلغ حتى خط النهاية. 
وه�ذه الحاالت التي أضحت أقرب إىل الظاهرة املتجددة الحضور 
يف كل موسم كروي هي ليست مقترصة عىل عالم الكرة العراقية 
بل هي ظاهرة تحدث يف كل دوريات العالم لكنها لدينا تكتس�ب 
صفات وخصائص أخرى ألس�باب وعوامل عدة من بينها غياب 
التخص�ص والكفاءة يف معظم اإلدارات الت�ي كثرا ما تتكل عىل 
خدم�ات مدربني يفتق�دون الكثر من املؤهات طامل�ا أنَّ الغاية 
مادي�ة بالدرجة األس�اس ل�كا الطرفني وعىل طريقة )ش�يلني 

وأش�يلك( ولتذهب الس�معة والنتائج إىل الجحيم.
والافت أنَّ العديد من األندية التي تس�عى لتقديم مدربي فرقها 
الكروي�ة يف مؤتمرات صحفية فاضحة تس�بق انطاقة الدوري 
أو املوس�م الكروي كانت قد أنهت تعاقداتها مع الاعبني قبل أن 
تتعاقد مع املدرب الذي س�يجد نفس�ه مجربا ع�ىل التعاطي مع 
قائمة عنارص ليس�ت م�ن اختياراته وهو يعتق�د أنَّ تلك املثلبة 
تق�ف إىل جانبه عندما يفش�ل يف مهمته إذ س�تكون اإلدارة هي 
املس�ؤولة عن الفشل ألنَّ السيد املدرب لم يخرت العبيه مع أنه يف 
املؤتمر الصحف�ي املخصص لتقديمه إىل االع�ام الريايض يكيل 
املديح واإلش�ادة بادارة النادي واحرتافيتها ومهنيتها وحكمتها 
ويع�د الجمي�ع بتأس�يس فريق قوي س�يقدم أجم�ل العروض 
ويحق�ق أفضل النتائ�ج واىل بقية مفردات الك�ذب والرياء التي 
يتبادله�ا الكثر م�ن هذا الصنف م�ن مدربي اليوم م�ع إدارات 
تفتقد الكثر من املؤهات لكن املصلحة املادية واألرباح بطريقة 
النس�بة والتناس�ب تبقى س�يدة املوقف يف كثر م�ن التعاقدات 
املضحك�ة بني املدربني وإدارات األندي�ة وانتظروا الدوري القادم 
وس�وف نش�هد الكث�ر من ص�ور ونماذج نت�اج تل�ك العاقات 

البائسة.

االحترافيَّة الضائعة

خالد جاسم

ش�دد عصام حمد، مدرب الزوراء عىل رضورة 
احرتام جميع املنافسني، مهما كان ترتيبهم يف 

جدول الدوري.
وق�ال حمد، »ندرك أن جمي�ع املباريات مهمة، 
واملحصل�ة النهائي�ة ل�كل مواجه�ة 3 نق�اط، 
س�واء كان املنافس متص�درا أو متذيا لائحة 

الرتتيب«.
وأض�اف: »علين�ا اح�رتام جميع املنافس�ني، 
للحص�ول عىل أكرب عدد من النقاط واالقرتاب 

من الصدارة«.

وتحدث حمد عن مباراة الفريق املقبلة أمام أربيل يف الجولة الثامنة 
من ال�دوري غدا الخميس، موضح�ا: »أربيل من الفرق املس�تقرة، 

ولديه خربة يف التعامل مع األندية الكبرة«.
وزاد: »درس�نا وض�ع أربي�ل ولدينا تص�ور واضح ج�دا عن نقاط 
الضع�ف والقوة، وس�ندخل املباراة بش�عار الفوز إلكمال سلس�لة 

النتائج اإليجابية«.
وخت�م: »صفوفنا مكتملة باس�تثناء غياب الاع�ب محمد صالح، 

الذي يعاني من اإلصابة«.
يش�ار إىل أن ال�زوراء يحتل املرك�ز الرابع برصي�د 15 نقطة، ولديه 

مباراة مؤجلة مع الديوانية.

قرر املدرب »سامي بحت«، االنسحاب 
م�ن تدريب فريق س�امراء بعد أيام 
من قيادت�ه يف مباراة واحدة فقط 
خر فيها  أمام »نوروز« بثاثة 
ضم�ن  اليشء  مقاب�ل  أه�داف 
الجولة الس�ابعة للدوري. وقال 
بح�ت إن�ه ل�م »يس�تقيل إنما 
الهي�أة االدارية  املفاوضات مع 
لنادي سامراء قد انتهت«، مبينا ً 
»اعتذرت عن قيادة الفريق 
بسبب عدم التوصل اىل 
اتف�اق نهائي ألقدم 

اعتذاري لادارة ولجماهر النادي 
متمنًيا له�م التوفيق والنجاح يف 

الدوري العراقي املمتاز«.
وكان س�امي بحت قد أكد أنه 
اتفق رس�مياً مع ادارة نادي 

س�امراء ع�ىل بن�ود العقد، 
مبين�اً أن االدارة تعامل�ت 
معه بمهنية عالية وابدت 
اس�تعدادها يف تهيئة كل 

الظروف النجاح مهمته مع 
الفريق.

كش�ف النائ�ب االول لرئي�س اتحاد ك�رة القدم عيل 
جبار، أن س�بعة م�ن العبي املنتخب االوملبي س�يتم 

رفده�م للمنتخ�ب الوطن�ي االول .
وق�ال جبار »تمكنا من الحص�ول عىل هكذا منتخب 
واعد سيكون رافداً للمنتخب الوطني، ملا يمتلكه من 
خامات جيدة م�ن الاعبني الواعدين الذين باالمكان 

االعتماد عليهم مستقباً«.
وب�ني أن »املنتخب الوطني بحاجة اىل بعض الاعبني 
يف مراك�ز معين�ة، وبالتاكي�د الجه�از الفن�ي اقتنع 
بع�دد من العبي االوملبي وس�يكون لهم مكانة ثابتة 
يف املنتخ�ب االول«، موضح�ًا أن »س�بعة العبني من 

االوملبي سيمثلون املنتخب«.
وأش�ار إىل أن »س�بب اس�تقرار العب�ي االوملبي هو 

التدرج الصحيح من الشباب ثم االوملبي«.
وأوضح أن »االتحاد يحرص العداد املنتخبات الوطنية 
وتهيئة كل سبل النجاح لها«، مبينا أن »االتحاد عازم 
عىل تاسيسمستقبيل  بشكل جيد ودخول منتخباتنا 

يف املنافس�ات بشكل حقيقي ومؤثر«. وأكد جبار أن 
»االوملبي سيحظى بدعم كبر  للمشاركة يف بطوالت 
له�ا ثقلها والهدف االكرب خط�ف بطاقات التأهل إىل 

د  ملبي�ا و باريس 2024«.أ

الس�ابق  ال�دويل  الح�ارس  دع�ا 
وامل�درب الح�ايل جلي�ل زي�دان إىل 
شمول نادي أربيل بعدم الرتخيص 
أسوة باالندية التي لم تسدد ديونها 

لاعبني ومدربني .
وق�ال جلي�ل زي�دان »انن�ي اطلب 
مئ�ة  ق�دره  مبل�غ  اربي�ل  ن�ادي 
وتس�عة ماي�ني وخمس�مائة ألف 
دينار مازالت بذم�ة االدارة مقابل 
عم�يل مع الن�ادي«. وأضاف جليل 
»ان�ه س�بق أن كس�ب القضية يف 
املحاك�م العراقي�ة الرياضي�ة بعد 
بمستمسكات  مس�تحقاته  إثباته 

رس�مية.« وبني ان »ادارة اربيل 
لي�س له�ا ح�ق بع�دم دفعها 

مس�تحقاتي وعليها االلتزام 
واملصداقية يف تعاقداتها.«

اس�تغرابه  زي�دان  وأب�دى 
م�ن اتح�اد الك�رة كيف 

من�ح ن�ادي اربيل 
خي�ص  لرت ا

م�ع انه يطلبه�ا املبل�غ بحكم من 
املحكم�ة وتعرف ذل�ك ادارة اربيل 
ولن تنكره. وكانت لجنة الرتاخيص 
حددت ثاث اندية لم ترخصها هي 
الك�رخ والطلب�ة واملين�اء لوج�ود 

ديون العبني ومدربني بذمتها.

عصام حمد: أربيل يمتلك الكثير من نقاط الضعف

بعد مباراة واحدة.. بحت يترك سامراء

يفتقد فري�ق نفط الوس�ط خدمات 
املح�رتف العاج�ي فلورن�ت ديدر، يف 
مب�اراة الديربي أمام النجف، يوم غد 
الخمي�س، بملعب النج�ف الدويل، يف 
الجولة الثامنة م�ن الدوري العراقي 

املمتاز.
الك�رة  نبي�ل عب�اس، مدي�ر  وق�ال 
بالنف�ط: »صفوف الفري�ق مكتملة 
باس�تثناء غياب دي�در نتيجة لرتاكم 
البطاق�ات«. وأض�اف: »نث�ق بقدرة 
العبينا ع�ىل تعويض غي�اب الاعب 
الفن�ي  »الجه�از  وزاد:  العاج�ي«. 
طال�ب الاعبني ب�رورة التعويض 
بعد الخس�ارة األوىل يف ال�دوري أمام 

الرشطة الجولة املاضية«.
وتاب�ع: »الفري�ق أض�اع ع�ددا م�ن 
الف�رص يف املب�اراة املاضي�ة ما أدى 
للخس�ارة، وبالت�ايل علين�ا تايف مثل 

هذا السيناريو يف قادم املباريات«.
وأوض�ح أن مباري�ات الديربي دائما 
م�ا تك�ون حماس�ية، مش�را إىل أن 

الفريقني »يف وضع جيد«.
وخت�م: »النج�ف من الف�رق الكبرة 

الجول�ة  الص�دارة  خ�ر  وفريقن�ا 
املاضية، والوض�ع ال يحتمل إخفاقا 
آخ�ر«. يش�ار إىل أن نف�ط الوس�ط 

يحتل املركز الثالث برصيد 18 نقطة، 
فيما يحتل النجف املركز الثاني عرش 

ب�8 نقاط.

أوضح مدرب النفط باسم قاسم، أن 
الفوز عىل النجف يف الجولة السابعة 
م�ن الدوري  وكر نحس التعادالت، 
منح الفري�ق دافعا معنويا لانطاق 
بق�وة يف املباري�ات املقبل�ة، ومنه�ا 
مباراة الجولة الثامنة أمام الديوانية.
وق�ال قاس�م: »نراه�ن ع�ىل الروح 
املعنوي�ة للفري�ق، بع�د أن تجاوزنا 
املباري�ات  جمي�ع  فف�ي  النح�س، 
فريقن�ا كان الط�رف األفض�ل لك�ن 
إهدار الفرص وكث�رة الغيابات نالت 
املاضي�ة،  الج�والت  يف  النف�ط  م�ن 
وبالت�ايل الفوز عىل النجف س�يكون 

نقطة انطاق حقيقية للتعويض«.
وأش�ار إىل أن صفوف النفط اكتملت 
املصاب�ني،  الاعب�ني  تمام�ا بع�ودة 
والتحاق العب�ي املنتخب األوملبي بعد 
تأه�ل املنتخب لنهائيات آس�يا وهذا 
يمن�ح النفط ق�درة أك�رب وخيارات 
أفض�ل يف املباريات املقبل�ة لتحقيق 

االنتصار.

وأكمل: »الديوانية فريق جيد وحقق 
نتائج جي�دة، وال يمكن االس�تهانة 
به س�نخوض املباراة بجدي�ة عالية 

لتحقيق النقاط الثاث«.
وأثن�ى قاس�م ع�ىل الثق�ة الكب�رة 
ل�إدارة بالفري�ق ودعمه�ا الاعبني 
رغ�م التعادالت بالجوالت الس�ابقة، 
وكذل�ك الش�ائعات الت�ي روج له�ا 

البع�ض فيما يخ�ص إقال�ة الجهاز 
الفن�ي، والغ�رض منه�ا التأثر عىل 
الفري�ق، مؤك�ًدا أن ه�ذا زاد فريقه 

إرصاًرا لتحقيق االنتصار.
يشار إىل أن النفط خاض 7 مباريات 
تعادل يف 5 منه�ا وخر واحدة أمام 
الرشطة وفاز يف الجولة املاضية عىل 

النجف.

نفط الوسط يؤكد جاهزية الفريق للديربي

مدرب النفط: جاهزون لعبور الديوانية الوطني يستدعي سبعة العبين من االولمبي زيدان يطالب اربيل بمستحقات مالية
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اس�تبعد ماوريس�يو بوكيتينو، مدرب باريس سان جريمان، 
األرجنتين�ي ليوني�ل مي�ي، م�ن القائم�ة التي س�تخوض 
مواجه�ة اليبزيج، اليوم األربعاء، يف الجولة الرابعة من دوري 
أبط�ال أوروبا.وأوض�ح الن�ادي الباريي يف بيان رس�مي أن 
مي�ي يعاني من إصابة مزودجة يف األوتار العضلية والركبة 
اليرسى.وانض�م »ليو« إىل زمالئه الغائبني لإلصابة س�ريجيو 

راموس، ماركو فرياتي ولياندرو باريديس.
يف املقابل، اختار بوكيتينو، 21 العبا للمباراة، هم:

كيل�ور نافاس، حكيم�ي، كيمبيمبي، ماركيني�وس، مبابي، 
إيكاردي، نيمار، دي ماريا، دانيلو، داجبا، فينالدوم، كورزاوا، 
هرييرا، ديالو، دراكسلر، كريير، نونو مينديز، إدريسا جايي، 

إيبيمبي، دوناروما، لوتيلييه.
ويتصدر باريس س�ان جريم�ان، مجموعته برصيد 7 نقاط، 
خلفه مانشس�ر س�يتي صاحب ال�6 نقاط، ثم كلوب بروج 

ب�4 نقاط، واليبزيج بدون رصيد.

بات برشلونة يف موقف صعب للغاية من أجل التعاقد مع العبني 
ج�دد، لتدعيم صفوفه، خالل املريكاتو الش�توي املقبل.ويعاني 
برش�لونة حالًيا من أزمة هجومية؛ بسبب غياب الثنائي مارتن 
برايثوايت، وسريجيو أجويرو، مهاجمي الفريق لفرات طويلة.
ووفًقا لصحيفة »س�بورت« اإلس�بانية، فإن برشلونة لديه 20 
ملي�ون يورو فقط من أجل انتق�االت كانون الثاني املقبل، لكن 
تعق�د الوضع عق�ب إقالة الهولن�دي رونالد كوم�ان من قيادة 
برشلونة.وأصبح برشلونة ملزًما بدفع تعويض يبلغ 12 مليون 
يورو لكوم�ان، ويرفض األخري خفض الرق�م إىل 7 أو 8 ماليني 
يورو.وكان أجويرو خضع إلجراء تش�خييص وعالجي من قبل 
الطبيب جوس�يب بروجادا، وأعلن برش�لونة أنه سيغيب خالل 
األش�هر الثالثة املقبلة عىل األقل بس�بب عدم�ا انتظام رضبات 

القلب.

راموس يطالب سان جيرمان 
بالمشاركة في المباريات  كونتي يسعى لضم 

فالهوفيتش من فيورنتينا

إصابة مزدوجة
 تبعد ميسي عن مواجهة 

اليوم كومان يعرقل خطة برشلونة 
لتعويض أجويرو

رفض مس�ؤولو باريس س�ان جريمان، طلًب�ا ملدافع الفريق 
سريجيو راموس، خالل املوسم الحايل.

ووفًقا لربنامج »الشرينجيتو« اإلسباني، فإن راموس طلب يف 
وقت سابق أن يشارك يف إحدى املباريات مع الفريق.

وأش�ار الربنامج إىل أن مس�ؤويل س�ان جريم�ان رفضوا هذا 
األمر، وطالب�وا راموس بأن يظل هادًئ�ا، لحني الحصول عىل 

املوافقة الطبية بشأن عودته إىل املباريات.
وانتق�ل راموس إىل س�ان جريمان الصي�ف املايض، يف صفقة 
مجانية، عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد، لكنه لم يش�ارك 

يف أي مباراة رسمية مع باريس حتى اآلن، بسبب اإلصابة.
وزعمت تقارير فرنسية، أن سان جريمان يخطط لفسخ عقد 
رام�وس من طرف واحد، لعدم اس�تفادة الفريق من خدماته 
حتى اآلن، باإلضافة إىل أن األطباء يتوقعون عدم قدرة الالعب 

عىل استعادة حالته البدنية التي كان عليها مع ريال مدريد.

وج�ه اإليط�ايل أنطوني�و كونتي، املدي�ر الفني الس�ابق إلنر 
ميالن، أنظ�اره إىل أكثر من العب بارز يف الكالتش�يو من أجل 
نقله إىل صف�وف توتنهام.ووفًقا ملوقع »كالتش�يو مريكاتو« 
اإليطايل، فإن كونتي حصل عىل ضمانات من توتنهام بش�أن 

االستثمار يف ضم العبني جدد خالل املريكاتو الشتوي املقبل.
وأش�ار املوق�ع اإليط�ايل إىل أن دوس�ان فالهوفيت�ش مهاجم 
فيورنتينا، وفرانك كيي العب وس�ط ميالن عىل رأس طلبات 
كونت�ي للمريكات�و الش�توي.وينتهي عق�د فالهوفيت�ش يف 
املوس�م املقبل، وأعلن روكو كوميس�و، رئي�س فيورنتينا، أن 
املهاجم رف�ض التوقيع ع�ىل عقد جديد م�ع النادي.وأوضح 
»كالتش�يو مريكاتو« أن عق�د كيي ينتهي أيًض�ا يف الصيف 
املقب�ل، ويرف�ض مي�الن التخيل عن�ه يف كان�ون الثاني، لكن 
وجود عرض مايل جيد قد يغري من خطط الروس�ونريي.وذكر 
أن هن�اك العبني آخري�ن يراقب كونتي وضعه�م مثل رباعي 
إن�ر: نيكول�و باريال وميالن س�كرينيار وس�تيفان دي فري 
ومارس�يلو بروزوفيتش، باإلضافة إىل ظهري التس�يو مانويل 

الزاري.

يوفنتوس يرغب باستعارة هازارد والريال يخطط لفسخ عقد بيل
طل�ب ن�ادي يوفنتوس الحص�ول عىل خدم�ات أحد 
الالعبني البارزين يف صفوف ريال مدريد خالل املوسم 
الحايل.ووفًقا لربنامج »الش�رينجيتو« اإلسباني، فإن 
يوفنت�وس طلب ض�م البلجيكي إيدين ه�ازارد، نجم 
ري�ال مدريد، عىل س�بيل اإلعارة حتى نهاية املوس�م 
الحايل.وال يش�ارك ه�ازارد يف املباري�ات بانتظام مع 
ريال مدريد هذا املوس�م، بسبب اإلصابات، باإلضافة 

إىل تألق الجناح الربازييل فينيسيوس جونيور.وسبق 
أن ارتبط هازارد باالنتقال إىل يوفنتوس أيًضا يف األيام 
األخ�رية م�ن الصيف امل�ايض، عقب رحي�ل الربتغايل 
كريس�تيانو رونال�دو إىل مانشس�ر يونايتد.ويعاني 
يوفنتوس يف الدوري اإليطايل هذا املوسم، حيث يحتل 
املركز التاس�ع ب�15 نقطة.وينتهي عقد هازارد مع 
ريال مدريد يف صي�ف 2024، وزعمت تقارير مؤخرًا 

أن الالعب البلجيكي يرغب يف البقاء مع النادي امللكي 
حتى نهاية املوس�م الحايل عىل األقل.من جهة اخرى 
يخطط مس�ؤولو ريال مدريد لفس�خ عق�د الويلزي 
جاريث بيل، الذي خاض 3 مباريات فقط مع الفريق 
يف مختل�ف البط�والت هذا املوس�م، ونج�ح يف إحراز 
هدف وحيد.ووفًقا لربنامج »الشرينجيتو« اإلسباني، 
ف�إن ريال مدريد مس�تعد لفس�خ عقد بي�ل ومنحه 

خط�اب الحري�ة لالنتقال مجاًنا إىل أي ن�اٍد يف كانون 
الثان�ي املقبل.وغ�اب الجن�اح الويلزي ع�ن صفوف 
املرينجي ألكثر من ش�هر بس�بب إصاب�ة يف عضالت 
الفخ�ذ الخلفي�ة، لكن�ه تعاىف مؤخ�رًا وب�ات جاهزًا 
للمش�اركة يف املباريات.يذكر أن املنافسة عىل مراكز 
الهجوم يف ريال مدريد قوية جًدا هذا املوس�م، يف ظل 
تأل�ق الثنائ�ي كريم بنزيم�ا وفينيس�يوس جونيور.

وس�بق أن ارتبط جاري�ث بيل باالنتق�ال إىل صفوف 
آرس�نال خالل الصيف املايض، ضمن صفقة تبادلية 
مع املهاجم الفرني ألكس�ندر الكازيت.ويستعد بيل 
لخ�وض مباراته الدولي�ة رقم 100، بعد اس�تدعائه 
من قبل روبرت بيدج، مدرب ويلز، ملواجهتي روس�يا 
البيض�اء وبلجيكا، يف تصفيات كأس العالم، الش�هر 

الحايل.

JUVENTUS

تالش�ت آمال الص�ني يف اس�تضافة مبارياتها 
املقبل�ة يف تصفيات كأس العالم ضد س�لطنة 
عمان وأس�راليا أمام جماهريها، بسبب قيود 

السفر الصارمة.
ول�م تلعب الصني، التي تح�اول التأهل لكأس 
العالم ألول مرة من�ذ ظهورها األول يف 2002، 
أي مب�اراة عىل أرضه�ا يف الدور الحاس�م من 
التصفي�ات اآلس�يوية املؤهل�ة ل�كأس العالم 

2022 بسبب جائحة كوفيد-19.

ونقل�ت وكال�ة أنباء )ش�ينخوا( ع�ن االتحاد 
الصين�ي، قول�ه: »بع�د مفاوض�ات م�ع كل 
األطراف املعنية وتأكيد االتحاد اآلس�يوي لكرة 
القدم، س�تلعب الصني ضد عمان وأسراليا يف 
11 و16 ترشين الثاني عىل الرتيب يف الشارقة 

باإلمارات«.
وأضاف االتحاد الصيني أن املنتخب سيس�افر 

إىل الشارقة يف السابع من نوفمرب الجاري.
واضطرت الصني إىل خ�وض مبارياتها خارج 

أرضها يف هذه املرحلة من التصفيات، بس�بب 
قيود الس�فر الصارمة املرتبطة بالبالد، والتي 

تؤثر بشدة عىل القادمني إليها.
ولعبت الصني مباراتها م�ع اليابان يف الدوحة 
يف أيل�ول، وخ�رست 1-صف�ر، قب�ل أن تهزم 

فيتنام 3-2 يف الشارقة الشهر املايض.
وتحت�ل الصني املرك�ز الخام�س يف املجموعة 
الثاني�ة )3(، وتتأخ�ر بف�ارق 9 نق�اط ع�ن 

السعودية متصدرة املجموعة بعد 4 جوالت.

أشاد لويس س�واريز مهاجم أتلتيكو مدريد، 
األرجنتين�ي  ملدرب�ه  التحفيزي�ة  بالق�درات 
دييجو سيميوني، وقال إنه يستطيع »إقناع« 
كل العب بأنه »يس�تطيع فعل األمور بشكل 
أفض�ل«، ويع�رف »م�ا يحتاج�ه الالع�ب يف 
األوق�ات الصعبة«.وق�ال س�واريز يف مقابلة 
م�ع موق�ع االتح�اد األوروب�ي لك�رة القدم 
)يويف�ا(: »حني يرى أن الالعب ليس�ت لديه 
الكثري م�ن الثقة يف التدريب�ات أو يف املباراة، 
يذهب إلي�ه ويحدثه ويقنعه بأن�ه قادر عىل 
القي�ام باألم�ور بش�كل أفضل، قائ�ال: )إنك 
تلع�ب يف األتلتي ل�يشء ما، وأن�ت هنا ليشء 
م�ا. املب�اراة األخ�رية ل�م تعني ش�يئا، عليك 
ق�درة  أن  واملحاولة(«.واعت�رب  االس�تمرار 
التحفيز التي لدى مدربه هي مفتاح الالعبني 
لتج�اوز األوق�ات الصعب�ة. وأض�اف: »كثري 
من الالعب�ني هنا يؤدون بش�كل غري جيد يف 
مواجهتني، وبعدها سيميوني يتحدث معهم 

ويف املب�اراة التالية يلعبون بش�كل مدهش«.
وي�رى س�واريز أن س�يميوني »م�ن أفضل 
املدربني يف العالم«، ملا يتمتع به من شخصية 
ولقدراته الفنية.وبمناسبة مواجهة ليفربول 

يف دوري األبطال، أش�ار س�واريز إىل املرحلة 
الت�ي لعبه�ا يف النادي اإلنجلي�زي بني 2010 
و2014، وه�و الفريق »الذي كان يلعب به يف 

الباليستيشن«.

الصين تفشل باستضافة مبارياتها في التصفيات 

سواريز ُيشيد بسيميوني قبل موقعة ليفربول

االربعاء 3 تشرين الثاين 2021
العدد 2707 السنة الثانية عشرة
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8
نزار قبانيالثقافـي

إذا خرسنا الحرَب ال غرابْه

ألننا ندُخلها..

بكلِّ ما يملُك الرشقيُّ من مواهِب الخطابْه

بالعنرتياِت التي ما قتلت ذبابْه

ألننا ندخلها..

بمنطِق الطبلِة والربابْه

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

ألربت أينشتاين 
الخ�وف م�ن املوت ه�و أكثر أن�واع الخ�وف التي ال 
يمك�ن تربيره�ا. فال خطر ع�ى امليت م�ن حصول 
أي�ة مصائ�ب له. قليل�ون هم م�ن ي�رون بأعينهم 

ويشعرون بقلوبهم. 
القومي�ة م�رض طف�ويل، ه�ي حصب�ة البرشي�ة. 
املعلوم�ات ليس�ت معرف�ة. إذا كان اإلنس�ان يلتزم 
باألعم�ال الحس�نة خوف�اً م�ن العق�اب وأم�اًل يف 
املكاف�آت، فنحن يف قمة األس�ف. الف�رق بني الغباء 
والعبقري�ة ه�و أن العبقري�ة له�ا ح�دود. م�ا هو 
صحي�ح لي�س دائماً منت�رش وما ه�و منترش ليس 

دائماً بصحيح.

كن  مثقفاً  نفعّياً ..
اِحمْل  أساطرَي  كلكامش

يف  حقيبتك  املحمولة 
وبعَض  سريتك  غري  املجديِة

وال تنَس  ..
أن  تكوَن  بال  موقٍف

فلعلّك  ..
ذاهٌب  إىل  تثبيِط  الهمِم

ومّد  نوايص  الطاعة 
وإقام�ة  ش�خوٍص  م�ن  أوراٍق  

تالفٍة
والتمجيد  بالرتاكمية

 الطافحة  
بانشغاالتك  الناجزِة

لتعلَن ..
عن  غاياتك  السامية ..!!

فأصحاب الوجوه  املُعتلِة  
كانوا .. هنا

أحاَط  بهم  الخذالُن 
فانكفأوا  يف  ممرات  النسياِن 
فالطريق  إىل  البرصة .. املربد 

يمّر  عرب  والءاٍت  
وأطاريَح  تصبُّ  يف  مصلحة 

الوطن 
وألّن  األحزاب  العلمانية 

تمتهُن  قشوَر  الفكِر
لها  خيُط  ارتباٍط  بالفشل 

املدقِع
تريُد  التحليَق

دون  وجود  حقيقيٍّ .. للبطل
هناك  خيوٌط

تستمرئ  اللعبة 

واتفاقاٌت  مبّطنٌة 
تبحث  عن  ضفاف  رخوٍة

ومواسَم  نفعّية
من  يعيد  لنا  وجَهنا  الناصَع ..؟

وثقافتنا  منوطة 
باألّميني 

صحفن�ا   مح�رري   كمعظ�م  
الثقافّية

كن  مثقفاً ..
التنَس  أن  تكوَن  بال  قضيٍة

فالشعر  ترف  األبجديِة
 واملواقف  الغائرة

وسَط  النهاِر 
له  عيناِن  جاحدتان 

لم  يس�تحرْض  يف  قصيدة  النثر 
مواقَف الشعراء 

السذِج
أصحاب  الحظوظ  العظيمة

وأقواَل  السلِف  الفارِط
فالهامشّية  ال تعني  الوسطية 

وهذا  الصمت 
اليعني  .. 

بأّنك  بغري  موقٍف
وألّن  الغاي�ة  تس�تنطق  دوافَع  

الوسيلِة
ولكي  تنخرط  مع  الجوقِة 

كن  مّداحاً .. أسفنجّياً  
يمكن  تطويعُه
لسَت  متهماً ..

ولكّنك  -بال شٍك -
محُل  أهتماِم  

مرتادي  املقاهي  واملنتسبني

الطريق إلى القّمة  ..

املراقب العراقي/ متابعة...
الثق����افة  وزارة  رش�حت 
فيل�م  واآلث�ار،  والس�ياحة 
حي�در  للمخ�رج  »أوروب�ا« 
رش�يد لتمث����ي�ل الع�راق 
جائ���زة  ع�ى  للمنافس�ة 
األوسكار ألفضل فيلٍم عاملي 

لعام 2022.
وقالت ال�وزارة يف بي�ان، إن 
»اللجن�ة املس�تقلة املختصة 
الش�������ريط  باختي�ار 
صوت�ت  الطوي�ل  الروائ�ي 
لصال�ح  املطل�ق  باإلجم�اع 
»أوروب�ا«  فيل�م  ترش�يح 
حي�در  العراق�ي  للمخ�رج 
رش�يد، وه�و أح�د األف�الم 
الخمس�ة  الطويلة  الروائي�ة 
املدعوم�ة م�ن قب�ل منح�ة 
بغداد لدعم السينما العراقية 
م�ن  املقدم�ة   2021 لع�ام 
والس�ياحة  الثقاف�ة  وزارة 

واآلثار«.
وأض�اف البي�ان أن »اختيار 
أوروب�ا ج�اء تتويجاً  فيل�م 

للمس�ار املتمّي�ز واإليجاب�ي 
ال�ذي مّر به ه�ذا الفيلم منذ 
اختياره ضمن برنامج نصف 

ش�هر املخرج�ني يف ال�دورة 
كان  ملهرج�ان  الس�ابقة 
ال�دويل، وال�ذي  الس�ينمائي 

حاز خالله عى جائزة الدورة 
بياترتييش  التاس�عة لجائزة 
م�ن  املمنوح�ة  س�ارتوري 

قب�ل جمعية النقد املس�تقل 
يف مهرج�ان كان، كم�ا حاز 
ع�ى العديد م�ن الجوائز من 
بينها جائزة الرشيط الفيض 
املمنوح�ة م�ن قب�ل جمعية 
الس�ينما  وصحفي�ي  نّق�اد 
اإليطاليني، واختارته جميعة 
االيطالي�ني  الس�ينما  ُنّق�اد 

للعام 2021«.
»أوروب�ا«  فيل�م  وي�روي 
بحس�ب البي�ان، ثالث�ة أيام 
مأس�اوية من حياة الش�اب 
العراق�ي كمال ال�ذي يحاول 
الوصول اىل أوروبا سرياً عى 
الرتكية  الح�دود  االقدام عرب 
فريس�ة  ويق�ع  البلغاري�ة 
لرشط�ة الح�دود البلغاري�ة 
املُط���اردة  والعصاب���ات 
نفس�ه  ويج�د  للمهاجري�ن 
وحي�داً يف غاب�ة شاس�عة ال 

نهاية لها.

 »أوروبا« فيلم عراقي ينافس على جائزة األوسكار 2022

»الملك في بجامته« وثائق مزدحمة باألحداث التاريخية

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
 كالهم�ا يخضع�ان لحبك�ة م�ا، وأن الرسد يف 
نس�خته األخرية نش�اط تخيييل يجعل من كل 
م�ا هو مدون ش�يئا نس�بيا، وبعي�دا كل البعد 
عن الحقيقة املطلق�ة وال يمتلك الحصانة ضد 
التأويل واملس�اءلة، فإن ذلك يعني أن املساءلة 
واملح�اورة بني وقائ�ع النص الروائ�ي ووقائع 
النص التاريخ�ي عملية ممكن�ة، بل رضورية 

والزمة، خاصة يف ما ينتج عنها من تداعيات.
وأض�اف :يف روايت�ه »امللك يف بجامت�ه« يطرح 
الروائي خضري فليح الزي�دي وثائقه املزدحمة 
باألح�داث التاريخية، التي تخص مجزرة قرص 
الرح�اب التي راح ضحيته�ا امللك فيصل الثاني 
وخاله األم�ري عبد اإلله ورئيس حكومته نوري 
الس�عيد ومعظم افراد العائل�ة املالكة، ويفتح 
)مح�رضا( رسدي�ا ملس�اءلة وقائ�ع املج�زرة 
للوق�وف ع�ى حقيقته�ا وتتب�ع تداعياتها، يف 
تش�كيل صورة البالد ومصري الشعب العراقي، 
من خالل حركة الرسد غري املقيدة بنسق زمني 
محدد بقدر ما هو نس�ق زمن�ي حر/متداخل. 
فإعادة ق�راءة الحدث التاريخ�ي وفق املنظور 
ال�رسدي )الروائ�ي( ه�و فعل تقٍص وكش�ٍف 
ع�ن املس�كوت عن�ه للح�دث التاريخ�ي الذي 
تح�اول الوثيق�ة الرس�مية التي تق�ف وراءها 
الس�لطة وماكينتها اإلعالمي�ة، التعتيم عليها، 
أو تزييفه�ا، أو تجميله�ا وف�ق حب�كات تراها 

م�ن طرفه�ا مس�وغة ومرشوعة، وهن�ا يأتي 
دور الروائ�ي يف قراءة الح�دث التاريخي قراءة 
استقصائية، ضمن إطار جمايل محدد برشوط 
الرسد الحكائي من شخصيات متخيلة وأمكنة 
وأزمنة وأحداث، وصيغ�ة فنية، أو حبكة تمثل 

وجهة نظره وموقفه الشخيص.
وتاب�ع : قب�ل أن يعل�ن الزي�دي ع�ن نتيج�ة 
تحرياته وتحليالته لحقيق�ة ما حدث صبيحة 
الرابع عرش من يوليو/تموز عام 1958، حيث 
انته�اء العه�د امللكي الذي رمز له ب�)الس�دارة 
الس�وداء( وقي�ام العهد الجمه�وري الذي رمز 
له ب�)البريي�ة(، يقوم بتأثي�ث فضائه الروائي 
بكل تفاصيل الحي�اة يف العهد امللكي ووقائعها 
اليومي�ة، وه�ي حي�اة كم�ا ج�رى تصويرها، 
ذات طابع مدني، وادعة، بس�يطة، آمنة، غنية 
بأجوائها ومعاملها الفنية، حيث املسارح ودور 
الس�ينما واملراقص ومقاهي الغناء، واالنفتاح 
ع�ى الخ�ارج ثقافي�ا واقتصاديا، ع�ى الرغم 
من مظاهر عدم االس�تقرار الس�يايس ورزوح 
رشائح كب�رية من الش�عب العراقي تحت خط 
الفق�ر واألمية واالفتق�ار إىل الكثري من رشوط 
الحياة. أمام تلك الخلفي�ة التي تمثل الحاضنة 
املادية واملعنوية ألفكار الرواية، وعطفا عى ما 
ورد فيها من تلميحات وكش�وفات ومعطيات، 
نستنتج أن يوم مجزرة قرص الرحاب سيصبح 
يوما فاصال يف حياة الش�عب العراقي سياس�يا 

واجتماعي�ا، إذ ج�رى تودي�ع الحي�اة املدني�ة 
الوادع�ة، واس�تقبال حياة حافل�ة باالنقالبات 
العسكرية الدموية حيث ش�يوع ثقافة العنف 
والعنف املضاد، ممثلة بالتصفيات الجس�دية، 
ونب�ش القبور، والس�حل يف الش�وارع، وإثارة 
النزعات العصبية القومية والطائفية والعرقية 

واإلثنية، والتورط يف نزاعات داخلية وخارجية، 
وخوض حروب مأس�اوية وإقامة أنظمة حكم 
ديكتاتوري�ة قتل�ت كل ما يمت بصل�ة للحياة 
املدني�ة الديمقراطي�ة وأدخل�ت البل�د يف نف�ق 
مظلم من الضياع والويالت، التي مازال الشعب 
العراق�ي ينئ تحت وطأتها حتى هذه الس�اعة، 
حي�ث ل�م تنف�ع الش�عارات الثوري�ة املتغنية 
بال�روح الوطني�ة وال وعودها الزائف�ة بإقامة 
حي�اة ح�رة كريم�ة يف تجمي�ل وج�ه الثوارت 
الدموي�ة القبيح.وواص�ل: وق�د وف�ق الزيدي 
حينم�ا لج�أ إىل التمثي�ل الرمزي مل�ا وصل إليه 
الح�ال من خ�راب، وعى كافة املس�تويات بعد 
س�قوط )السدارة الس�وداء( واعتالء )البريية( 
رأس الحي�اة العراقي�ة، ممث�ال بتحق�ق نبوءة 
)االأندي جميل قره تبي( وهو أحد ش�خصيات 
الرواية املحورية، بوقوع )وباء بغداد األس�ود( 
وهو يواجه حكما باإلعدام شنقا بتهمة الخيانة 
العظمى، حيث تنبأ بالوباء الذي س�يجيء عى 
ش�كل أع�داد ال تحىص م�ن الجرذان البش�عة 
املخيف�ة الت�ي س�تخرج من جحوره�ا وتحتل 
ش�وارع وبيوت بغداد، ويذهب ضحيتها الكثري 
م�ن الفقراء، بع�د نصف قرن ع�ى نبوءة ملك 
الليايل البغدادية الحمراء يف العهد امللكي )جميل 
أفن�دي القره تبي(، وهي نظرة اس�ترشافية ملا 
سيؤول إليه الحال بعد هروب )فواخت( القرص 
امللكي الحزينة حال س�ماعها لعلعة الرصاص 

ال�ذي انطلق م�ن رش�اش )العب�ايس( النقيب 
املتهم بتصفي�ة امللك وعائلته ب�دون أوامر من 
ق�ادة االنق�الب، وإنم�ا الحماس�ة وحدها من 
جعله يرتكب هذه الجريمة املروعة، كما أُشيع 
وُروج إىل ذل�ك من قب�ل االنقالبيني، وهي رواية 
مضحك�ة أطلقها قادة االنق�الب لتربئة الذمة، 
إذ أن تصفية العائلة املالكة كان أمرا محسوما 
خش�ية عودتها للحكم ثاني�ة مثلما جرى عام 
1941 أثر فش�ل ثورة رشيد عايل الكيالني، كما 
جاء عى لس�ان أحد ق�ادة االنق�الب الذي ورد 

اسمه يف نص الرواية.
وأوض�ح :ش�كليا، اعتم�د الزي�دي ع�ى تقنية 
)املخطوط�ة( حي�ث ُيكلف إحدى ش�خصيات 
الرواي�ة بإكمال رواية ناقصة تع�ود إىل )كاتب 
مغم�ور متوٍف( لتحويله�ا إىل مرسحية تصور 
واقعة مج�زرة ق�رص الرحاب وإع�دام )القره 
تب�ي( بع�د اإلضاف�ة والتعدي�ل، بينم�ا يتوزع 
ال�روي بني رواٍة مش�اركني وراو خارجي يأخذ 
ع�ى عاتق�ه تأثيث فض�اء الرواي�ة، بمجريات 
يومي�ات الحي�اة البغدادية وتدبيج إرس�اليات 
الرواية بأسماء الش�وارع واملناطق والساحات 
واملقاه�ي  واملاله�ي  والراقص�ات  واملغن�ني 
البغدادي�ة وأس�ماء الش�خصيات السياس�ية، 
وملء الفجوات ورب�ط األحداث املتباعدة زمنيا 
ضمن توليف�ة زمنية تعتم�د التقديم واإلرجاء 

واملداورة. 

          يرى الناقد حسن السلمان ان رواية »الملك 
في بجامته« للكاتب خضير فليح الزيدي هي وثائق 

مزدحمة باألحداث التاريخية  نتيجة تحرياته 
وتحليالته لحقيقة ما حدث صبيحة الرابع عشر من 

تموز عام 1958.وقال السلمان في قراءة نقدية 
خص بها )المراقب العراقي(:إذا ما فهمنا، ضمن 
طروحات ما بعد الحداثة، بأن الرواية هي مدونة 

سردية لوقائع أو أحداث ماضوية وبأن التاريخ هو 
اآلخر مدونات سردية،

,,

جاك بيرك مؤرخ الجوانب األجمل من الحضارة العربية و اإلسالمية
املراقب العراقي/ متابعة...

قبل رب�ع قرن ونّيف رحل ع�ن عاملنا وجه 
خرّي من وجوه الثقافة الفرنسية، بل نقول 
أيض�اً: م�ن وج�وه الثقاف�ة العاملي�ة التي 
ارتبطت عن كثب بالثقافة العربية وإىل حد 

كبري بالثقافة اإلسالمية.
فالراح�ل يومه�ا، ج�اك ب�ريك، حت�ى إن 
كان ق�د فّضل دائماً أن ُيعترب مس�تعرباً ال 
مس�ترشقاً، بقي ط�وال حيات�ه واحداً من 
كبار املهتمني، وبش�غف استثنائي بكل ما 
يتعلق بالتاريخ الفكري والثقايف للحضارة 
العربي�ة – اإلس�المية، بدًءا من دراس�اته 
السوس�يولوجية املبك�رة يف املغرب وصوالً 
إىل كتابات�ه االس�تثنائية عن مرص وغريها 
من املناط�ق العربية� إىل تدخل�ه الغاضب 
دائم�اً ض�د كل رضوب األذى الت�ي كان�ت 
تلح�ق بالع�رب، ال س�يما ع�ى ي�د القوى 

الكولونيالية وعى رأس�ها تلك الفرنس�ية، 
وه�و الفرنيس الذي عرف كيف يتعامل مع 

تلك األمور بنزاهة.
ه�ذا املفك�ر ال�ذي رح�ل يومها ع�ن عمر 
يناهز ال�85 سنة أمىض معظمها يف خدمة 
الفكر العربي والرتاث اإلسالمي كما سنرى 
بعد س�طور وال�ذي يقت�يض اإلنصاف منا 
العم�ل بني الحني واآلخر ويف كل مناس�بة، 
عى اس�تعادة تفاصيل عمله الدؤوب هذا، 
والتذكري باملواقف والترصيحات التي تمّيز 
به�ا عى ال�دوام، فعرف كي�ف يضفي عى 
جهده العلمي بع�داً جديداً، ال عالقة له من 

قريب أو من بعيد، بالفكر االسترشاقي.
ولق�د كان جاك ب�ريك يرى أساس�اً أنه لم 
تُعد هن�اك حاجة ملّحة إىل ذل�ك النوع من 
الباحث�ني الذين يكتف�ون بالجلوس داخل 
مكاتبه�م ومخترباتهم لدراس�ة الش�عوب 

»املتخلفة« بامليكروسكوب واملنظار املكرب، 
وط�رح اس�تنتاجاتهم وآرائه�م بحيادي�ة 
تغي�ظ. فإما أن يكون االهتمام والدراس�ة 

نابعني من شغف أو ال يكونان.
وذاك الش�غف طبع عمل ب�ريك عى الدوام. 
نق�ع عليه من�ذ الكت�اب األول الذي وضعه 
م�ن منف�اه يف »الداخ�ل املغرب�ي« بعنوان 
»البنى االجتماعية يف األطلس األعى« الذي 
أث�ار ضجة كب�رية لدى ص�دوره يف باريس 
مطلع ع�ام 1955، وص�والً إىل العمل الذي 
كان منكب�اً عليه لدى وفات�ه وهو ترجمة 

»السّنة النبوية«.
وكان يتوخ�ى من ه�ذه الرتجمة، بالدرجة 
األوىل، اس�تكمال كتابه »محاولة يف ترجمة 
معان�ي الق�رآن« ال�ذي كان ق�د ص�در يف 
فرنس�ا قبل رحيل�ه بأعوام. كم�ا أنه كان 
 - الفرن�يس  الق�ارئ  تعري�ف  إىل  يطم�ح 

والغرب�ي عموم�اً - بجانب غني وأس�ايس 
من الرتاث اإلس�المي. فبني دراس�ته للبنى 
االجتماعي�ة يف األطلس وعمله عى ترجمة 
الس�ّنة النبوي�ة، أص�در ج�اك ب�ريك أكثر 
م�ن ثالث�ني كتاب�اً، معظمها ُيعت�رب اليوم 
مرجع�اً يف ميدانه: م�ن »العرب بني األمس 
واليوم« إىل »اإلس�الم يف زمن العالم«، ومن 
دراس�ته الفذة »عن املواثي�ق الرعوية لدى 
بني مس�كني« )1936( الذي ُيعترب مؤلّفه 
العلمي األول إىل »علماء، مؤسس�ون وثوار 
يف املغرب« الذي كان واحداً من كتبه املهمة 
األخرية، ومن تحقيق�ه ل�«نوازل« الوزاني 
)1944(، إىل ترجمت�ه لكت�اب »األغان�ي« 
خ�الل األع�وام األخرية م�ن حيات�ه، ومن 
كتابه امله�ّم »مرص، اإلمربيالي�ة والثورة« 
)1967( إىل ج�زءْي كتاب�ه »من الفرات إىل 

األطلس« )1978(.

شيء عن مهرجان المربد
من املنتظر انعقاد مهرجان املربد الش�عري يف البرصة وهو 
املهرجان الذي التريده الوزارة ان ينعقد اصالً السباب يراها 
وزي�ر الثقافة أو أن ه�ذه الوزارة تري�ده ان ينعقد يف بغداد 
ب�دالً من الب�رصة لذلك فأن ثمة عوامل عديدة تش�جع عى 

افشال هذا املهرجان او تضعيفه عى االقل يف كل دورة.
واح�د اس�باب فش�ل او ضعف مهرج�ان املربد ه�و دعوة 
ع�دد كب�ري من ادب�اء الداخ�ل العراقي مم�ن ال عالقة لهم 
بالش�عر وانهم ربما كت�اب اعمدة صحفي�ة او كتاب رسد 
او تش�كيليني او نقاد رسد وهؤالء له�م مهرجاناتهم التي 
تعقد يف مناس�بات مختلفة حي�ث كان عى اللجنة املنظمة 
ان تقت�رص الدعوات عى الش�عراء دون غريهم وان تراعي 
التنوع يف الدعوة حيث نالحظ يف كل دورة ثمة اسماء البد ان 
تكون موجودة واذا كان البعض يرى انهم شعراء مرموقني 
فأقول له ان اكثرهم ليس�وا شعراء والقس�م الباقي منهم 

تربطهم عالقات شخصية مع اعضاء اللجنة .
واالم�ر الثان�ي الذي يؤدي اىل فش�ل 

املهرج�ان ه�و توجي�ه دع�وات 
اىل ضي�وف ع�رب واجان�ب وهم 
كلهم بدون اس�تثناء ليس لديهم 
امكانيات ش�عرية او تأثري ثقايف 
بل ان اغلبهم غ�ري معروف اصالً 
يف االوس�اط الثقافي�ة يف بلده وال 
أع�رف ان كان ق�د ن�رش كت�اب 
ش�عري ام ال، وطبع�ا كل ه�ذه 

الدع�وات ال توج�ه بناء ع�ى معايري 
ثابتة بل بواسطة العالقات الشخصية املاسنجرية واالمثلة 

كثرية.
ربم�ا يكون تعذر اللجنة عن توجيه الدعوة لش�عراء لديهم 
بصمة ش�عرية واضحة بس�بب عدم وجود تمويل من قبل 
الدول�ة وأقول لهم كان االج�در بكم توجيه الدعوة اىل واحد 
او اثنني من الش�عراء الحقيقيني ب�دالً من دعوة جيش من 

االشخاص بدون فائدة .
واحد اس�باب فش�ل ال�دورات الس�ابقة هو تل�ك الفوىض 
العارمة التي تحدث يف القاعات وهذا يحدث ألن الحارضين 
لم يحرضوا لألس�تماع او لقراءة الش�عر بل ان حضورهم 

للمرح واملتعة وقضاء الوقت ليس اال.
لذل�ك اتمنى ان يتالىف القائمون ع�ى املربد اخطاء الدورات 

السابقة او يلقوا تبعة التنظيم والدعوات اىل جهة اخرى .
ثم أين هي تلك الفعاليات التي تعقد عى هامش املهرجان.

ثقافة..	
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وتؤكد املصادر التاريخية ان عبيد الله بن عباس وهو احد 
قادة جيش اإلمام )عليه السالم( الذي بعثه عىل رأس اثني 
عرش ألف�ًا لقتال معاوية، قد انح�از إىل صف معاوية بعد 
ان راسله األخري ووعده بألف ألف درهم جزاء تركه اإلمام 
)عليه الس�الم( ووقوفه بصفه، وكانت رسائله تذهب إىل 
معاوية فنجح معاوية يف اضطرب املعسكر االمام وأصبح 
الجي�ش من دون قي�ادة ، وهذه إش�ارة إىل غ�در وخيانة 
واضحة من قبل اقرب أقرباء اإلمام )عليه الس�الم( واحد 

قادة جيشه.
ويوض�ح محمد ج�واد فضل الل�ه  الطريقة الت�ي اتبعها 
معاوي�ة ابن ابي س�فيان يف اس�تقطاب الق�ادة املناوئني 
قائ�ال: »كان أس�لوب معاوي�ة يف حرب�ه م�ع أعدائه هو 
اس�تغالل نقاط الضعف يف خصمه ، واستغالل كل ما من 
ش�انه ان يوهن العزيمة ويشل القوى فيه.. وهكذا انكفأ 
ابن عباس عىل نفس�ه واستجاب لداعي الخسة والخيانة 
، مستس�لماً لعدوه الذي وتره بابني�ه ، مخلفاً ورائه لعنة 
التاري�خ« ، ويضي�ف مس�تنكراً : »وقد ش�اء لنفس�ه ان 
ينحدر إىل هذا املس�توى الس�اقط فيدخل يف حمى معاوية 

ليالً ، دخول امله�زوم املخذول الذي يأباه كل حر له ضمري 
لو كان حراً«.

أم�ا عن مرحلة الصلح الذي تمت بني س�بط النبي االكرم 
)ص�ىل الله علي�ه وآله( ومعاوية والت�ي تعترب من اصعب 
مراحل واكثرها تعقيداً وحساس�ية وأشدها ايالماً، حيث 
ذك�ر املؤرخ�ون ان االم�ام الحس�ن بع�د ان رأى الخيانة 
الواضح�ة م�ن قبل قائ�د الجيش عبي�د الله ب�ن العباس 
ال�ذي التحق بمعاوية، فضال عن مراس�لة بعض رؤس�اء 
القبائ�ل يف الكوف�ة ملعاوية اب�ن ابي س�فيان الذين أغدق 
عليهم األموال الوفرية فأعلنوا له الوالء والطاعة وعاهدوه 
عىل تس�ليم االمام الحس�ن حّياً أو ميتاً، وهذا ما اكده ابن 
ش�هر اشوب »كتب جماعة من رؤساء القبائل إىل معاوية 
بالطاع�ة ل�ه يف الرس واس�تحثوه ع�ىل املس�ري نحوهم ، 
وضمنوا له تس�ليم اإلمام الحسن )عليه السالم( إليه عند 
دنوه من عسكره«، ويمكن القول ان االمام )عليه السالم( 
لم يبق امامه س�بيل غري القبول بالصلح وترك أمر الحكم 
ملعاوية مدة من الزم�ن، وكما لم تذكر املصادر التاريخية 
نصاً رصيحاً لكتاب الصلح، الذي يعترب الوثيقة التاريخية 

لنهاية مرحلة من اهم املراحل التاريخ االس�المي، ويمكن 
ان نجمل األسباب التي دعت اإلمام )عليه السالم( للهدنة 

مع معاوية باالتي:
أوال: روى الش�يخ الصدوق يف كتابة »علل الرشائع« س�أل 
اإلمام الحس�ن )عليه الس�الم( عن الس�بب الذي دفعه إىل 
الصل�ح مع معاوي�ة من أّنه )عليه الس�الم( يعلم أّنه عىل 
الح�ّق وأّن معاوي�ة ضاّل وظال�م، فأجابه اإلم�ام )عليه 
الس�الم(: »يا أبا سعيد، ألس�ُت حّجة الله تعاىل ذكره عىل 
خلقه، وإماماً عليهم بعد أبي )عليه الس�الم(؟ قلُت: بىل، 
قال: ألس�ُت الذي قال رس�وُل الله )صىل الله عليه وآله( يل 
وألخي : الحسن والحسني إمامان قاما أو قعدا؟ قلُت: بىل، 
ق�ال: فأنا إذن إمام ل�و قمُت ، وأنا إم�ام إذا قعدُت، يا أبا 
س�عيد ِعلُّة مصالحتي ملعاوية علّة مصالحة رس�ول الله 
)ص�ىل الله عليه وآل�ه( لبني ُضْمرة وبني أش�جع، وألهل 
مك�ة حني انرصف م�ن الحديبي�ة، اُولئك كّف�ار بالتنزيل 
ومعاوي�ة وأصحابه كّفار بالتأويل، يا أبا س�عيد إذا كنُت 
ه رأيي  إمام�اً من قب�ل الله تعاىل ذك�ره لم يجب أن ُيَس�فَّ
فيما أتيته من مهادنة أو محاربة، وإن كان وجه الحكمة 

فيما أتيته ُملتبساً، أال ترى الخرض )عليه السالم( ملَّا خرق 
الس�فينة وقتل الغالم وأقام الجدار س�خط موىس )عليه 
الس�الم( فعله؟ الش�تباه وجه الحكمة علي�ه حتى أخربه 
ف�ريض. هكذا أنا، س�خطتم عيّل بجهلك�م بوجه الحكمة 
في�ه ، ولو ال ما أتيت ملا ترك من ش�يعتنا عىل وجه األرض 

أحٌد إالّ ُقِتل«.
ثاني�ا: ذك�ر زيد بن وهب الجهني أّنه بع�د أن ُجرح اإلمام 
)علي�ه الس�الم( يف املدائ�ن ، س�ألته ع�ن موقف�ه ال�ذي 
س�يّتخذه يف هذه الظروف ، فأجاب )عليه السالم( : » أرى 
والل�ه معاوية خرياً يل من هؤالء ، يزعمون أّنهم يل ش�يعة 
، ابتغ�وا قت�يل وانتهبوا ثقيل، وأخذوا م�ايل ، والله ألن آخذ 
م�ن معاوي�ة عهداً  أحق�ن به دمي وآَمن ب�ه يف أهيل خرٌي 
من أن يقتلون�ي فيضيع أهل بيتي وأهيل ، والله لو قاتلُت 
معاوية ألخذوا بعنقي حتى يدفعوني اليه ِس�ْلماً ، فو الله 
إلن اُسامله وأنا عزيز خرٌي من أن يقتلني وأنا أسريه أو َيُمّن 
عيّل فتكون ُسّبًة عىل بني هاشم إىل آخر الّدهر ، ومعاوية 

ال يزال َيُمنُّ بها وعقبه عىل الحّي مّنا وامليت ...«.
ثالث�ا : عن س�بب الصلح كما روى القن�دوزي يف » ينابيع 

امل�ودة » أّن اإلمام الحس�ن )عليه الس�الم( ألقى يف الناس 
خطاباً جاء فيه : » أّيها الناس قد علمتم أّن الله جّل ذكره 
وعّز اسمه هداكم بجدَّي وأنقذكم من الضاللة ، وخلّصكم 
م�ن الجهالة ، وأعزّكم به بعد الذلّة ، وكّثركم به بعد القلّة 
، وأّن معاوية نازعني حّقاً هو يل دونه ، فنظرت لصالح ااُل 
ّمة وقطع الفتنة، وقد كنتم بايعتموني عىل أن ُتساملوا من 
س�املني وتحاربوا َمن حاربني ، فرأيُت أن اُس�الم معاوية 
وأض�َع الح�رب بين�ي وبين�ه ، وق�د صالحته ورأي�ُت أّن 
حقن الدماء خرٌي من س�فكها، ول�م أرد بذلك إالّ صالحكم 

وبقاءكم )وإن أدري لعلّه فتنة لكم ومتاع إىل حني(«.
يتض�ح لن�ا من ذلك ان س�بب تنازل س�بط النب�ي االكرم 
االم�ام )عليه الس�الم( ع�ن الخالفة ملعاوي�ة كان نتيجة 
لتضعضع جيشه وخيانة بعض قادته ورؤساء قبائل أهل 
الكوفة، باإلضافة اىل حقن دماء املس�لمني حيث ال تجدي 
الحرب مع الفئة الباغية، فضال عن ذلك خفيت االس�باب 
الحقيقي�ة الت�ي كان�ت تكم�ن وراء املوق�ف االلهي الذي 
اتخ�ذه االم�ام املعصوم ع�ىل كثري من الن�اس املعارصين 

للحدث.

  ١٨٣٩ - بدء حرب األفيون التي أعلنتها المملكة المتحدة على الصين.
  ١٩١٣ - أميركا تسن قانون ضريبة الدخل.

  ١٩١٦ - إبرام معاهدة تأسيس إمارة قطر.
  ١٩١٨ - بولندا تعلن استقاللها عن روسيا بعد الحرب العالمية األولى.

  ١٩٢٨ - تركيا تبدأ باستخدام الحروف الالتينية بدلاً من العربية في كتابة اللغة التركية.

من ذاكرة االيام

3
تشرين2

تمر علينا في مثل هذه األيام ذكرى إبرام 
الهدنة بين سبط النبي األكبر اإلمام الحسن بن 

علي )عليه السالم( وبين معاوية بن أبي سفيان، 
حيث أراد اإلمام )عليه السالم( بذلك حقن دماء 

المسلمين والحفاظ على بيضة اإلسالم، وذلك سنة 
41هـ.

وبويع اإلمام الحسن )عليه السالم( في الكوفة 
بعد استشهاد أبيه امير المؤمنين بيومين 

من شهر رمضان المبارك أواخر سنة أربعين 
للهجرة، وكان في السابعة والّثالثين من عمره، 
ولكّن المشكلة الّتي واجهت المام الحسن )عليه 

السالم( هي الهتزاز في جيشه، وقد أشار 
اإلمام محمد الباقر )عليه السالم( في حديثه عن 
خالفة اإلمام الحسن )عليه السالم( فيقول: »ثم 

بايعوا الحسن بن علي )عليهما السالم( بعد أبيه 
وعاهدوه، ثم غدروا به وأسلموه ووثبوا عليه، 

حتى طعنوه بخنجر في فخذه، وانتهبوا عسكره 
... فصالح معاوية، وحقن دمه ودم أهل بيته 
وشيعته«، يمكن القول ان هذه رواية مختصرة 
تبين الخطوط العريضة لألحداث السياسية التي 
عاصرت سبط النبي الكرم المام الحسن )عليها 

السالم( في أثناء خالفته القصيرة التي دامت 
،،ستة اشهر.

بع�د تأهي�ل مداخ�ل صح�ن ب�اب املراد 
وتأس�يس أنفاق البنى التحتية واالنتهاء 
م�ن أعمال نص�ب املظالت في�ه، تواصل 
امل�الكات الهندس�ية والفني�ة يف العتب�ة 
املقدس�ة وبإرشاف ومتابع�ة حثيثة من 
قبل خادم اإلمام�ني الكاظمني الجوادين 
»عليهم�ا الس�الم«، األمني الع�ام للعتبة 
الكاظمية املقدس�ة الدكتور حيدر حسن 
الش�ّمري أعم�ال تأهيل وإكس�اء صحن 

باب املراد.
وعن ه�ذه الجه�ود تح�ّدث املرشف عىل 
أعمال امل�رشوع املهن�دس محمد صفاء 
قائ�اًل: إن األعمال تج�ري ضمن مراحل 
متقّدمة، وتس�ري بوت�رية متصاعدة بعد 
االنتهاء من مش�اريع البنى التحتية التي 
الكهربائية  بالخدم�ات  املنطق�ة  تخ�دم 
وامليكانيكي�ة، وص�ب األرضيات، ونصب 
املظالت ومناه�ل املي�اه )RO( الصالحة 
للرشب، رشعت امل�الكات الفنية بأعمال 
إكس�اء أرضية صحن باب امل�راد باملرمر 
وفق تصاميم معماري�ة، وجداول زمنية 
وخط�ة عمل دؤوبة تضمن ع�دم التأثري 
عىل حرك�ة زائ�ري اإلمام�ني الكاظمني 

»عليهما السالم« بالعمل الجاري.
وأض�اف: أما ع�ن طبيعة مواد اإلكس�اء 
حي�ث ت�م اختي�ار أج�ود ان�واع مرم�ر 
والكراني�ت ذو جودة عالية وبقياس�ات 
مختلف�ة، وبُس�مك )٤ س�م( لألرضي�ة، 
كم�ا أُجريت عليه الفحوصات من ناحية 

ق�وة التحّم�ل، وثباتي�ة الل�ون ومق�دار 
بدرج�ات  تأث�ره  وم�دى  االمتص�اص، 
الحرارة العالية، فضالً عن تثبيت القطع 
املرمرية بش�كل دقيق ومتناسق يف غاية 

الجم�ال والروع�ة واإلب�داع.
م�ن الجدي�ر بالذك�ر أن األمان�ة العامة 
للعتب�ة الكاظمية املقدس�ة تحرص عىل 
توف�ري فض�اءات عبادي�ة جدي�دة وهي 
ُتلقي بظالل نفعها ع�ىل زائري اإلمامني 
الكاظم�ني الجوادي�ن »عليهما الس�الم« 
الك�رام، وحمايتهم من األج�واء املناخية 

والظروف الجوية املختلفة.
يف  ن�رشت  الكاظمي�ة  العتب�ة  وكان�ت 
وقت س�ابق، أن مالكات قس�م الشؤون 
الهندس�ية يف العتب�ة املقدس�ة ب�ارشت 
بأعم�ال م�رشوع مظ�الت صح�ن باب 
امل�راد بمرحلت�ه الثانية حي�ث تم نصب 
يبل�غ  والت�ي  للمظ�الت  األوىل  النم�اذج 
عدده�ا )12( مظل�ة، ومس�احة املظلة 
ش�هدت  أن  بع�د  )100م2(،  الواح�دة 
املرحل�ة األوىل من امل�رشوع حفر وصب 
الخرسانة املسلحة السس أعمدة املظالت 
وتلتها أعمال ربط التأسيس�ات الصحية 
الخاصة بترصيف مياه األمطار وإيصال 
الخدم�ات إىل املظالت ع�ن طريق أنابيب 
خاصة باملنظوم�ة الكهربائية والعطرية 
واملراقبة الرقمية وتقدر املس�احة الكلية 
للمنطقة املغطاة ب�)1200 م2( وس�يتم 
إنجاز املرشوع وفقاً للمخططات الزمنية 

بعد جهود اس�تثنائية وحركة دؤوبة من 
قبل فريق العمل واصلت الليل بالنهار.

كم�ا ذك�رت أن مالكات قس�م الش�ؤون 
الهندس�ية يف العتب�ة املقدس�ة تواص�ل 
مرشوع مظالت صحن باب املراد، حرصاً 
منها ع�ىل توفري فضاءات عبادية جديدة 
وه�ي ُتلق�ي بظ�الل نفعها ع�ىل زائري 
اإلمام�ني الكاظمني الجوادي�ن »عليهما 
الس�الم« الكرام، وحمايته�م من األجواء 

والظ�روف الجوي�ة املختلف�ة. 
وبعد املوافق�ة عىل التصامي�م النهائية، 
وتقدي�م دراس�ة ملوقع التنفي�ذ، ونماذج 
املرحلة  املظ�الت، ش�هدت  ومواصف�ات 
األوىل م�ن امل�رشوع حفر أس�س أعمدة 
املظالت، وصب الخراس�انة الكونكريتية 
للم�رشوع الذي تق�در مس�احته الكلية 
ب��)1200 م2(، حي�ث س�يتم يف املرحلة 
الثاني�ة نص�ب )12( مظل�ة، ومس�احة 
املظلة الواح�دة )100م2( وأبعادها هي 
)10x10م(، كما يش�هد املرشوع جهوداً 
اس�تثنائية وحركة دؤوبة من قبل فريق 
العم�ل وس�يكون االنته�اء من�ه بم�دة 

أقصاها )150( يوماً.
م�ن الجدي�ر بالذك�ر أن األمان�ة العامة 
تش�هد  املقدس�ة  الكاظمي�ة  للعتب�ة 
تنفيذ سلس�لة من املش�اريع الهندس�ية 
زمني�ة  ملخطط�ات  تبع�اً  والعمراني�ة 
ومكانية تتناس�ب مع كّل مرشوع يخدم 

الزائرين الكرام. 

مشروع تأهيل وإكساء صحن باب المراد يشهد نسب إنجاز متقدمة
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الحشد الشعبي ينفذ حملة إلكساء طريق 
بغداد - ذي قار

املراقب العراقي/متابعة... 
بارشت الهندس�ة العسكرية للحشد الشعبي بحملة 
قار.وذك�ر  للط�رق ش�مال محافظ�ة ذي  إكس�اء 
بي�ان ملديرية اعالم الحش�د الش�عبي تلقت )املراقب 
العراقي( نس�خة من�ه، ان الحملة ب�دأت من طريق 

مستشفى الشهيد وائل يف قضاء النرص والذي عانى 
االهم�ال طيل�ة الس�نوات املاضية.واض�اف البيان، 
»يعد الطري�ق املذكور احد اهم الط�رق الرابطة بني 
بغداد وذي قار وقضاء النرص وهو ممر رئيس الهايل 

القضاء«.

عني
املراقب

املراقب العراقي/ متابعة...
م�ن املعروف أن العديد من املناطق العراقية تعاني 
من بقايا مخلفات الحروب واإلرهاب من متفجرات 
وألغ�ام والت�ي كانت ومات�زال تش�كل تهديدا عىل 
حياة املواطن�ني وأمنهم وتعيق التطور االقتصادي 
ودوران عجلة اإلعمار يف املناطق املترضرة وخاصة 

املحررة من عصابات داعش اإلجرامية.
مدير عام شؤون االلغام ظافر محمود خلف  يقول 
إن »املس�احة املتبقة من ملف األلغ�ام هي 2883 
كليومرتا مربعا يف عموم العراق، حيث إنها تحتوي 
ع�ىل االلغام والعبوات الناس�فة خاصة يف املناطق 

الشمالية واملناطق املحررة«.
وأض�اف: »كانت املس�احة الخطرة س�ابقاً والتي 
تحتوي عىل االلغام غري املنفلقة واملخلفات الحربية 
تمتد ل� )6000( كيلومرت مربع، لكن بالعمل الجاد، 
ت�م إزالتها باكثر من 52% من املس�احات«، مؤكدا 
أن »العمل مس�تمر التمام النس�بة املتبقية بوترية 
عالية من خ�الل الفريق الوطن�ي والجهد الوطني 
وال�دول املانحة، أضافة إىل أن هنالك دوال أرس�لت 
فرق�اً إىل العراق للعمل عىل إزالة االلغام، فضال عن 

الفرق املحلية املتعاقدة مع الدول املانحة«. 
وأش�ار خلف إىل »ع�دم وجود تخصي�ص مايل من 
امليزاني�ة، وأن�ه تم تقديم طل�ب للتخصيص خالل 
املوازن�ة القادمة«، مبيناً أن، »إزال�ة األلغام تكون 
ع�ن طري�ق الجه�د الوطني م�ن وزارت�ي الدفاع 
والداخلي�ة والحش�د الش�عبي باإلضاف�ة لل�دول 
املانح�ة، لذلك ننتظر مس�اعدة الحكومة يف تمويل 
املش�اريع، وإزالة األلغ�ام النج�از التزاماتنا تجاه 

االتفاقيات الدولية«.
بدوره، أوضح مس�ؤول إعمار املدن املحررة معمر 

صالح الدين، أن »ملفي الزراعة والبناء يعانيان من 
مشكلة االلغام والقنابل وكذلك القنابل العنقودية 

والعبوات الناسفة واملخلفات الحربية«.
وب�ني أن »الع�راق لدي�ه اتفاقي�ة )اوت�اوا( لحظر 
األلغ�ام وتنتهي بالتزاماته�ا يف 2028«، معرباً عن 
أمله باالنتهاء م�ن إزالة جميع األلغام وغريها من 

املخلفات الحربية يف عام 2028«.
ولف�ت إىل أن »االعتم�اد اآلن كله ع�ىل الدعم الدويل 
املقدم كمنح دولية لدعم ملف ش�ؤون األلغام من 
خالل األم�م املتحدة والرشكات التي تس�تلم منحاً 
دولي�ة، وهنالك اعمال تقوم به�ا الجهود الوطنية 
لوزارت�ي الدف�اع والداخلي�ة الزال�ة ه�ذه املخاطر 
ومشكلة التلوث ايضاً«، مؤكداً أن »الدعم الدويل بدأ 
ينخفض، ألن الدول التي تعاني من مشكلة األلغام 

والقنابل والتلوث يف ازدياد«. 
وذك�ر، أن »هنالك اعماالً إلزال�ة التلوث يف مناطق 
الب�رصة  محافظات�ي  يف  وخصوص�اً  الجن�وب، 
وميس�ان ويف الحق�ول النفطي�ة وه�ي مناط�ق 

محدودة«.  
وأع�رب عن امله بزيادة الدعم املقدم من الحكومة 
العراقي�ة، من أج�ل ايفاء العراق بجمي�ع التزامته 
قبل ع�ام 2028، ليت�م تطهري العراق م�ن التلوث 

واأللغام والقنابل«. 
وتاب�ع أن »م�ن بني االلتزام�ات أن يك�ون العراق 
خالي�ا من االلغام التي تس�تهدف األش�خاص قبل 
2028، وه�ذا املل�ف ال يمكن أن ينته�ي إال يف حال 
زي�ادة الدعم امل�ايل«، منوها اىل أنه »ت�م رفع كتب 
رس�مية لع�دة مرات بخط�ط اس�رتاتيجية لوزارة 
املالية، لكن حج�م التحديات التي تواجه الحكومة 
من جائحة كورونا وم�ا تلتها من تداعيات هبوط 

أس�عار النف�ط، كل ذلك ح�ال دون تقدي�م الدعم 
الحقيقي لتلك املناطق«. 

ولف�ت إىل أن »هناك خربات عراقي�ة عالية املهارة 
ومس�توياتها عالية وأجهزة حديثة، وهنالك افراد 
مدربون وهم يعملون ع�ىل إزالة األلغام والعبوات 
الناس�فة واملخلفات الحربية«، مؤكدا أن »املشكلة 

الرئيسة هي قلة التخصيص املايل«. 
وبني أن »املناطق املحررة تلوثها عال، بسبب وجود 
العب�وات الناس�فة، وه�ذا يعيق ع�ودة النازحني، 
أضاف�ة إىل وج�ود مخلفات حربية ايضاً«، مش�ريا 
إىل أن »محافظ�ة صالح الدين تعان�ي من األلغام، 
وكذل�ك محافظ�ة نين�وى، أضاف�ة إىل محافظات 
دياىل وواس�ط وميس�ان والبرصة واملثن�ى وإقليم 
كردستان والسليمانية ودهوك تحتوي عىل التلوث 

بمناطق متفرقة«.
م�ن جهته، أك�د مستش�ار وزارة الزراع�ة مهدي 
ضمد القييس، أن »دور وزارة الزراعة ساند للعمية 
اإلنتاجية، حيث تواجهنا مش�كلة األلغام والقنابل 
غري املنفلق�ة واملخلفات الحربية من حرب الخليج 
االوىل والثاني�ة ، أضاف�ة إىل أح�داث ما بع�د العام 
2003، وهنالك الكثري من األرايض الزراعية تحتوي 

عىل االلغام، وخصوصا يف املناطق الحدودية«.
وأك�د أن »الوزارة تؤي�د دور وزارة البيئة يف عملها 
بازال�ة األلغام والقناب�ل غري املنفلق�ة«، مبيناً أن 
»الجان�ب األه�م هو س�المة الفالح�ني واملزارعني 

ومربي الثروة الحيوانية«.
وش�دد ع�ىل »أهمي�ة أن تك�ون األرايض الزراعية 
أمينة يف االس�تغالل واالس�تخدام، وبذلك س�يكون 
هنال�ك تنام يف الث�روة الحيواني�ة والنباتية واالمن 

الغذائي«.

بسبب الحروب المتعاقبة ومخلفات داعش
2883 كيلومترا ملغما أغلبها في المناطق المحررة!

أكد عدد من أهايل حي الش�يخ عمر محلة ١3٧ قيام مجموعة من 
عم�ال البلدي�ة بتحويل مقل�ع النفايات اىل وس�ط البيوت بدال من 
مكان�ه القديم يف األط�راف وقالوا يف رس�الة ل�)املراقب العراقي(: 
نح�ن أهايل حي الش�يخ عمر محلة ١3٧ ش�اهدنا قي�ام مجموعة 
م�ن عم�ال البلدية بتحويل مقل�ع النفايات اىل وس�ط البيوت بدال 
م�ن مكانه القديم يف األطراف وذلك لوج�ود مجموعة من أصحاب 
املعام�ل وأصحاب املصال�ح والذين يدفعون بس�خاء لتحويل هذا 
املقل�ع وس�ط املنازل وع�ىل الطري�ق واليه�م االطفال والش�يوخ 
والعوائل.وتس�اءلوا يف نهاية رس�التهم :ملاذا يح�دث ذلك واىل متى 

نبقى بهذا الفساد؟ .

املراقب العراقي/ متابعة...
كشفت وزارة الرتبية ، أمس الثالثاء، 
م�ن  الع�راق  خ�روج  أس�باب  ع�ن 
التصني�ف العامل�ي ، مؤك�دة عزمها 
إنه�اء “بدع�ة” ال�دور الثالث خالل 

املرحلة املقبلة.
وقال وكيل الوزير للش�ؤون العلمية 
ع�ادل البصييص يف حدي�ث صحفي 
، ان “الع�راق خ�رج ع�ن التصني�ف 
العامل�ي للتعليم بس�بب ع�دم دفعه 
مبلغ ٧4 ألف دوالر وهو مبلغ بسيط 
من اجل اش�رتاك الطلبة والتالميذ يف 
املس�ابقات واملحاف�ل الدولية العادة 
ادراجنا ضمن التصنيف،، مضيفا ان 
بعض املدرسني ينتقمون من الطلبة 
باألس�ئلة االمتحاني�ة ولك�ن ال�دور 
الثال�ث يف االمتحان�ات بدع�ة يج�ب 
انهاء اقراره يف كل عام”. موضحا ان 
كلفة طباعة املناهج هذا العام بلغت 
٧0 مليارات دينار لكن البعض ما زال 
يرص ع�ىل ان تلك املبالغ كبرية وفيها 

شبهات فساد..

مقلع للنفايات في 
محلة ١3٧ !

٧4 ألف دوالر 
تحرم طلبة العراق 

من المسابقات 
الدولية !

املراقب العراقي/ متابعة...
أث�ارت ترصيحات وزارة البيئة  التي تش�ري فيها إىل أن 
العراق يعد خامس أكثر دول العالم ترضرا من ظاهرة 
التغ�ري املناخي، أثارت مخاوف واس�عة من التداعيات 

الكارثية عىل األمنني الغذائي واملائي يف بالد الرافدين.
م�ن جهته يرى الخبري املائ�ي العراقي، حمزة رمضان  
أن معان�اة العراق ج�راء التغري املناخي ليس�ت وليدة 
اللحظة، موضحا: »وصف العراق بأنه األكثر هشاشة 
يف مواجهة ظواه�ر التصحر والجفاف ونضوب املوارد 
الطبيعي�ة وغريه�ا م�ن العوام�ل املرتبط�ة بالتغ�ري 
املناخي، وذلك يف تقرير قبل ١0 سنوات تقريبا، أصدره 
برنام�ج األم�م املتح�دة اإلنمائ�ي )UNDP20١0( يف 
تقريره الس�ادس لتوقعات أح�وال البيئة ملنطقة غرب 

آسيا«.
وأض�اف مدير مرك�ز اس�رتاتيجيات الطاق�ة واملياه: 
»واآلن بعد ظهور تنظيم داعش اإلرهابي وممارس�اته 
التدمريي�ة يف الب�الد، وتحك�م كل م�ن تركي�ا وإي�ران 
بتصاريف نهري دجلة والفرات، وسياس�اتهما املائية 

االبتزازية للعراق يف هذا املضمار، فإن موقع العراق لن 
يكون فقط، مع األسف، يف املرتبة الخامسة عىل صعيد 
أكثر  دول العالم هشاش�ة من حيث شح املياه والغذاء 
والتأثر السلبي بمفاعيل تغريات املناخ العاملية، بل هو 
مرش�ح الحت�الل درجات أدن�ى من تل�ك املرتبة حتى، 
بس�بب تأث�ر مناس�يب مياه�ه بتحكم كل م�ن تركيا 
وإيران فيه�ا، وتقادم البنى التحتية ملش�اريعه املائية 

والخزنية«.
وتابع: »فمثال س�د دربنديخان ال�ذي تعرض إىل زلزال 
ق�وي بدرجة ٧.2 ع�ىل مقياس ريخرت ع�ام 20١٧، ال 
يس�تطيع منذ ذلك الحني تخزين أكثر من ملياري مرت 
مكع�ب بدال م�ن 3 مليارات س�ابقا، بس�بب تداعيات 
اله�زة األرضي�ة العنيف�ة، وكذل�ك الجف�اف بس�بب 
انخفاض معدالت ونس�ب هطول األمطار، وقلة الوارد 
املائي م�ن خارج الحدود، بس�بب التخزي�ن يف البلدان 
املجاورة، وزيادة التلوث خاصة يف مياه ش�ط العرب يف 
مدينة البرصة، وتل�وث الهواء بفعل العواصف الرملية 

والغبارية«.

وقلل األكاديمي العراقي من التفاؤل بشأن ما قد يصدر 
ع�ن قمة املناخ العاملية يف غالس�كو، بالقول: »الرتكيز 
خالل مثل هذه املحافل الدولية، يكون عادة عىل الدول 
الصناعية، ومعظمها ليست لديها الرغبة الرصيحة يف 
مس�اعدة الدول النامية، م�ن بينها العراق، يف مجابهة 
اآلثار املدمرة لظاهرة التغري املناخي، فاملشكلة تعصف 
بالعال�م ككل واملطل�وب معالج�ات عاجل�ة وعملي�ة 

تخصص لها برامج وميزانيات مفتوحة«.
وأش�ارت أح�دث التقارير الت�ي تصدرها املؤسس�ات 
األممية املعنية ومنظمات اإلغاث�ة الدولية، إىل أن أكثر 
من ٧ ماليني عراقي، ال يملكون القدرة عىل الوصول إىل 

املياه والغذاء والكهرباء بما يسد حاجتهم كما يجب.
كم�ا ح�ذرت م�ن تفاق�م الكارث�ة البيئية اإلنس�انية 
بالع�راق، م�ع ارتف�اع درج�ات الح�رارة وانخف�اض 
مس�تويات األمط�ار والجف�اف ال�ذي يع�رض مئات 
الكيلوم�رتات م�ن األرايض الزراعي�ة لخط�ر الجفاف 
الت�ام، مما ي�ؤدي لحرمان األه�ايل من مص�ادر مياه 

الرشب ومياه الري.

»البيئة« تثير المخاوف على األمنين الغذائي والمائي في العراق 

املراقب العراقي/ متابعة... 
أن  اليونس�يف،  ملنظم�ة  تقري�ر  كش�ف 
األطف�ال والش�باب يف الع�راق ه�م الفئة 
التغ�ري  األكث�ر عرض�ة لخط�ر تأث�ريات 

املناخي وال س�يما ش�حة املياه، مبينة أن  
الع�راق يف املرتبة 42 عاملي�ا يف املعاناة من 
الش�ّح املائي.ودع�ت اليونس�يف يف بيان 
قبي�ل مؤتم�ر األط�راف COP26 للتغ�ري 

املناخ�ي، تابعت�ه )املراق�ب العراق�ي( إىل 
»اتخ�اذ إج�راءات عاجلة ملعالجة ش�حة 
املياه وتأثريها عىل حياة األطفال والشباب 
يف العراق«.وفًقا ملؤرش اليونيسف ملخاطر 

املناخ عىل األطفال ، والذي صدر يف ش�هر 
آب م�ن هذا الع�ام ، يحتل الع�راق املرتبة 
42 ب�ني أكث�ر البل�دان الت�ي تعان�ي م�ن 
الش�ّح املائي عىل مس�توى العالم. وتشري 
التوقعات لعامي 2030 و 2040 يف مبادرة 
»األعم�ال التجاري�ة بوصفه�ا س�يناريو 
ع�ادي« إىل أن درج�ة مؤرش الش�ح املائي 
املرتفع�ة للغاية س�تؤدي إىل تفاقم س�وء 
وضع  األطفال يف البالد.وأوضحت املنظمة 
ان »األطفال والش�باب يتعرضان ملخاطر 
مناخية متوسطة إىل عالية يف العراق، مع 
تعرض الفئ�ات الضعيفة وبعض املناطق 

املعينة من البالد، إىل مخاطر أكرب«.
ه�ذا وتع�ّد أزمة املن�اخ  أزمة م�ن أزمات 
حق�وق الطف�ل. إحي�ث تش�ّكل تهدي�دا 
غ�ري مس�بوق لتنمية االطفال والش�باب، 
يف  م�كان  كل  يف  وإمكاناته�م  وبقائه�م 
الع�راق. إن�ه يمثل ظلم�ا مطلق�ا للجيل 
القادم.وتش�جع اليونيسف عىل مشاركة 
وفد رفيع املس�توى من حكوم�ة العراق، 
بما يف ذلك ممثلني عن الش�باب ، يف مؤتمر 
األط�راف COP26  للتغري املناخي، للتعهد 
بدع�م العمل ملا بعد ه�ذا االجتماع لوضع 
للتهدي�دات  للتص�دي  ملموس�ة  تداب�ري 
املتع�ددة الت�ي يش�كلها تغ�ري املن�اخ يف 

العراق.

العراق بالمرتبة 42 عالميا في المعاناة من شّح المياه
ق

علي
وت

رة 
صو

طلبة الدراسات العليا في ميسان يعتصمون للمطالبة بمنحهم كتب عدم ممانعة إكمال 
دراستهم خارج البالد..
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إنتل تكشف عن جيلها األحدث
 من معالجات الحاسبات

أعلنت رشكة »ياه�و«، امس الثالثاء، 
االنس�حاب م�ن الص�ن، وه�ي أكرب 
بس�بب  العال�م،  يف  لإلنرتن�ت  س�وق 
»البيئة القانونية والتحديات يف س�وق 

العمل.
وقال�ت الرشكة، يف بي�ان إن خدماتها 
ل�ن تك�ون متاحة بع�د اآلن م�ن الرب 
الرئي�ي للصن اعتب�اًرا من األول من 

ترشين الثاني الجاري.
وج�اء يف بي�ان ُن�رش ع�ى موقعه�ا 
ع�ى اإلنرتن�ت، »تظ�ل ياه�و ملتزمة 
بحقوق مستخدمينا وإنرتنت مجاني 
ومفت�وح. نش�كر مس�تخدمينا ع�ى 

دعمهم«.
وأضافت أن »منتجات وخدمات ياهو 
ل�م تتأث�ر يف جمي�ع املواق�ع العاملية 
األخ�رى«، دون أن توض�ح األس�باب 
الكامن�ة وراء خروجها األخري من الرب 

الرئيي. 
منص�ة  قال�ت  امل�ايض،  الش�هر  ويف 
التابع�ة  املهني�ة  الش�بكات 
ملايكروسوفت »لينكد إن« إنها ستغلق 
موقعها الصيني، وستستبدلها بلوحة 

وظائف بدالً من ذلك.
وقام�ت رشك�ة ياه�و، الت�ي أطلقت 
عملياته�ا املحلي�ة ع�ى اإلنرتن�ت يف 
عام 1999، بإغ�الق آخر وجود مادي 
متبق�ي له�ا يف الص�ن يف آذار 2015، 
عندم�ا ت�م إغ�الق عملي�ات البح�ث 
والتطوي�ر الخاص�ة به�ا يف بكن وتم 
واملجتم�ع  األخب�ار  خدم�ات  إنه�اء 
يف الب�الد يف أيل�ول 2013، بع�د ش�هر 
م�ن توقف خدم�ة الربي�د اإللكرتوني 
املحلية.وتضاءلت شعبية )Yahoo( يف 
البحث عرب اإلنرتنت يف العقد األول من 
القرن الحادي والعرشين، حيث زادت 
Google حصته�ا يف الس�وق العاملية، 
وأصبح�ت Baidu مزود محرك البحث 

املهيمن يف الصن.
 Yahoo ومع ذلك، ظلت بعض خدمات
- بم�ا يف ذل�ك مجموعة م�ن املقاالت 
اإلخبارية باللغ�ات األجنبية - متاحة 
يف الصن القاري�ة حتى نهاية ترشين 

األول املايض.
واعتباًرا من اول أمس اإلثنن، لم يكن 
تطبي�ق Yahoo للطق�س وصفح�ات 
األخبار والنس�خة الصينية من مدونة 
 Engadget التكنولوجيا االس�تهالكية
 Chinese موق�ع  يع�رض  متاح�ة. 
Engadget  فق�ط إع�الن Yahoo عن 

عدم تقديم محتوى يف الدولة.

اس�تطاع فري�ق م�ن األخصائي�ن ال�روس 
بقي�ادة كبري مصمم�ي الدرون�ات، أليكي 
)رادار(  تكنولوجي�ا  اخ�رتاع  تس�اركوف، 
ل�«صدي�ق  الف�وري  باالكتش�اف  تس�مح 
« غ�ري مرغ�وب في�ه حتى ل�و كان  مس�ريرّ

صامتا ومعلقا يف نقطة واحدة يف الجو.
ويق�ول، أليك�ي تس�اركوف، إن »الهوائي 
النش�ط ثالث�ي االحداثيات ومتعدد األش�عة 
التقني�ة  املواصف�ات  بتطوي�ر  يس�مح 
للرادارات صغ�رية الحجم. ويمكننا الحديث 
الي�وم ع�ن فاعليت�ه الفائق�ة وإيجابيات�ه 
العديدة، وبينها نظ�م العمل ليال ونهارا ويف 
كل ظروف الطقس، واإلن�ذار األوتوماتيكي 
يف ح�ال اكتش�اف أي درون، الحص�ول عى 
النتائ�ج يف نظ�ام »اونتالي�ن«، التكامل مع 

منظومات إسكات الدرونات وغريها«.
ومن املهم أيضا أن عمل الرادار ال يتطلب أي 
ترخيص خاص. ويبلغ مدى اكتشاف هدف 
مش�تبه بأنه غري صديق 5 كيلومرتات. كما 
يمكن اكتش�اف أهداف ذات س�طح عاكس 
فعال يزيد عن 0.01 مرت مربع عى مس�افة 

كيلومرت واحد.
ويضم�ن ال�رادار قي�اس مس�افة واتج�اه 
ورسع�ة الهدف ومرافقت�ه الدائمة. ويمكن 
أن يعمل يف نظام الحد األدنى من اس�تهالك 

الطاقة.

توصلت منصة سناب شات إىل صفقة مع الرشكة 
اإلعالمي�ة NBCUniversal تجل�ب م�ن خالله�ا 
مقاط�ع صوتي�ة من األف�الم الناجح�ة والربامج 
التلفزيونية مث�ل Bridesmaids و The Office و 
 Back to the Future و Parks and Recreation
املنص�ة  إىل   Saturday Night Live و   Shrek و 

االجتماعية.
ويتمك�ن مس�تخدمو املنص�ة اآلن عى مس�توى 
العالم م�ن إضافة مقاطع صوتية م�ن العناوين 

الشهرية يف قائمة NBCUniversal إىل اللقطات.

ويتم منح املس�تخدمن الذي�ن يتلقون لقطة من 
صديق باس�تخدام ص�وت NBCUniversal خيار 
التمري�ر ألعى لع�رض مزيد م�ن املعلومات حول 
الفيلم أو الع�رض، باإلضافة إىل رابط للوصول إىل 

العنوان من أي منصة بث يتوفر عليها.
وقال بن ش�فريين، نائ�ب الرئيس األول للمحتوى 
ل�دى  بي�ان:  يف  س�ناب،  رشك�ة  يف  وال�رشاكات 
نعل�م  نح�ن  إبداعي�ة.  قائم�ة   NBCUniversal
أن مس�تخدمينا يحب�ون إضاف�ة اقتباس�ات من 
اللقط�ات  إىل  املفضل�ة  ومسلس�التهم  أفالمه�م 

ع�ن  التعب�ري  يف  للمس�اعدة 
اللحظ�ة بش�كل مث�ايل. لقد 
 NBCUniversal كان�ت 
رشيًكا هائالً وطويل األمد لنا 

ويس�عدنا أن نواص�ل االبتكار 
مًعا يف تجارب جديدة ملجتمعنا.

اتفاقي�ة   NBCUniversal رشاك�ة  وتتب�ع 
 Universal الرتخيص املتعددة السنوات مع رشكة
Music Group إلحض�ار قائم�ة الرشكة بالكامل 

إىل املنصة.

ب�دأت تويوت�ا بطرح أحدث س�يارة ك�روس أوفر 
طورتها لتنافس أفضل الس�يارات من نفس الفئة 
م�ن حي�ث املواصف�ات واألس�عار.وتأتي س�يارة 
Raize الجديدة بهيكل كروس أوفر يش�به بحجمه 
أحج�ام س�يارات Creta الش�هرية م�ن هيونداي، 
 ، DNGA ومبني عى منص�ات معدلة عن منصات

أما وزنه فنحو 1060 كلغ.
وحصل�ت هذه املركبة عى قمرة تتس�ع لخمس�ة 

ركاب، وعى مقود مجهز ب�أزرار للتحكم بأنظمة 
الصوت والرد عى املكامل�ات الهاتفية، كما جهزت 
واجهة القيادة فيها بشاشة ملسية للتحكم بمعظم 
تقنيات وخصائص املركبة.وزودتها تويوتا بتقنية 
e-Smart التي تتحك�م بأنظمة الفرامل تلقائيا يف 
الحاالت الطارئة، كما جهزتها بحساس�ات للضوء 
واملطر، وكامريات وحساس�ات مس�افات أمامية 
وخلفي�ة، ونظ�ام ملن�ع االن�زالق ع�ى املنحدرات 

واملنعطفات، ونظام لتثبيت الرسعة عى 
طرق السفر.وستطرح هذه السيارة بعدة 

أن�واع من املح�ركات، منه�ا محركات 
نح�و  تس�تهلك  اقتصادي�ة  بنزي�ن 
3.6 لي�رت م�ن الوقود ل�كل 100 كلم 

تقطعها املركب�ة، إضافة إىل محركات 
هجين�ة صديق�ة للبيئ�ة، أم�ا أس�عارها 
فسترتاوح ما بن 18500 و18900 دوالر.

ناسا ُترجي مهمة فضائية ألسباب صحية مجهولة

رادار جديد لكشف 
المروحيات الُمسيَّرة 

الصغيرة

أعلن�ت وكالة »ناس�ا« الفضائي�ة األمريكي�ة تأجيل إطالق 
صاروخ »س�بيس أكس« إىل املحط�ة الفضائية الدولية ل�3 
أيام بس�بب مش�اكل صحية عند أحد أفراد الطاقم املتكون 

من 4 رواد فضاء.
ولم تحدد الوكالة طبيعة املش�اكل الصحي�ة لرائد الفضاء، 

لكنها نفت أن تكون حالته متعلقة ب�«كوفيد-19«.

ويتم تأجيل إطالق الصاروخ للمرة الثانية عى التوايل، حيث 
كان من املقرر تنفي�ذه يوم 31 أكتوبر، لكنه تأجل إىل اليوم 

األربعاء بسبب الظروف الجوية.
واآلن ب�ات م�ن املق�����رر أن يت�م إطالق الص�اروخ يوم 
السبت عند الس������اعة 23:36 بتوقيت الساحل الرشقي 

ألمريكا.

ابتكار »جلد روبوتي« للمس
 األشياء في العالم االفتراضي

أعل�ن مؤس�س رشك�ة فيس�بوك 
)ميت�ا حالي�ا(، عن ابت�كار جديد 
من ش�أنه تعزي�ز تجرب�ة العالم 
أعل������ن  الت�ي  االف�رتايض 
اس�����م  تح�ت  مؤخ�را  عنه�ا 

»ميتافريس«.
»فري�ق  إن  زوكرب�ريج،  وق�ال 
يف  االصطناع�ي  ال�ذكاء  أبح�اث 
رشكته أجرى أبحاثا جديدة مثرية 
لالهتم�ام يمكن من خاللها إدراك 

العالم من خالل اللمس«.
فريق�ه  إن  زوكرب�ريج  وأوض�ح 
البحث�ي صم�م مستش�عر مل�س 
عايل الدقة، بالتع�اون مع جامعة 
كارنيغ�ي ميلون، إلنش����اء ما 
يمك�ن وصف�ه بالجل�د الروبوتي 

الرقيق.
 وأرج�ع زوكرب�ريج أهمي�ة ه�ذا 
أن�ه يق�رب  إىل  الجدي�د  االبت�كار 
العال�م خط�وة من جعل األش�ياء 

يف العالم االف�رتايض تبدو واقعية، 
املادي�ة  التف�����اع�الت  ليتي�ح 
االفت�����رايض  العال������م  يف 

»ميتافريس«.
 ويف وق�ت س�ابق، أعلن مؤس�س 
فيس�بوك مارك زوكرب�ريج تغيري 
اس�م فيس�بوك )الرشكة األم( إىل 
»ميت�ا - Meta« ابت�داًء م�ن يوم 
الخمي�س امل�ايض، م�ع احتفاظ 

املواقع بأسمائها كما هي.
 وق�ال زوكرب�ريج أثن�اء تقدي�م 
رشك�ة »ميتاف�ريس«، إن�ه »م�ن 
س�نط�����لق  فصاع�ًدا،  الي�وم 
علينا اسم ميتا«، وقدم زوكربريغ 
ش�عار الرشكة الجدي�د، موضحا 
أن كلم������ة »ميت�ا« تأتي من 
الكلم�ة اليونانية الت�ي تعني »ما 
بع�د«، وأضاف أن االس�م يرمز إىل 
حقيقة أنه يمكنك دائًما بناء يشء 

جديد.

كشفت رشكة Intel عن جيلها الجديد من 
املعالجات التي طورتها لتنافس بها أفضل 
معالج�ات كوالك�وم و AMD املطروح�ة 

حاليا.
وتبع�ا للخ�رباء يف Intel ف�إن معالج�ات 
Alder Lake الجدي�دة م�ن الجي�ل الثاني 
ع�رش صمم�ت لتوف�ر أداء غري مس�بوق 
بالنس�بة للحواسب، كما ش�ملت معالجا 
صنرّ�ف كأفضل معالج لحواس�ب األلعاب 

حاليا.
لتدع�م  الجدي�دة  املعالج�ات  وصمم�ت 
جميع أن�واع ذواك�ر الوصول العش�وائي 
DDR5 الحديثة فض�ال عن دعمها لذواكر  
DDR4، وجهزته�ا Intel بتقنيات خاصة 
لتك�ون قادرة عى التعامل مع الحواس�ب 
2x2 ومناف�ذ   3.2  USB امل�زودة بمناف�ذ 
Thunderbolt 4، إضافة لدعمها لشبكات  

.6E Wi-Fi
ومن بن أبرز ه�ذه املعالجات جاء معالج 
12900K-Intel Core i9 الذي حصل عى 
16 ن�واة، 8 أنوي�ة من فئ�ة E برتدد يصل 
 P إىل 2.4 غيغاهريت�ز، و8 أنوي�ة من فئة
أن  يممك�ن 
يصل 

تردده�ا إىل 5.2 غيغاهريتز مع اس�تخدام 
..3.0 Turbo Boost Max تقنية

-Core i7 أيضا عن معالج Intel وكشفت
12700K ال�ذي حصل عى 12 نواة، برتدد 
 Core يص�ل إىل 3.6 غيغاهريت�ز، ومعالج
12700K-i5 الذي جاء ب� 10 أنوية وتردد 

يصل إىل 3.7 غيغاهريتز.

ته�دف مبادرة اإلنرتنت ع�رب األقمار الصناعية 
الطموح�ة لرشك�ة أم�ازون املس�ماة مرشوع 
كوي�رب Project Kuiper إىل إط�الق أول قمرين 
صناعي�ن نموذجي�ن يف الربع األخ�ري من عام 
2022، وذل�ك وفًقا لرتخيص اإلطالق التجريبي 
االتص�االت  لجن�ة  إىل  الرشك�ة  قدمت�ه  ال�ذي 

الفيدرالية.
 1-KuiperSat النموذج�ن  ع�ى  ويطل�ق 
إط�الق  املف�رتض  وم�ن   ،2-KuiperSat و 
النموذجن األولين عرب صاروخ تجريبي جديد 
يس�مى RS1، الذي يتم تطويره حالًيا بواسطة 

.ABL Space Systems رشكة
وته�دف مب�ادرة م�رشوع كوي�رب إىل إط�الق 
كوكب�ة عمالقة تص�ل إىل 3236 قم�رًا صناعًيا 
يف م�دار أريض منخفض عى مدار العقد املقبل. 
وذلك من أجل توف�ري تغطية إنرتنت ذات نطاق 

عريض بزمن انتقال منخفض إىل األرض.
وته�دف الخط�ة إىل خدمة املجتمع�ات الريفية 
واملناطق األخرى التي يصعب فيها توفري البنية 

التحتية لخدمات اإلنرتنت التقليدية.
وهذا املفهوم مش�ابه ملفهوم مبادرة ستارلينك 
م�ن رشكة س�بيس إك�س. وه�ي عب�ارة عن 
كوكب�ة األقمار الصناعية لإلنرتنت ذات النطاق 
العري�ض الت�ي تق�رتح إرس�ال ما يق�رب من 

12000 إىل مدار منخفض حول األرض.
ولك�ن ع�ى عك�س م�رشوع كوي�رب، أطلقت 
أقماره�ا  م�ن   1700 م�ن  أكث�ر  س�تارلينك 
الصناعي�ة، وأنش�أت برنامًج�ا تجريبًي�ا ملئات 
املستخدمن. بينما لم تطلق رشكة أمازون بعد 

أي أقمار صناعية من مبادرة مرشوع كويرب.
ويبدو أن رشكة أمازون الفرعية جاهزة تقريًبا 
للب�دء. وعرض�ت الرشك�ة يف األس�بوع املايض 
اختبار محركات الدفع التي تستخدمها األقمار 

الصناعية للمناورة عرب الفضاء.
وتدعي الرشكة أن هذه النماذج األولية تس�مح 

له�ا باختب�ار نف�س تقني�ة االتص�ال 
والش�بكات التي يت�م تضمينها يف 

األقمار الصناعية النهائية.

علماء يرصدون جسما غامضا ُيطلِق أكثر من ألف انفجار من الطاقة
رصد علماء الفلك جسما كونيا غامضا 
يطلق 1652 انفج�ارا من الطاقة خالل 
فرتة زمنية قصرية.وع�ى الرغم من أن 
العلم�اء ال يزال�ون يف حرية م�ن أمرهم 
بشأن س�بب هذه االنفجارات املتكررة، 
إال أنهم يأملون أن تساعدهم املالحظات 
يف االق�رتاب م�ن اإلجابة. ويس�مى هذا 
الرادي�وي  بالتدف�ق  الكون�ي  الجس�م 
الرسي�ع )FRB(، وهي ظاهرة غامضة 
.2007 ع�ام  يف  م�رة  ألول  لوحظ�ت 

الراديوي�ة الرسيعة  التدفق�ات  وتنت�ج 
نبض�ات يف الجزء الرادي�وي من الطيف 

الكهرومغناطيي.
وهذه النبضات تدوم فقط بضعة أجزاء 
من األلف من الثانية، لكنها تنتج القدر 
نفسه من الطاقة التي تنتجها الشمس 
يف الس�نة.وبعض التدفق�ات الراديوي�ة 
الرسيعة تصدر طاقة مرة واحدة فقط، 
لك�ن العدي�د منها، بم�ا يف ذلك جس�م 
يس�مى FRB 121102، الواقع يف مجرة 
قزمة عى بعد 3 مليارات س�نة ضوئية، 

معروفة بأنها تكرر انفجاراتها.
الرادي�وي  التلس�كوب  وباس�تخدام 
الكروي ذي الفتح�ة البالغ طولها 500 

م�رت )FAST( يف الص�ن، أج�رى فريق 
من العلماء دراس�ة مكثفة لهذا التدفق 
 121102  FRB الرسي�ع  الرادي�وي 
املتكرر.وكان�ت الدراس�ة ته�دف فقط 
إىل جم�ع البيانات الروتيني�ة حول هذا 
الجس�م املحدد.وقال بينغ تشانغ، عالم 
الفيزياء الفلكية يف جامعة نيفادا، الس 
فيغاس، إن FAST هو أكثر التلسكوبات 
الراديوية حساسية يف العالم، لذا يمكنه 
اكتش�اف األش�ياء الت�ي ربم�ا فاتته�ا 
املراصد الس�ابقة.وعى مدار 60 ساعة 
 121102 FRB تقريبا، شاهد الباحثون
ينفج�ر 1652 م�رة، وأحيان�ا يصل إىل 
117 م�رة يف الس�اعة، أي أكث�ر بكث�ري 
من أي تكرار لتدفقات الراديو الرسيعة 

املعروف سابقا.
وتح�دث معظ�م التدفق�ات الراديوي�ة 
الرسيع�ة يف الكون البعيد، ما يجعل من 
الصعب دراس�تها. ولكن يف عام 2020، 
وج�د علم�اء الفل�ك التدف�ق الراديوي 
الرسيع داخل مجرتن�ا درب التبانة، ما 
س�مح لهم بتحديد أن املصدر كان نوعا 

من النجوم امليتة يسمى النجم 
املغناطيي.

أمازون تطلق أول قمرين 
صناعيين في أواخر 2022

تويوتا تشرع بطرح سيارة منافسة جديدة

سناب شات تبرم صفقة مع شركة إعالمية وتبين األغراض

أسباب قانونية 
ُتجبر »ياهو« على 
االنسحاب من الصين
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زوروا موقعنا عىل شبكة االنرتنت

بريدنا االلكرتوين

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(

07722299319
07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

مواد دراسية غريبة.. 

فن الرسم على الماء.. اكتشف في 
إيران ونقل إلى اإلمبراطورية العثمانية 

فن األبرو أو االيربو فن الرس�م عىل املاء هو واحد من 
أجمل الفنون التش�كيلية اليدوية التقليدية. اكتشفه 
تجار مس�لمون منذ أكثر من1000 عام وتم نقله من 
ايران اىل اإلمرباطورية العثمانية، حيث اس�تخدم هذا 
الفن اليدوي بشكل واسع يف العرص السلجوقي لتزيني 
وتلوين أغلفة الكتب والدفاتر، وكذلك يف تزيني لوحات 

الخط اإلسالمي.
فنانة تش�كيلية وباحثة تونس�ية قامت بدراسة هذا 
الف�ن والتخصص فيه لس�نوات عدي�دة خارج بالدها 
لع�دم توافره فيها وع�ادت لتمارس�ه يف مطبخ بيتها 
حيث تب�دع أعماال مميزة تس�تلهم أفكارها من املدن 

العربية القديمة.
ويتم تحضري املاء بعد خلطه بمواد معينة كالكرياجني 
لجعل�ه كثيفا، وينتظر الفنان يوما كامال حتى يصلح 

املاء لالستخدام.
أم�ا األلوان واألصباغ التي يتم رش�ها وتش�كيلها عىل 
السطح فمكوناتها خاص�����ة وطبيعية من الحجر 
أو ال�راب او عبارة ع�ن محل���ول له أس�اس مائي 

زيتي.
وبعد االنتهاء من الرس�م والتش�كيل ب�أدوات خاصة 
لهذا الفن يمكن طبع الرسوم ونقل األشكال الدوامية 
ذات األل�وان املتداخل�ة والزاهي�ة ع�ىل ورق مرم�ري 
خاص وس�ميك أو ع�ىل قماش أو لوحة مغموس�ة يف 
املاء. اما اتقان هذا الفن فيحتاج لسنوات من الدراسة 
والبحث والتجربة لفهم تقنياته وأس�اليبه التاريخية 
واملع�ارصة ويبق�ى األمل يف ن�ر هذا الف�ن الجميل 

وإلهام وتشجيع اآلخرين لتعلمه.

المكسيك تحتفل
 بـ »يوم الموتى« 

واملواطن�ون  األجان�ب  الس�ياح  تدف�ق 
املكس�يكيون عىل العاصمة مكسيكو سيتي 
إذ  املوت�ى،  ي�وم  احتف�االت  يف  للمش�اركة 
جذبتهم الهدايا والقرابني املزينة املقدمة ملن 

فارقوا الحياة.
وتفق�د الزوار مذابح كب�رية مزينة بجماجم 
الش�وكوالتة والفاكه�ة واألزه�ار يف أنح�اء 
الرئيس�ية الصاخب�ة يف  زوكال�و، الس�احة 
مكس�يكو س�يتي، والتي أقيمت بالقرب من 

أنقاض أقدس معابد إمرباطورية األزتك.
وتأت�ي ه�ذه االحتفاالت ضم�ن تقليد يمزج 

بني طقوس كاثوليكية ومعتقدات محلية.
وقال ميجيل توريس، وهو س�ائح كولومبي 
طىل وجهه وش�فتيه باألسود واألبيض »ثمة 
خ�وف م�ن امل�وت ل�دى الن�اس م�ن جميع 
الثقافات، لكن هنا يمكنك رؤيتهم يحتفلون 

بذلك«.
وأض�اف »من امله�م التع�رف ع�ىل ثقافات 
جدي�دة ورؤي�ة أن املوت ه�و مرحلة جديدة 

يجب أن يمر بها الجميع عاجال أم آجال«.
وكان�ت املذاب�ح املزين�ة بالخبز املكس�يكي 
التقلي�دي وكذل�ك امل�وز والربتق�ال وال�ذرة 
تحتوي عىل صور لكبار الس�ن الذين وافتهم 
املني�ة. والتق�ط الس�ائحون ص�ورا بج�وار 

جماجم بيضاء عمالقة.

توفيت خياطة أردنية، متأثرة بنوبة حزن شديدة، 
بعد تعرضها لإلهانة واإلساءة والرصاخ عليها من 

قبل رئيسها يف العمل.
حمدة الخياطة األردنية العاملة يف إحدى مش�اغل 
الخياط�ة يف منطق�ة األزرق تعرضت لنوبة غضب 
وحزن ش�ديدين أثناء عملها، ما أدى إىل انفجار يف 
)أم الدم الخلقية( أحدث نزفا دمويا ش�ديدا، وذلك 
بع�د تعرضه�ا لإلهانة وال�رصاخ عليه�ا من قبل 
رئيسها يف العمل، إذ لم يكن أمامها إال أن تستنجد 
بمش�اعرها لتعرب عن احتجاجها ضد العنف الذي 

مورس عليها وتهديدها بقطع رزقها.
قضية حمدة وصلت إىل مكت�ب مدعي عام األزرق 
الذي بارش التحقيق يف الش�كوى بحق املتسببني يف 

الوف�اة، وفق ما كش�ف عنه القايض الس�ابق لدى 
محكم�ة الجنايات الك�ربى املحامي نائل العموش 
الذي قدم الئحة ش�كوى بناء عىل التقارير الطبية 
وتقرير التريح وأقوال شهود العيان وأقوال ذوي 

املتوفية.
وقال العم�وش، إن قضية حمدة من القضايا التي 
يجب تسليط الضوء عليها والتعامل معها كقضية 
رأي ع�ام، لكونها تش�كل عنفا داخل املؤسس�ات 
وال�ركات الربحي�ة الت�ي تعم�ل ع�ىل توظي�ف 
األش�خاص م�ن الطبق�ة الفق�رية واملحتاجني إىل 
العم�ل لس�د احتياجاتهم ع�رب مهن يمارس�ونها 
لتمكنه�م من العي�ش الكري�م. وفقا ملوق�ع رؤيا 

اإلخباري.

مدير يتسبب بإنهاء حياة خياطة أردنية
أظه�رت دراس�ة جدي�دة ُن�رت نتائجها 
مجلة »نيت�ر كومونيكيش�نز«، أن كمية 
الجلي�د البالغ�ة 3,5 تريليون�ات طن، التي 
ذابت يف غرينالند خ�الل العقد املايض، أدت 
إىل ارتف�اع منس�وب مي�اه البح�ار العاملية 
بمقدار سنتيمر واحد، وزادت من مخاطر 

الفيضانات يف جميع أنحاء العالم.
وتحت�وي الطبقة الجليدي�ة املوجودة فوق 
أك�رب جزي�رة يف العال�م عىل م�ا يكفي من 
املي�اه املجم�دة لرفع املحيطات نحو س�تة 
أمت�ار ع�ىل مس�توى العالم، وس�ط تزايد 
ح�االت الذوبان الش�ديدة هن�اك يف العقود 

األربعة األخرية.

وقال املعد الرئييس للدراسة توماس سالتر، 
م�ن مركز املراقب�ة القطبي�ة والنمذجة يف 
جامع�ة لي�دز الربيطاني�ة: »كم�ا رأينا يف 
أج�زاء أخ�رى م�ن العال�م، ف�إن غرينالند 
معرض�ة أيض�اً لزي�ادة الظواه�ر الجوية 

املتطرفة«.
وق�ال أم�رب ليس�ون، املح�ارض بجامع�ة 
النكس�ر الربيطانية وأحد معدي الدراسة: 
إن »تقديرات النموذج تش�ري إىل أن الغطاء 
الجلي�دي يف غرينالن�د سيس�هم يف ارتفاع 
مس�توى س�طح البحر يف العالم بمستوى 
ي�راوح ب�ني 3 و23 س�نتيمراً بحلول عام 

.»2100

ذوبان الجليد في غرينالند يزيد من خطر الفيضانات

روَن أول شطيرة من فلفل ُزِرَع في الفضاء رواد ناسا ُيحضِّ

المدارس اليابانية ُتدرِّس مادة اإلعجاب بالطبيعة وألمانيا تعلم الطالب على السعادة

ت�ويف أدو كامبي�ول امللق�ب »أبو الترياميس�و«، 
نس�بة إىل الحل�وى اإليطالي�ة الش�هرية عاملي�اً 
ة من الكاكاو والقهوة واملاس�كاربوني،  املحضرّ
عىل ما أعل�ن حاك�م منطقة فينيت�و اإليطالية 
لوكا زايا.وكان أدو كامبيول صاحب مطعم »ألرّ 
بيكرييي�ه« يف مدينة تريفيزي ق�رب البندقية يف 
ش�مال رشق إيطاليا، ب�دأ تقديم ه�ذه الحلوى 
اإليطالية الش�هرية لزبائنه يف س�بعينات القرن 

العرين.
وعل�ق حاكم منطق�ة فينيتو عرب حس�ابه عىل 
فيسبوك الس�بت »مع رحيل أدو كامبيول اليوم 
ع�ن 93 عام�ا، تفق�د تريفيزي نجم�اً آخر من 
تاريخه�ا يف مج�ال الطع�ام )...( فف�ي منزله، 
وبفض�ل حدس زوجته وخيالها ُولد أحد أش�هر 
أنواع الحلويات يف العالم، ترياميس�و، بش�هادة 

من األكاديمية اإليطالية للمطبخ«.
ويبدو أن حلوى ترياميس�و التي اس�تحالت من 
كالسيكيات الطعام اإليطال وباتت موجودة عىل 

قوائم الطع�ام يف املطاعم اإليطالية كافة، ُولدت 
نتيجة خطأ ارتكبته زوجته ألبا وكبري الطهاة يف 
املطع�م روبرتو لينغوانوت�و، وفق صحيفة »إيل 

كوريريي ديال سريا«.
ولوصف�ة ترياميس�و، ويعن�ي اس�مها حرفي�ا 
ل  »ارف�ع  )بمعن�ى  ف�وق«  إىل  »ارفعن�ي 
معنوياتي«(، تفرعات عدة. وهي ُتصنع عموما 
م�ن البي�ض والس�كر واملاس�كاربوني وكريما 
س بالقه�وة الباردة  جينواز والبس�كويت املغطرّ

والكاكاو.
ويق�وم مب�دا الوصف�ة البس�يطة ع�ىل وض�ع 
املقادي�ر املختلف�ة ع�ىل طبقات ع�دة لتتمازج 

الطعمات وتتكامل.
ويمك�ن تقديم حلوى ترياميس�و بأش�كال عدرّة 
تختلف بحسب درجة حرارتها )النسخة املثلجة 
مث�ال(، أو تبع�ا للمقادير )ترياميس�و بالفواكه 
الطازج�ة أو املجفف�ة مثال أو باس�تخدام أنواع 

مختلفة من البسكويت(.

وفاة مبتكر حلوى تيراميسو الشهيرة 

إرهاصات االنتخابات 
البرلمانية!!

لم تمر االنتخ����ابات الربملانية هذه املرة بسالم، 
فقد ش�ابها الكث�ري من اللغط ،بس�بب إجراءات 
مفوضي�ة االنتخابات غري الش�فافة، بل بس�بب 
التدخل ال�دول لتغيري نتائ�ج االنتخابات لجهات 
سياس�ية دون غريها، ولع�����ل أبرز مصاديق 
ذل�ك التدخل، ه�����و التزوير الس�يرباني الذي 
قام�ت به دولة اإلم�ارات، ك�����ونها الحاضنة 
لآلليات والربام������ج اإللكت���رونية للعملية 
االنتخابي�ة، فض�ال ع�ن أم�ور أخ�رى يتمس�ك 
املعرضون ع�ىل نتائج االنتخاب�ات بالطعن بها 
ع������رب الوس�ائل القانونية املتاح����ة، بيد 
أن األم�ر لم يج�ِر كم�����ا اش�تهت س�فنهم، 
فمفوضي������ة االنتخاب�ات ت�رص ع�ىل ع�دم 
إج������راء عملي�����ة الع�د والف�رز اليدوي 
الش�امل ل�كل محط�ات الع������راق ،فض�ال 
ع�ن تغيي�����ب دور م�����راقب�ي الكيان�ات 
السياس�ية املعرض���ة يف عملي�ات العد والفرز 

اليدوي الجزئي.
الش�ارع العراق�ي ل�م يك�ن بعي�دا يف تعاطي�ه 

نتائج  ع�ىل  واعراض����ه 
االنتخاب�ات، فق��د تظاهر 
آالف املواطني���ن وأعلن�وا 
لنتائ�ج  القاط�ع  رفضه�م 
االنتخاب�ات ثم م�ا لبثت أن 
تحول�ت ه�ذه التظاه�رات 
مفتوح�ة  اعتصام�ات  إىل 
حت�ى تلبي�ة مطالبه����م 

أصواته������م  بإع�����ادة 
املس�����روقة، وإالرّ فاالعتص����امات س�وف 
تتق������دم خط�����وات إض����افي������ة 

إىل األمام .
إىل اآلن عك�س املعتصم�ون ص�ورة مرقة عىل 
االحتجاج الس�لم���ي فلم يقطع���وا ش�ارعا، 
أو يحرق�وا إط�ارا، أو يعت�دوا عىل رج�ل أمن أو 
يغلق�وا دائرة أو م�����درس�ة وه�ذا ما يضفي 
ع�ىل احتجاجاته������م رشعي�ة مضاعفة، إالرّ 
أن تجاه�ل املفوضية والحكوم�ة ملطالبهم ربما 
����ِد املوق����ف أك���ث�ر ف��ي قادم  س�ُيصعرّ

األيام .
وم�ن هن�ا ف�إن الح������اجة بات�ت ملحة إىل 
تدخ�ل القض�اء العراق�ي لتع�����دي�ل س�لوك 
املفوضي�ة القانون�ي، واليمك�����ن ترك األمور 
وإالرّ  ناجع�ة  قانوني�ة  عالج������ات  ب�دون 
فم������ا يدري�ك ماتخ����بىء األيام القادمة 
من أحداث ربما تعصف بالواق�����ع الس�يايس 

العراقي بشكل عام..

 محمد العيىس

قط�ف رواد وكال�����ة »ناس�ا« 
الفضائي�ة أول ن�وع فلف�ل ح�ار 
ج�رت زراعته ع�ىل مت�ن محطة 
الفض�اء الدولي�ة أخ�رياً، فيما تم 
وصفه بأح�د أكثر التجارب تحدياً 

لربنامج الفضاء.
»م�ريور«  صحيف�����ة  ونقل�ت 
الربيطاني�ة النب�أ، بع�د أن حض 
ش�طائر  أول  الفضائ�ي  الطاق�م 
»تاكو« حرارّقة مس�تخدمني الحار 
ال�ذي  الح�ار  واألخ�ض  األحم�ر 
أُخذت بذوره من نبات محسن من 
أحد مناطق مدينة نيوميكس�يكو 

األمريكية.
وكال�ة  أوضح�ت  جهته�ا،  م�ن 
الطاق�م  أن  األمريكي�ة  الفض�اء 
الفضائ�ي عمل ع�ىل تقييم نكهة 
وملمس وجودة أول فلفل ينمو يف 

الفضاء، بع�د االعتناء بالنبتة منذ 
يولي�و املايض، كج�زء من تحقيق 

ناسا ملوائل النباتات.
كما وس�بق أن لفت�ت الوكالة بأن 
نمو الفلفل تحديداً يف الفضاء أمر 
بغاية الصعوبة وذلك عند مقارنته 
بمحاصيل أخرى، نظراً للمدة التي 

يستخدمها بشكل أكثر لينمو.
الجدي�ر بالذك�ر أن وكالة الفضاء 
الدولية قد أعلنت عن الحدث األخري 
ع�رب حس�ابها الخ�اص باألبحاث 
يف »توي�ر«، لتب�ر »بأح�د األيام 
السعيدة لقطف الفلفل الحار عىل 
مت�ن املحطة الفضائية«. كما وتم 
بث لقط�ات لسندويش�ات التاكو 
الت�ي تم�ت صناعتها باس�تخدام 
الفلف�ل إلع�داد ما تم تس�ميته ب� 

»وليمة الجمعة«.

يف دول العالم، هناك دروس تعطى يف املدارس 
ألج�ل منح الط�الب روحية الس�عادة واالمل.

ففي اليابان تتضمن الجداول اليومية للطالب 
يف بع�ض امل�دارس مادة اإلعج�اب بالطبيعة، 
والهدف منها غرس ثقافة تقدير جمال البيئة 
يف نف�وس األطف�ال. ويف ه�ذا امل�ادة، يتعرف 
األطف�ال ع�ىل خصوصي�ات تط�ور النباتات 
والحيوان�ات وكيفي�ة تفاعلها م�ع بعضها. 
ومث�ل غريها م�ن امل�واد الدراس�ية، يخضع 
الط�الب للتقييم ويج�رون امتحاًن�ا يف نهاية 

العام الدرايس.
ويف مدرسة بمدينة هايدلربغ األملانية، يدرس 
الط�الب مادة تعلمهم كيف يكونون س�عداء، 
وخالل الدرس تناقش مس�ألة كيفية العيش 
يف وئ�ام مع النف�س. ويف نهاية العام الدرايس 
يش�ارك كل طال�ب مروع�ه الخ�اص ع�ن 
الس�عادة، ويتمث�ل يف تصوير مقط�ع فيديو 
يجسد أسعد يوم عنده، مثل تنظيم حفلة مع 

األصدقاء أو امليش وسط الطبيعة.
دروس تربية النحل يف بش�كرييا: وتضمرّ أكثر 
من 100 مدرس�ة يف باشكورتوس�تان مناحل 
خاصة بها، ويتعلم األطف�ال يف فصول تربية 
النح�ل كيفي�ة رعاي�ة النحل وجمع العس�ل 

وغريها من األمور ذات الصلة. 
ويعود س�بب إدراج مثل ه�ذه املادة يف النظام 
التعليم�ي لباشكورتوس�تان إىل كونها واحدة 
من أفضل الجمهوريات التي تنتج العس�ل يف 
العال�م. ومن أج�ل الحفاظ عىل ه�ذه املكانة 
املرف�ة، تق�وم بعض املؤسس�ات التعليمية 

بتدريس األطفال أساسيات تربية النحل.
دروس ركوب األمواج يف أس�راليا: يعدرّ سكان 
القارة الخضاء أفضل راكبي األمواج عىل هذا 
الكوكب؛ وللحفاظ عىل هذه امليزة تدرس مادة 
رك�وب األمواج يف جميع املدارس األس�رالية. 
ولم تدرّخر الس�لطات األس�رالية جهدا مقابل 
تعليم الس�كان املحليني إتقان ركوب األمواج 

بمهارة تفوق السائحني.
دروس مح�و األمي�ة املالية يف روس�يا: تقدم 
بع�ض امل�دارس الروس�ية دروس�ا يف م�ادة 
يطلق عليها اس�م محو األمية املالية، ويدرس 
األطف�ال يف الفصل كيفي�ة اإلدارة الصحيحة 
لألموال والتخطي�ط القوي�م مليزانية األرسة، 
وإىل جانب ذلك، يتم إطالع األطفال عىل كيفية 
تجن�ب الوقوع يف ف�خ املحتال�ني املاليني. ويف 
الوق�ت الحال، تعدرّ هذه امل�ادة اختيارية، غري 

أنها قد تصبح إلزامية يف املستقبل القريب.


