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المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د تحال�ف الفت�ح، أم�س الثالثاء، 
ان ارهاص�ات الحكوم�ة وتخبطاتها 

ستؤزم الوضع السيايس يف العراق. 
وق�ال عضو تحال�ف الفت�ح محمود 
الحيان�ي يف ترصيح تلفزيوني تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »النتائج التي 
اعلنتها املفوضية أمس كانت متوقعة 
منها، وهي أرصت منذ البداية عليها«.
حاول�ت  »املفوضي�ة  أن  وأض�اف   
تغي�ر بعض النتائ�ج، من خالل فتح 
بس�ببها  تغ�رت  والت�ي  الصنادي�ق 
كل  فت�ح  رفض�ت  لكنه�ا  النتائ�ج، 
الصنادي�ق بالعد والف�رز اليدوي ألن 

ه�ذه النتائج س�تكون مغاي�رة ملا تم 
االعالن عنها كلياً وجذرياً«.

واش�ار اىل، ان »هن�اك اس�تحقاقات 
لكتل كثرة لم تظه�ر، كما تم تغييب 
كتل من العملية السياسية واصبحت 
أص�وات  لديه�ا  ألن  كان،  خ�ر  يف 

وجمهور«.
 وتابع، أن »االحتجاجات س�تتصاعد، 
وه�و يشء بديهي يف ظ�ل ارهاصات 
املفوضية وس�تحافظ عىل س�لميتها 
قدر املس�تطاع، لك�ن اذا كانت هنالك 
مصادم�ات أو تعرض من قبل جهات 
اخرى، حتماً س�يكون هنالك رد قوي 

من قبل الجماهر«.

المراقب العراقي/ بغداد...
حددت وزارة الصحة، امس الثالثاء، 
جرعة ثالثة من لقاح كورونا تعطى 

لعدد من الفئات .
تابعت�ه  بي�ان  يف  ال�وزارة  وأف�ادت 
»بس�بب  ان�ه  العراق�ي«  »املراق�ب 
تط�ورات الوض�ع الوبائ�ي العامل�ي 
 19 كوفي�د  بجائح�ة  الخ�اص 
ولغ�رض زي�ادة مناعة املس�تفيدين 
من اللقاح�ات والوص�ول إىل املناعة 
املجتمعية يف مواجهة املتحورات التي 
تطرأ عىل الفايروس حصلت موافقة 
الوزي�ر عىل إعطاء جرع�ة ثالثة من 

اللقاح«.
وأض�اف بي�ان ال�وزارة أن »الفئات 
التي تمن�ح اللقاح تش�مل املصابني 
بأمراض نق�ص املناع�ة، واملصابني 
الس�ن  وكب�ار  املزمن�ة،  باألم�راض 
الذي�ن تتج�اوز أعماره�م 60 عاماً، 
والعامل�ني يف املؤسس�ات الصحي�ة، 
بع�د ف�رة ال تق�ل عن س�تة أش�هر 
م�ن تلقي الجرع�ة الثاني�ة من أحد 

لقاحات كوفيد – 19«.
يشار اىل ان العراق اكد انه لم يسجل 
حت�ى اللحظة أي�ة إصاب�ة بمتحور 

كورونا »اوميكرون«.

الفتح: إرهاصات المفوضية
 ستؤزم الوضع

العراق يحفر اآلبار هربًا من أزمة جفاف وسنوات »ِعجاف«الصحة تحدد جرعة ثالثة للقاح كورونا
المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

توقع�ت وزارة املوارد املائية انخفاض مياه 
الع�راق ل��30 % خ�الل 13 س�نة القادمة، 
مؤكدة أن هناك دراسة اسراتيجية ملواجهة 
العج�ز تتطل�ب م�ن 50- 70 ملي�ار دوالر 
خالل هذه السنوات للحفاظ عىل املساحات 
املزروعة حاليا, ما سيتم االعتماد عىل حفر 
االبار االرتوازية , وقد تم حفر 13 برئا مائيا 
يف دي�اىل م�ن أجل توف�ر املياه اىل املوس�م 
الزراع�ي الش�توي الحايل وبلغ�ت األرايض 

املروي�ة من اآلبار والرش بح�دود 3 ماليني 
و300 ألف دونم , ما سيؤثر سلبا عىل إنتاج 
املحصول االس�راتيجي »الحنط�ة » والتي 
س�تؤرش تناقصا يف اإلنتاج , بعد أن حققت 
خالل السنوات املاضية االكتفاء الذاتي من 

محصويل الحنطة والشعر .
إنش�اء الس�دود عىل نهري دجل�ة والفرات 
بع�د  مياههم�ا  مناس�يب  تناق�ص  وراء 
َل س�نة 1993 وتم  س�د أتاتورك الذي ُش�غِّ
إمالؤه، أما نهر دجلة فتغر بإنش�اء س�يد 

أليس�و وهو ثاني أكر سد يف تركيا، وتصل 
طاقت�ه 11 ملي�ار م�ر مكع�ب، وتغ�رت 
واردات نهر دجلة مع إنشاء هذا السد , أما 
الدبلوماس�ية العراقية فقد فشلت يف إجبار 
الدول املتش�اطئة عىل إطالق حصة العراق 

املائية .
ويؤرش مراقبون اىل وجود مشكلة رئيسية 
يف عدم بناء س�دود من قب�ل العراق لتوفر 
مياه نه�ري دجلة والفرات بدال من ذهابها 
اىل الخلي�ج وهي نقطة الخ�الف مع تركيا 

التي أكدت أن العراق يهدر املياه وال يستفيد 
منها بالشكل الصحيح .

املتحدث باس�م وزارة امل�وارد املائية ، عون 
ذي�اب ، أكد أن »مياه نه�ري دجلة والفرات 
كانت بالس�ابق تأتي كاملة اىل العراق قبل 
إنش�اء الس�دود عليها داخل أرايض الجارة 
تركي�ا، وكانت كميات كبرة من املياه تأتي 

دونما اعراض«.
ووفقا للدراسات االس�راتيجية أن »نسبة 
االنخفاض بدأت تدريجيا، وستزداد بحوايل 

30% أي بنق�ص 11 مي�ار م�ر مكعب عن 
الكمية التي كانت تتدفق اىل العراق«، وفقا 

لذياب.
وي�رى أن »خطة الدراس�ة االس�راتيجية 
املائي�ة ح�ددت  امل�وارد  بالنس�بة ل�وزارة 
إجراءات ملواجه�ة هذا العجز وهي تحديث 
وإعادة تعدي�ل املش�اريع االروائية وتغير 
أنظمة الري، ألن املس�تهلك الرئييس للمياه 

يف العراق هو القطاع الزراعي«...

تفاصيل اوسع صفحة 3

نتائج االنتخابات تؤجج معركة قانونية 
رين  بين المعترضين والُمزوِّ

المراقب العراقي/ احمد محمد...
إرصار مفوضية االنتخابات، عىل التمسك بالنتائج 
املش�بوهة واملش�كوك بنزاهتها ل�م يخلصها من 
املالحقة القانونية عىل جريمتي التزوير والرسقة 
التي تعرضت لها مقاعد وأصوات الكتل املعرضة، 
وإنما وضعها يف مواجهة »قانونية« ساخنة أمام 
املحكم�ة االتحادي�ة، وكذلك تحت ن�ران الغليان 

الشعبي املنتفض عىل »مهزلة« االنتخابات.
النتائ�ج  يف  االنتخاب�ات  مفوضي�ة  تأخ�ذ  ول�م 
املزعومة التي أفصحت عنها مس�اء أمس الثالثاء 

يف مؤتمرها الصحفي، األدل�ة الدامغة عىل تزوير 
النتائج والتي قدم�ت عىل طاولتها من قبل الكتل 
املعرض�ة ع�ىل االنتخابات، وه�ذا »تجاهل علني 
يض�اف اىل التنصل ع�ن اإلرادة الش�عبية الراغبة 
بالعد والفرز اليدوي الش�امل لجميع املحافظات 

العراقية.
كم�ا أن ظهور النتائج الجديدة بالش�كل املطابق 
لس�ابقاتها، يعيد اىل االذه�ان »بيان الفتنة« الذي 
قدمته مبعوثة األمم املتحدة »جينني بالسخارت« 
والذي تعمدت فيه أمام مجلس االمن الدويل فركة 

الحقائ�ق الخاص�ة بالتزوي�ر ورسق�ة األصوات 
االنتخابية. 

ووصف�ت حرك�ة حق�وق، االثن�ني، أن مصادقة 
مجل�س القضاء األع�ىل عىل النتائ�ج التي تعلنها 
املفوضية، ال تعد نهائية، مشرة اىل وجود طعون 

أخرى ستقدم الحقاً.
وقال عضو الحركة، حسني الكرعاوي، إن املرحلة 
املقبل�ة س�تكون فيه�ا املواجه�ة القانوني�ة بني 
املعرض�ني عىل النتائ�ج الحالية وب�ني املفوضية 

أمام مجلس النواب ووفق سياقات الدستور.

وأض�اف، أن إع�الن النتائج وذهابه�ا إىل القضاء 
ومصادقت�ه عليه�ا ال يعن�ي انته�اء االعراضات 
والس�ر وفق مبدأ األمر الواقع بل س�تكون هناك 
ن�زاالت أخرى لك�ن هذه املرة س�تكون تحت قبة 

الرملان الجديد واملفوضية.
وأش�ار إىل أن املحكمة االتحادي�ة والقضاء األعىل 
س�يتحمالن املس�ؤولية الكرى للنظر يف الطعون 
وعدم امليض باملصادقة عىل النتائج دون التحقيق 

يف األدلة واإلثباتات التي ستقدم لهم...
تفاصيل اوسع صفحة 2

المقاومة ُتشكك برواية الُمسّيرة وتعرض 
تساؤالت محرجة لحكومة تصريف األعمال

مصابون بال جروح !

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
بعد اإلع�الن الذي القى موج�ة عارمة 
من السخرية والتش�كيك، حول نتائج 
التحقيق�ات يف »مرسحية« اس�تهداف 
منزل رئي�س حكومة ترصيف األعمال 
مصطفى الكاظم�ي، طرحت املقاومة 
اإلس�المية كتائ�ب ح�زب الل�ه، جملة 
تس�اؤالت بش�أن مخرج�ات املؤتم�ر، 
فيم�ا أك�دت اس�تعدادها للمش�اركة 

بالتحقيق.
وعن ذلك قال املسؤول األمني للكتائب 
أب�و ع�ي العس�كري، يف بي�ان تلق�ت 
»املراق�ب العراق�ي« نس�خة من�ه، إن 
»األع�م األغل�ب م�ن الق�ادة األمني�ني 
والسياس�يني؛ بل حتى س�فراء الدول 
الكرى يف بغداد يعلمون أن ما تس�مى 
عملية استهداف منزل )رئيس الوزراء 
( عاري�ة ع�ن الصح�ة، وأن الكاظمّي 
لم يكن موج�ودا يف ال�دار حني حدوث 
االنفج�ار املفرك، ومن األحرى بهم أن 
ُيثِبت�وا أوالً وج�وده في�ه لُيكملوا بقية 

القصة«.
وج�ود  »إثب�ات  العس�كري  وطل�ب 
)املُس�تهَدف( يف املن�زل س�اعة حدوث 
االنفج�ار املفرك ع�ن طريق كامرات 
املن�زل الداخلي�ة، وعرض ع�ر ثواٍن 
إضافي�ة فق�ط قب�ل االنفج�ار بنفس 
الكام�رات التي عرضته م�ن الخارج، 
باإلضافة اىل س�ت كامرات من الداخل 
ملش�اهدة لحظة س�قوط الصاروخ أو 

الصاروخني داخل املنزل«.
وأعل�ن رئي�س لجن�ة التحقيق قاس�م 
االعرجي أن املادة املستعملة باالنفجار 
ه�ي ال�� “c-4”، بي�د أن كل التقنيني 
يعلم�ون أن ه�ذه امل�ادة ال تس�تعمل 
يف ه�ذا الن�وع م�ن الصواري�خ قطعاً، 
حس�بما يق�ول العس�كري، ال�ذي أكد 
أن الجن�دي ال�ذي ظهر يطل�ق النار إىل 
األع�ىل لم يكن يطلق الن�ار عىل طائرة 
مسرة؛ بل كان يمارس طقوس الرمي 

باملناسبات وحني الشعور بالخوف.
وأورد العس�كري تس�اؤالت عّدة منها: 
املجاوري�ن  الس�كان  »أي�ن ش�هادات 
للمن�زل “وه�م ثق�ة”؟. وأي�ن ص�ور 
الت�ي  األمريكي�ة  الطائ�رات  رادارات 
كان�ت موجودة ترصد ف�وق الخرضاء 
لحظة االنفجار؟. وأي�ن جرحى عمال 
ومستش�اري  واملرافق�ني،  الخدم�ة، 
ُمّدعي االس�تهداف؟ وأين رقد الجرحى 
ومن هم؟ وأين بقايا شظايا الصاروخ 
املزع�وم ؟ وأي�ن صورة ج�رح املجني 
علي�ه، لنبك�ي عىل م�ا أص�اب قائدنا 

الهمام الشهيد الحي؟«.
وقدم مستش�ار األمن القومي قاس�م 
األعرج�ي مس�اء االثن�ني، عرًض�ا عن 
»اس�تهداف« من�زل الكاظم�ي، وقال 
إنه »تم إرس�ال فريقني م�ن مكافحة 

املتفجرات واألدل�ة الجنائية إىل مرسح 
الجريم�ة وت�م أخذ املب�ارز الجرمية«، 
مس�تدرًكا بالق�ول: »فوجئن�ا بقي�ام 
مفرزتني تابعت�ني ملكافحة املتفجرات 
واألدلة الجنائية بتفجر املقذوف دون 

رفع البصمات«.
وذك�ر األعرجي كذلك: »ثبت لدى لجنة 
التحقيق أن الهج�وم عىل منزل رئيس 
الوزراء تم بطائرتني مس�رتني«، وهو 
ما يخالف الرواية الرس�مية الس�ابقة 

بوجود ثالث طائرات نفذت الهجوم.
وجوبه حديث لجنة التحقيق بتشكيك 
من قب�ل املراقبني للش�أن الس�يايس، 
الذين ع�ّروا بدورهم ع�ن قلقهم من 

محاوالت »طمس الحقائق«.
ويف هذا السياق طالب املسؤول األمني 
لكتائب حزب الل�ه، األعرجّي، بإطالق 

رساح الضب�اط املكلف�ني بالتحقي�ق؛ 
إلي�ه  توصل�وا  عم�ا  علن�اً  ليتحدث�وا 
م�ن حقائ�ق ع�ن »م�رسح املرسحية 
)ليكش�فوا املكش�وف(«، مح�ذًرا من 
»املس�اس بحياته�م، أو إلحاق الرضر 
اإلخ�وة  ع�ىل  وينبغ�ي  به�م،  البال�غ 
الضب�اط يف األجه�زة األمني�ة التحرك 

ملعرفة مصر أقرانهم«.
واتف�ق الح�اج األم�ني الع�ام للكتائب 
التنس�يقي  اإلط�ار  ق�ادة  وبحض�ور 
ووجود القايض فائ�ق زيدان والرئيس 
أن  ع�ىل  والكاظم�ي،  صال�ح  بره�م 
تش�ارك املقاوم�ة بالتحقي�ق الفن�ي، 
»وق�د ت�م التنّص�ل م�ن االتف�اق بعد 
ذل�ك، ونؤكد الي�وم أن الكتائب ما تزال 
مس�تعدة لالش�راك يف اللجنة بإرشاف 

االعرجي«، وفًقا للعسكري.

وتبدو العالق�ة بني نتائ�ج االنتخابات 
و«مرسحية« استهداف رئيس حكومة 
ترصي�ف األعمال مصطف�ى الكاظمي 
األط�راف  قدم�ت  فكلّم�ا  طردّي�ة، 
»التزوي�ر«،  ع�ىل  »أدل�ة«  املعرض�ة 
يتعرض الرأي العام العراقي إىل عصف 
ذهني بشأن واقعة االغتيال »املفركة« 

حسبما يرى مراقبون.
م�ن جانب�ه يق�ول املحل�ل الس�يايس 
صب�اح العكيي ل�«املراق�ب العراقي«، 
إن »التس�اؤالت الت�ي طرحتها كتائب 
حزب الله واقعية، ويتداولها العراقيون 
من�ذ اليوم األول لإلع�الن عن مرسحية 
االغتيال«، مشرًا إىل أن »آلية وإجراءات 
إع�الن الحادثة وما تاله�ا من إعالنات 

متتالية للتحقيقات تثر الريبة«.
مش�اركة  »رضورة  العكي�ي  ويؤك�د 

التحقيق�ات  يف  اإلس�المية  املقاوم�ة 
الخاص�ة به�ذه الحادث�ة، الت�ي يحوم 
حولها الكثر من الشكوك«، معترًا أن 
»ذلك س�وف يساهم يف كشف الحقائق 

أمام الرأي العام«.
وأج�رى العراق يف الع�ارش من ترين 
امل�ايض، انتخابات برملاني�ة »مبكرة«، 
كانت نتائجها صادمة للجميع، بسبب 
»التزوي�ر ورسق�ة أصوات املرش�حني 
الذين ينتمون إىل طيف سيايس محدد«.
وانتف�ض  العراق�ي  الش�ارع  وض�جَّ 
بتظاه�رات غاضبة طالب املش�اركون 
الي�دوي  فيه�ا بإع�ادة الع�د والف�رز 
لجمي�ع املحط�ات، بي�د أن مفوضي�ة 
االنتخابات تجاهل�ت املطالب وأرصت 
بطبيع�ة  أم�ر  وه�و  موقفه�ا،  ع�ىل 
إىل  التظاه�رات  لتح�ول  أدى  الح�ال 
اعتص�ام مفت�وح أمام بواب�ة املنطقة 
الخ�رضاء. وع�ىل ح�ني غ�رّة فوجئت 
جم�وع املتظاهري�ن الذي�ن مىض عىل 
اعتصامهم املفتوح م�ا يقارب الثالثة 
أس�ابيع، بتصعيد خط�ر تمّثل بحرق 
خيمهم ورضبهم واس�تخدام العيارات 
النارية الحي�ة يف مواجهة العزل، األمر 

الذي خلّف شهداء وجرحى.
وبع�د م�يض س�اعات عىل اس�تهداف 
وتصفيته�م  الع�ّزل  املعتصم�ني 
ب�«رصاص�ات غ�ادرة«، أعل�ن مكتب 
رئيس ال�وزراء عن تع�رض الكاظمي 
إىل »محاول�ة اغتيال« بواس�طة طائرة 
مس�رة اس�تهدفت منزل�ه يف املنطقة 

الخرضاء.
اختالف الروايات بش�أن ه�ذه الحادثة 
جعله�ا موضع تش�كيك من�ذ البداية، 
الس�يما أنها ج�اءت بعد س�اعات من 
بواب�ة  ع�ىل  املعتصم�ني  اس�تهداف 
املنطقة الخرضاء، حيث يرى مراقبون 
أنها كانت ته�دف للتغطية عىل عملية 
القتل الجماعي التي طالت املعتصمني 

يف قلب العاصمة بغداد.
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المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د القيادي الكردي، س�ليم هم�زة، أمس الثالثاء، ان تش�كيل 

الحكومة املقبلة سيكون بصبغة توافقية. 
وق�ال همزة، يف ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي«، أن 
»األغلبي�ة لن يكون لها حضور يف املرحلة املقبلة بس�بب إجماع 

اغلب اآلراء عىل تشكيل حكومة شاملة بالصبغة التوافقية«.
ولف�ت إىل أن »التحالف�ات يف مراحله�ا االوىل وم�ا يج�ري ه�و 
تفاهمات س�تأخذ شكل التوافقية يف تشكيل وتقاسم السلطات 
يف الحكوم�ة الجدي�دة وهو مطل�ب أغلبية الجهات السياس�ية 

الفائزة«.
وأشار إىل أن »البدء بتشكيل الحكومة رضورة ليرع الفائزون 
بالعم�ل ولراقب الش�عب أعمالهم ومخططاته�م خالل األربع 
سنوات القادمة ليحددوا صالح تواجدهم فيما بعد من عدمه«.

إجماع سياسي على تشكيل 
حكومة بصبغة توافقية

الحرس الثوري: أمن إيران وقدراتها 
الصاروخية والدفاعية نموذجية

من يقف وراء استيراد المواد 
رة ؟ الغذائية بشهادات فحص ُمزوَّ

المراقب العراقي/ بغداد...
رفض�ت حرك�ة حق�وق، أم�س 
الخارجي�ة  التدخ�الت  الثالث�اء، 

بتسمية رئيس الوزراء املقبل.
وق�ال رئي�س الحرك�ة حس�ني 
مؤن�س يف لق�اء متلف�ز تابعت�ه 
»املراق�ب العراق�ي«، ان »تواجد 
الجماه�ر يف س�احات التظاهر 
قانون�ي وح�ق كفل�ه الدس�تور 
»، مؤك�دا ان » املصادق�ة ع�ىل 
حكوم�ة  س�تنتج  االنتخاب�ات 

فاقدة للرعية ».
واض�ح  »موقفن�ا  ان  واض�اف 
كل  وس�نتبع  النتائ�ج  برف�ض 
السبل القانونية لتغيرها ويجب 
اس�تعادة الحقوق وفق القانون 

والطرق التي كفلها الدس�تور«، 
رافضا » التدخ�الت الخارجية يف 

تنصيب رئيس الوزراء املقبل ».
ولفت اىل ان »تظاهرات املطالبني 
بالحق�وق منظم�ة ومعرة عن 
ص�وت الش�ارع »، موضحا ان » 
كل املعرضني ع�ىل النتائج ايدوا 

التظاهرات الحالية ».
وب�ني ان »حرك�ة حق�وق كانت 
تستحق أكثر مما حصلت عليه يف 
االنتخابات وم�ا حدث يف ال��10 
م�ن تري�ن بعي�د كل البعد عن 
االنتخاب�ي ورسقة  االس�تحقاق 
تقدي�م   « مؤك�دا  لألص�وات«، 
جمي�ع الطع�ون والش�كاوى اىل 

املحكمة االتحادية ».

المراقب العراقي/ بغداد...
حمل الس�يايس الك�ردي املس�تقل صابر اس�ماعيل، أم�س الثالثاء، 
الحكومة املركزية مسؤولية ما حصل يف االقليم من قمع للمتظاهرين، 

فيما بني انها أعطت الفرص لألحزاب الحاكمة.
وق�ال اس�ماعيل يف ترصيح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراقي« ان 
»الحكوم�ة املركزية تتحمل املس�ؤولية بالدرج�ة االوىل ملا يحصل من 
قمع للمتظاهرين وتدهور االوضاع يف االقليم والبالد بشكل عام، ألنها 

اعطت كل الفرص لألحزاب والشخصيات واملسؤولني يف اإلقليم«.
واض�اف ان “املركز يجب ان يلزم حكوم�ة االقليم، بعدم ترك املواطن 
الك�ردي او تجاهل مطالبه، وانما يجب تش�كيل لجنة نزاهة برملانية 
تق�وم بج�رد جمي�ع مص�ادر التموي�ل يف الب�الد، وتعمل ع�ىل اتخاذ 

القرارات ومحاكمة كل مسؤول مقرص يف عموم البالد«.
وشدد عىل »رضورة جمع االيرادات يف العراق بخزينة واحدة وتوزيعها 
بص�ورة عادلة عىل املوظفني واملحافظات بحس�ب االس�تحقاق، من 
دون تسليم تلك الواردات اىل الحكومات الحزبية املوجودة يف اإلقليم«.

حركة حقوق ترفض التدخالت 
الخارجية بتسمية رئيس الوزراء

ل المركز  سياسي كردي ُيحمِّ
مسؤولية قمع تظاهرات اإلقليم

في هذا العدد

كروس: ميسي ال يستحق الكرة الذهبية
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املراقب العراقي/ بغداد...
نفى االتحاد الوطني الكردس�تاني، أمس الثالثاء، 
وجود اتفاق مع الحزب الديمقراطي بشأن التخيل 
عن رئاسة الجمهورية مقابل حصوله عىل منصب 

محافظ كركوك.
وق�ال القي�ادي يف االتح�اد، غي�اث الرسوجي، يف 
ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »الحزب 
الديمقراط�ي لم يبلغ االتحاد حت�ى اآلن مطالبته 

ب�أي منص�ب، وم�ا ج�رى االتف�اق علي�ه خالل 
اجتماع�ني س�ابق����ني يف اربي�ل والس�ليمانية 
مرتب�ط بما يج�ري يف بغداد والتواف�ق بني القوى 

الشيعية«.

واض�اف ان »الق�وى الكردية س�تدخل موحدة إىل 
الربملان وال يمكن لها التوافق مع اي طرف شيعي 
ع�ىل حس����اب آخ�ر، ما ل�م يتم حس�م جميع 

األمور«.

الوطني الكردستاني: ال يوجد أي اتفاق حول منصب رئيس الجمهورية

الصحة تستعرض إجراءاتها الوقائية ضد »أوميكرون« وتحذر من الموجة

املراقب العراقي/ بغداد...
ح�ذرت وزارة الصح�ة، ام�س الثالث�اء، من 
الرتاخ�ي يف مواجه�ة الجائح�ة وس�الالتها 
م�ن  جمل�ة  اس�تعرضت  فيم�ا  املتح�ورة، 
اإلج�راءات التوعوية والوقائي�ة ضد املتحور 

»اوميكرون«.وق�ال الناط�ق باس�م ال�وزارة 
س�يف الب�در، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إنه »م�ن الرضورة ع�دم التهاون 
يف قضية التثقيف بش�أن كورون�ا«، مبيناً أن 
»انخفاض معدالت االصابة وانحسار املوجة 

الثالثة ال يعترب ابدا خروجنا من دائرة الخطر، 
فالخطر ال يزال واردا يف العراق ودول املنطقة 
وهن�اك احتمال اخ�رتاق الس�الالت الجديدة 
للب�الد يف أي لحظ�ة م�ع احتمالي�ة ظه�ور 
متحورات جديدة«.وأضاف البدر، أن »الوزارة 

تعمل ع�ىل زيادة جه�ود التثقي�ف والتوعية 
الصحية واإلعالم عن خطر كورونا«، مش�ددا 
بارت�داء  املواطن�ني  الت�زام  »رضورة  ع�ىل 
الكمامات وااللتزام بالتباعد الجس�دي وعدم 

التوقف عن أخذ اللقاحات«.

هل تكف تركيا 
عن التوسع داخل 
األراضي العراقية؟

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد الخب�ر األمني، صال�ح التميمي، أمس 
الثالث�اء، أن تركي�ا لم تكف اب�دا عن قصف 
فيه�ا  والتوغ�ل  الع������راقي�ة  األرايض 
لتتوس�ع بقوتها القتالي����ة، فيما بني ان 
صم�ت الحكوم������ة إزاء القص�ف مهد 
للق�وات الرتكي�����ة خارط�ة للوصول إىل 
األطم����������اع الت�ي تس����عى إليها 

أنقرة.
وقال التميمي، يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
العراقي« إن »كل م�ا يجري اآلن من قصف 
تركي مس������تمر واحت�الل علني داخل 
األرايض العراقي�ة من قب�ل الجيش الرتكي 
بذريعة مح����ارب�ة اإلرهاب، هو لتغطية 
ع�ن نوايا وأطماع تركي�ا ب���والية املوصل 
الت�ي انس�لخت منه�ا بش�كل نهائ�ي عام 

.»1926
وأش�ار اىل »الخ������ريط�ة الت�ي يت�كل 
عليه�����ا الرئيس أردوغ�ان يف طموحاته 
أو  الع�راق  يف  س�واء  التوس�ع��������ية 

سوريا«.
 مؤكدا أن »امليثاق امليل نص عىل ان املناطق 
التي تس�كنها غالبي������ة تركية مسلمة 
يف املوص�ل وحل�ب هي مناط�ق تركية األم، 
لذلك فان الحكوم�ة الرتكية تعتمد عىل ذلك 

امليثاق«.

تغريدة

 أمين عام حركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي

الش���عب العراقي ليس بحاجة إلى 
مزيد من ش���د األعص���اب والقلق، 
ف���ي وقت يواجه في���ه الكثير من 
التحدي���ات.. عل���ى الحكوم���ة أن 
تكون أكثر جدية في التعامل مع 
العراقي..  الش���عب  ذكاء ونباهة 
إن بيان الحكومة بخصوص عملية 
االعت���داء عل���ى رئي���س مجل���س 
الوزراء هو مضيعة للوقت وتالعب 
بمشاعر الشعب ويستحق العطف 

أكثر من االهتمام.

القبض عىل متهمين مطلوبين 
للقضاء يف صالح الدين

الحشد الشعيب والجيش يطلقان 
عملية تفتيش واسعة يف دياىل

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلنت مديرية رشطة محافظة صالح الدين واملنش�آت، أمس 
الثالث�اء، عن الش������روع بحمل�ة تفتيش واس�عة لتنفيذ 
أوامر القب�����ض الص����ادرة بح�����������ق املطلوبني 

للقضاء.
وقال املديرية، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه إنه 
»تم إطالق حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض الصادرة 

بحق املطلوبني للقضاء«.
واضاف�ت املديري�ة، أن »الحمل�ة أس�فرت عن إلق�اء القبض 
ع�ىل )16( متهما بم�واد قانونية مختلف�ة يف أنحاء املحافظة 

واودعتهم التوقيف«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أطلق�ت قيادة عمليات دياىل للحش�د الش�عبي والجيش، أم�س الثالثاء، عملية 

أمنية واسعة لتفتيش ضفتي نهر الوند يف محافظة دياىل.
وق�ال قائد العمليات طالب املوس�وي، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
منه إنه »يف تمام الس�اعة 700 تم الرشوع بعملية تفتيش واسعة ملسح وتأمني 
ضفتي نهر الوند يف دياىل وبمش�اركة الجيش«، مبين�ا ان العملية انطلقت بناء 

عىل املعلومات واملتابعة االستخبارية حول تحركات العدو يف تلك املنطقة«.
واضاف ان »العملية انطلقت بمشاركة األلوية املتمثلة )23 -28 – 110- وقوة 
خاصة من قيادة العمليات للحش�د وصنوف وخدمات القيادة ( وتواصل قواتنا 
تقدمها لتفتيش حوض نهر الوند الجنوبي بدءا من املنطقة املحصور من جرس 

حلوان واملنطقة علياوه«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

الحوادث العراقية بنيران 
الديمقراطية األميركية

ل�م يك�ن يف حس�بان الش�عب العراقي، ال�ذي عان�ى األمرين يف 
حك�م النظ�ام البعثي املقبور أن يالقي نف�س املصر مع الحكم 
الديمقراطي الجديد يف العراق، فالرس�ائل الس�لبية التي بعثتها 
القوات األمركية يف الش�وارع العراقية أشعرت العراقيني جميعاً 
باليأس واإلحباط الشديدين، السيما بعد جملة االنتهاكات التي 
قامت بها تلك القوات، وإذا ما تذكرنا فضيحة س�جن أبو غريب 
التي حصلت يف أوائل عام 2004 وما جرى من انتهاكات جسدية 
ونفس�ية، وإس�اءة جنس�ية، تضمنت تعذيب�ا واغتصابا وقتال 
بحق سجناء كانوا يف سجن أبو غريب يف بغداد ، لتخرج إىل العلن 
ولتعرف باسم فضيحة التعذيب يف سجن أبو غريب، تلك األفعال 
قام بها أش�خاص م�ن الرشطة العس�كرية األمريكي�ة التابعة 
لجي�ش الوالي�ات املتح�دة باإلضاف�ة إىل وكاالت رسي�ة أخرى، 
تعرض الس�جناء العراقيون فيها إىل انتهاكات حقوق اإلنسان، 
ويف حادثة أخرى من نفس الس�نة وتحدي�داً يف يوم 18 آيار عام 
2004 قصفت الطائرات األمركي�ة مجموعة العراقيني املدنيني 
الذي�ن كانوا يف حفل زفاف عائيل يف منطق�ة القائم والذي أودى 
بحياة أكثر من 40 مدنياً بينهم نساء وأطفال، وبعد فرتة ليست 
بطويل�ة قام جنود البحرية األمركية يف ي�وم 19 ترشين الثاني 
ع�ام 2005 بمجزرة راح ضحيتها أكث�ر من 35 عراقياً يف مدينة 
حديثة، بعدها بأي�ام قامت القوات األمركية من جديد بجريمة 
اإلس�حاقي وقتلت عائلتني تتكون من 15 فرداً من نساء ورجال 
وأطف�ال وذلك يف يوم 15 آذار 2006، ويف رضبات جوية أمركية 

أخ�رى يف ح�ي األم�ني الثاني�ة ببغداد 
اُستش�هد أكثر م�ن 20 مدنيا وذلك يف 
ي�وم 12 تم�وز ع�ام 2007، ولم تكن 
مجزرة ساحة النسور يف بغداد ببعيدة 
ع�ن تلك الف�رتة والت�ي راح ضحيتها 
أكثر م�ن 30 عراقيا اُستش�هدوا عىل 
يد رشكة بالك ووتر األمركية السيئة 
الصي�ت وكان�ت املج�زرة بتأريخ 16 
أيلول 2007، وللجيش العراقي نصيٌب 
م�ن تلك االنتهاكات فف�ي يوم 12آذار 

ع�ام 2015 وتحديداً يف منطقة البو ذياب 
تعرض الجنود العراقيون للقصف م�ن قبل الطائرات األمركية 
والت�ي راح ضحيتها أكثر من 50 مقات�ال تابعني للفرقة الرابعة 
ع�رشة يف الجي�ش العراق�ي، ويف 24 ترشين الثان�ي عام 2016 
تع�رض الحش�د الش�عبي لرضب�ات املس�رات األمركي�ة التي 
حاولت أغتيال قادة الحش�د الش�عبي الذين كان�وا مجتمعني يف 
مطار تلعف�ر بعد تحريره م�ن عصابات داع�ش اإلرهابية، ويف 
حادثة البغدادي التي راح ضحيتها أكثر من 20 مقاتال يف الحشد 
والجي�ش العراقي قصفت الطائرات األمركي�ة املنطقة بتأريخ 
27 كان�ون الثان�ي 2017، ويف الرشي�ط الح�دودي ب�ني العراق 
وس�وريا اس�تهدفت الطائ�رات األمركية املقاتل�ني يف اللواء 45 
و 46 يف الحش�د الش�عبي واستش�هد أكثر من 30 مقاتال يف 19 
حزي�ران 2018، وع�اودت القوات األمركي�ة القصف من جديد 
يف 29 كان�ون األول 2019 لنف�س اللواءي�ن واستش�هد قراب�ة 
ال�53مقات�ال، وبعده�ا تم اس�تهداف الش�هيد القائ�د الجنرال 
قاسم سليماني والشهيد القائد أبو مهدي املهندس ورفاقهما يف 
حادثة انتهكت فيها أمركا السيادة العراقية السيما أن الجريمة 
حصل�ت يف مطار بغ�داد الدويل وس�ط بغداد، ولم تنتِه سلس�لة 
الجرائم األمركية عىل املدنيني والعس�كريني العراقيني اىل يومنا 
ه�ذا، وقد نتوقع يف األيام القادمة انتهاكات أكثر وجرائم أبش�ع 
من قبل قوات االحتالل األمركي بذريعة الحفاظ عىل مكتسبات 
الديمقراطية الجديدة التي ج�اءت بها القوات األمركية للعراق 

إِبَّاَن غزوه عام 2003.

سياسة.. 

مهند حسين  

مفوضية »التزوير« بمواجهة ساخنة مع »المعترضين« على حلبة المحكمة االتحادية 
ً نتائج االنتخابات تفجر تصعيدا جديدا

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
التمس�ك  ع�ىل  االنتخاب�ات،  مفوضي�ة  إرصار 
بالنتائ�ج املش�بوهة واملش�كوك بنزاهته�ا ل�م 
يخلصه�ا م�ن املالحقة القانونية ع�ىل جريمتي 
التزوي�ر والرسق�ة الت�ي تعرض�ت له�ا مقاعد 
وأص�وات الكت�ل املعرتض�ة، وإنم�ا وضعه�ا يف 
مواجه�ة »قانوني�ة« س�اخنة أم�ام املحكم�ة 
االتحادي�ة، وكذلك تحت نران الغليان الش�عبي 

املنتفض عىل »مهزلة« االنتخابات.
النتائ�ج  االنتخاب�ات يف  ول�م تأخ�ذ مفوضي�ة 
املزعومة التي أفصحت عنها مساء أمس الثالثاء 
يف مؤتمره�ا الصحفي، األدلة الدامغة عىل تزوير 
النتائج والتي قدمت عىل طاولتها من قبل الكتل 
املعرتض�ة عىل االنتخابات، وه�ذا »تجاهل علني 
يض�اف اىل التنصل عن اإلرادة الش�عبية الراغبة 
بالعد والفرز اليدوي الشامل لجميع املحافظات 

العراقية.
كما أن ظهور النتائج الجديدة بالش�كل املطابق 
لس�ابقاتها، يعي�د اىل االذه�ان »بي�ان الفتن�ة« 
ال�ذي قدمت�ه مبعوث�ة األم�م املتح�دة »جين�ني 
بالس�خارت« وال�ذي تعم�دت فيه أم�ام مجلس 
االمن ال�دويل فربكة الحقائق الخاص�ة بالتزوير 

ورسقة األصوات االنتخابية. 
ووصف�ت حركة حق�وق، االثن�ني، أن مصادقة 
مجل�س القضاء األعىل عىل النتائ�ج التي تعلنها 
املفوضي�ة، ال تع�د نهائي�ة، مش�رة اىل وج�ود 

طعون أخرى ستقدم الحقاً.
وق�ال عض�و الحرك�ة، حس�ني الكرع�اوي، إن 
املرحلة املقبلة س�تكون فيها املواجهة القانونية 
ب�ني املعرتض�ني ع�ىل النتائ�ج الحالي�ة وب�ني 
املفوضي�ة أم�ام مجلس النواب ووفق س�ياقات 
الدس�تور.وأضاف، أن إع�الن النتائ�ج وذهابها 
إىل القض�اء ومصادقت�ه عليه�ا ال يعن�ي انتهاء 
االعرتاض�ات والس�ر وف�ق مب�دأ األم�ر الواقع 
بل س�تكون هناك ن�زاالت أخرى لك�ن هذه املرة 

ستكون تحت قبة الربملان الجديد واملفوضية.
وأش�ار إىل أن املحكمة االتحادية والقضاء األعىل 
سيتحمالن املس�ؤولية الكربى للنظر يف الطعون 
دون  النتائ�ج  ع�ىل  باملصادق�ة  امل�ي  وع�دم 

التحقيق يف األدلة واإلثباتات التي ستقدم لهم. 
ب�دوره أك�د املحلل الس�يايس ف�راس اليارس، أن 
»مفوضي�ة االنتخابات لم تطبق أي من القرارت 
القانوني�ة الت�ي طال�ب به�ا البي�ت الس�يايس 
املعرتض ع�ىل نتائج االنتخاب�ات وكذلك الحراك 
الشعبي املنتفض عىل »فضيحة التزوير كمسألة 

العد والفرز اليدوي الشامل«.
وقال اليارس، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« إن 
»املفوضي�ة تعاملت مع املش�هد االنتخابي وفقاً 
للطريق�ة املرغوب�ة م�ن قبلها، وس�رت األمور 
عىل وفق إرادات كانت تريد أن تكون األمور بهذا 
الش�كل«، مش�را اىل أن »موض�وع النتائج بات 
اليوم »أكرب« من مفوضية االنتخابات، خصوصا 
أن النس�خة األخ�رة منها لم ُتِع�ِد الحق اىل أهله 

ولم ترِض الشارع العراقي الرافض للنتائج«.
والجماه�ر  التنس�يقي  »اإلط�ار  أن  وأض�اف، 
املطالبة بالع�د والفرز الي�دوي، ذاهبون باتجاه 
تقدي�م طع�ون جدي�دة اىل املحكم�ة االتحادي�ة 
مع�ززة باألدلة التي ال تقبل النقاش، وس�تكون 
األم�ور هذه املرة محس�ومة لصال�ح الكتل التي 

رسقت أصواتها«.
لالنتخاب�ات  الش�عبي  »الرف�ض  أن  اىل  وأش�ار 
ولنتائجها سيتس�ع لكنه مره�ون برؤية اإلطار 

التنسيقي بعد البت بالنتائج النهائية«.
االنتخاب�ات وجه�ت  أن »مفوضي�ة  اىل  ولف�ت 
األم�ور نح�و »منزل�ق« خط�ر، لكونه�ا دفعت 
الكتل املعرتضة اىل تقديم طعون جديدة إلحقاق 

الحق«.
يش�ار اىل أن الع�راق أجرى انتخاب�ات مبكرة يف 
العارش م�ن ترشين األول املايض، والتي جوبهت 

نتائجها برفض شعبي وسيايس واسع.



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط سعر شراء الدوالر = 147250     دينارسعر بيع الدوالر = 148250    ديناراألمريكي    68.06      دوالرًابرنت    71.34     دوالرًا للبرميل

غرام الفضة عيار ٩5،8     544،46غرام الفضة عيار٩٩،٩     567،76اسعار 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

االربعاء 1 كانون االول 2021 العدد 2727 السنة الثانية عشرة

 انخفضت أس�عار الذهب »االجنبي والعراقي« بش�كل طفيف يف األسواق 
املحلية، امس الثالثاء.

وقال مصدر، إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغ�داد س�جلت للمثقال الواح�د عيار 21 م�ن الذهب الخليج�ي والرتكي 
واألوربي س�عر بيع 368 الف دينار، و س�عر ال�راء 364 الفاً، فيما كان 

سعر البيع للمثقال الواحد ليوم االثنني 369 الف دينار.
واشار ، اىٕل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا ايضا عند 338 الف دينار، يف حني بلغ سعر الراء 334 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب 
الخليج�ي عي�ار 21 يرتاوح بني 370 ال�ف دينار و375 ألف�اً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 340 الفاً و345 الف دينار.
ويساوي املثقال الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

تراجع طفيف بأسعار الذهب
 في األسواق المحلية

 انخفضت أس�عار رصف الدوالر األمريك�ي مقابل الدينار العراقي، امس 
الثالثاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.

وقال مص�در، إن بورصة الكف�اح والحارثية املركزية يف بغداد، س�جلت 
147800 دين�ار عراق�ي مقاب�ل 100 دوالر أمريكي.وس�جلت األس�عار 
االثن�ني 147950 دين�اراً  عراقي�اً مقاب�ل 100 دوالر امريكي.وأش�ار اىٕل 
أن اس�عار البيع والراء انخفضت يف محال الصريفة باألس�واق املحلية 
يف بغداد، حيث بلغ س�عر البي�ع 148250 دينارا عراقي�ا لكل 100 دوالر 
امريك�ي، بينما بلغت أس�عار ال�راء 147250 دين�ارا عراقيا لكل 100 
دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد ش�هدت اسعار 
ال�دوالر انخفاضا ايضا، حيث بلغ س�عر البي�ع 148100 دينار لكل 100 
دوالر امريكي، وبلغ سعر الراء 147900 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

انخفاض أسعار صرف الدوالر 
االقت�صاديفي بغداد وإقليم كردستان

العراق يوقع اتفاقية دولية ثالثية لتعزيز التعاون في الذكاء االصطناعي
وق�ع العراق وم�ر واألردن، خط�اب نواي�ا للتعاون يف 

مجاالت الذكاء االصطناعي وبناء القدرات.
ووقع عىل خطاب النوايا، وزير االتصاالت العراقي أركان 
الش�يباني، ووزي�ر االتص�االت وتكنولوجي�ا املعلوم�ات 
املري عمرو طلعت، ووزي�ر االقتصاد الرقمي والريادة 
األردن�ي أحم�د الهنان�دة، بحض�ور س�فري الع�راق لدى 

القاهرة أحمد الدليمي، وسفري األردن أمجد العضايلة.

واتفق االط�راف الثالثة ايضاً عىل التع�اون يف مجال بناء 
الق�درات م�ن خالل استكش�اف فرص التع�اون املمكنة 
يف مج�ال امله�ارات الرقمي�ة ع�ن طريق بن�اء مجموعة 
واس�عة من املواهب من الشباب يف الدول الثالث يف مجال 
التكنولوجيات الناشئة مثل: الذكاء االصطناعي، وإنرتنت 
األشياء، وضمان الجودة واالختبار من خالل منصة معهد 
 Mahara“ تكنولوجيا املعلومات عىل اإلنرتنت مهارة- تك

Tech –”، ه�ذا فضالً عن التعاون يف مجال س�رتاتيجيات 
تكنولوجي�ا املعلوم�ات واالتصاالت لبن�اء القدرات بما يف 
ذل�ك محو األمية الرقمية، واملهارات الرقمية لخلق فرص 

عمل.
ويف ما يتعل�ق بآلية التنفيذ، أعربت األط�راف املعنية عن 
نيتها تش�كيل فريق مش�رتك )مري – أردني- عراقي( 
يك�ون معنياً بمتابع�ة تنفيذ مجاالت التع�اون املذكورة، 

ويق�وم الوزراء لدى األطراف املعنية بتعيني ممثل أو أكثر 
م�ن املختصني لعضوي�ة الفريق املش�رتك، وفقاً ملجاالت 
التعاون، ويجتمع فريق العمل املش�رتك بشكل دوري من 
أج�ل القيام باملهام املتعلقة بوضع تصور مبدئي ملجاالت 
التع�اون م�ع برام�ج تنفيذي�ة مقرتحة بج�داول زمنية 
محددة، ورفع تقارير دورية لوزراء األطراف املعنية حول 

مدى تقدم النشاطات والربامج املنفذة.

 أعلن�ت هي�أة االحص�اء الرتكي�ة ان الع�راق راب�ع أكرب 
مس�تورد من تركيا لش�هر تري�ن االول وخامس أكرب 

مستورد خالل العرة أشهر من العام الحايل 2021.
وقال�ت الهي�أة يف تقري�ر له�ا ؛ ان »الص�ادرات الرتكية 
س�جلت زيادة بنس�بة 20.1 باملئ�ة، يف أكتوبر/ ترين 
األول املايض، مقارنة مع نفس الشهر من 2020، بقيمة 

بلغت 20 مليارا و792 مليون دوالر«.
واضافت ان »املانيا جاءت اوال بأكرب مس�تورد من تركيا 
بقيم�ة بلغت ملي�ار و692 ملي�ون دوالر، تلتها الواليات 
املتح�دة األمريكية ثانيا ب�� ملي�ار و306 مليون دوالر، 
واململك�ة املتح�دة ثالث�ا ب� ملي�ار و223 ملي�ون دوالر، 
والع�راق رابعا ب� ملي�ار و131 ملي�ون دوالر، وإيطاليا 
خامس�ا ب�� مليار و104 مالي�ني دوالر«، مش�رية اىل ان  
»نس�بة ال�دول الخمس األوىل م�ن إجمايل االس�تريادات 

الرتكية بلغت 31.1٪ يف ترين األول 2021«.
وأض�اف الجه�از؛ أن »أملاني�ا ج�اءت ايض�ا اوال كأكرب 
مستورد خالل الفرتة الفرتة من كانون الثاني إىل ترين 
األول 2021 ، كانت بمبلغ 15 مليار و789 مليون دوالر، 
تليه�ا الوالي�ات املتح�دة األمريكية ب�11 ملي�ار و 836 
ملي�ون دوالر، واململك�ة املتح�دة ب�10 ملي�ارات و895 
ملي�ون دوالر ، وإيطالي�ا ب��9 ملي�ارات و 202 ملي�ون 
دوالر، والع�راق خامس�ا ب��8 ملي�ارات و757 ملي�ون 
دوالر«، مبينة أن »نسبة الدول الخمس األوىل من إجمايل 
الص�ادرات بلغت 31.1٪ يف الفرتة م�ن كانون الثاني إىل 

ترين األول 2021«.

العراق رابع أكبر مستورد 
من تركيا خالل تشرين األول

أكد مزارعو قضاء الش�افعية التابعة ملحافظة الديوانية التي 
تعت�رب عاصم�ة الع�راق الزراعية،امس الثالث�اء ، هالك اكثر 
م�ن 40 الف دونم من الزراعة الديمية بس�ب توقف حصتهم 

املائية.
ويقول كاظم الكعبي وهو مزارع من سكنة قضاء الشافعية 

، إن “هن�اك تقصريا وس�وء إدارة من قب�ل الحكومة املحلية 
تج�اه املزارع�ني”، مبين�ا ان “اكثر من 40 ال�ف دونم زراعي 

تعرضت للهالك بسب قلة الحصة املالية”.
وأضاف الكعبي، أن “هناك 7 مش�اريع اس�الة داخل القضاء 
متوقفة عن العمل”، مبينا أن “قضاء الشافعية احد االقضية 

التابع�ة ملحافظ�ة الديوانية ويقدر عدد س�كانه ب�� 60 الف 
نسمة، فيما يمتهن 40 الف نسمة منهم الزراعة”.

وأشار اىل ان “املردود االقتصادي الوحيد ل� 40 الف نسمة يكاد 
يكون تح�ت الصفر نتيجة االهمال وس�وء اإلدارة والالمباالة 

من قبل الحكومة االتحادية واملحلية تجاه املزارعني”.

شح المياه ُيجِهز على 40 ألف دونم في عاصمة العراق الزراعية

تصاعد معدالت التبادل التجاري مع إيران
كش�����ف مس�ؤول حكومي،امس 
الثالثاء، عن تصاعد مع�دالت التبادل 
التج�اري يف منفذ حدودي م�ع إيران 

رشقيَّ دياىل.
وقال مدير ناحية منديل وكالة )90كم 
رشق بعقوب�ة( م�ازن الخزاعي ،ان” 
معدالت التبادل التجاري يف منفذ منديل 
الح�دودي ش�هدت يف االي�ام الع�رة 
االخ�رية تصاع�دا ملحوظ�ا يف تدف�ق 
البضائ�ع والس�لع هي االع�ىل خالل 
2021 الفت�ا اىل ان 50٪ من املواد هي 
البن�اء االخرى”. الس�رياميك وادوات 

واض�اف الخزاع�ي،ان “املخاوف من 
املوجة الرابع�ة لفريوس كورونا ليس 
لها اي تاث�ري يف ملف التبادل التجاري 

خاص�ة أن الي�ات العمل تج�ري وفق 
تعليم�ات الصح�ة من ناحي�ة ارتداء 
الكمام�ة والتباع�د والتش�ديد يف اخذ 

اللقاحات”.
م�ن جانب�ه ذك�ر مخل�ص جمرك�ي 
أن “تجار م�ن 7 محافظ�ات عراقية 
يتواف�دون حاليا عىل املنف�ذ من اجل 
اس�ترياد بضائعه�م وهذا يؤك�د بان 
املنفذ اس�تعاد نش�اطه املعهود عقب 
تداعي�ات كورون�ا واج�راءت االغالق 

العام املايض”.
واض�اف، ان “وترية النش�اط يف منفذ 
منديل تش�ري اىل انه ربم�ا يصل نهاية 
العام الجاري اىل اعىل معدالت التبادل 

منذ افتتاحه قبل سنوات”.

السياحة تكشف عن طرح ثالثة 
فنادق لالستثمار العالمي

كش�فت هيأة الس�ياحة ،ام�س الثالثاء، 
ع�ن عزمه�ا طرح ثالث�ة فن�ادق محلية 
لالس�تثمار العاملي خالل الف�رتة املقبلة، 
مبين�ا أن احالة هذه الفنادق لالس�تثمار 
العامل�ي تأتي ضم�ن خطة اس�رتاتيجية 

لتطوير السياحة يف العراق.
وق�ال مدير عام دائرة املرافق الس�ياحية 
عبد الق�ادر الجمي������ي ، إن “تنظيم 
داع�ش اإلجرامي عمل عىل تدمري املرافق 
الس�ياحية وال������رتاثي�ة”، مبين�ا أن 
“إع�ادة ه����ذه املراف�ق تتطل�ب جهدا 

كبريا”.
وأض�اف الجمي�ي، أن “هي�أة الس�ياحة 
تعت�زم طرح فن�دق النجف وفن�دق بابل 
الحلة وفندق املوصل كفرصة استثمارية 
عاملية لتنش�يط الواقع السياحي يف البالد 

وتعظيم موارده”.
وأش�ار إىل أن “املفاضل�ة إلحال�ة ه�ذه 
الفنادق س�تكون بني ال�ركات العاملية 
الرائ�دة يف مج�ال الس�ياحة، فض�ال عن 

تنشيط الواقع األثري يف البالد”.
وأوض�ح الجمي�ي أن “هن�اك اهتمام�ا 
حكومي�ا ع�ىل إي�الء الس�ياحة أهمي�ة 
قص�وى والت����ركيز عىل ع�دة محاور 
اذا ما ت�م االهتمام بها س�يصبح العراق 
منافس�ا حقيقا الس�تقطاب الس�ياحة 

العاملية”.

العراق يفقد ثلث مصادر المياه والموسم الزراعي الشتوي في خطر
حفر 8 آالف بئر لمواجهة الجفاف !!

وق�د تم حف�ر 13 برئا مائي�ا يف دياىل 
م�ن أج�ل توف�ري املي�اه اىل املوس�م 
وبلغ�ت  الح�ايل  الش�توي  الزراع�ي 
األرايض املروي�ة م�ن اآلب�ار والرش 
بح�دود 3 ماليني و300 أل�ف دونم , 
ما سيؤثر س�لبا عىل إنتاج املحصول 
والت�ي   « »الحنط�ة  االس�رتاتيجي 
س�تؤرش تناقص�ا يف اإلنت�اج , بع�د 
أن حققت خ�الل الس�نوات املاضية 
االكتفاء الذاتي من محصويل الحنطة 

والشعري .
إنش�اء الس�دود ع�ىل نه�ري دجل�ة 
مناس�يب  تناق�ص  وراء  والف�رات 
َل  مياههما بعد سد أتاتورك الذي ُشغِّ
سنة 1993 وتم إمالؤه، أما نهر دجلة 
فتغري بإنش�اء سيد أليسو وهو ثاني 
أكرب س�د يف تركيا، وتصل طاقته 11 
مليار م�رت مكعب، وتغ�ريت واردات 
نهر دجلة مع إنش�اء هذا الس�د , أما 
الدبلوماس�ية العراقية فقد فشلت يف 
إجبار ال�دول املتش�اطئة عىل إطالق 

حصة العراق املائية .
وي�ؤرش مراقبون اىل وجود مش�كلة 
رئيس�ية يف عدم بناء س�دود من قبل 

الع�راق لتوف�ري مي�اه نه�ري دجلة 
والفرات بدال م�ن ذهابها اىل الخليج 
وه�ي نقطة الخالف م�ع تركيا التي 
وال  املي�اه  يه�در  الع�راق  أن  أك�دت 

يستفيد منها بالشكل الصحيح .
املتحدث باس�م وزارة امل�وارد املائية 
، ع�ون ذي�اب ، أكد أن »مي�اه نهري 
دجلة والفرات كانت بالس�ابق تأتي 
كاملة اىل العراق قبل إنش�اء السدود 
عليه�ا داخ�ل أرايض الج�ارة تركيا، 
وكانت كميات كب�رية من املياه تأتي 

دونما اعرتاض«.
ووفقا للدراس�ات االس�رتاتيجية أن 
»نس�بة االنخف�اض ب�دأت تدريجيا، 
بنق�ص  أي  بح�وايل ٪30  وس�تزداد 
11 مي�ار م�رت مكع�ب ع�ن الكمية 
التي كانت تتدف�ق اىل العراق«، وفقا 

لذياب.
الدراس�ة  »خط�ة  أن  وي�رى 
االس�رتاتيجية بالنسبة لوزارة املوارد 
املائية حددت إج�راءات ملواجهة هذا 
العجز وه�ي تحديث وإع�ادة تعديل 
املش�اريع االروائي�ة وتغي�ري أنظمة 
الري، ألن املستهلك الرئييس للمياه يف 

العراق هو القطاع الزراعي«.
من جانب�ه يرى الخب�ري االقتصادي 
إي�اد املالك�ي أن »مش�كلة املي�اه يف 
الع�راق مس�ألة ذات أبع�اد متعددة 
عىل مستقبل البلد الصحي والزراعي 
ال�ذي ينعك�س بالتأكيد ع�ىل واقعه 
ع�ىل  التأث�ري  وكذل�ك  االجتماع�ي 
عالقات�ه الخارجية م�ع دول الجوار 
التي يش�رتك معها بم�وارده املائية، 

فالتقارير األممية تؤكد أن شح املياه 
س�يرضب نهري دجل�ة والفرات، ما 
سيجرب العراق يف االعتماد عىل خزين 

املياه الجوفية«.
وقال املالكي يف اتص�ال مع )املراقب 
العراق�ي(: إن »أزمة املياه ناتجة عن 
بناء س�دود عىل املنابع دون االكرتاث 
للدول املش�رتكة معها يف تل�ك املياه، 
رافقه فش�ل وزارة امل�وارد املائية يف 

تحقيق أي تقدم بمباحثاتها املتكررة 
يف أنق�رة , واألخرية تتهم بغداد بعدم 
اس�تخدام املي�اه بالش�كل الصحيح 
وع�دم بناء س�دود لحج�ز املياه بدال 

من هدرها«.
م�ن جهت�ه أك�د املخت�ص بالش�أن 
االقتصادي حس�ني عالوي يف اتصال 
مع ) املراقب العراقي(: أن »مش�كلة 
املياه س�تنعكس س�لبا ع�ىل الواقع 

الزراعي , فق�د أرشت وزارة الزراعة 
خروج 50٪ م�ن األرايض املخصصة 
للزراع�ة ع�ن الخدم�ة, ما س�يعزز 
للمحاصي�ل  االس�تهالكية  النزع�ة 
الزراعي�ة املس�توردة وخاص�ة م�ن 
تركي�ا , فهناك تعمد بحرمان العراق 
م�ن امل�اء ألج�ل إبقائ�ه يف مقدم�ة 
مس�توردي املحاصي�ل الزراعية من 

تركيا«.

توقعت وزارة الموارد المائي����ة انخفاض مياه العراق 
ل�����30 % خ����ال 13 س����نة الق���ادمة، مؤك����دة أن هناك 
دراسة اس����تراتيجية لم���واجهة العج����ز تتطلب من 
50 - 70 مليار دوالر خال هذه السنوات للحفاظ على 
المس����احات المزروع����ة حاليا, ما س����يتم االعتماد على 

حفر االبار االرتوازية .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

أكدت وزارة النفط،ام�س الثالثاء، عزمها إعادة مصفى بيجي 
اىل طاقته الس�ابقة، مش�رية اىل أن املصفى يعمل حاليا بطاقة 
140 الف برميل يوميا.ونقل  عن مصدر مسؤول بالوزارة قوله، 
إن “الجه�د الوطني قد نجح يف املدة القليلة املاضية وباالعتماد 
ع�ىل اإلمكانيات املتاح�ة يف إعادة بناء وتأهي�ل مصفى صالح 
الدين/1 وصالح الدي�ن/2 بطاقة )70( ألف برميل باليوم لكل 
منهما، بع�د أن دمرتهما عصابات )داع�ش( اإلرهابية ما أدى 
إىل إيق�اف اإلنتاج الكي للمصف�ى  ،وأضاف البيان، أن “خطط 
الوزارة تهدف إىل إعادة املصفى إىل طاقته الس�ابقة، فضالً عن 
إضافة وحدات تحس�ني البنزين التي تهدف إىل االرتقاء بنوعية 

املشتقات النفطية”.

تراجع�ت أس�عار النفط، خ�الل تعام�الت ام�س الثالثاء، 
حي�ث هبط مزيج “برنت” العاملي دون مس�توى 71 دوالرا 

للربميل، وذلك للمرة األوىل يف نحو 3 أشهر.
و تراجع�ت العقود اآلجلة لخام “برنت” بنس�بة 2.86٪ إىل 
71.34 دوالر للربمي�ل. وقب�ل ذلك ت�م تداول عق�ود الخام 
العامل�ي دون مس�توى 71 دوالرا، وذلك للم�رة األوىل منذ 1 

سبتمرب 2021، وفقا ملا ذكرته وكالة “تاس”.
فيم�ا انخفض�ت العق�ود اآلجلة للخ�ام األمريك�ي “غرب 
تكساس الوسيط” بنسبة 2.70٪ إىل 68.06 دوالر للربميل.

النفط: عازمون على إعادة 
مصفى بيجي إلى طاقته السابقة

أسعار النفط تهوي إلى أدنى 
مستوى في 3 أشهر
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المراقب العراقي/ متابعة...
أكد قائ�د القوة الجوفضائية بالحرس الث�وري العميد امري عيل حاجي 
والدفاعي�ة مس�تقرة  والصاروخي�ة  األمني�ة  إي�ران  ق�درات  ان  زادة 

ونموذجية ، وهذه الحقيقة يذكرها األعداء باستمرار.
وخ�ال زيارته لعوائل الش�هداء يف مدينة بيجار بمحافظة كردس�تان، 
ق�ال العمي�د حاج�ي زادة: هؤالء األع�زاء حقق�وا أمنيته�م التي طال 
انتظاره�ا يف االستش�هاد يف طري�ق الخدمة، لذلك نأم�ل أن نتمكن من 

مواصلة طريقهم املرشف.
واضاف:  لقد تصدى الشهداء للعدو يف ثماني سنوات من الدفاع املقدس 
وانترصت بادنا، واليوم يمكننا الصمود يف مواجهة الحرب االقتصادية 

واإلعامية املعادية وان نخرج منترصين يف هذا املجال.
ولفت اىل أن االس�تقرار األمني واالس�تقرار التي تتمتع بها الجمهورية 
االس�امية اآلن تحق�ق بفضل دماء الش�هداء الزكية، وأض�اف: اليوم، 
قدرات إي�ران األمني�ة والصاروخي�ة والدفاعية مس�تقرة ونموذجية، 
وهذه الحقيقة يذكرها االعداء باس�تمرار، لذلك ولكي نحافظ عىل هذه 

الظروف يجب أن نسري عىل طريق الشهداء.
واردف قائد الق�وة الجوفضائية بالحرس الثوري قائ�ا: اليوم قدراتنا 
الصاروخية والدفاعية والطائرات املس�رية هي ش�وكة يف عيون األعداء 

وتثري ذعرهم، وسنرد ببقوة عىل أدنى تحرك معادي.
يذك�ر ان خمس�ة من كوادر الق�وة الجوفضائية بالح�رس الثوري من 
مدينة بيجار استش�هدوا بحادث سري يوم 14 ترشين الثاني عىل طريق 

مدينة بانة اثناء توجههم اىل مقر عملهم.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت الواليات املتحدة، عن فتح تحقيق رس�مي بمجزرة ارتكبتها 

القوات األمريكية يف منطقة الباغوز رشق سوريا، يف العام 2019.
وذك�رت وزارة الدف�اع »البنتاغ�ون«، يف بي�ان أنها فتح�ت تحقيقا 
جديدا يف غارة جوية أس�فرت عن مقتل مدنيني يف سوريا يف 2019، 
يف خطوة تأتي بعد أس�بوعني م�ن تحقيق صحايف نرشته »نيويورك 
تايمز« واترّهمت فيه الجيش األمريكي بأنرّه حاول التسترّ عىل وجود 

ضحايا غري مقاتلني يف عداد قتىل الغارة.
وق�ال املتحدرّث باس�م البنتاغون جون كريبي إنرّ وزي�ر الدفاع لويد 
أوستن كلرّف الجنرال يف ساح الربرّ مايكل غاريت ب��«إعادة النظر يف 
التقارير املتعلرّقة بالتحقيق الذي س�بق وأن أُجري يف هذه الحادثة« 
التي وقعت يف 18 آذار/ مارس 2019 يف بلدة الباغوز يف رشق سوريا.

ووفق�اً للتحقيق الذي أجرت�ه صحيفة »نيويورك تايم�ز« فإنرّ قورّة 
ة كان�ت تعمل يف س�وريا وتحيط عملياته�ا أحياناً  أمريكيرّ�ة خاصرّ
برسيرّ�ة بالغ�ة أغارت ث�اث مرات يف ذل�ك اليوم ع�ىل مجموعة من 
املدنيني ق�رب بلدة الباغوز، آخر معقل لتنظي�م داعش يف حينه، ما 

أسفر عن مقتل 70 شخصاً بينهم نساء وأطفال.

الحرس الثوري: أمن إيران 
وقدراتها الصاروخية 

والدفاعية نموذجية

واشنطن تحقق بارتكاب 
قواتها مجزرة في شرق 

سوريا عام 2019

جلسة جديدة ألطراف محادثات فيينا 
حول االتفاق النووي

المراقب العراقي/ متابعة
بدأت اللج�ان الفنية املتعلرّقة برفع العقوبات 
ع�ن إيران عملها أمس الثاثاء يف فيينا، حيث 
ال يش�ارك الوفد األمريك�ي يف عمل اللجان بل 
يبقى يف فندق�ه، وأن املبعوث األوروبي يقوم 
بإط�اع الجانب األمريكي ع�ىل التطورات. يف 
تأكيد عىل ما قالته الخارجية اإليرانية أن وفد 
طهران املشارك يف مباحثات فيينا النووية لن 

يجري محادثات ثنائية مع الوفد األمريكي.
وأك�دت وس�ائل إع�ام أن »اجتم�اع األمس 
س�يبحث يف مس�ألة الضمان�ات األمريكي�ة 
الت�ي تطالب بها إيران«، موضحاً أنه لم »يتم 
تحدي�د وق�ت زمني حاس�م لنهاي�ة الجولة 
الحالي�ة، وقد يحس�م خ�ال جلس�تي اليوم 

والغد«.
ويعود أط�راف محادثات فيين�ا إىل االجتماع 
أم�س الثاثاء بعد الجلس�ة األوىل من الجولة 
الس�ابعة الت�ي انته�ت اإلثن�ني باتف�اق عىل 

برنام�ج عم�ل، وتحدي�د مواعيد لجلس�تني؛ 
األوىل لرف�ع العقوب�ات، والثاني�ة لتط�ورات 
الربنام�ج الن�ووي، وفقاً للمنس�ق األوروبي 

أنريكي مورا.
�ق األوروبي،  وكان املبع�وث ال�رويس واملنسرّ
ميخائي�ل أوليان�وف، تحدرّث م�ن جهته عن 
أج�واء إيجابي�ة يف نهاي�ة الي�وم األول م�ن 
إي�ران  ب�ني  فيين�ا  النووي�ة يف  املفاوض�ات 
م�ن  »االجتم�اع  إنرّ  وق�ال  وال��«1+4«، 
مفاوضات فيينا بشأن إحياء االتفاق النووي 

مع إيران كان ناجحاً إىل حدٍّ بعيٍد«.
البي�ت األبي�ض علرّق عىل ما يج�ري يف فيننا، 
وقال�ت املتحدث�ة باس�مه، جني س�اكي، إنرّ 
ه�دف باده�ا هو »ع�ودة إي�ران إىل االلتزام 
الكامل بش�أن االتف�اق النووي ال�ذي أبرمه 

الرئيس السابق باراك أوباما«.
األمريك�ي،  »آكس�يوس«  موق�ع  وبحس�ب 
ف�إن توقع�ات املس�ؤولني األمريكيني لس�ري 

املفاوض�ات النووي�ة »متدني�ة«. وأش�د م�ا 
يخش�اه املس�ؤولون ه�و »م�ي إي�ران يف 
مس�ارها الراهن لتطوير برنامجها النووي، 
ما س�يجعل مفاوض�ات الع�ودة إىل االتفاق 

السابق غري مجدية«.
وأردف املوق�ع أن »مس�ؤويل إدارة الرئي�س 
باي�دن يعورّل�ون ع�ىل نيرّ�ة الرئي�س رئي�ي 
التوصل إىل إب�رام اتفاق يف املحصلة النهائية، 
وال�ذي لن يختلف جوهرياً عن س�ابقه، لكن 

»بصبغة رئيي بدل روحاني«.
يف املقاب�ل، رأت إي�ران أن�ه ل�ن تك�ون هناك 
أي محادث�ات ثنائي�ة مع الط�رف األمريكي. 
دت عىل لس�ان وزير خارجيتها، حس�ني  وأكرّ
أم�ري عب�د اللهي�ان، أن »عىل أم�ريكا والدول 
األوروبية أن تدرك أنرّ املحادثات ليست نافذة 

مفتوحة إىل األبد«. 
كبري املفاوض�ني اإليرانيني، عيل باقري كني، 
قال يف ترصيح�ات صحافية اإلثنني: »أجرينا 

عدداً م�ن االجتماع�ات التش�اورية الثنائية 
مع بع�ض أطراف االتفاق الن�ووي، وأجرينا 
الصين�ي  الوفدي�ن  محادث�ات مفي�دة م�ع 

والرويس أمس«.
وأضاف باقري كني أنرّ »إيران تدخل محادثات 
فيينا ب�إرادة جدية واس�تعدادات قوية لرفع 
العقوبات غ�ري القانونية والظاملة«، موضحاً 
أنرّ »الوفد اإليراني يعكس عزم إيران وجديتها 
عىل اتخاذ خطوات جادة لرفع العقوبات غري 
القانوني�ة والظامل�ة األمريكية ضد الش�عب 

اإليراني«.
جمع�اً  اإليران�ي  التف�اوض  فري�ق  ويض�م 
مختل�ف  يف  اإليراني�ني  الخ�رباء  أب�رز  م�ن 
والطاق�ة،  القانوني�ة واملرصفي�ة  املج�االت 
الذين يش�اركون يف هذه الجول�ة بهدف رفع 

العقوبات غري القانونية عن إيران.
وتق�ول وكال�ة »إيرن�ا« اإليرانية الرس�مية: 
»من خال نظرة عابرة إىل التشكيلة الجديدة 

للفري�ق اإليران�ي املف�اوض ال�ذي وص�ل إىل 
فيينا، س�يتضح أنرّ الحكومة اإليرانية بقيادة 
الرئيس اإليراني، إبراهيم رئيي، عازمة عىل 
التفاوض والتوصل إىل اتفاق لضمان مصالح 
الش�عب وإلغاء الحظر األمريكي الاقانوني، 
كنقط�ة البداي�ة للجول�ة القادم�ة من هذه 

املفاوضات«.
واجتمع�ت ال�دول الك�ربى وإي�ران يف فيينا، 
اإلثن�ني، يف محاول�ٍة إلنقاذ االتف�اق النووي 
املُ�ربم يف الع�ام 2015، ولك�ن آم�ال تحقيق 
�ك طهران  انف�راج تب�دو ضئيل�ة م�ع تمسرّ

بموقفها برفع الحظر.
ويق�ول دبلوماس�يون إيراني�ون إنرّ »الوقت 
ب�دأ ينفد أمام مس�اعي إحي�اء االتفاق الذي 
انسحب منه الرئيس األمريكي السابق دونالد 
ترام�ب يف 2018، األم�ر ال�ذي أغض�ب إيران 
وأف�زع ال�دول الكربى األخ�رى املعنية، وهي 

بريطانيا والصني وفرنسا وأملانيا وروسيا«.

بعد توقف دام خمسة أشهر

المراقب العراقي/ متابعة...
تصاعد الس�خط الش�عبي ضد حكومة املس�تقيل 
منصور هادي والتحالف »الس�عودي اإلماراتي« يف 
مدينة عدن تنديدا بالواقع املأس�اوي الذي يعيش�ه 
املواطنون نتيجة استمرار العملة باالنهيار وتخطي 

سعر الدوالر 1600 ريال يف مناطق سيطرتهم.
وأعلن�ت حركة »ش�باب عدن«، يف بيان ما أس�مته 
تصعيدها الثوري »حتى إس�قاط الحكومة وكافة 
الق�وى املتورطة يف م�ا وصل إليه الوض�ع اليوم«، 
باإلضافة إىل طرد قوات العدوان السعودي وإسقاط 

هيمنتها عىل كافة املنشآت الحيوية.
وح�ذرت م�ن تجيري الحراك الش�عبي م�ن قبل أي 
ط�رف س�يايس، يف إش�ارة إىل مح�اوالت حكوم�ة 
املس�تقيل منص�ور ه�ادي وأطراف أخ�رى موالية 
للتحال�ف، االلتفات ع�ىل املطالب الش�عبية بوعود 
وتجيريها لصالحها، مش�رية إىل أن أنها ستمي يف 
خيارات التصعيد وعدم اإلرضار باملمتلكات العامة 

والخاصة.
ودع�ت »حرك�ة ش�باب ع�دن« جمي�ع »النقابات 
واالتح�ادات العمالية إىل االضطاع بمس�ؤولياتها 

واالنحي�از إىل أن�ات الج�وع ل�دى منتس�بيها م�ن 
موظف�ني وعم�ال«، مباركة كل تحركاته�ا املنددة 

بالتدهور املعييش.
وقالت الحركة يف بيانها إن اليمنيني يحتفون اليوم 
بذكرى االستقال املجيد يف ظل العيش يف وضع »ال 
يشبه من حيث املأساوية سوى الوضع الذي عاشه 
آباؤنا يف ظل االحتال الربيطاني إن لم يكن وضعنا 
أس�وأ وأكثر وطأة، وهو ما يجعل هذا اليوم ملهما 
لن�ا للمي ع�ىل نهج أبائن�ا والوف�اء لتضحياتهم 

بالثورة عىل االحتال الجديد وأتباعه«.

تصاعد السخط الشعبي في عدن ضد المرتزقة والعدوان

الجهاد اإلسالمي: المأساة الفلسطينية تفضح المشروع الغربي الصهيوني

المراقب العراقي/ متابعة...
تظاهر مئ�ات املغربيني بمدن مختلفة احتجاجا 
ع�ىل التطبيع مع االحتال، يف أعقاب زيارة وزير 

الحرب اإلرسائييل بيني غانتس إىل املغرب.
وتأتي ه�ذه التح�ركات االحتجاجية اس�تجابة 
لدع�وة “الجبه�ة املغربية لدعم فلس�طني وضد 
التطبيع” إىل املشاركة يف وقفات رفضا للتطبيع، 
تزامنا مع االحتفال بالي�وم الدويل للتضامن مع 
الش�عب الفلس�طيني ال�ذي يواف�ق 29 ترشين 

الثاني/ نوفمرب من كل سنة.
ويف بيان، أعلن�ت املنظمة غري الحكومية أن عدد 

امل�دن التي دع�ت فيها ف�روع الجبه�ة املغربية 
لرفض التطبيع ودعم فلسطني بلغ 36 مدينة.

وش�ارك مئات الحقوقيني واملواطنني يف فعاليات 
احتجاجية بمدن وجدة وبركان )ش�مال رشق( 
وبنس�ليمان وبني مال وأوالد تايمة )ش�مال(، 
فيما منعت الس�لطات وقف�ة مماثلة بالعاصمة 

الرب�اط.
وردد املحتجون هتافات تطالب بوقف التطبيع، 
ودع�م القضي�ة الفلس�طينية منه�ا: “التطبيع 
خيان�ة”، و”ناضل يا مناضل.. ضد التطبيع ضد 
الصهيون”، و”إدانة شعبية.. األنظمة العربية”.

وقال�ت “الجبه�ة املغربية لدعم فلس�طني وضد 
التطبي�ع”، يف بيان، إنها ترفض أن يكون املغرب 
مطي�ة للكي�ان الصهيون�ي لتحقيق مش�اريعه 
التوس�عية يف منطقة “املغرب الكبري”، يف إشارة 

إىل املغرب العربي.
وع�ىل هام�ش زي�ارة غانت�س، وق�ع املغ�رب 
الدف�اع  اتفاقيت�ني، األوىل يف مج�ال  وإرسائي�ل 
والثانية لرشاء الرباط أسلحة وطائرات من دون 

طيار إرسائيلية.
كم�ا الق�ت الزي�ارة رفضا ش�عبيا ع�ىل مواقع 

التواصل االجتماعي.

عشرات المدن المغربية تنتفض ضد التطبيع

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد القيادي يف حركة الجهاد اإلسامي 
يف فلس�طني جميل عليان، أن املأس�اة 
األكث�ر  الص�ورة  ُتمث�ل  الفلس�طينية 
وضوًح�ا ودقة حول امل�رشوع الغربي 
الصهيوني يف املنطقة وتعترب فلسطني 
بواب�ة الس�يطرة والتم�دد للم�رشوع 

الصهيوني يف املنطقة العربية.
وق�ال علي�ان يف ترصيح�ات صحفية، 
بمناس�بة ي�وم التضامن مع الش�عب 
الفلس�طيني: »إن املرشوع الصهيوني 
ال يمكن�ه الصم�ود يف املنطق�ة عندما 

تك�ون ه�ذه املنطق�ة منس�جمة م�ع 
تراثه�ا وعقيدته�ا وأهدافها املقدس�ة 
وحتم�ا س�يبتلع هذا الح�وض العربي 
واالس�امي هذه الظاه�رة الصهيونية 
كما ابتلع كثريا من الغ�زاة اما بالطرد 
والهزيم�ة أو بالذوب�ان يف املنطق�ة«، 
موكداً بأن الفلس�طيني عىل مدار أكثر 
من ق�رن ال زال يدفع رضيب�ة النظام 
العامل�ي الغ�ري أخاق�ي بع�د الح�رب 

الكونية األوىل.
وأض�اف »الفلس�طيني ل�م يتأخ�ر أو 
يتقاع�س ع�ن مواجهة ه�ذا املرشوع 

الصهيوني عىل مدار أكثر من قرن ولم 
تؤث�ر يف عزيمت�ه هذا االخت�ال الكبري 
ج�ًدا يف موازين القوى املادية وش�عبنا 
ي�درك تماًم�ا حج�م التهدي�دات التي 
تحي�ط بالقضي�ة الفلس�طينية والتي 
تضاعف�ت م�ا ب�ني بداية النكب�ة عام 
1948م حت�ى يومنا هذا، ولم يش�فع 
ال�ذي  التن�ازل  للفلس�طيني كل ه�ذا 
قدمت�ه القيادة السياس�ية عن معظم 
حقوق ش�عبها من أجل الحصول عىل 

فتات من هذه الحقوق«.
حديث�ه:  علي�ان  القي�ادي  وتاب�ع 

اإلقلي�م  يف  السياس�ية  »املتغ�ريات 
واإلنجازات االس�تاتيجية الكربى التي 
حققه�ا محور املقاوم�ة ضد املرشوع 
الصهيوأمريك�ي فتح�ت للفلس�طيني 
املق�اوم ناف�ذًة واس�عًة لانطاق نحو 
وحج�م  الكب�ري  االنتص�ار  ش�واطئ 
التضحيات التي قدمها الفلس�طينيون 
تؤك�د اس�تحالة اإلنحن�اء أو التاج�ع 
ال�تاب الوطن�ي  ع�ن تحري�ر كام�ل 
بكاف�ة  املقاوم�ة  وان  الفلس�طيني 
أشكالها وعىل راسها املسلحة هي حق 

ال يمكن التنازل عنه«.

تقرير: »قسد« تختطف أطفال سوريا وتجندهم 
للقتال في العراق

صحيفة عبرية: »إسرائيل« باعت المغرب 
ُمسّيرات انتحارية!

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف تقرير نرشه موقع »عرب�ي 21«، عن قيام مجاميع 
االطف�ال  باختط�اف  المري�كا  املوالي�ة  بقس�د  مرتبط�ة 

وتجنيدهم للقتال يف العراق.
ب األطفال  ونقل التقرير عن مصدر قوله، إن “املنظمة تنسرّ
ف�ور اختطافه�م، وتقوده�م إىل معس�كرات التدريب، قبل 
أن ينتهي بهم الحال يف معس�كرات العمال الكردس�تاني يف 

جبال قنديل شمال العراق”.
وبسؤال املصدر، عن دور “قسد” و”اإلدارة الذاتية” التابعة 
له�ا عن حماية األطفال واألهايل يف مناطق س�يطرتها، أكد 
أن “قسد” ال تمتلك القدرة عىل معارضة املنظمة )الشبيبة 
الثورية( و”العمال الكردستاني”، من دون أن يوضح أكثر.
وكش�ف املص�در ع�ن بع�ض األس�اليب املتبع�ة لتجني�د 
القارصي�ن، م�ن بينها إغ�راء األطف�ال الذي�ن يتعرضون 
لضغ�وط أرسي�ة، وبن�اء عاقة صداق�ة معه�م، مضيفاً: 
“يغ�رى الطفل ببع�ض األش�ياء، منها أنه س�يعيش حراً، 

يدخن ويقود سيارة!”.
لك�ن نائب رئي�س “رابط�ة املس�تقلني الكرد الس�وريني” 

املحام�ي ردي�ف مصطفى ش�كك بصحة حدي�ث املصدر، 
بقوله إن “سياسة تجنيد القارصين هي سياسة ممنهجة 
يتبعه�ا العم�ال الكردس�تاني وتس�اهم فيه�ا كل أذرع�ه 

السياسية والعسكرية وبمختلف مسمياتهم”.
وأض�اف أن “قس�د” و”اإلدارة الذاتي�ة” وغريها، تعد جزءا 
ال يتجزأ من هذه املنظومة، ومنظمة ما يس�مى “الش�بيبة 
الثوري�ة” ه�ي منظم�ة تابع�ة ل�”االتح�اد الديمقراطي” 

والذي يتبع بدوره ل�”العمال الكردستاني”.
وقال مصطفى إن تنصل “قس�د” من مش�اركتها يف تجنيد 
القارصين، ه�و محض كذب، هدفه خلط األوراق والتهرب 
م�ن املس�ؤولية، متس�ائاً: “إذا كانت “قس�د” التي تحكم 
املنطقة بقوة الساح ال عاقة لها باألمر، فمن هي السلطة 

التي تقوم بهذا األمر”؟
وأض�اف املحام�ي، أن “ه�ذه األكاذيب لم تع�د تنطيل عىل 
أحد، فإما أن تعتف “قس�د” بمسؤوليتها يف هذه املنطقة، 
أو عليها أن تس�مي األمور بمس�مياتها وتعلن أن “العمال 
الكردس�تاني” املصن�ف عىل لوائ�ح اإلره�اب الدولية، هو 

املسيطر”.

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت صحيفة عربية، عن دخ�ول االتفاق األمني بني 
االحت�ال اإلرسائي�يل واملغرب حي�ز التنفي�ذ، من خال 
حص�ول تل أبيب عىل 22 مليون دوالر من املغرب مقابل 

طائرات مسرية انتحارية.
وأك�دت »هآرتس«، يف مق�ال للكاتب حاييم لفنس�ون، 
أن »الصناع�ات الجوي�ة اإلرسائيلية، تلقت هذه الس�نة 
22 ملي�ون دوالر يف إطار صفقة م�ع املغرب، وبموجب 
الصفقة التي تم توقيعها – بحسب منشورات أجنبية – 
ستبيع إرسائيل »مسريات انتحارية« من نوع »هاروب« 

للمغرب«.
وأكد موقع »ديفنس ني�وز« نقا عن مصادر يف املغرب، 

أن »إرسائي�ل س�تبيع املغرب املس�ريات، يف إطار تطبيع 
العاقات بني الطرفني«، ويف موقع »أفريقيا إنتلجنس«، 
أك�د يف أيلول/ س�بتمرب امل�ايض، أن »إرسائي�ل واملغرب 
تخططان إلقامة صناعة للمسريات االنتحارية يف املغرب 

معا«. 
وأوضحت »هآرتس«، أن »املسرية »هاروب«؛ هي طائرة 
انتحاري�ة بدون طيار طوله�ا 2.5 مت، وطول أجنحتها 
3 أمتار، وتس�تخدم هذه الطائرة كل من إرسائيل والهند 
وأذربيج�ان، ولديه�ا الق�درة ع�ىل حم�ل 20 كغ�م من 
املواد املتفجرة، ويمكنها التحليق يف الس�ماء مدة س�بع 
ساعات، وأن تطري ملسافة ألف كيلومت، كما أنه يمكنها 

أن تحلق فوق الهدف، وأن تغطس وتنفجر فوقه«.

أخبار
 من 

الصحف 
والمجالت



األردن سكني خارصة العراق

األردن هي مالذ آمن للقتل�ة من البعثيني واملجرمني الصداميني 
يف بقي�ة أجهزت�ه القمعية، وهي مس�تودع ملي�ارات الدوالرات 
والدنان�ر املرسوق�ة من الع�راق، وهي بل�د الزرق�اوي ومئات 
اإلرهابي�ني اآلخري�ن، ال يزال ه�ذا البلد يحتف�ل بمولد الطاغية 
صدام ويقيم عىل روحه الرشيرة مجالس العزاء بطريقة ش�به 
رس�مية، وأقيم�ت يف بل�د لوط ه�ذا مجالس العزاء ع�ىل ارواح 

اإلنتحاريني الذين فجروا انفسهم بني العراقيني األبرياء!.
 األردن الت�ي ال ت�زال حكومتها تتعامل م�ع العراقيني بطريقة 
مهينة تش�هد بذل�ك مطاراتهم وكل عراق�ي أو أغلب العراقيني 
الذي�ن س�افروا إىل هن�اك، ويف األردن الع�رشات م�ن املنظمات 
واملكات�ب املش�بوهة التي تقوم بأعم�ال الضد م�ن العراقيني، 
هذه حقيقة  البلد األُردن الذي كونه املس�تعمرون مطلع القرن 
املايض ليكون سكينا يف خارصة القضية الفلسطينية هو اليوم 
س�كينا يف خارصة العراق أيضاً  يمارس نفس دوره البشع ضد 
العراقيني كما مارس�ه مع الفلسطينيني وقتل املئات منهم بدم 

بارد  .
بعض الساس�ة العراقيني الذين يزحف�ون باتجاه هؤالء القتلة 
وس�فاكي الدماء بال خجل أو حياء يقدمون لهم نفط الش�عب 
بثم�ن بخس ويوقع�ون اتفاقات غر منصف�ة معهم ويعفون 
بضائعهم م�ن التعريفة الجمركية وووو....الخ الس�ؤال ملاذا؟ 
ملاذا كل هذا الضعف العراقي؟ ملاذا االس�تهانة بدماء العراقيني 
األبري�اء ؟ هل هناك ضغ�ط امريكي أو صهيوني عىل العراقيني 
ليقدم�وا كل ه�ذه التن�ازالت وب�ال مقاب�ل؟  أم ان ربعن�ا بهذا 

املستوى من ال......؟ 
الحديث عن خط نفط البرصة/العقبة! واتفاقية املنسف سيئة 
الصي�ت! وما خفي كان ابش�ع وأكثر ذال وعبودي�ة ومهانة ... 
متى يعي بعض ساستنا حجم االنهيارات التي تسببوا ويتسببوا 
به�ا؟ متى يتوثبوا للحفاظ عىل كرام�ة العراقيني وعزتهم التي 
بددها ضعفهم وطمعهم وجش�عهم وجهلهم بمستقبل العراق 

ومستقبلهم؟ 
من العار جدا أن ال يلجم العراقي تعديات األردنيني ويرد عليهم 
بق�وة وعزة وش�موخ.. من الع�ار أن نمنحهم النفط بأس�عار 
خاص�ة ونفت�ح لهم حدودنا إلدخ�ال بضائعهم وه�م بكل هذا 
التآمر واإلرهاب والظلم والتعدي.. من العار أن يصل الس�يايس 
العراقي -والحديث عن بعضهم- إىل هذا املستوى من االنحطاط 
والوضاع�ة.. األردن بل�د عدو ل�دود لنا يتعامل معن�ا بعدوانية 

ويجب رد العدوان األردني بأي شكل من األشكال.

  بقلم/إياد اإلمارة 

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االربعاء 1 كانون االول 2021 العدد 2727 السنة الثانية عشرة

 من المؤمل أن تنسحب القوات القتالية االمريكية خالل الفترة  القادمة، ويبقى وجودها كقوى ساندة 
للقوات العراقية في اطار التدريب والمساعدة  والمشورة وتبادل المعلومات االستخبارية هذا ما هو 

معلن ،لكن الحقيقية المؤكدة للجميع غير ذلك تماما.
هل تنسحب القوات االمريكية  من العراق؟!

عن االنسحاب األمريكي

منّظمة الّدول التركّية.. سياسة 
أردوغان المتضاربة

بقلم/ماهر ضياء محيي الدين ||
بعد التصويت عىل قرار مجلس النواب الذي 
ينص عىل اخراج القوات االمريكية، بس�بب 
اوال انتف�اء الحاجة من وجوده�ا بعد دحر 
داع�ش، وثاني�ا لدينا ق�وات امني�ة متعددة 
االصناف والتش�كيل قادرة عىل حفظ االمن 
وفرض االس�تقرار وثالثا وهو االهم اصبح 
وجودها بمثابة ع�بء كبر عىل البلد واهله 
وسط دعوات ومطالبات من مختلف رشائج 
املجتمع العراقي ، وقوى السياسية الوطنية 
ب�رورة انه�اء وجوده�ا ، واعط�اء الدور 
االكرب للقوات االمني�ة يف املحافظة عىل امن 
البل�د وحمايت�ه م�ن التهدي�دات الخارجية 
والداخلي�ة ، ويف املقابل هن�اك اطراف تدعو 
اىل ابقائه�ا الن ظروف البل�د العامة مازالت 
غ�ر مس�تقرة كم�ا تف�رض ، والتهديدات 
االرهابي�ة م�ا زال�ت قائمة حس�ب زعمها، 
وقضي�ة الس�الح املنفل�ت  ، وم�ا يس�مى 
بالفصائ�ل املس�لحة الت�ي خارج س�يطرة 
الدولة ، والخوف املفتع�ل من دخول العراق 
يف دوام�ة الح�رب االهلية بني ابن�اء املكون 
الواحد او املكون�ات االخرى ، وهناك اطراف 
ته�دد بالس�الح اذا م�ا انس�حبت الق�وات 
االمريكي�ة خ�الل الف�رة املعلن�ة ، لتك�ون 
الحكومة بني املطرقة  والس�ندان وهنا بيت 

القصيد .
نتكل�م برصاح�ة وب�دون مقدم�ات طويلة 
امري�كا لن ولن تنس�حب من الع�راق تحت 
اي ظ�رف او متغ�ر ، واذا فرضنا  جدال أنها 
انسحبت فس�يكون ش�كليا او اعالميا ،الن 
االنس�حاب يف وقتنا الحارض يعطي رس�ائل 
للعال�م انها انس�حبت تحت ضغ�ط التهديد  

من قب�ل الفصائل املرتبط�ة بعدوها اللدود 
ايران ، وق�د يقول قائل هناك ق�رار برملاني 
ملزم لها باالنسحاب ، لتكون حجتها ، لكن 
الحقائ�ق والوقائ�ع معروف�ة م�ن الجميع 
يف قرار االنس�حاب ، والظروف او االس�باب 
التي اس�توجبت هذا القرار هذا اوال ، وثانيا 
هن�اك اطراف كم�ا قلنا تدع�م بقاءها ولم 
تص�وت عىل هذا القرار ، ب�ل تدعم وجودها 

, ومس�تعدة لتك�ون قواعده�ا الدائمة عىل 
اراضيها  لتكون ايضا حجتها هذا من جانب 

.
جان�ب اخ�ر غاي�ة يف االهمي�ة امري�كا ل�م 
تأت اىل العراق بجيوش�ها الجرارة وتس�قط 
نظامه�ا الحاك�م لك�ي تنس�حب ، ولديه�ا 
حس�ابات ومش�اريع واهداف طويلة االجل 
تري�د تحقيقها يف بل�دي ، وم�ا يمتلك بلدي 

من خرات وث�روات وموقع جغرافيا متميز 
للغاية ليك�ون يف دائرة التناف�س والتحارب 
ب�كل الطرق والوس�ائل بني ال�دول العظمى 
، ودول الج�وار ، ليكون وض�ع البلد يف هذه 

الصورة املفجعة . 
ول�و ابتعدن�ا قليال ع�ن موضع االنس�حاب 
املزمع خ�الل االيام القليل�ة القادمة ونأخذ 
س�وريا كحجة عىل الجمي�ع ، والكل مطلع 

عىل مجريات األحداث امللتهبة منذ س�نوات 
ع�دة نج�د ان كل الق�وات املتن�ازع ان صح 
التعبر عىل اراضيها لم تنسحب منها سواء 
كانت الروس�ية او االمريكية ، ولم تس�تطع 
س�احات املعارك وال ط�اوالت التفاوض ان 
ينت�ج عنها حال ش�امال للرصاع يف س�وريا 
،وبقي�ت االمور كم�ا هي عب�ارة عن لهيب 
بركان يف اي س�اعة ينفجر، والعراق اش�به 
بسوريا عبارة قوى حكومية واخرى موالية 
واخرى خارجية وال توجد قوة مسيطرة عىل 
الظروف العامة � وتستطيع فرض وجودها 
عىل الكل ، لنبق�ى يف دوامة ندور، وال يعرف 

ما هي نهاياتها ؟ .
واخ�ر س�ؤال نطرحه ه�ل الق�وات االمنية 
قادرة عىل تحمل املسؤولية الكاملة بعد قرار 
االنسحاب ؟ نعم والف نعم قادرة وتستطيع 
اإلره�اب وقل�ع جذوره�ا، وف�رض  دح�ر 
وجودها  لكنه�ا بحاجة اىل بعض الخطوات 
الداعمة م�ن اجل بنائها، وديمومة وجودها 
واه�م خط�وة ع�دم زجه�ا يف الرصاع�ات 
السياس�ية ،ووضع الرجل املناسب يف املكان 
املناس�ب  وف�ق رشط الخ�ربة والكف�اءة ، 

سيكون لدينا قوات امنية ضاربة ومهنية .
اتمن�ى م�ن كل قلب�ي ان تتح�د كل الق�وى 
الوطنية الرشيفة تح�ت راية واحدة وتوحد 
الكلم�ة ، وترص الصفوف من اج�ل   انقاذ 
ما يمك�ن انقاذه ، واجبار الق�وات االجنبية 
وعمالئه�ا ع�ىل الخ�روج وف�ق الخي�ارات 
الدبلوماسية ، واال ستكون فوهات البندقية 
واملدفعي�ة ه�ي الت�ي تخرجه�م م�ن ارض 
املقدس�ات واالدي�ان الس�ماوية م�ن اج�ل 

مصلحة الجميع .

بقلم/عباس الجمري
تتغررّ الخارطة الجيوسياسية ملنطقة الرشق األوسط 
بشكل الفت. ولعل هذا التغررّ يعود إىل 3 أسباب؛ األول 
هو بروز الصني كقوة اقتصادية وسياسية وعسكرية 
ومناف�س ألوروبا والواليات املتحدة، ما يجعل األخرة 
تض�ع يف أولويتها التعام�ل مع هذا التح�دي الثقيل، 
بما يتطلرّ�ب إمكاني�ات واس�راتيجيات مختلفة عن 

ابق، وهو ما أفصحت عنه إدارة بايدن مراراً. السرّ
الس�بب الثاني هو ضم�ور الهيمن�ة األمركية كقوة 
�بب  إمربيالي�ة ش�اهقة ال يمك�ن مجاراتها. هذا السرّ
يعود إىل ع�دة عوامل، منها ما ه�و اقتصادي، ومنها 
ما هو عس�كري، إذ تطورّرت اآللة العسكرية لعدد من 
ال�دول املناوئة لواش�نطن، وتعاظمت ق�وة املقاومة 
�ل الكثر من السياس�ات  يف الرشق األوس�ط، ما عطرّ
الخارجية ألم�ركا. كذلك، إنرّ ما ي�دأب عليه عدد من 
ال�دول بأخذ حصة من النفوذ، كروس�يا ودول أمركا 
�م  الجنوبي�ة ومح�ور إي�ران وتركي�ا وغره�م، حجرّ
العصا األمركية، وغررّ قواعد اللعبة لحلفائها، س�واء 
عىل صعي�د الكيان الغاص�ب أو دول مجلس التعاون 

الخليجي.
الس�بب الثال�ث ه�و السياس�ات املبنيرّة ع�ىل أهمية 
إم�دادات الطاق�ة ومحوريتها، والت�ي اختلفت كثراً 
عما س�بق، ألس�باب منها اكتش�اف مناب�ع الطاقة 
املختلف�ة يف بل�دان كربى كانت تس�تورده من الرشق 
ه العالم نحو الطاق�ة البديلة/النظيفة  بكث�رة، وتوجرّ
التي س�ترك أثرها البال�غ يف االعتم�اد التقليدي عىل 

النفط والغاز يف العقدين القادمني.
تحديات تركيا مع تناقض اإلقليم

يف ه�ذه الحزمة م�ن املتغرات، يق�ف الرئيس الركي 
رجب طيب إردوغان عىل رشفة اهتمامه البالغ بتبوُّؤ 
�ة مؤثرّ�رة يف العالم. وما س�اعد إردوغان  تركيا منصرّ
ع�ىل بن�اء ذل�ك التطلرّ�ع الكب�ر، ه�و امل�الءة املالية 
والق�وة االقتصادية ألنقرة، والعالق�ات املمتازة التي 
تميزت بها، بفضل مهندس سياس�تها األسبق أحمد 
داوود أوغلو، الذي عمل وزيراً للخارجية ومستش�اراً 
للسياس�ات الخارجية، ثم عني رئيس�اً للوزراء، إىل أنرّ 
استقال يف أيار/مايو 2016، إذ وضع بالده عىل سكة 
اإلقليم، وجعلها تنمو بشكل متسارع، لكن االختالف 
ب�ني أوغل�و الذي اج�رح سياس�ة »صفر مش�اكل« 
وإردوغ�ان الحال�م بتم�دد يش�به يف ش�كله ومعناه 
اإلمرباطوري�ة العثمانية، جع�ل األخر يتدخل يف أكثر 
م�ن دولة، بع�ض كان مفيداً لنف�وذه، وبعضه اآلخر 

ألحق الرر بذلك النفوذ.
ة التي أثقلت السياس�ة الركيرّة يف  ومع األخطاء الجمرّ
سوريا مثالً، فإنَّ تركيا ال تزال تحاول أن تتمدَّد، سواء 
يف ليبي�ا أو أذربيج�ان أو يف نزاعها عىل الغاز الطبيعي 
مع اليونان.  وبحس�ب موقع »أحوال تركية«، صدرّرت 
أنق�رة منتجات ب��4.7 ملي�ارات دوالر إىل »إرسائيل« 
يف الع�ام 2020، لتحت�لرّ املرتب�ة التاس�عة ب�ني أك�رب 
املصدرّري�ن إىل »إرسائي�ل«.  ويف األش�هر األربعة األوىل 
من 2021، ارتفعت الص�ادرات الركية إىل »إرسائيل« 
بنس�بة 35%، إىل 1.8 ملي�ار دوالر، مقارنة مع الفرة 
نفس�ها من الع�ام امل�ايض، وأصبحت األخ�رة ثامن 

وجهة للصادرات الركية.
 وباملقارنة مع العام 2002، عند وصول حزب »العدالة 
والتنمي�ة« الحاك�م بزعامة إردوغان إىل الس�لطة، لم 

تك�ن الص�ادرات الركية إىل »إرسائي�ل« تتجاوز 850 
ملي�ون دوالر س�نوياً، م�ا يعني تضاع�ف الرقم 4.5 

مرات خالل 18 عاماً.
 يف املقاب�ل، بلغ�ت واردات تركيا م�ن »إرسائيل« 1.5 
ملي�ار دوالر يف الع�ام 2020، وبل�غ حج�م التب�ادل 
التج�اري بني تركيا و«إرسائي�ل« 6.2 مليارات دوالر، 
م�ا يعني ارتفاع حج�م التبادل التج�اري بني البلدين 

3.4 مرات خالل 18 عاماً.
ل�ب أهم ص�ادرات تركي�ا إىل »إرسائيل«   ويعت�رب الصرّ
يف الع�ام 2020، ب��919 مليون دوالر، ثم الس�يارات 
ب�704 ملي�ون دوالر. كما تس�تورد »إرسائيل« جزءاً 

كبراً من احتياجاتها من اإلسمنت من تركيا.
الطموحات والخيارات الصعبة

موحات دفع�ت صانع الق�رار الركيرّ إىل أن  ه�ذه الطرّ
ينح�و إىل تنويع دائرة أس�لحته االس�راتيجيرّة، األمر 
الَّذي أدى إىل نش�وب أزمة سياس�ية ح�ادة بني حلف 
الناتو، وعىل رأسه أمركا، وتركيا، يف إثر عزم األخرة 
عىل رشاء صواريخ »S400« من روسيا، وهي صفقة 
ضخمة بلغ�ت كلفتها مليارين ونص�ف املليار دوالر. 
وقد واجه�ت أنقرة عقوبات أمركي�ة، أبرزها منعها 
من املش�اركة يف صناع�ة »F35«، وهي حظوة كبرة 

تمنحها أمركا لرشكائها املقربني.
املعان�اة الت�ي تحيط بسياس�ة إردوغان تتمث�ل بأنرّه 
يري�د أن يحظ�ى بالرشاك�ة الكاملة م�ع األمركيني 
وال�رشاكات  التحالف�ات  عق�د  ع�رب  واألوروبي�ني، 
ومحاول�ة الدخ�ول يف االتح�اد األوروب�ي. ويف الوقت 
ذاته، يح�اول أن تكون تركيا العب�اً إقليمياً ال يتوقف 

عن النمورّ ليصل إىل العاملية.
مة الدول الركية.. املصر املرهق منظرّ

يف منتص�ف الش�هر الج�اري، وخالل انعق�اد مؤتمر 
املجل�س الركي ال�ذي يضمرّ عدداً من ال�دول الناطقة 
�س يف الع�ام 2009 كمجل�س  بالركي�ة، وال�ذي تأسَّ
م للتجارة، أعل�ن الرئيس الركي تحويل املجلس  منظرّ
إىل »منظم�ة ال�دول الركي�ة«، وق�ال: »إنَّ املنظم�ة 
تحظ�ى باحرام عاملي، وهي س�بب يف توثيق الرابط 
ن منظمة الدول الركية  بني الدول األعضاء«. وتتك�وَّ
م�ن تركي�ا وأذربيج�ان وجمهوري�ة ش�مال قربص 
الركية )غر معرف بها( وتركمانستان وأوزبكستان 

وقرغيزستان وكازاخستان.
املوازنة السياسيرّة مقابل املوازنة االقتصاديرّة

ه�ذه املوازن�ة الت�ي يح�اول إردوغان إتقانه�ا، كمن 
يم�ي عىل خ�ط دقيق، ماس�كاً عصا سياس�ته من 
النص�ف يت�وازن رغ�م كلرّ التملمالت. املنه�ك يف هذا 
األم�ر، أن اللعب�ة السياس�ية غر قابل�ة لالنتهاء، ما 
يعني أن محاولة إتقان هذا التوازن س�تكون ش�اقة 
ومكلفة. واألقلرّ كلفة يف هذا اإلزاء، أنَّ تركيا لن تكون 
معاون�اً موثوقاً أليِّ معس�كر، باعتبار أنه�ا ال تتبنرّى 
مباني�ه. يف املقابل، يقلرّل محلرّل�ون من فكرة أن تركيا 
تس�تطيع أن تتح�ررّر من إطار النات�و، ويؤكدون أنها 
ال تزال وس�تبقى حليف�اً وثيقاً ألم�ركا، مهما كانت 

مناوشاتها. 
ل�ة، ل�ن يرك الغ�رب أيَّ حليف م�ن حلفائه  يف املحصرّ
�ر يف االس�تقالل، وأي محاول�ة يف ه�ذا االتج�اه  يفكرّ
س�تقابل بالرف�ض والعق�اب. وقد من�ع األمركيون 
حليفتهم السعودية من التسلح بالسالح الرويس، ولو 

كان ذلك يف إطار الحرب مع اليمن.

بقلم/علي ظافر
يف اآلون�ة األخ�رة، وم�ع تعاظ�م القل�ق 
األمرك�ي م�ن دخول ق�وات صنع�اء إىل 
مدين�ة م�أرب، آخ�ر معاق�ل ما يس�مى 
امليليش�يات  وانس�حاب  ب�«الرشعي�ة«، 
املوالية لإلمارات من مساحة 700 كيلومر 
عىل الخط الس�احيل الراب�ط بني الحديدة 
واملخاء يف محافظة تعز، أدرجت الواليات 
املتح�دة األمركي�ة ومجلس األم�ن عدداً 
م�ن القيادات العس�كرية يف وزارة الدفاع 
دت عرب  اليمنية يف الئحة العقوبات، وصعرّ
وكالئه�ا اإلقليمي�ني )الس�عودية( وترة 
الحصار والغارات ع�ىل العاصمة صنعاء 
وغرها من املحافظات، كما لو أنَّ الحرب 
عادت إىل أيامه�ا األوىل، بالترّوازي مع فتح 
جبه�ات جديدة يف الس�احل وباتجاه تعز 
ويف س�احات أخرى، اعتق�اداً منها بأنها 
س�تطورّق االنتصارات الحتمي�ة لصنعاء، 
كم�ا وصفه�ا مس�اعد وزي�ر الخارجية 

األمركي األسبق ديفيد شينكر.
ويف املس�ار الدبلوم�ايس، كثرّ�ف املبع�وث 
حراك�ه  كين�ع  لين�در  تي�م  األمرك�ي 
الدبلوم�ايس ب�ني عواص�م دول العدوان، 
وزار ع�دن ألول مرة محررّضاً امليليش�يات 
�د لقت�ال صنع�اء،  املتناح�رة ع�ىل التوحرّ
لس�ان  ع�ىل  واش�نطن،  ه�ددت  فيم�ا 
وزي�ر الخارجي�ة أنتون�ي بلينك�ن، بأنها 
»ستس�تهدف ب�ال ه�وادة أولئ�ك الذي�ن 
جون ال�رصاع«، وه�و تهديد مبارش  يؤجرّ

لصنعاء.
له�ذه  صنع�اء  تك�رث  ل�م  املقاب�ل،  يف 
التهديدات والعقوب�ات، وللتلويح بإعادة 
إدراج »أنص�ار الل�ه« يف »الئح�ة اإلرهاب 
األمركية«، كما أنَّ التصعيد الجوي وفتح 
مع�ارك يف أكثر من جبه�ة وعىل أكثر من 
صعيد، لم يف�ترّ من عضده�ا، ولم يثِنها 
عن امل�ي يف فرض معادالت ردع جديدة، 
من خالل عملية »ت�وازن الردع« الثامنة، 
ومواصل�ة  الس�عودي،  العم�ق  باتج�اه 
مع�ارك التحري�ر يف م�أرب وغره�ا من 
ع مثل هذه  الجبه�ات، إذ إنَّها كان�ت تتوقرّ
الس�يناريوهات وتعدرّ لها وملواجهتها عىل 
مس�توى العدة والعديد واالنتشار والدعم 
اللوجس�تي والتخطي�ط وكل م�ا تتطلرّبه 
املع�ارك امليدانية، وبالتايل ل�م ُتفاجأ بها، 

م العدو. كما توهرّ
�ط ل�ه  وع�ىل العك�س تمام�اً مم�ا خطرّ
ل هذا  األمرك�يرّ وأدوات�ه التنفيذيرّة، ش�كرّ
الترّصعيد دافعاً لتثوير الغضب والس�خط 
الجماه�ري ضد واش�نطن مب�ارشة، إذ 
خرج ماليني اليمنيني األس�بوع املايض يف 
هني أصابع  جميع املحافظات الحرة، موجرّ
االته�ام إىل أمركا مبارشة بأنَّها من يقف 
وراء التصعي�د العس�كري واالقتص�ادي 
واستمرار العدوان والحصار. ولم يخطئ 
اليمني�ون من�ذ اليوم األول ح�ني وصفوا 

الحرب بأنها عدوان أمركي سعودي.

املش�هد  إىل ص�دارة  باي�دن  إدارة  ع�ودة 
م�ن خ�الل ف�رض العقوب�ات، والتهديد، 
والتحري�ض، وتش�ديد الحص�ار، ودف�ع 
املنظم�ات الدولية إىل الضغط عىل صنعاء 
وشيطنتها، فضح مزاعم الرئيس األمركي 
ز القناعة  بحرصه عىل الس�الم أوالً، وع�زَّ
لدى اليمنيني بأنَّ واش�نطن رأس حربة يف 
العدوان عىل اليمن، وليست طرفاً وسيطاً 
أو محاي�داً، كم�ا تح�اول الدبلوماس�ية 
األمركي�ة تس�ويق ذل�ك، حت�ى يف عه�د 
بايدن الَّذي رفع ش�عار »الدبلوماس�ية«، 
اً له إىل  وعنيرّ تي�م ليندركينغ مبعوثاً خاصرّ
اليمن، وأعلن نيرّته وقف صفقات التسليح 
�عودية واإلمارات، واتضح أنرّ كلرّ تلك  للسرّ
الترصيحات كانت مجرد دعاية سياسية 
ال أساس لها يف الواقع، بقدر ما تهدف إىل 
تحقي�ق أهداف عجزت وأدواتها اإلقليمية 
مجتمع�ة ع�ن تحقيقه�ا بالح�رب طيلة 

السنوات املاضية.
ومن املعل�وم أيضاً أنَّ الح�رب أعلنت من 
واش�نطن، بضوء أخر من إدارة أوباما 
الت�ي كان بايدن جزءاً منها. وقد كش�ف 
السفر الس�عودي آنذاك، عادل الجبر، يف 
مقابل�ة مع قن�اة »CNN« األمركية، بعد 
أي�ام قليلة من انط�الق »عاصفة الحزم« 
عشية 26 آذار/مارس 2015، أن العدوان 
جاء بعد أش�هر من »التنس�يق املش�رك 
بني أمركا والس�عودية«، وعزز ذلك إقرار 
األمرك�ي  الس�فر  جرال�د فرش�تاين، 
األس�بق يف اليم�ن واملس�ؤول الكب�ر يف 
وزارة الخارجية األمركية يف إدارة أوباما، 

�عوديني الضوء  بأن األخ�رة منح�ت السرّ
األخر.

كب�ار املس�ؤولني يف إدارة أوبام�ا اعرفوا 
يف بي�ان صدر عنه�م يف ترشي�ن الثاني/
نوفمرب 2016 بمشاركة أمركا يف الحرب، 
من خالل »توفر املعلومات االس�تخبارية 
وتموي�ن التحال�ف بالوقود واملس�اعدات 
اللوجس�تية«، بل إنَّ معظم القتل والدمار 
الذي حصل يف اليمن طيلة 6 سنوات يحمل 
توقيع »MADE IN USA«، وفق ش�هادة 
السيناتور الديمقراطي كريس مريف الذي 
قال: »هن�اك بصمة أمركي�ة يف كل روح 
بريئة تقت�ل يف اليمن... ذخائرنا هي التي 
ُتلقى عىل الش�عب اليمني، وطائراتنا هي 
الت�ي تقوم بنق�ل الوقود، واس�تخباراتنا 

هي التي تقوم بتحديد األهداف«.
 وع�زز ذل�ك ب�روس ري�دل ال�ذي عمل يف 
عم�ل  كم�ا  األمركي�ة،  االس�تخبارات 
أمركي�ني  رؤس�اء  ألربع�ة  مستش�اراً 
بش�هادته: »إنَّ واش�نطن رشيك أس�ايس 
ويوم�ي يف الح�رب عىل اليم�ن، من خالل 
اإلحداثي�ات  وتقدي�م  بالوق�ود  التزوي�د 
واللوجس�تي«،  االس�تخباراتي  والدع�م 
وأض�اف: »قرار الحرب أمركي. لو طلبت 
أم�ركا وبريطاني�ا م�ن امللك س�لمان أن 
يوقف الحرب ألوقفها فوراً، ألن الطائرات 
الس�عودية ال يمك�ن أن تعم�ل م�ن دون 
الدعم األمرك�ي والربيطان�ي«، ما يعني 
أنَّ ق�رار الح�رب أمركي بامتي�از، وقرار 
وقفها بيد واش�نطن. يكفي اتصال واحد 
فق�ط من باي�دن إىل س�لمان. وبحس�ب 

الس�يناتور األمركي روان بول، »لم تكن 
الس�عودية لتعم�ل م�ا تعمل ل�وال الدعم 

الكامل من اإلدارة األمركية«.
األمركيرّ�ة ع�ىل  املش�اركة  تقت�رص  ل�م 
واالس�تخباراتي  العس�كري  الجان�ب 
واللوجستي فحسب، بل تعدَّته إىل الجانب 
السيايس والدبلومايس، فأمركا هي التي 
�رت الغط�اء الس�يايس والدبلوم�ايس  وفرّ
ألدواته�ا التنفيذية، وعمدت إىل اإلس�هام 
اليمن�ي وتجويعه�ا  الش�عب  يف حص�ار 
ببارجات�ه العس�كرية، متس�برّبًة بأس�وأ 
كارثة إنسانيرّة. وبناء عليه، فإنَّ اليمنيني 
لم يخطئوا حني وصفوا الحرب من يومها 

ل بأنها »عدوان أمركي سعودي«. األورّ
�هادات واملعطيات  وبن�اًء ع�ىل ه�ذه الشَّ
والحقائق، فإنَّ ما ت�راه اإلدارة األمركيرّة 
الي�وم خي�ارات بديل�ة، جررّبت�ه اإلدارات 
الس�ابقة يف عهد أوباما وترامب س�ابقاً، 
وبات بالي�اً، ومن العب�ث تجريب املجرب 
وتدوير املدور، إذ أثبتت تجربة 7 س�نوات 
م�ن الح�رب أنرّه�ا خي�ارات فاش�لة أمام 
صم�ود املقاتل�ني اليمني�ني وبس�التهم، 
وعنف�وان  الس�يايس،  املوق�ف  وصالب�ة 

الشعب اليمني.
ويبقى الخيار األسلم لواشنطن ومديريها 
التنفيذين يف املنطقة أن يس�لرّموا بحقائق 
امليدان، ويس�لرّموا اليمن ألهل�ه، ويذعنوا 
لرشط اليمني�ني، برفع الحص�ار، ووقف 
األجنبي�ة،  الق�وات  وس�حب  الح�رب، 
ومعالج�ة ملفات الح�رب، وعدم التفكر 

مستقبالً يف املساس بالسيادة اليمنية.

ماذا تبّقى لواشنطن من خيارات ضّد صنعاء ؟
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اتفق نادي النفط مع حارس�ه محمد حميد عىل انه�اء العقد بالرتايض بني 
الطرفني.وق�ال مصدر يف النادي ان »الحارس محم�د حميد، اتفق مع ادارة 
ن�ادي النفط عىل انهاء عقده بالرتايض بني الطرفني«.واوضح ان »حميد لن 
يتواجد م�ع الفريق خالل التدريبات املقبلة وهو االن يبحث عن فريق جديد 
لالنضمام اليه يف املوس�م الحايل، كي يعود لالنضم�ام اىل املنتخب الوطني«.

يذكر ان حميد تم استبعاده من صفوف اسود الرافدين بسبب اإلصابة.

النفط يستغني عن محمد حميد 

6
حس�م التعادل اإليجابي مواجهة 
منتخبي العراق وعمان يف افتتاح 
بطول�ة كأس الع�رب بهدف لكال 
الفريق�ني يف املب�اراة التي اقيمت 
يف اس�تاد الجن�وب يف العاصم�ة 
القطرية الدوح�ة .هدف منتخب 
ص�الح  الالع�ب  س�جله  عم�ان 
يف  ج�زاء  ركل�ة  م�ن  اليحيائ�ي 
الدقيق�ة 78 بينم�ا س�جل هدف 
منتخب العراق حسن عبد الكريم 
يف الدقيق�ة السادس�ة من الوقت 

بدل من الضائع من ركلة جزاء.
افضلية عراقية

أفضلي�ة  األول  الش�وط  ش�هد 
الحي�ازة  حي�ث  م�ن  عراقي�ة 
ع�ىل الك�رة واالنتش�ار يف امللعب 
واملح�اوالت الج�ادة ع�ىل املرمى 
بينم�ا بدأ املنتخ�ب العماني أكثر 
تحفظا وسعى لغلق ملعبه، وبكر 
املنتخب العراقي يف املحاوالت عرب 
تس�ديدة ملحمد قاس�م من ركلة 
ح�رة يف الدقيق�ة 9 م�ن املب�اراة 
مرت بجوار القائ�م ورد املنتخب 
العمان�ي جاء ع�ن طريق جمعة 
الحبيس بكرة ايض�ا مرت بجوار 

القائم.
العارضة حمراء

ارت�دت عارض�ة مرم�ى املنتخب 
العماني ال�زي األحمر وتضامنت 
مع املنتخب العماني يف مناسبتني 
حي�ث وقفت حائلة أم�ام محمد 
قاسم بتسديدة هائلة يف الدقيقة 
21 حي�ث ردت الك�رة وحرم�ت 
ه�دف  م�ن  العراق�ي  املنتخ�ب 
التقدم، وتكرر املوقف يف الدقيقة 
32 عندم�ا ردت العارض�ة ك�رة 
والت�ي  فرح�ان  احم�د  الالع�ب 
مس�ت يد الح�ارس العماني قبل 
أن تصط�دم بالعارض�ة وتتحول 
ركنية، فيما اقت�رت محاوالت 
املنتخب العماني بتس�ديدة املنذر 
العل�وي الت�ي تص�دى له�ا فهد 
األول  الش�وط  لينته�ي  طال�ب 
وأفضلي�ة  الس�لبي  بالتع�ادل 

عراقية باألداء.
أفضلية عمانية

الثان�ي  الش�وط  يف  األداء  تغ�ر 
وظه�ر املنتخ�ب العمان�ي أكث�ر 
فاعلي�ة وحيوية واس�تحوذ عىل 
منطق�ة  ع�ىل  وس�يطر  الك�رة 
العملي�ات، وس�ط تراجع واضع 
وح�اول  العراق�ي،  للمنتخ�ب 

املنتخ�ب العماني م�ن ركلة حرة 
لكنه�ا لم تكن برتكي�ز عايل لتمر 
الع�ب  وتلق�ى  القائ�م،  بج�وار 
العراق�ي يارس قاس�م  املنتخ�ب 
البطاقة الصف�راء الثانية ويطرد 
من املباراة يف الدقيقة 69  بتدخله 
القوي عىل الالعب العماني ليكمل 

املباراة الفريق بعرشة العبني.

ركلة جزاء
اس�تغل املنتخب العماني الفراغات 
الت�ي خلفه�ا ط�رد الالع�ب ي�ارس 
قاسم لينطلق الالعب امجد الحارثي 
بكرة من الجانب األيمن تدخل عليه 
مدافع املنتخب العراقي حس�ن رائد 
بقوة ليحتس�ب الحك�م ركلة جزاء 
س�جل منها ص�الح اليحيائي هدف 

منتخب عم�ان األول يف الدقيقة 78 
وم�ن ث�م حي�ث ح�اول بيرتوفيش 
اجراء عدد م�ن التغيرات لتصحيح 
البديل حسن  مسار الفريق.وحاول 
عبد الكريم من تسديدة مرت بجوار 
القائ�م، رد علي�ه العمان�ي ص�الح 
اليحيائ�ي بك�رة تص�دى له�ا فهد 
العراق�ي  املنتخ�ب  طالب.وحص�ل 

ع�ىل ركل�ة ج�زاء بع�د الع�ودة إىل 
تقنية الفيديو اث�ر تعرض املهاجم 
ايمن حس�ني للس�حب، تصدى لها 
الح�ارس العماني لكن�ه تحرك من 
الحكم ويس�جل  ليعيده�ا  مرم�اه 
منه�ا حس�ن عب�د الكري�م ه�دف 
التع�ادل لتنته�ي املب�اراة بالتعادل 

اإليجابي بهدف لكال الفريقني.

درجال: 
ملعب المدينة سيكون إضافة 
كبيرة لدوِريِّنا

أكَد وزيُر الشباب والرياضة، رئيس االتحاد العراقي 
لكرة القدم، عدنان درج�ال، جاهزية ملعب املدينة 
الدويل ببغداد الستضافة بطولة ايرثلنك التحاد غرب 
آس�يا الثانية للش�باب التي تقام الي�وم االربعاء يف 

الساعة السابعة بني منتخبي العراق ولبنان .
وج�اءت تأكي�دات رئيس اتح�اد الكرة ه�ذه خالل 
جول�ة تفقدي�ة مش�ركة مللع�ب املدين�ة بحضور 
مدي�ر البطولة عيل جبار، وعضو اتحاد الكرة احمد 
املوس�وي،  واالم�ني الع�ام لالتحاد محم�د فرحان 
وأعض�اء اللجنة املرشفة من اتحاد غرب آس�يا عىل 
البطولة: أحمد قطيش�ات، م�رشف البطولة العام، 
واملراق�ب اآلس�يوي أحم�د الخصيبي من س�لطنة 

ُعمان، وعدد من ممثيل الجهات األمنية واإلدارية.
ونوَه درجال إىل اعتزاز االتحاد العراقي باس�تضافة 
بطول�ة الش�باب واملنتخبات العربية املش�اركة من 
غ�رب آس�يا، مش�راً إىل: أن الجميع س�ّخر جهوده 
كاف�ة إلنج�اح البطولة، وحرَص ع�ىل تذليل جميع 
الصعوب�ات س�واء يف الب�رة أو أربي�ل، وأن بغداد 
س�تكون ع�ىل أت�م الجاهزّي�ة الس�تضافة املباراة 
النهائي�ة والجمه�ور، ووس�ط أع�ىل مس�توى من 

الرتيبات التي تتوافق مع املعاير الدولية.
ونقل، أحمد قطيش�ات، تقدير اتحاد غرب آسيا إىل 
االتحاد العراقي ووزارة الشباب والرياضة، وأكَد: أن 
العمل املش�رك كان وراء النجاح الذي تحقق لغاية 
اآلن. وأب�دى ثقة اتحاد غرب آس�يا الكب�رة بقدرة 
االتح�اد العراقي ع�ىل إقامة املب�اراة النهائية وفق 
أعىل املس�تويات، وذلك قياس�ًا بما شهدته البطولة 

من نجاحات وإشادات عالية املستوى.

    محمد حمدي

مكسب
 غرب آسيا

مكاس�ب كب�رة تحققت ع�ىل األرض اخراً س�تكون له�ا نتائج 
وقرائن مهمة جداً بعد املوافقة املزدوجة لالتحاد الدويل لكرة القدم 
)فيف�ا( واالتحاد اآلس�يوي باعتماد بغداد مرسح�ًا لختام بطولة 

آسيا للشباب بكرة القدم التي ضّيفت مبارياتها أربيل والبرة.
يقين�ا ف�إن هذه االنعطاف�ة الحقيقية لم تك�ن لتتحّقق لوال عمل 
دؤوب ملنظوم�ة عالق�ات واتصاالت رفيعة املس�توى دعمت ملف 
الع�راق بق�ّوة وحقق�ت لجماه�ره ما يري�د من ع�ودة املباريات 
الرس�مية اىل جميع مدننا من دون اس�تثناء، والتي سيكون ملعب 
املدينة يف الحبيبية املفتاح له�ذا اإلجراء املنتظر، وربما كان ملعب 
ال�زوراء الريايض الذي اكتمل هو اآلخر بنس�بة كب�رة جداً وصار 
جاه�زاً الس�تقبال املباريات رّبم�ا أحدث مفاجأة ه�و اآلخر أيضاً 
باس�تضافة مباراة كب�رة يف افتتاحه بعد خت�ام بطولة مونديال 

العرب يف الدوحة.
وبالرج�وع اىل الخلف قليالً نرى بوض�وح أن جميع األعذار لم تعد 
مقبول�ة أب�داً الطالة أم�د الحظر واملن�ع والتبّج�ح بحجج صعبة 
التصدي�ق أو القب�ول بها، وكان مللف الحظ�ر والتهميش أن يتآكل 
عاجالً أم آجالً لي�س ببعيد، فال يمكن بقاء هذا الحظر جاثماً عىل 
صدورن�ا وقد تس�ّبب بنتائج كارثي�ة ملنتخباتنا من ج�رّاء األرض 

البديلة!
امله�م اليوم هو هذا التس�ليط اإلعالمي الكبر الذي فرض نفس�ه 
م�ن خ�الل بطولة غرب آس�يا وتزامنه�ا مع بطول�ة كأس العرب 
الت�ي أقرّها فيفا كأحد البطوالت الكربى املُعتمدة لديه، ومن خالل 
تسليط الضوء نرى أن املالعب واملنشآت الرياضية العراقية ومنها 
ملعبي ال�زوراء والحبيبية أمس�ت حديث الس�اعة تتبعها مالعب 
آخ�رى يف طريقها اىل االكتمال برقم كبر يش�مل أغلب محافظات 
الع�راق، وإذا م�ا أردنا الظف�ر بالدعم اإلعالمي لكس�ب املزيد من 
التسويق املربح واملفيد الذي أوصلنا اىل أكثر من مبتغى كما حصل 
مع امللعب، واملدينة الرياضية لذلك كلّه فالبد لنا من استثمار وقت 
ومكان إقامة بطولة غرب آس�يا النهائ�ي يف بغداد عىل أكمل وجه 
والتواص�ل مع املاكنة اإلعالمي�ة الهائلة الدائرة يف قطر اليوم ألجل 
ه�ذا الحدث تحديداً، وتعريف العالم م�ن حولنا أن بغداد والبرة 
وأربي�ل وجميع املُدن العراقية ليس�ت كما كان�ت باألمس إطالقاً، 
فاملالع�ب والبطوالت تدخلنا اىل عالم آخ�ر مزدهر بالعمل والتجّدد 
والتجارة والتسويق وعىل الحكومة بأعىل مستوياتها أن تدرك بأن 
إقامة رصح ريايض كبر يعني نهضة اقتصادية قائمة بحّد ذاتها 
س�توفر فرصاً هائلة للعمل وس�ُبال للنجاح من حيث نال اآلخرون 
ازدهارهم، ونعتمد تجاربهم أيضاً وتطبيقها بحرفية ألجل الفائدة 
والتوّس�ع به�ذا االتجاه الذي ص�ار اليوم دخالً ُم�دّراً للربح يفوق 

النفط ومشتّقاته بطفرة كبرة جداً.
نع�م س�نثني عىل جه�ود وزارة الش�باب واتح�اد الك�رة واإلعالم 
العراق�ي، وكل من أس�هم يف افتت�اح ملعب املدين�ة وظهوره العباً 
اىل الس�احة يس�تضيف املباريات ويفتح اذرع�ه اىل الجمهور كما 
سيحصل اليوم األربعاء خالل مباراة العراق ولبنان يف نهائي غرب 
آس�يا للش�باب، نريدها احتفالية كبرة معرّبة س�تبقى شاهداً اىل 
األب�د لهذا الرح الكبر الجميل، وس�تتفاعل معها جميع أجهزة 
اإلعالم يف العالم وأّولها تلك الدائرة يف الدوحة اليوم، وليصل الصوت 
والص�ورة اىل االتحاد الدويل ورئيس�ه واالتحاد اآلس�يوي واالتحاد 
الخليج�ي وكل م�ن له س�لطة ومس�ؤولية يف التعامل م�ع امللف 

الريايض العراق.
ليكن ملعب املدينة هو املس�مار األخر يف نعش الحظر الذي فرض 
ُظلم�اً ع�ىل مالعبن�ا وش�بابنا الري�ايض وجماهرن�ا، وأتمّنى أن 
اشاهد حضوراً الفتاً ودعوات كريمة توّجه اىل املسؤولني واإلدارات 
والش�خصّيات الرياضي�ة يف الخ�ارج فُه�م ُرس�لنا به�ذا االتجاه، 
وتعميم املباراة اىل كّل من يريد نقلها تلفازياً باملجان مادمنا نبحث 

عن شهادات موثقة لروحنا الرياضية وجمهورنا الرائع.

أوضح محمد قاس�م العب املنتخب العراقي، أن الفريق قدم مباراة كبرة يف 
افتتاح مش�واره بكأس العرب، أمام نظره العماني، لكن حالة الطرد أثرت 
عليهم يف الش�وط الثاني.وقال قاس�م »املنتخب العراقي ق�دم مباراة كبرة 
خاصة يف الش�وط األول، والذي كان فريقه قريًبا من التس�جيل خالله، لوال 
أن العارض�ة حال�ت دون ذلك«.وأضاف »تأثرنا بالنق�ص العددي بعد حالة 

الطرد التي تعرض لها يارس قاسم، مع ذلك لم نستسلم وبحثنا عن التعديل 
وحصلنا عليه بالرمق األخر«.ونوه »يف ظل الظروف التي ش�هدتها املباراة، 
التعادل أفضل من الخس�ارة. البطول�ة يف بدايتها، حظوظ جميع املنتخبات 
قائمة«.وش�دد »نطم�ح للتعوي�ض يف املباري�ات املقبل�ة، هدفن�ا إس�عاد 
الجماه�ر العراقية التي تس�اندنا دائًما، وهي تس�تحق أن نبذل كل جهدنا 

من أجل ذلك الهدف«.أما زميله بش�ار رس�ن، علق »النتيج�ة مقبولة وفق 
س�يناريو املباراة، بعد حالة الطرد التي تعرضن�ا لها«.وتابع »قدمنا مباراة 
كبرة خاصة يف الشوط األول، س�يطرنا عىل املباراة وكنا األقرب للتسجيل، 
لكن ظروف الش�وط الثاني لم تك�ن لصالحنا«.وأوض�ح »التعادل مقبول، 

علينا استثمار النقطة التي حصلنا عليها ونواصل مشوارنا يف البطولة«.

أك�د م�درب منتخب ش�باب العراق عم�اد محمد، أن 
فريق�ه جاهز لنهائي بطولة غرب آس�يا أمام لبنان، 
الذي سيقام اليوم األربعاء، يف ملعب املدينة يف بغداد.

وق�ال محمد ان »منتخبنا جاه�ز للمواجهة والفريق 
خ�اض مرانه تحض�را للمباراة النهائي�ة، فاملنتخب 
اللبنان�ي من املنتخبات الجي�دة وتأهل من املجموعة 
الثانية بعد أن قدم مس�تويات مقنعة قادته للمباراة 

النهائية«.
وأضاف ان »جميع الالعبني عىل أتم الجاهزية لخوض 
املباراة النهائية باس�تثناء محمد جميل الذي تعرض 
لإلصاب�ة يف مب�اراة فلس�طني، وس�نخوض املب�اراة 
بواقعي�ة، فالفريق املناف�س محرتم ويضم مجموعة 

طيبة ولديه طموح التتويج باللقب كذلك«.
وأش�ار اىل ان »منتخب ش�باب العراق م�ازال يف طور 
البن�اء، وبالت�ايل وصول�ه للمب�اراة النهائي�ة فرصة 
للتعود عىل املباريات املهمة وتحت ضغط جماهري، 
فالالعب�ون بحاجة إىل الخربة وتل�ك املباريات تضيف 

لهم الكثر«.

حصد فريق الح�دود، املركز االول يف بطولة االندية 
العربي�ة املقام�ة بمر.وق�ال املنس�ق االعالم�ي 
لنادي الحدود زي�د الزيدي ان “العبي نادي الحدود 
باملصارعة الرومانية حصدوا املركز االول يف بطولة 
االندية العربية التي استضافتها مدينة رشم الشيخ 

املرية«.واض�اف ان »الفري�ق حق�ق املطلوب يف 
البطول�ة بعد جهد كبر س�بق املنافس�ة من خالل 
الوحدات التدريبية املكثفة وجاءت النتائج مكافأة 
للتعب«.وارشف عىل حكام البطولة مندوب االتحاد 
الدويل ونائب رئي�س لجنة الحكام الدولية التونيس 

محمد كمال ب�و عزيز.الجدير بالذك�ر ان البطولة 
تقام س�نوياً احياء لذك�رى البطل االوملبي املري 
ابراهي�م مصطفى صاحب امليدالي�ة الذهبية االوىل 
للع�رب يف املصارعة يف االوملبياد والتي حصل عليها 

يف اوملبياد امسرتدام 1928.

بنظ�ره  الش�بابي  منتخبن�ا  يلتق�ي 
اللبناني اليوم األربعاء يف نهائي بطولة 
غ�رب اس�يا يف ملعب املدني�ة يف بغداد.
منتخبنا الش�بابي حل اوالً يف املجموعة 
ج�ذع  ملع�ب  احتضنه�ا  الت�ي  االوىل 
النخل�ة يف البرة بع�د ان حقق الفوز 
يف ثالث مباريات ام�ام كل من الكويت 
والبحرين وفلسطني فيما تلقى هزيمة 
واحدة كانت امام منتخب اليمن، بينما 
ج�اء منتخب لبن�ان يف املرك�ز األول يف 
املجموعة الثانية التي أقيمت مبارياتها 
يف أربيل بعد ان حقق الفوز يف مباراتني 
عىل كل من األردن وسوريا بينما تعادي 
يف املب�اراة الثالثة ام�ام االمارات.وأقيم 
الي�وم الثالثاء، املؤتمر الفن�ي للمباراة 
النهائي�ة لبطول�ة »ايرثلن�ك« التح�اد 
غرب آسيا الثانية للشباب التي ستقام 
الي�وم األربع�اء يف ملع�ب املدينة الدويل 
عند الس�اعة السابعة مس�اء بحضور 
امل�دراء اإلداريني للمنتخب�ني.ويف بداية 
املؤتمر، تح�دَث مرشف البطولة، احمد 
قطيش�ات، ب�رورة إخ�راج املب�اراة 
بالص�ورة الجميل�ة، وح�ث املنتخب�ني 
والتناف�س. باألج�واء  باالس�تمتاع 
وأضاَف: أهنئ العراق باس�تضافة هذا 

النهائ�ي للمرة االوىل يف بغ�داد، وأطلب 
من الجمي�ع إنجاَح هذه املب�اراة النها 
اختت�اٌم لبطولة ناجح�ة بامتياز .من 
جانبه، قدم عضو اتحاد الكرة العراقي 
احمد املوس�وي، الش�كر التحاد غرب 
آس�يا ع�ىل املوافق�ة بإقام�ة املب�اراة 

النهائية يف بغ�داد واالمتنان اىل االتحاد 
املب�اراة  ان تظه�ر  اللبنان�ي، وتمن�ى 
بمس�توى فني مميز يس�عد الجمهوَر 
ويك�ون تتويج�اً لنج�اح البطولة.وتم 
االتف�اق، يف املؤتمر، عىل ارتداء منتخب 
العراق للش�باب الزي األبي�ض الكامل 

وح�ارس املرمى ال�زي االس�ود، بينما 
سرتدي املنتخب اللبناني الزي االحمر 
الكامل وح�ارس املرمى الزي االخر،  
الج�زاء  ركالت   إىل  اللج�وء  وس�يتم 
املب�اراة  انته�ت  ح�ال  يف  الرتجيحي�ة 

بالتعادل لحسم نتيجتها.

عماد محمد يؤكد 
جاهزية منتخب الشباب 

لخوض النهائي

مصارعو الحدود يحصدون المركز األول ببطولة األندية العربية

اليوم.. منتخب الشباب يواجه لبنان في نهائي غرب آسيا

قاسم: الطرد أثر على مستوانا في الشوط الثاني

»الفار« ينقذ منتخبنا
ضربتا جزاء تقودان منتخبي العراق وُعمان إلى التعادل بكأس العرب
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

تصريح العمل يؤجل ظهور رانجنيك مع اليونايتد في مواجهة األرسنال
استقر مانشسرت يونايتد عىل مدربه املؤقت الجديد 
قب�ل مواجه�ة آرس�نال املرتقب�ة عىل ملع�ب أولد 
تراف�ورد، يف الجول�ة ال�14 من ال�دوري اإلنجليزي 

املمتاز.
وأقيل النرويجي أويل جونار سولسكاير من تدريب 
امل�ان يونايتد مؤخرا، ليخلفه مس�اعده اإلنجليزي 
مايكل كاري�ك يف منصبه لح�ن التعاقد مع مدرب 

مؤقت.
وأعل�ن الن�ادي اإلنجلي�زي تعي�ن األملان�ي رال�ف 

رانجنيك مدربا للش�ياطن الحمر، وذلك قبل 3 أيام 
عىل مواجهة املدفعجية.

ووفقا لصحيفة »دييل ميل« الربيطانية، فإن إدارة 
املان يونايتد تخىش عدم ق�درة رانجنيك عىل قيادة 
الفريق أم�ام الجانرز، حيث يتوق�ف ظهوره األول 

عىل إنهاء بعض اإلجراءات الرسمية.
ويتمث�ل ذل�ك يف عدم حص�ول رانجني�ك حتى اآلن 
ع�ىل ترصي�ح العم�ل، فض�ا ع�ن بع�ض القيود 

البريوقراطية الخاصة بفريوس كورونا.

وأبلغ مس�ؤولو النادي، الطاق�م الفني الحايل، بأن 
رانجنيك لن يكون ق�ادرا عىل الظهور مع اليونايتد 
هذا األسبوع، يف ظل انتظاره ترصيح العمل الخاص 
به، فضا ع�ن القيود الصارمة عىل املس�افرين إىل 

اململكة املتحدة، والتي دخلت حيز التنفيذ.
وتأم�ل إدارة املان يونايتد أن يك�ون املدرب األملاني 
مؤه�ا لقيادة الفريق بدًءا من مواجهة كريس�تال 
باالس، األح�د املقبل، حيث قال املتحدث الرس�مي 
للن�ادي »نح�ن نعم�ل به�دوء وح�ذر م�ن أج�ل 

حصول رالف عىل التأش�رية وكذل�ك ضمان اتباعه 
الربوتوكول الخاص بكورونا«.

وبذلك، س�يواصل كاريك عمل�ه كمدير فني مؤقت 
للفريق أمام آرس�نال، لحن حص�ول رانجنيك عىل 

ترصيح رسمي لبدء مهمته الجديدة.
من جهة أخرى بدأ نادي مانشسرت يونايتد مراقبة 
أح�د املواه�ب البارزة يف ال�دوري األملان�ي، قبل أي 
تحرك رس�مي إلب�رام صفق�ة جديدة خ�ال فرتة 

االنتقاالت الشتوية املقبلة.

وتش�ري التقاري�ر إىل رغب�ة امل�درب األملان�ي رالف 
رانجنيك املدير الفني الجدي�د ملان يونايتد، يف جلب 
العب الوس�ط امل�ايل أم�ادو هاي�دارا إىل ملعب أولد 

ترافورد، لتعزيز خط وسط الشياطن الحمر.
وقال�ت صحيفة »دييل مي�ل« الربيطاني�ة إن املان 
يونايتد أرسل كش�افيه ملتابعة العب اليبزيج خال 
مواجهت�ي يونيون برلن يف البوندس�ليجا، الجمعة 
املقبل، وكذلك ضد مانشسرت سيتي يف دوري أبطال 

أوروبا.

يأت�ي ذلك بعدم�ا كان رانجنيك صاح�ب الفضل يف 
جلب صاح�ب ال�23 عاما إىل ملع�ب ريد بول أرينا 

عام 2018، حينما كان مدربا لايبزيج.
وخ�اض هايدارا مباراته ال��100 بقميص اليبزيج 
هذا األس�بوع، حي�ث يش�غل الاعب مرك�ز العب 
الوس�ط املدافع، وه�و ما يحتاجه امل�ان يونايتد يف 

الفرتة املقبلة.
ويملك الدويل املايل رشطا جزائيا يف عقده مع النادي 

األملاني، تبلغ قيمته 33 مليون جنيه إسرتليني.

االربعاء 1 كانون االول 2021
العدد 2727 السنة الثانية عشرة

الخليفي يؤكد قرب انتقال 
مبابي للريال

اليونايتد والسيتي يرفضان 
التعاقد مع كوتينيو

وست هام يسعى للتعاقد 
مع فيليبس 

اآلسيوي يقرر إلغاء الحد األقصى لألجانب بالتشامبينزليغ 

كروس: ميسي ال يستحق الكرة الذهبية

أثار ن�ارص الخليفي، رئيس باريس س�ان جريم�ان، الغموض 
حول مصري كيليان مبابي، نجم الفريق، خال املوسم املقبل.

وينتهي عقد مبابي، مع س�ان جريمان الصيف املقبل، ويرفض 
الاعب الفرنيس التوقيع عىل عقد جديد حتى اآلن.

وق�ال الخليف�ي، يف ترصيح�ات عق�ب حف�ل الك�رة الذهبية: 
»مس�تقبل مبابي؟.. كيلي�ان يعرف ما الذي س�يفعله.. ونحن 

أيًضا نعرف«.
وذك�ر برنام�ج »الش�رينجيتو« اإلس�باني، أن مس�ؤويل س�ان 
جريمان أصبحوا يعتربون أن رف�ض مبابي للتجديد مع النادي 
أم�ر منتهي، كما أنه س�ينتقل بالتأكيد إىل ريال مدريد املوس�م 

املقبل.
وحول ش�ائعات رحي�ل جيانلويجي دوناروما، عل�ق الخليفي: 
»ببساطة، دوناروما غري عادي، وسيساهم يف نجاحات باريس 

سان جريمان خال املواسم املقبلة«.
وكان مينو رايوال، وكيل دوناروما، قد رصح مؤخرًا بأن الاعب 

غري سعيد بالجلوس عىل مقاعد البدالء مع الفريق البارييس.

هازارد مهدد بمواصلة 
الغياب أمام بيلباو

خ�اض ري�ال مدري�د ام�س الثاث�اء، امل�ران األخ�ري ل�ه، ضم�ن 
التحض�ريات ملواجه�ة أتلتيك بيلب�او اليوم األربع�اء، واملؤجلة من 

منافسات الجولة التاسعة من الليجا.
وقال�ت صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية: »إن مش�اركة 

إيدين هازارد يف املباراة الزالت محل شك كبري«.
وأضاف�ت: »أن البلجيك�ي ال�ذي كان يعاني من الته�اب يف املعدة 
واألمعاء خ�ال األيام األخرية، ُيعاني أيَضا من آالم عضلية، منعته 

من التدرب مع املجموعة حتى اآلن«.
وأش�ارت الصحيف�ة، إىل أن ه�ازارد ن�زل ألرض امللع�ب مع بقية 
زمائ�ه، لكن من غري املعروف انه س�يتواجد ضم�ن القائمة التي 

سُيعلنها املدير الفني كارلو أنشيلوتي ».
وحال غ�اب هازارد عن مب�اراة اليوم ضد أتلتيك بيلباو، س�تكون 
املب�اراة الرابع�ة التي يغي�ب عنها من�ذ عودته، من ف�رتة التوقف 
ال�دويل مع منتخب باده، حيث لم يش�ارك ضد غرناطة وش�رييف 

ترياسبول وإشبيلية.

يس�عى ن�ادي برش�لونة للتعاق�د م�ع مهاجم جدي�د خال 
املريكات�و الش�توي املقبل، من أجل مس�اعدة كتيب�ة املدرب 
تش�ايف هرينانديز، عىل إعادة البارسا إىل مكانته الطبيعية يف 

الليجا.
ووفًقا لصحيفة »س�بورت« اإلس�بانية، ف�إن ماتيو أليماني 
املدي�ر الري�ايض لربش�لونة، وف�ريان ريفرت�ر املدي�ر العام، 
تفاوضا مع مانشسرت سيتي ويونايتد خال األسبوع املايض 

عىل ضم أكثر من العب.
وأشارت إىل أن املفاوضات تركزت عىل ضم فريان توريس من 
السيتي، وإدينسون كافاني وأنتوني مارسيال من الشياطن 

الحمر.
وأوضحت أن برش�لونة عرض عىل قطبي مانشس�رت التعاقد 
م�ع الربازي�يل فيلي�ب كوتيني�و، مقاب�ل ضم أح�د الاعبن 

املطلوبن، لكن النادين رفضا.
وذك�رت أن كوتيني�و أح�رز مؤخ�رًا هدف�ا م�ن ركل�ة جزاء 
يف مب�اراة فياري�ال، لكن�ه ليس ضمن حس�ابات التش�كيلة 

األساسية لتشايف خال املوسم الحايل.

يس�تعد وس�ت ه�ام للتح�رك م�ن أج�ل تدعيم خ�ط دفاعه، 
وتعوي�ض الغي�اب الطوي�ل املنتظ�ر ملدافعه املص�اب أنجيلو 
أوجبون�ا، مع احت�ال الفريق املرك�ز الرابع يف ج�دول ترتيب 

الدوري اإلنجليزي.
وبحسب ما نقلت صحيفة »ذا صن« الربيطانية، يرغب وست 
هام يف التعاقد مع ناثانييل فيليبس، مدافع ليفربول، ملساعدة 
الفريق يف حملته إلنهاء املوس�م يف املراكز ال�4 األوىل املؤهلة إىل 

دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.
ويع�د فيلبيس البال�غ من العم�ر 24 عاًما، الخي�ار الخامس 
ليورج�ن كل�وب، مدرب ليفرب�ول، عىل الرغم من املس�تويات 
الجيدة التي قدمها املوس�م املايض خ�ال إصابة فريجيل فان 

دايك.
ول�م يخض فيليبس س�وى 45 دقيقة هذا املوس�م، وكان ذلك 

خال الفوز عىل بريستون نورث إيند يف كأس الرابطة.
وأش�ارت الصحيفة الربيطانية إىل أن تقديم وست هام عرضا 
بقيم�ة 12 ملي�ون جنيه إس�رتليني، س�يكون كافًي�ا القناع 

ليفربول بإتمام الصفقة.

تقرتب مب�اراة برش�لونة وبايرن ميون�خ، املقررة 
األس�بوع املقبل بدوري أبطال أوروبا، من أن ُتلعب 

خلف األبواب املغلقة.
وتجرى املواجهة األربعاء املقبل، عىل ملعب »أليانز 
أرين�ا«، ضمن الجولة األخرية م�ن دور املجموعات 
بالبطول�ة األوروبية. وقال مارك�وس زودر، رئيس 

وزراء والي�ة بافاريا، يف ترصيح�ات أبرزها برنامج 
»الشرينجيتو« اإلس�باني: »من غري املحتمل إقامة 
مباريات كرة الق�دم يف بافاريا بحضور جماهريي 
خال املس�تقبل القريب«. وجاء ذلك بعد أن رضبت 
بافاري�ا موج�ة جدي�دة م�ن اإلصاب�ات بفريوس 
كورون�ا املس�تجد. ويحت�اج برش�لونة للفوز عىل 

باي�رن ميونخ يف املب�اراة املقبلة، م�ن أجل ضمان 
حظوظه يف التأهل إىل ال�دور التايل بدوري األبطال، 

دون انتظار نتيجة مباراة بنفيكا ودينامو كييف.
ويحتل بايرن صدارة املجموعة ب�15 نقطة، ويليه 
برشلونة ب�7 نقاط، ثم بنفيكا يف املركز الثالث ب�5 

نقاط.

يرى األملاني توني كروس، العب وسط ريال مدريد، 
أن األرجنتين�ي ليوني�ل مييس، نجم باريس س�ان 
جريم�ان، ال يس�تحق الف�وز بالك�رة الذهبية هذا 

العام.

وكان مي�يس حص�د الجائ�زة، للم�رة الس�ابعة يف 
تاريخه، متفوًقا عىل روبرت ليفاندفسكي مهاجم 

بايرن ميونخ وجورجينيو العب تش�يليس.
وكت�ب ك�روس، ع�ىل حس�ابه الرس�مي بموق�ع 
التواص�ل االجتماع�ي »توي�رت«: »تهانين�ا لليونيل 

مييس، لكنني اختار كريم بنزيما«.

وقال كروس، خ�ال ترصيح�ات أبرزتها صحيفة 
»دي�يل مي�ل« الربيطاني�ة: »ليس هناك ش�ك يف أن 
مييس م�ع كريس�تيانو رونال�دو هم�ا األفضل يف 
العقد امل�ايض، لكن هذا العام كان ينبغي أن يتقدم 

العبون آخرون يف الرتتيب عىل ليونيل«. 
الثاث�ة  يل  »بالنس�بة  األملان�ي:  الاع�ب  وأض�اف 
األوائ�ل هم كري�م بنزيما وروبرت ليفاندوفس�كي 

وجورجينيو«.
يذكر أن ليفاندوفس�كي جاء يف الرتتيب الثاني بن 
مرش�حي الكرة الذهبية وخلفه جورجينيو، بينما 

احتل بنزيما املركز الرابع.

ص�ادق املكت�ب التنفي�ذي يف االتح�اد 
اآلسيوي لكرة القدم، عىل توصية لجنة 
املس�ابقات باستبعاد سقف 3+1 لعدد 
الاعبن األجانب املس�موح بتسجيلهم 
يف القائم�ة األولي�ة لكل فري�ق بدوري 

األبطال، خال نسخة عام 2022.
ويفت�ح ذلك املج�ال أمام تس�جيل أي 
ع�دد من الاعبن األجانب يف كل فريق، 
باالستناد إىل تعليمات تسجيل الاعبن 

يف ال�دوري املح�يل، وكذل�ك ت�م رف�ع 
عدد الاعبن املس�موح بتس�جيلهم يف 
القائم�ة األولية لكل فري�ق من 30 إىل 

35 العبا.
وتس�مح قاع�دة )3+1( ل�كل فري�ق 
بإرشاك ح�د أعىل 4 العب�ن أجانب )3 
من أي جنس�ية، والعب آسيوي( يف كل 
مباراة، وينتظر أن تشهد هذه القاعدة 

تعدياً عرب نظام مركب حديث.

وحظي�ت املقرتحات الجدي�دة لصيغة 
عدد الاعب�ن األجان�ب )4+2 أو 1+5 
أو 5+2( بدع�م واس�ع من قب�ل لجنة 
املس�ابقات واللجنة الفني�ة يف االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم، ومن املرجح يتم 
إصدار ق�رار به�ذا الش�أن مطلع عام 
2022 وبحيث يبدأ التطبيق اعتباراً من 

عام 2023.
وكانت قاعدة 3+1 قد اس�تحدثت عام 

2009 وأثبت�ت فعاليتها من خال منح 
الاعبن اآلس�يوين املزي�د من الفرص 
للع�ب مع أندية ال�دول األخرى يف قارة 
آس�يا، ولكن م�ع التط�ور الكبري الذي 
حققته اللعبة يف القارة خال السنوات 
األخ�رية، فق�د ش�عرت لج�ان االتحاد 
بالحاجة ملراجعة هذه القاعدة من أجل 
تحقيق املزيد من التطوير عىل مستوى 

األندية.

مواجهة البايرن وبرشلونة قد ُتلعب بدون جماهير
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دَِع األَّياَم َتفَعُل ما َتشاُء
َوِطب َنفساً إِذا َحَكَم الَقضاُء

َوال َتجَزع لِحاِدَثِة اللَيايل
َفما لَِحواِدِث الُدنيا َبقاُء

َوُكن َرُجالً َعىل األَهواِل َجلداً
َوشيَمُتَك الَسماَحُة َوالوَفاُء

َوإِن َكُثرَت ُعيوُبَك يف الَبايا
َك أَن َيكوَن لَها ِغطاُء َوَسَّ

َتَستَّ ِبالَسخاِء َفُكلُّ َعيٍب
ُيَغّطيِه َكما قيَل الَسخاُء

َوال ُتِر لأِلَعادي َقطُّ ُذاّلً
َفإِنَّ َشماَتَة األَعدا َبالُء

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

ابن خلدون
إن النفس إذا كانت عىل حال االعتدال يف قبول الخب أعطته 
حقه مين التمحيص والنظر حتى تبين صدقه من كذبه، 
وإذا خامرها تشييع ليرأي أو نحلة قبلت ميا يوافقها من 
األخبيار ألول وهلية، وكان ذلك امليل والتشييع غطاء عىل 
عين بصريتها عين االنتقياد والتمحيص، فتقيع يف قبول 
الكذب ونقله. يقلب الحاكم توجسيه وغريته من شعبه إىل 
خيوف عىل ملكه، فيأخذهم بالقتيل واإلهانة. اِعلم أن فن 
التأريخ فن عزييز املذهب جم الفوائد رشيف الغاية إذ هو 
يوقفنيا عىل أحوال املاضن من األمم يف أخالقهم. واألنبياء 
يف سيريهم. وامللوك يف دولهم وسياسيتهم. حتى تتم فائدة 

اإلقتداء.

عبد اهلل صخي.. المؤرشف الروائي للهجرة من الريف إلى المدينة
أعاد تشييد حياة الناس المنسيين شرق بغداد 

 املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
 ولصخيي الفضيل يف إعيادة تشيييد حيياة النياس 
املنسين رشق بغداد يف ثالثية )خلف السدة( و)دروب 
الفقدان( و)الالجئ العراقي( معبا أمينا عن معاناة 
جيل بيكل عنفوانه وتطلعاته وآالميه. وهو يف منفاه 
بلنيدن أجرينا معيه هذا الحوار عب شيبكة التواصل 

االجتماعي فكان هذا الذي بن أيديكم:
أصيدرت مجموعتك القصصيية األوىل )حقول دائمة 
الخرضة( سينة 1980 فلماذا انتظيرت كل هذه املدة 
لتصدر أول رواية لك هي )خلف السدة( سنة 2008 ؟

ي غيادرت العراق أوائل عيام 1979، وما إن تجاوزت 
الحدود حتى دخلت يف ضباب املتاهة، وبدأ عالم جديد 
يتشيكل أمامي لم يسمح يل إال بإصدار تلك القصص 
العير التي تمكنيت من حملها معيي. كانت روحي 
أثقل من جميع الحقائيب ففيها يقيم وطن حرصت 
كل الحرص عىل أال تتصدع جدرانه أو تنحني أشجاره 
أو تجف جداوله. وسينة إثر أخيرى أخذ الوطن يبتعد 
ورائي ويغييب فيما املنفى يتجدد باسيتمرار بألوان 
ولهجيات وبليدان مختلفية، وبحث دائيم يفقد املرء 

صوابه بحثيا عن عمل واسيتقرار يف بقعة ماء حتى 
وصليت إىل لنيدن بشيق األنفيس. وذات ييوم قادني 
قدري إىل السيكن يف بيت مسيتأجر يف إحدى ضواحي 
املدينة الشاسيعة. ويف لحظة حنين نظرت إىل الوراء 
ألتنبيه إىل أنني ضيعت أكثر مين ربع قرن يف طرقات 
العالم جوابا منهك القوى من البحث عن استقرار أو 
عمل أو هوية. لقد أُدركت أن املنفى سيوف يسيلبني 
حياتي وربما إنسانيتي لذا عيّل أن أقاومه، ال أريده أن 
يقوضني. ورحت أميض السياعات وحيدا أشّيد وطناً 
خيالييا، وطناً يل وحدي بحجم الكيف، بحجم القلب، 
أرسم منازله وأشيجاره وأنهاره وأكواخه ومواطنيه 
حتيى نهض أماميي عالم واقعيي أعاد الخيياُل بناَء 
تواريخيه وشيخوصه ومصائرهيا فكانيت روايتيي 
األوىل »خلف السيدة« التي وجدت فيهيا رمزا لوطني 
الضائع. حدث ذلك بعد أكثر من ثالثن عاما عىل زوال 
منطقة )خلف السيدة( من الوجيود تماما للحد الذي 
لم يبق أُي شاهد عليها سوى رضيح السيد حمد الله 

القائم حتى اليوم.
ثالثيتك )خلف السيدة( و)دروب الفقدان( و)الالجئ 

العراقيي( تغطي مسياحة زمنية مين تاريخ العراق 
منتصيف  اىل  الخمسيينيات  مين  تمتيد  املعيارص 
الثمانينيات ، فهل يف النية إكمال هذا املروع ملا بعد 

هذا التاريخ؟
ي ال أعتقد أني سيوف أضيف جزءا آخر لتلك التجربة 
التي أحسب أن الثالثية أكملت دورتها فيها وحولها.

حن أصيدرت روايتك )الالجئ العراقي( سينة 2017 
كان املتوقيع أن تتناول فيها الهجرة األخرى للعراقي 
بعد سينة 2003 لكنك لم تتجاوز هجرة الثمانينيات 

فما الرس يف ذلك؟
– يف روايية »الالجيئ العراقي« واصلت تدوين سيرية 
الهجيرات التيي أعرفها أو عشيت أطرافيا منها، أما 

تجربية الهجرة التي حدثت بعد عام 2003 فال أعرف 
عنها شييئا فأنا بعيد عن العيراق كما تعلم. والكاتب 
يتنياول ما يعرفه. اآلن لو ُقّدر يل أن أكتب عن الهجرة 
التي تقصدها ربما أفشيل يف تصويرهيا فيما ينجح 
الكاتب الذي عاش أحداثها أو تخيلها بمسياعدة من 
عانى منها. الرواية تتطلب اسيتيعاب مظاهر الحياة 

التي ال تحىص.
القيارئ لرواياتيك يجد جيواً من القتامية يخيم عىل 

مجرياتها فلماذا لم تجعل هناك نافذة لآلمال؟
ي أنظير إىل تاريخ العراق السييايس وأعطني أمال كي 
أكتيب عنه، أعطني فرحا كي أعالجيه وأنترص له. ال 
يوجد. العراق غارق يف املأسياة واملتاهة منذ االحتالل 
العثمانيي حتيى اآلن. لقد فطنت قبل نحو خمسين 
عاما عىل األقل وليم أر العراق خاللها إال وهو يميض 
من تجربية تراجيدية إىل أخرى. احتالالت، سيجون، 
رصاعيات دمويية حزبيية. أول يشء يفكير بيه من 
يمسك السيلطة هو تهيئة سكاكينه لذبح اآلخر بدال 
من التفكري باحتام الرأي املعارض، يختار الهدم بدال 
من التفكري بالبناء. تلك هي سرية العراق كما عرفتها 
قراءة وتجربة، كييف إذن نكتب عن حياة بال قتامة، 
بال موت؟ هنا اسيتعيد قول سيتيفان زفايغ: »ما أن 
بدأنا نشيعر بالحرية كعادة يومية حتى انطلقت من 
ظلميات الغرائز إرادة غامضية تريد اغتصابها«. هذا 

ما واجهه جييل بالتحديد، ويواجهه الجيل الحايل.
ما أثر الهجرة والغربة عىل عموم نتاجك األدبي؟

ي يف البدايية أحسسيت بالضيياع، ال أعيرف أييا مين 
الطيرق أسيلك. األرض التي أقف عليهيا أخذت تغيب 
وتكاد تتيالىش فأبدو كمين يميش يف الفيراغ. توارت 
مادتيي القصصيية )الجيريان، املنطقية، الشيارع، 
املدرسية، الطرييق( خلف الحيدود. هذا األمير أيضا 
يتصيل بتوقفي عن الكتابة. وقد خشييت عىل نفيس 
مين ذلك فانغميرت بتأميل التجربة كلهيا وبالقراءة 
الكثيفية املتواصلة وباالطالع عيىل تجارب كتاب من 
شيتى بقياع العالم يومهيا حتى أخذت أشيّيد وطني 
الخياص ألعيش فيه وأحلم فيه وأكتب عن مواطنيه. 
سياعدني يف ذليك اتصايل بالكتياب العيرب ومتابعة 
نتاجهم وانشغاالتهم، ثم تركيزي عىل األدب األجنبي 

وأبرز منتجيه.

هو كاتب عاش الوجع العراقي مبكرا وعبر عنه أبلغ تعبير، 
وكانت المدة الزمنية التي شب فيها مليئة بالصراعات 

االيديولوجية والسياسية واالجتماعية.. كل هذه الصراعات 
وغيرها عاشها الكاتب عبد اهلل صخي وهو يشهد الهجرة 

الجماعية من الريف إلى المدينة وصراع قيم الريف وقيم المدينة 
والتحوالت الكبرى في الحياة العراقية التي لم تشهد عنفا مثلما 

شهدته السنوات الخمسون األخيرة.

قصيرة قصة

الخطيئة 
مصطفى العارف 

 لم يشيعر يوميا بالسيعادة  زاده املوقف تعقييدا وحزنا وكآبة 
تيرك عمليه وانعزل عن الناس سيببت له صدمة كبيرية , كيف 
يعاليج املوقف , قرر السيفر خارج العراق للهيروب من الواقع 
املريير, كانت تطيارده يف كل مكان , يتصورهيا أمامه, وخلفه 
, انهيارت قيواه مين التعيب , وجيد نفسيه يف مصحية جميلة 
فيهيا لوحات طبية , وصور مشياهري , وأطبياء تعمل بحيوية 
ونشياط , نظر بعينه اليمنيى رأى مالكا مذهال  شيابة جميلة 
بيدها سيجل جالسية أمامه , طلبت منه الحديث عن مشكلته 
,وانهياره النفيس , تلعثم بالكالم من تأثري عقاقري التخدير التي 

يستعملها , أخذ يهلوس يف حديثه .
-: قاليت الرا  حدثنيي عن نفسيك , هل تتذكر أين كنت تسيكن 

أو تعيش.
-: لم يفهم السؤال ؟ ولم يستطع اإلجابة .

يف الييوم التايل جلس يتأمل املرىض من حوله رصخ بصوت عال 
ال ال أرجيوك وحياول الهرب من املصحة , أجلسيته الرا وطلبت 

منه الحديث عن أسباب خوفه ومحاولته الهروب .
- : أجابهيا  تذكيرت عندما كانيت مريضة وبحاجية إىل العالج 
املستمر رميتها  بحديقة عامة , أكلتها الكالب السائبة  وفارقت 

الحياة أمامي ولم أنقذها آه آه .
- : من هي تكلم ؟!! رصخ بقوة أنها أمي أمي , وأغمي عليه 0 
أفياق مين غيبوبتيه - : قيال منذ تليك اللحظة تالحقنيي لعنة 

الخطيئة .

املراقب العراقي/ متابعة... 
 يشيارك يف اليدورة 22 ملهرجيان أيام 
قرطياج املرسحيية نحيو مئية عميل 
مرسحي من 26 دولة بينما تحل مرص 

ضيفا عىل املهرجان.
وينظيم املهرجيان الذي تأسيس عام 
1983، يف الفيتة املمتيدة بين 4 و12 
كانيون أول/ديسيمب املقبيل بعيد أن 
احتجب يف العام املايض بسبب جائحة 

كورونا.
وقاليت مدييرة املهرجيان نصياف بن 
حفصيية يف املؤتمير الصحفيي امس 
الثالثياء “بعيد أن أثر فيريوس كورونا 
عىل حياة الفنان املرسحي وأجبنا عىل 
غلق القاعات، نعيود اليوم بقوة ولكن 
يف ظرف استثنائي لنقاوم مع الفنان”.

وتفتتح اليدورة يف قاعة األوبرا بمدينة 
الثقافية بعرضن تونسيين “مارتري” 

و”18 أكتوبر”.
وسيمحت إدارة املهرجيان للجمهيور 
بحضيور العيروض املرسحيية الي99 
ولكين بطاقة اسيتيعاب لن تتعدى 50 
باملئية مع االلتزام بقيود البوتوكوالت 

الصحية.
الرسيمية  املسيابقة  يف  ويشيارك 
للمهرجان 14 مرسحية من بينها ثالث 

مرسحيات تونسية.
وتحل مرص ضيف رشف عىل املهرجان 
وسييتم تكرييم الفنانين املرسحيين 
املخرضمين سيميحة اييوب وأحميد 

بدير.
كميا سيتكرم إدارة املهرجيان فرقية 
مدينية تونيس للميرسح وعيددا مين 
املرسحيين من بينهم األسيعد بن عبد 
الله وجميال املداني وفاتحية املهدوي 
وسيعيدة الحاميي وعبيد الغنيي بين 
طارة من تونس، وفضيلة حشيماوي 
مين الجزائر، وأمل دبياس من األردن، 

وأحمد فؤاد سليم من مرص.
وسيحظى الفنانان فلوريس أدجنهوم 
من بنن وجان سيبي أكومو من كينيا 

بتكريم أيضا.
وخصصيت إدارة املهرجيان 14 عرضا 
مرسحيا سييقدمها نزالء مؤسسيات 
عقابيية أميام جمهيور أييام قرطاج 

املرسحية...

مئة عرض مسرحي في أيام قرطاج   

»منُّ الّسماء« .. بين الّسرد النسوي وتواطؤ الخطابات المؤسساتية
 املراقب العراقي/ متابعة

بروايتهيا الصيادرة عين دار »العائدون 
للنير« 2020 تقيدم الروائيية األردنية 
غصون رحال، عب متخيل سدي يتصل 
بأزمنة الراهين، وأزمتيه، بالتوازي مع 
تعدد الفضاءات املكانية، خطاباً مركزه 
نقيد مؤسسيات دولية، ليم تتمكن من 
تحقييق غاية وجودهيا، ومن خلف ذلك 
تكمن حيوات نسيوية تسعى ألن تحكي 
جزءاً من متلفيظ الضحية، وكما يقول 
ميشيل فوكو أينما وجدت السلطة ثمة 

مقاومة.
هكيذا تسيعى غصون رحيال ألن تجعل 
مين روايتهيا صيغية أو عينياً للرؤيية 
تعكس مشهدية بانورامية عب االرتكاز 
عىل بيان زيف املرجعيات، سيواء أكانت 
حقوقيية أم أيديولوجيية تبعياً لتجربة 

الكاتبة، وخبتها القانونية.
تنهض الرواية عىل سد متعدد األصوات، 
يتخذ يف تكوينه بعداً أفقياً ال يعتمد كثرياً 
عيىل التداخيل العميق بن شيخصياته 

عيىل مسيتوى العالقيات وتمحورهيا، 
بمقدار ميا يتصل هذا اليرسد بمخاض 
الشيخصية مع ماضيها، وامليكان الذي 
شيكل مرجعيتهيا ووظائفهيا، غري أن 
الشيخصيات،  تكويين  التعيدد يف  هيذا 
وتمكين كل شيخصية مين فضياء ما، 
ُيعنى بمحاولة الرواية، ألن تلقي بظالل 
التأميل الرسدي عىل نطاقيات جغرافية 

متعددة، مركزها الذات الشاهدة.
كذلك تقوم الرواية عىل شخصيات تعمل 
يف منظمة حقوق اإلنسيان يف سويرسا، 
بيد أن تلك الشيخصيات تبقى مشدودة 
إىل ماضيهيا، ومرتهنيه لواقعهيا، كميا 
اسيتيهاماتها التي صاغتها، وهنا تفعل 
بعيض التشيكيالت النفسيية يف رسيم 
مالميح الشيخصيات، حييث الهواجس 
واألحيالم واضطيراب ما بعيد الصدمة، 
واأليديولوجييا، التيي تعميل مجتمعية 
باعتبارهيا جيزءاً من تكويين الخطاب 
عىل مستوى بناء الشيخصية، والسيما 
شيخصية )عهد( تبعياً للتكوين الداليل، 

وميا يمكين أن ينشيق عين ذليك مين 
مستويات أخرى شيديدة التنوع، لكنها 
تبقى مسيكونة بمقوالت بدت يف بعض 
األحيان رهينية املخاض العربي، ونعني 
تمكن البعد النسوي، واإلرهاب، والربيع 
العربي، وفساد السلطة، أو بمعنى آخر 

خيبات تطال كل يشء.
يمكن القول إن التكوين الرسدي القائم 
عىل هيذا التعدد املتصل بكل شيخصية، 
بدا يف بعض األحيان مربكاً للقارئ، الذي 
يحتياج إىل جهيد كيي يتمكن مين تتبع 
خييوط اليرسد املتصلة بكل شيخصية، 
والسييما أن الشيخصيات ال تتغاير من 
حييث التكويين املبدئي، فثمية حضور 
واضح للشيخصيات النسيوية )نموذج 
الشيخصيات  تفيوق  التيي  الضحيية( 
عيىل  الهامييش،  بتكوينهيا  الذكوريية 
الرغيم مين محاولية الروائيية توظيف 
تلك الشيخصيات )الذكوريية( لكنها يف 
املجمل بدت بال اسيتناد لوظيفة سدية 

واضحة أو فاعلية حقيقية.

صيدور الفيليم الوثائقيي الجدييد »تشياريل تشيابلن 
الحقيقيي« ضمن »مهرجان لندن السيينمائي« تزامن 
هذه السينة ميع مئوية »الوليد«، أول األفيالم الطويلة 
التي أخرجها تشيابلن. جيوفري ماكناب يراجع حياة 
النجم الهزيل صاحب الشيخصية املحرية، لكن من دون 

أن ينفي عبقريته الخالدة.
كان رجياًل ضئييل الجسيم بقدمن كبريتن وشيارب 
صغري، أو عىل األقل هكذا بدا عىل الشاشة الكبرية. قبل 
مئة سينة، وبعد أن صنع أكثر مين 60 فيلماً مختلفاً، 
أخرج تشياريل تشيابلن فيلميه الطوييل األول »الولد« 
The Kid سينة 1921. وهو آنذاك كان سيلفاً أحد أبرز 
الشيخصيات املحبوبة يف العالم. عين ذاك قال مفاخراً، 
»أنيا معيروف يف أنحاء مين العالم لم يسيمع ناسيها 

بيسوع املسيح«.
تشيابلن يعيود اآلن ميرة أخيرى إىل متن املشيهد. فقد 
انطلقت ضمين »مهرجان لندن السيينمائي« عروض 
الفيلم الروائي الوثائقي »تشياريل تشيابلن الحقيقي« 
The Real Charlie Chaplin الذي أخرجه كل من بيت 
ميدلتون وجايمس سبيني. إىل ذلك، فإن أعمال تشابلن 
ال تنيي تحظيى باالسيتعادة يف دور السيينما بجمييع 
أنحاء العالم. وقد قامت رشكتا التوزيع »بيسيس أوف 
ماجيك« Pieces of Magic و«أم كي MK2 »2، بإعادة 
إنتاج صيغ 4K محسينة مين كالسييكياته املعروفة، 
مثل »الوليد« The Kid، و«األزمنية الحديثة« )1936( 
 The Gold )1925( »و«حمى الذهب ،Modern Times
 The Great )1940( »و«الديكتاتيور العظييم ،Rush

Dictator، عىل أن تطلق هذه الصيغ قريباً.
األمير يمثيل فرصية لألجييال الجدييدة كي تكتشيف 
تشابلن. لكن، من موقعنا اليوم، يمكن القول، إن هناك 
جوانب شيائكة تتعلق بهذا الفنيان الكوميدي صاحب 
قبعة الي«بولر« الشهرية. إذ إن حياته الخاصة خضعت 

ملراجعات سلبية عديدة. 
 ويف مشهد متتابع غريب يف نهاية الفيلم املذكور، يبدو 
تشيابلن، املتيرد، منهكاً ومنهياراً عنيد مدخل بيت، 
فيغط يف النوم ويدخل »أرض األحالم«. وتغدو الشوارع 
السيكنية املعهودة حوله، فجأة، مزينة باألزهار وتعج 
باملالئكة. حتى رجال الرطة القساة والكالب الشاردة 

ينبت لهم أجنحة.

 »تشارلي تشابلن الحقيقي«
 في أرض األحالم 



 ميناء بغداد البري ورئتها االقتصادية

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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صم�دت س�وق الش�ورجة« الت�ي 
الطوي�ل  تاريخه�ا  ع�ر  حمل�ت 
تس�ميات كث�رة بدأت بتس�ميتها 
»س�وق الرياح�ن«، حي�ث كان�ت 
يف قرون س�ابقة مختص�ة بتجارة 
العط�ور، وم�ن ثم أصبح اس�مها 
»سوق العطارين« بعد أن توسعت 
مناف�ذ التجارة فيها لتس�تقر منذ 
نح�و أكثر م�ن قرنن م�ن الزمان 
واملف�ردة  الش�ورجة«.  ب�»س�وق 
األخ�رة مش�تقة طبق�ا ملؤرخ�ي 
بغ�داد وأش�هرهم الراح�ل ج�ال 
الحنف�ي من كلمة )ش�وركاه( أي 
مح�ل الش�ورة أو )امل�اء املالح( إذ 

كان�ت محلة الش�ورجة قديما برئا 
أو بركة ماء فحرفت إىل الشورجة.

ومع أن هناك رأيا آخر يرى أن كلمة 
ش�ورجة متحدرة من »الش�رج«، 
وه�و ده�ن السمس�م ف�إن هناك 
رأي�ا ثالثا ي�رى أنها كلم�ة كردية 
تتكون م�ن مقطعن املقطع األول 
)الش�ور( ويعن�ي املال�ح واملقطع 
الثان�ي ال�)جه( أي م�كان فتعني 
امل�كان املالح، وبذل�ك يكون معنى 

الشورجة )النهر املالح(.
تتكون الش�ورجة من عدة أس�واق 
مثلم�ا ي�رى التاجر عم�ار القييس 
أح�د أصح�اب املح�ات فيه�ا، يف 
حديث ل�»الرشق األوس�ط«، حيث 

»تب�دأ تقريب�ا م�ن س�وق املتنبي 
املختصة بالكتب والقرطاس�ية إىل 
العربي املختصة باملابس  الس�وق 
الصفاري�ن  وس�وق  والعط�ور 
وس�وق  بالنحاس�يات  املختص�ة 
الغزل املختصة ب�كل أنواع الطيور 
والحيوان�ات فض�ا ع�ن الس�وق 
األصلية الخاص�ة بكل أنواع حركة 
التج�ارة بدءا من اإلبرة وحتى أكر 

املكائن الصناعية«.
وبش�أن حركة التس�وق والتبضع 
يف ه�ذه الس�وق يق�ول القييس إن 
»الحرك�ة ممت�ازة ألن الش�ورجة 
وبرغم كل التح�والت التي حصلت 
يف الب�اد بع�د ع�ام 2003 بقي�ت 

محافظة عىل وضعه�ا دون تغير 
من حي�ث االس�تراد والترصيف«، 
مش�را إىل أن »حركة السوق تتأثر 
باملناسبات، ال سيما الدينية منها، 
ربم�ا  العم�ال  غالبي�ة  إن  حي�ث 
بس�بب  أو  الزي�ارات  إىل  يذهب�ون 
قطع الط�رق يصع�ب الوصول إىل 

السوق«.
ع�ىل صعي�د األح�داث السياس�ية 
يق�ول التاج�ر رمض�ان العبي�دي 
أث�رت ع�ىل  الراهن�ة  إن األح�داث 
السوق من جانبن، األول أن حركة 
البضائع تصاب بالش�لل مثلما هو 
ج�ار اآلن يف األنب�ار، حيث تتكدس 
الش�احنات عن�د املنف�ذ الحدودي 
م�ع األردن، وهو ما ي�رك تأثره، 
ال س�يما أن هن�اك بضائع رسيعة 
للدول�ة  أن  إىل  باإلضاف�ة  التل�ف 
مس�اهمة فاعل�ة يف الس�وق تزيد 
ع�ىل م�ا نس�بته 40 يف املائ�ة من 
حي�ث مس�تلزمات دوائ�ر الدول�ة 
واملق�اوالت، حيث إن هن�اك تجارا 
كثرين يعتمدون يف مقاوالتهم عىل 
الدولة، وبالتايل فإن تأخر املوازنة 

املالية بات يؤثر عىل السوق«.
وحول م�ا إذا كان هناك بديل لنقل 
البضائ�ع إىل الع�راق يف ح�ال تأثر 
الطريق الرابط بن العراق وكل من 

األردن وس�وريا يقول التاجر عمار 
القي�يس إن »حرك�ة التج�ارة عر 
ميناء العقبة أفضل وأرخص بكثر 
م�ن أم قرص؛ لذلك ف�إن أي تأخر 
م�ن جه�ة منف�ذ طريبي�ل يعن�ي 

حصول أزمة«.
ويضيف القييس أن »حركة س�وق 
الش�ورجة تتأث�ر أيض�ا بارتف�اع 
وانخف�اض الدوالر«. وبش�أن أهم 
املناش�ئ التي يعتمد عليها س�وق 
التاج�ر  يق�ول  اآلن  الش�ورجة 
رمض�ان العبي�دي إن »ما نس�بته 
ذات  البضائ�ع  م�ن  املائ�ة  يف   85
منش�أ صيني، باإلضافة إىل بضائع 
التخصص�ات،  وبمختل�ف  أخ�رى 
ومنزلي�ة  وكهربائي�ة  غذائي�ة 
وإنش�ائية وغره�ا م�ن م�اركات 
أملانية وفرنس�ية وغره�ا«. ويرى 
»الش�ورجة  أن  القي�يس  التاج�ر 
رغ�م أنه�ا بقي�ت محافظ�ة ع�ىل 
طابعها الراثي الفريد فإن العوملة 
ق�د دخل�ت إليها من حي�ث دخول 
الحديث�ة  واملخ�ازن  الحاس�بات 
واإلنرن�ت، حي�ث ص�ار التعام�ل 
إلكرونيا داخل السوق بعد أن كان 

يدويا يف املايض«.
وي�زداد ت�ردد األرُس العراقي�ة عىل 
س�وق الش�ورجة الراثي�ة وس�ط 

بغ�داد ل�رشاء البه�ارات والتواب�ل 
والبخور وأن�واع املطيبات الخاصة 
بإعداد أكات ومرشوبات السيما يف 

شهر رمضان املبارك.
جدير بالذك�ر أن املؤرخن اختلفوا 
يف اصل تس�مية الشورجة وتعددت 
آراؤه�م، فالش�يخ ج�ال الحنفي 
يؤك�د ان كلمة الش�ورجة منحدرة 
من كلمة »شوركاه«، وهي مفردة 
تركي�ة اي مح�ل الش�ورة او )املاء 
املال�ح( اذ كانت محلة الش�ورجة 
قديما برئا او بركة ماء فحرّفت إىل 
الشورجة. ويضيف الشيخ الحنفي 
ان منطقة الشورجة كانت منطقة 
مس�تنقعات وجاءت التسمية من 

بيع دهن )الشرج( فيها.
ام�ا الباحث س�الم االلويس فيقول 
ان اصل كلمة الشورجة جاءت من 
)الش�رج( وهو »دهن السمس�م« 
اذ كانت يف الس�وق معارص خاصة 
إىل  ينس�ب  واالس�م  للسمس�م 
الش�رجة او الرشج�ة التي ُحرفت 
إىل الشورجة. ويقول الحاج صالح 
عي�ى وه�و م�ن الذين ع�ارصوا 
سوق الشورجة منذ بدايات القرن 
امل�ايض ان ه�ذا الس�وق املتعارف 
عليه االن باسم الشورجة هو ليس 
الش�ورجة، وانما هو الذي يبدأ من 

ش�ارع امللك غازي )الكفاح حاليا( 
حتى مدخله يف ش�ارع الرشيد عند 
جامع مرج�ان. وكانت فيه معالم 
ته�ّدم  للعي�ان  ش�اخصة  ب�ارزة 
وانقرض بعضها يف فرات مختلفة 
من الزمن اذكر منها، خان الدجاج 
وحمام الش�ورجة وس�وق التمارة 
وس�وق الغ�زل وس�وق العطارين 
وعاوي الش�ورجة وخ�ان مخزوم 
وبنات الحس�ن ومرقد الحسن بن 
الروح احد الس�فراء االربعة لامام 
امله�دي )علي�ه الس�ام(، وهو من 

علماء بغداد يف القرون املاضية.
ويضي�ف قائ�ا يف مذكرات�ه، كتب 
التاري�خ تحدثن�ا ان ه�ذا الس�وق 
العريق نش�بت في�ه حرائق عديدة 
بسبب تكديس البضائع فيه. ففي 
زمن ال�وايل جمال باش�ا الس�فاح 
التهم�ت الن�ران س�وق العطارين 
وامت�دت ألس�نة الن�ار إىل جام�ع 
مرج�ان ودام الحري�ق أكث�ر م�ن 

اسبوع.
والش�ورجة س�وق تراثي وشعبي 
عن�د البغدادي�ن فاغل�ب البي�وت 
الي�ه  س�عيا  تج�ري  البغدادي�ة 
والتبض�ع في�ه خصوص�ا يف اي�ام 
رمض�ان واملناس�بات واالعي�اد اذ 
تكثر الش�موع والتواب�ل بانواعها 

االع�راس واالف�راح  ومس�تلزمات 
كافة، حتى يف ظل الظروف الصعبة 
التي مر بها العراق بسبب االنفات 
االمني كانت االرس البغدادية تذهب 
اىل س�وق الش�ورجة وتتسوق منه 

ما تريد.
ويضم سوق الشورجة عدة فروع، 
وهي اس�واق متخصصة تزيد عىل 
)19( فرعا،ً منها س�وق الصابون 
القرطاسية  التوابل وسوق  وسوق 
وآخ�ر للزجاجي�ات و»الفرف�وري 
والفاف�ون« إىل غر ذل�ك... وله من 
الخان�ات 13خاناً منه�ا خان الله 
الصغر، وخان جني مراد، وس�بب 
تس�مية الخان ب�� »جني م�راد«، 
هو انه عن�د احراق الخان وانهيار 
بعض جهات�ه ظهر وراءه�ا بناء، 
فتخيل الن�اس ان البناء الذي ظهر 
ه�و من عمل الجن، ثم خان االمن 
وخان االغا الكبر، ومن الجوامع 4 
جوامع منها جامع النخلة وجامع 
النوبج�ي، ومن الحمام�ات حمام 
الس�يد يحيى وحمام البقال خانه. 
ام�ا املقاهي فق�د كان هناك اثنان 
)مقه�ى املعلك�ة( ذلك النه�ا تقع 
عىل س�طح احدى العاوي، وقهوة 
ق�دوري الت�ي كان يرتاده�ا ق�راء 

املقام.

  ١٥٣٤  السلطان سليامن القانوين يضم بغداد إىل الدولة العثامنية.
  ١٩٣٤  الحركة الوطنية املغربية تقدم وثيقة مطالب الشعب املغريب إىل سلطات الحامية الفرنسية.

  ١٩٤٢  اإلمرباطور هريوهيتو يوقع قرار إعالن الحرب عىل أمريكا وانضامم اليابان إىل دول املحور يف الحرب العاملية الثانية.
  ١٩٨١  اإلعالن رسميًاً عن اكتشاف فريوس اإليدز.

  ٢٠١٣  الصني تطلق عربتها الفضائية األوىل ضمن مهمة تشانج آه-٣ التي تهدف الستكشاف القمر

من ذاكرة االيام

1
كانون 1

،،

من ذاكرة األيام: 
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يف العاصم�ة العراقي�ة بغداد، يقاوم س�وق الصفافر 
ال�ذي ق�دم التح�ف النحاس�ية لعق�ود م�ن الزم�ان، 
االندثار بس�بب تراجع قطاع الس�ياحة.ويعاني سوق 
الصفافر، أحد أش�هر األسواق العراقية، معاناة كبرة 
بع�د ترك عدد كب�ر من الحرفين للمهنة، بس�بب قلة 
اإلقب�ال عىل منتجاته�م وتدهور األوض�اع. وُيذكر أنه 
وجه�ة للزائرين ومحب�ي اقتناء التح�ف النحاس من 
داخل العراق وخارجه.وسوق الصفافر أو الصفارين 
وهو س�وق ترجع تس�ميته بهذا االس�م نسبة للصفر 
)معدن النحاس(، حيث يش�تهر هذا الس�وق بصناعة 
الصحون واألواني املنزلية وأباريق الش�اي والكاس�ات 
واملاع�ق، وإط�ارات الص�ور، والفوانيس النحاس�ية 
والنق�ش عليه�ا. ويق�ع س�وق الصفاف�ر يف بغ�داد 
وه�و عب�ارة ع�ن مجموعة م�ن املح�ات املنترشة يف 
األزق�ة الضيق�ة الواقع�ة يف منطق�ة باب األغ�ا قريبا 
من الش�ورجة يف ش�ارع الرش�يد مقابل مبنى جامع 
مرج�ان، وتباع في�ِه املصنوعات واألدوات النحاس�ية.

ويعتر س�وق الصفافر من األسواق القديمة يف بغداد 
والت�ي كانت قديماً س�وقاً قائمة يف درب املس�عودة يف 
محلة س�وق الثاثاء، لتوفر احتياجات طاب املدرسة 

النظامية واملدرسة املستنرصية.
وتوجد عدة أسواق لطرق النحاس تسمى بنفس االسم 
يف ع�دة محافظات يف الع�راق منها يف مدينة البرصة يف 
الس�وق القديم ق�رب جامع املق�ام، وكذل�ك يف مركز 

مدينة الحلة.
وع�ىل م�دار ح�وايل 200 عام يف بغ�داد كان�ت أعداد ال 
حرص لها من اآلب�اء واألبناء يصوغون معدن النحاس 

يف ش�كل أواٍن وأطب�اق ومصابي�ح يف ه�ذا الش�ارع 
الضي�ق املخصص للمش�اة، ال�ذي أصب�ح اآلن مكانا 
ملحات األقمش�ة واملشغوالت الجاهزة بدالً من محات 
الصفارين.ويعتر هذا الس�وق واحدا من دروب محلة 
بغدادية يف عرص الدولة العباس�ية تسمى محلة سوق 
الثاث�اء، وه�ذه املحلة كان�ت قريبة م�ن دار الخافة 
العباس�ية، وتحي�ط ب�دار الخاف�ة معاه�د ومدارس 
إس�امية مما يس�تبعد إن يك�ون أهل ه�ذه املهنة قد 
ش�غلوه يف ذلك الع�رص، بما يعرف عنه�م من ضجيج 
ناتج عن الطرق عىل معدن النحاس وغر ذلك، ويعرف 
الس�وق عىل األرجح بسوق مسعود أو درب املسعودة، 
كم�ا وصفُه املؤرخ اب�ن عبد الحق بأن�ه درب نافذ إىل 
مقر املدرس�ة النظامي�ة، والتي كانت تق�ع إىل جنوبِه 
وتتص�ل ب�ِه دروب وطرق غ�ر نافذة، وه�ذا الوصف 
ينطب�ق ع�ىل هيئة س�وق الصفاف�ر وكذل�ك ينطبق 
الوص�ف ع�ىل موقعِه من س�وق الثاث�اء، ومن موقع 
املدرس�ة النظامي�ة، التي هي من املعال�م األثرية التي 
أندث�رت ول�م يعرف موقعها ودرس�ت رس�ومها ومن 
آثاره�ا من�ارة املئذنة املقطوعة يف محل�ة تحت التكية 
الت�ي هدمت يف الخمس�ينات م�ن القرن امل�ايض، وال 
يعرف ع�ىل وجه التحديد متى ش�غل الصف�ارون هذا 
الس�وق وأتخذوا منُه مكان�اً ملهنتهم، ولكن أول وثيقة 
وقفية تأريخية أش�ارت إىل وجودهم فيِه كانت س�نة 
1098 ه��/1687م، ويف وقفية أخ�رى متأخرة عرف 
عنه اس�م س�وق الصفافر س�نة 1159ه�/1746م، 
حي�ث ذك�ر أس�مُه بالتحديد من�ذ ذلك التاري�خ وبقي 

يعرف بِه حتى وقتنا الحايل.

ويحت�وي س�وق الصفافر عىل مس�جد أث�ري قديم، 
يس�مى مس�جد الصفارين، وه�و من مس�اجد بغداد 
الراثية، وتبلغ مساحتُه 250م2 تقريباً، ويحتوي عىل 
ح�رم مصىل صغر يتس�ع ألكثر م�ن 40 مصل، ولقد 
بني هذا املس�جد من قبل أحد املحسنن يف زمن الدولة 

العثمانية وتحديداً يف منتصف القرن الثامن عرش.
ويف هذا الس�ياق تجدر اإلشارة إىل أن مراسم عاشوراء 
يف الع�راق، ال تكتم�ل إال بتج�وال مواكب الع�زاء وهم 
يقرعون عىل الطبول، فيما تقوم كراديس من الشباب 
بحم�ل »الزناجي�ل« الس�تخدامها باللطم ع�ىل ايقاع 
الطب�ول أو ما يع�رف ب�«الّدم�ام« باللهج�ة العراقية 
بالطب�ول  الع�زاء  كرادي�س  ش�كل  الدارجة.اكم�ال 
والزناجيل، دف�ع اصحاب املواك�ب، إىل اإلقبال املتزايد 
ع�ىل رشاء هذه األدوات الت�ي ال يكتمل أي موكب عزاء 
بدونها، األمر الذي أدى إىل انتعاش يف س�وق الصفافر 
يف بغ�داد، وال�ذي يعد من أقدم أس�واق العاصمة حيث 
ينت�رش أصحاب الح�رف اليدوي�ة، ويمت�ازون بصنع 
انت�رشت راي�ات والفت�ات  الراثي�ة.يف ح�ن  األدوات 
تحمل ش�عارات تعر عن مأس�اة كرباء عىل الجدران 

واملساكن يف اغلب مناطق العاصمة.
ويقب�ل العراقي�ون عىل اقتناء ه�ذه الراي�ات ورفعها 
ع�ىل منازلهم، ويعلقون الافت�ات عىل جدران املناطق 

للتعبر عن االهتمام بهذه املناسبة.
ويعم�ل تجار الجملة يف الش�ورجة عىل اس�تراد هذه 
الراي�ات والافت�ات م�ن اي�ران وباكس�تان، لبيعه�ا 
املراس�م  انط�اق  قبي�ل  املواطن�ن  ع�ىل  بالتجزئ�ة 

العاشورائية يف بغداد واملحافظات الجنوبية.

سوق الصفافير .. تراث بغدادي عريق

الشورجة ..
لم تتمكن كل األسواق والموالت الجديدة، 
التي تبدو فخمة وذات واجهات براقة وأجهزة 
ونظام تسوق حديث، من منافسة أشهر 
وأقدم أسواق بغداد التجارية، سوق الشورجة 
الواقعة في جانب الرصافة من العاصمة 
العراقية بغداد...
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أهالي ميسان يحتجون على تأخر إصدار البطاقات 
الموحدة 

متابعة / ظاهر العقييل  
اس�تغرب عدد كبري من ابناء محافظة ميس�ان عدم صدور بطاقاتهم املوحدة رغم مرور عدة اش�هر عىل اكمال معامالتهم وادخالهم 
البيان�ات واس�تالمهم وصل االس�تالم .وقال املواطن�ون انه وبعد مراجعتنا لدائرة البطاقة املوحدة يف ميس�ان اخربن�ا ان بطاقاتنا لم 
تصدر لغاية االن وانها سوف تتاخر لعدة اشهر ومن املحتمل ان تصدر يف مطلع العام املقبل !!! وحمل املواطنون وزير الداخلية سبب 
التقصري واالهمال بعدما كانت تصدر يف شهر واحد او شهرين يف ايام الوزير السابق .واكد املواطنون ان هذا التاخري سوف يؤثر بشكل 

سلبي يف كل مراجعاتنا للدوائر الحكومية املختلفة وان تاخريها مهزله من مهازل الروتني الحكومي املستمر .

عني

املراقب

،،

صورة
وتعليق

جسور املشاة بعد أن أهملتها الحكومة تتحول إىل مكب للنفايات

 ظاهرة  ذات مضار صحية وبيئية واقتصادية 

املراقب العراقي/ متابعة...
وأضاف أن »أرضار هذه الظاهرة: 

رضر الصحة العامة 
حيث إن ه�ذه الظاهرة تتس�بب يف 
انتش�ار االم�راض املش�ركة مث�ل 
)الحمى النزفي�ة ، الجمرة الخبيثة، 

السل البقري، الربوسيال وغريها( .
رضر البيئة 

إن البيئ�ة تت�رر نتيج�ة الجزر يف 
الشوارع والس�احات العامة ورمي 

مخلفات الحيوانات.
إن الرر الوبائي يأتي نتيجة عدم 
تحديد الخريط�ة الوبائية لألمراض 
املتاح�ة  باملعلوم�ات  ونقص�ا 
لالم�راض املش�ركة الت�ي تنت�ر 

بالعراق .
رضر اقتصادي

نتيج�ة ع�دم االس�تفادة الكامل�ة 
للذبائح وكذل�ك الكلفة االقتصادية 
ملعالجة األم�راض الناتجة عن هذه 

الظاهرة .
رضر جمايل

ه�ذه الظاهرة تؤثر بش�كل س�لبي 
عىل جمالية الش�وارع والس�احات 
العام�ة، وبالت�ايل ه�ي مظهر غري 

حضاري للمدن.
فيما أكد مدير مركز بحوث السوق 
وحماي�ة املس�تهلك يحي�ى كم�ال 
البياتي أن »ظاهرة الجزر العشوائي 
غري صحية وغري حضارية«، مشدداً 
عىل »رضورة متابعة هذه الظاهرة 
من قبل أمان�ة بغداد ليس يف أوقات 
الدوام الرس�مي فحس�ب بل خارج 

أوقات الدوام الرسمي«.
ولفت اىل »أهمية وجود لجان تتابع 
هذه الظاهرة خ�ارج أوقات الدوام 
»الس�بب  أن  موضح�اً  الرس�مي«، 
الثان�ي هو املس�تهلك العراقي الذي 
يش�ري م�ن ه�ذه الجزر بأس�عار 
أقل مح�ال القصاب�ة وبذلك تصبح 

ه�ذه األماك�ن رائجة الس�تقطاب 
املستهلكني«.

واق�رح البياتي »تش�كيل عمليات 
الزراع�ة  وزارات  م�ن  مش�ركة 
بغداد  والداخلية وأمان�ة  والصح�ة 
ملتابع�ة ظاه�رة الجزر العش�وائي 
يف أوق�ات الدوام الرس�مي وبعده«، 
داعياً وزارة الزراعة اىل »بناء مزارع 
للموايش تكون مركزية أي أن اللحم 
يباع فيها بس�عر مدعوم ملن يحمل 

هويات الرعاية االجتماعية«.
واعت�رب أن »ذلك س�يؤدي ملنافس�ة 
بالقط�اع  الحكوم�ة  املدع�وم 
»ظاه�رة  أن  موضح�اً  الخ�اص«، 
الج�زر العش�وائي تؤثر ع�ىل البيئة 
وع�ىل املنظ�ر الحض�اري للمناطق 

إضافة اىل األمراض التي تسببها«.
وتاب�ع أن »أصح�اب ه�ذه املجازر 
العش�وائية بامكانه�م فت�ح محال 
قصاب�ة، لك�ن البع�ض يس�عى اىل 

الكس�ب الرسيع واالعىل«، مش�دداً 
عىل رضورة »وجود رقابة ش�ديدة 

بهذا الجانب«.
وبني مدير الرقابة الصحية س�ابقاً 
دكت�ور حس�ن مس�لم  أن »ظاهرة 
إح�دى  تعت�رب  العش�وائي  الج�زر 
للرقاب�ة  القانوني�ة  املخالف�ات 
الصحية، حيث تع�د مصدراً لتكاثر 
املسببات املرضية بجميع أنواعها«، 
الفت�ًا اىل أن »ه�ذه الظاه�رة تعترب 
أحد مص�ادر نقل ع�دوى األمراض 

االنتقالية من الحيوان لالنسان«.
وذكر أن »هذه الظاهرة غري صحية 

ع�ىل  مش�دداً  حضاري�ة«،  وغ�ري 
»رضورة امت�الك جمي�ع العامل�ني 
يف عملي�ة الج�زر، إج�ازة صحي�ة 
من قس�م الرقابة الصحية يف دائرة 

الصحة العامة بوزارة الصحة«.
االجتماع�ي  الباح�ث  ق�ال  كم�ا 
واملعالج الصحي والنفيس لالطفال 
مصطف�ى منري إن »ظاه�رة الجزر 
العش�وائي يف أزقة الشوارع مؤذية 
للمجتم�ع وخاصة الطف�ل بعمر 9 
س�نوات فما دون نفس�ياً وجسدياً 
وعقلي�اً م�ن خالل مش�هد الذبح«، 
مشدداً عىل رضورة »إبعاد األطفال 

عن عملية الذب�ح لتاليف حالة الذعر 
املفاجأة والص�دم املفاجأة أو الكبد 
البع�دي أي الح�زن، أو التب�ول الال 
ال�ذي  العم�دي  الخ�وف  أو  إرادي 
الحيوانات،  الخ�وف م�ن  يتضم�ن 
أح�الم  م�ن  تس�ببه  عم�ا  فض�اًل 
أثن�اء  للطف�ل  مرعب�ة  وكوابي�س 

النوم«.
وب�ني أن »ذل�ك يؤث�ر أيض�ا ع�ىل 
درجات ال�ذكاء لدى االطف�ال التي 
يك�ون تركيزهم فقط يف مش�اهدة 
لقط�ات عمليات الج�زر«، موضحاً 
»أننا قدمنا يف الجامعة املستنرصية 

برنامج الصور التطبيقي )االي بي 
اي بك�ج( وال�ذي يتمث�ل بالتحليل 
التطبيق�ي للص�ورة حي�ث قدمن�ا 
صور الذبح للطالب�ات قبل الطالب 
والذي�ن أكدوا اس�تمرارهم التفكري 

بالصورة«.
أن  »رضورة  ع�ىل  من�ري  وش�دد 
يف  والج�زر  الذب�ح  مراك�ز  تك�ون 
مكانه�ا الخاص بعيداً كل البعد عن 

االطفال«.
م�ن جانب�ه، أوضح املواطن س�الم 
م�ن  اللح�وم  »رشاء  أن  كام�ل 
الط�رق، يلج�أ ل�ه البعض بس�بب 

اختالف سعرها عن أصحاب محال 
القصاب�ة، حيث نج�د بعض املحال 
تبيع كيلو اللح�م الواحد ب�16 ألفاً 
والقس�م اآلخر ب�14 ألف�اً وآخرون 
ب��12 ألف�اً، بينما البي�ع يف الطرق 
ب��8 أو 9 آالف دين�ار، األم�ر ال�ذي 
يدف�ع املواطنني وخاص�ة أصحاب 
الدخل املحدود اىل الراء عن طريق 

الجزر العشوائي«.
وبني: »لو وزعت الحكومة للمواطن 
الفقري الدج�اج أو اللحم يف الحصة 
الكث�ري ع�ن  لخفف�ت  التمويني�ة، 

كاهله«.

 املراقب العراقي/ متابعة...
اس�ترياد امل�واد الغذائي�ة بش�هادات 
ظاه�رة  أصب�ح  م�زورة  فح�ص 
مس�تفحلة حيث أعلن�ت هيأة املنافذ 
الحدودية ،ام�س الثالثاء، عن ضبط 
مواد غذائية بشهادات فحص مزورة 
يف ميناء أم ق�رص لكن من يقف وراء 

استريادها هذا هو السؤال املهم .
وذك�ر بي�ان للهيئ�ة تلقت�ه )املراقب 
العراق�ي( أن�ه »تنفي�ذاً لتوجيه�ات 
رئي�س هيئ�ة املناف�ذ الحدودية عمر 
الوائ�يل وم�ن خ�الل تكثي�ف ال�دور 
امليدان�ي واإلرشاف  الرقاب�ي والعمل 
املبارش ع�ىل منع التهري�ب وحفاظاً 
عىل صحة وسالمة املستهلك العراقي 
،تمكن منفذ ميناء أم قرص األوس�ط 
التدقي�ق االلكرون�ي واملتابعة  بع�د 
امليدان�ي لجميع البضائ�ع من ضبط 
أربعة برادات خارج الحرم الجمركي 
تم إنج�از معامالته�ا بوثائق فحص 
إج�راء  »بع�د  )مزورة(«.وأض�اف: 
الكشف يف بوابة البحث والتحري تبني 
وجود )2850( كارتون لحوم حمراء 
مجمدة بوزن إجمايل )65,000( كغم 
ت�م إنج�از معاملته�ا الجمركية من 
قبل مركز جمرك أم قرص الش�مايل ٬ 
مخالفة لروط وضوابط االس�ترياد 
،وذل�ك لتزوي�ر يف ش�هادة املطابق�ة 

ووثيقة اإلطالق الخاصة بها« ،مبيناً 
أن�ه »تم التأكد من ذل�ك بعد مفاتحة 
الرك�ة اإلماراتي�ة الفاحص�ة التي 
أك�دت عملي�ة التزوير«.وتابع البيان 
أنه »تم تش�كيل لجن�ة وإحالة املواد 
املضبوط�ة إىل مرك�ز رشط�ة جمرك 

أم ق�رص لعرضها أم�ام أنظار قايض 
القانونية  التحقيق التخاذ اإلجراءات 
املناس�بة بح�ق املخالف�ني« ،مؤك�داً 
»استمرار الجهود يف ضبط ومحاسبة 
املخالف�ني ومن�ع م�رور أي عمليات 

تهريب أو تالعب باملال العام«.

املراقب العراقي/ متابعة...
يعان�ي العراق من ش�حة املي�اه نتيجة قل�ة األمطار 
وانخفاض إي�رادات املياه يف نهري دجلة والفرات ،ما 
أثر عىل الخطة الزراعية للموسم الحايل التي تقلصت 
اىل 50% عم�ا كان علي�ه خالل املوس�م املايض ولذلك 
أك�دت وزارة امل�وارد املائية اس�تمرار ش�ح األمطار 
لألش�هر املقبلة من املوسم الشتوي الحايل، مبينة أن 
ش�ح األمطار هذا العام أشد من األعوام املاضية لكن 
ماذا بعد تاكيد املوارد املائية اس�تمرار ش�ح االمطار 
لألش�هر املقبلة وكي�ف تح�ل ؟.وزير امل�وارد املائية 
مه�دي الحمداني قال يف مؤتمر صحايف عقده يف مقر 

الوزارة ؛ ان »هن�اك ازمة حقيقية وهي ازمة جفاف 
ت�رب املنطقة والعراق وأن هن�اك مؤرشات علمية 
الت�ي يعتم�د عليه�ا املركز الوطن�ي للم�وارد املائية 
التاب�ع لل�وزارة  وهو اس�تمرار حالة ش�ح األمطار 
لألش�هر املقبلة«.واضاف ان »الش�ح باملياه يف السنة 
الحالي�ة اق�ى من الس�نني الس�ابقة وامت�دت هذا 
الش�ح للموسم الثالث عىل التوايل«، مبينا ان »الوزارة 
اتخذت اجراءات قاسية خالل املوسمني املاضيني عىل 
الرغم من تحقيق زراعة متكاملة 100% ولكن كانت 
هناك إجراءات للحد من التجاوزات وس�يطرنا عليها 
إال أنها عادت بقوة مرة اخرى وخصوصا يف محافظة 

واسط«.واش�ار اىل ان »تأثري التجاوزات عىل املياه يف 
محافظة واس�ط له�ا تأثري كبري ومب�ارش وملموس 
عىل بقي�ة املحافظات الجنوبية وينعكس س�لبا عىل 
محافظ�ة الب�رصة ورضورة تام�ني لألخ�رية املي�اه 
الصالحة للرب لها«.ولف�ت وزير املوارد انه »يجب 
ان يتفهم الجميع بوجود ش�حة حقيقية وازمة مياه 
يف العراق وهو واقع حال جاء من التغريات املناخية« 
،مؤك�دا ان »التجاوز عىل الحصة املائية س�يؤثر عىل 
كافة العراق ويعترب س�ارقا بنظر القانون وس�نتخذ 
بحقه�م اج�راءات قاس�ية بالتع�اون م�ع الق�وات 

االمنية«.

من يقف وراء استيراد المواد الغذائية بشهادات
رة ؟  فحص ُمزوَّ

وسط انتشار ظاهرة جزر المواشي العشوائي في بغداد وعموم المحافظات، حدد خبراء وباحثون االضرار التي 
تسببها هذه الظاهرة على حياة المواطن، وفيما قدموا المقترحات والحلول للحد منها، أشاروا الى أن االطفال هم 
اول المتضررين منها. وقال مدير قسم المجازر في وزارة الزراعة ماجد خلف الكعبي إن »ظاهرة الجزر العشوائي 
في الشوارع والساحات العامة غير حضارية وتمثل التخلف الحاصل في مجال انتاج اللحوم وذبح الحيوانات وتسويق 
لحومها«، مبيناً أن »هذه الظاهرة لها أسباب متعددة منها ما يتعلق بوعي المواطنين واالمكانيات الفنية واإلجراءات 
العقابية ولها ضرر كبير على الصحة العامة والمجتمع«..

األطفال أول المتضررين منها.. 

اجَلزرُ العشوائي ..

إىل وزير التجارة.. 

أدعوك لشرب الشاي 
المعتق معي

ل�م أت�ذوق الخم�ر يوم�ا لكنن�ي رشبت م�ا يع�ادل الخمر 
واملس�كرات االخ�رى حيث إنه يف زيارت�ي االخرية اىل مخازن 
بابل ش�اهدت مئات األطنان من الش�اي املخ�زون منذ عام 
2007 لغاي�ة اآلن وال�ذي انته�ت صالحيته من�ذ عام 2009 
وهذا اس�تذكرني بحادثة مرت ب�ي قبل فرة حيث ذهبت اىل 
أحد املطاعم القريبة من منزيل وتناولت الش�اورمة )الكص( 

وعدت اىل املنزل لرب الشاي .
بع�د أق�ل من رب�ع س�اعة أصابتني حال�ة مش�ابهة لحالة 
املثمل وانتابني ش�عور غريب مثل النحول واالبتس�امة التي 
ل�م تفارقني عىل أتفه االش�ياء أنا ال أعرف ش�عور محتيس 
الخمر لكنني وفق ما قرأت مس�بقا ع�ن الحالة التي تصيب 
املثمل فهي نفس�ها تنطبق عيلَّ وهذه الحالة رافقتني حتى 
املساء ونمت مبكرا وبعد أيام سمعت أن املطعم قد اُغلق ألنه 
كان يذب�ح لحم الحمري وبعد أيام كان�ت يل زيارة اىل مخازن 
مفردات البطاقة التموينية يف بابل فشاهدت الشاي املنتهي 
الصالحي�ة منذ عام 2009 واملخ�زون منذ عام 2007 حينها 
أيقن�ت أن الش�اي املعت�ق م�ع لح�م الحمري يعم�ل مفعوال 
مش�ابها ملفعول املخدرات والخمر وه�ذه دعوه اىل متعاطي 
الخم�ر واملخ�درات اىل ت�رك التعاط�ي وتناول لح�م الحمري 
والش�اي املعتق ودعوتي أيضا اىل وزير التجارة لتناول طبق 
ش�اورمة حمري وكوب من الش�اي املعتق املوجود يف مخازن 
باب�ل املنتهي الصالحية حيث إنه سينس�يك هم�وم الوزارة 

ومشاغلها وحجم الفساد املوجود فيه.

    أحمد الكناين

ماذا بعد تأكيد 
الموارد المائية 
استمرار شح 
األمطار لألشهر 
المقبلة ؟
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ا  تطل�ق وكال�ة الدراس�ات الفضائي�ة الياباني�ة َعمَّ
قري�ٍب برنام�ج تصميم الص�اروخ اليابان�ي متعدد 

االستخدام.
وأش�ارت الوكالة إىل أن الصاروخ متعدد االس�تخدام 
سيس�مح بتقلي�ص تكلف�ة إط�اق ص�اروخ واحد 

بنسبة %75.
وسيش�ارك يف تصمي�م وتصني�ع الص�اروخ الجديد 
 Mitsubishi نحو 30 رشكة يابانية، بما فيها رشكة
ال�ركات  أك�ر  بصفته�ا   ،Heavy Industries
الياباني�ة يف مجال الصناعة الثقيل�ة وثاني رشكات 

الطريان اليابانية.
يذكر أن اليابان تستخدم يف الوقت الراهن صاروخي 
وكال�ة  تكش�ف  أن  ويتوق�ع    .Epsilonو  2A-H
ع�ن  ورشكاؤه�ا  الياباني�ة  الفضائي�ة  الدراس�ات 
أول نم�وذج للص�اروخ متع�دد االس�تخدام بحل�ول 
ع�ام 2026 لتطل�ق أول ص�اروخ اختب�اري متعدد 

االستخدام بحلول عام 2030.

الهند تسجل إصابات
 بمتحور »أوميكرون«

اليابان بصدد تصميم صاروخ 
متعدد االستخدام

كش�ف وزير الصحة الهندي راجيش بوشان، امس 
الثاث�اء، أن متح�ور أوميك�رون يظه�ر بالفعل يف 
فحص )بي. يس. آر( و) آر. إيه. تي( فيما أش�ار اىل 

تسجيل إصابات.         
ونصح بوش�ان واليات الب����اد بتكثيف إجراءات 
التش�خيص م�����ن أج����ل االكتش�������اف 

املبكر.
وق�ال بوش�������ان يف اجتم�اع م�ع ممثل�ن عن 
الواليات ملناقش�ة الس�الة املتح�����ورة الجديدة، 
إن جمي�����ع العينات الت������ي جاءت نتيجتها 
إيجابي�����ة وتظه�ر اإلص������اب�ة بكوفيد-19 
س�يتم إرس�الها »عىل الف����ور« لتتبع التسلس�ل 

الجيني.

مطلع »2022«.. نظارة آبل 
للواقع المعزز ترى النور

م�ن املفرتض إطاق أول نظارة للرأس من رشكة آبل للواقع 
املع�زز يف الرب�ع األخري من عام 2022، وذل�ك وفًقا ملاحظة 

بحثية من املحلل املوثوق مينج تيش كو.
وتوقع كو مرة أخرى يف ش�هر اذار أن تص�در نظارة الرأس 
يف وق�ت ما من العام املقبل، وهو يق�دم اآلن أيًضا املزيد من 

املعلومات التقنية عن الجهاز.
وم�ن املق�رر أن يؤتي م�روع نظ�ارة الواقع املع�زز الذي 
ظهرت حوله ش�ائعات منذ فرتة طويل�ة ثماره األوىل أواخر 
العام املقبل مع إطاق أول جهاز يحمل زوًجا من املعالجات 

لدعم قدراتها املتطورة.
وتحت�وي نظ�ارة ال�رأس ع�ىل معالج�ن. أحدهم�ا بنفس 
مستوى قوة الحوس�بة مثل M1 ورشيحة أخرى منخفضة 
القوة للتعامل مع املدخات من أجهزة االستشعار املختلفة.
ويش�به تصميم وحدة إدارة الطاقة PMU للمعالج املتطور 
تصمي�م M1 ألن�ه يتمت�ع بنفس مس�توى قوة الحوس�بة 
مث�ل M1.ويقول ك�و إن نظارة الرأس تتضم�ن ما بن 6 و 
8 وح�دات برصية لتوفري خدم�ات الواقع املعزز املس�تمرة 

للفيديو يف وقت واحد.
وباملقارن�ة، يتطل�ب آيفون م�ا يصل إىل 3 وح�دات برصية 

تعمل يف وقت واحد، وال تتطلب الحوسبة املستمرة.
ويقال أيًضا إن نظ�ارة الرأس تكون قادرة عىل دعم تجارب 
 4K Micro الواقع االفرتايض. وذلك بفضل زوج من شاشات

OLED من رشكة سوني.
ويستش�هد كو بقدرة الحوسبة عىل مستوى ماك )مستوى 
الحاسب الشخيص( لنظارة الرأس. وقدرتها عىل العمل دون 
قي�ود، ومجموعة تطبيقاتها الواس�عة كعوامل تميزها عن 

املنافسن.

أعلن�ت وكالة الفض�اء األمريكية 
ناس�ا، تأجي�ل مهم�ة الس�ري يف 
الفض�اء ل�رواد محط�ة الفضاء 
الدولي�ة، والت�ي كان مق�ررا لها، 
امس الثاثاء، بسبب مرور حطام 
الدولي�ة،  بالق�رب م�ن املحط�ة 
قائلة: »نظ�رًا لعدم وجود فرصة 
لتقيي�م املخاط�ر الت�ي يمكن أن 
تش�كلها عىل رواد الفضاء بشكل 
صحي�ح، ق�ررت الف�رق تأخ�ري 
الس�ري يف الفض�اء يف 30 تري�ن 

الثاني«.
وقال الحس�اب الرس�مي ملحطة 
موق�ع  ع�ر  الدولي�ة،  الفض�اء 
»توي�رت«، »تلق�ت وكال�ة ناس�ا 
إخط�اًرا بوج�ود حط�ام ملحطة 
الفضاء، نظرًا لعدم وجود فرصة 
لتقيي�م املخاط�ر الت�ي يمكن أن 
تش�كلها عىل رواد الفضاء بشكل 
صحي�ح، ق�ررت الف�رق تأخ�ري 
الس�ري يف الفض�اء يف 30 نوفمر، 
حتى تتوفر املزيد من املعلومات«.
م�ن  الوافدي�ن  آخ�ر  وكان 
محط�ة الفض�اء هم�ا، توماس 
ب�ارون،  وكاي�ا  مارش�بورن، 
يس�تعدان للخ�روج م�ن املحطة 

الفضائي�ة الدولية، ي�وم الثاثاء 
30 ترين الثاني، للقيام بأعمال 

عىل النظام الهوائي الخاطئ.
وقال�ت وكال�ة ناس�ا، يف رس�الة 
الفض�اء  رائ�دي  إن  س�ابقة، 
س�يعمان مًع�ا الس�تبدال نظام 
بآخ�ر  معط�ل   S-band هوائ�ي 
يف  بالفع�ل  مثب�ت  احتياط�ي 
م�ع  املحط�ة،  ت�روس  هي�كل 
أجه�زة التحك�م يف الط�ريان عىل 
األرض ف�وق النط�اق S للرتددات 
الاس�لكية. وأضاف�ت أن�ه ع�ىل 
الرغم م�ن أن املش�كلة لها تأثري 
محدود عىل عملي�ات املحطة، إال 
أن الوقت الح�ايل هو أفضل وقت 

الستبدالها.
وج�رت أح�دث عملي�ة س�ري يف 
الفضاء عىل متن محطة الفضاء 
الدولي�ة يف ايل�ول 2021، وأدارها 
الفض�اء  وكال�ة  فض�اء  رائ�د 
بيس�كيت  توم�اس  األوروبي�ة 
وأكيهيك�و هوش�يد م�ن وكال�ة 
م�ن  وكان  الياباني�ة،  الفض�اء 
املقرر أن تستغرق عملية السري يف 
الفضاء حوايل 6 س�اعات ونصف 

الساعة.

ناسا تؤجل مهمة السير في الفضاء إلى إشعار آخر 

تطوير منظومة روبوتية إلعادة تأهيل المصابين في المراكز الصحية
ط�ور فري�ق م�ن الباحث�ن يف إس�بانيا منظوم�ة 
روبوتي�ة للعمل يف مج�ال إعادة التأهي�ل يف مجال 
األنش�طة الذهنية والحركية لانسان، بحيث يمكن 
اس�تخدامها يف املراك�ز الصحي�ة واملن�ازل عىل حد 

سواء.
ويؤك�د الباحث�ون أن املنظوم�ة الجدي�دة يمك�ن 
استخدامها من املنزل، حيث تستطيع التواصل مع 

مس�ؤويل الرعاية الصحية عن بعد، وهو ما يساعد 
يف تحسن جودة الحياة وتحقيق االستقرار األرسي 

للمريض.
وتتك�ون املنظوم�ة التي ابتكرها فري�ق بحثي من 
قس�م علوم الحاسب والهندس�ة بجامعة كارلوس 
الثال�ث يف مدريد من روبوت يس�تطيع التفاعل مع 
امل�رىض ومنظومة لل�ذكاء االصطناعي تس�تخدم 

وحدات استشعار ثاثية األبعاد للتحكم يف الروبوت، 
الرعاي�ة  أطق�م  تس�تخدمه  إلكرتوني�ا  وتطبيق�ا 
الصحي�ة ملتابع�ة حال�ة امل�رىض، أخ�رياً منظومة 
تخزي�ن حوس�بية لاحتف�اظ بالبيان�ات الخاصة 
باملرىض لتحليل حالتهم الصحية وتس�جيل مراحل 

إعادة تأهيلهم.
ونقل املوقع اإللكرتوني »تيك إكسبلور« املتخصص 

يف التكنولوجي�ا ع�ن الباح�ث فرينان�دو فرينانديز 
بقس�م الحاس�بات والهندس�ة بالجامعة قوله إن 
الهدف من هذه املنصة الروبوتية هو تحس�ن سبل 
الع�اج التأهييل باس�تخدام أنظمة مح�اكاة تتيح 
إجراء سلس�لة من التدريبات واألنشطة، فضاً عن 
توفري وسيلة إضافية يستخدمها مسؤولو الرعاية 

الصحية يف رفع كفاءة الجلسات العاجية.

جهاز استشعار يكتشف بكتيريا الجروح قبل تفاقم العدوى
ط�ور فريق من باحث�ي س�نغافورة مستش�عرًا يعتمد عىل 
اله�ام )هيدروجيل( يمكنه الكش�ف عن العدوى يف الجروح 
املفتوح�ة قب�ل تفاقمها.ويف ورقته�م البحثية املنش�ورة يف 
الع�دد األخ�ري من دوري�ة »س�اينس أدفانس�يس«، وصفت 
املجموع�ة البحثي�ة جهاز االستش�عار الخ�اص بهم ومدى 

نجاحه عند اختباره.
وحالًي�ا، تعد الع�دوى يف مواقع الجراحة أكث�ر أنواع العدوى 
ش�يوعا بن األشخاص الذين يدخلون املستشفى، والطريقة 

القياس�ية الكتش�افها ع�ن طريق الفحص الب�رصي أو من 
خ�ال دراس�ة عينات معملي�ة، واألول ممكن فق�ط بعد أن 
تك�ون الع�دوى ظاهرة، واألخري يس�تغرق وقًت�ا للمعالجة، 
ويف ه�ذا البح�ث الجدي�د، ط�ور الباحثون جهاز استش�عار 
يمكن وضعه مبارشة عىل الجرح ويعطي اس�تجابة رسيعة 
بش�كل معقول.واملستش�عر ال�ذي ط�وره الفري�ق البحثي 
ه�و هيدروجيل الحمض الن�ووي، الذي يتحل�ل بفعل إنزيم 
)DNase( الذي تفرزه أنواع معينة من البكترييا، حيث تقيس 

اإللكرتونيات املضمنة يف الهيدروجيل درجة تدهوره وترسل 
إن�ذاًرا إىل الهات�ف الذك�ي إذا كان ضمن معاي�ري معينة من 
ش�أنها أن تش�ري إىل وجود عدوى، وأطلق الباحثون عىل هذا 
النظام »جهاز الكش�ف الاسلكي عن العدوى عىل الجروح« 
)WINDOW(.وتطلب إنشاء هذا الجهاز من الفريق البحثي 
صن�ع هيدروجيل قائ�م عىل الحمض النووي يظل مس�تقرًا 
يف الظ�روف الرطبة مثل تلك املوج�ودة عىل الجلد، وتم تنفيذ 
االختبار األويل للمستش�عر عىل املسحات التي تم جمعها من 

املرىض املصابن وامل�رىض الذين يعانون من جروح يف القدم 
تتعلق بمرض السكري.ووجدوا أن الجهاز الخاص بهم كان 
ق�ادًرا عىل معرفة الف�رق يف غالبية الحاالت، وقاموا بعد ذلك 
باختب�ار جهاز االستش�عار الخاص بهم ع�ن طريق وضعه 
ع�ىل جروح مفتوحة يف فرئان االختبار ووجدوا أنه قادر عىل 
اكتش�اف العدوى يف الجروح يف غضون 24 ساعة من وضع 

املستشعر، حتى قبل ظهور أي عامات مرئية للعدوى.

يفرتض علم�اء جامعة كاليفورنيا 
الشمس������ية  التوهج�ات  أن 
يمك�ن أن ت�ؤدي إىل توقف ش�بكة 

اإلنرتنت. 
ويش�ري العلم�اء، إىل أن التوهجات 
الشمس�ية القوية، يمكن أن تسبب 
تلف الكابات التي تش�كل أس�اس 
االتص�االت عر االنرتن�ت، ما يؤدي 
إىل توقف أجزاء من الشبكة العاملية 

عن العمل.

ووفق�ا لس�انجيتا عب�ده جيوتي، 
املعلوم�ات  تكنولوجي�ا  خب�ري 
ته�دد  كاليفورني�ا،  جامع�ة  يف 
الكاب�ات  الشمس�ية  التوهج�ات 
املوضوع�ة ف����ي قاع املحيطات، 
الش�بكة  أس���اس  تش�كل  الت�ي 

العاملية.
ويقول، »إن االحتم�ال هو مرة كل 
100 ع�ام. ولك�ن لم يحص�ل مثل 
هذا التوه�ج القوي خال املئة عام 

املاضي�ة، لذلك ليس مس�تبعدا 
أن يحدث يف حياتنا«.

العلم�اء  أن  ويذك�ر 
رص�دوا يف نهاي�ة ش�هر 
توهجا  امل�ايض  أكتوب�ر 
 ،X يف الش�مس م�ن فئة
ما رف�ع مؤرش النش�اط 

املس�توى  إىل  الش�م���يس 
الرتق�ايل، الذي ل�م يفصله عن 

املستوى األحمر إال القليل.

تهديد شمسي قد يؤدي إلى توقف اإلنترنت

كش�فت دراس�ة جديدة أن الجن�س والعمر 
يح�ددان م�دى ق�وة مس�تويات األجس�ام 
املضادة بعد تلقي جرعتن من لقاح فريوس 

كورونا     Pfizer-BioNTech  فايزر.
ووج�د معه�د تكس�اس لألبح�اث 

الطبي�ة الحيوي�ة، بالتعاون 
»فريونا«  جامع�ة  م�ع 

أن  إيطالي�ا،  يف 
م  جس�ا ال ا

ة  د ملض�ا ا
ع�ىل  أ

لدى النس�اء واألطف�ال من الرج�ال واألفراد 
فوق سن ال�65.

وتبن أن لدى املش�اركن يف الدراس�ة، الذين 
تق�ل أعماره�م ع�ن 65 عام�ا، أكث�ر م�ن 
ضعف مستوى األجس�ام املضادة من تلك 

املوجودة فوق العتبة. 
وم�ع ذل�ك، ف�إن الدراس�ة، التي 
العال�م  يف  األك�ر  تعت�ر 
ح�ول انتش�ار األجس�ام 
املض�ادة بم�رور الوقت، 
أظه�رت أيض�ا انخفاض 
املس�تويات بنس�بة %50 
أش�هر  س�تة  غض�ون  يف 
للجمي�ع - بغض النظر ع�ن العمر 

أو الجنس. 
وقال براندون مايكل هن�ري، طبيب وعالم 
وباح�ث م�ا بع�د الدكت�وراه يف تكس�اس 
Biomed الذي ش�ارك يف قيادة الدراس�ة، يف 
بي�ان: »بينما نرى كيف س�اعدت اللقاحات 
يف إبق�اء الن�اس خ�ارج املستش�فى ومن�ع 
تنخف�ض  الحي�اة،  ته�دد  الت�ي  األم�راض 
مس�تويات األجس�ام املض�ادة برسع�ة لدى 
جمي�ع األش�خاص بغض النظر ع�ن العمر 
والجنس. وتوفر دراس�تنا دليا إضافيا عىل 
أن الحق�ن املعزز لجميع البالغن س�يكون 

مهم�ا للحف�اظ ع�ىل مس�تويات األجس�ام 
املض�ادة حت�ى نتمك�ن م�ن االس�تمرار يف 
تكوين اس�تجابة مناعية فعال�ة ضد عدوى 

»كوفيد-19« ومنع الوفيات«.
 787 م�ن  مجموع�ة  إىل  النتائ�ج  وتس�تند 
العامل�ن بمجال الرعاية الصحية يف إيطاليا، 
ترتاوح أعمارهم ب�ن 21 و75 عاما، والذين 

تلقوا جرعتن من اللقاح.
وقاس الباحثون مستويات األجسام املضادة 
يف موضوع�ات الدراس�ة قب�ل التطعيم وبعد 
الجرع�ة الثاني�ة وبعد ش�هر وثاثة وس�تة 

أشهر من الجرعة الثانية.
ويعتق�د الفري�ق أن الف�رق ال�ذي يظهر بن 
الجنس�ن يرج�ع إىل الهرمون�ات يف الجس�م 
التستوس�تريون ل�دى  - وخاص�ة هرم�ون 

الرجال.
ووفق�ا للبيان، فإن هرمون التستوس�تريون 
»يقمع بش�كل طبيعي جهاز املناعة، يف حن 
أن هرم�ون األس�رتوجن، الذي يك�ون أعىل 
عند النس�اء، معروف بتضخيم االس�تجابات 
املناعية«.كم�ا أن بعض الجين�ات التي ترمز 
لبع�ض الروتين�ات املناعي�ة موج�ودة عىل 
كروموسوم X، وبما أن لدى النساء اثنن من 
الكروموسومات X، فقد يساعد ذلك يف زيادة 

نشاط املناعة.

عامالن يحددان قوة األجسام المضادة لـ »كوفيد- 19« 

ح�ذر أح�د الخ�راء التقن������ين م�ن أنه إذا كن�ت واحدا من 
1.3 مليار مس�تخدم عىل »فيسبوك مس�نجر«، فستتلقى بعض 

»األخبار السيئة للغاية«.
ويتمث�ل ه�ذا النب�أ الس�يئ يف أن منص�ة »ميت�ا«، الت�ي تمتلك 
»فيس�بوك«، أك����دت أن بعض التحديثات األمن����ية الهامة 

ستتأخر.
وأكد عم�اق التكن�����ولوج�����يا أن التش�فري من طرف إىل 
ط�رف عىل النظ�����ام األس�ايس لن يتم تفعيل�ه ملدة عام آخر 
عىل األق������ل بالرغ����م من تح������دي�د م���������دى 

أهميته.
وقال رئيس السامة العامة يف »ميتا«: »إننا نأخذ وقتنا لتصحيح 

هذا األمر.
 ال نخط�ط إلنه�اء الطرح العاملي للتش�فري من ط�رف إىل طرف 
افرتاضيا عر جميع خدمات املراس�لة لدينا حتى وقت ما يف عام 

.»2023
وقالت رشكة »فيسبوك« إن تطبيق »مسنجر« كان سيحصل عىل 
تش�فري ش�امل يف »2022 عىل أقرب تقدير«، واآلن قامت بتأجيل 

األمور ملدة عام كامل.
وهذه امليزة تعد هامة للغاية بالنظر إىل ما قاله أنتيغون ديفيس، 
رئي�س الس�امة العام�ة يف »ميت�������ا«، ح�ول أن التش�فري 
رضوري للحف���اظ عىل رسائلك »آمنة من املتسللن واملحتالن 

واملجرمن«.

تقنيون يحثون على حذف 
»فيسبوك مسنجر« فورا
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زوروا موقعنا عىل شبكة االنرتنت

بريدنا االلكرتوين

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(

07722299319
07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

فاز س�يايس هن�دي ُمت�وىف يدع�ى س�وهان مورمو، يف 
مأس�اوية  واقع�ة  يف  أجري�ت  »بانش�يات«  انتخاب�ات 
س�وهان  ف�از   ،»indiatimes« ملوق�ع  كوميدية.ووفًق�ا 
مورم�و، يف إحدى القرى الواقعة بالق�رب من والية باتنا 
الهندي�ة، حني كان املس�ؤولون يس�لمون الش�هادات إىل 
املرش�حني الذين فازوا يف االنتخابات الت�ي أجريت يف 24 
نوفمرب.وقال�ت إحدى املس�ؤوالت عن االس�تطالع: »عند 
االستفس�ار عن مورمو، تبني أنه تويف يف 6 نوفمرب، وذلك 
قبل أكثر من أس�بوعني من إج�راء التصويت«.وأَضافت: 
ال يمك�ن إصدار ش�هادة الفائز ألي ش�خص، وس�نقدم 
طلب بإلغاء االنتخاب�ات وإجراء انتخابات جديدة«.وقال 
أحد أفراد عائلة الفائز الراحل، الذي هزم منافس�ه ب�28 
صوًت�ا، إن الف�وز يف االنتخاب�ات كان آخ�ر رغبة للمتوىف 
ال�ذي كان مريًض�ا، لذلك التزموا الصم�ت ولم يبلغوا عن 
وفاته.وأض�اف أن »أهل القرية أيًضا التزموا الصمت ولم 
يبلغوا عن وفاته، كما أعطوا أصواتهم له تكريًما لرغبته 

األخرية«.

قتل طفل أمريكي يبلغ من العمر 5 سنوات بالرصاص خالل 
تصوير مجموعة مراهقني مقطع فيديو لنرشه عىل وس�ائل 
التواص�ل االجتماع�ي، كما أف�ادت رشطة بروكل�ني بارك يف 
ش�مال الوالي�ات املتحدة.وذكرت الرشطة عىل فيس�بوك، أن 
فتى يبلغ 13 عاما يش�تبه يف أنه أطلق النار عىل الضحية عن 
طريق الخطأ أثناء حمله مسدسا. وُقبض عليه وأودع مركزا 

لألحداث.وأش�ارت الرشط�ة يف بيانه�ا إىل أن »قارصي�ن 
آخرين كان�وا حارضين« يف موقع الح�ادث، وهو منزل 
يف ضاحية مينيابوليس، حيث »كانوا يحاولون تصوير 
فيلم لنرشه عىل شبكات التواصل االجتماعي«.وأودت 
األسلحة أيضا بحياة ما ال يقل عن 35 شخصا آخرين، 
الخمي�س، خ�الل احتف�ال األمييكي�ني بعيد الش�كر، 
أحد أكثر األعياد ش�عبية يف البالد، بحس�ب موقع »غن 

فايلنس أركايفز«.وتوفيت فتاة تبلغ 5 سنوات يف ساوث 
فولت�ون، إحدى ضواحي أتالنت�ا. وروت عائلتها عرب قناة 

تلفزيوني�ة محلية أنها ش�غلت عن طريق الخطأ مسدس�ا 
محشوا كان مرتوكا عىل كريس، لكّن الرشطة أكدت عرب قناة 
»فوك�س« أن طف�ال يف الثالثة من العمر هو م�ن أطلق النار 

عليها من طريق الخطأ.

هندي يفوز في االنتخابات 
بعد وفاته

مقتل طفل خالل تصوير 
فيديو 
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 العثور على قناع حديدي لجندي 
روماني في تركيا 

وتشري صحيفة Hurriyet Daily News، إىل أن أعمال التنقيب 
يف هذا املوقع مس�تمرة منذ ع�ام 2003 تحت إرشاف الدكتور 
أرس�ن تشيليكباش االس�تاذ املساعد يف قس�م اآلثار بجامعة 
ق�ره بوك، ال�ذي ي�درس وزمالؤه خالل س�تة أش�هر أنقاض 

القاعدة العس�كرية يف هذا املوقع.ويقول أرسن تشيليكباش، 
)عثرنا أيضا عىل بعض األش�ياء الصغرية األخرى، مثل القناع 
الحديدي الذي كان يرتديه الفرس�ان الرومان، قبل حوايل ألفي 
ع�ام لحماية وجوههم(.ويش�ري، إىل أن الجن�ود الرومان عىل 

األرجح أنش�أوا ه�ذه القاعدة يف هذه املنطق�ة، عىل الرغم من 
ع�دم وجود دليل س�ابق عىل وجودهم يف مناط�ق غرب البحر 
األسود.ويقول، »أنشأت االمرباطورية الرومانية هذه القاعدة 
يف ه�ذه املكان، ع�ىل األرجح للحماي�ة من هجم�ات متوقعة 

من الجه�ة الرشقية والبحر األس�ود. لذلك يمكنن�ا القول، إن 
مدين�ة أدريانوبولي�س كان�ت أح�د املواق�ع الدفاعي�ة املهمة 
للرومان«.ويعتق�د أن هذه املدينة أسس�ت يف القرن األول قبل 
امليالد واستمرت فيها الحياة إىل القرن الثامن امليالدي. وتشري 

القطع األثرية املكتش�فة هنا، إىل أنها كان�ت مدينة مزدهرة. 
وقد اكتش�ف علم�اء اآلثار هن�ا أنقاض 14 مبن�ى بما يف ذلك 
حمام�ان ومعب�دان ومرسح ومق�ربة وفيال وس�احة وقاعدة 

عسكرية، حيث اكتشف القناع الحديدي فيها.

تن�اوُل كميات خيالية من األطعمة الرسيعة هو رقم قي�ايس ال يفكر الكثريون يف تحطيمه، 
إال أن الربيطان�ي كايل جيبس�ون )23 عاماً( ق�د امتهن تلك الهواية ع�ىل منصات التواصل 
االجتماعية عرب تس�جيل مقاط�ع تثبت التهامه أطعمة بس�عرات حراري�ة فائقة، ليحصد 
ش�عبية كبرية عىل مواقع مثل »يوتيوب«.ومؤخراً، جيبس�ون- الذي يعت�رب رياضياً مواظباً 
ويتمرن بشكل يومي يف سبيل حرق والتخلص من كتل السعرات التي يلتهمها كما الوحوش- 
قائم�ة وجبات امليالد التي تقدمها سلس�لة »ماكدونالدز«، وتحتوي عىل نحو 9600 س�عرة 
حراري�ة، ليبتلعه�ا كلها فيما يزيد قليالً عن 24 دقيقة، يف مقط�ع فيديو.وبدءاً بربغر اللحم 

البقري ووصوالً إىل الدجاج املقرمش وال ننىس وجبات التحلية وأصابع الجبن، قال جيبسون 
إن تناول تلك الوجبة االحتفالية الدس�مة كان »أمراً س�هالً«، وقد س�بق ذلك تمرن »محرتف 
األكل« بش�كل كب�ري ليتمكن من التهامها.يذكر أن الش�اب الربيطاني يش�تهر عىل منصتي 
»يوتيوب« و«فيس�بوك« كمحرتف أطعمة يبدي آرائه ح�ول ما يتناوله خالل تحديات األكل، 
كما أنه لطاملا أكد بأن تلك التحديات هي فقط لوسائل التواصل االجتماعي، حيث أنه يميض 
بقية الوقت وهو يتناول أطعمة صحية وممارس�ة الرياض�ة بصالة األلعاب الرياضية ل� 7 

أيام يف األسبوع. فضالً عن كونه محباً لرياضة املالكمة ورفع األثقال.

ج�ددت جمعي�ة »تضام�ن« األردني�ة مطالبتها بإلغ�اء أي أثر 
إلسقاط الحق الشخيص عىل عقوبة الجرائم األرسية، وذلك بعد 
أن خفضت محكمة التمييز الحكم عىل ش�اب رضب ش�قيقته 
بس�بب »ريموت كونرتول« ما أفىض إىل وفاتها، من 7 س�نوات 
إىل 4 س�نوات و8 شهور.ويف التفاصيل التي نرشتها »تضامن«، 
أص�درت محكم�ة التميي�ز يف يوني�و 2021 بصفته�ا الجزائية 
قراره�ا املؤي�د لق�رار محكم�ة الجناي�ات الك�ربى والق�ايض 
بتجري�م أخ بجريمة الرضب املفيض اىل امل�وت ضد أخته، وفقاً 
ألح�كام املادة 2/236 م�ن قانون العقوب�ات األردني، والحكم 
عليه بالس�جن ملدة 7 س�نوات.وجاء يف مح�ارض التقايض لدى 
محكم�ة الجنايات الكربى أن املغدورة »...« وعمرها 22 س�نة 
وهي أخت املتهم لوالده، يقيمان يف منزل والدهما.ويف األول من 
مايو 2020 وبعد صالة العش�اء يف ش�هر رمضان خالل الحظر 
الش�امل، نش�ب خالف بن املغدورة وأخيها األصغر منها، عىل 
»ريم�وت« التلف�از حيث قام�ت املغ�دورة بتكس�ري الريموت، 
وعنده�ا ح�رضت زوجة والدها وهي الش�اهدة ع�ىل الحادثة، 
لتحاول احتواء املوضوع، والتي قامت بمعاتبة املغدورة بس�بب 

قيامها بتكس�ري »الريموت«.بعد املعاتبة قامت املغدورة 
بال�راخ يف وج�ه زوج�ة والده�ا، ويف االثناء حرض 

املتهم -شقيقها- وقام بيل ذراع املغدورة ورضبها 
بقبض�ة ي�ده »بوكس« عىل رأس�ها، ما أدى إىل 

س�قوطها وارتط�ام رأس�ها بب�الط األرض 
وفقدت وعيها.

فاجأ عريس عروسه واملعازيم ونام  يف حفل زفافه أثناء جلوسه يف الكريس«.
ويف الع�ادة تش�هد حفالت الزف�اف، طقوس بهج�ة وحيوية م�ن الجميع، 
فف�ي بع�ض األحيان، ال ي�كاد العريس يجلس يف الكوش�ة، بس�بب الرقص 
واس�تقبال املعازيم واالحتف�االت املتنوعة، لكن ما فعل�ه عريس يف نيجرييا 
كان مفاج�أة للجمي�ع، وأولهم عروس�ه حي�ث  نام العريس ع�ىل الكريس.

وانت�رشت عرب مواقع التواص�ل االجتماعي صورة من حف�ل زفاف تقليدي 
يف نيجريي�ا، تناقلته�ا بع�ض الصحف يف جمي�ع أنحاء العال�م، وظهر فيها 
عريس وعروس، يجلس�ان يف وضع غري طبيعي، قد يكون مضحكا للبعض، 
فالعريس كان نائما بعمق ش�ديد بينما كانت العروس تحاول إيقاظه.وعىل 
الرغ�م، م�ن أن الس�بب الحقيقي ال�ذي دفع 
العري�س إىل أن ينام أثن�اء حفل زفافه 
غري واضح بشكل أكيد، إال أن كثريا 
م�ن املتابعن للقصة عرب مواقع 
التواصل االجتماعي، يعتقدون 
أنه ربما غ�رق يف نوم عميق 
بسبب اإلرهاق الذي تعرض 
له طوال الفرتة التي تسبق 
الحفل، الت�ي تتطلب جهدا 
كبريا وسهرا من أجل إنجاز 
الكث�ري م�ن األم�ور الالزمة 
لحف�ل الزفاف.وكت�ب بعض 
األش�خاص تعليقات س�اخرة 
منص�ات  ع�رب  الواقع�ة،  ع�ىل 
معظمه�ا  االجتماع�ي،  التواص�ل 
تشري إىل أن العريس لم يستطع أن ينام 
يف الليلة الس�ابقة للزفاف، م�ن كثرة التفكري 

يف الفواتري واملروفات، وآخرين كتبوا أن الرجل تعب قبل أن تبدأ الرحلة.

رياضي يمتهن التهام »الوجبات السريعة« 

عثر علماء اآلثار خالل عمليات 
الحفر والتنقيب الجارية في مدينة 

أدريانوبوليس الواقعة في محافظة قره 
بوك، على قناع حديدي عمره 1800 عام 

يعود لجندي روماني..

عمره 1800 عام..

تخفيض الحكم على شاب قتل أخته »بسبب ريموت« 

تس�ببت أمطار غزيرة ورياح شديدة يقدر بأن قوتها ترتاوح بن 9 و10 
-أي م�ا يعادل تح�رك الري�اح العاصفة برسعة ترتاوح ب�ن 75 و102 
كيلوم�رت يف الس�اعة- يف ح�دوث فيضان�ات وفوىض مروري�ة يف أجزاء 
كبرية من غرب اليونان.وبحسب تقارير وسائل اإلعالم املحلية الصادرة 
امس الثالث�اء، فقد تأثرت مدينة باتراس الس�احلية والجزر الواقعة يف 
البحر األيوني، بص�ورة خاصة.وأفادت اإلذاعة الرس�مية امس الثالثاء 
ب�أن البحر يف باتراس أغرق املنطقة الس�احلية بأكملها، بس�بب الرياح 
القوي�ة، كما تس�بب يف ح�دوث أرضار جسيمة.ويش�ار إىل أن عاصفة 

الخريف تشتد يف اليونان وتركيا منذ أيام.وقد تم إلغاء العديد من 
رحالت الَعّبارات يف بحر إيجه، بحسب ما ذكرته قوات خفر

 السواحل اليونانية.

عاصفة 
تسبب 

فيضاناٍت 
وأضرارا باليونان

ش�وهد ذئ�ب يف منطق�ة باري�س الكربى 
للم�رة األوىل منذ ح�وايل 30 عام�ا، وأكدت 
الهيأة الوطنية للتنوع البيولوجي رس�ميا 
أن الحي�وان املرص�ود هو ذئب.واكتش�ف 
صياد الحي�وان يف بالرو حوايل 50 كيلومرتا 
م�ن العاصمة والتق�ط ص�ورة له.ويقدر 
ع�دد الذئ�اب التي تعي�ش حالي�ا يف الربية 
يف فرنس�ا بنح�و 600 ومع ذل�ك، عادة ما 
تتجنب الحيوان�ات منطقة إيل دو فرانس، 
التي تتوس�ط باريس.وذكرت صحيفة »لو 
باريزيان« أن الس�لطات دعت الس�كان إىل 
الت�زام اله�دوء. وأوضح�ت الس�لطات أنه 
ال داع�ي للخ�وف م�ن الذئب عن�د امليش يف 
األماكن الطبيعة، حيث يزيد خطر التعرض 
لعضة من كلب الجريان عىل خطر التعرض 
لعض�ة الذئب.وبالنس�بة ملالك�ي ال�كالب، 
قال�وا إن م�ن املرج�ح أن ينظ�ر الذئب إىل 
الكل�ب املتجول عىل أنه زميل لعب أكثر من 
كونه منافسا. ورغم ذلك ال يمكن استبعاد 

الراعات.

ذئب 
يتجول 
في 
باريس 

في نيجيريا.. 
عريس ينام في حفل زفافه 


