
قلة األبنية المدرسية »ُمْعِضلة« 
يدفع ثمنها طلبة المدارس

المراقب العراقي - مشتاق الحسناوي
م�ع بداية الع�ام ال�درايس الجدي�د ، برزت 
العديد من املعوقات إلنجاح العملية الرتبوية 
وهي ليست جديدة بل قديمة وتؤثر سلبا يف 
املس�توى العلمي للطلب�ة , ويف مقدمة هذه 
املعوقات الدوام الثالثي يف املدرس�ة الواحدة 
والناتج عن قلة االبنية املدرس�ية وعدم بناء 
م�دارس حديثة , بل ما يج�ري من عمليات 
بن�اء يع�د ترقيعاً م�ن خالل بن�اء صفوف 
إضافية الس�تيعاب الطلبة الج�دد , فوزارة 

الرتبية تقف عاجزة عن حل مش�كلة االبنية 
املدرسية بس�بب قلة التمويل املايل والفساد 
ال�ذي التهم أموال بن�اء املدارس , فبعد هدم 
الع�رات منه�ا يف بغ�داد واملحافظ�ات لم 

نشهد إعادة بنائها .
ملف بناء امل�دارس يعد م�ن أصعب ملفات 
الفس�اد التي واجهت الحكوم�ات العراقية 
والتي تحولت اىل مش�اريع وهمية تس�ببت 
بضي�اع األم�وال واختفائه�ا , فض�ال ع�ن 
معاناة مستمرة للطلبة , فالدعوات تتصاعد 

إلع�ادة فت�ح مل�ف إنش�اء 2000 مدرس�ة 
حديث�ة بكلفة 232 ملي�ار دينار عام 2008 
والت�ي اُحيلت يف حينه�ا اىل إحدى الركات 
واس�تلمت 45 مليارا كدفع�ة مقدمة بدون 
إنج�از أي يشء ثم ترك�ت املروع وغادرت 
الع�راق, يف ظ�ل إرصار بع�ض السياس�يني 
عىل رف�ض االتفاقي�ة الصيني�ة والتي جاء 
يف أح�د بنوده�ا بن�اء أكثر من ع�رة آالف 
مدرس�ة جديدة , والتي وص�ل اإلنجاز لبناء 
ألف مدرسة فيها اىل 80%, فيما أكدت وزارة 

الرتبي�ة حاجته�ا اىل اكث�ر م�ن س�تة آالف 
مدرسة يف العاصمة بغداد وحدها .

مراقب�ون أكدوا أن إعادة العم�ل باالتفاقية 
العراقي�ة الصيني�ة رضورة قص�وى إلعادة 
إعم�ار قطاعات مختلفة ويأت�ي التعليم يف 
مقدمة االحتياج�ات من خالل بناء مدارس 
ب�دال من الت�ي هدمت م�ن قبل الفاس�دين 
الذي�ن اس�تولوا عىل أم�وال بنائه�ا ولم يتم 

التنفيذ ...
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المراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف مصدر امني يف محافظة 
ع�ن  الس�بت،  ام�س  االنب�ار، 
رص�د تح�ركات مريب�ة لعنارص 
“داع�ش” االجرامي�ة يف مناطق 
صحراء غربي املحافظة مسنودة 

بغطاء جوي أمريكي.
وق�ال املصدر يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« ان ” 
القوات االمنية املرفة عل امللف 
االمني يف قضاءي الرطبة والقائم 
ومناط�ق مختلف�ة م�ن صحراء 
االنبار الغربي�ة رصدت تحركات 
مريبة لعن�ارص داعش االجرامي 
يف تل�ك املناط�ق بالتزام�ن م�ع 
تحليق كثي�ف للطريان االمريكي 

يف مناطق تحركات اإلرهاب«.

واض�اف املص�در ان »القي�ادات 
االمنية املرفة عىل امللف االمني 
للمناط�ق الغربي�ة اع�دت خطة 
امنية الس�تهداف تلك التحركات 
غ�ري انها تحق�ق يف املغ�زى من 
التنظي�م  عن�ارص  تح�ركات 
االجرامي يف ظ�ل تحليق الطريان 
االمريكي عىل تل�ك املناطق دون 
القوات االمني�ة املتمركزة  اخبار 
يف قاعدة عني االس�د ع�ن تواجد 
مجاميع صغرية يف تلك املناطق«.
وأش�ار اىل أن »الق�وات االمني�ة 
كثفت م�ن اجراءاتها االحرتازية 
يف مناطق غرب�ي االنبار ونرت 
العدي�د م�ن الس�يطرات االمنية 
الثابت�ة واملتحركة للحيلولة دون 

وقوع اي خرق امني “.

حراك داعشي في األنبار
 بغطاء أميركي!

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د الفريق اإلعالمي ل�وزارة الصح�ة العراقية، امس 
السبت، ان نسب اإلصابة بفريوس كورونا »مستقرة« 
و ل�م ترتف�ع ع�ن معدله�ا املعتاد م�ع انط�الق العام 

الدرايس الجديد.
وقال عضو الفريق هيث�م العبيدي يف ترصيح صحفي 
تابعته »املراق�ب العراقي«، إن »هناك مراقبة ومتابعة 
متواصل�ة لطلب�ة امل�دارس م�ن قبل برنام�ج الصحة 
املدرس�ية، باإلضاف�ة إىل حم�الت التوعي�ة بمخاط�ر 
ف�ريوس كورون�ا والح�ث ع�ىل أخ�ذ اللق�اح للكوادر 

التدريسية والطلبة«.
واش�ار اىل ان »هناك أيضاً بوسرتات وإرشادات لطلبة 
للح�ث ع�ىل االلت�زام باإلج�راءات الوقائي�ة للحد من 
انتش�ار امل�رض«، مبيناً أن »مع�دل اإلصابات الجديدة 

بف�ريوس كورونا بني ممن هم دون س�ن 15 عاماً ما 
زال عند نس�بة 5% ولم تختلف عن معدلها قبل انطالق 

العام الدرايس«.
ودعا العبي�دي اىل َ»رضورة االهتمام ب�درس الرياضة 

ألنها تعزز املناعة لدى الطلبة«.

مع انطالق العام الدراسي
اإلصابات بكورونا »تستقر«

المراقب العراقي / أحمد محمد...
48 ساعة، مضت عىل االحداث الدامية التي ارتكبتها 
املتظاهري�ن  الكاظم�ي ض�د  حكوم�ة مصطف�ى 
الس�لميني، مس�اء ي�وم الجمع�ة، بع�د أن أوع�زت 
القيادات املس�ؤولة ع�ن تأمني املنطقة باس�تخدام 
الرصاص الحي عىل املعتصمني لألسبوع الثالث عىل 
الت�وايل، احتجاجا ع�ىل تزوير االنتخاب�ات الربملانية 
األخرية، والذي تسبب برسقة أصوات الكتل الوطنية 

الداعمة للحشد الشعبي.
واعت�رب مراقب�ون، للمش�هد الس�يايس أن إجراءات 
الحكوم�ة الت�ي أعقب�ت الهجم�ات ع�ىل املحتجني 

»شفوية« والتفاف عىل دماء الشهداء والجرحى.
وأقدمت قوات مكافحة الش�غب، التي تدار بش�كل 
مب�ارش م�ن قب�ل مكت�ب الكاظم�ي، ع�ىل إطالق 
الرص�اص الح�ي والغازات املس�يلة للدم�وع بوجه 
املحتج�ني، ما أدى اىل استش�هاد وإصاب�ة عدد من 

املحتجني امللتزمني للسلمية منذ انطالق االعتصام.
وكعادتها، لم تتخ�ذ الحكومة والجهات األمنية، أي 
موق�ف بحق القي�ادات األمنية الت�ي أعطت الضوء 
الح�ي  الرص�اص  باس�تخدام  للعن�ارص  األخ�ر 
ومواجه�ة املحتجني، وإنما اكتف�ت بإصدار توجيه 
»شفهي« بفتح تحقيق باألحداث التي وقعت مساء 

الجمعة.
واته�م اإلطار التنس�يقي للق�وى الش�يعية، القادة 
األمني�ني املس�ؤولني عن أم�ن الخ�راء، بارتكاب 
جريم�ة بح�ق املتظاهري�ن، فيم�ا دع�ا الحكوم�ة 
والقوات األمنية اىل حماية املحتجني، تطبيقا للنص 
الدستوري الخاص بذلك، حيث اعترب عمليات إطالق 
الرصاص عىل املحتج�ني وحرق الخيم، هو محاولة 

من الحكومة إلنهاء االحتجاج.
واعت�رب عضو ائتالف دول�ة القانون س�عد املطلبي 
أن ما حدث يف س�احات االعتص�ام يوم الجمعة غري 

مقبول وال يمكن السكوت عنه.

وق�ال املطلب�ي، إن الحكومة رجع�ت اىل 2019 واىل 
مواجهة املتظاهرين باألسلحة والرصاص الحي.

وأض�اف أن األس�اليب الت�ي واجهه�ا املتظاهرون 
س�ابقاً ع�ادت م�رة أخ�رى وخرجت م�ن صمتها 
وواجه�ت املعتصم�ني الذي�ن يطالب�ون بأصواتهم 

املرسوقة.
وب�دوره، أكد املحلل الس�يايس حس�ني الكناني، أن 
»حكومة مصطفى الكاظم�ي، هي جزء من االزمة 
الراهن�ة التي يعيش�ها البلد، نتيجة لإلدارة الس�يئة 

التي تتبعها يف عملها«...
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قيادات أمنية في دائرة اإلتهامات 
جريمة »الجمعة« هل تمر دون عقاب؟
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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برلماني ايراني يدعو السعودية 
الى التخلي عن »العدوانية« ...

االعتداء على المتظاهرين 
سابقة خطيرة يندى لها الجبين تشافي: نحن أفضل ناٍد في العالم

4
اقرأ في هذا العدد

المراقب العراقي/ بغداد...
أكدت قيادة العمليات املش�رتكة، أمس الس�بت، انتهاء تواجد 
الق�وات القتالي�ة العس�كرية للتحال�ف ال�دويل نهاي�ة العام 

الجاري.
وق�ال املتحدث باس�م القيادة، الل�واء تحس�ني الخفاجي، يف 
ترصي�ح صحفي تابعته »املراقب العراقي« إن »تواجد القوات 
القتالية األجنبية سينتهي نهاية العام الجاري، والتي لم يتبق 

منها سوى عدد قليل«.
واض�اف أن »العراق اتخذ خطوات كبرية يف مجال انهاء تواجد 
القوات القتالية العس�كرية ، الذي سينتهي بنهاية 31 كانون 

األول من نهاية العام الجاري«. 
ولف�ت اىل أن »التعاون مع القوات األجنبية س�يكون يف مجال 

االستشارة واملعلومات االستخبارية والتدريب والتسليح«. 

نهاية العام الجاري ..وعود 
بانسحاب القوات األجنبية

المتظاهــرون ضــد الـ »ال شرعيـــة« 
ُيواَجهون برصاص »العمالء« 

أساليب »وحشية« كشفت »دموية« الكاظمي 

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
بواب�ات  أم�ام  املتظاه�رون  ل�م يخ�رج 
الخراء ألجل افتعال االزمات وإش�عال 
الوضع، وإنما طالب�وا من خالل وقفتهم 
عملي�ة  راف�ق  ال�ذي  التزوي�ر  بفض�ح 
االنتخاب�ات وضي�اع أصوات املرش�حني، 
والس�ري بالبل�د نح�و تش�كيل حكوم�ة 
»ُمشوَّهة« تتس�يد عىل الحكم عرب ال�«ال 

رشعية«.
إال أن جم�وع املتظاهري�ن الذي�ن م�ى 
عىل اعتصامهم املفتوح ما يقارب الثالثة 
الس�لمي،  اعتصامه�م  وراف�ق  أس�ابيع 
تفاجأوا بالتصعيد من قبل القوات األمنية 
الت�ي م�ن املف�رتض أن تراب�ط للحفاظ 
ع�ىل أم�ن وس�المة املتظاهري�ن، لكنها 
ب�ادرت اىل الح�رق والرب واس�تخدام 
مواجه�ة  يف  الحي�ة  الناري�ة  العي�ارات 
املتظاهري�ن العزل، وَج�رت االعتصامات 
م�ن »الس�لمية« اىل »الدموي�ة« التي راح 

ضحيتها عدٌد من الشهداء.
ذلك التصعيد جوبه برفض واسع من قبل 
جهات سياسية وشعبية واسعة، إذ عدت 
التظاهر حق�اً يكفله الدس�تور وتحميه 
القوانني، فيما طالبوا بمعاقبة املسؤولني 
عن تل�ك االنتهاكات وعىل رأس�هم رئيس 

الوزراء والقيادات األمنية.
م�ن جهته�ا أك�دت املقاومة اإلس�المية 
كتائب حزب الله يف بيان حصلت »املراقب 
العراق�ي« ع�ىل نس�خة من�ه أن »إصدار 
أوامر إطالق الن�ار عىل املتظاهرين العزل 
وس�فك دماء األبرياء يف ساحة االحتجاج 
السلمي أظهر وحشية الكاظمي وفريقه، 
وهو ما يعكس بش�كل واضح اس�تبداده 

ه�و ومن يق�ف خلفه، ب�ل وعزمهم عىل 
أخذ البل�د والعملي�ة السياس�ية إىل ما ال 

ُيحمد عقباه«.
 وأوضح�ت الكتائب أن »م�ا حصل اليوم 
املتظاهري�ن  اس�تهداف  جريم�ة  م�ن 
والتعدي عىل املعتصمني السلميني بالعتاد 
الح�ي وحرق خيمهم س�يزيد من ثباتهم 
وإرصاره�م عىل تصحيح مس�ار العملية 
السياسية، وإبعاد املفسدين وأياديهم من 

التسلط عىل رقاب شعبنا األبي«.

يس�تهدفوا  ل�م  »املحتج�ني  أن  وبين�ت   
بتظاهراته�م جه�ة سياس�ية معينة، بل 
كان مطلبه�م إرجاع الحق ألهله، ورفض 
منهجية صناعة حكومة عراقية بطريقة 

ال رشعية«.
وتابع�ت الكتائ�ب أن »س�لوك الكاظمي 
ب�دأ  العزي�ز  ش�عبنا  تج�اه  اإلجرام�ي 
بسياس�ات التجوي�ع والفس�اد وها هو 
ينته�ي إىل القمع والقت�ل، وكلها مظاهر 
لس�وء استخدام الس�لطة، وهذا ما يضع 

الق�وى الوطني�ة جميعا أمام مس�ؤولية 
تأريخي�ة باتخ�اذ موقف وطن�ي يحمي 
هذا الش�عب املظلوم، ويصون تظاهراته 
الس�لمية م�ن األدوات اإلجرامية للمحور 

»الصهيوأمريكي« السعودي يف العراق«.
وحول ذلك املوضوع أكد املحلل الس�يايس 
محم�ود الهاش�مي يف حدي�ث خ�ص به 
»املراق�ب العراق�ي« أن »ما ح�دث أمس 
األول تجاه املتظاهرين يجب أن تحاس�ب 
عليه الجهات التي أعطت األوامر بإطالق 

الرصاص الحي عىل املتظاهرين أياً كانت، 
الس�يما القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة 

مصطفى الكاظمي«.
وب�ني الهاش�مي أن�ه »عندم�ا أعلن عن 
تشكيل لجنة ملحاسبة الجهة التي أطلقت 
النار، كان يف تلك اللحظة الرصاص الحي 

مستمرا ملدة ساعتني«.
وأضاف، أن »الكاظمي ال يصلح أن يكون 
يف هذا املنصب، كون أمر إطالق النار صدر 

من قبله ».
م�دى  ع�ىل  »املتظاهري�ن  أن  اىل  ولف�ت 
األس�ابيع الثالثة ل�م يس�تخدموا العنف 
ال ع�ىل الق�وات األمنية وال ض�د أي جهة 
أخ�رى ولم يرفعوا حتى ش�عارات معينة 
بل اكتفوا بمطالبة املفوضية بإعادة العد 

والفرز اليدوي«.
وأج�رى الع�راق يف الع�ارش م�ن ترين 
املايض االنتخابات الربملانية »املبكرة«، إال 
أن النتائ�ج جاءت صادمة للجميع كونها 
ش�ابها التزوير وتضمنت رسقة واضحة 
ألصوات العديد من املرش�حني، ما دفعهم 
اىل املطالب�ة بإع�ادة العد والف�رز اليدوي 
لجميع املحطات ،االمر الذي جوبه برفض 

املفوضية العليا لالنتخابات.
وتمخض عن »تزمت« املفوضية بموقفها 
اىل خروج تظاهرات مضادة للتزوير الذي 
رافق العملي�ة االنتخابي�ة، ليتحول فيما 
بع�د اىل اعتص�ام مفت�وح أم�ام بوابات 

الخراء.
وكانت قيادات املقاومة قد أقامت مجلس 
عزاء عن�د بواب�ات الخراء ع�ىل أرواح 
الشهداء الذين س�قطوا خالل االعتداءات 
التي مورست ضدهم الجمعة املاضية من 

قبل القوات األمنية.

المراقب العراقي/ بغداد...
أكد النائب السابق يف الربملان العراقي مختار املوسوي، أمس السبت، ان 
الع�د والفرز اليدوي لبعض املحطات ضحك عىل الش�عب، فيما لفت اىل 

ان املفوضية اختارت املحطات حسب رغبتها.
وقال املوس�وي، يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« ان »العد 
والف�رز اليدوي لبع�ض املحطات ضحك عىل الش�عب، فهناك محطات 
ت�م التالعب بها بش�كل كبري وخط�ري، رفضت املفوضي�ة اعادة عدها 
وفرزها، وهي اختارت محطات حس�ب ما تريد بما ال يكش�ف التزوير 

والتالعب«.
وبني ان »الرفض لنتائج االنتخابات س�يبقى مس�تمرا من قبل القوى 
السياسية وكذلك الجماهري الشعبية اىل حني اعادة عمليات العد والفرز 

اليدوي لكافة محطات االقرتاع يف جميع املحافظات العراقية«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اكد الحزب الديمقراطي الكردس�تاني، امس السبت ،  ان التظاهرات 
قادرة عىل اسقاط الحكومات، مبيناً ان الدستور كفل حق التظاهر.

وق�ال القي�ادي يف الح�زب ريب�ني س�الم يف ترصيح صحف�ي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« ان »الع�راق اآلن يعي�ش مرحل�ة جدي�دة بع�د 
االنتخابات التي رفضها اغلب الش�ارع » الفت�ًا اىل ان »العراق يعيش 

مرحلة ما بعد الديمقراطية«.
ولف�ت اىل انه«بع�د انقط�اع الحلول ام�ام األش�خاص الذين رسقت 
أصواتهم وخرجوا اىل الش�ارع بتظاهرات كب�رية يجب ان ال يعاملوا 

بهذه األساليب “.
وأضاف ان “التظاهرات جاءت ما بعد العملية الديمقراطية للمطالبة 
بحقوقهم التي رسقت منهم،وان الدس�تور العراقي أجاز التظاهرات 

السلمية ويجب ان نصل ملرحلة الديمقراطية البحتة”.
وأش�ار اىل ان “التظاه�رات تس�تطيع ان تطي�ح بحكوم�ات وترفع 
حكومات والع�راق لم يمارس الديمقراطية وانم�ا مارس مرحلة ما 

بعد الديمقراطية وهي الشعبوية البوليسية”.

نائب سابق: المفوضية اختارت 
محطات للفرز حسب رغبتها

حزب كردي: التظاهرات قادرة 
على إسقاط الحكومات
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املراقب العراقي/ أحمد محمد...
االح�داث  ع�ى  مض�ت  س�اعة،   48
حكوم�ة  ارتكبته�ا  الت�ي  الدامي�ة 
املتظاهرين  الكاظمي ض�د  مصطفى 
الس�لميني، مس�اء يوم الجمع�ة، بعد 
أن أوع�زت القي�ادات املس�ؤولة ع�ن 
تأم�ني املنطقة باس�تخدام الرصاص 
الحي عى املعتصمني لألس�بوع الثالث 
ع�ى الت�وايل، احتجاج�ا ع�ى تزوي�ر 
االنتخاب�ات الربملانية األخ�رة، والذي 
تس�بب برسقة أصوات الكتل الوطنية 

الداعمة للحشد الشعبي.
واعترب مراقبون، للمش�هد الس�يايس 
أن إج�راءات الحكوم�ة الت�ي أعقبت 
الهجم�ات ع�ى املحتجني »ش�فوية« 
والتفاف عى دماء الشهداء والجرحى.

وأقدمت قوات مكافحة الش�غب، التي 
ت�دار بش�كل مب�ارش من قب�ل مكتب 
الرص�اص  إط�اق  ع�ى  الكاظم�ي، 
للدم�وع  املس�يلة  والغ�ازات  الح�ي 
بوجه املحتجني، ما أدى اىل استش�هاد 
وإصاب�ة عدد من املحتج�ني امللتزمني 

للسلمية منذ انطاق االعتصام.
وكعادتها، لم تتخذ الحكومة والجهات 
األمني�ة، أي موق�ف بح�ق القي�ادات 
األمني�ة الت�ي أعطت الض�وء األخرض 
للعن�ارص باس�تخدام الرصاص الحي 
ومواجه�ة املحتج�ني، وإنم�ا اكتفت 
بفت�ح  »ش�فهي«  توجي�ه  بإص�دار 
تحقي�ق باألحداث التي وقعت مس�اء 

الجمعة.
للق�وى  التنس�يقي  اإلط�ار  واته�م 

الش�يعية، القادة األمنيني املس�ؤولني 
عن أم�ن الخرضاء، بارت�كاب جريمة 
بحق املتظاهري�ن، فيما دعا الحكومة 
والقوات األمني�ة اىل حماية املحتجني، 
تطبيق�ا للن�ص الدس�توري الخ�اص 
بذل�ك، حي�ث اعت�رب عملي�ات إطاق 
الرصاص عى املحتجني وحرق الخيم، 
ه�و محاول�ة م�ن الحكوم�ة إلنه�اء 

االحتجاج.
واعت�رب عضو ائت�اف دول�ة القانون 
س�عد املطلبي أن ما حدث يف س�احات 
االعتصام يوم الجمعة غر مقبول وال 

يمكن السكوت عنه.
وق�ال املطلب�ي، إن الحكوم�ة رجعت 
املتظاهري�ن  مواجه�ة  واىل   2019 اىل 

باألسلحة والرصاص الحي.
وأض�اف أن األس�اليب الت�ي واجهها 
املتظاهرون س�ابقاً عادت مرة أخرى 
وواجه�ت  صمته�ا  م�ن  وخرج�ت 
املعتصمني الذي�ن يطالبون بأصواتهم 
املرسوقة.وبدوره، أكد املحلل السيايس 
حسني الكناني، أن »حكومة مصطفى 
الكاظمي، هي جزء من االزمة الراهنة 
الت�ي يعيش�ها البل�د، نتيجة ل�إدارة 

السيئة التي تتبعها يف عملها«.
وقال الكنان�ي، يف ترصيح ل� »املراقب 
العراقي« إن جميع االزمات القائمة يف 

البلد سببها الحكومة الحالية«.
إدارة  »س�وء  أن  الكنان�ي،  وأض�اف 
هذه الحكومة، يش�مل حت�ى تعاملها 
الفاشل إزاء ملف االحتجاجات األخرة 
وعملية قمعها التي تمت بشكل علني 

م�ن قب�ل الق�وات األمني�ة، وتنفي�ذا 
ألوام�ر عليا دع�ت اىل قم�ع املحتجني 

السلميني«.
وأش�ار اىل أن »تنص�ل الحكوم�ة، عن 
توقيف القادة األمنيني املس�ؤولني عن 
حماي�ة املنطق�ة الخ�رضاء وس�احة 
االحتج�اج ال ُيعفيه�ا م�ن املس�اءلة 
القانونية واملحاسبة عن االحداث التي 

وقعت ظهر الجمعة«.
وب�ني، أن »االحداث األخ�رة والتعامل 
معه�ا به�ذا الش�كل يض�ع الحكومة 
أم�ام خرق قانوني كب�ر، نتيجة عدم 
اس�تقدام أو توقي�ف الق�ادة األمنيني 
املعني�ني بذلك«، مش�را اىل أن »وضع 

الحكومة مرتبك جدا«.
وتاب�ع، أن »القي�ادة العلي�ا للق�وات 
الكاظم�ي  يرتأس�ها  الت�ي  املس�لحة 
متخبط�ة ج�دا«، الفت�ا اىل أن »جميع 
اإلج�راءات املتخذة ح�ول فتح تحقيق 
باالحداث األخرة هي »ش�كلية« فقط 
، خصوص�ا أن هن�اك ع�دم صدور أي 
ق�رار بإحالة أي مس�ؤول أمني معني 

اىل القضاء أو التحقيق«.
محاول�ة  »إج�راءات  وص�ف  كم�ا 
الكاظم�ي بااللتفاف ع�ى حقيقة ما 
حص�ل، وللتغطية ع�ى الجريمة التي 
ارتكبته�ا الحكومة بح�ق املتظاهرين 

السلميني«.
ويواصل املحتج�ون، اعتصامهم، بعد 
يوم م�ن االح�داث، فيما ت�م الرشوع 
بنصب خي�م االعتص�ام أم�ام مدخل 
الخرضاء القريب من وزارة التخطيط.

تغريدة

ماجد الشويلي

على الحكومة أن التكون 
طرفا في النزاع وتتورط 
بقم���ع المتظاهرين فإن 
ذل���ك من ش���أنه أن يجر 
الع���راق الى م���اال ُيحمد 

عقباه.

»إيران تنقضُّ على القرصان«
بع�د الصم�ود األس�طوري ال�ذي حققت�ه الجمهورية 
االس�امية يف إي�ران بالتغل�ب ع�ى الحص�ار األمريكي 
الجائ�ر، وتحديه�ا البطويل لغطرس�ة الوالي�ات املتحدة 
والكي�ان الصهيون�ي بكرس الحصار عى لبن�ان وإنقاذ 
شعبه من كارثة حقيقية بإيصالها للمازوت عرب البحر. 
أصيب�ت الواليات املتحدة بخيبة أم�ل كربى، وبدت أمام 

حلفائها يف املنطقة ضعيفة ومنهكة.
فما كان بوسعها إال أن تقوم ببعض الحركات الصبيانية 
الستعادة ماء وجهها الذي أريق بهزائمها املتكررة أمام 

محور املقاومة يف جميع امليادين.
ول�ذا عم�دت ملحاول�ة قرصنة إح�دى الس�فن اإليرانية 
ورسق�ة نفطها يف البحر، ظناً منها أن هذه العملية تمر 
بس�ام وتمنع إي�ران من مواصل�ة إمداداته�ا النفطية 

لحلفائها يف املنطقة والعالم.
وإذا بالبحري�ة اإليراني�ة تقل�ب الس�حر عى الس�احر، 
فتزداد أمريكا خيبة وانكس�ارا وتزداد معها إيران رفعة 

وعزة.
لك�ن يج�در بنا هنا أن نس�لط الض�وء عى أبع�اد هذه 
العملي�ة الك�ربى والدواف�ع التي جعلت م�ن األمريكان 

يقدمون عى مثل هذه الخطوة الخرقاء.
أوال:- يجب أن نس�جل بأن هذه العملية )قرصنة( وهي 

مخالفة صارخة للقانون الدويل.
ثاني�ا:- إن ه�ذه العملي�ة التي باءت بالفش�ل كش�فت 
عدوانية أمريكا واستهتارها باملواثيق والقوانني الدولية.

ثالث�ا:- إن حصول ه�ذه العملية 
يف بحر ُعمان يؤكد س�يادة إيران 
ع�ى املي�اه اإلقليمي�ة وممراتها 

الحساسة.
أم�ل  خيب����ة  إنه�ا  رابع�ا:- 
املحتمي���ة  الخليج  كربى لدول 

بأمريكا.
العملية  خامس�ا:- تؤك�د ه�ذه 
عجز الواليات املتح�دة التام عن 

إيج�اد ورقة ضغط ع�ى إيران قبيل 
حضورها مفاوضات امللف النووي

سادس�ا:- ه�ذه القرصن�ة يف بح�ر ُعمان تؤك�د تورط  
بعض دول الخليج بها .

س�ابعا:- إن ه�ذه العملية س�تقوض مس�اعي أمريكا 
الرامي�ة لتدوي�ل حماي�ة املاح�ة يف الخلي����ج وبحر 

ُعمان.
ثامنا:-ه�ذه العملية س�تعزز من ال�دور العاملي إليران 
وموقعيته�ا يف حماي�ة املاحة الدولي�ة  يف هذه املنطقة 

الحيوية والحساسة.
تاسعا:- هذه العملية ستعزز من مكانة الروس والصني 
وتمنحه�م وس�يلة أخرى للتواج�د يف املنطق�ة وانتقاد 

املمارسات االمريكية العنجهية.
عارشا:- ه�ذه العملي�ة أك�����دت الجهوزي�ة العالية 
االمني�ة  التحدي�ات  م���واجه���������ة  يف  إلي�ران 

والعسكرية .
أحد عرش:- ه�ذه العملية أثبتت عج�ز الواليات املتحدة 
عن إغاق ممرات املياه أمام الس�فن اإليرانية  وتضييق 

الحصار عليها .
الكب�ر  اإليران�ي  االنتص������ار  ه�ذا  ع�رش:-  اثن�ا 
س�يعزز م�����ن موق�ف الجمه����ورية االس�امية 
التف�����اويض ح�ول املل�ف الن�����ووي نه����اي�ة 

الشهر الحايل.

سياسة..	

مرتكبو »مجزرة الجمعة« بال حساب!

الكاظمي يكتفي بإجراءات »شفوية« وتحذيرات من تسويف التحقيق

 املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د عض�و تحال�ف الفتح محم�د البيات�ي، امس 
الس�بت، عن وج�ود ادلة ع�ى تزوي�ر االنتخابات 
»التقبل الشك« سيتم الكشف عنها يف قادم األيام. 
وقال البياتي، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 

إن »التزوي�ر يف االنتخاب�ات لم يعد محل الش�ك بل 
توث�ق وأصبح بالدليل وقرار مجلس القضاء األعى 

هو الفيصل«.
ولف�ت إىل أن »األدل�ة الت�ي تملكه�ا األح�زاب من 
املمكن الكش�ف عنه�ا أمام اإلع�ام والصحافة أو 

عرب بوابة املرجعية العليا«.
وأش�ار إىل أن »جمي�ع الق�وى وخ�ال تفاهماتها 
الحالية ال تس�تطيع عق�د أي تحالف إال بعد إجراء 
املباحثات التوافقية داخل البيت الش�يعي ومن ثم 

االنفتاح عى السنة والكرد«.

الفتح: لدينا أدلة ال تقبل الشك بتزوير االنتخابات سنكشفها قريبا

بسبب فشل الحكومة.. بغداد وعدد
 من المحافظات مهددة بالغرق

املراقب العراقي/بغداد...
حذرت لجنة الخدمات يف الربملان الس�ابق، أمس 
الس�بت، م�ن غ�رق الكثر م�ن مناط�ق الباد 
بسبب فشل الحكومة يف االستعداد الكايف لفصل 
الش�تاء. وقال عضو اللجنة عباس يابر العطايف 
يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن »حكومة 
ترصيف األعمال اليومية فش�لت يف اتخاذ كافة 

االستعدادات ملواجهة فصل الشتاء«.
القادم�ة س�تثبت فش�ل  »األي�ام  أن  وأض�اف 

الحكوم�ة يف أول زخ�ة مط�ر كما ح�دث خال 
الوس�ط  محافظ�ات  يف  الس�ابقة  الس�نوات 
والجنوب وبغداد«، مبينا أن »حكومة الكاظمي 
غارق�ة بالفش�ل وكذل�ك ل�م تتخ�ذ إج�راءات 
اس�تباقية لذل�ك فان االمور تس�ر م�ا ال يحمد 

عقباه«.
وكان الهي�أة العام�ة لان�واء الجوي�ة والرصد 
الزل�زايل توقعت يف وقت س�ابق، هط�ول امطار 

وحدوث عواصف رعدية يف األيام املقبلة.

مفوضية حقوق اإلنسان 
ل الحكومة مسؤولية  ُتحمِّ

»أحداث الجمعة«
املراقب العراقي/ بغداد...

لحق�وق  العلي�ا  املفوضي�ة  اس�تنكرت 
االنسان، امس الس�بت، عمليات االعتداء 
الت�ي طال�ت املعتصم�ني ام�ام املنطقة 
ل�ة الحكوم�ة  الخ�رضاء يف بغ�داد، ُمحمِّ

مسؤولية ذلك التصعيد.
 وق�ال عض�و املفوضية ع�ي البياتي، يف 
ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»حماي�ة املواط�ن العراق�ي س�واء كان 
يف  او  االعتص�ام  س�احات  يف  معتصم�ا 
اي موق�ع كان ه�و م�ن واج�ب القوات 
ح�ق  التظاه�رات  أن  خاص�ة  االمني�ة، 
مكفول يف النظام الس�يايس الديمقراطي 
والدس�تور العراقي«، الفتا اىل ان »تدارك 
الخط�ورة الت�ي م�ن املمك�ن ان تم�س 
املواطن او املتظاهر من وظيفة الحكومة 
واالس�تخبارية  االمني�ة  ومؤسس�اتها 
وغره�ا م�ن املؤسس�ات املعني�ة بامن 
من�ع  يف  س�باقة  تك�ون  وان  الش�عب 

التصعيد«.
وأبدى البياتي أسفه تجاه »االعتداء الذي 
نش�هده يف كل م�رة يخرج فيها الش�عب 
اىل التظاهر للمطالبة بحقوقه«، مش�را 
اىل ان » كل م�ا يح�دث هو نتيجة تقصر 
من قب�ل القوات االمني�ة املعنية بحماية 

املتظاهرين«.
العراقي�ة  »الحكوم�ة  البيات�ي  �َل  وَحمَّ
مس�ؤولية م�ا ح�دث ي�وم الجمع�ة من 
تصعيد وهو امتداد مل�ا حدث قبل عامني 

وقبلها باعوام ايضا«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أم�س  أمني�ة،  ق�وة  ضبط�ت 
السبت، عددا من املقذوفات من 
مخلف�ات داع�ش يف محافظ�ة 
إن  أمني،  نينوى.وق�ال مص�در 
»معلوم�ات اس�تخبارية افادت 
بوجود مقذوف�ات من مخلفات 
االرهاب�ي  داع�ش  عصاب�ات 
يف قري�ة )طش�ته( التابع�ة اىل 
ناحية الكس�ك، خرج�ت بعدها 

ع�ى الفور قوة أمني�ة اىل املكان 
اعاه وت�م العثور ع�ى، )قنربة 
هاون 60 ملم ع�دد )6(، رمانة 
قاذفة RBG7 ض�د الدروع عدد 
)7(، رمان�ة قاذف�ة RBG7 ضد 

االشخاص عدد )2(«.
وأض�اف، إن »الق�وات األمني�ة 
امل�واد يف  تمكن�ت م�ن تفج�ر 
امل�كان املخصص للتفجر بدون 

حادث يذكر«.

ضبط	متفجرات	من	مخلفات	داعش	يف	نينوى ين
ألم

ط	ا
شري

ال

شرطة	الديوانية	تقبض	عىل	رجل	
وامرأة	بحوزتهما	كميات	من	المخدرات

املراقب العراقي/ بغداد...
محافظ�ة  رشط�ة  مديري�ة  أعلن�ت 
الس�بت،  أم������س  الديواني�����ة، 
ع�ن القب�ض ع�ى ام�����راة ورج�ل 
م�ن  كب�رة  كمي�ات  بح���وزتمه�ا 

املخدرات. 
وق�ال املديري�ة، يف بي������ان تلق�ت 
إن  من�ه  نس�خة  العراق�ي«  »املراق�ب 
املخ�درات  مكافح�ة  قس�م  »مف�ارز 

واملؤث�رات العقلي�ة يف رشطة محافظة 
الديوانية القت القبض عى امرأة ورجل 
بحوزتهما/ 4/ كغ�م م������ن مادة 

الكريستال املخدرة«.
وأضاف�ت املديري�ة، أن |عملية القبض 
تم�ت ف����ي ض�������وء معلومات 
اس�تخبارية مبين�ة أن�ه »ت�م العث�ور 
بح�وزة املتهم�ني ع�ى /23/ أنبول�ة 

تستخدم للشم«.

 ماجد الشوييل...

املراقب العراقي/ دياىل...
كش����ف مس�ؤول حك�����ومي يف دياىل، امس 
الس�بت، ع���ن توقف كامل الهم محطة اسالة يف 

قاطع شمال املحافظة.
وق�ال مدي�ر ناحي�ة العظي������م، عب�د الجبار 
العبي�دي، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي«إن 
»محطة االس�الة املركزي�ة يف مركز ناحية العظيم 
توقف�ت ع�ن العم������ل بش�كل كام�ل منذ 24 
س�اعة، بس�بب عدم الق�درة يف تامي�����ن املياه 
ازم������ة  “ب�دء  م�ن  مح������ذرا  الخ�ام”، 
ستتف�����اقم اذا لم تك����ن هناك حلول عاجلة 

خال 72 ساعة«.
واضاف، ان »ضعف اطاقات س�دة بحرة العظيم 
صوب نهر العظيم الذي يغذي مرشوع االس�الة يف 
مركز الناحي�ة هو ال����س�بب يف توقفه بالوقت 
الحايل”، مؤك����دا ب�ان “رفع االطاقات اىل 25-

30م3 ه�و الحل االمثل لتف�ادي ازمة مياه خانقة 
س�ترضب اكب�����ر الن����واح�ي املح���ررة يف 

دياىل«.
واش�ار اىل ان “وض�����ع املي�اه قل�ق ج�����دا 
خاص�ة وان بح�رة س������دة العظي�م تعتم�د 
ع�ى مي�اه االمط�ار والس�ي������ول وبخاف�ه 
س�يك�����ون الوضع صعب ج������دا ف����ي 

االشهر القادمة”.

ديالى.. الجفاف يتسبب بتوقف 
كامل الهم محطة للمياه
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االحد 7 تشرين الثاين 2021 العدد 2709 السنة الثانية عشرة

استقرت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، 
امس السبت، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وق�ال مص�در، إن بورصتّي الكف�اح والحارثي�ة املركزيتني يف 
بغ�داد، س�جلت 148100 دين�ار عراق�ي مقاب�ل 100 دوالر 

أمريكي، وهي نفس األسعار التي سجلت الخميس املايض.
وأشار إىل أن اس�عار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة 
باألسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار 
عراق�ي ل�كل 100 دوالر أمريك�ي، بينما بلغت أس�عار الرشاء 

147500 دينار عراقي لكل 100 دوالر أمريكي.
أم�ا يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، ف�ان بورصة الدوالر ال 

تتداول أيام العطل الرسمية.

استقرار أسعار الدوالر 
في بغــداد

أعلن�ت منظم�ة أوبك ان حص�ة اإلنت�اج النفطي الخ�اص بالعراق، 
ُح�ددت بمقدار 4.237 ماليني برميل يوميا خالل ش�هر كانون االول 

املقبل بعد اتفاق اوبك+ عىل زيادة 400 الف برميل يوميا .
وذك�رت املنظمة يف جدول لها ، إن »حصة اإلنت�اج الخاصة بالعراق 
لش�هر كان�ون االول حددت ب�� 4.237 ماليني برمي�ل يوميا بزيادة 
مقدارها 44 ألف برميل يوميا عن شهر ترشين الثاني البالغ 4.193 
ماليني برميل يوميا وبزيادة بمقدارها 88 ألف برميل يوميا عن شهر 
ترشي�ن األول املايض.واضاف�ت ان�ه »ُحدد انتاج كال من الس�عودية 
وروس�يا، ب� 10.018 ماليني برميل يومًيا، خالل شهر كانون االول، 
أي بزي�ادة نح�و 105 آالف برمي�ل يومًيا عن ش�هر ترشي�ن الثاني 
الح�ايل، كم�ا ارتفعت حصة إنت�اج اإلمارات بمق�دار 30 ألف برميل 

يومًيا، لتصل 2.885 مليون برميل يومًيا خالل الشهر املقبل«.

أوبك تحدد حصة تصدير العراق 
االقت�صاديللنفط الخام خالل الشهر المقبل

ارتفاع صادرات العراق النفطية ألمريكا إلى 187 ألف برميل يوميًا
أعلن�ت إدارة معلوم�ات الطاقة األمريكية، أمس الس�بت، 
ارتفاع صادرات العراق النفطية ألمريكا إىل 187 ألف برميل 

يوميا كمتوسط لالستريادات خالل األسبوع املايض.
وقال�ت اإلدارة يف تقري�ر له�ا، إن “متوس�ط االس�تريادات 
االمريكية من النفط الخام خالل االسبوع املايض من تسع 
دول بلغ�ت 5.319 ماليني برميل يومي�ا منخفضة بمقدار 

129 الف برميل باليوم عن االسبوع الذي سبقة والذي بلغ 
5.448 ماليني برميل يوميا”.

واضاف�ت ان “امريكا اس�توردت النفط الخ�ام من العراق 
بمع�دل 187 أل�ف برمي�ل يوميا خ�الل األس�بوع املايض، 
مرتفع�ة عن األس�بوع الذي س�بقه والذي بلغت متوس�ط 

الص�ادرات فيه�ا 155 ال�ف برمي�ل يومي�ا”.

واش�ارت اىل ان “اكث�ر اإلي�رادات النفطي�ة ألمري�كا خالل 
األسبوع املايض جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,685 ماليني 
برميل يوميا، تليها املكس�يك التي بلغت كمية االستريادات 
منه�ا بمعدل 439 ألف برميل يوميا، تلتها الس�عودية التي 
بلغت االس�تريادات منها بمعدل 397 الف برميل يوميا، ثم 

روسيا وبكمية بلغت بمعدل 206 آالف برميل يوميا”.

ووفق�ا ل�إدارة ف�ان “كمي�ة االس�تريادات االٔمريكية من 
النفط الخام من برازيل بلغت 178 ألف برميل يوميا، تليها 
االك�وادور الت�ي بلغت االس�تريادات منها بمع�دل 92 الف 
برمي�ل يوميا، ثم جاءت كولومبيا التي بلغت االس�تريادات 
منه�ا بمعدل 81 الف برميل يوميا ، ثم جاءت نيجرييا التي 

بلغت االستريادات منها بمعدل 64 الف برميل يوميا”.

ارتف�ع الذه�ب أكثر من 1% 5 ، امس الس�بت،  ليقرتب 
م�ن أعىل مس�توى له منذ ش�هرين حي�ث أدى إحجام 
البنوك املركزية الرئيس�ية عن تغيري أسعار الفائدة هذا 
األس�بوع إىل زيادة الطلب عىل املع�دن الذي يعترب مالذا 

آمنا.
وارتفع الذهب يف املعام�الت الفورية 1.4% إىل 1816.7 
دوالر لألونص�ة مس�جال ارتفاع�ا بع�د تراجع�ه %0.3 
نتيج�ة بيان�ات أظه�رت زي�ادة التوظي�ف يف الواليات 

املتحدة أكثر من املتوقع يف ترشين األول.
وارتفعت العقود اآلجلة للذهب األمريكي تسليم كانون 
التس�وية 1.3% مس�جلة 1816.80 دوالرا  األول عن�د 

لألونصة.
ويثب�ت رد الفعل املحدود عىل البيان�ات أنه »عىل الرغم 
من التقرير القوي لسوق العمل، فإنه لن يغري ما أشار 
إلي�ه رئيس مجل�س الحتياطي االتح�ادي جريوم بأول 

هذا األسبوع«.
وتمس�ك مجلس االحتياط�ي الفدرايل األربع�اء بوجهة 
نظره بأن التضخم س�يثبت أنه مؤقت ومن املحتمل أال 

يتطلب ذلك ارتفاعا رسيعا يف أسعار الفائدة.
وبع�د ذلك، فاج�أ بنك إنكلرتا األس�واق بإبقاء أس�عار 

الفائدة دون تغيري.
وب�ني املع�ادن النفيس�ة األخ�رى، ارتفع�ت الفضة يف 

املعامالت الفورية 1.2% إىل 24.05 دوالر لألونصة.
وزاد البالت�ني 0.7% إىل 1032.71 دوالر لألونصة وصعد 

البالديوم 1.3% إىل 2025.32 دوالرا لألونصة.

ارتفاع أسعار الذهب إلى 
أعلى مستوى لها منذ شهرين

 أكد الخبري يف الش�أن االقتص�ادي صفوان قيص :« ان كرس ارتفاع 
االسعار ألغلب السلع والبضائع يف السوق املحلية بحاجة اىل قرارات 
حكومية عاجلة ».وقال قيص:« ان السوق يشهد ارتفاعا يف اسعار 
معظم الس�لع االس�تهالكية لعدة اسباب ، منها اس�باب خارجية 
ترتبط بارتفاع واضح يف اسعار معظم السلع دوليا وبنسبة تقرتب 
من 20 % بس�بب تأث�ر خارطة االنتاج العامل�ي بجائحة كورونا. و 

محليا بس�بب عدم االس�تقرار الس�يايس و تخفيض قيمة الدينار 
العراقي وع�دم قدرة االنتاج املحيل عىل تعوي�ض النقص الحاصل 
يف االس�ترياد وارتفاع تكاليف النقل للبضائع املس�توردة ».واش�ار 
الخب�ري اىل ان« كرس االس�عار بحاجة اىل ق�رارات حكومية عاجلة 
ترتبط بتتبع االس�عار واالس�تفادة من الوفرة املالية نتيجة زيادة 
اس�عار النفط يف توس�يع مفردات الس�لة الغذائية وش�مول اعداد 

اضافي�ة بها ، باإلضاف�ة اىل ان دع�م االفران النظامي�ة واملولدات 
االهلي�ة بوقود مجان�ي وتفعيل دور دائرة الجرائ�م االقتصادية يف 
مراقبة عملية االس�ترياد وعدم ابتزاز املستوردين من قبل مافيات 
الفس�اد ودعم قدرات املنتج املحيل الزراعي والصناعي باإلعفاءات 
املبارشة او غري املبارشة ومنح التس�هيالت املالية لتوس�يع قاعدة 

االنتاج ، ستسهم يف كرس االسعار ».

خبير اقتصادي: السوق المحلية بحاجة الى قرارات حكومية عاجلة لكسر األسعار

سوق العراق :تداول 10 مليارات سهم بقيمة 7 مليارات دينار في شهر واحد
أعلن س�وق العراق لألوراق املالية، أمس السبت، 
عن تداول 10 مليارات س�هم بقيمة مالية بلغت 
أكثر م�ن 7 ملي�ارات دينار خالل ش�هر ترشين 
االول املايض.وذكر الس�وق يف تقرير له ، أن »عدد 
الرشكات املتداول أس�همها خ�الل ترشين االول 
املايض بلغت 51 رشكة مساهمة، فيما لم تتداول 
أسهم 30 رشكة الختالف األسعار املعروضة عن 
املطلوبة من قبل املستثمرين، فيما يستمر توقف 
23 رشكة لع�دم تقديم اإلفص�اح من أصل 105 
رشكات مدرج�ة يف الس�وق«.وأضاف أن »ع�دد 
األس�هم املتداولة بلغ 10 ملي�ارات و613 مليوناً 
و183 الف س�هم بقيمة مالي�ة بلغت 7 مليارات 
و926 ملي�ون دين�ار م�ن خ�الل تنفي�ذ 4875 
صفقة«، مش�رياً إىل أن »مؤرش األسعار املتداولة 

ISX60 أغل�ق ع�ىل 586.810 نقط�ة ».وأوضح 
أن »عدد األس�هم املش�رتات من املستثمرين غري 
العراقيني لش�هر ترشين االول بلغ 1.160 مليار 
س�هم بقيم�ة مالية بلغ�ت 1.142 ملي�ار دينار 
م�ن خ�الل ت�داول 10 رشكات مس�اهمة، فيما 
بل�غ عدد األس�هم املباع�ة من املس�تثمرين غري 
العراقي�ني 754 مليون س�هم بقيمة مالية بلغت 
668 ملي�ون  دين�ار من خالل ت�داول 11 رشكة 
مس�اهمة«.يذكر,ان سوق العراق لألوراق املالية 
ينظم خمسة جلس�ات تداول أسبوعيا من األحد 
اىل الخمي�س، ومدرج فيه 105 رشكة مس�اهمة 
عراقي�ة تمث�ل قطاع�ات املص�ارف واالتصاالت 
والصناع�ة والزراعة والتأمني واالس�تثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

العراق يصدر
 البطاطا إلى اإلمارات

كش�فت وزارة الزراعة، امس السبت، عن 
تصدير محاصيل زراعية اىل دولة االمارات 
أبرزه�ا البطاط�ا، فيما اش�ارت اىل وجود 
“وفرة كبرية”، يف انتاج الفواكه والخرض.

وق�ال املتحدث الرس�مي باس�م ال�وزارة 
حميد النايف يف بيان ، ان “الوزارة نجحت 
يف تحقي�ق االم�ن الغذائ�ي للمواطنني من 
خ�الل تمكنها من توفري اغل�ب محاصيل 
الخ�رضاوات والفواكه الخاصة باملوس�م 

الحايل”.
وأش�ار النايف اىل “وجود وفرة بمحصويل 
البطاطا والطماط�م، وبالتايل فقد تم عىل 
اس�اس ذلك، التنسيق مع االسواق املحلية 
ل�دول الجوار لتصدير محصول البطاطا”، 
مبين�ا أنه “تم خالل امل�دة القليلة املاضية 
العربي�ة  االم�ارات  دول�ة  اىل  تصديره�ا 

املتحدة”.
وأضاف، ان “الوزارة دعت املنافذ الحدودية 
م�رارا، وبمس�اندة م�ن االجه�زة االمنية 
املختصة، اىل منع دخول البطاطا لوفرتها 
محليا لكون الكميات املنتجة محليا منها، 
تس�د اس�تهالك مواطني البالد بالكامل”، 
ع�ادا البطاطا “محصوال اس�رتاتيجيا زاد 
انتاجه بع�د تنفيذ خطة ال�وزارة لحماية 

املنتج املحيل”.

قلة األبنية تنعكس سلبا على التعليم ووزارة 
التربية تفشل في تجاوز الدوام الثالثي

اختفاء أموال بناء 2000 مدرسة

 ب�ل م�ا يجري م�ن عملي�ات بن�اء يعد 
ترقيع�اً من خالل بن�اء صفوف إضافية 
الستيعاب الطلبة الجدد , فوزارة الرتبية 
تق�ف عاج�زة عن ح�ل مش�كلة االبنية 
املدرس�ية بس�بب قل�ة التموي�ل امل�ايل 
والفس�اد الذي التهم أموال بناء املدارس 
, فبع�د ه�دم الع�رشات منه�ا يف بغداد 

واملحافظات لم نشهد إعادة بنائها .
مل�ف بن�اء امل�دارس يع�د م�ن أصع�ب 
واجه�ت  الت�ي  الفس�اد  ملف�ات 
تحول�ت  والت�ي  العراقي�ة  الحكوم�ات 
اىل مش�اريع وهمي�ة تس�ببت بضي�اع 
األم�وال واختفائها , فض�ال عن معاناة 
مس�تمرة للطلب�ة , فالدع�وات تتصاعد 
إلعادة فتح ملف إنش�اء 2000 مدرس�ة 
حديث�ة بكلف�ة 232 ملي�ار دين�ار عام 
2008 والت�ي اُحيل�ت يف حينها اىل إحدى 
الرشكات واس�تلمت 45 ملي�ارا كدفعة 
مقدم�ة بدون إنج�از أي يشء ثم تركت 
املرشوع وغ�ادرت العراق, يف ظل إرصار 
بعض السياس�يني عىل رفض االتفاقية 
الصينية والتي ج�اء يف أحد بنودها بناء 

أكث�ر من ع�رشة آالف مدرس�ة جديدة , 
والتي وص�ل اإلنجاز لبناء ألف مدرس�ة 
فيها اىل 80%, فيما أك�دت وزارة الرتبية 
حاجتها اىل اكثر من س�تة آالف مدرسة 

يف العاصمة بغداد وحدها .
العم�ل  إع�ادة  أن  أك�دوا  مراقب�ون 
باالتفاقي�ة العراقي�ة الصيني�ة رضورة 
قصوى إلع�ادة إعمار قطاعات مختلفة 
ويأتي التعليم يف مقدمة االحتياجات من 
خالل بناء م�دارس بدال من التي هدمت 
من قبل الفاس�دين الذين اس�تولوا عىل 
أموال بنائها ولم يتم التنفيذ , مبينني أن 
العراق بحاجة ماس�ة إىل مدارس جديدة 
وفق أحدث االنظم�ة العاملية وتجهيزها 
ب�كل م�ا تحتاج�ه العملي�ة الرتبوي�ة , 
فالدوام الثالثي واملدارس الطينية س�بب 
يف تراجع املستوى العلمي لطلبة العراق 
, فهن�اك حاجة ملحة لبن�اء املدارس اىل 
جان�ب بن�اء املستش�فيات , واالتفاقية 
م�ع الصني هي االفضل م�ن االتفاقيات 
االخرى الت�ي عقدها الع�راق مع بعض 
ال�دول , كون الصني تمتل�ك االمكانيات 

والتكنولوجي�ا الحديث�ة الت�ي تؤهله�ا 
للنجاح يف عملها.

بالش�أن  املخت�ص  ي�رى  جانب�ه  م�ن 
االقتص�ادي إي�اد املالك�ي يف اتصال مع 
)املراق�ب العراق�ي(: أن قط�اع األبني�ة 
املدرس�ية ما زال يعان�ي من نقص كبري 
, ما تس�بب بالدوام الثالث�ي والذي أفقد 
الكث�ري م�ن املس�توى العلم�ي للطلبة , 
جراء قلة ساعات الدوام وعدم استيعاب 
الطلبة لدروس�هم , مما أسهم بالدروس 

الخصوصي�ة الت�ي أرهق�ت كاهل ذوي 
الطلبة .

وبني: أنه عىل مر السنوات املاضية كانت 
هن�اك عملي�ات منظم�ة لتهدي�م أبنية 
امل�دارس مقابل اإلرصار عىل عدم بنائها 
ورسق�ة أموالها من قبل جه�ات عديدة 
ويف مقدمته�ا مجل�س محافظ�ة بغداد 
ع�ىل م�دار دورات�ه الس�ابقة , وعندما 
ج�اءت االتفاقية مع بك�ني كانت هناك 
بارق�ة أمل للقضاء عىل مش�كلة األبنية 

املدرس�ية ,خاصة أنه�ا ال تكلف موازنة 
الب�الد الس�نوية وإنم�ا »النف�ط مقابل 

البناء«.
بالش�أن  املخت�ص  أك�د  جهت�ه  م�ن 
االقتص�ادي عب�د الحس�ني الش�مري يف 
اتصال مع ) املراقب العراقي( أن القطاع 
التعليمي يف البالد بحاجة ماسة إلنفاذه 
،ويف مقدمت�ه بناء م�دارس جديدة تنفذ 
عىل أرض الواقع وليس وعودا كاذبة كما 
ش�هدنا يف السنوات الس�ابقة , وبالفعل  

تم االتفاق عىل بناء 1000 مدرس�ة مع 
الصني كبادرة أولية لغرض توفري بعض 
األبني�ة الالئقة وبالفعل تم�ت املبارشة 
بعملي�ة البن�اء وهي اآلن بنس�بة إنجاز 
80% , لك�ن ه�ذا العدد ال يكف�ي ,االمر 
ال�ذي يس�توجب تنش�يط االتف�اق مع 
الصني لبناء عرشة آالف مدرس�ة أخرى 
, فطريق�ة النفط مقاب�ل البناء تضمن 
ع�دم رسق�ة األم�وال املخصص�ة لبناء 

املدارس ,كما حدث سابقا.

مع بداية العام الدراس����ي الجدي����د ، برزت العديد من 
المعوق����ات إلنج����اح العملي����ة التربوية وهي ليس����ت 
جديدة بل قديمة وتؤثر س����لبا في المستوى العلمي 
للطلب����ة , وفي مقدمة هذه المعوقات الدوام الثالثي 
في المدرسة الواحدة والناتج عن قلة االبنية المدرسية 

وعدم بناء مدارس حديثة .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

ال صوت يعلو صوتهم..!
ربم�ا يس�أل س�ائل، ماه�و رس التع�رض العس�كري الغاش�م 
لألس�طول البحري األمريكي عىل ناقلة النف�ط اإليرانية، يف هذا 
التوقي�ت تحديداً، ويف هذه املنطقة بالذات ؟ علماً أن الجمهورية 
أرس�لت يف أوقات مختلفة ش�حنات نفط اىل فنزويال وس�وريا، 

فضالً عن شحنات املازوت اإليراني اىل جمهورية لبنان .
أن داللة املكان والزمان يف هذه العملية العسكرية تشري بوضوح 
اىل أن واش�نطن قد أرادت أن ترس�ل رس�الة واضح�ة لحلفائها 
بأنها الزالت املحامي عن دول املنطقة، وعىل رأس�ها مملكة بني 
س�عود الت�ي تكن العداء اىل أي�ران . هذا من حي�ث داللة املكان، 
أم�ا من داللة الزمان، فإن حكومة باي�دن، أرادت أن تذكر الرأي 
الع�ام اإلمريكي بواقعة اقتحام طالب جامعة طهران للس�فارة 
اإلمريكي�ة يف ثمانيني�ات القرن املايض، حيث تص�ادف الهجوم 
العسكري عىل ناقلة النفط اإليراني يف ذكرى تلك الواقعة الكبرية 
التي تم فيها أرس الفريق الدبلومايس األمريكي يف قلب العاصمة 
اإليراني�ة طه�ران، والت�ي أعلن�ت م�ن خالله�ا الع�داء املطلق 
لواش�نطن وتل أبيب بش�كل جيل .تش�ري املعطيات التي رافقت 
القرصنة اإلمريكية عىل ناقلة النفط، بأن إيران كرست الحصار 
اإلحادي ع�ىل الجمهورية التي التفت بش�كل واضح وكبري عىل 
جمي�ع تلك العقوب�ات التي بدأت منذ ع�ام 1980 اىل يومنا هذا، 
وبتح�دٍّ كبري، مما دفع ق�وات البحرية 
اإلمريكي�ة اىل الهجوم عىل الناقلة التي 

أذلت كربياء واشنطن وخيالئها .
ق�د تن�درج تل�ك الهجم�ة األمريكية، 
ضمن عملي�ات جس النب�ض لقدرات 
الجمهوري�ة اإلس�المية الت�ي تنام�ت 
بش�كل كبري والف�ت للنظر، م�ا جعل 
كث�رياً  تهت�ز  واش�نطن  مصداقي�ة 
وآس�يا،  األوس�ط  ال�رشق  منطق�ة  يف 
خصوصاً بعد أنس�حابها من أفغانس�تان . إذن الرسائل كثرية، 
س�واٌء من واش�نطن أو م�ن طه�ران . صالبة املوق�ف اإليراني 
واألس�تعداد الكب�ري إلظه�ار قدراته�ا العس�كرية لف�ت انتباه 
اإلدارة اإلمرييكية اىل مس�ألة مهمة ج�داً، وهي أن منطق القوة 
م�ع طهران ل�ن يؤتي أُُكله، وعىل واش�نطن الذه�اب إىل طهران 
بالطرق الدبلوماس�ية فهي األسلم لسياس�ة واشنطن املرتنحة 
يف الرشق اإلوس�ط، والدليل ما رصحت ب�ه الخارجية األمريكية 
اليوم، باستعداد واشنطن للعودة مرة أخرى لطاولة املفاوضات 

النووية التي أنهتها واشنطن  .
الثبات عىل املوقف، وس�لوك طهران املتزن يف تعامالتها مع دول 
الج�وار العربي، وحتى غري العربي، جعل دول الغرب تنظر بعني 
الرض�ا اىل كل م�ا يصدر من طهران ولو نس�بياً . رصاع اإلرادات 
تح�ول اليوم م�ن التهدي�د والوعيد، اىل خلق س�احات اش�تباك 
جدي�دة، وما ق�ام به املارينز حلقة من حلق�ات اختبار القدرات 
اإليراني�ة، والت�ي أب�دت طه�ران اس�تعدادا كبريا لرتجم�ة تلك 
الق�درات عىل أرض الواقع وقطعاً ذلك اإلرصار اإليراني لن يروق 

لدول املنطقة الخليجية.

  قاسم العبودي



ودولي4 عربي 

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

المراقب العراقي/ متابعة
وعقد تكتل بعلبك الهرمل النيابي 
اجتماع�ه ال�دوري، يف مكتب�ه يف 
بعلب�ك، بحض�ور أعضائه، ضم 
حسني الحاج حسن، عىل املقداد، 
غ�ازي زعي�ر، إيه�اب حم�ادة، 
والولي�د  املوس�وي،  ابراهي�م 
املجتمع�ون  وبح�ث  س�كرية، 
األخ�رة  السياس�ية  التط�ورات 
التدخ�ات  وخاص�ة  لبن�ان،  يف 
األمركية- الس�عودية الس�افرة 
يف الش�ؤون اللبنانية، كما ناقش 
املجتمع�ون األوض�اع املعيش�ية 

واإلقتصادية والربوية.
وت�ىل النائب إيهاب حم�ادة بياناً 
ج�اء فيه: »يع�رب تكت�ل بعلبك 
الهرم�ل النياب�ي عن إس�تنكاره 
للحمل�ة الظامل�ة الت�ي تع�رض 
اإلع�ام  وزي�ر  له�ا  ويتع�رض 
جورج قرداحي من قبل حكومة 
لبن�ان  يف  وأدواته�ا  س�عود  آل 
واملنطق�ة، ويؤك�د ع�ىل وقوفه 
وتضامن�ه معه وم�ع كل موقف 
ش�جاع يداف�ع ع�ن املظلومني«، 
ال�ذي  »الهج�وم  أن  إىل  مش�راً 
وتش�ديد  لبن�ان  ل�ه  يتع�رض 
الحص�ار والعقوبات عليه هدفه 
النيل من س�يادته ومن مقاومته 
عرب إثارة الفتن وتوريط لبنان يف 
حروب داخلي�ة خدمة للمرشوع 
الصهيوأمركي�ة والتعويض عن 
الفش�ل الس�عودي يف حربه عىل 

اليمن ويف الحروب 
التي فرضها عىل دول املنطقة«.

وأوضح أن�ه »يف ظل أس�وأ أزمة 

إقتصادي�ة ومعيش�ية يعيش�ها 
لبنان يف تأريخه الحديث.

الهرم�ل  بعلب�ك  تكت�ل  ويج�دد 
النياب�ي دعوته املعنيني يف الدولة 
تس�اهم  بإج�راءات  القي�ام  اىل 
يف ضب�ط األس�عار ام�ام عملية 
التفل�ت الجنوني�ة الت�ي تصيب 
املواطن�ني، ف�ا بد م�ن ضوابط 
عملية تس�اهم يف كبح اإلحتكار 
جم�اح  وكب�ح  واملحتكري�ن 
التضخ�م الحاصل وال�ذي وصل 
اليوم إىل مس�تويات قياسية، ما 
يجعل لبن�ان ضمن أع�ىل الدول 
األس�عار  إرتف�اع  م�ؤرشات  يف 

والتضخم املايل«.
ودعا تكتل بعلبك الهرمل النيابي 
»الحكومة إىل تحمل مسؤولياتها 
وتأم�ني حاجيات الن�اس يف ظل 

ه�ذا الوضع املعي�ي الصعب«، 
ويس�أل: »أين وصل�ت الحكومة 
يف ملف البطاق�ة التمويلية التي 
تخف�ف نوع�ا م�ا م�ن معان�اة 
املواطنني؟ ومتى سوف تدخل إىل 
حيز التنفيذ«، منوه�اً »إىل إقرار 
املجل�س النياب�ي قان�ون تأمني 
ال�500 ملي�ار لرة لدعم التعليم 
الرس�مي والخ�اص، ويش�ر إىل 

متابع�ة التكثل لهذا القانون وإىل 
رضورة اإلرساع يف تنفيذه ملا فيه 
مصلحة هذه امل�دارس وهيئاتها 

التعليمية واملوظفني فيها«.
إق�رار  »إىل  التكث�ل  دع�ا  كم�ا 
رزمة م�ن القوان�ني اإلجتماعية 
والصحي�ة والربوي�ة ومنه�ا ما 
الرس�مي  التعليم  يتعل�ق بدع�م 
للمتعاقدي�ن  الضم�ان  وتأم�ني 

األس�اتذة  حق�وق  وحماي�ة 
واعتبارها أولوية يف هذه املرحلة 
حت�ى نحم�ي والع�ام ال�درايس 
الربوية  الج�ودة  ونحافظ ع�ىل 

التي لطاملا نجح فيها لبنان«.
وطالب التكت�ل وزارة إالتصاالت 
وهي�أة اوج�رو ورشكت�ي الف�ا 
وتاتش بالقيام بما يلزم للحفاظ 
عىل خدمة إالتصاالت واالنرنت، 

الهرم�ل  بعلب�ك  يف  وخصوص�ا 
الت�ي تعان�ي بع�ض مناطقه�ا 
م�ن انقطاع إالتص�االت املتكرر، 
وخصوص�ا بع�د نج�اح الجهود 
التي بذلت من قب�ل رئيس لجنة 
إالتص�االت ووزي�ري إالتصاالت 
والطاق�ة واملي�اه م�ع م�رف 
لبنان لحل مش�كلة تزويد قطاع 

إالتصاالت باملازوت.

المراقب العراقي/ متابعة
والسياس�ة  القوم�ي  االم�ن  لجن�ة  عض�و  دع�ا 
الخارجي�ة الربملانية االيراني�ة ابراهيم عزيزي انه 
ينبغ�ي للس�عودية التوق�ف ع�ن ممارس�ة ادوار 

سلبية والقيام بدور ايجابي يف املنطقة.
وق�ال النائب ابراهیم عزی�زي، يف تريح صحفي 
» إنن�ا ننصح البلدان التي تس�تطيع القيام بأدوار 
ايجابية يف التوازنات االقليمية ان تتكاتف من اجل 

تحقيق التنمية واالزدهار يف املنطقة«.
واض�اف: إنه »م�ن غر الصحي�ح القي�ام بأدوار 
تدخلي�ة وعدائي�ة من قب�ل بعض بل�دان املنطقة 
والشك ان شؤون لبنان يجب حلها داخليا واحرام 
السياس�ية يف  االنظم�ة  الش�عب وع�ىل  أص�وات 
املنطق�ة القبول به كما ان الجمهورية االس�امية 
التغي�رات يف  اىل  ال�دور«. واش�ار  تم�ارس ه�ذا 

التشكيلة الوزارية بلبنان، عاّدا مثل هذه القرارات 
ذات طبيع�ة داخلي�ة والينبغ�ي للبل�دان االخ�رى 
الش�عور باالرتياح أو االمتع�اض اال ان دور حزب 
الله اليمكن انكاره حيث ان أسس�ه متينة والترك 
رياح بعض االنظم�ة ذات التبعيات االجنبية عليه 

أية تأثرات واليمكن ألي بلد انكار هذا التيار.

برلماني ايراني يدعو السعودية
 الى التخلي عن »العدوانية« في المنطقة 

والتعامل بايجابية

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أطلق صهاينة موقعا الكرونيا للزواج خاص 
باليهود يف الدول الخليجية، مدفوعني بسبب 
فتح بعض ه�ذه الدول أبوابه�ا أمام اليهود 

واإلرسائيليني، مثل اإلمارات والبحرين.
وبحس�ب م�ا نقلت�ه صحيف�ة »جروزاليم 
بوس�ت العربي�ة، إن »املوق�ع، ال�ذي يحمل 
عن�وان عازب�ون يه�ود يف الخلي�ج أطلقت�ه 
ال�دول  يف  اليهودي�ة  الجالي�ات  جمعي�ة 

الخليجية«.
ويقول التقرير، إن الكثر من اليهود العزاب 
انتقل�وا إىل ال�دول الخليجي�ة الثري�ة للعمل 

وإيجاد آف�اق جديدة، ومن هنا جاءت فكرة 
إنشاء املوقع«.

وتاب�ع »لق�د أدركن�ا أن�ه م�ن أج�ل تنمية 
املجتمع اليهودي يف الدول الخليجية ونحتاج 
إىل تزوي�ج اليه�ود«، مضيف�ا أن »العرشات 
م�ن الرجال والنس�اء غ�ر املتزوج�ني أبدوا 

اهتمامهم باملوقع«.
ويتطل�ب املوق�ع م�ن مس�تخدميه إنش�اء 
حس�اب، من خ�ال إدخال بع�ض البيانات 
الش�خصية، مثل الرقم، الربي�د اإللكروني، 
بل�د اإلقام�ة، باإلضاف�ة إىل اختي�ار صورة 

ش�خصية، وغرها.

المراقب العراقي/ متابعة ...
كش�ف تقرير ملوقع )كومون دري�م( االمريكي أن 
واحدا من كل اربعة اعضاء يف الكونغرس االمريكي 
هم من املس�تثمرين يف النف�ط والوقود االحفوري 
مما قد يمثل عقب�ة كبرة يف طريق أجندة الرئيس 
االمريك�ي جو بايدن يف م�ا يتعلق بتخفيف التلوث 

وقضايا املناخ واالحتباس الحراري يف العالم .
وذكر التقرير الذي نرشه املوقع، وتابعته »املراقب 
العراقي« إن »بايدن طرح يف قمة املناخ التي عقد يف 
باريس خطة طموحة تعهدت فيها الواليات املتحدة 
بخف�ض انبعاثات غ�ازات االحتب�اس الحراري إىل 
النص�ف بحل�ول ع�ام 2030، لك�ن املش�كلة ان�ه 
س�يحتاج أعضاء الكونغرس لتمرير ترشيع تقييد 

الوق�ود األحف�وري، وه�ي صناعة يس�تثمر فيها 
العرشات م�ن أعض�اء مجلس الش�يوخ وأرسهم 
شخصًيا«. واضاف ان »ما ال يقل عن 28 ارسة من 
ارس اعض�اء الكونغرس االمريكي تعمل يف صناعة 
النف�ط والفحم وغرها حي�ث تمتلك كل ارسة من 
اعض�اء الحزبني الديمقراط�ي والجمهورين ما ال 
يقل ع�ن 3.7 ملي�ون دوالر يف الصناعة وما اليقل 
ع�ن 12.6 ملي�ون دوالر يف االس�تثمارات املتعلقة 
بالنف�ط«. وتاب�ع ان »م�ن املفارقات حق�ا ان ما 
ال يقل عن س�تة اعضاء يف مجلس الش�يوخ ممن 
اس�تثمروا ش�خصًيا يف صناعة الوق�ود األحفوري 
هم اعض�اء يف لج�ان متعلقة بالبيئ�ة أو املناخ يف 

القمة العليا من املجلس«.
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المراقب العراقي/ متابعة...
قدم�ت 11 والية أمريكي�ة دعوى قضائية ضد 
ق�رار إدارة الرئيس جو بايدن بفرض التطعيم 
اإللزام�ي م�ن ف�روس كورون�ا ع�ىل عام�ي 
رشكات كب�رة، حس�بما أعل�ن النائ�ب العام 

لوالية ميزوري إريك شميت.
وأشار شميت يف بيان نرشه امس السبت إىل أن 
الواليات الداعية إىل وقف التطعيم اإللزامي هي 
ميزوري وأريزونا ونرباس�كا وآيوا وأركنساس 
ومونتان�ا وأالس�كا ووايومنغ ونيوهامبش�ر 
وداكوتا الش�مالية وداكوت�ا الجنوبية، مضيفا 
أن ع�ددا م�ن املنظم�ات انض�م إىل الوالي�ات 

املذكورة.
وق�ال املدع�ي الع�ام للوالي�ة »اليوم ترأس�ت 
تحالفا م�ن 11 والية لرفع دعوى قضائية من 
أجل وقف التطعيم اإللزامي غر الرشعي املعلن 
م�ن قبل جو بايدن.. أدعو ج�و بايدن وإدارته 
إىل املحكم�ة م�ن أج�ل الدف�اع ع�ن الحريات 
الش�خصية والحف�اظ ع�ىل قط�اع األعمال يف 
ميزوري والتصدي للمس�تبدين البروقراطيني 

الذين غايتهم كلها هي السلطة والسيطرة«.
وكان البيت األبيض أعل�ن الخميس املايض أن 
إدارة السامة والصحة املهنية )وهي جزء من 
وزارة العمل يف الواليات املتحدة( ألزمت جميع 

الرشكات األمريكية الت�ي ال يقل عدد عامليها 
ع�ن 100 ش�خص بتطعي�م موظفيه�ا م�ن 
فروس كورونا حتى 4 يناير املقبل أو مطالبة 
املوظفني غر املطعمني بتقديم نتائج س�لبية 
من الفحص للكش�ف عن الف�روس ولو مرة 

واحدة يف األسبوع.
ووفقا للبيانات األخرة لجامعة جون هوبكينز 
فقد تجاوز ع�دد الوفيات الناجمة عن جائحة 
كورون�ا يف الواليات املتحدة 750 ألف حالة، أما 
إجمايل عدد املصابني بم�رض “كوفيد-19” يف 

الباد فقد تعدى 46,3 مليون.

المراقب العراقي/ متابعة...
بالس�ودان  االحتج�اج  حرك�ة  رفض�ت 
املبادرات املدعومة دوليا للعودة إىل ترتيب 
تقاس�م الس�لطة مع الجيش بعد أحداث 
الش�هر امل�ايض، داعي�ة إىل يوم�ني م�ن 
اإلرضابات عىل مستوى الباد اعتبارا من 

اليوم األحد.
وبعدم�ا اس�توىل الجيش الس�وداني عىل 
الثان�ي، وح�ل  الس�لطة يف 25 ترشي�ن 
اإلدارة االنتقالي�ة واعتق�ل العرشات من 
والسياس�يني،  الحكومي�ني  املس�ؤولني 
َع املجتم�ع ال�دويل جهود الوس�اطة  رَسَّ
إليجاد مخرج من األزمة، األمر الذي يهدد 
بمزي�د من زعزعة االس�تقرار يف منطقة 

القرن اإلفريقي املضطربة بالفعل.
وقال تجم�ع املهنيني الس�ودانيني، الذي 
ق�اد االنتفاضة ضد البش�ر قبل عامني، 
إن مبادرات الوس�اطة التي »تس�عى إىل 
تس�وية جديدة« بني القادة العس�كريني 
إنت�اج  »إع�ادة  ش�أنها  م�ن  واملدني�ني 

وتفاقم« أزمة الباد.
الس�ودانيني  املهني�ني  تجم�ع  وتعه�د 
بمواصلة االحتجاج حتى تشكيل حكومة 

مدنية كاملة لقيادة العملية االنتقالية.
وتح�ت ش�عار: »ال مفاوض�ات وال ح�ل 
وس�ط وال تقاسم للس�لطة«، دعا تجمع 

املهني�ني الس�ودانيني، املنت�رش يف جميع 
أنحاء الباد، إىل إرضابات وعصيان مدني 

يومي األحد واالثنني.
من جانبه، حث الواثق الربير، األمني العام 
لحزب األم�ة أك�رب األحزاب السياس�يية 
يف الب�اد، املجتم�ع ال�دويل الجمع�ة عىل 
الضغط ع�ىل الجي�ش لوق�ف »التصعيد 
املؤس�ف«، معتربا أن الجنراالت يواصلون 
بدال من ذلك تفكي�ك الحكومة االنتقالية 
واعتق�ال القادة املؤيدي�ن للديمقراطية، 
يف إش�ارة إىل اعتق�ال ثاثة قادة من قوى 
الحري�ة والتغير الخمي�س، وهو تحالف 
نش�أ م�ن رح�م حرك�ة االحتج�اج لعام 
2019. وأضاف الربير أن جهود الوساطة 

لم تثمر بعد، وألقى باللوم عىل الجيش يف 
هذا الفشل.

وحذر م�ن احتم�ال إراقة الدم�اء، حيث 
تر الح�ركات االحتجاجية - بما يف ذلك 
تجم�ع املهنيني الس�ودانيني وما يس�مى 
بلج�ان املقاومة- عىل إبع�اد الجيش عن 

أي حكومة مستقبلية.
وق�ال »بالنس�بة للجي�ش س�يكون من 
الصع�ب الخروج من هذا الوضع دون دم 
يف الش�وارع، والقوى السياس�ية لم تقم 
بدوره�ا ملحاول�ة إقناع الش�وارع ولجان 
املجتم�ع  املعارض�ة والش�باب«، وح�ث 
ال�دويل عىل زي�ادة الضغ�ط ع�ىل القادة 

العسكريني لعكس مسار االنقاب.

صحيفة عبرية: افتتاح موقع إلكتروني لتزويج 
اليهود في دول الخليج

تقرير أمريكي يكشف فضيحة تطال »ُرُبَع« 
أعضاء الكونغرس

شددت على وضع حد لـ »جالوزة« ابن سلمان 

تكتالت سياسية لبنانية تساند »قرداحي«
 وتوجه إنذارا آلل سعود

المراقب العراقي/ متابعة...
قال القيادي يف حركة الجهاد اإلس�امي خ�ر حبيب إن تمادي العدو 
وإرصاره ع�ىل التنكي�ل ب�األرسى س�يصعد األوض�اع ويح�دث زل�زااًل 
باملنطقة، مؤكًدا أن ش�عبنا ومقاومته لن يس�محا بالتنكيل باألرسى، 

ولو قاد ذلك ملواجهة مفتوحة.
من جهته، قال الناطق باس�م حركة حماس حازم قاس�م إن استمرار 
العدوان عىل أرسانا وتصعيد الهجمة عليهم هو صاعق تفجر حقيقي.
وشدد قاسم عىل أن املقاومة ال يمكن أن ترك األرسى وحدهم يواجهون 

كل هذا التعذيب واإلرهاب الصهيوني.
وأض�اف »إن املقاوم�ة دائًم�ا تراق�ب س�لوك االحتال تج�اه األرسى، 
وتحرك�ت أكثر من مرة لوقف العدوان عليهم، وهي حارضة يف كل يوم 

لتقوم بدورها«.
ولف�ت الناط�ق باس�م حم�اس اىل أن التقرير يعرّب عن حج�م اإلرهاب 
واالج�رام لدى االحتال ض�د األرسى يف محاولة للتنكي�ل بهم، واطفاء 

األمل بالحرية عندهم.
وأكد قاس�م أن هذه الجرائم لن تفت من عضد األرسى وحلمهم بحرية 

قريبة. 
ب�دوره، أكد مدير املكتب االعامي للجان املقاومة الش�عبية أبو مجاهد 
أن املقاومة أوصلت رسالتها لكل األطراف قبل أيام أن التنكيل باألرسى 
س�يدفع املقاومة للقيام بدورها، وق�ال إن املقاومة تتابع عن كثب ما 

يجري داخل السجون وحارضة يف كل التفاصيل.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال�ت »علياء ريض« زوجة زعيم املعارض�ة، وأمني عام جمعية الوفاق 
الوطني يف البحرين املعتقل »الشيخ عي سلمان« إن أكثر املواقف إياماً 
عىل الشيخ سلمان كان لحظة الهجوم عىل دوار اللؤلؤة وقتل املواطنني 

النائمني بسام يف أحداث »الخميس الدامي«.
وأضاف�ت »علي�اء ريض« أنها رأت دموع الش�يخ عي س�لمان »كما لم 

أرها من قبل«.
ووصف�ت زوجة الش�يخ س�لمان، يف مقابلة مطولة مع قن�اة امليادين 
عرب برنامج بودكاس�ت دي�وان )4 ترشين الثان�ي 2021(، مع اقراب 
الذكرى الس�ابعة العتقاله، صدور الحكم املؤبد عىل الشيخ عي سلمان 
ب� »الصادم واملؤلم«، مش�رة إىل أن أصعب ما يف األمر كان تفكرها يف 

كيفية إباغ ابنتيها بالحكم الصادر بحق والدهما.
وت�رشح »علياء ريض« لحظ�ة صدور الحكم املؤبد ضد زوجها. تش�ر 
إىل أن الحكم رغم قس�اوته إال أن�ه كان متوقعهاً نظراً لطبيعة القضية 
والته�م املوجهة إليه والظروف التي تمت محاكمته فيها، لكن املفاجأة 
كانت يف الصم�ت الدويل تجاه اعتقاله وخصوصاً م�ن الواليات املتحدة 
الت�ي كانت أحد أطراف املب�ادرة التي حوكم بس�ببها، وكانت عىل علم 
بكل التفاصيل، لكنها اختارت »البيانات الفارغة التي تراعي املصالح« 

عىل حساب الضغط الحقيقي.

المراقب العراقي/ متابعة...
أدى الرئي�س األوزبكي الجدي�د املنتخب حديثا »ش�وكت مرضيائيف« 

اليمني القانونية أمس السبت يف اجتماع مشرك ملجليس برملان الباد.
وتجرى االنتخابات الرئاس�ية يف أوزبكس�تان مرة كل خمس س�نوات، 

وتمت األخرة يف 24 ترشين االول املايض.
وذك�رت لجن�ة االنتخاب�ات املركزي�ة، بع�د فرز 
جميع االس�تمارات، أن مرضيائي�ف فاز فيها، 

وحصل عىل 80.12٪ من األصوات.
وبلغت نسبة مشاركة الناخبني ٪80.4.

وقبيل ب�دء فعالية أداء القس�م، تم وألول 
م�رة، اإلدخ�ال إىل مبنى قاع�ة مجلس 
الرئاس�ية وعامة  الراي�ة  الش�يوخ، 
ت�م  الت�ي  أوزبكس�تان،  رئي�س 

إقرارها يف ترشين األول.

المقاومة الفلسطينية:
 إصرار العدو على التنكيل 

باألسرى سُيحدث زلزالاً بالمنطقة

المعارضة البحرينية تكشف 
»جرائم« النظام الخليفي إزاء أحد 

المعتقلين

الرئيس األوزبكي الجديد يؤدي 
اليمين القانونية

الشعب السوداني يهاجم »حكومة التطبيع« 11 ولية أمريكية تقاضي بايدن بسبب 
قرار اللقاح اإللزامي

استنكرت تكتالت سياسية في لبنان الحملة التي يتعرض لها قرداحي، معتبرة الهجوم 
الذي يتعرض له لبنان هدفه النيل من سيادته ومقاومته.
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بقلم/وسام إسماعيل
ُيجِم�ُع أكث�ر املحلّل�ن ع�ى أنَّ مح�ّددات الّسياس�ة 
الخارجية التي كرَّسها محمد بن سلمان، منذ ما قبل 
لت انقطاعاً مع السياس�ات  تولي�ه والية العهد، ش�كَّ
التي كانت اململكة قد وضعتها لنفسها، فبعد أن كان 
الحرص عى حسن الجوار وتعزيز العالقات مع الدول 
الخليجية وع�دم التدخل يف الش�ؤون الداخلية للدول 
األخرى معياراً تنطلق منه اململكة يف رس�م مس�ارات 
�دت عالق�ة محمد بن س�لمان بأبيه  سياس�اتها، مهَّ
املل�ك، وهيمنته ع�ى مفاص�ل القرار يف الس�عودية، 
لطغي�ان عقلية كان له�ا األثر الب�ارز يف نقل اململكة 
من املوق�ع الذي حرص�ت عليه القيادات الس�عودية 

السابقة وفرضته ظروف اململكة التاريخية.
وحي�ث إنَّ املكان�ة الديني�ة واإلقليمي�ة الت�ي كان�ت 
ح�ارضة يف الوع�ي الس�عودي غابت ع�ن املرتكزات 
الفكري�ة ل�ويل العه�د، افتت�ح محم�د ب�ن س�لمان 
عهده، كمل�ك يف الظّل، بحرب عى اليم�ن، ثم أعقبها 
بترصيحات عدائية تجاه إيران، إذ وعد بمعركة داخل 

د بإسقاطها. أراضيها وتعهَّ
ول�م ينتِه األمر مع حصار دولة قطر، الجار والرشيك 
يف دول مجل�س التع�اون الخليج�ي، ب�ل تع�داه إىل 
محاول�ة تكري�س ن�وع م�ن االنقطاع مع م�ا كانت 
القيادات السابقة تحرص عليه يف عالقاتها مع الدول 

العربية، ومنها لبنان.

إنَّ االندفاع الذي حكم س�لوك ابن س�لمان، إضافًة إىل 
قلة خربته ومحاولته الخ�روج من العقلية التقليدية 
السعودية، دفعه إىل جّر اململكة إىل الغرق يف مستنقع 
الفش�ل املحت�وم، نتيج�ة فق�دان الرؤي�ة الواضحة 
وغياب األه�داف الواقعية، إذ إنَّ العمل عى إنش�اء 5 
تحالفات إقليمية ودولية خالل 5 س�نوات، ثم التخيل 
عنه�ا نتيجة فش�ل أهدافه�ا أو تغري املعطي�ات التي 
دفعت إىل إنش�ائها، دفع اململك�ة وحلفاءها التابعن 
إىل التقوق�ع يف دائرة االنعزال املحك�وم براديكالية يف 

التعاطي مع الدول األخرى.
ويف هذا الّصدد، ظهرت الواليات املتحدة بشكل جديد، 
يوحي بتخلّيها عما يمكن توصيفه بالخطط الفاشلة 
ل�إدارة الس�ابقة، وعزمت عى تبني م�رشوع يقوم 
أساس�ه عى رب�ط النزاع مع الق�وى املناهضة لها يف 
املنطق�ة واعتماد خي�ار املفاوضات كأس�لوب وحيد 

إلدارة جبهاتها الساخنة.
م�ن  العش�وائي  باالنس�حاب  األمريك�ي  الق�رار  إنَّ 
أفغانس�تان والتخ�يّل ع�ن م�رشوع إس�قاط الدولة 
الس�ورية بقيادة الرئيس بشار األس�د، معطوفاً عى 
الرؤية األمريكية الحازمة بالتفاوض مع الجمهورية 
اإلس�المية، كرَّس لدى الجانب الس�عودي ارتياباً من 
إمكاني�ة التخيل األمريكي عن قرار الحماية التاريخي 

لألرسة الحاكمة فيها.
وبم�ا أنَّ وص�ول الرئي�س األمريك�ي ج�و باي�دن إىل 

س�ّدة الرئاس�ة يف الوالي�ات املتحدة تراف�ق مع إعادة 
تظه�ري ملف اغتي�ال الصح�ايف الس�عودي األمريكي 
جمال الخاش�قجي إىل دائرة الض�وء، وإرصار اإلدارة 
األمريكيَّ�ة ع�ى الوص�ول إىل حقيقة ما ج�رى داخل 
الس�فارة السعودية يف إس�طنبول، إضافًة إىل إعالنها 
وقف الّدعم األمريكي للقوات املشاركة يف العدوان عى 
اليم�ن، وتجميدها بعض صفقات الّس�الح، فإنَّ ويل 
العهد اّتخذ القرار بإدارة ملفات السياس�ة الخارجية 
للملك�ة بطريق�ة أحادي�ة، يمكن من خالله�ا، وفق 
تصّوره، أن يدفع اإلدارة االمريكية إىل تغيري مس�ارها 

املستجد.
وإلضافة املزيد من التعقيد إىل السياس�ات الخارجية 
للملك�ة، كان�ت النتائج الكارثية لحربه�ا عى اليمن، 
املفاوض�ات ح�ول  إىل  بالع�ودة  األمريك�ي  والق�رار 
الربنام�ج النووي اإليران�ي، كفيلن ب�أن يخرجا ويل 
العه�د عن طوره، فاالنتكاس�ات املتالحق�ة يف اليمن 
والهزيم�ة املرتقب�ة يف م�أرب، م�ع م�ا تعني�ه هذه 
املحافظ�ة ع�ى املس�توى االس�راتيجي، إضاف�ًة إىل 
الق�رار األمريكي الدويل بتثبيت صيغ�ة التفاوض مع 
الجمهورية اإلس�المية وفق األسس التي سادت قبل 
خ�روج الوالي�ات املتحدة م�ن االتفاق، كرس�ت لدى 
الجانب الس�عودي قناع�ة بإهمال الوالي�ات املتحدة 
األمريكي�ة وعوده�ا بحف�ظ املصلحة االس�راتيجية 

السعودية عند أي تعاٍط مع الجمهورية اإلسالمية.

وألن األط�راف اإلقليمية والدولي�ة الحليفة للملكة أو 
غري الحليفة سلَّمت باإلرادة اإليرانية الداعية إىل فصل 
امللف�ات عند أي تف�اوض، وجد ويل العهد الس�عودي 
نفس�ه منزوع األظافر ومعزوالً، ليتجّرع الهزيمة يف 

اليمن وحيداً من دون أي مواساة من حلفائه أو تدخل 
للتخفيف من انعكاس�ات ما قد يح�دث يف مرحلة ما 
بعد حرب اليمن.  وإذا كان الجانب الس�عودي متيّقناً 
م�ن أن تفج�ري الوض�ع يف لبنان وإس�قاط حكومته 

يش�كل خطاً أحمر فرنس�ياً أمريكياً، ف�إن ما تصبو 
إلي�ه اململكة من خ�الل الضغط عى لبن�ان، يتمحور 
حول نوع من املس�اومة بن االستقرار يف لبنان ومنع 
س�قوط مأرب أو الحد من انعكاس�ات هذا السقوط 
عى أقل تقدير. وللتدليل عى عمق األزمة الس�عودية 
األخرية، يمكن االس�تناد إىل الضغوط الحاس�مة التي 
مورست عى الدول الخليجية األخرى لتبني الخيارات 
الق�رار  لبن�ان، ف�إذا كان  املس�تجدة يف  الس�عودية 
الس�عودي يف لبنان م�ربراً، نتيجة املوق�ف الصعب يف 
اليم�ن واإلهمال ال�دويل ملصالحه�ا يف أيِّ مفاوضات 
م�ع الجمهوري�ة اإلس�المية، فإن املس�تغرب كان يف 
الدرج�ة األوىل التزام اإلمارات العربي�ة املتحدة، إذ إنَّ 
هزيمة اململكة يف اليمن تناس�ب تطلعاتها التوسعية 
يف ه�ذا البل�د.  وإذا أهملن�ا املوق�ف البحريني نتيجة 
ارتباط بقاء امللك يف الحكم بالحماية الس�عودية، فإن 
موق�ف دولة الكوي�ت يعرب عن هذه الضغ�وط، إذ إّن 
قيادته�ا كانت الس�باقة دائماً ألداء دور الوس�يط يف 

حال الخالفات العربية العربية.
إنَّ تراكم امللفات الفاش�لة التي أداره�ا من اليمن إىل 
لبنان، م�روراً بقطر وإيران، س�يؤثر حتماً يف فعالية 
قبضت�ه األمني�ة داخ�ل اململك�ة، وس�يعزز ش�عور 
دول الج�وار، وخصوص�اً الخليجية، بس�قوط الدور 
الس�عودي وفعاليت�ه م�ن أجن�دة الق�وي اإلقليمية 

والدولية.

قطع العالقات الخليجيَّة مع لبنان .. آخر أوراق الضغط لدى ابن سلمان

الحكومة القادمة ومنطقة الظل
محمد حسن الساعدي

لم تكتمل فرحة القوى السياس�ية الفائزة بانتخابات العارش من 
ترشين, بالفوز بمقاعد مجلس النواب القادم، فتقوض احتفالها 

بهذا الفوز باالنتظار والتأني والرقب..
ع�ى الرغم من حص�ول الكتلة الصدرية عى 73 مقع�دا, قابلتها 
قائم�ة املالكي)دول�ة القان�ون( والت�ي م�ا زالت ترص ع�ى أنها 
س�تكون الكتلة األك�رب, عى الرغم من ع�دم إعالنها عن مجموع 
مقاعدها لحد اآلن..إال أن كل هذه العناوين واملانش�يتات بالفوز, 
ل�م تش�ِف غليل ه�ذه الكت�ل، وباتت مقي�دة بما س�تفرزه األيام 

القادمة بعد االنتهاء من عمليات العد والفرز..
بالرغ�م من كل املالحظات التي س�ادت عمليات االقراع, وإصدار 
الكت�ل الخ�ارسة بيان�ات اس�تنكار, مل�ا ملس�ته من ع�دم مهنية 
وش�فافية, يف أداء املفوضية العليا لالنتخابات, وأدائها الغريب يف 
إعالن النتائج، كما ذكرت يف بياناتها , إال إن هذه الكتل السياسية 
لم تخطوا خطوة واحدة نحو تش�كيل الكتلة األكرب ,والس�ري نحو 
تش�كيل الحكوم�ة القادمة كم�ا يريدها البعض، وهن�ا البد لهم 
كله�م من فهم, أن األغلبية السياس�ية هي أغلبي�ة عابرة لجميع 

املكونات وتمثلها جميعاً .
التواف�ق يف املرحلة القادمة هو س�يد املوقف، وع�ى الجميع ترك 
الش�عارات الكاذب�ة، فل�ن تتمكن أي كتلة سياس�ية من الس�ري 
لوحدها, نحو تش�كيل الحكومة القادمة، أذا استدركنا إن القوى 
الكردية لن تضع يدها بيد, أي كتلة سياسية غري متفق عليها, وال 
نحظى باإلجماع الش�يعي، كما هو املوقف السني الذي هو اآلخر 
املعل�ن من خالل الحلبويس, من أنهم لن يضعوا أيديهم إال بيد من 
يتم التوافق عليه داخل البيت الشيعي أو)اإلطار التنسيقي للقوى 

الشيعية(
عى هذا األس�اس يمكن قراءة املش�هد, بأن عى القوى الش�يعية 
تأجيل مبدأ األغلبية السياس�ية عن املشهد الحايل، وأن يحل محله 
التوافق عى الرغم من مس�اءها، فهي أحد األسباب التي أسقطت 
حكومة عبد املهدي, وس�بب رئييس لفشل الحكومات املتعاقبة يف 

إدارة البلد وحل مشاكله.
القوى الشيعية هي األخرى أمام مفرق طرق، فإما إن تبتعد عن 
لغة االس�تعالء والترصيحات الناري�ة، وعى الجميع أن يعرف إن 
هذه االنتخابات كس�ابقتها كانت ته�م التالعب والتزوير حارضة 
فيها وبقوة، لذلك عى الجميع إن يضع مصلحة البالد أم ناظرهم، 
والسري نحو تشكيل حكومة تخدم املواطن العراقي وتدعم وجوده 
وتحفظ هيبته وقوته، وتمنع أي تدخل خارجي يف قراره السيايس 
والسيادي، وان ال مكان ملنطقة الظل فالكل يف مركب واحد، وعى 
الجميع إنق�اذ ما يمكن إنقاذه من خراب.. وإال كان البديل خرابا 

كامال لن يستثنى منه احد.

االعتداء على المتظاهرين .. سابقة خطيرة يندى لها الجبين

بقلم/يوسف الراشد 
إن القوات املسلحة ال تتحرك إال بتوجيهات 
وأوام�ر القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة 
،فاقتحام س�احات التظاه�ر قرب الجرس 
املعل�ق وامام بواب�ة الخرضاء واالش�تباك 
م�ع املواطن�ن الذين يطالب�ون بحقوقهم 
اىل  ادى  اعتصامه�م  وف�ض  ولتفريقه�م 
س�قوط ش�هيدين واكثر م�ن 400 جريح 
هو بتوجيه ابن مش�تت الذي نكر ماحصل 
والعل�م ل�ه بذلك ه�و لتظليل ال�راي العام 
والهروب من املسؤولية واخالء ساحته من 

هذه الجريمة بحق االبرياء .
 ونح�ن بدورن�ا نبارك ونش�د ع�ى جميع 
الجه�ود التي نددت به�ذا االعتداء من قبل 
االح�زاب ومنه�ا املجلس االعى االس�المي 
( والهيئ�ات  ب�در  ) منظم�ة  واملنظم�ات 
ومن وس�ائل االعالم والفضائيات ومواقع 
التواصل االجتماعي والفيس�بوك والضغط 
عى الحكومة والربملان لحماية املتظاهرين 
الس�لمين وايق�اف جميع ان�واع الضغط 
بح�ق املواطن�ن كم�ا الب�د م�ن تكثي�ف 
الضغط الس�تمرار التظاهر الاخذ الحقوق 

املرشوعة . 
العقوب�ة  بان�زال  املطالب�ة  م�ن  والب�د 
والقص�اص بم�ن قت�ل واعط�ى االوام�ر 
لقوات الش�غب باقتحام ساحات التظاهر 
ورضب املتظاهرين واس�تخدام الرصاص 
الحي وحرق خيمه�م بالقوه وان ماحصل 
ماه�و االدلي�ل عى اغتيال لحق�وق الناس 
وه�و اغتيال للوط�ن واغتيال للممارس�ة 
الديمقراطي�ة الت�ي تش�وهت خ�الل هذه 

االنتخاب�ات .   كما ونف�ذت بعض األيادي 
الناخب�ن  باص�وات  وتالعب�ت  الخبيث�ة 
التي�ار  وقطع�ت  الحاس�بات  واوقف�ت 
الكهربائ�ي عن بع�ض املراكز ومورس�ت 
عى بع�ض املراكز الضغ�وط ومنع بعض 
الناخبن من الوصول اىل املراكز االنتخابية 
كما وقامت بعض املراكز بممارسة بعض 

الضغ�وط ع�ى الن�اس بانتخ�اب بع�ض 
االس�ماء لبع�ض الجه�ات وغريه�ا م�ن 
املمارس�ات التي هي بعي�دة كل البعد عن 

الحقوق املرشوعة للحق االنتخابي . 
س�ابقة  ه�و  للمتظاهري�ن  ماح�دث  ان 
خط�رية واعت�داء س�افر يندى ل�ه الجبن 
بل�د  ويس�مى  يعت�رب  ال�ذي  فالع�راق 

الديمقراطي�ة وبرعاي�ة امريكي�ة يح�دث 
ب�ه هذا االعتداء وهذا التج�اوز من القوات 
الحكومية التي يف�رض ان توفر الحماية 
اي  للمتظاهري�ن وتمن�ع عنه�م  واالم�ن 
تج�اوز من اي جه�ة ،، فهي اليوم تمارس 
عليه�م الضغ�وط من اج�ل تفريقهم وفك 
ويح�دث  ح�دث  ذل�ك  كل   . اعتصامه�م 

للمتظاهري�ن ول�م نس�مع او نش�اهد اي 
تندي�د او ش�جب م�ن بع�ض الجه�ات او 
الهيئات اواالحزاب او بعض وسائل االعالم 
ونامل ان تش�جب بعض املمارس�ات التي 
التصب بمصلحة الوط�ن والتريد الخري له 
فالع�راق هو عراق الجمي�ع وهم ينعمون 

بأمنه وخرياته وامانه  .

إن ماحصل من اعتداءات وضرب وسقوط الشهداء والجرحى غير مبرر من قوات الشغب التابعة الى ابن مشتت المبخوت 
على المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم وضياع اصواتهم وسرقتها سابقة خطيرة لم تحصل ولن 

تحصل إال من دول االستكبار العالمي ومن المتكبرين والمتسلطين وسالطين الجور والقهر والظلم الذين ال يؤمنون 
بالديمقراطية وال بالحقوق المشروعة للمواطنين . 

بقلم/محمد منصور
ش�اَب العالق�َة ب�ن أذربيج�ان وطه�ران، بصورة 
عام�ة، ع�ى م�دى الس�نوات املاضي�ة، ع�دٌد م�ن 
التوت�رات النابعة م�ن خلفيات تاريخي�ة، نظراً إىل 
وجود نس�بة معتربة من أص�ول أذرية كبرية داخل 
األرايض اإليراني�ة، وخصوصاً يف إقلي�م »أذربيجان 
الش�مالية«، لك�ن الواق�ع امليداني، ال�ذي طرأ عى 
محيطه�ا اإلقليمي عقب انته�اء جولة القتال التي 
نش�بت بن أذربيج�ان وأرمينيا يف إقلي�م ناغورنو 
كاراب�اخ أواخ�ر الع�ام امل�ايض، كان بمنزلة فصل 
جدي�د م�ن فصول ه�ذا التوتر، وخصوص�اً أن هذا 
الواقع امليداني صاحبه تصاعد يف األنشطة املعادية 

إليران، وخصوصاً يف املستوى االستخبارّي.
م�ن هذه الزاوية، يمكن قراءة التوتر الذي ش�هدته 
العالق�ة ب�ن الجانب�ن خ�الل األس�ابيع األخرية، 
بحيث كان العنوان »املعلَن« لهذا التوتر هو تضييق 
الس�لطات األذرية عى حركة الش�احنات اإليرانية 
التي تنقل الوقود م�ن األرايض اإليرانية إىل عاصمة 
إقليم ناغورنو كاراباخ، ستيباناكريت، بحيث باتت 
هذه الش�احنات، التي كانت عادة تس�تخدم طريق 
غوري�س – قاب�ان يف مقاطعة التش�ن يف اإلقليم، 
تم�ر فعلي�اً داخ�ل األرايض األذربيجاني�ة، نظراً إىل 
الواق�ع امليدان�ي ال�ذي اس�تجّد ع�ى األرض عقب 
انتهاء الهجوم األذربيجاني، وانسحاب أرمينيا من 

مقاطعة التشن ومقاطعات أخرى يف اإلقليم.

ش�ملت التح�ركات األذري�ة يف ه�ذا االتج�اه دعوة 
بعض أحزاب املعارض�ة األذربيجانية، ذات التوجه 
القوم�ي، مثل ح�زب الجبهة الش�عبية ألذربيجان 
املوح�دة، إىل إج�راء مراجع�ة ش�املة للمعاهدات 
عة بن روس�يا القيرصي�ة ومملكة القاجار يف  املوقَّ
إيران، والتي وضعت موس�كو وطه�ران بموجبها 
الي�د عى مناط�ق تعتربه�ا باكو ضم�ن أراضيها، 
وخصوص�اً معاه�دة »كوليس�تان«، الت�ي وقعها 
الجانب�ان يف ترشين األول/أكتوبر 1813، ومعاهدة 
»تركمانج�اي« الت�ي وقعه�ا الجانب�ان يف أواخ�ر 
الح�رب الروس�ية الفارس�ية ع�ام 1828، والت�ي 

بموجبها بات نهر آراس حّداً فاصالً بينهما.
شجعت باكو أيضاً أنشطة املجموعات االنفصالية، 
والتي تنش�ط يف املناطق الش�مالية الغربية إليران، 
وعى رأس�ها »الجبهة الش�عبية لتحرير أذربيجان 
الجنوبي�ة«، والت�ي أش�علت اس�تضافة أذربيجان 
اجتماعات قيادتها العليا يف نيس�ان/أبريل 2013، 
رشارَة أزم�ة بن طه�ران وباكو، بحيث اس�تدعت 
حينها الخارجية اإليرانية الس�فري األذري، وأبلغت 
إليه احتجاج طهران الرس�مي عى ه�ذه الخطوة، 
وخصوصاً أن هذا االجتماع ش�هد مناقش�ة علنية 
بش�أن »اس�تقالل« املحافظات الش�مالية الغربية 
يف إيران، والت�ي يعتربها االنفصالي�ون »أذربيجان 
الجنوبي�ة«. ُتضاف إىل ه�ذه املجموعة، مجموعاٌت 
انفصالي�ة أخرى تحظى بدع�م وتأييد من األحزاب 

القومية يف أذربيجان، مثل »حركة التحرير الوطني 
اآلذري�ة«، التي تنش�ط يف غربي الب�الد، وخصوصاً 
يف محافظت�ي قزوين وهم�دان، وتركز أنش�طتها 
ع�ى ذوي األصول الركماني�ة، إىل جانب مجموعة 
أخرى محدودة النشاط، تطلق عى نفسها »حركة 

الصحوة الوطنية«.
بس�بب أنش�طة هذه املجموعات، الحظت طهران، 
خالل الس�نوات األخرية، نش�وب قالق�ل يف نطاقها 
الش�مايل الغربي، وخصوص�اً يف أيار/مايو 2016، 
ُتَع�ّد مرك�ز  الت�ي  ح�ن ش�هدت مدين�ة تربي�ز، 
محافظة أذربيجان الرشقية، اشتباكات بن بعض 
املتظاهرين والرشطة اإليراني�ة، تزامنت مع زيارة 
للرئي�س اإليراني آنذاك حس�ن روحان�ي. وحينها، 
هتف املتظاهرون بش�عارات انفصالي�ة. وتكررت 
هذه القالقل، وش�ملت أيضاً تج�اوزات أمنية، مثل 
االشتباكات التي شهدتها منطقة ماكو يف محافظة 
أذربيج�ان الغربية، يف آب/أغس�طس 2019. وعى 
الرغ�م من خطورة التأث�ري األذربيجاني يف األرايض 
اإليرانية، فإن طهران تحتف�ظ أيضاً بأوراق مهمة 
األذربيجان�ي، وخصوص�اً يف صف�وف  الداخ�ل  يف 
املجموع�ات العرقية، الت�ي تتحدث الفارس�ية، أو 

لهجات مشتقة منها، مثل »تاتيون« و«طاليون«.
العالقات املتصاعدة بن باكو و«تل أبيب«

ل�م تك�ن عالق�ة »إرسائي�ل« بأذربيج�ان ولي�دة 
السنوات األخرية، بل تصاعدت، عى نحو كبري، منذ 

أواخر تس�عينيات القرن امل�ايض. لكن هذه العالقة 
ب�دأت إثارَة التوت�ر بن باكو وطهران، بعد كش�ف 
الصحاف�ة الربيطاني�ة، يف ش�باط/فرباير 2013، 
أنش�طًة اس�تخبارية يقوم بها املوس�اد اإلرسائييل 
يف أرايض أذربيجان، تش�مل التجسس عى األرايض 
اإليراني�ة، والتخطيط لعمليات تخريبية تس�تهدف 
املنش�آت النووي�ة اإليراني�ة، والعلم�اء والفني�ن 

العاملن داخل هذه املنشآت.
تعاظم�ت العالق�ات ب�ن أذربيج�ان و«إرسائي�ل« 
خالل الس�نوات التالي�ة، وخصوصاً عى املس�توى 
العسكري، بحيث باتت باكو، عام 2016، املستورد 
األكرب لألس�لحة اإلرسائيلية. وكان هذا التوجه من 
جانب أذربيجان نتيجة فشلها املتكرر يف تحقيق أّي 
نتائ�ج ميدانية إيجابية يف إقلي�م ناغورنو كاراباخ، 
وخصوصاً خالل املعارك التي نشبت عام 2016 مع 
القوات األرمينية. لكن، بالنسبة إىل طهران، شّكلت 
ه�ذه العالقة بن الجانبن مخاطر جدية عى األمن 
القوم�ي اإليران�ي، وخصوصاً بعد تك�رُّر الحوادث 
الغامض�ة الت�ي تط�ال منش�آتها النووي�ة، وعى 
رأسها االنفجار الذي شهدته منشأة »شهيد همت« 
الصناعي�ة يف مجمع نطنز الن�ووي، والذي تزايدت 
م�ؤرشات ضل�وع »تل أبي�ب« فيه، بع�د أن نرشت 
إحدى املؤسسات اإلرسائيلية املرتبطة ب�«املوساد«، 
ص�وراً ملتقط�ة ع�رب األقم�ار الصناعي�ة، ُتظهر 

األرضار التي لحقت باملنشأة اإليرانية.

خالل األزمة األخرية بن باكو وطهران، اس�تعرض 
الجيش األذربيجاني، عى نحو الفت، ترس�انته من 
الطائ�رات م�ن دون طي�ار، الركي�ة واإلرسائيلية 
الصن�ع، ق�رب الح�دود م�ع طه�ران. وتزامن ذلك 
م�ع بدء باك�و املفاوضات مع »ت�ل أبيب« من أجل 
رشاء منظوم�ة »حيتس - 3« املض�ادة للصواريخ، 
وهو نه�ج أظه�ر أن أذربيجان تتخذ م�ن عالقتها 
ب�«ت�ل أبي�ب« وس�يلة للضغ�ط عى طه�ران عى 
نحو مس�تمّر. لهذا، لم يكن مستغرباً دفع الجيش 
اإليراني وحداٍت قتالي�ًة كبرية ونوعية نحو الحدود 
م�ع أذربيج�ان، وأيضاً نحو أرايض ناخيتش�يفان، 
ذات الحك�م الذات�ي واملوالي�ة لباكو. وش�ملت تلك 
الوحدات أسلحة ُتستخدم ميدانياً للمرة األوىل، مثل 

دبابات »كرار«.
رد الفع�ل اإليران�ي عى خط�وات أذربيج�ان تجاه 
ش�احناتها املتجهة إىل عاصم�ة ناغورنو كاراباخ، 
كان أكرب كثرياً من حجم هذه الخطوة، يف حد ذاتها، 
فلقد تب�ادل الطرفان »املناورات العس�كرية« قرب 
حدودهما املش�ركة، بحيث كانت البداية مناورات 
»األخوة الثالث�ة«، والتي جمعت تركيا وباكس�تان 
وأذربيج�ان، يف الف�رة املمتّدة م�ن الثاني عرش إىل 
العرشين من أيلول/سبتمرب املايض، ورّدت طهران 
عى هذه املناورات بإطالق مناورات »فاتحي خيرب« 
قرب الحدود مع ناخيتش�يفان، يف األول من ترشين 
األول/أكتوب�ر امل�ايض، بمش�اركة لواَءين مدرَّعن 

وكتائب مدفعية وهندسية، ووحدات جوية وأخرى 
متخصصة بالحرب اإللكرونية.

الالفت هن�ا أن باك�و انتقدت، عى لس�ان الرئيس 
األذربيجاني، املناورات اإليرانية، وأطلقت رداً عليها 
من خالل سلس�لة من املناورات العس�كرية، منها 
تا خالل الفرة ب�ن الخامس والثامن  مناورت�ان تمَّ
من ترشي�ن األول/أكتوب�ر. األوىل كانت مش�ركة 
م�ع تركيا قرب الح�دود مع إي�ران، والثانية كانت 
مع تركيا وجورجيا، تحت اس�م »م�ا ال نهاية«، يف 
العاصمة الجورجية تبلييس. ُيضاف ذلك إىل مناورة 
أجرتها البحري�ة األذربيجانية يف بحر قزوين، تّمت 
خ�الل الفرة ب�ن الحادي ع�رش والثالث عرش من 

الشهر نفسه.
خالصة الق�ول، أنه عى الرَّغم من ن�زع فتيل أزمة 
الش�احنات اإليراني�ة، عرب إطالق رساح الس�ائقن 
املحتجزي�ن، فإن مباعث التوت�ر بن طهران وباكو 
باتت متعدِّدة االتجاهات والدرجات، عى نحو يدفع 
�حة ملزيد  إىل الق�ول إن العالقة ب�ن الجانبن مرشَّ
من القالقل يف املس�تقبل، عى نح�و يجعل الحاجة 
ملّح�ة أم�ام طهران ك�ي تفّع�ل ممر »ن�وردوز - 
يريف�ان«، بحيث تحافظ ع�ى صالتها االقتصادية 
بأرمينيا من جهة، ومن جهة أخرى تصل إىل صيغة 
آمن�ة وفّعالة للتعامل م�ع تغريُّ األوض�اع امليدانية 
والجيواسراتيجية عند حدودها الشمالية الغربية، 

والتي بات ل�«تل أبيب« فيها موطئ قدم واضح.

مستقبل العالقة بين طهران وباكو بعد التوتر الحدودي األخير



6صحيفة-يومية-سياسية-عامة A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r االحد 7 تشرين الثاين 2021 
 العدد 2709 السنة الثانية عشرة

جثير يدعو أدفوكات للحضور إلى بغداد

محمود يزور تدريبات منتخب الشباب

اختتم�ت منافس�ات الجول�ة الثامنة م�ن الدوري 
املمتاز والتي ش�هدت تألق عدد م�ن الالعبني الذين 
لعب�وا دورا ب�ارزا بإنق�اذ فرقه�م س�واء بأه�داف 
حاس�مة، أو عطاء مميز وجه�د كبري داخل امللعب.
التنافس الكبري بني الالعبني بدأ يدفع الدوري بشكل 

أفضل من حيث املستوى الفني. 
حارس متألق

محمد ش�اكر: ح�ارس مرم�ى فريق زاخ�و تحمل 
ضغط�ا كبريا م�ن العب�ي الطلبة، وتص�دى لكرات 

خط�رة وكان حاس�ما يف املب�اراة الت�ي حافظ من 
خاللها عىل نظافة شباكه وفوز فريقه بهدفني.

دفاع صامد
عباس قاس�م: قلب دف�اع فريق ال�زوراء الذي قدم 
واح�دة من أروع مبارياته أم�ام اربيل وكان يتكفل 
بإبعاد الكرات س�واء تل�ك التي امتاز به�ا يف ألعاب 

الهواء أو األرضية حيث قطع االمدادات تماما.
محم�د عبد الزه�رة: قلب دف�اع النج�ف لعب دورا 
مؤث�را بفوز فريق�ه يف الديربي عىل نفط الوس�ط، 

ويمث�ل ثقال كبريا لفريق�ه معنويا وفني�ا، وتحمل 
ضغطا كبريا من العبي نفط الوسط.

عالء مهاوي: ظهري أيمن الزوراء أحد مفاتيح اللعب 
املهمة الت�ي اعتمد عليها املدرب عصام حمد ونجح 

يف تأدية الواجب الدفاعي والهجومي بتوازن.
مصطف�ى مع�ن: ظهري أي�ر الرشطة ال�ذي تألق 
يف إيق�اف فريق الق�وة الجوية بلق�اء القمة وختم 
ع�ىل الجانب األير بالش�مع األحم�ر، وكتب الفتة 
»ممن�وع املرور«، بع�د أن نجح يف تأدي�ة الواجبات 

بشكل جيد.
وسط نشيط

عبد الرزاق قاس�م: ارت�كاز فري�ق الرشطة الالعب 
الش�اب قدم مب�اراة كبرية أمام فري�ق كبري بحجم 
الق�وة الجوي�ة لع�ب بثق�ة عالي�ة وتمك�ن م�ن 

االستحواذ عىل منتصف امللعب.
يارس قاس�م: الدويل السابق العب زاخو قدم مباراة 
جي�دة أعادت لألذهان املس�توى املميز لهذا الالعب، 
وس�جل هدف فريقه الثان�ي وكان مصدر خطورة 

دائمة عىل مرمى الطلبة.
أحمد تركي: الجناح األيمن بفريق القاسم واحد من 
رج�ال مواجه�ة امليناء املميزة وتمكن من تس�جيل 
اله�دف األول لفريق�ه باإلضافة إىل املس�توى املميز 

الذي ظهر عليه.
أم�ري اي�اد: جن�اح يس�ار الكهرب�اء ال�ذي تألق يف 
مواجهة نفط البرصة وس�جل ه�دف التعادل وكان 
مصدر قل�ق لدفاعات نف�ط البرصة بعد أن نش�ط 

بانطالقاته الدائمة وتمويله الكرات لزمالئه.

هجوم خبري
امج�د رايض: مهاجم النجف الذي 

بدأ يس�تعيد تألقه وتكفل بإحراز هدف 
فريقه الوحيد يف الديربي بمرمى نفط الوسط 

من ركلة جزاء وقدم مباراة طيبة.
مروان حس�ني: مهاجم النفط عن�رص الخربة الذي 
يمث�ل الثق�ل األكرب يف خ�ط املقدمة لفري�ق النفط 
س�جل ه�دف فريق�ه الوحي�د يف ش�باك الديوانية 

وقادهم لثالث نقاط ثمينة.

قررت إدارة نادي أمانة بغداد إقالة املدير الفني جمال عيل، عىل خلفية 
النتائج التي تعرض لها الفريق يف الدوري املمتاز.وقال مصدر مسؤول 
بالن�ادي: »إن اإلدارة قررت إنهاء التعاقد م�ع املدرب، وأبلغته بقرارها 
بعد سلس�لة النتائج الس�لبية، التي كان آخرها التع�ادل مع الصناعة 
)1-1(«.وأض�اف: »امل�درب تقبل ق�رار اإلدارة، كون الفري�ق لم يوفق 
لعدة أس�باب، منها عدم اكتمال الصفوف بس�بب اإلصابات، واإلخفاق 

يف التعاق�د م�ع أحد املهاجم�ني املحرتفني، ناهيك عن س�وء 
الطالع«.وأت�م: »الن�ادي يمر بأزم�ة مالية، حي�ث لم ُتمنح 

مس�تحقات الالعب�ني منذ انطالق املوس�م، وهو م�ا أثر أيضا 
عىل املعنويات والرتكيز داخل امللعب«.يش�ار إىل أن أمانة بغداد 
يحت�ل املرك�ز الخام�س عرش برصي�د 6 نقاط، بع�د خوض 8 

مباريات باملسابقة.

أمانة بغداد يستغني عن خدمات جمال علي

اتحاد اليد يسعى 
الستضافة بطولة 
العرب للناشئين 

أعلَن االتح�اد العراقي لكرة اليد اس�تعداده الس�تضافة 
بطول�ة العرب للناش�ئني والتي كان مق�ررا لها ان تنطلق 
يف بداية ش�هر ترشين الثان�ي الحايل، اال انه�ا تأجلت من قبل 
االتحاد العربي اىل اش�عار آخر. وأكد رئي�س االتحاد املركزي لكرة 
الي�د ان الع�راق قد تلقى  تعميما من نظ�ريه العربي يخص البطولة 
العربية الحادية  عرشة ملنتخبات الناش�ئني مواليد 2004، والتي كان 
م�ن املقرر له�ا ان تقام للفرتة م�ن االول وحتى الثام�ن من ترشين 
الثان�ي الح�ايل لكنها تأجلت اىل اش�عار آخر .وقال محم�د االعرجي: 
ان اتحاده فاتح االتحاد العربي واعلن رغبته واس�تعداده الستضافة 
البطولة يف كردس�تان مع توف�ري جميع متطلب�ات نجاحها«، مبينا 
أن »حضور املنتخبات العربية والول مرة هي فرصة للقاء االش�قاء 
واالس�تفادة م�ن املباري�ات التي س�يخوضها ناش�ئتنا اس�تعدادا 
لالس�تحقاقات املقبلة«.وتابع ان اتحاده يبذل اقىص جهوده بغية 
الحصول عىل حق االس�تضافة من خالل االتصاالت املستمرة مع 
عدد من رؤس�اء االتحادات العربي�ة والخليجية. واكمل االعرجي 
انه »تم التح�رك منذ فرتة لتهيئة االجواء املناس�بة«، من فنادق 
وقاع�ات واماكن ترفيهية، الس�تقبال املنتخب�ات والوفود التي 
ستش�ارك يف البطولة، بعد ان تعهدت اللجن�ة األوملبية العراقية 
ووزارة الش�باب والرياض�ة بالتع�اون والتنس�يق م�ع اللجنة 
األوملبي�ة يف كردس�تان العراق، لتوفري كل س�بل الدعم لالتحاد 

من أجل انجاح املسابقة. 

ش�دد مدرب ن�ادي الطلبة، قحط�ان جثري، 
عىل رضورة مجيء مدرب املنتخب العراقي، 
دي�ك أدف�وكات، إىل الب�الد ملتابع�ة ال�دوري 
املمت�از واكتش�اف الالعب�ني بنفس�ه.وقال 
جث�ري، »ال ب�د أن يك�ون هن�اك تصحيح يف 
عمل ادفوكات«، مش�رياً إىل أنه »كان االجدر 
ملتابع�ة  بغ�داد  يف  يتواج�د  أن  بادف�وكات 
العبي الفرق بنفس�ه«.وأضاف أن »مشكلة 
املنتخب هي فنية بس�بب عدم تركيز املدرب 
وبحث�ه عن الالعبني بنفس�ه، ف�إن وجوده 
رضوري واختياره لالعبني البد أن يكون عن 
طريقه حرصاً وليس عن طريق مساعديه«.

وتاب�ع جثري، أن »كل مدرب�ي العالم هم من 
يخت�ارون العب�ي املنتخ�ب ويتحمل�ون كل 
الجوانب الفنية وعليه البد من توجيه املدرب 
والضغ�ط علي�ه للعمل وفق هذا الس�ياق«.

وخل�ص إىل الق�ول، »ل�و كان امل�درب قريباً 
من الالعبني يف الع�راق، لكان مركز املنتخب 
أفضل، وربم�ا ينافس عىل املركزين األول أو 

الثاني، إال أن ابتعاده سيجعله يف املؤخرة«.
وخت�م م�درب الطلب�ة، حديثه بالق�ول إن 
»الوقت مازال س�انحاً وإن نق�اط مباراتي 

س�وريا وكوريا الجنوبية املقبلتني، ستمنح 
املنتخ�ب الفرص�ة للتناف�س ع�ىل البطاقة 
الثانية يف التصفيات املؤهلة لكأس العالم«.

زاَر النائُب الثاني لرئيس االتحاِد العراقّي 
لك�رِة الق�دم، يون�س محم�ود، يرافقُه 
عض�و االتح�اد، محمد نارص ش�كرون، 
الش�باب  ملنتخ�ِب  التدريبّي�ة  الوح�دة 
الت�ي أقيم�ت يف ملعب الش�عب ال�دويلّ.

وح�َث محم�ود الالعبني عىل ب�ذِل املزيِد 
م�ن الُجهود م�ن أجل تقدي�ِم األفضل يف 
االس�تحقاقاِت املقبلة ملُنتخِب الش�باب، 
خصوص�اً أنه�م جي�ُل األم�ِل بالنس�بِة 
للك�رة العراقّية.متحدثاً لهم عن تجربته 
عندم�ا كاَن العب�اً صغرياً وكي�ف واجَه 
صعوبًة كب�ريًة يف الحص�ول عىل فرصٍة 
م�ع املنتخباِت الوطنّي�ة، ولكن الطموح 
الذي كان يمتلك�ُه وإرصاره عىل تحقيِق 
الّنجاح كان سبباً مهماً فيما وصَل إليه.

وأك�َد محم�ود لالعبني: أن اتح�اد الكرة 
يضع جمي�َع إمكاناته املالي�ة واملعنوية 
أمام منتخب�اِت الِفئ�ات العمرية كونها 
للمنتخِب األول.مش�يداً  الحقيقي  الرافد 
بالعمِل ال�ذي يقدمُه املدرُب عماد محمد 
وجه�ازه املس�اعد مع الالعبني وس�عيه 
لِصناع�ِة جي�ٍل مه�ٍم وحقيق�ّي يخ�دم 

العراق لسنوات طويلة.
من جانبِه، أش�اَد مدرُب منتخب الشباب 
)عماد محمد( به�ذه الزيارة، عاداً إياها 
أك�رب حاف�ز معن�وي لالعبني م�ع قرِب 
االس�تْحقاق الرس�مّي ال�ذي يبحُث فيه 
الجمي�ُع عن تحقي�ِق اإلنج�از يف بطولِة 
غرب آسيا التي ستنطلُق يف العرشين من 

الشهر الحايل.

قررت الهي�أة اإلدارية للق�وة الجوية إقالة 
امل�درب أحمد خل�ف، عىل خلفية الخس�ارة 
الجول�ة  قم�ة  يف   ،)0-1( الرشط�ة  أم�ام 
الثامن�ة. وق�ررت ادارة الن�ادي إعفاء خلف، 
األداء  مس�ؤولية  حملت�ه  حي�ث 
املتواض�ع للفري�ق. ورضخت 
لضغ�ط  أخ�ريا  اإلدارة 

جماه�ري النادي، التي ع�ربت عن رغبته�ا يف إقالة املدرب، 
بعد خس�ارته كأس الس�وبر أمام الغريم ال�زوراء«. وكلف 
النادي املدرب املس�اعد، جاسم محمد غالم، بقيادة الفريق 
يف التدريب�ات اليومية واملباراة املقبلة، إذا لم ُتحس�م هوية 
امل�درب البديل حتى ذلك الحني. وفتحت إدارة القوة الجوية 
قنوات االتصال مع املدربني، رايض شنيشل وأيوب أوديشو، 

ليتسلم أحدهما مسؤولية الفريق.

الجوية ُيقيل أحمد خلف
أعلن�ت لجن�ة الصاالت يف االتحاد العراقي لكرِة القدم، أن الدوري املمتاز س�ينطلق يف الخامس 
ع�رش من الش�هر الحايل.وق�ررت اللجنة اعتم�اد 12 فريقاً للمش�اركة يف بطول�ة دوري كرة 
الصاالت املمتاز للموسم 2021 - 2022.والفرق املشاركة هي )نفط الوسط والرشطة ومصايف 
الوسط والقوة الجوية والجيش والجنسية وبغداد والظفر واملرور ونفط البرصة وغاز الجنوب 
والجن�وب(، ع�ىل أن تلعب الفرق بنظام ال�دوري العام ملرحلتني ذهاباً وإياباً، وس�تقام قرعة 

الدوري يوم الثالثاء املقبل. كما قررت لجنة املسابقات أن تقام املباريات كل خمسة أيام.

تحديد موعد انطالق دوري الصاالت الممتاز

    صفاء الخفاجي

»نونو سانتو» 
مثااًل..

عملي�ة إقالة امل�درب من تدريب أحد الفرق والت�ي تتخذها إدارات 
األندية العملية االسهل يف عالم كرة القدم، فاالطاحة برأس املدرب 
بسبب تردي املس�توى والنتائج والرضاء الجماهري الغاضبة التي 
تطال�ب دائما بتحقيق الف�وز وايجاد حلول مناس�بة نحو تطور 

الفريق.
»نونو« س�انتو مدرب ن�ادي توتنهام اإلنكليزي ال�ذي كان مدرباً 
يف الع�ام املايض لن�ادي ولفرهابت�ون قبل ان يفضل ت�رك النادي 
والتوقي�ع م�ع الس�بريز من اج�ل ان يرتقي بطموحات�ه كمدرب 
وطموح�ات الن�ادي اللندن�ي باملنافس�ة ع�ى لق�ب الربيمريليغ 

والعودة اىل منافسات دوري االبطال.
نون�و قاد توتنه�ام يف عرش مباريات  يف ال�دوري اإلنكليزي فاز يف 
خم�س وخرس يف خمس ول�م يحقق التع�ادل يف أي مباراة ويملك 
خمس ع�رشة نقطة وضعته يف املركز التاس�ع يف جدول الرتتيب، 
ويف دوري املؤتم�ر األوروبي خاض ثالث مباري�ات فقط تعادل يف 

واحدة وخرس يف واحدة وفاز يف واحدة.
تجرب�ة املدرب م�ع توتنهام من وجه�ة نظر الن�ادي تعد مخيبة 
لآلمال والطموحات فالفريق اللندني يرغب باملنافس�ة عى املراكز 
املؤهل�ة لدوري االبطال وكذلك املنافس�ة عى لق�ب دوري املؤتمر 
وم�ع ذلك لم تس�تعجل إدارة الن�ادي باقالته ب�ل اعطته اكثر من 

فرصة من اجل تصحيح مسار الفريق.
تحدثن�ا عن تجربة املدرب الربتغايل م�ع توتنهام لكي نقارنها بما 
يحدث لدينا يف الدوري املمتاز من اقاالت بالجملة ملدربينا الش�باب 
والكبار أيضا، فلم تصرب إدارات األندية عى املدربني كثرياً فالبعض 
اقيل بعد مباراتني فقط واآلخر كانت اإلدارة اكثر رحمة به فأقالته 

بعد خمس جوالت وذاك تمت اقالته بعد مباراة واحدة فقط.
كثري م�ن األفكار واألس�اليب والخطط الفنية ل�دى املدرب والتي 
يرغ�ب بايصاله�ا لالعب�ني م�ن اج�ل تحقي�ق الفوز م�ن ناحية 
وتصحيح األخطاء من ناحية أخرى، وهذه األفكار تحتاج اىل وقت 
من اج�ل ان يتقبلها الالعب ويهضمها فنياً ويطبقها عملياً داخل 
امللع�ب، وه�ذا الوقت يتحدد حس�ب قدرة امل�درب بايصال فكرته 

ورسعة تقبل الالعبني لالساليب الجديدة.
فعى إدارات األندية ان تعطي للمدرب فرصة وفرصتني وثالث من 
اجل ايصاله أفكاره اىل الفريق وتحس�ني املس�توى والذي سيؤدي 

اىل نتائج إيجابية.
نح�ن ال نقول ان ت�رتك اإلدارة حب املدرب ع�ى الغارب بل تجلس 
معه وتناقش�ه وتطالبه بتحسني املستوى ومن ثم يف األخري تقرر 
اقالته ال ان تقيله بس�بب خس�ارة ثقيلة مثالً او خس�ارة مباراة 
تع�د »ديربي« بني فريقني ينتميان لنفس املدينة او تس�تغني عن 

خدماته بسبب تراجعه للمركز الرابع بعد ان كان متصدراً.
وأخ�ريا.. االس�تغناء ع�ن امل�درب قرار س�هل ولكن ق�د تكون له 

عواقب كثرية.

خبرة المهاجمين ترجح كفة فرقهم في الجولة الثامنة
 من الدوري الممتاز

صوت من المدرجات
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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

وافق املدرب اإليطايل أنطونيو كونتي عىل تدريب توتنهام اإلنجليزي، 
يف خط�وة مفاجئ�ة، بعدم�ا ربطت�ه التقاري�ر اإلعالمي�ة بقي�ادة 

مانشسرت يونايتد.
وس�بق أن دخل كونت�ي يف مفاوضات مع توتنه�ام الصيف املايض، 
لكن�ه رفض تدريب الس�بريز، ألن�ه رأى أن مرشوع الن�ادي اللندني 
غري مقن�ع. ووفًقا لصحيف�ة »دييل ميل« الربيطاني�ة، فإن كونتي 
ظل منتظرًا اتصال مانشس�رت يونايتد بش�أن خالفة النرويجي أويل 
جونار سولسكاير، حتى اللحظات األخرية قبل توقيعه مع السبريز.
وأش�ارت إىل أن رغبة كونت�ي األوىل كانت مانشس�رت يونايتد، لكنه 
ُص�دم بأن إدارة الن�ادي جددت الثقة يف سولس�كاير، وقرر التوقيع 

مع توتنهام.
وأوضحت أن اجتماعا حاسما بشأن إقالة سولسكاير ُعقد بالفعل، 
وض�م جويل ج�الزر أحد رؤس�اء مانشس�رت يونايت�د وإد وودوارد 
الرئيس التنفيذي وريتش�ارد أرنولد املدير اإلداري، وقرروا التمس�ك 

باملدرب النرويجي رغم الهزيمة الكبرية أمام ليفربول )0-5(.

أك�د رافائيل بينيتيز مدرب إيفرتون، أن فريقه ال يملك الكثري من 
املال للتعاقد مع العبني بارزين، خالل فرتة االنتقاالت الش�توية يف 

كانون الثاني املقبل.
ويحت�ل إيفرتون املركز العارش يف ال�دوري اإلنجليزي املمتاز، بعد 

تلقيه 3 هزائم متتالية.
ولم ينفق النادي مبالغ كبرية عىل التعاقدات قبل بداية املوس�م 
الحايل، بعد التعاقد مقابل 1.7 مليون إس�رتليني مع ديمرياي 

جراي، بينما ضم املهاجم أندروس تاونسند دون مقابل.
ونجح الفريق أيضا يف التخيل عن العب الوس�ط الكولومبي 

خاميس رودريجيز صاحب األجر العايل.
وق�ال بينيتي�ز يف مؤتم�ر صحف�ي قب�ل مواجه�ة توتنهام 
بالدوري: »بعد التش�اور مع مدير الكرة مارسيل براندز، فإن 

النادي ربما يلجأ لصفقات إعارة لتعزيز تشكيلته«.
وأضاف: »أعتقد أنه سيكون لدينا بعض املال إلنفاقه يف )تعاقدات 

جديدة(، لكني ال أعتقد أنه سيكون كثريا جدا«.

باكامبو يعّوض أجويرو تونالي ُيشيد بمدربه بيولي 

كلوب : غياب فيرمينو ضربة مؤلمة

مانشيني يعلن قائمة االتزوري لتصفيات المونديال

تشافي: نحن أفضل ناٍد في العالم قرار اليونايتد وراء 
مفاجأة كونتي

بينيتيز: إيفرتون سيتجه 
إلى نظام االستعارة

ال يعرف ساندرو تونايل، العب وسط ميالن، رس تطور مستواه 
مؤخرًا، لكنه أشاد بدور مدربه ستيفانو بيويل.

وقال تونايل، يف ترصيحات لصحيفة »الجازيتا ديلو س�بورت« 
اإليطالية، ردا عىل سؤال عن كيفية تطور مستواه هذا املوسم: 
»من الصعب تفس�ري ذلك، يف بع�ض األحيان يحدث يشء ما يف 

عقلك، دون أن تالحظه«.
وتاب�ع: »ربما تحويل إعارت�ي إىل رشاء نهائي، خفف الضغط 
الواق�ع ع�يل.. لك�ن كانت هن�اك الكثري م�ن التفاصي�ل التي 
س�اعدتني، لقد فهم بيويل الصعوبات التي واجهتها يف املوسم 
املايض، وكان يضعني دائًما يف أفضل وضع لتقديم أداء جيد«.

وأردف: »اليشء نفس�ه ينطبق عىل زمالئي يف الفريق.. املدرب 
)بيويل( ش�خص غري عادي، يح�اول مس�اعدة الجميع داخل 

وخارج امللعب«.
وبخصوص إمكانية فوز ميالن بلقب الكالتشيو، قال: »املوسم 
ال يزال طويال، ومن الصعب تحديد املرش�ح األوفر حظا اآلن.. 
كان�ت لدينا بداية قوية، ونريد االس�تمرار.. يعتقد أي العب يف 
ميالن أننا نس�تطيع الفوز باللقب، لق�د أثبتنا أننا فريق كبري، 

ويمكننا االستمرار يف هذه املكانة«.
واس�تطرد تونايل: »نح�ن ميالن، وميالن ف�از دائًما باملباريات 
الكب�رية عىل م�دار التاريخ.. أصعب اللق�اءات هي التي تكون 
ض�د الفرق املوجودة يف الجانب اآلخر م�ن الجدول، كما حدث 
لنا ضد فينيس�يا.. لكن إذا فزت بمواجهات كبرية، فأنت تدرك 

أنه يمكنك االنتصار دائًما«.

وّجه برش�لونة أنظاره صوب أحد الالعب�ني األفارقة املميزين يف 
خط الهجوم، من أجل التعاقد معه يف املريكاتو الشتوي املقبل.

وكان خوان البورتا، رئيس النادي الكتالوني، قد رصح بأنه قادر 
عىل إبرام 3 صفقات يف كانون الثاني املقبل.

ووفًق�ا لصحيفة »آس« اإلس�بانية، فإن برش�لونة يريد التعاقد 
م�ع الكونغويل س�يدريك باكامبو، مهاجم بكني س�ينوبو جوان 

الصيني، يف صفقة مجانية.
وستكون صفقة باكامبو مناسبة لظروف برشلونة االقتصادية، 

ألن عقد الالعب مع ناديه ينتهي يف كانون أول املقبل.
ويبح�ث الن�ادي ع�ن التعاقد مع مهاج�م جديد، عق�ب إصابة 
األرجنتيني سريجيو أجويرو، والتأكد من غيابه عن املالعب ملدة 

3 أشهر عىل األقل.
وكش�فت »آس« أن هذه املحاولة هي الثالثة لربش�لونة من أجل 
التعاق�د مع باكامبو، حيث تعود األوىل إىل موس�م 2020-2019 

أثناء تواجد إريك أبيدال يف منصب السكرتري الفني.
وأش�ارت إىل أن البارس�ا كان س�يتعاقد مع باكامب�و لتعويض 
املصاب لويس س�واريز يف ذلك الوقت، واس�تقل الالعب الطائرة 
م�ن الص�ني إىل برش�لونة، لكن تم إبالغ�ه أن الن�ادي الكتالوني 

تراجع عن اتفاقه.
أما املحاولة الثانية لربش�لونة، فتع�ود إىل الصيف املايض، حيث 
طلب برش�لونة التعاقد مع باكامبو، لكن ناديه طلب أمواال من 
املستحيل أن يقدر البارسا عىل دفعها، لذا ذهب إىل خيار التعاقد 

مع املهاجم الهولندي لوك دي يونج عىل سبيل اإلعارة.

أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، أن مهاجمه 
الربازييل روبرتو فريمينو، س�يغيب ألس�ابيع 
عدي�دة، بع�د إصابته أم�ام أتلتيك�و مدريد، 
بالجول�ة 4 من دور 
ت  ع�ا ملجمو ا
ل�������دوري 

األبطال. 
ودخ�������ل 
فريمينو كبديل 
أم���ام 

الفري�ق اإلس�باني، لكن�ه خ�رج الحق�ا بعد 
إصابته. 

وق�ال كل�وب يف مؤتم�ر صحفي قب�ل مالقاة 
وس�ت هام يونايتد اليوم األحد ضمن الجولة 
11 من الربيمريليج »خسارة فريمينو بمثابة 

رضب�ة )مؤملة(. لق�د عرفنا من�ذ يومني أنها 
إصابة خطرية«. 

وكش�ف »نحن نتحدث عن غياب قد يس�تمر 
أكث�ر من 4 أس�ابيع. يمك�ن اعتبارها إصابة 

خطرية. ونتمنى أن يتعاىف رسيعا«. 
كم�ا أكد كلوب غياب العب وس�طه كورتيس 
جونز بقوله »هذا ليس جيدا، لكني متأكد من 

عودته )بعد فرتة التوقف الدولية(«. 
وأش�ار إىل أن الالعب تع�رض إلصابة وصفها 
بالغريبة »لقد دخل إصبع يف عينه، وال يسمح 
ل�ه بالتدريب حاليا. أما ج�و جوميز فنأمل يف 

عودته بعد التوقف الدويل«.
 وتح�دث امل�درب األملان�ي ع�ن س�بب إرشاك 
اليوناني تسيميكاس بدال من أندي روبرتسون 
يف مباراة أتلتيكو موضحا »تسيميكاس قريب 
جًدا من التش�كيل األسايس، ولهذا السبب هو 

عىل مقاعد البدالء وليس فقط يف القائمة«. 

منتخ�ب  مانش�يني، م�درب  روبرت�و  أعل�ن 
إيطاليا، قائمة األتزوري التي تس�تعد لخوض 
مباراتني هذا الشهر، ضمن التصفيات املؤهلة 

إىل مونديال 2022.
وتس�تعد إيطالي�ا ملواجهة س�ويرسا يوم 12 
ترشين الثان�ي، كما تالقي أيرلندا الش�مالية 

يوم 15 من نفس الشهر.
وجاءت قائمة إيطاليا كالتايل:

 - )كالي�اري(  كراجن�و  أليس�يو  املرم�ى:  حراس�ة 
جيانلويجي دوناروما )باريس سان جريمان( - أليكس 

مرييت )نابويل( - سالفاتور سرييجو )جنوى(.
الدفاع: فرانشيس�كو أتش�ريبي )التس�يو( - أليساندرو 
باس�توني )إن�رت( - كريس�تيانو برياج�ي )فيورنتين�ا( 

- ليون�اردو بونوت�يش )يوفنتوس( - دافي�د كاالبريا )ميالن( - 
جيورجيو كيليني )يوفنتوس( - جيوفاني دي لورينزو )نابويل( 

- إيمرسون باملريي )ليون( - جيانلوكا مانشيني )روما(.
الوس�ط: نيكولو باريال )إن�رت( - بريان كريس�تانتي )روما( - 
جورجينو )تشيليس( - مانويل لوكاتييل )يوفنتوس( - لورينزو 
بيليجرين�ي )روما( - توماس�و بوبيج�ا )تورينو( - س�اندرو 

تونايل )ميالن( - نيكولو زانيولو )روما(.
ب�رياردي  دومينيك�و   - )تورين�و(  بيلوت�ي  أندري�ا  الهج�وم: 
)ساسولو( - فيديريكو برينارديسكي )يوفنتوس( - فيديريكو 
تش�ريو   - )يوفنت�وس(  كيي�زا 

بييل  يمو )التس�يو( - لورينزو إنسيني إ
جياكوم�و   - )ناب�ويل( 

راسبادوري )ساسولو(.

تحدث تش�ايف هرينانديز، املدير الفني لربشلونة، عن 
توليه املسؤولية الفنية للفريق الكتالوني حتى صيف 

.2024
الدوح�ة، يف  التواج�د بمط�ار  أثن�اء  وق�ال تش�ايف، 
ترصيح�ات أبرزته�ا صحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو« 
اإلس�بانية: »س�نعمل إىل أقىص ح�د. يف النهاية نحن 

برشلونة، نحن أفضل ناد يف العالم«.
وأض�اف: »أفض�ل ن�اد يف العال�م يجب أن يف�وز. ال 

يمكنك التعادل أو الخسارة«.
وزاد: »س�نحاول أن نجعل الالعبني س�عداء، علينا أن 
نعمل بجد وبأهداف واضح�ة ملحاولة الفوز. بالطبع 

أنا إيجابي للغاية«.
وتابع: »سعيد جًدا ألن هذا التحدي األكرب يف مسريتي. 
س�أعود إىل منزيل. لق�د قام الجميع ب�دوره، وخاصة 

النادي، وأنا ممتن جًدا لربشلونة وثقتهم«.
هن�اك  وكان  الدوح�ة،  إىل  ج�اؤوا  »لق�د  وواص�ل: 
رشط جزائي وقمن�ا جميًعا بدورنا. أن�ا إيجابي جًدا 

ومتحمس جًدا ألن كل يشء يسري عىل ما يرام«.
وأردف: »كان�ت املفاوضات صعبة، ألنه كان ال بد من 

تس�ديد قيمة الرشط الجزائ�ي وإبرام عقود 
جديدة لجمي�ع املدربني، كنا نعمل حتى 

يتم ذلك بحماس كبري«.
وأكم�ل: »لقد مررت أيًضا بمواقف 
س�يئة. إنها ليس�ت أفضل لحظة 

يف تاريخ الن�ادي، لكنني أريد أن 
أوضح طريقة عميل وأن نعمل 

بجد لتكوين فريق«.
العديد من  وخت�م: »وج�ود 
ش�اركت  الذي�ن  األصدق�اء 
يف  املالب�س  غرف�ة  معه�م 
برش�لونة؟ أرى ذل�ك ميزة. 
لقد حدث يل يف السد. أعرف 
5 العبني جي�ًدا ألنهم كانوا 
وأرى  الفري�ق،  يف  زم�الء 
أنها نقط�ة إيجابية، ألنني 
يتدرب�ون  كي�ف  أع�رف 
ق�ادة  إنه�م  ويلعب�ون. 

الفريق«.

كوريا : الفوز على ميالن سيقربنا من الصدارة 

اع�رتف األرجنتين�ي خواك�ني كوري�ا، نج�م إنرت 
مي�الن، ب�أن فريقه ارتك�ب بعض األخط�اء هذا 
املوس�م، وذلك قبل خ�وض ديرب�ي الغضب أمام 

ميالن، اليوم األحد.
وق�ال كوريا، يف ترصيح�ات أبرزتها صحيفة »ال 
جازيت�ا ديلل�و س�بورت« اإليطالي�ة: »إذا خ�رس 

إنرت س�يتخلف ب�10 نقاط عن مي�الن؟ يجب أن 
نفكر يف االتجاه املعاكس، ولدينا دافع بأن يصبح 

الفارق 4 نقاط فقط«.
وأضاف: »االنتصار س�يغري كل يشء، ويظهر أنه 
يمك�ن أن نكون أبط�ااًل. لكن من الس�ابق ألوانه 
إص�دار األح�كام. نحن بحاج�ة إىل البقاء قريبني 

من القمة«.
وزاد: »الفجوة الحالية يف النقاط بني إنرت وميالن؟ 
األم�ر بس�يط.. إنه�م ل�م يرتكب�وا أي أخط�اء، 
ويس�تحقون الثناء. لقد ارتكبن�ا بعض األخطاء 
وخرسن�ا بعض النقاط، لكن ال يمكننا أن نش�عر 

باألسف عىل أنفسنا، ألننا نقدم موسما جيدا«.

وتاب�ع: »ح�ان الوق�ت إلثب�ات أننا فري�ق رفيع 
املستوى. ال أحد يشعر بأننا أدنى من ميالن، حيث 
لدينا عقلية رائعة وسنخوض الديربي بال خوف«.

وأردف: »س�جلت 5 أه�داف يف 9 مباري�ات أم�ام 
ميالن، لكن الهدف الذي س�جلته يف نصف نهائي 
كأس إيطالي�ا ع�ام 2019 كان اس�تثنائيا، ألن�ه 

أوصلنا إىل النهائي الذي فزنا به«.
واس�تطرد: »لقد س�جلت هدًفا أيًض�ا يف الدقيقة 
94، وكله�ا أه�داف مهم�ة، لكنن�ي أري�د إحراز 

املزيد«.
وواصل: »غالًبا ما أمزح مع دجيكو بشأن ديربي 
روم�ا، وأقول له إننا )التس�يو( كن�ا نفوز عليهم 

)روم�ا( يف كل األوق�ات. م�ن الصع�ب مواجهته 
كمنافس. م�ن األفضل بكثري وج�وده يف فريقنا، 

ألنه يسجل العديد من األهداف«.
وخت�م: »ل�دي عالق�ة رائعة م�ع الوت�ارو داخل 
وخارج امللعب. كان يتصل بي كل يوم عندما كنت 

عىل وشك االنضمام إىل إنرت ملعرفة ما يحدث«.
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ابو العتاهيةالثقافـي

لَعْمُرَك، ما الّدنيا بداِر َبَقاِء
َكَفاَك بداِر املَْوِت داَر َفَناِء

فال َتعَشِق الّدْنيا أُخيَّ فإّنما
نَيا بُجْهِد َبالَِء ُيرَى عاِشُق الدُّ

َحالََوُتَها ممَزوَجٌة بمرارٍة
وَراحُتَها ممزوَجٌة ِبَعناِء

َفال َتمِش َيْوماً يف ِثياِب َمخيلٍَة
فإنََّك من طنٍي ُخلقَت وَماِء

لََقّل امُرٌؤ َتلقاُه للِه شاِكراً
وقلَّ امرٌؤ يرَض لُه بقَضاِء

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

أرسطو
األمل هو حلم اليقظة.

جذور الرتبية ُمرّة ولكن ثمارها حلوة.أن يحب املرء 
يعني أّنه يتمتع، يف حني أّنه يتمّتع إذا كان محبوباً.

غاية الحرب هي الس�لم.الجاهل يؤكد والعالم يشك 
والعاق�ل َيرتّوى.االس�تمتاع بالعم�ل ُيضف�ي عليه 

املثالية.
الس�عادة ه�ي ه�دف البرشي�ة الحقيقي.َمن يهزم 
رغباته أشجع ممن يهزم أعداءه، ألن أصعب انتصار 

هو االنتصار عىل الذات.
الرج�ل املث�ايل يش�عر باملتع�ة يف إس�داء املع�روف 

لآلخرين.

املراقب العراقي/ خاص...
 اِحتضنت حدائق مس�بح الزهور 
يف قض�اء الزهور،أضخ�م كرنفال 
ثقايف عىل مس�توى القضاء،حيث 
إنطلقت ي�وم الجمعة املصادف ٥ 
ترشي�ن الثان�ي الجاري،فعاليات 
مهرجان »الحس�ينية تقرأ«،وهي 
مبادرة ش�بابية من قب�ل الكاتب 
مجتب�ى املعن والفن�ان مصطفى 
رحيم وعدد من الشباب املتطوعني 
،أخذت عىل عاتقها إش�اعة ثقافة 
الق�راءة وأهمية الكت�اب يف حياة 

الفرد واملجتمع.
وق�د إش�تمل برنام�ج الفعاليات 
عىل ع�دة فقرات ومنه�ا الفكرية 
حيث أقيم معرض للكتاب املجاني 
ومع�رض كتاب الطف�ل ومعرض 
كتاب خ�اص بمركز الرساج املنري 
القرآني،اضافة اىل فقرات رياضية 
ومنها لعبة الكيكوشنكاي لفريق 
بقي�ادة  الذهب�ي  البط�ل  قاع�ة 
الكابتن غافر غايب وألعاب فريق 
البارك�ور بقيادة الكابتن يوس�ف 
الفنية  املعارض  باركور،اىل جانب 
ومنها، معرض الكاريكاتري للفنان 
رزاق الدراجي واملعرض التشكييل 
للفنان أمجد الجليحاوي ومعرض 
لفن الب�وب آرت للفنان مصطفى 
رحي�م ومعرض فوتوغرايف للمبدع 
ب�ازار  وإقام�ة  عم�اد،  مرت�ى 

للمشغوالت اليدوية.
ويف مب�ادرة م�ن صاحب مش�تل 
كارديني�ا ،ق�ام بتوزي�ع ش�تالت 
ال�ورود ع�ىل رواد املهرجان والتي 

نالت إستحسان الجميع.
وتخل�ل املهرج�ان إع�الن الكاتب 
مجتبى املعن عن تأس�يس النادي 
املع�ريف للكتاب بالتعاون مع إدارة 
مدرس�ة ضي�اء العل�م األهلي�ة و 
النص�ف  لجلس�اته  إس�تضافتها 

الشهرية ،دعما منها للمهرجان.
وأعربا عضوي اللجنة التحضريية 
للمهرج�ان الكات�ب مجتبى املعن 
والفن�ان مصطف�ى رحي�م ع�ن 
ش�كرهما وتقديرهما العاليني اىل 
جمي�ع الدوائر الرس�مية واألدباء 
الذي ساهموا  والش�عراء واألفراد 
للمهرج�ان  بالكت�ب  بالت�رع 
الدكت�ور  الش�اعر  ،وخاص�ة 
ع�ارف الس�اعدي مدير ع�ام  دار 
الش�ؤون الثقافية بوزارة الثقافة 
والس�ياحة واآلثار والكاتب حميد 
يف  املكتب�ات  وأصح�اب  املخت�ار 
محم�د  والس�يد  املتنب�ي  ش�ارع 
الكعبي املسؤول عن إدارة مسبح 
الزهور الذي قدم الدعم الكبري من 
اج�ل إقام�ة املهرج�ان وإنجاحه 
اله�الل  جمعي�ة  فري�ق  وكذل�ك 
األحم�ر العراق�ي/ ف�رع بغ�داد- 

مكتب الراشدية.

 »الحسينية تقرأ« أضخم 
كرنفال ثقافي شعبي

»حكاية تاال«.. الحب في
 زمن اللجوء واالتِّجار بالبشر

املراقب العراقي/متابعة...
بعد النجاح الكبري الذي حققته النس�خة اإلنجليزية 
من رواية ”حكاية تاال“ للكاتب الفلسطيني الكندي 
ماجد خزعل، صدرت عن دار ”هاش�يت أنطوان“ يف 
ب�ريوت الرتجمة العربي�ة للرواية الت�ي تقع يف 29٥ 

صفحة من القطع املتوسط.
وحقق�ت الرواية يف نس�ختها اإلنجليزي�ة، األصلية، 
رواًجا واس�ًعا، وحظيت باستحس�ان النقاد والقراء 
مًع�ا، إذ احتل�ت املرتب�ة الثاني�ة عىل موق�ع متجر 

”أمازون“ اإللكرتوني من حيث املبيع.
وترسد الرواي�ة، وفًقا للنارش، حكاي�ة تاال، الالجئة 
الفلس�طينية، فائق�ة الجمال، التي تواجه سلس�لة 
خس�ارات متتالي�ة تبدأ م�ن أحد مخيم�ات اللجوء 
الفلس�طيني يف لبنان عر رحلة قاس�ية تقودها إىل 
تركيا واليونان لينتهي بها املطاف يف سلوفيينيا، بعد 

وقوعها ضحية شبكة ”إتجار بالبرش“.
و“حكاية تاال“ ال تنتهي هنا، بل تأخذ مساًرا جديًدا 
عند اللقاء بكاتب مشهور اسمه هنري، الذي ُيعاني 
ب�دوره من الكآبة بعد موت والدته املفاجئ، وفش�ل 
روايت�ه األخرية، غري أن حكاية تاال توقظ يف نفس�ه 

مشاعر كادت أن تموت.
ويقع هنري يف حب تاال، ويعدها بالبحث عن زوجها 
املفقود، ال بل يعاهد نفس�ه عىل حمايتها من مآيس 
الحياة  وتضّج الرواية باألحداث إذ تس�افر بالقارئ 
بني لبنان، وس�وريا، وتركي�ا، واليون�ان، والواليات 
املتح�دة، وهولن�دا، وس�لوفينيا، وتط�رح قضاي�ا 
متنوع�ة بش�أن ش�بكات اإلتجار بالب�رش، واللجوء 

واإلرهاب.

املراقب العراقي/ متابعة...
”مه�ف“  لكلم�ة  جم�ع  و“املهف�ات“ 
وتعن�ي  التونس�ية،  العامي�ة  باللهج�ة 
”الرج�ل الذكي والب�ارع“ ال�ذي يتمكن 
من تحقي�ق مآرب�ه بط�رق ملتوية وله 
قدرة عىل اإلقناع وعىل اإليقاع بضحاياه؛ 
األم�ر الذي ينطبق ع�ىل معظم الفاعلني 
السياس�يني، بحسب الطرح الذي يقدمه 

هذا العمل املرسحي.
وتنطل�ق املرسحي�ة التي أنتجه�ا مركز 
الفن�ون الدرامي�ة بصفاق�س )جنوب(، 
بمشهد لصديقني يصطادان السمك عىل 
حافة نه�ر، ويتب�ادالن األحاديث بلهجة 
مدين�ة صفاق�س املمي�زة، لك�ن الالفت 
أنهما يرتديان قناعني، عّر من خاللهما 
املخ�رج العاش�مي العات�ي ع�ن أقنع�ة 
السياسيني التي يس�تخدمونها لتحقيق 

مآربهم والتحايل عىل الناخبني.
أحد هذي�ن الصديقني ال�ذي اتخذ صفة 
”امله�ف“ ب�دأت أحالم�ه تك�ر وص�ار 
يحلم برئاس�ة الجمهوري�ة، فخلق عاملا 

خياليا يف نفس�ه، انعكس عىل س�لوكاته 
وترصيحات�ه، وضم�ن ه�ذا الخيال يجد 
”املهف“ نفس�ه محاط�ا بمجموعة من 
السياسيني، ُيخرونه بأنه انُتخب رئيسا 
للجمهوري�ة، ويحاولون إقناعه بالتخيل 

عن منصبه.

اإلقن�اع،  يف  طريقته�م  خ�الل  وم�ن 
يستش�عر ”امله�ف“ ل�دى ه�ؤالء نزعة 
للفس�اد ولتحقيق مآربهم عىل حس�اب 
مصالح الشعب، فيس�ايرهم يف رغبتهم 
لكنه يف الخفاء يخط�ط لتنصيب ابنه يف 
منصب س�ام يف الدولة، ليجد نفسه بعد 

ذلك ملقى يف مركز لرعاية املس�نني، وقد 
اس�تحوذ ابنه ع�ىل منصب�ه وأبعده عن 
رئاس�ة الجمهورية، ليتبني أّن السياسة 
ال أمان فيها وال ثقة، ولو يف أقرب الناس 

إليه.
وبتواص�ل األح�داث يكتش�ف ”امله�ف“ 
أن م�ا رآه وما عاش�ه ليس س�وى حلم، 
لكنه بدا أكثر تعبريا عن الواقع وتصويرا 
املنتهج�ة  واألس�اليب  للسياس�ات 
ل�دى السياس�يني للوص�ول إىل الحك�م، 
ولاللتف�اف ع�ىل إرادة الناخبني، وفق ما 

يطرحه هذا العمل.
وتض�م املرسحي�ة الت�ي اعت�ر النق�اد 
أنه�ا ضمن امل�رسح الكالس�يكي، جملة 
م�ن املبدع�ني يف املجال املرسح�ي، مثل: 
لزع�ر بوعزيز وس�عيدة الحام�ي وعمر 
بن س�لطانة وجميلة خنف�ري، وهي من 
املرسحيات التي تعرّي املش�هد السيايس 
وتعي�د تركيبه بش�كل فني ب�رع املخرج 
إىل  وتبليغ�ه  صياغت�ه  يف  واملمثل�ون 

الجمهور.

تطرح مسرحية 
يطلق عليها 

”المهفات“، تعرض 
هذه األيام بمسارح 

تونس، تعاطي 
السياسيين مع 

الشعب واستشراء 
الفساد بينهم، 

بشكل ساخر يخفي 
كثيرا من األسئلة 

التي يطرحها عامة 
الناس حول المشهد 

السياسي.

,,

,,

»المهفات«.. مسرحية تعّري المشهد السياسي في تونس

»سليل الغيمة« عندما يعُبُر الشاعر جسر الحياة تائهًا    

املراقب العراقي / املحرر الثقايف...
الش�عرية  وأض�اف: وفيم�ا كان�ت مجموعت�ه 
االوىل )الحالم يس�تيقظ( ع�ام 2011 قد حفلْت 
بوج�ه  والوق�وف   ، والتحدي�ات  باملواجه�ة 
التس�اؤالت ،فأن�ُه يف )س�ليل الغيم�ة( يبدو وقد 
َخ�َرَ الحياة وتجربتِه فيها وأنتهى اىل الخالصات 
واملعن�ى العام ، وأدرَك تهّش�م االمنيات وإنطفاء 

املباهج .
وتاب�ع: وم�ن خ�الل ه�ذا كلِّ�ه يمك�ُن أْن ن�رى 
الش�اعر وهو يعُر جرس الحياة تائهاً ومنفرداً ، 
ومتمهالً وقد أحتش�دْت يف رأس�ِه املعاني الكبرية 
واالنش�غاالت الشعرية ، ومن بني هذه ترز ثيمة 
ْتها املجموعة  رئيس�ة يف القصائد ال44 التي ضمَّ
وهي الش�عور بالوحدة واالغ�رتاب حيث ال)أنا( 
الغريب�ة الوحيدة وهي تبحث عن ذاتها الضائعة 
أو تبح�ث ع�ن وظيف�ة حياتي�ة يف ظ�ل عطالة 
الحياة نفس�ها، تبحث ع�ن أداٍء وجودي مفقود 
�وُل ذل�ك الفرد ع�ىل البحث ع�ن معنى ذلك  فيعُّ
الوج�ود املفقود ) نحُن هذه االج�زاء التي نبحُث 

عنها(,
وواص�ل: وتح�ت تأث�ري ه�ذه االجواء النفس�ية 
الضاغط�ة وامل�أزق الحياتي الصع�ب ومحاولة 
إيج�اد منفذ للخروج من�ه والتخلص من تبعاتِه 
،يأتي صوت الش�اعر-الفرد هامساً بنرة خافتة 
أق�رب مايكون اىل الص�وت املبحوح نتيجة ً لثقل 
الحياة نفسها ؛ ليس هذا فحسب بل حتى التعبري 
يجيء خفيضاً ،ناعماً، أشبه بذلك املسحوق الذي 

طحنتُه رحى االيام ) ُكْن غري موجود/ لتنجو(

وأوضح : وبني هذه الثنائية القائمة عىل الشعور 
بالوحدة والتعبري الخافت عنها تواجدْت تعبريات 
الشاعر عن هذه الثنائية من مثل )وحيداً أعرُض 
املايض / بس�وق ال يمرُّ به أح�د ( قصيدة )كآبة 
ثالث�ة( أو ) مرتجف�اً / كأني غص�ن/ اُريَد له / 
أن يكون وحي�داً / يف العاصفة ( قصيدة)رمادي 
فات�ح( أو ) أنا اليوم كلمة رس مفقودة/ ال درب 
/ ال دلي�ل ( قصي�دة ) كلم�ة رس( لك�ن قصيدة 
)كم�ن يتذكر فجأة بأنه وحيد ( ُتّمثُل واحدة من 
تجليات ذلك الش�عور بإعتبارها عيّنة نموذجية 
لفداح�ة ذل�ك املعنى وم�رارة التعب�ري عنه حيث 
يكتب الشاعر يف املقطع االول  كمن يقف عىل قر 
عزيز وحيداً/ كمن يتجّرع كأس مرارته وحيداً /

كمن يغص برؤيا / ثم وحيداً يقيض الليل (
وأشار اىل إن الس�مة االسلوبية البارزة يف قصائد 
)سليل الغيمة( إعتماد القصيدة النثرية القصرية 
م�ع ما لهذا االس�لوب م�ن خصائ�ص ال ُبدَّ من 
توافرها يف ه�ذا النوع من القصائد حتى تحافظ 
عىل وحدتها وتوازنها والوصول اىل مبتغاها مثل 
االيجاز والكثافة وضخ الداللة وااليحاء باملعنى ، 
وقد حافظ )عيل محمود خضري( عىل هذا املعمار 
الفن�ي يف قصائ�دِه القص�رية املُكّثف�ة ، والت�ي 
تتناس�ب نفس�ياً مع االيق�اع الحيات�ي الالهث، 
واالنفاس املُتّقطعة لالفكار واملعاني العامة التي 

إختارها كأدوات يف مشغلِه الشعري.
وأكم�ل :وداخ�ل ذل�ك املعم�ار الفني يف أس�لوب 
القصي�دة القصرية يعتمُد الش�اعر تقنية الرسد 
القص�ي يف العديد من تلك القصائد وهو ملمح 

عام أتسمْت به قصائد الشاعر يف كال املجموعتني 
)الحالم يس�تيقظ( و) سليل الغيمة( وإن كانْت 
س�مة القرص والكثاف�ة وإعتماد صيغ�ة البنية 
القصصي�ة أكث�ر حض�وراً وأك�ر مس�احة ً يف 
)سليل الغيمة( وتقوم كيفية اإلفادة من التقنية 
الرسدية ع�ىل  إنتقاء مقطع ع�ريض من الحياة 
اليومي�ة ث�م تجزئت�ه اىل وح�دات بنائية صغرية 
وهي أشبه ما تكون برسم املشهد الحياتي العام 
ث�م الرتكيز عىل لقطات او مكوِّنات ذلك املش�هد 
تباعاً، ويف كال الحالتني يعمُل الش�اعر عىل صهر 

تلك املكونات الصغرية مع عنرصها الرئيس0
وب�ني :ويكف�ي أن نذك�ر عناوي�ن قصائ�د مثل 
)يف هاتف�ي أب وطفل�ة ( و)أنت تصح�ب إبنتك 
الس�توديو تصوير الول مرة ( و)مقصورة 7( و 
) أزور مطبخي يف الليل( و)مساًء يف مستشفى( 
و)عام�ل بن�اء ( و)بريد الخارسي�ن( و)الهاتف 
تل�ك  ُمكوِّن�ات  أذهانن�ا  اىل  لتتداع�ى  العاط�ل( 
العناوين ومف�ردات الحياة اليومية التي ينتقيها 
ها  الشاعر من البيئة املكانية الخاصة بها ليوظفَّ
داخ�ل تل�ك الحاضن�ة الرسدية ، حت�ى لو كانت 
تلك الص�ور واملش�اهدات او اللقط�ات متباعدة 
ومبعثرة، لكن الش�اعر يجمُعه�ا بني يديه ويزُج 
به�ا يف عملية خل�ق جديدة حيث تفق�د ميزاتها 
الحياتية العامة السابقة لتكتسب صفات جديدة 
ُتضف�ي عليها الداللة وااليح�اء  ويف عدد محدود 
م�ن القصائ�د َعَمَد الش�اعُر اىل إعتماد اس�لوب 
قصي�دة النث�ر املكتوبة بطريقة الس�طور حيث 
الش�كل الرسدي املعتم�د عىل الس�طور املتتالية 

وه�و ما تّمثل لنا يف قصيدة )أس�باب ( عىل وجه 
الخصوص ، وكذل�ك املقطع الثاني من قصيدة ) 
ي�دُه يف الهواء ( واملقط�ع االول من قصيدة )عن 
الس�فينة الت�ي تريد أن تغرق ( وق�د تفاوَت هذا 
االس�لوب يف حض�ورِه وق�وِة متانت�ِه يف داخل 
البنية العامة لتلك القصائد ، وإن كان قد أفتقد 
بشكل عام لذلك الدفق الدايفء والتلميح املُعّر.

وخت�م :وإذ تف�رُغ م�ن ق�راءة املجموعة 
الشعرية بعناوينها التي تتجاوز 

االربعني عنواناً يكون الشاعر 
قد أوهمَك تمام�اً بانَك قد 
ق�رأَت قصي�دة بعنوان ) 
س�ليل الغيمة( ، ذلك ألن 
العام  وفحواها  معناها 
أو مقرتباتها قد تسللّْت 
إنطباعها  إليَك وتركْت 
هناَك يف أعماق نفسك 
تتفحص  ح�ني  لكنََّك 
تلك العناوين س�وف 
تتفآجأ بع�دم وجود 
بهذا  قص�����ي�دة 
)س�ليل  العن���وان 
الغيم�ة( من ضمن 

املجموع�ة  قصائ�د 
الش�����عرية لك�ن 
وثيمة  معناه�����ا 
س�تجدُه  عنوانه�ا 

ماثالً أمامك .

         يرى الناقد رضا المحمداوي  أن مجموعة الشاعر علي محمود خضير الشعرية االخيرة 
»سليل الغيمة« تحمل في طيات قصائدها عبور الشاعر جسر الحياة تائهاً ليصل الى فداحة 

الَمعنى وَمرارة التعبير . 
وقال المحمداوي في قراءة نقدية خص بها )المراقب العراقي(: يبدو الشاعر علي محمود 

خضير في مجموعتِه الشعرية االخيرة )سليل الغيمة( الصادرة عن منشورات باصورا في 
البصرة هادئاً بعد  أن هدأْت فورة االشتباكات الوجودية في مرجلِه الحياتي وأزداد يقيناً 

بفردية االنسان وعزلتِه وهشاشة وجودِه االنساني وتسّرب الحياة من بين يديِه مثلما 
تتسّرب حفنة رمل .

,,

أطلّي على وحشتي
 رحيم زاير الغانم

حضُن األرِض ُمضطرٌِب
من عواء الحروب 

وأنِت تلتقطنَي حبات النهار
املطّل عىل النافذة

حضن األرض مغمور بالوحدة
أطيّل عىل وحشتي..... أيتها العاصفة

علَّك تسدلنَي هذا السكون,
 فجسدي يفتقد 

ذاك االضطراب النبيل،
مع أننا شجرتان ذابلتان,

ال نصلح لتبادل الرغبة 
لنهرب إذن،أنا من األريكة 

وأنِت من الرسير،
نهرب من أرضنا البور

إىل نهٍر,
نرقب فيه شمساً

وهي تغطس كسمكة
نحن -الذابلني -

 املبتلني بعذوبة الَغروب
علَّ لنا برعماً  يتفتق لحظتها

ُمحيال هذا الجسد البور
إىل حقول 

ال تقدس الحرب ليال
وتلعن ضجيجها يف النهار

إىل آدم
 ال يعبث بالديناميت 

وال يأتي جوعه
 عىل ما يمتلك الفقراء 

آدم إنسان,
أبناؤنا املتسمرون

عىل أرائك السالم

املراقب العراقي/متابعة...
خطف الفيلم الروائي الطويل ”أمرية“ األضواء 
يف مهرجان ”أيام قرطاج الس�ينمائية“ الذي 
انطل�ق يف تون�س أخ�رًيا، برؤيت�ه الطريف�ة 
واملس�تحدثة، وتقنيات�ه العالي�ة، ورس�ائله 

العميقة التي توجه بها إىل جمهور السينما.
الرس�مية  املس�ابقة  يف  املش�ارك  والفيل�م 
للمهرجان، الذي تبل�غ مدته نحو 98 دقيقة، 
يف  الفلس�طينيني  األرسى  قضي�ة  يط�رح 
الس�جون اإلرسائيلي�ة، ال برؤية م�ن الداخل 
الفلس�طيني كما هو ش�أن كثري من األعمال 
الس�ينمائية الس�ابقة، وإنم�ا برؤية املخرج 
امل�رصي الش�اب محم�د دي�اب، الذي س�بق 
أن أنت�ج أعم�ااًل دافع فيها عن حري�ة املرأة، 
تم�س  قضاي�ا  منه�ا  البع�ض  يف  وتن�اول 
األرسى  معان�اة  الفيل�م  الحريات.ويجس�د 
الفلس�طينيني، الذين ُسلبوا حقهم يف الحياة، 

والحب، وإنجاب األطفال، دون أن تطالهم يد 
املحتل.والفيل�م الذي يش�ارك يف بطولته: عيل 
س�ليمان، وصبا مب�ارك، وتارا عبود، يس�لط 
الض�وء ع�ىل قص�ة ش�ابة فلس�طينية األمر 
ال�ذي أدخل تغ�رًيا جذرًيا يف حياته�ا، ودفعها 
إىل رصاع ذات�ي عميق، ومواجه�ة مجتمع ال 
يرح�م فتضطر إىل اله�روب ومواجهة مصري 
مجهول، لتسقط ش�هيدة برصاص إرسائييل 
ق�رب الج�دار العازل.ويقول املخ�رج محمد 
دياب إن�ه بدأ التفكري يف إنت�اج الفيلم منذ أن 
قرأ خرًا قبل 9 س�نوات والتي قال إنها قصة 
تحم�ل معاناة إنس�انية كب�رية، وتمثل مادة 
درامية مث�رية.وكان الفيل�م يف البداية يحمل 
اس�م ”خديجة“ قبل تغيريه إىل اسم ”سارة“ 
ثم اس�تقر الرأي عىل ”أمرية“ بعد البحث عن 
االسم الفلسطيني األكثر تداواًل يف هذا املجال، 

وفق قوله.

»أميرة«.. فيلم فلسطيني حول معاناة األسرى 
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اإلدارة والقيادة في فكر اإلمام علي )عليه السالم(

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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 فماهي مدخلية العبودية لله يف موضوع اإلدارة.
يريد اإلمام )عليه السالم( أن يسلط الضوء عىل سلوكيات 
املدراء وانطباعاتهم وتصوراتهم وهم يف موقع املسؤولية, 
فهناك انطباعات وس�لوكيات تدفع االنسان نحو التسلط 
وحب الدنيا وح�ب الجاه. إذاً ماذا تكون خلفية من يحمل 
ه�ذه الس�لوكيات واالنطباع�ات فيم�ن يك�ون يف موق�ع 
الس�لطة؟, الش�ك إّن�ه حينما يص�ل إىل موقع املس�ؤولية 

س�يتخذ مجموع�ة من اإلج�راءات القاس�ية والق�رارات 
الظاملة ويس�ر نحو االنحراف يف تضي�ع األهداف وخدمة 
الن�اس , ويعتقد بأن م�ن يعمل تحت أمرته ه�و عبد له, 
وليس تعامل رئيس مع مرؤوس�ن يس�تحقون االهتمام 
والرعاية كما هو يف فكر اإلمام )عليه السالم( بينما هناك 
م�ن ينظر إىل موقع املس�ؤولية ع�ىل أنها محط�ة لهداية 
الناس وخدمتهم ومحطة يؤتمن فيها عىل مصالح الناس 

يضمن عن طريقها حقوق االخرين.
فالجان�ب الس�لوكي واملعتق�د له أث�ر كبر يف مس�ار أداء 
امل�دراء عىل االصع�دة كافة, إذ يمك�ن أن يلعب املدير دورا 
بارزا وس�لوكا مغايرا ملعتقداته, لكن عىل املستوى البعيد 

ال يستطيع املدير أن يخفي تأثر معتقداته.
ولذل�ك يق�دم االمام )عليه الس�الم( مفتاحا س�حريا من 
مفاتيح النج�اح والتفوق يف اإلدارة ملالك االش�ر)رضوان 

الله عليه( وهو العبودية لله تعاىل واالعتقاد باملبدأ.
وهذه القضية ليست قضية من القضايا الثانوية أو قضية 
ال صل�ة له�ا بموض�وع اإلدارة والقي�ادة. فالعبودي�ة لله 
اس�تحضار العالقة بن اإلنس�ان وربه، ولها األثر الرئيس 
يف مجمل السلوك اإلداري يف كافة املراتب, هذا االستحضار 
يجعل اإلنس�ان املس�ؤول والقيادي الذي يم�ارس العالقة 
االنس�انية عىل وفق النظرية اإلس�المية, وليست العالقة 

  1950 -  - الجيش الصيني يقضي على الحركة اإلنفصالية في إقليم التبت .
  1951 -  رئيس الوزراء املرصي مصطفى النحاس يتفق مع أقطاب حكومته عىل إلغاء »معاهدة 1936«

  1959 - عبد الكريم قاسم يتعرض لمحاولة اغتيال على يد حزب البعث.
  2001 - الواليات المتحدة تبدأ بشن عملية عسكرية على أفغانستان ردا على هجمات 11 سبتمبر

  2014 -  إيسامو أكاساكي وهيروشي أمانو وشوجي ناكامورا يفوزون بجائزة نوبل في الفيزياء لسنة 2014.

من ذاكرة االيام
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يمتاز الفكر اإلداري عند اإلمام علي)عليه السالم( بمتانته وتماسكه واستناده إلى قواعد منطقية رصينة، فجاء هذا الفكر متميزاً بخصائص قد ال يظفر بها أيُّ مفكر إداري 
غربي. فهو فكٌر إنساني؛ ألنَّه ينظر إلى اإلدارة بنظرة إنسانية، فالذي يتحّرك في ُأفق االدارة هو اإلنسان وليس اآللة، كما أّن نظرة اإلمام )عليه السالم( إلى المؤسسة  اإلدارية 
على أّنها مجتمِع مصّغر تتضامن فيه جميع المقومات االجتماعية، وتوصف نظرته إلى االدارة على أنها جهاز منظم وليس خليطاً ِمن الفوضى، لهذا الجهاز هدف ساٍم، فالتنظيم 
لم يوجد عبثاً، بل ِمن أجل تحقيق أهداف كبيرة في الحياة , هي إذاً- اإلدارة- كياٌن اجتماعي حي يعيش في وسط المجتمع يسعى ِمن أجل أهداف كبيرة في الحياة. قد لخصها 
اإلمام في مواقف معينة، - سنجتهد لبيانها في سلسلة من المقاالت- ومن أهم تلك األهداف مبدأ االعتقاد والعبودية هلل سبحانه وتعالى.

املراقب العراقي / متابعة...
م�ن املع�روف أن الع�راق كان واح�ًدا م�ن 
األقاليم العربية التعيس�ة الحظ التي فرض 
عليه�ا الخضوع لالحت�الل العثماني أربعة 
قرون كامل�ة، انقلبت خاللها بالد الرافدين 
م�ن مرك�ز الحض�ارة العربية اإلس�المية، 
إىل مج�رد ظالل ش�بحية مل�اٍض عظيم، لن 
يمكن�ك أن ترى عربها غر األطالل الخربة، 
واملدن املوب�وءة، واملدنية الت�ي تتآكل أمام 

البداوة. 
وق�ع العراق يف قبض�ة العثمانين بعد غزو 
الس�لطان س�ليمان القانون�ي، بغ�داد، يف 
ع�ام 1534. وكان ح�ادث س�قوط املدينة 
ختاًم�ا ل�راع دموي اس�تمر لعقدين من 

الزم�ان ع�ىل ملكية الع�راق ب�ن الدولتن 
العثماني�ة والصفوية. يقول عالم االجتماع 
العراق�ي عيل الوردي، عن أث�ر ذلك الراع 
عىل مجتم�ع العراق، »ج�اء يف أحد األمثال 
الدارج�ة يف الع�راق )ب�ن العج�م وال�روم 
بل�وة ابتلينا(، ه�ذا مع العل�م أن العراقين 
كانوا يطلقون عىل العثمانين اس�م الروم، 
والواقع أن الراع ب�ن العجم والروم كان 
بالًء عظيماً ابتيل ب�ه العراق، وال تزال بقية 
م�ن ه�ذا الب�الء موج�ودة تفع�ل فعلها يف 

النفوس رساً وعالنية، حتى يومنا هذا«.
والب�الء ال�ذي يقصده الوردي ه�و الصبغة 
العثماني�ون  أضفاه�ا  الت�ي  املذهبي�ة 
والصفوي�ون ع�ىل رصاعهما الس�يايس يف 

الع�راق، بادع�اء كل ط�رف أن قص�ده هو 
االنتصار للمذهب السني أو الشيعي، وليس 
االستحواذ عىل املوقع االسراتيجي للعراق، 
ال�ذي يمنح مالك�ه حق التحك�م يف طريق 
رئيس�ية م�ن ط�رق التج�ارة العاملي�ة بن 

الرشق والغرب. 
بع�د دخ�ول الع�راق يف فل�ك اإلمرباطورية 
العثمانية، لم يسع األتراك إىل عالج الخراب 
املراك�م فيه منذ س�قوطه يف أي�دي املغول 
قبل 3 قرون، بل تركوه عىل حاله البائس�ة، 
مكتف�ن بعائداته الضخم�ة من الرضائب، 
ومزاي�اه التجارية س�الفة الذك�ر. وقد بلغ 
من تهميش الع�راق أنه أصبح مكروًها من 
موظفي البروقراطية العثمانية أنفس�هم. 
يق�ول ع�يل ال�وردي: »كان الع�راق بمثابة 
املنفى بالنس�بة للوالة واملوظف�ن األتراك، 
ل�ذا أطلق عليه )س�يبريا تركيا(، فقد كان 
املوظفون األت�راك يرفضون العم�ل فيه... 
ولم يكن يقبل العمل فيه إال املوظف الذي ال 
يج�د عماًل له يف مكان آخر، أو املوظف الذي 
يتوق�ع أن يبق�ى فيه مدة قص�رة، ليجمع 

منه ثروة ينتفع بها يف مستقبل أيامه«. 
كان�ت امل�دن العراقية ه�ي األكث�ر ترضًرا 
م�ن اإلهمال العثماني. يق�ول عيل الوردي: 
»كان�ت امل�دن يف العهد العثماني، ال س�يما 
قبل منتصف القرن التاس�ع عرش، يف غاية 
االنحط�اط والخراب، لعلن�ا ال نغايل إذا قلنا 
إنها ل�م تكن )مدًن�ا( باملعن�ى املفهوم من 
ه�ذه الكلم�ة يف العال�م املتح�رض، بل هي 

كانت أشبه بالقرى منها باملدن«. 
وال�وردي ي�دل ع�ىل ذل�ك بنق�ل ش�هادات 

الرحالة األجانب الذين طافوا بالعراق يف تلك 
الق�رون البعي�دة، فينقل مثاًل ع�ن الرحالة 
اإلنجلي�زي كيبل: »من البرة إىل بغداد عن 
طري�ق دجل�ة ع�ام 1824، فلم يش�هد بن 
القرنة وبغداد سوى مدينتن هما )الكوت( 
و)ش�فلح(، يقول عن )الك�وت( إنها كانت 
قرية صغرة حقرة مبنية بالطن ويحميها 

سور من الطن ارتفاعه ستة أقدام«. 
كم�ا ينقل ش�هادة أخرى للرحال�ة األملاني 
كارس�تن نيب�ور، ال�ذي »تج�ول يف العراق 
ع�ام 1765، فس�افر ع�ن طري�ق الفرات، 
وذكر املدن التي مر بها، كالس�ماوة ومللوم 
والرماحي�ة والحلة، كذلك ذه�ب إىل النجف 
وكرب�الء، وخالص�ة ما ذك�ر أن معظم تلك 
املدن كان�ت مبنية بالط�ن... كانت جميع 
امل�دن يف الفرات األوس�ط تخضع لس�يطرة 
شيخ الخزاعل، كأنه حكومة قائمة بذاتها، 
يجب�ي الرضائ�ب، ويف�رض اإلت�اوة ع�ىل 

القوافل والسفن واملسافرين«.
أما بغداد، فقد اعتربها الوردي املثال األكثر 
ب�روًزا ع�ىل انحط�اط الحض�ارة يف العراق 
خ�الل الع�ر العثمان�ي، ويقول:»كان�ت 
بغ�داد تحتوي عىل أس�واق عامرة نس�بيًّا، 
وتركز هذه األسواق يف الوسط، وإىل القرب 
منه�ا ش�يدت دور م�ن اآلج�ر ال تخلو من 
زخرفة وفخامة، يس�كنها كب�ار املوظفن 
وأثرياء التجار واملالكن، لكننا ال نكاد نبتعد 
ع�ن هذا الوس�ط، حيث نتغلغ�ل يف أطراف 
املدين�ة، حتى نجد هن�اك محالت قذرة ذات 

أزقة ضيقة، تسودها العصبية املحلية«.
ي�ردف: »مم�ا يلف�ت النظ�ر أن بغ�داد يف 

منتص�ف الق�رن التاس�ع ع�رش، ل�م تكن 
تحت�وي عىل أي ش�ارع معبد، أو مس�تقيم 
عري�ض، إن أول تعبيد ح�دث يف بغداد كان 
يف عه�د مدحت باش�ا 1870، فقد عمد هذا 
الوايل إىل تعبيد زق�اق قصر واقع عىل رأس 
الجرس من جان�ب الرصافة، يف عام 1910، 
جاء إىل العراق الوايل ناظم باش�ا الذي أطلق 
علي�ه العراقي�ون لق�ب )مدح�ت الثاني(، 
حيث س�عى إىل فت�ح أول ش�ارع يف بغداد، 
هو ش�ارع النهر الذي عرف فيما بعد باسم 

شارع املستنر«.
ال�وردي، يص�ف هذا الش�ارع املس�تحدث، 
قائ�اًل: »إن هذا الش�ارع ال ي�زال باقياً عىل 
وضعه، فهو لي�س عريضاً وال مس�تقيًما، 
وإنما س�مي )ش�ارًعا( ألن�ه كان يف حينه 
أكثر استقامة واتس�اعا من األزقة املألوفة 
يف بغ�داد، وقد قامت عن�د فتحه ضجة غر 
قليل�ة، وانت�رش العوي�ل بن الن�اس الذين 
هدم�ت دورهم من أجل�ه، إذ هم لم يعهدوا 

ذلك من قبل يف مدينتهم«. 
 وق�د ظل�ت بغ�داد مدين�ة مظلم�ة بدون 
أنظم�ة إضاءة حديث�ة حتى أواخ�ر القرن 
ال��19. يق�ول الوردي: »يج�ب أال ننىس أن 
أزق�ة بغداد ل�م تكن مضاءة ب�أي نوع من 
الضياء، عدا ضي�اء القمر يف الليايل املقمرة، 
ب�دأت الحكوم�ة ت�يء أزق�ة بغ�داد منذ 
1879، حيث وضعت فيها فوانيس نفطية، 
لكن تلك الفوانيس لم تك�ن وافية املرام، إذ 
هي كان�ت ذات ضياء خافت يكاد ال ييء 
إال نفس�ه، ل�ذا كان�ت األزقة مليئ�ة بالجن 
بش�تى أنواعه�ا، كان الظ�الم املخي�م عىل 

األزقة يبعث الرهبة يف قلوب املارة، يجعلهم 
يتخيل�ون أه�وال الجن ومكايده�ا يف زوايا 

األزقة، فيطلقون سيقانهم للريح«. 
ه�ذا البؤس ال�ذي عاش�ته بغ�داد خاصة، 
والع�راق كل�ه عام�ة، كانت م�ن مظاهره 
أيض�اً زح�ف القبائ�ل البدوية من ش�مال 
الصحراء العربي�ة إىل أرض الرافدين. يقول 
ال�وردي: »الع�راق يف العه�د العثماني كان 
مطمح أنظار القبائل البدوية التي تحوم يف 
الصحاري املتاخمة للعراق، فهي كانت تقف 
من الع�راق موقف املرصد الطامع، وتنتهز 
الفرصة للتس�لل إليه بن آونة وأخرى، وقد 
كان هناك عامالن رئيس�ان يشجعانها عىل 
ذل�ك، أحدهم�ا ضع�ف س�يطرة الحكومة 
)يقص�د العثماني�ة( ع�ىل العراق وش�يوع 
الف�وىض والنزاع القبيل في�ه، والثاني توايل 
األوبئة الكاس�حة عليه، فق�د كان كل وباء 
يجتاح العراق يقي عىل كثر من سكانه، 

ال سيما أهل املدن«.
ه�ذه القبائل لم تكن تك�ف عن اإلغارة عىل 
املدن العراقية وعىل قوافل الحجيج، ويشر 
كان�ت  الركي�ة  الحكوم�ة  أن  إىل  ال�وردي 
»تح�اول أحياًنا مط�اردة القبائ�ل الغازية 
فتس�رجع منه�ا الغنائ�م، لكنه�ا لم تكن 
تفع�ل ذلك دائًم�ا، وكثرًا ما كانت تس�كت 
فال تحرك س�اكًنا«. لذلك، لجأ العراقيون إىل 
اس�تئجار الحماية من قبيلة عقيل. ويؤكد 
ال�وردي أن العقيلي�ن هؤالء كان�وا يؤدون 
دور الحام�ي والحرامي مًعا، فتارة يحمون 
القوافل، وت�ارة أخرى ينهبون بغداد عندما 

يأنسون ضعًفا من الحكومة العثمانية.

العثمانيون ..أربعة قرون من التخلف في العراق

 - 

السلطوية مع غره من العاملن تحت أمرته.
وم�ن الجدير بالذك�ر أّن ال�دور اإلداري والقيادي يجب أن 
تتواف�ر فيه حال�ة الحزم والقوة, وه�ذان األمران يجب أن 
ال يتقاطع�ا مع عالقة االنس�ان وربه وعالقة املس�ؤول يف 

سلسلة املراتب ومع من يعمل تحت أمرته.
م�ن هن�ا يش�ر اإلم�ام )علي�ه الس�الم( يف عه�ده ملال�ك 
األشر)رضوان الله عليه( واصفا حالة التعامل واالنسجام 

يف النظام اإلداري عىل وفق الرؤية اإلسالمية. ففي قوله:
 )َفأَْعِطِه�ْم ِمْن َعْفوَِك َوَصْفِحَك ِمْثِل الَّذِي ُتِحبُّ َوَترىَْض أَْن 
ُيْعِطَيَك اللَّ�ُه ِمْن َعْفوِِه َوَصْفِحِه َفإِنَّ�َك َفوَْقُهْم َوَوايِل اأْلَْمِر 
َك َوَقِد اْس�َتْكَفاَك أَْمرَُهْم  َعلَْي�َك َفوَْقَك َواللَّ�ُه َفْوَق َم�ْن َوالَّ
َواْبَت�اَلَك ِبِهْم َواَل َتْنِصَبنَّ َنْفَس�َك لَِحرِْب اللَّ�ِه َفإِنَُّه اَل َيَد لََك 
ِبِنْقَمِت�ِه َواَل ِغَن�ى ِبَك َعْن َعْفوِِه َوَرْحَمِت�ِه ..... أَْنِصِف اللََّه 
ِة أَْهلَِك َوَمْن لََك ِفيِه  َوأَْنِصِف النَّاَس ِمْن َنْفِس�َك َوِم�ْن َخاصَّ
َه�ًوى ِمْن َرِعيَِّتَك َفإِنََّك إاِلَّ َتْفَع�ْل َتْظلِْم َوَمْن َظلََم ِعَباَد اللَِّه 
َكاَن اللَّ�ُه َخْصَم�ُه ُدوَن ِعَباِدِه َوَمْن َخاَصَم�ُه اللَُّه أَْدَحَض 
َت�ُه َوَكاَن لِلَّ�ِه َحرْباً َحتَّى َيْن�ِزَع أَْو َيُت�وَب َولَْيَس َشْ ٌء  ُحجَّ
أَْدَع�ى إىَِل َتْغِيِر ِنْعَم�ِة اللَِّه َوَتْعِجيِل ِنْقَمِت�ِه ِمْن إَِقاَمٍة َعىَل 
الِِمَن  ُظلْ�ٍم َفإِنَّ اللََّه َس�ِميٌع َدْعوََة الُْمْضَطَهِدي�َن َوُهَو لِلظَّ

ِبالِْمرَْصاِد (]نهج البالغة[ 
ال�كالم ع�ن معاقب�ة امل�يء ال يعن�ي أن تتح�ول طبيعة 
العم�ل إىل مجموع�ة قوان�ن عقابية وأن تصبح القس�وة 
هي الحاكم�ة يف التعاطي مع املرؤوس�ن, بل ينبغي بقاء 
مساحة للتس�امح واللن وال توصل إىل الفوىض ولكنها يف 
نفس الوقت ال تلغي الليون�ة والفرصة الجديدة. فيبن لنا 
اإلم�ام )عليه الس�الم( يف هذا النص عالقة اإلنس�ان بربه، 
فهي ليس�ت عالق�ة تجميد وإّنما عالق�ة انطالق وتكامل, 
فأن اس�تعمال كلمة )عبدالله( تعني أّن اإلنس�ان يف ذروة 
الكمال ال يمتلك س�وى الرحمة والق�درة  التي منحها الله 
ل�ه التي يتصل به�ا ويتزود منها ويتح�رك عربها, فيبقى 
اإلنسان يف هذا الظرف الوجودي والسعة الذاتية والقدرات 
الش�خصية املحدودة ,فينبغي لإلنس�ان املتصدي االرتباط 

باملبدأ متوكال عليه سبحانه وتعاىل. قال )عليه السالم(.
 )َوأََنا أَْس�أَُل اللََّه ِبَس�َعِة َرْحَمِتِه وََعِظيِم ُقْدَرِتِه َعىَل إِْعَطاِء 
َقِني َوإِيَّاَك لَِما ِفيِه ِرَضاُه ِمَن اإْلَِقاَمِة َعىَل  ُكلِّ َرْغَب�ٍة أَْن ُيوَفِّ
الُْع�ْذِر الْوَاِضِح إِلَْيِه َوإىَِل َخلِْقِه َمَع ُحْس�ِن الثََّن�اِء يِف الِْعَباِد 
َوَجِمي�ِل اأْلََث�ِر يِف الِْباَلِد َوَتَم�اِم النِّْعَمِة َوَتْضِعي�فِ الَْكرَاَمِة 
�َهاَدِة إِنَّا إِلَْي�ِه راِجُعوَن  �َعاَدِة َوالشَّ َوأَْن َيْخِت�َم يِل َولََك ِبالسَّ
يِِّبَن  اَلُم َعىَل َرُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللَِّه َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم الطَّ َوالسَّ

اَلُم .( اِهِريَن َوَسلََّم َتْسلِيماً َكِثراً َوالسَّ الطَّ
نالح�ظ أّن اإلمام )عليه الس�الم( يف بداي�ة كالمه وختامه 
كان يذك�ر الل�ه تع�اىل ومرضات�ه والتأكيد ع�ىل القضايا 
الخاصة يف وضع الصور الظاهرية يف اإلطار العام لألهداف 
املرس�ومة عرب الفكر االبداعي للمس�ؤول صاحب الشعور 
واإلدراك العمي�ق للعبودية لله س�بحانه وتعاىل , من حيث 
صربه عىل القضايا املوقتة وال يضيع نفسه باتباعه هواه، 
وال يفقد توازنه وإن صار زعيما عىل الدنيا وما فيها, فإّنه 
يقف ليقول كلمة الفصل واالرتباط الحول وال قوة اال بالله 

العيل العظيم.
فيتحص�ل م�ن ذل�ك: إّن الرؤية اإلس�المية الت�ي يحملها 
املس�ؤول )العبودية لل�ه واإليم�ان باملبدأ ( هم�ا الركنان 
األساس�يان يف تحقي�ق األه�داف اإلداري�ة يف مس�اراتها 

الصحيحة. 
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أهالي محلة ٥٠٦ يطالبون أمين بغداد بتصليح المجاري 
طال�ب ع�دد م�ن اهايل محل�ة ٥٠٦ أم�ن بغ�داد بتصليح 

املجاري املطرية يف منطقتهم  لقرب موسم االمطار .
وقال االهايل يف رسالة لهم  :السيد االمن املحرتم:

 م�ن اجل بغداد اجم�ل ونهج االصالح بالعم�ل نكتب لكم  
ان الش�تاء عىل االبواب واملطر  ق�د يغرق محلة ٥٠٦ زقاق 
٣١ فاملج�اري املطري�ة ل�م تفتح م�ن قبل حمل�ة البلدية 

وهناك تخس�ف بالش�ارع نفس�ه قرب وحده االرشاف قد 
ت�م تصليحه لك�ن االن يخرج ماء منه بس�بب عدم انجاز 
العمل بص�ورة كاملة والتبليط تكرس بس�بب هذه الحالة 
لذلك نناش�دك ان يتم العمل من قبل البلدية الكمال اصالح 
مات�م تدمريه  وهذه صورة الح�د فتحات ترصيف االمطار 

كمثال عىل ما تعانيه املنطقة .

املراقب العراقي / متابعة...
مع استمرار أزمة الطاقة الكهربائية التي يشهدها 
العراق منذ سنوات وبعد فشل الحكومة يف توفريها 
للمواطنن ، قرر املهندس االستش�اري عادل حسن 
محم�ود العمل عىل إنتاج الطاق�ة املتجددة البديلة 
من خالل صناع�ة ألواح الطاقة الشمس�ية لتوليد 
الكهرباء وتوفريها ملنزله، يف محافظة األنبار غربي 

البالد.
وتمكن محمود بجهوده الذاتية من تحقيق النجاح 
ملرشوع�ه، ويطمح أن يتم دعم هذا املرشوع ليكون 
منتجا للجمي�ع، خاصة أن كل الوس�ائل الطبيعية 
ُمتاح�ة ع�ىل حد قول�ه، كما يس�عى إلنج�اح هذا 
امل�رشوع وتطويره ورفع إنتاج�ه من أجل الحفاظ 
ع�ىل البيئ�ة وخف�ض االنبعاث�ات الض�ارة بهدف 

االلتزام بمقررات مؤتمر باريس للتغري املناخي.
ويقول محم�ود )٥٦ عاما( الحاصل عىل الدكتوراه 
يف هندس�ة القدرة الكهربائية، إن�ه قرر تنفيذ هذه 
الفك�رة ع�ام 2٠١٦ حي�ث عان�ى من ع�دم وجود 
االعتم�اد فق�ط ع�ىل  الكهربائي�ة وكان  الطاق�ة 

املولدات األهلية الخاصة.
وأضاف أنه اجتمع مع عدد من أصدقائه املهندسن 

وأخذوا عىل عاتقهم االعتماد عىل الطاقة الشمسية 
يف توليد الكهرباء للمنازل، ليصبح منزله أول منزل  
يعتمد عىل الطاقة الشمسية بشكل كامل، لتتحقق 
الفكرة التي كان يعم�ل عليها منذ أن كان طالبا يف 

الهندسة الكهربائية.
ويتكون املرشوع بحسب محمود، من أجزاء أهمها 
األل�واح الشمس�ية، والبطاريات، ومنظم الش�حن 

واالنفرتر )العاكسة(، وكل أجزاء املنظومة متوفرة 
يف السوق حاليا بعد أن كانت شحيحة.

ويب�ننّ أن مرشوع�ه توس�ع وق�رر فت�ح مكت�ب 
باس�م مكتب الش�مس التقني ملنظوم�ات الطاقة 
الشمس�ية، وأنج�زوا العديد من املش�اريع للمنازل 
واملش�اريع الزراعي�ة وله ج�دوى اقتصادية أفضل 
م�ن تكالي�ف أج�ور املول�دات، فضال ع�ن الجانب 

البيئي، وهذا املهم »ألنها تهم مستقبل العراق حيث 
تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولو اعتمد 
العراق كليا عىل الطاقة املتجددة لتغري مناخنا نحو 

األفضل وعامليا يقل االحتباس الحراري«.
ونوه محمود إىل أنه تدرب يف أملانيا مع رشكة فليون 

األملانية، ثم قام بتدريب الكادر الهنديس والفني.
وع�ن تكلفة املرشوع أكد أن الكلفة متوس�طة، ويف 
ح�ال الحصول عىل الدعم م�ن املمكن إنتاج األلواح 
الشمس�ية، ألنه�ا أه�م ج�زء وخصوص�ا المتالك 

العراق ملادة السيليكات بنسبة نقاوة %97.
وأع�رب محمود ع�ن أمل�ه يف رؤية من�ازل العراق 
معتم�دة ع�ىل الطاق�ة الشمس�ية، مؤكدا س�عيه 

الدؤوب لتطوير هذا املرشوع.
وع�ن الج�دوى االقتصادي�ة، يقول »إننا س�نتخىل 
ع�ن املولدات األهلي�ة، أما العلمية ف�إن هذا املجال 
جديد عىل الع�راق والعراقين بالرغم من انتش�اره 
يف كل الدول املجاورة الت�ي لديها نفط وغاز، ولهذا 
س�يتعلم الجيل الجديد كل م�ا توصل إليه العلم من 
تطور يف هذا املجال، كما أنه سيش�غل أيادي عاملة 

كثرية«.
م�ن جانبه، يتحدث املهندس وس�ام هاش�م خليل 
عن وجود مش�اريع أخرى مش�ابهة لهذا املرشوع، 
حيث أرشف عىل تصميم منظومات طاقة شمسية 
يصل عددها إىل 7 يف الجامعة ضمن مش�اريع طلبة 

الدراسات العليا.
وبننّ أن املرشوع مطاب�ق ملواصفات الجودة، حيث 
ت�م اعتماد برام�ج تصميمية عاملي�ة معتمدة فيما 
يخص منظومات الطاقة الشمسية التي تعمل عىل 

تحويل اإلشعاع الشميس إىل تيار كهربائي.
�ل مدي�ر مرك�ز البح�وث أن تك�ون ه�ذه  ويفضنّ
املشاريع قابلة للتوسع مس�تقبال، وإضافة ألواح 

جديدة وبطاريات ومحوالت التيار الكهربائي.
وأش�ار خليل إىل أن معدالت اإلش�عاع الش�ميس يف 
عم�وم الع�راق عالية ج�دا، واألنبار أيض�ا تتمتع 
بس�طوع ش�ميس عاٍل، ولف�رتات زمني�ة طويلة، 
فالظروف مواتية ملثل هكذا مشاريع يف العراق، مع 

رضورة املحافظة عىل نظافة األلواح من الغبار.
وع�ن النظرة املس�تقبلية للمرشوع يق�ول خليل: 
»ش�ئنا أم أبينا سنتجه يوما إىل الطاقة الشمسية، 
لذا من األفضل دخول هذه املنظومة مبكرا لتطوير 
ه�ذه املش�اريع، والتخل�ص م�ن التل�وث البيئ�ي 
الحاصل بس�بب األع�داد املهولة من املول�دات التي 
تعم�ل بالوق�ود األحف�وري وانبعاث�ات غ�از ثاني 
أكس�يد الكربون ال�ذي يلونّث البيئ�ة ويلقي بظالله 

عىل النظام الصحي املتهالك يف العراق«.

املراقب العراقي/ متابعة...
يبدو أن عملية تس�جيل املركبات  ستبقى معاناة املواطن معها 
طويل�ة وق�د ال تنته�ي ففي كثري م�ن االحيان يواج�ه املراجع 
صعوبة يف تس�جيل س�يارته الس�يما الت�ي ال يوجد له�ا قيد يف 
مديري�ة امل�رور العامة ونتمن�ى ان يكون اع�الن مديرية املرور 
العامة،امس السبت، عن موعد تسجيل املركبات يف نهاية لهؤالء 

املواطنن.
مدي�ر إع�الم والعالقات يف مديري�ة املرور العام�ة العميد حيدر 
كري�م قال يف حديث تابعته » املراق�ب العراقي«،إن«مدير املرور 
العامة اللواء طارق اس�ماعيل الربيعي وجه باملبارشة بتسجيل 
املركب�ات التي دخلت وتم تس�جيلها بصورة غري قانونية والتي 
ل�م تس�جل أصالً«، مبيناً أن«ه�ذه املركبات ال يوج�د لها قيد يف 

مديرية املرور العامة«.
وأض�اف أن »املب�ارشة بتس�جيل ه�ذه املركب�ات يب�دأ من يوم 
الثالث�اء املقبل ولفرتة ش�هرين«، مش�رياً اىل أن »القرار تضمن 
ايض�ا اطالق رساح املركبات التي تم حجزها واملش�مولة ضمن 

هذا التسجيل«.
م�ن املع�روف ان املواطنن يعانون من أس�عار األرقام التي يتم 
رشاءها من اجل ترقيم الس�يارات الحديثة حيث تصل األسعار 
اىل 4 االف دوالر لذا نطلب من الحكومة ان تقوم هي بهذا العمل 
وتبيع األرقام للمواطن بأس�عار اقل بكثري من السوق السوداء 
، وه�ذا األمر يس�هم يف زيادة م�وارد امليزانية ويس�هم ايضا يف 
خف�ض العجز وايضا اختص�ار الوقت يف اكم�ال املعاملة وهذا 

بالتايل يصب يف صالح الدولة واملواطن سواء

املراقب العراقي/ متابعة...
أظهر تحليل البيان�ات الخاصة ب� “إحصاء التعليم 
االبتدائي يف العراق” ارتفاع�ًا واضحاً بعدد التالميذ 
يف امل�دارس االبتدائية الحكومية فبل�غ ٣8 تلميذاً يف 
الصف الواحد ع�ام 2٠١9 مرتفعاً من ٣٥ تلميذاً يف 
الص�ف الواحد عام 2٠١٥، أي أن تلميذا واحدا ازداد 
لكل ١١ تلميذا يف الصف الواحد خالل ثالث س�نوات 
فق�ط ويف العام الح�ايل 2٠2١ س�يكون العدد اكثر 
وهو م�ا قد يؤدي اىل زيادة االصاب�ات بالوباء الذي 

دخل اىل موجته الرابعة.  
وتكش�ف تلك البيانات التي نرشها الجهاز املركزي 
لإلحصاء بالتعاون مع قسم اإلحصاء التابع لوزارة 
الرتبية، أن الع�دد اإلجمايل للتالميذ يف الصف الواحد 
تباين بن املحافظات فكان�ت مدارس بغداد األكثر 

اكتظاظاً بعدد الطالب بمعدل 4٣ تلميذاً يف الصف.  
يف مقابل ذلك اش�ارت وزارة الصحة، امس السبت، 
اىل تخصي�ص ف�رق جوال�ة صحي�ة ورقابي�ة عىل 

املدارس الحكومية.
وقال�ت عض�و الفري�ق االعالم�ي والطبي ل�وزارة 
الصح�ة رب�ى فالح، “س�تكون هناك ف�رق صحية 
ورقابي�ة عىل امل�دارس الحكومية وغ�ري الحكومية 

ملتابعة االجراءات الوقائية والصحية”.
وتأتي هذه االج�راءات بالتزامن م�ع انطالق العام 
ال�درايس الجدي�د وتحس�با للموج�ة الرابع�ة م�ن 
فريوس كورونا وهنا س�ؤال مهم وحيوي وهو هل 
س�تنجح ف�رق الصحة الجوال�ة بمراقب�ة املدارس 
الحكومي�ة وه�ل لديه�ا الق�درة عىل تغطي�ة عدد 

املدارس يف العراق ؟.

املراقب العراقي/ متابعة...
تق�ول الس�فارة العراقي�ة يف الكوي�ت ان الع�راق  س�دنّد 
للكوي�ت يف الس�ادس والعرشين من ش�هر ترشين االول 
املايض  مبلغ )49٠(مليون دوالر، وس�يعمل عىل تس�ديد 
املبلغ املتبقي من التعويضات مطلع العام 2٠22، واملقدر 
بح�وايل )٦29(ملي�ون دوالر، لغل�ق مل�ف التعويض�ات 
نهائي�اً اىل جانب العمل عىل غلق بقية امللفات العالقة بن 

جمهورية العراق ودولة الكويت الشقيقة«.
وكانت لجن�ة أممية للتعويضات تش�كلت عام ١99١ قد 
ألزمت الع�راق بدفع ٥2.4 مليار دوالر كتعويضات ألفراد 
ورشكات وأجه�زة حكومي�ة كويتية لحقت بها خس�ائر 

بسبب غزو نظام صدام حسن للكويت.
واس�تناداً لذل�ك ق�ام العراق بتس�ديد 49.٥ ملي�ار دوالر 

كتعويضات للكويت خالل السنوات املاضية.**

ولذلك ف�إن العراقين يقولون ان االموال رسقها الطاغية 
صدام وتستقطع اليوم من قوت املواطن وتقوم آلية دفع 
التعويضات عىل استقطاع ٣ باملئة من عائدات كل برميل 

نفط خام عراقي يجري تصديره.
وهك�ذا فإننّ دولة الكويت »الش�قيقة«، هي )ومنذ ثالثن 
اء األعزنّاء(   عاماً( »شقيقتنا« العزيزة ، مادمنا)نحُن األشقنّ
ُملَتزٍمَن)وُملزَم�َن أُممينّا(  ب�� »إرضاعنا« للتعويضات.. 
 .. ُيعوِّض)وُيرِض�ع(  ال�ذي  هو«الش�قيق«  والع�راق 
اء« الذي�ن ُيعوِّضون ، وُيرِضعوَن  والعراقيون هم »األش�قنّ
غريه�م ، حتنّ�ى وه�م يموت�وَن جوعاً)كما ح�دث طيلة 
حصار عقد التس�عينيات املرير(.. والعراقينّون س�يبقون 
�قاء« للكويتي�ن ماداموا يدفعون ع�رشات املليارات  »أشنّ

من الدوالرات ، منذ عام ١99١ ، وإىل هذه اللحظة.
إذا ل�م تدفع للكويت ، فأنت »غري ش�قيق« .. وإذا دفعت 

فأنَت«ش�قيق« .. ولكننّ�ك »ش�قيٌق« مع »وق�ف التنفيذ« 
 .. » .. »ش�قيٌق« مع القب�وِل ب� »قض�م« األرِض »األُممينّ
و«شقيق« مع التخلنّ عن البحر .. و »شقيق« مع حصار 
الفاو .. و«ش�قيق« م�ع تجويع املزارع�ن ، والصينّادين 

العراقينّن.
ال أح�د »أخو أخيت�ه« قال لهم بعد عام 2٠٠٣ ، س�نكون 
اءكم« برشط أن ال ندفع س�نتاً واحداً تعويضاً عن  »أش�قنّ
اءكم« برشط أن ال  حماق�ٍة لم نرتكبها .. وسنكوُن«أش�قنّ
ُنفرنّط بذرِة رمٍل عراقينٍّة واحدة ، وال بقطرِة بحٍر واحدة .. 
اءنا« ،  اءنا« ، أو ال تكونوا »أشقنّ فأختاروا أن تكونوا »أشقنّ
ألننا الخارسوَن الوحيدوَن من هذه »التوأمة« .. ومن هذه 

زاء. اء« األعنّ »الرضاعة« من طرٍف واحد .. أيها »األشقنّ
�قاؤنا« الكويتي�ون .. وال أحد  ال أح�د ق�ال ذل�ك ل�� »أشنّ

سيقول ذلك أبداً.

تسجيل المركبات
معاناة ال تنتهي 

هل تنجح فرق الصحة الجوالة بمراقبة المدارس الحكومية؟

القسط األخير سيتم تسديده مطلع 2022

تعويضات الكويت .. سرقها صدام وُتستقطع من قوت المواطن !

 بعد فشل الحكومة في توفير الطاقة للمواطنين

مسعى باالتجاه إلى الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء 

حكومة البصرة تمنع أي شركة ثانوية من العمل بمشروع مجاري القرنة الكبير

املراقب العراقي /متابعة...
وجه مدير رشكة س�كك الحدي�د يف ذي قار عبد الله العمري 
مناش�دة للحكوم�ة املحلي�ة يف الجباي�ش واملس�ؤولن يف 
محافظ�ة ذي ق�ار ومدي�ر مؤسس�ة ش�هداء يف ذي ق�ار 
قام الجبايش بش�أن الساحة املقابلة لنصب الشهداء  وقائمنّ

فيما يل نصها:
ال ت�زال الس�احة املقابلة لنصب الش�هداء يف االهوار بوضع 
بائس حيث االتربة إىل عنان الس�ماء باإلضافة إىل فقدان اية 
خدمات هناك رغم األعداد الغفرية من الُسياح التي شهدتها 
املنطقة حيث أن س�فرة الس�كك وحدها كانت بحدود 2٥٠ 

سائحا حيث ال يوجد يشء يدل عىل أن هناك مسؤوال مر من 
هنا وحتى السيد القائمقام لم يحرض لالستقبال هناك رغم 
أن�ي اتصلت به عدة مرات وأعتقد أنه كان خجال من الوضع 
حيث أن س�فرتنا كان فيها العديد من املس�ؤولن وأساتذة 
الجامع�ات واملهندس�ن م�ن بغ�داد .. بأق�ل الكل�ف يمكن 
تعديل الس�احة وفرش بالحىص وعرضها لإلستثمار بوضع 
إكش�اك ومطاعم وكازين�وات واألمور اللوجس�تية األخرى 
وهي فرصة لتش�غيل األيدي العامل�ة هناك .. والدعوة أيضا 
موجهة اىل وزارة املوارد املائية متمثلة بمركز إنعاش االهوار 

لعكس صورة جميلة ملن يأتي لهذه األماكن الخالبة ..

األتربة تغطي الساحة المقابلة لنصب 
الشهداء وُتضيِّع معالمها

صورة
وتعليق
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استطالع رأي يحذر من 
اإلفراط في استخدام فيسبوك

كشفت نتائج اس�تطالع عن تأثريات سلبية خطرية عىل حياة 
املستخدمني ل�«فيسبوك« بكثافة قد تصل إىل إدمان اإلنرتنت.

وتش�ري وثائق كشفتها »وول سرتيت جورنال« إىل أن فيسبوك 
تع�رف أن نج�اح أنظمته�ا ومنتجاتها قائم ع�ىل تغيري روتني 
املس�تخدم وبما قد يس�بب أرضارا كبرية لرشيعة واس�عة من 

املستخدمني.
وح�اول الباحث�ون تقدي�م توصي�ات للرتكي�ز ع�ىل »رفاهية 
املس�تخدم« حيث تم اقرتاح مجموعة م�ن اإلصالحات، والتي 
تم تنفي�ذ بعضها، وبناء مزايا اختيارية للتش�جيع عىل تقليل 
وقت اس�تخدام ش�بكات التواصل االجتماعي، وإعادة هندسة 
اإلشعارات بطريقة مختلفة، ولكن تم إلغاء القسم الذي يعمل 

به هؤالء الباحثون يف أواخر 2019.
املتحدثة باس�م فيس�بوك، دان�ي ليفر، قال�ت يف بيان صحفي 
إن الرشكة بدأت يف األش�هر األخ�رية يف صياغة تغيريات جديدة 
ملعالج�ة م�ا تس�ميه »االس�تخدام اإلش�كايل« لضم�ان ع�دم 
التأث�ري عىل الصحة العقلية أو مخ�اوف أخرى تتعلق برفاهية 

املستخدم.
وأضافت أن بعض الناس يعانون من إجهاد من تقنيات أخرى 
مثل التلفاز أو األجهزة الخلوية الذكية، ولهذا أضافت فيسبوك 

أدوات وضوابط ملساعدة األشخاص عىل إدارة الوقت.
باحثون من فيس�بوك كانوا ق�د عربوا عن قلقهم من أن بعض 
املس�تخدمني يفتق�رون إىل التحك�م يف الوق�ت ال�ذي يقضونه 
باس�تخدام فيس�بوك، ونتيج�ة لذل�ك يعانون من مش�اكل يف 
حياتهم، ولكنهم أش�اروا إىل أنهم ال يعتربونه س�لوكا »إدمانيا 
إكلينيكي�ا« ألنه ال يؤثر عىل الدماغ بالطريق�ة ذاتها مثل لعب 
القمار أو تعاطي املخدرات، ولكنه س�لوك قد يس�بب املشاكل 

للبعض بسبب اإلفراط باالستخدام.

قلم سحري يكتب 
بدون حبر إلى األبد 

عب�ارة    Pininfarina Cambiano
عن قلم س�حري يمل�ك القدرة عىل 
الكتاب�ة إىل األب�د دون الحاج�ة إىل 

تزويده بالحرب.
رشك�ة  تصمي����م  م�ن  القل�م 
Pininfarina اإليطالي�ة، وه�و أداة 
تس�تخدم  وأنيق�ة  كتاب�ة جميل�ة 
تصميماً مبتكراً وخياراً مادياً ملنحك 
قلم�اً )أو باألح�رى قل�م رص�اص، 
نظ�راً للطريق�ة الت�ي تكت�ب بها( 
يستخدم طرفاً مصنوعاً من سبيكة 
معدني�ة حاصلة عىل ب�راءة اخرتاع 
تس�مى Ethergraf  يمكنها إنشاء 
خطوط ال تنتهي من الغرافيت عىل 
الورق. وتبدو هذه الخطوط وكأنها 
رضبات قلم رصاص صلبة ويمكن 

حتى محوها مثل قلم الرصاص.
وتم تصميم القلم عىل غرار س�يارة 
Cambiano االختباري�ة من 2012، 
ويتمي�ز بتصمي�م مش�ابه وأعمال 

ترصيع بالخشب.
ويع�د قل�م Cambiano أداة مثالية 
ألي مصم�م يتطل�ع إىل الرس�م يف 
أي م�كان ويف أي وق�ت، أو حتى أي 
الكتاب�ة، خاصة  متحم�س ألدوات 
أنه يعم�ل مثل الس�حر تقريباً، وال 
داعي ألن تقلق أبداً بش�أن بري قلم 
رص�اص أو إع�ادة ملء قل�م الحرب 

مرة أخرى.

نصحت دراس�ة جديدة بإدخ�ال البيض إىل 
طع�ام األطفال خ�الل الع�ام االول لتجنب 

إصابتهم بالحساسية تجاهه.
وح�ذرت الدراس�ة م�ن أن األطف�ال الذين 
ل�م يأكلوا البي�ض خالل عامه�م األول هم 
أكث�ر عرض�ة لإلصابة بحساس�ية تجاهه 
م�ع تقدمه�م يف الس�ن.وذكر املوق�ع، أن 
الباحثني يف الكلية األمريكية للحساس�ية 
والرب�و واملناع�ة يقول�ون إن حساس�ية 
البيض ه�ي ثاني أكثر أنواع الحساس�ية 

الغذائي�ة ش�يوعاً يف جميع أنح�اء العالم، 
والت�ي غالباً ما ت�ؤدي إىل الطف�ح الجلدي 
واإلكزيما والق�ئ، كما أنها يمكن أن تؤدي 
أيضاً إىل اإلصاب�ة بالربو لدى املرىض األكرب 
س�ناً.وينصح مؤلفو الدراسة اآلباء بالبدء 

يف إطع�ام أطفاله�م البي�ض يف عمر س�تة 
أشهر لتجنب إصابتهم بالحساسية تجاهه 
يف املس�تقبل.كما يويص مس�ؤولو الصحة 
ب�رورة  عموم�اً 
تن�اول األطف�ال 
أجزاء صغرية 
البيض  من 

عندما يب�دأون يف تن�اول الطع�ام الصلب، 
وذل�ك من خ�الل الب�دء بقطع م�ن صفار 
البي�ض املس�لوق.ونقل املوقع ع�ن املؤلف 
الرئييس للدراس�ة الدكتور جيلي�ا مارتون 
قول�ه: »قمنا بفحص بيانات تغذية الرضع 
والحساس�ية الغذائي�ة منذ ال�والدة وحتى 
6 س�نوات، والت�ي ت�م جمعه�ا م�ن خالل 
2237 اس�تطالع رأي ت�م إجراؤه�م 
مراك�ز  قب�ل  م�ن  اآلب�اء  ع�ىل 
السيطرة عىل األمراض والوقاية 
منه�ا، وهيئ�ة ال�دواء والغ�ذاء 
األمريكية، ووجدن�ا أن األطفال 
الذين لم يتناول�وا البيض قبل 12 
ش�هراً كان�وا أكثر عرض�ة لإلصابة 
بالحساسية تجاهه يف عمر 6 سنوات«.

إلى األم.. إحرصي على تقديم البيض لطفلك خالل عامه األول

تش�ري دراس�ة جدي�دة إىل أن حاالت 
م�رات  ث�الث  تضاعف�ت  االكتئ�اب 
خ�الل الع�ام األول للوب�اء، ووفًق�ا 
لبح�ث م�ن جامع�ة بوس�طن قب�ل 
الوب�اء، حي�ث عان�ى ح�وايل 8% من 
م�ن  املتح�دة  الوالي�ات  يف  البالغ�ني 
االكتئاب، لكن يف دراس�ة 
ش�ملت  اس�تقصائية 
1161 ش�خًصا أجريت 
بني آذار ونيسان من 
قفزت   ،2020 ع�ام 
تل�ك اإلحصائي�ة إىل 
أج�رى  .وعندم�ا   %28
الباحثون مس�ًحا عىل 
األش�خاص  نف�س 
رأوا  ع�ام،  بع�د 
زيادة النسبة إىل 
.ويق�ول   %32
ر  كت�و لد ا

س�اندرو جالي�ا، عميد كلي�ة الصحة 
العامة بجامعة بوسطن وأحد مؤلفي 
الدراس�ة إنه »غالًبا م�ا يعاني الناس 
من مس�تويات مرتفعة من االكتئاب 
بعد ح�دث صادم، ويمك�ن أن يكون 
س�ببها ك�وارث طبيعي�ة أو هجمات 
إرهابي�ة أو غريها، ويف ه�ذه الحالة، 

الجائحة«.
ويق�ول جالي�ا إن مع�دالت االكتئاب 
ع�ادًة م�ا ترتف�ع أثن�اء الح�دث ثم 
ترتاج�ع بم�رور الوقت، ع�ىل عكس 

جائحة كورونا.
ويضيف جاليا: »من غري املعتاد رؤية 
مستويات ثابتة من االكتئاب ملدة 12 

شهرًا بعد تجربة مؤملة«.
ويق�ول الخرباء، أنه ولحس�ن الحظ، 
الخط�وات  بع�ض  اتخ�اذ  يمكن�ك 
البس�يطة ملس�اعدتك ع�ىل الش�عور 
بالتحس�ن، س�واء كن�ت تتعامل مع 
االكتئاب أو تحاول فقط البقاء واقفا 

عىل قدميك أثناء الوباء.

ويتمي�ز االكتئاب عادًة وفًقا لجمعية 
علم النفس األمريكية بمزيج من قلة 
االهتمام واملتعة يف األنشطة اليومية، 
واألرق، والخمول، وع�دم القدرة عىل 
الدونية، واألفكار  الرتكيز، ومش�اعر 

املتكررة عن املوت أو االنتحار.
وحددت الدراس�ة الضغوطات األكثر 
ش�يوًعا التي تسبب االكتئاب الوبائي 
مث�ل فق�دان الوظيف�ة، وم�وت أحد 
والش�عور  األحب�اء بس�بب كوفي�د، 

بالوحدة ونقص رعاية األطفال.
كما أش�ارت إىل أن االكتئ�اب الوبائي 
يؤثر بشكل غري متناسب عىل السكان 
ذوي الدخ�ل املح�دود، فاألش�خاص 
الذي�ن يكس�بون أق�ل م�ن 20 أل�ف 
كان�وا   2020 ع�ام  يف  س�نوًيا  دوالر 
أكثر عرضة بنسبة 2.3 مرة لإلصابة 
باالكتئاب، مقارنة باألشخاص الذين 
أكث�ر،  أو  دوالر  أل�ف   75 يكس�بون 
وأشارت الدراسة إىل أن هذا االحتمال 

زاد هذا العام سبعة أضعاف.

كش�فت دراس�ة حديثة لعلماء يف 
جامعة أكسفورد، عن وجود جني 
يمك�ن أن يتس�بب يف مضاعف�ة 
خط�ر اإلصابة بفش�ل يف الجهاز 
التنف�يس وي�ؤدي إىل وفاة مرىض 

كورونا.
 Nature« ملوق������ع  ووفق�ا 
الدراس�ة  Genetics«، ت�م إجراء 
ذكاء  خوارزمي�����ة  بواس�طة 
اصطناع�ي ق�ام بإعدادها فريق 
من العلم�اء تحت قيادة وإرشاف 
ديفي�ز  جيم�س  الربوفيس�ور 
وبروفيسور جيم هيوز يف جامعة 

أكسفورد.
ونق�ل املوقع ع�ن العلماء قولهم 
إن الغموض يخيم حول التأثريات 
التي تحدث يف الجينوم، والكيفية 
املخاط�ر  به�ا  تتش�كل  الت�ي 
الصحية، ولكن قد تبني أن الخطر 
يكم�ن يف تغريات تصيب الحمض 
الن�ووي وتجع�ل الج�ني الخطري 

فعاال عند اإلصابة بكورونا.

ووفقا لهم، فقد أظهرت الدراسة 
أيض�ا أن اإلش�ارة الجيني�ة م�ن 

املحتمل أن تؤثر عىل خاليا الرئة.
وقد استخدم العلماء التكنولوجيا 
»لتكبري الحمض النووي« وتحديد 
الج�ني املح�دد ال�ذي كان يتحكم 
وال�ذي تس�بب  التسلس�ل،  في�ه 

ب�دوره يف زي�ادة خط�ر اإلصاب�ة 
بأعراض شديدة وحادة بني بعض 

مرىض كورونا.
وأفاد العلماء بأن نقل اإلش�ارات 
الجينية عالية الخطورة يحدث يف 
60% من األشخاص ذوي األصول 
الت�ي تعود إىل جنوب آس�يا، وهو 

تفس�رًيا  يق�دم  أن  يمك�ن  م�ا 
للزيادة الضخم�ة يف الوفيات بني 
تل�ك املجموعات يف جمي�ع أنحاء 
بريطاني�ا، باإلضاف�ة إىل التأث�ري 

الذي أحدثه كوفيد-19 يف الهند.
 LZTFL1 الج�ني  أن  وأضاف�وا 
يتواج�د يف 15% من أولئ�ك الذين 
ينح�درون م�ن أص�ول أوروبية، 
وال تزي�د النس�بة ب�ني أصح�اب 
األص�ول اإلفريقية الكاريبية عن 

2% فقط.
وذكروا أن هذا الجني يرتبط أيًضا 
بم�رض الس�كري من الن�وع 1 
وأمراض املناعة الذاتية والتصلب 

املتعدد.
يشار إىل أن دراسات االرتباط عىل 
مس�توى الجين�وم تعت�رب مهمة 
واملس�ارات  الجين�ات  لتحدي�د 
املرش�حة الت�ي تمه�د لإلصاب�ة 
م�ا  وه�و  املعق�دة،  باألم�راض 
يساعد يف النهاية عىل التوصل إىل 

عقاقري معتمدة.

الكشف عن أول دراجة تعمل بالطاقة الهيدروجينية

علماء يحددون »جينًا« يسبب الوفاة بكوفيد - 19

لماذا تضاعفت حاالت االكتئاب خالل أزمة كورونا ؟

كشفت أسرتاليا عن أول دراجة 
الهيدروجينية  بالطاق�ة  تعمل 
يف العال�م، به�دف الوص�ول إىل 
عال�م خال م�ن انبعاثات ثاني 

أوكسيد الكربون.
»الفو«  رشك������ة  وته�دف 
األس�رتالية من خالل الدراجة، 
الت�ي صنعت باس�تخدام مادة 
خفيف�ة ال�وزن، إىل جع����ل 
النق�ل ملس�افات طويل�ة أم�را 

ممكنا.
ويت�م تجهي�ز دراج�ة »الفو« 
بخزان�ات هيدروج�ني صغرية 
تعم�ل ع�ىل تش�غيل الدراج�ة 
بطاق�ة نظيف�ة 100 باملائ�ة، 
وتتطلب ح����وايل عش�����ر 
دقائ�ق فقط للش�حن، وتكفي 
 150 ح�وايل  تبل�غ  ملس�افة 

كيلومرتا.
ويح�ول نظام تخزي�ن الطاقة 
الكهرباء  بال���دراجة  الخاص 
الشمس�ية  األل����واح  م�ن 
كهرب�ي  محل�ل  باس�تخدام 
يقس�م امل�اء إىل مك�����ونات 
الهيدروجني واألكسج�����ني، 
نظ�ام  إىل  وينقل������ه�ا 

تخزين طويل األمد.

الصين تطلق قمرًا 
صناعيا علميا 

أرس�لت الصني قم�رًا صناعًيا لعل�وم األرض إىل الفض�اء من مركز 
تايوان إلطالق األقمار الصناعية يف مقاطعة شانيش الشمالية.

وقال�ت وكالة أنباء الص�ني الجديدة )ش�ينخوا( أن القمر الصناعي 
املس�مى جوانجمو أطلق بواس�طة صاروخ حامل م�ن طراز لونج 
م�ارش -6 يف الس�اعة 10.19 صباحا )بتوقيت بك�ني( ودخل املدار 

املخطط له. 
واضاف مرك�ز اإلطالق إن هذه هي الرحلة 395 لسلس�لة صواريخ 
لون�ج مارش، فيم�ا يع�د القم�ر الصناع�ي )SDGSAT-1( ، الذي 
طورت�ه األكاديمية الصينية للعلوم، أول قمر صناعي لعلوم الفضاء 
يف العالم مخصص لخدمة جدول أعمال األمم املتحدة 2030 للتنمية 
املس�تدامة. ويمكن للقمر الصناعي الذي يحتوي عىل ثالث حموالت 
برصية أن يوفر بيانات رصد فضائية لرصد وتقييم ودراسة التفاعل 

بني اإلنسان والطبيعة والتنمية املستدامة، بحسب األكاديمية.

وجبة شتوية تضبط 
مستويات السكري

كش�فت دراس�ة حديثة نرشت يف مجلة Science Direct، عن وجبة 
شتوية لذيذة يعش�قها املاليني حول العالم، ثثبت فعاليتها يف ضبط 
مستويات السكرى بالدم، خاصة أن االحصائيات تشري إىل أن مرض 
السكري من النوع 2 سيؤثر عىل واحد من كل 10 أشخاص يف العقد 

املقبل.
وأوضح الخرباء أن تناول البطاطا يمكن أن يس�اعد األفراد املصابني 
بداء الس�كري عىل التحكم يف نسبة الس�كر يف الدم، خاصة البطاطا 
الحل�وة الربتقالي�ة، نظرا ألنها غني�ة بالبوليفينول، ال�ذى يمكن أن 

تخفض نسبة السكر يف الدم وااللتهابات وحتى األنسولني.
وبرصف النظر عن مؤرش نس�بة السكر يف الدم، هناك فائدة صحية 
أخرى للبطاطا الحلوة وهي ارتفاع مس�تويات املغنيس�يوم، والذي 
يمكن أن يساعد يف تقليل مقاومة األنسولني، خاصة ملرىض السمنة، 
بجان�ب دوره�ا يف ضبط مس�تويات الجلوك�وز والكوليس�رتول يف 

البالزما لدى مرىض السكري من النوع 2.

البرازيل تدشن أكبر شبكات الجيل الخامس
جمع�ت الربازيل 8,4 ملي�ارات دوالر 
من االس�تثمارات ورسوم الرتاخيص 
يف مزايدة دولية لبناء وتشغيل واحدة 
م�ن أك�رب ش�بكات الجي�ل الخامس 

لإلنرتنت يف العالم.
وقب�ل أس�ابيع، قال وزي�ر االقتصاد 
إن  جويدي�س،  باول�و  الربازي�ي 
اقتص�اد البالد »عىل حاف�ة االنهيار« 
املس�تجد  كورون�ا  جائح�ة  بس�بب 
يخال�ف  م�ا  وه�و  )كوفي�د-19(، 
الش�هر  الربازيلية  توقعات الحكومة 
امل�ايض ب�أن اقتصاد البالد س�يبدأ يف 
التع�ايف م�ن آث�ار الف�ريوس بحلول 

بحس�ب  املقب�ل،  األول  ترشي�ن 
ترصيح�ات روبرتو كامب�وس نيتو، 

محافظ البنك املركزي الربازيي.
وحّق�ق اس�تدراج الع�روض العاملي 
)فض العروض( الذي اس�تمّر يومني 
وكان األك�رب يف تاري�خ االتصاالت يف 
الربازي�ل، ما مجموع�ه 8,4 مليارات 

دوالر.
وه�ذا املبلغ أقّل بقليل من 9 مليارات 
دوالر كانت الحكوم�ة تأمل جمعها، 
لك�ّن وزير االتص�االت فابي�و فاريا، 
بدا مرسورا بالنتيجة ووصفها بأنها 

»فاقت كّل التوقعات«.
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فوقي، صحيفة-يومية-سياسية-عامة ربٌّ  وِلَي  »أصبحُت  السالم:  عليه  الحسين  قال 
بي،  محدٌق  والحساب  يطلبني  والموت  أمامي  والنار 
وأنا ُمرتهٌن بعملي، ال أجد ما أحّب، وال أدفع ما أكره، 
عفا  شاء  وإن  عذّبني،  شاَء  فإن  غيري،  بيد  واألمور 

عنّي، فأّي فقير أفقر منّي؟«.
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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

    عيل عبد سلمان 

متى
 ُتودِّع أميركا الغطرسة؟

واش�نطن املأزوم�ة واملتخبط�ة يف مواقفها خاص�ة تجاه امللف 
الن�ووي االيراني والتي ال س�بيل لها س�وى الع�ودة اىل االتفاق 
ألنه�ا َجرَّبْت كل الخي�ارات واصطدمت بالحائط املس�دود لذلك 
أرادت ه�ذه املرة أن تتس�لح بأوراق ضاغطة عىس أن تس�عفها 
يف مفاوض�ات فيين�ا التي س�ُتجرى نهاية الش�هر الحايل وهي 
السابعة من نوعها يف عهد الرئيس بايدن واألوىل يف عهد الرئيس 

إبراهيم رئييس.
ولحس�ن حظ طه�ران أن ه�ذه االوراق احرتقت قبل أن تش�هد 
النور. وبالطبع لم تنزل واش�نطن هذه املرة وحدها اىل س�احة 
املواجه�ة لخل�ط االوراق ب�ل اس�تعانت بالكي�ان الصهيون�ي 
ملمارس�ة الضغط عىل س�وريا عرب قصف بعض املواقع التي لن 

تكون بدون رد.
وهكذا اس�تئناف الحرب الس�يربانية ضد طه�ران والتي تلقت 
الص�اع صاعات مضاعفة كما اس�تخدمت الس�عودية للضغط 
عىل لبن�ان والتي أتت بنتائج عكس�ية فضحت آل س�عود ومن 

يقف وراءهم وهم اليوم َيُجرُّوَن أذيال الخيبة والفشل.
أم�ا لعبتها القذرة يف العراق والت�ي أرادت من تزوير االنتخابات 
فيها دفعه باتجاه االقتتال الش�يعي � الشيعي فشل فشال تاما 
وها ه�ي االح�زاب والتي�ارات العراقية تتف�اوض لالتفاق عىل 

تشكيل الحكومة.
وكان آخر أوراقها الخارسة التي حزمت أمرها الس�تخدامها يف 
مفاوض�ات فيينا كانت عميلة القرصن�ة اإلرهابية حيث قامت 
البحري�ة االمريكية يف بحر ُعمان يف خطف ناقلة النفط االيرانية 
إال أن ردود عملي�ة رسقة النف�ط االيراني ارتدت عليها بصاعني 
وأدت اىل فضيحة مدوية أمام العالم حيث شهدت شعوبها كيف 
اندح�رت البحرية االمريكي�ة بكل ما تمتلك م�ن قطع متطورة 
أمام قوات الرد الرسيع لحرس الثورة االس�المية وتركت ساحة 

املواجهة وهي تجر وراءها ذيول الخيبة والهزيمة.
كل هذا التخبط االمريكي األرعن س�واء يف الس�احات السياسية 
التابع�ة ملح�ور املقاوم�ة أو امليداني�ة يف قرصنة ناقل�ة النفط 
االيرانية انعكس عليها سلبا ووضعت نفسها يف املوقف االضعف 
يف املفاوض�ات القادم�ة فيم�ا خرج�ت طهران بموق�ف أقوى 
وهي تمتل�ك املزيد من أوراق القوة قبي�ل املحادثات وهذا يؤكد 
أن الكلم�ة إلي�ران يف املنطقة وباقتداره�ا املواجهة امليدانية مع 

أمريكا يف املياه االقليمية وما يجاورها.
وحت�ى موع�د املحادث�ات القادم�ة سيس�ود نوعا م�ن الحذر 
والرتق�ب والتجاذب�ات بني الطرفني لكس�ب املفاوضات خاصة 
أن إي�ران هي يف املوق�ع االقوى واملحق الذي نف�ذ كل ما جاء يف 
االتفاق النووي يف حني أن الواليات املتحدة االمريكية ورشكاءها 
االوروبي�ني ه�م من أخلُّ�وا باالتفاق ولم يلتزموا ب�ه ناهيك عن 

انسحاب واشنطن منه.
فالوق�ت ب�ات يضي�ق الخناق ع�ىل الواليات املتح�دة االمريكية 
التي ال توجد أمامها خيارات لُتناِوَر عليها، فالخيار العس�كري 
انتهى نهائيا وخيار العقوبات القصوى أصبح هو اآلخر عقيما 
لذل�ك لم يبق أمام أمريكا س�وى الرتاجع ع�ن موقفها والعودة 
اىل االتف�اق لتنفي�ذه وااللت�زام ب�ه عمليا من خ�الل رفع كامل 
العقوب�ات والتثبت منها عرب تحرير االرص�دة االيرانية املجمدة 
وهك�ذا تصدير النف�ط والبضاعة وتحويل االم�وال اىل طهران. 
والبد لواش�نطن أن تقدم ضمانات مؤكدة عىل أنها لن تنسحب 
من االتفاق ثانية ألن تأريخها وتعاملها مع دول العالم أثبت أنها 
غري جديرة بالثقة واليمكن الوثوق بها واالعتماد عليها بس�بب 
غطرس�تها ودوره�ا االس�تعالئي االس�تكباري. لكن سيش�هد 
العالم قريبا بإذن الله كيف تستس�لم أمريكا أمام الحق اإليراني 

المتالكها برنامجا نوويا سلميا وتحرتم مصالحها الوطنية.

س�حر بدأت عملها منذ سبع سنوات مضت 
الت�ي  العقوب�ات  واس�تطاعت تج�اوز كل 
واجهته�ا وتمكن�ت يف ورش�ة مس�احتها 
ثالثمئ�ة م�رت ان تج�ذب اش�خاص اخرين 
للعمل لديها.واضاف�ت آقايي: »بدات العمل 
من غرفة يف بيتي وعندما كرب عميل وحصلت 
عىل طلبات بالجملة نقلت عميل اىل الورشة. 

تعمل هنا ثماني س�يدات بش�كل حضوري 
ه�ذه  م�رور  املنزل«.رغ�م  م�ن  ورج�الن 
الس�نوات والتحديات الت�ي قابلتها مازالت 
تش�عر انه�ا تعش�ق فنها.وتابعت س�حر: 
»هذه القطعة دخلت الفرن واصبحت فخارا 
بع�د ذلك يت�م صقلها وادخاله�ا مرة اخرى 
يف الفرن، لالس�ف احيانا تتش�قق يف الفرن 

بعض القطع الخزفية يف آخر مرحلة وتكرس 
قلوبن�ا معه�ا ولك�ن حبن�ا لعملن�ا يجعلنا 
نستمر فيه«.اذا كان شعور سحر بعد مرور 
كل ه�ذه الس�نوات هك�ذا فم�ا هو ش�عور 
اصغ�ر ف�رد يف ه�ذه الورش�ة.وقالت فنانة 
إيراني�ة: »انه احس�اس جمي�ل اني صغرية 
يف الس�ن ولكن لدي مص�در رزق واصبحت 

الفنان�ة  ه�ذه  ماليا«.تس�تعني  مس�تقلة 
االيرانية للتسويق العمالها بمواقع التواصل 
االجتماعي. وعىل اية حال ان امتالك مهارة 
فنية مع االبداع يستطيع ان يساعد يف ايجاد 
مصدر رزق للكثري م�ن باحثي العمل، املهم 
هو االهتمام بذوق العمالء حتى تنجح هذه 

االعمال الصغرية.

سُتعرض لوحة مقلدة شديدة الشبه بلوحة املوناليزا لليوناردو دافنيش 
ترجع إىل أكثر من 400 سنة يف مزاد بباريس بعد بيع لوحة أخرى مقلدة 
منها وهي إحدى أشهر اللوحات يف العالم بسعر قيايس منذ شهور.
واللوحة األصلية التي اشرتاها امللك فرانسوا األول ملك فرنسا من الفنان 
يف عام 1518 موجودة يف متحف اللوفر يف باريس وليست للبيع.
لكن اللوحة املقلدة املعروضة للبيع ترجع إىل نحو عام 1600 وتماثل 
اللوحة األصلية إىل حد يرجح معه أن يكون الفنان الذي رسمها رأى 
اللوحة األصلية عن قرب بحسب دار املزادات آرتكوري�ال.
ومن املتوقع أن يرتاوح ثمن هذه اللوحة بني 150 ألفا ومئتي ألف يورو 
)173000 إىل 230000 دوالر(.

ويف يونيو، اشرتى جامع تحف أوروبي لوحة أخرى مقلدة من املوناليزا 
ترجع إىل القرن السابع عرش مقابل 2.9 مليون يورو )3.4 مليون 
دوالر( وهو رقم قيايس لنسخة مقلدة من لوحة املوناليزا يف مزاد يف دار 
كريستيز للمزادات بباريس.

تعتقد الس�لطات األمريكية أنه�ا عثرت عىل رفات 
رج�ل أملان�ي /27 عام�ا/ ُفق�د يف متن�زه »روكي 
ماونت�ن« الوطني بوالية كول�ورادو األمريكية قبل 
نح�و أربع�ة عقود.واختفى رودي م�ودر، املنحدر 
مما كان ُيعرف آنذاك بأملانيا الغربية، يف املتنزه قبل 
38 عاما. وكان قد انطلق يف جولة تزلج ملدة يومني 
إىل ثالث�ة أيام يف فرباير ع�ام 1983. وتم اإلبالغ عن 
فقده بعد ستة أيام.ويف وقت اختفائه، أدى تساقط 
الثلوج يف املنطقة إىل إعاقة البحث، حيث لم تتمكن 

الف�رق من العث�ور إال عىل حقيبة نوم�ه ومعداته 
وم�ؤن بداخ�ل كه�ف جلي�دي. وب�اءت عملي�ات 
البح�ث اإلضافية بالفش�ل.وقال كييل باترس�ون، 
مس�ؤول الش�ؤون العامة يف املتنزه، يف ترصيحات 
لوكال�ة األنباء األملاني�ة إن�ه يف اب 2020 عثر أحد 
املتنزه�ني ع�ىل عظام برشية بالق�رب من أنقاض 
انهيار جليدي.وأجرى حراس املتنزه تحقيقا أوليا، 
لكن حريق�ا أجربهم عىل الخروج من املنطقة قبل 
تساقط الثلوج.وقال باترسون إنه بمجرد تمكنهم 

م�ن الع�ودة، اكتش�ف ح�راس املنت�زه الزالج�ات 
والع�ى وأحذي�ة التزل�ج وغريها م�ن املتعلقات 
الش�خصية، موضحا أنه بمساعدة هذه املتعلقات 
صار م�ن املمكن تأكيد هوية الضحية، مضيفا أنه 
تم االس�تعانة أيضا بتحليل بيانات األسنان لتأكيد 
هوي�ة الرف�ات لكنها ل�م تكن حاس�مة، وأضاف: 
»لقد عمل املس�ؤولون بشكل مكثف مع الحكومة 
األملاني�ة م�ن أج�ل إع�ادة )الرف�ات( إىل الوط�ن، 

وإخطار األرسة، وتحليل بيانات األسنان«.

رسامة إيرانية
 ُتبِدع بالرسم على السيراميك

سلمت عائلة فلسطينية أمانة تركها جندي تركي منذ أكثر من 100 عام، توارثها األحفاد عن 
األج�داد بانتظار أصحابها.وذكرت وكالة األنباء الفلس�طينية أن عائل�ة راغب حلمي العالول 
يف نابل�س احتفظت يف خزانة خاص�ة وألكثر من 100عام ب�«أمانة« تركه�ا أحد الجنود، منذ 
الح�رب العاملية األوىل.وس�لمت عائل�ة العالول القنصل الرتك�ي العام يف الق�دس، أحمد رضا 
ديمري، األمانة، وهي عبارة عن مبلغ مايل.ونقلت الوكالة عن إسماعيل العالول أن »جده عمر 
وأخيه الش�هيد مطيع هما من اس�تلما األمانة من الجندي الرتكي الذي كان مجندا يف الجيش 

العثماني«.

أغرق البحراملتوسط مس�احة 5 كيلومرتات من 
سواحل رشيد املرصي خالل 15 عاماً فقط.

وكشف الدكتور عالء النهري، نائب رئيس املركز 
اإلقليم�ي لعل�وم وتكنولوجي�ا الفض�اء التابع 
لألم�م املتح�دة، أن املناط�ق املنخفض�ة بطول 
السواحل الش�مالية املرصية هي األكثر عرضة 

للخطر نتيجة تأثري التغريات املناخية
وأض�اف يف ترصيح�ات وفق موق�ع »فيتو« أن 
منطقة رأس رش�يد من أكثر األرايض انخفاضا 
يف منطقة الس�واحل الش�مالية واملهددة بتآكل 
أراضيه�ا تحت زحف مي�اه البحر، الفًت�ا إىل أن 
ص�ور االٌقم�ار االصطناعي�ة كش�فت عن غمر 
املي�اه لقراب�ة 5 كيلو م�رتات م�ن أرايض رأس 
رش�يد يف الفرتة بني أعوام 2000 وحتى 2015، 
نتيج�ة ارتفاع منس�وب املي�اه يف تل�ك املنطقة 
إىل25 سم.وأش�ار إىل أن انتب�اه الدولة لخطورة 
غم�ر املي�اه للمناط�ق املنخفضة عىل س�واحل 
الدلت�ا  دفعها إىل تكثيف أعم�ال الحماية يف تلك 
املناطق، وهو م�ا أدى إىل نتائج إيجابية بتوقف 
زح�ف املياه عىل اليابس�ة والحفاظ عىل األرض 

يف تل�ك املنطقة وف�ق موقع فيتو.وأك�د النهري 
الذي ش�غل منصب رئيس هيأة االستشعار عن 
بع�د س�ابقا، أن الحديث عن اختف�اء مدن مثل 
اإلس�كندرية بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، 
يدخ�ل يف إط�ار املبالغ�ة حي�ث تتأث�ر املناطق 
املنخفض�ة فقط بتل�ك الظاهرة وه�ي مناطق 
محدودة ويجرى لها أعمال حماية بكفاءة ملنع 

زحف مياه البحر.ولف�ت إىل أن اليابان كانت قد 
نفذت تجارب ألعمال حماي�ة املناطق املنخضة 
يف جزرها م�ن زحف مياه البح�ر بعمل حوائط 
بحري�ة حفظ�ت الج�زر الياباني�ة م�ن طغيان 
البح�ار عليه�ا، ونح�ن يف م�رص نض�ع الكت�ل 
االس�منتية يف مواجه�ة البح�ر بش�كل جي�د يف 

السنوات األخرية وهى وسيلة حماية جيدة.

البحر المتوسط ُيغِرق 5 كم من سواحل مصر 

عائلة تعيد أمانة 
جندي تركت قبل أكثر من 
100 عام

نسخة مقلدة من الموناليزا في مزاد 
بباريس

استطاع فنانون كثر إبداع آثار فنية جميلة 
بالمهارة التي حباها اهلل لهم.. والفنانة 
االيرانية سحر آقائي واحدة من أولئك، ورشة 
الفنانة آقائي وما تحتويه من اعمال فنية 
على السراميك استقطبت الكثير في مواقع 
التواصل االجتماعي.

قال�ت دار كريس�تيز إن من املقرر طرح س�وار من األملاس 
يخ�ص م�اري أنطوانيت، وس�وار م�ن الياق�وت واألملاس 
قدمه امللك إدوارد الثامن لزوجته دوقة وندس�ور يف الذكرى 
الس�نوية األوىل لزواجهما، يف مزاد بجنيف األس�بوع املقبل، 
حس�ب ما ذكر موقع »س�كاي ني�وز عربية«، والس�واران 
موضوع�ان يف صندوق أزرق مخميل مكتوب عليه »أس�اور 
امللكة م�اري أنطوانيت«، فيما يتك�ون كل منهما من ثالث 
سالس�ل من األمل�اس ومش�بك كب�ري، وذلك بإجم�ايل 112 

ماسة.
وقالت كريس�تيز إنها تتوقع أن يجلب السواران، وهما اآلن 
ممل�وكان لعائلة ملكي�ة أوروبية، ما ب�ني مليونني وأربعة 

ماليني دوالر يف مزاد يجرى يف التاسع من نوفمرب.
كانت ماري أنطوانيت، التي أرس�لت خطاباً من الس�جن يف 
تويلري بباريس تقول: إنه س�يتم إرس�ال صندوق خشبي 
به جواهر لحفظها، ق�د أعدمت باملقصلة يف 1793. وقالت 
دار امل�زادات: إن ابنتها ماري ترييز، التي كانت تلقب بمدام 

رويال، تسلمت املجوهرات لدى وصولها إىل النمسا.
وقالت كريستيز: إن سواراً من الياقوت واألملاس طلبه امللك 
إدوارد الثامن م�ن كارتيه وقدمه لزوجته األمريكية واليس 
سمبس�ون يف الذك�رى األوىل لزواجهم�ا يف جنوب فرنس�ا، 
ت�رتاوح التقدي�رات قب�ل بيعه ب�ني ملي�ون ومليوني فرنك 

سويرسي )1.10 مليون دوالر إىل 2.19 مليون دوالر(.

سواران لماري أنطوانيت في مزاد بجنيف

بعد 38 عامًا.. العثور على رفات متزلج ألماني 


