
المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
للي�وم الخامس ع�ى التوايل، تغصُّ محافظة الس�ليمانية التي 
تخضع بالكامل لسلطة االتحاد الوطني الكردستاني، بالطلبة 
املحتج�ني الذين يتعرض�ون إىل عنف وقمع ممنهجني، وس�ط 

صمت حكومي ودويل مطبق.
وتع�رض مئات الطلبة الجامعيني املحتجني يف الس�ليمانية، إىل 
إصاب�ات باالختناق، بعد أن حاولت ق�وات األمن الكردية فض 

احتجاجاتهم بالقوة.
ووفًق�ا ملص�ادر محلي�ة يف الس�ليمانية، ف�إن عدًدا كب�ًرا من 
املحتج�ني تعرض�وا لالختناق بس�بب اس�تخدام الغاز املس�يل 
للدم�وع م�ن قبل الق�وات الكردي�ة، مش�رة إىل أن »ذلك جاء 
بعد م�ا أقدمت تلك القوات عى التق�دم بغية فض تظاهراتهم 

بالقوة«.
بي�د أن املتظاهري�ن أرصوا عى االس�تمرار يف قطع الطرق من 
إدارة املحافظ�ة وصوالً إىل مركز املدين�ة واالحتجاج أمام مقر 

تنظيمات االحزاب الكردية يف املحافظة.
ولطامل�ا كان�ت املقاومة اإلس�المية كتائ�ب حزب الل�ه، عوًنا 
للمس�تضعفني ع�ى اختالف مذاهبه�م وقومياته�م وأديانهم 

داخل العراق الواحد.
وفق ذلك قال املكتب الس�يايس للكتائب يف بيان تلقت »املراقب 
العراقي«، نس�خة منه: »لقد طفح الكيل بأبناء شعبنا الكردي 
العزي�ز بعد أن ثقل�ت عليه مظال�م العائلة الحاكم�ة يف أربيل 
والت�ي اس�تأثرت بمق�درات اإلقليم وتركت�ه يعان�ي األمرين، 
فمنظ�ر املهاجري�ن الك�رد املؤلم عى ح�دود ال�دول األوروبية 
وحجم ما يواجهونه من مخاطر ومعاناة وقسوة الربد والجوع 
مع أطفالهم ونس�ائهم يؤك�د حتما أنهم لم يرتك�وا بلدهم إال 
نتيج�ة الحرمان واالضطهاد والتس�لط البغيض بعد أن ارتهن 

اإلقليم ومصره لألمريكان والصهاينة«.
وأض�اف البيان أن »ما يحدث يف الس�ليمانية من انتفاضة هو 
رصخة شعب ثائر سئم العبودية وُسلبت منه مقومات العيش 
الكري�م ولم يعد لدي�ه خيار إال أن يرفع صوت�ه عاليا ويطالب 

بحقوقه«.

وتاب�ع البي�ان أن »كتائ�ب ح�زب الله  تأسس�ت للدف�اع عن 
املظلومني واملحرومني واملستضعفني أينما كانوا، ومهما كانت 

ثقافاتهم وانتماءاتهم«.
ودع�ت كتائ�ب حزب الل�ه وفًق�ا لبيانها، جميع مؤسس�اتها 
الثقافية واالجتماعية، إىل »فتح أبوابها ملساعدة الشباب الثائر 
يف كردس�تان ومدهم بما يحتاجونه لنيل حقوقهم املرشوعة«، 
الفتة إىل أن »عى املتظاهرين أن يعوا بأن أغلب وأهم حقوقهم 

إنم�ا ُتصادر م�ن قبل رأس األفع�ى للعائلة الحاكم�ة يف أربيل 
وزمرهم قب�ل وصولها إليهم، إن ه�ذه العصابة قد تورطت يف 

مصادرة خرات العراق قبل أن تصادر قوت شعب اإلقليم«.
وأك�دت الكتائب أن »ه�ذا الحراك الجماهري ال يمثل س�كان 
اإلقلي�م فحس�ب، ب�ل هو قضي�ة جمي�ع العراقي�ني بمختلف 
قومياته�م ومذاهبه�م، ولذلك ينبغي عى الفعاليات الش�عبية 
والسياس�ية مس�اندتهم ودعمهم بجدية، والتصدي ملحاوالت 

قمعهم وترويعهم«.
وأش�ارت إىل أن »صم�ت بع�ض القوى التي تدع�ي منارصتها 
ملطالب الشعوب ودفاعها عن حقوق اإلنسان، أمام ما يتعرض 
له املتظاه�رون من قمع، يثب�ت نفاقها وازدواجي�ة مواقفها 
ويفضح أس�اليبها الخبيثة يف تجاهل مطالب الش�عوب عندما 

تتعارض مع توجهاتها وأجنداتها«.
ويتظاه�ر منذ خمس�ة أي�ام طلب�ة الجامعات يف الس�ليمانية 

للمطالبة برصف املنح الش�هرية، حيث ق�ام املحتجون بقطع 
الطرق يف مختلف أنحاء املدينة.

وتعليًق�ا ع�ى ذل�ك يق�ول املحل�ل الس�يايس صب�اح العكييل 
ل�«املراق�ب العراقي«، إن »من يطلق عى نفس�ه لقب ناش�ط 
مدن�ي، وكان ل�ه دور إعالم�ي ب�ارز يف تظاه�رات ترشي�ن، 
نج�ده اليوم بال ص�وت”، معتربًا أن »أولئك الناش�طني صوروا 
التظاهرات بأنها شيعية ضد طبقة سياسية شيعية، يف حني ال 

يحركون اليوم ساكناً إزاء ما يجري يف السليمانية«.
ويضيف العكييل أنه »عندما يخرج الشعب بتظاهرات حقيقية 
ضد فس�اد حكومة إقليم كردس�تان ويتم اعتقال املتظاهرين 
وقمعهم بشتى الوسائل، نجد أن الناشطني وبعض السياسيني 
قد صمتوا«، معترباً أن »هذا يثبت لنا شيئا واحدا وهو أن أغلب 

هؤالء ينتمون إىل فريق السفارة األمركية”.
وع�ى وق�ع انته�اكات حق�وق اإلنس�ان وقم�ع الناش�طني 
واملتظاهرين يف كردس�تان، يس�ود صمت مطب�ق يف صفحات 
التواص�ل االجتماع�ي، التي كان�ت تعج فيما م�ى بعرشات 
التدوين�ات الت�ي تطل�ب م�ن العراقي�ني “التح�يل بالوطنية” 
بغ�داد  تظاه�رات  يف  للمش�اركة  الش�وارع  إىل  والخ�روج 

واملحافظات الجنوبية “حرصاً”.
ومنذ اندالع الرشارة األوىل للتظاهرات يف 1 ترشين األول 2019، 
تلقى العراقيون سيالً جارفاً من املنشورات التحريضية املمولة 
عى مواقع التواصل االجتماعي، تضمن الكثر منها معلومات 
مغلوط�ة، وأخرى جرى تحريفها من قبل فريق متخصص من 
“الصحفيني” و”الناشطني” ووضعها أمام املتلقي عى “طبق 

من ذهب”.
وفيما يتعلّق بالتظاهرات التي تشهدها محافظة السليمانية، 
ال ينب�س ه�ؤالء “الناش�طون” ببنت ش�فة، وال يعربون حتى 
عن أدنى دعم للمتظاهرين األكراد الذين يرزحون تحت فس�اد 

وقمع مستمر.
وترفض سلطات اإلقليم منح املواطنني األكراد إجازة للتظاهر، 
إال أنهم يتح�دون يف الغالب قمع الس�لطة ويخرجون بالفتات 

وشعارات تطالب بإصالح اإلدارة املركزية وتحسني الخدمات.
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صوت االحتجاجات الكردية يعلو  النهاء حكم »العوائل المستبدة«
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المراقب العراقي/بغداد...
دع�ت حركة التغي�ر، امس االربع�اء ، اىل  أبعاد املفس�دين 
والرساق املتس�لطني عى رقاب الش�عب الك�ردي من إقليم 

كردستان.
وقال عض�و الحركة أم�ني بكر يف ترصيح صحف�ي تابعته 
»املراقب العراقي« أن »ما جرى يف محافظة الس�ليمانية من 
قمع للطلبة املتظاهرين هو استكمال لنهج تكميم األفواه«، 
مبينا أن »االكراد يعانون بس�بب تسلط العوائل الحاكمة يف 

اإلقليم«.
وأضاف أن »االحتجاجات الطالبية التي شهدتها السليمانية 
حصلت نتيج�ة االوضاع االقتصادية البائس�ة«، الفتا اىل ان 
“الس�لطة وال�واردات املالية ترتكز يف اي�دي األحزاب واألرس 
الحاكم�ة«. وكان املئات م�ن الطلبة يف إقليم كردس�تان قد 
تظاهروا بمحافظة السليمانية، بعد قرار السلطات بحجب 
منح�ة الطلبة عن مس�تحقيها، االمر الذي عمل اىل توس�ع 
حدة التظاهرات اىل محافظة أربيل واس�فرت عن صدامات 

بني قوى االمن واملتظاهرين.

المراقب العراقي/بغداد...
اف�اد مص�در أمن�ي يف محافظة األنب�ار، أم�س االربعاء، 
باندالع نزاع عش�ائري عنيف غربي مدينة الفلوجة، فيما 

لفت اىل ان سببه نزاع عى »خروف«.
وأض�اف املص�در يف ترصيح صحف�ي خص ب�ه »املراقب 
العراق�ي«، ان »الن�زاع وق�ع يف قرية البوحس�ن بمنطقة 
النس�اف، وتس�بب بس�قوط عدد م�ن الجرح�ى، اضافة 
اىل ح�رق عدد من املنازل والس�يارات »، مؤك�دا ان »النزاع 

املسلح اندلع بسبب خالف عى »خروف«.
ولف�ت اىل ان »الن�زاع دفع اىل تدخل مديري�ة الدفاع املدني 

إلخماد الحرائق التي اندلعت داخل 8 منازل«.
يش�ار اىل ان مف�ارز الدف�اع املدن�ي يف محافظ�ة االنب�ار 
واملكون�ة من 12 فرقة تمكن�ت من إخماد حريق يف 8 دور 

مدنية و ٤ عجالت أثر النزاع العشائري.

المراقب العراقي/بغداد...
أكد عضو لجنة االمن والدفاع  يف الربملان السابق أيوب الربيعي، 
أمس االربعاء، تقويض اإلرهاب عى الحدود السورية العراقية 

بنسبة %50.
وقال الربيعي يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« ان 
»الحدود العراقية السورية شكلت لسنوات مصدر تهديد أمني 
مبارش للبالد خاصة امل�دن الغربية وكانت احدى اهم العوامل 
املس�ببة ألح�داث حزي�ران 201٤ كونه�ا م�الذا للتنظيم�ات 
املتطرفة، باإلضافة اىل انها تشكل بيئة معقدة جدا تمتد مئات 

الكليومرتات«.
واضاف الربيعي، أن »اس�تخدام الكامرات الحرارية وبش�كل 
مضاع�ف عى الحدود مع س�وريا اس�هم يف خف�ض معدالت 
التسلل بنسبة 50% خالل االش�هر املاضية واعتقال العرشات 
منهم«، الفتا اىل ان »الكامرات تحولت اىل سالح فعال يف ضبط 
ام�ن الحدود من خالل قدرتها عى الرصد ملس�افات بعيدة ويف 

االنواء املتقلبة«.
واش�ار اىل ان »الحدود العراقية – السورية كانت لوقت قريب 
من اسخن مناطق البالد لكن الوضع اختلف االن وباتت نسبة 

الخروقات محدودة قياسا ببقية مناطق البالد«.

المراقب العراقي/بغداد...
عق�دت اللجنة القضائية املش�رتكة »العراقية – اإليرانية« 
للتحقيق يف حادثة املطار، أمس االربعاء، اجتماعاً يف بغداد.
وذك�ر بي�ان ملجل�س القض�اء االع�ى وتابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« ان »اللجن�ة القضائي�ة املش�رتكة للتحقي�ق يف 
حادث�ة املط�ار الذي ادى اىل استش�هاد الق�ادة ابو مهدي 
املهن�دس والجن�رال قاس�م س�ليماني ورفاقه�م، عقدت 

اجتماعاً يف بغداد«.
واض�اف البي�ان، ان »مجلس القضاء االع�ى مثله، رئيس 
هي�أة االرشاف القضائ�ي الق�ايض مس�لم متع�ب مدب، 
واملرشف القضائي رزاق كاظم رس�ن، واملدعي العام خالد 
رخيص، ومديرعام دائرة الحراس�ات القضائية رحيم عبد 

حسن«.
وأوضح ان »الجانب االيران�ي مثله رئيس الوفد مصطفى 
س�يد ارشيف معاون النائب الع�ام ملحافظة طهران ووكيل 
للوف�د،  القانوني�ون  واملستش�ارون  الدولي�ة،  املحكم�ة 
ومستش�ار الدائ�رة القانونية العامة للش�ؤون الدولية يف 

وزارة الخارجية اإليرانية«.
يش�ار اىل ان الطائرات األمركية كانت قد ارتكبت جريمة 
املطار مطلع عام 2020 امل�ايض، باغتيال قادة النرص أبو 

حركة كردية تدعو إلبعاد مهدي املهندس والجنرال قاسم سليماني.
الفاسدين عن اإلقليم نزاع »الخروف« يحرق المنازل 

والسيارات في الفلوجة

الكاميرات الحرارية تقوض 
اإلرهاب على الحدود

 بغداد تستضيف اجتماع 
التحقيق بحادثة المطار

المراقب العراقي/بغداد...
أك�دت املس�ؤولة يف البنتاغ�ون جيس�يكا ماكنولت�ي، أم�س 
االربع�اء، أن موقف الواليات املتحدة لم يتغر، وال يوجد خروج 

كامل من العراق.
 وقالت ماكنولتي يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« 
ان  » الوالي�ات املتح�دة س�تفي بااللتزامات الت�ي تعهدت بها 
خالل الحوار االسرتاتيجي بني الواليات املتحدة والعراق يف تموز 
2021، بم�ا يف ذلك عدم وج�ود قوات أمريكي�ة ذات دور قتايل 

بحلول نهاية العام«.
واضاف�ت أن »القوات األمريكية س�تبقى بدع�وة من حكومة 
املعلوم�ات  وتب�ادل  واملس�اعدة  املش�ورة  لتقدي�م   ، الع�راق 
االس�تخبارية لدعم قوات األمن العراقي�ة يف حملة دحر تنظيم 

داعش«.

البنتاغون: ال ننسحب 
من العراق !

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
»حطب إلش�عال الفتنة يف العراق« هذا 
أق�ل ما يمك�ن وصفه للتقري�ر املزيف 
ال�ذي عرضت�ه مبعوث�ة األم�م املتحدة 
»جينني بالسخارت« أمام مجلس االمن، 
االنتخابية  العملية  والخاص بمجريات 
االخرة، حيث حمل التقرير بني طياته، 
نفاقا سياس�يا علنيا مارسته »حمالة 
حطب الفتن�ة« وتناقض�ات كبرة بني 
م�ا أدلت به خ�الل اجتماعاتها األخرة 
مع قادة اإلطار التنسيقي والتي أعربت 
فيها عن دهش�تها باألدل�ة التي قدمت 
ع�ى طاولتها خ�الل تل�ك االجتماعات 

حول تزوير االنتخابات ورسقة املقاعد 
النيابية لبعض الكتل السياسية.

وأث�ار تقري�ر »بالس�خارت« املزع�وم 
العراق�ي  الش�ارع  واس�تياء  غض�ب 
واملعتصم�ني أم�ام املنطق�ة الخرضاء 
الرافض�ني تزويَر االنتخاب�ات والنتائج 
التي أعلنت عنها املفوضية، الس�يما أن 
التقرير ُمناٍف تماما لتأييدها الس�ابق 
لرؤى اإلطار التنس�يقي املنددة برسقة 

االصوات.
كم�ا أن ه�ذا التقري�ر، يثب�ت ظل�وع 
املح�ور الصهيوأمريك�ي املتهم بتزوير 
االنتخابات، عرب رسق�ة أصوت أطراف 

سياس�ية معينة، به�دف إحالل عرص 
سيايس جديد. 

من جهت�ه، رأى عضو مجل�س النواب 
املنحل محمد جاسم أن املبعوثة األممية 
بالس�خارت فرضت من قبل االمريكان 
عى األمم املتحدة بإدارتها ملف العراق، 
مبين�ا أن التقري�ر ال�ذي عرضت�ه عى 
مجلس االم�ن لم يك�ن مفاجئا للقوى 

املعرتضة عى نتائج االنتخابات.
وأكد جاس�م، أن ثق�ة املبعوثة األممية 
كم�ا  معدوم�ة،  بات�ت  ببالس�خارت 
أنه�ا متورط�ة يف تغي�ر مس�ار نتائج 
االنتخاب�ات منذ الوهلة األوىل من خالل 

تدخله�ا يف املش�اركة الفعلي�ة بنصب 
األجهزة والسيطرة عليها إلعطاء نتائج 
م�زورة اىل تدخلها يف التأث�ر عى فرق 
املراقبة الدولية بتقديم تقارير إيجابية 

عن العملية االنتخابية.
ويف الوقت ذاته، ش�دد مراقبون للشأن 
يضغ�ط  أن  أهمي�ة  ع�ى  الس�يايس 
اإلطار التنس�يقي عى الحكومة ليمنع 
تواج�د ممثلة االمم املتح�دة يف العراق، 
واملطالب�ة باس�تبدالها وإيج�اد ممثل 
عنه�ا ألنه�ا رضبت االدل�ة املقدمة لها 

ُعرض الحائط.
تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
خالل أشهر عديدة رفضت دول مجموعة أوبك التماسات 
تقدمت بها الواليات املتحدة األمريكية وحلفاؤها لزيادة 
حجم إنتاج النفط، من أجل تخفيض األسعار، لكن أوبك 
ترى أن األسعار مناس�بة للطرفني ، وردا عى ذلك  أعلن 
البيت األبيض أن كال من الهند واليابان وكوريا الجنوبية 
وبريطانيا ستنضم ألمريكا يف أول تحرير طارئ ملخزون 
النف�ط االحتياط�ي من�ذ عقد م�ن الزم�ن، يف حني هدد 
 »NOPEC« الرئي�س األمريك�ي باي�دن بتطبيق قان�ون
ال�ذي س�بقه بذل�ك تهدي�د الرئي�س األمريكي الس�ابق 
ترام�ب بتطبيقه ضد منظمة أوبك , والذي يعرض بعض 

األعض�اء يف أوبك لدفع غرامات يف حالة إقرار القانون يف 
الكونغرس األمريكي وتوقيع الرئيس بايدن عليه.

فالقانون األمريكي يس�عى ملصادرة استثمارات أعضاء 
املنظم�ة يف الوالي�ات املتح�دة أو وضعها تح�ت وصاية 
أطراف ثالثة، وهذه الخطوة ال تس�هم يف استقرار أسعار 
النف�ط والغ�از، بل إن بع�ض الدول س�تخفض إنتاجها 

تحت حجج فنية. 
أوب�ك ت�رى أن س�عر 80 دوالراً لربميل النفط هو س�عر 
عادل، وهي ترص عى مواجه�ة تهديدات أمريكا والدول 
الصناعي�ة، وتع�د تطبي�ق قان�ون »NOPEC«  تهدي�دا 
الس�تقرار العال�م، فاألمريكان يحاول�ون أن يكونوا هم 

القطب الوحيد املتحكم بالعالم .
الع�راق س�يكون أول الخارسي�ن يف حال هبوط أس�عار 
النف�ط كونه يمتل�ك اقتصادا ريعيا، يعتم�د عى واردات 
النفط بمقدار 95% لتمويل موازناته يف حني أهمل تفعيل 
القطاعات االقتصادية األخرى , وبذلك سيغرق باألزمات 

املالية التي ستجربه عى االقرتاض بأنواعه.
أم�ني عام منظم�ة »أوبك« محمد باركن�دو أكد أن إقرار 
واش�نطن مرشوع قان�ون NOPEC املن�اوئ للمنظمة، 
قد يه�دد مصالح الوالي�ات املتحدة يف الخ�ارج ويعرض 

األمريكيني واألصول األمريكية للخطر...
تفاصيل اوسع صفحة 3

»بالسخارت« ُتخفـي أدلــة التــزوير 
وتشارك عالنية بالجريمة 

واشنطن تكسر أسعار النفط بقرارات 
مجحفة تجاه »أوبك«

متظاهرو كردستان َيَتحّدون السلطة

7
بيكيه يؤكد قدرة برشلونة على تجاوز البايرن 
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االتحاد الكردستاني: تظاهرات اإلقليم تؤشر وجود فشل في الدولة
املراقب العراقي/ بغداد...

اكد االتحاد الوطني الكردس�تاني، ام�س االربعاء، ان 
حدوث التظاهرات واالحتجاجات هو تعبري عن وجود 

خلل يف االداء الحكومي.
وق�ال عضو االتح�اد فائق يزي�دي، يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراقي« إن »اي تظاه�رات او احتجاجات 
يقوم بها املواطنون س�واء يف االقلي�م او املركز فانها 
تع�ر عن خل�ل يف االداء الحكومي الدارة البلد وخلل يف 
منظومة العمل االدارية والسياسية«، الفتا اىل ان »هذا 
الخلل بحاجة اىل وقف�ة حقيقية ومعالجة جادة له«، 
فيم�ا ابدى اس�فه »تجاه القوى السياس�ية املوجودة 
عىل الساحة السياسية العراقية والتي تمسك مفاصل 

الحكومة وادارة االقليم والتي ال تهتم لذلك«.
واضاف يزيدي، أن »القوى السياسية الحالية تتعامل 
م�ع الوض�ع يف االقلي�م عىل ان�ه مجرد حض�رية لهم 
وكن�ز وقعوا عليه لنهب ما يس�تطيعون نهبه قبل ان 
تنتهي مدتهم«، مش�ريا اىل ان »جميع من يف الحكومة 
يحملون الجنس�يات االجنبية ولديهم عقارات واموال 
يف اوروب�ا والوالي�ات املتح�دة وبعض ال�دول العربية 

االخرى«.

تغريدة

اإلعالمي الدكتور عالء مصطفى

 قال���وا ُصدمت حي���ن ألق���وا أدلة 
التزوير  ف���ي حضنها، ثم غادرت 
بصم���ت حت���ى وصل���ت مجل���س 
األم���ن لتفجير مفاج���أة بقولها » 
ال دلي���ل عل���ى وج���ود تزوير في 
تلتها  ثم   #االنتخابات_العراقية« 
العراق غامض  بصاعقة »مستقبل 

ويحتاج إلى إصالحات حقيقية«.
فهل صدمة  #بالس���خارت خدعة؟ 
أم ردة فعل على خطاب لم يخطر 

على بالها؟!.

اإلطار التنسيقي: ملتزمون باإلجراءات 
القانونية إزاء الملف االنتخابي

التعليم ُتصِدر قرارين بشأن قبول 
الطلبة المكفوفين

الكشف عن تسجيل
 أكثر من مليون عاطل

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د القي�ادي يف ائت�اف دول�ة القان�ون، محمد 
الصيه�ود، امس االربع�اء، أن جمي�ع اإلجراءات 
الت�ي اتخذته�ا كت�ل االط�ار التنس�يقي ذهب�ت 
باالتجاه القانوني من حيث االعرتاضات وتقديم 

الطعون.
وق�ال الصيه�ود، يف ترصي�ح تابعت�ه »أملراق�ب 
العراق�ي« إن »اإلطار التنس�يقي ل�ه ثقة كبرية 
املرشف�ة ع�ىل  القضائي�ة  والهي�أة  القض�اء  يف 

االنتخابات التي تنظر يف الطعون«.
وأوض�ح، أن�ه »طامل�ا س�لكت الق�وى املنضوية 
تحت مظلة اإلطار التنس�يقي الطريق القانوني، 
فإنها ستبقى ملتزمة بالنتائج التي ستخرج بها 
مفوضية االنتخاب�ات والهيأة القضائية املرشفة 
عىل االنتخابات، وس�تكون مقبول�ة لدى القوى 

املعرتضة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أص�درت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أمس 

األربعاء، قرارين بشأن قبول الطلبة املكفوفني.
وقالت ال�وزارة، يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه إنه »حرص�ا عىل دعمه�م وتمكينهم 
من القبول يف الجامعات وج�ه وزير التعليم العايل 
والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب بش�مول 
املكفوف�ني م�ن موالي�د 1990 صع�ودا  الطلب�ة 
بالتقديم اىل القبول املركزي عىل وفق رغبة الطالب 
ومعدله لالتحاق بالدراسة الصباحية يف الجامعات 

الحكومية للعام الدرايس 2021/2022«.
وأض�اف »كما وجه وزي�ر التعلي�م بتوفري فرصة 
ألقرانهم املكفوفني من ذوي املواليد السابقة لسنة 
1990 للتقديم اىل الدراس�ة املس�ائية يف الجامعات 

الحكومية وإعفائهم من األجور الدراسية«.

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
»حط�ب إلش�عال الفتن�ة يف الع�راق« ه�ذا 
أقل م�ا يمكن وصفه للتقري�ر املزيف الذي 
عرضت�ه مبعوث�ة األم�م املتح�دة »جين�ني 
باس�خارت« أمام مجلس االمن، والخاص 
االخ�رية،  االنتخابي�ة  العملي�ة  بمجري�ات 
حي�ث حم�ل التقري�ر ب�ني طيات�ه، نفاقا 
سياس�يا علني�ا مارس�ته »حمال�ة حطب 
الفتن�ة« وتناقضات كبرية ب�ني ما أدلت به 
خال اجتماعاتها األخ�رية مع قادة اإلطار 
التنس�يقي والتي أعربت فيها عن دهشتها 
باألدلة التي قدمت ع�ىل طاولتها خال تلك 
االجتماعات حول تزوير االنتخابات ورسقة 

املقاعد النيابية لبعض الكتل السياسية.
وأث�ار تقرير »باس�خارت« املزعوم غضب 

واملعتصم�ني  العراق�ي  الش�ارع  واس�تياء 
أم�ام املنطقة الخ�راء الرافض�ني تزويَر 
االنتخاب�ات والنتائ�ج الت�ي أعلن�ت عنه�ا 
املفوضية، الس�يما أن التقرير ُمناٍف تماما 
لتأييده�ا الس�ابق لرؤى اإلطار التنس�يقي 

املنددة برسقة االصوات.
كم�ا أن هذا التقري�ر، يثبت ظل�وع املحور 
الصهيوأمريكي املته�م بتزوير االنتخابات، 
عر رسقة أصوت أطراف سياس�ية معينة، 

بهدف إحال عرص سيايس جديد. 
م�ن جهت�ه، رأى عض�و مجل�س الن�واب 
املنح�ل محمد جاس�م أن املبعوث�ة األممية 
باس�خارت فرضت من قبل االمريكان عىل 
األمم املتح�دة بإدارتها مل�ف العراق، مبينا 
أن التقرير ال�ذي عرضته عىل مجلس االمن 

لم يكن مفاجئا للقوى املعرتضة عىل نتائج 
االنتخابات.

وأك�د جاس�م، أن ثق�ة املبعوث�ة األممي�ة 
بباس�خارت بات�ت معدوم�ة، كم�ا أنه�ا 
متورطة يف تغيري مس�ار نتائج االنتخابات 
من�ذ الوهل�ة األوىل م�ن خ�ال تدخله�ا يف 
املشاركة الفعلية بنصب األجهزة والسيطرة 
عليها إلعط�اء نتائج م�زورة اىل تدخلها يف 
التأثري ع�ىل ف�رق املراقبة الدولي�ة بتقديم 

تقارير إيجابية عن العملية االنتخابية.
ويف الوق�ت ذات�ه، ش�دد مراقب�ون للش�أن 
الس�يايس ع�ىل أهمي�ة أن يضغ�ط اإلطار 
التنس�يقي ع�ىل الحكوم�ة ليمن�ع تواج�د 
ممثل�ة االمم املتح�دة يف الع�راق، واملطالبة 
باستبدالها وإيجاد ممثل عنها ألنها رضبت 

االدلة املقدمة لها ُعرض الحائط.
بدوره، أك�د املحلل الس�يايس مؤي�د العيل، 
أن »أق�ل م�ا يمك�ن وصف�ه لترصيح�ات 
باس�خارت بأن�ه نفاق س�يايس وأن هناك 
تناقضا واضحا فيها«، مش�ريا اىل أن »هذه 
الترصيح�ات تؤكد وبش�كل ال يقبل الش�ك 
وقوفها وبعثتها وراء التزوير الذي ش�هدته 

االنتخابات الرملانية األخرية«.
وقال العيل، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« 
إن »األم�م املتح�دة ومجلس االم�ن وناقلة 
»الفتنة« باس�خارت ال يهمه�م إجراء العد 
والفرز اليدوي س�واء تم إجراؤه أم ال، بقدر 
م�ا يهمهم إبق�اء النتائج ع�ىل ماهي عليه 
بغية تأسيس عملية سياسية عىل مقاسات 
أمريكية والوق�وف بوجه محاوالت القضاء 

العراقي الرامية إلعادة الحق اىل اهله«.
وأض�اف، أن »األدل�ة الت�ي قدمه�ا اإلط�ار 
التنس�يقي والتي ُعرضت عىل باس�خارت 
خ�ال اجتماعاته�ا األخرية معه�م، دامغة 
وحقيقي�ة وفاج�أت بعث�ة األم�م املتحدة، 
»دور  أن  معت�را  الترسيب�ات«،  بحس�ب 
باس�خارت التمثييل صار واضحا جدا وهو 

ناقل لألجندة االمريكية والصهيونية«.
وأش�ار، اىل أن »موق�ف مجلس االمن الدويل 
واملنظم�ات التابع�ة له التي تزع�م وقوفها 
ودعمه�ا لحريات الش�عوب غ�ري صحيحة 
وزائفة وتسببت بتزوير انتخابات العرشات 
م�ن ال�دول واله�دف منها اس�تعمار جديد 
حس�اب  ع�ىل  العامل�ي  االس�تكبار  ل�دول 

الشعوب«.

املراقب العراقي/ بغداد...
طالبت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
للع�م�ال  القانون�ي  الوض�ع  بتكيي�ف 
االج�ان�ب وم�ح�اس�بة املخ�ال��ف��ني 
م��ن اصح�اب مكات�ب الع��م�ل، فيما 
س�جلت أكثر من 1.7 ملي�ون باحث عن 

العمل.
وق���ال م��دي���ر دائ����رة ال�ع�م�ل 
وال����ت����دري����ب امل���ه���ن���ي 
ف��ي ال���وزارة رائ��د ج�ب�ار باهض، 
يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»الوزارة تتابع وب��ش��ك��ل دق��ي��ق 
ال�ع�م�ال�ة  وم�س��ت�م�ر م�وض��وع 
ال���ى  ال��واف���دة  االج�ن�ب�ي��ة 
ل�ت�ك�ي�ي��ف  وت�دع��و  ال��ع���راق 
للعم�ال  ال�ق�ان�ون��ي  ال��وض���ع 
امل�خ�ال�ف��ني  ومحاس�بة  االج�ان��ب 
ل�ش��روط وق�وان��ني ال���وزارة م��ن 
اص�ح��اب العم�ل به�دف خل�ق حال�ة 
ت�وازن ب�ني ال�ع�م�ال�ت��ني وال����زام 
ال����ش���رك����ات  اص�ح��اب 
ب��اع��ت��م���اد  وامل���ش���اري���ع 
ال���وزارة  ق���اع����دة ب��ي��ان��ات 

لتشغيل ال�ب�اح�ث�ني عن العمل«.
وأض�اف باه�ض، ان »وزارة العم�ل هي 
ال�ج�ه�ة ال�ق�ط�اع�ي�ة امل�س��ؤول�ة 
ع��ن اص��دار إج���ازات العمل للعمالة 
الواف�دة م�ن الخ�ارج«، ك��اش���ف��ا 
م�ن  االس�تجابة  »ض��ع���ف  ع����ن 
ال�خ��اص  ال�ق�ط��اع  رشكات  قب�ل 
وامل�ش�اري�ع االس����ت��ث���م�اري��ة 

ل�ت�ش�غ�ي�ل العمالة املحلية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن جهاز األمن الوطني عن تفكيك أخطر شبكة لقرصنة املعلومات.

وق�ال الجه�از، يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي«نس�خة من�ه انه »بناًء ع�ىل املعلومات 
االس�تخبارية الواردة ألمن جنوب صاح الدين بشأن وجود شبكة لقرصنة املعلومات يف 
محافظة كرباء املقدس�ة؛ رشعت مفارز جهاز األمن الوطني يف جنوب محافظة صاح 
الدي�ن بالتنس�يق مع مفارز أمن كرباء املقدس�ة بتفعيل الجهد االس�تخباري وامليداني 
ملقاطع�ة املعلومات، وتمكنت بعد مراقبة دامت أليام من تفكيك ش�بكة مؤلفة من )5( 

متهمني ُيعدون من أخطر شبكات التجسس والقرصنة يف العراق«.
واوض�ح ان�ه »جرى تدوي�ن اقوالهم اصولياً، واعرتف�وا بتلقيه�م دورات تدريبية خارج 
الباد، وس�عيهم الخ�رتاق قواعد بيانات مؤسس�ات الدولة االمني�ة وترسيب املعلومات 

الخاصة بجهاز األمن الوطني لغرض بيعها«. 

تفكيك أخطر شبكة
 لقرصنة المعلومات

استشهاد مدين بهجوم 
لداعش يف صالح الدين

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف مص�در أمن�ي يف ص�اح الدين، أم�س االربع�اء، عن 
استش�هاد مدن�ي بهجوم ش�نه مس�لح�����و داعش عىل 
نقط�ة أمني�ة يف أط�راف ناحي�ة املعتص�م التابع�ة لقضاء 

سامراء.
وق�ال املص�در، إن »عن�ارص من داع�ش هاجموا بأس�لحة 
القن�ص نقط�ة أمني�ة يف محي�ط ناحي�ة املعتصم م�ا أدى 

لسقوط ضحية من املدنيني قرب النقطة«.
واض�اف أن »ق�وات الرشط�ة ردت ع�ىل التع�رض وأجرت 

املهاجمني عىل الفرار«.

العراق.. قيمر أم كاظم ؟!
ابتداًء إن األمور تجري حلحلتها ببطء شديد، وهو بطاء مندوب، 
ألن االستعجال س�يخلف وراءه أخطاًء ال يمكن إصاحها، فيما 

إذا مضت باتجاه االستحقاقات الدستورية. 
سيجري العمل عىل حد تعبري أحد القادة السياسيني املخرمني 
باملسطرة والخيط والشاقول،  والقصة ليست بيد أي من القوى 

السياسية حتى لو امتلك النصف زائًدا واحد..
نح�ن ش�عب معب�أ باالخت�اف،  والنظ�ام الس�يايس ال ُيبن�ى 
باالس�تحقاق االنتخابي، ألن ديمقراطيتنا حديثة ولم ترتس�خ 
بع�د، وثمة قوى ال تمتلك مقاع�د يف مجلس النواب نهائيا، لكن 

ال يمكن تجاهلها..
هذه هي قواعد العملية السياس�ية يف العراق، بعضهم يس�ميه 
نظ�ام املحاصص�ة، وبعضه�م  يس�ميه نظ�ام التواف�ق، لكنه 
بالنهاي�ة نظام  االس�تحقاقات السياس�ية ولي�س االنتخابية، 
فعىل سبيل املثال أن الشيوعيني ال يمتلكون مقعدا نيابيا، لكن ال 
يمكن تجاهلهم أبدا، وهكذا بالنسبة لسائر القوى السياسية..ا

إذا أردن�ا أن نبني عراقا مس�تقرا، فيتع�ني أن نبني نظاما يجد 
في�ه الحمي�ع مكانا لهم فيه، والحقيقة الت�ي يجب أن نقر بها 
جميعا، هو أن الرشاكة السياس�ية  نظام أثبت فاعليته يف إدارة 
الدولة العراقية، والبديل عنه هو الفوىض الناتجة عن الش�عور 

بالغبن..
ال يمكن ألي كتلة سياسية حتى لو امتلكت 100 نائب وتحالف  
معها الكرد كلهم، والس�نة كلهم، فلن تستطيع أن تميض قدما 
يف تش�كيل حكوم�ة،  ألن الق�وى األخ�رى )اإلطار التنس�يقي 
والقوى املجتمعية  األخرى( عرفت الطريق اىل الش�ارع، ومثلما 
أس�قط الش�ارع حكومة عبد املهدي الت�ي كان وراءها تحالف 

سيايس عريض، فأن الشارع قادر عىل 
إسقاط أي حكومة قادمة، وال خشية 
من التوت�رات األمني�ة، ألنها أصبحت 

مقبات العمل السيايس العراقي..
ها من  الع�راق ُيبنى بالرشاكة َولْيس�مِّ
يش�اء بأي اس�م يخت�ار،  محاصصة 
طريقة  باألخري  ..توافق..فس�اد,,هي 
العراقي�ني  لوض�ع  للحك�م مناس�بة 

املعقد..
نح�ن هن�د مصغرة..أدي�ان متع�ددة، 

ومذاه�ب متع�ددة، وقومي�ات وإثني�ات وِعرْقي�ات وتبعي�ات 
متعددة..وعش�ائر كثرية وقبائ�ل بات رؤس�اؤها يطلق عليهم 
لق�ب أم�ري.. والدول�ة حده�ا الش�ارع الع�ام والباق�ي للقوى 

املجتمعية، تماما مثلما كنا يف العمل الجهادي...
الش�ارع الع�ام بي�د الفيل�ق الراب�ع، وع�رشة أمت�ار عن�ه بيد 
املجاهدين..ف�ا َيْحُلَم�نَّ أح�د م�ن العراقي�ني بدول�ة  مدني�ة 
عرصية..نحن ش�عب تكويننا ال ينس�جم مع ه�ذا الحلم. لدينا 
س�لطات متعددة تحركنا..س�لطة رجل الدين، وس�لطة املنر، 
الوائ�يل رغ�م أنه ميت لكنه م�ا يزال مؤثرا فينا..س�لطة   املال، 

وسلطة القوة..
م�ن يمتل�ك الق�وة برغ�م أميت�ه إال أن الديوان يقف ل�ه إجاال 
لقوته..الدجاج املذبوح عىل الطريقة اإلس�امية؛  أفضل دجاج 
يف العالم وربما يف الكون، ألن وراءه سلطة روحية تملك مفاتيح 
الجن�ة.. العراق مثل القيمر ال�ذي تبيعه أم كاظم يف رأس فرعنا 

صباح كل يوم، ال يمكن تقطيعه إال بالدبوس..! 
ال تخاف�وا عىل الع�راق؛ حتى ل�و اجتمعت ق�وى اإلنس والجن 

ومعهم باسخارت وجدُّها وجدُّ جدِّها..
العراق سيعيش كما عاش منذ عهد جدنا أتونابشتم وهو نفسه 
سيدنا نوح عليه السام.. وسيبقى واقفا عىل قدميه اىل أن تقام 

هن�ا دول�ة الع�دل اإلله�ي..
كام قبل الس�ام: من حظ العراق أن عاش فيه اإلمام الخميني 
لف�رتة، فتلك هي بركته..ومن حس�ن طالعه أن استش�هد عىل 
أرضه الحاج س�ليماني، لتنبت يف موضع استش�هاده الش�جرة 
املقدس�ة  التي أكل من ثمرها أبناء العراق فأضحوا مدرس�ة يف 

الجهاد..
سام..

ألواح طينية .. 

ين
ألم

ط ا
شري

ال

قاسم العجرش ..

تقرير »بالسخارت« يمهد لحكومة بمقاسات أمريكية
»َحّمالة الحطب« توقد نار »الفتنة« في العراق 
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 ارتفعت أس�عار رصف ال�دوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بش�كل 
طفي�ف، امس الربعاء، يف البورصة الرئيس�ية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم 
كردس�تان.وقال مصدر، إن بورصة الكف�اح والحارثية املركزية يف بغداد، 
س�جلت 147950 دين�اراً عراقياً مقابل 100 دوالر أمريكي.فيما س�جلت 
أس�عار الدوالر الثالثاء 147900 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأش�ار  اىٕل أن اس�عار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحلي�ة يف بغداد، حيث بلغ س�عر البيع 148500 دين�ار عراقي لكل 100 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 147500 دينار عراقي لكل 100 
دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد ش�هدت اسعار 
الدوالر ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل 100 دوالر 

امريكي، وبلغ سعر الرشاء 148000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدوالر 
في بغداد وإقليم كردستان

اته�م عضو حركة حقوق حس�ن ع�ي الكرع�اوي ،امس االربع�اء، بعض 
املس�ؤولن يف محافظة بابل بالعمل عىل تعطيل الصناعة العراقية ومحاربة 
املنتوج�ات الوطني�ة يف املحافظة.وق�ال الكرع�اوي ، إن “تده�ور القط�اع 
الصناعي يف العراق عموما وبابل خصوصا لعدة أس�باب أولها س�وء االدارة 
وع�دم وج�ود دراس�ات واقعية وبرام�ج وخطط تتناس�ب م�ع الجغرافية 
الصناعية العراقية”.واضاف ان “وضع االش�خاص غري املناسبن يف االماكن 
الحساس�ة ابت�داء من الوزير وانته�اء بمدراء املصانع تس�بب بتدهور حال 
الصناع�ة”، مبين�ا أن “الفس�اد االداري وامل�ايل ال�ذي اس�ترشى يف القطاع 
الصناع�ي يقع يف مقدمة ذلك”.وأش�ار الكرعاوي إىل أن “بعض املس�ؤولن 
وص�ل بهم االمر اىل محاربة الصناعي�ن املحلين وهذا ما حصل مع صاحب 
مصانع الس�كر والزيت يف بابل، فضال عن تخريب مصانع كانت منتجة مثل 

معامل النسيج ومعمل املحاقن الطبية”.

حقوق: الصناعة الوطنية في 
االقت�صاديبابل محاربة من قبل المسؤولين

اقتصادي: المناطق السكنية الزراعية قادرة 
على تزويد الدولة بإيرادات كبيرة

اكد الخب�ري االقتصادي، احس�ان الكناني، ام�س األربعاء، ان 
األرايض الس�كنية ذات الجن�س الزراع�ي بإمكانه�ا ان ترف�د 
الدولة بمبالغ كبرية تس�تفيد منه�ا يف إيصال الخدمات والبنى 
التحتية لتلك املناطق، او تدويره�ا وادخلها يف ميزانية الدولة.

وقال الكناني ، ان “االف املناطق السكنية ذات الجنس الزراعي 
ظه�رت من�ذ 2003 واىل يومن�ا ه�ذا، وباالم�كان اس�تغاللها 
بالش�كل األمثل من اجل تقديم الفائدة له�ا وكذلك رفد الدولة 
بمبال�غ كبرية”.وأض�اف ان “ذهاب الدولة نح�و تغيري جنس 
األرايض الزراعية اىل سكنية بعد ان تم بناؤها، يعد الحل األمثل 
لتخفي�ف ازمة الس�كن، فضال ع�ن ان تروي�ج معاملة تغيري 

جنس العقار سيعود للدولة بمبالغ كبرية لقاء ماتحصل عليه 
من رس�وم مفروضة عىل صاح�ب الدار”.وأوضح الكناني، ان 
“العوائ�د املالي�ة باإلمكان تدويره�ا واالس�تفادة منها ضمن 
املوازن�ة، او اس�تخدامها اليصال الخدم�ات والبنى التحتية اىل 
تل�ك املناط�ق، الن معظم املناطق الس�كنية أصبح�ت يف حالة 
فوىض بس�بب العش�وائيات وعمليات النص�ب واالحتيال التي 
يقوم بها بعض ضعاف النفوس من خالل استغاللهم لألرايض 
غري الرس�مية وبيعه�ا عىل املواطن�ن عىل انه�ا أرايض طابو 
زراعي، وهي يف األس�اس تابعة اىل وزارات كالشباب والصحة 

والرتبية او امانة بغداد او املحافظات”.

اإلعمار الهندسي : تحقيق نسب إنجاز
 كبيرة بمعظم المشاريع

اكدت دائرة االعمار الهنديس ان املشاريع االستثمارية 
التي ترشف عليها حققت نسب انجاز كبرية .

وق�ال مع�اون مدي�ر ع�ام دائ�رة االعم�ار الهنديس 
الدكت�ور محم�د حيدر الس�اكني ,ان املش�اريع التي 
ت�رشف عليه�ا مالكاتن�ا الهندس�ية والفنية تش�مل 
مرشوع مجمع أرض بابل الس�كني ومرشوع مجمع 
أبي غرق الس�كني وم�رشوع مجمع مدينة الس�الم 
السكني ومرشوع إنشاء معمل لصناعة مواد التعبئة 
والتغليف يف بابل ومرشوع إنش�اء مصنع الش�عرية 

الرسيعة التحضري) االندومي( ومرشوع مدينة العاب 
بابل.

وأضاف الس�اكني ,أن العمل يجري بوترية متصاعدة 
وحس�ب املواصفات الهندس�ية املعتم�دة. مؤكداً ان 
الدائرة تسعى للحصول عىل عقود جديدة يف محافظة 
بابل وبقي�ة املحافظات وخاص�ة يف املناطق املحررة 
كون الدائرة تمتلك كفاءات هندس�ية وفنية يف مجال 
االرشاف الهن�ديس والتصاميم يمكنه�ا من التنافس 

مع بقية الرشكات املحلية.

نظ�م الح�زب الش�يوعي الرتك�ي تجمع�ن احتجاجين يف 
العاصمة أنقرة وإسطنبول بعد ارتفاع أسعار رصف الدوالر 
والي�ورو، حيث طالب املش�اركون يف التجمعات باس�تقالة 
ح�زب “العدالة والتنمية”.وراف�ق مواطنون املجموعة التي 
رددت شعارات “حزب العدالة والتنمية استقالة”، وأظهرت 
لقطات فيديو نرشتها قناة “TELE 1” املعارضة، مواطنن 

يس�ريون يف أح�د ش�وارع العاصمة وه�م يرددون ش�عار 
“حزب العدالة والتنمية.. استقالة”.

تجمع�اً  الش�يوعي  الح�زب  نظ�م  أيض�اً،  اس�طنبول  ويف 
احتجاجياً يف حي كاديكوي بالشطر اآلسيوي .

ودعا فرع إس�طنبول للحزب الش�يوعي إىل إجراءات بسبب 
ارتفاع تكاليف املعيش�ة، والتط�ورات االقتصادية األخرية، 

وج�اء يف ن�ص الدعوة “علين�ا أن نق�اوم من أج�ل حياتنا 
ومستقبلنا، حان الوقت اآلن للوقوف”.

ورغ�م أن أعداد املش�اركن يف تجمعات أنقرة وإس�طنبول 
كان�ت مح�دودة، إال أنه�ا م�ن امل�رات الن�ادرة يف حقب�ة 
العدال�ة والتنمية التي يخرج فيه�ا مواطنون ضد األوضاع 

االقتصادية.

تركيا: تظاهرات احتجاجية تندد بارتفاع الدوالر

الموانئ تحقق إيرادات بقيمة 65 مليار دينار خالل شهر واحد
أعلنت رشك�ة امل��وان��ئ،ام�س األربعاء، 
ع�ن تحقيق إيرادات بقيمة 65 مليار دينار 
خالل ش�هر ترشي�ن األول، فيم�ا افصحت 
عن مش�اريع النش�اء محطات وع����دد 
ل�ت�ع�زي��ز  االرص���ف����ة  م����ن 
النفطي�ة  الع�راق  وواردات  ص�ادرات 

والتجارية.
فرح�ان  الرشك�ة  ع��ام  مدي�ر  وق��ال 
إن “م�ج�م��وع   ، ال��ف��رط��وس���ي 
ال�����واردات امل�ال�ي��ة ال�ت�ي حققتها 
ال�ش�رك�ة خ�الل ترشين االول امل�اض�ي 
أن  مبين�ا  دين�ار”،  ملي�ار   65 ت�ج��اوز 
م�ح�ط��ات  انش�اء  تعت�زم  “الرشك�ة 
ل�وج�س��ت�ي�ة ك�ب�ي�رة ج��دا هي قيد 
الدراس�ة، وس�تتم احالتها عىل ش�رك�ات 
ع�امل�ي�ة، س�تضيف ط�اق��ات ك�ب�ي�رة 
وال��ت��ص��دي��ر  ب�االس�ت�ي�راد  ج��دا 
الش�مايل  ق�ص��ر  ام  مل��ي��ن���اءي 

والجنوبي”.
وأضاف ال�ف�رط�وس��ي ان “م�ي�ن�اء ام 
ق�ص�ر ال�ش�م�ال�ي متخصص بالناقالت 
التجارية، اما الجنوبي فيضم رص�ي�ف�ن 
ل�ل�ن�ف�ط، فضال ع��ن وج�ود رص�ي�ف 
للس�كر تاب�ع ال���ى وزارة ال�ص�ن�اع�ة 
وامل��ع���ادن، ت��م تحويله ال��ى نفطي 
اي�ض��ا من اج��ل ت�ع�زي��ز ع�م�ل�ي�ة 
للمش�تقات  وال�واردات  ال��ص���ادرات 

النفطية” .
واش���ار ال��ى ان “ه�ن���اك توس��ع�ة 
النش�اء 10 ارصفة نفطية أخرى ج�دي�دة 
تم�ت املب�ارشة ب�� 4 منه�ا، إذ وص�ل��ت 
 %20 ال��ى  ان��ج��ازه���ا  ن�س��ب�ة 
الن��ش���اء  ال��ت��ع��اق���د  وت����م 
رص�ي�ف��ن اخ��ري���ن، وامل�ت�ب�ق��ي 
4 س�يتم التعاقد لتنفيذه�ا قريبا من اجل 

تعزي�ز الص�ادرات وال�واردات”.

 أعل�ن الجه�از املرك�زي لإلحص�اء التاب�ع ل�وزارة 
التخطي�ط امس االربع�اء، أن أكثر من نصف مجازر 

اللحوم الحمراء والبيضاء متوقفة يف البالد.
وقال الجه�از يف تقرير له ، إن »ع�دد مجازر اللحوم 
الحم�راء الكي بل�غ 103 مجازر، الع�دد األكرب منها 
يف القط�اع الحكومي وبواقع 88 مج�زرة«، مبينا أن 
»47 مج�زرة منها عاملة بش�كل جزئي، يف حن بلغ 
عدد املجازر املتوقف�ة 56«.وأضاف، أن »عدد مجازر 
اللح�وم البيض�اء بل�غ 63 غالبيته�ا تع�ود للقطاع 
الخ�اص وتق�ع يف املناط�ق الزراعي�ة، وجميع هذه 
املجازر متوقفة عدا 7 مج�ازر منها اربعة مجازر يف 
محافظة نينوى وواح�دة يف دياىل واثنتان بمحافظة 
بابل«.ولم يرش الجهاز إىل أسباب توقف تلك املجازر، 
ويب�دو أنها توقف�ت عىل غ�رار الكثري م�ن املصانع 
الحكومية بعد عام 2003 وتعرض قس�م كبري منها 
إىل التخري�ب والنهب.يذك�ر أن العراق كان يس�تورد 
كميات كبرية م�ن لحوم الدجاج وبيض املائدة خالل 
السنوات املاضية نظراً لقلة انتاج وتربية الدجاج قبل 

أن يتم منع استرياد الدجاج نظراً لالكتفاء الذاتي.

المركزي لإلحصاء: أكثر من 
نصف مجازر اللحوم الحمراء 

والبيضاء متوقفة

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
خ�الل أش�هر عدي�دة رفض�ت دول مجموع�ة أوب�ك 
التماس�ات تقدم�ت بها الوالي�ات املتح�دة األمريكية 
وحلفاؤه�ا لزي�ادة حج�م إنت�اج النف�ط، م�ن أج�ل 
تخفيض األسعار، لكن أوبك ترى أن األسعار مناسبة 
للطرف�ن ، وردا ع�ىل ذل�ك  أعل�ن البي�ت األبي�ض أن 
كال م�ن الهند والياب�ان وكوريا الجنوبي�ة وبريطانيا 
س�تنضم ألمريكا يف أول تحرير طارئ ملخزون النفط 
االحتياط�ي منذ عقد من الزم�ن، يف حن هدد الرئيس 
األمريك�ي باي�دن بتطبي�ق قان�ون »NOPEC« الذي 
س�بقه بذلك تهديد الرئيس األمريكي الس�ابق ترامب 
بتطبيق�ه ض�د منظمة أوب�ك , والذي يع�رض بعض 
األعض�اء يف أوبك لدفع غرامات يف حالة إقرار القانون 
يف الكونغرس األمريك�ي وتوقيع الرئيس بايدن عليه.
فالقان�ون األمريك�ي يس�عى ملص�ادرة اس�تثمارات 
أعض�اء املنظمة يف الواليات املتح�دة أو وضعها تحت 
وصاي�ة أط�راف ثالث�ة، وه�ذه الخطوة ال تس�هم يف 
اس�تقرار أس�عار النفط والغ�از، بل إن بع�ض الدول 

ستخفض إنتاجها تحت حجج فنية. 
أوبك ترى أن س�عر 80 دوالراً لربميل النفط هو س�عر 
ع�ادل، وهي ت�ر ع�ىل مواجه�ة تهدي�دات أمريكا 
  »NOPEC« وال�دول الصناعية، وتع�د تطبيق قان�ون
تهدي�دا الس�تقرار العال�م، فاألمري�كان يحاولون أن 

يكونوا هم القطب الوحيد املتحكم بالعالم .
العراق س�يكون أول الخارسين يف حال هبوط أس�عار 
النف�ط كونه يمتلك اقتصادا ريعيا، يعتمد عىل واردات 
النف�ط بمق�دار 95% لتمويل موازنات�ه يف حن أهمل 
تفعيل القطاعات االقتصادية األخرى , وبذلك سيغرق 
باألزمات املالية التي ستجربه عىل االقرتاض بأنواعه.

أمن عام منظمة »أوبك« محمد باركندو أكد أن إقرار 
واش�نطن مرشوع قانون NOPEC املناوئ للمنظمة، 
قد يهدد مصال�ح الواليات املتحدة يف الخارج ويعرض 

األمريكين واألصول األمريكية للخطر.
وح�ث محمد باركندو الدول األعض�اء يف املنظمة عىل 

االنخراط يف االتصاالت مع اإلدارة األمريكية.
وق�ال: »م�ن ال�روري أن تع�زز ال�دول األعض�اء 
االتصاالت الدبلوماسية الثنائية مع مسؤويل الحكومة 

يف الوالي�ات املتح�دة.. وأن يرشح�وا مثال�ب مرشوع 
القانون بالنسبة للواليات املتحدة يف حال إقراره«.

وتاب�ع: أن »ه�ذه املثال�ب ق�د تش�مل إضع�اف مبدأ 
الحصان�ة عىل املس�توى العاملي، وتعري�ض املصالح 
األمريكية يف الخارج للخطر، وكذلك حماية مواطنيهم 

وأصولهم«.
وأض�اف أن »بعض األعضاء ق�د يواجهون غرامات يف 
حالة إق�رار القانون املناوئ للمنظم�ة يف الكونغرس 

األمريكي وتوقيع الرئيس عليه«.

وح�ول ذلك ي�رى املختص بالش�أن االقتص�ادي عبد 
الحس�ن الش�مري يف اتصال مع ) املراق�ب العراقي(: 
أن »التهدي�دات االمريكية س�تخلق تذبذبا يف األنظمة 
االقتصادية العاملي�ة , والخزين األمريكي أو األوروبي 
وحت�ى الصين�ي س�ينضب يف أق�ل م�ن ش�هر , م�ا 
يضطره�م للع�ودة إىل رشاء نفط أوبك , ل�ذا يجب أن 
يك�ون هناك توافق م�ا بن الطرفن حول األس�عار , 
فالنفور والتهديدات ستحد من تحقيق نمو اقتصادي 
عامل�ي , فهن�اك مخاوف لدى املس�تهلكن من وصول 

أسعار النفط اىل 90 ومن ثم 100 دوالر للربميل«.
وبن: أن »ال�دول الصناعية لديه�ا احتياطيات كبرية 
وبإمكانه�ا الح�د من ارتفاع أس�عار النف�ط، كما أن 
هناك مضاربن يف االس�واق يمتلك�ون كميات نفطية 
تص�ل اىل أكثر من 200 مليون برمي�ل، وينتظرون أن 
تصل االسعار اىل هذا املستوى لبيعها وتحقيق االرباح 
قاموا أيضا بعمليات للبي�ع ، لذلك فالحل هو التوافق 

وليس الحرب والتهديدات«.
من جهت�ه أكد املختص بالش�أن االقتصادي س�امي 

س�لمان يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: أن »وصول 
االس�عار اىل 80 دوالراً وأكثر القى مقاومة كبرية جدا 
من قبل املس�تهلكن ألن بقاء االوضاع عىل حالها من 
ش�أنها أن ترفع االس�عار لتص�ل اىل 90 دوالراً وأكثر, 
وقي�ام أمريكا وحلفاؤها من ال�دول الصناعية بضخ 
كمي�ات للنفط م�ن احتياطاتها االس�رتاتيجية يأتي 
كهدف للحد من ارتفاع االسعار وليس حرب االسعار 
كذلك لضبط إيقاع الس�وق ضمن هذا النطاق, وهذه 

العملية غري ناجحة«.

انخفضت أس�عار الذهب االجنبي والعراقي يف األس�واق 
املحلي�ة بش�كل طفي�ف، ام�س االربعاء.وق�ال مصدر، 
إن أس�عار الذه�ب يف أس�واق الجمل�ة ب   ش�ارع النهر يف 
العاصم�ة   بغداد س�جلت للمثق�ال الواحد عي�ار 21 من 
الذه�ب الخليج�ي والرتك�ي واألوروب�ي س�عر بيع 369 
الف دينار، وس�عر ال�رشاء 365 الفاً.وكانت أس�عار بيع 
الذهب عيار 21 الثالثاء قد بلغت 370 الف دينار للمثقال 
الواحد.واش�ار ، اىٕل أن س�عر بي�ع املثق�ال الواح�د عيار 
21 من الذهب العراقي س�جل انخفاض�ا ايضا عند 339 
ال�ف دينار، يف ح�ن بلغ س�عر ال�رشاء 335 ألفا.وفيما 
يخص أس�عار الذه�ب يف محال الصاغة، فان س�عر بيع 
مثق�ال الذه�ب الخليجي عيار 21 ي�رتاوح بن 370 الف 
دينار و375 ألفاً، فيما تراوح س�عر البيع مثقال الذهب 

العراقي بن 340 الفاً و345 الف دينار.

أعلنت م�ح�اف�ظ�ة ك��رك��وك، امس األربعاء، أنها تطمح 
ل�ت�ك�ون ب�واب�ة رجال االع�م�ال والرشكات االس�تثمارية 
الوطني�ة وال�دول�ي��ة، فيما اك��دت امتالكه�ا بيئة جاذبة 
لالس�تثمار وفرصا جاهزة.وقال مس�ؤول االعالم واالتصال 
ان   ، ال�ع�ان��ي  م����روان  ب�امل�ح�اف�ظ��ة  الحكوم�ي 
“ك��رك��وك وب�ع�د م�ش�ارك�ت�ه�ا بمؤتمر للمستثمرين 
ورج��ال االع�م�ال )العراقي – الرتكي( وال�ذي اقيم لتعزيز 
وتنش�يط الحركة التجارية ب�ن البلدين، تتجه ألن ت�ك�ون 
ب�واب��ة ل�رج��ال االع�م�ال وال�ش��رك�ات االس�تثمارية 
الوطني�ة والدولي�ة، الس�يما انه�ا تمتل�ك بيئ�ة ج�اذب��ة 
لالس�تثمار صناعيا وزراعيا وتجاريا”.وكش�ف يف الس�ياق 
ذات�ه عن “وج�ود توج�ه مس�تقبي للمحافظ�ة وض�م�ن 
خططها التنموية، الن تكون عارضة لالس�تثمار ال�خ�اص 
ب�اع�م��ار امل�ن�اط��ق امل��ح��ررة، بعد اس��ت�ح�ص�ال 
امل��واف��ق��ات االص��ول��ي��ة م�ن بغداد وضمن مجاالت 
الطرق واإلس�كان والصناعة وال�زراع�ة وال�س��ي�اح�ة”، 

مؤكدا “وجود فرص اس�تثمارية جاهزة”.

أسعار النفط تحافظ 
على مكاسبها المتحققة

تراجع أسعار الذهب
 في األسواق العراقية

كركوك تعلن عن فرص 
جاهزة لالستثمار

ح�د  إىل  مكاس�بها  ع�ىل  النف�ط  أس�عار  حافظ�ت 
كبريامس األربعاء، مع تشكيك املستثمرين يف فعالية 
اإلصدار املنس�ق بقيادة الواليات املتحدة لألسهم من 
االحتياطي�ات االس�رتاتيجية وتحوي�ل تركيزه�م إىل 

الخطوة التالية من قبل منتجي النفط.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام برنت 12 سنتا أو 15 
باملئ�ة إىل 82.19 دوالراً للربميل بع�د أن ارتفعت 3.3 
باملئ�ة  الثالثاء.وارتفع�ت العقود اآلجل�ة لخام غرب 
تكس�اس الوس�يط األمريكي 10 س�نتات ، أو %0.1 
، إىل 78.60 دوالًرا للربمي�ل، بع�د ارتفاعه�ا 2.3% يف 
 Rakuten اليوم الس�ابق.وقال محلل س�لع يف رشكة
Securities س�اتورو يوشيدا “املس�تثمرون أصيبوا 
بخيبة أمل من الحجم الصغري لتصدير النفط املشرتك 

من قبل الواليات املتحدة ودول أخرى”.

أمريكا تلوح بقانون »نوبك« وأوبك ترفض التهديدات 
حرب »عقيمة« على الُمنتجين
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صحيفة: بكين ستساعد واشنطن بالنفط مقابل خدمة

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
قال�ت صحيف�ة Global Times، إن�ه يمكن 
للصني مس�اعدة الواليات املتحدة يف التصدي 
لالرتف�اع الح�اد يف أس�عار النف�ط ويف كبح 

التضخم املايل يف الواليات املتحدة.
وذك�رت، أن ه�ذه املس�اعدة، يمك�ن أن تتم 
م�ن خ�الل تحرير بع�ض احتياط�ي النفط 

الصيني.
وت�رى الصحيفة، أنه س�يتعني عىل الواليات 
املتح�دة، أن تق�دم خدم�ة مقابل�ة للصني، 
من خالل تحس�ني ظروف التع�اون الصيني 

-األمريكي.
ونوه�ت الصحيف�ة، بأن الرئي�س األمريكي 
ج�و باي�دن، أعل�ن الثالث�اء ع�ن تحرير 50 
ملي�ون برمي�ل من النف�ط م�ن االحتياطي 
االسرتاتيجي لخفض سعر هذه املادة الخام.

ووفق�ا للبيت األبي�ض، ستس�تخدم الصني 
والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا، 
بالت�وازي مع الواليات املتح�دة، احتياطيات 
لخف�ض  الوطني�ة  االس�رتاتيجية  النف�ط 

األسعار.
وي�رى خرباء صيني�ون، أن الطلب األمريكي 
للمس�اعدة الصيني�ة يعكس »قل�ق« بايدن، 
ال�ذي يجهد لكبح ارتفاع أس�عار النفط قبل 
االنتخابات املرحلية األمريكية يف عام 2022. 
ويعتق�د هؤالء الخ�رباء، أن الصني يمكن أن 
تق�دم املس�اعدة ه�ذه امل�رة، ألن انخفاض 
أس�عار النف�ط العاملي�ة س�يفيد ال�ركات 
الصينية أيضا، لكنهم ش�ددوا عىل أن الصني 
ستحرر احتياطيات النفط وفقا الحتياجاتها 
االقتصادي�ة الخاص�ة ولي�س به�دف اتباع 

متطلبات الواليات املتحدة بشكل أعمى.

المراقب العراقي/ بغداد...
تح�ت عن�وان “املارش�ال الس�ييس.. الزبون 
القيم لقطاع صناعة السالح الفرنيس”؛ قالت 
صحيف�ة »لومون�د« الفرنس�ية يف تقرير لها 
إن صفق�ات بيع معدات عس�كرية فرنس�ية 
للجي�ش امل�ري، دفع�ت باري�س إىل غ�ض 
الط�رف ع�ن القمع الس�يايس الش�امل الذي 
حرص عىل تطبيقه القائد الديكتاتور املري 

عبد الفتاح السييس.
وعادت “لوموند“ إىل الوراء للتذكري بأنه خالل 
زيارت�ه الرس�مية األوىل لباري�س يف تري�ن 

الثاني 2014 بعد س�تة أش�هر م�ن انتخابه، 
استقبل فرانس�وا أوالند الرئيس املري عبد 
الفت�اح الس�ييس، وبطريقة نادرة اس�تقبله 
وزي�ر الدفاع آنذاك جان إيف لودريان يف فندق 
دي برين. وكانت العالقات بني الرجلني وثيقة 
بالفعل، وأعرب املش�ري عبد الفتاح الس�ييس 
وقتها عن نيته رشاء 24 طائرة رافال – وهي 
أول عملي�ة بي�ع تصديري�ة تتحق�ق ملقاتلة 

رافال من رشكة داسو.
ويف آب 2015، حلق�ت طائ�رات راف�ال فوق 
قناة الس�ويس، تح�ت تصفيق�ات حارة من 

املشري عبد الفتاح السييس والرئيس الفرنيس 
السابق هوالند، اللذين كانا يتفاوضان بالفعل 
عىل عقد جدي�د: بيع حاملت�ي هليكوبرت من 
طراز ميس�رتال، متجهة حت�ى ذلك الحني إىل 

روسيا.
وبهذه الطريقة تحددت العالقات بني فرنس�ا 
وم�ر الس�ييس، حي�ث أصبح�ت القاه�رة 
بالفعل رشيًكا تجارًيا رائ�ًدا لباريس، وبدعم 
مايل من اململكة العربية الس�عودية واإلمارات 
العربية املتحدة، البلدين الزبونني الرئيس�يني 

لقطاع صناعة األسلحة الفرنسية.

هل يصبح ابن نايف »خاشقجي« جديدا في سجل جرائم ابن سلمان؟
المراقب العراقي/ متابعة

املعارض�ة  ش�خصيات  بع�ض  تداول�ت 
الس�عودية أنباء عن وفاة محمد بن نايف 
ويل العهد الس�ابق و املعتق�ل بأوامر من 
ويل العهد محمد بن س�لمان وس�ط تكتم 

وصمت سعودي رسمي.
وذكر املعارضون أن محمد بن نايف تويف 
منذ أي�ام والديوان امللكي ل�م يعلن حالة 
الوفاة واليزال جثمانه بالثالجة ولم يدفن 

حتى اآلن.
ويف هذا السياق تحدى املعارض السعودي 
عبد الرحمن رايض الس�حيمي، محمد بن 
س�لمان بنر فيديو بالص�وت والصورة 
والتاريخ والس�اعة يظه�ر فيه محمد بن 

نايف عىل قيد الحياة.
يذكر أن جهات أمريكية رس�مية وجهت 
مراس�الت إىل النظ�ام الس�عودي تطل�ب 
كشف مصري محمد بن نايف املعتقل منذ 

أكثر من عام ونصف.
وقال�ت مص�ادر مطلع�ة إن املراس�الت 
األمريكي�ة تتعل�ق بدع�وى رفعه�ا رجل 
األعمال الس�عودي ن�ادر تركي الدورسي 
وابن�ه يف الوالي�ات املتح�دة بع�د التحايل 
ع�ىل منع الس�فر الذي فرضت�ه الرياض 

عليهما.
وأش�ارت املص�ادر إىل أن ال�دورسي رفع 
دعوى قضائية ضد ويل العهد الس�عودي 
بع�د احتج�ازه س�لفه محم�د ب�ن نايف 
ما من�ع األخ�ري م�ن االيف�اء بالتزاماته 
التعاقدي�ة تجاه مصفاة نف�ط يف جزيرة 

بالكاريبي.
وبموج�ب الدعوى فإن جه�ات أمريكية 

إىل  مراس�الت  حديث�ا  وجه�ت  رس�مية 
النظام الس�عودي تطلب كشف مصري بن 
نايف وتقدي�م ردود يف إطار القضية التي 

رفعها الدورسي.
يأتي ذل�ك فيما تؤكد مصادر متطابقة يف 
السعودية أن تدهورا خطريا طرأ يف صحة 
محمد بن نايف وذلك منذ أكثر من أسبوع 
وأن محم�د ب�ن س�لمان يمن�ع الك�وادر 

الطبية من معالجته.
وتمحورت الدعوى املرفوعة من الدورسي 
ض�د محم�د ب�ن س�لمان ح�ول مصفاة 
نفط يف جزي�رة يف البحر الكاريبي، لكّنها 
س�لطت الضوء بش�كل غ�ري متوقع عىل 

مصري محمد بن نايف.
ولم يظهر محمد بن نايف الذي أعفي من 
مهامه كويل للعه�د ليحل محله ابن عمه 
األم�ري محمد بن س�لمان يف العام 2017، 

إىل العلن منذ توقيفه.
وتطرق�ت الدع�وى إىل م�كان تواج�د بن 
نايف، كما ج�اء يف وثائق تظهر أن األمري 
املحتج�ز كان ممثال من رشك�ة محاماة 
أمريكية تعمل لصالح منافسه محمد بن 

سلمان.
وب�دأت القص�ة يف حزيران/يوني�و العام 
امل�ايض عندم�ا رف�ع ال�دورسي دع�وى 
قضائية يف والية بنسلفانيا نيابة عن ابنه 
راكان، وهو مواط�ن أمريكي، ضد األمري 
محمد بن نايف وأطراف سعودية أخرى.

وزع�م أن ه�ؤالء فش�لوا يف الوف�اء بعقد 
مض�ت علي�ه عق�ود يتعل�ق بم�روع 
مصفاة يف جزيرة سانت لوسيا الكاريبية.

لك�ن القضي�ة طرح�ت معضل�ة: كي�ف 

يمك�ن توجيه اس�تدعاء اىل أم�ري لم يعد 
مكان وجوده معلوما؟

وتم تعديل الدعوى يف وقت الحق لتش�مل 
األم�ري محمد بن س�لمان، ال�ذي وضع، 
وف�ق امللف، محمد بن ناي�ف قيد اإلقامة 
الجربي�ة وصادر أصوله، م�ا حال بالتايل 

من تنفيذ التزاماته التعاقدية.
وعندما قال الدورسي إنه ال يمكن توجيه 

أم�ر اس�تدعاء ملحم�د ب�ن ناي�ف، أمرت 
املحكمة محامي األمري محمد بن سلمان 

باملساعدة يف تحديد مكانه.
ولم ُتعلّق الس�لطات الس�عودية يف العلن 
ع�ىل قضي�ة احتج�از األم�ري محم�د بن 

نايف.
ونفذ محمد بن س�لمان منذ تسلمه والية 
العهد، حملة واسعة ضد معارضيه وعمل 

عىل إبعاد منافس�ني كثريين له عن سدة 
القرار.

وكال�ة  يف  الس�ابق  الضاب�ط  وق�ال 
االس�تخبارات املركزي�ة األمريكية بروس 
ري�دل إّن األم�ري محم�د ب�ن ناي�ف كان 
هدفا ألنه يتمتع “بدعم أكرب بكثري داخل 

العائلة املالكة”.
وتق�ول مص�ادر مطلعة إنه بع�د توقيف 

األمري محمد ب�ن نايف، الحقته الحكومة 
باتهامات بالفس�اد وع�دم الوالء بغرض 

إنهاء أي دور له.
ويف تقرير صدر يف كانون األول/ديس�مرب 
حقائ�ق  تق�ّ�  لجن�ة  قال�ت  امل�ايض، 
برملانية بريطانية إن محمد بن نايف “لم 
يتمّكن من الطعن يف احتجازه أمام قاٍض 
مس�تقل ومحاي�د وال يمكن�ه االتص�ال 

بمحام ملناقشة وضعه”.
واألم�ري محم�د ه�و أح�د أبن�اء األم�ري 
ناي�ف بن عبد العزيز آل س�عود ويل العهد 
الس�عودي األس�بق م�ن زوجت�ه األمرية 
الجوهرة بنت عبد العزيز بن مس�اعد بن 

جلوي.
ول�د بن ناي�ف يف مدينة ج�دة بتاريخ 25 
صف�ر 1379 ه�� املوافق 30 أغس�طس 
1959م. درس يف مراحل التعليم االبتدائية 
العاصمة  واملتوس�طة والثانوية بمعه�د 
النموذج�ي يف الرياض، ث�م درس العلوم 
السياس�ية بالواليات املتح�دة عام 1401 
ه�� املوافق ع�ام 1981 لكن�ه لم يحصل 
ع�ىل درجة علمية حس�ب تري�ح كلية 

لويس آند كالرك.
واكتس�ب م�ن والده وم�ن بيئ�ة الحكم 
والسياس�ة املزيد من الخربات السياسية 
واإلداري�ة واالتص�ال، كم�ا أكس�به ذلك 
معرفة متعمقة بالش�أن العام والتواصل 
مع املواطن�ني ورجال الفكر والسياس�ة 
بوال�ده  يلتق�ون  الذي�ن  والدبلوماس�ية 
يف مجالس�ه العام�ة والخاص�ة، وخ�الل 
زيارات�ه الخارجي�ة ملختل�ف دول العالم. 
كما خاض عدة دورات عسكرية متقدمة 

داخل وخارج السعودية تتعلق بمكافحة 
اإلرهاب.

وعم�ل يف القط�اع الخاص قب�ل التحاقه 
بالعم�ل الرس�مي وال�ذي انته�ت صلته 
به�ذا القط�اع ع�ام 1419ه��. وأضاف 
العم�ل الخ�اص تجرب�ة ثري�ة يف املجال 
االقتص�ادي واملايل والتجاري عىل الصعيد 
الداخ�ي والخارجي، كما تنوعت مهاراته 
االتصالية من خالل تعامالته مع مختلف 
العاملني يف هذه املجاالت الحيوية واملؤثرة 

يف شؤون الدولة واألفراد.
وص�در أمر ملكي بإعفاء محمد بن نايف 
م�ن والية العهد ومنصب وزي�ر الداخلية 
ومن جمي�ع مناصبه يف 21 يونيو 2017، 
وع�ني بداًل من�ه يف والية العه�د ابن عمه 
األمري محمد بن س�لمان ب�ن عبد العزيز 

آل سعود.
وأث�ار اغتيال ه�ذا الصح�ايف يف2 ترين 
األول/أكتوب�ر 2018 زوبعة عاملية، أثرت 
سلبا عىل صورة محمد بن سلمان، فراح 
اإلعالم ينتقد حصيلته »الرديئة » يف مجال 
حقوق اإلنسان والحريات. ومنها تضييق 
حري�ة التعبري، منع التجمعات الس�لمية 
يف اململكة، ممارس�ة التمييز إزاء النس�اء 
واألقلية الشيعية، إصدار أحكام تعسفية 

باإلعدام وممارسة التعذيب.
إذا كان الطابع القمعي هو الذي يميز منذ 
زم�ن بعيد النظام الس�عودي الذي يطبق 
بش�كل صارم قوانني الريعة اإلسالمية 
االحتجاج�ات  م�ع  بقس�اوة  ويتعام�ل 
الداخلي�ة، فالوضع تأزم أكثر منذ وصول 

محمد بن سلمان إىل السلطة.

وسط أنباء عن »وفاته«

المراقب العراقي/ متابعة...
دع�ا مناهض�و التطبي�ع يف املغرب 
األربع�اء،  احتجاجي�ة،  وقف�ة  إىل 
وذلك بالتزامن م�ع بدء وزير حرب 
االحت�الل، بيني غانت�س أول زيارة 
م�ن نوعها إىل املغرب، إذ لم يس�بق 
ألي وزي�ر ح�رب إرسائي�ي زي�ارة 

الرباط رسمياً.
لدع�م  املغربي�ة  »الجبه�ة  ودع�ت 
فلسطني وضد التطبيع«، إىل تنظيم 
وقفة احتجاجية أمام مبنى الربملان 
بالرباط، وذلك »رفضاً لقدوم مجرم 

الح�رب ووزي�ر الدف�اع الصهيوني 
ت�روم  زي�ارة  يف  غانت�س«،  بين�ي 
»تقوية التعاون األمني بني البلدين 
» بع�د ما يق�ارب العام ع�ن إعالن 

استئناف العالقات.
املناهض�ة  الجبه�ة  دع�ت  كم�ا 
الهيئ�ات  كل  بي�ان،  يف  للتطبي�ع، 
الفلس�طينية  للقضي�ة  الداعم�ة 
التطبيعي�ة،  للسياس�ة  والرافض�ة 
وكافة املناضلني واملناضالت وعموم 
املواطن�ني واملواطن�ات إىل التعب�ري 
الش�عبي عن رفضهم ل�«اس�تقبال 

ج�زار غزة ببلدنا، وذلك باملش�اركة 
القوي�ة يف وقف�ة احتجاجي�ة أمام 
مقر الربملان بشارع محمد الخامس 

بالرباط«.
دش�ن  ذل�ك،  م�ع  وبالتزام�ن 
التواص�ل  مواق�ع  مس�تخدمو 
االجتماع�ي يف املغ�رب وس�م »#ال_

إلس�تقبال_اإلرهاب_الصهيوني« 
احتجاج�اً ع�ىل زي�ارة غانت�س إىل 
العاصم�ة الرب�اط. يف ح�ني ينتظر 
تنظيم احتجاجات ش�عبية سلمية 
يف كل املدن واملناطق، وذلك بمناسبة 

الي�وم الدويل للتضامن مع الش�عب 
الفلسطيني، يف 29 نوفمرب/ ترين 

الثاني الحايل.
وتأتي زي�ارة غانت�س إىل الرباط يف 
وق�ت تتحدث فيه تقاري�ر إخبارية 
إس�بانية عن توقي�ع البلدين، خالل 
اللق�اء الذي س�يجمع وزير الحرب 
ب�إدارة  املكل�ف  املنت�دب  بالوزي�ر 
الدف�اع الوطن�ي يف املغ�رب، اتفاقاً 
لبناء قاعدة عسكرية جنوب مدينة 
مليلية)شمال رشق املغرب( املحتلة 

من قبل السلطات اإلسبانية.

المراقب العراقي/ متابعة...
البحري�ن  يف  الس�لطات  تواص�ل 
مداهماته�ا التعس�فية الت�ي ُتس�فر 
ع�ن اعتقال ع�رات املواطنني، فيما 
يت�ّم إجب�ار العديد منهم ع�ىل اإلدالء 
باعرتافات تحت اإلكراه تكون أساًسا 
رفض�ت  فيم�ا  الحًق�ا،  ملحاكمته�م 
األمان�ة العام�ة للتظلمات اس�تقبال 
أمه�ات املعتقل�ني م�ن صغار الس�ن 
املرضب�ني ع�ن الطعام من�ذ 5 أيام يف 

سجن الحوض الجاف.
الداخلي�ة حمل�ة  فق�د ش�ّنت وزارة 
مداهمات واعتقاالت واس�عة، أوقفت 
خالله�ا 13 مواطًن�ا عىل األق�ل، كما 
اس�تدعت ع�دًدا آخ�ر م�ن املواطنني 
مس�ريات  يف  مش�اركتهم  بس�بب 
وتظاه�رات مناهض�ة للتطبي�ع مع 
الكي�ان الصهيون�ي، وفق م�ا ذكرت 

جمعية الوفاق الوطني.
وذك�رت ش�بكة رص�د أن الس�لطات 
العك�ر  منطق�ة  داهم�ت  األمني�ة 
واعتقلت منها محم�ود عبد اللطيف، 
ومحمد عبد الجبار، وحس�ني املغني، 
واعتقل�ت من منطقة ال�دراز كاًل من 
أحم�د عب�د الل�ه مره�ون، وحس�ني 
رحمة، ومهدي مسلم، وحسن مسلم 
ومحم�د يحي�ى ب�داو، باإلضاف�ة إىل 
منطق�ة النويدرات التي اعتقلت منها 
مصطف�ى بحر، وفاض�ل عباس عبد 
الجبار، وحس�ني عباس عب�د الجبار، 
ومنصور عب�د الله عب�د الجبار وعبد 

الجبار عيىس عبد الجبار.
ورفض�ت األمان�ة العام�ة للتظلمات 
اس�تقبال أمهات املعتقلني من صغار 
السن املرضبني عن الطعام منذ 5 أيام 

يف سجن الحوض الجاف.

المراقب العراقي/ متابعة...
يواصل األس�ريان الفلس�طينيان هش�ام إس�ماعيل أبو هواش )39 
عاًما(، ولؤي األش�قر )45 عاًما( إرضابهم�ا املفتوح عىل الطعام يف 

سجون االحتالل الصهيوني ، رفًضا العتقالهما اإلداري.
وأوضح نادي األس�ري الفلسطيني أن األس�ري أبو هواش من دورا يف 
محافظ�ة الخليل، مرضب من�ذ 100 يوم، ويقبع يف س�جن “عيادة 

الرملة”، ويجري نقله إىل املستشفيات.
ويعان�ي أبو هّواش من هزال وضعف، وفق�دان متكّرر للوعي، ومن 
نقص حاّد بالبوتاس�يوم، وآالم حاّدة يف الكبد والقلب، وال يس�تطيع 
الّنوم من ش�ّدة األوج�اع يف كافة أنحاء جس�ده، ويتنّقل عىل كريس 

متحرّك، باإلضافة إىل معاناته من التقّيؤ بشكل مستمر.
وأما األس�ري األشقر من بلدة صيدا يف طولكرم، فهو مرضب منذ 45 
يوًم�ا، ويقبع يف عزل س�جن “الجلمة”، وهو معتق�ل منذ الخامس 

من أكتوبر.
وكانت س�لطات العدو أص�درت بحقه أمر اعتقال إداري ملّدة س�ّتة 
ش�هور، علًما أن�ه أمىض نحو ثماني س�نوات بني اعتق�االت إدارية 
ومحكومي�ات، كم�ا وتعرّض لتحقيق عس�كري ق�اٍس خالل إحدى 

اعتقاالته عام 2005، ما أّدى إىل إصابته بشلل يف ساقه اليرسى.
ويعاني األس�ري األش�قر م�ن وضع صّح�ي صعب نتيج�ة إرضابه 
املفتوح عن الطعام، فهو يرفض تناول األدوية، وإجراء الفحوصات 
الطبي�ة، وخرس من وزنه م�ا يقارب )27( كغ�م، ويعاني أيًضا من 
ش�عور مس�تمر بالدوخ�ة، وضعف بالنظ�ر، وتقي�ؤ األحماض من 

املعدة.
وكان األسريان قايد الفسفوس علقه مساء االثنني، إرضابه املفتوح 
عن الطعام، والذي اس�تمر 131 يوًما، رفًض�ا العتقاله اإلداري، بعد 
اتفاق مع سلطات االحتالل يقيض باإلفراج عنه يف 2021/12/14.

كما علّق األسري عياد الهريمي إرضابه، بعد اتفاق عىل تحديد سقف 
اعتقاله اإلداري، بحيث يفرج عنه بتاريخ 4 اذار 2022.

مغربيون يحتجون على زيارة وزير حرب االحتالل للرباط

أطفال معتقلون ومحرومون من 
رؤية أمهاتهم في البحرين!

أسيران فلسطينيان يواصالن معركة 
»األمعاء الخاوية«

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد قائ�د الث�ورة االس�المية آية الل�ه العظمى 
الس�يد عي الخامنئي يف بيان له بمناس�بة اسبوع 
التعبئ�ة )البس�يج( يف اي�ران، ان التعبويني قادرون 
بالت�وكل عىل الله العليم القدير عىل التأثري وحل 
املش�اكل يف جمي�ع القضايا العام�ة للبلد 

والشعب.
وفيم�ا يي نص بي�ان قائد الثورة 
االس�المية آي�ة الل�ه العظمى 
الس�يد عي الخامنئي الذي 

أصدره االربعاء ملناس�بة اس�بوع التعبئة )البس�يج( يف 
ايران: »أبارك للجميع أسبوع التعبئة وباألخص للرباعم 
الغضة الجديدة م�ن التعبويني الذين يعتربون كما كان 
الجيل الذي سبقهم أبناء أعزاء لإلمام الراحل )رض(«.

وأض�اف: »أحبائي إعرفوا قدر مواقعكم وإعلموا بأنكم 
قادرون ع�رب الثقة بالل�ه العليم القدي�ر والتوكل عليه 
وبهممكم العالية ويف س�ياق العقالنية والتفكر السليم 
قادرون ع�ىل التأثري وحل املش�اكل يف جمي�ع القضايا 
العام�ة للبلد والش�عب، وهي خالصة تجارب الش�عب 

االيراني عىل مدى عدة عقود من الزمن«.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال الناطق باس�م حركة املقاومة اإلسالمية 
الع�دوان  إن  قاس�م،  ح�ازم  »حم�اس« 
األربع�اء،  فج�ر  س�وريا  ع�ىل  الصهيون�ي 
»جريم�ة جدي�دة وعرب�دة متواصل�ة ع�ىل 

شعوب أمتنا«.
ونقل�ت وكال�ة »فلس�طني أون الي�ن« ع�ن 
قاسم، قوله: »منطق البلطجة الذي يترف 
به الكيان الصهيوني ضد كل مكونات األمة، 
يج�ب أن يواج�ه بش�كل موح�د لوضع حد 

للسلوك العدواني لالحتالل«.
واستش�هد مدنيان اثنان وأصيب مدني آخر 

و6 جنود جراء عدوان إرسائيي عىل املنطقة 
الوسطى يف سوريا.

وذكر مصدر عس�كري س�وري ل� س�انا أنه 
” يف ح�وايل الس�اعة 26 ، 1 من فجر األربعاء 
نفذ العدو اإلرسائيي عدواناً جوياً برش�قات 
من الصواريخ من اتجاه شمال رشق بريوت 
مستهدفاً بعض النقاط يف املنطقة الوسطى، 
وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ 
العدوان وأس�قطت معظمها ، وأدى العدوان 
الستش�هاد مدنيني اثنني و إصابة مدني آخر 
بجراح خطرية وإصابة س�تة جنود بجروح 

ووقوع بعض الخسائر املادية«.

قائد الثورة: التعبويون قادرون على حل المشاكل
 في جميع قضايا البالد

حماس: العدوان الصهيوني على سوريا عربدة متواصلة على شعوب أمتنا
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بقلم/  منتصر الجلي 
 ال معي�ار فوق املعيار اإللهي وال إرادة يمكن أن تخطو غري قدرة 
العظيم الجليل س�بحانه. يف متغريات هي األشد تصعيدا من قبل 
الع�دوان وهي األعنف ردا من قبل ش�عبنا وقواتنا املس�لحة عىل 
ط�ول املواجهة والدف�اع مقارنة بالفرتات التي مضت. حس�بان 
الع�دو ش�اخ وعجز وأصب�ح عجوزهم  ) األمريكي - الس�عودي 
ل��نِ يف ُج�بِّ امل�وت املحت�وم يف سياس�اتهم اإلداري�ة  ال الَكاهنِ ( كنِ

املتناقضة .
  خرج ش�عُبنا ُغرَّة املولد النبوي الرشيف شامخا منترصا يحقق 
الوعد االلهي عىل مس�توى امليادين الس�يايس منها واالقتصادي 
واإلداري واملؤس�ي والتعليم�ي والصناع�ي والتالحم الش�عبي 
والص�ف الوطن�ي وتحري�ر أَراٍض أراد الله له�ا أن تنَتف وتتحرر 
من الباهوت العدواني واملرتزق العميل. خرج شعُبنا رافَع الرأس 

،مقارن�ة بالعدوان الذي كل يوم هو يف ش�أن من الهزائم النكراء 
والتي ُكلٍّها ُمؤرشات بلغة السياسة هزيمة تهيء لهزائم ساحقة 

سُيمنى بها السعودي ومرتزقته. 
ت أعواد الحطب  يف رحمة إلهية س�قطت أقنعة العدوان وتك��َّ
َعت لتحرق الش�عب يوم 26من مارس2015 ، تجىل ذلك  التي ٍجمنِ
م�ن خالل الهزيمة النفس�ية واملعنوية التي جعل�ت من الحديدة 
محررة يف غمضة ع� دون حس�ابات ُتقرنِب الصورة بهذا الشكل 
م�ن الهزيمة واالنس�حاب الكب�ري الذي جاء نتيجة صرب ش�عبنا 
وتضحي�ات الش�هداء العظم�اء. االنتصارات يف مختل�ف املواقع 
واملناطق يف س�باق مع جيش�نا ولجاننا الش�عبية فقط يدخلون 
عليه�م الباب فإذاه�م غالبون، إن مع الصرب الن�رص ومع العزم 
النتائج ومع اإلرادة الحقيقة ومع املظلومية يُكن حجم االنتصار. 
لم تكن الشعارات الزائفة للس�لطة اإلمريكية وإدارة بايدن ح� 

االنتخابات التي جرت س�وى نغمة وتر مؤقتة لحينها دون إرادة 
صادق�ة الجتث�اث العدوان أو رف�ع الدعم عن املجرم الس�عودي 
. يع�ود األمريك�ي والس�عودي وب�كل عن�ف ورشاس�ة للقصف 
والرضب�ات الجوية بوترية هي األش�د من فرتة،  ع�ىل العاصمة 
صنعاء واملحافظات الس�تهداف األبرياء واملواطن� دون مراعاة 
ملبدأ إنس�اني أو ديني وقد ُهتكت عنهم اإلنسانية وأرشبوا العجل 

وباءوا بسخط من الله. 
ف والصاروُخ  يُد بالتَّصعي�د والقصُف بالقصنِ باملقابل كان التصعنِ
بمثل�ه لتنفذ قواتنا املس�لحة اليمني�ة العملية الك�ربى ) عملية 
ت�وازن ال�ردع الثامنة ( والت�ي مّثلت مس�رياتنا اليمني�ة بطلها 
ات اليمنية  والش�اهد فيها عىل نرصة الله للمستضعف�...املُسريَّ
ه�ي الكابوس الذي أرعب دول الخلي�ج وأهمها اإلمارات التي بدا 
كهاجس تالحقها..يف ح� أصبحت املطارات السعودية هي مزار 

اتنا ومهبط روحها وبس�تان عشقها الذي تؤوي إليه ح�  مسريرُّ
الش�وق يحن بها اىل مط�ارات أبها والرياض وقاع�دة امللك خالد  

وغريها ومعظم القوات واملطارات السعودية املختلفة. 
يف قلب املعادلة وتجس�يد الصورة بش�كلها ال�ذي أراد اليمني أن 
يفهمه لجارة السوء لو هي عيت ما تفعل ما شنت عدوانها وهي 
تتجرع اليوم ويالت ما أذاقت شعبنا منذ سبعة أعوام من العدوان 
عىل ش�عبنا دون وجه حق ، اليوم الس�عودي عىل طاولة املحافل 
الدولية يس�وق براثن هزائمة للعالم يس�تنجد العزة وال عزة له . 
وما قصفت مسرياتنا أرضهم وديارهم هاهو شعبنا يحدد وحدة 
املعركة بش�قيها الش�عبي والرس�مي موحدا قبلة النرص وهدف 
الرصاص�ة ، يخ�رج اليوم الش�عب يف عاصمة الصم�ود  صنعاء 
وبقي�ة املحافظات وقد خرجنا صباح يومنا نجرد تاريخ العدوان 
أقنعته ونكشف سوءته التي تصنع خلفها األمريكي والربيطاني 

وغريهما.  خروج جماهريي وطوفان غاضب تشهده يف لحظاتها 
عاصم�ة االنتصارات صنعاء ، يف مش�هد معرب يعكس املظلومية 
ل�دى ش�عبنا والع�زة والكرامة ، ويفض�ح الطاغ�وت األمريكي 

وسياسة االستعمار من خلف الستار . 
األمريك�ي ال�ذي جع�ل ش�عبنا يف واقع م�ن الحص�ار والقصف 
والدم�ار عىل مدى 7 أعوام وآخرها جريمة األرسى التي أرتكبتها 
قوى الغ�زو واالحتالل ومرتزقة العدوان من ش�مطاء املرتزقة - 
بحق أرسانا العظم�اء ، ليقتلوهم بدم بارد دون تورع أو مواثيق 
تردعه�م ، ه�م الس�وء وه�م الخب�ث يف عرصن�ا ..ل�ذا خروجنا 
اليوم وأحرار ش�عبنا هو رس�الة بأنا هنا حارضون وللمنافق� 
ومرتزقته�م يف كل مرصد الش�عب بكل أحراره حت�ى يكتب الله 
النرص لشعبنا وهو بإذنه قريب وسيعلم الذين ظلموا أيرُّ ُمنقلٍب 

ينقلُبون.

بقلم /أ. محمد الحسيني    
ُتَحدِّث الكثري من املقاالت والدراسات عن 
نظري�ات الح�روب األمريكي�ة وتطّورها 
من الجي�ل األول منذ ما قبل تس�عينيات 
الق�رن امل�ايض، والت�ي تعتم�د الجيوش 
املس�ّلحة املنظمة كأسلوب تقليدي يقوم 
عىل اس�تخدام القوى العسكرية واألمنية 
يف مواجه�ة الجي�وش املقابل�ة وحس�م 
نتائ�ج الح�روب به�دف ف�رض الهيمنة 
عىل الدول واس�تغالل خرياته�ا والتحّكم 
املب�ارش باألنظمة وش�عوبها، وصوالً إىل 
الجيل الرابع من هذه الحرب، التي تعتمد 
أساليب مختلفة ال تتطلب تكاليف مالية 

وبرشية.
زعزعة االستقرار

أب�رزت املق�االت والدراس�ات، يف حديثها 
عن الجيل الراب�ع »للحرب غري املتماثلة« 
سلس�لة   ،)Asymmetric Warfare(
مح�ارضات ألقاه�ا الباح�ث األمريك�ي 
ماك�س  العس�كرية  االس�رتاتيجيات  يف 
مانوارينج، أوض�ح بمجملها أن »الهدف 
من ه�ذا النوع من الح�رب ليس تحطيم 
ع�ىل  القض�اء  أو  عس�كرية،  مؤسس�ة 
ق�درة دول�ة لش�ّن مواجه�ة عس�كرية 
خ�ارج حدوده�ا، بل الهدف ه�و اإلنهاك 
والت�آكل البط�يء والثاب�ت إلرادة الدولة 

املستهدفة، وتحويلها إىل دولة فاشلة من 
أجل اكتس�اب النفوذ والتأثري، وإرغامها 
ع�ىل تنفيذ أهدافن�ا، وص�والً إىل التحّكم 
وامتالك نقطة التأثري يف العدو وإخضاعه 
إلرادتنا«، مش�رياً إىل أن »القاسم املشرتك 
يف كل ه�ذا ه�و ما نطل�ق علي�ه زعزعة 

االستقرار«.
إفشال الدولة ببطء وهدوء

وزعزع�ة االس�تقرار يف الدولة الفاش�لة، 
»ينفّذه�ا  مانوارين�ج  ي�رى  م�ا  وف�ق 
املس�تهدفة...  الدول�ة  م�ن  مواطن�ون 
فح�� ال تتحّكم الدول�ة يف كامل إقليمها 
نطل�ق عليها عادّة مصطل�ح »إقليم غري 
محك�وم«، وحت�ى ل�و كان ه�ذا اإلقليم 
محكوم�اً، ولك�ن تتحّكم ب�ه مجموعات 
غ�ري تابع�ة للدول�ة، محارب�ة وعنيف�ة 
التدّخ�ل  نس�تطيع  وبذل�ك  ورشي�رة، 
والتحّك�م، وبالت�ايل تتالىش ه�ذه الدولة 
وال تعود موجودة، فتنش�أ الحاجة إىل أن 
يرعاه�ا طرف م�ا ويديره�ا...«. ويرّكز 
الباحث األمريكي عىل أن »الدولة الفاشلة 
ليس�ت حدثاً بل هي مرشوع يتم تنفيذه 
من خالل خطوات بطيئ�ة وبهدوء كاٍف، 
وإذا فعلنا هذا بطريقة جيدة، باستخدام 
مواطني الدولة املس�تهدفة، فسيستيقظ 

عدوك ميتاً«.

اعتم�دت اإلدارة األمريكي�ة ه�ذا الن�وع 
م�ن الح�رب الناعم�ة الت�ي تعم�ل عىل 
ن�رش الفتن وإث�ارة االقتت�ال الداخيل، يف 
مرص وس�وريا وإيران ويف معظم نس�خ 
م�ا يس�ّمى »الربي�ع العرب�ي«، وحرّكت 
مجموعاتها البرشي�ة يف الداخل بموجب 
برنامج ممنهج يخضع لتحديث مستمر. 
ولبنان ليس بمنأى عن هذا املس�عى فقد 
أصبح منذ عام 2017 هدفاً مبارشاً لهذه 
الح�رب، وتمظهرت بش�كل فّعال اعتباراً 
م�ن 17 ترشي�ن الثان�ي 2019، وأفرزت 
املجري�ات ترجم�ة فعلي�ة ملا تح�ّدث به 
مانوارين�ج لجه�ة إفش�ال الدولة، حيث 
تحرّك�ت مجموع�ات مح�دودة الع�دد ال 
تجمعها هوية سياس�ية محّددة، حائزة 
ع�ىل تموي�ل كاٍف، ومدعوم�ة بش�بكة 
مرّك�زة  إعالمي�ة  وتغطي�ة  اتص�االت 
وواس�عة، لتف�رض واقعاً تخريبي�اً، أّدى 
إىل ش�ّل مؤسس�ات الدول�ة وحكومته�ا 

وأجهزتها العسكرية واألمنية.
لبنان أرض خصبة للخالفات

السياس�ية  اللبناني�ة  الرتكيب�ة  تج�د  ال 
واالجتماعية والحزبية مثيالً لها يف كيانات 
ال�دول، ولكنها تش�به تركيب�ة املنظومة 
الكوني�ة برّمتها من حيث تع�ّدد األعراق 
الثقاف�ات،  ال�والءات وتن�ّوع  واخت�الف 

ولذلك وجدت اإلدارة األمريكية أنها تشّكل 
أرضية العتماد أس�لوب اإلنه�اك والتآكل 
البطيء بدل إس�قاط النظام مرة واحدة، 
ألن ذل�ك يفي�د يف إش�عال ن�ار الخالفات 
الداخلي�ة تحت عناوين ت�ربز التناقضات 
ما ب� مكّونات النسيج الوطني اللبناني، 
وتسهم يف اس�تنزاف قدرات الدولة أكثر، 
بحي�ث تجد الدول�ة نفس�ها »تقاتل عىل 
جبهات متعّددة محارصة بضباع محلّي� 
من كل الجهات، برصف النظر عن وقوع 
ضحايا، ألن الهدف هو الس�يطرة ومحو 

الدولة واملجتمع«.
املقاومة يف مواجهة الجيل 

الخامس للحرب
اس�تطاعت منظوم�ة املقاوم�ة إفش�ال 
األهداف األمريكي�ة التخريبية، ما دفعها 
لالنتق�ال إىل الجيل الخام�س من الحرب 
والذي يقيض باعتماد سياس�ة »التفجري 
من الداخل«، والركيزة األساس�ية يف هذا 
الن�وع من الحروب ه�ي من خالل رضب 
االقتص�اد وتوظي�ف وس�ائط التواص�ل 
االع�الم  وس�ائل  وتجني�د  االجتماع�ي 
إلث�ارة الفتن وزعزع�ة االس�تقرار، عرب 
بث الش�ائعات وتحوير الحقائق وتلفيق 
الته�م اعتم�اداً ع�ىل قوالب تأخذ ش�كل 
»املعلوم�ات«، بغي�ة تحقي�ق اخرتاق�ات 

ثقافي�ة وسياس�ية يف املجتم�ع اللبناني 
تحت عناوي�ن دينية وعرقي�ة وطائفية. 
وتستعجل واش�نطن تحقيق هذا الهدف 
قبل االس�تحقاق االنتخاب�ي ألنها تعتربه 
مفرتقاً حاس�ماً يف تغيري النظام اللبناني 

وتحويله إىل دولة تابعة، وهو ما ال يمكن 
أن يحص�ل، ألن منظوم�ة املقاومة، التي 
أعلن�ت رفع مس�توى املواجه�ة لتصبح 
مبارشة م�ع »الراع�ي« األمريكي، والتي 
حمت لبنان الدولة والنظام من السقوط 

وحفظت س�يادته، لن تسمح بأن يكون 
ساحة نفوذ أمريكي يستفيد منها العدو 
اإلرسائي�يل يف نهب ثرواته وخرياته، حتى 
ل�و ارتىض ذلك بع�ض التابع� يف الداخل 

الطامح� إىل السلطة.

 

،ش�هدت محافظ�ة الس�ليمانية تظاه�رات احتجاجي�ة ل�آالف 
من الطالب املس�لوبة حقوقه�م من قبل زمرة العائل�ة البارزانية 
الحاكم�ة  ، ش�ارك فيها مواطن�ون للتنديد بالوض�ع االقتصادي 
وس�ط مخ�اوف من تمدده�ا إىل باق�ي أنحاء إقليم كردس�تان يف 
ش�مال العراق. وتؤثر هذه االضطراب�ات والتفاوتات االجتماعية 
الش�ديدة ع�ىل ص�ورة إقليم كردس�تان ال�ذي يح�اول أن يظهر 
كمالذ لالس�تقرار واالزدهار االقتصادي يف عراق قوضته الحروب 

والنزاعات املتكررة. 
وأرضم محتج�ون غاضب�ون الثالثاء النار يف مق�ر حزب االتحاد 
الوطني الكردس�تاني )الحزب املهيمن( واملس�يطر عىل الحكم يف 
االقليم داخل مدينة الس�ليمانية. ه�ذه االحتجاجات التي نظمها 
طلب�ة جامع�ة الس�ليمانية من�ذ ثالثة أي�ام تط�ورت بانضمام 
مواطن�� من خارج الجامعة، للتندي�د بالوضع االقتصادي العام 

يف املحافظة«. 
ويطال�ب املتظاهرون بإع�ادة دفع مخصصات ش�هرية  ب� 40 
و66 دوالرا كان�ت تمنح للطلبة وهي منح لها قانون خاص وحق 
عام للطلبة ،  ولكن تم تعليقها منذ عام 2014 بعد انهيار أس�عار 
النفط العاملية وإثر خالفات حول امليزانية ب� كردستان وحكومة 
بغ�داد. وس�ط غض�ب جماه�ريي واس�ع ع�رشات املتظاهرين، 
بينه�م طالب جامعيون، أرضموا الن�ريان يف مقر االتحاد الوطني 
الكردستاني وسط املدينة .  أن الوضع يف مدينة السليمانية متوتر 
حيث تح�اول قوات األمن الس�يطرة عىل األوض�اع قبل خروجها 
ع�ن الس�يطرة .  مئ�ات املتظاهري�ن أغلق�وا بعد ظه�ر الثالثاء 
الطري�ق الرئيي املؤدي إىل مطار الس�ليمانية الدويل .  إن طلبات 
املتظاهري�ن رشعي�ة، فالط�الب يعانون من الوض�ع االقتصادي 
الصع�ب ومن واجب الحكومة أن تس�تجيب ملطالبه�م  أن وزارة 
التعلي�م الع�ايل  بحاج�ة إىل 70 ملي�ار دين�ار )46 ملي�ون دوالر( 
س�نويا لتغطية مخصصات الطلبة البال�غ عددهم أكثر من 135 
ألف طالب يف عموم إقليم كردس�تان. وأن عىل وزارة مالية اإلقليم 

تخصيص هذا املبلغ لوزارة التعليم. 
وس�بق أن ش�هدت الس�ليمانية يف ديس�مرب امل�ايض احتجاجات 
مماثل�ة عىل تردي األوض�اع االقتصادية يف اإلقلي�م وتأخر رصف 
روات�ب املوظف� العمومي�، يف ظل خالفات مع بغداد حول إدارة 
الثروة النفطية  وتوزيع إيراداتها وامتناع االقليم من عدم تس�ليم 
كم�ارك منافذ االقليم . وتخل�ل تلك االحتجاج�ات إرضام النريان 
يف مكات�ب أحزاب ومؤسس�ات تابعة للدولة يف ع�دة مدن وبلدات 

باملحافظة ذاتها. 
وتدف�ع الظروف القاس�ية التي يعان�ي منها العراقي�ون عموما، 
وسكان إقليم كردس�تان عىل وجه الخصوص، إىل موجات هجرة 
متك�ررة تس�ببت آخرها يف أزمة دولي�ة ب� بيالروس�يا واالتحاد 
األوروبي الذي اتهم مينسك باستدراجهم إلغراقه باملهاجرين. أن 
األزمة االقتصادية يف كردستان العراق ال تقف أسبابها عند أعتاب 
الخالفات ب� س�لطة اإلقليم والحكوم�ة املركزية، بل أيضا هناك 
حالة من الفس�اد املس�ترشي يف اإلقليم، حيث يحظى املنتمون إىل 
األحزاب الكربى بامتيازات يف التش�غيل ويف الحصول عىل منح ويف 
املقابل تعان�ي األغلبية من ارتفاع مع�دالت البطالة. ويهيمن كل 
من الحزب الوطن�ي الديمقراطي واالتحاد الوطني الكردس�تاني 

عىل الحياة السياسية يف إقليم كردستان العراق.

فساد حكومة بارزاني إلى أين؟!

بقلم/عبد الرحمن المالكي  من جاوة إلى منيسك.. الالجئون العراقيون ورحلة العذاب األبدية

بقلم/عادل الجبوري
مشاهد الشباب والنساء واألطفال العراقي�، 
وه�م يرابط�ون عىل الح�دود البيالروس�ية-

البولندي�ة ويعان�ون ال�ربد الق�ارس والجوع 
القات�ل، ربما ل�م تكن األوىل م�ن نوعها، وإن 
بدت درجة مأس�اويتها أك�رب وأفظع وأقىس 
م�ن س�واها. وللعراقي�� تاري�خ حافل مع 
رحالت الع�ذاب األبدية مع ش�بكات التهريب 
وطري�ق ومس�الك الهروب م�ن جحيم الظلم 
والطغيان واالستبداد والفقر والحرمان، وهي 
رحالت طويلة جداً، بيد أنَّ وتريتها تسارعت، 
ونطاقها اتس�ع شيئاً فش�يئاً بصورة مطردة 
مع تنامي النزعات الديكتاتورية االستبدادية 
لنظام الحك�م البعث�ي )1968-2003(، وما 
حفل�ت به تل�ك الحقبة م�ن ح�روب داخلية 
وخارجية، وحصار اقتصادي، وتدمري وخراب 

للبرش والحجر عىل حد سواء.
املفارق�ة الالفت�ة هن�ا ه�ي أنَّ أع�داداً كبرية 
جداً م�ن العراقي�، عىل اخت�الف انتماءاتهم 
واملذهبي�ة  والديني�ة  القومي�ة  وتوجهاته�م 
واملناطقية والفكرية والثقافية، كانوا يفرون 
م�ن جحي�م األوض�اع االقتصادي�ة، ب�كّل ما 
تعنيه كلمة الجحيم من معنى، ليتيهوا يف لّجة 
مجاهيل املحيطات والبحار والجبال والوديان 
والغاب�ات، بدءاً من الحدود الطويلة مع إيران 
والع�راق، مروراً ببح�ر إيجة والبوس�فور يف 
تركيا، وحدودها الربية والبحرية مع اليونان، 
ومن ثم يف بلدان أوروبية وآس�يوية مختلفة، 
وصوالً إىل إندونيس�يا وأس�رتاليا، وربما أبعد 

من ذلك.
بولن�دا  ب��  الربّي�ة  الح�دود  كان�ت  وإذا 
وبيالروس�يا وكذل�ك م�ع ليتوانيا، ق�د مثلت 
م�ح األحداث والوقائع املأس�اوية األخرية، 
حي�ث املوت ج�راء ال�ربد والج�وع، والغازات 
املس�ّيلة للدموع، وخراطيم املياه، والرصاص 
الحّي، واليأس واإلحباط، والش�عور بالضياع 
يف نفوس ه�ؤالء الالجئ��، فقب�ل 20 عاماً، 
ابتلع املحي�ط الهندي أكثر م�ن 330 مواطناً 
عراقي�اً، بع�د غ�رق س�فينتهم املتجه�ة من 
جزي�رة ج�اوة اإلندونيس�ية نحو أس�رتاليا، 
الت�ي كانوا يرومون طلب اللج�وء فيها، علماً 
أن ح�وادث غ�رق عدي�دة حصل�ت يف ظروف 
مش�ابهة، بي�د أنَّ ذل�ك الح�ادث كان األكثر 
مأس�اوية وفظاع�ة، حتى إن بعض وس�ائل 

اإلع�الم العراقية والعربية واألجنبية ش�ّبهته 
بح�ادث غرق س�فينة »تايتاني�ك« األمريكية 
يف ق�اع املحيط األطلي يف 15 نيس�ان/أبريل 

.1912
وحت�ى بالنس�بة إىل مأس�اة الباحث�� ع�ن 
اللجوء ب� بولندا وليتوانيا وبيالروسيا، فإنها 
ل�م تك�ن األوىل من نوعها؛ ففي مطلع ش�هر 
آذار/مارس من العام املايض، شهدت الحدود 
الرتكية-اليونانية تدف�ق اآلالف من الالجئ� 
العراقي� وغري العراقي� الس�اع� للوصول 
إىل إحدى دول االتح�اد األوروبي عرب اليونان. 
وق�د واجه ه�ؤالء الالجئ�ون ظروف�اً صعبة 
للغاي�ة، بس�بب االنخفاض الح�اد يف درجات 
للس�لطات  القمعي�ة  واألس�اليب  الح�رارة 

اليونانية ملنعهم من الدخول.
ومن ب� م�ا ذكره عدد مم�ن حاولوا اجتياز 
الح�دود الرتكي�ة - اليوناني�ة، »أنَّ الرشط�ة 
اليونانية تتعامل مع املهاجرين بش�كل سيئ 
للغاية، وهناك أرس ونس�اء وأطفال يعيشون 

يف ظ�ل طقس بارد عىل الح�دود، وال يملكون 
امل�اء والطع�ام، ناهيك بقيامها باالس�تحواذ 
عىل أموال الالجئ� وهواتفهم قبل طردهم«.

ما هو واضح جداً أنَّ حكومات بلدان مختلفة 
استخدمت ورقة الالجئ� واملهاجرين للضغط 
واملساومة وتحقيق املكاسب السياسية، فلم 
يعد خافياً أنَّ السلطات البيالروسية هي التي 
أتاح�ت لالجئ� التدف�ق باتج�اه الحدود مع 
بولن�دا وليتوانيا، إلح�راج األخريت�، ومعهما 
منظومة االتح�اد األوروبي عىل وجه العموم، 
رداً ع�ىل عقوب�ات اقتصادية فرضه�ا عليها 
االتحاد يف أواخر شهر حزيران/يونيو املايض، 
بس�بب م�ا ُوص�ف ب�«تصاع�د االنته�اكات 
الجس�يمة لحق�وق اإلنس�ان يف بيالروس�يا، 
والقم�ع العنيف للمجتمع املدن�ي واملعارضة 

الديمقراطية والصحافي�«. 
يف الحقيق�ة، تل�ك العقوب�ات كان�ت موجهة 
الداعم�ة  روس�يا  إىل  مب�ارش  غ�ري  بش�كل 
بق�وة لنظ�ام الرئي�س البيالرويس ألكس�ندر 

لوكاشينكو، واألمر نفسه بالنسبة إىل الكثري 
م�ن أزم�ات الالجئ�� املتوّجه� م�ن تركيا 
إىل اليون�ان، إذ إنَّ البلدي�ن يتالعبان بمأس�اة 
آالف األش�خاص ومعاناته�م يف إطار الرصاع 
يف  االزدواجي�ة  وتتج�ىّل  بينهم�ا.  الس�يايس 
أوضح صورها ح� يكون الواقع عىل األرض 
بعيداً كلَّ البعد عما جاء يف بيان مشرتك صدر 
مؤخراً عن االتحاد ال�ّدويل لجمعيات الصليب 
األحم�ر واله�الل األحم�ر واللجن�ة الدولي�ة 
للصليب األحمر، وشّدد عىل أهمية أن »يحصل 
جميع املهاجرين، برصف النظر عن وضعهم 
القانوني، عىل املس�اعدة اإلنس�انية والطبية 
عىل نح�ٍو فعال، فضاًل عن الحماية. وس�واء 
كان�ت ه�ذه الحماية دولية أو ع�ودة طوعية 
إىل بلدانه�م األصلي�ة، يج�ب اح�رتام حقوق 
املهاجري�ن يف جمي�ع األوق�ات، ويج�ب عىل 
السلطات تجّنب فصل أفراد العائلة وتعريض 

حياتهم وسالمتهم الجسدية للخطر!«.
األجنبي�ة  الحكوم�ات  بع�ض  كان�ت  وإذا 

تس�تغّل موجات الهجرة واللج�وء من بعض 
بل�دان ال�رشق األوس�ط - والع�راق أبرزه�ا 
- وتوّظفه�ا سياس�ياً، وإذا كان�ت امل�ربرات 
والحجج والذرائع يف املايض متوافرة وجاهزة 
ومقنعة ل�دى الهارب� من جحيم الس�لطات 
االستبدادية الديكتاتورية إىل جحيم املجهول، 
فإنها يف�رتض أال تكون كذلك بع�د زوال تلك 
السلطات وتبّدل الظروف واألحوال، وال سّيما 
يف العراق.. ملاذا بقيت الّصور ذاتها املأساوية؟ 
ومل�اذا ظلَّت مش�اهد رحالت الع�ذاب األبدية 
املؤملة تتكرر وكأن شيئاً لم يتغري بعد التاسع 
م�ن نيس�ان/أبريل 2003؛ ذل�ك الي�وم الذي 

شهد إطاحة نظام صدام؟
من الطبيعي أن االزدهار االقتصادي بجوانبه 
املختلف�ة يف اإلقليم، كان ينبغي أن يس�تتبعه 
توفر مختلف فرص العمل، وتحّقق قدر نسبي 
من الرفاهية أو قل االكتفاء املعييش للقس�م 
األك�رب من املواطن��، إن لم يك�ن جميعهم، 
ولك�ن ما ينبغي أن يكون يشء، وما هو كائن 
يشء آخر، مع وجود مفارقات قد تبدو غريبة 
ل اإلقلي�م بيئة جاذبة  إىل ح�د ما، فبينما ش�كَّ
ألع�داد كبرية م�ن العمالة األجنبي�ة القادمة 
من بعض دول الجوار ومن دول أخرى بعيدة، 
فإنه يف الوقت ذاته شكل بيئة طاردة لقسم ال 
ُيستهان به من أبنائه، بحثاً عن حياة أفضل، 
وهذا ال ينفصل بش�كل أو بآخ�ر عن مظاهر 
الفس�اد اإلداري واملايل واس�تئثار املنظومات 
الحزبية السلطوية، التي تمثل أقلية عددية يف 
املجتمع، بالجزء األك�رب من املوارد والثروات، 
علماً أن ذلك ال يقترص عىل إقليم كردس�تان، 
ب�ل بات يعد ظاهرة خطرة للغاية تهدد البناء 
املجتمعي برّمته. ولع�ل املؤرشات واملعطيات 
الس�لبية الكثرية ذاهبة بهذا االتجاه. خالصة 
الق�ول، إنَّ األزم�ات والرصاعات السياس�ية 
ب�� ال�دول، إىل جان�ب املعضالت واملش�اكل 
االقتصادي�ة، راح�ت تلق�ي بظالله�ا الثقيلة 
ع�ىل األبعاد واملس�احات االجتماعي�ة، لتنتج 
واقعاً س�يئاً وخطراً ومؤملاً يؤّطره الكثري من 
الش�عارات الرباقة والخطب الرنانة عن قيمة 
اإلنس�ان العليا وحقوقه املثىل؛ ذلك اإلنس�ان 
ال�ذي ابتلعته البح�ار واملحيطات، وس�حقه 
الج�وع والحرم�ان، وقتل�ه ال�ربد الق�ارس، 
وأجه�زت علي�ه الغ�ازات املس�ّيلة وخراطيم 

املياه وأسلحة الجند يف كلِّ زمان ومكان.

تعكس محنة عشرات الالجئين العراقيين على الحدود البيالروسية-البولندية وجود أزمة سياسية-
اقتصادية-اجتماعية عميقة ومرّكبة، تعود جذورها إلى عّدة عقود من الزمن. وبداًل من أن تجد طريقها 

إلى الحّل أو الحلحلة، راحت خيوطها تتشابك، وتتداخل، وحلقاتها تستحكم.

اليمن.. طوفان جماهيري غاضب ضد تصعيد أمريكا

الجيل الخامس من الحرب األميركية يهّدد لبنان بالخراب
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نقضت محكمة النزاعات الرياضية، امس االربعاء، القرار االويل للشكوى املقدمة من قبل عضو الهيأة االدارية 
الس�ابقة لنادي الطلبة الري�ايض حيدر عبد الرزاق، ضد الهيأة املؤقت�ة الحالية.واكدت املحكمة يف قرارها بعد 
تميي�ز القرار االويل، س�امة ورشعية إجراءات انتخابات الهي�أة املؤقتة إلدارة نادي الطلب�ة، وان لها الحق يف 
مواصل�ة عمله�ا بإدارة النادي.وكان عضو الهيأة االدارية الس�ابقة حيدر عبد الرزاق، قد كس�ب قضيته التي 
رفعه�ا يف املحكمة الرياضي�ة ضد الهيأة املؤقتة والتي ادعى فيها عدم أحقيتها ب�إدارة النادي، مؤرشاً خروقاً 

بعد حلها اإلدارة السابقة.

محكمة النزاعات تؤكد شرعية الهيأة المؤقتة للطلبة 

6
املراقب العراقي/ صفاء الخفاجي

تنطلق الي�وم الخمي�س مباريات 
الجولة الحادية عرشة من الدوري 
املمتاز بإقامة اربع مباريات حيث 
يخوض فريق القاس�م مع ضيفه 
النج�ف يف املب�اراة الت�ي س�تقام 
عىل ملعب الكفل يف تمام الس�اعة 
الثاني�ة بعد الظهر، القاس�م الذي 
يحتل املركز الس�ابع عرش يطمح 
اىل الف�وز واالبتع�اد ع�ن مراك�ز 
الهب�وط بينم�ا س�يطمح النجف 
لتأكيد نتائجه اإليجابية بعد الفوز 
عىل الجوية والصناعة يف الجولتني 
الثاني�ة  املب�اراة  املاضيت�ني.ويف 
يضيف ملعب س�امراء اول مباراة 
منذ انطاق ال�دوري املمتاز حيث 
يستضيف س�امراء صاحب املركز 
األخ�ر ضيف�ه الرشط�ة صاحب 
الصدارة، س�امراء يطمح لتحقيق 
الف�وز األول له واالبتع�اد عن قاع 
الرتاي�ت فيم�ا سيس�عى الرشطة 
ثال�ث  بالص�دارة.ويف  للتمس�ك 
مباري�ات الي�وم الخمي�س يواجه 
الطلب�ة ضيف�ه الق�وة الجوية يف 
قم�ة جماهرية تق�ام عىل ملعب 
التاج�ي، االني�ق صاح�ب املرك�ز 
السابع يرغب باالطاحة بالوصيف 
والتق�دم اىل املرب�ع الذهب�ي فيما 
س�يخوض الجوية مواجهة اليوم 
الص�دارة. وتختت�م  وعين�ه ع�ىل 
مباري�ات الي�وم بإقام�ة مب�اراة 
ال�زوراء والكرخ عىل ملعب كرباء 
الدويل، الزوراء الذي تراجع للمركز 
الثال�ث يف الجول�ة املاضي�ة بع�د 
تعادله مع نفط البرصة يطمح يف 
مب�اراة اليوم اىل الع�ودة الوصافة 
ومل�ا ال الوص�ول اىل الص�دارة عرب 
بوابة فريق الكرخ الذي يدخل هو 
االخ�ر لقاء اليوم وال س�بيل له اال 
الفوز لتحس�ني موقع�ه يف جدول 
الجمعة  غ�داً  الرتتيب.وتس�تكمل 
مباري�ات الجول�ة الحادي�ة عرش 
باقام�ة ث�اث مواجه�ات اثن�ان 
منه�ا يف الس�اعة الثاني�ة تجم�ع 
االوىل نادي الديوانية وضيفه نادي 
الصناع�ة عىل ملع�ب االول، بينما 
يضيف ملع�ب دهوك مباراة فريق 
ن�ادي اربي�ل وضيفه فري�ق نادي 
النف�ط، وتج�ري مب�اراة واح�دة 
يف الس�اعة الرابع�ة ب�ني فريق�ي 
ن�ادي  الكهرب�اء وضيف�ه  ن�ادي 

نف�ط الوس�ط عىل ملع�ب كرباء 
الدويل .وتختتم منافس�ات الجولة 
الحادي�ة ع�رشة بعد غد الس�بت 
باقامة ث�اث مباريات تقام االوىل 
يف الس�اعة الثاني�ة ظه�راً تجمع 
فريق ن�وروز وضيفه فريق نادي 
املين�اء ع�ىل ملع�ب الس�ليمانية، 
بينم�ا يواج�ه يف الس�اعة الرابعة 

نفط ميس�ان ضيف�ه امانة بغداد 
ع�ىل ملع�ب الفيح�اء بالب�رصة، 
ويف خت�ام مباري�ات ه�ذه الجولة 
يلتقي فريق نف�ط البرصة ضيفه 
فري�ق نادي زاخ�و ، نفط البرصة 
ال�ذي يع�د الحصان األس�ود حتى 
االن لل�دوري املمت�از والذي حقق 
نتائج مبهرة بعد انقضاء الجوالت 

العرش األوىل لل�دوري املمتاز حيث 
يحت�ل املرك�ز الخام�س برصي�د 
ثمان�ي عرشة نقط�ة حققها بعد 
اس�تطاع الفوز يف خمس مباريات 
وتلق�ى  ث�اث  يف  تع�ادل  فيم�ا 
هزيمت�ني فقط وسيس�عى اليوم 
اىل التق�دم يف حدول الرتتيب، فيما 
س�يطمح فري�ق زاخ�و اىل تأكيد 

صحوت�ه والعودة بنق�اط املباراة 
والصع�ود اىل املرك�ز الخام�س يف 
فري�ق  الرتتيب.ويتص�در  ج�دول 
نادي الرشطة ترتيب فرق الدوري 
املمتاز بعد انتهاء الجولة العارشة 
من املنافس�ات برصي�د 26 نقطة 
يلي�ه الق�وة الجوي�ة برصي�د 22 
نقط�ة، ث�م فريق ن�ادي ال�زوراء 

بنفس رصيد الجوية لكن يتخلف 
ونف�ط  االه�داف،  بف�ارق  عن�ه 
الوس�ط رابعاً بنفس الرصيد لكن 
فارق االهداف جعله رابعاً، ونفط 
البرصة خامساً برصيد 18 نقطة، 
النقاط  بنف�س  وزاخ�و سادس�اً 
اق�ل تس�جياً م�ن نف�ط  لكن�ه 

البرصة.

الزوراء يرنو إلى الصدارة..

اليوم.. قمة جماهيرية تجمع األنيق بالصقور على ملعب التاجي

    ممتاز توماس

ُسبل تعديل مسار 
األسود

أفكار وطروحات متأخرة، رّبما تس�هم يف االس�تدالل عن ُس�بل 
تعديل مس�ار منتخبنا الوطني للتأه�ل لكأس العالم 2022 بعد 
انته�اء بطول�ة كأس الع�رب التي س�تنطلق يف الدوح�ة نهاية 

الشهر الجاري.
قبل كل يشء أقول إننا جميعاً نتحّمل مس�ؤولية ما وصلت اليه 
رياضتن�ا وخاص�ة كرة القدم، ب�دءاً من منظوم�ة اتحاد الكرة 
واألوملبي�ة والوزارة واإلع�ام )غري الصادق النوايا( إىل الش�ارع 
الريايض املتعّصب والعاطفي أكثر من الازم حيث يفقد رباطة 

جأشه عند كل انتكاسة ملنتخباتنا وعىل جميع املستويات.
إخوت�ي يف الرياض�ة، لنن�ى كل م�ا ح�دث من فش�ل وغضب 
وخيب�ات أمل ونضع أيدينا متكاتف�ة مع بعض وننبذ الخافات 
ونق�ف مع توّجهات منتخبنا الوطني إلحياء حظوظه ليصل إىل 
كأس العال�م، ولكن ذلك م�ن الصعب إتمام�ه وإنجاحه ونحن 
نتقات�ل ونحارب ونش�ّخص ونّته�م وننتقد بص�ورة غري الئقة 

بعيدة عن اخاقنا ومبادئنا وانسانيتنا.
انه�ا الفرصة األخرية ملنتخبنا الوطني الذي يمّر بظروف صعبة 
وحرجة، وقد يكون أغلبها وس�ببها ومسّبباتها بعض بل أغلب 
تراكمات املايض وظروف البلد ونظامه السيايس والتقلّبات، فا 
يج�ب علينا أن نكيل االتهامات العاجلة وغري املناس�بة اىل جهة 
أو ش�خص، ألننا جميعاً نؤِمن باننا عندما نستلم أي مسؤولية 
فغايتنا األكرب هو النجاح فيها وبدرجات، ولكن أحيانا وبسبب 
نقص خربة بع�ض العاملني يف منظومتنا وترصيحاتهم الرّنانة 
والت�ي تخل�ط األوراق وت�رّصح بم�ا ال غاي�ة لهم في�ه )يف غري 

مكانه(!
اإلداري يجب أن يلتزم بالش�ؤون اإلدارية ويجتهد فيها، والفني 
يق�وم بما تمليه علي�ه واجباته، وال يجب امل�زج بينهما، وهذه 
مش�كلة كب�رية يف رياضتنا، وهناك محاذير يج�ب أن يلتزم بها 
املس�ؤول اإلداري واملرشف ع�ىل الفريق بأن ال ي�رّصح بما هو 
أك�رب من حجمه ودوره وواجبه وخاصة عندما يقفز عىل القيم 
واملب�ادئ الرياضية ويرصخ بأننا س�نفوز بالبطولة الفانية أو 
املنافس�ة املعّين�ة، وهذا ليس م�ن مس�ؤوليته، وخاصة عندما 
يك�ون هناك م�دّرب وطاق�م تدريب يع�رف امكاني�ات العبيه 

وظروف الفريق وجاهزّيته ودرجة استعداده.
ه�ذه االفع�ال تولّ�د ردود فعل متش�ّنجة ل�دى الط�رف الفني 
وتنعك�س ع�ىل الفري�ق وأدائه، ويج�ب أن ال نرفع من س�قف 
التوّقع�ات والطموح�ات ألّنن�ا نع�رف امكانّياتنا ومس�تويات 
العبين�ا، وق�د كان س�بب تعاظم ه�ذه الظاه�رة ه�و النتائج 
املخّيب�ة لآلمال ملنتخبنا الوطني مع مدّربه باملراس�لة الهولندي 
)أدف�وكات( وهن�ا يح�اول كل متس�لّط باملنظوم�ة الرياضية 
تخفيف الهجمات ونربة االنتق�ادات التي طالت عليهم بإعطاء 
الوع�ود والتخفي�ف من ه�ذه الهجم�ات ويخ�رج بترصيحات 
ترقيعي�ة ومش�ّجعة برأيه المتصاص نقم�ة وغضب جمهورنا 

من األداء السيِّئ والنتائج املخّيبة لآلمال.
إن منظوم�ة ك�رة القدم تحتاج لكثري من االص�اح وتغيري آلية 
العم�ل وتوزيع املهّمات وتقاس�مها والب�دء أوالً بدوري الفئات 
العمري�ة ال�ذي يجب أن ال يعتمد عىل التناف�س والفوز بقدر ما 
يحقق عملية تعليم وثقافة للبدء بالتأسيس الصحيح لاعبينا، 
االهتمام وتنظيم الدوري بصورة أفضل ووضع قوانني ومناهج 
ل�دوري الش�باب وتكثي�ف الوح�دات التدريبي�ة ومراقبة عمل 

املدّربني من قبل لجان خاصة كفوءة.
هذه كلّها عوامل ومنّغصات س�اهمت مع أمور أخرى يف تأّخرنا 
ع�ن الركب العرب�ي واآلس�يوي والعاملي ألننا ال نملك تأس�يس 
وت�دّرج صحي�ح لاعبين�ا ونه�در وندّم�ر مواهبن�ا الصغ�رية 
بالضغوطات واإلم�اءات والخصوصيات واملنافس�ات والطلب 
بالفوز بأي ثمن وهذه طام�ة كربى وجريمة ال تغتفر يقرتفها 

مدّربينا وإدارات فرقنا بحّق شبابنا وأشبالنا وبراعمنا.
إن كرتنا ورياضتنا تفتقر ألبسط أدوات وقواعد وعنارص االنجاز 
مهم�ا كان حجمه، والُبن�ى التحتّية والروحّية والنفس�ّية التي 
نتعام�ل بها مع العبينا صغاراً وكباراً وس�ط الفوىض والتخّبط 
والعش�وائية يف قراراتن�ا الفردّية وغري املدروس�ة وتتّم بس�بب 

منطق الغضب والزعل والعصبية التي تبدو عىل املُنتقدين.

أعل�ن االتح�اد العراق�ي للمب�ارزة، ام�س االربع�اء، توقي�ع 
اتفاقية تعاون مش�رتك مع نظ�ره االيراني.وذك�ر االتحاد يف 
بي�ان تابعت�ه »املراقب العراقي« أن »مراس�م التوقيع جرت يف 
العاصم�ة االيرانية طه�ران وحرضها رئي�س اللجنة االوملبية 
االيراني�ة رضا صالحي أم�ري، واالمني الع�ام للجنة االوملبية 
االيرانية كيكاوس س�عيدي كما ح�رض التوقيع رئيس االتحاد 

اإليراني للكراتيه سيد حسن طباطبائي«.وأضاف البيان: » أن 
االتفاقي�ة وقعها عن الجانب العراقي رئي�س االتحاد العراقي 
للمب�ارزة زياد حس�ن وع�ن الجان�ب االيراني رئي�س االتحاد 
االيراني للمبارزة الدكتور باقر زاده والذي يشغل منصب نائب 
رئيس اللجنة االوملبية االيرانية«.واشار رئيس االتحاد العراقي 
بحسب البيان، إىل ان »االتفاقية هدفت اىل توثيق ودعم اوارص 

التع�اون بني االتحادي�ن الصديق�ني لتطوير رياض�ة املبارزة 
وتبادل ونقل الخربات املشرتكة ملا فيه مصلحة االتحادين كما 
نصت االتفاقية عىل تبادل واس�ع لانش�طة الرياضية، فضًا 
عن تبادل الخربات الرياضية، وفتح افق التعاون املشرتك وبما 
يخدم املبارزة يف البلدين الصديقني، والتي من ش�أنها أن تلّبي 

تطلعات الجانبني«.

أب�دى عضو ادارة ن�ادي القوة الجوي�ة هيثم كاظم، 
امس االربعاء، اس�تغرابه من ق�رار اتحاد الكرة بنقل 
مب�اراة جماهري�ة إىل ملع�ب التاجي .وق�ال كاظم 
إنه »م�ن غر املعقول نقل مب�اراة جماهرية تجمع 
فريقني جماهريني اليوم الخميس ضمن منافس�ات 
الجولة الحادي عرش من الدوري املمتاز، مللعب صغر 
رغ�م مطالباتن�ا باقام�ة اللق�اء عىل ملع�ب كرباء 
الدويل لوجود ادامة بملعب الش�عب، كونه يس�توعب 
الجماهر«.وأض�اف أنن�ا »تفاجأن�ا بق�رار اقامتها 
بملعب التاجي بناء ع�ىل طلب نادي الطلبة املضيف، 
وال�ذي نس�تغرب الرصاره أيض�اً باقامته�ا بملع�ب 
صغر«.وتاب�ع أن »املكان اليصل�ح للنقل التلفزيوني 
واليس�توعب الجمه�ور، وس�نواجه صعوب�ة وامورا 
اخ�رى كثرة تعيق اقامة اللقاء باريحية« .من جانب 
آخر أكد كاظ�م، أن »ادارة الق�وة الجوية قررت عدم 
تفريغ العبي املنتخ�ب العراقي لبطولة كأس العرب، 
إال يف ح�ال ايق�اف مباري�ات ال�دوري والكأس.وبني 
أن مباري�ات كأس العرب ليس ضمن أي�ام »الفيفا« 
وعليه لس�نا مجربين بتفريغ الاعبني كون تفريغهم 
س�يكون عىل حس�اب نتائجنا يف املنافس�ات املحلية 
التي تهمنا.وأش�ار إىل أن »فريقنا فيه عرشة غيابات 
مابني اصابة وعدم جاهزية، ومن غر املمكن تفريغ 
خمس�ة اىل س�تة العب�ني للمنتخ�ب للمش�اركة يف 
البطولة العربية املقررة انطاقها نهاية الشهر الحايل 

يف قطر« .

قال امل�درب ديك أدفوكات، الذي 
اس�تقال م�ن تدري�ب املنتخ�ب 
العراق�ي، أم�س االربع�اء، قبل 
أس�بوع واح�د من املش�اركة يف 
»التوقع�ات  إن  الع�رب،  كأس 
تتناس�ب  ال  العراق�ي  للفري�ق 
م�ع اإلمكانيات«.وأعلن االتحاد 
العراق�ي انفصال�ه ع�ن مدرب 
املنتخب الوطن�ي أدفوكات )74 
عام�ا(، بعد نحو 3 ش�هور من 
التعاق�د مع�ه، وقب�ل انط�اق 
كأس الع�رب، بعد سلس�لة من 
تصفي�ات  يف  الس�يئة  النتائ�ج 
2022.ولم يحقق  العال�م  كأس 
يف  ف�وز  أي  العراق�ي  املنتخ�ب 
باملجموع�ة  مباري�ات  س�ت 
األوىل، يف املرحل�ة األخ�رة م�ن 
التصفي�ات اآلس�يوية املؤهل�ة 
ل�كأس العال�م 2022، وتع�ادل 
4 مرات قبل خس�ارته -3صفر 
أمام كوريا الجنوبية يف الدوحة.
املخ�رضم   امل�درب  وأض�اف 
ال  »التوقع�ات  األربع�اء  ام�س 
تتناس�ب مع إمكانيات املنتخب 
العراق�ي، ال�ذي يم�ر بمرحل�ة 

انتقالي�ة ويجب تدعيمه ببعض 
الاعبني الش�بان لكن مثل هذه 
العملي�ة تس�تغرق وقتا طويا، 
يتعني تحقيق نتائ�ج عىل املدى 
القصر، م�ن حيث املبدأ حققنا 
مث�ل  الجي�دة  النتائ�ج  بع�ض 
التع�ادل م�ع كوري�ا الجنوبية 

واإلمارات، لك�ن وجدنا صعوبة 
األهداف«.وأض�اف  تس�جيل  يف 
امل�درب الذي توىل املس�ؤولية يف 
للس�لوفيني  املايض خلفا  تموز 
»م�ن  كاتانيت�ش  سرتيش�كو 
الناحي�ة النظري�ة، يمكن إنهاء 
ال�دور األخ�ر باملرك�ز الثال�ث 

والتأه�ل  األوىل  املجموع�ة  يف 
ثال�ث  م�ع  فاصل�ة  ملواجه�ة 
املجموع�ة الثاني�ة ث�م خ�وض 
امللح�ق العاملي، م�ن أجل حجز 
مقع�د يف نهائيات 2022، أتمنى 
أن يتمك�ن خليفتي من تحقيق 

ذلك«.

الجوية يشترط إيقاف 
الدوري لتفريغ الالعبين

أدفوكات: إمكانيات الالعبين ال تتناسب مع طموح
 الجماهير العراقية

اتحاد المبارزة يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره اإليراني

س�مت الهيأة اإلدارية لن�ادي امليناء امس 
األربعاء هاتف ش�مران، مدرًب�ا للفريق يف 
املوسم الحايل، بعد رحيل قيص منري.وقال 
محم�د جابر رئيس الهيأة اإلدارية للميناء 

اتفق�ت  »اإلدارة  أن 
رس�مي  بش�كل 
هاتف  امل�درب  م�ع 
ش�مران، وسيبارش 
ف  ض�ا أ و . » عمله
جاب�ر أن »ش�مران 
كبرية  بخربة  يتمتع 
نع�ول عليها إلعادة 
توازن�ه  إىل  الفري�ق 
بع�د البداية املتعثرة 

املين�اء  »إدارة  أن  املوس�م«.وتابع  ه�ذا 
س�توفر س�بل النج�اح للم�درب فالبداية 
املتعث�رة ال ت�وازي قيم�ة الفري�ق العريق 
»اإلدارة  أن  إىل  الكروي«.وأش�ار  وإرث�ه 
تشكر املدرب املساعد 
ه�ادي،  إحس�ان 
ال�ذي ق�اد الفريق 
يف الجوالت املاضية 
بعد استقالة قيص 
أن  منري«.يذك�ر 
ن�ادي امليناء يحتل 
املركز 18 برصيد 5 
نق�اط بعد خوض 

10 مباريات.

الميناء يسمي
 شمران مدربًا لفريقه الكروي

تنطل�ق يف الثال�ث م�ن الش�هر املقبل يف 
مدين�ة كرب�اء وعىل م�دار ثاث�ة أيام، 
بطولة أندية العراق لألش�بال والناشئني 
للكيك بوكس�يغ بمشاركة واسعة الندية 
العاصم�ة بغ�داد واملحافظ�ات.  وق�ال 

االتح�اد  رئي�س 
للكي�ك  العراق�ي 
قاس�م  بوكس�يغ 
بيان  يف  الواس�طي 
/املراق�ب  تابعت�ه 
إن  العراق�ي/ 
تبتغ�ي  »البطول�ة 
إحت�كاك  تأم�ني 
لاعب�ني  مناس�ب 

الصغار يف جمي�ع األندية«.وبني أن »ذلك 
لاطاع عىل مس�توياتهم بغية الكش�ف 
عن املوهوبني تمهيدا لضمهم للمنتخبات 
الوطني�ة للعبة«.وأض�اف الواس�طي أن 
»االجتم�اع الفني س�يعقد قب�ل انطاق 
بي�وم  البطول�ة 
ملناقش�ة  واح�د 
الفني�ة  األم�ور 
ملتعلق�ة  ا
ت  فس�ا ملنا با
ع�دد  وتحدي�د 
الاعب�ني واالوزان 
ح  ملس�مو ا

مشاركتها«.

إتحاد الكيك بوكسنغ يقيم بطولة األشبال 
والناشئين في كربالء
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إسبانيا تبدأ دفاعها عن لقب كأس ديفيز للتنس بدون نادال 

الخميس 25 تشرين الثاين 2021
العدد 2723 السنة الثانية عشرة

حصلت إس�بانيا املدافعة عن 
اللق�ب، أخريا، ع�ى فرصة 
بكأس  االحتفاظ  ملحاولة 
عن�د  للتن�س،  ديفي�ز 
استئناف املسابقة لكن 
بش�كل جدي�د يف ثالث 
مدن أوروبية عى مدار 

أسبوع.
وسينصب الرتكيز عى 
ألكاراز  كارلوس  الشاب 

يف ظل غياب النجم املخرضم رافائيل نادال.
ومنذ عامني ويف النسخة االفتتاحية للشكل الجديد 
ملس�ابقة فرق الرجال، ق�اد نادال إس�بانيا إلحراز 

اللقب بعد أسبوع مرهق يف مدريد.
وباغتت جائحة كوفيد-19 نسخة العام املايض من 
نهائيات كأس ديفيز، بمش�اركة 18 منتخبا، وقرر 
االتحاد الدويل للتنس بعد ذلك مع رشكة كوزموس 
الراعية إجراء بعض التغيريات واالعتماد أيضا عى 

تورينو وإينسربوك يف استضافة املباريات.
وب�دءا من اليوم الخميس، س�يتنافس 18 فريقا يف 

س�ت مجموعات، حي�ث تض�م كل مجموعة ثالثة 
ف�رق، وتتأهل ثماني�ة ف�رق إىل األدوار اإلقصائية، 
م�ع إقامة النهائي يف مدريد يف الخامس من كانون 

األول.
بكورون�ا،  اإلصاب�ة  ح�االت  ع�دد  زي�ادة  وم�ع 
ستس�تضيف إينس�ربوك مجموعتني دون حضور 

مشجعني بعد تشديد إجراءات اإلغالق يف النمسا.
وس�تلعب إس�بانيا يف املجموع�ة األوىل إىل جان�ب 
الفري�ق الرويس الق�وي واإلكوادور وس�تقام هذه 

املنافسات يف مدريد.

وسيغيب نادال بس�بب استمرار تعافيه من إصابة 
يف الق�دم، لك�ن يف املقابل س�يظهر أل�كاراز البالغ 
عم�ره 18 عاما والذي رش�حه كثريون مل�لء فراغ 
مواطن�ه الحاصل عى 20 لقبا يف البطوالت الكربى 

عندما يعتزل.
ول�ن يك�ون بوس�ع إس�بانيا أيض�ا االعتم�اد عى 
روبرت�و باوتيس�تا أج�وت، أحد الفائزين بنس�خة 
2019، عندما فاز الفريق عى كندا يف النهائي، بعد 
أن خرج من التشكيلة بسبب إصابة يف البطن خالل 

املران.

سيميوني يدخل دائرة
 اهتمام مانشستر يونايتد 

بوكيتينو يؤكد التزامه بالعقد 
مع سان جيرمان 

تشيزني ينتقد العبي اليوفي 
بعد الخسارة برباعية

تشيلسي األقوى دفاعًيا 
بالدوريات الكبرى مع توخيل

»السيدة العجوز« يسبق الجميع في صفقة فالهوفيتش 

بيكيه يؤكد قدرة برشلونة على تجاوز البايرن 

مطالبات بإيقاف النشاط الرياضي في ألمانيا

كش�ف تقرير صحفي إنجليزي، امس األربعاء، عن اس�م مفاجىء 
عى طاولة مانشس�رت يونايت�د، لخالفة أويل جونار سولس�كاير يف 

تدريب الفريق، رغم صعوبة التعاقد معه.
وأعلن مانشس�رت يونايتد، يوم األحد املايض، إقالة سولس�كاير من 
منصب�ه، يف أعق�اب الهزيمة أم�ام واتفورد، بنتيج�ة 4-1، وتعيني 

مساعده مايكل كاريك مدرًبا مؤقًتا للفريق.
وبحس�ب صحيفة »إندبندنت« الربيطانية، فإن األرجنتيني دييجو 
س�يميوني، املدير الفني ألتلتيكو مدريد، هو امل�درب املفضل حالًيا 

إلد وودوارد، املدير التنفيذي ملانشسرت يونايتد.
وأضاف�ت الصحيف�ة، أن وودوارد معج�ب بالعم�ل ال�ذي يقدم�ه 
س�يميوني م�ع الروخيبالنك�وس، ووضع�ه للفري�ق املدريدي بني 
الكب�ار، من خالل تحقي�ق 8 ألقاب، والتأهل لنهائ�ي دوري أبطال 
أوروبا يف مناس�بتني. ومع ذلك، يدرك مس�ؤولو يونايتد، أن التعاقد 
مع س�يميوني س�يكون أش�به باملس�تحيل، ألن املدرب األرجنتيني 
مرتب�ط بعقد م�ع أتلتيكو حتى صي�ف 2024، وال توجد لديه النية 

للمغادرة حالًيا.

حسم األرجنتيني ماوريس�يو بوكيتينو، املدير الفني لباريس سان 
جريم�ان، موقف�ه من ت�ويل تدريب مانشس�رت يونايت�د يف الصيف 

املقبل.
وارتب�ط اس�م بوكيتينو بقوة باالنتق�ال إىل أولد تراف�ورد، وتدريب 
الش�ياطني الحم�ر، بداي�ة من املوس�م الجدي�د، بعد رحي�ل املدرب 

النرويجي أويل جونار سولسكاير.
وبحس�ب صحيف�ة »ليكيب« الفرنس�ية، فإن الربازي�ي ليوناردو، 
املدي�ر الري�ايض لباريس س�ان جريمان، ق�ام بزي�ارة بوكيتينو يف 
الفندق الذي يقيم فيه، املايض، ملعرفة قراره بش�أن مس�تقبله مع 
الفري�ق. وأكدت الصحيف�ة، أن بوكيتين�و أخرب ليون�اردو بأنه لن 
يغادر سان جريمان، وس�وف يحرتم العقد الذي يربطه مع الفريق 
حت�ى حزيران 2023. وأعلن بوكيتينو أم�س يف مؤتمر صحفي أنه 
ليس منش�غال بشائعات ربط اسمه بمانشسرت يونايتد، وأنه سعيد 

يف باريس.
ويتوىل قيادة مانشس�رت يونايت�د حالًيا، اإلنجلي�زي مايكل كاريك، 
نجم الفريق الس�ابق، ومساعد سولسكاير، وذلك لحني التعاقد مع 

مدير فني جديد.

اعرتف البولندي فويتشيك تش�يزني، حارس مرمى يوفنتوس، باألداء 
الكارث�ي ال�ذي قدمه بيانكونريي أمام تش�يليس، حي�ث خرس 4-0 يف 
ملعب ستامفورد بريدج،  بالجولة 5 من دور املجموعات لدوري أبطال 
أوروبا. وقال تش�يزني يف ترصيحات لش�بكة س�كاي سبورت إيطاليا 
»لس�وء الحظ، رأينا الفارق بني الفريقني، إن�ه أفضل فريق يف أوروبا، 
وحام�ل لق�ب دوري األبطال، ولم نتمكن من تحديه�م. هذا أمر مؤلم 

حقا«.
وأض�اف »يوم الس�بت املقبل، لدينا مب�اراة مع مهمة ض�د أتاالنتا يف 

الدوري، ويجب أن نضع الخسارة وراءنا ونركز عليها«.
واختتم »لقد اس�تعدنا التوازن، ويمكن اس�تثناء مب�اراة االمس حيث 
قدمنا أداًء كارثيا وعوقبنا بأربعة أهداف، يمكنك أن تخرس لكنني أجد 
صعوب�ة يف تقبل هزيمة مثل هذه«. جدي�ر بالذكر أن يوفنتوس ضمن 
التأهل لدور ال�16، لكنه يخاطر بخسارة صدارة املجموعة الثامنة بعد 
هزيمته حيث تراجع اليويف للمركز الثاني برصيد 12 نقطة بالتساوي 

مع املتصدر تشيليس، وذلك قبل جولة واحدة فقط من النهاية.

ق�اد األملاني توماس توخيل، املدير الفني لتش�يليس، فريقه لفوز كبري 
ع�ى يوفنت�وس 4-0، ع�ى ملعب س�تامفورد بريدج، ضم�ن لقاءات 

الجولة الخامسة ملرحلة املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وارتقى تش�يليس، بط�ل أوروب�ا، لص�دارة املجموعة الثامن�ة بفارق 
األه�داف عن يوفنتوس، الذي س�بق أن تغلب علي�ه يف إيطاليا، بهدف 

دون رد.
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن هذه املباراة تحمل الرقم 50 

لتوخيل يف قيادة الفنية لتشيليس عرب جميع املسابقات.
وأضافت الشبكة، أن املدرب األملاني تمكن من تحقيق 32 فوًزا، مقابل 

11 تعادال، و7 هزائم.
وخالل 50 مباراة، خرج تش�يليس بشباك نظيفة يف 31 لقاء، أكثر من 

أي فريق آخر يف الدوريات الخمس الكربى خالل تلك الفرتة.
وتوىل توخيل قيادة تش�يليس، يف منتصف املوس�م امل�ايض، بعد رحيل 

فرانك المبارد، وقاد الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

كشف تقرير صحفي إيطايل، امس األربعاء، عن 
رغبة يوفنت�وس يف التعاقد مع صفقة هجومية 

مميزة، يف كانون الثاني املقبل.
وبحس�ب صحيف�ة »الجازيت�ا ديلو س�بورت« 
اإليطالي�ة، فإن يوفنتوس ين�وي التقدم بعرض 
قيمت�ه 50 مليون يورو، يف كانون الثاني املقبل، 
من أجل الحصول عى خدمات الرصبي دوس�ان 

فالهوفيتش، مهاجم فيورنتينا.
ويعترب فالهوفيتش )21 عاًما( واحًدا من أفضل 
املهاجمني عى الس�احة األوروبية حالًيا، وهدًفا 

للعديد من األندية الكربى يف القارة العجوز.
وأضاف�ت الصحيف�ة، أن فيورنتين�ا يس�تهدف 
الحص�ول عى 70 ملي�ون يورو، م�ن وراء بيع 
فالهوفيتش، الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى 

صيف 2023. وأش�ارت أيًض�ا، إىل أن يوفنتوس 
س�يواجه منافس�ة قوي�ة ع�ى ض�م املهاج�م 
الرصبي من أندية باريس سان جريمان، أتلتيكو 

مدريد، توتنهام ومانشسرت سيتي.
وشارك فالهوفيتش يف 14 مباراة مع فيورنتينا 
هذا املوس�م حتى اآلن، وتمكن من تس�جيل 12 

هدًفا وصناعة هدفني.

أك�د مدافع برش�لونة ج�ريارد بيكي�ه، أن الفريق 
الكتالوني س�يذهب إىل ميونخ »بنية الفوز«، أمام 
باي�رن يف الجول�ة األخ�رية م�ن دور املجموع�ات 
بدوري أبطال أوروب�ا، وهي النتيجة الوحيدة التي 
س�تتيح ل�ه التأه�ل لثمن نهائ�ي البطول�ة، دون 
النظ�ر لنتيجة املباراة األخ�رى، وذلك عقب تعادله 
س�لبًيا أم�ام بنفيكا. وق�ال بيكي�ه يف ترصيحات 

لقناة )موفيس�تار(، عق�ب التعادل أم�ام بنفيكا 
بدون أهداف: »لقد خلقنا فرصا كافية للتس�جيل. 
نعتمد عى أنفس�نا مع علمنا بصعوبة األمر، لكن 
الفريق يف حال�ة معنوية جيدة«. وأض�اف: »أينما 
كان ذاهب�ا، برش�لونة عليه الفوز«، مش�ريا إىل أن 
»الجماه�ري تلع�ب دورا مهم�ا يف محاول�ة تغيري 

الديناميكية، يف الرساء والرضاء«.

وتابع بيكيه: »لم أش�اهد كامب نو بهذه الطريقة 
م�ن قبل، إن�ه أمر رائ�ع وعلينا االس�تفادة منه«. 
ويحت�ل برش�لونة وصاف�ة املجموع�ة برصي�د 7 
نق�اط، خل�ف باي�رن ميون�خ املتص�در بالعالمة 
الكامل�ة »15 نقطة«، بينم�ا يملك بنفيكا 5 نقاط 
يف املرك�ز الثالث، ودينامو كيي�ف نقطة وحيدة يف 

ذيل الرتتيب.

طالب رئيس أح�د أندية دوري الدرج�ة الثانية لكرة 
القدم يف أملانيا، بوقف أنش�طة ممارسة اللعبة حتى 

نهاية العام، بسبب جائحة فريوس كورونا.
وت�زداد أع�داد املصابني بق�وة يف البالد، وت�م تطبيق 
إج�راءات اإلغ�الق اإلقليمي�ة م�رة أخ�رى يف بعض 

املناطق، كما ترتفع أعداد املصابني من الالعبني.
وقال هيلجي ليونهاردت، رئيس نادي إرتس�جبريجه 

أوه، لش�بكة »ام.دي.آر« وصحيف�ة »بيل�د«، أم�س 
االربعاء، إنه يتعني عى مس�ؤويل ك�رة القدم التحرك 

والتوقف لعدة أسابيع.
وأضاف ليونه�اردت: »نريد إغالق لك�رة القدم حتى 
نهاية كانون االول، األسابيع األربعة املقبلة ستكون 
صعبة للغاية لبالدنا، وهناك اختبار حاس�م بالنسبة 
لن�ا، وحاجة للعم�ل الذك�ي واملنظم، ولي�س للعمل 

الفوض�وي«. وأكم�ل ليونه�اردت: »أث�ق يف علم�اء 
الفريوس�ات واألطب�اء، وعندما يقول�ون إننا نواجه 
أس�ابيع مثرية، ال يج�ب أن يذهب العب�و كرة القدم 

بالنادي لربيمن للعب أمام 20 ألف متفرج«.
وأضاف: »يجب أن نضع حماية الناس كأولوية، وأن 
نصبح قدوة، أبعث هذا النداء لرابطة الدوري األملاني، 
بغض النظر عما إذا كان سيتم اإلنصات إليه أم ال«.
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كعب بن زهريالثقافـي

َباَنْت ُسَعاُد َفَقلِْبي الَيوَْم َمْتُبوُل 

ُمَتيٌَّم إِْثرََها لَْم ُيْفَد َمْكُبوُل

 َوَما ُسَعاُد َغَداَة الَبْيِ إِْذ َرَحُلت

رِْف َمْكُحوُل  إاِلَّ أََغنُّ َغِضيُض الطَّ

 َتْجُلو َعوَاِرَض ِذي َظلٍْم إَِذا اْبَتَسَمْت

 َكأَنَُّه ُمْنَهٌل ِبالرَّاِح َمْعُلوُل 

ْت ِبذِي َشَبٍم ِمْن َماِء َمْحِنَيٍة ُشجَّ

 َصاٍف ِبأَْبَطَح أَْضَحى َوْهَو َمْشُموُل

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

اقوال وحكم

االمام الحسلي بلن عيل عليله السلام: »اْعلَُموا 

أَنَ  َحوَاِئلجَ  النَّاِس  إِلَْيُكْم ِمْن ِنَعلِم اللَِّه َعلَْيُكْم، َفَا 

َتَملُّوا النَِّعَم َفَتُحوُزوا ِنَقماً، َو اْعلَُموا أَنَّ الَْمْعُروَف 

ُب أَْجراً، َفلَْو َرأَْيُتُم الَْمْعُروَف  َيْكِسُب َحْمداً، َو  ُيَعقِّ

َرُجلًا َرأَْيُتُموُه َحَسلناً َجِميلًا َيلُ�ُّ النَّاِظِريَن َو 

َيُفلوُق الَْعالَِملَي، َو لَْو َرأَْيُتُم اللُّؤَْم َرُجلًا َرأَْيُتُموُه 

ُر  ِمْنُه الُْقُلوُب َو ُتَغُض   ُدوَنُه  َسلِمجاً ُمَشوَّهاً َتَتَنفَّ

اْلَْبَصاُر.

ثمة سلؤال يلدور يف مخيلتي مللاذا يتخلل الحلم 
اليقظله ؟ وملا هلذا التلزاوج واالنفصلال علن 
بعضهملا البعلض، بلي الفينة والخلرى ؟ وانا 
أسلري يف خضم  زحمة الناس يف شلوارع اكتظت 
بالباعة املتجولي وأصوات السليارات واملرتوات 
، شلاهدت احدهم  كانلت تربطنا معا اخوة بيت 
واحلد فهو اخلي من ابي تجاهلتله وال ارغب ان 
اشلاهده.. قللق وحلي يداهمنلي ال أسلتطيع 
الخلاص منه ، لكن بعد فلرتة وجيزة وانا غارق 
يف حلم قام بمناداتلي وعانقني بقيت يف اليقظه 
أراقب ماذا يجري لو عدت للحلم والقلق مسيطر 
عليْل ورسعان ما نظلرت إىل جانبلي لجد  وعاء 
فية كمية من الجمر وثمة راس برشي احرتق اىل 
النصف وضاعت مامحه تناولت ملقطاً ورفعت 
الرأس ووضعتله جانب الوعاء فتذكلرت  بأنني 
قبلل ذلك قد رأيت أمرأة  وتحاشليت الكام معها 
وحاوللت الهروب النهلا تعرفنلي ، بقيت ابحث 
عنهلا يف زحمة االمكنة وانا نلادم ملاذا لم أكلمها 
ربملا كانلت بحاجة ماسلة يل بقيت بلي الحلم 
واليقظلة اعتليلت الطابق العللوي للباخرة التي 
تمخر عباب البحر املهيلب وكان الجو بارداً جداً 
ونثيث املطر يبلل مابيس اعتليت سطح الباخرة 
الننلي حاولت الهروب ملن املناظر التي لم اعتاد 
عليهلا يف حياتلي اليومية معتلزاً برشقيتي ربما 
؟ اشلاهد البعض كما القطط يف الشلوارع وهي  
تتضاجلع  غري مبالية باالشلخاص املارة سلواء 
نظلروا ام ال ! هذا اليعنيها بقلدر الحرية املقيتة 
التي يمارسلونها االنسلان والحيوان معاً ، ازداد 
املطلر والبد من النزول من العىل لكنني رصخت 
أيها البحر انا ال اعرف العوم لم أمارس السباحة 
يف حياتي يوما ، فهل تقبلني ضيفاً عندك ، شعر  
البحلر بقلقلي وارتباكي ، دوي صلوت الباخرة 
بالوصلول افقت ملن الحلم وقد أعللن  الصوت 
بعلدم رغبة البحلر ان يسلتضيفني ربما يف املرة 

القادمة تحصل املوافقة .

 نصوص لعبداهلل حسين

»1«
منُذ خمسي تاً

وأنلا أضلُع يلدي علىل جبيني 

وأنظر ! 
وكلما رأيُت أشجاراً

حسبُتها جيوشِك املُحرِّرة

أفتُح لها بّوابات صدري

ولم أَنْل سوى ريح

وأطنان من الغباِر ؛

»2«

أمي وأتلفت

ال.. ليٍء

لرى الذي يتساقُط مني...!!

»3«

ُيولد الشلعر من تحلت عباءة 

أمي

من صوت  عجينها

ملن عبارتهلا الشلهرية )ها 

يمه(

ُيولد الّشعر

علىل  أو  شلارعي  مابلي 

رصيفي

املحال  ويوللد علىل واجهلات 

التجارية

ُيولد الّشعر

علىل صلوت أحاديلث بائعات 

البخور 

وبائعات اللبن يف السواِق
و ينبُت الّشعر أحياناً

 يف منتصف النهِر ويصبح

 شجرًة كبرية

»4«

الأحد ينتبه

ملوتك وأنت تمي وأنت تضحك 

وأنت تتكلم، 

وأنت تضُع ساقاً عىل ساٍق

وداع  نظلرة  للعاللِم  تنظلُر 

وتبتسم.

إياد خضير  

الرمز والتأويل وجمالية اللغة الرمزية في »الغابة الالمرئية« 
املراقب العراقي/ متابعة...

من شلأن قلراءة متأنيلة للمنجز النقلدي »الغابلة الامرئية، 
قراءات يف القصة العربية املعلارصة« أن تجعلنا نخرج بفكرة 
مفادهلا السلعي الحثيلث للدى الناقد أحملد زنيلر العتماد 
منهجيلة محكملة يف مقاربلة النصوص القصصيلة، انطاقا 
ملن العتبات النصية ملرورا باملوضوعات، وصوال إىل التقنيات 
الفنية املتمثلة يف الل�د والوصف والحوار لرصد صور الواقع 
والكشلف عن تفاصيل اليومي والهاملي، فضا عن توظيف 
اللغلة الرمزيلة التلي تخللق توليفلات لغوية تتسلم بالخرق 

واالنزياح.
يشلري الباحث أحمد زنير إىل أن معظلم النصوص القصصية 
التلي قاربها تزخر بطاقلة حافلة بالحيلاة والحركة واإليقاع 
واإليحاء، تسلتمد قوتها ملن كونها تتجاوز العلادي املألوف، 
لتسلتبق الزمن املبارش بكثافتهلا الرؤيوية وأبعادها الجديدة. 
وهذا ملا يتجىل بوضوح يف قوله الناجم عن مامسلة قصص 
»أكواريوم« لعبد الحميد الغرباوي: يقول الباحث: »فثمة إيقاع 
رسدي رسيع تتوإىل صوره بشلكل مخاللف، يعتمد اإليحاء يف 
الصورة والتلميح يف اللغة والعبارة، ما يسلمح للقارئ بتخيل 

اآلتي وفق املتوالية القصصية املقرتحة«.
واملبدع الحاذق هو الذي يتقن أسلاليب اللغة اإليحائية، بهدف 
تبليغ رسلالته إىل املتلقي، لن جدلية اإلنتلاج والتلقي أضحت 
لاال، يسلتخلص صور  تشلكل اختيلارا منهجيلا إجرائيلا وفعَّ

املمارسلة اإلبداعيلة، انطاقلا ملن قطبها الجملايل املتمثل يف 
التأثلري اللذي تحدثه يف املتلقلي، وتجعله يصلدر حكما معينا 
عىل قيمتها الفنية، بما يسلاعد عىل معرفلة القيمة الجمالية 
للقصلص التي تعلد مأوى لتجربلة روحية ذوقيلة، ولطموح 
إبداعي يطمح إىل التميز والتفرد. كما هو الشلأن بالنسلبة إىل 
نصوص املجموعة القصصية »الرشكة املغربية لنقل الموات« 
للقاص أنيس الرافعي. ينفتح عنوان املجموعة القصصية عىل 
إمكانيات هائللة للتأويل، وتعد ثيمة املوت الخيط الناظم لها، 
يف اسلتدعاء ذكي لقوال الدباء والباحثي، منها قول »الكاتب 
املغربي الراحل محمد خري الدين: »قلت لنفيس، إنني سلأموت 
هذا املسلاء، فوجدتني أقف وسلط حقل ملن الضوء، ثم رأيت 
عنلد قدملي ما يشلبه الجثة، كانلت وال ريب، جثتلي«. ولهذا 
خليلق بالقارئ أن يكتشلف الّ� املكنون الذي يشلتمل عليه 
النص، كي ال تضيع لذة االكتشاف، إذ »اللفاظ يف الصل صور 
ضئيلة جدا للمعاني، واملعاني أيضا صور ضئيلة جدا للحقائق، 

والحقائق يف عظمتها وجروتها ال تدرك كل اإلدراك«.
ولعلل هذا ما أسلهم يف التباعد بلي الرؤيا يف بعدهلا العميق، 
والعبلارة بما تتسلم به من عجز وقصور، ولهلذا نجد الباحث 
أحملد زنيلر يسلتحرض مفهوملا عاملا إلحلدى القاصلات 
املغربيلات هلي ربيعة ريحان، حلي وصفت الكتابلة بكونها 
»الورطلة الجميللة التي ليس من السلهل التخليل عنها، لنها 

شهوة وكشف وحلم ورغبة«. 

البناء المتوازن لأللوان واألجساد في لوحات التشكيلي علي الربيعي

يرى الناقد جبار  السدخان أن لوحات التشكيلي 
علي محمد الربيعي تمتاز بالبناء المتوازن من 

االلوان واالجساد وعدم االسراف في طغيان أحدهما 
على االخر ،مبينا إن الفنان الربيعي له القدرة على 

استثمار السكونيات في اللون واالجساد لتمرير 
المعنى المطلوب ليقدمه الى المشاهد بطريقة نقية 

كما في لوحة) الحسين عليه السالم(.

مسرحية »شا طا را« »ثالث قصص… ثالث نساء«
املراقب العراقي/ متابعة...

تفرتض قراءة العمل اإلبداعي أشياء ال تحرض 
باللرضورة للدى صانلع العملل الفنلي، لكن 
الكتابة التالية للفعل العابر ليست فقط وصفا 
وتقريلرا، بل هلي قراءة ثانيلة للمادة وغوص 
يف أفقهلا، ملن منطلق أن الفن هو رسلم الثر 
ال مجلرد الخطو، فتكون القلراءة النقدية إذن 
تتبعا لألثر ال القلدام. تبعا لهذا املنظور، تقدم 
هذه القلراءة التحليلية مل�حية »شلا طا را« 
املغربيلة، وضعهلا يف  لفرقلة »تيمسلفوين« 
سلياقها الثقايف الراهن، ثم انتقلاال إىل ما أثار 
انتباهنا يف العرض، لننهي هذا املقالة بافرتاض 
أفلق يتجلاوز العملل اإلبداعي يف حلد ذاته إىل 

رهانات الوسائط يف الفعل امل�حي ككل.
ملع بداية الحجلر الصحي ربيع السلنة الوىل 
لوبلاء »كورونلا« )2020( وتزامنلا ملع بلث 
اسلتثنائي لعلروض م�حيلة علىل اإلنرتنت 
بسبب إغاق القاعات العامة، سواء بمبادرات 
فرديلة أو مؤسسلاتية، أعيد فتلح نقاش عىل 
وسلائل  ويف  االجتماعلي  التواصلل  وسلائل 

اإلعلام املختلفلة بلي الفاعللي يف الحركلة 
امل�حيلة حلول موضوع »إقحام« الوسلائط 
املتعلددة يف الفرجة امل�حية، ملن منطلق أن 
العرض امل�حي يتأسلس علىل اللقاء املبارش 
مع الجمهور دون الحاجة إىل وسليط، سلواء 
كان هلذا الخلري حاما ملادة، )نلص- فيديو- 
غرافيك، إللخ( ُتْعرَُض ضملن عنارص العرض 
الحلي ذاتله، أو ناقا له علىل مواقع ومنصات 
البث املبارش، وجعل املتفرج يتابع العرض عن 
بعد. ويف كلتا الحالتي يحرض الوسليط، فكان 
من الطبيعي أن نساهم يف هذا النقاش املفتوح 
واملستمر، خاصة أن املناسبة هي »شا طا را«: 
أول علرض م�حي قدم يوم الول من تموز/ 
يوليلو 2021 يف مل�ح محملد الخاملس يف 
العاصمة الرباط، بعلد تخفيف إجراءات حالة 

الطوارئ الصحية.
هلذه املعطيلات تدفع املتتبلع للشلأن الثقايف 
عموملا، والدراملي بشلكل خلاص، إىل وقفة 
للتوثيلق أوال، وللقلراءة ثانيلا، دون تحميلل 
العرض/املرحللة ما ال يتحملله، وأن نختر ما 

تشاركنا يف قوله، مع بداية ظهور كورونا، بأن 
ما بعدها لن يكون كما قبلها. وإذا استحرضنا 
أن »بروفا« العرض داخل فرقة »تيمفسويمي« 
انطلقلت قبل عرضهلا الول بسلنة، بحكم أن 
برمجة عرض العمل كانت تفرض أن ًيشاهَده 
الجمهور ضمن السنة الثقافية 2019- 2020، 
فهل َشْكُل العرض واختياراته الجمالية سبقت 
االسلتنجاد الشلامل بالرقمنة والوسلاطة من 
أجل إنعاش الحياة يف مختلف فروعها الثقافية 
والعلمية والفنية والرتفيهية يف مواجهة إغاق 
الفضلاءات العمومية؟ أم إنله إدراك من مبدع 
هذا العمل بمكانة الوسائط املتعددة يف صناعة 
الفرجلة امل�حيلة بغلض النظر عن سلياق 
الطوارئ الصحية؟ ويف الحالتي معا، يبقى أن 
املوضوع ذو أهمية بالغة يف مسار املخرج، من 
جهة تنويلع رؤاه اإلخراجية، ولنه عمل جديد 
يراكلم للباحثلي امل�حيلي ويضلع أمامهم 
إبداعلا جديدا يف سلسللة التجلارب امل�حية 
التلي اسلتثمرت الوسلائط وجعلتهلا عنرصا 

رئيسا يف العرض.

جبار السدخان

عيل الربيعي

قصيرة قصة

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
وقال السلدخان يف قراءة نقدية 
خلص بهلا )املراقلب العراقي(: 
ربما تللك الغاللة الرقيقة التي 
تلف اللوحة وهلي نتاج لرضبة 
الفرشلاة الصغرية الساكنة بي 
انامله بحاجلة اىل ضوء اكثر او 
ربملللللا لونلاً سلاطعاً يكون 
علىل  الشلمس  اشلعة  بمثابلة 

اللوحة.
وأضلاف:إن الفنان عيل الربيعي 
ابو سليف يحلدث نفسله وهو 
يدس عواللم الجمال عىل قطعة 
القملاش التلي امامله ..يميلل 
والشلمال  اليملي  اىل  براسله 
ويسلحب خطوة او خطوتان اىل 
الوراء ببطء يقلف يف حللللرية 

كانله يف مرحللة والدة يشء ملا 
من داخله سليدخل كلون الفن 

الواسع..
وتابع: هذا ما يحلس به الفنان 
العراقي عليل محمد  التشلكييل 
كاظلم ) ابو سليف الربيعي( يف 
مرسلمه املتواضع حيث تتجسد 
بقملاش  عاقتهلا  يف  االشلياء 
اللوحة وهو مشلغوالً يف تكوين 
نماذجله الفنيلة بتقنيلة عالية 
وذوق  كبلرية  بحرفيلة  ملزوداً 
فني مميز وخيال واسلع لئوكد 
يف لوحاته ذلك التجسليدال�يع 
والنشط لتوتره العايل عىل سطح 
اللوحلة عندها نحلس ان طاقة 
الربيعلي وتوتلره هذاقلد اخلذا 
طريقهما يف اللوحة فيكون ذلك 

االحسلاس باملتعلة والجماليلة 
بذلك العمل.

وأوضلح : يف لوحلات الربيعلي 
تشلعر بذلك البنلاء املتوازن من 
االلوان واالجساد وعدم االرساف 
يف طغيلان احداهما علىل االخر 
وتشلعرك تلك االللوان والتوازن 
بمزاجيلة الفنلان وقدرتله عىل 
بمهلارة  التشلكيلية  الصياغلة 
وحرفيلة واضحلة لتخلرك تلك 
الصياغلة عللللللن املواضيلع 
اللونيلة  البقلع  تطلقهلا  التلي 
برشلاقة  وانتقاالتله  املتنوعلة 
ملع مكوناتله اللونيلة ليخللق 
الشلكل الفني بما يوازي اللونية 

املطلوبة.
وبلي :ويف لحظلة وقوفلك امام 

مجموعة من الدوائر واالشلكال 
االطلراف  وهلذه  املجسلمة 
باحلام  الراقصلة  الرشليقة 
ال�ياليلة بي اليقظلة والحلم 
كملا يف لوحة) الغجلر يرقصون 
100/80(او   ( الريلح(  ملع 
مجموعلة ملن الرملوز تسلبح 
منهلا  يشلع  اللوحلة  بحلر  يف 
ضلوءاً ذو داللة جماليلة كبرية 
تتداخلل معهلا تللك الضبابيلة 
ورمزيلة  املعنلى  يف  املقصلودة 
التشلابة بي االجسلاد البرشية 
والدملى منزوعللللة العضات 
وتشعرك لوحات الربيعي هيامه 
واالزرق  البنفسلجي  بالللون 
بتدرجاتللللله ملع تحرك ذلك 
القلللللدر وبنسلبة مدروسلة 

ما بيلللن البنفسلجي الهادىء 
والبنفسلجي القلوي وتشلاطر 
الجملال  ذللك  الزرقلللللللة 

والرتف.
وواصل :ويظلل الفنان الربيعي 
يركبهلا(   ( بادواتله  ماسلكاً 
بحرفية عاليلة وتقنية متمكنة 
عاكسلاً بتللك االدوات والذهنية 
يف  وتماثلل  تلوازن  والتقنيلة 
االشياء واالجساد وحتى االلوان 
كما يف لوحته) امللللوج االزرق( 
) 50/70( وهي تزهوا بتوهجها 

االزرق.
الفنلان  يمتللك  :كملا  وختلم 
اسلتثمار  يف  قدرتله  الربيعلي 
مضامينه الفنية ورمزية االلوان 
وعاقتها ملع العادات والتقاليد 

ليحولهلللللا اىل وسليللللللة 
علن  التعبرييلة  وسلأيله  ملن 
فكلر وحلس ووجدان االنسلان 
باعتبلاره ركيلزه اساسلية من 
ركأيلز املجتمع كملا يف لوحة ) 
بغداديات()60/70( وعىل نفس 
القدرة للفنان الربيعي باستثمار 
السكللونيات يف اللون واالجساد 
لتمرير املعنلى املطلوب ليقدمه 
اىل املشلاهد بطريقلة نقية كما 
يف لوحة) الحسي عليه السام( 
القبلاب  ويوظلف   )60/80  (
ورمزيتهلا  الحمأيلم  وسلكون 
وهلدوا االللوان املسلكونة بالم 
وح�ة واستقرار اللون االحمر 
يف اللوحلة كداللة لقدسلية الدم 

املسفوك.
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واالن، يعمد أبو اسعد )65 عاما( 
اىل تقس�يم بس�اتينه املمتدة عىل 
مس�افة تص�ل اىل اكث�ر م�ن 40 
دونم�ا ش�مال مدين�ة بعقوب�ة، 
بس�بب  س�كنية  اراض  كقط�ع 
ش�ح املي�اه يف محافظ�ة دياىل ما 
يؤث�ر بش�كل س�لبي ع�ىل وضع 
املحافظ�ة الزراعي والت�ي كانت 
تصنف او تس�مى مدينة الربتقال 
او س�لة الفاكه�ة كونه�ا تنت�ج 
مختلف املحاصي�ل الزراعية وبما 
الس�وق ولجمي�ع  يس�د حاج�ة 

املحافظات يف العراق.
وبسبب هذا الوضع الناشئ، فان 
العراق مهدد بأمنه الغذائي مثلما 
يح�ذر الخرباء، وهو ب�ات بمثابة 
س�وق مفتوح�ة امام ص�ادرات 
الخض�ار والفواك�ه الواف�دة من 
تس�مى  كم�ا  او  الج�وار  دول 
باللهج�ة الدارجة »العل�وة«. ويف 
الوقت نفس�ه، يب�دو العراق امام 
خيار صعب للمس�اومة مع دول 
املنشأ، عىل حقوقه املائية التي ال 

مناص منها.
التغي�ر  تأث�رات  تقت�ر  وال 
املناخي عىل الع�راق وحده، وهي 
ته�دد العالم برمته، لك�ن العراق 
من ب�ن ال�دول االكثر تأث�را النه 

يعتم�د يف غالبية مص�ادر مياهه 
عىل دول الجوار املترضرة بدورها 
م�ن ظاه�رة الجف�اف املتفاقمة 
يف املنطقة بحس�ب الخ�رباء منذ 
اربعة اع�وام، ما يجرب هذه الدول 
ع�ىل محاول�ة احت�كار مواردها 
املائي�ة والتخفيف م�ن التدفقات 
اآلتية اىل العراق، وتجرب العراق يف 
الوقت نفسه عىل محاولة التأقلم 
االرايض  مس�احات  وخف�ض 
املخصصة للزراعية بنسبة كبرة.

وبالت�ايل فان االم�م املتحدة تضع 
العراق يف املرتبة الخامس�ة عامليا 

بن االكثر تأثرا بهذه التهديدات.
وال تتوف�ر أرقام دقيقة عن حجم 
الع�راق،  اىل  الت�ي تتدف�ق  املي�اه 
وت�راوح التقديرات م�ا بن %90 
م�ن االي�رادات املائي�ة تأت�ي من 
تركي�ا مقاب�ل 10% م�ن اي�ران، 
بينم�ا تش�ر تقدي�رات اخرى اىل 
ان 35% من اي�رادات املياه للعراق 

تأتي من ايران سنويا.
وبكل االح�وال، فان العراق تلحق 
به ارضار جس�يمة سواء براجع 
واردات املي�اه الركي�ة وااليرانية، 
او بفعل الجفاف وضآلة معدالت 

االمطار السنوية.
ف�ان  املتح�دة،  االم�م  ووف�ق 

تقديراته�ا يف العام 2019، تش�ر 
اىل ان »التغر املناخي يقلل هطول 
األمطار الس�نوي يف العراق، وهو 
م�ا س�يؤدي إىل زي�ادة العواصف 
الرابية وتراج�ع اإلنتاج الزراعي 
وتفاقم ن�درة املي�اه«، بينما قال 
برنامج األمم املتحدة للبيئة انه يف 
العام 2015، كان لدى كل عراقي 
املي�اه  م�ن  مكع�ب  م�ر   2100
املتاحة سنويا، وأنه بحلول العام 
2025، ستنخفض تلك الكمية إىل 

1750 مرا مكعبا.
واالن يتحرك العراق عىل اكثر من 
جبهة ملعالجة هذا الخطر املحدق 
به، سواء مع االتراك او السورين 
باالضاف�ة اىل إيران حي�ث يعتقد 
ان 42 نه�را مش�ركا مع العراق، 

اصبحت شبه معطلة.
اما بالنسبة اىل تركيا، فان اساس 
املش�كلة التي تع�ود اىل نحو مئة 
ع�ام، انه�ا ال تعرف ب�ان دجلة 
والفرات »نه�ران دوليان« وتعترب 
تحدي�دا ان نه�ر الف�رات »عاب�ر 
للح�دود«، وه�و ما ل�ه تداعيات 
قانوني�ة مختلف�ة، تتي�ح النقرة 
بحس�ب رؤيتها، ان تقي�م العديد 
من السدود بداعي االستفادة من 

املياه الجارية عىل اراضيها.

واقامت يف هذا السياق، سيد كيبان 
خالل س�بيعنيات الق�رن املايض، 
ثم سد اتاتورك يف التسعينيات، ثم 
سد أليس�و يف عم 2018، يف اطار 
م�روع مائ�ي عم�الق النش�اء 
سلسلة من الس�دود يبلغ عددها 
22 ضمن خطة الستصالح مئات 
الهكت�ارات. وبرغ�م  االالف م�ن 
ذلك، تعترب بغداد ان انقرة تخالف 
بذل�ك اتفاقية لالمم املتحدة للعام 
1997 حول نهري دجلة والفرات 
والت�ي تحظ�ر القي�ام بأنش�طة 
ته�دد بالح�اق ال�رضر باملصالح 

املائية للعراق.
ويقول مدير ع�ام املركز الوطني 
الدارة امل�وارد املائي�ة حاتم حميد 
حس�ن ان »وزارة امل�وارد املائية 
الخارجية  وبالتنس�يق مع وزارة 
تتواصل  م�ع دول الج�وار )دول 
املنب�ع لنه�ري دجل�ة والف�رات( 
س�وريا وتركي�ا واي�ران«، وذل�ك 
به�دف تقاس�م ال�رضر  يف ه�ذه 
الجف�اف  موس�م  ك�ون  االزم�ة 
رضب الجمي�ع ول�م يقتر عىل 
بل�د دون اخ�ر والع�راق احد دول 
ح�ويض دجل�ة والف�رات حي�ث 
يج�ري التواصل مع تركيا الطالق 
كميات مناس�بة من املياه يف نهر 

دجل�ة فض�ال ع�ن التواص�ل مع 
سوريا لذات الغرض وهي ملتزمة 

باالتفاق.
وح�ول كمي�ة االطالق�ات املائية 
الت�ي ستس�مح  تركي�ا بعبورها 
اىل الع�راق، قال حس�ن ان »وفد 
وزارة امل�وارد املائية ق�ام بزيارة 
السدود الركية خالل صيف العام 
املايض لالطالع عىل الخزين املائي 
لتلك الس�دود ووجدنا ان الخزين 
متواضع  اليتجاوز نصف الطاقة 
االستيعابية السيما يف سد اليسو، 
وعليه تعاهدت )تركيا( معنا عىل 
ضوء مخزونها املائي، وبالتايل تم 
تقاس�م الرضر ول�و كان الخزين 
اك�رب لكنا طلبن�ا اطالقات اكرب«، 
الفت�ا اىل انه اليمكن الكش�ف عن 
الواردة  املائي�ة  كمية االطالق�ات 
اىل العراق من تركيا لكن ما يطلق 
حاليا اي الشهر الحايل، هو مساٍو 

الطالقات السنوات املاضية.
وفيم�ا يخص الجانب الس�وري، 
اش�ار حس�ن اىل ان االجتماعات 
الوزارية للبلدين كل ثالثة اش�هر 
الفني�ة  االجتماع�ات  جان�ب  اىل 
الش�هرية مستمرة لتنفيذ الخطة 
املش�ركة ب�ن الجانب�ن وهناك 
الت�زام باالطالق�ات املائية املتفق 

عليها.
اس�تخدام   احتم�ال  وح�ول 
املفاوض العراقي لورقة تخفيض 
حجم التب�ادل التج�اري للضغط 
باتج�اه زي�ادة حج�م االطالقات 
املائية لصالح العراق، قال حسن 
عراقية-تركي�ة- لج�ان  »هن�اك 
ايرانية -س�ورية، تض�م ممثلن 
ع�ن وزارت�ي امل�وارد والخارجية 
يف  ال�روط  دائم�ا تض�ع ه�ذه 
االتفاقات املوجودة، ولكن لالسف 
ال يوج�د تنفي�ذ، وهن�اك توج�ه 
مستقبيل باس�تخدام هذ امللف او 
هذه الورقة بالتف�اوض مع دول 

الجوار«.
وبالنس�بة اىل الخطوات العراقية 
االخ�رى، ق�ال حس�ن ان »وزارة 
امل�وارد املائية اتخ�ذت االجراءات 
الالزمة العداد الخطط التشغيلية 
ب�ادارة الخزان�ات املوج�ودة عند 
الس�دود الرئيسية يف البالد آخذين 
تأم�ن  اولوي�ة  االعتب�ار  بع�ن 
مي�اه الرب وري البس�اتن ملدة 
س�نة كامل�ة اىل جان�ب تلبية ما  
 %50 بنس�بة  الزراع�ة  تحتاج�ه 
من املياه فضال ع�ن تلبية حاجة 
االهوار باعتماد التصاريف املائية 

القليلة«.

الخط�ط  تل�ك  ان  واك�د حس�ن 
تؤم�ن الحاجة الفعلي�ة من املياه 
الب�ري  لالس�تخدام  الصالح�ة 
ملدة ع�ام عىل االقل عىل اعتبار ان 
االزمة مازالت مستمرة، ويبدو ان 
االمطار شحيحة هذا املوسم مما 
يفاق�م الحاجة لتقنن اس�تخدام 

الخزين االسراتيجي من املياه.
وال يب�دو ان الحل�ول س�تقتر 
عىل ما س�تقوم ب�ه وزارة املوارد 
ان�ه  اذ يوض�ح حس�ن  املائي�ة، 
»يجب ترش�يد االس�تهالك فضال 
ع�ن االلت�زام بالحص�ص املقررة 
بالنسبة للمزارعن وعدم التجاوز 
ع�ىل االنه�ر اىل جان�ب التوصي�ة 
باعتماد الط�رق الحديثة يف الري 
بما يسهم بتقنن استخدام املياه 

وعدم االرساف.
ولف�ت اىل ان م�ن ب�ن املعالجات 
والتدابر الت�ي لجأت لها الوزارة، 
حفر أكث�ر من 150 ب�را جديدة 
وتأهي�ل ع�رات اآلب�ار، ونصب 
محط�ات ض�خ إليصال امل�اء إىل 
وتنظي�ف  املت�رضرة،  املناط�ق 
قن�وات ال�ري وتطويره�ا لتقليل 

الهدر والتجاوزات.
ع�ن  ايض�ا  حس�ن  وتح�دث 
التحدي�ات الفني�ة الت�ي تواج�ه 

نتيج�ة  املائي�ة  امل�وارد  وزارة 
انخف�اض التخصيص�ات املالي�ة 
زي�ادة  اىل  باالضاف�ة  الالزم�ة، 
الكامن�ة  الطيني�ة  الرس�بات 
يف نه�ري دجل�ة والف�رات حي�ث 
يوجد يف بغ�داد وحده�ا أكثر من 
20 ملي�ون ط�ن م�ن الرس�بات 
الطينية يف قاع نهر دجلة، يتطلب 
نقلها خارج حوض النهر ش�ماال 

وجنوبا.
ويرى كبر خرباء اإلسراتيجيات 
والسياسات املائية رمضان حمزة 
املس�احات  تقلي�ص  ان  محم�د 
الزراعي�ة إىل النصف كان متوقعا 
املخزون اإلسراتيجي  قلة  بسبب 
ع�ىل  والتج�اوزات  الس�دود،  يف 
وحص�ص  الزراعي�ة  األرايض 
املياه، فضالاً عن استخدام املُزارع 
العراقي الطرق التقليدية يف الري، 
وتملُّح األرض نتيجة عدم صيانة 

املبازل، وغرها«.
»تقلي�ص  أن  محم�د  وأض�اف 
 ، املس�احات الزراعي�ة لي�س حالاًّ
املزارع�ن  إل�زام  ينبغ�ي  وإنم�ا 
بالحصص املائي�ة املقررة، ورفع 
األس�ماك،  وأحواض  التج�اوزات 
وصيانة مروعات الري واملبازل، 
ومعالجة مشكلة األهوار بجدية.

  ٨٨٥  بدء حصار باريس من قبل الفايكنج.
  ١٤٨٧  إليزابيث يورك تتوج ملكة إلنجلرتا.

  ١٨٧٥  الخديوي إسامعيل يبيع أسهم مرص يف قناة السويس لربيطانيا.
  ١٩١٥  ألربت أنيشتاين يقدم النظرية النسبية العامة ألول مرة أمام األكادميية الربوسية للعلوم.

  ١٩٩٢  املوافقة عىل تقسيم تشيكوسلوفاكيا إىل دولتني وهام التشيك وسلوفاكيا.

من ذاكرة االيام

25
تشرين2

من ذاكرة األيام: 

 -  * -  *

 -  *

 -  *

 -  *

الخميس 25 تشرين الثاين 2021
العدد 2723 السنة الثانية عشرة

تتواىل التحذيرات من »ش�بح فّتاك« يربص بالعراقين، 
ويتمث�ل باملوجة الرابع�ة املتوقعة من ف�روس كورونا 
املس�تجد، حيث حذر الفري�ق االعالمي ل�وزارة الصحة 
العراقي�ة من تفيش املوج�ة يف العراق، داعي�ا املواطنن 
اىل تلقي اللقاح وااللت�زام باالجراءات الوقائية للحد من 
انتشارها وتالفيها.وفق ذلك قال عضو الفريق اإلعالمي 
لوزارة الصحة الدكتور عيل أبو طحن إن هناك »توقعات 
م�ن انتش�ار املوجة الرابع�ة بصورة كب�رة ونتمنى أن 
ال تك�ون ش�ديدة«.ولفت اب�و طحن اىل أن ال�دول التي 
ش�هدت حملة تلقيح واس�عة تعرضت للموجة الرابعة 
أيض�ا واإلصاب�ات فيه�ا »مرتفعة«، لكنه�ا تكون »أقل 
خط�را« نظرا لكثرة امللقحن.ودع�ا املواطنن إىل »تلقي 
لقاح كورونا كونه يقلل من اإلصابات والوفيات بصورة 
كبرة«، الفتا اىل أن اإلصاب�ات الجديدة »ثبت أنها كانت 
لغ�ر امللقحن من األس�اس وم�ن تلقى اللق�اح تكون 
اعراضهم خفيفة وغر مقلقة«.وكش�ف عضو الفريق 
اإلعالم�ي لوزارة الصحة عن موقف ال�وزارة من اللقاح 
اإلجب�اري للمواطنن العراقين قائال: »لس�نا مع إجبار 

املواطن�ن عىل تلق�ي اللقاح فنحن نعتمد عىل تش�جيع 
الن�اس وتحذيرهم من مخاطر فروس كورونا«.واعترب 
أن العراق مع�رض للموجة الرابعة بالخصوص مع ترك 
الن�اس وس�ائل الوقاية وع�دم اإلقبال ع�ىل تلقي لقاح 
كورون�ا »فاإلقب�ال قلي�ل جدا«.وج�دد دعوت�ه إىل عدم 
تصديق اإلش�اعات حول عدم فعالي�ة اللقاح معتربا أن 
الوس�يلة الوحيدة للس�يطرة عىل الوباء هي عن طريق 
تلق�ي اللقاح. وبش�أن املوجة الرابعة كونه�ا أكثر فتكا 
م�ن املوجة الثالث�ة قال إن »األخبار غ�ر دقيقة عىل أن 
املوج�ة الرابع�ة دلتا بلس ه�ي االخطر واالكث�ر فتكا«، 
مؤكدا أنه »لم يثبت بعد ظهور س�اللة جديدة غر الدلتا 
الس�ائدة«.ورجح أن تظهر سالالت جديدة نظرا للتطور 
الذي يحصل يف الفروس�ات مع انتش�ار املوجة الرابعة 
وتفشيها.وس�جل العراق لغاية يوم االثنن، 2075248 
إصاب�ة جراء تف�يش وباء كورون�ا، فيما ت�ويف 23686 
ش�خصااً، وبلغ العدد الراكمي للملقحن ضد كورونا يف 
العراق 7055224 ش�خصااً من اصل 40 مليون شخص 

عدد سكان البالد.

»شبح فّتاك«
 يتربص بالعراقيين!

أرض الحاج أبو أسعد تختصر الكثير من الحكاية، فبدالً من ان يتجسد فيها مزارعاً مساهماً في رفد السلة الغذائية لبالد الرافدين، يعتزم اليوم تجزئة ارضه الخضراء 
الى مساحات صغيرة وبيع بعضها كأراض سكنية. ففي ظل شح المياه التي تحتاجها أرضه لتزهر مزروعاته وتثمر، لم يعد عمله في الزراعة مجزيا، خسارة المزارع 
أبو اسعد، صورة مصغرة عن الخسارة التي تهدد العراق بشكل متوال منذ عدة سنوات، وتفاقمت خالل الشهور الماضية بفعل عوامل عديدة من بينها أزمة الجفاف 

والتهديد المناخي وقيود الدول الجارة وتعقيدات السياسة والمصالح والتاريخ وسوء استغالل الموارد المائية..

شح املياه ..



املراقب العراقي/ متابعة...
باس�م مجل�س  املتح�دث  اك�د  ان  بع�د 
الوزراء حس�ن ناظ�م،أن مجلس الوزراء 
يف حكوم�ة ترصي�ف االعم�ال وافق عىل 
الرتبي�ة  وزارة  يف  املحارضي�ن  ش�مول 
باألجور املعتم�دة باملوازنة، قدَّم محافظ 
بغ�داد محمد جابر العطا، أمس األربعاء، 
مقرتح�ًا لتعي�ن املحارضي�ن، فيما أكد 

هم  قرب إنهاء ملفِّ
 العط�ا ق�ال يف ترصيح تابعت�ه )املراقب 
املحارضي�ن  »أس�ماء  إن  العراق�ي(:، 
أرس�لت إىل الجهات املعني�ة، ولدينا لجنة 
تدرس املوضوع وتدي�ره وزارة الرتبية«، 
مؤك�داً، أن »مل�ف املحارضين س�ينتهي 

قريباً.
وأضاف، أن »درجات الحذف واالستحداث 
يمك�ن اس�تغاللها لتعي�ن املحارضين، 
لك�ن امله�م أْن تطلق م�ن وزارة املالية«، 
مش�را إىل »عدم أمكاني�ة تحريك تعين 

املحارضين من قبل املحافظة.
املهم  الس�ؤال  لكن 
ينج�ح  ه�ل  ه�و 
ح�ل  مق�رتح 
مشكلة املحارضين 
وه�ل  املجاني�ن 
تنته�ي التظاهرات 
الت�ي عم�ت جميع 
الع�راق   انح�اء 
بتعيينهم  للمطالبة 

؟
يذك�ر ان وزارة الرتبية العراقية، أرس�لت 
الرتبي�ة،  مديري�ات  جمي�ع  إىل  كتاب�اً 
باس�تثناء إقليم كردستان، طالبتهم فيه 
بإرسال قوائم املحارضين عىل سلم قرار 
315 وجاء يف كتاب وزارة الرتبية، الصادر 
بتاريخ 17 ترشين الثاني الجاري، ومذيل 
بتوقيع واسم وزير الرتبية فالح القييس، 
ومطالبة مديري�ات الرتبية يف محافظات 
البالد كافة، عدا إقليم كرستان، ب�«إرسال 
قوائم املحارضين عىل س�لم ق�رار 315، 

التخاذ ما يلزم بالرسعة العاجلة.
ويتضم�ن ق�رار »315« آلي�ات ملعالج�ة 
وض�ع العاملن بصفة عقود وأجر يومي 
يف مختلف املؤسس�ات الحكومية، والذي 

صوت عليه مجلس الوزراء عام 2019.
ومن�ح مجلس ال�وزراء العراقي بموجب 
قراره رقم )315( لس�نة 2019 امتيازات 
اليومي�ة  باألج�ور  للعامل�ن  كب�رة 
والعقود، أس�وة بموظفي امل�الك الدائم، 
اذ تقرر ش�مولهم 
ت  تخصيص�ا ( ب�
األرايض،  قط�ع 
 ، ض و لق�ر ا
الكفال�ة، الدورات 
 ، يبي�ة ر لتد ا
وغرها  املكافآت، 

من االمتيازات(.

هل ينجح مقترح حل مشكلة المحاضرين 
المجانيين ؟

املراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف مدير س�د العظي�م، عب�د الجبار 
أحم�د ش�ايع العبي�دي، ع�ن انخف�اض 
املخ�زون املائ�ي للس�د إىل نح�و 20% من 
طاقت�ه االس�تيعابية بم�ا ين�ذر بكارثة 
اقتصادي�ة ومعيش�ية.وقال العبي�دي، يف 
ترصي�ح  تابعت�ه )املراق�ب العراقي(: إن 
»كمية الخزين املائي يف س�د العظيم اآلن 
تبل�غ 364 مليون مرت مكعب، من الطاقة 

البالغة  االستيعابية 
ونص�ف  ملي�ار 
املي�ار مرت مكعب«، 
مش�را إىل أن »هذا 
أوصل  االنخف�اض 
املائ�ي  الخزي�ن 
نح�و  إىل  املتبق�ي 
الخم�س، أي حوايل 
طاقت�ه  م�ن   %20

االس�تيعابية .وأضاف أن »وزارة الزراعة 
لم تحدد خطة زراعية لهذا املوسم، بسبب 
قل�ة الخزين املائي، لذل�ك فترصيف املياه 
يكون لل�رشب فق�ط اىل ه�ذه املناطق«، 
واصف�ا الوضع املائي الح�ايل ب�«الصعب 
ج�دا.وأردف أن »أه�ايل الناحية يعتمدون 
ع�ىل الزراعة بنس�بة 100%، وال يملكون 
مص�ادر أخرى ملي�اه الرشب، الس�يما أن 
حف�ر اآلبار ال ينج�ح بتوفر مياه الرشب 
يف ه�ذه املناطق«، 
أن�ه  م�ن  مح�ذرا 
»إذا بقي�ت الحالة 
كم�ا ه�ي عليه�ا 
م�ن دون أمط�ار، 
الوض�ع  س�يكون 
كارثيا من الناحية 
و  االقتصادي�ة 

املعيشية .

انخفاض منسوب سد العظيم ينذر 
بكارثة اقتصادية

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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خريجو الكليات والمعاهد يعتصمون أمام 
شركة نفط ذي قار للمطالبة بالتعيين

املراقب العراقي/ متابعة...
اع�اد خريج�و الكلي�ات واملعاه�د يف ذي قار، ام�س االربعاء، نص�ب رسادق اعتصامه�م امام بواب�ة رشكة نفط 
املحافظة، مع السماح للموظفن بالدخول بعد يوم من غلق ابواب الرشكة للمطالبة بالتعين.  وافاد مصدر محيل 
يف املحافظ�ة، ان »املحتجن امام رشكة نفط ذي قار ع�اودوا نصب الخيام امام ابواب الرشكة للمطالبة بالتعين، 
بع�د يوم من غلقها ومن�ع دخول املوظفن اليها«، مضيف�ا ان »اتفاقاً جرى مع االجهزة االمنية باحرتام س�لمية 

االعتصام وايصال صوتهم اىل الجهات املختصة مع السماح بدخول املوظفن لرشكة نفط ذي قار.  

عني

املراقب

املحرر الثقايف/ متابعة...
بع�د أن كان الع�راق يس�مى يف ماضي�ه »أرض 
السواد« لش�دة خرضته، حيث يتدفق رافداه بال 
انته�اء، ليحي�اله إىل جن�ة خ�رضاء، باتت ارض 
الرافدي�ن اليوم تعاني من اتس�اع رقعة املناطق 
الصحراوي�ة. وبات�ت العاصم�ة بغ�داد وأغل�ب 
املدن العراقية تعاني من مش�كالت التغر البيئي 
الناتجة عن اإلهمال الكبر لواقع البيئة يف البالد، 
ولعل أبرز هذه املشكالت تتمثل يف كثرة العواصف 
الرتابية التي بدأت تهب عىل املدن العراقية بشكل 
كثر التك�رر. وبجانب ذلك فقد ارتفعت معدالت 
تلوث الهواء بس�بب انتشار مصادر حرق الوقود 
وعوادم الس�يارات ومولدات الطاقة الكهربائية 

وغرها من األنشطة الصناعية األخرى. 
ويف ظ�ل غياب األرقام الدقيق�ة عن معدالت هذا 
التل�وث الفتق�ار الجه�ات املعنية يف الع�راق إىل 
املعدات والخ�رات الالزمة، ص�در مؤخراً تقرير 
دويل خ�اص بالبيئ�ة العراقي�ة، أع�ده فريق من 
الباحثن. وأش�ار التقرير إىل أن الغبار يف العراق 
يحت�وي ع�ىل 37 نوعاً م�ن املع�ادن ذات التأثر 
الخط�ر ع�ىل الصحة العام�ة، إضاف�ة إىل 147 
نوع�اً مختلف�اً من البكتري�ا والفطري�ات التي 
تس�اعد عىل نرش األمراض.»أعان�ي من أمراض 

مزمن�ة يف الجهاز التنفيس التي تزداد حدتها مع 
العواصف الرتابية التي اعتاد العراق عىل هبوبها 
بشكل مستمر. وعىل إثر تلك العواصف يتم نقيل 
إىل املستش�فى لتلقي الع�الج«، هذا ما قاله داود 
سلمان حسن. ويضيف داود )60 عاماً(، والذي 
يرقد يف إحدى مستش�فيات العاصمة بغداد بأن 
فصل الصي�ف أضحى عبًئا كب�را عىل املصابن 
باألمراض التنفس�ية ع�ىل خلفية كث�رة هبوب 
العواص�ف الرتابي�ة، باإلضاف�ة إىل االس�تخدام 
الكب�ر ملولدات الطاق�ة الكهربائي�ة وما تفرزه 
من أدخنة ملوثة للهواء. ويشر يف الوقت نفسه 
إىل رضورة تدخل الدولة لوضع الحلول املناس�بة 
للحد من تلك امللوث�ات التي تفتك بحياة املواطن 

العراقي.
أما رسل احمد ، فتعاني هي األخرى مرضا مزمنا 
يف الجهاز التنفيس، وتقول إنها تش�عر باختناق 
الرتابي�ة  العواص�ف  بس�بب  مس�تمر  وص�داع 
والغ�ازات املنبعث�ة م�ن مص�ادر ح�رق الوقود 
وغره�ا من امللوث�ات العالقة يف اله�واء الجوي 
.وبينما تقف رس�ل)30عاماً( وس�ط حشد من 
املرىض املراجعن للصيدليات الخاصة باألمراض 
املزمن�ة يف إح�دى مستش�فيات العاصمة بغداد 
الس�تالم حصتها الش�هرية من الع�الج تضيف 

قائلة: »من املؤس�ف أن يموت اإلنس�ان وهو يف 
س�ن مبك�ر من عمره والس�بب يف ذل�ك يعود إىل 
ع�دم اهتمام الجهات املعنية بصحة املواطن من 
خالل الرقابة والعمل عىل تحس�ن الواقع البيئي 
يف البالد.من جانبه يكشف مدير شعبة األمراض 
االنتقالي�ة يف مدينة الطب ببغداد، الدكتور أحمد 
عكلة داود عن ارتفاع نس�بة األم�راض الناتجة 
عن التل�وث البيئي يف العراق، مش�را إىل أن هذه 
األمراض وصلت أعىل مس�توياتها خالل العقود 
املاضية بس�بب الحروب املتعاقبة وعدم اهتمام 
الدول�ة بصح�ة اإلنس�ان والبيئ�ة باإلضافة إىل 
األحداث التي تلت عام 2003، بعد سقوط نظام 
الطاغي�ة واالحتالل االمريكي وم�ا نتج عنه من 

انهيار كامل ملؤسسات الدولة.
وع�ن األمراض الناتجة م�ن التلوث البيئي يقول 
داود إن نس�بة اإلصاب�ة باألم�راض املرسطن�ة 
كاألورام والتش�وهات الخلقية وش�لل األطراف 
واضط�راب األعص�اب ازدادت يف اآلونة األخرة، 
باإلضاف�ة إىل أمراض الجه�از التنفيس والعقم، 
»وكل هذه األمراض ناتجة عن التلوث املستفحل 
يف اله�واء واملاء والرتبة«. ويضي�ف داود بالقول 
إن انخفاض معدالت األعمار يف املجتمع العراقي 
باإلضافة إىل كثرة اإلصابة باألمراض املزمنة التي 

تصي�ب الصغار والش�باب بع�د أن كانت تصيب 
اإلنسان بمراحل متقدمة من العمر »كلها ناتجة 
عن التلوث البيئي«. ويش�ر املسؤول العراقي إىل 
أن وزارة الصح�ة العراقي�ة عملت عىل تش�كيل 
غرف�ة عملي�ات يف كل املستش�فيات التابعة لها 
ملراقب�ة الح�االت املرضي�ة الناتج�ة ع�ن تلوث 
الهواء. كم�ا خاطبت الجهات املعني�ة واملتمثلة 
ب�وزارة البيئ�ة وأمانة بغ�داد للحد م�ن التلوث 
الج�وي، »إال أن نتائج هذا التنس�يق بقيت حراً 
عىل ورق ولم تدخل حيز التنفيذ بصورة فعالة .

وع�ن اإلجراءات التي اتبعته�ا وزارة البيئة للحد 
من تلوث الهواء يش�ر مدير ع�ام الدائرة الفنية 
التابع�ة ل�وزارة البيئة العراقية قاس�م بالس�م 
خل�ف، إىل وج�ود تنس�يق مش�رتك ب�ن وزارته 
واملؤسس�ات األخ�رى ك�وزارة الزراع�ة واملرور 
العامة والبلدي�ات وأمانة بغ�داد التخاذ التدابر 
الالزمة ك�زرع البؤر املس�ببة للعواصف الرتابية 
بغط�اء نباتي وزي�ادة األحزمة الخ�رضاء التي 
تحيط باملدن لتحسن نوعية الهواء باإلضافة إىل 
رفع املركبات القديمة من الشوارع ملا تسببه من 
تل�وث كبر عىل تلوث الهواء فضالً عن تحس�ن 
نوع وقود الكازولن أو استخدام التكنولوجيات 

النظيفة بيئياً يف املعامل أو وسائط النقل  .

خطوط املجاري و)تبليط( شوارع املنطقة، بيد ان 
كل تلك الوعود ذهبت ادراج الرياح، مس�تغربا من 
ع�دم وصول خدمات املج�اري و)التبليط( بالرغم 
من قيام دائرة املش�اريع التابعة لألمانة بخدمات 
كب�رة ملناط�ق عديدة مج�اورة ملنطق�ة كفاءات 

الس�يدية وتتجاوزها اىل مناطق أخرى، وصوال اىل 
آخ�ر نقطة م�ن مناطق جنوب بغ�داد، مثل أحياء 
ال�رتاث واملعال�ف واجنادين وحتى ح�دود املناطق 
املف�روزة حديث�ا . ونب�ه ص�الح بأن م�ا تحتاجه 
كف�اءات الس�يدية ليس مرشوعا كب�را من النوع 

ال�ذي يحت�اج اىل تخصيص�ات مالي�ة ومناقصات 
ضخم�ة، وإنما ه�ي منطق�ة صغرة تبل�غ نحو 
1500 مرت ط�وال وبعرض 150 م�رتا فقط، بينما 

يصل طول األزقة اىل 150 مرتا . 

،،

صورة
وتعليق

موظفو عقود الكهرباء يغلقون محطة شط البرصة الغازية للمطالبة برصف راوتبهم املتأخرة

التلوث البيئي .. موت بطيء يهدد حياة العراقيين

من المعروف ان العراق بات يعاني من نسبة تلوث كبيرة 
في الهواء تسببت فيها عوامل عدة منها ما هو راجع 

لعوامل طبيعية ومنها ما هو من صنع اإلنسان في وقت 
السلم أو الحرب وهو ما يعتبره المختصون »كارثة« 

تهدد حياة العراقيين.

الغبار يحتوي على 37 نوعاً 
من المعادن الخطرة..

 املراقب العراقي/ متابعة...
بع�ث لن�ا املواط�ن مرتىض صالح رس�الة يناش�د 
فيها ام�ن العاصمة ش�مول الج�زء الجنوبي من 
منطقة كفاءات السيدية املالصق ملنطقة الشهداء، 
بالخدمات اس�وة بالجزء الشمايل الذي انجز العمل 
فيه منذ اكثر من 12 عاما، خاصة ان الجزء املذكور 
بقي مهمال طوال هذه الس�نن ويخلو من املجاري 
و)تبليط( ش�وارعه، فضال عن تداخل أنابيب مياه 
الرشب مع بالوع�ات الرصف الصحي.وذكر صالح 
ان اه�ايل منطقت�ه ال يزالون يرن�ون بأعينهم نحو 
آلي�ات الحف�ر ومع�دات انش�اء خط�وط املجاري 
لفروعها املرتبطة بالشارع التجاري املعروف باسم 
شارع كنانة ضمن محلة 845، وخصوصا املنطقة 
املعروف�ة باس�م الح�رف )L( باللغ�ة االنكليزي�ة، 
مبين�ا ان الحكاية مع ه�ذه املنطقة بدأت منذ أكثر 
م�ن 12 س�نة عندما دخل�ت آليات الحف�ر التابعة 
ألمان�ة بغ�داد لغرض القي�ام بأعمال انش�اء خط 
املجاري للش�ارع العام ولجزء م�ن املنطقة فقط، 
ألن هذا الش�ارع يقسم املنطقة اىل شطرين شمايل 
وجنوب�ي، اذ بارشت ال�رشكات املختص�ة باعمال 
الحفر ومد أنابيب املجاري، وصوال اىل تعبيد الطرق 
الرئيس�ة والفرعية بش�كل كامل .واشار اىل أن كل 
ه�ذه األعم�ال كان�ت محص�ورة بالجزء الش�مايل 
املالص�ق ملنطق�ة ش�هداء الس�يدية فق�ط، وظ�ل 
الش�طر الجنوبي من الش�ارع مهم�ال وخاليا من 
املجاري و)تبليط( طرق�ه، االمر الذي جعل االهايل 
يعان�ون من كثرة األتربة والغبار، فضال عن تداخل 
أنابيب مياه الرشب م�ع بالوعات الرصف الصحي 
املنزلي�ة الت�ي أرضت بالصح�ة والعام�ة وبمي�اه 
ال�رشب، نتيجة العتماد االهايل عىل أنفس�هم يف مد 
خط�وط مج�اري مؤقتة وغ�ر نظامي�ة وربطها 
بالش�ارع الع�ام. ونوه ص�الح بأن األه�ايل حاولوا 
ولع�دة مرات الحص�ول عىل وعد نهائ�ي من دائرة 
املش�اريع التابعة ألمان�ة بغداد باملب�ارشة بانجاز 

أهالي كفاءات السيدية يجددون شكواهم من عدم توفر الخدمات
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ساعة ذكية لمقاومة الماء 
واألعمال الشاقة 

تحذير شديد 
من خطورة اللوز

لماذا ينصح األطباء بعدم 
االستحمام اليومي لألطفال ؟

أعلن�ت رشك�ة »زيبليز« ع�ن إط�اق س�اعتها الذكية 
Beyond الجدي�دة، التي تمت�از بمقاوم�ة الغبار واملاء 

حتى ATM 5، ما يجعلها صالحة لألعمال الشاقة.
وأوضحت الرشكة الصينية أن الس�اعة الذكية الجديدة 
تش�تمل ع�ى شاش�ة AMOLED قي�اس 1.75 بوصة 
وبدق�ة x 390 480 بيكس�ل وبكثاف�ة بيكس�ات تبلغ 
341 بيكس�ل يف البوصة املربعة. وتظهر الشاشة بشكل 
مربع، بينما تبلغ نس�بة الشاش�ة إىل الجس�م 74%، أما 
درج�ة الس�طوع فتص�ل إىل 1000 قنديلة/م2.وتأت�ي 
الس�اعة الذكية Beyond الجدي�دة بأبعاد X 45 37 ملم 
وال يتعدى ُس�مكها 10.5ملم ويبلغ وزنه�ا 42 جراما، 

كما أنها مزودة بسوار 22 ملم.
ويعمل النظام العاملي لتحديد املواقع عن طريق تقنيات 
إىل  باإلضاف�ة   ،Beidouو   Galileoو   Glonassو  GPS

توافر مستشعر PPG لقياس معدل نبضات القلب.
وتوف�ر الس�اعة الذكي�ة العديد من الوظائ�ف املتطورة 
مث�ل إظهار اإلش�عارات من الهاتف الذك�ي املقرتن بها 
وتس�جيل البيان�ات الحيوية مثل مع�دل نبضات القلب 

أثناء ممارسة األنشطة الرياضية.

أعل�ن أطب�اء أن اللوز يحت�وي عى مواد مغذية تحس�ن 
عمل القل�ب واألوعية الدموية والدماغ، ولكن تناوله قبل 

املعالجة الحرارية يهدد بمشكات صحية. 
م�ادة  ع�ى  يحت�وي  الل�وز  أن  إىل  االطب�اء  ويش�ر 
الس�يانوغليكوزيد أميغدال�ن )اللوز املر خاص�ة(، التي 

يعطي تحللها اللوز رائحته ومذاقه املر املتميز.
وحذروا« من أن تفكك اللوز ينتج حمض الهيدروسيانيك، 

الذي هو أحد أقوى السموم املعروفة«.
وأضافوا :بعد خضوع اللوز ملعالجة حرارية )180 درجة 
مئوية خال 8-10 دقائق( لن تش�كل هذه املادة السامة 

أي خطر عى الصحة.
ووفق�ا له�م، يمكن تن�اول ما ال يزيد ع�ن 30 غراما من 
املك�رسات يف اليوم. وتقول، »تتمي�ز املكرسات بإمكانية 
حفظه�ا خال ف�رتة طويل�ة دون أن تفق�د خصائصها 
املفيدة ومذاقها اللذيذ. لذلك يمكن تناولها خال الرحات 
الطويل�ة، ويف حاالت ع�دم وجود إمكاني�ة لتناول وجبة 

طعام كاملة«.

حذرت الرابطة األملانية ألطباء األطفال واملراهقن من 
االس�تحمام اليومي للرضيع؛ نظرا ألن املاء يتسبب يف 

جفاف البرشة الحساسة.
ال�كايف  االس�تحمام  مع�دل  أن  الرابط�ة  وأوضح�ت 
للرضيع يبلغ 3 مرات أس�بوعيا، م�ع مراعاة أال تزيد 

مدة االستحمام عن 5 إىل 10 دقائق.
وينبغي استخدام مستحرضات االستحمام املخصصة 
للرضع بدال من الصابون العادي، مع مراعاة أن تبلغ 
درجة حرارة الَحّمام 24 درجة مئوية، نظرا ألن جسم 

الرضيع رسعان ما يتعرض للربودة.
وبع�د االس�تحمام ينبغ�ي اس�تعمال مس�تحرضات 
العناي�ة بالب�رشة الغنية بامل�واد املرطب�ة؛ حيث إنها 

تعمل عى ترطيبها وحمايتها من الجفاف والحكة.
وللعناية الس�ليمة بب�رشة الرضيع ينبغي اس�تعمال 
املس�تحرضات الخالي�ة م�ن امل�واد الحافظ�ة واملواد 
العطري�ة؛ ألنه�ا قد تتس�بب يف تهيج ب�رشة الرضيع 

وإصابتها بالحساسية، مثل الانولن والبارابن.
ويف حال البرشة الجافة يمكن االس�تحمام باستخدام 
زيت اللوز؛ حي�ث يعمل عى ترطيب البرشة ويمنحها 

ملمسا ناعما كالحرير.

علماء يكتشفون مجرتين غير مرئيتين بعد 29 مليار سنة ضوئية

توف�ر رشك�ة مايكروس�وفت الرم�وز التعبري�ة ذات 
النم�ط الس�لس يف وين�دوز 11 ه�ذا األس�بوع. ويت�م 
طرح تحديث اختياري جديد لنظام التش�غيل يتضمن 
عدًدا من إصاحات األخط�اء املهمة والرموز التعبرية 
الجديدة التي اس�تعرضتها الرشكة يف وقت س�ابق من 

هذا العام.
وكان�ت الرشكة قد كش�فت يف ش�هر يوليو املايض عن 
مجموعة جديدة م�ن تصاميم الرم�وز التعبرية التي 

قالت إنها تصل إىل منتجاتها يف املستقبل.
ويف ذل�ك الوقت، عرضت الرشك�ة التصميمات الثاثية 
األبع�اد الجديدة فق�ط، مما وضع التوقع�ات بأن هذا 
ه�و الش�كل الذي تب�دو عليه الرم�وز التعبري�ة التي 
تص�ل إىل ويندوز 11 وتيمز وأوفيس ومنتجات الرشكة 

وخدماتها األخرى.
وبالرغ�م م�ن أنها تأتي بأس�لوب جدي�د تماًما. ولكن 
لي�س املظه�ر الثاثي األبع�اد الذي وعدت ب�ه عماقة 

الربمجيات س�ابًقا، حي�ث اختارت الرشكة اس�تخدام 
املظهر الثنائي األبعاد بدالً من ذلك.

ويتضمن الرموز التعبرية الجديدة يف ويندوز 11 عودة 
Clippy، حي�ث اس�تبدلت الرشك�ة رمز مش�بك الورق 
القيايس بشخصية Clippy. كما تم أيًضا إعادة تصميم 
الرموز التعبرية لتشمل ألواًنا مرشقة ومشبعة. ولكن 

تفتقر إىل الجوانب الثاثية األبعاد التي جعلتها تنبثق.
وتوضح الرشك�ة يف تحديث لتدوينة التصميم الخاصة 

به�ا اعتباًرا من ش�هر يولي�و: نمط الرم�وز التعبرية 
الجدي�د متاح فقط يف نظام التش�غيل ويندوز 11 وهو 
الثنائ�ي األبع�اد. ما زلن�ا نقدم مجموع�ة متنوعة من 

الرموز التعبرية كذلك لعماء ويندوز 10.
وال تزال التدوينة نفس�ها تشر إىل أن الرشكة اختارت 
التصميم�ات الثاثية األبعاد عى الثنائي�ة األبعاد. كما 

اختارت تحريك غالبية الرموز التعبرية الخاصة بها.

اكتش�ف العلم�اء مجرت�ن »غ�ر مرئيتن س�ابقا« 
تقع�ان ع�ى بعد نح�و 29 ملي�ار س�نة ضوئية من 

األرض.
وعث�ر ع�ى املجرت�ن »املظللت�ن بش�دة الغب�ار‹‹، 
 ،2-29-REBELSو  2-12-REBELS واملس�ماة 
أثن�اء عمليات مراقبة باس�تخدام تلس�كوبات »أملا« 

)ALMA( الراديوية يف صحراء أتاكاما يف تشييل.
وكاهم�ا لم يك�ن من املمك�ن اكتش�افهما من قبل 
للعدس�ة البرصية لتلس�كوب هابل الفضائي التابع 
لناس�ا ووكال�ة الفض�اء األوروبي�ة، ألنهم�ا كانت�ا 

مختبئيتن خلف »ستائر« من الغبار الكوني.
ويقدر علماء الفلك الذين توصلوا إىل هذا االكتش�اف، 
أن م�ا يص�ل إىل 20% من مج�رات الك�ون محجوبة 
باملث�ل، ولم تعثر عليها البرشي�ة بعد.لكن العديد من 
ه�ذه املجرات »املفق�ودة« يمكن العث�ور عليها يوما 
ما بواس�طة معدات تش�مل تلس�كوب جيمس ويب 

الفضائي القادم.
وقال باس�كال أوش، األس�تاذ املس�اعد يف معهد نيلز 
ب�ور بجامع�ة كوبنهاغ�ن: »كنا نبح�ث يف عينة من 
املج�رات البعي�دة ج�دا، والت�ي عرفن�ا بالفع�ل أنها 

موجودة من تلسكوب هابل الفضائي. ثم الحظنا أن 
اثنتن منه�ا كان لهما جار لم نتوقع أن يكون هناك 
ع�ى اإلط�اق. ونظ�را ألن كلتا املجرت�ن املجاورتن 
محاطتان بالغبار، فإن بعض ضوئهما محجوب، ما 

يجعله غر مرئي لتلسكوب هابل«.
ويش�ار إىل أن تلس�كوب »أمل�ا« األكثر تقدم�ا يتمتع 
بدقة مكانية أفضل بخمس مرات من تلسكوب هابل 

الفضائي، الذي كان مفتاحا لاكتشاف.
ويجم�ع »أمل�ا« بن ض�وء جمي�ع الهوائي�ات البالغ 
عدده�ا 66 إلنش�اء ص�ورة عالي�ة الدق�ة وأطي�اف 
السماء، ويمكنه التقاط موجات الراديو املنبعثة من 

أبرد وأغمق أعماق الكون.
الض�وء م�ن كل م�ن  إن  الدراس�ة  ويق�ول فري�ق 
REBELS-12-2 وREBELS-29-2  سافر نحو 13 

مليار سنة للوصول إىل األرض.
و  2-12-REBELS مقارن�ة  خ�ال  وم�ن 

REBELS-29-2 باملصادر املعروفة سابقا يف الكون 
املبك�ر جدا )منذ نحو 13 مليار س�نة(، وجد الفريق 
م�ا ب�ن 10 و20% من هذه املج�رات املبكرة قد تظل 

مخفية خلف الغبار الكوني.

مايكروسوفت تطلق متحف أكس بوكس االفتراضي دولة آسيوية تسجل أول وفاة لجنين بكورونا
احتف�االت رشك�ة  كج�زء م����ن 
الذك�رى  مايكروس�وفت بمناس�بة 
بوك�س،  أك�س  العرشي�ن إلط�اق 
أطلق�ت الرشكة متحفه�ا التفاعيل 

الخاص.
وتتمي�ز املس�احة االفرتاضي�ة عرب 
املعروض�ات  م�ن  بع�دد  اإلنرتن�ت 
املليئة باملعلومات عن تاريخ املنصة 

وتاريخك معها.
االف�رتايض  املتح�ف  إط�اق  وت�م 
بواسطة مايكروس�وفت عرب موقع 
أكس بوكس ع�ى الويب، وهو يأتي 
م�ع عدد م�ن املي�زات الت�ي يمكنك 
اس�تخدامها لتذك�ر حقائ�ق أك�س 

بوكس الخاصة بك.
كم�ا يتيح لك اس�تعادة لحظات من 
امل�ايض ع�رب األجي�ال املختلفة من 
تاري�خ املنصات. أو اكتش�اف املزيد 

حول رحلتك مع أكس بوكس.
وعند تحمي�ل املوقع، يت�م الرتحيب 
ب�زوار املتحف من خال محور قائم 
ع�ى طاولة قه�وة ميلء بت�ذكارات 
أك�س بوكس املختلف�ة التي تأخذك 
كل منها إىل جان�ب مبدع من تاريخ 

أكس بوكس املمتد عرشين عاًما.
التفاعلي�ة،  الرواب�ط  خ�ال  وم�ن 
التنق�ل  للمس�ت����خدمن  يمك�ن 

واستكش�اف مناط�ق مختلف�ة تم 
إعداده�ا لاحتفال بأجي�ال املنصة 
باإلضاف�ة إىل مع�رض ع�ن امتي�از 
Halo، ومع�رض آخ�ر ل�ك كاع�ب 

أكس بوكس.
وبع�د تس�جيل الدخ�ول إىل املوقع، 
يمكن�ك العث�ور ع�ى مجموعة من 
املعلومات حول تاريخك الش�خيص 
مع أك�س بوكس املع�روض بأناقة 
من خال مع�رض املتحف املنس�ق 

الخاص بك.

وتتضمن الشاشة نفسها مجموعة 
من املعلوم�ات حول وقتك مع أكس 
بوكس، مث�ل البيانات ح�ول أجيال 
املنص�ات املختلف�ة الت�ي تمتلكها، 
ومعلومات حول األلعاب األكثر لعًبا 
مع مايكروسوفت، وسجل إنجازاتك 

عرب ذلك الوقت، واملزيد.
ويعترب إطاق متح�ف أكس بوكس 
مج�رد طريق�ة أخ�رى تحتف�ل بها 
مايكروس�وفت بسلس�لة منصاتها 

ذات العامة التجارية هذا العام.

أعلنت السلطات الصحية يف كوريا الجنوبية، 
ام�س األربع�اء، أن جنين�ا ق�د تويف بس�بب 
فروس كورون�ا املس�تجد، يف أول حالة من 

نوعها يف الباد.
ووضعت امرأة كانت يف أسبوع الحمل ال�24 
جنينا ميتا، بعد أربعة أيام من تأكد إصابتها 

بكوفيد-19
ونقلت وكالة »يونه�اب« الكورية الجنوبية 
لألنب�اء ع�ن الس�لطات أن الفح�ص أثب�ت 

إصابة الجنن بكوفيد-19.
ويف وق�ت س�ابق، أعلن�ت الوكال�ة الكورية 
ملكافح�ة األمراض والوقاي�ة منها أن الدولة 
أضافت 35 حالة وفاة جديدة بسبب فروس 
كورون�ا، وهو أعى رق�م منذ بداي�ة املوجة 
الرابع�ة من الوباء يف الب�اد يف تموز املايض، 
لرتف�ع ع�دد الوفي�ات بس�بب كورون�ا إىل 

3363 حالة.
واس�تبعدت الوكالة الحقا وف�اة الجنن من 
الوفي�ات اليومي�ة، ليصبح اإلجم�ايل 3362 

حالة.
بف�روس  املصاب�ن  األطف�ال  وازداد ع�دد 
كورونا يف الفرتة األخ�رة، خصوصا بمتغر 

بالس�االت  مقارن�ة  األخرى.دلت�ا، 
ووفق تقري�ر صدر حديثاً 
الع�ايل  املعه�د  ع�ن 
إيطالي�ا  يف  للصح�ة 

)ISS( فإًن الباد سّجلت 

من�ذ بداية وب�اء كوفيد- 19 نح�و 800 ألف 
إصاب�ة بالف�روس التاج�ي ب�ن األطف�ال 

واملراهقن.
األطف�ال  العظم�ى م�ن  الغالبي�ة  وعان�ت 
أعراض�اً خفيف�ة من الع�دوى، لك�ن هناك 
ح�االت تعرّضت ملضاعف�ات خطرة وحتى 
قاتل�ة، إذ تم إدخال أكثر من 8 آالف حالة إىل 
لت 34 حالة وفاة يف  املستش�فى، فيما ُس�جِّ

الفئة العمرية من 0-19 عاماً.

اكتش�ف علم�اء جامعة ش�مال القوق�از الفدرالية 
صيغ�ة خاص�ة للزن�ك، يمتصها الجس�م بس�هولة 
وأفض�ل بكث�ر م�ن النظائ�ر املوج�ودة حالي�ا يف 

املستحرضات الصيدالنية واملكمات الغذائية.
ويق�ول أندريه بلينوف، األس�تاذ املس�اعد يف قس�م 
النانوي�ة  وامل�واد  البن�ى  وتكنولوجي�ا  الفيزي�اء 
بالجامع�ة، إن�ه »أظهرت نتائ�ج الدراس�ات أننا ال 
نحص�ل مع الطعام عى الجرعة اليومية الازمة من 

الزن�ك. لذلك يحاول الكث�رون تعويض هذا النقص 
بتن�اول الفيتامينات والعن�ارص املعدنية واملكمات 

الغذائية«.
ويضيف، تكمن املش�كلة يف أن صيغة الزنك املوجود 
يف املكمات الغذائية، يمتصها الجسم بصورة سيئة. 
كما أن صيغة الزنك يف املستحرضات الصيدالنية هي 
غر عضوية، بل عى ش�كل أكاسيد وأماح، لذلك ال 

يمتص الجسم منها سوى 5 باملئة فقط.

وأم�ا الصيغ�ة الجدي�دة للزن�ك فهي 
عبارة ع�ن مركب من الزن�ك يتكون 
zinc lysinate-و В2 م�ن فيتام�ن

riboflavinate. ويق�رتح الباحث�ون 
إثراء الحليب بهذا املركب الفريد.

والعل�وم  التعلي�م  وزارة  أعلن�ت  وق�د 
الروسية، أن نتائج االختبارات التي أجريت 

عى صيغة الزنك الجديدة تعترب مثالية للجسم.

الكشف عن طريقة لتعويض نقص الزنك في الجسم

مايكروسوفت تستحدث رموزا تعبيرية جديدة إلى ويندوز 11

بريطاني�����ا  تخط�ط 
لتصن����ي�ف الكركن�د 
واألخطبوط ورسطان البحر 
ككائنات واعي�ة، يف خطوة 
أن تضع األس�اس  يمك�ن 
لتغيرات يف كيفية معاملة 

هذه الحيوانات وذبحها يف الباد.
وقالت الحكومة الربيطانية، التي تعمل عى 
تعديل قوانن رعاية الحيوانات بعد خروجها 
من االتحاد األوروبي، رأسيات األرجل )بما 
يف ذل�ك الحب�ار واألخطبوط،( وعش�اري 

األرجل )الكركند ورسطان البحر والروبيان، 
م�ن بن حيوان�ات أخرى( األس�بوع املايض 
إىل قائمة األنواع املدرج�ة يف مرشوع قانون 
يعرتف رس�ميا بقدرة بعض الحيوانات عى 
تجربة مش�اعر مث�ل األلم، حيث سينش�ئ 
مرشوع القانون لجنة ته�دف إىل التأكد من 
أن اململكة املتحدة تنظ�ر يف وعي الحيوانات 

أثناء تصميمها للسياسة العامة.
واعت�رب م�رشوع القان�ون األص�يل جمي�ع 
الحيوان�ات ذات العم�ود الفقري حساس�ة، 
الكركن�د  مث�ل  األخ�رى  الكائن�ات  ت�اركا 

واألخطب�وط ورسط�ان البح�ر، إذ يأتي هذا 
التوس�ع بعد أن وجد تقرير صادر عن كلية 
لن�دن لاقتص�اد أن ه�ذه الحيوان�ات لديها 

القدرة عى الشعور باأللم أو الضيق.
من جانبه، قال جوناثان برش، األس�تاذ يف 
كلي�ة لندن لاقتص�اد والباح�ث الرئييس يف 
مرشوع أس�س وعي الحي�وان، إن الباحثن 
قيم�وا ووزنوا أكثر من 300 دراس�ة لتقييم 
امل�ؤرشات العصبي�ة أو الس�لوكية يف ه�ذه 
األن�واع م�ن الافقاري�ات، حي�ث فحص�ت 
الدراسات أش�ياء مثلما إذا كانت الحيوانات 

لديها مس�تقبات لأللم، وما إذا كانت تظهر 
قدرته�ا عى التعلم وكيف تس�تجيب ألدوية 

تسكن األلم.
وأض�اف: »يف جميع الحاالت، يبدو أن ميزان 
األدلة يميل نحو اإلحساس، عند األخطبوط، 
هذا قوي جدا، وبالنظ�ر إىل الجمربي، الثقة 
أق�ل بكثر«، الفت�ا إىل أن »الباحثن يهتمون 
بمجموعة م�ن املش����اعر الحيوانية، بما 
يف ذل�ك الفرح وال�رسور والراحة، لكن لأللم 
واملعان�اة أهمي�ة خاص�ة يف قوان�ن الرفق 

بالحيوان«.

بريطانيا تخطط لتصنيف الكركند واألخطبوط وسرطان البحر ككائنات واعية
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أَنّى كانْت،  قال اإلمام علي عليه السالم: » ُخِذ الحكمةَ 
فإنَّ الحكمةَ ضاّلةُ كّلِ مؤمن«.
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االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(
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07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

    ماجد الشوييل 

بالسخارت تستكمل 
لوازم الفتنة

إىل اللحظ�ة ل�م يص�در ق�رار من مجل�س األم�ن بخصوص 
االنتخاب�ات العراقي�ة، نفس�ها بالس�خارت أك�دت أن نتائج 
االنتخاب�ات ل�ن تك�ون نهائي�ة إال بع�د مصادق�ة املحكم�ة 
االتحادي�ة عليه�ا مايعن�ي أن الك�رة اآلن يف ملع�ب القضاء 
العراق�ي تحديداً، رغم أن مصادقة املحكم�ة االتحادية العليا 
عىل نتائج االنتخابات مرهونة بالبت النهائي للهيأة القضائية 
يف مفوضي�ة االنتخاب�ات األمر الذي يجعل م�ن دور املحكمة 
العليا أقرب لإلجراء الروتيني.لكنها سمحت لنفسها بالتقول 
عىل الس�لطات القضائية التي ادعت أنها تقول أي السلطات 
القضائي�ة الدلي�ل عىل وج�ود تزوير ممنه�ج يف االنتخابات.
وكأنها تلوح للقضاء العراقي بحس�م األمر ورضورة اإلرساع 
بإعالن النتائج النهائية.بالس�خارت هنا تح�اول التأثري عىل 
الدول االعضاء يف مجلس األمن الس�تصدار قرار مؤيد لنتائج 
االنتخابات العراقية واعتبار أي مس�عى لالعرتاض عليها هو 
عم�ل غري قانوني حتى وإن جاء بتعابري س�لمية.لقد س�عت 
ممثلة االم�م املتحدة إلثارة مخاوف أعضاء مجلس األمن من 
محاوالت االعرتاض عىل النتائج ووصفت تلك املحاوالت بأنها 
س�تأتي بنتائج عكس�ية تدفع بالعراق اىل منزلق خطري، وأن 
الس�بيل الوحيد ال�ذي يمكن التعويل عليه إلنق�اذ العراق هو 
قب�ول النتائج واعتمادها أمميا لدفع العراق بانطالقة جديدة 
نحو تحقيق االس�تقرار.واملالحظ هنا أن ممثلة االمم املتحدة 
لم تع�ر أي أهمية العرتاضات املعرتضني رغم أدلتها الدامغة. 
ولم تك�رتث للتظاهرات التي خرج�ت مطالبة بإحقاق الحق 
وراح ضحيته�ا عدد م�ن االبرياء برصاص االجه�زة األمنية.
واآلن ل�م يع�د من خي�ار عند الجه�ات املعرتضة ع�ىل نتائج 
االنتخاب�ات إال بعرضها مع التقارير الفنية واالدلة القانونية 
عىل بع�ض ال�دول دائمة العضوي�ة يف مجلس األمن بش�كل 
مب�ارش قبل صدور القرار النهائي ملجلس االمن.والذي نخىش 
ما نخشاه أن يكون مكيدة لوضع القوى السياسية املعرتضة 
ع�ىل نتائج االنتخابات يف مواجهة مجل�س االمن أو الرضوخ 
لواقع س�يايس س�يجعل منها يف مه�ب الريح.املحذور اآلخر 
وهو األهم هو انتقال الخالفات السياس�ية الناجمة عن قرار 
مجلس األمن اىل الش�ارع الش�يعي تحديدا.والذي ترتبص به 
الواليات املتحدة وأعدت له سيناريو التدويل لالنقضاض عىل 

العملية السياسية برمتها.

كان م�ن املنطق�ي أن تب�اع بمبل�غ خي�ايل 
بل�غ نحو 13 مليون دوالر خ�الل مزاد أقيم 
ام�س االربعاء يف باريس إحدى املخطوطات 
املتعلق�ة بألربت آينش�تاين، مّهد فيها عالِم 
الفيزي�اء الش�هري لنظرية النس�بية العامة 
الس�ابقان  القياس�يان  الرقم�ان  وكان 
ملخطوطات آينش�تاين يبلغ�ان 2,8 مليون 
دوالر ثمن�ًا لرس�الة ع�ن الل�ه بيع�ت عام 
2018 يف مدين�ة نيوي�ورك و 1,56 ملي�ون 
دوالر لرسالة عن رس الس�عادة أما الوثيقة 
التي طرح�ت يف مزاد امس االربعاء، فكانت 
قيمته�ا تقّدر بما ب�ني مليوني يورو وثالثة 

مالي�ني، لكنها بيع�ت بمبل�غ 11,6 مليون 
ي�ورو )13,04 مليون دوالر( م�ع النفقات 
)10,2 مالي�ني م�ن دون النفقات(، ويكمن 
طابعها النادر يف كونها وثيقة عمل علمية، 
اللت�ني كانت�ا تحم�الن  خالف�ًا للوثيقت�ني 
الرقمني القياسيني السابقني والوثيقة هي 
عبارة عن مخطوطة مؤلّفة من 54 صفحة 
كتبها الفيزيائي األملاني الش�هري آينشتاين 
ورشيك�ه وصديق�ه املهندس الس�ويرسي 
ميكيلي�ه بيس�و عام�ي 1913 و1914، يف 
زيوريخ )سويرسا( وتعترب »الوثائق العلمية 
املوّقع�ة م�ن آينش�تاين من ه�ذه الحقبة، 

وقبل عام 1919 بش�كل عام، ن�ادرة جّداً«، 
عىل ما أوضحت دار »كريس�تيز« قبل املزاد 
الذي نظمته لحساب دار »أغوت«.وانطلقت 
العروض بمليون ونص�ف مليون يورو وما 
لبثت أن ارتفعت، ثم انحرصت املنافسة بني 
مزايدين اثنني شاركا عرب الهاتف، وكان كل 
منهم�ا يزيد 200 ألف ي�ورو يف كل مرة.ولم 
ُتعرَف بعد جنس�ية املش�رتي. وحرض املزاد 
يف القاع�ة نحو مئة م�ن الفضوليني وهواة 
الجمع لكّن اياً منهم لم يش�ارك يف املزايدة.
وأضاف�ت »كريس�تيز« يف بيانه�ا »أن هذه 
املخطوط�ة وصلت إلينا بأعجوب�ة تقريباً« 

بفض�ل املهن�دس الس�ويرسي، إذ »ملا كان 
آينش�تاين ُعني عىل األرج�ح بالحفاظ عىل 
ما ه�و وثيقة عم�ل يف نظره«.وبعد نظرية 
النس�بية الخاص�ة الت�ي جعلت�ه يربهن يف 
عام 1905 معادلة تكاف�ؤ الكتلة والطاقة، 
بدأ آينش�تاين العمل عام 1912 عىل نظرية 
النس�بية العامة.وأحدثت نظري�ة الجاذبية 
ه�ذه التي ُنرشت يف نوفم�رب 1915 ثورة يف 
طريقة فه�م للكون. وتويف آينش�تاين عام 
1955 ع�ن عم�ر يناهز 76 عام�اً، وأصبح 
رم�زاً للعبقرية العلمية بقدر ما أصبح رمزاً 
للش�خصية املرحة بفضل صورته الشهرية 

عام 1951 التي يمّد فيها لس�انه.ويف أوائل 
الع�ام 1913، »انك�ّب الزميالن عىل حّل لغز 
ح�رّي العلم�اء منذ عق�ود، وهو الش�ذوذ يف 
م�دار كوكب عطارد«، بحس�ب كريس�تيز، 
وقد توصال بالفعل إىل حلها.وعندما اكتشف 
آينشتاين بعض الشوائب يف مخطوطته، لم 
يع�د يكرتث له�ا، إاّل أّن بيس�و احتفظ بها.
والوثيق�ة األخرى املعروف�ة من هذه الفرتة 
املهّمة يف أبحاث الفيزيائي، واملسّماة »دفرت 
زيوري�خ« )أواخ�ر ع�ام 1912، أوائ�ل عام 
1913( ه�ي ج�زء من أرش�يف آينش�تاين 

املوجود يف الجامعة العربية يف القدس.

ش�ّيد معل�م هندي من�زالً لزوجته، أخ�رياً، هو نس�خة طبق األصل م�ن »تاج محل« 
الش�هري، قائالً إن منزلهما الجديد هو »رمز لحبه« لها ومثلما بنى ش�اه جهان »تاج 
محل« إلظهار حبه لزوجته ممتاز محل، قام املعلم، أناند براكاش ش�وكيس، يف والية 
مادي�ا ب�رادش، والبالغ من العمر 52 عام�اً، ببناء منزل رخامي فاخ�ر أبيض اللون 
وأهداه لزوجته املعلمة، مانجوش�ا، البالغة 48 عاماً، وفقاً ملوقع »سياس�ت« الهندي 
وكان الرجل يخطط يف األصل لبناء مبنى بارتفاع 80 قدماً، ولكنه ألغى مخططه بعد 

أن رفضت السلطات منحه الرتاخيص املطلوبة لبناء مثل هذا الهيكل، فواصل تشييد 
املن�زل عىل أس�اس الهندس�ة املعمارية ل�»تاج مح�ل« يف أكرا بأوتار ب�رادش بالهند 
ويش�غل املبنى املش�يد مس�احة 60 مرتاً مربعاً، ويمتاز بقبة رئيس�ية ارتفاعها 29 
قدماً، ويضم غرفتي نوم من طابقني ومطبخاً ومكتبة وغرفة للتأمل، وقد اس�تغرق 
بناؤه أكثر من ثالث سنوات ويعتقد شوكيس املقيم يف مدينة برهان بور يف والية ماديا 

براديش وسط الهند اآلن أن منزله املهيب سيصبح وجهة جذب رئيسية للسياح.

سيعقد عروسان يف الهند زفافهما الشهر املقبل، 
لك�ن آخ�ر يشء يرغب�ان يف رؤيته ه�و إقامة 
حفل زف�اف هندي فخم كما ج�رت العادة. 
ويقول محلال الكمبيوت�ر يف دلهي، نيدهي 
بالي�وال )30 عام�اً( وس�وميت خري )32 
عاماً(، لصحيفة »ساوث تشاينا مورنينغ 
بوس�ت« الت�ي تص�در يف هون�غ كون�غ، 
إنهما يب�ذالن قص�ارى جهدهما لضمان 
الكربوني�ة  البصم�ة  م�ن  األدن�ى  الح�د 
ليومه�م الكبري، وق�د اختارا مكان�اً محلياً 
لك�ي يتفادى الضي�وف الس�فر، يف حني أن 
املناس�بة س�تكون حدثاً ليوم واحد فقط مما 
يساعد يف خفض استهالك الطاقة.وقد أوضحت 
نيدهي باليوال وجه�ة نظرهما قائلة: »أدى الوباء 

إىل إي�الء املزيد من التقدير لكوك�ب األرض، لذلك اخرتنا عنارص 
الديك�ور صديق�ة للبيئة مثل، س�الل قصب الس�كر وفوانيس 
القصب والنباتات والزهور واألواني الفخارية بدالً من الزخرفة 
واملجموع�ات املهدورة التي تكلف األلوف من األموال، والتي يتم 
تفكيكه�ا بعد انته�اء االحتفاالت«. وأضافت الع�روس املقبلة: 
»حصلت أيضاً عىل فس�تان زفاف أمي إلعادة استخدامه ليومي 
الكبري بدالً من رشاء فس�تان جيد، وسوف نصدر دعوات زفاف 
رقمي�ة بدالً م�ن بطاقات الزف�اف الفخمة، فضالً ع�ن اختيار 
الديك�ور الطبيع�ي واألث�اث الكالس�يكي ال�ذي يمك�ن إع�ادة 
اس�تخدامه يف منزلنا الجدي�د«. هذا، ووفقاً للصحيفة، تش�هد 
صناع�ة حف�الت الزف�اف يف الهند واملق�درة ب�50 ملي�ار دوالر 
أمريكي انتعاش�اً من جديد بعد عام عاص�ف من الوباء أدى إىل 
إلغ�اء جماع�ي أو اختي�ار األزواج الحتفاالت صغ�رية يف املنزل 

خالية من الربيق املرتبط عادة بالزواج الهندي. 

ارتف�ع ع�دد جرائم العن�ف ب�ني األزواج والتي تم 
اإلبالغ عنها يف أملانيا العام املايض مقارنة باألعوام 
املاضي�ة جاء ذل�ك يف أحدث إحصائي�ة عن العنف 
ب�ني رشكاء الحياة س�واء كانت عالق�ة الرشاكة 
الحياتية قائمة أو س�ابقة، وأظه�رت اإلحصائية 
الت�ي نرشت ام�س الثالثاء أن الس�لطات األملانية 
س�جلت 146 ألف�ا و655 واقعة م�ارس فيها أحد 
الرشيك�ني عنفا بحق اآلخ�ر أو حاول ذلك، ويمثل 
ه�ذا العدد ارتفاع�ا بنس�بة 9ر4% مقارنة بالعام 
2019 وأفادت اإلحصائي�ة بأن العنف بني رشكاء 
الحي�اة الحالي�ني أو الس�ابقني أودى بحياة 139 

ام�رأة و30 رج�ال يف 2020 ومثل�ت جرائ�م تعمد 
إلحاق أذى بدن�ي خفيف برشيك الحي�اة الغالبية 
العظم�ى من الحاالت املبلغ عنه�ا يف العام املايض 
بنس�بة 6ر61%، ويف املقاب�ل كانت نس�بة جرائم 
التهدي�د واملط�اردة واإلكراه التي ت�م اإلبالغ عنها 
أقل عىل نحو واضح وش�ملت الحاالت املبلغ عنها 
يف العام املايض جرائم أخرى من بينها إلحاق األذى 
البدن�ي الخطري واالغتصاب والحرمان من الحرية 
واإلجبار عىل الدعارة والقتل والرضب الذي أفىض 
إىل امل�وت وأوضحت البيانات الت�ي نرشها املكتب 
االتحادي ملكافحة الجريمة أن الرجال مس�ؤولون 

عن غالبية جرائم العنف مع حدوث ارتفاع طفيف 
يف نس�بة هذه الجرائم التي ارتكتبها النساء حيث 
وصلت إىل 9ر20%. وأوضحت البيانات أن النس�اء 
مثلن 5ر80% من ضحايا جرائم العنف الزوجي يف 
الع�ام املايض بمعدل أربع م�ن كل خمس ضحايا 
له�ذه الجرائ�م، وأغل�ب الضحايا )واح�د من كل 
ثالث�ة( يف العقد الرابع م�ن عمرهم )بني 30 و39 
عام�ا( ووقعت 38% م�ن الجرائ�م يف إطار عالقة 
زوجي�ة س�ابقة و3ر32% يف إطار عالق�ة زوجية 
قائمة و4ر29% يف إطار عالقة رشاكة حياتية بني 

شخصني غري متزوجني.

العنف الزوجي يودي بحياة 139 امرأة في ألمانيا

ازدياد شعبية حفالت الزفاف الصديقة للبيئة

ش�هدت الهند حادث�ة غريبة من نوعه�ا، إذ تبني أن 
رجال أعلن�ت وفاته بعد تعرضه لح�ادث مروري، ال 
يزال عىل قيد الحي�اة ويتنفس لكنه يف حالة حرجة، 
بعدما أمىض ليلة يف غرفة باردة بأحد املستش�فيات.
وكان رسيكيش كومار البالغ من العمر 45 عاما قد 
نق�ل إىل عيادة خاص�ة بعدما صدمت�ه دراجة نارية 
يف مراد أب�اد الواقعة إىل الرشق م�ن نيودلهي.وأعلن 
أحد األطباء لدى وص�ول كومار إىل العيادة أنه فارق 
الحي�اة، ثم ُنقل إىل مستش�فى ع�ام لترشيح جثته.
وأف�اد املدير الطبي للمستش�فى راجن�درا كومار يف 
ترصي�ح أن »طبي�ب الط�وارئ فحص�ه، ول�م يعثر 
ع�ىل أي أث�ر للحياة وبالت�ايل أعل�ن وفاته«.وأضاف 
مدير املستش�فى: عندما حرض فري�ق من الرشطة 
وعائلته لبدء اإلجراءات اإلدارية لترشيح الجثة، تبني 
أنه ال ي�زال حيا، إال أنه دخ�ل يف غيبوبة.وعلق مدير 
املستش�فى معتربا أن ما حص�ل »معجزة«، علما أن 
التحقي�ق ال ي�زال جاريا ملعرفة س�بب التش�خيص 

الخاطئ.

انخف�ض مع�دل املوالي�د يف الص�ني ألدنى مس�توى 
من�ذ أكثر من أربعة عقود.وق�ال مكتب اإلحصاء إن 
انخفاض معدل املواليد بنسبة 18 % خالل عام 2020 
ليص�ل إىل 12 مليون مولود يرج�ع جزئياً إىل جائحة 
كورونا.ولكن الخرباء طاملا أشاروا إىل ارتفاع تكاليف 
اإلس�كان والتعليم والصحة يف الص�ني، باإلضافة إىل 
تراجع الرغبة يف الزواج كأس�باب النخفاض املواليد.
وتراج�ع مع�دل املوالي�د يف ال�دول األكثر س�كاناً يف 
العالم ألول مرة حيث وصل إىل 52، 8 مولود لكل ألف 
ش�خص، فيما يع�د أدنى معدل منذ 1978.وبس�بب 
انخفاض املواليد وثبات ع�دد الوفيات، تتجه الصني 
إىل عدم تس�جيل نمو يف عدد السكان، وفقاً للخرباء، 
وه�و م�ن املتوق�ع أن ينكم�ش بصورة أك�رب خالل 

األعوام املقبلة.

يكتشفون أنه ال يزال حيًا بعد 
إعالن وفاته

معدل مواليد الصين يصل إلى 
أدنى مستوياته

بيع 
مخطوطة 
النظرية 
النسبية 
إلينشتاين 
بـ 13 مليون 
دوالر

هندي يهدي 
زوجته منزاًل 
يشبه تاج محل

نجح قطاع األمن العام يف مرص وبمشاركة إدارة البحث 
الجنائى بمديرية أمن املنوفية، يف كشف مالبسات واقعة 
العثور عىل جثة طالبة وبها آثار نزيف باألنف باملنوفية.. 
وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.ويف التفاصيل فقد وصل 
بالغ ملركز رشطة أشمون بمديرية أمن املنوفية، بالعثور 
ع�ىل جثة طالب�ة بقطعة أرض بدائرة املرك�ز، وبها آثار 
نزي�ف باألنف، وتب�ني أن املجنى عليها ترتدي مالبس�ها 
املدرسية وعدم وجود حقيبتها املدرسية، وفقا لصحيفة 
األهرام.وقال�ت والدتها إن ابنتها خرجت صباحاً للتوجه 
للمدرس�ة، إال أنها لم تع�د ولم تبلغ بغيابها النش�غالها 
ف�ى البحث عنها.وأس�فرت جهود فريق البحث املشكل 
بمش�اركة إدارة البحث الجنائي بمديري�ة أمن املنوفية، 
إىل أن وراء ارتكاب الواقعة )مزارع(، والذى تربطه صلة 
صداقة ب�أرسة املجنى عليها. تبني قي�ام املتهم بانتظار 
املجنى عليها قبل دخولها املدرسة واستدراجها إىل شقة 
خالي�ة بالطاب�ق الثالث بمنزل�ه بزع�م إعطائها بعض 
املالب�س ومبلغ مايل وحاول التح�رش بها، إال أنها قامت 
بال�رصاخ لالس�تغاثة، فكتم أنفاس�ها خش�ية افتضاح 
أمره مما أسفر عن وفاتها، وعقب ذلك قام بإلقاء جثتها 
بمكان العثور املالص�ق ملنزله.عقب تقنني اإلجراءات تم 
اس�تهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعرتف بارتكاب 
الواقع�ة، وأض�اف بحضور أهلية املجنى عليها للس�ؤال 
عنه�ا فقام باالدع�اء بمحاول�ة البحث عنه�ا رفقتهم، 
وانتظ�ر حت�ى الليل وتخل�ص من الجثة بم�كان العثور 
املالص�ق ملنزله. كما أش�عل النريان بالحقيبة املدرس�ية 
الخاصة باملجنى عليها بقطعة أرض زراعية خاصة به، 

وأرشد عن الحقيبة، وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية.

حقيبة مدرسة تكشف 
جريمة قتل

أقدم تلميذ ياباني عىل قتل زميله طعناً يف مشاجرة بينهما صباح امس 
األربع�اء، وفق�ا لوكالة »كي�ودو« لألنباء.وذكرت الوكال�ة، أن الرشطة 
بمحافظة أيتيش اليابانية، تلقت بالغا عن حدوث مش�اجرة بني تالميذ 
الص�ف التاس�ع يف إح�دى امل�دارس املحلية.وخالل ذلك ق�ام أحد هؤالء 
املراهق�ني بطعن زميله بس�كني، وه�و يف حالة حرجة يف املستش�فى.
والحقا أش�ارت الوكال�ة، إىل املصاب فارق الحياة بس�بب الجروح التي 
أصي�ب بها.وأكدت وكالة األنباء، أن الرشطة تمكنت من اعتقال التلميذ 

الجاني، ويجري استجوابه لتحديد ظروف ومالبسات الحادث.

تلميذ يقتل زميله طعنًا في اليابان


