
حكومة الكاظمي تعرض »سيادة الدولة« 
للبيع في األسواق الخليجية !

المراقب العراقي - مشتاق الحسناوي
م�ا زالت الحكومة املنتهي�ة واليتها تتجاوز 
عىل الدس�تور والقانون العراقي ، فباألمس 
ضم�ت موازنة العام الحايل فقرة بيع أصول 
الدول�ة , ورغ�م رفضه�ا , إال أن الحكوم�ة 
ترص عىل التخيل عن املهام الدستورية وبيع 
سيادة الدولة لرشكات غري عراقية , وهذا ما 
ي�ؤرش مخالفة قانونية قامت بها الحكومة 
من خ�ال قراراته�ا املرقم�ة  178 و  260 
والتي أعطت  مسؤولياتها اىل  رشكات أهلية 

وأجنبي�ة لتنفي�ذ مرشوع الفي�زا والبوابات 
امل�رور  ونظ�ام  والج�وازات  اإللكرتوني�ة 
اإللكرتون�ي , وهذه الرشكات ال تملك أعماال 
مماثلة , فما يح�دث هو تعريض العراقيني 
واملختص�ني  والضب�اط  األطب�اء  وخاص�ة 
بالطاقة اىل مخاط�ر ال ُيحمد عقباها، كون 
تلك الرشكات وخاصة الس�عودية ستحصل 
عىل قاعدة بيانات بالعراقيني والتي ستصل 
اىل مخابرات دول أخرى منها معادية للعراق 

بسبب إجراءات الحكومة غري الرصينة.

الحكومات الس�ابقة كان�ت تحرص عىل أن 
تكون األمور الس�يادية بقبضتها، الس�يما 
بما يتعل�ق بالفي�زا والبواب�ات االلكرتونية 
والجوازات ونظام امل�رور االلكرتوني، ألنها 
من الرم�وز الس�يادية واس�تقطاب رشكة 
س�عودية يه�دد س�يادة الدولة، الس�يما أن 
عاق�ة الرياض مع الع�راق كانت وما زالت 
غ�ري مس�تقرة فه�ي املس�ؤولة ع�ن آالف 
الضحاي�ا الذي�ن اس�تهدفتهم املفخخات ، 
فقاعدة بيانات العراقيني ستكون مستباحة 

ألجهزة املخابرات السعودية التي ستصل اىل 
املخاب�رات اإلرسائيلية بحك�م العاقة فيما 
بينه�م وس�تكون هن�اك جولة جدي�دة من 

االغتياالت تطال الكفاءات الوطنية.
وطالب�ت النائب�ة عالي�ة نصي�ف الحكومة 
بإيقاف بيع س�يادة الدولة العراقية املتمثل 
بالتعاقد م�ع رشكات أهلية وأجنبية لتنفيذ 
االلكرتوني�ة  والبواب�ات  الفي�زا  م�رشوع 

والجوازات ونظام املرور االلكرتوني...
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المراقب العراقي/ بغداد...
طالبت حرك�ة التغيري، أمس االثنني، 
حكومة اقليم كردس�تان والسلطات 
الناش�طني  رساح  بإط�اق  األمني�ة 
والصحفي�ني الذي�ن ت�م اعتقاله�م 

خال تظاهرات السليمانية.
وق�ال عض�و الحرك�ة آرام محمد يف 
ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراقب 
األمني�ة  »الق�وات  ان  العراق�ي« 
الكردي�ة قامت باعتقال الناش�طني 
م�ن دون أحكام قضائية، وانهم اآلن 

يتعرضون اىل شتى انواع التعذيب«.
ولف�ت اىل ان »هناك حم�ات تجري 
العتق�ال طلب�ة يف مناط�ق رابري�ن 

ورانيا وكرميان«.
وكان املئ�ات م�ن الطلب�ة تظاهروا 

احتجاجا عىل قطع منحتهم البالغة 
»60« ألف دينار ش�هرياً، حيث خلف 
ه�ذا القرار موجة اس�تياء واس�عة 
محافظ�ة  اش�تعال  ع�ن  اس�فرت 
الطابية  بالتظاه�رات  الس�ليمانية 

وامتدادها اىل عمق محافظة أربيل.

ناشطون وصحفيون ُمغّيبون
 في سجون السلطات الكردية

المراقب العراقي/ بغداد...
توق�ع النائ�ب الس�ابق ف�رات التميمي، أم�س االثنني، ان 
يعان�ي الع�راق م�ن ازم�ة جف�اف س�ترضب املحافظات 

العراقية مطلع العام املقبل.
التميم�ي يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب  وق�ال 
العراقي«، إن “كل التوقعات تشري اىل ان العام املقبل 2022 
سيعاني فيه العراق من ازمة غري مسبوقة يف ملف الجفاف 
خاصة دياىل يف ظل شحة هطول االمطار ووصول خزانات 

سدودها اىل النضوب وفق اخر التقارير الرسمية”.
واضاف التميمي، ان” الغاء الخطة الزراعية لدياىل بش�كل 
عام ملوس�مني متتاليني بس�بب الجفاف باالضافة اىل ازمة 
مماثل�ة يف محافظ�ات اخ�رى س�تجعل االم�ن الغذائي يف 
الع�راق مهددا الع�ام املقبل”، مبين�ا أن “بني 40-50% من 
االيادي العاملة يف الباد تعتمد بشكل مبارش او غري مبارش 
عىل االنش�طة الزراعي�ة يف تامني مصادر رزقه�ا ما يعني 

مأساة كبرية اليمكن للدولة احتواؤها”.
واش�ار اىل رضورة “االنتب�اه اىل خط�ورة انهي�ار الزراعة 

بس�بب الجف�اف وتداعيات�ه عىل االم�ن الغذائ�ي العام يف 
الب�اد”، مؤك�دا أن “دياىل س�تكون عىل ه�رم املحافظات 
العراقي�ة االكث�ر ترضرا النه�ا محافظة زراعي�ة ويعتمد 
الج�زء االكرب من س�كانها ع�ىل مردودات ه�ذا القطاع يف 

تامني مصادر عيشهم”.

الجفاف يهدد العراق مطلع »2022«

المراقب العراقي / أحمد محمد...
اس�تكماال ملرشوع تزوي�ر االنتخابات 
ورسقة األصوات، الذي اس�تهدف كتا 
سياسية معينة، وتزامنا مع املماطات 
املستمرة من قبل مفوضية والتي أدت 
اىل »ركود« املش�هد الس�يايس، تتحرك 
أطراف سياس�ية لتنفيذ الجزء الجديد 
م�ن امل�رشوع، ال�ذي يق�ي بإعادة 
الفاس�دين أو املحكومني بتهم فس�اد 
خ�ال تس�لمهم مناص�ب تنفيذية يف 
الدول�ة، حي�ث ترغ�ب تل�ك األطراف 
بإناطة مهام تنفيذية وسيادية وحتى 

الرئاسات فهي لم تسلم من ذلك.
ويف ص�دارة قائم�ة هؤالء الفاس�دين 
امل�راد إعادته�م اىل ك�رايس الس�لطة 
م�ن جدي�د، ه�و القي�ادي يف الح�زب 
»هوشيار  الكردس�تاني  الديمقراطي 
زيب�اري« الذي ع�رف بنخ�ره موازنة 
الدولة العراقية خ�ال حكومة رئيس 
الوزراء األس�بق حي�در العبادي حيث 
تقلد فيه�ا منصب وزير املالية، والذي 
تمت إقالته عىل خلفية فضائح كربى 
اُدي�ن به�ا بينها رصف نح�و ملياري 
دينار )ملي�ون و800 دوالر( بطاقات 

سفر لعنارص حمايته الذين يسكنون 
نح�و  رصف  اىل  إضاف�ة  أربي�ل،  يف 
900 ملي�ون دين�ار )800 ألف دوالر( 
لرتمي�م منزل�ه يف املنطق�ة الخرضاء 
املحصنة، ورصف مبلغ ضخم لتأجري 
من�زل لس�كرتريته الش�خصية فضا 
عن قروض كب�رية خارج الس�ياقات 

القانونية لعدد من التجار.
فعىل الرغ�م من تلك الته�م الخطرية، 
الت�ي تاح�ق زيب�اري إال أن األحزاب 
الكردي�ة وبمش�اركة أط�راف أخرى، 
وبتخطي�ط أمريك�ي تري�د إعادته اىل 

رئي�س  وملنص�ب  الس�يايس  املش�هد 
الجمهوري�ة ع�ىل وج�ه الخص�وص، 
وذل�ك كجزء م�ن الطبخة السياس�ية 
النياب�ي«  »الف�راغ  تس�تغل  الت�ي 
نتائ�ج  بقضي�ة  الكب�ري  واالنش�غال 

االنتخاب�ات .
وط�رح زيب�اري نفس�ه اىل األض�واء، 
خ�ال الف�رتة القليلة التي اس�تبقت 
االنتخاب�ات، م�ن خ�ال إس�اءته اىل 
تهم�ة  بإي�كال  الش�عبي«  »الحش�د 
اس�تهداف الس�فارة االمريكي�ة الذي 
وق�ع يف ترشين األول من العام املايض 

اىل الحش�د والتي أث�ارت حينها غضبا 
شعبيا ضد زيباري.

وبحسب أطراف سياسية، أن مخطط 
اختي�ار  صاحب�ه  زيب�اري،  اختي�ار 
مسؤولني وسياس�يني آخرين مدانني 
بالفس�اد للتعي�ني بمناص�ب مهم�ة 
يف الدولة بحس�ب مصادر سياس�ية، 
مش�رية اىل أنه تم خال الفرتة األخرية 
تعي�ني عدد م�ن هؤالء س�واء بدرجة 
وكي�ل وزي�ر أو مديري�ن عموميني أو 

مستشارين...
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»سارق الموازنات« يخوض زيارات »مكوكية« 
للظفر بمنصب الرئاسة 

w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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توجيه االتهام إلى 124 شخًصا 
ظالًعا باغتيال الشهيد سليماني

ضباط »صغار« يغلقون الطرق من 
اجل استفادة اصحاب »كراجات« 

4
اقرأ في هذا العدد

المراقب العراقي/ بغداد...
أكد تحالف النهج الوطني، أمس االثنني، أن االطار التنس�يقي اخذ يقرتب من 
تش�كيل الحكومة، فيما بني انه قادر عىل تجميع الكتل السياس�ية الش�يعية 

تحت مظلة واحدة.
وق�ال القي�ادي يف التحالف مهند العتابي يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراقب 
العراقي«، ان »املش�هد الس�يايس فيه عدة توجهات ابرزها االطار التنس�يقي 
وهو واضح املعالم يف تش�كيل كتلة توافقية كبرية تجمع الكتل الشيعية تحت 
مظلة واحدة« . واضاف ان »هذا الطرح سيجعل من استحقاق رئاسة الوزراء 
اذا م�ا كان »مكوناتي�ا« الئقا باالطار التنس�يقي باعتباره الواجهة الش�يعية 

الحقيقية حتى يف لغة االرقام واملقاعد وما حصده من اصوات«.
وأش�ار اىل ان »ما حصده اإلطار التنس�يقي من مقاعد هو اضعاف ما حصده 
الط�رف االخر، ولذا لم يتضح الش�كل النهائي للحكومة لرضورة الخروج من 

نتائج االنتخابات بصيغة صحيحة«.

اإلطار التنسيقي االقرب 
لتشكيل الحكومة

روايات متضاربة و»أدلّة غائبة« ومبارز جرمية 
صدئة ُتعّقد المشهد

فضيحة »مسرحية االغتيال«المزعومة 

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
االنتخاب�ات  نتائ�ج  ب�ني  العاق�ة  تب�دو 
و«مرسحي�ة« اس�تهداف رئي�س حكوم�ة 
الكاظم�ي  مصطف�ى  األعم�ال  ترصي�ف 
طردّية، فكلّم�ا قدمت األط�راف املعرتضة 
»أدلة« عىل »التزوير«، يتعرض الرأي العام 
العراق�ي إىل عص�ف ذهن�ي بش�أن واقعة 
االغتيال »املفربكة« حسبما يرى مراقبون.

وأج�رى الع�راق يف الع�ارش م�ن ترشي�ن 
امل�ايض، انتخابات برملانية »مبكرة«، كانت 
نتائجها صادمة للجميع، بس�بب »التزوير 
ورسقة أصوات املرشحني الذين ينتمون إىل 

طيف سيايس محدد«.
وضجَّ الشارع العراقي وانتفض بتظاهرات 
غاضب�ة طال�ب املش�اركون فيه�ا بإعادة 
الع�د والفرز اليدوي لجمي�ع املحطات، بيد 
أن مفوضية االنتخاب�ات تجاهلت املطالب 
وأرصت ع�ىل موقفه�ا، وهو أم�ر بطبيعة 
الح�ال أدى لتحول التظاه�رات إىل اعتصام 

مفتوح أمام بوابة املنطقة الخرضاء.
وعىل حني غرّة فوجئت جموع املتظاهرين 
الذين م�ى ع�ىل اعتصامه�م املفتوح ما 
يق�ارب الثاث�ة أس�ابيع، بتصعي�د خطري 
تمّث�ل بحرق خيمهم ورضبهم واس�تخدام 
العي�ارات النارية الحي�ة يف مواجهة العزل، 

األمر الذي خلّف شهداء وجرحى.
اس�تهداف  ع�ىل  س�اعات  م�ي  وبع�د 
املعتصمني العّزل وتصفيتهم ب�«رصاصات 
غ�ادرة«، أعلن مكت�ب رئيس ال�وزراء عن 
تع�رض الكاظم�ي إىل »محاول�ة اغتي�ال« 
بواسطة طائرة مسرية استهدفت منزله يف 

املنطقة الخرضاء.
اخت�اف الرواي�ات بش�أن ه�ذه الحادث�ة 
جعلها موضع تش�كيك منذ البداية، السيما 

أنه�ا جاءت بع�د س�اعات من اس�تهداف 
املعتصمني ع�ىل بوابة املنطق�ة الخرضاء، 
حي�ث ي�رى مراقبون أنها كان�ت تهدف إىل 
التغطي�ة عىل عملية القت�ل الجماعي التي 
اس�تهدفت املعتصم�ني يف قل�ب العاصمة 

بغداد.
وما يعزز ه�ذه الرواية هو اإلعان املفاجئ 
ع�ن عزم الحكومة تقدي�م »عرض جزئي« 
للتحقيق�ات يف الحادث�ة الغامض�ة، وذلك 

بالتزام�ن م�ع إعان الق�وى املعرتضة عىل 
نتائج االنتخابات نيتها تقديم أدلة حاسمة 
ونهائي�ة تتعلّ�ق ب�«التزوي�ر« ال�ذي رافق 

عملية االقرتاع.
القوم�ي قاس�م  األم�ن  وق�دم مستش�ار 
ع�ن  عرًض�ا  االثن�ني،  مس�اء  األعرج�ي 
»استهداف« منزل الكاظمي، وقال إنه »تم 
إرس�ال فريق�ني م�ن مكافح�ة املتفجرات 
واألدل�ة الجنائي�ة إىل م�رسح الجريمة وتم 

أخذ املب�ارز الجرمية«، مس�تدرًكا بالقول: 
»فوجئنا بقي�ام مفرزتني تابعتني ملكافحة 
بتفج�ري  الجنائي�ة  واألدل�ة  املتفج�رات 

املقذوف دون رفع البصمات«.
وذك�ر األعرج�ي كذل�ك: »ثبت ل�دى لجنة 
التحقي�ق أن الهج�وم ع�ىل من�زل رئي�س 
الوزراء ت�م بطائرتني مس�ريتني«، وهو ما 
يخالف الرواية الرس�مية الس�ابقة بوجود 

ثاث طائرات نفذت الهجوم.

وجوبه حديث لجنة التحقيق بتش�كيك من 
قبل املراقبني للشأن السيايس، الذين عرّبوا 
بدورهم عن قلقهم م�ن محاوالت »طمس 

الحقائق«.
وع�ن ذل�ك يق�ول املحل�ل الس�يايس مؤيد 
إن »إع�ان  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب  الع�يل 
الحقائق يجب أن يكون بشفافية تامة، ألن 
الروايات الرسمية بدأت تتضارب«، الفًتا إىل 
أن »اختي�ار التوقيتات فيم�ا يتعلق بتنفيذ 
الهجوم املزعوم، وإعان نتائج التحقيقات 
عىل مراح�ل، يوحيان بوج�ود نوايا لحرف 
الرأي العام عن الحقيق�ة الوحيدة املتمثلة 

بتزوير نتائج االنتخابات«،
ويضيف العيل أن »العراق مقبل عىل مرحلة 
خطرية، لم يشهد لها مثيًا منذ عام 2003، 
ما يتطل�ب توحيد جهود جمي�ع العراقيني 
من أجل اسرتداد الحقوق املسلوبة، وعودة 
األم�ور إىل نصابه�ا«، ملمًح�ا إىل »إمكانية 
دائم�ة  دول  ع�رب  التزوي�ر  مل�ف  تدوي�ل 

العضوية يف مجلس األمن الدويل«.
ال�ذي  الس�يايس«  »االنس�داد  خض�م  ويف 
يشهده العراق منذ إعان نتائج االنتخابات، 
جراء الش�د والجذب بني الفرقاء احتجاجاً 
ع�ىل »التزوير« الذي راف�ق عملية االقرتاع، 
تنعق�د اآلم�ال اآلن ع�ىل ح�ل س�يايس قد 
يفي إىل انتهاء األزم�ة الراهنة، والذهاب 

نحو تشكيل حكومة جديدة.
وتنش�طر اآلراء والتحلي�ات ح�ول ش�كل 
الحكوم�ة املقبل�ة، بني من ي�رى أن القوى 
السياسية متجهة نحو »األغلبية«، وآخرين 
يعتربون هذا الخي�ار »حلماً بعيد املنال« يف 
خضم الواقع الس�يايس الح�ايل، ولذلك فإن 
خي�ار »الحكوم�ة التوافقية« ب�ات يقرتب 

رويداً رويداً.

المراقب العراقي/ بغداد...
العراقي�ة،  الصح�ة  وزارة  نف�ت 
أم�س األثن�ني، تس�جيل أي اصاب�ة 
جدي�دة بمتح�ور ف�ريوس كورون�ا 

»أوميكرون«.
وقالت عضو الفريق االعامي للوزارة 
ربى ف�اح يف ترصيح صحفي تابعته 
»اللق�اح  أن  العراق�ي«،  »املراق�ب 
املوج�ود يعم�ل عىل أغل�ب متحوالت 
فريوس كورونا«، الفتة إىل أن »اللقاح 
الوفي�ات وش�دة  يقل�ل م�ن خط�ر 
اإلصابة وال يمنع اإلصابة من متحور 

كورونا«.
وأضاف�ت، أن�ه »ال توجد أي دراس�ة 

أو اثب�ات علم�ي بأن اللق�اح مقاوم 
لس�الة كورونا الجديدة أو ما يطلق 
عليه أوميك�رون«، مبينة أن »جميع 
اللقاحات تعمل عىل أغلب الس�االت 

الجديدة«.
الصح�ة  »وزارة  أن  إىل  وأش�ارت، 
اتخذت ع�دة إج�راءات وقائي�ة ملنع 
دخ�ول املوج�ة الجدي�دة للف�ريوس 

كورونا ومنع ظهورها يف الباد«.
واوضحت أن »اللجن�ة العليا للصحة 
والسامة الوطنية س�تعقد اجتماعاً 
بش�ان مس�تجدات جائح�ة كورونا 
والوضع الوبائي التخاذ إجراءات بما 

يخص الجائحة«.

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث العلم�ي، أمس االثنني، ع�ن خطتها يف 
حال تفيش وباء كورونا، مبينة أنها عىل اس�تعداد لتبني أي نظام يتناس�ب مع 

الوضع العام.
وقال مستشار وزارة التعليم العايل عاء عبد الحسن يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »الوزارة لديها خطة طوارئ وعىل اس�تعداد تام يف حال 
تف�يّش وباء كورون�ا«، مبيناً أن »هناك خطة بديلة وموازية س�نعتمد عليها يف 

حال تفيش الجائحة«.
واضاف ان »الوزارة وصلت اىل مرحلة كبرية يف اساليب التعليم املبتكرة يف تدريب 
املاكات التدريسية فضاً عن ان الطاب عىل االستعداد واالنغماس والدخول يف 
اي نظام تعليمي يفرض يف حال تفيش كورونا«، مشرياً اىل ان »الوزارة تتعامل 

بايجابية مع القرارات التي تصدر من اللجنة العليا للصحة والسامة«.
وتابع ان »الوزارة ال تس�تطيع ان تفصح عن الخطط واالساليب التي وضعتها 
النها اس�اليب احتي�اط وطارئة يف حال تف�يش كورونا«، الفت�ا اىل ان »الوزارة 

تعمل يف مصلحة الطلبة وما يقتضيه التعليم األكاديمي يف العراق«.

الصحة العراقية تنفي تسجيل 
أي حالة بمتحور »أوميكرون«

في حال تفشي وباء كورونا 
التعليم تفصح عن خطتها
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حركة حقوق: ضغوط داخلية وخارجية تريد إيقاد »الفتنة« 

املراقب العراقي/ بغداد...
اكيدت حركية حقيوق، اميس االثنين، أن 
الحركة مازالت متحفظة عىل النتائج األولية 
لالنتخابيات بسيبب وجيود تالعيب ورسقة 
ضغوطيات  وجيود  اىل  مشيرة  لالصيوات، 
داخليية وخارجيية تمارس عيىل املفوضية 

ليإرساع بإعيالن نتائيج االنتخابات.وقيال 
عضيو الحركية رافيد الييارسي، يف ترصيح 
»الحركية  إن  العراقيي«  »املراقيب  تابعتيه 
أبلغيت الجميع تحفظها الشيديد عىل نتائج 
االنتخابيات األخيرة بسيبب وجيود تالعب 
»وجيود  اىل  مشيرة  لالصيوات«،  ورسقية 

ضغوطات داخلية وخارجية تمارس لحسم 
نتائيج االنتخابيات واملصادقية عليها خالل 
األيام املقبلة«.وأضاف اليارسي، أن “السبيل 
الوحييد للخروج من األزمية الحالية هو من 
خيالل إجيراء عمليية العيد والفيرز اليدوي 

الشامل لكافة محطات االقرتاع«.

تغريدة

المحلل السياسي عباس شمس الدين

  خس���ارة العراق س���نويا نتيجة 
بيع���ه النفط ل���أردن بأقل من 
س���عر الس���وق العالم���ي )52( 
ملي���ون دوالر، وه���ي تكف���ي 
ش���اب  أل���ف   )21( لتوظي���ف 
ش���هري مقداره  براتب  عراقي 
)300( الف دين���ار، أو تغطية 
منحة لطلب���ة الجامعات بمقدار 
)100000 دينار( شهرًيا ألكثر 

من )62( ألف طالب.

سياسي كردي: موقف المنظمات 
الحقوقية إزاء قمع الشعب »ضعيف جدا«

خريجو المعاهد التقنية في ذي قار 
يتظاهرون للمطالبة بالتعيين

الفتح يحذر من استمرار 
االنسداد السياسي 

ويطرح حلوال لألزمة
املراقب العراقي/ بغداد...

طاليب السييايس الكيردي سيوران عمير، امس 
االثنن، منظمات حقوق اإلنسان بالتدخل القوي 
إلنقاذ الناشيطن والطلبة األكراد مما يتعرضون 

له.
وقال عمير، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »السيلطات األمنية قاميت بإنهاء التظاهرات 
باستخدام القوة املفرطة، وهناك حملة اعتقاالت 

تستهدف الناشطن والطلبة«.
املختصية  املنظميات  »موقيف  أن  وأضياف، 
ومفوضيية حقيوق اإلنسيان ميا ييزال ضعيفا 
جدا، قياسيا بحجم الخروقات واالنتهاكات التي 

مورست ضد املتظاهرين«.
السيليمانية  يف  الطلبية  مين  اآلالف  وتظاهير 
خيالل األسيبوع للمطالبة برصف املنحية املالية 
املخصصية لهم، فيما كشيفت عين مصادر عن 
وجود تحضيرات لتظاهرات جدييدة يف عدد من 

مدن اإلقليم. 

املراقب العراقي/ بغداد...
تظاهير، أمس االثنين، املئيييات مين خريجي 
للمطيييييالبية  التقنيية يف ذي قيار،  املعاهيد 

بالتعين.
وقيال شيهود عيان ليي »املراقيب العراقيي« إن 
»املئيات من خريجيي املعاهد التقنيية تظاهروا 
بالتعيين  للمطالبية  املحافظية  دييوان  أميام 
وتوفير درجات وظيفيية لهيم«، مضيفيييييا 
ان »أعدادهيم تقيارب اليي 5 آالف خرييج طيلة 

السنوات املاضية«.
الحكوميية  »الجهيات  أن  إىل  الشيهود،  واشيار 
وليم  املحتجين،  مطاليب  تجاهليت  املختصية 
تتعاون معهم، مما دعاهم إىل التظاهر واملطالبة 

بحقوقهم«. 

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
االنتخابيات  تزويير  مليروع  اسيتكماال 
ورسقية األصيوات، اليذي اسيتهدف كتال 
سياسيية معينية، وتزامنا ميع املماطالت 
املسيتمرة مين قبيل مفوضيية والتي أدت 
تتحيرك  السييايس،  املشيهد  »ركيود«  اىل 
أطراف سياسيية لتنفيذ الجزء الجديد من 
املروع، اليذي يقيض بإعادة الفاسيدين 
أو املحكومن بتهم فسياد خالل تسيلمهم 
مناصب تنفيذية يف الدولة، حيث ترغب تلك 
األطيراف بإناطة مهام تنفيذية وسييادية 

وحتى الرئاسات فهي لم تسلم من ذلك.
ويف صيدارة قائمة هؤالء الفاسيدين املراد 
إعادتهم اىل كرايس السيلطة من جديد، هو 
القيادي يف الحزب الديمقراطي الكردستاني 
»هوشييار زيبياري« اليذي عيرف بنخيره 

موازنية الدولية العراقيية خيالل حكومة 
رئيس الوزراء األسبق حيدر العبادي حيث 
تقلد فيها منصب وزير املالية، والذي تمت 
إقالته عىل خلفيية فضائح كربى اُدين بها 
بينهيا رصف نحيو ملياري دينيار )مليون 
لعنيارص  سيفر  بطاقيات  دوالر(  و800 
حمايته الذين يسكنون يف أربيل، إضافة اىل 
رصف نحيو 900 مليون دينيار )800 ألف 
دوالر( لرتميم منزليه يف املنطقة الخرضاء 
املحصنية، ورصف مبليغ ضخيم لتأجير 
منيزل لسيكرترته الشيخصية فضال عن 
قروض كبرة خارج السيياقات القانونية 

لعدد من التجار.
فعيىل الرغم من تلك التهيم الخطرة، التي 
تالحيق زيبياري إال أن األحيزاب الكرديية 
وبمشياركة أطيراف أخيرى، وبتخطييط 

أمريكي تريد إعادته اىل املشيهد السييايس 
وملنصيب رئييس الجمهوريية عيىل وجيه 
الخصيوص، وذليك كجيزء مين الطبخية 
السياسيية التي تسيتغل »الفراغ النيابي« 
نتائيج  بقضيية  الكبير  واالنشيغيييال 

االنتخابات .
وطرح زيباري نفسيه اىل األضيواء، خالل 
الفيرتة القليلة التي اسيتبقت االنتخابات، 
من خالل إسياءته اىل »الحشيد الشيعبي« 
بإيكال تهمة استهداف السفارة االمريكية 
الذي وقع يف ترين األول من العام املايض 
اىل الحشد والتي أثارت حينها غضبا شعبيا 

ضد زيباري.
وبحسيب أطيراف سياسيية، أن مخطيط 
اختيار زيباري، صاحبه اختيار مسيؤولن 
بالفسياد  مدانين  آخريين  وسياسيين 

للتعين بمناصب مهمة يف الدولة بحسيب 
مصادر سياسية، مشيرة اىل أنه تم خالل 
الفرتة األخرة تعين عدد من هؤالء سيواء 
بدرجة وكيل وزير أو مديرين عمومين أو 

مستشارين. 
بيدوره، اعتيرب املحليل السييايس صاليح 
الطائيي، أن »ترشييح شيخصيات جدلية 
ومدانة بملفات فساد، هو سابقة خطرة 
تطال العملية السياسية يف الفرتة املقبلة«، 
مشيرا اىل أن »ترشييح زيبياري ملنصيب 
رئيس الجمهورية هو هتك لسييادة البلد، 
خصوصا أن هذا املرشح ال يمتلك املقبولية 
للهويية  جامييعيا  يكين  وليم  الوطنيية 

العراقية«.
وقيال الطائيي، يف ترصييح ليي »املراقيب 
وزارة  يف  زيبياري  »عميل  إن  العراقيي« 

الخارجيية ليم يكن ذا هويية وطنية بقدر 
ميا كان يهتيم بمصاليح الجانيب الكردي 
وهو منسيجم تماما مع فكرة »استقالل« 
كردسيتان وأن طرحه للمنصيب هو جزء 
خطيرة  سيييييييياسيية  »لعبية«  مين 
هدفهيا التمهييد مليروع االنفصال وضم 

كركيوك«.
ولفيت اىل أن »امليروع واملخطيط اليذي 
يهيدف اىل إعادة »مختليس« مالية العراق 
وعيدد مين أقرانيه الفاسيدين يتزامن مع 

مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني«.
يشيار اىل أن الكتل الكردية تقوم  بزيارات 
مكوكيية اىل عيدد من األحزاب السياسيية 
لالتفياق عيىل تشيكيل الحكومية املقبلية 
مقابيل ضمانات ُتقدَّم اىل األحزاب الكردية 

املهيمنة عىل السلطة يف اإلقليم.

مخطط التزوير يطلق موسم حصاده األول

طبخة سياسية تطرح »حرامي« الخزينة عبر بوابة »قصر السندباد«

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت قيادة رشطة محافظة األنبار، أمس االثنن، القبض عىل ثالثة متاجرين بالحبوب 
املخيدرة بحوزتهم 313 حبة.وقالت القيادة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسيخة منه 
إن »معلومات وردت اىل قيادة الرطة تفيد بوجود اشخاص يف قضاء الرمادي بحوزتهم 
حبوب مخدرة تمَّ اسيتحصال املوافقات القضائية الرسمية وتمَّ تشكيل مفرزة من قسم 
شئوون املخدرات واملؤثيرات العقلية والتوجه اىل امليكان املقصود«.واضاف أنه »تمَّ إلقاء 
القبيض عيىل املتهمين كل مين )ق.ع.ص.ج( و)ع.ج.م.ج( و )س.س.إ.ف( يف جزييرة 
الرمادي بالجرم املشهود«، مشراً اىل أنه »تم ضبط )313( حبة نوع كبتاجون بحوزتهم 
و)9( حبات نوع فاليوم«.وتابع البيان، انه »تم تنظيم محرض ضبط أصويل باملضبوطات 
أعياله واييداع املتهمن التوقيف وفق امليادة 28 من قانون املخدرات، حسيب قرار قايض 

التحقيق املختص«.

املراقب العراقي/ بغداد...
كشيف تحالف الفتح، بيييييزعامة 
هيادي العامري،أميس االثنين، عن 
الحيل الوحييد لخيييييروج العراق 
مييين االنسيداد السيييييييييايس 
الحيييايل، بسييييبب نتائييييييج 
املبكيرة،  الربملانيية  االنتخابييييات 
فيميييييا حيييييذر من اسيتمرار 
األوضيييييياع عيىل ميييييياهيي 

عليه.
وقال القييادي يف التحاليف محمود 
الحياني، يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراقي« إن »الحيل الوحيد لخروج 
العراق من االنسييييييداد السيايس 
الحيييييايل، بسيييييييبب نتائيج 
االنتخابيات الربملانيية املبكيرة هيو 
اعيادة العيد والفرز الييدوي لجميع 
محطيات االقيرتاع، وبخيالف ذليك 
سيوف يبقى االنسيداد واألمور ربما 

تتجه اىل األسوأ«.
وأضاف الحيييييياني، أن »االرصار 
السييايس والشيعبي عىل اعادة العد 
والفيرز الييدوي لجمييع محطيات 
االقيرتاع، هيييييو من أجل كشيف 
والتيييييالعب  التزويييير  عمليات 
الكبير والخطير، التيي حصلت يف 
املبكرة،  الربملانية  االنتخيييييابيات 
ولهيذا هنييييياك مين يرفض هذا 

الحل«.

القبض عىل 3 تجار للمخدرات بحوزتهم 
»313« حبة »كبتاجون« يف األنبار

اإلطاحة بُمّتَهَمْيِن سرقا أكرث 
من 13 ألف دوالر يف بغداد

املراقب العراقي/ بغداد...
افادت مفيارز مديرية مكافحة اجرام بغيداد/ التابعة لوكالة الوزارة لشيؤون الرطة، 
أميس االثنين، القبض عيىل متهمين أثنين برسقية 13500 دوالر من داخيل دار وآخر 
بتزويير باج حكوميي يف بغداد.وقالت الوكالية، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسيخة 
منيه، إن »مفارز مديريية مكافحة اجرام بغيداد تمكنت من القياء القبض عىل متهمن 
أثنين لقيامهميا برسقية مبليغ )13500 دوالر أمريكي مع جواز سيفر( مين داخل دار 
أحيد املواطنن يف منطقة الطالبيية ببغداد«.واضاف البيان، انه »تيم التوصل اىل املتهمن 
والقبيض عليهميا حيث ادعوا انهميا )دّوارة( يتجوليون يف االزقة لبييع ورشاء االغراض 
املسيتعملة وقد استغال خلو الدار من ساكنيها وقاما بجريمة الرسقة، حيث دونت اقوال 
املتهمن باالعرتاف وصدقت قضائيا وفق أحكام املادة ٤٤3 من قانون العقوبات ».كما تم 
القبيض عىل متهم وضبط باج )ميزور(، بحوزته إلحدى الدوائر وتم عرض املوضوع عىل 

قايض التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام 289/298 من قانون العقوبات.

خدمات بلدية بال انتخابات 
وال هم يحزنون 

بعد أن هدأت حمى الخدمات االنتخابية التي قام بها 
بعض املرشحن الذين شمروا عن سواعدهم الفتية 
واسيتفزوا غرتهم الناعسية وحّشيدوا شيعاراتهم 
الوطنية بن تعديل الشوارع وبن الفرش بالسّبيس 
وربما اإلكسياء باإلسيفلت ملن شياء وقام بالتبليط 
ثم عاد لرفع اإلسيفلت بعدما خرس اللعبة وتهدمت 

أركان امللعب .
 بين هيذا وذاك تبقيى الخدميات البلديية يف بغداد 
لقلية  واالنحسيار  الفقير  تعانيي  واملحافظيات 
التخصيصيات املاليية أو انعدامها، ميا جعل الناس 
تنتخي ملأسياتها بامليرصوف الذاتيي واالعتماد عىل 
القطياع الخاص يف رفع النفايات أو تنظيف الرصف 
الصحي يف بلد يصدر أربعة مالين برميل من النفط 
يومييا لكين فييه حكومة ال تخياف وال تسيتحيي 
وأعيداد الحراميية فيها أكثر مين كل النفايات التي 
تميأ شيوارع الوسيط والجنيوب !! يف بغيداد تبدو 
العلة ذات العلة والخدمات البلدية أمسيت حلما من 
أحيالم العصافر املنسيّية عند األهيايل خصوصا يف 
املناطق الزراعية التي تحولت اىل مجمعات سيكنية 
كاملية منذ سيقوط الصنيم يف 2003 مين دون أن 
يتم شيمولها بالخدمات البلديية لكن األمر يف مدينة 
الشيعلة بجانب بغداد الكرخ وفيما تسمى بمنطقة 
الدوانم )شيارع أبيو هاتو( يبدو الحيال غر الحال 

وميا حملتيه إلينا رسيائل 
البعيض من األهيايل تبر 
بخر وجهد مبارك ملديرية 
بلدية الشيعلة التيي تقوم 
الشيوارع  لتعديل  بحملية 
وتهيئتها لإكسياء . حملة 
تسيتحق اإلشيادة والثناء 
اآللييات  تتواجيد  حييث 
البلديية  لدائيرة  التابعية 

تيؤدي عملها بجد ونشياط  
يف شيوارع املنطقة وبيإرشاف مبارش مين مديرها 
العام املهندس عيل الساعدي وسط حالة من الفرح 
والتفاؤل تطغى عيىل وجوه الناس الذين أعربوا عن 
امتنانهم لتلك الجهود والقائمن عليها من دون مّنة 
وال حيزب وال تحزيب وال حلف وال تحليف وال صوت 
وال تصويت وال صناديق اقرتاع وال انتخابات وال هم 

يحزنون . 
جهد مبارك لدائرة بلدية الشيعلة ومديرها وكادرها 
نتمنيى أن يتيم  دعمه من أمن بغيداد واألمانة وأن 
تتيأىس بهم بقيية الدوائير البلدية يف بغيداد وكذلك 

املحافظات .
 هكيذا عمل يرسيم الفرحة عىل وجيوه الناس رغم 
أنه مين أبسيط حقوقهم لكنهيم افتقيدوه يف زمن 
ضاع به الحق وانحرس وحيرض فيه الباطل وانتر 
فهو يرسم ومضة من األمل يف نفوس أتعبها الضيم 
والظليم والبيؤس العراقيي املسيتدام يف دولة األلف 

زعيم وزعيم وألف قائد وقائد وألف ليلة وليلة . 
 أخرا وليس آخرا البد أن نوجه رسالة شكر إىل دائرة 
بلدية الشعلة ومديرها السيد عيل الساعدي وكادرها 
الهنيديس والخدمي الذين كانوا سيببا لكتابة بعض 
املفيردات التي تعرب عن الفرحية واألمل عند األهايل 
والتي نقلناها كما هي لكنها رسيالة للجميع ولكل 

من يقرأ ويكتب والله من وراء القصد.

إصبع عىل الجرح .. 

منهل عبد األمري المرشدي ..

ين
ألم

ط ا
شري

ال



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط سعر شراء الدوالر = 147500     دينارسعر بيع الدوالر = 148500       ديناراألمريكي   71.12     دوالرًابرنت  75.27   دوالرًا للبرميل

غرام الفضة عيار ٩5،8     544،4٦غرام الفضة عيار٩٩،٩     5٦7،7٦اسعار الذهب عيار 18     71,80  دينارااسعار الذهب عيار 21     83,77  دينارا اسعار الفضة

3
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الثالثاء 30 تشرين الثاين 2021 العدد 2726 السنة الثانية عشرة

ارتفع�ت أس�عار رصف الدوالر األمريك�ي مقابل الدين�ار العراقي، امس 
االثنني، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.

وقال مص�در، إن بورصة الكف�اح والحارثية املركزية يف بغداد، س�جلت 
147950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر أمريكي.فيما س�جلت األسعار 
االح�د 147850 دين�اراً عراقي�اً مقاب�ل 100 دوالر امريكي.وأش�ار اىٕل 
أن اس�عار البي�ع والرشاء ارتفع�ت يف محال الصريفة باألس�واق املحلية 
يف بغ�داد، حيث بلغ س�عر البي�ع 148500 دينار عراقي ل�كل 100 دوالر 
امريك�ي، بينما بلغت أس�عار ال�رشاء 147500 دينار عراق�ي لكل 100 
دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد شهدت اسعار 
ال�دوالر ارتفاع�ا ايضا، حيث بلغ س�عر البيع 148100 دين�ار لكل 100 
دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء 148000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

ارتفاع أسعار صرف الدوالر في 
بغداد وإقليم كردستان

ارتفعت أس�عار الذهب »االجنب�ي والعراقي« يف األس�واق املحلية، 
اام�س االثن�ني .وقال مصدر، إن أس�عار الذهب يف أس�واق الجملة 
ب   ش�ارع النهر يف العاصمة   بغداد س�جلت للمثقال الواحد عيار 21 
من الذهب الخليجي والرتكي واألوروبي سعر بيع 369 الف دينار، 
وسعر الرشاء 365 الفاً، فيما كان سعر البيع للمثقال الواحد ليوم 
االحد 369 الف دينار.واش�ار ، اىٕل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 
21 من الذهب العراقي س�جل ارتفاعا ايضا عن�د 339 الف دينار، 
يف حني بلغ س�عر الرشاء 335 ألفا.وفيما يخص أس�عار الذهب يف 
محال الصاغة، فان س�عر بي�ع مثقال الذه�ب الخليجي عيار 21 
ي�رتاوح ب�ني 370 الف دين�ار و375 ألفاً، فيما تراوح س�عر البيع 
مثق�ال الذهب العراقي ب�ني 340 الفاً و345 الف دينار.ويس�اوي 

املثقال الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

ارتفاع أسعار الذهب في 
االقت�صادياألسواق المحلية

السياحة العالمية تخسر ترليوني دوالر في 2021
أعلنت منظمة السياحة العاملية التابعة لألمم املتحدة، أن 
جائحة فريوس كورونا ستكلف السياحة العاملية خسائر 

تقدر برتليوني دوالر عام 2021.
وتوقع�ت املنظم�ة، الت�ي تتخذ م�ن مدريد مق�را لها أن 
خسائر الس�ياحة يف العالم ستصل مبلغا مماثال ملا بلغته 
الع�ام املايض، واصفة تعايف القطاع بأنه “بطيء” وكذلك 
“هش”.وتأتي هذه التوقع�ات يف وقت تكافح فيه أوروبا 
زي�ادة يف اإلصاب�ات بفريوس كورونا فيم�ا يواجه العالم 
املتحورة الجديدة “أوميكرون” التي تثري مخاوف واسعة 

من أنها شديدة العدوى وقادرة عىل مقاومة اللقاحات.

ويواج�ه العال�م، منذ يناي�ر 2020، أزم�ة صحية مزمنة 
ناجم�ة ع�ن تف�ي ع�دوى ف�ريوس كورون�ا املس�تجد 
“كوفي�د-19″، ال�ذي ب�دأ انتش�اره م�ن مدين�ة ووهان 
الصيني�ة وأدى إىل خس�ائر ضخمة يف كث�ري من قطاعات 
االقتص�اد خاص�ة النقل والس�ياحة واملج�ال الرتفيهي، 
وانهي�ار البورص�ات العاملي�ة وتس�ارع هب�وط أس�واق 

الطاقة.
وس�جلت منظم�ة الصح�ة العاملية حت�ى اآلن نحو 260 
ملي�ون إصابة بفريوس كورون�ا يف العال�م بينها 5.183 

ماليني حالة وفاة.

انخفاض مبيعات البنك المركزي الى 181 مليون دوالر
 انخفض�ت مبيع�����ات البنك من ال�دوالر يف مزاد 
ام�س االثن�ني، لتس�����جل 181 ملي��������ون 

دوالر.
وذك�ر مصدر، أن البنك املركزي ش�هد  خالل مزاده 
ال�دوالر االمريك������ي، انخفاض�اً  لبي�ع ورشاء 
االف  إىل 181 مليون�اً، و 704  لتص�ل  يف مبيعات�ه 
و 500 دوالر أمريك�ي غطاه�ا البن�����ك بس�عر 
رصف اس�اس بل�غ 1460 دين�����اراً ل�كل دوالر، 
مق�����ارنة بيوم االحد، التي بلغ�����ت املبيعات 
في�����ه 193 مليونا و 897 الف����ا و 790 دوالرا 

أم�����ريكيا.
واش�ار ؛ اىل ان اغل�ب مبيعات البن�ك ذهبت  لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عىل ش�كل ح�واالت واعتمادات 
حيث بلغ�ت 139 مليونا و 434 الف�ا و 500 دوالر، 
فيم�ا ذهب املبل�غ املتبقي البال�غ 32 مليوناً و 270 

ألف دوالر بشكل نقدي.
وأش�ار ، اىٕل أن 26 مرصف�ا قام�ت بتلبي�ة طلب�ات 
تعزي�ز االرص��������دة يف الخ�ارج، و18 مرصفا 
لتلبي�ة الطلب�ات النقدية، إضاف�ة اىل 206 رشكات 

توسط.

ب�ني الخب�ري االقتصادي وس�ام التميمي، ام�س االثنني، ان 
موج�ة كورونا الجديدة التي ظهرت يف بعض دول العالم لن 
تؤث�ر كثريا عىل أس�عار النفط العاملية يف وق�ت يحتاج فيه 
العال�م اىل الوق�ود يف فصل الش�تاء، باإلضاف�ة اىل ان طرح 
كميات من املخزون لن يؤدي اىل تخفيض األس�عار بش�كل 
كبري.وق�ال التميم�ي ، ان “ال�دول املنتج�ة للنف�ط ضم�ن 

منظمة أوبك بإمكانها وضع س�قف رقمي الس�عار النفط، 
بحي�ث تبق�ى ضمن املع�دل املح�دد له�ا دون التأثر بطرح 

املخزونات األمريكية”.
النف�ط  التأث�ري يف أس�عار  وأض�اف ان “ام�ريكا حاول�ت 
وتخفيضه�ا بعد طرح 50 مليون من املخ�زون البالغ 700 
مليون برميل، يف وقت يمكن فيه رصف كمية ال� 50 مليون 

خالل اقل من 3 أيام”.
وأوض�ح التميم�ي، ان “التأث�ري األمريك�ي لن يك�ون كبريا 
عىل أس�عار النفط، حيث س�تعاود األس�عار انتعاشها، من 
جديد، وحتى مع دخول العالم موجة كورونا الجديدة، فأن 
األس�عار لن تهبط كثريا، خصوصا أن مجمل الدول بحاجة 

اىل الوقود خالل فصل الشتاء”.

خبير اقتصادي: موجة كورونا الجديدة لن تؤثر كثيرًا على أسعار النفط

العمل : إصالح نظامي البطاقة التموينية والحماية االجتماعية
أك�د وزير العمل والش�ؤون االجتماعية 
نظ�ام  إص�الح  أن   ، الركاب�ي  ع�ادل 
االجتماعي�ة  والحماي�ة  التمويني�ة 
وحماي�ة الطفل من أه�م مفاصل عمل 

الوزارة.
جاء ذلك خالل اس�تقباله وفدا برئاس�ة 
منظم�ة  ممث�ل  كومت�ا  س�ن  ش�يما 
اليونس�يف يف الع�راق بحض�ور وكي�ل 

الوزارة عبري الجلبي«.
وج�رت خ�الل اللق�اء مناقش�ة دع�م 
ومس�اهمة املنظم�ة يف تنفي�ذ برام�ج 
الفئ�ات  تج�اه  ال�وزارة  وخط�ط 

املستفيدة«.
ال�وزارة بحاج�ة  أن  وأك�د »الركاب�ي« 
للطفول�ة  املنظم�ة  ودع�م  ملس�اهمة 
خاصة بعد اقرار سياسة حماية الطفل، 

فض�ال ع�ن تنفيذ م�ا تم االتف�اق عليه 
خالل املدة املقبلة إلصالح نظام الحماية 
االجتماعي�ة وذلك بالرشاكة مع منظمة 
اليونيس�يف ومنظم�ة العم�ل الدولي�ة 

وبرنامج الغذاء العاملي«.
وأوض�ح أن »موض�وع إص�الح نظ�ام 
البطاق�ة التمويني�ة اىل جان�ب اص�الح 
نظ�ام الحماي�ة االجتماعية وسياس�ة 
حماية الطفل هي أه�م مفصل يف عمل 
الوزارة«، مش�ددا عىل ال�رشكاء بوضع 
جداول زمني�ة لتنفيذ املش�اريع املتفق 

عليها«.
وأعلنت املنظم�ة عن اس�تعدادها التام 
بالتع�اون مع ال�وزارة يف تنفيذ الخطط 

والربامج املعدة«.
واتف�ق الطرف�ان ع�ىل عق�د اجتماع يف 

انتعشت أس�عار النفط أمس االثنني، وسط تكهنات 
بأن أوبك + قد توقف زيادة اإلنتاج استجابة النتشار 
أوميكرون.وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 2.56 
دوالر أو 3.52 باملئ�ة إىل 75.27 دوالر للربمي�ل بع�د 
أن هبط�ت 9.50 دوالر.وارتفع خام غرب تكس�اس 
الوس�يط األمريك�ي 2.97 دوالر أو 4.36 باملئ�ة إىل 
71.12 دوالر للربمي�ل بع�د أن هب�ط 10.24 دوالر يف 
الجلس�ة الس�ابقة.وتراجعت أس�عار النف�ط بأكثر 
م�ن 10٪  الجمع�ة يف أك�رب انخف�اض له�ا يف ي�وم 
واح�د منذ أبريل/ نيس�ان 2020 حيث أخاف املتغري 
الجديد املس�تثمرين يف جميع األسواق املالية.وانترش 
متغ�ري Omicron يف جمي�ع أنحاء العال�م يوم األحد، 
مع اكتش�اف ح�االت جدي�دة يف هولن�دا والدنمارك 
وأس�رتاليا حتى مع ف�رض املزيد من البل�دان قيوًدا 
عىل الس�فر.وأجلت منظمة البلدان املصدرة للبرتول 
وحلفاؤه�ا )أوب�ك +( االجتماع�ات الفني�ة إىل وقت 
الح�ق هذا األس�بوع، ما يمنح أنفس�هم مزي�ًدا من 
الوقت لتقييم تأثري أوميكرون عىل الطلب عىل النفط 

وأسعاره، وفًقا ملصادر ووثائق أوبك +.

انتعاش أسعار النفط 
مجددا وسط توقعات 

توقف زيادة اإلنتاج

أك�د نائب رئيس الوزراء الرويس ألكس�ندر نوفاك 
ام�س االثنني، أن موس�كو ال ترى رضورة التخاذ 

إجراءات عاجلة بشأن سوق النفط.
وق�ال نوفاك يف ترصيح�ات صحفي�ة، إن تجمع 
ال�دول املص�درة للنف�ط )أوب�ك( والحلف�اء م�ن 
خارجه�ا، يف م�ا بات يعرف باس�م “أوب�ك+”، لم 
يطلب إعادة التفاوض عىل اتفاق بش�أن اإلنتاج، 
بعد انتشار ساللة أوميكرون الجديدة من فريوس 

كورونا.
وانتعشت أسعار النفط  مع بحث املستثمرين عن 
صفقات، يف أعقاب الركود الذي ش�هدته األسواق 
ي�وم الجمعة، وس�ط توقع�ات ب�أن “أوبك+” قد 
توق�ف زي�ادة اإلنت�اج بس�بب انتش�ار الس�اللة 

الجديدة للفريوس.

 تراجع�ت الل�رية الرتكي�ة يف التعام�الت املبكرة يف 
ح�دود 4٪ ن�زوال إىل مس�تويات 12،689 ل�رية / 

دوالر.
بينم�ا وخ�الل تلك اللحظ�ات من تعام�الت امس 
خس�ائرها  م�ن  بعض�ا  الل�رية  قلص�ت  اإلثن�ني 
الصباحي�ة ن�زوال إىل مس�تويات 12.659 ل�رية / 

دوالر برتاجع يف حدود ٪2.
وبه�ذا تك�ون الل�رية الرتكية قد تراجع�ت ٪29.3 
فقط خالل ش�هر نوفمرب، بينم�ا تراجعت بحوايل 
70٪ من�ذ إغ�الق نهاي�ة يناي�ر عن�د مس�تويات 

7.3099 لرية / دوالر.

األغذية العالمية تطلق 
مشروعين زراعيين في ذي قار

روسيا: ال ضرورة التخاذ إجراءات 
عاجلة في سوق النفط

الليرة التركية 
تعاود االنخفاض

أعل�ن صن�دوق املن�اخ األخ�ر التاب�ع ملنظمة 
االغذي�ة العاملية،امس االثن�ني، عن إطالق تمويل 
مرشوع�ني يف ذي ق�ار يهدف�ان ملعالج�ة ملوحة 
األرض، فض�ال ع�ن توس�يع مس�احة االرايض 

الزراعية باملحافظة.
وق�ال مدير زراعة املحافظة صالح هادي فرهود 
املناط�ق  تأهي�ل  إىل  إن “املرشوع�ني يهدف�ان   ،
يف  الحالي�ة  امل�وارد  ع�ىل  والحف�اظ  املتده�ورة 
املحافظة، التي عانت كثريا خالل االعوام املاضية 
من التغ�ريات املناخية التي عصفت بها واثرت يف 

مناطق زراعية شاسعة ” .
وب�ني ان “دائرته زودت الصندوق بقاعدة بيانات 
ش�املة ع�ن املناط�ق املت�ررة م�ن التغ�ريات 
املناخي�ة باملحافظ�ة”، ع�ادا املرشوع�ني املزمع 
اقامتهم�ا “خط�وة أوىل لدعم فالح�ي ذي قار يف 
التخفي�ف من اثار تغري املناخ الذي ما زال يؤثر يف 

املحافظة اسوة بباقي مناطق البالد”.

ما زالت الحكومة المنتهية 
واليتها تتجاوز على 

الدستور والقانون العراقي 
، فباألمس ضمت موازنة 

العام الحالي فقرة بيع 
أصول الدولة , ورغم رفضها 

, إال أن الحكومة تصر 
على التخلي عن المهام 
الدستورية وبيع سيادة 

الدولة لشركات غير عراقية .

حكومة تصريف األعمال تبيع سيادة الدولة إلى شركات سعودية وإماراتية
بيانات المواطنين تقع »نهبًا« للمخابرات األجنبية  

املراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...
 وهذا ما يؤرش مخالف�ة قانونية قامت بها الحكومة 
م�ن خالل قراراتها املرقمة  178 و  260 والتي أعطت  
لتنفي�ذ  وأجنبي�ة  أهلي�ة  رشكات  اىل   مس�ؤولياتها 
م�رشوع الفي�زا والبواب�ات اإللكرتوني�ة والج�وازات 
ونظ�ام املرور اإللكرتون�ي , وهذه ال�رشكات ال تملك 
أعم�اال مماثل�ة , فما يح�دث هو تعري�ض العراقيني 
وخاص�ة األطباء والضب�اط واملختص�ني بالطاقة اىل 
مخاطر ال ُيحمد عقباها، كون تلك الرشكات وخاصة 
الس�عودية س�تحصل عىل قاعدة بيان�ات بالعراقيني 
والتي س�تصل اىل مخابرات دول أخ�رى منها معادية 

للعراق بسبب إجراءات الحكومة غري الرصينة.
الحكوم�ات الس�ابقة كان�ت تح�رص ع�ىل أن تكون 

األمور الس�يادية بقبضتها، السيما بما يتعلق بالفيزا 
امل�رور  والبواب�ات االلكرتوني�ة والج�وازات ونظ�ام 
االلكرتوني، ألنها من الرموز الس�يادية واس�تقطاب 
رشكة س�عودية يهدد سيادة الدولة، السيما أن عالقة 
الري�اض مع الع�راق كانت وم�ا زالت غري مس�تقرة 
فهي املس�ؤولة عن آالف الضحايا الذين اس�تهدفتهم 
العراقي�ني س�تكون  بيان�ات  ، فقاع�دة  املفخخ�ات 
مس�تباحة ألجهزة املخابرات الس�عودية التي ستصل 
اىل املخاب�رات اإلرسائيلي�ة بحكم العالق�ة فيما بينهم 
وس�تكون هن�اك جولة جدي�دة من االغتي�االت تطال 

الكفاءات الوطنية.
وطالب�ت النائبة عالية نصي�ف الحكومة بإيقاف بيع 
س�يادة الدولة العراقية املتمث�ل بالتعاقد مع رشكات 

أهلي�ة وأجنبي�ة لتنفي�ذ م�رشوع الفي�زا والبواب�ات 
االلكرتوني�ة والج�وازات ونظ�ام امل�رور االلكرتوني، 
مبين�ة أن القراري�ن املرقم�ني 178 و260 الصادرين 
م�ن مجلس ال�وزراء يربان ُعرض الحائط س�يادة 

العراق. 
وقال�ت نصيف يف بي�ان ورد ل�«املراق�ب العراقي« إن 
مجل�س الوزراء أصدر القراري�ن املرقمني 178 و260 
واملتضمن�ني تخويل وزارة الداخلي�ة صالحية التعاقد 
مع رشكة أفق الس�ماء لخدمات االتصاالت واالنرتنت 
الج�واز  م�رشوع  لتنفي�ذ  املعلوم�ات  وتكنولوجي�ا 
االلكرتوني والفي�زا والبوابات االلكرتوني�ة، والتعاقد 
مع رشكة علم أركان الس�عودية لتنفيذ نظام مروري 
الكرتون�ي وذلك اس�تثناًء من تعليم�ات تنفيذ العقود 

الحكومية ». 
وحول ذلك يرى املختص بالش�أن االقتصادي جاس�م 
الطائ�ي يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: أن ما تقوم 
ب�ه الحكومة ه�و التخيل ع�ن دوره�ا يف إدارة الدولة 
,وه�ذه التعاقدات هي بي�ع للس�يادة الوطنية، فعىل 
أي أس�اس تكون سمة دخول العراق بيد رشكة أهلية 
)قط�اع خاص( و من هم أصحاب هذه الرشكة وملاذا 
ت�م اختيارها تحدي�داً دون غريها؟ فإحال�ة البوابات 
واملرور االلكرتوني بيد هذه الرشكات األهلية وخاصة 
الس�عودية تجعل معلومات الدولة واألفراد يف متناول 
جه�ات ال نعرفه�ا وس�تصل اىل مخاب�رات دول، م�ا 

يعرض أمن املواطن اىل الخطر. 
وب�ني: أن إرصار الحكوم�ة عىل إحالة أصول س�يادة 

الدول�ة اىل رشكات س�عودية وإماراتي�ة، رغم تأريخ 
تلك الدول م�ع العراق والتي توصف بأنها األكثر عداء 

للعراق.
من جهته أكد املختص بالشأن القانوني أحمد البديري 
يف اتص�ال مع )املراقب العراقي(:أن الحكومة املنتهية 
واليتها قامت بمخالفة قانونية من خالل تعمدها بيع 
س�يادة الدولة العراقية من خالل التعاقد مع رشكات 
محلي�ة وأجنبي�ة لتنفي�ذ م�رشوع الفي�زا والبوابات 
االلكرتوني�ة والج�وازات ونظ�ام امل�رور االلكرتوني، 
وهي قضايا تمثل س�يادة البلد , فجمي�ع دول العالم 
ترفض إعطاء تلك املش�اريع إىل رشكات أجنبية خوفا 
ع�ىل قاعدة البيانات الخاص�ة بمواطنيها , لكن األمر 

يختلف يف العراق .



ودولي4 عربي 

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e rالثالثاء  30 تشرين الثاين 2021 العدد 2726 السنة الثانية عشرة

تقرير: النازحون اليمنيون يواجهون شتاًء صحراوًيا قاسًيا

التايمز: صهر ترامب يعود لدول الخليج بحًثا عن دعم مالي

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
نرشت صحيفة “التايمز” تقريرا ملراسلها يف واشنطن، أليسرت داوبر، قال 
فيه إن صهر ومستش�ار الرئيس الس�ابق دونالد ترامب، جارد كوش�نر، 

طلب من مليارديرات يف دول الخليج تمويل مغامرته التجارية األخرية.
وكان كوش�نر ال�ذي تزوج م�ن إيفان�كا، ابنة ترام�ب، واحدا م�ن أكثر 
املس�اعدين املوثوقني لدى الرئيس السابق، وأصبح عىل عالقة مع شيوخ 
الخلي�ج وهو يعمل ع�ىل التطبيع مع الكيان الصهيون�ي. وكان يعمل يف 
تطوي�ر العقارات ون�ارشا لصحيفة، قبل أن ينض�م إلدارة ترامب. وأقام 
كوش�نر عالقات مع زعماء املنطقة وخاصة ويل عهد الس�عودية، محمد 
بن س�لمان، وعمل عىل تقارب دول عربية مع االحتالل الصهيوني، حتى 
بعدم�ا اعرتف�ت إدارة ترام�ب بالقدس عاصم�ًة إلرسائيل. وت�رك خلفه 
»اتفاقي�ات إبراهي�م« التي ق�ادت لتطبي�ع البحرين واإلم�ارات واملغرب 

والسودان عالقاتها مع الكيان الغاصب.
ولكن كوش�نر أثار دهش�ة بني الدبلوماس�يني بعودته إىل ه�ؤالء الحكام 

لتمويل مرشوع جديد وهو “أفينت�ي بارتنرز” ومقرها ميامي قريبا من 
منتج�ع ترامب يف مار- إي- الغو، وعىل أم�ل أن يؤمن مليارات الدوالرات 
يف استثمارات حسب صحيفة “نيويورك تايمز”. ويعتقد أن قطر رفضت 
تمويله، وهو أمر غري مس�تغرب نظرا للعالقات املتوترة مع الس�عودية. 
ورفض الصندوق الس�يادي اإلمارات�ي التعاون معه أيض�ا، مربرا القرار 

بأنه يقوم عىل سجل كوشنر يف العمليات التجارية الفاشلة.
وذكرت الصحيفة أن الصندوق السيادي السعودي الذي استحوذ يف الفرتة 
املاضي�ة عىل نادي نيوكاس�ل يونايتد عربرّ عن اهتم�ام باملقرتح، ولكن ال 
ُيع�رف إن تم االتفاق ع�ىل الخطة. وأخ�رب نيك بينمان، مؤس�س ومدير 
“إيش�و وان” وهي ع�ن اإلدارة الجيدة صحيفة “نيوي�ورك تايمز”: “من 
غري املريح عندما يقوم مس�ؤولون سابقون يف البيت األبيض باالستفادة 
م�ن فرتتهم التي عمل�وا فيها بالحكومة والتقرب م�ن امللكيات، وهو ما 
يث�ري الغثيان”. وأض�اف: “هل هذا قانوني؟ هل هو خوض يف مس�تنقع 

أم أنه نفاق؟”.

المراقب العراقي/ بغداد...
اكد تقرير لوكالة الصحافة الفرنس�ية ان عرشات 
العوائ�ل اليمنية الت�ي فرت من اس�تمرار الرصاع 
نفس�ها  وج�دت  الس�عودي  الع�دوان  وتصاع�د 
محش�ورة يف مخيمات وس�ط الصح�راء دون اي 
مس�تلزمات اساس�ية مع اق�رتاب فصل الش�تاء 
الق�ارس يف املناط�ق القريب�ة م�ن صح�راء الربع 

الخايل للبالد.
ونق�ل التقري�ر عن اح�دى العوائ�ل النازحة وهي 
عائلة املواط�ن اليمني هيبة وزوجت�ه وأطفالهما 
السبعة الذين انتقلوا اىل مخيم السمية رشق مدينة 
م�أرب ف�األرسة ، التي نزحت للم�رة الثانية خالل 

الحرب املس�تمرة منذ س�بع س�نوات ، ليس لديها 
سوى بطانيتني لتدفئتهم خالل الليايل الباردة”.

وقال هيبة “ال توجد خدمات انس�انية وال مدارس 
وال مستش�فيات او اي خدمات اخرى فنحن نقيم 
بمجموع�ات الخي�ام املؤقتة بالق�رب من صحراء 
الرب�ع الخ�ايل حي�ث يص�ل املئ�ات م�ن النازحني 

بحسب املنظمة الدولية للهجرة”.
واض�اف التقرير أن املخيم ، بموارده الش�حيحة ، 
ش�اهد عىل رصاع أجرب املاليني ع�ىل ترك ديارهم ، 
وخلق ما تس�ميه األمم املتحدة أسوأ أزمة إنسانية 
يف العال�م، فيم�ا ق�ال عيل عب�د الله ، أحد س�كان 
املخيم: “لقد نزحنا مرتني أو ثالث مرات حتى اآلن، 

ول�م نحصل عىل بطاني�ات أو مراتب ، وس�يقتلنا 
الربد”.

م�ن جانبها قالت املتحدثة باس�م املنظمة الدولية 
للهج�رة ، أنجيال ويل�ز ، إن “حوايل 60 أرسة كانت 
تحتمي يف السمية حتى هذا الشهر ، عندما وصلت 
ما يق�در بنحو 1200 أرسة ف�ارة” ، مبينة أنه “و 
مع اقرتاب أش�هر الش�تاء ، نش�عر بالقلق من أن 
الكثريين ال يملكون املالبس والبطانيات واألش�ياء 
األساس�ية األخ�رى الت�ي يحتاجون إليه�ا للبقاء 
آمنني ودافئ�ني – خاصة أولئك الذين يعيش�ون يف 
مالج�ئ مؤقتة غ�ري مجه�زة لحماي�ة الناس من 

العوامل الجوية”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن املحقق الخاص بمحكمة القضاي�ا الدولية يف ايران، انه تم 
اع�داد الئحة االتهام التي تضم اس�ماء 124 ش�خصا ظالعني يف 

جريمة اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني.
وقال س�عيد فره�ادي نيا املحق�ق الخاص باملحكم�ة الدولية يف 
اجتماع عقد صباحا الس�تعراض مس�تجدات الوض�ع القانوني 
مللف اغتيال الفريق قاس�م سليماني، وقال: فيما يتعلق بالجرائم 
الت�ي حدثت من ناحية القوانني املحلية، يج�ب أن أقول إن القتل 
مع سبق اإلرصار عىل شكل املساعدة واملشاركة والعمل ضد أمن 
الجمهورية اإلس�المية يف قضية اغتيال س�ليماني، وعىل الصعيد 
الدويل، انته�اك التفاقية مكافحة اإلرهاب والق�رار 1556 ولدينا 

أيًضا اتفاقية صداقة بني إيران والواليات املتحدة يف هذا امللف.
واض�اف: تم تحديد 124 متهًما يف قضية اغتيال الش�هيد قاس�م 
س�ليماني، وقد ت�م اعداد امللف يف 1300 صفح�ة، والتي يجب أن 

أقول أنها لم تكتمل بعد.
وم�ى فرهادي نيا: وص�درت يف هذه القضية مذك�رات توقيف 
بح�ق 43 ش�خصاً، كما تم عق�د 13 اجتماع�ا متخصصا و 700 
مراس�لة، بالطب�ع ، تم من�ح 9 دول تمثياًل قضائًي�ا ملتابعة هذه 

القضية.
واش�ار قايض التحقيق اىل سبب عدم وصول مذكرة توقيف بحق 
43 شخصا إىل نتيجة، وقال: لقد أصدرنا مذكرة توقيف واملتهمني 
يجب أن يمثلوا أمام املحكمة، لكن يجب الحصول عىل املس�اعدة 
من خالل رشطة اإلنرتبول للقبض عىل هؤالء األشخاص، واالرادة 

الدولية مطلوبة يف هذا املجال.

المراقب العراقي/ متابعة...
يف أول تعلي�ق رس�مي إيراني بعد اس�تئناف املفاوض�ات النووية يف 
فيين�ا، أعلن وزير الخارجية اإليراني حس�ني أمري عب�د اللهيان، أن 
ه�دف ب�الده رفع جمي�ع العقوب�ات الت�ي فرضتها واش�نطن بعد 

انسحابها، من االتفاق النووي قبل سنوات ثالث
وأشار عبد اللهيان إىل أن “ما يهمنا يف أي اتفاق هو تقديم ضمانات 
حتى ال تكرر واش�نطن انس�حابها، نحن أثبتنا جديتنا وحسن نيتنا 
ولدين�ا اإلرادة الالزمة للتوصل إىل اتفاق جيد يف فيينا”، مش�ددا عىل 
أن “نافذة التفاوض لن تبقى مفتوحة لألبد وعىل واش�نطن والغرب 

معرفة ذلك”.
ورأى أن “مواصلة إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن سياسة الرئيس 
الس�ابق دونال�د ترامب تطرح تس�اؤال حول وفائه�ا بالتزاماتها يف 

االتفاق”.

توجيه االتهام إلى 124 شخًصا 
ظالًعا باغتيال الشهيد سليماني

استئناف المفاوضات النووية 
في فيينا

هل تكون مقدمة للتطبيع بين قطر والكيان الصهيوني؟
المراقب العراقي/ متابعة

أف�ادت وس�ائل إعالم عربي�ة ب�أن »إرسائيل« 
وقط�ر أبرمتا اتفاقية رسي�ة »جعلتهما أقرب 
إىل إقامة عالقات ثنائية رس�ميا«. حیث ذكرت 
صحيف�ة Globes االقتصادية يف تقرير نرشته 
الخمي�س امل�ايض أن ه�ذه االتفاقي�ة الرسية 

املزعومة متعلقة بتجارة األملاس.
وأوضحت الصحيفة أن قطر تس�عى إىل إنشاء 
منطقة تجارة حرة سرتكز عىل تجارة األملاس 
واملجوهرات والذهب، ثم إنشاء بورصة املاس، 

عىل غرار »بورصة دبي للماس«.
غ�ري أن قطر، م�ن أجل دخ�ول قائم�ة الدول 
املس�موح له�ا باالتج�ار بامل�اس، تحت�اج إىل 
موافقة األعض�اء يف لجنة »عملي�ة كيمربيل«، 

ومنها إرسائيل.
وادع�ت الصحيف�ة أن قط�ر به�دف تف�ادي 
معارض�ة محتملة م�ن قبل إرسائي�ل، أبرمت 
معها اتفاقية رسية س�محت بموجبها للتجار 
اإلرسائيلي�ني بدخ�ول أراضيها وفت�ح مكاتب 
رشكاتهم يف منطقة التجارة الحرة املستقبلية.

وع�ىل الرغم م�ن أن االتفاقية املزعومة تخص 
مس�ألة فنية ضيقة، لفت�ت الصحيفة إىل أنها 
تمثل مؤرشا عىل وج�ود اتصاالت مبارشة بني 

الجانبني.
يف  ش�ارك  مص�در  ع�ن  الصحيف�ة  ونقل�ت 
االتصاالت بني الدولتني بش�أن هذا امللف قوله 
إن�ه ل�ن تكون هن�اك أي مش�اكل م�ن جانب 
قطر مس�تقبال يف إب�رام اتفاقات اقتصادية أو 
تجاري�ة جديدة م�ع إرسائيل، ما ل�م يتناقض 

ذلك مع مصالح الدوحة.
�ر املصدر بأن قطر التي تس�تضيف العام  وذكرّ
القادم كأس العالم لك�رة القدم تعهدت بفتح 
حدوده�ا أم�ام املش�جعني م�ن كاف�ة الدول، 
مرجحا أن »اتفاقية امل�اس« الرسية املزعومة 
ت�دل عىل رغبة قطر يف »أن تكون منفتحة عىل 

العالم أجمع«.
ولفت�ت الصحيف�ة إىل أن إبرام ه�ذه االتفاقية 
ب�ات ممكن�ا بع�د احت�واء األزم�ة الخليجية 
وتراج�ع اإلم�ارات ع�ن معارضته�ا النضمام 

قطر إىل قائمة الدول التي تتاجر باملاس.
ونقل�ت الصحيف�ة عن رون ملخ�ا، مدير عام 
وزارة االقتص�اد والصناع�ة اإلرسائيلية، قوله 
”إن�ه يف أعقاب الح�وار الوثيق واملس�تمر بني 
الوزارة وتجار امل�اس اإلرسائيليني ومع وزارة 
الخارجي�ة أيًض�ا، تلق�ت إرسائيل تعه�ًدا من 
قبل قطر بع�دم اإلرضار بمصالح تجار املاس 
اإلرسائيلي�ني وعدم التميي�ز ضدهم، وتعهدت 
الدوحة أيًضا بس�هولة وص�ول تجار املاس إىل 

املركز التجاري الذي تنوي قطر إقامته.“
ولدى سؤاله عما إذا كانت االتفاق مع الدوحة 
ين�ذر بمزيد من االتفاقات يف املس�تقبل، أجاب 

ملخ�ا أن ب�الده مس�تعدة ومنفتح�ة ع�ىل أي 
مب�ادرة ونهج من أي دول�ة يف املنطقة، بما يف 

ذلك قطر.
ووفًق�ا لكبار املس�ؤولني بمج�ال الصناعة يف 
إرسائيل ويف بورصة دبي للماس، سيس�تغرق 
األمر من القطريني وقًتا لتأسيس تجارة مهمة 
والحص�ول عىل موطئ قدم يف مجال يس�يطر 

عليه العبان مخرضمان قويان.
وأضاف�ت الصحيف�ة، أن العالق�ات الوثيق�ة 
واملب�ارشة بني إرسائيل وبورص�ة دبي للماس 
توفر رواب�ط للتجار من ال�دول التي ليس لها 

عالقات دبلوماسية مع إرسائيل.
واختت�م التقري�ر: نقطة أخ�رى يجب التفكري 
فيها، ه�ي أن أح�د املناصب القيادي�ة لقيادة 
حرك�ة املقاومة اإلس�المية “حماس” موجود 
يف قطر. وتستضيفه الحكومة القطرية بكرم؛ 
وهو “خالد مش�عل” رئي�س مكتب “حماس” 

السيايس يف الخارج.
وتبنت قطر سياس�ة التطبيع غ�ري املعلن مع 
“إرسائي�ل”، وإن كانت الخط�وات التي كانت 
بني الطرفني تمت بطريقة علنية منذ س�نوات 
خل�ت، فعقب مرور س�نة عن االنق�الب الذي 
قام به أمري قطر الس�ابق حمد بن خليفه عىل 

والده، ق�ام بإقام�ة عالقات م�ع “إرسائيل”، 
حيث ت�م افتتاح املكتب التج�اري يف العاصمة 
القطري�ة الدوح�ة، م�ن قب�ل رئي�س الكيان 
اإلرسائي�يل وقتذاك، ش�معون برييز، يف 1996، 
وهو م�ا أبرز أن الخطوة كانت أكثر من مجرد 
افتتاح مكتب تمثييل، إذ أن رئيس�ه كان يحوز 

مرتبة سفري يف الخارجية اإلرسائيلية.
كم�ا ت�م التوقي�ع ع�ىل اتفاقي�ة لبي�ع الغاز 
القطري اىل الكيان اإلرسائييل، وإنشاء بورصة 
الغاز يف تل أبيب، ويف تلك الفرتة جرى تأس�يس 
قن�اة الجزيرة مطلع نوفمرب 1996، وكرس�ت 
عملية تطبيع اعالمي، مع اطالالت املس�ؤولني 
االرسائي�يل، إذ أضح�ى الناط�ق باس�م جيش 

االحتالل من الوجوه املعهودة.
ورغم إعالن قطر أمام مؤتمر القمة اإلسالمي 
س�نة 2000، غل�ق املكت�ب اال أنه تب�ني بقاءه 
بص�ورة غري معلنة، وش�كل اع�رتاف حمد بن 
جاس�م يف حوار مع التلفزي�ون القطري يف 25 
أكتوب�ر 2017، مؤرشا، حينما أكد بأن الدوحة 
أقام�ت عالقات مع تل أبي�ب تزلقا وتقربا من 
واشنطن، وكان من املهم إقامة عالقات مع تل 
أبي�ب، كي تفتح لها أبواب�ا كصرية يف الواليات 

املتحدة األمريكية.

كما كش�ف موق�ع الترسيب�ات “ويكيليكس” 
تفضي�ل قط�ر ل�� “إرسائي�ل” ع�ىل مرص، يف 
إدخال املس�اعدات إىل قطاع غزة، ورفض قطر 

تقديم األموال للسلطة الفلسطينية.
ومن�ذ اع�الن اململك�ة املغربية إقام�ة عالقات 
دبلوماس�ية رس�مية ومتكامل�ة م�ع الكيان 
اإلرسائي�يل، بدأ الحديث عن الدولة املقبلة التي 
ستلتحق بقطار التطبيع، الذي دشنته االمارات 
، وتبعته�ا يف ذل�ك البحري�ن والس�ودان، ومن 
ضم�ن الدول الت�ي دخلت قائمة الرتش�يحات 
س�لطنة عم�ان وقط�ر، ه�ذه األخ�رية الت�ي 
اعتربت بأنها ط�رف إقليمي حافظ بصورة أو 
بأخرى عىل عالقات مع الكيان اإلرسائييل منذ 

تسعينيات القرن املايض.
ورغم اع�الن الدوحة مرارا وتكرارا عن دعوات 
الوالي�ات املتح�دة األمريكية، الس�يما يف عهد 
إدارة الرئيس األمريكي الس�ابق دونالد ترامب 
باالنضم�ام اىل اتفاقي�ات ابراهام، اال أن دوائر 
سياس�ية سواء من األمريكيني او اإلرسائيليني 
كانت تش�ري اىل ان الرف�ض القطري املعلن من 
املحتم�ل ان تطرأ عليه تغ�ريات خاصة يف ظل 

عهدة اإلدارة االمريكية الجديدة.
لك�ن ع�ىل خ�الف ه�ذه األط�راف اإلقليمي�ة 

العربية، بدت قطر عىل مايبدو تتجه اىل اعتماد 
تبن�ي تطبي�ع مع الكي�ان، حيث برز تنس�يق 
غري معلن ب�ني قطر والكيان لتس�هيل تمويل 
االقتص�اد يف القطاع، فإعادة إعمار غزة يصب 
يف مصلح�ة االحت�الل، وتم التأكي�د عىل وجود 
تواص�ل عىل خط الدوحة- تل أبيب، األمر الذي 
يحول دون ش�ن “حماس” حربا واس�عة عىل 

الكيان اإلرسائييل.
ولك�ن رغ�م كل ما قيل ف�إن الجل�وس وعقد 
االتفاقيات مع قتلة الش�عب الفلسطيني ليس 
إال خيان�ة له�ذا الش�عب املقاوم ال�ذي يعاني 
االحت�الل منذ عقود ويظل الكي�ان الصهيوني 

هو الرابح األكرب.
ومع تشعب اشكال التطبيع وتفرع مفاهيمه 
ينبغ�ي عىل قطر وغريها م�ن الدول معرفة أن 
التطبي�ع والخيانة ال تقترص ع�ىل االتفاقيات 
فقط فقصف منازل الفلسطينيني وتهجريهم 
وس�لب حقوقه�م وارضه�م واعط�اء القدس 
عاصم�ة للكيان الصهيوني ه�ي أيضاً تطبيع 
وخيان�ة، فالخيانة والتطبيع أصبحا سياس�ة 
جديدة لتحقيق املصال�ح واألهداف وبعيداً كل 
البع�د عن االنتم�اء االس�المي ومواجهة عدو 

األمة.

اتفاقية األلماس السرية

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد قائد الثورة االس�المية س�ماحة آية الله السيد 
ع�يل الخامنئ�ي أن أداء الدوري�ة 75 التابعة للقوة 
البحري�ة للجي�ش االيران�ي باالبح�ار يف املحي�ط 

االطليس بأنها منحت العزة للبالد.
واف�ادت العالقات العام�ة للجيش، بان�ه تم اليوم 
اقام�ة مراس�م  إزاحة الس�تار عن تقري�ظ القائد 
الع�ام للقوات املس�لحة ع�ىل تقري�ر أداء الدورية 
75 لبحري�ة الجي�ش االيراني يف املحي�ط األطليس، 
بحضور مسؤولني من السلكني العسكري واملدني.

وح�رض هذه املراس�م اللواء عبد الرحيم موس�وي 
القائد العام للجيش، العميد ش�ريازي مدير مكتب 
القائ�د العام للقوات املس�لحة، العميد طيار نصري 
زادة نائ�ب رئي�س أركان القوات املس�لحة، محمد 
مهدي إسماعييل وزير الثقافة واإلرشاد اإلسالمي، 
حجة اإلسالم محمد حسني رئيس منظمة التوجيه 
العقائدي والس�يايس بالجيش، االدمريال س�ياري 
املس�اعد التنس�يق لقائد الجيش، العميد صباحي 
فرد قائ�د قوة الدفاع الج�وي، العميد وحداي قائد 
القوة الجوية، األدمريال ايراني قائد القوة البحرية، 

العميد ابو الفضل شكارجي مساعد رئيس األركان 
للشؤون الثقافية والدفاعية، العميد فالح املساعد 
التنس�يقي لقائد القوة الربي�ة، العميد رشيف، نائب 
املس�اعد التنس�يقي لقائ�د الرشط�ة، األدم�ريال 
حس�ني خان�زادي مس�اعد القائ�د الع�ام للجيش 
للشؤون اإلسرتاتيجية وعدد من القادة واملسؤولني 

العسكريني واملدنيني.
وقال قائد الثورة: »القائد العام لجيش الجمهورية 

اإلس�المية االيراني�ة، يعترب نجاح مهم�ة الدورية 
البحري�ة 75 يف املحيط�ات، مبعث فخ�ر كبري، هذا 
العم�ل الجدير منح العزة للق�وة البحرية والجيش 
والب�الد، ينبغ�ي تكري�م الق�ادة واملرات�ب وجميع 
املشاركني يف هذه املهمة، عىل القوة البحرية زيادة 
استعداداتها املهنية والتقنية والعلمية، اتمنى لكم 

املوفقية«.
يذك�ر ان الدوري�ة ال�� 75 للقوة البحري�ة لجيش 
الجمهورية االس�المية االيرانية املؤلفة من املدمرة 
»س�هند« السفينة اللوجس�تية العمالقة »مكران« 
عادت اىل املياه االقليمية االيرانية يوم 9 س�بتمرب/
ايلول امل�ايض يف ختام رحلة اس�تغرقت 133 يوما 

قطعت فيها 44 الف كم.
وكان�ت ه�ذه الدوري�ة البحري�ة ق�د انطلقت يوم 
به�دف  بحري�ة  رحل�ة  يف  امل�ايض  ايار/ماي�و   2
توف�ري األم�ن لخط�وط املالح�ة البحري�ة وتعزيز 
الدبلوماس�ية البحري�ة، وع�ربت املحي�ط الهندي 
واملحيط االطليس الجنوبي والش�مايل وش�اركت يف 
مراس�م ذكرى تاس�يس القوة البحرية الروسية يف 

ميناء سان بطرسبورغ.

قائد الثورة: عمل القوة البحرية للجيش منح العزة للبالد

المراقب العراقي/ متابعة...
اعت�ربت لج�ان املقاوم�ة يف فلس�طني 
أن »ق�رار تقس�يم فلس�طني املش�ؤوم 
يمثرّل تواط�ؤاً غربياً ودولي�اً لن يضفي 
الرشعي�ة ع�ىل اغتصاب فلس�طني من 
قبل كيان الع�دو الصهيون�ي املجرم«، 
أس�س  التقس�يم  »ق�رار  أن  ورأت 
ألك�رب عملي�ة ط�رد وتهج�ري جماعي 
التاريخ«.  الفلس�طيني عرفها  للشعب 
وبمناس�بة ي�وم التضام�ن العاملي مع 
لج�ان  �دت  أكرّ الفلس�طيني،  الش�عب 
املقاومة يف بيان لها أن »الطريق الوحيد 
واملجدي القت�الع امل�رشوع الصهيوني 
هو طري�ق املقاوم�ة بكافة أش�كالها 
ووسائلها ألن هذا العدو ال يفهم إال لغة 

القوة واملواجهة املفتوحة«.
ودع�ت الس�لطة إىل »وقف كل أش�كال 

العالق�ة مع العدو الصهيوني وس�حب 
االع�رتاف بكي�ان االره�اب الصهيوني 
املجحف�ة  االتفاقي�ات  كاف�ة  وإلغ�اء 
ووقف املراهنة عىل املسار التفاويض«.

ويف الس�ياق نفس�ه، اعت�ربت الجبه�ة 
الش�عبية لتحري�ر فلس�طني أن »إرادة 
تصعي�د  يف  ه�ي  فلس�طيني  الش�عب 
الكفاح ض�د العدو الصهيون�ي، داعية 
ض�د  العرب�ي  املوق�ف  »توحي�د  إىل 
مش�اريع التطبيع والتحالف مع العدو 
الصهيوني«. كذل�ك رأت حركة األحرار 
أن »إرادة ش�عب فلس�طني الت�ي ُيعرب 
عنها يف كل مواجهة هي تصعيد الكفاح 
الع�دو الصهيون�ي«، وقال�ت إن  ض�د 
»املطلوب من قيادة الس�لطة االنسجام 
م�ع حج�م التضام�ن ال�دويل الداع�م 

لشعبنا والرافض لالحتالل وإجرامه«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد س�ريغي ريابكوف نائ�ب وزير 
الخارجي�ة ال�رويس أن التحضريات 
جاري�ة لعق�د قم�ة بني الرئيس�ني 
الرويس فالديمري بوت�ني واألمريكي 
ج�و بايدن، موضح�ا أن الحديث قد 

يدور عن اتصال غري فعيل.
إن  للصحفي�ني  ريابك�وف  وق�ال 
التحض�ريات للق�اء القم�ة دخل�ت 
املتقدمة، مضيفا: »أعتقد  مرحلتها 
أن املسألة ستتضح يف األجل القريب. 
والحدي�ث يدور يف ه�ذه املرحلة عن 
اتص�ال غري فعيل، لك�ن ذلك ال يقلل 
م�ن أهمية الح�دث ع�ىل اإلطالق.. 
بالعك�س يب�دو يل أن االتص�ال بني 
الرئيسني س�يكون حدثا هاما جدا، 
نظ�را ملجم�ل الظروف واملش�كالت 
املوج�ودة حاليا يف العالقات الثنائية 

وعىل الساحة الدولية«.
وأضاف: »لكن لي�س واضحا تماما 

يف الوق�ت الحايل متى بالضبط وبأي 
صيغة سيجري هذا االتصال«.

كم�ا أك�د الدبلوم�ايس ال�رويس أن 
إلج�راء  مس�تمرة  التحض�ريات 
الخارجية  محادث�ات ب�ني وزي�ري 
الرويس سريغي الفروف واألمريكي 
أنتون�ي بلينكن، يزم�ع عقدها عىل 
وزراء  ملجل�س  اجتم�اع  هام�ش 
ال�دول األعض�اء بمنظمة  خارجية 
األمن والتعاون يف أوروبا يف العاصمة 

السويدية ستوكهولم.
ويف وقت سابق قالت املتحدثة باسم 
الخارجية الروس�ية ماريا زاخاروفا 
اجتم�اع  إن الف�روف سيش�ارك يف 
املجل�س املنعقد يف س�توكهولم يف 2 
و3 ديسمرب املقبل، كما من املخطط 
أن يجري لق�اءات ثنائية مع رئيس 
جوزي�ب  األوروبي�ة  الدبلوماس�ية 
إس�بانيا  خارجي�ة  ووزراء  بوري�ل 

والنمسا ودول أخرى.

المقاومة الفلسطينية: مقارعة 
االحتالل هي الطريق الوحيد 
القتالع المشروع الصهيوني

قمة مرتقبة بين بوتين وبايدن



الحشد الشعبي.. قوة ربانية
 أم مليشيات مارقة

م�ا إن خفتت نريان الحرب وه�دأت أصواتها، وتح�ررت املدن وُطرد 
غزاتها حتى رصنا نسمع همس�ات، تحولت الحقا إىل كالم مسموع 
ثم ص�ارت هتافات زاعقة تصُف ابطال التحرير، الحش�د الش�عبي، 
بأس�وأ االوصاف. ورصنا نس�مع تهم وتخرص�ات ُتلصق بهم صباَح 

مساء.
وقد يسأل سائل، كيف نعرف الصدق من الكذب والحق من الباطل؟

والجواب، يف هذه الحالة، بسيط وبسيط جدا.
قال الله يف كتابه العزيز:

نَّ ال ُيْغِني ِمَن  �نَّ َو إِنَّ الظَّ »َو م�ا لَُه�ْم ِبِه ِمْن ِعلْ�ٍم إِْن َيتَِّبُعوَن إاِلَّ الظَّ
الَْحقِّ َشْيئاً«

الظن والش�ك كالهما دون اليق�ن. إال أن يف الظن يرجح أحد جوانب 
املس�ألة عىل الجوانب االخرى. أما الش�ك، فتتساوى فيه االحتماالت. 

ومتى ما ُوِجَد اليقن، سقطت الشكوك والظنون.
يف مس�ألة الحش�د هناك احتماالن هما، إما ان الحش�د ق�وة ربانية 
حقق�ت انتص�ارات تش�به املعج�زة وام�ا ان الحش�د مجموعة من 

املجرمن الذين ال يتورعون عن أية رذيلة كانت؟
بنظرة منصفة موضوعية نعرف أن جميع التهم التي ُوجهت للحشد 
هي من الش�كوك، وباحسن االحوال، الظنون التي ال تغني من الحق 

شيئا. فليس فيها غري قال فالن وادَّعى عالن.
يف مقاب�ل ذل�ك، هناك يقيني�ات متعدد ال ش�ك فيها بم�ا رأيناه من 

انجازات وتضحيات للحشد الشعبي.
– فكلنا نعلم يقينا ان الحش�د هو من هب يف س�بيل الله دون رشوط 

مسبقة.
– وكلنا نعلم يقينا أن الحش�د هو م�ن ضحى بالغايل والنفيس الجل 

غريه وبأعىل درجات االيثار.
– وكلن�ا نعل�م يقينا أن الحش�د ه�و الوحي�د الذي كان فع�ال عابرا 
للطوائ�ف واألدي�ان. فضحى يف س�بيل الس�نة واالك�راد وااليزيدين 

واملسيحين والجميع، دون أن يسأل عن هوياتهم.
– وكلنا نعلم يقينا أن الحش�د هو الذي لم يلتمس األعذار للتقاعس. 
فقاتل بابس�ط س�الح وبات يف الع�راء بدون غطاء وامىض ش�هورا 

بدون مرتَّبات.
– وكلنا نعلم يقينا أن الحش�د، وألج�ل حفظ عرض وارض غريه، لم 
ي�ردد حتى بعد ان علم أن ارامله ويتاماه س�يبقون من دون راٍع وال 

معيل.
– وكلنا نعلم يقينا أن الحش�د هو من اعاد االعتبار والكرامة للعراق 

شربا شربا، وللعراقين فردا فردا.
– وكلنا نعلم يقينا من هو الحشد …

-وكلنا نعلم يقينا ماذا قدم الحشد …
وكل ه�ذا تاري�خ قريب ج�دا، لم يخربنا ب�ه أحد، بل عش�ناه لحظة 

بلحظة وال عذر ملن يقول إنه لم يدِر.
ويبقى يقن آخر وهو ان الحشد بوصلتنا التي بها نميز بن حصون 

الحق والبطولة والرشف وبن جحور الباطل والجبن واالنحطاط.
بع�د ه�ذا كله، س�نعرف م�اذا يعني أن يص�ف أحدهم الحش�د بأنه 
“مليشيات” أو “ذيل” وغري ذلك من العبارات التي يطلقها املوتورون 

الذين خاب سعيهم يف الدنيا واآلخرة.
اسال الله ان يرينا الحق حقا والباطل باطال، أنه موالنا ونعم الوكيل.

بقلم/د. إعصار الصفار
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بقلم/مهدي المولى  
 ه�ذا ال يعني أن ساس�ة الس�نة  األكراد 
غريه�م  ال يوج�د فيهم   خون�ة وعمالء  
وفاس�دون ولصوص بل إن الكثري منهم 
وراء كل م�ا يح�دث يف العراق من فس�اد 
وإره�اب ودع�وات للف�وىض و للنزعات 
والعنرصي�ة  العش�ائرية  والح�روب 
والطائفية واالنفصالية وتقس�يم العراق 
خدم�ة  لتحقي�ق مرامي وأه�داف أعداء 
الع�راق ويف املقدمة إرسائي�ل وبقرها آل 
س�عود وكالبها القاعدة داع�ش والبعث 
الصدام�ي  ف�كان كل ذل�ك أم�ر طبيعي 
ولي�س جدي�د ع�ىل الع�راق والعراقي�ن  
من�ذ استش�هاد اإلمام عيل والش�يعة أي 
العراقي�ون يتعرض�ون لإلب�ادة وبطرق 
مختلفة  والسبب يف ذلك هو بعض ساسة 
الش�يعة  ق�ادة الش�يعة   حبه�م للم�ال 

والنفوذ وقرص نظرتهم  ملا يحيط بهم او 
عدم فهمهم  ألصول التش�يع أي لإلسالم 
العل�وي وعجزه�م عن مواصلة املس�رية 
وضع�ف إرادته�م جعله�م يستس�لمون 

ألعدائهم  حبا يف املال والنفوذ.
 املع�روف إن اإلم�ام عيل واج�ه مصائب 
ومصاعب من قبل أعدائ�ه الفئة الباغية  
بقي�ادة آل س�فيان  معاوية التي تمكنت 
م�ن اختطاف اإلس�الم والس�يطرة عليه 
وفرضت دينها  الجاهلية  باس�م اإلسالم  
الت�ي وصفها الق�رآن الكري�م ) األعراب 
أش�د كفرا ونفاقا ( أي أكث�ر أهل النفاق 
نفاق�ا  وأه�ل الكفر كف�را وأعلنت حرب 
إب�ادة ع�ىل كل مس�لم مؤمن باإلس�الم 
وبقيم�ه اإلنس�انية الحضاري�ة وكان يف 
املقدم�ة آل الرس�ول واألنص�ار ولم تبق 
منهم أي ش�خص إال ال�ذي هرب وهاجر 

و ب�دل اس�مه ولقب�ه خوفا م�ن زبانية 
الفئ�ة الباغية ومع ذلك بق�ي اإلمام عيل 
صلب�ا متصديا ألع�داء الحياة واإلنس�ان  
متصديا للطاب�ور الخامس الذي صنعته 
الفئة الباغي�ة يف جيش اإلمام عيل والذي 
لع�ب دورا فعاال يف وقف القتال بن الفئة 
الباغية  بقيادة املنافق  الفاس�د معاوية 
اإلس�المية  الفئ�ة  أي  العراقي�ن  وب�ن 
بقيادة اإلم�ام عيل رغم ان  الفئة الباغية 
ع�ىل وش�ك الهزيمة  كما لع�ب  الطابور 
الفئ�ة  ش�ق  يف  فع�اال  دورا  الخام�س 
اإلس�المية  بخروج مجموع�ة  صنعتها 
الفئ�ة الباغي�ة وه�ي الخ�وارج فكانت 
رغم أنها تدع�ي أنها ضد معاوية إال أنها 
كانت تسري وفق توجيهات معاوية وهذا 
م�ا تفعله داعش الوهابي�ة وكان الهدف 
اإلساءة لإلسالم والتقليل من شأنه ومن 

ثم القضاء عليه.
م�ن ه�ذا يمكنن�ا الق�ول ان مجموع�ة 
الخ�وارج ومجموع�ة داع�ش منظمتان 
ولدتا من رحم الفئة الباغية ومن رحم آل 
س�عود تظاهرتا إنهما ضد الفئة الباغية 
وض�د آل س�عود ولك�ن الحقيق�ة إنهما  
يتحركان وفق توجيهات دولة آل سفيان 
ودول�ة آل س�عود وم�ا ن�رى م�ن خالف 
بينهم�ا إن�ه خ�الف مصطن�ع للتموي�ه 

والتضليل.
لهذا عىل ساس�ة الع�راق األح�رار الذين 
بإنس�انيتهم  ويفتخ�رون  يعت�زون 
بعراقيتهم  ويف املقدمة ساس�ة الش�يعة 
ان ينتبه�وا ملا يح�دث حولهم م�ن تآمر 
عىل الع�راق والعراقين ويكونوا يف يقظة  
وح�ذر ويوح�دوا أنفس�هم وف�ق خط�ة 
وبرنام�ج وتتحرك�وا وف�ق تل�ك الخطة 

وذل�ك الربنامج هذا م�ن جهة ومن جهة 
أخرى ان تتخلوا عن مصالحكم الخاصة 
نح�و  وتتوجه�وا  الذاتي�ة  ومنافعك�م 
مصلحة العراق والعراقين فقط وتكونوا 
صادقن مع  العراقين ومخلصن لهم يف 
كل املجاالت أعلموا أن العراقين ال يثقون 
بك�م وال يصدقوكم ألنك�م كذبتم عليهم 
ورسقتموه�م  وقتلتموه�م  وعذبتموهم  

وأهنتموهم.
فاألع�داء  يربص�ون بالع�راق الف�رص 
و يبحث�ون ع�ن امل�ربرات ليجه�زوا عىل 
الع�راق  ليدم�روا  والعراقي�ن   الع�راق 
ويذبحوا العراقين ال ش�ك اذا بقيتم عىل 
حالتكم السيئة وهي  التجزئة  واالهتمام 
بمصالحك�م الخاصة فأنكم تس�اهمون 
مس�اهمة فعالة يف تدمري الع�راق وذبح 

العراقين  من حيث تدرون أو ال تدرون.

بقلم/زياد غصن
فيم�ا كانت تركي�ا منهمك�ة برتيب إطالق 
مفاوض�ات س�الم غري مبارشة بن دمش�ق 
وت�ل أبيب قب�ل نهاي�ة العق�د األول املايض، 
كان كات�ب س�وري معروف يعل�ن رصاحة، 
وعرب صحيفة رس�مية، أن السورين ليسوا 
جميع�اً يؤّي�دون إب�رام »اتفاق س�الم« مع 
»إرسائي�ل«، تماماً كما ه�و موقف رشيحة 
م�ن اإلرسائيلي�ن الرافض�ن للس�الم م�ع 
كال  مرشوعي�ة  تباي�ن  م�ع  لك�ن  الع�رب، 

املوقفن ومربّراتهما.
يف واق�ع الح�ال، ل�م يك�ن الس�وريون، عىل 
اخت�الف مواقفه�م م�ن الس�لطة، ينبذون 
التطبيع مع »إرسائي�ل« فقط، بل كان جزء 
كبري منهم يعارضون مج�رد توقيع »اتفاق 
س�الم« معها، وه�ذه كانت نتيج�ة طبيعية 
لعاملَن مؤثَرين رّسختهما عقود من الزمن؛ 
األول ش�عبي يعت�رب القضي�ة الفلس�طينية 
جزءاً محورياً من قضيت�ه الوطنية العادلة، 
والثاني خطاب رس�مي راف�ض للتنازل عن 
الحق�وق العربي�ة ب�كل جزئياته�ا وِقدمها 

الزمني.
ه�ذا ما جع�ل الرفض الس�وري لالتفاقيات 
الثنائي�ة، الت�ي ج�رت ب�ن بع�ض ال�دول 

العربي�ة و«إرسائي�ل« يف س�بعينيات القرن 
املايض وتس�عينياته، مصدره أوال األوس�اط 
والفعاليات الشعبية، وقبل صدور أي بيانات 

أو مواقف رسمية.
الخالص مقابل التطبيع!

لكن م�ع دخول الب�الد يف أزمته�ا »املدّمرة« 
منذ مطلع العق�د الثاني يف هذا القرن، زادت 
الضغ�وط عىل ال�رأي العام الس�وري لتغيري 
اقتناعه من مسألة التطبيع مع »إرسائيل«، 
وذلك عرب محاولة ترسيخ الوجود اإلرسائييل 
كأم�ر واق�ع يف املنطق�ة ال ب�د م�ن التعامل 
مع�ه، واعتب�ار التطبي�ع معه مخرج�اً من 
كل املش�اكل الت�ي تواجهه�ا الب�الد. فكانت 
البداي�ة مع حمالت إعالمية مش�بوهة تمّهد 
ملس�تقبل العالقة مع الكيان الصهيوني، وال 
س�يما الرس�ائل الت�ي وّجهها بع�ض رموز 
»املعارض�ة« ح�ول رغبتهم يف إب�رام »اتفاق 
سالم« يؤدي إىل تطبيع كامل وقطع عالقات 
س�وريا م�ع كل من إي�ران وح�زب الله، ثم 
زيارة بعضهم ل�«ت�ل أبيب« وإجراء لقاءات 
مب�ارشة مع ش�خصيات إرسائيلية، فالدعم 
اإلرسائي�يل للمجموعات املس�لحة بمختلف 
أش�كاله، بما يف ذل�ك اس�تقبال ُمصابي تلك 
املجموعات يف مستش�فيات األرايض العربية 

املحتلة، وص�والً إىل االعت�داءات الصاروخية 
املتك�ررة ع�ىل منش�آت وأه�داف س�ورية 
بذريع�ة مواجه�ة الوج�ود اإليران�ي، ومنع 
نقل أس�لحة متط�ورة إىل حزب الل�ه. وهي 
اعت�داءات وص�ل عدده�ا، بحس�ب الدكتور 
جم�ال املحم�ود أس�تاذ العل�وم السياس�ية 
يف جامع�ة دمش�ق، إىل نحو 30 اعت�داًء منذ 
بداية الع�ام الحايل لغاية ال��17 من ترشين 
الثان�ي من�ه، وجميعها اعت�داءات مربمجة 
ومتفق عليها بن واش�نطن وتل أبيب، بدليل 
اس�تهداف موقعن يف البادية الس�ورية عرب 
منطق�ة التنف، الت�ي ال ت�زال تحتلها قوات 

أمريكية.
وم�ع ذلك، ظ�ل التطبي�ع أو مجرد »س�الم 
منفرد« مع الكيان الصهيوني طيلة سنوات 
األزم�ة بمنزلة »رجس من عمل الش�يطان« 
يتجّنب السوريون مجرد الدخول يف نقاشات 
الحص�ار  مفاعي�ل  اش�تدت  أن  إىل  حول�ه، 
االقتص�ادي الغرب�ي ع�ىل البالد من�ذ مطلع 
العام 2019، ووصلت مع بدء تطبيق اإلدارة 
األمريكي�ة لقان�ون ما ُس�ّمي »قي�رص«، إىل 
درج�ة محاول�ة »الخن�ق االقتص�ادي« منذ 
منتص�ف الع�ام 2020، حي�ث ب�دأ الرويج 
املش�بوه لطروح�ات دخيل�ة ع�ىل املجتم�ع 

الس�وري، ظاهرها عبارة عن ترجمة لرغبة 
الس�ورين بالخالص من الواقع االقتصادي 
الصعب، وجوهرها العمل عىل تغيري تدريجي 
يف الص�ورة الذهنية املتش�كلة ل�دى املجتمع 
الس�وري حيال املوقف من مسألة التطبيع، 
وتالي�اً ك�ر ذل�ك الج�دار النف�ي املمت�د 
تاريخي�اً، و«الع�ازل« لقبول محت�ل وقاتل، 
وال سيما أن اإلدارة األمريكية السابقة كانت 
تس�تعد إلع�الن م�رشوع »صفق�ة القرن«، 
الذي كان يتطلب تصفية الكثري من خصومه 

عىل املستوى الرسمي والشعبي.
ويف ه�ذا الس�ياق، تش�ري الدكت�ورة إنصاف 
حم�د، أس�تاذة عل�م االجتم�اع يف جامع�ة 
دمش�ق، إىل أن�ه »يمك�ن للم�رء أن يالح�ظ 
تزاي�د النق�اش يف الس�نتن األخريت�ن حول 
مسألة التطبيع مع الكيان املحتل، خصوصاً 
م�ع اش�تداد وط�أة الظ�روف االقتصادي�ة 
الضاغطة، والتي أخذت تطحن بقس�وة فئة 
كب�رية من الس�ورين حت�ى بات�وا عاجزين 
تقريباً عن تأمن الح�د األدنى من متطلبات 
املعيش�ة. هذا النقاش الذي تغذيه طروحات 
تأتي من الخارج ومن انسياق لبعض العرب 
من أجل التطبيع مع املحتل. ولكن يف الحالة 
الس�ورية، وإن بدأ هذا النقاش يأخذ ش�كل 

قبول فكرة التطبيع مع اإلرسائييل، إال أنه ال 
يحيد عن الرشوط الس�ورية املعلنة تاريخياً، 
بربط »الس�الم« م�ع الكيان املحت�ل بإعادة 
الفلس�طينين  الج�والن كام�اًل واس�تعادة 
حقوقهم الوطنية بالكامل، ومن الصعب أن 
تجد سورياً يقبل بالتخيل عن ذلك«. وتضيف 
يف حديثها إىل »امليادين نت« أنه يمكن رّد ذلك 
»إىل الربط الس�ببي الذي يقيمه الس�وريون 
ب�ن ما تعرّضت له بالده�م، وما تتعرض له 
من حرب وحصار وتجويع، إنما هو بس�بب 
موقفه�ا م�ن الكي�ان املحتل، وم�ن ثم فإن 
عق�د اتفاق س�الم معه يمك�ن أن يفّك حبل 
الخن�ق االقتصادي، ال بل يمكن أن يعيد إلينا 

الجزيرة وإدلب«.
ومع ذل�ك عملياً، لم تك�ن الوظيفة املبارشة 
للحصار االقتصادي الغرب�ي عىل البالد أكثر 
م�ن ذل�ك يف تكرار لنم�وذج الس�ودان، إذ إن 
تقليب الش�ارع الش�عبي عىل قيمه ومبادئه 
وخياراته السياس�ية، ليس بتلك الس�هولة، 
وكثرياً ما احتاج ذلك إىل شن حروب وتحريك 
أس�اطيل، فكي�ف إذا كان�ت املهم�ة تحقيق 
ثالثة أهداف يف آن واحد: تحريض السورين 
عىل دولتهم املنترصة عسكرياً، وفّك االرتباط 
املعنوي والعسكري مع دول حليفة ملصلحة 

التحال�ف م�ع الوالي�ات املتح�دة األمريكية، 
وتروي�ج ثقاف�ة التطبي�ع مع محت�ل يريد 
االحتفاظ بم�ا رسقه ونهبه. لذل�ك، لم يكن 
هن�اك أفضل من س�الح »التجوي�ع«، وذلك 
عمالً بالقول الش�هري: الجوع كافر. لكن ما 
نجح يف السودان لم- ولن- ينجح يف سوريا. 
يرى الدكتور جم�ال املحمود أنه »عىل الرغم 
من صعوبة الظروف االقتصادية واملعيشية، 
إال أن طرح التطبيع يبدو س�اذجاً العتبارات 
ع�دة، أبرزها اخت�الف الحالة الس�ورية عن 
غريها من الدول العربية التي سارت يف ركب 
التطبيع، فه�ي أوالً دولة مواجهة مع العدو 
اإلرسائييل ولديه�ا أراٍض محتلة، وثانياً هي 
تعترب فلس�طن الجزء الجنوبي من س�وريا 
الطبيعية. كما أن الواليات املتحدة وإرسائيل 
لي�س لديهما حتى اآلن رغبة حقيقية بوقف 
حربهم�ا عىل الدول�ة الس�ورية«. وعىل هذا 
ف�إن الدكتورة حمد تعتقد أن »التطبيع بعيد 
ج�داً جداً، فمن الصعوبة بمكان تصّور قيام 
عالقات طبيعية مع محتل س�لب منا أرضنا 
ورّشد ش�عبنا، وحتى لو أع�اد األرض، فَمن 
س�يعيد لن�ا ش�هداءنا، خرياتن�ا، معاناتنا، 
آالم نازحين�ا، وس�نوات عمرن�ا التي رسقها 
انش�غالنا بهذه القضي�ة، وجعلها عىل رأس 

أولوياتن�ا، وتكري�س مواردن�ا له�ا. وم�ن 
سيعيد لنا أمننا وأماننا ومؤرشاتنا التنموية 
ومواردن�ا البرشي�ة، التي أهدرته�ا عرشية 
س�وداء، كان للكيان الغاصب وحلفائه دور 

أساس فيه ».
السقوط األكيد!

ل�م تصمد مح�اوالت تغيري الوع�ي الجمعي 
الس�وري تجاه العالقة مع املحتل اإلرسائييل 
أم�ام أول امتحانن مصريي�ن؛ األول إعالن 
إدارة الرئي�س ترام�ب عن م�رشوع صفقة 
الق�رن، بم�ا مّثل�ه ذل�ك م�ن بواب�ة عب�ور 
للتطبي�ع املجاني لبعض ال�دول العربية مع 
العدو اإلرسائي�يل، وتنازل علني عن الحقوق 
الوطني�ة للش�عب الفلس�طيني. واالمتحان 
الثاني كان مع عمليات املقاومة الفلسطينية 
التي حملت اس�م »س�يف القدس«، وجاءت 
رداً عىل االعتداءات الصهيونية بحق س�كان 
حي الش�يخ ج�راح يف مدينة الق�دس. حيث 
أع�ادت مجري�ات العملي�ة تأجيج املش�اعر 
للتطبي�ع،  الرافض�ة  للس�ورين  الش�عبية 
والداعم�ة لفصائ�ل املقاومة الفلس�طينية، 
حتى تلك التي اتُّهمت يوماً بالتنّكر ملا قدمته 
س�وريا لها عرب تاريخها من دعم س�يايس، 

ومايل، وعسكري.

العراق والعراقيون في خطر

إيران.. رفع العقوبات األمريكية شرط أساسي لنجاح مفاوضات فيينا

»التجويع« للوصول إلى التطبيع ... نموذج السودان فشل في سوريا

بقلم/د. أحمد الزين
عش�ية مفاوض�ات فيينا، يطفو عىل الس�طح عامل 
فق�دان الثقة وازدياد حالة االرتي�اب بن الجمهورية 
اإلس�المية يف إي�ران وامري�كا، وال�ذي س�يرك آثارا 
س�لبية عىل املحادثات غري املب�ارشة بينهما، يف إطار 
ه�ذه الجولة الجديدة م�ن املفاوضات املتوقع عقدها 
يف 29-11-2021، بنية إع�ادة إحياء االتفاق النووي 
امل�ربم عام 2015، بن إيران وال�دول الغربية )1+5(، 
وال�ذي أنس�حبت منه امري�كا يف أيار/ماي�و 2018. 
فبينما يرّص اإليرانيون أن تركز مفاوضات فيينا عىل 
رفع كامل العقوبات االمريكي�ة الظاملة التي فرضها 
ترام�ب ع�ام 2017، والحص�ول ع�ىل ضمان�ات من 
امريكا بأنها لن تنسحب من االتفاق مرة أخرى، تثري 
امري�كا املخ�اوف واملزاعم بان ايران تس�عى لتطوير 
“قنبل�ة نووي�ة” من خالل بن�اء برنامجه�ا النووي، 
وإس�تغالل الوقت يف إطالة أمد املحادثات للوصول اىل 

طموحها النووي.
ولك�ن إيران أكدت ب�أن هدف برنامجه�ا النووي هو 
لالغ�راض الس�لمية، بينم�ا امريكا تبدي ش�كوكها 
وتتماه�ى م�ع االدع�اءات االرسائيلي�ة والضغ�وط 

املتواصلة م�ن قبل “إرسائيل” الت�ي تعارض االتفاق 
وج�ودي  “تهدي�د  بأن�ه  وتصف�ه  برمت�ه  الن�ووي 

إلرسائيل”.
وم�ن خالل الس�لوك االمريكي العدائ�ي إلدارة بايدن 
تج�اه إيران، وفربك�ة الترصيحات الكاذب�ة الصادرة 
عن املس�ؤولن االمريكين، يتبّن دأب امريكا للعودة 
مجددا لسياس�ات التنكيل والتهويل والخداع وفرض 
املزي�د م�ن العقوب�ات ع�ىل املس�وؤلن االيراني�ن، 
وممارس�ة الضغوط القص�وى من خالل اس�تخدام 
تكتيكات الحرب النفس�ية وأس�اليب الحرب الناعمة 
والتلوي�ح بعص�ا التهدي�د العس�كري، حي�ث رصح 
الجن�رال كيني�ث ماكن�زي، قائ�د القي�ادة املركزي�ة 
األمريكي�ة: “يف حال الفش�ل س�تكون قواتنا جاهزة 
للخي�ار العس�كري”. وق�ال املتح�دث باس�م وزارة 
الخارجي�ة األمريكية نيد براي�س، يف 2021-11-24، 
ب�إن فرصة مفاوضات إحياء االتفاق النووي ليس�ت 
�د إذا أظهرت إي�ران بأفعاله�ا أو ردودها  دائم�ة، وأکَّ
أنه�ا ال تتمتع “بحس�ن ني�ة وش�فافية يف املوقف”، 
فس�تضطر الوالي�ات املتح�دة أن تلج�أ إىل “طرقه�ا 

األخرى”.

وقب�ل التأك�د م�ن حس�ن النواي�ا اإليرانية، ش�كلت 
امري�كا مح�ورا يض�م كل م�ن بريطاني�ا وفرنس�ا 
واملانيا و م�رص واألردن ومجلس التع�اون الخليجي 
و”إرسائي�ل”، وأص�درت بيان�ا مش�ركا اتهمت فيه 
إيران بممارس�ة أنشطة تزعزع االستقرار يف املنطقة 
به�دف تأليب ال�رأي الع�ام العاملي واملجتم�ع الدويل 
وممارس�ة أقىص الضغوط الغربية عىل إيران للتخىل 
ع�ن رشوطها املس�بقة وإلجبارها ع�ىل الراجع عن 
خطواته�ا يف تقلي�ص إلتزاماتها النووي�ة والخضوع 
واإلستس�الم لرشوطه�م وإمالءاته�م.. بغي�ة تأكيد 
تفوقهم العسكري واالقتصادي وهيمنتهم املطلقة.. 
وبالت�وازي تعم�ل امري�كا بالخف�اء لكس�ب دع�م 
الصن وروس�يا للضغط عىل طهران فيما إذا فش�لت 
املحادث�ات.. وإقناعهم ب�ان إيران هي املس�بب لهذا 
الفش�ل، وبالت�ايل لتجد م�ربرا واهيا الس�تمرارها يف 
تنفيذ سياس�ات العقوبات والحصار والتهديدات ضد 
إي�ران من أجل حماي�ة حليفتها “إرسائي�ل” وتأمن 
أمنه�ا ومصالحه�ا.. ويف آخر املطاف ته�دف امريكا 
اىل إضع�اف ق�درات إي�ران النووي�ة، وتقيي�د دورها 
االقليمي، وتحجيم نفوذها العس�كري واالقتصادي، 

وتجفي�ف مصادر التمويل النفطي�ة لتعجز عن دعم 
محوراملقاوم�ة وحركات التح�رر يف املنطقة.. وبهذه 
السياس�ات االمريكية الخبيثة تضمن تعزيز أهدافها 
االستعمارية، وتمرير مش�اريعها التطبيعية العربية 
الصهيوني�ة، وف�رض هيمنته�ا ع�ىل منطقة الرشق 
االوس�ط، والس�يطرة ع�ىل مناب�ع النف�ط ومصادر 

الطاقة، ونهب ثروات ومقدرات شعوبها..
ولكن إيران لها باملرصاد، وقد أعلنت عىل لس�ان قائد 
الثورة السيد عيل الخامنئي، ورئيسها السيد ابراهيم 
رئيي بانها لن ترضخ للضغوط القصوى، ولن تقدم 
أي تنازالت من جانب واحد، ولن تراجع عن حقوقها 
املرشوع�ة يف أمت�الك التكنولوجي�ا النووي�ة وبن�اء 
قدراتها الصاروخي�ة الدفاعية.. وهي جادة يف تثبيت 
دوره�ا االقليمي والعاملي لكر احادية القوة والعمل 
مع حلفائها واصدقائها الصن وروس�يا يف ترس�يخ 
نط�ام عاملي جدي�د متعدد االط�راف والقوى تحكمه 
القوانن الدولية واالممية والرشائع العادلة بعيدا عن 
الحروب والرصاعات والنزاعات.. يحفظ حقوق كافة 
الش�عوب عىل أس�س قيم الحرية والعدالة والتسامح 

والتعايش واالمن والسالم.

نعم العراق والعراقيون 
في خطر  وخطر مدمر 

ومميت  ووراءه بالدرجة 
األولى البعض من ساسة 
الشيعة ألننا قلنا ونقول 

) ان انقسام ساسة الشيعة  
انقسام العراق والعراقيين 

ووحدة ساسة الشيعة 
يعني وحدة العراق 

والعراقيين وفساد ساسة 
الشيعة يعني فساد العراق 
والعراقيين وصالح ساسة 

الشيعة يعني صالح 
العراق والعراقيين( 
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جرت أمس االثنني، قرعة دور الـ16 لبطولة الكأس بكرة القدم، وأسفرت السحبة عن إجراء ثماني مواجهات.وسيالقي فريق نادي 
الكرخ عىل ملعبه فريق نادي دياىل، بينما يواجه فريق نادي الكهرباء فريق نادي نوروز عىل ملعب االخري.كما سـيواجه فريق نادي 
اربيل عىل ملعب فرانسـو حريري فريق نادي الرشطة، ويالقي فريق نادي النجف عىل ملعبه فريق نادي امانة بغداد.وسـيحل فريق 
الزوراء ضيفا عىل فريق القاسـم ويقام اللقاء عىل ملعب الكفل، كما سـيضيف فريق نادي الصليخ عىل ملعبه فريق نادي املصايف 
الجنوب.ويحـل فريـق القوة الجوية ضيفاً عىل فريق نادي نفط البرصة ويقام اللقاء عىل ملعب الفيحاء، واخريا يلتقي فريقا نادي 
زاخو مع مضيفه نادي نفط الوسط عىل ملعب كربالء الدويل.ودعت لجنة املسابقات ممثيل األندية لتحديد املالعب يف بطولة الكأس، 

وقررت تحديد يومي الرابع والخامس من شهر كانون األول املقبل موعداً النطالق دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم.

القرعة تضع أربيل بمواجهة الشرطة في بطولة الكأس

6
يفتتح اليوم الثالثاء منتخبا العراق وُعمان مشوارهما 
يف بطولة كأس العرب، التي سـتنطلق منافسـاتها يف 
العاصمة القطريـة الدوحة.ويلعـب املنتخبان ضمن 
املجموعة األوىل، التي تعـد خليجية بامتياز، إىل جانب 
قطر املضيفة والبحرين.وتمثل قائمة املنتخب العراقي 
للبطولـة تشـكيال مختلطـا، مـا بني العبـي املنتخب 
األوملبـي وعدد من العبـي الدوري املحـيل، بينما غاب 
عـن البطولـة يف األمتار األخرية ثنائـي القوة الجوية، 
إبراهيـم بايش ومحمد عيل عبود، لإلصابة.وسـيقود 
املنتخب العراقي املدرب املونتينيجري برتوفيتش، بعد 

استقالة الهولندي أدفوكات.
أهم األسلحة

ويراهـن املنتخب العراقي عـىل مجموعة من النجوم، 
أمثال محمد قاسم وأحمد فرحان وحسن عبد الكريم 
وعـيل عباس، بينما يعول منتخب عمان بشـكل كبري 
عىل حارب السعدي وأمجد الحارثي وجمعة الحبيس.
وقد التقى املنتخبان يف 23 مباراة سابقة، ففاز العراق 
يف 10 مواجهـات، مقابـل 4 انتصارات لعمـان، فيما 
حسـم التعـادل 9 مواجهات.ويتشـابه الوضع العام 
للمنتخبني، يف التصفيات املؤهلة ملونديال قطر 2022، 
حيث يمر مـدرب عمان، برانكو، بظروف صعبة، وقد 
تكـون كأس العـرب الفرصـة األخرية لـه، يف املقابل 
اسـتقال املدرب أدفوكات من تدريب املنتخب العراقي 
بعـد إخفاقـه يف التصفيـات، ليـرتك املهمة ملسـاعده 
برتوفيتش.ويسيطر نادي السيب عىل قائمة املنتخب 
العمانـي، يف ظـل وجـود 10 مـن العبيـه يف القائمة 
الرسـمية، وهم: حارب السـعدي، صـالح اليحيائي، 
راشـد العلوي، أمجد الحارثي، أحمد الرواحي، جمعة 
الحبـيس، املنـذر العلـوي، خالـد الربيكـي، محسـن 

الغساني، عبد العزيز الغيالني.
وتتمثـل أبـرز الغيابات عن قائمة األحمـر العماني يف 
كل من: عبد العزيز املقبايل ومحمود املشـيفري وعيل 
البوسعيدي وفايز الرشيدي وزاهر األغربي.من جهته 
َ مدرُب املنتخب الوطنـي، زيليكو برتوفيتش، عن  عـربرّ
فخـره وسـعادته لقيـادِة منتخـب العـراق يف بطولة 

كأس العـرب كونهـا واحدًة مـن أهم البطـوالِت التي 
تنظم تحت مظلـة الفيفا، وذلـك يف املؤتمر الصحفي 
الذي عقد امس االثنني يف أكاديمية اسباير، وبحضور 
مختلـف وسـائل اإلعـالم. وقـاَل برتوفيتـش: أفتخُر 
بقيادتـي ملنتخِب العـراق األكثر فوزاً بلقـب البطولة 
)٦٤،٦٦،٨٥،٨٨(، ومـن الجميـل أن يتواجـد معي يف 
الجهـاز الفنـي عنرصان همـا )رحيم حميـد وأحمد 
جاسـم( ممـن لديهمـا تجربـة املشـاركة يف بطولِة 
كأِس العـرب وتوجا بلقبها.وأوضَح يف سـياِق أجوبته 
يف املؤتمـر الصحفي: نحـن بحاجـٍة إىل الوقِت لتغيري 
منظومـِة املنتخب، ونعمـُل بقدر املسـتطاع لصناعة 
جيـٍل جديٍد يكـون النـواَة الحقيقية ملسـتقبل الكرِة 
العراقية، وهو تحٍد كبري بالنسبِة لنا، وسأكون فخوراً 
جداً إذا ما عكسنا تطلعاتنا بتحسني واقِع أداِء الفريق 
خالل البطولة وقادم املنافسـات.ودعا برتوفيتش، يف 
املؤتمر الصحفـي، إىل رضورة تعـاوِن اإلعالِم العربي 
والدويل يف دعم العراق، ومنح فرصة اللعب عىل أرضه، 
فالشعُب العراقي يستحُق ان يشاهد ويساعد منتخب 
بالده عـىل االرتقاء نحو األفضل. مستشـهداً بالجمع 
الغفـري للجماهـري العراقية التي غصت بـه مدرجاُت 
ملعـب البـرصة، معتـرباً لوحـة الجمهـور العراقـي 
رسـالة واضحة للعالم لرفـع الحظر .وأضـاَف: بكل 
تأكيـٍد نتائجنـا سـتتغرُي كثـريا لو منحت لنـا فرصة 
اللعـِب أمام 70-80 ألـف متفرج، تخيلـوا نحن لعبنا 
تصفيـات كأس العالـم مـن غري هـذا الحافـز .وعن 
فـرِص املنتخب يف كأِس العرب، بني: مجموعتنا قويٌة، 
ومنتخـب عمان قـوٌي جـداً، والبحرين فريـٌق مميٌز، 
أمـا قطر فيكفـي انهم يف حالِة اسـتقراٍر منذ سـبع 
سنوات، وهم جاهزون للتنافس يف كأس العالم، لكننا 
نطمـح بتحقيِق نتائج طيبة، حيـث اخرتنا ما يقارب 
8 العبـني جدد من الوجوِه الشـابِة وزجهم مع العبي 
الخـربة لصناعة التوازن يف الفريـق، ونأمُل أن نميض 
قدمـاً يف البطولة، ومن بوابِة املباراِة األوىل أمام عمان، 
كونها ستكون مفتاَح املواصلِة يف البطولِة نحو مراكز 

متقدمة.

الُعمدة: طموحنا تكوين منتخب 
متطور

طالب مدرب منتخب الش�باب العراقي عماد محمد 
برضورة الصرب عىل املنتخب، مش�را إىل أن »بطولة 
غرب آسيا ال تمثل طموحنا، ونحن بصدد بناء جيل 
جديد للكرة العراقية«.وتأهل منتخب شباب العراق 
إىل نهائ�ي بطولة غرب آس�يا، بفوزه مس�اء اليوم 
األحد، عىل منتخب فلس�طني بهدفني دون رد.وقال 
محم�د،«إن املنتخ�ب الفلس�طيني ل�م يك�ن صيدا 
س�هال، فه�و منتخب منظ�م ويمل�ك مجموعة من 
الالعبني املميزين«.وأضاف: »أن فريقنا لعب بهدوء 
وواقعية، وش�ددنا عىل العبينا برضورة الصرب أمام 
مرمى املنافس، وعدم االس�تعجال«.وطالب محمد 
الجماهر ووس�ائل اإلع�الم العراقي�ة بالصرب عىل 
الفريق، وأال يمنحونه أكثر مما يستحق، ألن الفريق 
م�ا زال بحاجة إىل العمل.وزاد: »أنه ال يجب املبالغة 
يف م�دح الالعب�ني، ألن�ه س�ينعكس بالس�لب ع�ىل 
مستقبلهم، فالفريق ما زال يف طور اإلعداد، واألداء 
لم يصل إىل ما نطمح له«.وأردف: »أن بلوغ النهائي 
وحت�ى حصد اللقب، ال يمثل س�قف طموحنا، وما 
نس�عى له تكوين ن�واة حقيقية للك�رة العراقية«.
وأتم: »أنن�ا نتطلع ألن نقدم فريق�ا يلعب كرة قدم 

متطورة، ونحتاج إىل الوقت«.

    عيل حنون

بقايا منتخب

خجلنا وعند رك�ن بعيد وقفنا.. كرتنا الوطنيَّ�ة أدخلتنا يف نفق 
مظل�م، ولي�س من )قت�ل( أحالمنا من تواجد العب�ا فقط، وإن 
ت  كان األش�هاد ارشوا عليه�م وحملوهم املس�ؤولية بعدما غررّ
الحرباء جلدتها وتلونت بلون من أش�هر س�يفه واخذ ُيقطع به 
أوصال األسباب واإلبقاء عىل سوء اداء الالعبني عذرا دون سواه، 
فاملنص�ف بني النقاد يعي ان املنظوم�ة برمتها هي من تتحمل 
وليست بنسختها اإلدارية الحالية فقط، وإنما تطال املسؤولية 
النس�خ الس�ابقة أيض�ا.. نعم هم م�ن أوصلوا كرتن�ا الوطنية 
اىل ه�ذه املرحل�ة، التي بتن�ا ال نريد فيها ان يبق�ى بصيص أمل 
ملنتخبنا يف مواصلة املش�وار ليس انتقاما وإنما خشية فضائح 

أدائية اكرب.
وم�ا حدث أم�ام )الشمش�ون( يف موقعة الدوحة أم�ر ال ُيمكن 
ان يجعلن�ا ن�رى الضوء يف آخر النفق ال�ذي دخلته كرتنا نتيجة 
االختي�ار الس�يئ للجهاز الفن�ي ويف وقت غر مالئ�م ولم يكن 
مناس�با، وم�ع أننا كنا قد جئن�ا، غر مرة ع�ىل أهمية الركون 
اىل تغي�رات يف صفوف منتخبنا الك�روي، بعدما أتتنا مبارياتنا 
الفائتة، برباهني تؤكد الحاجة امللحة اىل ذلك، لكننا لم نتوقع ان 

يحصل التغير يف خضم املنافسات!..
كنا نريد الس�ر يف ذات الس�بيل، الذي سار عليه يف سنوات خلت 
الربازييل زيك�و، عندما اعتمد عىل وجوه ش�بابية ألننا أصبحنا 
ع�ىل يقني ب�ان تش�كيلتنا الحالية بلغ�ت أرذل العم�ر يف عطاء 
الس�واد األعظم من العبيه�ا، وعضدنا اآلراء، الت�ي ُتنادي بضم 
أس�ماء جديدة اىل قائم�ة املنتخب الوطني والس�يما املُحرتفني 
منه�م، لكن ان يأتي التغير يف الجه�از الفني والالعبني يف وقت 

)قاتل( فهذا أمر جلل وجعلنا ندفع رسوما باهظة.
لقد دخلنا مباراة كوريا حاملني معنا األمنيات يف يد ويف األخرى 
نحم�ل التوقعات، الت�ي تعتمد عىل اس�تقرائنا للواقع، جعلنا –
ُمحبني- كفة األمنيات تعلو رغم أننا يف خفايا تفكرنا نعي أنها 
غر واقعية لكننا جهرنا بها من اجل املُس�اهمة يف شحذ الهمم، 
ولكن ما كنا نعتقد به كمنطق وقع، فقد بات منتخبنا ال يقوى 
عىل مقارعة اآلخرين وظهر فاقدا للهوية وغر قادر عىل تضميد 
جراح�ه ويقين�ا فان االتح�اد له الق�دح املُعىل يف ايص�ال كرتنا 
ل س�واه األس�باب..  الوطنية اىل هذه الحال، وليس عليه ان ُيحمرّ
سياس�ة العمل الخاطئة واالنفراد بالق�رارات أتت أكلها إخفاقا 
تلو اآلخر.. ال نقول ذلك تأسيسا عىل نتيجة مباراة كوريا وإنما 

من خالل تقييمنا لرحلة منتخبنا يف املحطات املاضية.
ق�د نجام�ل هنا او نحابي هناك لكي ال ُيق�ال عنا ما ليس فينا، 
ولكن عندما تصل االمور اىل رؤية منتخب س�بق وتأهل ملونديال 
املكس�يك وحقق بطولة آس�يا وُيمث�ل بلدا يف حقيقت�ه منجما 
للمواهب، يبحث ع�ن بطاقة امللحق، فهذه طامة كربى، ويقينا 
ف�ان الح�ال لن ينصل�ح بوج�ود سياس�ة االس�تعالء يف العمل 
واعتم�اد املُقرب�ني واملُحب�ني، وإنما بانته�اج فلس�فة ُمغايرة 
ُمنفتحة عىل طروحات املعنيني واملُختصني للخوض يف األسباب 
وتحديد الحل�ول الكفيلة، التي ُيمكن ان تنهض بكرتنا الوطنية 

يف املُستقبل القريب.

منح االتحاد العراقي لكرة القدم، امس االثنني، »فرصة 
أخرية« لعضوين فيه لحسـم أمرهما بشأن ازدواجية 
املناصب.وقـال عضو اتحـاد الكرة واملتحدث باسـمه 
احمـد عـودة املوسـوي إن »االتحاد منـح اخر فرصة 

لعضـوي االتحـاد غالب الزاميل ورشـا طالب لحسـم 
أمرهمـا واختيارهمـا العمـل يف النـادي أو االتحـاد«.
واوضح ان »مجلس ادارة االتحاد منح فرصة لعضوية 
الختيار العمل يف مجال واحد وحسـم وجهتهما املقبلة 

قبل نهاية هذا العام«.واشـار املوسوي اىل ان »االتحاد 
علـق عضويـة العضويـن غالب ورشـا مؤقتـاً لحني 
تصحيـح اإلجراءات املتعلقة بهمـا القانونية رشط أن 
يقررا قبل نهاية هـذا العام .وبني أن »العضوين حاليا 

خارج االتحاد وبانتظار ما سيتقرر لغاية نهاية العام 
الحايل«.يذكـر أن غالـب الزامـيل يشـغل منصب نائب 
رئيـس نـادي الرشطة، وتشـغل رشـا طالـب منصب 

عضو يف إدارة نادي القوة الجوية.

عـد رئيس االتحـاد اللبناني لكرة القدم هاشـم 
حيدر، أن وصول منتخب لبنان إىل نهائي بطولة 
غرب آسـيا للشـباب، التي تقام يف العراق، جاء 
نتيجة جهد وعمل منظومة متكاملة.وقال حيدر 
»إن تأهل الشـباب هو استكمال ملسرية وصول 

املنتخب األول إىل التصفيات الحاسـمة، ونتائج 
لبنـان املرشفـة آسيويا«.وأشـار إىل أن التأهـل 
لـه أهمية كبـرية مـن ناحية رسـم الفرح عىل 
وجـوه اللبنانيني، يف ظل األزمـات التي تمر بها 
البـالد، حيث »يبعث األمل يف نفوسـنا«.وأوضح 

أن مسـرية الشـباب إىل النهائـي ألقـت الضوء 
عىل الكثري من الالعبـني، ليحجزوا مقاعدهم يف 
أنديتهم واملنتخب األول مسـتقبال.وأعرب حيدر 
عـن أمله يف أن يتوج لبنـان بالبطولة، وذلك من 

أجل رسم البهجة عىل وطن األرز.

تأهل فريـق الطاولة بنـادي الجامعة اىل 
الدوري املمتاز بحصوله عىل املركز الثاني 
يف األدوار النهائيـة لـدوري أنديـة العراق 
للدرجة األوىل.ويعـد تأهل فريق الجامعة 
أنجـازاً كبـرياً للنـادي يف ظـل الظـروف 
الصعبـة التي يمر بها النـادي، إضافة اىل 
أن التأهل جاء من أول مشـاركة رسمية 
للفريـق بعـد منافسـة قويـة بـني فرق 
الدوري نجح من خاللهـا فريق الجامعة 
بقيـادة املـدرب أحمـد عبـد الحسـن يف 
خطـف بطاقة التأهل الثانيـة اىل الدوري 
املمتاز.مـن جانبـه أشـاد رئيـس الهيأة 
اإلدارية لنـادي الجامعـة محمد صاحب 
الدراجي بهذا اإلنجاز مؤكداً عىل »حرص 
اإلدارة عىل دعـم جميع العاب النادي من 
اجـل تقديم مسـتويات مميـزة وتحقيق 
اإلدارة  »هـدف  ان  اإلنجازات«.وأوضـح 
ينصـب حول تأهل فـرق النادي بمختلف 
ووضـع  املمتـاز،  الـدوري  اىل  األلعـاب 
خطـة للمنافسـة عـىل البطـوالت يف ظل 
األمكانيات املوجودة«.واُقيمت مواجهات 
البطولـة عىل قاعة املدرسـة التخصصية 
يف بغـداد بمشـاركة 13 فريقاً من جميع 

املحافظات.

منح فرصة أخيرة لحسم ازدواجية المناصب باتحاد الكرة

رئيس االتحاد اللبناني يشيد بمنتخب بالده

الجامعة يتأهل إلى دوري الطاولة الممتاز 

بتروفيتش: نتائجنا ستتغير إذا لعبنا أمام 70 ألف مشجع
اليوم.. أسود الرافدين يسعون لتجاوز ُعمان بافتتاح بطولة كأس العرب

سمى االتحاد العراقي لكرة اليد، امس االثنني، العبي املنتخب الوطني للعبة 
اسـتعدادا للمشاركة يف البطولة اآلسيوية التي سـتقام يف السعودية مطلع 
العام املقبل.وقال املنسـق االعالمي لالتحاد حسـام عبـد الرضا إن »االتحاد 
سمى 24 العبا لتمثيل املنتخب الوطني لبطولة آسيا املؤهلة لنهائيات كاس 
العالم«.واضاف ان »املنتخب سيتجمع داخليا خالل مدة االسرتاحة بني ادوار 

منافسـات الدوري املمتاز وذلك للدخول يف تدريبات يومية يف قاعة املدرسـة 
التخصصية يف وزارة الشباب والرياضة استعداد للبطولة االسيوية املقبلة«.
وكشف عبد الرضا عن االسماء التي تم اختيارها للتشكيلة والتي تألفت من 
»حسـني عيل حمزة ومحمد صاحب رشـيد واحمد مالك خضري ومصطفى 
محمد احمد وعيل عبد الرضا شعالن ومحمد عيل مهدي ومصطفى محمود 

رسـول وسجاد حمودي نارص ورائد عبد زيد علوان وميثم عودة عبد الرضا 
ووائل حافظ نعيم وعيل عدنان جياد و احمد طارق عبد الله وجاسم محمد 
غصـاب وماجد عبد الرضا شـعالن وبدر الدين حمـودي نارص وعيل محمد 
سـيالوي ومهند عادل طالب واالمري عيل جاسـم وعيل وسام فاضل واحمد 

مكي صالح ومنتظر قاسم جرب وشريوان حمه محمود وكرار كاظم«.

اتحاد اليد ُيسمِّي تشكيلة المنتخب الوطني 
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بوكيتينو يشيد بميسي بعد صناعته ثالثة أهداف أمام سانت إيتيان
أشاد ماوريس�يو بوكيتينو، مدرب باريس سان 
جريم�ان بالنجم األرجنتين�ي ليونيل مييس بعد 
مس�اهمته يف فوز الفريق، عىل مضيفه س�انت 

إيتيان بنتيجة 3-1، يف الدوري الفرنيس. 
وق�ال بوكيتين�و لوس�ائل اإلعالم عق�ب اللقاء 
»مييس الع�ب مذهل، لقد س�اعدنا عىل تحقيق 
الف�وز بث�الث تمريرات حاس�مة، وه�ي مهمة 
أيضا، إنها مس�ألة وقت بالنس�بة له لتس�جيل 

األهداف، وأنا س�عيد ألن مستواه يتطور بشكل 
أفضل«. 

وس�جل مييس هدفا وحيدا يف ال�دوري الفرنيس 
إضافة إىل 3 أهداف بدوري األبطال. 

وانتق�ل ماوريس�يو للحديث عن أول مش�اركة 
للمدافع اإلس�باني املخرضم م�ع الفريق، قائال 
»ش�ارك س�ريجيو راموس يف املب�اراة، ألنه كان 
قادرا عىل اللع�ب، لقد أثبت أن بإمكانه لعب 90 

دقيقة«. 
وفتح امل�درب األرجنتين�ي الباب أم�ام إمكانية 
االعتم�اد عىل ثالث�ة مدافعني، مضيف�ا »البد أن 
يتس�م املدي�ر الفن�ي باملرونة الخت�الف طبيعة 
املباريات وطريقة لعب املنافس�ني، مما يدفعنا 
للتفك�ري يف اللع�ب بثالث�ة مدافع�ني يف بع�ض 

املباريات«.
 وعن التكهنات بش�أن مصريه م�ع الفريق، رد 

ماوريس�يو بوكيتين�و »يف كرة الق�دم، يجب أن 
تتعايش مع الشائعات، فهي عامرة بالتقلبات، 

لكن برصاحة ال أهتم بها«.
 وأت�م املدير الفني لس�ان جريم�ان ترصيحاته 
»نعم�ل بكل جدي�ة لتطوير امل�روع البارييس 
املثري، وبالتأكيد لم أكن س�عيدا بالخسارة أمام 
مانشس�ر س�يتي، ألنن�ا فري�ق مطال�ب دائما 

بتحقيق الفوز«.

اىل ذلك تذكر نادي برشلونة، أحد املواقف البارزة 
لنجمه السابق ليونيل مييس يف املوسم املايض.

ونر برش�لونة، عرب حسابه الرس�مي بموقع 
توي�ر، ص�ورة مي�يس  االجتماع�ي  التواص�ل 
بقمي�ص مواطن�ه األس�طورة الراح�ل، دييجو 

أرماندو مارادونا.
وكتب الفريق الكتالوني ع�ىل الصورة »مر عام 
واحد منذ التكريم العاطفي من ليونيل لدييجو«.

ش�باك  يف  بهدف�ه  احتف�ل  ق�د  مي�يس،  وكان 
أوساس�ونا بالليج�ا، عن طريق ارت�داء قميص 
نيول�ز أول�د بوي�ز األرجنتين�ي، ال�ذي لع�ب به 
مارادون�ا يف آخر محطاته مع ك�رة القدم، وهو 

نفس الفريق الذي بدأ فيه الربغوث، مسريته.
ورح�ل مارادون�ا عن الحي�اة، قبل تل�ك املباراة 
بأي�ام قليل�ة عن عم�ر ناه�ز 60 عاًم�ا، عقب 

تعرضه ألزمة قلبية.

الثالثاء 30 تشرين الثاين 2021
العدد 2726 السنة الثانية عشرة

انتهاء مشوار نيمار في 2021

اإلصابة تبعد كييزا عن يوفنتوس لنهاية العام

دومفريس يفشل بحجز مكانه
 في تشكيلة األتزوري

كاريك يؤكد صحة قراره 
بوضع رونالدو احتياطيًا

خي�ب الهولن�دي دين�زل دومفري�س، ظه�ري إن�ر مي�الن، آمال 
النرياتزوري رغم أن األخري اس�تثمر 12.5 مليون يورو فيه، خالل 

الصيف املايض.
ويف هذا الصدد، أش�ار موقع »كالتش�يو مريكاتو« اإليطايل، إىل أن 
الجمي�ع كان يتح�دث ع�ن أن دومفريس س�يكون خليفة النجم 

املغربي، أرشف حكيمي، الذي انتقل إىل باريس سان جريمان.
لك�ن الظه�ري الهولندي ل�م ينجح يف حج�ز مكان، يف التش�كيلة 

األساسية إلنر.
وأض�اف املوقع أن ماتيو دارميان تع�رض مؤخرًا إلصابة، لذا من 
املتوقع أن يحصل دومفريس عىل فرصة أكرب للمش�اركة، وإذا لم 
يتطور أداؤه سيذهب النادي عىل الفور للتعاقد مع العب بديل، يف 

املريكاتو الشتوي املقبل.
بض�م  مهتًم�ا  ي�زال  ال  إن�ر  أن  مريكات�و«  »كالتش�يو  وذك�ر 
األوروجوائ�ي، ناهيت�ان ناندي�ز، نج�م كالياري، لكنه س�يواجه 

منافسة عىل الصفقة من نابويل.
وكان دومفري�س قد خطف أنظار كب�ار أوروبا، بفضل أدائه مع 
منتخب هولندا يف يورو 2020، إال أنه لم يرتق ملس�توى التطلعات 

برفقة النرياتزوري.

يس�تهدف ناٍد إيطايل التعاقد مع اإلسباني كيبا أريزاباالجا، 
ح�ارس مرمى تش�يليس، يف كان�ون الثاني املقبل، بحس�ب 

تقرير صحفي.
وكان كيبا )27 عاًما( قد فقد مكانه يف التش�كيل األس�ايس 

لتشيليس، لصالح السنغايل إدوارد ميندي.
وبحس�ب صحيف�ة »توتو س�بورت« اإليطالية، ف�إن إدارة 
التس�يو س�تقاتل بكل قوة، من أجل الحصول عىل خدمات 

الحارس اإلسباني.
وأضافت الصحيفة أن وصول كيب�ا إىل العاصمة اإليطالية، 
يعن�ي رحي�ل الح�ارس األلبان�ي توم�اس سراكوش�ا إىل 

الربيمريليج، حيث أبدى نيوكاسل اهتمامه بضمه.

أعلن االتحاد الدويل لك�رة القدم »فيفا«، 
أم�س االثنني، موعد إقام�ة كأس العالم 
لألندي�ة 2021. وقال الفيفا، يف بيان عرب 
موقع�ه الرس�مي، إن البطول�ة س�تقام 

خالل الفرة من 3 إىل 12 شباط 2022.
وستشهد البطولة مشاركة كل من: 

الجزيرة )بطل الدوري اإلماراتي( -األهيل 
)بطل دوري أبطال إفريقيا( - تش�يليس 
)بط�ل دوري أبط�ال أوروب�ا( -اله�الل 

السعودي )بطل دوري أبطال آسيا(.
دوري  )بط�ل  املكس�يكي  مونت�ريي 
أبط�ال الكون�كاكاف( - أوكالند س�يتي 
أوقيانوس�يا(  )ممث�ل  النيوزيلن�دي 
كوب�ا  )بط�ل  الربازي�يل  بامل�رياس   -
ميون�خ  باي�رن  وكان  ليربتادوري�س(. 
قد ت�وج بلق�ب النس�خة الس�ابقة من 
البطولة، بعد فوزه ع�ىل تيجريس أونال 

املكسيكي يف النهائي )0-1(.

التسيو يطمح للتعاقد مع كيبا  »فيفا« يحدد موعد انطالق
 مونديال األندية

أك�د مايكل كاري�ك، املدير الفني املؤق�ت ملانشس�ر يونايتد، أنه 
صاحب القرارات الفنية حتى اآلن يف مباريات الشياطني الحمر.

ووض�ع كاري�ك، كريس�تيانو رونال�دو احتياطًي�ا خ�الل تعادل 
مانشس�ر يونايت�د مع تش�يليس بنتيج�ة 1-1 يف الجولة 13 من 

الربيمريليج.
وقال كاري�ك، يف ترصيحات أبرزتها صحيفة إندبندنت »هل رالف 
رانجني�ك وراء قرار جل�وس رونالدو عىل دكة الب�دالء؟ »ال.. هذا 

ليس صحيًحا«.
وأضاف »كنت أركز فقط عىل لقاء تش�يليس، كان هناك ما يكفي 

يف رأيس إلعداد الالعبني لهذا اللقاء«.
ون�وه »بع�د املب�اراة، أنا متأك�د أنني س�أكون عىل عل�م بأحدث 

املستجدات، وأرى ما سيحدث يف األيام القليلة املقبلة«.
ون�وه »حت�ى اآلن ليس ل�دي أي يشء آخر ألقدمه لك�م. جئنا إىل 

املباراة بخطة، كنا نعرف نوًعا ما كيف سيلعب تشيليس«.
وأتم »ولذلك كانت الخطة ت�دور حول إيقاف التمريرات الصغرية 

لجورجينيو وروبن لوفتوس تشيك يف وسط امللعب«.

برشلونة يؤكد سعيه 
لضم توريس

يرفض مس�ؤولو برش�لونة االستسالم يف صفقة اإلس�باني فريان 
توريس، نجم مانشس�ر س�يتي، حيث يريد ضم�ه خالل املريكاتو 
الش�توي املقبل، عىل س�بيل اإلعارة مع أحقية الراء، لكن النادي 

اإلنجليزي رفض هذه الفكرة، وطلب 70 مليون يورو عىل الفور.
ووفًق�ا لصحيف�ة »موندو ديبورتيف�و« الكتالونية، فإن برش�لونة 
ال يعت�زم التخيل عن توري�س، الذي طلبه املدرب تش�ايف هرينانديز 

بشكل خاص.
لك�ن البلوجران�ا يعلم أنه إذا أرص مانشس�ر س�يتي ع�ىل طلباته 

املالية، ستصبح الصفقة مستحيلة يف الشتاء املقبل.
وع�رض برش�لونة مؤخرًا ع�ىل الس�يتي، تضمني أح�د الالعبني يف 
الصفقة، مثل س�ريجينو ديس�ت أو س�ريجي روبريت�و أو كليمنت 
لينجلي�ت أو أوس�كار مينجوي�زا أو فيلي�ب كوتيني�و أو نيت�و أو 

صامويل أومتيتي.
ويف املقاب�ل، رفض النادي الكتالوني التخيل عن العبني آخرين، مثل 

نيكو جونزاليس وجايف وبيدري.

ب�ات الربازييل نيمار جوني�ور، مهاجم باريس 
س�ان جريم�ان، مه�ددا بالغياب ع�ن املالعب 
لف�رة طويل�ة، بعد إصابت�ه يف مباراة س�انت 

إيتيان، يف الدوري الفرنيس. 
وذكرت شبكة RMC الفرنسية أن الفحوصات 
األولي�ة التي خض�ع لها نيم�ار عق�ب اللقاء، 
أوضحت إصابته بالتواء ش�ديد يف كاحل القدم 

اليرسى. 
أضافت أنه من املرج�ح غياب الالعب الربازييل 
ملدة س�تة أس�ابيع بس�بب هذا االلت�واء، وفقا 

لتقديرات أطباء النادي البارييس. 
وسيجري نيمار مزيدا من الفحوصات لتحديد 

حجم اإلصابة ومدة غيابه.
 ووفق�ا للمدة املق�ررة مبدئيا، س�يغيب نيمار 
)29 عام�ا( عن صفوف فريق�ه يف 6 مباريات، 

لتنتهي مسريته يف العام الجاري 2021. 
يذك�ر أن نيم�ار س�جل 3 أهداف فق�ط يف 14 
مباراة هذا املوس�م، ج�اءت جميعها يف بطولة 
ال�دوري، ول�م يه�ز الش�باك يف دوري أبط�ال 

أوروبا.

أعلن يوفنتوس اإليطايل ام�س االثنني عن غياب 
مهاجم�ه فيديريك�و كيي�زا مل�ا بع�د عطلة عيد 
امليالد، وذلك بسبب إصابة يف الفخذ تعرض لها يف 
الخسارة أمام أتاالنتا صفر-1 يف الدوري املحيل.

وخ�اض كيي�زا الش�وط األول م�ن لق�اء قب�ل 
اضط�راره اىل ترك امللعب بس�بب تمزق يف فخذه 

األيرس بحسب ما أفاد يوفنتوس يف بيان، متوقعاً 
»عودته بعد عطلة عيد امليالد«.

ويتوقف ال�دوري اإليطايل بعد املرحلة التاس�عة 
عرة التي تختتم يف 22 كانون األولعىل أن يعاود 

نشاطه يف السادس من كانون الثاني.
ويحت�ل يوفنتوس حالياً املركز الثامن يف الدوري 

بع�د الخس�ارة التي تعرض لها ع�ىل أرضه أمام 
أتاالنت�ا، بفارق س�بع نق�اط عن املرك�ز الرابع 

األخري املؤهل اىل دوري أبطال أوروبا.
ويخوض يوفنتوس مباراته املقبلة اليوم الثالثاء 
يف املرحلة الخامسة عرة عىل أرض سالرينيتانا 

متذيل الرتيب.

اليونايتد يعلن رسميًا تعيين 
رانجنيك مدربًا للفريق

أعل�ن مانشس�ر يونايت�د، ام�س اإلثنني، تعي�ني األملان�ي رالف 
رانجنيك، مدرًبا للفريق، خلًفا ألويل جونار سولسكاير.

وق�ال يونايت�د، يف بيان رس�مي »يرس النادي، اإلع�الن عن تعيني 
رانجنيك كمدرب مؤقت حتى نهاية املوس�م، كما أنه سيستمر يف 

دوره االستشاري ملدة عامني آخرين«.
ورصح جون مورت�و، مدير كرة القدم يف مانشس�ر يونايتد »أن 
رال�ف أحد املدربني واملبتكرين األكثر احراًم�ا يف الكرة األوروبية. 

لقد كان املرشح األول لدينا ملنصب املدرب املؤقت«.
وأضاف »أن الجميع يف النادي، يتطلعون للعمل معه خالل املوسم 

الحايل، ثم ملدة عامني آخرين يف دوره االستشاري«.
وق�ال رانجني�ك »أنا متحمس لالنضم�ام إىل مانشس�ر يونايتد، 

والركيز عىل جعل النادي يعيش موسًما ناجًحا«.
وتابع »أن الفريق يعج باملواهب ولديهم توازن كبري بني الش�باب 
والخربة. سأركز كل جهودي خالل األشهر الستة املقبلة، ملساعدة 
هؤالء الالعبني لالس�تفادة من إمكانياتهم بش�كل فردي، واألهم 

كفريق واحد«.
وشدد »أتطلع إىل دعم أهداف النادي عىل املدى الطويل، من خالل 

دوري االستشاري«.
وق�ال مانشس�ر يونايتد إن مايكل كاريك س�يظل مس�ؤوالً عن 

الفريق األول حتى يتم االنتهاء من تأشرية عمل رالف رانجنيك.
واختتم »يود النادي أن يشكر لوكوموتيف موسكو، عىل تعاونه يف 

عملية تعاقد رانجنيك معنا«.
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املتنبيالثقافـي

عش عزيزاً أو مت وانت كريٌم
 بني طعن القنا وخفق البنوِد

واطلب العز ىف لظى ودع
الذل ولو ىف جنان الخلوِد 

ال بقومي رشفت بل رشفوا بي
وبنفيس فخرت ال بجدودي

إن أُكن ُمعجباً فعجب عجيٍب 
لم يجد فوق نفسه من مزيِد

انا ابن الفيايف ورب القوايف
وسمام العدا وغيظ الحسوِد 

انا ىف أّمة تداركها الله
غريب كصالح ىف ثموِد 

وما مقامي يف أرض نخلة
 اال كمقام املسيح بني اليهوِد

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

جربان خليل جربان
�م جميع  �اء تحطِّ الوح�دة عاصف�ة هوج�اء صمَّ
األغصان اليابس�ة يف ش�جرة حياتن�ا ولكنها تزيد 
جذورنا الحيِّ�ة ثباتاً يف القلب الحيِّ لألرض الحيَّة. 
إنم�ا الرجل العظيم ذلك الذي ال يس�ود وال ُيس�اد. 
ربم�ا ع�دم االتف�اق أقرص مس�افة ب�ني فكرين. 
لق�د تعلمت الصم�ت من الثرثار ، والتس�اهل من 
�ب ، واللطف من الغلي�ظ، واألغرب من كل  املتعصِّ
هذا أنني ال أعرتف بجميل هؤالء املعلِّمني. إذا كنت 
ال ترى إال ما يظهرُه النور ، وال تسمع إال ما تعلنُه 
األصوات بالحقيقة الترى وال تس�مع. ال تستطيع 

أن تضحك وتكون قاسياً يف وقٍت واحد

املراقب العراقي/ متابعة...
بعدم�ا ض�اق الواق�ع بتفاصي�ل ومصري 
أو  األدب  أصب�ح  الفلس�طينية،  القضي�ة 
الف�ن عموماً مج�االً خصب�اً لتناولها من 
زواي�ا عدة، وحس�ب موهبة وق�درات كل 
كاتب وفنان يف صياغة هذه املأس�اة. فلن 
تنع�دم الكتابات، حتى لو حلمنا بحل هذه 
املعضلة، التي نأمل أن تصبح الكتابة عنها 
من قبيل املرحلة التاريخية، التي نتذكرها 

حتى ال ننىس ونعيشها ثانية.
لألكاديم�ي  »املع�رصة«  رواي�ة  وتأت�ي 
الفلس�طيني نه�اد خنف�ر، باحث�ة ع�ن 
بدايات هذه املأس�اة، كيف تشّكلت وكيف 
أنتجت ثواره�ا واملدافعني عن هذه األرض 
الذي�ن  الخون�ة  وبال�رورة  املغتَصب�ة، 
س�اعدوا ع�ى م�ا أصب�ح علي�ه الوض�ع 
الراه�ن. تأت�ي البداية من انته�اء الحرب 
العاملي�ة األوىل، وحت�ى نهاي�ة ثالثيني�ات 
الق�رن الفائ�ت، أو ما ُع�رف ب�� )الثورة 
الفلس�طينية الكربى( الت�ي وقعت ما بني 

1936 و1939، قب�ل بداية ان�دالع الحرب 
العاملي�ة الثاني�ة، من خ�الل رسد الكاتب 
إىل  واالس�تناد  الف�رتة،  تل�ك  لتفاصي�ل 
حكايات وملحات من حيوات ش�خصياتها 
ش�خصيتها  ع�رب  ناس�جاً  الحقيقي�ة، 
الرئيسة أو بطلها شاهداً ومشاركاً يف تلك 

األحداث.
ص�درت الرواية مؤخ�راً عن دار الش�امل 
للنرش والتوزيع، نابلس/فلس�طني، يف ما 

ُيقارب ال�500 صفحة.
يف الفص�ل األول واملعن�ون ب�)زاوي�ة من 
م�رح الرواي�ة( ي�رد خنف�ر حكاي�ة 
ميالد بطله )إس�ماعيل(. ولنا االستشهاد 
به�ذا املقط�ع االفتتاح�ي، ألنه يع�رّب عن 
أس�لوب ورؤي�ة الكات�ب ط�وال الرواية.. 
»يف الَحْب�ِو األول للزم�ن الزاحف قريباً من 
أعت�اِب العرشيني�ات م�ن الق�رن املايض، 
ُولِ�َد إس�ماعيل لزوجني ُمفعم�ني بالحب، 
عب�د الفتاح وخديج�ة، وبع�د أن وضعت 
الح�رب العاملي�ة األوىل ِحم�ل أوزارها، بدأ 

يش�ق أش�هره األوىل ش�اقاً عص�ا الحياة، 
حتى خفت عويل املدافع، وانقش�ع دخان 
البارود، وأعاد املنترصون تقس�يم العالم، 
فرس�موا من الخرائط الجديدة ما رسموا، 
ومزق�وا من قديمها ما اس�تطاعوا إىل ذلك 
سبيال. أعَمَل جراحو الجغرافيا السياسية 
مش�ارَطهم يف األجس�اد املثخنة، يفتحون 
جرح�اً هن�ا، ويخيط�ون جرح�اً هن�اك، 
كيفم�ا كان، غ�ري آبهني بتعف�ن الجروح 
أو  نزيفه�ا  اس�تمرار  وال  تقرّحه�ا،  أو 
تش�ويهها لألجساد، حتى لم يعد لعمليات 
الرتمي�م فرصة إلص�الح الدولة/الجس�د، 
أو إع�ادة نضارته. هكذا ُقّس�مت األوطان 
وُشّيدت الحدود الوهمية عى جسد الدولة 
وقّطع�ت  املتهال�ك،  املري�ض  العثماني�ة 

أطرافه مبارشة بعد إعالن الوفاة«.
هن�ا يت�م رسد لحظة ميالد بط�ل الرواية، 
مع اإلحاطة بالجو العام واملناخ السيايس 
املصاحب لتلك اللحظة، الذي يطغى بشكل 

أو بآخر عى الحدث الروائي. 

»المعصرة«..حكاية الثورة الفلسطينية الكبرى ومأساتها

أدباء عراقيون : الروايات العربية لم تقدم معالجات بحجم مآسي الشعوب

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
 كل ذل�ك وأكث�ر ش�هدته العدي�د م�ن 
املجتمع�ات العربي�ة وم�ع كل ذل�ك لم 
تقدم الرواية العربية معالجات كاشفة 
بحج�م وعم�ق تل�ك امل�آيس. وه�و ما 
نس�أل عن س�ببه مجموعة من األدباء 

العراقيني .
ويؤك�د الروائ�ي العراقي ش�اكر نوري 
أن الرواي�ة العربي�ة العظيم�ة لم تولد 
بعد، ويرى أنه عى الروائي أن يكش�ف 
لك�ن  واقعن�ا  يف  العظيم�ة  القص�ص 
القص�ور ال يأت�ي م�ن الواق�ع العربي 
امللته�ب ب�ل م�ن الروائي�ني العاجزين 
ع�ن مقارب�ة املوضوع�ات الكبرية. وال 
تقترص الرواية ع�ى كتابة املوضوعات 
ب�ل يج�ب أن تقدم كل ما ه�و جديد يف 
عال�م التقني�ات الردية الت�ي وصلت 
إىل أوجه�ا. وال يوجد إب�داع دون اإلبداع 
يف اللغ�ة وإيج�اد التقني�ات الردي�ة 

الجديدة.

ويضيف “أس�تطيع القول بكل ثقة إن 
الواقع العربي يتجاوز مخيلة الروائيني 

العرب.
ويتاب�ع ن�وري “يجب ع�ى الروائي أن 
يستكشف آفاق املستقبل. فالرواية فن 
صع�ب بحاج�ة إىل كل الطاقة البرشية 
ب�كل م�ا فيها م�ن ألغ�از وأرسار لكي 
تعان�ق األرواح الت�ي ش�اءت ظ�روف 
العالم العربي بكل آالت السلطة والقوة 
لجعل اإلنسان العربي ذلك الكائن الهش 
والضعي�ف الذي ال يق�وى عى مجابهة 
الواق�ع، ل�ذا فإن�ه ضائع ب�ني الهجرة 
واملنف�ى وقوى الظ�الم واإلرهاب. لكن 
الرواي�ة تنترص يف نهاي�ة املطاف ألنها 

قادرة عى رؤية الحقيقة.
وي�رى ن�وري أن الحرب إع�الن بربري 
لقوى الظالم عى اإلنس�انية. إنها ثيمة 
ك�ربى للرواي�ة، ولكن الرواي�ة العربية 
لم تق�دم لنا نماذج فني�ة راقية وظلت 
حبيس�ة األنماط الجاه�زة، بينما كان 

م�ن املمك�ن أن يك�ون ميدان�ا إبداعيا 
كبريا وس�احة فني�ة وصندوقا لألرواح 

والنفوس واأللغاز.
ويف رأي�ه أن ما يقال يف الرواية ال يمكن 
أن يق�ال يف أي ف�ن آخر ال يف البحث وال 
يف املقال�ة وال يف كتب التاريخ. ومن هنا 
تنب�ع أهمي�ة الرواية كف�ن ابتكاري يف 
اس�تقصاء الحقائق اإلنس�انية التي ال 
يمكن التعب�ري عنها إال م�ن خالل هذا 

الفن.
ويش�ري املفك�ر والروائ�ي عم�ار ع�ي 
حس�ن إىل أن الرواي�ة العربية لم تهمل 
الت�ي  الراهن�ة  القضاي�ا  الكث�ري م�ن 
تفرض نفسها عى الساحة من املحيط 
إىل الخلي�ج، لكنه�ا بالطب�ع ل�م تجار 
اللحظة، مع�ربة عنها كاملة، وهذا أمر 
ال يمك�ن أن ُيتهم فيه األدب بالتقصري، 
ألن�ه دائم�ا، ويف كل األمكن�ة واألزمنة 
والثقافات يأت�ي متأخرا بعض اليشء، 

لك�ن إتيانه يك�ون ش�امال وضافيا، ال 
يكتف�ي باللهاث وراء العاب�ر واملتجدد 
يومي�ا والغ�ارق يف التفاصيل الصغرية 

املتكررة، إنما يغوص إىل األعماق.
ويضي�ف “الروائي، إىل جانب أنه فنان، 
فه�و أش�به بمخت�ص يف عل�م النفس 
االجتماع�ي، ل�ذا عليه أن يتوق�ف مليَّا 
أمام ما يجري، ويمعن التفكري والتأمل 
فيه، كي يص�ل إىل الحقائ�ق العميقة، 
والغاي�ات البعي�دة. لكن ه�ذا ال يمنعه 
أحيان�ا م�ن أن ينخ�رط يف م�ا يجري، 
كمش�ارك فيه، أو معرب عنه يف لحظته، 
بالترصي�ح الش�فاهي أو التدوين عى 
ش�بكات التواصل االجتماعي أو كتابة 
ار، أو مس�جال ل�ه أدبيا يف  املقال الس�يَّ
طزاجت�ه وفورت�ه، وهو حت�ى يف هذه 
الح�االت، يقدم ما ه�و مختلف وفارق 

وأكثر ديمومة”.
ويتاب�ع “أعتقد أنه بعد قرن من الزمن 

س�يكون األدب العرب�ي مص�درا مهما 
لفهم ما يج�ري حالي�ا، ألن املؤرخني، 
كالعادة، س�يتنازعون ال�رأي واملوقف، 
فالتاري�خ اختيار أو انحياز مهما تجرد 
كاتبوه، وربما تؤدي كثافة األحداث إىل 
غرقهم يف التفاصيل السياسية واألمنية 
والحربي�ة متناس�ني أن م�ن صنع�وا 
األحداث هم برش من لحم ودم، وليسوا 

آالت صماء محايدة باردة. 
ويوض�ح الروائ�ي عم�ار الثوين�ي أن 
يف  الس�باق  ال�دور  له�ا  كان  الرواي�ة 
التط�رق إىل العدي�د م�ن الثيم�ات مثل 
ع�ى  وتأثريه�ا  ومآس�يها  الح�روب 
الش�خصية العربي�ة وكذل�ك اإلره�اب 
بكل أش�كاله. وال يظن من اإلنصاف أن 

نقول إنها أغفلت عن ذلك.
ويقول “معظم الروايات العراقية التي 
صدرت بعد عام 2003 عالجت الحروب 
واإلرهاب واالقتت�ال الطائفي والهجرة 

وأئمة الكذب والنف�اق، وكذلك عالجت 
الرواية الس�ورية التي صدرت بعد عام 
2011 القتال الدائر يف سوريا منذ عرشة 
أعوام وبشكل مكثف، ونادرا ما نجد أن 

رواية ابتعدت عن هذه املواضيع. 
ويش�ري إىل أن روايات�ه األرب�ع “يف ذلك 
بغداد”  املن�زوي” و”القديس�ة  الكهف 
العم ثيس�جر” و”الغول  و”مش�حوف 
البه�ي” تناولت الح�روب وتأثرياتها يف 
املجتمع العراقي وما رافقها من نتائج 
وكذلك حالة االنش�قاق املجتمعي الذي 
صاح�ب دخ�ول الق�وات األمريكية إىل 
العراق ع�ام 2003 فالعمل األول ناقش 
ما حص�ل يف االنتفاضة الش�عبية التي 
تلت ح�رب تحرير الكوي�ت عام 1991 
ونتائجه�ا الكارثية وكيف أنها ش�كلت 
مرحل�ة مفصلي�ة م�ن حي�اة املجتمع 
الرواي�ة  ويف  العراقي�ة.  والش�خصية 
الثانية ‘القديسة بغداد’ تطرق إىل الجيل 
ال�ذي عاي�ش الح�رب األوىل م�ع إيران 
)1980 – 1988( وحرب تحرير الكويت 
)1991( والغ�زو األمريك�ي وتأث�ري كل 
ذلك عى نفس�ية الفرد العراقي. يف حني 
عالج يف رواية ‘مش�حوف العم ثيسجر’ 
أث�ر الح�روب يف تدم�ري البيئ�ة املائي�ة 
وتهجري أكثر من نصف مليون إنس�ان 
يعيش�ون يف املس�طحات املائي�ة األكرب 
يف الرشق األوس�ط. ويف روايتي األخرية 
ناقش�ت أث�ر الح�روب ع�ى النفس�ية 
العراقي�ة وكيف صنعت من ش�خصية 
هادئة ووديعة ش�خصية مجرمة تحب 

الدماء والقتل.

شهدت السنوات العشرون االخيرة حروبا ونزاعات في 
العديد من الدول العربية مثل العراق، اليمن، لبنان، 
سوريا وليبيا، نتجت عنها إصابة المجتمعات بمآس 

جراء االقتتال األهلي وخروج جماعات اإلرهاب وما 
ارتكبته من جرائم وحشية، فضال عن تردٍّ في األحوال 

المعيشية والهجرات الجماعية شرقا وغربا وما جرى 
للمهاجرين من اضطهاد.

حميد عمران الشريفي

أوراق�ه تمتص حروف�ه .. وقلمه يس�تلذ 
بتقبيل الورق�ة دون أن يرتك أثرا لفكره .. 
واألفكار تترشذم برأس�ه .. أحس بالغبن ، 
فذهب إىل املحكمة رافعاً دعواه مؤكداً بأن 
الكل متآمرون عليه؛ أوراقه وقلمه وفكره 
.. فخاط���ب الق�ايض بإثب�ات عقوقهم 

قائالً : 
-  فها هي أوراقي يا سيدي القايض ! .. من 
أفضل أصن�اف األوراق وأجودها.. وهاهو 
م�داد قلم�ي من أحس�ن أن�واع األحبار .. 
وهاهو عقي قد غذيته بالقراءات ومرنته 
بالتج�ارب ووخزت�ه بالهم�وم والقل�ق .. 
فقابلن�ي الجمي�ع بالعق�وق والجح�د .. 
يتفرج�ون عّي وعى هموم�ي النازفة فال 
يس�عفوني بأي بلس�م وأنا أعيش لحظة 

األلم.. 
فبكى القايض وأخذ أوراقه وأبدلها بأوراق 
دار القض�اء ، وأب�دل قلم�ه بقل�م كات�ب 
مح�ارضه .. إالّ أنه ح�ار يف قضية أفكاره 
الهاربة .. فأمسك بها .. لم يشأ أن يعطيه 
رأس�ه .. فرأس القايض ال يقدر بثمن ألنه 
رأس واح�د متميز .. فأب�دل رأس املغبون 
ب�رأس ب�واب محكمت�ه .. إال أن املغب�ون 
أعاده بعد ثالثة أيام إىل القايض لتحجره.. 
مالمح�ه  عل�ت  وق�د  الق�ايض  فأرض�اه 
بس�مة خبيثة واضحة عى ش�فتيه برأس 
س�كرتريته الجميلة .. فبدأ ال إرادياً يكتب 
عرائض�ه إىل الق�ايض .. فريس�ل القايض 
إلي�ه ويغل�ق الب�اب علي�ه للمداولة تحت 
جن�ح األفكار املس�تجدة التي يخرج منها 
بعد ساعة مكتشفاً بعد تأنيب ما ثلم منه 
أنه ن�يس القطعة الحساس�ة من لباس�ه 
الداخ�ي عند القايض .. فلم يطق املواصلة 
وتك�رار الحالة املؤث�رة .. فطالب القايض 
ب�أن يعتق�ه.. فحمله القايض املس�ؤولية 
، بدلي�ل عرائضه املكتوب�ة إليه وأخرج له 
إثبات�ات دامغ�ة بإمضاءات�ه الت�ي تنازل 
به�ا ع�ن مالبس�ه الداخلية للق�ايض بعد 
كل لق�اء .. ثم س�حب الق�ايض منه رأس 
الس�كرترية ك�ي ال تكش�ف أرسار عدالته 
وألبس�ه تهمة إزعاج القايض فأرس�ل إىل 
حضرية حيوانات دار القضاء وأبدل رأسه 
برأس حمار ثم بيع يف س�وق الخيل وأبدل 
رأس�ه برأس حصان ثم برأس كلب تجاوز 
الح�دود الجغرافي�ة لإلقلي�م ليبدله برأس 
كب�ش ذبح ضمن أضحي�ة العيد الكبري إال 
أنه لم يهتم ألنه كان يرنو إىل رأس القايض 

املتعدد الوجوه.

قصيرة  نجوم راحلون »يحضرون« في حفل افتتاح القاهرة السينمائيقصة
املراقب العراقي/ متابعة...

انطلق�ت ال�دورة ال��43 ملهرجان 
القاهرة السينمائي الدويل بحضور 
كوكب�ة فنية وثقافي�ة من النجوم 
وصن�اع الس�ينما والف�ن يف مرص 
والعال�م، وينته�ي يف الخامس من 

ديسمرب )كانون األول( املقبل.
بالس�الم  االفتت�اح  حف�ل  وب�دأ 
الوطني ث�م تقديم مذيع�ة الحفل 
الص�اوي،  لخال�د  خاص�ة  فق�رة 
ربي�ع،  ع�ي  الكومي�دي  واملمث�ل 
س�اخر  بش�كل  األخ�ري  وتط�رق 
إىل ع�دم دعوت�ه ملهرجان�ات فنية 
ورغبت�ه يف املش�اركة بفيلم يصلح 
فانت�ازي  بش�كل  للمهرجان�ات 
س�اخر موج�ه لرئي�س مهرج�ان 
القاه�رة املنت�ج امل�رصي محم�د 
حفظي، وحظيت الفقرة بتصفيق 

حاد من الجميع، 
وتح�دث رئي�س املهرج�ان محمد 
حفظي، عن املعوقات التي سيطرت 
عى ال�دورة الجدي�دة واالحرتازات 
التي ت�م تحقيقها للوص�ول إىل بر 
األم�ان م�ن كل النواح�ي الصحية 

والفني�ة للضيوف من الجنس�يات 
املتع�ددة، ووج�ه التحية لرؤس�اء 
املهرجان الس�ابقني، بينهم حسني 
فهمي الذي كان حارضاً، باإلضافة 
إىل الراحلني عزت أبو عوف وسمري 
فريد وس�عد الدين وهبة. وأكد »أن 
الدعم والتش�جيع ال�ذي تلقاه عى 
مدى س�نوات رئاس�ته للمهرجان 
كان دافع�اً كبرياً ل�ه لتطوير دورة 

تلو أخرى«.
وأش�ار إىل »أن املهرجان�ات الفنية 
ونج�وم الف�ن واألدب�اء ه�م قوى 

مرص الناعمة«.
وخ�الل االفتت�اح تم ع�رض فيلم 
خ�اص ع�ن أب�رز الراحل�ني م�ن 
صن�اع الفن والنجوم يف عام 2020 
و2021، بينهم س�مري غانم ودالل 
عب�د العزيز وس�هري البابي وأحمد 
العالي�ي ويوس�ف  خلي�ل وع�زت 
ش�عبان وه�ادي الجي�ار ووحي�د 
حام�د وفيصل ندا واملخ�رج حاتم 
عي والسيناريس�ت محم�د نبوي 
ال�ذي رح�ل من�ذ س�اعات قبي�ل 

املهرجان.

إلى القنوات الفضائية 
العاملة في العراق 

  الرأس

؟؟ كث�ريا م�ا تس�تضيف   . تس�اؤل 
بعض القن�وات الفضائية ،، وخاصة 
أو  الوج�وه  الرشقي�ة،، بع������ض 
األش�خاص ممن سقطوا عى جوانب 
طريق ه�ذا البلد مم�ن كان لهم دور 
، أو مم�ن  ب�ارز يف اعت�الل صحت�ه 
س�اهم يف رسقة أموال دولته أو أموال 
غ�ريه من الن�اس العادي�ني ، والقناة 
تعل�م وهي التي عرض�ت للناس قبال 
س�وابقهم املخجلة وأفعالهم املشينة 
، وه�ي التي كان�ت وراء س�قوطهم 
الس�يايس، وهي تعلم أنه�م أحيلوا إىل 
القض�اء وع�ادوا بق�درة ق�ادر ثانية 
إىل الس�احة حاملني راي����ة الرباءة 

الكاذبة.
 ونح���ن يف ه�ذا الس�ياق نعل�م أن 
القن�اة تعلم أنه�م كاذب�ون ف����ي 
أحاديثه�م منافق�ون يف طروحاته�م 
، وانه�ا أي القن�اة بعمله�ا هذا تقف 
إىل جانب الفاش�ل وتحاول استمالته 
وهي تعلم أن�ه مدان أمام الله قبل أن 

يدان أمام القضاء .
إن تقديم من له س�قوط سابق يعني 
تقدي�م الس�يئ وه�ذا التقدي�م إِّم�ا 
أن يك�ون عم�ال مقص�����ودا يراد 
م�ن ورائه املزي�د من الدم�ار للبلد أو 

للحص��ول عى 
سب  مك�����ا
مي�����ة  عال إ
دمار  وه����و 

للمحطة .
الص��خ�ب  إن 
اإلعالمي واللغو 
الس�يايس الذي 
ه  تتبن�������ا

ك��ل الفضائي�ات 
بال استث����ناء ومنها الفض���ائية 
عم�ل  إال  ه���و  م�ا  الرس�مي����ة 
معيب سيما أنها تستضيف م�����ن 
ه�م أط�راف يف املش�كلة العراقي�ة ، 
الفرص�ة  تل�و  الفرص�ة  وتمنحه�م 
للدفاع ع�ن أخطائهم وتربير أفعالهم 
، ولتعل�م كل الفضائي�ات أن املتلق�ي 
يعي�ب عليه����م ه����ذا الس�لوك 
، واملش�اهد ال يعب�أ ب�كل طروحاتهم 
إال مم�ن كان موالي�ا له�م وألس�باب 

معروفة .
إن الربنامج الناجح يبحث عن املتكلم 
املحاي�د ، املتكلم الذي يأخذ بأس�باب 
التحلي�ل العلم�ي املق�ارن ، املتحدث 
الج�ريء  باملعل�����وم�ات  املمتل�ئ 
يف طرح االس�ماء والقادر عى تقديم 

الحلول .
 أم�ا االس�تعراض وتقدي�م الحقائق 
تع�د  ل�م  أس�اليب  فتل�ك  املش�وهة 
تتم�اىش مع أفك������ار املاليني من 
املش�اهدين الذين أوجعت رؤوس�هم 
أف�واه م�ن كان�وا وراء الوي�الت التي 
لحق�ت باقتص�اد بلدهم ومس�تقبله 
الس�يايس واألمن�ي ، والحلي�م تكفيه 

اإلشارة .

ثقافة..	

خليل إبراهيم العبيدي

عمار عيل حسنعمار الثويين شكر نوري
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مع تفاقم األزمة، تسبب شح املياه 
وتقس�يمه ب�ني املحافظ�ات وبني 
الفالحني، بحس�ب مساحة األرض 
ل�كل منه�م، بمش�اكل ونزاع�ات 
أوقعت قتىل وجرحى وسط دعوات 

ومناشدات إليجاد حلول لألزمة.
املائي�ة  امل�وارد  وزارة  وفش�لت 
العراقي�ة، الت�ي تبحث ع�ن حلول 
ألزم�ة املياه، يف إبرام أي تفاهم مع 
دول الج�وار، م�ا دفعه�ا إىل وضع 
خطة لتقس�يم املياه بني الفالحني، 
لكن الخطة جاءت بحس�ب ما هو 
متوفر من مياه، األمر الذي تس�بب 

بغضب من قبل املزارعني.
ش�هدت  الح�ايل،  الش�هر  وخ�الل 
عدة محافظ�ات عراقية تظاهرات 
واحتجاجات واس�عة اعرتاضاً عىل 
سياس�ة توزيع املياه، وطالبت كل 

محافظة بزيادة حصصها املائية.
ووفق�اً ملس�ؤول أمن�ي يف بغ�داد، 
ب�ني  مش�اجرة   20 نح�و  ُس�جل 
الفالحني يف ع�دة محافظات، وأكد 
أّن »تلك النزاعات انتهت بس�قوط 
م�ن  جرح�ى  و9  قت�ىل،   4 نح�و 

املزارعني«.
وأوضح املس�ؤول الذي فّضل عدم 
»أغل�ب  أّن  الكش�ف ع�ن هويت�ه 
املحافظ�ات  يف  وقع�ت  النزاع�ات 
ن�زاع  م�ن  وتحّول�ت  الجنوبي�ة، 
ب�ني م�زارع وآخ�ر إىل ن�زاع ب�ني 
عش�ائر املزارع�ني«، مش�دداً ع�ىل 
تبح�ث  املحلي�ة  »الحكوم�ات  أّن 
ع�ن حلول، وتح�اول تحجيم امللف 
العشائر، لكنها تحتاج  واسرتضاء 
بذات الوقت إىل دع�م وزارة املالية، 
ومراجع�ة خطط تقس�يم املياه، ال 
س�يما هذه الفرتة الت�ي يقل فيها 

الطلب يف املوسم الشتوي«.
وتس�بب ن�زاع بس�بب الحص�ص 
املائية، السبت املايض، بني فالحني 
بمحافظة الديوانية، اتسع لتشرتك 
ب�ه عش�رتا كل منهما، بس�قوط 

قتىل وجرحى.
محلي�ة  أنب�اء  وكاالت  وذك�رت 
أّن »الن�زاع وق�ع يف بل�دة الحم�زة 
وأوق�ع  املحافظ�ة،  يف  الرشق�ي 
قتيل�ني و4 جرح�ى من عش�رتي 
الفالح�ني«، وأفادت ب�أّن »القوات 
ع�ىل  الس�يطرة  تح�اول  األمني�ة 
العش�رتني ومنع عودة االش�تباك 

املسلح بينهما«.
وناش�د عضو الجمعيات الفالحية 
يف محافظة واس�ط، عامر العبديل، 
الحكوم�ة ووزارتي امل�وارد املائية 

والزراع�ة، وض�ع حل�ول لألزم�ة 
الت�ي ب�دأت تف�رز مش�اكل كبرة 
وتؤث�ر ع�ىل الزراع�ة، مح�ذراً، يف 
حديث ل�«العرب�ي الجديد«، من أّن 
»القضي�ة ب�دأت باالتس�اع بعد أن 
تس�ببت بنزاعات ورصاعات وقتىل 

وجرحى«.
وتؤكد وزارة املوارد املائية العراقية 
م�ن جهتها أنها تبح�ث عن حلول 
لألزم�ة، وقال املدير الع�ام للمركز 
الوطني إلدارة املوارد املائية، حاتم 
حمي�د، إّن »الوزارة تس�عى إليجاد 
حلول ألزمة املياه، تفيض بالنتيجة 
إىل تخفيفه�ا، ال س�يما أّن الزراعة 
تع�د مص�دراً مهم�اً م�ن مصادر 

اقتصاد البالد«.
وأك�د حمي�د، يف ترصي�ح صحايف، 
أّن »صعوب�ة الحلول تكمن بنقص 
مي�اه الزراع�ة الت�ي تش�كل اليوم 
نس�بة 85% من اس�تهالك املياه يف 
الع�راق، فض�اًل ع�ن األه�وار التي 

تش�كل 10% من اس�تهالك املياه يف 
العراق، لذل�ك تراجع الخزين املائي 

بشكل كبر«.
وقلّ�ص الع�راق مس�احة األرايض 
الزراعي�ة  بالخط�ة  املش�مولة 
املوس�مية إىل النص�ف، فيم�ا ت�م 
اس�تبعاد محافظ�ات معين�ة من 
الخطة بشكل كامل، بسبب موجة 
تعانيه�ا  مس�بوقة  غ�ر  جف�اف 

البالد،.
وكان الع�راق ق�د توّص�ل أخراً إىل 
حلول ألزم�ة املياه م�ع تركيا، من 
خالل إبرام مذكرة تفاهم مشرتكة 
بني الجانبني، صادق عليها الرئيس 
الرتك�ي، نّصت ع�ىل الت�زام تركيا 
عادل�ة ومنصف�ة  مي�اه  بإط�الق 

للعراق يف نهري دجلة والفرات.
وال تقترص تأثرات التغير املناخي 
عىل العراق وحده، وهي تهدد العالم 
برمت�ه، لكن الع�راق من بني الدول 
االكثر تأث�را النه يعتم�د يف غالبية 

مص�ادر مياه�ه ع�ىل دول الجوار 
ظاه�رة  م�ن  بدوره�ا  املت�ررة 
املنطق�ة  يف  املتفاقم�ة  الجف�اف 
بحس�ب الخرباء من�ذ اربعة اعوام، 
ما يجرب ه�ذه الدول ع�ىل محاولة 
احتكار مواردها املائية والتخفيف 
م�ن التدفق�ات اآلتي�ة اىل الع�راق، 
وتجرب العراق يف الوقت نفس�ه عىل 
محاولة التأقلم وخفض مساحات 
االرايض املخصصة للزراعية بنسبة 

كبرة.
وبالت�ايل ف�ان االمم املتح�دة تضع 
الع�راق يف املرتبة الخامس�ة عامليا 

بني االكثر تأثرا بهذه التهديدات.
وب�كل االحوال، فان الع�راق تلحق 
به ارضار جس�يمة س�واء برتاجع 
واردات املي�اه الرتكي�ة وااليراني�ة، 
او بفع�ل الجف�اف وضآلة معدالت 

االمطار السنوية.
ف�ان  املتح�دة،  االم�م  ووف�ق 
تقديراته�ا يف الع�ام 2019، تش�ر 

اىل ان »التغ�ر املناخي يقلل هطول 
األمطار الس�نوي يف الع�راق، وهو 
م�ا س�يؤدي إىل زي�ادة العواص�ف 
الرتابي�ة وتراجع اإلنت�اج الزراعي 
وتفاق�م ن�درة املي�اه«، بينم�ا قال 
برنامج األم�م املتحدة للبيئة انه يف 
العام 2015، كان ل�دى كل عراقي 
2100 مرت مكعب من املياه املتاحة 
س�نويا، وأنه بحل�ول العام 2025، 
س�تنخفض تلك الكمي�ة إىل 1750 

مرتا مكعبا.
واالن يتحرك الع�راق عىل اكثر من 
جبهة ملعالجة ه�ذا الخطر املحدق 
به، س�واء مع االتراك او السوريني 
باالضاف�ة اىل إي�ران حي�ث يعتقد 
ان 42 نه�را مش�رتكا م�ع العراق، 

اصبحت شبه معطلة.
اما بالنس�بة اىل تركيا، فان اساس 
املش�كلة التي تع�ود اىل نح�و مئة 
ع�ام، انه�ا ال تع�رتف ب�ان دجل�ة 
والف�رات »نهران دولي�ان« وتعترب 

»عاب�ر  الف�رات  نه�ر  ان  تحدي�دا 
للح�دود«، وه�و م�ا ل�ه تداعيات 
قانوني�ة مختلف�ة، تتي�ح النق�رة 
بحسب رؤيتها، ان تقيم العديد من 
السدود بداعي االستفادة من املياه 

الجارية عىل اراضيها.
واقامت يف هذا السياق، سيد كيبان 
خ�الل س�بيعنيات الق�رن املايض، 
ثم س�د اتات�ورك يف التس�عينيات، 
ث�م س�د أليس�و يف ع�م 2018، يف 
اطار مرشوع مائي عمالق النشاء 
سلس�لة من الس�دود يبلغ عددها 
22 ضمن خطة الس�تصالح مئات 
وبرغ�م  الهكت�ارات.  م�ن  االالف 
ذلك، تعترب بغ�داد ان انقرة تخالف 
بذل�ك اتفاقية لالم�م املتحدة للعام 
1997 حول نهري دجل�ة والفرات 
والتي تحظر القيام بأنش�طة تهدد 
بالح�اق ال�رر باملصال�ح املائية 

للعراق.
ويقول مدي�ر عام املرك�ز الوطني 
الدارة امل�وارد املائي�ة حات�م حميد 
حس�ني ان »وزارة امل�وارد املائي�ة 
وبالتنس�يق م�ع وزارة الخارجي�ة 
تتواص�ل  م�ع دول الج�وار )دول 
والف�رات(  دجل�ة  لنه�ري  املنب�ع 
سوريا وتركيا وايران«، وذلك بهدف 
تقاسم الرر  يف هذه االزمة كون 
موسم الجفاف رضب الجميع ولم 
يقترص عىل بل�د دون اخر والعراق 
اح�د دول ح�ويض دجل�ة والفرات 
حي�ث يج�ري التواصل م�ع تركيا 
الطالق كميات مناسبة من املياه يف 
نهر دجلة فضال ع�ن التواصل مع 
س�وريا لذات الغرض وهي ملتزمة 

باالتفاق.
وح�ول كمي�ة االطالق�ات املائي�ة 
الت�ي ستس�مح  تركي�ا بعبوره�ا 
اىل الع�راق، ق�ال حس�ني ان »وفد 
وزارة امل�وارد املائي�ة ق�ام بزي�ارة 
الس�دود الرتكية خالل صيف العام 
املايض لالطالع ع�ىل الخزين املائي 
لتل�ك الس�دود ووجدن�ا ان الخزين 
متواضع  اليتج�اوز نصف الطاقة 
االستيعابية الس�يما يف سد اليسو، 
وعليه تعاه�دت )تركيا( معنا عىل 
ضوء مخزونها املائ�ي، وبالتايل تم 
تقاس�م ال�رر ول�و كان الخزين 
اك�رب لكن�ا طلبنا اطالق�ات اكرب«، 
الفت�ا اىل ان�ه اليمكن الكش�ف عن 
كمية االطالق�ات املائية الواردة اىل 
الع�راق من تركي�ا لكن م�ا يطلق 
حاليا اي الش�هر الحايل، هو مساٍو 

الطالقات السنوات املاضية.

  ١٧٠٠  نشوب معركة نارفا يف حرب الشامل العظمى بني اإلمرباطورية السويدية وروسيا القيرصية.

  ١٨٥٤  حاكم مرص محمد سعيد باشا مينح الفرنيس فرديناند دي لسبس امتياز حفر قناة السويس.
  ١٩١٩  حصول املرأة يف فرنسا عىل حق املشاركة يف االنتخابات الترشيعية.

  ١٩٣٩  االتحاد السوفيتي يغزو فنلندا التي أعلنت حيادها يف النزاعات العاملية خالل الحرب العاملية الثانية.
  ١٩٧٠  األمم املتحدة تصدر »القرار رقم ٦٤٩« الذي نص عىل حق الشعب الفلسطيني يف تقرير مصريه.
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الثالثاء 30 تشرين الثاين 2021
العدد 2726 السنة الثانية عشرة

وع�ىل الرغ�م م�ن اإلج�راءات العدي�دة الت�ي اتخذتها 
مديري�ة املرور العامة ومنها فتح الطرق املغلقة ومنع 
س�ر العج�الت الكب�رة داخل امل�دن إال بعد الس�اعة 
السادسة مساء، غر أن هذه اإلجراءات لم تستطع أن 
تحد من الزخم املروري، الذي ال يقترص عىل املناطق يف 
مرك�ز بغداد بل حتى الطرق الرسيع�ة والحولية باتت 
تختن�ق من ع�دد املركب�ات، فما هي الحل�ول؟ وكيف 
يمكن القض�اء عىل ظاهرة الزحام�ات املرورية، وهل 
مديرية املرور تتحمل وحدها مس�ؤولية معالجة هذه 
الظاه�رة أم أن هن�اك جهات أخرى يق�ع عىل عاتقها 

إيجاد حلول مناسبة؟
يق�ول مدير إعالم مديرية امل�رور العامة العميد محمد 
الزي�دي إن »الزحام�ات كان�ت وما زال�ت يف العاصمة 
بغ�داد، وقد تم اتخاذ العديد من الق�رارات واإلجراءات 
،ولك�ن أحيان�اً ال تفي بالغ�رض«، الفت�اً اىل أن »قرار 
تس�قيط املركبات هو موجود وال ي�زال العمل جار به 

،ولكن التسقيط ليس إجبارياً بل اختيارياً«.
وأضاف أن »من بني اإلجراءات املتخذة هو قرار مجلس 
الوزراء بش�أن استراد املركبات حسب سنوات املوديل 
الذي ت�م العمل به منذ أكثر من أربع س�نوات ،بمعنى 
أن السيارة املستوردة ال يمكن أن تدخل اىل البالد إال إذا 
كان موديلها قد تجاوز العامني ،أي ناقص سنتني من 
س�نة الصنع للتخفيف من الزحامات«، مش�راً اىل أنه 
»يف بغداد اآلن أكثر من ثالثة ماليني و400 ألف س�يارة 

بالرغم من أن شوارعها ال تستوعب هذا العدد«.
وب�ني الزي�دي أن »رجل امل�رور اليوم يق�ع عىل عاتقه 
الثقل األكرب ،وهو يحاول )تسليك( السر وتنظيمه ،إال 
أن املش�كلة تكمن يف الش�وارع التي تحتاج اىل جزرات 
وتوس�عة ،وبغ�داد تحتاج من أمانتها اىل إنش�اء طرق 
وجس�ور جديدة وإكمال الجس�ور واالنفاق املدمرة«، 

موضح�اً أن »هناك نية النش�اء أكثر م�ن 23 مجرساً 
للتخفي�ف م�ن الزح�ام، لكنه حت�ى اآلن ل�م ينجز إال 
11 مج�رساً ،وتبق�ى الحاجة اىل 12 مج�رساً من أجل 

تخفيف الضغط عىل الشوارع والتقاطعات«.
م�ن جانب�ه ق�ال عميد امل�رور حي�در عب�د الكريم إن 
»مديري�ة املرور اتخذت ع�دة إج�راءات للتخفيف من 
الزحام م�ع انطالق العام الدرايس ،ولكن املش�كلة أنه 
ال توجد هن�اك طرق بديلة«، مبيناً أن »هناك انتش�اراً 
واسعاً ومكثفاً من قبل رجال املرور يف أغلب التقاطعات 
والساحات املهمة لغرض انسيابية الطريق ،باإلضافة 
اىل أن مديري�ة امل�رور تش�جع ع�ىل النق�ل الجماع�ي 
خاصة لطلبة الجامعات واملدارس لغرض تقليل حركة 

املركبات يف العاصمة بغداد«.
ب�دور، ق�ال محاف�ظ بغ�داد محم�د جابر العط�ا: إن 
»محافظ�ة بغ�داد مس�ؤولة ع�ن الط�رق الخارجي�ة 
للعاصمة ،فيما تتحمل أمانة بغداد مس�ؤولية الطرق 
الداخلي�ة منه�ا كونها م�ن اختصاصه�ا«، مؤكدا أن 
»حل الزخم املروري أمر مهم، إال أن توس�عة الجس�ور 
والطرق داخل العاصمة هي من مهام أمانة بغداد ،وأن 
هناك خطط عمل مع وزارة االس�كان لبناء الجس�ور 

مثل جرس الكريعات والكاظمية«.
اىل ذل�ك أوضح مدير دائ�رة الطرق والجس�ور التابعة 
ل�وزارة اإلعمار واإلس�كان حس�ني جاس�م كاظم أن 
»هناك عدة طرق س�تكون كفيلة بايجاد حلول للزخم 
املروري مثل طريق الدورة -يوس�فية والعمل به وصل 
اىل مراح�ل متقدم�ة خالل األش�هر املاضية«، مش�راً 
اىل أن »هذا الطريق سيش�كل مدخ�اًل إضافياً لجنوبي 
العاصمة ويربط الطريق الرسيع بطريق الدورة ،ومن 
ث�م بجانب الرصافة من خالل جرس الطابقني وبالتايل 
يخف�ف العبء الحايل املوج�ود عىل مدخل حلة - بغداد 

الجنوب�ي امل�ار بق�رب علوة الرش�يد الت�ي تعاني من 
زحامات كثرة«.

وأكد أنه »بانجاز هذا الطريق يف الثلث األخر من العام  
املقبل سيشكل هذا الطريق نقلة نوعية يف هذا االتجاه 
كونه طريقاً رسيعاً ال يحوي عىل أي تقاطعات أرضية 
،وبالتايل سوف يقترص زمن الرحلة من غرب بغداد من 
املحافظات الجنوبية باتجاه الرصافة بفرتة قياسية ال 

تزيد عن 15 دقيقة«.
وتابع أن »دائرة الطرق تهتم كثراً بمداخل بغداد ومن 
أهمها مدخل بس�ماية ومدخل دي�اىل ،وتمت املبارشة 
بالعمل بها ويتضمن العمل توس�عة الشوارع الحالية 
وإضاف�ة ط�رق خدمية ،وكذل�ك تحوي�ل التقاطعات 
األرضي�ة إىل تقاطع�ات مجرسة ،وأيضا سيس�هم هذا 
العم�ل بح�ل االختناق�ات يف هذين املدخل�ني وخاصة 
مدخل بس�ماية«، منوهاً بأن »مدخل بسماية يحتوي 
ع�ىل جرس إضايف ع�ىل نهر دياىل يف منطقة الرس�تمية 
التي تش�هد زحام�ات ،وكذلك هناك مرشوع النش�اء 
خمس�ة جس�ور فوقانية لتنظيم التقاطعات األرضية 

وتحويلها إىل تقاطعات بمستويات ثنائية«.
وأش�ار اىل أن »التخصيص�ات املقررة ه�ذا العام قليلة 

جداً ولم يطلق منها إال 30 %«.
وكان مدي�ر املرور العامة، اللواء طارق إس�ماعيل، قد 
كش�ف يف وقت س�ابق عن تفاصيل خط�ة جديدة من 
3 محاور لتخفيف الزخم امل�روري يف العاصمة بغداد، 
أوله�ا تحويل الجزرات الوس�طية والس�احات العامة 
مثل س�احة النس�ور والفتح واالمامني الحسنني )ع(، 
وثانيه�ا اختصار الجزرات الوس�طية، وثالثاً اختصار 
الكرفات التي تس�هل انس�يابية الس�ر نح�و االتجاه 
اليم�ني، وكل ذل�ك س�وف يخف�ف م�ن وط�أة الزخم 

املروري«.

انسدادات متراكمة في شرايين بغداد!
من يدخل بغداد في وقت دوام الموظفين أو عند خروجهم يحتاج الى وقت طويل لقطع مسافة بين 
منطقة وأخرى بسبب االختناقات المرورية التي باتت إحدى سمات العاصمة بعد أن أصبحت الشوارع 
ممتلئة بالعجالت على اختالفها ،فضاًل عن الدراجات النارية والتكاتك والستوتات.

،،

،،

ال تقتصر تأثيرات التغير المناخي على 
العراق وحده بل العالم برمته..

تعتبر بغداد ان انقرة تخالف اتفاقية 
االمم المتحدة لعام ١٩٩٧.. 

،،



املراقب العراقي / متابعة...
توع�د قس�م محارب�ة الش�ائعات يف وزارة 
الداخلية، أمس االثنني، الش�ائعات بجميع 
أنواعها السياس�ية واالقتصادي�ة واألمنية 
ومرتكبي جرائم االبتزاز اإللكرتوني ومثريي 
النع�رات الطائفي�ة وخطاب�ات الكراهية.

وقال مدير قسم )محاربة الشائعات دائرة 
العالقات واإلعالم( يف وزارة الداخلية العميد 
نرباس محمد عيل يف ترصيح تابعته املراقب 
العراق�ي إن “مطلقي الش�ائعات واألخبار 
املضللة س�يكونون تحت طائل�ة القانون، 
ونعني جميع الش�ائعات التي تخص الرأي 
الع�ام العراق�ي وتث�ري النع�رات الطائفية 
أن  ع�يل،  الكراهية”.وأض�اف  وخط�اب 
“رس�التنا للمجتمع ولجميع املواطنني هي 

التأني والتدقي�ق يف األخبار وعدم االنصياع 
وراء األخبار املضللة، وأخذها من مصادرها 
الصحيحة”.وبني أن “عملنا يشمل محاربة 
النع�رات  تث�ري  الت�ي  الش�ائعات  جمي�ع 
الطائفية وخطاب�ات الكراهية وتهم الرأي 
العام، س�واء كانت سياس�ية أو اقتصادية 
أو اجتماعي�ة، وس�يكون مطلقوه�ا تحت 
يف  املس�ؤول  القانون”.وطال�ب  طائل�ة 
وزارة الداخلي�ة “الربمل�ان بإق�رار قان�ون 
)جرائم املعلوماتي�ة( لكونه رادعا حقيقيا 
وتفصيلي�ا ملرتكبي الجرائ�م االلكرتونية”، 
مؤك�داً أن�ه “ولح�ني إق�رار القان�ون ل�ن 
نق�ف مكتويف األيدي ض�د مرتكبي الجرائم 
واالبت�زاز االلكرتوني ومطلقي الش�ائعات 

املضللة للمجتمع”.

هل تنجح الداخلية بالقضاء على مطلقي 
الشائعات واألخبار المضللة ؟

املراقب العراقي/ متابعة...
الحواجز اإلسمنتية أو الكتل الكونكريتية 
ل�م تج�زّئ مدين�ة بغ�داد فحس�ب، ب�ل 
فرّق�ت أهلها بعضهم عن بعض، مصّنفة 
إياهم جماع�ات متماي�زة. واليوم راحوا 
يعيدون اكتش�اف العاصم�ة أو يتعرفون 
م�ن  أخ�رياً  العراقي�ون  إليها.وتمّك�ن 
التج�ّول ب�«حري�ة« يف عاصمتهم بغداد، 
أو  اإلس�منتية  الحواج�ز  أزيل�ت  بعدم�ا 
»الكونكريتية« أو »الصّبات« بحس�ب ما 
يطل�ق عليه�ا يف الع�راق. فتل�ك الحواجز 

أحجامها،  بمختلف 
حركته�م  قّي�دت 
مكّون  كّل  وعزل�ت 
س�واه،  عن  منه�م 
فصل�ت  بعدم�ا 
وأحي�اء  ش�وارع 
واح�دة  مدين�ة 
بعضه�ا عن بعض، 
عىل م�دى أكثر من 
العقد،  عقد ونصف 
الغ�زو  من�ذ  أي 

األمريكي للبالد ع�ام 2003.لكن هناك ما 
هو  أس�وأ من الصبات الكونكريتية حيث 
كش�ف مصدر مح�يل عن وج�ود ضباط 
صغ�ار يقوم�ون بغل�ق الطرق م�ن اجل 
اس�تفادة اصح�اب كراج�ات يف املناطق 
التي يعلمون فيها.وقال املصدر ان  هناك 
ع�ددا من الضباط يف مناط�ق غرب بغداد 
يقوم�ون بوض�ع حواجز يف الط�رق من 
اجل قطعها كي ال يدخ�ل املواطن اىل تلك 
املنطقة وهذا الترصف  يجري بإتفاق بني 
هؤالء الضباط وأصح�اب الكراجات اجل 
اصحاب  استفادة 
الكراج�ات  ه�ذه 
ويف املقابل يحصل 
الضب�اط  ه�ؤالء 
ع�ىل مبال�غ نظري 
العم�ل. ه�ذا 
وأض�اف : ان هذه 
تج�ري  االعم�ال 
الدوام  نهاي�ة  بعد 
وبعي�دا  الرس�مي 
عن اعني الرقابة .

ضباط »صغار« يغلقون الطرق من أجل 
استفادة أصحاب »كراجات« 

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

الثالثاء  30 تشرين الثاين 2021
العدد 2726 السنة الثانية عشرة 10

خريجو ذي قار يتظاهرون للمطالبة بتفعيل
 قرار 315

املراقب العراقي/ متابعة...
تظاهر املئات من الخريجني من غري املحارضين يف ذي قار، أمس االثنني، للمطالبة بشمولهم بقرار 315 ودرجات الحذف واالستحداث 
عرب تخصيص درجات وظيفية لهم، إسوة بأقرانهم من املحارضين.وأفاد مصدر محيل، أن »املئات من الخريجني من غري املحارضين 
تظاهروا أمام ديوان املحافظة للمطالبة باس�تحصال املوافقة عىل ش�مولهم بقرار 315 ودرجات الحذف واالستحداث«.واش�ار إىل ان 
»املتظاهرين اكدوا بانه مىض عىل مطالبهم عدة أش�هر ولم يحصلوا عىل املوافقات الرس�مية من قبل األمانة العامة ملجلس الوزراء«، 

مبينا أنهم طالبوا الحكومتني االتحادية واملحلية »بااللتفات اىل مطالبهم وإيجاد حلول عاجلة لها«. 

عني

املراقب

،،
هل يكفي إصدار قانون لمنعها؟

عودة ظاهرة »تسرب الطلبة من المدارس« مع الدوام الحضوري
املراقب العراقي/ متابعة...

املرشد الرتبوي حامد لطيف جاسم 
يق�ول  إن«ظاهرة ت�رب الطالب 
أغل�ب  امل�دارس موج�ودة يف  م�ن 
ال�دول العربي�ة، وأس�بابها عديدة 
،منه�ا تعود اىل الطال�ب كأن يكون 
ه�و باألس�اس مت�دٍن يف تحصيله 
ال�درايس وصعوب�ة يف تعلمه وفهم 
م�ن  الخ�وف  ع�ن  فض�اًل  امل�واد، 
املستقبل وعدم إيجاد فرصة للعمل 
،وبالت�ايل يع�زف عن الدراس�ة منذ 
الصغ�ر، وبالنس�بة لألن�اث الالتي 
يتزوج�ن بس�ن مبكرة يك�ون لها 
دافع أيضا اىل ترك املدرس�ة«، مبيناً 
أن »هنالك أس�باب تعود اىل األرسة 
يف ت�رك أبنائه�م للمدرس�ة ،منه�ا 
الوضع االقتصادي، واجبار الطالب 
عىل ت�رك املدرس�ة ملس�اعدة والده 
يف املصاري�ف، أو قد يك�ون الداعم 
الوحيد لألرسة خاص�ة التي تعاني 
األرسي«. التف�كك  مش�كلة  م�ن 

وأض�اف: أن«هنال�ك أس�باب تعود 
الطلب�ة  ت�رب  يف  املدرس�ة  اىل 
منه�ا كث�رة أع�داد الط�الب داخل 
املدرس�ة الواحدة ،وكثرة املش�اكل 
ب�ني الطلب�ة، أو اس�تخدام العقاب 
البدني واملعنوي من قبل االس�اتذة، 
وع�دم وجود ش�خص س�اند داعم 
داخ�ل املدرس�ة لدي�ه الق�درة عىل 
وض�ع الحلول واملعالجات ملش�اكل 
الط�الب، فض�اًل عن أنه ق�د تكون 

هناك مش�كلة عدم وجود مدرس�ة 
قريبة عىل س�كن الطال�ب من أحد 
أسباب عزوفه عن املدرسة«.بدوره 
أوضح الباحث االجتماعي ويل جليل 
الخفاج�ي أن »مش�كلة الفقر أحد 
أبرز املش�اكل التي تجع�ل الطالب 
يترب من املدرس�ة، إذ إن العائلة 
الت�ي تعاني م�ن قلة امل�ورد املادي 
وال تس�تطيع أن تلبي حاجة األبناء 
وبالتايل تمن�ع ذهابهم اىل املدارس، 
والس�بب اآلخر هو الظ�رف البيئي 
للمدرسة، خاصة أن أغلب املدارس 
الحكومية تعاني من نقص شديد يف 
الخدمات وأسلوب التعليم«، مشرياً 
اىل أن »الظروف األمنية أحد عوامل 
ت�رك الطلب�ة للدراس�ة، فضالً عن 
االحب�اط الذي أصاب األرسة نتيجة 
ع�دم تعي�ني أصح�اب الش�هادات 
م�ا أدى اىل التفك�ري يف عم�ل آخ�ر 
ألوالدها غري الدراس�ة«.من جانبها 
أف�ادت املواطن�ة ه�دى الش�مري 
ب�أن »ظاه�رة تري�ب الطلبة من 
املدارس موضوع معق�د وله أوجه 
ع�دة، أوله�ا ع�دم وج�ود الحاف�ز 
والداف�ع أم�ام الطال�ب للذهاب اىل 
املدرس�ة، كونه يجهل قيمة وفائدة 
املدرس�ة، وهنالك عائ�الت تتعامل 
ع�ىل أن الذهاب اىل املدرس�ة واجب 
دون التط�رق اىل الفائدة التي تعود 
عليه منه�ا وبالت�ايل يبحث عن أي 
املدرس�ة«. م�ن  لله�روب  فرص�ة 

وتابع�ت أن »ع�دم مراع�اة ظرف 
الطال�ب والتعامل بقس�وة من قبل 
املدرس ق�د يؤدي�ان اىل عزوفه عن 
املدرس�ة ويجعالنه رافضاً للتواجد 
اىل جان�ب طريق�ة  امل�كان،  به�ذا 
تعامل االهل مع الطفل غري الراغب 
بالذهاب اىل املدرسة وعدم محاولة 
فه�م االس�باب ومعالجته�ا، وق�د 
تك�ون االس�باب تع�ود اىل أصدقاء 
الس�وء واالتف�اق ع�ىل اله�رب من 
املدرس�ة وتكوين مجاميع للذهاب 
اىل اماك�ن مختلفة لقض�اء الوقت 
لحني انتهاء الدوام ،وبالتايل يصبح 
ه�ذا كظاه�رة عام�ة أن يس�حب 
الطال�ب آخ�ر ليكون�وا مجموع�ة 
تس�حب أخ�رى«. بدوره�ا ذك�رت 
املدرسة س�عاد املرسومي أن »عدم 
للطالب  وجود وس�ائل تش�جيعية 
رياضي�ة  الع�اب  س�احات  مث�ل 
ترفيهية أو وجود مختربات لتطبيق 
الدراسة عليها بشكل عميل، إضافة 
اىل عدم وجود قاعات حاس�بات أو 
اجه�زة موس�يقية لتدريب الطالب 
وصق�ل مواهبهم أحد أهم أس�باب 
الترب من املدارس، اىل جانب عدم 
توفري مطعم داخل املدرسة يجتمع 
ب�ه الطلب�ة واملدرس�ون ،وتكوي�ن 
حالة من التآلف االرسي«.وأشارت 
اىل »أهمية وجود وسائل تشجيعية 
تجذب الطالب اىل املدرس�ة«، الفتة 
اىل أن »امل�دارس يف الوق�ت الح�ايل 

أصبح�ت تهم�ل دروس الرياض�ة 
ب�دروس  وتس�تبدلها  والفني�ة 
بع�ض  ،ويف  والكيمي�اء  الفيزي�اء 
األحي�ان أخذ الفرصة م�ن الطالب 
من أجل اس�تكمال ال�درس ،وهذه 
جميعه�ا عوام�ل ت�ؤدي اىل عزوف 
الطال�ب عن املدرس�ة«.من جهته، 
املجتمعي�ة  الرشط�ة  مدي�ر  ق�ال 
العمي�د غال�ب  الداخلي�ة  يف وزارة 
العطي�ة: إن »ه�ذه الظاه�رة بدأت  
تأخ�ذ مرحلة تصاعدي�ة منذ العام 
أن  اىل  الفت�ًا  اآلن«،  وحت�ى   2003
»الرشط�ة املجتمعية عملت يف عدة 
برامج  من أج�ل أن تقلل من حالة 
ت�رب الطالب م�ن خ�الل مفارز 
دورية قرب  املدارس وحث الطالب 
عىل االلتزام بالدوام واالهتمام به«.
وأض�اف أنه »م�ن بني االج�راءات 
الت�ي اتخذتها الرشط�ة املجتمعية 
ه�ي التواص�ل مع عائ�الت الطلبة 
املترب�ني وإقامة ندوات وحوارات 
معهم ،إضافة اىل الجوالت امليدانية 
الت�ي تق�وم به�ا مف�ارز الرشطة 
املجتمعي�ة يف جمي�ع املحافظ�ات 
للمقاهي  التفتيش  ،وكذلك حمالت 
والكافيه�ات القريبة م�ن املدارس 
،وتم توجيههم بغلقها يف أثناء وقت 
ال�دوام أو منع دخول الش�باب من 
طلبة امل�دارس إليها.ودع�ا العطية 
قان�ون  لتطبي�ق  الرتبي�ة  وزارة 
التعليم اإللزامي ملكافحة الترب«.

املراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت وزارة املوارد املائية، امس 
اإلثنني، ان واسط أكثر املحافظات 
تج�اوزا عىل الحص�ص املائية مما 
يؤثر سلباً عىل حصص محافظات 

ذي قار وميسان والبرصة.
وق�ال وزي�ر امل�وارد مهدي رش�يد 
الحمداني إن »إدراج س�دة الهندية 
القديم�ة يف محافظة بابل ونواعري 
قضاء هيت يف محافظة األنبار عىل 
س�جل ال�رتاث العاملي لل�ري، جاء 
نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها 
الحكوم�ة العراقية ممثل�ة بوزارة 
امل�وارد املائي�ة«، مبين�اً أن الوزارة 
كانت تعمل عىل هذا امللف منذ أكثر 

من عام«. 
وبش�أن الحص�ص املائي�ة، ذك�ر 
األلت�زام  »ع�دم  أن  الحمدان�ي 
بالحص�ة املائية قد يؤدي إىل تفاقم 

ال�رر الناجم عن ش�حة املياه«، 
داعياً إىل »رضورة التعاون لتجاوز 
األزم�ة الت�ي تم�ر به�ا املنطق�ة 
عموم�اً والع�راق خصوص�اً من�ذ 

ثالثة مواسم مضت«.
وتابع أن »الوزارة أتخذت إجراءات 
اس�تثنائية ع�ىل الصعي�د الداخيل 
ملعالجة الش�حة املائي�ة من خالل 

األس�تمرار بحملة إزالة التجاوزات 
بمختل�ف أنواعها كونها آفة يعاني 
منها قطاع الري يف البالد«، موضحاً 
أن »أكث�ر املحافظات تج�اوزاً عىل 
الحص�ة املائي�ة هي واس�ط، مما 
يؤثر سلباً عىل حصص محافظات 
ذي قار وميس�ان والبرصة. فضالً 
عن عدم تعاون اللجان الزراعية يف 

املحافظات مع الوزارة«.
وع�ىل الصعيد الخارج�ي أكد وزير 
امل�وارد املائية أن »ال�وزارة تمكنت 
م�ن تفعيل مذكرة التفاهم املوقعة 
م�ع الجانب الرتك�ي والتي تضمن 
حصول الع�راق عىل حص�ة مائية 
عادلة، إضافة إىل وجود تنسيق عايل 
املس�توى م�ع الجانب الس�وري«، 
الفتاً إىل أن »الوزارة تنتظر الجلوس 
عىل طاول�ة املفاوضات م�ع إيران 

للتوصل التفاقيات«.

يؤثر عىل محافظات ذي قار وميسان والبصرة ..
 واسط أكثر المحافظات تجاوزا على الحصص المائية

ظاهرة تسرب الطلبة من المدارس في العراق ليست وليدة المرحلة الراهنة بقدر ما هي انعكاس لظروف صعبة مرت بها البالد 
في حقبة التسعينيات من القرن الماضي ،والتي دفعت العديد من الطلبة الى ترك مدارسهم واللجوء الى سوق العمل بحثاً عن 
لقمة العيش، ولكن هذه الظاهرة ال تزال مستشرية في وقتنا الراهن على الرغم من اإلجراءات العديدة التي اتخذتها الجهات 
المختصة لردعها، فما السبب؟.

والنج�ف وكربالء ومدين�ة العمارة«. أهايل 
القضاء يطالبون بتحسني الواقع الخدمي 
الس�يما ملف املي�اه حيث اصبح�ت تعاني 
م�ن الجف�اف بش�كل ال يتناس�ب وحجم 
التضحيات واملأيس التي تعرضوا لها خالل 

الزمن املايض يف ظ�ل الحكومات املتعاقبة، 
وسياس�اتها يف توزيع الثروات واملش�اريع 
الخدمي�ة يف مختل�ف القطاع�ات الزراعية 
واالقتصادية والصحية والرتبوية يف الطرب، 
االبيجع، ام عني، الحراكة، الش�امخية، ابو 

سبع، العرشات، العَكب، َكرميل، السليمية، 
املرشعة، الرعاش، َكريزية، الحريجة، باب 
اله�وى، عذيفة، ابو جناي�ز، ابو خطارات، 
ام َكعي�دة، وتوف�ري العم�ل للمئ�ات م�ن 

العاطلني.

املراقب العراقي/ متابعة...
يع�د قض�اء امليمون�ة م�ن حيث املس�احة 
وع�دد س�كانه ثال�ث قض�اء بع�د قضائي 
العمارة واملجر الكبري، يف محافظة ميسان، 
تأسس�ت امليمون�ة ع�ام 1٩50 يف منطقة 
الطرب الواقعة عىل نهر الطرب الذي يبعد عن 

موقعها الجغرايف الحايل 6 كم. 
يقول الكاتب واالعالمي باس�م الشيخ عيل 
م�ن س�كنة امليمونة   إن�ه »يف العام 1٩5٤ 
قام�ت الحكوم�ة املحلي�ة يف ل�واء العمارة 
آنذاك بنق�ل موقع الناحي�ة للموقع الحايل 
وهي أرض زراعية تابعة للش�يخ س�لمان 
وأوالده وكانت مخصصة ملحصويل الحنطة 
والشعري، وكانت هذه األرض تروى بمضخة 
زراعية تقع عىل حافة نهر البترية املتفرعة 
من نهر دجل�ة املار بمرك�ز القضاء الحايل 
باتج�اه ناحية الس�الم ثم يص�ب باالهوار 
الجنوبية الغربية ملحافظة ميسان املحاذية 
مع ح�دود محافظتي ذي ق�ار والبرصة«. 
وأض�اف أنه »ت�م تحويل  ناحي�ة امليمونة 
اىل قضاء يف عام 1٩60، واس�تحداثها تحت 
اس�م )قضاء امليمونة( يقطنه�ا حاليا 65 
الف نسمة من الس�كان، وتضم الكثري من 
العش�ائر العراقية ويعتمدون يف معيشتهم 
ع�ىل زراع�ة محاصي�ل الحنطة والش�عري 
والش�لب وصي�د األس�ماك وتربي�ة األبقار 
والجام�وس وامل�وايش، لك�ن ه�ذه املدينة 
عان�ت الوي�الت والدم�ار ج�راء سياس�ة 
النظام السابق، خصوصا من قرار تجفيف 
االهوار مم�ا حدا بس�كان املناطق الريفية 
والب�رصة  بغ�داد  ملحافظ�ات  الهج�رة  اىل 

 الميمونة ..مهددة بالجفاف !

 املراقب العراقي / متابعة...
تنرش املراقب العراقي قائمة ألبرز الشوارع والتقاطعات املزدحمة يف 
العاصمة بغداد، امس االثنني، بحس�ب املوقف املروري ملديرية املرور 

العامة.
1-زخم شديد يف سيطرة الغزالية دخول بغداد من جهة االنبار

2- زحامات خانقة حول جر العامرية
3- جر الجمهورية زخم شديد ممتد لساحة التحرير

٤-ازدح�ام رسيع الدورة من خروج منطقه الصحة اىل صعدة جر 

الطابقني
5- صعدة القادس�ية من جهة ش�ارع املطار ممت�د االزدحام لجر 

حي العامل
6- شارع املطار ازدحام من خروج حي العامل

7- تقاطع الوزيرية باتجاه مدخل راغبة خاتون
8- تقاطع القناة ومدخل رسيع محمد القاسم باتجاه تقطاع املشتل

٩- فلكة مظفر باتجاه رسيع القناة رشقي العاصمة
10-تقاطع حي عدن باتجاه الصليخ. 

زحامات مرورية خانقة في معظم شوارع العاصمة
 بغداد وتقاطعاتها
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كش�فت رشك�ة »فريج�ن جالكتي�ك« 
للس�ياحة الفضائي�ة، عن فوز س�يدة 
م�ن منطقة البح�ر الكاريبي بتذكرتني 
مجانيتني،  إلحدى أول رحالتها إىل مدار 
األرض، وتبل�غ قيمة التذك�رة الواحدة 

450 ألف دوالر.
وأعلن�ت الرشكة أن الفائزة هي كيش�ا 
ش�اهاف، وتبلغ م�ن العم�ر 44 عاًما، 
كما أنها تعمل مدربة الصحة والطاقة، 
وكان�ت تتمن�ى أن تصطح�ب ابنته�ا 
البالغ�ة من العم�ر 17 عاًما يف رحلة إىل 

مدار كوكب األرض.
وأوضحت الوكالة أن ابنة ش�اهاف هي 
طالبة علوم تعيش يف بريطانيا، وتحلم 

بالعمل يوما ما.
وم�ن ناحيت�ه ن�رش صاح�ب رشك�ة 
امللياردي�ر  جالكتي�ك«،  »فريج�ن 
الربيطان�ي، ريتش�ارد برانس�ون، عرب 
حس�ابه ع�ى موق�ع »توي�ر« فيدي�و 
يرصد ردة فعل كيش�ا شاهاف، بعد أن 
أخربها بفوزه�ا بتذاكر مجانية لرحلة 

إىل الفضاء.
وعندما رأت كيش�ا ريتش�ارد برانسون 
وه�و يس�ري داخ�ل منزله�ا، ب�دأت يف 

الرصاخ لعدم تصديقها ما يحدث.
وفازت كيش�ا ش�اهاف بالجائ�زة بعد 
دخوله�ا يف يانصي�ب لجم�ع التربعات 
من تنظيم رشك�ة »فريجن جالكتيك«، 
والذي جمع 1.7 مليون دوالر، وس�يتم 
التربع بها ملنظمة »الفضاء من من أجل 
اإلنس�انية«، وكان�ت رشك�ة »فريجني 
غالكتي�ك« ق�د قال�ت يف بي�ان له�ا، إن 
حمل�ة اليانصيب جذبت م�ا يقرب من 

165 ألف مشارك خالل 8 أسابيع.
ومن املق�رر أن تنطلق رحالت »فريجن 
جالكتي�ك« الس�ياحة يف أواخ�ر الع�ام 
املقب�ل 2022، والت�ي توف�ر ملرتاديه�ا 
بض�ع دقائ�ق فق�ط يف حال�ة انع�دام 

الجاذبية. 

ابتك�ر فري�ق بحث�ي بقي�ادة جامع�ة جيل�ني 
الصيني�ة زجاًج�ا فائ�ق الصالب�ة أصل�ب م�ن 
املاس الطبيع�ي، يتحمل درجات ح�رارة عالية 
وضغوًطا هائلة، ويتيح حماية كبرية لشاشات 

املوبايل ويحفظها من آثار السقوط والتحطم.
وذكر تقرير، أن الزجاج الجديد يسمى بالزجاج 
الكربون�ي، ويتمي�ز بأع�ى نس�بة توصي�ل أو 

حراري بني جميع أنواع الزجاج املعروفة.
وأنت�ج الباحث�ون الزج�اج الجدي�د ع�ن طريق 
وضع »كرات بوكي« وهي كرة قدم تشبه شكل 
الكربون، يف مكب�س وتعريضها لدرجات حرارة 
وضغ�وط ش�ديدة، واس�تطاع العلماء تش�كيل 
عينات من الزجاج الجديد عند ضغط 30 جيجا 
باس�كال وحرارة 1598 درج�ة فهرنهايت، عى 
الرغ�م م�ن أن اإلنتاج كان ممكن�اً عند ضغوط 
والعك�س  أع�ى  منخفض�ة ودرج�ات ح�رارة 

صحيح.
والصالبة الت�ي تم تحقيقها ح�وايل 102 جيجا 
باسكال تجعلها واحدة من أصلب املواد املعروفة 
حالي�اً، ووفًقا للباحثني، فإن AM-III  ليس�ت 
بديالً للماس، ولكن يمكن اس�تخدامها لتطوير 
خاليا شمسية أقوى يف األلواح الشمسية ونوافذ 
أق�وى مقاومة للرصاص والتي س�تكون أقوى 

بنسبة 20 إىل 100% من النماذج الحالية.

أوضحت األس�تاذة املس�اعدة يف قس�م 
أم�راض العيون يف املرك������ز الطبي 
الجراحي الوطني يف العاصمة الروسية 
موس�كو، نين�����ا بريوغوفا، س�بب 
ح������دوث الص������داع يف األي�ام 
الت�ي تك����ون فيه�ا الس�ماء مليئة 

بالغيوم.
وأك�دت بريوغوفا، إنه يف األي�ام امللبدة 
بالغيوم أو الضباب، ينخفض مس�توى 
اإلضاءة بش�كل حاد أمام العني، ويؤثر 
قلة الضوء س�لًبا عى الع�ني وغالًبا ما 

يؤدي إىل الصداع.

وأضافت: »كل ش�خص لدي�ه عالماته 
ع�ى  الع�ني،  بتع�������ب  الخاص�ة 
س�بيل املثال، عندما تش�عر بالنعاس، 
أي أن العني تري�د النوم، وليس الرأس، 
فعندم�ا تس�تل�����قي وتغلق عينيك، 
يس�تمر الدماغ يف العم�����ل بنشاط. 

قد يس�بب ذل�ك أيضا أمل�ا يف العني أو يف 
الرأس«.

ونصحت بتش�غيل الض�وء يف كثري من 
األحيان يف الطقس الغائم، بغض النظر 

عن الوقت من اليوم.
وأوضحت: »أنه يجب تش�غيل اإلضاءة 

راح�ة  أكث�ر  لجعله�ا  االصطناعي�ة 
للعيون، ويوج�د يف جهاز الكمبيوتر أو 
األدوات الذكية إض�اءة خفيفة، لكنها 
غ�ري مريحة إذا كان�ت الغرفة مظلمة 

وكان مصدر الضوء جهاًزا واحًدا 
فقط«.

لماذا يحدث الصداع أثناء الطقس الغائم؟ 

روسيا تقدم 6 رادارات جديدة لرصد الحطام الفضائي حول األرض

شركة إلكترونيات تطلق سماعات ذات بطارية تدوم 50 ساعة 

وداًعا لشاشات الهواتف الُمحّطمة.. فريق صيني يبتكر زجاجا مقاوما للصدمات

أعلن ألكس�ندر كوزين، نائ�ب رئيس رشكة 
س�تة  أن  الالس�لكية«،  »الفيزي�اء 

رادارات روس�ية جدي�دة من طراز 
»س�وال« كافي�ة ملراقب�ة الحط�ام 

الفضائي حول األرض.
ويش�ري كوزي�ن يف حدي�ث لوكالة 
نوفوس�تي الروس�ية لألنباء، إىل أن 
روسيا بدأت يف عام 2021 بالرويج 
لهذا النوع من الرادارات يف األس�واق 

الخارجية.
ويق�ول، »يص�ل م�دى مراقب�ة ه�ذا 
 S الرادار إىل ستة آالف كيلومر بنطاق
وإن قطاع مسح الفضاء من 0 إىل 180 

درجة، وزاوية السمت من 0 إىل 360 
درجة. أي بعبارة أخرى، لكش�ف 
الفضائي  الحط�ام  جميع قطع 
الت�ي ت�دور ح�ول األرض تكفي 

ستة رادارات فقط«.
واوضح كوزين، إىل أنه عى ارتفاع 
400 كيلوم�ر ال�ذي تحل�ق في�ه 
املحط�ة الفضائية الدولية، يمكن 

لرادار »س�وال« رصد جسم بحجم قلم طوله 
10 سم وقطره سنتمر واحد والتعرف عليه 

ونقل املعلومات إىل املشّغل.
الخصائ�ص  تكم�ن  ل�ه،  ووفق�ا 
الفري�دة لهذا ال�رادار يف بنائه 
ع�ى  قدرت�ه  أي  املعي�اري. 
القي�اس اعتمادا عى حجم 
الهوائي الذي يمكن تكبريه 
أو تصغ������ريه. وكذلك 
مصفوف�ة  باس�تخدامه 
تس�مح  طوري������ة، 
وتصني�ف  برص�����د 

األهداف.

أطلقت رشكة تويف�ل موديلني جديدين 
 Real من س�ماعات ال�رأس الالس�لكية
Blue وReal Blue NC  ببطاري�ة ت�دوم 

50 ساعة.
وأوضحت الرشكة األملانية أن س�ماعات 
ال�رأس م�ن ن�وع Over-Ear الجدي�دة 
تتطاب�ق يف التجهي�زات التقنية واأللوان 
 Real Blue NC املودي�ل  أن  باس�تثناء 
يدعم تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة مع 

توفري وضع الشفافية.
وتعتمد س�ماعات الرأس الالسلكية عى 
مش�غل Linear-HD م�ع غرفة خلفية 

التهوي�ة، وإىل جان�ب تجهي�زة  جي�دة 
التح�دث الح�ر توف�ر س�ماعات الرأس 
الالس�لكية الجدي�دة من تويف�ل العديد 
من إمكانيات الضبط عن طريق تطبيق 

. Headphones  تويفل
وتمتد فرة تشغيل البطارية املدمجة إىل 
50 س�اعة بدون تقنية إلغاء الضوضاء 
الفعال�ة وحوايل 42 س�اعة مع تش�غيل 
تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة، وتشتمل 
باقة املرفقات عى صندوق حمل وكابل 

شحن.
وتظه�ر أهمي�ة تقنية إلغ�اء الضوضاء 

 Real Blue الرقمي�ة الهجني يف املودي�ل
NC عن�د رك�وب القط�ارات، عالوة عى 
توفر وض�ع الش�فافية إلدراك األصوات 

املحيطة بدقة أفضل.
الالس�لكية  ال�رأس  س�ماعات  وتدع�م 
الجدي�دة من تويفل تقنية البلوتوث 5.0 
مع تقنية apt-X وAAC لبث املوسيقى 
بج�ودة مش�ابهة ألس�طوانات CD من 
  Music خدم�ات س�بوتيفاي وأم�ازون

ويوتيوب وأبل Music وغريها.
وتتيح تجهي�زة التحدث الح�ر مع دعم 
تقني�ة كوالك�وم cVc إج�راء املكامل�ات 

الهاتفي�ة ودردش�ة الص�وت والفيدي�و 
عرب تطبيقات س�كايب وFacetime مع 
إمكاني�ة التحك�م الصوت�ي ع�ن طريق 
املساعد الصوتي من غوغل وأبل بأفضل 

جودة ممكنة.
ال�رأس  س�ماعات  اس�تعمال  ويمك�ن 
الالس�لكية الجدي�دة عن طري�ق األزرار 
عى وسادات األذن الكبرية، والتي تمتاز 
بالوزن الخفيف وإمكانية تبديلها، حتى 
يتمكن املستخدم من استعمالها لفرات 
طويل�ة بش�كل مريح، حتى م�ع ارتداء 

النظارات.

أول مواطن في العالم 
يحصل على عين صناعية

سيدة تفوز  بتذكرتي 
رحلة فضائية إلى

 مدار األرض

اكتشاف أسرع كوكب 
في النظام الشمسي

أصبح س�تيف فارز، أول ش�خص يف العالم يحصل 
عى ع�ني اصطناعي�ة أنتج�ت باس�تخدام طابعة 
ثالثية األبعاد، حيث أوضحت مستشفى »مورفيلد« 
الربيطان�ي، التي أجرى فيها »ف�ارز« العملية، عرب 
حس�ابها ع�ى اإلنرنت، أنه من املنتظ�ر أن تصبح 
الع�ني الجديدة بداي�ة لتقني�ة توفر أعين�ا أفضل، 

وأكثر فاعلية من األعني االصطناعية املعتادة.
التقني�ة  أن  إىل  بيانه�ا،  املستش�فى، يف  وأش�ارت 
الجدي�دة م�ن ش�أنها تقلي�ل وق�ت االنتظ�ار يف 
املستش�فيات بالنس�بة للمرىض، الذين يحتاجون 
لركي�ب أعني اصطناعية إىل النص�ف لتصبح فرة 
االنتظ�ار نحو ثالثة أس�ابيع فقط بدال من ش�هر 

ونصف الشهر. 
م�ن جانب�ه، ق�ال ف�ارز، وه�و يف األربعينيات من 
عم�ره، »لقد كنت بحاج�ة لع�ني اصطناعية، منذ 
كنت يف سن العرشين، ولطاملا شعرت بالقلق حيال 
ذل�ك«، مضيف�ا: »قبل أن أخ�رج من من�زيل، غالباً 
م�ا أنظر مرة أخرى إىل امل�رآة، ولم أكن أحب منظر 

عيني«.
وتاب�ع: »أما الع�ني الجديدة، فتب�دو طبيعية، ومع 
اس�تخدام تقنية الطباعة الثالثية األبعاد س�تكون 

أفضل وأفضل«.
ويوض�ح تقرير نرش ع�ى موقع »س�بوتنيك«، أنه 
م�ن املعتاد أن يجري األش�خاص الذي�ن يحتاجون 
ع�ني اصطناعي�ة، جلس�ة تس�تمر نحو س�اعتني 
ملس�ح محجر العني بشكل كامل، باستخدام أشعة 
التصوير قبل طباعة العني املناس�بة، فيما ستقلل 
التقني�ة الجديدة فرة إنت�اج العني االصطناعية إىل 

ما يراوح بني أسبوعني و3 أسابيع.

اكتش�ف علم�اء الفل�ك، كوكًب�ا غريًب�ا يف النظ�ام 
الش�ميس يبعد نحو 855 س�نة ضوئية عن كوكب 
األرض، وه�و الكوك�ب ال�ذي يجع�ل م�ن عطارد 
الرسي�ع مج�رد »ج�ار بط�يء وب�ارد وبعي�د عن 
الش�مس«، وذلك بعدما كان علم�اء الفلك يؤكدون 
أن كوك�ب عط�ارد هو الكوك�ب األرسع يف نظامنا 
الش�ميس من حيث رسعة دورانه حول الش�مس، 
حيث تكتمل دورته خالل 88 يوًما، ويبلغ متوسط 
رسعت�ه 47 كيلومرا خالل الثاني�ة الواحدة، وهي 
رسعة كبرية جدا لدرجة أن الكوكب لقب سابًقا ب� 

»اإلله ذو األجنحة«.
وبحس�ب العلماء ي�دور هذا الكوك�ب حول نجمه 
خالل 16 س�اعة فقط، األمر الذي يجعل من مداره 
- إىل يومنا الحايل - أقرص املدارات التي تم قياس�ها 
واكتش�افها عى اإلط�الق، واعترب العلم�اء أن هذا 
الكوكب برسعته الكبرية ج�دا ومع درجات حرارة 
هذا الكوكب املرتفعة للغاية، يعد من أكثر الكواكب 
غرابة التي تم العثور عليها عى اإلطالق، ويحمل 
م�ا  وه�و   ،»2109b-TOI« اس�م  الكوك�ب 
يطلق عليه علماء الفلك »كوكب املش�ري 
الفائق«، وفئة كواكب املش�ري الساخنة 
هي كواكب غازي�ة عمالقة تدور بالقرب 
م�ن نجومه�ا بش�كل غ�ري ع�ادي ولها 

درجات حرارة مرتفعة جدا.
وتبل�غ درجة ح�رارة س�طح الكوكب أكثر 
م�ن 2200 اىل 1900 درجة مئوية، أو 3500 
فهرنهاي�ت، ويق�در علم�اء الفل�ك أن درج�ة 
-TOI« الح�رارة تص�ل يف النه�ار ع�ى الكوك�ب
b 2109« أكث�ر )3225 درج�ة مئوي�ة، أو 5840 
فهرنهاي�ت(، وهي ح�رارة تصل إىل درج�ة حرارة 

بعض النجوم الصغرية.

توق�ع كب�ري علم�اء األوبئ�ة يف جن�وب 
أفريقي�ا، امس اإلثنني، أن تس�ّجل بالده 
أكثر من 10 آالف إصابة يومية بكورونا 

األسبوع الجاري.
ورج�ح يف بي�ان صحفي نرشت�ه وزارة 
الصح�ة يف جن�وب أفريقي�ا، أن ي�ؤدي 
ظهور الساللة الجديدة »أوميكرون« إىل 

ارتفاع ع�دد اإلصابات بفريوس كورونا 
ثالثة أضعاف.

وقال الطبيب سليم عبد الكريم: »أتوقع 
أن نتجاوز 10 آالف إصابة يومية بحلول 

نهاية األسبوع«.
الصح�ة  منظم�ة  ح�ّذرت  األثن�اء،  يف 
العاملي�ة، اإلثنني، من أن ظهور متحورة 

ف�ريوس كورونا الجدي�دة »أوميكرون« 
يمّث�ل خط�را »م�����رتفع�ا للغاي�ة« 
عى مس�توى العالم، لكنها شددت عى 
أن مع������دل انتقال الع����دوى بها 
وم�دى خطورته�����ا ل�م يتض���حا 

بعد.
وقال�ت منظمة الصح�ة العاملية يف مذكرة 

انتش�ار  إىل  أوميك�رون  أدت  »إذا  تقني�ة 
ح�اد آخر لكوفيد-19، فس�تكون 

العواق�ب وخيم�ة«، رغم 
»حتى  أن�ه  تأكيده�ا 
أي  ل�م تس�ّجل  اآلن، 
مرتبط�ة  وفي����ات 
باملتحورة أوميكرون«.

أوميكرون.. جنوب أفريقيا على وشك تسجيل 10 آالف إصابة يومية
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فكل  باليسير  تبلغ   « السالم«:  »عليه  علي  اإلمام  قال 
شيء.. من الدنيا يؤول إلى انقضاء«.
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دبٌّ يعقم نفسه ضد كورونا 

طفل يطور تطبيقًا 
لمساعدة شقيقه المصاب 
بالتوحد
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طائرة
 ألمانية تشبه القصر 

أعلنت رشكة لوفتهانزا األملانية ابتكار طائرة فخمة، ُتش�به 
الق�ر الطائ�ر، بفض�ل نظام إس�قاط مدم�ج يف جدرانها 
واألس�قف، التي ُيمكن تطويعها الستخدامها يف تجربة أشبه 

برحلة بحرّية تحت املاء أو مطعم لييّل طائر.
ووفق�اً ملوقع جريدة »دي�يل ميل« الربيطانية، ف�إّن الطائرة 
الجدي�دة س�تكون لألثري�اء فق�ط، ويصل س�عرها إىل 325 

مليون جنيه اسرتليني.
والطائ�رة من ط�راز إيرباص A330 ذات الجس�م العريض، 
التي تّم تجديدها بش�كل كبري لتصبح »س�فينة استكش�اف 

متعّددة الوظائف‹‹.
وتتمّي�ز الطائرة النموذجية املس�ماة »إكس�بلورر« بميزات 
فاخرة مثل أرضي�ة زجاجّية، ورشفة تمن�ح الركاب إطاللة 
فريدة ع�ىل املطار ومحيطه عىل ارتف�اع 13 قدماً، ما يعادل 

4 أمتار فوق املدرج.
وتق�ول لوفتهانزا تكني�ك إن الطائرة س�تكون مثالّية لكبار 
الش�خصّيات، ألنها تحتوي صالة متعّددة الوظائف يف وسط 
الطائ�رة مثل نظ�ام الع�رض املدمج يف الجدران واألس�قف، 
والذي يعرض الّس�ماء أو أش�كااًل معمارّية أو عاملاً متحرّكاً 

تحت املاء، كما يمكن تحويل الطائرة إىل ديسكو.
وتق�ع غ�رف الن�وم وغ�رف الضي�وف يف الج�زء الخلف�ّي 
للطائرة، وتمن�ح الرّكاب جميع وس�ائل الراحة، التي يمكن 
أن يتوّقعوه�ا يف فن�دق ذي خمس نج�وم، إىل جانب مكاتب 
و«بار« ومنطق�ة لتناول الطعام وقاعة مؤتمرات، باإلضافة 

إىل العديد من الحّمامات.
ويوج�د أيض�اً مرافق »س�با« يف غرف�ة متع�ّددة الوظائف، 
يف الج�زء الخلف�ّي م�ن الطائرة، والت�ي يمك�ن تحويلها إىل 
مستش�فى طائر، حس�ب احتياجات الركاب، الذين يمكنهم 
إحضار س�ّياراتهم ومركباتهم إىل مت�ن الطائرة، إن رغبوا يف 

ذلك.
ويمك�ن أن تس�توعب الطائرة م�ا يص�ل إىل 12 راكباً، ولكن 
يمكن أن يغرّي االس�تديو التصميم الستيعاب ما يصل إىل 47 

شخصاً.
سيتّم تقديم أس�طول املركبات بشكل جذاب يف صالة التنّقل 
يف الطابق الس�فيّل، وعندما تحلّق الطائرة يف الس�ماء، يمكن 
للمس�افرين رؤي�ة أس�طول الس�يارات من خ�الل األرضّية 

الزجاجّية.

 من روائع العمارة اإلسالمية
 اإليرانية

مسجد خامن يف زجنان..

تعد املساجد التأريخية إحدى الواجهات السياحية يف إيران. منها مسجد دامغان التاريخي، 
ومس�جد الفهرج، ومسجد جامع ناين، والتي تعرض روائع العمارة اإلسالمية.ومسجد 
خان�م هو أحد مس�اجد محافظة زنجان ذات الزخ�ارف الجميلة والفري�دة من نوعها، 
ويقع يف حي فخم الدولة القديم عىل ش�ارع اإلمام، بني هذا املس�جد يف فرتة القاجاريني 
ومهندس�ه شخص اس�مه إسماعيل بنا، تم بناؤه بأمر من س�يدة كريمة ونبيلة اسمها 

جميلة.الس�يدة جميلة بنت حس�ني قيل خ�ان ذو الفقاري توفيت هذه الس�يدة الجليلة 
قب�ل انتهاء بناء املس�جد، واخت�ارت ابنتها خادمة للمس�جد، يعود تاريخ بناء املس�جد 
إىل ع�ام 1322 ه�� وكان هذا املس�جد ليس له قبة وم�ن خصوصياته امل�آذن القصرية 
والس�ميكة املزخرفة بالبالط امللون واألنماط الهندسية.تشمل األجزاء األخرى للمسجد 
املدخل والفناء والبالطات الصيفية والش�توية وغرف متنوعة ومزينة بزخارف هندسية 

ونباتية جميلة. ويمكن رؤية األلوان األصفر واألبيض واألسود والفريوزي بشكل واضح 
يف بالطات املس�جد، مما ي�دل عىل رقي الفن يف العه�د القاجاري.تعترب محافظة زنجان 
واح�دة من أجمل املدن يف إي�ران لكونها تجمع بني الرتاث العري�ق والطبيعة الخالبة وال 
سيما اعتدال أجوائها يف فصل الصيف، ومعاملها األثرية التي ترضب بجذورها يف مختلف 

العصور ال حر لها.

ة  تعاونت »رينو« مع رشكة التصميم TheArsenale ومقرها ميامي إلنش�اء طائرة مس�ريّ
ضخمة مع نس�خة محدثة من الس�يارة الشهرية التي كانت معروضة للبيع منذ 30 عاماً. يف 
الوقت نفس�ه، بلغ العدد اإلجمايل للنس�خ املباعة حوايل 8 ماليني وحدة. تكريما لهذا، كشفت 
»رين�و« النق�اب عن الس�يارة الطائرة AIR4 - وهي يف األس�اس طائرة رباعية مع س�يارة يف 
األعىل.وبين�ت رينو: »إن AIR4 هي رمز لالس�تقالل والحرية، ونح�ن نفهم أن حركة املرور عىل 
الطرق تتزايد، وهناك الكثري من املساحة الحرة فوقها«.الجسم مصنوع من ألياف الكربون ومجهز 
ببطاري�ة 22000 مليل أمبري يف الساعة.الس�عة اإلجمالية ملصدر الطاق�ة 90.000 مليل أمبري وتبلغ 
قوة دفع كل مروحة 95 كغ، وتبلغ سعة الحمولة اإلجمالية حوايل 380 كغ ويمكن للسيارة الطائرة 
AIR4 الط�ريان أفقي�اً برسعات تصل إىل 26 م / ث مع إمال�ة 45 درجة وأقىص ميل ممكن هو 
70 درجة ويمكن أن تصل رسعة الصعود إىل 14 م / ث ، ولكن ألس�باب تتعلق بالس�المة 
فإنها تقتر عىل 4 م / ث ورسعة الهبوط - 3 م / ث ويمكن لس�يارة AIR4 أن 
تقل�ع ع�ىل ارتفاع 700 مرت وتصل إىل رسعات تصل إىل 90 كم / س�اعة أو 

طّور طفل يبلغ من العمر 9 س�نوات فقط تطبيقاً هاتفياً 
ملس�اعدة ش�قيقه األصغر ال�ذي يعاني م�ن التوحد عىل 
التواص�ل مع اآلخرين.ول�م يتمكن آدم بورت�ر البالغ من 
العمر س�تة أع�وام من طل�ب بعض أبس�ط الطلبات بعد 
تش�خيص إصابت�ه بالتوح�د وه�و يف الثانية م�ن عمره، 

وكافح دائماً للتحدث. وباس�تخدام تطبيق طوره 
ش�قيقه ش�ون البال�غ من العمر تس�ع س�نوات، 

يمكن آلدم اآلن التواص�ل بمجرد النقر 

عىل صورة.وُطلب من ش�ون يف األصل إنشاء لعبة ملرشوع 
م�دريس، لكن�ه ذهب خطوة أخ�رى إىل األم�ام، برغبته يف 
مس�اعدة ش�قيقه، وقال »علم�ت أنني إذا ل�م أطور هذا 
التطبيق، فال أعتقد أن أحداً قد يفكر فيه، إنه ش�عور رائع 
للغاية«.وأضاف شون »ال يفكر الناس عموماً يف اآلخرين، 
فهم يفكرون يف الش�هرة واملال، لكنهم ال يركزون عىل أي 
ش�خص آخر وكيف يؤثر ذلك عليهم«.وتش�ري التقديرات 
إىل أن 40% م�ن األطف�ال املصابني بالتوح�د ال يتحدثون، 

مم�ا يعني أنهم قد ال يتعلمون أبداً التحدث أكثر من بضع 
كلم�ات، ويقول ليام بورتر والد آدم إن التطبيق س�مح له 
بالتطور بشكل أرسع، ويأمل ليام أن يساعد هذا التطبيق 
يف تغي�ري هذه اإلحصائية.وأوضح الس�يد ليام بورتر »لقد 
طل�ب الطع�ام، وأخربن�ا أنه مص�اب، وطل�ب الذهاب إىل 
املرحاض، وكان كل ذلك يعتمد عىل التخمني، لقد فتح هذا 
التطبيق املزيد من الخيارات آلدم، فبعد أن أنشأنا التطبيق 

طلب املزيد من األشياء وبات يتطور بشكل أرسع«.

 السيارة الطائرة تحلق بسرعة 90 كم في الساعة

تقي�م دار »س�وذبيز« م�زاداً ع�رب اإلنرتنت ع�ىل 454 مخطوط�ة لرواية 
»جرمينال« الش�هرية بتوقيع كاتبها إميل زوال الذي عمل عىل تحويلها إىل 
مرسحي�ة بني عامي 1885 و1887. وتمكن بعض املتخصصني من قراءة 
املخطوطات ورؤية كيف نقل زوال إىل خش�بة املرسح إحدى أبرز املحطات 
يف مس�ريته األدبي�ة، عن ث�ورة عمال مناجم الفحم يف ش�مايل فرنس�ا يف 
س�تينيات القرن التاس�ع عرش.وقد حمل مرشوع نقل الرواية إىل املرسح 
أهمي�ة كبرية لدى مؤلف سلس�لة »روغ�ون - م�اكار« إذ اهتم باملرشوع 
منف�رداً بدل إي�كال املهم�ة إىل املؤلف املرسح�ي وليام بوس�ناش.وقالت 
الباحثة يف جامعة فرس�اي س�ان كانتان قرب باريس ديانا كوبر ريش�يه 
التي درس�ت فش�ل هذه املرسحية، إن نرش النص »ق�د يضيف معلومات 
جدي�دة عن أعم�ال زوال« كما قد يعطي فكرة أوضح عن »مش�كالته مع 
الرقابة والتنازالت التي كان مس�تعداً لفعلها م�ن أجل إنجاز املرسحية«. 
وقد تجدد االهتمام برواية »جرمينال« إثر عرض مسلس�اًل مقتبساً منها 

من ست حلقات حقق نجاحاً جماهريياً.

يقتر الحديث يف مواقع التواصل االجتماعي بالواليات املتحدة هذه األيام 
عىل مبلغ مايل ضخم تم جمعه لرجل قىض 43 عاماً خلف القضبان، قبل 
أن تت�م تربئته.وتم جمع أكثر م�ن 1.4 مليون دوالر لرجل قىض عرشات 
الس�نوات داخل الس�جن، قب�ل أن يلغي الق�ايض إدانت�ه يف جريمة قتل. 
وأوضح املصدر أن حملة جمع التربعات بدأت عىل اإلنرتنت لفائدة كيفن 
س�رتيكالند، بعدما تبني أنه لن يحصل عىل تعوي�ض من والية ميزوري، 
وسيحتاج إىل مساعدة من أجل نفقات املعيشة األساسية.وتسمح الوالية 
فق�ط بمنح تعوي�ض ملن تمت تربئتهم من خالل أدل�ة الحمض النووي، 

وه�و م�ا ل�م يح�دث يف 
قضي�ة س�رتيكالند، البالغ 

من العمر 62 عاماً. وكان قايض 
محكمة استئناف ميزوري، جيمس 

ويل�ش، أمر باإلف�راج عن س�رتيكالند، 
ت�م بعدم�ا وجد أن األدلة املعتم�د عليها يف إدانته  «

الرتاج�ع عنها أو دحضها«.وأثناء مغادرته الس�جن، قال كيفن »أش�كر 
اإلله الذي أخذ بيدي خالل هذه املحنة ملدة 43 عاماً«.

أعطت مدينة بوسان الكورية الجنوبية الضوء األخرض لبناء أول مدينة عائمة 
يف العال�م بحل�ول عام 2025.وتق�ول التقارير إنه تم اق�رتاح أن تغطي املدينة 
75 هكتارا وستس�توعب 10000 ش�خص، وس�تتكون من العدي�د من الجزر 
السداس�ية، حي�ث يضم كل حي مس�احته هكتاري�ن 300 مجتمع. وس�يتم 
تجمي�ع األحي�اء يف مجموعات من س�تة أحي�اء حول ميناء مرك�زي محمي، 
لتش�كيل قرية يصل عدد س�كانها إىل 1650 نس�مة.وتم تصميم املدينة لتنمو 
وتتح�ول وتتكي�ف عضويا بم�رور الوقت، وتتط�ور من أحي�اء، إىل قرية ، إىل 
مدينة مع إمكانية التوس�ع، لكن التصميم وخطط التوسع املستقبلية ليست 
 OCEANIX ثابتة حتى اآلن.وقال إيتاي مادامومبي، املؤس�س املشارك لرشكة
املصممة للمرشوع )بوس�ان هي أفضل مكان لنرش هذا النموذج األويل، ولكن 
هذا يشء نأمل أن يكون مفيدا لجميع املدن الس�احلية يف جميع أنحاء العالم، 
وجمي�ع املجتمع�ات الس�احلية الت�ي تواجه تحدي ارتفاع مس�توى س�طح 
البحر(.والفكرة هي أن املدينة س�رتتفع مع البحر، وبالتايل س�تكون مقاومة 
للفيضان�ات، بينما تنتج أيضا طاقتها الخاصة ومياهها العذبة وطعامها، مع 

أقفاص تحت الجزر تستخدم إليواء املأكوالت البحرية.

مزاد رقمي لبيع مخطوطات إميل 
زوال في باريس

ينال براءته بعد 43 عامًا من السجن

الموافقة على بناء أول مدينة عائمة بكوريا الجنوبية


