
المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
تتواصل االحتجاجات الش�عبية الرافضة 
لتزوير نتائج االنتخاب�ات الربملانية التي 
جرت يف العارش من ترشين األول املايض، 
إذ م�ا ي�زال املعتصم�ون يرابط�ون عىل 
مقرب�ة من املنطقة الخ�راء للمطالبة 

بإعادة »أصواتهم املسلوبة«.
وبم�وازاة ذل�ك تتح�رّك أط�راف محلية 
وإقليمية ودولي�ة، للضغط عىل املحكمة 
االتحادي�ة بغية اعتم�اد النتائج الحالية 
واملصادقة عليها، تمهيًدا إلحداث »تغيري 
ناعم« يف النظام الس�يايس، حسبما يرى 

مراقبون.
بي�د أن بع�ض التحلي�ات يف األوس�اط 
السياس�ية ذهب�ت إىل أبع�د م�ن ذل�ك، 
لتكش�ف ع�ن »س�يناريو خط�ري« ق�د 
يتس�بب بتحوي�ل الع�راق إىل »حاضن�ة 
ديكتاتوري�ة جدي�دة« ع�ىل غ�رار نظام 

املقبور صدام.
وفق ذلك قال املس�ؤول األمني للمقاومة 
اإلس�امية كتائ�ب ح�زب الل�ه أبو عيل 
العس�كري مغ�رًدا: »لن يع�ود العراق إىل 
حقب�ة الحك�م الواحد، ولن ُتعاد س�نني 
البط�ش والتغيي�ب وإهان�ة املقدس�ات 

وامتهان كرامة اإلنسان عىل يد القوميني 
املتكربين ُشذاذ اآلفاق«.

وأض�اف العس�كري: »لق�د وىّل زم�ن أن 
يق�وم أحده�م بالتفاه�م م�ع اإلنجليز 
وعربان الخليج وم�ن خلفهم الصهاينة 

ليتحكم بالعراق«.
وتابع قائ�ًا: »ليفهم الجميع أن املعادلة 
قد تغريت، وتل�ك الحقبة ذهبت إىل حيث 
الاع�ودة بهم�ة الش�جعان الغيارى من 
أبناء الحش�د واملقاومة، وبه�ذا الرصيد 
الجماه�ريي، وعم�ق االمت�داد يف جس�د 

األمة«.
ويف الوق�ت ال�ذي م�ا ت�زال في�ه جموع 
املحتج�ني رابض�ة عند مدخ�يل املنطقة 
الخراء، من جهة الجرس املعلق ووزارة 
التخطي�ط رفض�اً لتزوي�ر االنتخاب�ات، 
يواص�ل مجل�س األم�ن ال�دويل »لهاثه« 
وراء اعتماد النتائج الحالية، التي ُتشكك 
الغالبية العظمى من العراقيني بنتائجها.
ويرى مراقب�ون أن تأيي�د مجلس األمن 
لانتخابات ومس�اعيه العتماد نتائجها، 
ع�ىل الرغم م�ن ع�دم مصادق�ة اللجنة 
القضائي�ة عليه�ا، ي�ؤرش وج�ود »دور 
خبيث« تلعبه أطراف دولية عّدة، إلحداث 

تغي�ري يف الخارط�ة السياس�ية العراقية 
وفقاً ألجندة معدة سلفاً.

وفق ذل�ك يقول املحلل الس�يايس صباح 

إن  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب  العكي�يل 
»الوالي�ات املتح�دة تس�عى إىل اإلطاحة 
بالنظام الس�يايس الحايل، ومنع األغلبية 

الش�عبية م�ن تويل ُس�ّدة الحك�م، وذلك 
من خال اعتم�اد نتائج االنتخابات التي 
تش�كك فيها أطي�اف الش�عب العراقي، 

وإحداث تغيري ناعم يف النظام السيايس«.
يق�ف  »الع�راق  أن  العكي�يل  ويضي�ف 
عىل أعت�اب مرحلة خط�رية تتطلب من 
العق�اء، اتخ�اذ مواقف جدي�ة لتجنيب 
الب�اد خطر املؤامرات املحدقة بالش�عب 

العراقي«.
ويف خض�م »االنس�داد الس�يايس« ال�ذي 
نتائ�ج  إع�ان  من�ذ  الع�راق  يش�هده 
االنتخاب�ات، ج�راء الش�د والج�ذب بني 
الفرق�اء احتجاجاً ع�ىل »التزوير« الذي 
راف�ق عملية االقرتاع، تنعق�د اآلمال اآلن 
ع�ىل حل س�يايس ق�د ُيف�ي إىل انتهاء 
األزم�ة الراهن�ة، والذهاب نحو تش�كيل 

حكومة جديدة.
وتنش�طر اآلراء والتحليات حول ش�كل 
الحكوم�ة املقبلة، بني من يرى أن القوى 
»األغلبي�ة«،  نح�و  السياس�ية متجه�ة 
وآخرين يعتربون هذا الخيار »حلماً بعيد 
املنال« يف خضم الواقع الس�يايس الحايل، 
ولذل�ك فإن خيار »الحكوم�ة التوافقية« 

بات يقرتب رويداً رويداً.
وأج�رى الع�راق يف الع�ارش م�ن ترشين 
امل�ايض، انتخاب�ات برملاني�ة »مبك�رة«، 
كان�ت نتائجها صادمة للجميع، بس�بب 

»التزوير ورسقة أصوات املرشحني الذين 
ينتمون إىل طيف سيايس محدد«.

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

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

شهداء وجرحى.
وبع�د م�ي س�اعات ع�ىل اس�تهداف 
وتصفيته�م  الع�ّزل  املعتصم�ني 
أعل�ن مكت�ب  ب�«رصاص�ات غ�ادرة«، 
رئي�س ال�وزراء ع�ن تع�رض الكاظمي 
إىل »محاول�ة اغتي�ال« بواس�طة طائرة 
ة اس�تهدفت منزل�ه يف املنطق�ة  ُمس�ريَّ

الخراء.

دد
لع

ا ا
هذ

ي 
4ف

»كلشي ماكو« يمثل العراق في 
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

إيران: يمكننا القيام بأي مهمة 
بحرية في المياه البعيدة

8
االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المقاومة ُتحّذر من »ديكتاتورية ُمستحَدثة« 
بدعم »اإلنجليز وعربان الخليج«

رفض واسع لسيناريو »الحكم الواحد«
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المراقب العراقي/بغداد...
أكد عضو تحالف قوى الدولة طه الدفاعي، أمس السبت، ان هناك 

شبه اجماع بني الكتل السياسية عىل تشكيل حكومية توافقية.
وقال الدفاع�ي يف ترصيح صحفي تابعته »املراق�ب العراقي« ان 
»هناك توجه�ات ومؤرشات لبعض الكتل الش�يعية إلحياء البيت 
الش�يعي والذهاب به لتش�كيل حكومة ش�يعية قوية” مشرياً اىل 
ان “هن�اك مؤرشات لتش�كيل البي�ت الش�يعي والتوجه لحكومة 

توافقية قوية«.
وأض�اف ان »الجمي�ع ينتظر مصادق�ة املحكم�ة االتحادية عىل 
نتائ�ج االنتخاب�ات وبعده�ا س�يبدأ العم�ل بجدي�ة ع�ىل ش�كل 

التحالفات وتشكيل البيت الشيعي مجددا«.
وش�دد ع�ىل »رضورة تش�كيل البي�ت الش�يعي وتصدر املش�هد 
السيايس مرة أخرى وإنهاء الخافات وخصوصاً ان هناك جهات 

ال تريد إعادة تشكيله وتحارب ذلك بقوة«.

إجماع سياسي على تشكيل 
حكومة توافقية

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
األممي�ة  املبعوث�ة  إقال�ة  بات�ت قضي�ة 
ش�عبيا  مطلب�ا  باس�خارت«  »جين�ني 
وجماهريي�ا ال مف�ر من�ه، ع�ىل خلفي�ة 
محاولتها إيقاد ن�ار الفتنة عرب تقريرها 
»امللغ�وم« حول الوض�ع االنتخابي وعدم 
تضمين�ه الحقائ�ق التي رافق�ت العملية 
االنتخابي�ة من تزوي�ر ورسقات ألصوات 
العراقي�ني، حيث خ�ا التقرير من الحياد 

وأثب�ت انحيازه إلرادات الخ�ارج حول ما 
يتعلق باملوقف االنتخابي.

حي�ث ش�هدت س�احات االعتص�ام أمام 
املنطق�ة الخ�راء، أول أم�س الجمع�ة 
سلس�لة وقفات ش�عبية، دانت محاوالت 
الرامي�ة  التزوي�ر  وفري�ق  باس�خارت 
إلش�عال الفتن�ة داخ�ل البلد، م�ن خال 
تغي�ري املبعوث�ة األممي�ة وإقال�ة رئيس 
مجلس املفوضني جليل عدنان ومحاكمة 

رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي عىل 
خلفي�ة جريم�ة التزوير وقت�ل املحتجني 

أمام املنطقة الخراء. 
وأطلق املحتجون اسم »جمعة اإلباء« عىل 
وقفتهم التي اس�تنكرت تقري�ر مبعوثة 
األم�م املتح�دة والتي أن�ذروا فيها »ثاثي 
مجل�س  ورئي�س  الكاظم�ي  التزوي�ر« 

املفوضني وباسخارت. 
هذه املطال�ب، القت ترحيب�ا داخل البيت 

الس�يايس، بع�د أن أعربت كتل سياس�ية 
عن طرحها موضوع إقالة »باس�خارت« 
من مهمة مبعوثة األمم املتحدة يف العراق، 
بسبب تنصلها عىل اإلدالء بحاالت التزوير 
واألدل�ة قدمت اليها من قب�ل كتل اإلطار 
التنس�يقي للقوى الش�يعية والتي أثارت 
»دهشتها« يف حينها، ويف الوقت ذاته تشري 
أوساط سياسية اىل أن »إقالة باسخارت« 
ستكلفها ثمنا باهظا ألنها ستكون مبنية 

عىل أساس الكذب والتظليل الذي مارسته 
يف تقاريره�ا الخاص�ة بالش�أن العراقي 
وهي نقطة س�وداء تس�جل يف تأريخها. 
التنظيمي�ة  اللجن�ة  دع�ت  وبدوره�ا، 
الرافض�ة  واالعتصام�ات  للتظاه�رات 
لنتائ�ج االنتخابات، اىل ط�رد ممثلة االمم 
املتحدة يف العراق جينني باسخارت، فيما 

وصفتها ب�«الكاذبة«...
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
الوص�ول  ع�ن  الداخلي�ة،  وزارة  كش�فت 
للمرحلة األخرية إلنجاز الجواز اإللكرتوني، 
فيما أش�ارت إىل قدرة املواطن العراقي عىل 
الدخ�ول إىل 28 دول�ة دون س�مة الدخول، 
فيما أرشت وزارة التخطيط وبكتاب رسمي 
وج�ود مخالفات رس�مية وقانونية يف هذا 
العق�د وهدر باملال الع�ام، وهناك تهديدات 
بع�زل أي مس�ؤول يف وزارة الداخلي�ة من 
منصب�ه يف حال قيامه بعرقل�ة إبرام العقد 

أو الحديث عن مرشوع الجواز اإللكرتوني.
 مؤرشات فس�اد واضحة  ت�م اإلعان عنها 
يف بداي�ة االمر، حيث س�جل س�عر الجواز 
اإللكرتون�ي بمبلغ »30« ال�ف دينار , لكن 
رسع�ان م�ا تبدلت األس�عار ليكون س�عر 
الجواز 50 دوالرا , ما عده البعض استنزافا 
لجي�وب العراقي�ني , خاص�ة ل�و علمنا أن 
جميع الجوازات القديمة س�يتم استبدالها 
وه�ي تتج�اوز الس�بعة ماي�ني ج�واز تم 
إصداره�ا خ�ال األعوام املاضي�ة بموجب 

معام�ات روتيني�ة كلفت املواط�ن مبالغ 
ليست بالقليلة .

500 ملي�ون دوالر قيمة الهدر املايل يف عقد 
الج�وازات اإللكرتونية حس�بما أك�د نواب 
س�ابقون , فضا عن تدخل بعض األحزاب 
م�ن أج�ل تمدي�د عم�ل الرشك�ة املنف�ذة 
للمرشوع ملدة 20 س�نة قابلة للتجديد , إال 
أن ه�ذا املرشوع ينصدم بعدم تهيئة قاعدة 
بيانية للمواطنني , فضا عن تحويل جميع 
العراقي�ني اىل نظام البطاق�ة الوطنية , ما 

س�يعيق عم�ل الرشك�ة املنف�ذة للمرشوع 
, لك�ن رغب�ة بع�ض األح�زاب يف تمري�ر 
املرشوع مقابل عموالت تحت الطاولة هي 
الس�بب الرئييس لاس�تعجال بعمل الجواز 

اإللكرتوني.
وقالت عض�و ائتاف دول�ة القانون عالية 
نصي�ف, إن عق�داً  س�يربم الي�وم األح�د 
الس�تحداث ج�وازات  الكرتوني�ة جدي�دة 
أكثر تطورا من الس�ابق  يف وزارة الداخلية 

وبضغط من بعض األحزاب.

وقال�ت نصي�ف يف ترصي�ح صحف�ي، إنه 
” س�يتم التوقي�ع ع�ىل إبرام عق�د خاص 
بالج�وازات يف وزارة الداخلي�ة , وأضاف�ت، 
أن إب�رام العق�د الجديد لي�س من صاحية 
حكومة الكاظمي ألنها لترصيف اعمال  ”.

تدخ�ل  وش�ددت نصي�ف ع�ىل » رضورة 
القض�اء واالدع�اء الع�ام وهي�أة النزاه�ة 
وإيق�اف ه�ذا العقد ف�وراً وفت�ح تحقيق 

حوله...
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رائحة الفساد تفوح من طبخة »الجوازات اإللكترونية«

كذب »بالسخارت« يقودها نحو »اإلقالة« 
حون بـ »المَكوار« والمعتصمون ُيلوِّ

المراقب العراقي/بغداد...
أك�د تحال�ف الفت�ح، أم�س الس�بت، أن املفوضي�ة 
تجاهلت تحذيرات الرشكة االملانية الفاحصة بش�أن 

حصول خروقات يف االنتخابات.
وق�ال عضو التحالف فاضل جابر يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي«، أن »الرشك�ة األملاني�ة 
الفاحص�ة ابلغت املفوضي�ة قبل 10 اي�ام من موعد 
االق�رتاع حول إمكاني�ة حصول خروق�ات وتزوير يف 

االنتخابات الربملانية يف العراق«.
وأض�اف، ان »عدم ذه�اب املفوضية إىل الع�د والفرز 

اليدوي هو دليل عىل وجود خروقات كبرية يف العملية 
االنتخابية«.

ولف�ت اىل أن »مطل�ب اغل�ب الكت�ل السياس�ية هو 
الذه�اب إىل العد والف�رز اليدوي«، داعي�اً »مفوضية 
االنتخاب�ات إىل ع�دم تعقي�د األمور فيم�ا يخص هذا 

امللف«.
يش�ار اىل ان اتهام�ات بالتزوي�ر والتاع�ب بنتائ�ج 
االنتخابات تاحق املفوضي�ة منذ العارش من ترشين 
األول امل�ايض حت�ى الي�وم، واس�فرت ع�ن خ�روج 
تظاهرات واس�عة مطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي 

لجميع املحطات.

المراقب العراقي/بغداد...
كش�فت ش�بكة العراق الرقم�ي )DIN(، امس الس�بت، عن 
انف�اق م�ا يق�ارب امللي�ار دين�ار عراق�ي )700 أل�ف دوالر 
أمريك�ي( ع�ىل 44 أل�ف إع�ان س�يايس من خ�ال منصة 

»فيسبوك« فقط خال االنتخابات العراقية االخرية.
وذك�رت الش�بكة يف تقري�ر ص�در عنه�ا وتابعت�ه »املراقب 
العراق�ي«، أن »43,900 إع�ان س�يايس ن�رش ع�رب منصة 
فيسبوك التي ينشط عليها 20 مليون مستخدم من العراق«.

وأضاف�ت، أن »اإلعان�ات فعل�ت للف�رتة ب�ني آب اىل ترشين 
االول 2021، وأنف�ق عليها ما يقارب امللي�ار دينار العراقي، 
حيث تص�درت بغداد املحافظات األع�ىل إنفاقا ثم محافظتا 

السليمانية وأربيل«.
وأشارت الش�بكة إىل أن »فيسبوك« أعلنت يف حزيران املايض 
إدراج العراق ضمن الدول التي يتم تقييد اإلعانات السياسية 
فيه�ا مع اق�رتاب انتخابات األخرية، وبينت أنها ستؤرش�ف 
تفاصيل الحمات اإلعانية السياس�ية لسنوات طويلة تتيح 

للمستخدمني الرجوع إليها«.
ولفتت اىل إن »رشكة »فيس�بوك« وافقت ع�ىل عدة إعانات 
يف محافظات مختلفة، ولم تظهر بيانات »فيس�بوك« مبالغ 
دقيقة لإلعانات، إضافة الس�تخدام بعض الصفحات تاعباً 
تقليدي�ا يف كتاب�ة العبارات ذات املضمون الس�يايس لتجاوز 

اكتشافها من قبل خوارزميات »فيسبوك«.

لة خالل االنتخاباتلماذا تجاهلت المفوضية التحذيرات من تزوير االنتخابات ؟ »مليار دينار«.. ُهدرت على اإلعالنات الُمموَّ

المراقب العراقي/بغداد...
كش�ف مركز »ميرتو« الحقوقي، أمس الس�بت، عن اعتقال ما ال يقل عن 

300 شاب كردي منذ بداية التظاهرات الطابية يف إقليم كردستان.
وقال املركز يف بيان تابعته »املراقب العراقي« إّن »لجنة املعلمني املعرتضني 
ذكرت يف بيان نرش يف بعض وس�ائل اإلع�ام املحلية أّن ما ال يقل عن 300 
ش�ابا ت�م اعتقاله�م يف مدن إقليم كردس�تان ع�ىل خلفية مش�اركتهم يف 

تظاهرات الطلبة«.
وأض�اف البي�ان، أّن »متظاهرين تم إطاق رساحه�م يف اليومني املاضيني 
بمدينة الس�ليمانية قالوا إّن العرشات تم حجزهم وتوزيعهم عىل س�جون 
القي�ادة العامة لقوات البيش�مركة غرب املدينة، اآلس�ايش العامة جنوب 
املدينة وبعض مراكز اآلس�ايش )األمن(، وكان بني املحتجزين شباب دون 
18 س�نة، صحفيني، طاب معاهد وجامعات، مواطن�ون، تم اإلفراج عن 
الصحفي�ني والفتي�ة والطاب بكف�االت مالية وبقى من ل�م يكن طالباً يف 

الحجز ».
وناشد املركز »جميع األطراف السياسية أن ال يركبوا موجة تلك الفعاليات 
الس�لمية وتسيس ش�عاراتها، وتغيري مسارها الس�لمي املدني التي تنتج 

عنها غالباً أعمال عنف«.

مركز حقوقي يكشف 
عن اعتقال 300 شاب 

في كردستان

المراقب العراقي/بغداد...
اإلس�امي  االتح�اد  ح�زب  اته�م 
الس�بت،  ام�س  الكردس�تاني، 
بالتواطؤ مع  الحكوم�ة االتحادي�ة 
إقليم كردس�تان بم�ا يتعلق بتوزيع 

املوارد.
مثن�ى  باالتح�اد  القي�ادي  وق�ال 
ام�ني يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه 
»املراقب العراق�ي« أن “االزمة التي 
يعاني منه�ا اإلقليم بس�بب ارتفاع 
أس�عار الوق�ود ووص�ول س�عر لرت 
البنزي�ن بألف دين�ار يف حني يباع يف 
املحافظ�ات العراقية ب��450 دينارا 

»، عازيا »الس�بب اىل فش�ل وفساد 
حكومة اإلقليم بإدارة املوارد«.

الحكوم�ة  »س�كوت  ان  وأض�اف، 
االتحادي�ة يؤك�د وج�ود تواطؤ بني 
الحكومت�ني بتوزيع امل�وارد ووجود 
»خ�روج  متوقع�ا  محاصص�ة«، 
محافظ�ات  يف  جدي�دة  تظاه�رات 
الفاس�دة  حكومت�ه  ض�د  اإلقلي�م 
والفاشلة«. ويشهد إقليم كردستان 
موجة احتجاجات واس�عة، بس�بب 
تصاعد حدة الفقر وارتفاع أس�عار 
الوق�ود باإلضاف�ة اىل ازم�ة قط�ع 

منحة الطلبة.

حزب كردي يتهم حكومة 
»المركز« بالتواطؤ مع اإلقليم
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املراقب العراقي/ أحمد محمد...
بات�ت قضية إقال�ة املبعوث�ة األممية 
»جين�ن بالس�خارت« مطلبا ش�عبيا 
وجماهريي�ا ال مفر من�ه، عىل خلفية 
ع�ر  الفتن�ة  ن�ار  إيق�اد  محاولته�ا 
الوض�ع  ح�ول  »امللغ�وم«  تقريره�ا 
االنتخاب�ي وع�دم تضمين�ه الحقائق 
الت�ي رافق�ت العملي�ة االنتخابية من 
تزوير ورسق�ات ألص�وات العراقين، 
حيث خ�ال التقرير من الحي�اد وأثبت 
انحي�ازه إلرادات الخ�ارج ح�ول م�ا 

يتعلق باملوقف االنتخابي.
االعتص�ام  س�احات  ش�هدت  حي�ث 
أم�ام املنطق�ة الخ�راء، أول أم�س 
الجمعة سلسلة وقفات شعبية، دانت 
التزوير  محاوالت بالس�خارت وفريق 
الرامية إلشعال الفتنة داخل البلد، من 
خالل تغي�ري املبعوثة األممي�ة وإقالة 
رئيس مجل�س املفوضن جليل عدنان 
ومحاكم�ة رئي�س ال�وزراء مصطفى 
جريم�ة  خلفي�ة  ع�ىل  الكاظم�ي 
التزوير وقتل املحتج�ن أمام املنطقة 

الخراء. 
وأطلق املحتجون اس�م »جمعة اإلباء« 
ع�ىل وقفتهم الت�ي اس�تنكرت تقرير 
مبعوثة األمم املتحدة والتي أنذروا فيها 
»ثالث�ي التزوي�ر« الكاظم�ي ورئيس 

مجلس املفوضن وبالسخارت. 
ه�ذه املطال�ب، الق�ت ترحيب�ا داخل 
البي�ت الس�يايس، بع�د أن أعربت كتل 
سياس�ية عن طرحه�ا موضوع إقالة 
»بالسخارت« من مهمة مبعوثة األمم 
املتح�دة يف الع�راق، بس�بب تنصله�ا 
ع�ىل اإلدالء بح�االت التزوي�ر واألدلة 
قدم�ت اليه�ا م�ن قب�ل كت�ل اإلطار 
الش�يعية والت�ي  للق�وى  التنس�يقي 

ويف  حينه�ا،  يف  »دهش�تها«  أث�ارت 
الوقت ذاته تش�ري أوس�اط سياس�ية 
اىل أن »إقالة بالس�خارت« س�تكلفها 
ثمنا باهظا ألنها س�تكون مبنية عىل 

أساس الكذب والتظليل الذي مارسته 
يف تقاريرها الخاصة بالش�أن العراقي 
وهي نقطة سوداء تسجل يف تأريخها.
وبدوره�ا، دع�ت اللجن�ة التنظيمي�ة 

الرافضة  واالعتصام�ات  للتظاه�رات 
لنتائج االنتخابات، اىل طرد ممثلة االمم 
املتحدة يف العراق جينن بالس�خارت، 

فيما وصفتها ب�«الكاذبة«.

وقالت اللجن�ة، إن »مفوضية التزوير 
ال زالت تماط�ل يف رمقها األخري، رغم 
ترّنحها حائ�رة وهي تتلقى الربات 
اليومية التي تكش�ف حجم فس�ادها 

بمصائ�ر  واس�تهانتها  وإجرامه�ا 
أن  والح�ال  العراقي�ن،  ومس�تقبل 
املزوري�ن  إح�راج  يضاع�ف  ثباتك�م 
جمعة بعد أخ�رى، والقضاء الرشيف 

مستمر بحسم دعاوى الطعن، وكثرياً 
ما يقف إىل صف املشتكن وحقوقهم، 
والرشكة الفاحص�ة أزاحت بتقريرها 
الضباب عن أعن من ل�م يَر الحقيقة 
كامل�ًة، أم�ا املأبون�ة طري�دة هولندا 
املدعوّة بالسخارت، فهي أّفاكة كّذابة 
ورشيك�ة أساس�ية يف مؤام�رة تزوير 

االنتخابات.
ب�دوره، أكد املحلل الس�يايس هاش�م 
الكن�دي، أن »اس�تمرار االعتصام�ات 
الشعبية عىل بوابات املنطقة الخراء 
االنتخاب�ات  تزوي�ر  بعملي�ة  تندي�دا 
ورسقة أص�وات الناخبن، تمثل إنذارا 
مدويا ومستمرا لثالثي التزوير وفضح 
التدخالت التي رافقت امللف االنتخابي 

والكشف عن قتلة املحتجن«.
وق�ال الكندي، يف ترصي�ح ل� »املراقب 
العراق�ي« إن »دور املبعوث�ة األممي�ة 
»جينن بالسخارت« لم يعد محظ ثقة 
م�ن قبل الجماهري العراقي�ة، وبالتايل 
ف�أن تغيريه�ا وإقالتها بات�ت مطلبا 
ش�عبيا بعد تغاضيها عن النظر بأدلة 

التزوير الدامغة«.
زيف�ت  »بالس�خارت  أن  وأض�اف، 
الخروق�ات  يخ�ص  فيم�ا  الحقائ�ق 
االنتخابي�ة، وقلب�ت الحقائق واكتفت 
بنقل رس�الة غري حيادية عن املش�هد 
االنتخاب�ي تمثل�ت بع�دم التحدث عن 

أدلة التزوير«.
الفت�ح، بالس�خارت  واته�م تحال�ف 
بتظلي�ل الواق�ع الس�يايس يف العراق، 
واتخاذه�ا موقف الخص�م من بعض 
القوى السياس�ية املتررة من تزوير 
مالم�ح  أن  اىل  مش�ريا  االنتخاب�ات، 
املؤامرة بدأت بالظه�ور عىل املكونات 

التي اُقصيت من االنتخابات.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن نقيب املحامن ضياء الس�عدي، امس السبت، 
أن املحكمة االتحادية َالعليا س�تنظر مطلع كانون 
األول املقبل بالدعوى املقامة من قبل النقابة بشأن 
ع�دم دس�تورية »ح�ل الرملان نفس�ه« بعد أن تم 
تأجيله�ا، مبيناً أن النقابة أقامت هذه الدعوى قبل 
إجراء االنتخابات كونها مخالفة دس�تورية.وق�ال 

الس�عدي، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي »لقد 
ان�رصف الطع�ن املقدم م�ن نقابة املحام�ن أمام 
املحكمة االتحادية العليا إل�ى ع�دم دس��ت�وري�ة 
)ح��ل مجل�س ال�ن��واب يف الس�ابع م�ن ترشين 
األول امل�ايض وعىل أن تج�ري االنتخابات يف العارش 
من الش�هر نفس�ه( ب�أن الحل املؤج�ل واملرشوط 
إلج��راء االنتخاب�ات يف يوم معن يخال�ف الفقرة 

الدس�تور  م�ن  و47(   64( املادت�ن  م�ن  الثاني�ة 
العراقي لس�نة 2005«.واوضح أن »إق�ام�ة ه�ذه 
ال�دع��وى م��ن قبل نقاب�ة امل�ح�ام��ن ك�انت 
ق�ب�ل إج���راء االن�ت�خ�اب�ات األخ�ي�رة ملجلس 
الن�واب ولي�س ملصلح�ة أي ح�زب أو تكت�ل أو أي 
ج�ه�ة س�ي�اس��ي�ة أخ���رى س��وى مصلحة 

الدستور«.

مطلع الشهر المقبل.. المحكمة االتحادية تنظر بدستورية حل البرلمان نفَسه 

لة للمتحور الجديد الطيران المدني تحسم الجدل بشأن غلق األجواء مع الدول الُمسجِّ
املراقب العراقي/ بغداد...

نف�ت س�لطة الط�ريان املدن�ي العراقية، أمس الس�بت، 
ص�دور اوامر بإغ�الق االجواء م�ع الدول التي س�جلت 

اصابات باملتحور الجديد لفريوس كورونا.

وق�ال الناط�ق باس�م س�لطة الط�ريان املدن�ي، جه�اد 
الدي�وان، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إنه »حتى 
االن ل�م تص�در اي اوامر باغالق االجواء م�ع الدول التي 
س�جلت اصاب�ات باملتح�ور الجديد لف�ريوس كورونا«، 

مبين�ا أن »الط�ريان املدني بانتظ�ار قرار اللجن�ة العليا 
للصحة والسالمة تجاه االمر«.وأكد الديوان أنه »ال توجد 
اي خطوط نق�ل او طريان للعراق مع الدول االفريقية«، 

الفتا إىل ان »اجراءاتنا الوقائية مستمرة«.

سياسي كردي: عصابات إجرامية تسلط نفسها على رقاب كردستان
املراقب العراقي/ بغداد...

أكد السيايس الكردي والنائب السابق 
أن  الس�بت،  أم�س  محم�د،  غال�ب 
أعم�ال العنف م�ن قبل ق�وات حزب 
طالباني يف الس�ليمانية من اغتياالت 
واعتقاالت وقم�ع للمتظاهرين تمثل 
الحقيقي لحكومة كردس�تان  الوجه 

الفاسدة.
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  محم�د  وق�ال 
»عصاب�ات  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
إجرامية تتس�لط عىل رقاب الش�عب 
الك�ردي يف اإلقلي�م وتحك�م بطريقة 

بوليسية«.
وأض�اف أن »االغتي�االت التي حدثت 
يف قضاء رانيا بمحافظة الس�ليمانية 
واختفاء عدد من الناش�طن يؤكد أن 
األجه�زة األمنية غري تابعة للحكومة، 
وانما هي أداة بيد األحزاب الحاكمة«.

دولة القانون: إخفاء 
تحقيقات »ُمسيَّرة الكاظمي« 

المزعومة أمر مقصود
املراقب العراقي/ بغداد...

اعت������ر ائت�الف دول�����ة القان�ون 
أم�س الس�بت، املماطل�ة بالكش�ف ع�ن 
رئي�س  من�������زل  اس�تهداف  عملي�ة 
ال������وزراء املنتهي�ة واليت�ه مصطفى 
الك�����اظم�ي مقص������ودة رغ���م 
ان الجمي�ع ادرك ب�����ان العملي�����ة 
ه������ي مرسحية كتبها واخرج����ها 

االم����ريكان.
 مبين�ا ان العملية ش�����ابها الكث����ري 
م�ن ع����الم����ات االس�تفهام وذل�ك 

لتن�����اقض الترصيحات.
وقال القيادي باالئت�الف محمد الصيهود، 
»امل����راق�ب  تابعت����ه  ترصي�ح  يف 
اس�تهداف  عملي�ة  »مل�ف  إن  العراق�ي« 
من�����زل رئيس حكوم�ة تص�����ريف 
االعم�����ال مصطفى الكاظمي ش�ابها 
الكث�ري م������ن عالمات االس�تهداف يف 
التناقض بالترصيحات مرة يقال انها تمت 
بواس�ط������ة طائرتن ث�م يق���ولون 
طائ�������رات  ث������الث  انه������ا 
وم������رة اخ���������رى يق���ولون 

ص���واريخ«.
وأض�اف الصيه�ود، أن »الجميع ادرك بأن 
مس������رحية  مج�رد  العملي������ة 
مف���رك�ة كتبه�����ا واخرج������ها 
والحكوم�������ة  االمريك���������ان 

اله������داف محددة«.
مش�������ريا اىل ان »األهداف الرئيس�ية 
م�ن العملية ه�ي التغطية عىل اس�تهداف 
املتظاهري�ن وقتل عدد منه�م بالرصاص 

الحي«.
ولف�ت إىل أن »اله������دف األس�ايس من 
ه�ذه املرسحي�����ة املكش�وفة الس�عي 
وراء ت�جدي������د الوالي�ة الثاني������ة 
ملصطف����ى الكاظم�ي وه������ذا امر 

مستبعد جدا«.

محكومون بالُمؤّبد.. إحباط محاولة 
هروب سجناء من سجن التاجي

الحشد الشعيب ينفذ عملية 
أمنية شماَل غرَب بيجي

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت قيادة عمليات بغداد، امس الس�بت، عن إحب�اط محاولة للهروب من 

سجن التاجي شمايلَّ العاصمة.
وقال�ت القيادة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة من�ه إن »قوة أمنية 
مش�ركة من اللواء )5٩( فرقة املشاة السادسة وفوج مغاوير الفرقة الثانية 
رشطة اتحادية تمكن�ت من احباط محاولة هروب ثالثة إرهابين محكومن 
باملؤب�د من س�جن »التاجي« ش�مايل بغ�داد التاب�ع لدائرة اإلص�الح يف وزارة 
العدل«.وأض�اف البي�ان أن�ه »تم فتح الن�ار عليهم عند مش�اهدتهم يعرون 
الس�ياج الخارجي للس�جن ولم يمتثلوا الوامر القوة، حيث قتل أحدهم بينما 
استسلم االثنان اآلخران«، مؤكدا أنه »تم فتح تحقيق بالحادث من قبل جهات 

مختصة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن الحش�د الش�عبي،امس الس�بت، عن تنفي�ذ عملية 

أمنية شمال غرب بيجي بمحافظة صالح الدين.
وقال بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه، إن »قوة من الل�واء 31 ضمن قيادة عمليات 
صالح الدين للحش�د الشعبي نفذت عملية تفتيش شمال 

غرب بيجي بمحافظة صالح الدين«.
وأضاف البيان، أن »العملية شملت مسح وتفتيش مناطق 
املخازن ومحيطها ش�مال غرب بيجي بهدف تأمينها من 
تس�لل عنارص داع�ش حفاظا عىل أم�ن املواطنن ضمن 

قاطع املسؤولية«.

تغريدة

اإلعالمي محمد الحمد

وحماس���ا  مطالبات  انتظ���ر   كن���ت 
متابع���ة  ف���ي موض���وع  وإلحاح���ا 
التحقيق في اس���تهداف الشهداء 
الق���ادة الذي ط���ال كثي���را، كنت 
انتظ���ر موقفا ومطالبات بكش���ف 
التحقي���ق، فكم���ا تنتص���رون لما 
حصل من اس���تهداف عل���ى منزل 
مالحظات  رغ���م  الحكومة  رئي���س 
الكثيرين عليه، ولكن أليس األولى 
واألهم ه���و االنتصار لدم���اء قادة 

فضلهم على الجميع.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

 االنتخابات؛ هل أجريت 
خالفا للدستور؟

القاع�دة العقلية تق�ول إنه ال يصح إال الصحي�ح، والقاعدة القانونية 
تق�ول إن ما بني عىل باطل فهو باط�ل، وتعود الجذور الفكرية ملقولة 
)م�ا بن�ي عىل باط�ل فهو باط�ل( ، إىل عل�م املَنطق، وه�ي نتيجة من 
نتائج�ِه، إذ يقتىض التفكري املنطقي الس�ليم املجرد، أن يكون أس�اس 
الترصف�ات الفعلية والقولية صحيحا؛ حتى ُتنت�ج آثارها الرشعية أو 

القانونية.
األس�اس هو القاعدة التى ُتبنى عليها األش�ياء املادية واملعنوية، فإن 
شاب ذلك األساس َعيب أو عدم مرشوعية، كان باطال، وممتِنعا رشعا 
وقانون�ا، وال أث�ر له وال ي�فيد حكماً، ويقت�ي منطق البطالن؛ إعادة 
الح�ال إىل ما كان�ت عليه أص�ال؛ إن كان ذلك ممكناً، ف�إن الباطل هو 

نقيض الحق.
 ق�ال تع�اىل »َوالَ َتلِبُس�واْ الَح�قَّ ِبالَباِط�ل« وق�ال جل يف ع�اله »لُِيِحقَّ 
الَْح�قَّ وُيبِطَل اَلْباِطل ولَو َك�رِه اَلْمْجرُِمون«..ويتحقق البطالن املطلق 
بالنس�بة لكل اتف�اق أو ترصف؛ يتعارض مع الدس�تور أو القانون أو 

النظام العام، بتحقق الرر.
هنا ننطلق من تساؤل مرشوع، وهو هْل حلُّ الرملان العراقي لنفسه يف 
الس�ابع من ترشين األول املايض، وعىل أن تجري االنتخابات يف العارش 
من الشهر نفسه؛ كان إجراًء دستوريا أم أنه كان مخالفة دستورية؟

امل�ادة 64/أوالً/ م�ن الدس�تور الناف�ذ تق�ول؛ يح�ل مجل�س النواب 
باألغلبي�ة املطلقة لع�دد أعضائه، بناًء عىل طلٍب م�ن ثلث أعضائه، أو 
طلٍب م�ن رئيس مجل�س ال�وزراء وبموافقة رئي�س الجمهورية، وال 

يجوز حل املجلس أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء .
وثانياً:

يدع�و رئيس الجمهورية، عند حل مجلس الن�واب، إىل انتخابات عامة 
يف البالد خالل مدة أقصاها ستون يوماً من 
تأري�خ الحل، ويعد مجل�س الوزراء يف هذه 
الحالة مس�تقيالً ويواص�ل ترصيف االمور 

اليومية .
امل�ادة 47/ تتك�ون الس�لطات االتحادي�ة 
والتنفيذي�ة  الترشيعي�ة  الس�لطات  م�ن 
اختصاصاته�ا  تم�ارس  والقضائي�ة، 
ومهماته�ا ع�ىل أس�اس مب�دأ الفصل بن 

السلطات .
لق�د كان ح�ل مجلس الن�واب لنفس�ه مخالفا 
للمادت�ن )64 و47( الدس�توريتن الضابطت�ن للحي�اة السياس�ية 

الديمقراطية يف العراق وفقا للدستور العراقي لسنة 2005..
نقيب املحامن قال إن  »الدستور واضح يف آليات )حل مجلس النواب( 
وليس من حق الرملان تعين يوم لحل نفس�ه وأن يحدد موعدا إلجراء 
االنتخابات، وهذا مخالفة رصيحة للدستور«، منوها بأنَّ »الدافع وراء 
الدع�وى ليس ملصلحة حزب أو قائمة أو جهة سياس�ية وإنما تطبيق 
الدس�تور بص�ورة صحيح�ة«. .وثمة دع�وى قضائية م�ن قبل نقابة 

املحام�ن مقام�ة ل�دى املحكم�ة العلي�ة، ل�م تب�ت فيه�ا لح�د اآلن، 
قرار حل الرملان لنفس�ه أحدث فراغا دستوريا طويال، وأخل بفلسفة 
تكوين الس�لطات االتحادية، بل أفرغها من محتواها وركز الس�لطات 
عملي�ا بيد الس�لطة التنفيذية)الحكومة(، التي يف�رض أن تتحول اىل 

)حكومة ترصيف أعمال يومية(، وهو أمر لم يتحقق بتاتا.
الدس�تور يقول )لحل مجل�س النواب هناك طرق ع�دة منها بناًء عىل 
طلب م�ن رئيس الجمهوري�ة أو ثلث أعضاء الرمل�ان وخالل 60 يوما 
من الحل وبعده�ا يدعو رئيس الجمهورية إىل انتخابات مبكرة، والذي 
حصل أنَّ حل الرملان اتخذ قبل أشهر من قبل الرملان، لذلك كان هناك 
خلل دس�توري والبد بعد الحل مب�ارشة أن يدعو رئيس الجمهورية إىل 
انتخابات مبكرة ولكن رئيس الجمهورية دعا إىل انتخابات مبكرة قبل 
حل الرملان، لذلك هناك مجال للطعن، ولكن يبقى للمحكمة االتحادية 

ما تراه والقرار لها.
كالم قبل الس�الم: هل ُيلغي هذا الخطأ الدس�توري االنتخابات املبكرة 
ونتائجه�ا ويكفينا رش فتنتها؟ ربما نعم، وربما س�يفتح الباب لفتنة 

أكر، وبالله نستعيذ من رشورها..!
سالم..

ألواح طينية .. 

قاسم العجرش ..

المعتصمون ينذرون »ثالثي التزوير«
»جمعة الغضب« تصفع بالسخارت وتكبح مشروع الفتنة
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االحد 28 تشرين الثاين 2021 العدد 2724 السنة الثانية عشرة

أعلن�ت هي�أة األوراق املالي�ة العراقي�ة، امس الس�بت، عن ارتفاع األس�هم 
وانخفاض قيمتها للسوق، خالل الفصل األول من العام 2021.

وذكر تقرير للهيأة معني بالفصل األول من العام الحايل، أن »عدد الرشكات 
املدرجة يف س�وق العراق ل�الوراق املالية بل�غ 103 رشكات يف نهاية الفصل 
األول من العام 2021«.وأوضح أن »الفصل األول ش�هد ارتفاعا يف األس�هم 
املتداول�ة لتبلغ 133.5 مليار س�هم مقارنة مع 72.7 مليار س�هم بالفصل 
األول من عام 2020، فيما انخفضت قيمة التداول بنسبة 26.42% ليبلغ ما 
يق�ارب 84.8 مليار دينار مقارنة ب� 115.2 مليار دينار خالل الفصل األول 
من العام 2020«.وأضاف التقرير، أن »السوق النظامي شكل نسبة %84.2 
من األس�هم املتداولة بينما شكل الس�وق الثاني 15.8%، أما بالنسبة لقيمة 
التداول فقد ش�كل الس�وق النظامي 90.2%، يف حني كانت نس�بة الس�وق 
الثان�ي 9.8%، بينم�ا بلغ�ت الصفقات للس�وق النظام�ي 29464 صفقة، 

و2270 صفقة للسوق الثاني«.

األوراق المالية في تقريرها... 
أسهم مرتفعة وقيمة منخفضة

انخفضت أسعار الذهب »االجنبي والعراقي« يف األسواق املحلية بشكل 
طفيف، امس .وقال مصدر، إن أس�عار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع 
النهر يف العاصمة   بغداد سجلت ، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من 
الذه�ب الخليجي والرتكي واألوربي بلغ 367 الف دينار، وس�عر الرشاء 
363 الفاً، فيما بلغت اس�عار بيع الذهب عيار 21 ليوم الخميس املايض 
368 الف دينار للمثقال الواحد.واش�ار اىٕل أن س�عر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضاً أيضاً عند 337 الف دينار، 

يف حني بلغ سعر الرشاء 333 ألف دينار.
وفيم�ا يخص أس�عار الذهب يف مح�ال الصاغة، فان س�عر بيع مثقال 
الذهب الخليجي عي�ار 21 يرتاوح بني 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما 
تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 340 الفاً و345 الف دينار.

ويس�اوي املثقال الواحد من الذهب )خمس�ة غرامات(.

انخفاض طفيف بأسعار الذهب
االقت�صادي في األسواق العراقية

الهند تستحوذ على الحصة األكبر من صادرات العراق النفطية
أعلنت رشكة تس�ويق النفط “سومو”،امس السبت، أن 
ال�رشكات النفطي�ة الهندية كانت األكث�ر عددا يف رشاء 

النفط العراقي خالل شهر ترشين االول املايض.
وذك�رت “س�ومو” يف إحصائي�ة نرشتها ع�ى موقعها 
الرس�مي، أن “الرشكات الهندية كان�ت األكثر عدداً من 
ب�ني الرشكات العاملي�ة االٔخ�رى يف رشاء النفط العراقي 

وبواق�ع 8 رشكات م�ن أص�ل 31 رشكة قام�ت برشاء 
النفط خالل شهر ترشين االول”.

وأضافت أن “ال�رشكات الصينية جاءت باملرتبة الثانية 
بع�دد 6 رشكات، ومن ثم ج�اءت ال�رشكات االمريكية 
بواق�ع 4 رشكات، ومن ث�م جاءت ال�رشكات االيطالية 
واليوناني�ة والكوري�ة الجنوبي�ة بع�دد رشكت�ني ل�كل 

منه�ا”، فيما توزع�ت البقية عى الرشكات االس�بانية، 
واالردنية، والربيطانية والفرنسية، والرتكية، والروسية 
و)هولندية-بريطاني�ة ( وبواق�ع رشك�ة واح�دة ل�كل 

منها”.
وأش�ارت “س�ومو” إىل أنه�ا “تعتم�د يف بيعه�ا للنفط 
العراقي ع�ى املعايري الرئيس�ية للتعاقد م�ع الرشكات 

النفطية العاملية الكربى واملتوسطة املستقلة والحكومية 
املتكاملة عموديا”، مشرية اىل ان “ابرز الرشكات العاملية 
التي اشرتت النفط العراقي هي رشكة )بهارات الهندية، 
و برتوجاين�ة الصيني�ة، واكس�ون موبيل، وش�يفرون 
االمريكية، وش�ل الهولندية الربيطانية، وايني االيطالية 

,وبي بي الربيطانية وكاز بروم الروسية(.

أعلن مستش�ار محافظ االنبار لشؤون الطاقة عزيز 
خل�ف الطرم�وز امس الس�بت، ع�ن موافق�ة وزارة 
النف�ط عى زي�ادة حص�ة املحافظة من املش�تقات 

النفطية.
وقال الطرم�وز , إن “وزارة النفط وافقت عى زيادة 
حصة املحافظة من املش�تقات النفطية لسد النقص 
الحاصل يف مادة البنزين والكاز والنفط االبيض حيث 
تعاني االنبار من ش�حة يف املش�تقات النفطية خالل 
الف�رتة الحالي�ة نتيجة التالع�ب يف الحصص املقررة 

للمحافظة”.
واض�اف ان “محافظ االنبار ع�ي الدليمي قدم طلبا 
اىل وزارة النفط لزي�ادة الحصة الوقودية للمحافظة 
بالتزام�ن م�ع حرك�ة مروري�ة كثيفة ع�ى الطريق 
الدويل الرسي�ع وصوال اىل املنافذ الحدودية فضال عى 
حركة االعم�ار التي تش�هدها املحافظة مما يتطلب 
توفري املش�تقات النفطية لديموم�ة االعمار وحركة 
نق�ل البضائ�ع بني املحافظ�ة واملحافظ�ات االخرى 

وصوال اىل املنافذ الحدودية”.
وأوضح الطرموز، أن “املرحلة الحالية شهدت شحة 
كبرية يف املش�تقات النفطية بسبب استقطاع نصف 
حص�ه املحافظ�����ة م�ن املش�تقات النفطية من 
قبل الجهات املعن����ية من دون معرفة األس�باب”، 
مؤكدا ان “حصة املحافظة اصبحت مليونا و500 لرت 
م�ن م�����ادة البنزين وملي�ون لرت من مادة النفط 
االبيض وزي�ت الغ�����������از مليونا و 500 الف 

لرت”.

الموافقة على زيادة حصة 
األنبار من المشتقات النفطية

أعل�ن م�رف الرافدي�ن أم�س الس�بت، ان عدد الحس�ابات 
ببغ�داد  فروع�ه  يف  اخ�رى  وفئ�ات  للمواطن�ني  املفتوح�ة 
واملحافظ�ات خالل ترشين االول املايض بلغت 4326 حس�اب 
توفري وجاري بالدينار والدوالر.وقال املكتب االعالمي للمرف 

يف بيان ، ان عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنني 
وفئات اخرى وصلت اىل 1234 حسابا جاريا بالدينار والدوالر، 
يف حني بلغ عدد حس�ابات التوفري للمواطنني اىل 3092 حسابا 
بالدين�ار والدوالر”.وأض�اف البي�ان، أن “املرف مس�تمر يف 

تقدي�م خدمات�ه وذلك بفتح الحس�ابات للمواطن�ني بالدينار 
وال�دوالر الراغبني يف ايداع امواله�م يف املرف والحصول عى 
الفوائد وفق رشوط وضوابط وضعت وبإمكان زبائن املرف 

زيارة فروعه يف بغداد واملحافظات لالطالع عليها”.

الرافدين : 4326 حساب توفير ُفتحت للمواطنين 

هور ابن نجم يقاوم االندثار ويصارع على البقاء
تضي�ق مس�احة ه�ور ابن نج�م بش�كل كبري، 
بس�بب قلة االطالقات املائية ما حدا بالبعض اىل 
تحويل أراضيه التي جفت إىل زراعية وس�كنية، 
ورغ�م ان دائ�رة بيئ�ة النجف كانت ق�د أطلقت 
مرشوع�ا الحيائ�ه قب�ل س�نوات ع�دة، بي�د ان 
املبازل التي انش�أتها وزارة امل�وارد املائية خالل 
الع�ام 2018 واصبحت تصب في�ه، اوقفت هذا 
املرشوع تماما.ووصلت مس�احة هور ابن نجم 
قب�ل عق�ود، اىل 40 ال�ف دونم ويمت�د بني ثالث 
محافظات هي النجف االرشف وبابل والديوانية، 
بيد ان املساحة تقلصت حاليا اىل اقل من خمسة 
آالف دونم واملمت�دة فقط مابني ناحيتي الحرية 
والعباس�ية بمحافظة النجف.ونق�ل  عن مدير 
بيئ�ة النجف عادل محم�د محس�ن ل�قوله، إن 
“نظ�ام إدارة املحميات الوطني�ة الطبيعية رقم 
)2( لسنة 2014، يشرتط وجود املوارد الطبيعية 
للمحميات”، مضيفا ان “هور ابن نجم فقد هذا 

الرشط بع�د أن حولت املوارد املائية موارد الهور 
إىل مب�زل صناع�ي، اضاف�ة اىل فق�دان ديمومة 
املي�اه الواصل�ة له”.وب�ني محس�ن، ان “الهور 
تح�ول إىل خ�زان اصطناع�ي، بعد أن تم إنش�اء 
مبزل تصب فيه س�بعة جداول قادمة من ش�ط 
العباس�ية، والتي كانت س�ابقا تص�ب مبارشة 
في�ه، ام�ا االن ف�إن ه�ذا املب�زل يتحك�م بهذه 
الجداول”، منوها ب�أن “نقص االطالقات املائية 
وش�حها، أثر بش�كل كبري يف االحياء فيه، كونه 
يحت�اج إىل م�ورد مائ�ي ثابت”.م�ن جانبه قال 
مدير مركز التنوع االحيائي يف بيئة النجف حيدر 
فليح حس�ن، ان “التحكم بمياه الهور وسحبها 
وقت الحاجة يتسبب بجفافه، ما يؤدي اىل نفوق 
اس�ماكه وموت نباتاته”، منوها بان “االستيالء 
عى أرايض الهور التي جفت وتحويلها إىل اراض 
زراعية وسكنية، أدى إىل تقلص مساحته بشكل 

كبري”.

تايالند  تحتل المركز الثاني 
كأكبر مصدري الرز للعراق

 اقرتبت تايلند، من استعادة مركزها كثاني أكرب 
ُمص�ّدر للرز، وذل�ك بعد عودة العراق الس�ترياد 

الرز منها، قبل بضعة أشهر من العام الحايل.
وذك�رت منص�ة »س�تاندرد آن�د ب�ورز جلوبال 
بالتس«، أن »صادرات األرز الش�هرية يف تايالند 
نمت للش�هر الخامس ع�ى الت�وايل يف أكتوبر/ 
ترشين األول املايض، ما يضع البالد عى مسافة 
قريب�ة من اس�تعادة لقبها كثان�ي أكرب مصدر 

للرز يف العالم يف عام 2021«.
وأضافت املنص�ة، أن »عودة العراق إىل الس�وق 
التايلندي�ة ل�رشاء ال�رز بع�د توق�ف دام س�بع 
س�نوات، ق�رب تايلن�د م�ن اس�تعادة مركزها 
كثان�ي أك�رب مص�در لل�رز بالعال�م«، مبينة أن 
»العراق اس�تورد 180 ألف�اً و885 طناً من األرز 
التايالندي يف عام 2021«.وأوضحت أن »السبب 
الرئي�ي الرتفاع الطلب عى ال�رز التايلندي من 
قب�ل العراق هو قي�ام الحكوم�ة العراقية بنقل 
مسؤوليات توريد الرز إىل رشكة تدعى العويس 
يف وقت س�ابق من هذا الع�ام، والتي كانت أكثر 
انفتاًحا عى أصول الرز من خارج األمريكيتني«.
ويس�تورد العراق كمي�ات كبرية من الرز لس�د 
حاج�ة البطاق�ة التمويني�ة يف الع�راق التي تم 
تطبيقها منذ عام 1991، والتي أصبحت بمرور 
الزم�ن الس�لّة الغذائي�ة للمواطن�ني، م�ن أجل 
معالجة جانب من تأثريات الحصار االقتصادي 
الذي ف�رض عليه، بموجب ق�رار مجلس األمن 

الدويل )661( لعام 1990.

وهناك تهديدات بعزل أي مس�ؤول يف 
وزارة الداخلي�ة من منصب�ه يف حال 
قيامه بعرقلة إبرام العقد أو الحديث 

عن مرشوع الجواز اإللكرتوني.
 مؤرشات فس�اد واضحة  تم اإلعالن 
عنه�ا يف بداي�ة االم�ر، حي�ث س�جل 
سعر الجواز اإللكرتوني بمبلغ »30« 
ال�ف دين�ار , لكن رسعان م�ا تبدلت 
األسعار ليكون سعر الجواز 50 دوالرا 
, م�ا عده البع�ض اس�تنزافا لجيوب 
العراقيني , خاصة لو علمنا أن جميع 
الجوازات القديمة س�يتم اس�تبدالها 
وهي تتج�اوز الس�بعة ماليني جواز 
ت�م إصدارها خ�الل األع�وام املاضية 
بموج�ب معام�الت روتيني�ة كلف�ت 

املواطن مبالغ ليست بالقليلة .
500 ملي�ون دوالر قيم�ة الهدر املايل 
يف عقد الجوازات اإللكرتونية حسبما 
أكد نواب س�ابقون , فضال عن تدخل 
بع�ض األحزاب من أج�ل تمديد عمل 
الرشك�ة املنف�ذة للمرشوع مل�دة 20 
أن ه�ذا  إال   , للتجدي�د  س�نة قابل�ة 
امل�رشوع ينصدم بع�دم تهيئة قاعدة 
بياني�ة للمواطنني , فضال عن تحويل 
جمي�ع العراقي�ني اىل نظ�ام البطاقة 
الوطنية , ما س�يعيق عم�ل الرشكة 

املنفذة للم�رشوع , لكن رغبة بعض 
األح�زاب يف تمري�ر امل�رشوع مقابل 
عم�والت تح�ت الطاولة هي الس�بب 
الرئي�ي لالس�تعجال بعم�ل الجواز 

اإللكرتوني.
وقال�ت عض�و ائتالف دول�ة القانون 
عالية نصيف, إن عقداً  س�يربم اليوم 
األحد الس�تحداث جوازات  الكرتونية 
جدي�دة أكثر تط�ورا من الس�ابق  يف 
وزارة الداخلي�ة وبضغ�ط من بعض 

األحزاب.
وقال�ت نصيف يف تري�ح صحفي، 
إنه ” س�يتم التوقيع ع�ى إبرام عقد 
خاص بالجوازات يف وزارة الداخلية , 
وأضافت، أن إبرام العقد الجديد ليس 
من صالحي�ة حكومة الكاظمي ألنها 

لتريف اعمال  ”.
وشددت نصيف عى » رضورة تدخل 
القضاء واالدعاء العام وهيأة النزاهة 
وإيقاف هذا العقد فوراً وفتح تحقيق 

حوله.
م�ن جانب�ه ي�رى املختص بالش�ان 
االقتصادي لطي�ف العكيي يف اتصال 
م�ع ) املراقب العراقي(: أن »مرشوع 
الجواز اإللكرتوني خط�وة جيدة من 
أج�ل تج�اوز الج�واز الورق�ي الذي 

كان وما زال يعد من أس�وأ الجوازات 
يف العال�م بس�بب مؤرشات الفس�اد 
العالي�ة يف تقارير منظم�ات التابعة 
لألم�م املتح�دة , فض�ال ع�ن ك�ون 
الجواز القديم يحتم�ل التزوير, لذلك 
عمل�ت وزارة الداخلي�ة عى مرشوع 
الج�واز اإللكرتوني من أج�ل تجاوز 
تل�ك األخط�اء التي ذكرناه�ا , فضال 
ع�ن ك�ون الج�واز الجدي�د يس�مح 
بدخول دول كثرية دون س�مة دخول 

, لك�ن هن�اك م�ؤرشات فس�اد م�ن 
خالل سعر الجواز الذي تغري بني ليلة 
وأخ�رى ,فالفرق أكثر من ضعف , ما 

يستنزف جيوب املواطنني« .
فني�ة  عوام�ل  »هن�اك  أن   : وتاب�ع 
إلنجاح الج�واز اإللكرتوني لم تكتمل 
البيان�ات  قاع�دة  وه�ي  اآلن  لح�د 
االلكرتوني�ة للمواطن�ني م�ن خ�الل 
البطاقة الوطنية , فهناك أعداد كبرية 
م�ن العراقيني ل�م يحصل�وا عى تلك 

البطاقة بسبب تأخر الوزارة يف إكمال 
املل�ف , لذل�ك عملي�ة الب�دء بالجواز 
الجدي�د تحتاج اىل فرتة طويلة عكس 

ما يتم التريح به«.
من جهتها كش�فت وزارة الداخلية ، 
ع�ن الوصول للمرحلة األخرية إلنجاز 
الج�واز اإللكرتوني، فيما أش�ارت إىل 
قدرة املواطن العراقي عى الدخول إىل 

28 دولة دون سمة الدخول.
وكان مدير شؤون الجوازات يف وزارة 

الداخلية اللواء أحمد العزاوي, قد أكد 
أن »الجواز اإللكرتوني يختلف بشكل 
كبري عن سابقاته من الجوازات حيث 
س�تكون الصفحة االوىل بالس�تيكية 
غ�ري  حامل�ه  معلوم�ات  وتحت�وي 
القابل�ة للتزوير وف�ق نظام ورشوط 
معين�ة«، مبينا أن »تصني�ف الجواز 
عاملي�ًا ال يعتمد عى صالحيته بل عى 
س�مات الدخول املمنوحة للبلد وعى 

الحركة التجارية والسياسية«.

كشفت وزارة الداخلية، عن الوصول للمرحلة األخيرة إلنجاز 
الجواز اإللكتروني، فيما أشارت إلى قدرة المواطن العراقي 
على الدخول إلى 28 دولة دون س���مة الدخول، فيما أشرت 
وزارة التخطيط وبكتاب رس���مي وجود مخالفات رس���مية 

وقانونية في هذا العقد وهدر بالمال العام.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

 انخفض�ت أس�عار رصف ال�دوالر األمريك�ي مقاب�ل الدين�ار 
العراقي بش�كل طفيف، امس الس�بت، يف البورصة الرئيس�ية 
بالعاصم�ة بغداد.وقال مصدر, إن بورص�ة الكفاح والحارثية 
املركزية يف بغداد، س�جلت  147850 ديناراً عراقياً مقابل 100 
دوالر أمريكي.فيم�ا س�جلت أس�عار ال�دوالر الخميس املايض 

147900 دينار عراقي لكل 100 دوالر أمريكي.
وأشار اىٕل أن اسعار البيع والرشاء انخفضت يف محال الصريفة 
باالٔس�واق املحلي�ة يف بغ�داد، حيث بلغ س�عر البي�ع 148250 
دين�ارا عراقي�ا ل�كل 100 دوالر امريك�ي، بينما بلغت أس�عار 

الرشاء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دوالر امريكي.

انخفاض طفيف بأسعار
 صرف الدوالر في بغداد

أعلن�ت الحكومة املحلية يف محافظة كربالء املقدس�ة، امس 
الس�بت، عن عزمها انش�اء س�كة قط�ار حديث�ة تربط بني 
املحافظة  والنجف االرشف.وقال نائب محافظ كربالء جاسم 
الفت�الوي ، ان “مجموعة من ال�رشكات العاملية املتخصصة 
بإنشاء خطوط السكك الحديدية، قدمت عروضا ألنشاء هذه 
السكة الحديدية املهمة والحيوية بالنسبة ملحافظتي كربالء 
املقدس�ة والنجف االرشف”.وأضاف الفت�الوي ان “املرشوع 
رضوري بالنس�بة لكربالء الس�يما خالل الزيارات املليونية، 
مؤك�دا ان القط�ار الجديد س�يكون بمواصف�ات عاملية من 

حيث التصميم واملتانة”.

كربالء تعتزم إنشاء سكة قطار 
حديثة تربطها مع النجف شبهات فساد تصل إلى 500 مليون دوالر

مخالفات رسمية وقانونية تطغى على عقد الجواز اإللكتروني 
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المراقب العراقي/ متابعة...
قال رئيس لجنة دعم الثورة االس�امية للش�عب الفلسطيني 
بدي�وان رئاس�ة الجمهوري�ة ان الكثري من الدول االس�امية 
تق�ف اليوم اىل جانب الفلس�طينيني وتدافع عنهم ، وان كيان 
االحت�ال الغاص�ب للقدس يم�ر بحالة من الضع�ف والعجز 

واالنهيار الداخيل.
واض�اف آي�ة الله محمد حس�ن أخ�ري يف اجتم�اع للمجلس 
االس�راتيجي للحرب الذكية ضد الصهيونية حول »الحكومة 

إرسائي�ل  ض�د  الذكي�ة  الح�رب  واس�راتيجيات  الثوري�ة 
والصهيوني�ة« يف مرك�ز دراس�ات فلس�طني لديوان رئاس�ة 
الجمهوري�ة ان قضي�ة فلس�طني ومش�كلة وج�ود الكي�ان 
الصهيون�ي اللقيط يعد م�ن القضايا املهمة اليوم مش�ريا اىل 
ان الفلس�طينيني يقتلون الي�وم ، ويقصفون وتحتل منازلهم 
ويت�م اآلن احتال أراض جديدة الفت�ا اىل ان االحتال يتواصل 
ويتوسع رغم ان املنظمات الدولية اقرت انه الينبغي لاحتال 

ان يعتدي ويواصل انتهاكاته.

وتاب�ع آي�ة الله أخ�ري : ع�ى الرغم م�ن أنه وفًق�ا للقانون 
والق�رارات الدولي�ة واملنظم�ات الدولي�ة ، ال ينبغ�ي للكي�ان 
الصهيون�ي ان يعت�دي ع�ى ارايض الفلس�طينيني لكننا نرى 
اليوم انه يواصل تمدده االحتايل بدعم من بريطانيا والواليات 
املتح�دة ويرشد الفلس�طينيني وم�ن هنا الينبغي للمس�لمني 
الس�كوت امام التعاطي والتطبيع مع الكيان الصهيوني الذي 
ه�و عدو ويقتل ويطرد املس�لمني ، وعلين�ا أن نتبنى خيارات 

عمانية.

آية اهلل أختري: كيان االحتالل في حالة ضعف وعجز شديدين

المراقب العراقي/ متابعة...
وأكد أبناء هذه املحافظة عى االس�تمرار يف احتجاجاتهم 
حت�ى مغ�ادرة املحتل�ني. ولق�د أع�ادت لجن�ة االعتصام 
السلمي بمحافظة املهرة فتح ملف وقائع األنفاق املتعلقة 

بقتل متظاهرين عى يد الجيش السعودي عام 2018.
وقد أع�ادت لجنة االعتص�ام الس�لمي يف محافظة املهرة 
املطالب�ة بخ�روج كاف�ة الق�وات األجنبي�ة م�ن أرايض 
املحافظة الحدودية مع س�لطنة عمان، فتح ملف أحداث 
األنفاق الذي واملدانة فيه القوات الس�عودية التي تسيطر 
ع�ى املحافظة من�ذ العام 2018، كتهدي�د جديد للتحالف 
الس�عودي اإلمارات�ي وناف�ذة للتصعي�د ض�د التحال�ف 
العسكري السعودي اإلماراتي الذي قد يتطور إىل التصعيد 
املس�لح. ويف تهديد مبارش باملواجهة املسلحة مع القوات 
العسكرية السعودية أو الربيطانية املتواجدة باملهرة، قالت 
لجن�ة االعتص�ام يف اجتماعها األخري ال�ذي عقدته صباح 
الخميس املايض برئاس�ة الش�يخ »عيل س�الم الحريزي« 
قائد مقاومة أبناء املهرة ضد االحتال السعودي اإلماراتي 
ووكي�ل املحافظة الس�ابق،إن أبناء امله�رة أصبحوا اليوم 
أكثر وعياً من الس�ابق ملخططات قوات االحتال، ورصح 
»الحري�زي« خ�ال االجتم�اع أنهم يف املهرة ل�ن يخضعوا 
أو يركع�وا وس�يظلون أوفي�اء لوطنه�م ومحافظته�م، 
مطالب�اً برضورة رحيل كافة الق�وات األجنبية من اليمن 

واملحافظة بشكل عاجل ودون تأخري.
وق�ال »الحري�زي« إن عى جمي�ع اليمني�ني التوحد صفا 
واحداً إلخراج االحتال السعودي اإلماراتي من اليمن الذي 
يواص�ل اإلمعان والتفنن يف تعذيب الش�عب اليمني بكافة 
األس�اليب. وم�ن جهتها لوح�ة لجنة االعتصام الس�لمي 
بالتصعي�د ض�د تحالف الع�دوان العس�كري الس�عودي 
اإلمارات�ي يف امله�رة عس�كرياً، حي�ث تعم�دت اللجنة يف 
بي�ان اجتماعها األخري أن تذك�ر الرياض بأن ملف حادثة 
األنف�اق م�ا ي�زال مفتوحاً، وأك�دت اللجنة أن ه�ذا امللف 
“مّثل انطاقة ال�رشارة األوىل لتاحق القتل�ة حتى اليوم، 

وفش�لت مخططات االحتال ال�ذي كان يريد من خالها 
جّر امله�رة ملربع االقتتال. وقبل أس�بوع أص�درت اللجنة 
بياناً بشأن حادثة األنفاق، قالت فيه »تحل اليوم الذكرى 
الثالثة لجريمة األنفاق التي أقدمت من خالها السعودية 
وأدواتها بمحافظة املهرة يف 13 نوفمرب 2018 عى إطاق 
الن�ار عى املتظاهري�ن يف منطقة األنفاق، ما أس�فر عن 

استش�هاد الش�ابني: ن�ارص س�عيد احمد نش�وان و عيل 
احم�د عرره الجدحي« وأضافت اللجنة يف بيانها الس�ابق 
»إن تلك املجزرة البشعة كشفت الوجه الحقيقي للتحالف 
الس�عودي اإلمارات�ي وأدواته يف امله�رة، يف محاولة إغاق 
املحافظ�ة يف وح�ل الفوىض وتمزيق النس�يج االجتماعي 

لتحقيق األطماع القديمة الجديدة للرياض«.

محافظ�ة املهرة ه�ي ثاني أك�رب محافظ�ة يف اليمن من 
حيث الحجم واملس�احة وتق�ع يف املنطقة الرشقية للباد. 
وتحده�ا عمان من ال�رشق، واململكة العربية الس�عودية 
م�ن الش�مال، ومحافظة حرضم�وت من الغ�رب، وبحر 
الع�رب من الجنوب. ويبلغ طول س�احلها 560 كم، وهي 
أطول محافظة ساحلية يف اليمن. وبينما تغطي الصحراء 

الشاس�عة غري املأهولة تقريًبا معظم جنوب املهرة، إال أن 
ه�ذه املحافظة بها أيًض�ا مناطق جبلية وغاب�ات رائعة. 
ولقد قّدر مكتب األمم املتحدة لتنس�يق الشؤون اإلنسانية 
)أوتش�ا( يف ع�ام 2017 أن ع�دد س�كان املحافظ�ة يبلغ 
150 ألف نس�مة. ومع ذلك، تش�ري التقدي�رات الحالية إىل 
أن عدد س�كان املهرة يبلغ حوايل 650 ألف نسمة، بالنظر 
إىل تع�داد النازح�ني الذي�ن ج�اءوا إليها م�ن املحافظات 
اليمني�ة االخ�رى. ويعتمد اقتص�اد امله�رة يف الغالب عى 
صيد األس�ماك والزراع�ة وتربي�ة الحيوان�ات واإليرادات 
الجمركية، والتي يتم الحصول عليها من املعابر الحدودية 
له�ذه املحافظة م�ع عم�ان. وللمهرة، الت�ي كانت تعترب 
ملكي�ة مس�تقلة حتى ط�رد الق�وات الربيطاني�ة يف عام 
الس�لطاني  بالنظ�ام  تاريخي�ة واس�عة  1967، رواب�ط 
العماني. وش�هدت عمان أهمية املهرة كمجال مهم لألمن 
القومي منذ الس�بعينيات. وتحتل محافظة املهرة اليمنية 
ا جعلها ميداًن�ا لتنافس إقليمي  موقًع�ا اس�راتيجيًّا مهمًّ
السيما بني سلطنة عمان والسعودية واإلمارات وقد ظلت 
ه�ذه املحافظة بمن�أى عن الرصاع الدائ�ر يف اليمن خال 
السنوات األوىل للحرب التي أعلنها تحالف العدوان بقيادة 
السعودية واإلمارات ضد أبناء الشعب اليمني، غري أنها لم 
تعد كذلك خاصة بعد زيادة السعودية وجودها العسكري 
هناك بحجة منع تهريب األسلحة إىل الحوثيني؛ األمر الذي 
أثار مخاوف س�لطنة عمان، وترت�ب عى ذلك أن أصبحت 
هذه املحافظة يف قلب الرصاع اليمني والتنافس اإلقليمي. 
وال ت�زال أعب�اء تاري�خ ال�رصاع ع�ى الس�لطة يف ُعمان 
حارضة يف ذاكرة النظام الحاكم، وربما الش�عب العماني 
كله، وذلك إزاء الدور الذي لعبته املهرة أثناء ما ُعرف بثورة 
ظفار يف الف�رة 1965- 1975؛ حيث كان النظام الحاكم 
يف الش�طر الجنوبي من اليمن يمد الثوار يف منطقة ظفار 
العمانية باألس�لحة واملؤن، ويتيح لهم التدريب والتمركز 
واالنط�اق من املهرة، بل ش�اركهم مقاتل�ون يمنيون يف 

خوض املعارك.

محافظة المهرة اليمنية

من العزلة إلى ذروة المنافسة األجنبية
في حين أن الجبهتين الوسطى والغربية في الحرب اليمنية ضيقت الخناق على السعودية واإلمارات 

والمرتزقة التابعين لهما، وأصبحت الرياض وأبوظبي حبيستين في مستنقع األزمة اليمنية، إال أن 
الوضع في شرق اليمن على ما هو عليه، وقد واجهت خطط الرياض خالل السنوات الماضية عند 

محاولتها لتوسيع وجودها ونفوذها في محافظة المهرة تحديات واسعة النطاق. وحول هذا السياق، 
أفادت وسائل إعالم محلية، أنه في األيام األخيرة، خرجت اعتصامات واحتجاجات واسعة من قبل 

سكان وشيوخ محافظة المهرة ضد استمرار الوجود العسكري السعودي، وكذلك البريطاني.

المراقب العراقي/ متابعة...
تناول موقع وكالة “بلومب�ريغ” األمريكية الحرب 
الباردة بني الواليات املتحدة والصني وموقف الدول 

الخليجية.
وبحس�ب الوكال�ة، ب�رزت مس�ألة الحيلولة دون 
نش�وب حرب باردة محتملة ب�ني الواليات املتحدة 
والصني كأولوية عليا يف السياس�ة الخارجية لدول 
الخلي�ج، خاص�ة الس�عودية واإلم�ارات، رشيكي 
واش�نطن الرئيس�يني. لكن، كما يتضح من الجدل 
األخري املتصاعد حول إنش�اء ميناء صيني رسي يف 
اإلم�ارات، فإن تحقيق التوازن ب�ني القوة العظمى 
الحالية )الواليات املتحدة( والقوة األخرى الصاعدة 
)الصني( أمر يزداد صعوبة بالنسبة للدول األصغر.
فق�د توق�ف بن�اء املنش�أة الصيني�ة بالق�رب من 
أبوظب�ي بس�بب اع�راض  اإلماراتي�ة  العاصم�ة 
واش�نطن. وت�رص اإلمارات ع�ى أن ما يت�م بناؤه 
هو مجرد ميناء ش�حن. ومع ذل�ك، فمن الطبيعي 
أن يش�ك املس�ؤولون األمريكيون يف أن الصني ربما 

تحاول إنشاء موطئ قدم عسكري يف الخليج.
وتتابع بلومبريغ قائلة: “بالنس�بة ل�دول الخليج، 

فإن املخاوف من إجبارها عى االختيار بني الواليات 
املتحدة، رشيكها االس�راتيجي الرئييس، والصني، 
أك�رب زب�ون لها يف مج�ال الطاق�ة، أصبح�ت اآلن 
تضاهي التهديدات املنبثق�ة من إيران والجماعات 
اإلس�امية التي تراوح من “اإلخوان املسلمني” إىل 
تنظيم “القاعدة”. وتكش�ف ه�ذه املخاوف الكثري 
ع�ن الحقائق غ�ري املؤكدة حول النف�وذ يف منطقة 

تعد بمثابة املركز لقطاع الطاقة يف العالم”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�اد تقرير نرشت�ه وكالة »فارس«، ب�أن محطة 
بوش�هر النووي�ة يف جن�وب اي�ران، وف�رت طاقة 
احفوري�ة بقيمة 5.2 ملي�ارات دوالر عى مدى 10 

سنوات.
لرشك�ة  ش�هرية  إحصائي�ات  التقري�ر  وأورد 
التخصصية لتوليد وتطوير الطاقة الذرية االيرانية، 
خلص�ت اىل أن محطة بوش�هر منذ تدش�ينها عام 
2011 حتى 2021 وفرت  79.2 مليون برميل نفط 

بنحو 5.2 مليار دوالر.
 1000 بطاق�ة  ذري�ة  محط�ة  انش�اء  أن  وب�نّي 
ميغاواط مثيلة ملحطة بوش�هر يتطلب 4 مليارات 

دوالر تكالي�ف، لذا فإن وباحتس�اب توفري الطاقة 
االحفوري�ة املع�ادل للنف�ط الخ�ام، ت�م تعويض 
التكالي�ف يف أقل من 7 س�نوات، اضافة اىل تحقيق 

أرباح عرب توفري الطاقة بقيمة 1.2 مليار دوالر.
وأعت�رب التقرير أن إنش�اء املحط�ات الكهروذرية 
من ش�أنه أن يعالج تعقيدات الطاقة يف الباد وأن 

يكون نقطة تحول بهذا املجال.
واس�تطرد أن مصاريف تولي�د الكهرباء يف محطة 
بوش�هر أق�ل من أي محط�ة أخرى فض�ا عن أن 
تكلف�ة توف�ري الوق�ود النووي يش�كل ج�زءا من 
تكالي�ف الغ�از الطبيع�ي املس�تخدم باملحط�ات 

الحرارية.

تقرير: محطة »بوشهر« النووية وفرت طاقة 
أحفورية مقدارها 5.2 مليارات دوالر

بلومبيرغ: دول الخليج عالقة في أتون الحرب 
الباردة بين أميركا والصين

المراقب العراقي/ متابعة
أكد قائد أس�طول الجنوب للقوة البحري�ة لجيش الجمهورية 
االس�امية االيراني�ة االدمريال آري�ا ش�فقت رودرسي بانه ال 
توجد للقوة البحرية االيرانية اليوم اي مهمة بحرية بعيدة غري 

ممكنة.
واش�ار اىل الرص�د اليومي الخاص م�ن قبل الق�وات البحرية 
االيرانية للوحدات البحرية الدولية واالقليمية وقال: اننا نرصد 
اي تحرك لحظة بلحظة وان التدابري الازمة مدرجة باستمرار 

يف جدول االعمال لهذا الغرض.
وتابع قائد أسطول الجنوب للقوة البحرية للجيش االيراني: ان 
سعة ونطاق عملنا االستخباراتي يف مياه الجنوب واملياه الحرة 

والدولية يبلغ اكثر من ضعفي مساحة بادنا.
واض�اف االدم�ريال ش�فقت رودرسي: لقد اس�تخدمنا خال 

املن�اورات االخ�رية منظوم�ات جدي�دة للح�رب االلكروني�ة 
والطائرات املسرية.

واعل�ن بانه س�يتم يف غضون االي�ام القادمة افتت�اح مصنع 

لابداع�ات البحري�ة يف بوش�هر جنوب الباد وق�ال: ان جدول 
االعمال يتضمن ضم معدات وس�فن حربية قاذفة للصواريخ 
للق�وة البحرية حتى نهاية العام )الع�ام االيراني ينتهي يف 20 

اذار/مارس 2022(.
واش�ار االدم�ريال ش�فقت رودرسي اىل املهم�ة الخارقة التي 
قامت املجموعة البحرية االيرانية املؤلفة من املدمرة »س�هند« 
والس�فينة اللوجستية العماقة »مكران« بقطعها مسافة 24 
الف ميل بحري يف عملية االبحار اىل خليج فنلندا وميناء س�ان 
بطرس�بورغ ومن ثم العودة اىل الب�اد وقال: ان عملية االبحار 
التاريخي�ة هذه م�ن قبل الق�وة البحرية لجي�ش الجمهورية 
االس�امية االيرانية انجزت يف حني ان االسراتيجيني الغربيني 
كان�وا ال يتصورون ان تتمك�ن ايران من انج�از عملية ابحار 

الكثر من 9 آالف ميل.

إيران: يمكننا القيام بأي مهمة بحرية في المياه البعيدة

»أوميكرون« يوجه ضربة قاسية للسياحة العالمية

حمدوك ُيعفي المدير العام للشرطة السودانية ونائبه

منظمة التحرير الفلسطينية: هجوم 
استيطاني غير مسبوق في القدس المراقب العراقي/ متابعة...

يش�هد قطاع الس�فر والس�ياحة ح�ول العال�م، حالة من 
اإلرباك الواس�ع نتيجة تش�ديد الدول والتكت�ات اإلقليمية 
تداب�ري مكافح�ة ف�ريوس كورون�ا املتحّور، بعدم�ا قررت 
الس�لطات إغاق أجوائها للعديد م�ن الوجهات، ما انعكس 

بالتايل إلغاًء ملئات الرحات واضطرابا يف حركة النقل.
وأعلن�ت دول عدة ع�رب العال�م، خصوص�ا يف أوروبا، منع 
الرح�ات الجوي�ة اآلتي�ة م�ن دول تق�ع يف جن�وب القارة 
األفريقي�ة، بعدم�ا رصدت يف جن�وب أفريقيا للم�رة األوىل 

نسخة متحورة جديدة لفريوس كورونا.
وج�اءت التداب�ري القاس�ية بعدم�ا أعلن علم�اء يف جنوب 
أفريقي�ا الخمي�س، اكتش�اف »نس�خة متح�ّورة جدي�دة 

مث�رية للقلق يف جن�وب إفريقيا«، مش�ريين إىل أن املتّحورة 
+بي.1.1.529+ تظهر عددا مرتفعا جدا من الطفرات«،

و«ق�ادرة ع�ى أن تنترش برسعة كب�رية«. وم�ن املقرر أن 
تجتم�ع منظم�ة الصح�ة العاملي�ة الجمع�ة لتحديد مدى 

خطورة هذه املتحورة.
يف الس�ياق، فقد أعلن وزير الصح�ة األملاني املنتهية واليته 
ينس س�بان الجمع�ة، أن أملانيا س�تمنع غالبي�ة الرحات 
الجوية من جنوب أفريقيا. وأوضح أن القرار الذي سيطبق 
اعتب�ارا من مس�اء اليوم سيش�مل جن�وب أفريقيا »وعى 
األرجح دوال مجاورة« لها، عى أن ُيس�مح فقط للمواطنني 
األملان بالع�ودة إىل الباد، مع وضعهم بالحجر الصحي ملدة 

14 يوما حتى لو كانوا ملقحني.

المراقب العراقي/ متابعة...
أمر رئي�س الوزراء الس�وداني، عبد الله حمدوك، الس�بت، 
بإعف�اء املدير العام لقوات الرشطة الس�ودانية ونائبه من 

منصبيهما.
وذك�ر مكتب رئي�س الوزراء الس�وداني، يف بيان نرشه عى 
صفحت�ه يف »فيس�بوك«، أن حم�دوك، اس�تنادا إىل أحكام 
الوثيقة الدس�تورية، أصدر قرارا يق�ي بإعفاء فريق أول 
رشطة حقوقي، خالد مهدي إبراهيم اإلمام، وفريق رشطة 
حقوق�ي، الصادق ع�يل إبراهيم، من منصب�ي املدير العام 

ونائب املدير العام لقوات الرشطة.
ويف املقاب�ل، أم�ر حمدوك بتعي�ني فريق رشط�ة حقوقي، 
عنان حامد محمد عمر، مديرا عاما جديدا لقوات الرشطة، 
ول�واء رشطة، مدثر عبدالرحمن ن�رص الدين عبدالله، نائبا 

له ومفتشا عاما.
ولم يكش�ف البيان عن خلفيات هذا الق�رار الذي يأتي بعد 
س�تة أي�ام من عودة حم�دوك إىل منصب رئي�س الحكومة 
االنتقالية، بموجب اتفاق س�يايس وقع�ه مع قائد الجيش 

الفريق أول ركن عبد الفتاح الربهان.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال�ت منظم�ة التحري�ر الفلس�طينية الس�بت، إن مدين�ة 
القدس تش�هد هجوما اس�تيطانيا صهيونيا غري مس�بوق 

ملصادرة املزيد من األرايض فيها وتهويد املدينة.
األرض ومقاوم�ة  للدف�اع ع�ن  الوطن�ي  »املكت�ب  وذك�ر 
االس�تيطان« التاب�ع للمنظم�ة يف تقري�ر ل�ه، أن خط�ط 
االستيطان اإلرسائيلية باتت تركز عى القدس بهدف تكريس 
فصلها عن محيطها الفلسطيني من جميع الجهات وتغيري 

واقع املدينة التاريخي والقانوني والديموغرايف.
واعترب التقرير أن التوسع االستيطاني اإلرسائييل يف القدس 
يستهدف كذلك »إخراج املدينة من أية مفاوضات مستقبلية 
كعاصمة لدولة فلس�طني ومن�ع أي إمكانية للتفكري ببقاء 

املطار الدويل الذي كان معروفا بمطار القدس«.
مبدئي�ا  إرسائي�ل  حكوم�ة  موافق�ة  إىل  التقري�ر  وأش�ار 
ع�ى مخط�ط لبناء ح�ي اس�تيطاني يض�م آالف الوحدات 
االس�تيطانية الجديدة عى أرايض مط�ار قلنديا )املهجور( 

شمال القدس.
وبحس�ب التقرير، يش�مل املخطط االس�تيطاني بناء نحو 
11 ألف وحدة اس�تيطانية وفنادق ومراف�ق وحدائق عامة 
ومناط�ق صناعية تق�ام عى 243,1 دونماً ش�مايل القدس 

باإلضافة إىل مرافق تجارية وسياحية أخرى.

ف العالمية واالقليمية
صح

من اخبار ال



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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االحد 28 تشرين الثاين 2021 العدد 2724 السنة الثانية عشرة

بقلم/ خليل إبراهيم العبيدي
ه�ل هو قدر مجن�ون ان يضع الزمان ح�كام ال يعبأون اال 
بأنفس�هم وكأنه�م ح�كام ع�ى ركام من ه�واء، ذلكم هم 
ح�كام العراق بعد عام 2003، ال همَّ لهم س�وى املال واملال 

لوحده،
الي�وم تقف عند قمة الس�لطة ث�اث رئاس�ات للجمهورية 
وال�وزراء والن�واب ، كلهم معني بنفس�ه ومظهره ورواتبه 
ومخصصات�ه ، وك�م من دع�وة حاولت أن تن�ال جزءا من 
رواتبه�م ومخصصاتهم ومخصص�ات أتباعهم من الوزراء 
والن�واب والدرج�ات الخاصة ، لك�ن دون ج�دوى ، مقابل 
التمت�ع بالقصور الرئاس�ية والدوائر الفندقي�ة تجد تاميذ 

عراقي�ن يفرتش�ون األرض يف صف�وف دراس�ية جمع�ت 
الرباعم الخرضاء الطرية أمام قدر اسمه التعليم االبتدائي .

أن التناقض القائم بن مصاريف الرئاس�ات الثاث الناتجة 
ع�ن رواتبهم ومخصصاتهم ومرصوفاته�م النثرية وبدالت 
س�فرهم واألم�وال املرصوفة عى نش�اطاتهم ونش�اطات 
الن�واب وال�وزراء وأصح�اب الدرجات الخاص�ة واملصارف 
امللحقة بمواكبهم وجوالته�م التي ال تغني من جوع ، كلها 
دون حساب او رقيب اضافة إىل رسقتهم للمال العام ، كلها 
بات�ت تش�كل عبئا ع�ى امليزاني�ة ، يقابله�ا تقصري واضح 
ومتعم�د يف مصاريف االجي�ال ومتطلب�ات أعدادهم ، وهو 
تقصري يراد منه زيادة نس�بة الترسب وترك الدراس�ة ليظل 

العراق عى طول السنن واألجيال متخلفا اميا .
أن تخصيص�ات وزارة الرتبي�ة يف موازنة ع�ام 2021 كانت 
2،160 تريليون دينار ، وهو ال يكفي لس�د رواتب املنتسبن 
وبع�ض املصاريف التي ال تنق�ذ االطفال من ويات املدارس 
الطيني�ة او البع�د الجغرايف للم�دارس او الط�رق الطينية ، 
وكأن الح�ال ال عاقة له برئي�س الدولة او الوزراء او رئيس 
مجل�س النواب ، الكل الهي بتجديد البيعة لوالية ثانية الكل 
أعم�ى عن رؤي�ة الحقائق ، والكل بات بس�بب س�وء ادارة 
الدولة يخاف عقاب التاريخ ،والتاريخ يف العراق ال يرحم كل 
مارق تآم�ر عى اجياله من االطف�ال والرضع واألرامل وان 

ساعة الحساب قريبة ، وأن غدا لناظره قريب…

بقلم/عمرو عالن
جاء إعان الحكومة الربيطانية عزمها 
عى تصنيف حركة املقاومة اإلسامية 
»حم�اس« بكاملها »منظمًة إرهابيًة« 
الس�ياق،  وخ�ارج  مس�تغرباً  أم�راً 
السياس�ات  فرغ�م  أّولي�ة.  نظ�رة  يف 
الربيطاني�ة املعادية عموم�ًا للقضايا 
العربية، تاريخياً وحارضاً، ورغم كون 
بريطاني�ا قد صّنفت من�ذ حن الذراع 
العسكرية لحركة »حماس«، »منظمًة 
إرهابيًة«، جاء إع�ان وزيرة الداخلية 
الربيطاني�ة، بريتي باتل، عن س�عيها 
بكامله�ا  »حم�اس«  حرك�ة  لصب�غ 
بصبغة اإلرهاب من دون أّي مقدمات، 
فم�اذا إذن وراء األكمة؟ وكيف ينبغي 
فصائ�ل  وس�ائر  »حم�اس«  لحرك�ة 
املقاومة الفلس�طينية عموماً التعامل 

مع هذه املسألة وشبيهاتها؟ 
لنس�تذكر بداي�ًة املس�عى ال�ذي قاده 
رئي�س ال�وزراء الربيطاني األس�بق - 
السّيئ الذكر - توني بلري أواسط الَعْقد 
امل�ايض م�ع حرك�ة »حم�اس«، ذاك 
املس�عى الذي حاول م�ن خاله انتزاع 
تنازالٍت من حركة »حماس« يف الثوابت 
بإدخ�ال  وإقناعه�ا  الفلس�طينية، 
تغيريات يف نهجها املق�اوم، وكان ذلك 
من خ�ال تقديم مغرياٍت للحركة عى 
ش�اكلة وع�وٍد بفت�ح قن�وات تواصٍل 
م�ع مؤسس�اٍت وش�خصياٍت برملانيٍة 
أوروبيٍة، تفيض إىل فتح قنوات تواصٍل 
م�ع الحكوم�ات األوروبي�ة وحصول 

الحركة عى اعرتاٍف غربٍي بها. 
الحكوم�ة  مس�عى  البع�ض  ويض�ع 
الربيطانية املس�تجد يف سياق معاقبة 
حرك�ة »حماس« عى هذا اإلنجاز، ويف 
س�ياق املحاوالت الصهيوني�ة لتفريغ 
اإلنج�از االس�رتاتيجي ال�ذي تحقق يف 
»سيف القدس« من محتواه؛ فما رشح 
م�ن مس�ار املباحث�ات الراهن�ة حول 
إعادة إعمار قطاع غزة املحارص، ييش 
بزيادة الضغوط عى حركة »حماس« 
م�ن ناحية، وبتقدي�م املغريات املادية 
له�ا يف إطار إعادة اإلعم�ار من ناحية 
مقاِبلة، وذلك بالتنس�يق مع بريطانيا 
وأم�ريكا وبع�ض ال�دول العربية بكل 
أس�ف. فاملط�روح اليوم عى الش�عب 
ال  املقاِوم�ة  وفصائل�ه  الفلس�طيني 
يعدو كونه مقايضة األرض والحقوق 
بالغ�ذاء  املغتصب�ة  الفلس�طينية 
واملس�اعدات املادي�ة، وهذا أم�ٌر ُجرِّب 
ول�م  امل�ايض  يف  الفلس�طينين  م�ع 
ينج�ح، فه�ل ينجح الي�وم بعدما بات 
للفلس�طينين س�يٌف ودرٌع، كما ثبت 

عملياً يف معركة »سيف القدس«؟
لك�ن يف العموم، س�واء أكان�ت دوافع 
بريطاني�ا من وراء مس�عاها تصنيف 
حرك�ة »حم�اس« بكليته�ا »منظمًة 
إرهابيًة« االلتفاف عى نتائج »س�يف 
الق�دس« االس�رتاتيجية كم�ا س�لف، 
بريطاني�ًة  أخ�رى  دواف�ع  كان�ت  أم 
داخلي�ًة محضًة، ففي كل األحوال فإّن 

الُخاصات والنتائج سّيان. 

م�ع كل منعط�ٍف، ُيثبت الغ�رب أنه يف 
تعاطي�ه م�ع املنظمات الفلس�طينية 
ينطل�ق م�ن ثابت�ة مفاده�ا محاولة 
تجريد الفلسطينين من أّي أوراق قوٍة 

يتيرّس لهم الحصول عليها يف مواجهة 
املقاوم�ة  وتأت�ي  الغاص�ب،  الكي�ان 
املسلحة املرشوعة يف رأس قائمة أوراق 
الق�وة الناجعة التي يمكن أن تمتلكها 

االحت�ال،  تح�ت  الواقع�ة  الش�عوب 
ويجيء املس�عى الربيطاني املس�تجد 
ضمن هذه الثابتة، واستمراراً ملساعي 
تون�ي بل�ري الس�ابقة، لك�ن بطريقة 

التهويل ورفع العصا ه�ذه املرة، لذلك 
ينبغ�ي عى أي فصيل فلس�طيني أخذ 
الع�ربة، وإدراك حقيق�ة أن االع�رتاف 
الغربي لن يك�ون إال بالتخيل عن نهج 
أّي  وأن  للتحري�ر،  س�بياً  املقاوم�ة 
أثماٍن أخرى يعرضها الفلس�طيني لن 
تؤدي إىل قبول الغرب به، وهذه تجربة 
القضي�ة  ع�ى  الكارثي�ة  »م.ت.ف.« 

الفلسطينية شاخصة أمامنا.
وبن�اًء علي�ه، تص�ري زي�ادة مراكم�ة 
القوة - كما حصل يف »س�يف القدس« 
- الطري�ق املفي�د الوحيد أم�ام حركة 
»حم�اس« وباق�ي فصائ�ل املقاوم�ة 
يف  حضوره�ا  النت�زاع  الفلس�طينية 
املعادالت الدولية، فمن يمسك باألرض 
يف�رض ال�رشوط، بمع�زل عن رىض 
الغ�رب عنه م�ن عدمه، وه�ذه تجربة 
حرك�ة طالب�ان التي حاربته�ا أمريكا 
عقدي�ن م�ن الزم�ن، لتعود بع�د ذلك 
إىل التف�اوض معها بحس�ب معطيات 
امليدان، هذا بغ�ض النظر عن تقييمنا 
ملس�رية حركة طالبان سلباً أو إيجاباً، 
وأيضاً أخذ العربة مّما جرى مع حركة 
املقاوم�ة اإلس�امية يف لبن�ان، حزب 
الل�ه، ال�ذي يصّنف�ه الغ�رب »منظمًة 
ولك�ن م�ع ه�ذا وجدن�ا  إرهابي�ًة«، 
مبع�وث الرئي�س الفرن�ي إيمانويل 
ماك�رون مرغم�اً ع�ى لق�اء ممث�ل 
الحزب، حينما أرادت فرنس�ا التوسط 
يف تألي�ف الحكومة اللبناني�ة، وجرى 
اللقاء داخل حرم الس�فارة الفرنسية 

ذاتها يف لبنان.
هذا كان عى صعيد الداخل الفلسطيني، 
أم�ا ع�ى مس�توى الخ�ارج، فعلين�ا 
اإلقرار ب�أنَّ هذه الخط�وة الربيطانية 
الجائ�رة س�تضيف تعقي�دات جديدة 
أمام التح�ركات الش�عبية الربيطانية 
املنارصة للحق الفلسطيني، عى غرار 
التحركات التي شهدناها خال معركة 
»س�يف القدس«، وذلك إذا ما أخذنا يف 
الحس�بان التعقي�دات القائم�ة فع�ًا 
بس�بب قوانن »معاداة السامية«، تلك 
القوانن التي يجري استغالها بصورة 
فاضحة لحماية كيان االحتال من أّي 
انتقادات أو محاسبة عن جرائمه ضد 
الفلسطينين. فهل ُيعَقل التفريق بن 
أّي دعٍم ذي معنى لحقوق شعٍب تحت 
االحت�ال، وب�ن دعم حق�ه املرشوع 
واألصي�ل يف مقاومة هذا االحتال بكل 
الوسائل املتاحة، وعى رأسها املقاومة 

املسلحة؟
للخ�ارج  يمك�ن  املحّصل�ة،  يف  لك�ن 
تقدي�م ما يس�تطيع من دع�م للداخل 
الفلس�طيني ضم�ن املت�اح يف بيئت�ه، 
ف�رد  كل  اس�تعداد  م�دى  وضم�ن 
للتضحية، رشيطة أن ال يطلب الخارج 
االلت�زام  الفلس�طيني  الداخ�ل  م�ن 
بالسقوف املنخفضة، فتبقى مواجهة 
املحت�ل ع�ى أرض فلس�طن املحتل�ة 
وعى باقي األرايض العربية املحتلة هي 
األصل، س�واء أكان االحتال صهيونياً 

أم أمريكياً.

رواتب الرئاسة وافتراش التالميذ األرض للدراسة

»حماس« في قائمة اإلرهاب البريطانية .. فلماذا اآلن ؟

االنتخابات في ليبيا .. أّي مستقبٍل للبلد المنقسم ؟
بقلم/حسام عبد الكريم

تتس�ارع يف ليبي�ا وت�رية إعان�ات الرتش�ح النتخاب�ات 
الرئاس�ة املقرر إجراؤها يف أواخر الش�هر املقبل، وس�ط 
إقب�ال كبري. هذا اإلقبال قد يب�دو للبعض مؤرشاً عى أّن 
ليبي�ا يف طريقها أخ�رياً إىل التعايف واس�تعادة س�يادتها 
ووحدته�ا املفق�ودة منذ س�قوط نظام الق�ذايف يف العام 

 .2011
ويف الظاه�ر أيض�اً، هن�اك دع�م دويل وإقليم�ي ش�امل 
إلجراء االنتخابات التي تقررت نتيجة مفاوضات طويلة 
بن األط�راف الليبية برعاية أممي�ة، آخرها كان مؤتمر 
برلن 2 الذي ش�اركت فيه الدول الكربى، أمريكا والصن 
وروس�يا وبريطانيا وفرنس�ا واالتح�اد األوروبي، ودول 
املنطق�ة، مرص وتركي�ا واإلم�ارات واالتح�اد األفريقي 
وجامعة ال�دول العربية، إضافة طبع�اً إىل منظمة األمم 

املتحدة. 
ال يج�ب أن نندف�ع يف األم�ل والتوقع�ات اإليجابي�ة. يف 
الواقع، ليبيا مقّس�مة فعلياً بن ق�وى متنافرة متعادية 
تسيطر عى األرض، لكلٍّ منها عاقاته وارتباطاته بدول 
وجهات خارجية له�ا أجنداتها ومصالحها التي ال تتفق 

بالرضورة مع مصلحة شعب ليبيا.
وم�ن الطري�ف أنَّ ه�ذه الجه�ات الدولي�ة ش�اركت يف 
مؤتمر برلن، وترّصفت كأن همها األوحد هو اس�تقرار 
ليبي�ا ورغد ش�عبها، بينم�ا يف الحقيقة ه�ي التي تغذي 
الرصاعات والحروب فيها عن طريق دعم أطراف بعينها 

ضد أخرى. 
يف بنغ�ازي وط�ربق وال�رشق الليب�ي، يس�يطر الجنرال 
خليف�ة حف�رت الذي منح نفس�ه رتبة »مش�ري« بالقوة، 
وفرض نظاماً عس�كرياً صارم�اً، وفتح كل أبوابه لتلقي 
الدعم والتمويل والتسليح واملرتزقة من دول عديدة، تبدأ 

بمرص وتنتهي عند روسيا، مروراً باإلمارات وفرنسا.
ويف الط�رف اآلخ�ر يف غ�رب ليبي�ا، طرابل�س والزاوي�ة 
ومرصات�ه، ورغم وجود »حكومة الوفاق الوطني« فيها، 
فإنها يف الواقع واجهة سياسية أمام املجتمع الدويل. أما 
عى األرض، فتوجد تش�كيلة واس�عة جداً من املليشيات 
التابع�ة للس�لفية الجهادي�ة وفروعها، م�ن »القاعدة« 
و«أنصار الرشيعة«، واألفغان العرب أو اإلخوان املسلمن 
وامتداداته�م الدولي�ة، إضاف�ة إىل جماع�ات عش�ائرية 
محلي�ة، وجميعه�م برعاي�ة تركي�ا إردوغ�ان، صاحب 
األحام العثمانية، والذي أرس�ل إليهم قوات من جيش�ه، 

ومعهم مرتزقة سوريون. 
أما يف منطقة رست والوسط الليبي، فيميل عموم الناس 
هن�اك إىل الق�ذايف، ويحّن�ون إىل أيام�ه، رغ�م وجود بؤر 
ومناط�ق تحت س�يطرة »القاعدة« و«داع�ش«. وتبقى 
مناط�ق الجن�وب الليبي، ف�زان والكفرة، التي تس�يطر 

عليها قبائل التبو والطوارق والتشاديون.
تلك كانت خريطة السيطرة عى األرض يف ليبيا. وال يبدو 
أن أي ط�رف من القوى املس�يطرة عى األرض مس�تعد 
للتخيل عن سيطرته ونفوذه ملصلحة حكومة مركزية يف 
طرابلس أو غريها. جميع تلك األطراف تعترب أن املناطق 
التي تقع تحت س�يطرتها ت�م انتزاعها بالقوة، وبالجهد 
املس�لح والتضحيات، وبالتايل ال يمك�ن »التفريط« فيها 
طوعاً وبالحس�نى، فكل ط�رف من األطراف الرئيس�ية 
املتصارع�ة يف ليبي�ا يخوض االنتخاب�ات رشط أن يكون 

هو الفائز!
ول�و فرضن�ا أن االنتخاب�ات ج�رت بالفع�ل، وبنزاه�ة 
وش�فافية، وتمكنت ف�رق اإلرشاف الدولية من الوصول 
إىل كل املناط�ق الليبية، وأدىل الناخبون بأصواتهم بحرية 
تامة من دون ضغوط )وهو أمر مستبعد جداً(، فمن الذي 

يضمن احرتام األطراف الخارسة لنتائج االنتخابات؟ هل 
يمكن تصّور خليفة حفرت وهو يقبل مثاً بفوز منافس 
له ينتمي إىل الجماعات اإلس�امية املوجودة يف طرابلس 
أو يرتبط بها؟! هل يمكن أن يسلّمه السلطة يف الرشق؟! 

الجواب معروف طبعاً، وهو النفي.

االنتخاب�ات  الطع�ن يف  إىل  إذا خ�رس حف�رت، فس�يلجأ 
ونزاهتها، وسيعلن أنها ُزورت ملصلحة خصومه، وبالتايل 
سريفض النتائج، وستس�تمر األوضاع عى ما هي عليه 

اليوم: عدة حكومات وبرملانات ترفض بعضها بعضاً. 
وهناك تاريخ طويل من فش�ل التفاهم�ات واالتفاقيات 

الت�ي حصلت ب�إرشاف دويل، وأبرزها اتف�اق الصخريات 
الذي لم يؤِد، رغ�م كل الضجة اإليجابية التي رافقته، إىل 
أي حلول حقيقية ملش�اكل ليبيا )ومؤخ�راً، أعلن خليفة 
حفرت رفض�ه له جملة وتفصياً(. وم�ا قلناه عن حفرت 
ينطب�ق أيض�اً ع�ى جماع�ات اإلس�امين يف طرابل�س 

ومرصاته التي يستحيل أن تسلّم بفوز حفرت لو حصل.
وحت�ى ل�و اضط�رت األط�راف الخ�ارسة يف االنتخابات 
مرغمًة عى مس�ايرة املجتمع ال�دويل والقبول بالنتائج، 
فإن ذلك س�يكون مرشوطاً ببقاء سيطرتها عى األرض 
كم�ا ه�ي، أي أّن الرئي�س الفائ�ز يف االنتخاب�ات، ويف 
أحس�ن األح�وال، عليه القبول بأن يكون رئيس�اً صورياً 
من دون س�يطرة حقيقي�ة عى األرض، لو أراد اس�تام 
منصب الرئاس�ة )وال�كل يذكر كي�ف كان فايز الرساج 
رئي�َس حكومٍة ش�كلياً، بينما املليش�يات »اإلس�امية« 
هي صاحبة الكلمة والس�يطرة ع�ى األرض(، واألطراف 
الخارجية له�ا كلمتها أيضاً )هل تقبل مرص أو اإلمارات 

بفوز مرشح ينتمي إىل اإلخوان املسلمن مثاً؟!(. 
وهن�اك احتمال بأاّل تحص�ل االنتخاب�ات أو تؤجل حتى 
إش�عار آخ�ر، بس�بب اإلج�راءات والش�كليات املتعلقة 
بالقان�ون االنتخاب�ي ورشوط املرش�حن )حفرت يحمل 
الجنسية األمريكية، وس�يف اإلسام القذايف عليه أحكام 
قضائية، والدبيبة ما زال موجوداً يف منصبه(، والتحديات 
اللوجس�تية التي ربما ال تس�مح باح�رتام املوعد املحدد 

)24 كانون األول/ديسمرب 2021(.
الوض�ع يف ليبي�ا يدعو إىل التش�اؤم. لن تس�تطيع األمم 
املتحدة أن تفرض عى الليبين وميليش�ياتهم وزعمائهم 
املنقسمن حاً حقيقياً. تغيري الواقع املوجود عى األرض 
بحاج�ة إىل وقٍت ونفٍس طوي�ل، وربما إىل جيل جديد من 

الليبين املتحررين من إرث املايض وتعقيداته.

بقلم/ قاسم سلمان العبودي

بات م�ن املؤكد أن عملية تزوير خارجي حدثت 
يف األنتخاب�ات العراقي�ة للربملان الق�ادم . ومن 
املؤك�د أيض�اً أن األدوات الت�ي تحمك�ت بذل�ك 
التزوير  متعددة ، منها داخلية وأخرى خارجية 
. ل�ذا نعتق�د أن ممثل�ة ) األمن ( الع�ام لألمم 
املتحدة جينن باسخارت كانت واحدة من أهم 
تل�ك األدوات التي أُس�تخدمت بتغي�ري النتائج . 

ربما يسأل سائل ، ماهو الدليل عى ذلك ؟
مجموعة معطيات قد ذهبت بنا اىل تلك النتيجة 
وأوله�ا ترصي�ح باس�خارت بع�د أن خرج�ت 
الجماهري للمطالبة بعملية العد والفرز اليدوي 

. حيث قالت ما نصه ، ال نس�مح بالضغط عى 
مفوضي�ة األنتخابات من أجل تغي�ري النتائج ! 
معنى ذل�ك أن باألمكان عن�د الضغط أن تتغري 
النتائج ، وهذا مؤرش خطري قد يضاف ملجموعة 
األدلة التي قدمت ملفوضية األنتخابات ، ويشري 
إش�ارة واضح�ة ب�أن الس�يدة باس�خارت قد 
ضغطت يف مرحلة سابقة عى أن تكون النتائج 
كم�ا أعلنتها املفوضي�ة . يف ذات الوقت رفضت 
باس�خارت عملية الع�د والفرز الي�دوي وهذا 
تدخ�ل غري مرَبر من قبله�ا ، بأعتبار أن عملها 
يف الع�راق اليعدو كون�ه أرشاف�ا ومراقبة ، ويف 

أحسن األحوال النصح فقط .
لكن باس�خارت لم تك�ن مهني�ة بعملها ، ألن 
امل�رأة مأمورة بأن تؤدي م�ا عليها من تدخل يف 
الش�أن الس�يايس العراقي ، وهذه ليس�ت املرة 
اإلوىل الت�ي تتدخ�ل فيها باس�خارت بالش�أن 
العراقي والش�واهد كثرية ، أحدها عندما ركبت 
) الت�وك ت�وك ( وتوجه�ت اىل س�احة التحرير 
الترشيني�ن  للمتظاهري�ن  رس�الة  ألرس�ال 
ع�ام 201٩ ب�أن الدعم اإلممي لتغي�ري الطبقة 
السياس�ية قائم وبأن هناك دفع�ا بهذا اإلتجاه 
. وجميعن�ا نعلم بأنه ليس م�ن واقع عملها ما 

قامت به . وهذا دليل واحد سقناه لعلم الشعب 
العراقي به .

لقد صدمت باس�خارت ، وهي الفطنة ، لكمية 
األدلة املقدمة لها من األطار التنس�يقي بتأكيد 
تزوير األنتخابات ، عندم�ا أجتمعت مع القادة 
يف من�زل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ، وقد 
ُذهلت من تمكن اإلطار من كشف اللعبة مبكراً 
. وقد وعدت الس�يدة األممية ) بعد أن وقعت يف 
حرج كب�ري ( بأحاطة مجلس األمن الدويل بتلك 
املاحظ�ات واألدل�ة املهمة التي أس�تلمتها من 
اإلطار التنس�يقي ، لكن تفاجأنا بها وقد عربت 

تلك األسقاطات املهمة أثناء اإلحاطة .
نعتق�د أن اللعب�ة اإلممي�ة واضحة بأس�تبعاد 
القوى الوطني�ة ، وذلك تناغم أكيداً مع األجندة 
األمريكي�ة القاضية بأرباك املش�هد الس�يايس 
واألمن�ي يف الع�راق لغاي�ات ب�ات ُجل الش�عب 
العراقي يع�رف أبعاده�ا الدولي�ة واألقليمية . 
أن األع�رتاض ع�ى نتائج األنتخاب�ات املزورة ، 
ال يعن�ي بال�رضورة مشاكس�ة سياس�ية كما 
يح�اول البعض تس�ويقها للجمه�ور العراقي 
، بقدر م�ا هي طريقة عملية ألع�ادت العملية 
الديمقراطي�ة اىل نصابه�ا األكي�د والطبيع�ي ، 

حتى وإن أعرتضت الس�يدة جينن باسخارت 
عى ذلك .

ن�رى أن يعمد اإلطار التنس�يقي اىل جمع اإلدلة 
يف س�لة واحد ، والذهاب اىل القض�اء العراقي . 
واإلش�ارة اىل تدخ�ل تلك الس�يدة غ�ري املهني ، 
وم�ن ثم يصار اىل أرس�ال األدل�ة والوثائق التي 
تدينها اىل مجل�س اإلمن الدويل ألحاطة املجلس 
باألمر ثم الرشوع بأخراجها قانونياً من العراق 
، وبذلك ربما نس�اعد بالقدر املستطاع أن نعيد 
بع�ض هيب�ة الدولة الت�ي أُنتهك�ت يف أكثر من 

مكان .

جينين … يجب أن ُتطرد
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ح�ددت لجنة املس�ابقات يف االتحاد العراق�ي لكرة القدم، يوم�ي الرابع والخامس من ش�هر كانون األول 
املقب�ل، موع�داً النطالق دور ال�16 م�ن بطولة الكأس لك�رة القدم.ودعت اللجنة ممثيل أندي�ة )الزوراء - 
القاس�م - الرشط�ة - أربيل- مص�ايف الجنوب – الصلي�خ - الكهرباء - نوروز( إىل »الحض�ور ملقر االتحاد 
لغرض إجراء القرعة الخاصة لتحديد املالعب التي ستجري عليها مبارياتها«.وقالت اللجنة يف بيان حصلت 
املراقب العراقي عىل نس�خة منه إن »موعد اجراء القرعة س�يكون عند الس�اعة الحادية عرشة من صباح 

غٍد االثنني«.

غدًا.. إجراء قرعة بطولة الكأس
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يالقي منتخب الش�باب العراقي 
نظريه الفلس�طيني اليوم االحد، 
يف خت�ام منافس�ات املجموع�ة 
االوىل لبطولة غرب آسيا للشباب 
اليوم  الثانية.وتق�ام  بنس�ختها 
س�تحددان  مهمت�ان  مبارات�ان 
بط�ل املجموع�ة الذي س�يتأهل 
اىل املب�اراة النهائي�ة مع متصدر 
الثانية ي�وم االربعاء  املجموع�ة 
الخامس�ة  الس�اعة  املقبل ففي 

ع�را يلتقي منتخب�ا البحرين 
املنتخب  واليمن تعقبها مب�اراة 
العراقي مع نظريه الفلس�طيني 
عن�د الس�اعة الثامن�ة مس�اء.

ويف س�يناريو غري متوقع باملرّة 
ارتفع منسوب الراع التنافيس 
يف مجموعة البرة ليكون ثالثيا 
بعد ان كان املنتخب العراقي هو 
املرشح الوحيد لتصدر املجموعة 
واالنتق�ال 

اىل املب�اراة النهائي�ة دون عناء، 
ع�ىل  الكوي�ت  ف�وز  ض�وء  ويف 
امام  العراق  فلسطني وخس�ارة 
اليمن يف مباراتي الجمعة املايض 
تغري موقف املنتخبات الخمسة.

ويتص�در منتخ�ب الكوي�ت اوال 
بس�بع نقاط من ارب�ع مباريات 
ف�از بنصفه�ا وتع�ادل بواحدة 
خمس�ة  ول�ه  االخ�رى  وخ�ر 
اه�داف وعليه مثله�ا، وقد اكمل 

الفري�ق مبارياته ولك�ي يتأهل 
ينتظر خسارة  النهائية  للمباراة 
الع�راق ام�ام فلس�طني وتعادل 
او خس�ارة البحرين م�ع اليمن 
يق�ل  بف�ارق  او حت�ى فوزه�ا 
ع�ن ثالثة اهداف.وح�ل منتخب 
العراق يف الوصافة بس�ت نقاط 
من ث�الث مباريات ف�از باثنتني 
منه�ا وخر واحدة وله س�بعة 
اهداف وعلي�ه هدف واحد ولكي 

يتأه�ل للمب�اراة النهائية ينتظر 
التعادل او الفوز عىل فلس�طني.

ومنتخ�ب البحري�ن ثالث�ا بأربع 
نقاط من ث�الث مباريات وزعها 
بالتس�اوي بني الف�وز والتعادل 
والخس�ارة ول�ه ثالث�ة اه�داف 
وعليه ضعفه�ا ولكي يتأهل هو 
االخر للمب�اراة النهائي�ة ينتظر 
الف�وز عىل اليمن بف�ارق ال يقل 
عن ثالثة اهداف وخسارة العراق 

ام�ام فلس�طني.وجاء منتخ�ب  
فلس�طني رابع�ا بث�الث نق�اط 
من فوز وخس�ارتني ول�ه اربعة 
اه�داف وعلي�ه مثله�ا والفريق 
خرج م�ن املنافس�ة عمليا.فيما 
اليمن  تذي�ل املجموعة منتخ�ب 
باملركز الخام�س واالخري بثالث 
نقاط م�ن فوز وخس�ارتني وله 
هدف واح�د وعليه اربعة اهداف 
وق�د خرج الفريق من املنافس�ة 

    عمار ساطع

مدّربونا بين 
المطرقة والسندان!

ل�م يش�هد مي�دان تدري�ب ك�رة الق�دم ح�االت م�ن الفوىض 
واالس�تخفاف والتخّبط وافتقار للمهنية، مثل هذه الفرتة التي 

نعيشها!
وحينم�ا نق�ول ح�االت، فإنن�ا ال نريد هن�ا أن ُنعم�م بقدر ما 
نحاول أن نشّخصه من مخلّفات وتبعات لقضايا تتعلّق بالعمل 
التدريب�ي وطرق القفز عىل الحقيقة والواقع والتس�لّق باتجاه 
الحص�ول عىل فرص العمل أو االش�رتاك باالطاح�ة بمدّربني أو 
الدخ�ول يف مهاترات يف برامج رياضي�ة بقنوات فضائية بهدف 
التس�قيط أو الني�ل م�ن ه�ذا وذاك، ناهيك عن اس�لوب عرض 
العضالت بطريقة أقرب ألن تكون »ساذجة« إن صّح التعبري أو 

االلتفاف عىل اسماء تدريبية!
لقد وصلن�ا اىل مرحلة تج�اوز فيها عدد م�ن املدربني موضوع 
البحث ع�ن فرصة عمل بناٍد يلعب يف ال�دوري املمتاز، بل وصل 
الحال بالبعض من املدربني اىل تبّني قضية تقديم عروض العمل 
النتش�ال املنتخب الوطن�ي من حالته الفني�ة وقيادته للمرحلة 
املقبل�ة، بمقابل محاوالت الكثري من االس�ماء الوصول اىل تبني 
مش�اريع االصالح، م�ن دون النظ�ر بالقاع�دة الحقيقية التي 
يف�رتض التي ينطلق منه�ا كل مدّرب ويت�دّرج ليصل اىل حاّفة 
النجاح�ات بعد أن يكون قد َم�رَّ بمحّطات كثرية وصار تجاربه 

التدريبّية مثاالً واضحاً وشاهداً ملا سّجله من نتائج متمّيزة!
ال أش�ّك بقدرات مدّربينا أبداً، بل أنني كنُت من أش�ّد املعارضني 
للتعاق�د مع املدربني األجانب، ألنن�ي أؤِمن بقضّية مهّمة، وهي 
أن العقلي�ة التدريبّية والفكر الناضج يف العراق واالس�ماء التي 
نملكها يمكنها أن تفلح يف مس�اعي انقاذ كرتنا من الرتاجع أو 
االستقرار يف مواقع محّددة، وخري دليل أن أغلب انجازاتنا كانت 
ع�ىل أيدي مدّربين�ا األفذاذ من�ذ س�بعينيات وثمانينيات القرن 
املايض وحت�ى العقدين املاضي�ني، كلّها كانت بفض�ل الكفاءة 
العراقي�ة الت�ي أبدعت يف زم�ن كان من الصعب ج�داً أن يكون 

للمدّرب مساحة من الحرية أو اتخاذ القرار!
القضي�ة األب�رز التي أبغي أن أصل اليها هو م�ا وصل اليه حال 
مدّربينا وما يواجهونه من مش�اكل كبرية تفرض عليهم قيوداً، 
ربم�ا لم ولن يواجهها كل مدّربي ك�رة القدم يف العالم، القضية 
تتلّخ�ص بأن يصب�ح مدّربونا ع�ىل الهامش، ويك�ون التعامل 
معهم بهكذا أسلوب ميسء للمهنة ويصبح الشّماعة التي ُتعلّق 
عليها أخطاء إدارات األندية أو سقف طموحاتها التي ال تحّدها 
ح�دود معينة، أضف اىل ذل�ك التفكري الذي يطغ�ي عىل االتفاق 
والعقد املرُبم من الطرفني )إدارة النادي ومدّرب الفريق( بحيث 
يصبح هو الحلقة األضعف، بل والطرف الذي يتحّمل مسؤولية 

اإلخفاق أو الخسارة!
كيف ِبنا أن نتقّبل أن قضية أن تضع إدارة النادي ثقتها بمدّرب 
وبعد أيام أو اسابيع يصبح املدّرب هو املخطئ واملذنب يف كّل ما 
جرى، كي�ف به أن يعمل من دون أن تك�ون هناك أدوات فّعالة 
واختيارات مح�دودة؟ كيف له أن يعمل وس�ط اجواء التكّتالت 
واالقنع�ة التي تظهر ُهنا وهناك به�دف إبعاده واملجيء بمدّرب 
بدي�ل؟ كي�ف ِبن�ا أن نتقّبل مث�اًل أن تت�ّم إقالة م�دّرب وهو يف 
الصدارة وكيف بنا ان نهضم خس�ارة فريق أمام مناِفس بهدف 

ويكون املدّرب هو الضحّية يف نهاية املواجهة!
يف اعتقادن�ا إن ِمن بني اس�باب ما يحُدث من تراجع يف مس�رية 
الكرة العراقية عىل االطالق، هو االفتقار اىل االس�تقرار وفقدان 
الثقة والت�ّرع يف البحث عن النتيجة، وه�ذا أمر يوصلنا أيضاً 
اىل قناعات جديدة هو أن الس�مارسة والوسطاء يتالعبون بكل 
مق�ّدرات كرتنا ه�ذا اىل جانب تس�لّق من ه�بَّ ودّب اىل مواقع 
القرار يف إدارات األندية وتواجد بعض الهواة واملش�ّجعني يف قّمة 
ه�رم الكثري من األندي�ة والعقلّيات التي ال تتقّب�ل عنوان البناء 

وتعرتف بالفوز ال غري!

أكد رؤس�اء الوفود املش�اركة يف منافس�ات املجموعة االوىل لبطولة 
غرب اس�يا للش�باب بنس�ختها الثانية املتواصلة يف البرة، احقية 
الع�راق باحتض�ان البط�والت واملباري�ات الدولي�ة ع�ىل ارضه وبني 
جماهريه.واب�دى رؤس�اء الوف�ود اعجابه�م بملع�ب الب�رة الدويل 
ووصف�وه بانه »تحفة معمارية جميلة وه�و يعد من افضل املالعب 
يف املنطقة«.وق�ال رئي�س الوفد الكويتي عبد الل�ه الحقان، »نتوجه 
بالش�كر واالمتنان للش�عب العراقي االصيل عىل حس�ن االس�تقبال 

وكرم الضيافة فنحن والعراق واحد، والحقيقة جاءت مش�اركتنا يف البطولة 
ضمن خطة اعداد الفريق للمستقبل بغية وضع لبنة صحيحة لرفد املنتخبات 
الكويتية للفئات االكرب بالعنارص الجديدة«.وتابع، »ارش�ح املنتخب العراقي 
لالحف�اظ بلقبه ال�ذي اح�رزه يف النس�خة االوىل واتوقع ان املب�اراة النهائية 
ستجمعه بنظريه االردني وان تنتهي عراقية بهدفني دون مقابل«.من جانبه، 
ق�ال عضو مجلس اتح�اد الكرة البحرين�ي ورئيس وفد منتخ�ب بالده ايمن 
الف�ردان ، »حرضنا اىل الب�رة لنؤكد عمق العالق�ات التاريخية التي تجمع 

البحري�ن والع�راق«، متمنيا ان »يرف�ع الحظر عن املالع�ب العراقية بارسع 
وق�ت وان يعود العراق ملمارس�ة حق�ه الطبيعي يف تنظيم اك�رب البطوالت«.
ام�ا عن نظام البطول�ة فقال الفردان، »كنت اتمنى ان تق�ام البطولة بنظام 
املرب�ع الذهبي لتكون اكثر تنافس�ية ومع ذلك فأن�ا راض عّما قدمه منتخب 
بالدي من اداء حيث نقرأ يف عيون العبيه مستقبل الكرة البحرينية كما ارشح 
منتخب الشباب العراقي للفوز باللقب كونه االكثر جهوزية فنية وبدنية كما 

اقام اكثر من معسكر تدريبي«.

اعلن�ت الهي�أة االداري�ة لن�ادي الديواني�ة الري�ايض 
رفضها اس�تقالة نائب الرئيس الكابتن عبد الحسني 
كري�م وعض�و اإلدارة الكابت�ن حس�ام عبد مس�لم، 
بينما وافقت رس�ميا عىل اس�تقالة رئيس�ها حسني 

العنكويش .
وقالت الهيأة اإلدارية يف بيان تابعته املراقب العراقي، 
إن »ع�ىل الجميع الوح�دة والتكاتف والب�دء بمرحلة 
جديدة لقي�ادة النادي بغية انق�اذه وتحقيق النتائج 

الطيبة يف كافة االنشطة الرياضية«  .
واض�اف البي�ان ان »االدارة ق�ررت املوافقة رس�مياً 
عىل أس�تقالة حسني العنكويش رئيس الهيأة االدارية 
للن�ادي والذي س�بق وان قدم اس�تقالته للنادي ولم 

تصدر االجراءات بشأنها« .
وأش�ار البي�ان إىل أن »االدارة س�تعمل ع�ىل اتف�اق 
مش�رك يقيض خالله تس�مية رئيس جدي�د للنادي 
يعم�ل يف امل�دة املقبلة بالتنس�يق مع اعض�اء الهيأة 

العامة يما يخدم مصلحة النادي«.

حسم التعادل اإليجابي مباراة فريقّي 
امليناء ونوروز، امس السبت، ضمن 
منافس�ات الجولة الحادية عرشة 
املمتاز.وج�رت  الك�رة  ل�دوري 
الس�ليمانية  املباراة عىل ملعب 

حي�ث ضّيف ن�ادي نوروز فري�ق امليناء، 
وانته�ت بالتع�ادل االيجاب�ي بهدف لكل 
يف  هدف�ه  ن�وروز  فري�ق  منهما.س�جل 
الدقيق�ة الخامس�ة ع�ن طري�ق الالعب 
اسو رس�تم، لينتهي الشوط االول بتقدم 

ن�وروز بهدف دون مقاب�ل للضيوف.ويف 
الش�وط الثاني س�جل نادي امليناء هدف 
التعدي�ل يف الدقيق�ة 69 من عم�ر اللقاء 
عن طريق سالم احمد، وشهد اللقاء طرد 
الع�ب امليناء س�الم احم�د بالدقيقة 81 

بس�بب تراكم البطاقات.وبهذه النتيبجة 
رف�ع ن�وروز رصي�ده للنقط�ة العارشة 
باملرك�ز الراب�ع ع�رش كم�ا رف�ع امليناء 
رصيده للنقطة السادس�ة باملركز الثامن 

عرش.

رسميًا..
 العنكوشي خارج
 أسوار الديوانية 

الميناء يعود بنقطة ثمينة من ملعب نوروز 

ح�دد االتح�اد العراق�ي املرك�زي للمصارع�ة، الثام�ن 
م�ن كانون األول املقب�ل موعداً إلنط�الق بطولة االندية 
والروماني�ة  الح�رة  باملصارع�ة  والش�باب  للناش�ئني 
والت�ي س�تقام يف العاصم�ة بغ�داد عىل قاع�ة االتحاد 
يف ملع�ب الش�عب الدويل وتس�تمر حتى الح�ادي عرش 
منه .وقال رئي�س االتحاد العراق�ي املركزي للمصارعة 
ش�عالن عبد الكاظم إنه »س�يتم يف ضوء نتائج البطولة 
اختي�ار العن�ارص املؤهلة لتمثي�ل العراق يف املناس�بات 
الرياضية القادمة، س�يما أن العام املقبل سيكون زاخراً 
باملش�اركات الخارجية التي نأم�ل من خاللها الحصول 
عىل نتائج إيجابية تليق بس�معة املصارع�ة العراقية«.
وأك�د عب�د الكاظ�م أن »االتح�اد العراق�ي للمصارع�ة 
سيعمل بشكل كبري لتحقيق االنجازات املرشفة وتطوير 
اللعب�ة نحو األفضل.«عىل صعيد آخر دعا رئيس االتحاد 
العراق�ي املرك�زي للمصارعة جميع مدرب�ي األندية إىل 

اإلرساع بإصدار جوازات الس�فر لالعبني االحداث ) 14-
15 س�نة( وذلك تحضرياً للمش�اركة يف أوملبياد االحداث 

الذي من املؤمل له أن يقام يف روسيا تموز املقبل.

الشهر المقبل.. انطالق بطولة العراق بالمصارعة

ت�ّوج منتخ�ب العراق بامليدالي�ة الذهبية امس الس�بت، يف بطولة العال�م لرفع األثقال 
الباراملبية، املقامة يف جورجيا.ونال العراقي ُمس�لم الس�وداني ذهبية تحت 49 كجم يف 
فئة الناش�ئني، بعد أن تمكن من رفع 154 كجم.واحتل األردني محمد الش�نطي املركز 
الثان�ي، بع�د أن تمكن من رف�ع 131 كجم، ليحص�د امليدالية الفضية.وح�ل الربازييل 
لوكاس دوس س�انتوس يف املرتبة الثالثة، بعد أن تمكن من رفع 131 كجم وهو نفس 
ال�وزن الذي رفعه الش�نطي، لك�ن األخري حصل ع�ىل الفضية، بأفضلية ال�وزن األقل 
للجس�م.ويخوض الشنطي اليوم األحد منافس�ات الوزن ذاته، ضمن فئة الرجال، التي 

تعترب إحدى املحطات التأهيلية إىل دورة األلعاب الباراملبية املقبلة )باريس 2024(.

السوداني ينال ذهبية 
بطولة العالم لرفع 
األثقال

وفود غرب آسيا تؤكد أحقية البصرة باحتضان المباريات الدولية

اليوم.. منتخب الشباب يواجه فلسطين بطموح التأهل
 لنهائي غرب آسيا

اكد املعال�ج الطبي لفري�ق نادي القوة الجوية س�عدي 
هتار، امس الس�بت ان الفحوصات الطبية أثبتت إصابة 
الع�ب الن�ادي واملنتخب العراق�ي ابراهي�م بايش.وقال 
هتار ان »االصابة التي تعرض لها العب املنتخب والقوة 
الجوي�ة هي س�حب يف العضلة الخلفية وذل�ك بعد بذله 
جه�داً مضاعف�اً يف لقاء القوة الجوية م�ع الطلبة ضمن 
منافسات الدوري املمتاز، فضال عن ارضية امللعب الرديئة 
التي ساعدت يف حدوث االصابة«.واضاف ان »بايش يحتاج 
اىل اس�بوعني ع�ىل االقل من اجل الع�ودة اىل املالعب، وهذا ما 
حرم�ه من تمثيل املنتخ�ب العراقي يف بطولة كأس العرب التي 
ستنطلق بعد غد الثالثاء يف قطر ».واشار اىل ان »بايش سيعرض 
عىل الطبي�ب االخصائي لتش�خيص االصابة بالضب�ط عرب اجهزة 
الفح�ص الحديثة«.وعن اصابة الالعبني رضغام اس�ماعيل، ورشيف 
عبد الكاظم، قال انهما » اقربا من الشفاء التام وحاليا يجريان تمارين 

خفيفة لحني بلوغهما الجاهزية التامة لتمثيل الفريق يف املرحلة املقبلة«.

اإلصابة تبعد بايش عن 
صفوف المنتخب العراقي 
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صراع الكرة الذهبية بين ليفاندوفسكي الهداف 
وميسي بطل كوبا أمريكا

االحد 28 تشرين الثاين 2021
العدد 2724 السنة الثانية عشرة

بدأ العد التنازيل ملوعد حفل جائزة الكرة الذهبية 
لع�ام 2021، الذي س�يقام كما ج�رت العادة يف 
العاصم�ة الفرنس�ية باري�س، بتنظي�م مجل�ة 

»فرانس فوتبول« التي تقدم الجائزة سنوًيا.
ويشهد الحفل، تقديم مجموعة من الجوائز، عىل 
رأس�ها الكرة الذهبية التي ُتمنح س�نوًيا ألفضل 
العب يف العالم، باإلضافة إىل »كوبا« ألفضل العب 

صاعد و«ياش�ن« ألفضل حارس مرمى.
وكانت املجلة الفرنسية قد قررت حجب الجائزة 
الع�ام املايض بداع�ي جائحة كورون�ا التي أدت 
إليقاف النش�اط الريايض لعدة أشهر، فضًل عن 

إقامة الكثري من املباريات دون جماهري.
وكان البولندي روبرت ليفاندوفس�كي، مهاجم 
باي�رن ميونخ، األقرب لخط�ف الجائزة يف العام 
املن�رم، لكن حجبها بش�كل اس�تثنائي، حال 

دون حصوله عليها للمرة األوىل يف مسريته. 
صفعة ُمحبطة 

عرب مس�ؤولو بايرن ميونخ عن حزنهم الش�ديد 
إزاء الق�رار املفاج�ئ ملجل�ة فران�س فوتب�ول، 
بحجب الجائ�زة يف 2020، حيث ح�ال ذلك دون 

تتويج موسم ليفاندوفسكي التاريخي.
وكان صاحب ال��33 عاًما قد حقق السداس�ية 

التاريخي�ة مع باي�رن، حيث نال كاف�ة األلقاب 
الت�ي ناف�س عليه�ا ط�وال 2020، مم�ا ع�زز 
حظوظ�ه يف الظفر بالك�رة الذهبي�ة ألول مرة، 
نظ�رًا لكونه اله�داف األول ألغلب البطوالت التي 

ُتوج بها.
ول�م يتوق�ف البولن�دي ع�ن التألق بع�د صفعة 
العام املايض، حيث أنهى املوس�م املنرم هداًفا 
للبوندس�ليجا وكافة دوريات أوروبا برصيد 41 

هدًفا، توجته بجائزة الحذاء الذهبي.
وبفضل تألقه ومس�تواه الثابت ط�وال العامن 
املاضين، انضم ليفاندوفس�كي مج�دًدا لقائمة 

املتنافسن عىل الكرة الذهبية لعام 2021.
وأعلنت املجلة تواجد مهاجم بايرن ضمن قائمة 
تض�م 30 العًبا، أبرزه�م ليونيل مي�ي، محمد 
ص�لح، كري�م بنزيم�ا، كريس�تيانو رونال�دو، 

جورجينيو ونجولو كانتي. 
هل تحدث مفاجأة؟ 

بحس�ب وس�ائل إعلمية عديدة، فإن ميي هو 
األق�رب لني�ل الجائزة مجدًدا ه�ذا العام، بفضل 
تتويجه بلقب كوبا أمريكا 2021 مع األرجنتن.

يأت�ي ذل�ك رغ�م ع�دم ظه�ور مي�ي بأفض�ل 
مس�توياته يف أغلب ف�رات العام الح�ايل، حيث 

عان�ى مع فريقه الس�ابق برش�لونة، س�واء يف 
الليجا أو دوري أبطال أوروبا، الذي ودعه مبكرًا.
وفش�ل الربغوث يف تقدي�م أوراق اعتم�اده لدى 
جماهري س�ان جريمان بعد مرور نحو 3 أش�هر 
عىل انتقاله للفريق، مكتفًيا بتس�جيل 4 أهداف 

فقط بكافة البطوالت.
لك�ن التتوي�ج بالبطولة القاري�ة، يمنح ميي، 
أفضلي�ة يف الحصول عىل الجائزة، ال س�يما أنها 

جاءت بعد محاوالت عديدة لم تكلل بالنجاح.
بمن�ح  تطال�ب  أص�وات  هن�اك  ذل�ك،  رغ�م 
ليفاندوفسكي الجائزة، تقديرًا ملا قدمه يف 2020 

و2021، خاصة وأنه اللعب األكثر ثباًتا وحسًما 
يف ملعب أوروبا آخر موسمن.

وقد يستفيد املهاجم البولندي يف الوقت ذاته، من 
تعاطف بع�ض املصوتن معه، بعدم�ا ُحرم من 

الحصول عىل الجائزة العام املايض.
واعت�ادت الجماه�ري يف الس�نوات املاضي�ة، أن 
يتأث�ر املصوت�ون بالصخ�ب اإلعلم�ي واالس�م 
االلت�زام  دون  الصح�ف،  ع�رب  رواًج�ا  األكث�ر 
بمعايري محددة، مما يفتح الباب أمام منافس�ة 
ليفاندوفسكي ألسطورة األرجنتن عىل الجائزة 

التي يصوت عليها 180 صحفًيا.

رسمًيا.. ميالن يمدد عقد مدربه حتى 2023

كافاني يرحب باالنتقال إلى النادي الكتالوني

أرتيتا يرفض التخلي عن نيكوالس بيبي 

رحب أحد العبي مانشسر يونايتد، باالنتقال إىل 
صفوف برشلونة، خلل املوسم الحايل.

ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، 
ف�إن مهاجم مانشس�ر يونايت�د، األوروجوائي 
إدينسون كافاني، ال يزال أحد اللعبن املرشحن 
للنتقال إىل برشلونة يف املريكاتو الشتوي املقبل.

باملل�ف  يتمت�ع  كافان�ي  أن  إىل  وأش�ارت 
الش�خيص ال�ذي يبح�ث عن�ه برش�لونة 
هذا املوس�م، عقب إصاب�ة العبيه يف خط 
الهج�وم مارت�ن برايثواي�ت وس�ريجيو 

أجويرو.

ولن يك�ون كافاني صفق�ة مكلفة لربش�لونة الذي 
يعان�ي اقتصادًي�ا، ألن عقده ينتهي مع الش�ياطن 

الحمر يف الصيف املقبل.
وأوضح�ت مص�ادر مقربة م�ن كافان�ي أن اللعب 

يرحب جًدا بفكرة االنتقال إىل برشلونة هذا املوسم، ال 
سيما أن لديه شكوك حول موقفه يف الفريق، 

إذا تعاق�د يونايت�د م�ع امل�درب األملاني 
رالف رانجنيك.

املدرب�ن  م�ن  رانجني�ك  أن  يذك�ر 
املعروفن برغبت�ه يف الرهان دائًما 

عىل اللعبن الشباب.

أك�د اإلس�باني ميكي�ل أرتيتا، مدرب آرس�نال، أن فريق�ه ال يفكر يف بيع 
مهاجمه نيكوالس بيبي، صاحب صفقة االنتقال القياسية عىل مستوى 

النادي، خلل فرة االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وانض�م بيبي إىل آرس�نال قادما م�ن ليل الفرن�ي يف 2019 مقابل مبلغ 
قدرته وس�ائل إع�لم بنحو 72 مليون إس�رليني )96.05 مليون دوالر(، 
وتقاس�م صدارة هدايف النادي املوس�م املايض برصي�د 16 هدفا يف جميع 

املنافسات.
لكن مس�تواه تراجع يف املوس�م الحايل، وأحرز هدفا وحيدا، يف 9 مباريات 

لعبها بجميع املنافسات.
وردا عىل سؤال حول أداء بيبي باملقارنة مع مبلغ التعاقد معه، قال أرتيتا: 

»س�نرى خلل املواسم القليلة املقبلة مدى قدرته عىل 
تحقيق ما توقعناه منه. لكن هذه إجابة صعبة ليس 

فقط بالنسبة له بل بالنسبة ألي العب«.
وأض�اف: »الرب�ط ب�ن األداء والقيم�ة املادية أمر 
يف غاي�ة الخصوصي�ة، ألن�ه يتعل�ق بع�دة جوانب 

مختلفة«.
وتراجعت مشاركة بيبي بسبب تألق إميل سميث رو 

وبوكايو س�اكا هذا املوسم، وتحدثت تقارير إعلمية 
ع�ن ق�رب انتقاله يف كان�ون الثاني، لكن أرتيت�ا أكد أن 

ناديه ال يفكر يف بيع اللعب يف الوقت الحايل.

اليونايتد سبب تمرد ديمبلي 
على برشلونة

يعمل برشلونة عىل التعاقد مع اإلسباني فريان توريس، نجم 
مانشسر سيتي، خلل املوسم الحايل.

واكدت تقارير أن اللعب اإلس�باني طل�ب الرحيل من مدربه 
بيب جوارديوال، واألخري وافق عىل األمر.

ووفًقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، فإن تشايف هرينانديز، 
مدرب برش�لونة، يرى أن مرونة توريس ستحل أزمة الفريق 

يف خط الهجوم.
ويلعب توريس مع مانشس�ر س�يتي يف مركز رأس الحربة، 

لكنه يجيد أيًضا عىل الجناحن.
وأش�ارت الصحيف�ة اإلس�بانية إىل أن ماتي�و أليماني، املدير 
الريايض لربش�لونة، س�بق أن قام بأكثر من زيارة ملانشسر 
كان آخره�ا منذ 15 يوًم�ا، ملعرفة العبي الس�يتي الذين من 

املمكن نقلهم إىل »كامب نو«.
ويف الس�ياق نفس�ه، قالت صحيف�ة »ماركا« اإلس�بانية، إن 
برش�لونة من الصعب أن ي�ربم أي صفقة مكلف�ة يف كانون 

الثاني املقبل، إال إذا تخىل عن أحد العبيه.
وأضاف�ت أن أليمان�ي س�يعمل ع�ىل التوص�ل إىل اتفاق مع 
الس�يتي بش�أن توريس، وإذا لم يستطيع برش�لونة التعاقد 
مع اللعب يف الش�تاء، سيحسم النادي الكتالوني قدومه من 

اآلن يف الصيف املقبل.

تشافي يتمسك بضم 
فيران توريس

يحاول باريس سان جريمان إغراء الربازييل 
فينيس�يوس جونيور، نجم ريال مدريد، من 

أجل االنتقال إىل »حديقة األمراء«.
وينته�ي عقد فينيس�يوس م�ع املرينجي يف 

صيف 2024.
ديبورتيف�و«  »مون�دو  لصحيف�ة  ووفًق�ا 

اإلس�بانية، ف�إن س�ان جريم�ان يريد ضم 
فينيس�يوس وعرض علي�ه اللعب يف باريس 
بعقد مدته 6 مواسم وراتب يبلغ 17 مليون 

يورو.
ولم تذك�ر الصحيف�ة قيمة الع�رض، الذي 

ينوي سان جريمان تقديمه لريال مدريد.

وأش�ارت »الصحيف�ة« إىل أن ه�ذا العرض 
مغٍر للش�اب الربازييل، الذي يحصل س�نوًيا 
عىل 3.5 مليون يورو فقط مع ريال مدريد.

وأوضحت أن العقد الجديد الذي يجهزه ريال 
مدريد لفينيس�يوس، بعيد عن عرض سان 

جريمان، ويبلغ 10 ملين يورو سنوًيا.

وقال�ت إن س�ان جريم�ان م�ن املنتظر أن 
يخ�ر نجم�ه كيلي�ان مباب�ي يف الصي�ف 
املقبل، لذا يحاول تعويضه بلعب آخر مميز 

يف الهجوم.
وس�بق أن ذكرت تقارير فرنسية أن مبابي 
س�يجدد عقده ملدة موس�م واحد مع س�ان 

ليس�مح  جريم�ان، 
الفرن�ي  للن�ادي 

بالتف�اوض م�ع ري�ال 
رحيل�ه  بش�أن  مدري�د، 

دخ�ول  أو  أم�وال  مقاب�ل 
صفقة تبادلية.

أعلن نادي ميلن، تمديد عقد ستيفانو بيويل، 
 30 الروس�ونريي حت�ى  قي�ادة  يف  ليس�تمر 

حزيران 2023.
وق�ال مي�لن يف بيان ع�رب موقعه الرس�مي: 
»ير نادي ميلن اإلعلن عن توقيع ستيفانو 

بيويل، عىل عقد جديد مع النادي، يستمر حتى 
30 حزيران 2023، مع خيار التمديد ملدة عام 

آخر إضايف«.
ورصح بي�ويل »أري�د أن أش�كر الن�ادي ع�ىل 
منحي الفرصة لتدريب فريق تنافي ويتحىل 

بالقي�م العظيم�ة التي يج�ب أال تف�وت أبًدا 
والتي تجعل ميلن مميزًا«.

وأضاف »أنا فخور بالعمل الذي قمنا به حتى 
اآلن، وبالعلقة الجيدة التي تربطني باإلدارة، 
وبنم�و العبي فريقي والعاطفة التي أظهرها 

كل من يعمل يف هذا النادي الرائع«.
يف  ونأم�ل  اس�تثنائية،  »جماهرين�ا  وتاب�ع 
اس�تعادة عاطفته�م من خلل جع�ل ميلن 
أكث�ر وأكثر تنافس�ية«. ومن ناحي�ة أخرى، 
ق�ال باول�و مالدين�ي، املدي�ر التقن�ي مليلن 

»إن س�تيفانو مدربن�ا املثايل بس�بب مهنيته 
وشخصيته القوية«. وأضاف »أن بيويل اقتنع 
تماما بقيم وإس�راتيجية نادينا، لقد خلقت 
قيادته جوا متماس�كا لطم�وح كبري، الهدف 

هو مواصلة الرحلة وتحقيق نتائج أفضل«.

سان جيرمان يقدم عرضا ضخما لفينيسيوس
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يبكي ويضحك الحزًنا وال فرحا

كعاشٍق خطَّ سطرًا يف الهوى ومحا

من بسمة النجم همس يف قصائده

ومن مخالسه الّضبي الذي سنحا

قلٌب تمرس باللذات وهو فتى  

كربعم ملسته الريح فانفتحا

مالألقاحية السمراء قد رصفت

عّنا هواها؟أرق الحسن ماسمحا

لو كنت تدرين ما ألقاه من شجن

لكنت أرفق من آىس ومن صفحا

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

اإلمام الحسني بن عيل »عليه السالم »
لََة ِنْعَمٌة َو  »إِنَّ الِْحلْ�َم ِزيَن�ٌة، َو الْوََفاَء  ُم�ُروٌَّة، َو الصِّ
َفَه َضْعٌف،  ااِلْس�ِتْكَباَر َصلٌَف، َو الَْعَجلََة َسَفٌه، َو السَّ
َناِة َشنْيٌ ، َو ُمَجالََسَة  َو الُْعُلوَّ  َوْرَطٌة، َو ُمَجالََس�َة الدُّ

أَْهِل الِْفْسِق ِريَبٌة«.
َه�ا النَّ�اُس َناِفُس�وا يِف الَْم�َكاِرِم، َو َس�اِرُعوا يِف  »أَيُّ
ُلوُه، َو  الَْمَغاِن�ِم )َو اَل َتْحَتِس�ُبوا ِبَمْع�ُروٍف( لَ�ْم ُتَعجِّ
اْكَتِس�ُبوا الَْحْمَد ِبالنُّْجِح، َو اَل َتْكَتِسُبوا ِبالَْمْطِل َذّماً، 
َفَمْهَما َيُكْن ِلََحٍد ِعْنَد أََحٍد َصِنيَعٌة لَُه َرأَى أَنَُّه اَل َيُقوُم 
ِبُش�ْكرَِها َفاللَّ�ُه لَُه ِبُمَكاَفاِت�ِه، َفإِنَُّه أَْج�َزُل َعَطاًء َو 

أَْعَظُم أَْجراً.

ضرغام عباس 

متحف العالم

أطفال السجائر

ما أزاُل انظر للوراء
 َفِفكرُة املستقبِل

ُتخيفني
و أنتظاُر الضوِء يف أخر النفق، 

َ رصاصاً  ف�الضوء َتَصيَّ
 والقُش أطناناً

من الجثث، 
أْنتشليني أَيَُّتها الَعَتمة

فما تزاُل
 يف الروِح أغصاٌن

لم ُتْحَرْق، 
وأطفاٌل

 لم يمَس عيوَنُهم ضوُء البندقية، 
فمتى تلوحني يل؟ 

وتأخذين بيدي 
لَِتجعيل الظالَم كوخاً

           ال مقربًة، وال منفضًة 
فنحُن - أطفاُل السجائر - نتبخُر

 حني 
        يجُس

                  الضوُء أحالَمنا.....
لم أُولْد ُحرَّاً  ،،

إال أنَّ اللغَة تحتضُن أيَّ نكرٍة 
تبحُث عن تعريٍف

احتضنتني، يتيًما، غائًما، يبحُث عن سبٍب 
ليمطر 

احتضنتني لُمشَط شعَر البجديِة باعتكايف
ألبس�تني زينَة هنداِمها لظه�َر عىل حرِف 

الٍم 
أخذُت أجوُل حقول الكلماِت

ُمفردًة ُمفردة 
واضعاً مسحاًة خلَف ظهري 

وكأنني ألُّ تعريف .

املراقب العراقي / متابعة...
يف محاولة قراءة أعمال الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني، 
وقدرت�ه عىل التق�اط أعم�اق الوعي الفلس�طيني يف لحظة 
تأريخية فارقة، يسعى محمد نعيم فرحات يف كتابه »كمني 
غس�ان كنفاني: كيف تعق�ب النص تاريخ�ه وأدركه« )دار 
العائ�دون - عّم�ان 2021( إىل ق�راءة الوع�ي الفلس�طيني 
وإخفاقات�ه من خالل أعمال كنفان�ي الروائية والقصصية، 
طامح�اً إىل العث�ور عم�ا يلقي ض�وءاً س�اطعاً عىل مايض 
الجماعة الفلس�طينية وصعودها وانكساراتها وإخفاقاتها 
الراهنة، وبما أن فرح�ات ليس ناقداً أو منظراً أدبياً، بل هو 
متخص�ص يف علم االجتم�اع، فإنه يضع البحث يف الش�كل 
والقراءة النصية التي تكشف عن أدبية عمل كنفاني جانباً، 
وينش�غل بقراءة الوعي الفلسطيني من خالل هذه العمال 
يف إط�ار ما يس�ميه »علم اجتم�اع الثقافة«، مس�تفيداً من 
مروحة واسعة من الرؤى النظرية لفريدريش هيغل وجورج 
ل�وكاش وماكس في�رب ولوس�يان غولدمان وبي�ار بورديو 
وروالن بارت وميخائيل باختني وجيل دولوز وميشال فوكو 
من بني آخرين، إضافة إىل الكتابات الس�ابقة لعدد كبي من 
الكتاب والنقاد العرب الذين كتبوا عن غس�ان كنفاني، مثل 

محمود درويش ويوسف سامي اليوسف وفيصل دراج.

لك�ن محمد نعيم فرحات يس�تخدم هذه املروح�ة النظرية 
والنقدي�ة الواس�عة لبن�اء نموذج�ه للوع�ي الفلس�طيني 
املس�تل من املدونة الكنفانية الروائية والقصصية بخاصة، 
قارئ�اً ه�ذا الوعي يف لحظ�ات انقطاعه وانبثاق�ه وصعوده 

وإخفاقاته.
وع�ودة إىل غس�ان كنفاني الذي ع�اش 36 عاماً )1936 – 
1972(، يتبدى بوضوح أنه ما زال إىل اليوم، وربما لسنوات 
وعق�ود مقبل�ة، موضوع�اً لل�درس والبحث واالس�تعادة 
وإعادة النظ�ر واالحتفاء النقدي والس�يايس، وقد صدرت 
عنه من�ذ استش�هاده عرشات الكت�ب وكتبت عن�ه مئات 
الروائي�ة  أعمال�ه  أن  كم�ا  املق�االت،  وآالف  الدراس�ات 
والقصصي�ة واملرسحي�ة ودراس�اته الرائ�دة ح�ول ثورة 
1936 الفلس�طينية، والدب الفلسطيني يف الرض املحتلة، 
وكذلك مقاالته النقدية والسياس�ية وافتتاحياته للصحف 
واملجالت التي ترأس تحريرها، تظل موضع دراسة وتفكر، 
ويج�د فيها الباحثون يف الدب الفلس�طيني والعربي كذلك 
جوان�ب متجددة للدرس والقراءة، ويعثر فيها الباحثون يف 
السياس�ة وعلم االجتماع عىل مصادر أساس�ية تسعفهم 
يف ق�راءة تطور الحركة الوطني�ة ويف فحص معنى الهوية 

الفلسطينية وتبلورها.

غسان كنفاني يجّسد الوعي الفلسطيني المقاوم  

إيقاع الذات وشعرية التفاصيل في ديوان »أخطاء فادحة«
املراقب العراقي/ متابعة...

ال ب�د أن يتس�اءل الق�ارئ بع�د أن يفرغ من ق�راءة دي�وان »أخطاء 
فادح�ة« )دار ميارة 2020( للش�اعرة التونس�ية فاطمة كرومة: إىل 
أي تي�ار ش�عري تنتمي قصائده؟ هل ه�ي أقرب إىل الش�عر الغنائي 
ذي الن�ربة الوجدانية كما هو الحال يف قصيدة »أنس�اني عندك« التي 
ج�اء فيها: »غداً أيها الغريب عندما ترشق الش�مس/ إذا ما وجدتني 
مثل دوري مبلل/ أضاع الطريق إىل عش�ه/ ضعني بحنو بني أغصان 
يديك الوارفتني/ لئال تتكرس نجمة حظي/ لئال يذبل جسدي الغض/ 
ويج�ف ماء قلبي«. أم إن قصائد الديوان أقرب إىل الش�عر الس�وريايل 
حيث تأتلف الش�ياء ع�ىل تباعدها، وتتقارب ع�ىل تنافرها، كما هو 
الح�ال يف قصيدة »امرأة بس�يطة« حيث تقول: »أنا امرأة بس�يطة/ 
أطب�خ الس�م بمه�ارة وأتذوق�ه/ كأي ربة بي�ت مطيع�ة/ أعد رماد 

عجينة الخشاب والجثث/ أضعها يف قوالب بخار«.
 إن قصائد الديوان تجنح إىل ش�عرية التفاصيل حيث تنعتق اللغة من 
كل نزع�ة بيانية وتقرتب من حرارة الواق�ع وعنارصه كما يف قصيدة 
»الغني�ة ل�م تكن يوماً يل« حي�ث نق�رأ: »كل يشء كان جاهزاً: جواز 
الس�فر العملة الجنبي�ة/ أوراقي الخرضاء/ خويف من أش�خاص ال 
أعرفه�م حزني اللدود/ صورة طفيل ك�ي ال أختنق/ الحذاء الريايض 
للسي معاً يف ريف ما/ كنت جاهزة ونرضة كشجرة رسو يف مقربة«. 
أم إن قصائد الديوان تعمد إىل أس�طرة العالم وإيقاظ الرواح النائمة 
فيه كما يف قصيدة »ال رسائل عن املحبة«: »أصل اإلنسان نجم ذوى/ 
ث�م مع اليام/ يصي مس�خاً مكس�واً بالش�عر والكلمات/ محش�واً 

بالغبارجائعاً للحم/ متعطشاً للدماء«.
لي�س من اليس�ي اإلجابة عىل الس�ئلة الت�ي أثرناها، فالش�اعرة يف 
ه�ذا الديوان أرادت أن تس�تفيد م�ن كل منجزات القصي�دة الحديثة، 

توظفه�ا، بنباهة فائقة، لتق�ول تجربتها. لهذا نس�مع يف قصائدها 
أص�داء وهوات�ف مقبلة من نصوص س�ابقة، وخصوصاً من قصائد 

النثر العربية كما استتبت مقوماتها لدى أدونيس وأنيس الحاج.

»كلشي ماكو« يمثل العراق في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 

املراقب العراقي/ متابعة...
تدور أحداث الفيلم يف خلفية أعمال العنف 
الطائف�ي يف الس�بوع الخ�ي م�ن ع�ام 
2006، ب�ني الكريس�ماس وعيد الضحى. 
ويروي قصص س�كان العاصمة العراقية 
بغداد حيث يحاولون أن يعيش�وا حياتهم 
اليومي�ة ع�ىل الرغ�م م�ن نوب�ات العنف 

الشديد التي تعرضهم للمخاطر.
ويف قل�ب الح�داث، ي�روي الفيل�م قص�ة 
س�ارة، كاتب�ة وأم عزب�اء، الت�ي فق�دت 
رغبته�ا يف الكتاب�ة نتيجة لعم�ال العنف 
الصامت�ة. قبل انطالق العام الجديد بفرتة 
وجي�زة، ويف أعق�اب الح�داث املفاجئ�ة، 
تتحص�ن س�ارة وجيانها من املس�تقبل 
املجه�ول بينما يحاولون تش�كيل ش�عور 

واٍه بالمل.
وفاز كل�ي ماكو بجائزة IWC املقدمة يف 
مهرجان دبي السينمائي الدويل ومقدارها 
100 أل�ف دوالر، ون�ال أيضاً منح مختلفة 
يف املنطقة العربية ومنها س�ند والصندوق 
العربي للثقافة والفنون )آفاق( ومؤسسة 
الدوح�ة لألف�الم، وعىل الصعي�د الوروبي 
ن�ال منح�ة CNC &InstitutFrançais يف 

فرنسا، ومؤسس�ة الفيلم الربيطاني، كما 
ف�از بجائ�زة مادية قيمته�ا 5 آالف دوالر 
أميكي من رشكة The Cell Group وذلك 
ضم�ن س�وق »مهرج�ان ماملو للس�ينما 
العربي�ة« حيث اختي الفيلم ضمن قس�م 

تمويل مرحلة ما بعد اإلنتاج.
»كلي ماكو« من إخراج ميس�ون الباجه 
ج�ي وش�اركتها التألي�ف دكت�ورة إرادة 
الجب�وري، وبطولة دارينا الجندي، باس�م 
حج�ار، لبوة عرب، زيدون س�لمان خلف، 
مري�م عباس، محمود أب�و العباس، زينب 
ج�ودة، أحم�د هاش�مي، وبديع�ة عبي�د، 
بل�وم، وتت�ويل م�اد  وتصوي�ر جوناث�ان 

سوليشنز توزيع الفيلم يف العالم العربي.
ميس�ون الباج�ه ج�ي مخرج�ة عراقي�ة 
مقيمة يف لندن، درست الفلسفة يف جامعة 
لندن كوليدج، ثم صناعة الفالم يف مدرسة 
لن�دن للس�ينما، عمل�ت يف مونت�اج ع�دد 
من الف�الم الوثائقية والروائية لس�نوات، 
ومن�ذ ع�ام 1994 اتجه�ت إىل أن تصب�ح 
صانع�ة أف�الم مس�تقلة، معظ�م أفالمها 
تتمح�ور ح�ول الرشق الوس�ط، أخرجت 
أف�الم عدة منها رحلة إيراني�ة والعودة إىل 

أرض العجائب ومش�اعرنا تلتقط الصور: 
عدس�ات مفتوحة عىل الع�راق والذي نال 
تنويه خ�اص من لجنة تحكي�م مهرجان 

الهندسة املعمارية يف روتردام.
املونت�اج  تدري�س  يف  ميس�ون  وعمل�ت 
واإلخ�راج بربيطاني�ا وفلس�طني يف غ�زة 
أسس�ت   2004 ويف  وبيزي�ت.  والق�دس 
م�ع زميله�ا قاس�م عبي�د كلي�ة الف�الم 
الس�ينمائية والتلفزيونية املس�تقلة وهو 

مركز تدريبي س�ينمائي مجاني يف بغداد، 
تمكن طالبه حتى اآلن من إنتاج 17 فيلماً 
وثائقياً قصياً، شاركت وعرضت يف العديد 

من املهرجانات دولياً ومحلياً.
ويحرض املهرجان نخبة كبية من النجوم 
الع�رب واملرصي�ني والعامليني املش�اركني 
بأعم�ال أو املكرم�ني أو لج�ان التحكي�م، 
بينه�م صب�ا مب�ارك، وظاف�ر العابدي�ن، 
ونيل�يل كري�م، واملمثلة الميكية مايس�ا 

روبرت�و  اإليط�ايل  واملخ�رج  برينس�ون، 
مينرفيني، واملوسيقي اللبناني خالد مزنر، 
واملمثلة الفرنس�ية ن�ورا أرزندرا، واملخرج 
الهندي ش�ايتانيا تاماهاني، واملوس�يقار 
العامل�ي الهن�دي اي�ه آر رحم�ن، واملخرج 
الفرن�يس ت�يي فيوم�و مدي�ر مهرجان 
»كان« السينمائي، واملخرج الرصبي إمي 
كوستوريتس�ا ونجوم آخ�رون، باإلضافة 
إىل النج�وم املكرمني من مرص وهما كريم 

عب�د العزي�ز والفنانة نيليل اللذان س�يتم 
تكريمهم�ا مع املوس�يقار الهن�دي ايه آر 

رحمن واملخرج الفرنيس تيي فيومو.
وتش�هد مس�ابقات املهرج�ان املختلف�ة 
خ�الل فعالي�ات دورت�ه ال�43، منافس�ة 
رشس�ة ب�ني أق�وى اإلنتاج�ات العربي�ة 
واملرصي�ة والعاملية. وم�ن املتوقع أن تثي 
بعض الف�الم الجدل لج�رأة موضوعاتها 

وقوتها ووجهات نظر صانعيها.

يشارك العراق في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 
الثالثة واألربعين الذي أنطلق يوم الجمعة من خالل فيلم »كلشي 

ماكو« الذي يتناول مشكالت النساء الشائكة والعنف الطائفي ، ويدور 
حول سارة وهي أم عزباء وروائية فضال عن مشاركة كوكبة فنية من 

مصر والدول العربية والكثير من صناع السينما في العالم، ويفتتح 
المهرجان بفيلم المسابقة الرسمية للنجمة بينلوبي كروز وأنتونيو 

بانديراس.

كاظم الميزري

أنشتاين
ش�عر بالضيق يس�ور صدره حينما عرف أن الك�ون أحدب التكوين 
، وج�د صعوب�����ة بالغة بالتكي�ف يف واقع فيزي�����اوي ، لكنه 
رسعان ما غتبط وانفرجت أس�اريره ح����ني أط�ره بالبعد الرابع 

!...
* * * * *

بيكاسو
س�هر اللي�ايل الط��������وال وه�و يع�زف بريش�ته أروع اللوان 
والصباغ واللوحات امل�����ؤط���رة بتجس�يد نب�����ل اإلنس�ان 
بي�����ن  ظ������ل  لكن�ه   ، املق�������ززة  وبش�اعت������ه 

رسوم������اته يحمل عق����ل أم وقلب أب حنون ...!
* * * * *

شارلي
بقبعت�ه املحبب�ة وعص����اه املعقوف�ة وحرك����ات�ه البهلوانية 
وحزن�ه الضاح�ك أث�ر فين�ا أكث�ر م�ن وقفة وح�رسة وجب�ال من 
اآله�ات نحو معرف�ة الحق���يقة املرة من عذابات اإلنس�ان وآالمه 
وهو يس�ح����ق قبضة االس�تغالل عىل آلة الزم����ن املر يف وجه 

الطغيان ..!

قصيرة جدا قصص

معرض عراقي – تونسي مشترك للصور الفوتوغرافية
 املراقب العراقي/ نزار بولحية...

ش�هد رواق املركب الثقايف يف مدينة املنس�تي عىل 
الس�احل الرشق�ي لتون�س إفتت�اح أول  معرض 
عراق�ي تون�يس مش�رتك للص�ور الفوتوغرافية 

التقطت يف العراق ويف بلدان أخرى .
ويتواص�ل إىل الثاني من ش�هر ديس�مرب/كانون 
الول املقب�ل يف رواق املرك�ب الثق�ايف يف مدين�ة 
املنس�تي عىل الس�احل الرشقي لتونس، معرض 
»حكاي�ات ضوئي�ة« وه�و أول معرض مش�رتك 
للصور الفوتوغرافية ينظم باالش�رتاك بني فرعي 
اتحاد املصورين العرب يف كل من تونس والعراق، 
ويجم�ع أعم�اال لفنان�ني م�ن البلدي�ن، وهم�ا 
الفوتوغرايف التونيس عمر عب�ادة حرزالله رئيس 
الف�رع التونيس لالتح�اد والفوتوغ�رايف العراقي 

صباح الجمايس رئيس الفرع العراقي.
ولع�ل ما يجم�ع بني هذي�ن الفنانني زي�ادة عىل 
شغفهما بفن الفوتوغرافيا، أنهما اشتغال ولفرتة 
طويل�ة م�ن حياتهم�ا يف الصحافة. ام�ا الفكرة 
فتع�ود كما ق�ال الجم�ايس إىل زميل�ه وصديقه 
املصور الصحايف عمر عبادة حرزالله، الذي اقرتح 
عليه تنظيم معرض مشرتك للصور الفوتوغرافية 
يف تون�س، فرح�ب به�ا وأب�دى اس�تعداده التام 
إلنجاحه�ا من خ�الل مس�اهمته فيه�ا بأربعني 
صورة فوتوغرافي�ة، التقطت يف العراق ويف بلدان 
أخرى زارها خالل مش�واره الطويل مع الكاميا، 

الذي بدأ منتصف الستينيات. 
وقد أعرب الفنان العراقي عن س�عادته واعتزازه 
بحض�ور نخبة من املثقف�ني والفنانني واملهتمني 
بالفوتوغرافيا، الفتتاح املعرض الذي تم الس�بت 
امل�ايض 20 نوفمرب/ترشي�ن الثان�ي. وأضاف يف 
رد ع�ىل س�ؤال ح�ول أهمي�ة ف�ن الفوتوغرافيا 
الي�وم »إننا نعيش اآلن ع�رص الصورة وال نعيش 
ش�اعرية الذن« واصف�ا ذلك الفن ب�أم املتاعب، 
ومعتربا أن الكاميا تعني بالنسبة له الكثي وهو 
يش�عر بأنها بات�ت بمثابة أحد أبنائ�ه، كما قال، 
وهي كذلك صديقته ورفيقته وس�الحه يف الوقت 
نفس�ه. أما زميله الفوتوغرايف واملصور الصحايف 
التون�يس عم�ر عب�ادة حرزالل�ه، ال�ذي يش�ارك 
يف املع�رض بثالث�ة وثالث�ني ص�ورة فوتوغرافية 
م�ن تون�س، ومن دول أخ�رى زارها يف مش�واره 
الصح�ايف الطوي�ل يف وكال�ة النب�اء التونس�ية، 
فقال إن الغرض من تقديم تلك الصور هو اطالع 
الجمهور الواس�ع عىل بعض املش�اهد واللقطات 
التي صورها الفنانان التونيس والعراقي بعدس�ة 
كامياتيهم�ا، خالل رحالتهما إىل ع�دة أقطار يف 
العالم، لن عني الفنان ليس�ت هي عني الس�ائح 
أو الزائ�ر العادي لتل�ك البلدان، عىل ح�د تعبيه، 
مشددا عىل أن املصور أو الفنان الفوتوغرايف، ال بد 
أن يتحىل بالصرب حتى يستطيع اقتناص الصورة 

املناسبة يف الوقت املناسب.
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املخ�رج واملؤل�ف عم�اد جم�ال ح�دد 
أس�باب هج�ر املواطن للس�ينمات اىل 
انحس�ار دور الع�رض وتحويله�ا اىل 
أو م�والت  مواق�ع تجاري�ة كمح�ال 
،إضاف�ة اىل التغي�رات الديموغرافي�ة 

التي حدثت يف املجتمع العراقي.
وق�ال جمال: إن »هناك أس�باباً كثرة 
أدت اىل ع�زوف العائل�ة العراقي�ة من 
ارتياد دور السينما وخاصة يف ساعات 
الليل بس�بب تخلخل الوضع األمني يف 
أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات 
م�ا أدى ذل�ك اىل هجرة أصح�اب دور 
العرض ومس�توردي االف�ام مع قدم 
مكائن العرض اىل جانب تطور أجهزة 
بمق�دور  أصب�ح  بحي�ث  االتص�االت 
الش�خص أن يش�اهد أح�دث االف�ام 
بضغط�ة زر عىل الحاس�وب أو جهاز 
االتص�ال الخ�اص به وه�و جالس يف 
بيته مس�رخياً«، الفت�ًا اىل أن »املحال 
التجاري�ة الت�ي كانت محيط�ة بدور 
الس�ينما والت�ي كان�ت موج�ودة  يف 
أغلبها  الرش�يد والس�عدون  ش�ارعي 
انقل�ب يف عق�د التس�عينيات اىل تغير 
صفة املحال وأصبح�ت محال مابس 
حرائ�ق  ومع�دات  للطباع�ة  ول�وازم 
وفن�ادق متواضع�ة ،وبالت�ايل تح�ول 
ه�ذان الش�ارعان املهم�ان اىل مناطق 
الس�تقطاب الزبائ�ن صباح�اً وحت�ى 
الظهر ،أما يف الليل فأمس�ا الشارعان 
مهجورين وموحشني وال توجد فيهما 
أي حرك�ة أو حيوي�ة حي�اة ،وهو ما 
أثر بش�كل كب�ر عىل دور الس�ينما يف 
هذين الش�ارعني ،ألن العائلة العراقية 
أصبح�ت من الصعوبة التوجه اىل هذه 

األماكن يف الوقت الحارض«.
غياب التطوير

وتابع أنه«يف عقد التسعينيات أصبحت  
العوائل العراقي�ة ال ترتاد دور العرض 
االقتصادية  الحالة  السينمائية بسبب 
يف ف�رة الحصار باإلضافة اىل أن أغلب 
املس�توردين واملوزعني غادروا العراق 
االف�ام  اس�تراد  اىل ع�دم  أدى  م�ا   ،
الحديث�ة وأيض�ا يف تل�ك الف�رة كان 
الحصار عىل املادة الس�ينمائية مانعاً 
ثانياً فا يمكن وصول االفام الجديدة 
لدور الس�ينما، واالفام القديمة بدأت 
تس�تهلك، فض�ًا عن ذلك ف�إن أماكن 
العرض كان�ت قديمة ولم تحدث فيها 
أي عمليات تطوير وقطع الغيار كانت 
غ�ر متوف�رة«، مبيناً أن »الس�ينما يف 
ف�رة التس�عينيات وم�ع كل الظروف 
ش�هدت أس�باباً أخرى لراجعها مثل 
قي�ام بع�ض أصح�اب دور الس�ينما 
بع�رض أكث�ر م�ن فيل�م بتذك�رة مع 
إضافة بع�ض املش�اهد الحميمية اىل 
االفام من أجل جذب الشباب ،وهو ما 
أثر بش�كل كبر ع�ىل تراجع العروض 

وعزوف املتابعني«.
الس�ينما  »دور  أن  اىل  جم�ال  ولف�ت 
تع�رض  م�والت  يف  حالي�اً  املوج�ودة 
االفام بدون رقابة حتى لو كان بعض 
االفام قد تؤث�ر عىل املجتمع فالرقابة 
املعتمدة اآلن هي ذات الرقابة املعتمدة 
يف بع�ض ال�دول األخرى«، مؤك�داً أنه 
»يف الس�ابق كان�ت هن�اك رقاب�ة عىل 
االف�ام ،ويتم عرضها عىل لجان أمنية 
ونفس�ية وصحية وب�إرشاف من قبل 
وزارة الثقاف�ة، وهذه اللجان هي التي 
تحدد ما إذا كان الفيلم صالحاً للعرض 

من عدمه«.
شباك التذاكر

وأوضح نقيب الفنانني جبار جودي أن 

»تحول دور الس�ينما من دور العرض 
العامة اىل املوالت التجارية فيه شقان: 
ش�ق إيجابي متماش م�ع العرص ألن 
أغل�ب دور الس�ينما يف امل�والت تمتلك 
التن�وع اآلن وهنال�ك أكثر م�ن صالة 
باإلضافة اىل ارتباطها بش�باك التذاكر 
العامل�ي وأحيان�اً الع�راق يع�رف قبل 
أمركا وذلك لف�ارق التوقيت وأن دور 
السينما الكبرة ال دور لها حاليا ألنها 
تحت�اج اىل نفق�ات تش�غيلية كب�رة 
وامل�ردودات ال تغط�ي الكلف�ة ،لذل�ك 
انتقلت الحرك�ة التجارية اىل أن تكون 
صغ�رة  مس�احات  ذات  الس�ينمات 
،وهنال�ك تنوع يف ع�رض االفام داخل 

هذه املوالت«.
نجوم السينما

الفنان التشكييل حسني عيل جرب أشار 
اىل أن »دور السينما أثرت وغرت حياة 
املجتمع�ات ووف�رت فرص�ة لتكوين 
الرأي العام أو الركيز عىل جانب معني 
من حياتنا »، مبيناً أن »نجوم السينما 
أث�روا ع�ىل حي�اة طبق�ة كب�رة م�ن 
املجتمع من خ�ال تقليدهم يف امللبس 
والت�رصف وتكوي�ن اآلراء وللس�ينما 
دور يف تغي�ر قوان�ني وظواهر معينة 

سواء كانت إيجابية أو سلبية«. 
ولفت اىل أن »أهمية املرسح يف املدارس 
والبي�وت الثقافي�ة ومراك�ز الش�باب 
وكما ه�و معروف ف�إن اإلهمال الذي 
طال هذه املؤسس�ات وغياب املتاحف 
واملسارح ودور الس�ينما جعل الحياة 
تتج�ه اىل وس�ائل االع�ام األخرى ولم 
نجن من غيابها سوى ضبابية املشهد 
»،مؤك�داً رضورة إعادة دور الس�ينما 
يف ه�ذه التجمعات ملا لها من أهمية يف 

حياة املجتمع«.

وي�رى االعامي عيل ن�ارص أن »إغاق 
دور الس�ينما الت�ي كان�ت منترشة يف 
العدي�د م�ن املواق�ع العام�ة وإع�ادة 
نظ�رة  فيهم�ا  امل�والت  يف  افتتاحه�ا 
تجاري�ة حي�ث يتواج�د املواطن�ون يف 
املول من أجل التبضع وبكثافة عددية 
،وم�ن املمك�ن أن يرت�ادوا القاع�ات 
املخصصة للس�ينما فيه�ا »، داعياً اىل 
أن »تكون هذه االفام منتقاة من أجل 

توعية الجيل والنخبة الشبابية اآلن«.
تطور وسائل االتصال

ويج�د املخ�رج ودي�ع نادر أن س�بب 
اندث�ار دور الس�ينما يع�ود اىل ع�دة 
أس�باب أبرزها تطور وسائل االتصال 
بتقني�ة  االف�ام  ع�رض  وإمكاني�ة 
عالية عىل شاش�ات وس�ائل االتصال 

االلكرونية.
وقال نادر إن »دور الس�ينما يف العراق 
بدأت تلفظ انفاسها األخرة مع بداية 
التس�عينيات بسبب الحصار واالهمال 
وعدم اس�تراد أفام  بع�د أن كانت يف 
ف�رة الثمانيني�ات وقبله�ا متميزة يف 
الع�راق ،وكان�ت دور الع�رض كث�رة 
وتوف�ر للعائل�ة العراقية امل�اذ اآلمن 
التس�عينيات  مطل�ع  ،ويف  والجمي�ل 
املبان�ي  وأضح�ت  االس�تراد  توق�ف 
مخازن للبضائع وعزف الجمهور عن 
دور السينما واتجه اىل مشاهدة االفام 
الس�ينمائية عن طريق أجهزة الفديو 
الع�رض  »دور  أن  موضح�اً   ،« تي�ب 
أنش�ئت يف امل�والت التجارية وأصبحت 
السينما رقمية وسينما )دجتل( وربما 
الص�ورة اختلف�ت والص�وت اختل�ف 
وطريقة العرض اختلفت ولهذا عندما 
تكون موالت أو بنايات جديدة يسارع 
املصممون عىل تصميم س�ينما حديثة 

تواك�ب الس�ينمات يف العال�م بالرغم 
من أننا نمتلك الكث�ر من املقومات يف 
أن تكون لدينا س�ينما رقمية جيدة يف 

وسط بغداد ».
وأض�اف أنه« يمك�ن إع�ادة النظر يف 
وتجديده�ا  القديم�ة  الس�ينما  دور 
لج�ذب املواطنني بالرغم من أن أجهزة 
االتص�ال الحديثة اخترصت الكثر من 

املشاهدة والعوامل املؤثرة ».
صعوبات فنية

من جانبه قال مؤس�س ومدير تجمع 
الن�ادي الس�ينمائي العراق�ي فيص�ل 

الس�عيدي، إن »الس�ينما تحول�ت اىل 
األماكن العامة يف املوالت بسبب كونها 
أكثر أماناً وأقل كلفة«، الفتاً اىل أنه »يف 
حال فكر أحد املستثمرين بفتح سينما 
يف املكان العام فس�يحتاج اىل مساحة 
كبرة ويجب أن يوفر مرآبا للس�يارات 

ويوفر حماية وكوادر كثرة«.
وتاب�ع أن »املعاير املعتم�دة يف بعض 
األفام ويف حال هنالك رقابة س�تكون 
ع�ىل الفئ�ات العمري�ة حي�ث األفام 
العادي�ة من س�ن 13 س�نة فما فوق، 
وهنال�ك أف�ام ألكث�ر م�ن 15 عام�اً 

،وهنالك أفام فوق سن ال� 18 سنة«، 
مش�راً اىل أنه »ليس هنالك رقابة عىل 
األف�ام ألن الفيل�م يت�م اس�تامه من 
موزع رئييس يف الرشق األوس�ط ،فإذا 
كان هنالك اعراض فسيكون من قبل 

املوزع وصاحب دور السينما«.
من جهت�ه قال مدي�ر دائرة الس�ينما 
واملرسح احمد موىس إن »املادة الثالثة 
من النظ�ام الداخ�يل لدائرة الس�ينما 
وامل�رسح رق�م 6 لس�نة 2000 تن�ص 
ع�ىل منح اج�ازة فت�ح دور الس�ينما 
واملسارح وعرض املرسحيات واالفام 

يف املح�ات العام�ة ومراقبتها لضمان 
صاحي�ة ص�االت الع�رض واالجهزة 
واآلالت الفنية وايقاف العمل باإلجازة 
او غلق السينما واملرسح مدة معينة او 
نهائيا واالحال�ة عىل املحاكم املختصة 
وف�ق ضوابط يحدده�ا مجلس االدارة 
داعي�ا  وامل�رسح«،  الس�ينما  لدائ�رة 
اىل  الس�ينما  قط�اع  يف  »املس�تثمرين 
اس�تحصال املوافق�ات االصولي�ة من 
دائ�رة الس�ينما وامل�رسح عن�د اقامة 
الس�ينمائية  والفعاليات  املهرجان�ات 

واملرسحية«.

  ١٨٩٣  نيوزيلندا تصبح أول دولة يف العامل تصوت فيها النساء بانتخابات عامة.
  ١٩١٢  ألبانيا تعلن استقاللها عن الدولة العثامنية.

  ١٩١٤  إعادة فتح بورصة نيويورك لتداول السندات بعد توقف اضطراري بسبب الحرب العاملية األوىل.
  ١٩٦٠  موريتانيا تحصل عىل االستقالل رسميًا من االستعامر الفرنيس.

  ٢٠١١  إجراء الجولة األوىل من االنتخابات املرصية، وهي أول انتخابات ترشيعية تشهدها البالد بعد ثورة ٢٥ يناير.

من ذاكرة االيام
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االحد 28 تشرين الثاين 2021
العدد 2724 السنة الثانية عشرة

تصدرت األعشاب والبهارات وغرها من مواد العطارة 
قائمة املواطن البرصي يف موس�م الش�تاء حس�ب ما 
أكده أصحاب العطارة يف املحافظة والذين أش�اروا اىل 

إقبال متزايد عىل هذه املواد بعد بداية الشتاء.
وقال العطار س�امي حسن الس�اعدي، إنه »مع قرب 
فصل الش�تاء وموس�م األمط�ار والربد يب�دأ املواطن 
باإلقبال عىل مح�ال العطارية والبهارات واألعش�اب 
لتكون الحاجة األوىل يف قائمة التسوق وخصوصاً بعد 
انتش�ار جائحة كورونا واقتناع اآلخرين بأنه بإمكان 

األعشاب يف املعالجة من هذا الفايروس«.
وأش�ار اىل أن »)عش�ب الش�يح ( أثب�ت فاعليت�ه يف 
التخفيف من بعض أع�راض فروس كورونا وتعتمد 
طريق�ة اس�تخدامه حس�ب حال�ة املري�ض ودرجة 
اإلصابة حيث يصف املريض حالته للعطار وينصحه 
بطريق�ة الع�اج وكميته واألوق�ات التي يت�م تناول 

العاج فيها«.
م�ن جانبه، قال صاحب محل عطارية آخر واملعروف 
باسم أبو عيل وهو من أقدم العطارين يف البرصة، إنه 
»بع�د أن غزت جائحة كورونا أغل�ب الدول وانترشت 
بنس�بة كب�رة يف محافظة البرصة ومن ش�دة خوف 
املواط�ن ويأس�ه من عاجه�ا بالط�ب الحديث إتجه 
الكث�ر منه�م نحو الع�اج باألعش�اب ،وكله�م أمل 
وإيمان بفعالية العاج ،وإن طالت مدته، الس�يما أن 
العاج باألعش�اب رخيص جداً مقارنة بسعر األدوية 

والعاجات الرسيرية«. 
وأوض�ح أن«عش�بة )اليانس�ون( تس�تخدم كبدي�ل 
للحب�وب املنوم�ة وملعالج�ة القل�ق  والتوت�ر ، أم�ا 

)الدارس�ني( فيع�د عاجاً مهم�اً يف تنظيم مس�توى 
الس�كر يف ال�دم وعاج املفاص�ل وله دور فع�ال جداً 
يف خف�ض ضغط ال�دم املرتفع ، فيم�ا يعد)الكمون( 
عاج�ًا مهماً يف حرق الدهون ومعالجة الكولس�رول 
ألن�ه غني بالحديد واملنغنيز والكالس�يوم حيث نضع 
مق�دار ملعقة كب�رة من بذور الكم�ون يف نصف لر 
ماء م�ع قرش ليمون مقطع ويغ�ىل ملدة عرش دقائق 
وم�ن ثم يصف�ى ويوض�ع عليه عصر ليم�ون ويتم 

تناول قدح منه عند الصباح«.
وأض�اف أبو ع�يل أن »األمراض ب�دأت تتزايد يف اآلونة 
األخ�رة نتيجة ضع�ف الجهاز املناعي ،وهذا بس�بب 
تن�اول كمي�ات كبرة جداً من الش�اي ال�ذي يضعف 
بص�ورة كبرة من عمل الجه�از املناعي، لذلك تتغلب 
أكثر األم�راض وتتفاقم نتيجة خل�ل أو ضعف بعمل 
الجهاز املناع�ي ،وهذا معروف أيض�اً ويقر به أطباء 

الطب الحديث«.
ب�دوره، ق�ال اختص�اص أم�راض الجه�از الهضمي 
الدكت�ور حس�ني ف�واز، أن�ه »نتيج�ة لكث�رة األوبئة 
واألم�راض العرصية جراء التلوث ومخلفات الحروب 
وعجز الطب الحديث أحيانا عن عاج بعض األمراض 
املس�تعصية، أصبح املواطنون يتجه�ون نحو العاج 
باألعش�اب وحتى البه�ارات وذل�ك بتناولها بطريقة 
خاص�ة حس�ب رأي العط�ار وأصح�اب مح�ال بيع 

األعشاب والبهارات«.
وأضاف أن »العاج باألعش�اب أو ما يس�مى ) الطب 
البديل ( احيانا يكون فعاالً ونتيجة لذلك نرى املريض 
يتج�ه نحو ه�ذا الط�ب وأن كانت حالت�ه املرضية ال 

تتج�اوب مع عاجها باألعش�اب ورغم ذلك يس�تمر 
أيمان�اً منه أنه سيش�فى »، مبيناً أن�ه »لكل داء دواء 
خاص به وحس�ب تش�خيص الحال�ة املرضية ،وهنا 
يواج�ه املري�ض حالة س�لبية يف عاجه الس�يما عند 

عزوفه عن مراجعة األطباء«.
وأش�ار اىل أن »هن�اك أمراض�اً تس�توجب مراجع�ة 
أطب�اء اختص�اص وال يمك�ن أن تت�م معالجته�ا إال 
بأخذ مض�ادات حيوية أو كورس إبر مثاً أو معالجة 
إلتهابات حادة ال تش�فى إال بأخذ كورسات أو دورات 
م�ن الع�اج ) إموكسس�لني ، كفلك�س ، فاجي�ل ، 
ميثربي�ن ، أو بروف�ني وفولتاري�ن كمس�كن وع�اج 
فعال للمفاصل ( وهذه بدورها أرسع وأنجح عاج يف 

القضاء عىل أغلب األمراض«.
وأوضح ف�واز أن«الحالة النفس�ية وقناع�ة املريض 
تلعب�ان دوراً مهم�اً يف تلق�ي الع�اج، حي�ث قناع�ة 
املريض بش�فائه تش�كل 50 % من رسعة الش�فاء«، 
مؤكداً أن »الحالة النفس�ية تؤثر مبارشة عىل الجهاز 
املناعي يف الجس�م والذي يضعف من مناعة الشخص 
وبالتايل يكون جسده مس�تودعاً للكثر من األمراض 
فارتف�اع معنوي�ات املري�ض وقناعته بأخ�ذ العاج 

يسهم كثراً يف رسعته«.
ولفت اىل أن »هناك عدداً من األمراض السيما أمراض 
الجه�از التنف�يس ونزالت ال�ربد أحرزت تقدم�اً كبراً 
بشفائها من خال التداوي باألعشاب وحتى البهارات 
كاالنفلونزا ونزالت الربد وإلتهابات الصدر وتحسسه 
والتخفي�ف من أعراض جائح�ة كورونا ،ولكن تبقى 

العقاقر واألدوية هي األرسع يف شفاء املريض«.

الطب البديل ينعش سوق العطارين في البصرة

في ذاكرة العراقيين بقايا مالمح لفنانين ظلت عالقة منذ كانت دور السينما مفعمة بالحياة ،وكان روادها يتسابقون لقطع تذاكرها لمتابعة أحدث األفالم التي 
تعرض، إلاّ أن هواية ارتياد السينمات بدأت تتضاءل مع بداية تسعينيات القرن الماضي خاصة من قبل العائالت للتحول تدريجيا أكثر السينمات الى عرض 

أفالم ل تصلح للمشاهدة بل لمجرد أفالم تجارية غير هادفة ،وبعد العام 2003 تحولت أغلب دور السينما الى مخازن للبضائع وبعضها بات مهجوراً، إضافة الى 
أن التطورات السريعة في العالم الرقمي وتطور تكنولوجيا التصالت أسهما بشكل كبير في عزوف المواطنين عن الذهاب الى دور العرض ومشاهدة الفالم 
السينمائية ، بعد أن أتاحت هذه الجهزة والتطبيقات لمستخدميها فرصة مشاهدة أحدث الفالم بسهولة، وحتى هواة السينما وجدوا في صالت السينما 

بالمولت ضالتهم، فلماذا اندثرت السينما؟ وماذا تحتاج حتى تعود الى ما كانت عليه في السابق؟

السينما العراقية .. 
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االحد  28 تشرين الثاين 2021
العدد 2724 السنة الثانية عشرة 10

مهاجرون أكراد يتظاهرون في بيالروسيا 
رافضين العودة إلى كردستان

تظاهر عرشات املهاجرين االكراد يف بيالروس�يا للمطالبة بعدم إعادتهم اىل اقليم كردس�تان.وكانت وزارة النقل ، 
اطلقت فجر امس »السبت« رحلتها الرابعة التي نفذتها إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية من مطار منيسك 
نح�و مطاري أربيل وبغداد مخصصة إلجالء املواطنني العراقيني العالقني عىل الحدود البيالروس�ية البولندية، نقل 
من خاللها نحو )420( مواطنا عراقيا بعد إستحصال املوافقات الرسمية.يذكر أن إجمايل أعداد الذين تم إجالؤهم 

خالل الرحالت األربع التي سريها الناقل الوطني بلغ )1,458( مواطنا عراقيا .

عني

املراقب

 ستنخفض مواردها بنسبة 20 بالمائة عام 2050 

»ندرة المياه« تفرض هجرة قسرية على فالحي جنوب العراق 

املراقب العراقي/ متابعة...
تحولت االنبار اىل مرتع كبري لعصابات مروجي 
املخدرات  حيث تم القبض خالل االيام القريبة 
املاضي�ة عىل ع�دد من تج�ار الحب�وب واملواد 

املخدرة وُمتعاطيها وُمروجيها يف املحافظة .
وذك�ر بيان لرشط�ة محافظة االنب�ار اطلعت 
ع�ىل  بن�اًء  أن�ه   ) العراق�ي  )املراق�ب  علي�ه 
التعليم�ات والتوجيه�ات الص�ادرة م�ن قب�ل 
الس�يد قائد رشط�ة محافظة االنب�ار الفريق 

الحقوق�ي ه�ادي رزيج كس�ار تم�ت متابعة 
تج�ار ومتعاط�ي ومروج�ي الحب�وب واملواد 

املخدرة يف قواطع املسؤولية.
وأض�اف: وبع�د ورود معلومات تفي�د بوجود 
ش�خص يف قض�اء الرم�ادي بحوزت�ه حبوب 
مخ�درة ت�م اس�تحصال املوافق�ات القضأية 
الرس�مية وتم تشكيل مفرزة من قسم شٔوون 
املخ�درات واملٔوثرات العقلية والتوجه اىل املكان 
املقص�ود حي�ث تم الق�اء القبض ع�ىل املتهم 

)م.ع.خ.أ( وضبط بحوزته )٧( س�بعة حبوب 
ن�وع كبتاج�ون وبعده�ا ت�م االنتق�ال بداللة 
املتهم اعاله اىل منطقة جزيرة الرمادي وضبط 
حبوب مخ�درة عدد )1000( حبة مخدرة نوع 

كبتاجون كانت موضوعة يف داخل عجلة.
وخت�م : ت�م تنظي�م محظ�ر ضب�ط اص�ويل 
باملضبوطات اعاله وايداع املتهم التوقيف وفق 
املاده 28 من قانون املخدرات مخدرات حس�ب 

قرار السيد قايض التحقيق املختص .

املراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف مدير مرك�ز إنعاش األه�وار واألرايض 
الرطبة يف ميس�ان، س�الم س�عدون املوسوي، 
امس الس�بت، أن أزمة الجف�اف التي يتعرض 
لها هور الحويزة تنذر بهالك الثروة الحيوانية 
والس�مكية، داعيا الحكوم�ة املركزية للتحرك 

والسيطرة عىل املوقف.
وقال املوس�وي، يف ترصيح له تابعته )املراقب 
العراق�ي(:إن الوضع املائي يزداد س�وءاً يوميا 
بع�د ي�وم وه�ذا ينعك�س س�لباً ع�ىل التنوع 
اإلحيائي يف املس�طح املائي بصورة عامة وعىل 
األسماك بصورة خاصة ،ما أدى اىل نفوق أعداد 
منها لنقص األوكس�جني امل�ذاب يف املاء نتيجة 
النخفاض مناس�يب املياه يف النه�ر املغذي لها 
وظه�ور مناط�ق واس�عة تعان�ي الجفاف يف 

أماكن متفرقة.
واض�اف: ان هن�اك انعداما للتن�وع االحيائي 
ماعدا أعداد من الطيور املس�توطنة واصفرارا 
لنب�ات القصب والربدي وال�ذي زاد من معاناة 
س�كان الق�رى املحاذي�ة للربك وع�ىل ضفاف 
االنه�ر املغذي�ة التي تعان�ي م�ن رداءة كمية 
ونوعي�ة املي�اه التي ال تس�د الحاج�ة اليومية 

لرتبية املوايش وصيد االسماك.
وأش�ار املوس�وي اىل أن مديري�ة الزراع�ة يف 
ميس�ان ح�ذرت اكث�ر م�ن م�رة م�ن موجة 
الجفاف التي يتعرض لها هور الحويزة والذي 
تم ادراجه ضمن الئح�ة الرتاث العاملي ملنظمة 

اليونسكو كونه محمية طبيعية.

األنبار مرتع كبير لعصابات المخدرات 

جفاف هور الحويزة يهدد بهالك الثروة
 الحيوانية والسمكية 

املراقب العراقي/ متابعة...

أعلن مدير سد الوند يف محافظة دياىل احمد وسني عن تدفق كميات من السيول الحدودية نحو السد ما 

يؤمن مخزونا مائيا يساعد يف معالجة ازمة املياه يف القضاء.وقال وسني يف ترصيح تابعته )املراقب العراقي(:« 

ان سد الوند بضواحي خانقني شارف عىل االمتالء وسيصبح خزينه املايئ اكرث من 34 مليون مرت مكعب ما 

يؤمن مياه الرشب ملناطق خانقني«، معربا عن أمله بتدفق موجات جديدة من السيول صوب السد وتحويل 

الكميات الزائدة منها اىل بحرية حمرين وتعزيز املخزون املايئ يف دياىل.وسد الوند هو سد ترايب يبلغ طوله 

1300 مرت، وارتفاعه 24 مرتا وتبلغ طاقته التخزينية 38 مليون مرت مكعب.

املراقب العراقي/ متابعة...

أعلنت مديرية بيئة ذي قار، امس السبت، انها تعمل مع فريق مشرتك للتحري عن مصادر الروائح املنبعثة 

من حقل الغراف النفطي، بعد تخوف املواطنني من انتشارها .وذكر مدير بيئة ذي قار هاين كريم  ان »روائح 

منبعثة من حقل الغراف النفطي اثارت مخاوف لدى املواطنني الساكنني يف قضاء الرفاعي، لذا تم االيعاز 

بتشكيل فريق عمل مشرتك ضم مديرية البيئة وجهاز االمن الوطني واملخابرات والرشطة البيئية ورشكة 

نفط ذي قار، واجراء الكشف املوقعي يف حقل الغراف واسباب هذه الروائح«.واشار كريم اىل انه »تم اعداد 

محرض وتقرير مفصل ومخاطبة رشكة النفط ملعالجة السلبيات واخذ عينات واجراء فحصها من قبل جامعة 

ذي قار وبانتظار النتائج ملعرفة طبيعة ومدى تاثريها عىل االنسان والبيئة.

 األهالي متخوفون من روائح  حقل الغراف النفطي السيول تمأل سد الوند في خانقين !

املراقب العراقي / متابعة...
يواج�ه الع�راق نقص�ا كب�ريا يف املياه م�ا يهدد 
اس�تقرار الزراع�ة والصي�د يف البالد ع�ىل املدى 
البعي�د، فضال ع�ن تهديد صحة س�كانه البالغ 
آب/ ش�هر  ويف  نس�مة.  ملي�ون   40 عدده�م 
أغس�طس املايض حذرت منظم�ات إغاثة دولية 
م�ن أن ماليني األش�خاص يف الع�راق معرضون 

لخطر فقدان الوصول إىل املياه .
ويعاني العراق منذ بداية موسم الصيف من أزمة 
نق�ص  حاد يف املياه، وقد حذرت منظمات إغاثة 
دولي�ة يف آب امل�ايض م�ن أن ماليني األش�خاص 
يف الع�راق وس�وريا معرض�ون لخط�ر فق�دان 
الوصول إىل املياه بس�بب ارتفاع درجات الحرارة 

وانخفاض مستويات املياه بشكل قيايس.
وتصن�ف األمم املتحدة الع�راق عىل أنه »خامس 
دولة يف العالم معرضة لتهديدات« التغري املناخي 
فقد حذر برنامج األمم املتحدة للبيئة عام 2019 
م�ن أن »التغ�ري املناخ�ي م�ن املتوق�ع أن يقلل 
هطول األمطار الس�نوي يف العراق، ما س�يؤدي 
إىل زيادة العواصف الرتابية وانخفاض اإلنتاجية 
الزراعي�ة وزي�ادة ن�درة املي�اه وم�ع كل صيف 

حارق، تقرتب البالد من هذا الواقع املرير.
وكشف تقرير دويل إن العراق قد يشهد انخفاضا 
بنس�بة 20 باملائ�ة يف م�وارد املياه بحل�ول عام 
2050 بس�بب تغري املناخ، محذرا م�ن تداعيات 
ذل�ك عىل النمو والتوظيف، مش�ريا اىل ان  »ندرة 

املي�اه« ستتس�بب يف تهج�ري ق�ري يف جن�وب 
العراق .

وذك�ر تقري�ر صادر ع�ن  البن�ك ال�دويل تابعته 
)املراقب العراقي(: إن العراق قد يشهد انخفاضا 
بنس�بة 20 باملائ�ة يف م�وارد املياه بحل�ول عام 
2050 بس�بب تغري املناخ، محذرا م�ن تداعيات 

ذلك عىل النمو والتوظيف
حيث يعد ملف املياه قضية رئيس�ية يف هذا البلد، 
الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، والغني 
باملوارد النفطية، لكنه يواجه أزمة كهرباء حادة 
تفاقمت بسبب موجات الجفاف الشديدة بشكل 

متزايد وانخفاض معدالت املتساقطات .
ويف هذا اإلطار، قال س�اروج كوم�ار جها املدير 
اإلقليم�ي لدائرة املرشق يف البن�ك الدويل، يف بيان 
مصاح�ب لتقرير جديد: »ب�دون اتخاذ إجراءات 
ملموسة، ستؤدي القيود التي يعاني منها قطاع 
املياه إىل خسائر كبرية عرب قطاعات متعددة من 
االقتصاد، وس�تؤثر عىل املزيد واملزيد من الفئات 

األكثر احتياجا من العراقيني.
وح�ذر التقري�ر من أن�ه »بحلول الع�ام 2050، 
س�يؤدي ارتف�اع درجة الح�رارة درج�ة مئوية 
وانخفاض معدل املتساقطات بنسبة 10 يف املئة 
إىل انخف�اض بنس�بة 20 يف املئ�ة يف املياه العذبة 

املتاحة يف العراق
وأض�اف :أنه يف ظل هذه الظروف، لن تصل املياه 

إىل قرابة ثلث األرايض املروية.

وقد ينخف�ض الناتج املحيل اإلجم�ايل الحقيقي 
بنس�بة تص�ل إىل 4 يف املئ�ة، أي م�ا يع�ادل 6.6 

مليارات دوالر، مقارنة بالعام 2016
وأض�اف التقرير أن »ندرة املياه« بدأت تتس�بب 
يف »تهجري قري مح�دود النطاق« خصوصا يف 

جنوب البالد.
ويق�ول برنامج األمم املتحدة للبيئ�ة إنه يف عام 
2015، كان ل�دى كل عراق�ي 2100 مرت مكعب 
من املياه املتاحة سنوًيا، مضيفا أنه بحلول عام 
2025، س�تنخفض تل�ك الكمي�ة إىل 1٧50 مرتًا 
مكعًبا، مما يهدد اس�تقرار الزراعة والصناعة يف 
الب�الد عىل املدى البعيد، فض�اًل عن تهديد صحة 

سكانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
 ويقّر كبري خرباء السياس�ات املائية بأّن العراق 
هو الطرف الخارس يف املعادلة املائية إذا اس�تمر 
الجفاف ألكثر من موسم، باستمرار تحكم دول 
الجوار املائي باملياه، والتقاس�م غري العادل لها، 
مؤك�داً حاجة العراق إىل أكثر م�ن 50 مليار مرت 
مكع�ب من املي�اه كحد أدن�ى لتلبي�ة متطلباته 

املائية.
وق�د أدى معدل االنخف�اض الحايل إىل مخاوف يف 
العراق من نقص كمية مياه نهر دجلة إىل نصف 
الكمية، بعد أن بدأت تركيا تش�غيل س�د إليس�و 
ال�ذي انتهت من بنائ�ه يف يناير/كان�ون الثاني 
2018، م�ا عّجل م�ن انخفاض منس�وب املياه، 

ووضع العراق أمام مشكلة حقيقية.

املراقب العراقي/ متابعة...
قال مدير صحة الكرخ جاس�ب 
الحجامي، امس الس�بت، إنه ال 
يب�دو أن هناك ام�اًل قريباً يلوح 
يف االف�ق للتخلص م�ن فريوس 
كورونا.وذكر الحجامي يف بيان 
العراقي(  اطلعت عليه )املراقب 
، إن�ه ال يب�دو ان هن�اك ام�ال 
قريبا للتخل�ص من كورونا بعد 
اقرتابه من اكم�ال عامه الثاني 
منذ االعالن عن ظهوره رس�مياً 
يف مدين�ة ) ووه�ان ( الصيني�ة 
الول مرة يف اواخر ش�هر كانون 
االول ديس�مرب من عام 2019م 
و ذل�ك بس�بب كث�رة الطفرات 
والتح�ورات الت�ي تط�رأ علي�ه 
بني الح�ني واآلخر«.وأضاف، إن 

»الفريوس يقوم بتغيري نفس�ه 
مرتني يف الشهر عىل االقل، لكن 
التحورات الرئيسية التي طرأت 
عىل الفريوس االصيل الذي ظهر 
يف الصني لحد اآلن خمسة، اولها 
املتحور ) الف�ا( الذي ظهر الول 
مرة يف اململكة املتحدة بريطانيا 
يف شهر ايلول من عام 2020م و 
املتحور ) بيتا( يف جنوب افريقيا 
يف ش�هر ايار من عام 2020م و 
املتح�ور ) دلت�ا( ال�ذي ظهر يف 
الهند يف ش�هر ترشين االول من 
ع�ام 2020م و املتحور ) گاما( 
ال�ذي ظهر يف الربازيل يف ترشين 

الثاني من عام 2020م«.
وتاب�ع الحجام�ي، :قب�ل ثالثة 
اي�ام اعل�ن عن ظه�ور املتحور 

 )omicron الجدي�د ) اوميكرون
س�مي  و  افريقي�ا،  جن�وب  يف 
بهذا االسم نس�بة اىل املتحورات 
اخ�ذت  والت�ي  س�بقته  الت�ي 
 ( و  اليوناني�ة،  الح�روف  م�ن 
اوميكرون ( تعن�ي الحرف ) او 
O( يف اللغة اليونانية«.وأشار إىل 
إن�ه، »ال زالت املعلوم�ات حول 
ه�ذا املتح�ور قليلة واكتش�فت 
حاالت اصابة به يف بعض الدول 
وم�ع ذل�ك فقد تس�بب ظهوره 
بموجة م�ن الخوف والهلع ادت 
اىل الغاء كثري من الدول العربية 
و االجنبي�ة رحالته�ا الجوية و 
البحري�ة اىل مجموع�ة من دول 
اس�عار  يف  هب�وط  و  افريقي�ا 
النفط و تراجع اس�عار االسهم 

يف البورصات العاملية«.وأوضح، 
له�ا  الطف�رات  »معظ�م  إن 
تأث�ريات بس�يطة يف خصائص 
الفريوس وبعضه�ا لها تأثريات 
كبرية تؤدي اىل رسعة انتش�اره 
او تقليل تأثره باالدوية املضادة 
ش�دة  زي�ادة  او  واللقاح�ات 
االصابة«.ولف�ت مدي�ر صح�ة 
الكرخ إىل أن »مفوضية الصحة 
االوروبي�ة، قد أعلن�ت ان خطر 
انتش�ار املتحور الجديد مرتفع 
اىل مرتف�ع جدا«، مبينا ان كثريا 
من االصابات كانت بني الشباب 
يف جن�وب افريقي�ا الت�ي وصل 
فيه�ا ع�دد الوفي�ات قرابة 90 
الف�اً من بداية ظه�ور فايروس 

كوفيد-19 ولغاية اليوم«. 

صحة الكرخ تنفي وجود أمل للتخلص
 من فيروس كورونا!



علوم 11Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper صحيفة - يومية - سياسية - عامةاالحد 28 تشرين الثاين 2021 العدد 2724 السنة الثانية عشرة

ذكر وزير االتصاالت وتقنية املعلومات 
امل�دار  اىل  س�يصلون  أنه�م  االيران�ي، 
)امل�دار   )GEO( كيلوم�ر   36000
ثق�ة  خ�ال  م�ن  الثاب�ت(  الجغ�رايف 
املس�ؤولني ودع�م الحكوم�ة وجه�ود 
العلم�اء واملتخصصني 
يف صناع�ة الفض�اء 

بإيران ليل نهار.
ويف ترصيح صحفي 
زارع  عي�ى  أش�ار 
ب�ور اىل عقد اجتماع 

املجلس االعىل للفض�اء، اىل أن الرئيس 
رئييس برفقة 3 وزراء اس�تقلوا مركبة 
واح�دة ودون مراس�م رس�مية بتفقد 
مع�رض انج�ازات صناع�ة الفضاء يف 
اي�ران، ولفرة 4 س�اعت، ما يش�ر اىل 
ع�زم الحكومة الحالي�ة وإرادتها لرفع 

مستوى صناعة الفضاء.
الرئي�س  إيع�از  اىل  ب�ور  زارع  ولف�ت 
رئي�يس ب�اإلرساع يف الوص�ول اىل املدار 
36000 كيلوم�ر، وأوض�ح بأن اهمية 
مدار 36000 كيلومر هي انه متناسق 

م�ع رسعة االرض )أي القمر الصناعي 
املس�تقر فيه يكمل دورته يف 24 ساعة 
ولذل�ك يبقى القم�ر الصناع�ي معلقا 
ف�وق نقط�ة ثابت�ة م�ن االرض(، وأن 
علين�ا ان نتمك�ن برسع�ة م�ن حج�ز 
النقط�ة املتبقي�ة لن�ا يف ه�ذا االرتفاع 

ونثبتها.
وبش�أن صعوبة تنفيذ ه�ذه الخطة يف 
غضون 4 سنوات، بنينّ وزير االتصاالت 
ان إيع�از الرئيس كان مفاجئ�ا لنا، اال 
اننا نعتقد انه من خال العمل الجهادي 

نهار  لي�ل  الحثي�ث 
ع����م  د و

الحكومة 
ن  بع�و و

لل������ه  ا
م�ن  س�نتمكن 

تحقي�ق النجاح.تعليق�ا ع�ىل ح�االت 
الفشل يف عمليات إطاق االقمار سابقا، 
ق�ال زارع ب�ور: ان عملي�ات االط�اق 
الفاش�لة يف هذا القطاع ه�ي جزء من 
مس�ار النجاح، ففي العال�م ومن اجل 

الوصول 
نس���بة  اىل 

 90 اطمئ���ن�ان 
باملائ�ة فأن�ه يجب 

ان تك����ون هن�اك 
اكث�ر من 50 عملي�ة إطاق، يف حني أن 
علماؤنا ورغم ظ�روف الحظر يصلون 
اىل نقطة قابلة لاطمئنان بعمليتني او 

3 عمليات اطاق.

وزير االتصاالت اإليراني: سنصل إلى المدار 36000 كيلومتر

واتساب ويب تطرح منصة 
لصناعة الملصقات

حصلت نس�خة الويب من منصة واتس�اب ع�ىل أداة جديدة 
تسمح لك بصناعة امللصقات التي ترغب بها عرب الحاسب.

وتس�تطيع اس�تخدام هذه األداة مبارشًة عرب نسخة الويب 
دون الحاجة إىل تحميل أي تطبيقات أو أدوات خارجية.

وتعترب طريقة س�هلة ورسيعة لتتمك�ن من عمل امللصقات 
ومش�اركتها مع أصدقائك دون الحاجة إىل تثبيت تطبيقات 

خارجية عرب الهاتف.
�� طريقة صنع امللصقات يف واتساب ويب:

 يج�ب أن تخت�ار الصورة التي ترغ�ب يف تحويلها إىل ملصق 
بعناية، وبينما تستطيع األداة تحويل أي صورة إىل ملصق.

إال أنك تس�تطيع اختيار صور تس�هل ع�ىل األداة عملها وال 
تتطلب منك الكثر من املجهود يف القص وتحديد الصورة.

وال يوج�د حج�م مح�دد للص�ورة، ونتيجًة لذلك تس�تطيع 
اس�تخدام أي ص�ورة ترغب فيه�ا دون الحاج�ة إىل مراعاة 

حجمها.ويمكنك القيام بذلك عرب اتباع الخطوات التالية: 
توج�ه إىل املحادث�ة التي ترغب يف إرس�ال امللص�ق فيها وقم 

بفتحها.
��� اضغط بعد ذلك ع�ىل عامة املرفقات يف ناف�ذة املحادثة 
وقم باختيار عامة امللصقات وتجدها فوق الصور مبارشًة.

��� اخ�ر الص�ورة الت�ي ترغ�ب يف تحويله�ا إىل ملصق من 
حاسوبك

روسيا بصدد استحداث مركز 
وطني الستشعار األرض عن بعد

ماذا قال الخبراء عن متحّور 
»أوميكرون« الجديد؟

ذكرت مصادر يف مؤسس�ة »روس كوسموس« أن روسيا تعمل 
عىل خطة الس�تحداث مركز وطني متكامل الستشعار األرض 
ع�ن بعد.وحول املوضوع ق�ال مؤخرا نائب رئي�س إدارة نظم 
املاحة الفضائية يف املؤسس�ة، فالري زايتش�كو »بتوجيه من 
الرئي�س ال�رويس، فاديمر بوتني، تس�عى روس كوس�موس 
 D33 الس�تحداث مركز وطني متكامل ليرشف عىل منظومتها
املخصصة الستش�عار األرض عن بعد، هذا املركز من املفرض 

أن يكون جاهزا بحلول عام 2024 أو 2025«.
وأض�اف »يف إطار م�رشوع العمل ع�ىل منظوم�ة D33 تعمل 
روس�يا ع�ىل اس�تحداث البنى التحتي�ة ل� 18 مبن�ى ومحطة 
أرضية مخصصة لتلقي وتبادل البيانات التي س�تحصل عليها 
من األقم�ار الصناعية املخصصة الستش�عار األرض عن بعد، 
ه�ذه املنش�آت كلها س�تكون تابع�ة للمركز الوطن�ي الرويس 

املوحد املذكور«.

أث�ار املتحور الجديد لفروس كورونا، الذي اكُتش�ف 
مؤخ�راً يف جن�وب أفريقي�ا قلقاً واس�عاً حول 

العالم.وأعلن�ت منظمة الصح�ة العاملية أنها 
أطلقت اس�م »أوميكرون«، مؤك�دة أنه مثر 
للقل�ق وينت�رش برسع�ة يف مقاطع�ات عدة 
بجنوب أفريقيا.واتخذت عدة دول حول العالم 
إجراءات وقائية لحماية نفس�ها من املتحونّر 
الجدي�د تضمن�ت حظر الس�فر م�ن جنوب 
إفريقيا، وليسوتو، وبوتس�وانا، وزيمبابوي، 

وموزمبيق، وناميبيا، وإسواتيني، وماالوي ملنع 
انتقال املتغر بش�كل ال يمكن السيطرة عليه وإتاحة 
الفرصة للعلماء لدراس�ته لفهمه.ويحت�وي املتحونّر 
الجدي�د عىل أكثر من 30 طف�رة يف جزء من الفروس 

يس�مى »بروت�ني س�بايك«، وه�و هي�كل يس�تخدمه 
الفروس التاجي لدخول الخايا التي يهاجمها.

كش�فت تقاري�ر ع�ن س�اعة ذكي�ة تراق�ب 
وتقي�س  للمس�تخدم،  الصحي�ة  الظ�روف 
ضغط الدم، وتخزن األدوية والحبوب، وتقدم 

تذكرات خاصة بالصحة.
وق�ام املصمم املعم�اري باترخ�ان بايالييف 
س�اعة  وه�ي   MedBot س�اعة  بتصمي�م 
ذكي�ة تراق�ب الصحة وتخ�زن األدوية وتذكر 
تن�اول  وق�ت  يح�ني  عندم�ا  املس�تخدمني 

املضادات الحيوية والحبوب املختلفة.
وعىل غرار ساعة أبل، تتميز MedBot بتصميم 
أنيق يرك مساحة كافية لحجرة تخزين حيث 
يمك�ن للمس�تخدمني االحتف�اظ بأقراصهم 
وأدويتهم. وتعمل شاشة العرض الكاملة عىل 
تنبي�ه املس�تخدمني بحاالتهم الصحي�ة، بدًءا 
من مس�تويات ضغط الدم، وحتى التذكرات 
باألدوية. وأسفل شاشة العرض، قام املصمم 
بتجهي�ز الس�اعة بحج�رة تخزي�ن لألقراص 
تس�تخدم آلية انزالق للفت�ح واإلغاق.وداخل 
الحجرة، س�يجد املس�تخدمون ثاثة أقس�ام 
يمكنه�ا تخزين أقراص وكبس�والت بأحجام 
مختلف�ة. ويمكن تعديل س�وار املعصم أيًضا 
حس�ب التصمي�م، ما يس�مح للمس�تخدمني 
بفك أو إحكام قبضتهم حول املعصم حس�ب 

الحاجة.
ومع التكنولوجيا الذكي�ة املتكاملة التي تنبه 
املس�تخدمني عن�د تن�اول أدويته�م، وتقيس 
ضغط ال�دم، وتضبط التنبيهات، باإلضافة إىل 
 MedBot ح�زام املعصم القابل للتعدي�ل، تعد

مثالية للمستهلكني املهتمني بالصحة.

ساعة ذكية تقيس ضغط الدم 
وُتستخدم لتخزين األدوية

عالمات غامضة تدل على اإلصابة بنوع خطير من السرطان 
رسط�ان  يتس�بب  ال  غالًب�ا 
البنكري�اس يف ظهور أعراض 
يف املراحل املبك�رة، وغالًبا ما 
يصع�ب التمييز بني العامات 
الخاص�ة به�ذا امل�رض وتلك 
املش�كات  تس�ببها  الت�ي 
األخرى، لذل�ك يجب أن نكون 
ع�ىل دراي�ة باألع�راض التي 

يسببها رسطان البنكرياس.
أع�راض  أب�رز  م�ن  ولع�ل 
رسطان البنكري�اس، املعاناة 
من مش�اكل يف هضم الطعام 
بالش�بع  الش�عور  مث�ل، 

أو  االنتف�اخ،  أو  برسع�ة، 
الغازات، خاصة  أو  التجش�ؤ، 
دوًرا  يلع�ب  البنكري�اس  أن 
مهًما يف تكس�ر الطعام، لذلك 
من الش�ائع أن يسبب مشاكل 

عند تناول الطعام وهضمه.

إىل جانب احتمالية التس�بب يف 
مش�اكل يف الجه�از الهضمي، 
رسط�ان  يس�بب  أن  يمك�ن 
البنكرياس أيًضا االستس�قاء، 
يف  الزائ�دة  الس�وائل  وتراك�م 
البط�ن، مما ي�ؤدي إىل انتفاخ 

البطن وتمدده، والشعور بآالم 
يف الظهر، وفقدان الوزن بدون 
مربر، والرق�ان، والتغرات يف 

عادات األمعاء.
م�ن جانبها، تقول مؤسس�ة 
أبح�اث الرسط�ان يف اململك�ة 

املتحدة أن ما يقرب من سبعة 
من كل 10 أشخاص مصابني 
برسطان البنكرياس يذهبون 
إىل أطبائهم ألنهم يعانون من 
األلم ال�ذي يصفه الناس بأنه 
أل�م خفيف، يمك�ن أن يبدأ يف 
إىل  املع�دة وينت�رش  منطق�ة 
الخل�ف، وي�زداد األلم س�وًءا 
عند االس�تلقاء ويكون أفضل 
إذا جلس�ت إىل األمام، ويمكن 
أن يك�ون أس�وأ بع�د تن�اول 

الوجبات.
يعان�ي الكث�ر م�ن املصابني 
م�ن  البنكري�اس  برسط�ان 
الرق�ان عندم�ا يذهبون ألول 
م�رة إىل أطبائه�م، كما يعاني 
معظمهم أيًضا من آالم يمكن 
الجل�د  يف  غالًب�ا  ماحظته�ا 

والعينني.

شراب ُيخفِّض ضغط الدم بعد ساعتين
يعت�رب ارتف�اع ضغ�ط ال�دم م�ن 
تزي�د  الت�ي  الخط�رة  األم�راض 
تدريجي�اً الضغ�ط ع�ىل القلب، ما 

يمنعه من أداء وظائفه بفعالية.
م�ن  ال�دم  ضغ�ط  ارتف�اع  يزي�د 
احتمالية اإلصابة بالنوبات القلبية 
والس�كتة الدماغية. لحسن الحظ، 
والت�وت  الفواك�ه  لبع�ض  يمك�ن 
أن تخف�ض ضغ�ط ال�دم بش�كل 
ملح�وظ. ع�ىل وج�ه الخص�وص، 
هناك مرشوب واحد يمكن أن يقلل 
بش�كل كب�ر م�ن خط�ر اإلصابة 
بأمراض القلب ألنه يحس�ن ضغط 

الدم ووظيفة األوعية الدموية.
الكث�ر  ال�ربي  العن�ب  واكتس�ب 
م�ن االهتم�ام يف األوس�اط الطبية 
لفوائده الصحي�ة الفريدة. أظهرت 
 Journal دراس�ة ن�رشت يف مجل�ة
of Gerontology أن ه�ذا التوت قد 

يحسن صحة األوعية الدموية.
خل�ص العلم�اء إىل أن تن�اول 200 
غرام فقط م�ن العنب الربي يمكن 
أن تس�اعد يف خف�ض ضغ�ط الدم 
وتحس�ني صح�ة القل�ب واألوعية 
الدموية.لقد تحققوا من تأثر هذا 
التوت من خ�ال تقديم مرشوبات 
عنبي�ة إىل 40 رج�ًا كل ي�وم مل�دة 
ش�هر.تلقى املش�اركون اآلخ�رون 

مرشوب تحكم ألغراض املقارنة.
ت�م قي�اس ضغ�ط ال�دم بانتظام 
وكذلك توس�ع الرشيان العضدي يف 
منطق�ة الكتف بوس�اطة التدفق. 
سمح ذلك للباحثني بالحصول عىل 
فكرة عن مقدار تمدد الرشيان مع 
زيادة تدف�ق الدم.وأظهرت النتائج 
أن التوس�ع بوس�اطة التدف�ق زاد 
س�اعتني  غض�ون  يف   ٪2 بنح�و 
م�ن رشب م�رشوب الت�وت ، وأن 

ه�ذا التأثر اس�تمر بعد ش�هر من 
اليوم�ي. باإلضافة إىل  االس�تهاك 
ذل�ك، انخفض ضغط ال�دم العلوي 
بمع�دل 5 ملليم�رات م�ن الزئبق.

يعت�رب ضغ�ط ال�دم العل�وي أكثر 
أهمي�ة ألن�ه يعط�ي م�ؤرشا عىل 
م�ا إذا كان الش�خص ق�د يص�اب 
بنوب�ة قلبي�ة أو س�كتة دماغي�ة، 
إكسربس.وأش�ار  موق�ع  حس�ب 
»تأث�ر  أن  إىل  هارف�ارد  علم�اء 
العن�ب ال�ربي ه�و تقريب�ا نف�س 
تأث�ر األدوي�ة التقليدي�ة لضغ�ط 
ال�دم التي يت�م تناولها خال نفس 
الف�رة الزمنية«. يع�زو الباحثون 
التأث�ر إىل ارتف�اع محت�وى  ه�ذا 
األنثوس�يانني يف العنب الربي. وهو 
الفريدة  أح�د مض�ادات األكس�دة 
املوجودة بشكل أس�ايس يف التوت. 
تمنح جزيئاته التوت ألوانه الغنية. 

أكدت رشك�ة فورد، أمس الس�بت، 
انه�ا ال تفكر حاليا بطرح ش�احنة 

نقل كهربائية عماقة.
ودفعت ه�ذه الخطوة تس�اؤالت يف 
سوق الش�احنات حول خطة فورد 
بط�رح »نس�خة أك�رب« ل�«ب�رق«، 
بالطاق�ة  ثقي�ل،  نق�ل  ش�احنة 
م�ا  وه�و  بالكام�ل،  الكهربائي�ة 

استبعدته الرشكة األمريكية.
وحس�ب موقع 

بأخب�ار  املخت�ص  وان«  »موت�ور 
الس�يارات، فإن »كومار جالهوترا« 
رئيس مجموعة األس�واق األمريكية 
رس�ميا  رصح  بف�ورد،  والدولي�ة 
ب�أن رشكته ال تفك�ر حاليا يف طرح 
شاحنة نقل ثقيل كهربائية بالكامل 

كفئة أعىل من شاحنة »برق.
األوىل  الكهربائي�ة  ب�رق  وش�احنة 
م�ن نوعه�ا من ف�ورد، ق�ادرة عىل 

س�حب أوزان تصل ل�� 4,536 ألف 
كيل�و جرام، وه�ي ال تعد من ضمن 
الش�احنات النق�ل الثقي�ل ش�ديدة 

العزم.
يف حني الشاحنات شديدة العزم التي 
تصنف ضمن شاحنات النقل الثقيل 
من ف�ورد، ق�درات س�حبها ال تقل 
ع�ن وزن 7,711 ألف كغ، ما يعادل 
17 أل�ف رطل.وقب�ل ع�دة أش�هر، 
كشفت فورد رسميا عن أول نسخة 
كهربائية من أش�هر ش�احنة 
يف العال�م F-150 وأعلنت 
عنها باسم 
. ق ب�ر

وكش�ف موق�ع »موت�ور وان« عن 
للش�احنة،  الرس�مية  اللقط�ات 
الت�ي وصفها بأنها س�تكون أرسع 
ش�احنة يف العال�م، بمعدل تس�ارع 
من صف�ر حتى رسع�ة 60 ميا يف 
الس�اعة خ�ال 4.4 ثانية.وتعم�ل 
 V8 كهربائ�ي  بمح�رك  الش�احنة 
بمعدل س�ر حت�ى 300 ميل، كحد 
أقىص لش�حن بطاريته، وس�تتوفر 
دوالرا.  39974 افتتاحي�ة  بتكلف�ة 

إىل جان�ب توفره�ا بخياري�ن فيما 
 SR يخص البطارية، األوىل من نوع
تمنح الش�احنة القدرة عىل الس�ر 
حتى مس�افة 230 ميا، والبطارية 
الثانية تمنح املحرك القدرة عىل 
الس�ر حتى مس�افة 300 

ميل.
فورد  ش�احنة  وتعم�ل 
F-150 ب�رق، بمح�رك 
ينتج قوة 426 حصانا، 
وتتوف�ر منها فئة أعىل 
تعم�ل بمح�رك أكثر 
 563 ينت�ج  ق�وة 
يختل�ف  و . نا حصا
الش�احنة  ع����زم 
وحمل  الس���حب  يف 
باخت�����اف  األوزان 
فتتمك�ن  بطارياته�ا، 
فئته�ا العاملة ببطارية 
SR من سحب أوزان تصل 
إىل 5000 رط�ل، وحمل وزن 

يصل إىل 2000 رطل.

فورد تنفي طرح شاحنة كهربائية عمالقة
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االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(

07722299319
07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

تعترب مؤسسة الوثائق واملكتبة الوطنية مؤسسة 
علمية وأساس�ية يف املجال الثق�ايف بالجمهورية 
اإلس�المية اإليرانية وهي تعد املكتبة األم يف البالد 
حيث تق�دم خدم�ات مهمة ورئيس�ية يف مجال 

النرش وأرشيف الكتب والوثائق والبحوث.
تأسس�ت املكتب�ة الوطنية اإليراني�ة عام 1937، 
وبعد انتصار الثورة اإلس�المية يف إيران، تم دمج 

منظمة الوثائق الوطنية مع هذه املكتبة.
يض�م مبن�ى املكتب�ة الوطني�ة يف إي�ران قاعات 
متعددة وهي تق�دم خدمات مختلفة للمراجعني 
عىل أس�اس التخصصات الالزم�ة التي يحتاجها 

الباحثون واملراجعون.
- قاع�ة خواج�ه نص�ر الدي�ن ط�ويس: يض�م 
ه�ذا القس�م أرش�يفاً عظيماً للمج�الت وجميع 

املطبوع�ات اإليراني�ة، كذل�ك بعض املنش�ورات 
باللغ�ة العربي�ة واالنجليزية، كما يضم أرش�يفاً 
للمفك�رات والكلم�ات الت�ي تلق�ى يف املؤتمرات 

والندوات.
- قاع�ة الخوارزم�ي: تحت�وي ه�ذه القاعة عىل 
مخ�زن كب�ر يض�م كتب�اً ووثائ�ق مخطوط�ة 
ومطبوعة حجرية نادرة يف جميع املجاالت حيث 
يص�ل عدد الكتب املوجودة يف هذا املخزن إىل أكثر 

من 100 ألف كتاب.
كم�ا يتم يف ه�ذا املخ�زن الحفاظ ع�ىل أكثر من 
مليون وثيقة خطية ومئ�ات األوامر امللكية التي 

تعود إىل عهد الصفويني والقاجار.
- قاع�ة اب�ن الندي�م: تض�م ه�ذه القاع�ة كتب 
اإلعالم والسر والببلوغرافيا، املوسوعات العلمية 

واملعاجم وفهارس املوضوعات.
- قاع�ة كمال املل�ك: يتم يف ه�ذه القاعة تخزين 
األطروح�ات  واملايكروفي�ش،  املايكروفيل�م 
الجامعية، الطواب�ع، الصور والخرائط، بطاقات 
التهنئة املختلفة وبرامج أرش�يف كبرة لربنامج 

الحاسوب واألرشطة الصوتية والفيديو.
- قاعة األطفال والناش�ئني: يوجد يف هذا القسم 

مكتبة نموذجية لألطفال.
- قاع�ة الرازي: تضم الكتب املختصة يف مجاالت 

العلوم والتقنيات.
- قاع�ة املكفوف�ني : يوفر يف هذا القس�م جميع 
احتياج�ات املكفوفني س�واًء من ناحي�ة الكتب 
أو من ناحي�ة التقنيات الالزمة التي تس�اعدهم 

لالستفادة من خدمات املكتبة.

- قاعة ابن سينا: تضم هذه القاعة جميع الكتب 
املرتبط�ة بالعل�وم اإلنس�انية منه�ا الفلس�فة، 

العلوم االجتماعية واألديان و...
- قاعة الس�هروردي: تضم القاعة جميع الكتب 
واألطروح�ات الجامعية للدراس�ات ح�ول إيران 
واإلس�الم حيث يعود تاريخ بعض هذه الكتب إىل 

400 عام وهي تضم كتباً بلغات عدة.
كم�ا تق�دم املكتبة خدمات خاص�ة بنرش الكتب 
منه�ا رق�م اإلي�داع وتس�جيل الكتب قب�ل وبعد 
النرش والفهرس�ة. كما للمكتبة اتفاقيات تعاون 
مع العديد من املؤسس�ات، والعديد من نظراتها 
يف ال�دول األخ�رى، وتتواصل م�ع النارشين عىل 
املستويني الوطني والدويل، وتقوم بإعارة الوثائق 
وتب�ادل الخ�ربات واملعلوم�ات م�ع املكتب�ات يف 

الدول األخ�رى منها يف أوروب�ا والواليات املتحدة 
األمريكية، وتش�ارك يف إع�داد الفهارس الوطنية 

والدولية.
مؤسسة الوثائق الوطنية

أم�ا مؤسس�ة الوثائ�ق الوطني�ة فه�ي تع�د 
املؤسس�ة الرئيس�ية يف مج�ال الحف�اظ ع�ىل 
الوثائ�ق يف الب�الد، وهي املس�ؤولة ع�ن تهيئة 
اإلمكاني�ات الالزم�ة لتك�ون ه�ذه الوثائ�ق يف 

متناول يد الباحثني.
وتق�دم املؤسس�ة الخدمات للباحث�ني من خالل 
تقديم مايكروفيلم الوثائق وفهارس املحفوظات 

ونسخ مصورة من الوثائق.
وعىل أس�اس قان�ون منظمة الوثائ�ق الوطنية، 
فإن جميع األوراق، املراسالت، امللفات والوثائق، 

األرشطة الصوتية والبرصي�ة، الدفاتر، وغرها، 
يف األجه�زة الحكومي�ة يج�ب أن تك�ون تح�ت 
التقيي�م، وتم نق�ل الوثائ�ق القيم�ة إىل منظمة 

الوثائق الوطنية.
والوثائ�ق  الكت�ب  برتمي�م  املنظم�ة  وتق�وم 
التاريخية، ويضم مخزن الوثائق يف هذه املنظمة 
مئات اآلالف من الوثائق يعود بعضها إىل أكثر من 

1000 عام.
تع�د تجربة مؤسس�ة الوثائق واملكتب�ة الوطنية 
رائ�دة يف مج�ال عمله�ا يف املنطق�ة ويف بع�ض 
املجاالت عىل املس�توى العامل�ي حيث وقعت هذه 
املنظم�ة خ�الل األع�وام األخ�رة أكث�ر م�ن 50 
اتفاقية مع نظراتها يف دول العالم لنقل تجاربها 

وخرباتها.

ت�داول نش�طاء يف مواق�ع التواصل االجتماع�ي يف مرص العدي�د من مقاطع 
الفيدي�و، الت�ي أظه�رت حدوث أم�ر ن�ادر وغريب للغاي�ة يف س�ماء مدينة 

اإلسكندرية.
وفرس البعض األمر باس�م »ظاهرة الودق«، التي ذكرت يف عدة آيات بالقرآن 
الكريم، ورسيًعا ما انترشت مقاطع الفيديو وسط دهشة الجميع بالظاهرة 
الغريب�ة، التي تزامن�ت مع موجة الطقس الس�يئ التي ش�هدتها املحافظة 
خالل األيام املاضية من س�قوط أمط�ار وحدوث رعد وبرق وغرق العديد من 

الشوارع بسبب كثافة املطر.
وتعد ظاهرة الودق أو التي تعرف باس�م قنبلة املطر »Microburst«، فرسها 
املركز الوطني الليبي لألرصاد الجوية عرب صفحته الرسمية عىل »فيسبوك«، 
بأنها عبارة عن تفريغ املاء من السحاب وسقوطه كتلة واحدة وليس بشكل 

متناثر مثلما يحدث يف أوقات األمطار العادية.
وأوضح الش�يخ رمض�ان عبد الرازق، من علماء األزه�ر، أن ظاهرة »الودق« 
التي شهدتها محافظة اإلسكندرية مؤخراً، تعترب من الظواهر الطبيعية ولها 
دالالت ع�ىل قدرة الله رب العامل�ني وليس لها ارتباط بالغضب وال بالرضا من 

الله وفق صحف مرصية.
وأض�اف أن الله تعاىل قال ىف كتاب�ه العزيز » أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه ُيزِْجي َس�َحاًبا ُثمَّ 
�َماِء  ُيَؤلُِّف َبْيَنُه ُثمَّ َيْجَعُلُه ُرَكاًما َفرَتَى الْوَْدَق َيْخُرُج ِمْن ِخاَللِِه َوُيَنزُِّل ِمَن السَّ
ُفُه َعْن َمْن َيَش�اُء ۖ َيَكاُد  ِمْن ِجَباٍل ِفيَها ِمْن َبرٍَد َفُيِصيُب ِبِه َمْن َيَش�اُء َوَيرْصِ
َس�َنا َبرِْقِه َيْذَهُب ِباأْلَْبَصاِر«، فتلك الظاهرة ليس لها عالقة بعالمات الساعة 
او انها دليل عىل عالمات يوم القيامة او قرب قيام الساعة بل هي ظاهرة من 

الظواهر الطبيعية فقط وداللة عىل قدرة الله. 

يف واقعة مثرة هاجم تمس�اح طوله 12 قدماً سائحاً 
يف الفلب�ني بع�د أن ظن األخ�ر أن التمس�اح نموذج 
بالس�تيكي حيث صعد إىل حوض الس�باحة اللتقاط 
ص�ور س�يلفي يف متن�زه بالفلب�ني.وكان الس�ائح 
نيهيمياس ش�يبادا يزور منطق�ة ترفيهية يف مدينة 
كاجاي�ان دي أورو، قبل أن يلمح التمس�اح، مش�را 
إىل أنه اعتقد أنه من البالس�تيك، ليقرر بعدها دخول 
حوض السباحة اللتقاط صور سيلفي معه.وبمجرد 

أن بدأ الرجل البالغ من العمر 68 عاما يلتقط الصور، 
فوج�ئ بالتمس�اح، الذي يبل�غ طوله نح�و 3 أمتار 
ونص�ف، ينق�ض عليه ويس�حبه من ذراع�ه إىل املاء 
وفق روس�يا اليوم.ووقف الرجل البالغ من العمر 68 
عاما اللتقاط الصور وهو يمس�ك هاتفه يف يده فيما 
كانت األخرى تتدىل من خرصه، مش�رة إىل أن جلسة 
التصوي�ر أخ�ذت منعطف�ا مأس�اويا عندم�ا اندفع 
التمس�اح الذي يبلغ طوله 12 قدم�ا عىل ذراع الرجل 

وس�حبه إىل املاء. ولحس�ن حظه تمكن الضحية من 
الهروب من فكي التمس�اح وتم نقله إىل املستش�فى 
لتلق�ي اإلس�عافات، حيث كش�فت الفحوص�ات أنه 
أصي�ب بكس�ور، إضاف�ة إىل بع�ض الج�روح الت�ي 
احتاج�ت إىل خياطة يف ذراع�ه وفخذه.وبعد الحادث، 
ألق�ت عائلة نيهيمياس باللوم ع�ىل املدينة الرتفيهية 
لع�دم وضعه�ا الفت�ات تح�ذر ال�زوار م�ن خطورة 

التماسيح.

ظاهرة الَوْدِق تثير الرعب في مصر

بعد أن ظنه بالستيك.. تمساح يهاجم سائحا في الفلبين

منعت كوريا الش�مالية الن�اس من ارتداء املعاط�ف الجلدية، لتبقى 
حك�را ع�ىل الزعيم كي�م جونغ أون.وأوض�ح املصدر أن كي�م ارتدى 
معطف�ا جلديا وظهر به للعموم ألول مرة قبل نحو س�نتني، ليصبح 
ش�ائعا بني النخب�ة يف كوريا الش�مالية، الذين كان�وا حريصني عىل 
تقلي�د »موض�ة الزعيم« وإظه�ار والئ�ه له.لكن يف اآلون�ة األخرة، 
انت�رشت املعاطف الجلدي�ة »املقلدة« بني عم�وم املواطنني، ما جعل 
السلطات الكورية الشمالية تتدخل.وقال مصدر: »تقول الرشطة إن 
ارتداء املالبس املقلدة وغر األصلية يعترب موضة غر جيدة ملنافس�ة 
الس�لطة العليا«.وأضاف: »لقد أص�دروا تعليم�ات للمواطنني بعدم 
ارت�داء املعاطف الجلدي�ة، الحزب وحده من له الس�لطة لتحديد من 
يمكن�ه ارتدائها«.وظه�ر كيم جون�غ أون ألول م�رة مرتديا معطفا 
جلدي�ا يف ديس�مرب 2019. وش�وهدت حينها أيضا ش�قيقة كيم، يو 

جونغ، وبعض النساء البارزات باملعطف الجلدي.

كشفت دراسة أن قالدة اكُتشَفت يف بولندا 
س�نة 2010 ويبلغ عمره�ا 41500 عام، 
ُتعَترَب أقدم قالدة يف التاريخ منقوشة باليد 
عىل شكل »نقاط«، وهي الوحيدة املؤرخة 
بدقة بفضل تقنية متطورة. ويبلغ ارتفاع 
ه�ذه الق�الدة املصنوع�ة م�ن ع�اج قرن 
حي�وان املاموث والتي دك�ن لونها بمرور 

الوقت، 4.5 سنتيمرتات.
وم�ا زال يظه�ر الثقب الصغ�ر الذي تمر 
م�ن خالله سلس�لة لوضع الق�الدة حول 
الرقب�ة. كذل�ك تح�ررّ سلس�لة م�ن 50 
»نقطة« منقوش�ة وهي ش�قوق صغرة 
نف�ذت ع�ىل ش�كل منحني�ات متناغمة، 
علماء األحافر. واكتش�فت هذه القطعة 
املكونة من جزءين يف كهف س�تانيا، وهو 
غط�اء طبيع�ي يط�ل ع�ىل واد يف جنوب 
بولن�دا. واحتل املكان عناوين مجالت علم 
األحاف�ر عندما اكتش�فت في�ه أرضاس 
تعود إىل إنس�ان نياندرتال يرجع تاريخها 

إىل أكثر من 40 ألف عام.
وكان ذل�ك الع�رص غني�اً بإنت�اج قط�ع 
مزخرف�ة اعتربت مظاهر لس�لوك رمزي. 
واكتش�اف القالدة يضعه�ا بمنزلة حفنة 
م�ن القط�ع »املنقطة« التي اكتش�فت يف 

فرنس�ا وسلس�لة جبال األلب السوابية يف 
أملانيا وروس�يا وخ�ارج الدائ�رة القطبية 

الشمالية.

كوريا الشمالية تمنع ارتداء 
المعاطف الجلدية

قالدة من قرن الماموث منقوشة باليد 
هي األقدم تأريخيًا

ش�كت ش�ابة بريطانية طبيب والدتها أمام املحكمة 
مدعية أنه الس�بب بوالدتها التي لم يكن من املفرتض 

أن تحدث.
وتق�ايض إيفي تومبيس )20 عاماً( من س�كيغنيس، 
مطالب�ة  لوالدته�ا  الع�ام  الطبي�ب  لينكولنش�اير، 
بتعويض باملاليني عن األرضار التي لحقت بها، وقالت 
إن والدته�ا لم تكن لتحدث ل�وال الخطأ الذي وقع فيه 
الطبيب.وولدت إيفي وهي تعاني من مرض السنسنة 
املش�قوقة، وهي حالة يفش�ل فيها العم�ود الفقري 
والحب�ل الش�وكي للجن�ني يف التط�ور يف الرح�م، م�ا 
يتس�بب يف فجوة يف العمود الفقري، ما جعلها تقيض 
بعض أيامها موصولة باألنابيب عىل مدار 24 س�اعة 

يف اليوم.
وع�ىل الرغ�م من حالتها، فقد ش�قت إيف�ي طريقها 
للعمل يف القفز االستعرايض، والتنافس ضد الدراجني 

املعاقني وفازت يف حدث خري يف عام 2018.
وتقول إيفي إن الدكتور فيليب ميتش�ل مس�ؤول عن 
الحمل الخاطئ، بعد أن فشل يف نصح والدتها، كارولني 

تومبس، بتناول املكمالت الحيوية قبل الحمل.
وتؤك�د إيف�ي أن طبيب والدته�ا لو نصحه�ا بتناول 
مكمالت حمض الفوليك لتقليل فرصة إصابة جنينها 
بالسنس�نة املش�قوقة مل�ا كان�ت والدتها ق�د حملت 
ول�م تكن ق�د ولدت يف األص�ل. لكن الدكتور ميتش�ل 
ينف�ي هذه االدعاءات قائالً إنه قدم للس�يدة تومبيس 

»نصيحة معقولة«.
واستمعت املحكمة العليا كيف ذهبت السيدة تومبيس 
البالغة من العمر 50 عاًما لزيارة الدكتور ميتش�ل يف 
عيادة هاوثورن الطبية يف سكيغنيس لرشح خططها 
بش�أن إنج�اب طفله�ا األول يف فرباي�ر ع�ام 2001، 
وأخ�ربت محامي�ة إي�ف، س�وزان رودواي كي�و يس، 
املحكم�ة كيف كانت الس�يدة تومبي�س حريصة عىل 

تكوين أرسة بعد أن فقدت والديها.

ُتقاضي طبيب 
والدتها بسبب 

والدتها

    ماجد الشوييل

ماذا لو نجح اإلطار 
التنسيقي بتشكيل 

الحكومة؟

  ۖصعوب�ة إقن�اع الك�رد والس�نة بالذهاب مع 
اإلطار التنسيقي لتشكيل الحكومة لعدم قدرتهم 
عىل مواجهة الضغوط�ات االمريكية والخليجية 
فض�ال ع�ن ع�دم قدرته�م ع�ىل مناكف�ة التيار 

الصدري بمقاعده التي تربو عىل السبعني .
ۖ س�تجد حكومة اإلطار التنسيقي نفسها أمام 
تحدي�ات اقتصادية وأمنية كبرة واالس�تحقاق 
األك�رب هو تطبي�ق قرار مجلس الن�واب القايض 
برضورة جالء القوات االجنبية من العراق بشكل 

كامل وليس بمقدور اإلطار املناورة يف ذلك.
ُم وجهها صوب  ۖ حكومة اإلطار التنسيقي سُتَيمِّ
املرشق حيث الصني وطريق الحرير والجمهورية 
االس�المية وال�روس وال خيار لها غ�ر ذلك رغم 

كلفته التي سنتعرض لها.
ۖ س�يلجأ التيار الصدري لتأليب الشارع وإرباك 

الوضع السيايس وحتى األمني لربما
لكن إس�قاط حكومة التنس�يقي الفتية ليس يف 
صال�ح التيار الصدري حينها باعتب�ار أن البديل 
لها هو االنتخابات املبكرة لربما وهو أمر اليصب 
بمصلح�ة التيار الذي اليمك�ن له أن يضمن فوزا 

آخر بهذا الحجم لو تغرت الظروف.
ۖ س�تحرك الواليات املتحدة منف�ذي أجندتها يف 
الداخ�ل وس�يتم معها تفعيل الجه�د االقتصادي 

للتضييق عىل العراق بمعية املنظومة الخليجية.
ۖ س�رتفع منس�وب ابتزازات إقليم كردس�تان 

وتتضاعف مطالبهم.
ۖ س�يتم إنع�اش تنظيم�ات داع�ش اإلرهابي�ة 

ودفعها إلرباك الوضع األمني يف العراق
ۖ ستثار امللفات العالقة مع األتراك ويف مقدمتها 
مل�ف احتاللهم لبعض املناطق الش�مالية وملف 

املياه.
ۖ لك�ن الخالصة تكمن بإمكانية صمود حكومة 
اإلط�ار التنس�يقي اآلخ�ذة بنظ�ر االعتب�ار  مدَّ 
وشائج الصلة بشكل أعمق مع املرجعية الدينية 
وتش�بيك مصالح الدول الكربى كالصني وروسيا 
يف الع�راق حتى يجدوا لهم ُمس�وِّغاً للدفاع عليها 
يف الع�راق مع االلتفات ألهمية بن�اء اُطر جديدة 
للتعاطي مع إقليم كردستان واملكون السني عن 
طريق الالع�ب الرتكي بوس�اطة وضمانات آنية 

هذه املرة.
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