
العراقيون يتطلعون إلى »مطرقة العدالة« لرد أصواتهم »المنهوبة«
المفوضية تصّوب نحو االتحادية

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
بآخ�ر  االنتخاب�ات  مفوضي�ة  رم�ت 
األوراق التي كانت تلعب بها سياس�ًيا، 
م�ع الق�وى املعرتضة ع�ى »التزوير« 
ال�ذي راف�ق عملي�ة االق�رتاع، عندما 
»أهمل�ت الطع�ون املقرتن�ة باألدل�ة« 
وتمّس�كت بذات النتائ�ج التي أعلنتها 
يوم الثالث�اء املايض، وأرس�لتها أمس 

االربعاء إىل املحكمة االتحادية.
وأعلن�ت املفوضي�ة النتائ�ج النهائية 
لالق�رتاع ال�ذي ج�رى يف الع�ارش من 
ترشين األول امل�ايض، وقالت إن إعادة 
الف�رز الي�دوي أس�فرت ع�ن تغيري 5 
مقاع�د فق�ط يف كل م�ن محافظ�ات 
والب�رة  واملوص�ل  وأربي�ل  بغ�داد 

وكركوك.
وذكرت املفوضية أن نس�بة املشاركة 
يف االنتخابات الربملانية بلغت 44% من 
أص�ل أكثر من 22 ملي�ون ناخب يحق 

لهم اإلدالء بأصواتهم.
ووف�ق النتائج النهائي�ة، فقد حصلت 
الكتل�ة الصدري�ة ع�ى 73 مقع�دا يف 
الربملان املك�ون من 329 مقعدا. وكان 
للتي�ار 54 مقع�دا يف الربمل�ان املايض، 
ال�ذي  »تق�دم«  ح�زب  حص�ل  فيم�ا 
يتزعم�ه رئيس الربمل�ان املنحل محمد 

الحلبويس عى 37 مقعدا.
كما حصل ائت�الف دولة القانون الذي 

يتزعم�ه رئيس الوزراء األس�بق نوري 
املالك�ي عى 33 مقع�دا، مقابل 24 يف 

الدورة السابقة.
الديمقراط�ي  الح�زب  وحص�ل 
الكردس�تاني ال�ذي يتزعمه مس�عود 
الربزان�ي عى 31 مقع�دا. يف حني حاز 
منافس�ه الكردي »تحالف كردستان« 

عى 17 مقعدا.
 17 ع�ى  الفت�ح«  »تحال�ف  وحص�ل 
مقعدا، بعدما كان يشغل 48 مقعدا يف 
الربملان املنتهية واليت�ه، وهو بطبيعة 
الحال انخفاض يؤرش حجم »التزوير« 

الذي رافق العملية االنتخابية.
اإلط�ار  ق�وى  أص�درت  ذل�ك،  وع�ن 
»املراق�ب  حصل�ت  بياًن�ا  التنس�يقي 
ج�اء  من�ه،  نس�خة  ع�ى  العراق�ي« 
في�ه: »نرف�ض رفض�اً قاطع�ا نتائج 
االنتخاب�ات الحالي�ة إذ ب�ات واضح�ا 
وبم�ا ال يقب�ل الش�ك قي�ام مفوضية 
االنتخاب�ات بإعداد نتائ�ج االنتخابات 
مس�بقا ع�ى حس�اب إرادة الش�عب 

العراقي«.
وأض�اف البي�ان: »نؤك�د ع�دم تعامل 
مفوضية االنتخابات والهيأة القضائية 
مع ملف الطعون بصورة جدية ووفق 
الس�ياقات القانوني�ة املعم�ول به�ا، 
فاألدلة التي قدمتها القوى السياسية 
وأثبتته�ا تخبط�ات املفوضي�ة كانت 
كافية للتوجه نحو العد والفرز اليدوي 

الشامل أو إجراء تغيري واضح يف نتائج 
االقرتاع ع�ى أقل تقدير، وعى س�بيل 
املث�ال تناقض املفوضية بملف نس�ب 
املطابق�ة فمرة تتحدث ع�ن تغيريات 

يف النس�ب ثم تع�ود للتأكيد عى وجود 
مطابقة بنسبة %100«.

التنس�يقي  اإلط�ار  ق�وى  وج�ددت 
موقفه�ا »الثاب�ت املس�تند اىل االدل�ة 

والوثائق بوج�ود تالعب كبري يف نتائج 
االقرتاع م�ا يدعونا إىل رف�ض النتائج 
الحالية واالس�تمرار بالدعوى املقامة 
إللغ�اء  االتحادي�ة  املحكم�ة  أم�ام 

االنتخاب�ات فيم�ا نأمل م�ن املحكمة 
السياس�ية  التأث�ريات  ع�ن  االبتع�اد 
وحيادي�ة  بموضوعي�ة  والتعام�ل 
وإنص�اف الجماه�ري العراقية وحفظ 

أصواتها من الضياع«.
وأعلن�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات أمس 
األربعاء، عن إرس�ال النتائج املعلنة إىل 
املحكم�ة االتحادية لغ�رض املصادقة 

عليها.
وفق ذل�ك أعرب�ت حركة حق�وق عن 
رفضها القاطع للنتائ�ج التي أعلنتها 
مفوضي�ة االنتخاب�ات، مؤك�دة أنه�ا 
»غ�ري رشعي�ة نظ�رًا لحج�م التالعب 
والتزوي�ر ال�ذي تعرض�ت ل�ه أصوات 

الناخبني العراقيني يوم 10/10«.
وحمل�ت الحرك�ة، مجل�س املفوضية 
والهي�أة القضائي�ة، »مس�ؤولية عدم 
النظ�ر بموضوعية وحيادية بالطعون 
الت�ي تقدمن�ا به�ا كحرك�ة أمامه�م 
مس�ندة باألدل�ة والرباه�ني القاطعة، 
إال أنهم�ا لم يتعامال بروح املس�ؤولية 
مع الطعون وهذا ما دفعنا إىل س�حب 
مراقبينا يف وقت مبكر من عملية العد 
التي كانت تجري بشكل غري حقيقي، 
اإلرشاف  م�ن  منعه�م  ت�م  أن  وبع�د 

املبارش«.
»إرصار مفوضي�ة  أن  الحرك�ة  ورأت 
االنتخاب�ات وم�ن يق�ف وراءه�ا عى 
تضييع االستحقاق االنتخابي للحركة، 

وإبق�اء النتائج كما هي س�يفيض إىل 
تشكيل برملان يفتقر للرشعية ال ُيعرّب 

عن رأي الشعب العراقي باملرة«.
وتعليًق�ا عى النتائ�ج املعلنة واملواقف 
السياس�ية املحتدم�ة، يق�ول املحل�ل 
الس�يايس وائ�ل الركاب�ي ل�«املراق�ب 
مفوضي�ة  »تمس�ك  إن  العراق�ي«، 
االنتخاب�ات بموقفه�ا الرافض إلجراء 
العد والفرز اليدوي الشامل، عى الرغم 
م�ن وج�ود كل هذه األدل�ة واإلثباتات 
التي قّدم�ت لها، بش�أن وجود تالعب 
بالنتائ�ج، ُيث�ري العدي�د م�ن عالمات 
»نتائ�ج  م�ن  مح�ذًرا  االس�تفهام«، 
وخيمة قد تنتج ع�ن ذلك عى الصعيد 

السيايس«.
ويضي�ف الركاب�ي أن »الك�رة اآلن يف 
ملع�ب املحكمة االتحادي�ة التي يرجو 
العراقيون منه�ا، أن تنظر بعني أبوية 
حفاًظ�ا ع�ى الوض�ع الع�ام يف البلد، 
وإحقاًقا للحق، من أجل إعادة أصوات 
الناخبني التي تق�ول القوى املعرتضة 
إنها تعرضت للرسق�ة والتالعب خالل 

عملية االقرتاع وما تالها«.
وأج�رى العراق يف الع�ارش من ترشين 
امل�ايض، انتخابات برملاني�ة »مبكرة«، 
كانت نتائجها صادمة للجميع، بسبب 
»التزوي�ر ورسق�ة أصوات املرش�حني 
س�يايس  طي�ف  إىل  ينتم�ون  الذي�ن 

محدد«.

المراقب العراقي/بغداد...
اس�تبعدت وزارة الصحة، أمس األربع�اء، إعادة 
الحظر الش�امل والغاء الدوام الحضوري يف حال 

تسجيل إصابات بمتحور »اوميكرون«.
وق�ال الوزير هاني العقاب�ي يف تريح صحفي 
تابعته »املراقب العراقي« إن »هناك ازديادا يوميا 
بنسبة التلقيح بحوايل 110 آالف يوميا«، مبينا أن 
»مجم�وع امللقحني س�يصل اىل 8 ماليني كجرعة 

أوىل وحوايل 5 ماليني كجرعة ثانية«.
وبني أن »املهم يف هذه الفرتة هو اس�تثمار العدد 
القلي�ل م�ن االصاب�ات لتس�جيل أكرب ع�دد من 
امللقحني، لكي نسيطر عى الوضع يف حال دخول 

املوجة الرابعة للعراق«.
وأض�اف، أن »حظ�ر التجوال أصب�ح من املايض 
ألن اغل�ب الدول ل�م تلجأ اليه كما كانت س�ابقا 
ك�ون االغ�الق يؤثر ع�ى االقتصاد وع�ى حركة 

املواطنني«.
وتابع أن »العام الدرايس مستمر حضورياً بحسب 
تعليم�ات وزارة الرتبية، كم�ا أن فرقنا الصحية 
مستمرة وتراقب عدد االصابات وامللقحني ولدينا 

فرق تقوم بتلقيح الطلبة يف الجامعات«.
وأشار إىل أن »وزارة الصحة لديها ثالثة مختربات 
لفحص الطفرات الوراثية التي تحدث يف السالالت 

املوجودة يف كورونا«.

المراقب العراقي/بغداد...
أعلن�ت كتلة ح�راك الجي�ل الجدي�د، أم�س األربعاء، 
رفضها املش�اركة بالحكومة املقبل�ة، فيما بينت انها 

ستسلك خيار املعارضة.
 وقالت املرش�حة الفائزة عن الكتلة رسوة عبد الواحد 
يف تري�ح صحفي تابعت�ه »املراق�ب العراقي« ان » 

بعض األح�زاب ال تمنح الكوادر الجيدة فرصة العمل، 
مضيفة ان » الربنامج الحكومي الجديد قد يأتي وفق 

رغباتنا » .
وأضافت » لن نكون جزءا من املشاركني يف الحكومة ، 
كما نتمنى ان يكون هناك تحالف بني القوى الجديدة« 
، مبين�ة ان »هناك مباحث�ات قد تنضج اىل تحالف مع 

بع�ض تلك القوى ، ولفتت اىل ان »حراك الجيل الجديد 
قد يحصل عى 9 مقاعد يف الدورة الحالية ».

يشء  كل  قدم�ا  الحاكم�ني  الحزب�ني   « ان  وتابع�ت 
لألط�راف الخارجية، وان الح�راك توقع الحصول عى 

11 مقعدا خالل االنتخابات الحالية«.
وأش�ارت اىل انن�ا » طالبن�ا الحزب�ني الحاكمني بعدة 

أم�ور لبدء أي محادثات، وان ح�راك الجيل الجديد لن 
يدخل أي مباحثات ما لم يس�تجب الحزبان الحاكمان 

ملطالبنا«.
وش�ددت عى ان »معاناة اإلقليم ال تختلف عن معاناة 
جميع املحافظ�ات وان اإلعالم املناف�ق يصور اإلقليم 

كالجنة ».

الصحة تستبعد الحظر الشامل وإلغاء الدوام الحضوري

كتلة كردية تعلن رفضها المشاركة بالحكومة المقبلة

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
س�وقا  املش�فرة،  العم�الت  س�وق  يعت�رب 
غامض�ا يف ظل غياب القوان�ني، التي تحمي 
املس�تثمرين، خصوصا الش�باب واملبتدئني، 
يف ح�ال تعرضه�م لعمليات احتي�ال، ورغم 
تقديم منصة« كونا مينا« البحرينية لتداول 
العم�الت املش�فرة بطل�ب الحص�ول ع�ى 
الرتخيص من البنك املرك�زي العراقي , لكن 

هن�اك تحذي�رات يف جمي�ع دول العال�م من 
مخاطر االستثمار بالعمالت املشفرة. 

فمنصات ت�داول العمالت الرقمية ال تخضع 
ألي قوان�ني تنظيمي�ة، وتفتق�ر عملياته�ا 
االحتي�ال  عملي�ات  أن  لذل�ك  للش�فافية، 
وانته�اكات الخصوصي�ة أم�ر ش�ائع، وال 
يتمت�ع املس�تثمرون بالحماي�ة الكاملة من 
عملي�ات االحتي�ال أو الخس�ائر م�ن خالل 

املضاربة بها، وهي ال تمتلك أي دعم من بنك 
مركزي أو منظمة وطنية أو دولية. قد يعني 
هذا أن فقدان الثقة يمكن أن يؤدي إىل انهيار 
األنش�طة التجارية وانخفاض ح�اد بقيمة 

االستثمارات يف العملة املشفرة.
الع�راق ُيعدُّ س�وقا جدي�دا ال يمتل�ك أغلبية 
س�كانه معلوم�ات ع�ن طبيع�ة العم�الت 
يخضع�ون  به�ا  واملتعامل�ون  املش�فرة، 

لعملي�ات احتي�ال، وق�د اس�تغل املجرمون 
والتنظيم�ات اإلرهابي�ة العم�الت الرقمي�ة 
)بتكوي�ن( لتوفري التمويل لإلرهاب بس�بب 
ع�دم خضوعه�ا للرقاب�ة األمنية وس�هولة 
التعام�ل معها. التعامل بالعملة املش�فرة يف 
الع�راق له مخاط�ر كبرية بس�بب تعرضها 
للقرصن�ة االلكرتونية ورسق�ة األرصدة من 
قب�ل محرتف�ني يف مجال املعلوم�ات , فضال 

عن ضع�ف االنرتنت ال�ذي ُيع�دُّ عائقا أمام 
نم�و هكذا عمالت. ويقول الرئيس التنفيذي 
ملنصة كونا مين�ا« البحرينية طالل الطباع , 
إن »منص�ة تداول العمالت املش�فرة »كوين 
مين�ا« تعتزم القي�ام بجولة تموي�ل جديدة 
مطلع 2022، بعد نجاح الجولة األوىل بجمع 

9.5 ماليني دوالر«...
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عمالت مشفرة تخترق سوق العراق 
وتصطاد »المغفلين«

ليلة رأس سنة على وقع الصواريخ 
بانتظار القوات األميركية في العراق

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
حالة من التش�ظي واالرباك تخيم عى القرار 
العس�كري األمريك�ي وأرج�اء وزارة الدفاع 
»البنتاغ�ون«، تزامنا م�ع بدء الع�د التنازيل 
لنهاية 2021 وحلول موعد انسحاب القوات 
القتالية من األرايض العراقية وفقا للحوارات 
االسرتاتيجية التي أجرتها حكومة الكاظمي 
مع واش�نطن منتصف العام الجاري، والتي 
قضت بإج�الء تلك القوات بصنفها القتايل يف 

نهاية الشهر الجاري.
ال�ذي  العصي�ب«  »الظ�رف  ويتزام�ن ه�ذا 
تعيش�ه اإلدارة العس�كرية يف البيت األبيض 
م�ع االس�تعدادات القائمة عى قدم وس�اق 
لفصائل املقاومة اإلسالمية للرشوع بمعركة 
ع�دم  ح�ال  يف  الس�يادة،  وحف�ظ  الحس�م 
انس�حاب القوات االمريكية من العراق يف ال� 
31 من كانون األول الجاري، حس�بما زعمت 

الحوارات التي أجريت بني حكومة الكاظمي 
والجانب األمريكي.

وأعلن�ت فصائل املقاومة اس�تعدادها لقتال 
الق�وات األمريكي�ة يف العراق، مش�رية اىل أن 
هناك عراقيني من كافة الطوائف والقوميات 
ق�د س�جلوا يف صف�وف املقاتل�ني لخ�وض 
املعرك�ة م�ع املحت�ل يف حال عدم انس�حابه 

باملوعد املقرر.
وباإلشارة اىل الوضع االستثنائي الذي تعيشه 
االس�تعدادات،  تل�ك  إزاء  االمريكي�ة  اإلدارة 
كش�ف تقرير أن البنتاغ�ون أكملت مراجعة 
استمرت أش�هر لتوزيع قواتها حول العالم، 
لكن مس�ؤويل الدفاع ظلوا صامتني بشأن ما 
ينتظر الوجود العسكري األمريكي يف الرشق 

األوسط.
وذك�ر التقري�ر ال�ذي نقلته صحيف�ة »وول 
س�رتيت جورنال« أن “املراجع�ة التي قامت 

بها البنتاغون ظلت رسية إىل حد كبري، لكنها 
ق�د ترتكز عى منع مظاه�ر القوة يف الرشق 

األوسط والتي اعتربها البعض مفرطة. 
وب�ني التقرير أن هناك انتق�ادات وجهت اىل 
االستعراضات العسكرية االمريكية يف الرشق 
األوس�ط، حي�ث أش�ار املنتقدون )بحس�ب 

التقري�ر( اىل أن مث�ل ه�ذه االس�تعراضات 
فش�لت يف وق�ف هجمات فصائ�ل املقاومة، 
التي يقول مس�ؤولون إنها تهدف إىل إخراج 
الق�وات األمريكية من املنطقة ودق إس�فني 

بني واشنطن والحلفاء املحليني...
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المراقب العراقي/بغداد...
اكدت عضو مجلس النواب املنحل انتصار عالوي، أمس 
االربع�اء، ان التناق�ض وقل�ة األدل�ة طغيا ع�ى قضية 

اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. 
وقال�ت ع�الوي يف تري�ح صحف�ي تابعت�ه »املراقب 
عملي�ة  بش�أن  التحقيقي�ة  “اللجن�ة  إن  العراق�ي« 
االس�تهداف لي�س لديه�ا معلوم�ات ولم تص�ل اىل ادلة 
إلدان�ة اي جه�ة معينة«، مش�رية اىل ان »هناك تناقضا 

كبريا بني تريحات الكاظمي واللجنة التحقيقية«.
وأضاف�ت أن »الكاظم�ي يدعي ان�ه يعلم الجه�ة التي 
نف�ذت واللجنة تقول ليس لدين�ا معلومات او اتهامات 
ألي جه�ة او ش�خص وه�ذا ه�و التناقض ال�ذي يؤكد 

ضع�ف الحكوم�ة«.
واشارت اىل أن »الحكومة ضعيفة وجميع االحداث التي 
جرت وتأخري الكش�ف عن منف�ذي الهجمة او محاولة 
االغتي�ال هي دليل عى الضعف املس�ترشي يف الحكومة 

وهي ال تمتلك دليال واحدا عى ادانة أي شخص«.

التناقض وقلة األدلة 
يطغيان على قضية
 اغتيال الكاظمي

المراقب العراقي/بغداد...
كش�فت املرش�حة الفائزة باالنتخاب�ات زهرة 
البجاري، أمس األربعاء، عن انطالق مشاورات 
توزيع املناصب يف الحكومة الجديدة، بعد اعالن 

النتائج النهائية لالنتخابات.
وقال�ت البج�اري يف تري�ح صحف�ي تابعته 
»املراقب العراقي« إن »القوى السياسية ستبدأ 
يف الحوارات لتوزيع املناصب حس�ب الحصص 
املناص�ب  اختي�ار  بش�أن  جدي�ة  وتوافق�ات 

الرئاسية«.
وأوضح�ت أن »املحادثات الرس�مية بني القادة 
املناص�ب  لتش�كيل  س�تتطرق  السياس�يني 

الرئاسية وستبدأ يف غضون األيام املقبلة«.
يش�ار اىل ان املفوضي�ة كان�ت ق�د أعلن�ت عن 
النتائج النهائية النتخابات ترشين أمس األول، 
ول�م تط�رأ عليها اي�ة تغيريات ع�ى الرغم من 

اعرتاض العديد من الكتل السياسية عليها.

مع اعالن النتائج 
النهائية... انطالق 

مشاورات توزيع المناصب

الفتح يحذر من غضب
 شعبي واسع

المراقب العراقي/بغداد...
ح�ذر تحال�ف الفت�ح، أم�س األربعاء، 
من غض�ب جماهريي واس�ع بس�بب 
إرصار املفوضية عى نتائج االنتخابات 

الربملانية املبكرة.
وق�ال القي�ادي يف التحال�ف محم�ود 
الحيان�ي، يف تريح صحف�ي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« ان »االرصار ع�ى 
االنتخاب�ات  نتائ�ج  بإع�الن  امل�يض 
عملي�ات  وف�ق  املبك�رة،  الربملاني�ة 
التزوي�ر والتالع�ب، ه�و تح�دٍّ واضح 
الجماه�ري  وكذل�ك  االغلبي�ة  إلرادة 
الش�عبية املعتصمة الت�ي تتظاهر عند 

بوابات املنطق�ة الخرضاء وباقي املدن 
العراقية«.

ع�ى  املفوضي�ة  »ارصار  ان  وأض�اف 
امل�يض به�ذه النتائ�ج املزورة، س�وف 
يفجر غضبا ش�عبيا كبريا، ولهذا هناك 
احتمالية جداً، ان يكون هناك نوع من 
التصعيد يف االحتجاج الشعبي الرافض 

لرسقة اصوات الناخبني«.
ولف�ت اىل انه »ال يمكن لهذه الجماهري 
املنتفضة الس�كوت او االنسحاب دون 
تحقيق مطالبها التي قدمت من أجلها 
الدماء، بعد عمليات القمع والقتل التي 

تعرضوا لها«.

w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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العميد 
سليماني: 

الكيان 
الصهيوني لن 
يرى المستقبل

مفاوضات 
فيينا...

الممكن 
والصعب 

والمستحيل

منتخب الشباب 
يحافظ على 

لقب غرب 
اسيا بالفوز 
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المطلبي: لجنة التحقيق باغتيال الكاظمي »توّرطْت« وَرّقعْت خطأها

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د الس�يايس املس�تقل س�عد املطلب�ي، ام�س 
االربع�اء، ان لجن�ة التحقيق باغتي�ال الكاظمي 

تورطت وارادت ترقيع االمور.

»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف  املطلب�ي،  وق�ال 
العراق�ي« إن »العدي�د م�ن اللجان التي ش�كلت 
س�ابقا لم تصل اىل حقيقة بل هي مجرد تسويف 

االمور والتعتيم عليها«.

وب�ن ان »النتائ�ج الت�ي أعلن�ت من قب�ل لجنة 
التحقيق باغتيال رئيس حكومة ترصيف االعمال 
مصطفى الكاظمي ال تتالءم مع اإلعالن الس�ابق 

عن امتالكها أدلة ستفضح كل يشء«.

تغريدة

المحلل السياسي حيدر البرزنجي

النتائ���ج  به���ذه  تبتهج���وا   ال 
التي ل���م ولن تعبر ع���ن إرادة 
وااللتفاف  الحقيقي���ة  األغلبية 
حول الدليل القانوني فيه دليل 
واضح على كبر وعمق التخاصم 
الذي تحمله األطراف المتواطئة 
ضد ق���وى األكثرية الش���يعية، 
أخاطب هؤالء وأقول لن يضيع 
حق وراءه ُمطالب، هذه األرض 
التي س���قتها دماء الشهداء لم 

تُكْن مرتًعا للعمالء.

التعليم تفتح بوابة التقديم إلى 
الجامعات والكليات األهلية

حريق مجهول داخل برلمان كردستان 
ُيجبِر النواب على المغادرة

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وزارة التعلي�م العايل والبحث العلم�ي، امس األربعاء، 
عن إطالق البوابة اإللكرتونية للتقديم اىل الجامعات والكليات 
األهلي�ة للع�ام ال�درايس 2021/2022.وق�ال بي�ان للوزارة 
تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة منه، إن »م�دة التقديم عرب 
www.( البواب�ة اإللكرتونية لدائ�رة التعليم الجامع�ي األهيل
pe-gate.org(  تس�تمر 15 يوم�ا يف ض�وء مدخالت ورشوط 
التقديم للعام الدرايس 2021/2022 يف الدراس�تن الصباحية 
واملس�ائية«.ودعت ال�وزارة، الطلب�ة اىل »تدقي�ق اختياراتهم 
ومعرفة األجور الدراس�ية والحدود الدني�ا للتقديم من خالل 
www.(  دلي�ل الطال�ب املنش�ور يف املوقع الرس�مي  لل�وزارة
mohesr.gov.iq( ».وأك�دت ال�وزارة يف بيانها »عدم الس�ماح 
بتس�لم األجور الدراسية أو التأمينات أو أية مبالغ أخرى قبل 
ظهور قبول الطلب رس�ميا أو يف أثناء فرتة القبول والتسجيل 

عىل النظام اإللكرتوني«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أفاد مص�در أمني، ام�س األربعاء، بان�دالع حريق داخل 
مبن�ى برملان اقليم كردس�تان.وقال املص�در، إن »حريقا 
اندلع داخل مبنى برملان كردستان«، مضيفا أن »الحريق 

اجرب النواب عىل مغادرة املبنى بأقىص رسعة ممكنة«.
واضاف ان »فرق الدف�اع املدني ُهرعت إىل مكان الحادث 
يف محاول�ة الخماد الحريق«، موضح�ا ان »الدفاع املدني 
فتح تحقيقا ملعرفة االس�باب الت�ي أدت إىل اندالعه داخل 

مبنى برملان االقليم«.

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
حال�ة م�ن التش�ظي واالرب�اك تخيم عىل 
القرار العس�كري األمريكي وأرجاء وزارة 
ب�دء  م�ع  تزامن�ا  »البنتاغ�ون«،  الدف�اع 
الع�د التن�ازيل لنهاي�ة 2021 وحلول موعد 
انس�حاب الق�وات القتالي�ة م�ن األرايض 
العراقية وفقا للحوارات االسرتاتيجية التي 
أجرته�ا حكوم�ة الكاظمي مع واش�نطن 
منتص�ف الع�ام الج�اري، والت�ي قض�ت 
بإج�الء تل�ك الق�وات بصنفه�ا القت�ايل يف 

نهاية الشهر الجاري.
ويتزام�ن ه�ذا »الظ�رف العصي�ب« الذي 
تعيش�ه اإلدارة العسكرية يف البيت األبيض 
مع االس�تعدادات القائمة عىل قدم وساق 
لل�روع  اإلس�المية  املقاوم�ة  لفصائ�ل 
بمعركة الحس�م وحفظ الس�يادة، يف حال 
عدم انسحاب القوات االمريكية من العراق 

يف ال� 31 من كانون األول الجاري، حسبما 
زعمت الح�وارات التي أجريت بن حكومة 

الكاظمي والجانب األمريكي.
وأعلنت فصائل املقاومة استعدادها لقتال 
الق�وات األمريكي�ة يف العراق، مش�رة اىل 
أن هن�اك عراقي�ن م�ن كاف�ة الطوائ�ف 
والقوميات قد س�جلوا يف صفوف املقاتلن 
لخ�وض املعركة م�ع املحتل يف ح�ال عدم 

انسحابه باملوعد املقرر.
وباإلش�ارة اىل الوض�ع االس�تثنائي ال�ذي 
تل�ك  إزاء  االمريكي�ة  اإلدارة  تعيش�ه 
االس�تعدادات، كش�ف تقرير أن البنتاغون 
أكمل�ت مراجعة اس�تمرت أش�هر لتوزيع 
قواتها ح�ول العالم، لكن مس�ؤويل الدفاع 
ظل�وا صامتن بش�أن م�ا ينتظ�ر الوجود 

العسكري األمريكي يف الرق األوسط.
وذك�ر التقرير الذي نقلت�ه صحيفة »وول 

سرتيت جورنال« أن “املراجعة التي قامت 
به�ا البنتاغ�ون ظلت رسي�ة إىل حد كبر، 
لكنه�ا قد ترتك�ز عىل منع مظاه�ر القوة 
يف الرق األوس�ط والت�ي اعتربها البعض 

مفرطة. 
وب�ن التقري�ر أن هناك انتق�ادات وجهت 
اىل االس�تعراضات العس�كرية االمريكي�ة 
يف الرق األوس�ط، حيث أش�ار املنتقدون 
ه�ذه  مث�ل  أن  اىل  التقري�ر(  )بحس�ب 
االس�تعراضات فش�لت يف وق�ف هجمات 
فصائ�ل املقاوم�ة، التي يقول مس�ؤولون 
إنها ته�دف إىل إخ�راج الق�وات األمريكية 
م�ن املنطق�ة ودق إس�فن بن واش�نطن 

والحلفاء املحلين.
ولم تح�ًظ جمي�ع الترصيح�ات التي أدىل 
العراقي�ة  الحكوم�ة  يف  املس�ؤولون  به�ا 
واألمريكية باملقبولية حول موعد انسحاب 

القوات االمريكية من العراق، خصوصا أن 
الطرفن لم يلتزما بقرار الربملان يف السابع 
من كانون الثاني لسنة 2020 والذي صوت 
علي�ه ع�ىل خلفي�ة جريم�ة اغتي�ال قادة 
النرص والخاص بإخراج القوات االمريكية 

من العراق.
أك�د  املوض�وع،  ه�ذا  ح�ول  وللحدي�ث 
املحلل الس�يايس واألمني هيث�م الخزعيل، 
اتس�مت  الت�ي  العالي�ة  »الرسي�ة  أن 
للمقاوم�ة  الكب�رة  االس�تعدادات  به�ا 
اإلس�المية لخوض »معركة الحس�م« مع 
الجان�ب األمريك�ي »أربك�ت« الحس�ابات 
العس�كرية االمريكية وأجربت املس�ؤولن 
يف »البنتاغ�ون« عىل الت�زام الصمت وعدم 

البوح بأي موقف إزاء العملية املرتقبة«.
وق�ال الخزع�يل، يف ترصي�ح ل�� »املراقب 
العراقي« إن »عدم انسحاب االمريكان من 

األرايض العراقية بش�كل كامل س�يرعن 
اس�تهداف مقراتها يف العراق«، مش�را اىل 
أن »هناك صعوبة بالغة يف طرح الخيارات 
األمريك�ي  الجان�ب  قب�ل  م�ن  املناس�بة 
ملواجهة تحركات املقاومة، كونها ال تمتلك 

أي معلومات عنها«.
ت�درك  االمريكي�ة  »الق�وات  أن  وأض�اف، 
تماما وم�ن خالل العملي�ات النوعية التي 
نفذته�ا فصائ�ل املقاومة ض�د مواقعها، 
قوة وصالب�ة االخرة، وبالتايل فأن الجانب 
األمريك�ي يعيش حالة من التخبط والقلق 
الواضحن بس�بب م�ا س�يحصل يف األيام 

املقبلة«.
جدير بالذكر، أن فصائل املقاومة كانت قد 
حذرت يف وقت س�ابق من مؤامرة أمريكية 
هدفها تمديد البق�اء يف العراق ألطول مدة 

ممكنة.

قانونيا.. متى ينتخب 
البرلمان رئيسا له ؟ 

املراقب العراقي/ بغداد...
ع�يل  القانون�ي،  الخبي���ر  تح�دث 
التميم�����ي،أم������س االربعاء، 
عن آلي�ة تش�كيل الرئاس�ات الثالث 
بع��������د مصادق�ة  والحكوم�ة 
املحكم�ة االتحادي���ة ع�ىل النتائج 
النهائي�ة الت�ي أعلن������ت عنه�ا 
املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي������ة 

لالنتخابات.
وق�ال التميم�ي، يف ترصي�ح تابعته 
»املراقب العراقي« إنه »بعد مصادقة 
املحكمة االتحادي�ة العليا عىل نتائج 
االنتخاب�ات بحق 329 نائبا، تش�عر 
رئاس�ة الجمه�������وري�ة بذل�ك، 
بغي�ة إص�دار مرس�وم جمه�وري، 
الربمل�ان  خالل�ه  م�ن  يدع�����و 
عق�د  إىل  الج�دد  واالعض������اء 
أوىل الجلس�ات خ�الل 15 يوم�ا، من 
تاريخ مص����ادق�ة املحكم�����ة 

االتحادية«.
وأض�اف أن�ه »عندما تعقد الجلس�ة 
األوىل، تكون برئاس�ة أك�رب األعضاء 
عم�را، ويت�م خ������الل الجلس�ة 
الربمل�ان  رئي��������س  اختي�ار 
ونائبي�ه باالق�رتاع ال�رسي املب�ارش 
باألغلبي�ة املطلق���ة، نص�ف العدد 
اختي�ار  وبع�������د   ،1+ ال�كيل 
رئيس جدي�د للربمل���ان، تتم الدعوة 
الرتش�يح ملنص������ب رئاس�ة  إىل 

الجمهورية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت مديرية رشطة البرصة، امس االربعاء، 
اعتق�ال متهم�ن بجريم�ة قت�ل يف قض�اء 
الزب�ر غرب�يَّ املحافظة.وقال�ت املديرية، يف 
بي�ان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، 
إن�ه »بعد ورود اخبار عن مش�اجرة باآلالت 
اىل مقت�ل  ادت  الزب�ر  الجارح�ة يف س�وق 
ش�خص وإصابة آخر بع�دة طعنات بأنحاء 
الجس�م، اس�تنفرت مديرية رشطة البرصة 
كافة االمكانيات وتم تشكيل فريق أمني من 
افواج طوارئ رشطة البرصة ومركز رشطة 

الزبر ومفارز االستخبارات ومديرية املرور 
وت�م االنتق�ال إىل م�كان الجريمة«.واضاف 
البيان انه »بعد التحري وجمع املعلومات تم 
التوصل للمتهمن اللذين اش�رتكا بالجريمة 
وبعملي�ة نوعي�ة وبوق�ت قيايس ت�م إلقاء 
القبض عليهما بعد س�اعات من ارتكابهما 
الجريم�ة وكان ملديري�ة امل�رور دور متميز 

بالعملية«.
واشار البيان إىل انه »تمت إحالة املتهمن اىل 
القضاء وتوقيفهما وف�ق أحكام املادة 406 

من قانون العقوبات العراقي«.

شرطة البصرة تعتقل
 متهمين اثنين بجريمة قتل 

الحشد الشعيب ينفذ عملية 
لتأمين عدد من قرى كركوك

املراقب العراقي/ بغداد...
نف�ذت قوة من اللواء 40 بالحش�د الش�عبي، امس االربعاء، 

عملية خاطفة لتأمن عدة قرى يف محافظة كركوك.
وبحس�ب بيان ملديرية اعالم الحش�د الشعبي تلقت »املراقب 
العراقي« نسخة منه، إن »العملية شهدت مداهمة وتفتيش 
بع�ض القرى يف املحافظة وتأمينها م�ن وجود خاليا داعش 

اإلرهابي«.
واضاف البيان، أن »هذه العملية تأتي ضمن سلس�لة خطط 
متواصل�ة ملن�ع تش�كيل خالي�ا جدي�دة للتنظي�م يف القرى 

املرتوكة واملحررة«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

النظرية الداروينية
 في السياسة األميركية

اِختل�ف املحلل�ون السياس�يون حول تس�مية 
القوات األجنبية التي دخلت العراق عام 2003، 
فمنه�م من قال إنها ق�وات فاتحة، ومنهم من 
ق�ال هي قوات ُمحرِّرة، لك�ن الرئيس األمركي 
ج�ورج دبلي�و بوش، قط�ع نزاع الق�وم عندما 
خرج لإلع�الم بترصيحه الذي أعلن فيه بكلمته 
)إن الق�وات الت�ي دخل�ت الع�راق ه�ي ق�وات 
محتلة(، وهنا يج�ب أن نؤكد عىل أن العراق قد 
تعرض لحرب تدمرية شاملة، حيث استعملت 
القوات األمركية العديد من االسلحة التدمرية 
ذات التكنولوجي�ا العالي�ة، وقد ألق�ى الطران 
االمركي والربيطاني عرات اآلالف من القنابل 
التي تفوق ق�وة تدمرها عدة قنابل ذرية، وإن 
حجم الدمار الذي أحدثه العدوان االمركي يؤكد 
حقيقة ذلك،  ويكشف أبعاد ومساعي واشنطن 
يف ف�رض الهيمن�ة ع�ىل العالم بص�ورة عامة، 
والرق األوس�ط عىل وج�ه الخصوص، فاألمر 
يتلخ�ص يف سياس�ة أم�ركا وُمفاُده�ا أن أية 
دولة تناهض الهيمنة االمركية االس�تعمارية؛ 
مصرها س�يكون كمصر العراق، وبذلك أثبت 
األمركي�ون أنه�م لم يأت�وا اىل العراق إلش�اعة 
الديمقراطي�ة كم�ا يدعون، بل ج�اءوا لتدمره 
تدمراً تاماً وتقس�يمه والس�يطرة عليه، ورغم 
أن النف�ط داف�ع مه�م للح�رب والع�دوان عىل 
العراق، لكنه ليس السبب 
الحقيقي الحتالل العراق؛ 
تس�يطر  أم�ركا  ألن 
نف�ط  كل  ع�ىل  باملطل�ق 
العربي�ة  الجزي�رة  ش�به 
أفريقي�ا  ش�مال  ونف�ط 
ونف�ط  نيجري�ا  ونف�ط 
بحر قزوين، وال يوجد برئ 
نفط يف العال�م إال وأمركا 
قريب�ة منه ومس�يطرة عليه بش�كل مبارش أو 

غر مبارش.
إن طبيعة السياس�ة الخارجي�ة األمركية هي 
سياس�ة عدوانية، فهي بطبيعة عملها تمارس 
ما ُيعرف ب� )النظرية الداروينية( يف سياس�تها 
الخارجي�ة، حيث تنتهج االصطف�اء املبني عىل 
الق�وة، فالق�وي ي�أكل الضعيف، تمام�اً وفق 
رشيع�ة الغ�اب، حت�ى إن كان الضعيف أطهر 

وأرشف وأرفع مكانة.
إن مسلس�ل االره�اب االمريك�ي الذي يش�هده 
العالم اليوم؛ قد تس�بب يف دم�ار أغلب الُبلدان، 
فأم�ركا صاحب�ة الس�جل الحاف�ل بالخ�راب 
والدم�ار عىل طول الزمان وعرض األرض، فهي 
التي أفش�ت )النظرية الدارويني�ة( يف املجتمع 
االمركي الناش�ئ من�ذ اكتش������اف أمركا 
آن�ذاك، وق�د ش�ن املس�توطنون )املهاجرون( 
البيض حينه�ا، حرب إبادة ع�ىل الهنود الحمر 
ومن�ذ ذلك الوق�ت أصبحت ه�ذه النظرية ُتمثل 
األمركي�ة  السياس�ية  التوجه�ات  حقيق�ة 

ومرتبطة بها.
ويف النهاي�ة الب�د من االعرتاف وبش�كل واضح 
ورصيح أن الخراب الكبر والدمار العظيم الذي 
يشهده العراق منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا، 

هو بسبب االحتالل االمركي.

سياسة .. 

مهند حسين 

البنتاغون تفقد »رباطة جأشها« أمام استعدادات المقاومة لمعركة الحسم
العراقيون يترقبون ليلة »السيادة«
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الخميس 2 كانون االول 2021 العدد 2728 السنة الثانية عشرة

رجحت وزارة التجارة،امس األربعاء، إسهام قرار إنتاج الطحني الصفر 
بتوف�ر 50 الف فرصة عمل.وقال املتحدث باس�م الوزارة محمد حنون 
، إن “القرار س�يوفر فرص عمل للش�باب تص�ل اىل 50 الفا، عالوة عىل 
توف�ر العملة الصعب�ة ورفد خزينة الب�الد بها، والتي كانت تس�تخدم 
الس�تراد امل�ادة من الخارج”.وأض�اف حنون، ان “م�ادة الطحني التي 
س�تأتي من القط�اع الخاص س�تكون خزينا اس�راتيجيا لدعم البالد، 
بغية تجاوز اي ازمة قد تحصل مستقبال”، موضحا ان “املرشوع سيتم 

مشاركة بني الرشكة العامة لتجارة الحبوب، واملطاحن األهلية« .
وأش�ار اىل أن “ال�وزارة تعت�زم مخاطب�ة املجل�س ال�وزاري لالقتصاد 
والحكومة، لتوف�ر خزين جيد من مادة الحنطة، كون االش�هر املقبلة 
تحتاج اىل خزين من املادة املستوردة بسبب قلة املنتج منها محليا العام 

املايض”.

التجارة: إنتاج الطحين الصفر سيوفر 
50 ألف فرصة عمل

انخفضت أس�عار الذهب االجنبي واملحيل بشكل طفيف يف األسواق 
املحلي�ة ام�س األربعاء.وأفاد مصدر بأن أس�عار الذهب يف أس�واق 
الجمل�ة ب   ش�ارع النهر يف العاصمة   بغداد س�جلت للمثق�ال الواحد 
عيار 21 من الذهب الخليجي والركي واألوربي سعر بيع 367 الف 
دينار، وسعر الرشاء 363 الفاً، فيما كان سعر البيع للمثقال الواحد 
الثالثاء 368 الف دينار.واشار ، اىٕل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 
21 من الذهب العراقي س�جل انخفاضا ايضا عند 337 الف دينار، 
يف حني بلغ س�عر ال�رشاء 333 ألفا.وفيما يخص أس�عار الذهب يف 
مح�ال الصاغة، فان س�عر بي�ع مثقال الذهب الخليج�ي عيار 21 
ي�راوح بني 370 ال�ف دينار و375 ألف�اً، فيما تراوح س�عر البيع 

مثقال الذهب العراقي بني 340 الفاً و345 الف دينار.

انخفاض أسعار الذهب 
االقت�صاديفي األسواق المحلية

فمنص�ات تداول العم�الت الرقمية 
ال تخض�ع ألي قوان�ني تنظيمي�ة، 
وتفتقر عملياتها للش�فافية، لذلك 
أن عملي�ات االحتي�ال وانته�اكات 
الخصوصية أمر ش�ائع، وال يتمتع 
الكامل�ة  بالحماي�ة  املس�تثمرون 
من عملي�ات االحتيال أو الخس�ائر 
من خ�الل املضارب�ة به�ا، وهي ال 
تمتل�ك أي دعم من بن�ك مركزي أو 
منظمة وطني�ة أو دولية. قد يعني 
أن  يمك�ن  الثق�ة  فق�دان  أن  ه�ذا 
يؤدي إىل انهيار األنش�طة التجارية 
وانخفاض حاد بقيمة االستثمارات 

يف العملة املشفرة.
العراق ُيعدُّ س�وقا جدي�دا ال يمتلك 

أغلبية سكانه معلومات عن طبيعة 
العمالت املش�فرة، واملتعاملون بها 
يخضع�ون لعملي�ات احتي�ال، وقد 
والتنظيم�ات  املجرم�ون  اس�تغل 
الرقمي�ة  العم�الت  اإلرهابي�ة 
)بتكوي�ن( لتوفر التمويل لإلرهاب 
للرقاب�ة  خضوعه�ا  ع�دم  بس�بب 

األمنية وسهولة التعامل معها.
التعامل بالعملة املش�فرة يف العراق 
ل�ه مخاطر كبرة بس�بب تعرضها 
ورسق�ة  االلكروني�ة  للقرصن�ة 
يف  محرف�ني  قب�ل  م�ن  األرص�دة 
مجال املعلومات , فضال عن ضعف 
االنرنت الذي ُيع�دُّ عائقا أمام نمو 

هكذا عمالت.

ويق�ول الرئي�س التنفي�ذي ملنصة 
كونا مينا« البحرينية طالل الطباع 
, إن »منصة تداول العمالت املشفرة 

»كوين مينا« تعت�زم القيام بجولة 
تموي�ل جدي�دة مطل�ع 2022، بعد 
 9.5 بجم�ع  األوىل  الجول�ة  نج�اح 

مالي�ني دوالر«، مبين�ا أن »معظ�م 
املبل�غ الناتج ع�ن جول�ة التمويل، 
سيتم اس�تخدامه لتس�ويق نشاط 

ومنتج�ات وخدم�ات »كوين مينا« 
ح�ني  يف  الخلي�ج،  أس�واق  ع�ر 

سنستثمر الباقي للتوسع«.

وأضاف أن »منص�ة تداول العمالت 
املش�فرة، املرخص�ة م�ن ِقب�ل بنك 
البحرين املركزي، تهدف إىل توسيع 
نط�اق عملياته�ا يف أس�واق الرشق 
األوس�ط وش�مال أفريقيا«، مؤكدا 
أن�ه »تق�دم بطلب�ات ترخيص لدى 
البن�وك املركزية يف الع�راق واألردن 
والسودان، فضالً عن توقيع مذكرة 
تفاه�م م�ع مرك�ز دب�ي التجاري 
لألص�ول  مرك�ز  إلنش�اء  العامل�ي 

الرقمية وتقنية »بلوكتشني«. 
وح�ول ه�ذا املوضوع ي�رى الخبر 
االقتص�ادي نبي�ل الع�يل يف اتصال 
م�ع )املراق�ب العراق�ي(: أن البنك 
املركزي العراقي ح�ذر من مخاطر 
التعامل مع سوق العمالت الرقمية 
نظ�راً  واالفراضي�ة،  واملش�فرة 
لآلث�ار الس�لبية الكب�رة املرتبط�ة 
بتلك العمالت وع�دم خضوعها ألية 
ضواب�ط أو ترشيع�ات قانوني�ة أو 
رقابي�ة أو فنية يف العراق, وال يوجد 
من يكفل مثل تلك العمالت وال يوفر 
الحماي�ة القانونية مل�ن يتعامل بها 
ول�م يمنح رخصة ألية عملة رقمية 

مشفرة حالياً.
وتاب�ع حديثه أن »تقدي�م  منصة« 
لت�داول  البحريني�ة  مين�ا«  كون�ا 

العمالت املش�فرة بطل�ب الحصول 
ع�ىل الرخي�ص من البن�ك املركزي 
العراقي لن يكتب له النجاح بسبب 
األم�وال  اس�تخدام  م�ن  املخ�اوف 
بتموي�ل  املضارب�ة  ع�ن  الناتج�ة 
العملي�ات اإلرهابية وحتى غس�يل 
األم�وال التي ترتبط بتل�ك العمالت 

املشفرة والرقمية بشكل كبر .
م�ن جهت�ه أك�د املختص بالش�أن 
يف  العكي�يل  جاس�م  االقتص�ادي 
اتصال مع ) املراق�ب العراقي(: أنه 
ال يختل�ف اثن�ان ع�ىل أن التعام�ل 
بالعم�الت املش�فرة يع�د مغام�رة 
ال يحم�د عقباه�ا وع�ىل املتعاملني 
الذين يس�تثمرون يف سوق العمالت 
املشفرة »يجب أن يكونوا مستعدين 
لخسارة كل أموالهم«، نظرا لوجود 
العديد من املخاطر التي تحوم حول 
ه�ذا النوع م�ن العم�الت , فعملية 
القم�ار  بلعب�ة  أش�به  املضارب�ة 
وبمعن�ى آخ�ر أن جمي�ع األطراف 
ع�دم  بس�بب  مش�اكل  س�تواجه 
قانونية منصات املضاربة وال يوجد 
م�ن يحميها قانوني�ا , وال يوجد ما 
يضم�ن إمكاني�ة تحوي�ل العمالت 
الرقمي�ة مرة أخ�رى إىل نقود إال  يف 

حاالت معينة.

يعتبر س����وق العمالت المش����فرة، س����وقا غامضا في ظل 
غي����اب القوانين، التي تحم����ي المس����تثمرين، خصوصا 
الشباب والمبتدئين، في حال تعرضهم لعمليات احتيال، 
ورغ����م تقديم منص����ة« كونا مين����ا« البحريني����ة لتداول 
العمالت المش����فرة بطل����ب الحصول عل����ى الترخيص من 
البنك المركزي العراقي , لكن هناك تحذيرات في جميع 

دول العالم من مخاطر االستثمار بالعمالت المشفرة. 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

كشفت الرشكة العامة للموانئ، امس األربعاء، عن إيفاء 
الحكوم�ة بالتزاماته�ا تج������اه توف�ر تخصيصات 
عقود انش������اء ميناء الفاو للرشكات املنفذة، مؤكدة 
أن األعم�ال تج��������ري بوت�رة متصاع�دة لتنفي�ذ 

املرشوع.
وق�ال مدير الرشك�ة فرحان الفرط�ويس ، إن “الحكومة 
أطلقت خ�الل املدة املاضية مب�����ال�غ ثالثة عقود من 
أصل خمس�ة، يجري العم�����ل من خاللها عىل انش�اء 

ميناء الفاو، ضمن تخصي����صات موازنة العام الحايل، 
إذ ت�م تس�ليمها اىل رشك�ة داي�و الكورية واالستش�اري 

االيطايل”.
وأض�اف الفرطويس، انه “خالل االس�بوع املقبل س�يتم 

تس�لم الدفعة الثانية من وزارة املالية بمبلغ 138 مليون 
دوالر”، مؤك�دا “وج�ود رشوط تم تثبيته�ا خالل توقيع 
عق�ود مي�����ن�اء الف�او، بتش�غيل 50 % م�ن األيادي 

العاملة العراقية”.

الموانئ: أعمال إنشاء ميناء الفاو تجري بوتيرة متصاعدة

الخباز: العراق بحاجة للمنتجات السورية وسنحل إشكاليات المعابر
اكد وزير الصناع�ة واملعادن منه�ل الخباز،امس االربعاء، 
سعي الحكومة العراقية النهاء جميع املعوقات امام دخول 
البضائع الس�ورية يف املنافذ الحدودية املش�ركة، مبينا ان 
س�وريا تعتر مفصالً مهماً من مفاص�ل االقتصاد العربي 

ملا لديها من إمكانيات كبرة جداً وقدرات صناعية كبرة.
وقال الخباز ، إن “ه�ذه املؤتمرات مهمة جداً للتواصل بني 
رجال األعم�ال والصناعيني للتق�ارب الصناعي والتجاري 
وتب�ادل املعلوم�ات وتنش�يط لعملي�ة االس�تثمار، وم�ن 
املؤك�د أن ذلك س�وف ي�ؤدي إىل تطور الحال�ة االقتصادية 
والصناعية يف س�ورية بش�كل أفضل”.وأض�اف ان “املدن 
الصناع�ة العراقي�ة ه�و موض�وع فت�ي لذل�ك نعمل عىل 
االس�تفادة من التج�ارب اإلقليمية كي ال نب�دأ من الصفر 
وجئنا إىل سورية لالستفادة من الخرات والتجارب الكبرة 
والت�ي عمرها أكثر من عرش س�نوات، كم�ا أننا نبحث عن 
نوع من التكامل واالس�تثمار املشرك بني البلدين لتنشيط 
املدن الصناعية”,.واش�ار اىل “س�عي الحكومة إىل التكامل 
االقتصادي ب�ني الدول العربية، واليوم نتحدث عن التكامل 

الصناع�ي والصناع�ة نتائجه�ا اقتصادي�ة ون�د التكامل 
الصناع�ي بطريقة أو بأخ�رى تلقائياً س�وف يكون هناك 
تكامل اقتص�ادي، الفت�اً إىل أن التكامل الصناعي أساس�اً 
يبدأ بتبادل الخرات واالس�تثمار املشرك والتصنيع بشكل 
أو بآخ�ر عىل مس�توى رجال أعم�ال وصناعيني، وأضاف: 
كل ه�ذه األمور مكمل�ة وبالتايل العائد له�ذا املوضوع هو 
اقتصادي لكال البلدين”.وأشار الخباز إىل أن” سورية لديها 
باع طويل يف العديد من املجاالت الصناعية والس�يما الدواء 
ال�ذي يعتر غاية يف األهمية بني البلدان وكل الدول تس�عى 
ألن تكون مكتفية دوائياً، وقال: إن العراق لألسف »متأخر 
يف الصناع�ات الدوائية وإنتاج الس�وق العراقية من الدواء 
ال يغط�ي أكث�ر م�ن 15 باملئة م�ن حاجة الس�وق والدواء 
الس�وري منتج جيد جداً وقبل الحرب كانت سورية تغطي 
نس�بة كبرة من حاجة الس�وق العراقية من الدواء، إال أن 
الي�وم النس�بة قليلة جداً، ونحن لم نعد نس�عى الس�تراد 
األدوية فقط بل نس�عى إلقامة رشاكة حقيقية يف تصنيع 

الدواء مع سورية.

النفط يعوض خسائره 
ويعاود االرتفاع

استعادت أس�عار النفط بعض الخسائر، 
ام�س األربعاء، بع�د االنخفاضات الحادة 
يف الجلس�ة الس�ابقة ، حيث يستعد كبار 
املنتجني ملناقش�ة كيفية الرد عىل التهديد 
برضب�ة الطلب ع�ىل الوقود م�ن متحور 
Omicron.وارتفعت العق�ود اآلجلة لخام 
أو  78 س�نتا  الوس�يط  تكس�اس  غ�رب 
1.2 باملئ�ة إىل 66.96 دوالراً للرمي�ل بعد 

هبوطها 3.9 باملئة الثالثاء.
وزادت العق�ود اآلجل�ة لخ�ام برنت 1.01 
دوالراً   70.24 إىل  باملئ�ة   1.5 أو  دوالر 
للرمي�ل بع�د تراج�ع بنس�بة 5.4 باملئة  

الثالثاء.
وتجتم�ع منظمة البلدان املصدرة للبرول 
)أوب�ك( قبل اجتماع اليوم الخميس ألوبك 
+ الت�ي تض�م أوب�ك وحلف�اء م�ن بينهم 

روسيا.

الحكومة تتجه نحو اعتماد 
موازنة »تحوطية« لمواجهة 

تقلبات أسعار النفط
للش�ؤون  ال�وزراء  رئي�س  مستش�ار  أعل�ن 
االقتصادية، مظهر محمد صالح، امس األربعاء، 
عن توجه الحكومة اىل اعتماد موازنة “تحوطية” 
لعام 2022، وذلك ملواجهة تداعيات االضطرابات 
الدولي�ة واالقليمي�ة واثرها يف اس�تقرار أس�عار 

النفط عامليا.
وق�ال صالح ، إن “مس�ودة موازن�ة العام املقبل 
خط�ة  ع�ىل  االوىل  للم�رة  وتحت�وي  جاه�زة، 
للمشاريع االستثمارية واضحة ومبنية ملدة ثالث 
س�نوات، وكل عام فيه تخصيصات كي ال يكون 
هن�اك التزام وتأجيل”، مبين�ا أن “موازنة 2022 
بنيت عىل أس�اس س�عر نفط�ي بل�غ 50 دوالرا 
للرمي�ل، بالرغم من أن أس�عار النف�ط الحالية 

تجاوزت ال� 80 دوالرا للرميل”.
وأضاف صالح، أن “الحكومة تعتمد هذا الس�عر 
من باب “التحوط”، الن العراق بلد ريعي ويعتاش 
عىل النفط املرهون باس�عار األس�واق العاملية”، 
مبين�ا أن “هذا االجراء س�يخلق عج�زا افراضيا 
وليس حقيقي�ا، بمعنى ان كان هناك فائض من 
النفط، فإنه س�يغطي التزامات املوازنة، وإن لم 

يتحقق ذلك فإن )الدولة( سوف تقرض”.
واس�تدرك ان “احتمالي�ة االق�راض موجودة يف 
جمي�ع موازن�ات الع�راق من�ذ 2004 واىل اليوم 
كج�زء تحوطي بعج�ز افرايض، بس�بب قانون 
ال�ذي يطال�ب  الس�ابق والح�ايل  املالي�ة  االدارة 
الس�لطات املالي�ة ب�أالّ تذه�ب إىل زيادة اس�عار 

النفط”.

النجف: مسوقو الحنطة لم يتسلموا 
مستحقات موسم الشتاء الماضي

أك�د رئيس اتح�اد الجمعيات الفالحي�ة يف النجف احمد 
س�وادي العيس�اوي، ام�س األربع�اء، أن الفالح�ني لم 
يتسلموا مس�تحقات موسم الشتاء املايض عن تسويق 

محصول الحنطة.
وق�ال العيس�اوي يف بي�ان ، إن “اول املعوق�ات، ه�ي 
املس�تحقات املالي�ة الت�ي ال تدفع للفالح مب�ارشة بعد 
التس�ويق، فحت�ى االن ل�م يتس�لم مس�وقو محصول 
الحنطة مثال، مستحقاتهم عن املوسم الشتوي املايض، 
بينما بارشوا تس�ويق محصول الش�لب بانتظار موعد 

مجهول للحصول عىل مستحقاتهم”.
وعد، التسعرة التي حددتها وزارة التجارة بهذا الشأن، 
»غر مجزية للم�زارع، اذ تدفع الوزارة 900 أالف دينار 
ثمنا للطن الواحد من رز العنر، بينما يبلغ سعر نظره 
الياس�مني700 ألف دينار«، منوها بان »املزارع يتحمل 
أج�ور عمل وتكالي�ف باهظ�ة للمس�تلزمات الزراعية 
مقابل انخفاض الدعم الحكومي«.واوضح العيس�اوي 

أن »هن�اك معوق�ات عدة تضعه�ا وزارة التجارة، اولها 
املواصف�ات الصعب�ة لتس�ويق املحصول له�ا، واهمها 
نسب رطوبة املحصول، فضال عن قلة منافذ االستالم”، 
مش�را اىل أن “كل م�ا س�بق يدف�ع بامل�زارع اىل بي�ع 
محصول�ه للتجار بس�عر بخس، وهو ما يؤثر س�لبا يف 

حالته املعاشية، ويقلل من توجهه إىل الزراعة”.

االتصاالت: تجهيز 66 ألف منزل
 بخدمة اإلنترنت مطلع 2022

أعلن�ت وزارة االتصاالت،امس األربع�اء، ان مطلع العام 
املقبل سيش�هد تش�غيل 86 كابينة ضوئي�ة لتجهيز 66 
الف منزل بخدمة االنرنت، بعد استكمال مرشوع الكابل 
الضوئ�ي للربط البيني.وقال مدي�ر العالقات واالعالم يف 
الرشكة العامة لالتص�االت واملعلوماتية بالوزارة، ناطق 

احمد إبراهيم ، إن “املالكات املختصة للوزارة، استكملت 
ايضا يف السياق ذاته، مرشوع تقديم خدمات وتطبيقات 
االنرنت وامرار الس�عات للم�رشوع الوطني عر املنافذ 
 FTTH �الحدودي�ة”، مبينا أن “املرشوع يق�دم خدمة ال

بتقنيات عالية ملناطق البالد كافة عدا كردستان”.
وأض�اف إبراهي�م، أن “امل�رشوع يعتم�د ع�ىل ش�بكات 
ضوئي�ة حديث�ة ذات ق�درة ع�ىل نق�ل س�عات انرن�ت 
للمواطن�ني برسع فائق�ة وخدمة جيدة موث�وق بها، اذ 
سيقدم املرشوع اكثر من اربعة ماليني خط ثابت لخدمة 
FTTH “، كاش�فا عن ان “العام املقبل سيش�هد تشغيل 

86 كابينة ضوئية كوجبة اوىل منها”.
وتاب�ع، ان “كل كابين�ة س�تخدم 768 من�زال، أي انه�ا 
س�تجهز الخدم�ة اىل 66 الف منزل مش�مولة باملرشوع 
وبش�كل متتاٍل”، مش�را اىل انه “س�يتم ادخال خدمات 
االنرن�ت والص�وت للمواط�ن ع�ر منظوم�ات حديثة، 

لتقديم خدمة عالية الكفاءة وبأسعار مناسبة”.

خبير اقتصادي: العراق لن يتأثر
 كثيرا بانخفاض أسعار النفط

رأى الخب�ر االقتص�ادي، احس�ان الكنان�ي، ان الع�راق ل�ن يعان�ي جراء 
انخفاض أس�عار النفط العاملية، الفتا اىل ان األسعار ستعود للتعايف مجددا 

بعد التأقلم مع موجة كورونا الجديدة.
وق�ال الكنان�ي ، ان “االنخف�اض الحاصل يف أس�عار النفط، ح�دث نتيجة 
ظه�ور الس�اللة الجديدة لف�روس كورون�ا والتخوف العامل�ي من االغالق 

الحاصل لحدودها”.
وأضاف ان “العراق لن يتأثر باالنخفاض الحاصل بأس�عار النفط، حيث ان 
موازنته مبنية عىل أساس سعر برميل النفط اليتجاوز ال� 45 دوالراً يف حني 

ان األسعار مازالت عند مستوى ال� 60 دوالرا للرميل”.
وبني ان “األس�عار س�تعود للتعايف م�ن جديد بعد فرة قليل�ة نتيجة تأقلم 
دول العالم مع املتح�ور الجديد من كورونا، وعودة فتح حدودها خصوصا 
م�ع معرفة طبيعة الس�اللة الجديدة للفروس، إضاف�ة اىل أن بعض الدول 
تحاول الرويج والتهويل لخطر الفروس واتخاذه كسالح لتخفيض أسعار 

النفط”.

ُتستخَدُم أموالها لتمويل اإلرهاب

العملة المشفـرة خطــر جـديـد يهــدد االقتصــاد العــراقي  



لم تستطع الواليات المتحدة أن تحسم أي نصر لصالحها إن كان في سوريا أو العراق أو أي دولة في الشرق األوسط، ونتيجة 
لفشلها المستمر نجدها تتجه يوما بعد يوم نحو المبالغة واإلفراط باستخدام العنف، كما تفعل في سوريا األمر الذي أدى 

إلى تعميق األزمة اإلنسانية من خالل نزوح الماليين داخل وخارج سوريا وفقدان اآلالف حياتهم.

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
الخميس 2 كانون االول 2021 
العدد 2728 السنة الثانية عشرة

4عربي دوليعربي دولي

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت وزارة الصحة الس�عودية، رصد أول حالة إصابة 

بمتحور كورونا الجديد املعروف باسم »أوميكرون«.
ج�اء ذلك يف تغري�دة نرشته�ا وكالة األنباء الس�عودية 
الرس�مية عىل صفحتها الرس�مية بتويرت، وبينت فيها 
أن اإلصاب�ة هي »ملواط�ن قادم من إحدى دول ش�مال 
أفريقي�ا«. ويف التفاصيل نقلت الوكالة الس�عودية عىل 
لسان مصدر بوزارة الصحة يف بيان قوله: »إشارة إىل ما 
سبق اإلعالن عنه بش�أن ظهور ساللة متحورة جديدة 
من ف�روس كورون�ا )كوفي�د 19( يف عدد م�ن الدول، 
ورصد انتقال مصابني منها إىل دول أخرى، فقد تم رصد 
حالة إصابة بالس�اللة املتحورة omicron من الفروس 
يف اململكة، ملواطن قادم من إحدى دول ش�مال أفريقيا، 
وتم إجراء التقيص الوبائي وعزل املصاب واملخالطني له 

واستكمال اإلجراءات الصحية املعتمدة«.

وش�ّدد املص�در وفق�ا مل�ا ذك�ر بالبيان ع�ىل »رضورة 
مسارعة جميع أفراد املجتمع يف استكمال تلقي جرعات 
اللق�اح وااللتزام بكافة اإلج�راءات االحرتازية والتدابر 
الوقائي�ة والربوتوكوالت املعتم�دة، وكذلك أهمية التزام 
القادم�ني م�ن الس�فر بالتعليم�ات املتعلق�ة بالحجر 

والفحص املخربي لسالمتهم وسالمة الجميع«.

المراقب العراقي/ متابعة...
انفجرت عبوة ناس�فة برتل ش�احنات 
تحمل مواد لوجس�تية لقوات االحتالل 
األمريك�ي يف منطق�ة املالكي�ة بري�ف 
الحس�كة يف س�وريا ما أدى إىل احرتاق 

اثنتني منها.
وذكرت مصادر محلية أن “ش�احنتني 
تحمالن مواد لوجس�تية لدع�م قواعد 
االحت�الل األمريك�ي احرتقت�ا نتيج�ة 
انفج�ار عب�وة ناس�فة بالق�رب م�ن 
معرب سيمالكا غر الرشعي يف منطقة 
الش�مايل  الحس�كة  بري�ف  املالكي�ة 

الرشقي”.
ولفت�ت املص�ادر إىل أن�ه لم يع�رف إذا 
وقعت خسائر برشية يف صفوف قوات 

االحت�الل نتيج�ة للط�وق األمني الذي 
فرضته يف منطقة الحادثة.

الش�هر  م�ن  والعرشي�ن  الثال�ث  ويف 
املايض اس�تهدف قصف بع�دة قذائف 
األمريكي  صاروخية قاعدة لالحت�الل 

يف مطار خراب الجر بريف الحسكة.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت صحيف�ة »األخب�ار« اللبناني�ة ع�ن 
»وثائ�ق إماراتي�ة مرسبة«، تتضم�ن إحداها 
تقييماً رّسياً لويل العهد الس�عودي، محمد بن 
س�لمان، بمناس�بة مرور عامني عىل استالمه 

والية العهد )2017- 2019(.
وبحس�ب الصحيفة، ف�إن الوثيق�ة التي تبدأ 
بعب�ارة »رّسي للغاية« ثم بتاري�خ الصدور 9 
آب/ أغس�طس 2019، تش�تمل ع�ىل »تقرير 
بش�أن حص�اد عام�ني م�ن عه�د محم�د بن 

سلمان يف اململكة العربية السعودية«، شاركت 
يف إعداده وحدة يف وزارة الخارجية تحمل اسم 

»وحدة الدراسات الخليجية«.
ووجهت الوثيقة من محمد محمود آل خاجة، 
مدي�ر مكتب وزير الخارجي�ة، إىل مكتب وزير 
الدولة للش�ؤون الخارجية، أن�ور قرقاش، إال 
أنه يف الرسالة ورد أن وزير الخارجية اإلماراتي 
عب�د الله بن زاي�د وجه بإحال�ة املوضوع عىل 
قرق�اش، وبأن يرس�ل األخر التقري�ر إىل ويل 

عهد أبوظبي، محمد بن زايد. 

وبحس�ب الصحيفة، فق�د ارتك�زت اإلمارات 
عىل ق�درة أجهزتها من أجل جم�ع معلومات 
من داخل الس�عودية عن ابن سلمان والدائرة 
املحيطة به والسياسات غر املعلنة، من خالل 
عدي�د الوس�ائل، من ضمنها تس�خر مصادر 

سعودية. 
وف�رت  اإلم�ارات  أن  ع�ن  التقري�ر  وكش�ف 
اإلمكانيات من أجل التجسس عىل ابن سلمان، 
فيما تب�دو أحيانا منزعجة م�ن أدائه املتهّور 

واملُضِعف للسياسة السعودية الخارجية.

ف العالمية واالقليمية
صح

من اخبار ال

تقييم سري إماراتي البن سلمان: متهور فاشل وسلطوي

قلق في الشرق األوسط بعد اكتشاف السعودية 
أول إصابة بمتحور »أوميكرون«

احتراق شاحنتين لقوات االحتالل 
األميركي بانفجار في ريف الحسكة

 

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد رئي�س منظمة التعبئة الش�عبية يف 
اي�ران العمي�د غ�الم رضا س�ليماني ان 
اول نرص عظيم س�يكون تحرير القدس 
الرشيف وأن الكي�ان الصهيوني لن يرى 

املستقبل.
وخالل حضوره امللتقى الوطني لتخليد 3 
آالف ش�هيد بمحافظة ايالم )غرب( قال 
العميد س�ليماني: حدث عظيم يف القرن 
الرابع عرش الهج�ري هو انتصار الثورة 
اإلس�المية. لم يكن هذا تغيرًا بس�يًطا، 
والي�وم ومس�تقبل هذا النرص س�يكون 
أكث�ر وضوًحا، وهذا تغي�ر عظيم حدث 
عىل ي�د الش�عب اإليراني بقي�ادة اإلمام 

الخميني )رض( وتضحيات الشعب.
واض�اف: ل�م تش�هد البرشية مث�ل هذا 

الحدث العظيم منذ إعالن الرسول األكرم 
)صىل الله عليه وآله( اإلس�الم، لم ندرك 
ذل�ك حتى الي�وم، اتض�ح لنا م�ا حدث 
وغ�ّر هندس�ة القوة يف العال�م ، وعانت 

الحضارة املادية للغرب والرشق يف العالم 
من أزمة الهوية والخطاب.

واوضح العمید س�ليماني، ان املسيحية 
عانت أيًضا من أزمة يف الخطاب، والدين 

الوحيد الذي صنع الخطاب هو اإلسالم.
واردف قائ�ال: األع�داء حاول�وا االطاحة 
بنظ�ام الجمهوري�ة اإلس�المية وإعادة 
إي�ران إىل ف�رتة ما قب�ل انتص�ار الثورة 
يف  اإليران�ي  الش�عب  لك�ن  اإلس�المية، 
الجمهورية اإلس�المية  تثبي�ت  مرحل�ة 
والدف�اع املق�دس، تص�دى للع�دو الذي 
تدعمه 50 دولة، وقاومت ايران بمفردها 

يف وجه املعتدي.
واشار رئيس منظمة التعبئة الشعبية اىل 
ان الثورة الكربى تتطلب تضحيات كبرة 
قدمه�ا الش�عب االيران�ي خ�الل الدفاع 

املقدس.
وقال: الش�هداء األعزاء مش�اعل امامنا 
الي�وم، جبه�ة املقاومة جعلتنا نس�مع 

صوت تحطم الكيان الصهيوني.

المراقب العراقي/ متابعة...
ج�دد رئي�س الوف�د الوطن�ي الیمن�ي املف�اوض »محمد 
الس�عودي  الع�دوان  التأكي�د ع�ىل فش�ل  عبدالس�الم«، 
األمريكي عىل اليمن من أول يوم له، وأنه يس�تخدم أدواته 

لتحقيق مآربه فقط.
وق�ال عبد الس�الم يف تغري�دة له عىل تويرت، عش�ية العيد 
ال��54 لالس�تقالل: »كنا والحم�د لله عىل يق�ني من أول 
ي�وم أن الع�دوان مآله الفش�ل وصارحنا ش�عبنا اليمني 

بالحقيقة وأنه يستخدم أدواته لتحقيق مآربه.«
وأضاف قائال: »كنا عىل يقني أن مصلحة اليمن ليس�ت يف 
التصفيق للتدخل الخارجي بل يف مواجهته وأثبتت سنوات 

الرصاع صوابية ما ذهب إليه شعبنا اليمني«.
وأك�د أن مواجهة الع�دوان والحصار كان�ت رضورة ملنع 
س�قوط اليم�ن تح�ت الوصاي�ة األجنبية، مش�را إىل أن 
صنعاء بسطت يد الحوار ألفرقاء الداخل لكنهم أرصوا أن 

يكونوا أمراء حرب.

عبد السالم: أيقّنا منذ اليوم األول أنَّ مآَل العدوان الفشل

العميد سليماني: الكيان الصهيوني لن يرى المستقبل

المراقب العراقي/ متابعة...
وقبل يومني أعل�ن البنتاغون أّن�ه فتح تحقيقاً 
جديداً يف غارة جوية أس�فرت عن مقتل مدنيني 
يف سوريا يف 2019، يف خطوة تأتي بعد أسبوعني 
م�ن تحقيق صح�ايف نرشته »نيوي�ورك تايمز« 
واّتهم�ت في�ه الجي�ش األمرك�ي بأّن�ه حاول 
التس�رّت عىل وجود ضحايا غر مقاتلني يف عداد 

قتىل الغارة.
وقال املتحّدث باس�م البنتاغون جون كربي إّن 
وزير الدفاع لويد أوس�تن كلّف الجنرال يف سالح 
ال�رّب ماي�كل غاريت »إع�ادة النظ�ر يف التقارير 
املتعلّقة بالتحقيق الذي سبق وأن أُجري يف هذه 
الحادثة« التي وقع�ت يف 18 آذار/مارس 2019 

يف بلدة الباغوز يف رشق سوريا.
ووفقاً للتحقيق الذي أجرته صحيفة »نيويورك 
تايمز« فإّن ق�ّوة أمركّية خاّصة كانت تعمل يف 
س�وريا وتحيط عملياتها أحيان�اً برسّية بالغة 
أغ�ارت ثالث م�رات يف ذلك الي�وم عىل مجموعة 
م�ن املدني�ني قرب بل�دة الباغ�وز، آخ�ر معقل 
لتنظيم »داعش« يف حينه، مما أس�فر عن مقتل 

70 شخصاً بينهم نساء وأطفال.
وأوضح كرب�ي أّن الجن�رال غاري�ت الذي كان 
قائداً للقوات الربّية العاملة يف الرشق األوس�ط، 
وه�و منصب لم يغ�ادره إال قبل أي�ام قليلة من 
الرضبة الجوية، س�يجري خ�الل مهلة أقصاها 
90 يوم�اً مراجع�ة ال تش�مل الرضبة فحس�ب 
وإّنما أيضاً الطريق�ة التي أجري فيها التحقيق 
األويّل بش�أنها وكيفي�ة إبالغ التسلس�ل الهرمي 

العسكري بحيثياتها.
وب�كل األحوال فإن هذه التحقيقات ال تس�اوي 
الحرب ال�ذي كتبت به، فجميع م�ا تكتبه االدارة 
األمريكي�ة وتنرشه ما هو إال حق أريد به باطل، 
فه�ي الت�زال متواجدة ع�ىل االرايض الس�ورية 
بطريقة غ�ر رشعية، وتقتل املدني�ني كل يوم، 
تحت ذريعة محاربة »داعش« وهي يف الحقيقة 

تح�ارب كل من يقف يف وجه داع�ش النها تريد 
احالل الفوىض وابقائها يف س�وريا بش�كل دائم 

ومستمر.
فع�ىل س�بيل املث�ال أين تذه�ب اس�لحتها التي 
تق�وم بإدخالها إىل س�وريا. الواضح أنها انتهت 
بي�د املتطرفني، ال�ذي يقتلون بدوره�م املدنيني 

السوريني.
واتخذت الواليات املتح�دة من تواجدها يف ورسا 
ذريع�ة ملكافحة االره�اب، لكن فش�لها العلني 

تحول إىل كارثة عىل رؤوس املدنيني السوريني.
إن التدخل العس�كري األمريكي فشل يف تحقيق 
مآربه املعادية لس�ورية وعىل واش�نطن اآلن أن 

تواجه الواقع إذ أن سورية انترصت وعىل صناع 
القرار األمريكي�ني التعامل مع ه�ذه الحقيقة، 
ناهيك�م عن زي�ف خطاب�ات رؤس�اء الواليات 
املس�تمرة باالنس�حاب  املتح�دة وترصيحاتهم 

والتي لم نر منها شيئا عىل ارض الواقع.
املركزّي�ة  القي�ادة  أجرت�ه  أّويل  تحقي�ق  وكان 

األمركّية »سنتكوم« التي ترشف عىل العمليات 
العسكرية األمركية يف الرشق األوسط خلص إىل 
أّن الغارة الجوية التي استهدفت الباغوز يف ذلك 
اليوم تّمت يف إطار »الدفاع املرشوع عن النفس« 
وكانت »متناس�بة« و«اّتخ�ذت خاللها خطوات 

مالئمة الستبعاد إمكانية وجود مدنيني«.

وأض�اف التحقي�ق األويل أّن بعض�اً من النس�اء 
واألطفال »س�واًء بن�اًء عىل عقي�دة تلّقنوها أو 
عىل خيارهم الش�خيص، قّرروا حمل الس�الح يف 
هذه املعركة وبالتايل لم يكن باإلمكان اعتبارهم 

محض مدنيني«.
وبحس�ب »نيويورك تايمز«، فإّن الغارة شّنتها 
وحدة القوّات الخاّصة “تاسك فورس 9” بطلب 

من قوّات سوريا الديموقراطّية.
ووفقاً لس�نتكوم ف�إّن »موقعاً لقوات س�وريا 
الديموقراطي�ة كان تحت نران كثيفة ومعرّضاً 
لخط�ر االجتي�اح، م�ا اس�تدعى غ�ارات جوية 
دفاعية ع�ىل مواقع داعش«، مضيف�اً أّن قوات 
سوريا الديموقراطية وقوات العمليات الخاصة 
ع�ىل األرض ل�م تبلغ ع�ن وج�ود أّي مدنّيني يف 

املنطقة.
وال تكف الواليات املتح�دة األمريكية التحريض 
عىل سوريا بشتى الوسائل، فال تستطيع االدارة 
األمريكية استيعاب فكرة أن سوريا تمكنت من 
الخروج من الحرب منترصة بعد عرش س�نوات 
دمر خالله�ا االره�اب بالتعاون مع واش�نطن 
غالبي�ة البن�ى التحتي�ة الس�ورية وال ننىس أن 
القوات األمريكية تتواجد عىل األرايض السورية 
وتحتل هذه االرايض وتعمل عىل توسعة قواعدها 

بطريقة غر رشعية ودون اذن من احد.
أما األمر األكثر اغاظة بالنسبة لالدارة االمريكية 
فهو حجيج دول العالم نحو سوريا، عىل اعتبار 
أن ه�ذه الدول وج�دت أنه ال مفر م�ن التعاون 
مع س�وريا، ومنه�ا االمارات الت�ي اعادت فتح 
س�فاراتها وهاهي الس�عودية تسر عىل نفس 

الطريق بعد قطيعة طويلة مع سوريا.
وبع�د كل ه�ذا التدخ�ل وكل هذا االج�رام بحق 
السوريني وجدت االدارة االمريكية أنها خارسة، 
وأن كل ما دفعته من تكاليف لم يحقق ما كانت 
تبح�ث عنه، ومصدر القلق الجديد لها اليوم هو 

توافد الدول إلعادة عالقاتها مع سوريا.

واشنطن تحز رقاب المدنيين 

»مجازر« سوريا شاهد حي على اإلرهاب األميركي

المراقب العراقي/ متابعة...
املراقب العراقي/ متابعة

يف  ملراس�لتها  تقري�را  “الغاردي�ان”  صحيف�ة  ن�رشت 
واش�طن ستيفاني كرتشغاسنر قالت فيه إن السعودية 
اس�تخدمت “محفزات وتهديدات” لوق�ف تحقيق لألمم 
املتحدة بانتهاكات حقوق اإلنس�ان يف اليمن ارتكبتها كل 
األطراف املشاركة فيها، وذلك حسب مصادر عىل معرفة 
باألمر. وقالت الصحيفة إن الس�عودية نجحت يف النهاية 
بحمل�ة الضغ�ط عندما ص�وت مجلس حقوق اإلنس�ان 
التاب�ع لألمم املتحدة يف ترشي�ن األول/أكتوبر ضد تمديد 
عمل الفريق املس�تقل للتحقيق يف جرائ�م الحرب. وكان 
التصوي�ت ه�و أول هزيمة لق�رار يف عم�ر املجلس الذي 

أنشئ قبل 15 عاما ويتخذ من جنيف مقرا له.
ووصف مسؤولون سياسيون ودبلوماسيون وناشطون 
عىل معرفة بالنقاش�ات الداخلية حملة الضغط بالقوية 
حيث قام املس�ؤولون الس�عوديون، عىل ما يبدو بالتأثر 

عىل املسؤولني لضمان إفشال القرار. 
ويف حال�ة، زعم أن الرياض حذرت إندونيس�يا وهي أكرب 
بلد إس�المي من ناحية تعداد الس�كان أن عدم تصويتها 
ضد القرار يف 7 ترشين األول/أكتوبر سيس�بب مش�اكل 
لإلندونيس�يني الراغب�ني بالح�ج. ويف مث�ال آخ�ر أعلنت 
دولة توغو أنها س�تفتح س�فارة جديدة له�ا يف الرياض 
وس�تحصل عىل الدع�م املايل من اململكة م�ن أجل تمويل 

نشاطات مكافحة اإلرهاب.

المراقب العراقي/ متابعة...
وص�ف الكات�ب يف صحيفة »نيويورك تايم�ز« األمركية 
تومان�س فريدمان، قرار الرئيس الس�ابق دونالد ترامب 
بتمزي�ق االتفاق النووي االيراني يف عام 2018 بتحريض 
م�ن بنيامني نتنياهو بأنه من اكثر قرارات االمن القومي 
للوالي�ات املتحدة حماق�ة ورضرا يف حقبة ما بعد الحرب 

الباردة.
ويف مق�ال ل�ه نرشته الصحيف�ة، اعترب فريدم�ان، قرار 
ترام�ب بتمزيق االتفاق الن�ووي االيران�ي يف عام 2018 
وال�ذي تم بتحريض من وزي�ر خارجيته »مايك بومبيو« 
ورئي�س ال�وزراء الصهيوني بنيامني نتنياه�و، بأنه من 

اكث�ر ق�رارات االم�ن القومي للوالي�ات املتح�دة حماقة 
ورضرا يف حقبة ما بعد الحرب الباردة.

ويف توضيح هذا الرأي الذي ال ينحرص به، كتب فريدمان: 
ان م�ويش يعالون كان وزيرا للدفاع )الحرب( يف ارسائيل 
يف فرتة توقيع االتفاق النووي، وكان معارضا له بش�دة. 
ولك�ن وفقا ملوجز قدمت�ه صحيفة »هاآرت�س« العربية 
يف مؤتم�ر خ�الل االس�بوع امل�ايض، فإن�ه ق�ال: بالقدر 
الذي كان االتفاق س�يئا، فقد كان ق�رار ترامب للخروج 
من�ه – بتحريض م�ن نتنياهو – س�يئا بل أس�وأ. حيث 
وصفه يعالون بأنه »الخطأ األس�اس يف العقد املايض« يف 

السياسة تجاه ايران.

نيويورك تايمز: سياسة ترامب تجاه إيران تحولت 
إلى كارثة ألميركا و«إسرائيل«

الغارديان: الرياض استخدمت »محفزات 
وتهديدات« لوقف تحقيق األمم المتحدة باليمن
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بقلم/ليلى نقوال
اسُتؤنفت يف فيينا ، املفاوضات بني إيران 
ودول )4+1(، بعدما كانت قد توّقفت يف 
الصي�ف املايض دون التوص�ل إىل اتفاق 
يرف�ع جمي�ع العقوب�ات األمريكية عن 
إيران، كما يطال�ب اإليرانيون، أو عودة 
إي�ران إىل االتفاق النووي املوقع يف العام 
2015، وتنفي�ذ خطوة مقاب�ل خطوة، 

كما يريد األمريكيون.
وعىل الرغ�م من التف�اؤل الح�ذر الَّذي 
يس�ود األج�واء يف فيين�ا، ومحاولة بث 
اإليجابي�ة ح�ول الجدي�ة الت�ي تبديها 
جمي�ع األط�راف للتوص�ل إىل اتفاق، ال 
يبدو الطريق معب�داً أمام اتفاق رسيع، 
ألنَّ اله�وة ب�ني م�ا يطلب�ه األمريكيون 
والغرب بشكل عام، وما يمكن أن يقبل 

به اإليرانيون، تبدو كبرية.
ويف كلِّ األحوال، ال يمكن أن يتوّقع أكثر 
املتفائل�ني التوّصل إىل حلول للمش�اكل 
والتعقيدات العدي�دة التي تحيط بامللف 
يف الجول�ة األوىل م�ن الح�وار، وبالت�ايل 
تحت�اج األطراف إىل ج�والت عّدة لتذليل 
رشط  اتف�اق،  إىل  والتوص�ل  العقب�ات 
توافر الظروف املؤاتي�ة، والتي يجب أن 

تبدأ عرب املمهدات التالية:
أوالً: من ناحية الطرف األمريكي

سياس�ة  ب�أنَّ  أمريك�ي  اع�راف     -
الضغوط القصوى التي مارسها ترامب 
وقيامه بإعادة فرض عقوبات ش�املة 
وقاس�ية عىل اإليرانيني - والتي لم توّفر 

األماك�ن املقدس�ة - لم ت�ؤِد إىل النتائج 
التي ينتظرها األمريكيون أو يدفع إيران 
إىل طاولة املفاوضات، كما كان يدعوها 
ترام�ب. ع�ىل العك�س، قام�ت إي�ران 
خالل هذه الفرة بزي�ادة مخزونها من 
اليوراني�وم، وباتت أقرب إىل القدرة عىل 
تصنيع س�الح نووي خالل أشهر )فيما 

لو أرادت ذلك(.
-  اقتناع أمريكّي بعدم القدرة عىل إعادة 
إحي�اء االتف�اق األص�ي ال�ذي تخّطته 
الظ�روف والتط�ورات الت�ي حصل�ت، 
فإي�ران لن تقب�ل بالع�ودة إىل ال�وراء، 
كم�ا أنَّ مطالب الوفود الغربية بالس�ري 
يف االتفاق األصي، وكأن فرة الس�نوات 
الس�ّت التي م�رّت منذ توقي�ع االتفاق 
ل�م تكن، ل�ن تكون رشطاً مقب�والً عند 

اإليرانيني الستمرار املفاوضات. 
يف املقاب�ل، ال يب�دو أّن إمكاني�ة تراجع 
إي�ران عن برنامجها النووي أو تفكيكه 
من أجل رفع العقوب�ات مطروحة لدى 
اإليراني�ني، وخصوصاً بعدما اس�تطاع 
العقوبات  اإليراني اس�تيعاب  االقتصاد 
القص�وى، وس�ّجل نم�واً مقب�والً بعد 
س�نوات من الراجع، وتحّول اإليرانيون 
رشقاً عرب توقيع اتفاق اسراتيجي مع 

الصني.
�زت الصحاف�ة اإلرسائيلي�ة ع�ىل  -  ركَّ
إمكانية الذهاب إىل مواجهة عس�كرية، 
ونقل�ت صحيفة »يديع�وت أحرونوت« 
إىل  األمريك�ي  الوف�د  يف  مص�ادر  ع�ن 

فيين�ا أنَّ واش�نطن »لن تس�مح إليران 
بالحصول عىل س�الح نووي. هذا األمر 
مفروغ منه، ولو اضطررنا إىل استخدام 
القوة العسكرية«. تعكس هذه املقاربة 
قلق�اً إرسائيلياً أكثر مم�ا تعكس إرادة 
أمريكية حقيقي�ة بالعودة إىل االنخراط 
يف نزاع�ات ال�رق األوس�ط أو فت�ح 

جبهات جديدة يدرك الجميع اس�تحالة 
االنتصار فيها.

للضغ�وط  باي�دن  إدارة  رض�وخ  إنَّ 
الداخلّية، س�واء من الحزب الجمهوري 
أو من اللوبيات املختلفة، لالس�تمرار يف 
سياس�ة العقوبات عىل إيران، لن يؤدي 
إال إىل مزيد من القدرة النووية اإليرانية، 

وسيعّقد الحل.
كما أنَّ التهديدات اإلرسائيلية بمواجهة 
عس�كرية وقصف املفاعالت النووية يف 
ح�ال التوصل إىل اتفاق، لجّر األمريكيني 
إىل مواجه�ة ش�املة يف منطق�ة، يبدو 
نوعاً من الجنون اإلرسائيي، يف ظل عدم 
ق�درة أي طرف عىل تحّم�ل كلفة حرب 

ش�املة يف املنطقة، ويف ظلِّ تأكيد إدارة 
بايدن ع�ىل أولوي�ة التوجه نحو آس�يا 

الحتواء توسع النفوذ الصيني العاملي.
إن »تطم�ني الحلف�اء« يف املنطقة حول 
أمنهم وتعميق الراكات االسراتيجية 
بع�د  املتح�دة  الوالي�ات  وب�ني  بينه�م 
التوص�ل إىل اتفاق جديد مع إيران، يبدو 
رشطاً أساس�ًيا إلدارة باي�دن للتخلص 
من العراقيل واإلشكاليات التي واجهت 
إدارة أوبام�ا يف املنطق�ة بع�د توقي�ع 
االتف�اق الن�ووي م�ع إي�ران يف الع�ام 

.2015
ثانياً: من الناحية اإليرانية

من الطبيعي أنَّ إيران هي الطرف األكثر 
ترضراً من اس�تمرار سياسة العقوبات 
وع�دم التوصل إىل ح�ل أو اتفاق جديد. 
ل�ذا، إن املف�اوض اإليراني ال�ذي وضع 
س�قفاً أع�ىل ملفاوضاته يملك هامش�اً 
م�ن الحركة بني ما ه�و ممكن وما هو 

مستحيل قبوله.
تب�دو بعض ال�روط اإليراني�ة صعبة 
التحّق�ق. إنَّ جزًءا كب�رياً من العقوبات 
املفروض�ة ع�ىل إي�ران يمك�ن إزالت�ه، 
وخصوص�اً تل�ك الت�ي فرضه�ا ترامب 
عرب أوام�ر تنفيذية )هي من صالحيات 
الرئيس األمريكي(، وبالتايل باستطاعة 
باي�دن إلغاؤها بأوام�ر تنفيذية أخرى، 
لكن يف ظلِّ الظروف الحالية التي تّتسم 
باالنقس�ام العم�ودي، ويف ظ�ل نظ�رة 
ثابتة معادية إليران تتخطى االنقس�ام 

الحزب�ي يف الواليات املتح�دة األمريكية، 
ويف ظ�ل رغبة جمهوري�ة وديمقراطية 
يف خط�ب وّد الناخب�ني األمريكي�ني عىل 
عب  أبواب االنتخابات النصفية، من الصَّ
ع�ىل اإلدارة األمريكي�ة الحالي�ة إلغ�اء 
العقوب�ات املفروضة عىل إيران من قبل 

الكونغرس األمريكي.
اإلدارة  ع�ىل  الّصع�ب  م�ن  أنَّ  كم�ا 
األمريكي�ة الحالّية أن تكف�ل عدم قيام 
اإلدارات الالحقة بالراجع أو االنسحاب 
من االتفاق. إنَّ ق�درة أّي قرار أو اتفاق 
عىل تخّطي صالحيات الرئيس األمريكي 
اتف�اق  أي  م�ن  التنّص�ل  يف  ورغبات�ه 
جديد، مرهونة بعرضه عىل الكونغرس 
للمصادق�ة عليه، كما يحت�اج أي قرار 
للحص�ول ع�ىل موافق�ة أغلبي�ة ثلث�ي 
مجليس الن�واب والش�يوخ لكي يصبح 
ملزم�اً للرئي�س األمريك�ي، ويتخّط�ى 

قدرته عىل وضع الفيتو عليه.
يف املحّصل�ة، وع�ىل الرغم م�ن أنَّ إدارة 
الرئي�س رئي�يس ال تب�دو مهرولة نحو 
اتف�اق جدي�د، ف�إن املصلح�ة اإليرانية 
املؤكدة تتمثل برف�ع العقوبات لتحفيز 
نمو االقتصاد اإليراني وجذب االستثمار 
التوّص�ل إىل اتف�اق  األجنب�ي. ل�ذا، إن 
إلغ�اء  بموجب�ه  يت�م  جزئ�ي  مرح�ي 
العقوب�ات التي فرضه�ا ترامب مقابل 
تجميد عمليات تخصيب اليورانيوم، قد 
يكون مفيداً لجميع األطراف، باستثناء 

»إرسائيل« طبعاً.

مفاوضات فيينا...الممكن والصعب والمستحيل

بقلم/د . جواد الهنداوي
االنتخاب�ات العراقي�ة الت�ي ج�رْت بتاري�خ 
10/10/2021 ، ش�اهٌد جديد عىل سلس�لة 
مواق�ف ،تبّنتها االمم املتح�دة تجاه العراق ، 
وترجمتها عىل ش�كل توصيات صادرة عنها 
مب�ارشة او قرارات ُملزمة التطبيق و صادرة 

عن مجلس األمن .
االنتخاب�ات العراقي�ة املذكورة ش�اهٌد جديد 
ايضاً عىل سلس�ة اخطاء قانونية و سياسية 
ارتكبته�ا حكوم�ات العراق الت�ي توالت عىل 
الحكم والس�لطة بعد سقوط النظام السابق 

عام 200٣ .
م�ا يعانيه العراق الدولة ،وما يواجهه العراق 
الدول�ة اذاً هو نتاج مواق�ف و قرارات أُممية 
ل�م ُتنصْف الع�راق ، ونتاج اخطاء سياس�ية 
و قانوني�ة و ادارية للس�لطات الدس�تورية 
املتعاقبة ، خلقت ظروفا وبيئة فساد و تخلّف 
شملت العراق ، وبمختلف الجوانب،السيما يف 

مكانته  ودوره .
من�ذ  الع�راق  تناول�ت  االممّي�ة  الق�رارات 

ت  القرن تسعينيا

املايض ،ح�ني أقدَم النظام الس�ابق عىل غزو 
الكوي�ت .ل�م تتناس�ب الق�رارات ،يف مداه�ا 
الزمن�ي و ال يف اثارها التدمريي�ة عىل العراق 
دول�ًة و ش�عباً م�ع حج�م و اث�ار االعت�داء 
ع�ىل الكوي�ت : ّت�َم غ�زو الكوي�ت بتاري�خ 
2/٨/1٩٩0 ، وأكمل النظام السابق احتالله 
للكويت بتاري�خ 4/٨/1٩٩0 . مدة االحتالل 
لم تتجاوز س�بعة ش�هور ،حيث ّت�َم تحرير 
الكويت بتاريخ 2٦/2/1٩٩1 . خضَع العراق 
لحصار ش�امل و جائر عىل الشعب ،بموجب 
بتاري�خ  املرّق�م ٦٦1  االم�ن  ق�رار مجل�س 
٦/٨/1٩٩0 ،اي بع�د اربعة اي�ام من تاريخ 
غزو الكوي�ت . الرسعة التي ّت�ّم بها اجتماع 
مجلس االم�ن واتخاذ القرار وتطبيقة توحي 
بوجود س�يناريو ُمّع�ْد ُمس�بقاً بتوقيتاته و 

بأهدافه تجاه العراق .
ُرِفع�ْت العقوب�ات املفروض�ة ع�ىل العراق ، 
وبموج�ب قرار مجلس االم�ن ، املرقم 14٨٣ 
، بتاري�خ 22/5/200٣ ، و لك�ن لم يتْم رفع 
الحص�ار ،حيث خ�ّول القرار املذك�ور االدارة 
االمريكية و حلفاءه�ا باالرشاف الكامل عىل 
ادراة الحكومة املؤقت�ة للعراق ، وعىل ثرواته 
النفطي�ة، كما ن�ّص الق�رار املذكور عىل 
قيام االمم املتحدة بتس�مية مندوب 
او ممثل عنها ملساعدة الحكومة 

املؤقتة يف العراق .
،يس�تنتج  تق�ّدم  مم�ا 

القارئ مايي :
تَّم تحرير الكويت بعد 
سبعة شهور من يوم 
االحت�الل  و  الغ�زو 
يتحّرر  ل�م  ،ولك�ن 
العراق�ي  الش�عب 
العقوب�ات  م�ن 
االقتصادية االّ بعد 

1٣ عاما.
لم يخرج العراق من 
االخ�رى  العقوب�ات 
علي�ه  املفروض�ة 
بموجب الفصل السابع 
مليث�اق االمم املتحدة االّ يف 
بع�د  اي   !  ٩/12/201٧/
ما يق�ارب عقدين م�ن تاريخ 

احتالل الكويت !

ولك�ن هل خ�رَج الع�راق اليوم م�ن الحصار 
السيادي و العسكري املفروض عليه بموجب 
القرارت االّممّية ،وهل تحّرر العراق اليوم من 
آثار تلك القرارات املالية و التعويضية ، والتي 
ش�ابها خطأ وتضلي�ل و تج�اوز لصالحيات 
االم�م املتح�دة ،الس�يما يف مس�ألة ترس�يم 
الح�دود ، وتمّيزت بالتعس�ف و املُغاالة تجاه 

حقوق العراق !
اليوم ، االدارة االمريكية و االمم املتحدة و من 
خالل مُمثليها وبعثاتها املتنوعة و العاملة يف 
العراق تقومان بدور اس�ايس و مهم يف رسم 
وتوجيه سياسة العراق ، ويساعدهم عىل ذلك 
بع�ٌض من الطبق�ة السياس�ية ومن مختلف 
املكّونات ومن ادوارهم الحزبية او الرس�مية 
،من خالل ممارس�ة مهامهم الدس�تورية و 

الوظيفية .
أصبَح ممثل االمم املتحدة يف العراق ،و سفري 
دولة ُمعتمد لدى الع�راق َمرجعاً لهذا او لذاك 
الحزب او املس�ؤول او النائب ، فعالَم اذاً نلوُم 
االخ�ر ونتّهمه بالتدخ�ل يف ش�ؤون العراق ! 
البعض هْم َمْن يمّهدون الطريق لهذا التدخل 
ويرهنون مصرييه�م ويتبنّون مواقفهم عىل 

ضوء ما يراه هذا اآلخر !
االنتخابات الترينّية ،التي مضْت ، جّس�دت 
ما ذكرته اعاله ؛ مشاركة الخارج من هيئات 
و منظم�ات و س�فارات للرقابة كانت اهم و 
اك�رب من مش�اركة الداخل ؛ الخ�ارج بارَك و 
ص�ادق عىل اج�راءات االنتخاب�ات ونتائجها 
،بينم�ا الداخ�ل ش�هَد ع�زوف املواطنني عن 
تظاه�رات  ويش�هد  وش�هَد   ، االنتخاب�ات 
االع�راض ع�ىل النتائج ؛ رقاب�ة الخارج عىل 
االنتخابات تّحولت يف نهاية املطاف اىل ارشاف 
عىل االنتخابات ،من خ�الل الفرز االلكروني 
و م�ا يصاحب�ه عادة م�ن امكاني�ة التالعب 
و التزوي�ر ، و م�ن خ�الل تأيي�د و ُمبارك�ة 
االنتخابات و االشادة بنتائجها قبل املصادقة 
ع�ىل نتائجها م�ن قب�ل الس�لطات العراقية 

املختصة .
البع�ض م�ن الطبق�ة السياس�ية بدوره�م 
الحزب�ي او الوظيفي والرس�مي س�اهموا و 
يس�اهموا يف عرْض الع�راق دولة و ثروات اىل 
متاهات التدخل الخارجي و املصالح االجنبية 
. ه�ذا البع�ض ال ُيمّيز بني عالق�ة العراق مع 

دولة اخرى وارتهانه ملصلحة دولة اخرى .

بقلم/خالد البوهالي
يقول امل�ؤرخ األمريك�ي ألفرد ويتني جريس�ولد: 
»إنَّ الّذي�ن ال يعَتربون من أخط�اء املايض مكتوٌب 
عليه�م تكرارها مرة أخ�رى«. تنطبق هذه املقولة 
ع�ىل الغرب عموم�اً، والواليات املتح�دة األمريكية 
ع�ىل وجه الخص�وص، يف النظر إىل ال�دول األخرى 
نظ�رة ازدراٍء وتعاٍل. ومهما بلغ�ت تلك الدول من 
قوٍة وتطوٍر، تظّل النظرُة الغربيُة إليها راس�خًة يف 
ذهنية أصحاب القرار الغربي، ألنَّ العقلية الغربية 

تأبى أن تفهم حركية التاريخ.
عندم�ا انف�رط عقد االتحاد الس�وفياتي س�ابقاً، 
كان أمام الغرب فرصٌة تاريخية لضّم روسيا إليه، 
مثلم�ا كان قادة روس�يا آن�ذاك يأمل�ون، يف إطار 
ما س�مي ب�«التكامل األوروبي«، وذلك لو أحس�ن 
الغ�رب قراءة الوضع الداخي يف روس�يا جيداً، من 
خالل مقاربٍة اس�ترافيٍة تأخذ مصالح موسكو 
الجيوسياس�ية بعني االعتبار، لك�ّن الغرب تعامل 

مع الّروس كطرٍف منهزٍم.
يف كتابه »البوتينية روسيا ومستقبلها مع الغرب«، 
يق�ول الكاتب األمريكي وولر الكوير: »لطاملا كان 
الغرب يمارس سياسًة توس�عيًة ممنهجًة لنطاق 
نفوذه وسيطرته عس�كرياً واقتصادياً وسياسياً. 
لق�د ج�رى التعام�ل مع روس�يا كأم�ٍة مهزومٍة، 
وتم تجاه�ل مصالحها واعراضاتها. ومع ذلك، ال 

يعترب الروس أنفسهم مهزومني«.
ويف الس�ياق نفسه، كتب الصحايف الشهري توماس 
فريدمان قبل ٧ سنوات مقاالً يف صحيفة »نيويورك 
تايمز« حمل عنوان »أن نلعب الهوكي مع بوتني«، 
وقال فيه: »أن نك�ون جادين بخصوص ما يجري 
يف روس�يا، يعن�ي أن نك�ون جادي�ن يف التعلّم من 
أخطائنا الكب�رية التي ارتكبت بعد س�قوط جدار 
برل�ني. كان من الخط�أ أن نفّكر يف أننا نس�تطيع 

توسيع حلف شمال األطليس إىل ما ال نهاية«.
وأض�اف قائالً: »كان م�ن الخطأ أن نفّك�ر يف أننا 
نس�تطيع معامل�ة روس�يا الديمقراطي�ة كعدو، 
كما لو كانت الحرب الباردة ال تزال مس�تمرة، وأن 
نتوقع منها التعاون معنا كما لو أن حقبة الحرب 
الب�اردة انتهت، وأن هذا لن يؤدي إىل أن ُنوَاَجَه برد 

فعٍل عنيٍف مناهٍض للغرب، مثل البوتينية«.
إذاً، يتبنيَّ أن الغرب بنى اسراتيجيته عىل إضعاف 
روس�يا منذ البداي�ة وعزلها داخل نط�اٍق جغرايفٍّ 
ُمع�نٍي، رغ�م أنه�ا كان�ت ش�به منهارة، بس�بب 
املخ�اوف من ع�ودة موس�كو إىل تهدي�د أمنه من 
جدي�د، ناس�ياً أو متناس�ياً أنَّ مث�ل هذا الس�لوك 

س�يثري حفيظة القومي�ني الروس الَّذين س�ريون 
يف اإلج�راءات الغربية إهانًة لعظم�ة بالدهم التي 
كان�ت إىل عهٍد قريٍب تش�كل إحدى ركائز النس�ق 

الدويل الثنائي القطبية.
ومع تنّحي الرئيس الراحل بوريس يلتسني، وتويل 
الرئي�س الحايل فالديم�ري بوتني الق�ادم من عالم 
املخابرات الس�وفياتية »الكي جي بي« الس�لطة، 
تغرّيت معالم السياس�ة الخارجية الروس�ية التي 
حملت اس�م »مب�دأ بوت�ني«، والت�ي تضّمنت من 
بني مبادئها التس�عة التخلّص تدريجياً من نتائج 
الح�رِب الب�اردة، إذ ت�م التعام�ل معه�ا كط�رٍف 
مه�زوٍم، فضالً عن دعم الراب�ط بني دول االتحاد 
الس�وفياتي الس�ابق لحماية منطقة خط الدفاع 
األول، م�ع ع�دم الّس�ماح للغرب بتهمي�ش الدور 
ال�رويس يف العالق�ات الدولية، وكذل�ك العمل عىل 
خلق عالم متعّدد األقطاب، بحيث ال يكون خاضعاً 

لقوة واحدة مهيمنة يف املرسح العاملي.
 يف خطاب�ه يف مؤتمر ميونيخ للسياس�ات األمنية 
يف 10 ش�باط/فرباير 200٧، عربَّ الرئيس الرويس 
فالديم�ري بوت�ني عن ع�دم رض�اه ع�ىل الهيمنة 
األمريكية عىل العالم، وعىل السياسة التي تنهجها 
واش�نطن يف التعامل مع القضايا الدولية، وش�ّدد 
ع�ىل ذلك بعده�ا يف ٩ أيار/مايو 200٧، يف خطاب 
له يف الس�احة الحمراء، بمناسبة ذكرى االنتصار 
ع�ىل النازية يف الحرب الكوني�ة الثانية، ما يعكس 

توّجهاً جديداً يف السياسة الخارجية الروسية.
ويبدو أنَّ الغرب لم يحس�ن قراءة خطاَبي الرئيس 

بوتني الس�الفي الذكر. لذا، س�ار يف نهجه الرامي 
إىل احت�واء روس�يا باإليع�از إىل الرئيس الجورجي 
بمواجهته�ا  ساكاش�فيي  ميخائي�ل  الس�ابق 
عس�كرياً، رغ�م الب�ون الشاس�ع يف الق�وة ب�ني 

الطرفني، والذي أفىض إىل هزيمة مذلّة لجورجيا.
كم�ا عملت الدول الغربية عىل دعم الثورات امللونة 
يف دول الجوار القريب إىل روسيا، من خالل إطاحة 
األنظم�ة املوالية لألخ�رية، وتنصيب حكام موالني 
لها، كما حصل يف كل من أرمينيا وأوكرانيا. ورغم 
النجاح النس�بي، ف�إّن الثمن كان باهظ�اً لهاتني 
الدولت�ني، إذ فق�دت الثانية ش�به جزي�رة القرم، 
بينما فقدت األوىل إقليم ناغورنو كاراباخ ملصلحة 
أذربيجان، بينما فش�ل املخطط يف بيالروسيا، من 
دون نس�يان الدعم الذي تلّقت�ه بعض »منظمات 
املجتم�ع املدني الروس�ية«، يف محاولة من الغرب 
إلحداث تغيري يف املش�هد الس�يايس الرويس، بخلق 

معارضٍة قويٍة مناوئٍة للرئيس الرويس بوتني. 
خالص�ة الق�ول، إنَّ سياس�ة إذالل روس�يا الت�ي 
س�لكها الغ�رب كانت انعكاس�اتها س�لبيًة عليه، 
بس�بب قصور نظ�ر قياداته السياس�ية، وها هو 
الي�وم يخ�وض رصاع�اً م�ع روس�يا يف أوكرانيا، 
مك�رراً األخطاء نفس�ها، ولكنه ُيَجاَب�ُه بمقاومٍة 
روس�يٍة رشس�ٍة، فالرصاع مع الغرب بالنسبة إىل 
قادة الكرملني هو رصاُع وجوٍد ش�عاره »نكون أو 
ال نك�ون« عىل الخارطة الجيوسياس�ية اإلقليمية 
والدولي�ة. ل�ذا، يمكن الق�ول إنَّ الغ�رب أخطأ يف 

التعامل مع روسيا. 

األمم الُمتحدة والعراق ... مواقف وأخطاء 
وآخُرها ملف االنتخابات

هل أخطأ الغرب في التعامل مع روسيا 
بعد سقوط االتحاد السوفياتي

معروف لدى املتخصصني أن األغلبية تعني السياسية والتي 
تعك�س حالة العمق يف تمثيل القواعد الجماهريية ، والغاية 
م�ن هذا النظام هو للتخلص من الروط املس�بقة وفرض 
االم�الءات وتقيي�د االرادة لضم�ان رسعة اإلنج�از ومرونة 
الحرك�ة يف ممارس�ة الصالحي�ات ، بما يمثل وح�دة القرار 
وإنسجام آلياته ومبارشة تنفيذه ، بالشكل الذي يرتب آثارا 

إيجابية تتصف بالراكم امللحوظ ،
لذل�ك كتبنا كث�رياً عن أهمية االغلبية السياس�ية كجزء من 
آلي�ات الح�ل للديمقراطية يف الع�راق غري املنتج�ة عىل كل 
املس�تويات االقتصادية واألمنية واالجتماعية والسياسية ، 

والتي اس�تندت عىل التوافقية والتحاصص تحت ُمسميات 
ع�دة منها )حكوم�ة الراك�ة الوطنية ، الوح�دة الوطنية 
، املش�اركة الوطني�ة( لنصل الي�وم إىل ُمصطل�ح )االغلبية 
الوطني�ة( والتي ال تخ�رج قطعاً ويقيناً ع�ن نظام التوافق 
والتحاص�ص وف�ق التقس�يم املكوناتي وكما ه�و معروف 

مسبقاً .
إال أن التطور الحاصل به�ذه املعادلة الجديدة هو أن أغلبية 
الوجود يف املجتمع س�يتحولون إىل اقلية سياسية وسيتغري 
حجمه�م يف موازي�ن الق�وى السياس�ية م�ن ط�رف يمي 
ال�روط إىل طرف يخضع للروط وإن كانت غري منطقية 

أو غري مقبولة فيما سبق .
بغض النظ�ر عن الجهة التي س�تتبنى ذلك منفردة س�واء 
ق�وى اإلطار التنس�يقي لوحدهم أو التي�ار الصدري لوحده 
وه�ذا مؤرش خطري عىل ُمس�توى األداء الس�يايس لألغلبية 
واملف�رض أنها  تمثل الحجم الحقيقي لقواعدها الش�عبية 

والجماهريية .
لذلك إن األغلبية السياس�ية التي طالبنا بها كمراقبني تعني 
أغلبي�ة الوجود )ه�ذه ه�ي الديمقراطية الت�ي تعني حكم 
االغلبي�ة( وإن كان ه�ذا ال يمنع من التحال�ف مع جهة أو 

جهتني أخريني لكن دون رشط أو قيد.

االغلبي�ة الوطني�ة ال تعن�ي أن يمثل طرف واح�د يف املكون 
الش�يعي وُيعزل اآلخرون حتى ينطبق عليه وصف األغلبية 
عليها ، بل إن االغلبية تعني أن يميض الطرف الشيعي بكله 
وجمع�ه بتحالف واح�د ليضمنوا بقاءهم أغلبية سياس�ية 
وأغلبية وجود بذات الوقت وهذه هي الديمقراطية بمعناها 
الذي تطبقه كل الدول الديمقراطية ال سيما إذا كان نظامها 
برملانيا ألن األخري هو نظام أحزاب وكتل وليس أفراد )وهذه 

حقيقة وبديهية يف علم القانون والسياسة( .
وهذا لن يكون إال بطريقني أحدهما يسبق اآلخر .

األول : هو تخي املرجعية الرشيدة الحكيمة عن صمتها ألن 

تدخلها بات رضورة ملحة يرقبها الجميع ال س�يما أنها لم 
تصمت عن أحداث سبقت حرصاً منها عىل الوطن وبعضها 

أقل خطورة مما نحن فيه .
وثاني�اً : ه�و تفاه�م وتحالف الق�وى يف اإلطار التنس�يقي 
والتيار الص�دري كتحالف موحد حت�ى وإن اعتربه البعض 
خي�اراً م�راً إال أنه أخف م�رارة وأقل خس�ارة بكثري مما لو 
تح�ول أغلبية الوجود إىل اقلية سياس�ية رسع�ان ما تفقد 
تأثريه�ا يف الواق�ع الس�يايس, فاألغلبية الوطني�ة بظرفها 
الحايل وبطرف واحد تعني األقلية السياس�ية .فهل هذا هو 

مطلب أغلبية الشعب العراقي الذي تمثلونه أنتم ؟!!!

األغلبية الوطنية واألقلية السياسية
بقلم/د . منال فنجان
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المراقب العراقي/ القسم الرياضي
حافظ منتخبنا الشبابي عىل لقب بطولة غرب اسيا 
الثاني�ة بكرة القدم والتي اقيم�ت مباراتها النهائية 
ع�ىل ملع�ب املدينة يف بغ�داد بع�د تج�اوزه نظريه 

اللبناني بفارق ركالت الرتجيح بنتيجة 2-3.
الشوط االول

بدأ املنتخب الش�بابي املباراة بالسيطرة عىل املباراة 
واالس�تحواذ ع�ىل منتص�ف امللع�ب ونق�ل الكرات 
دون تش�كيل خطورة حقيقية ع�ىل مرمى املنتخب 

ال�ذي  طريق�ة اللبنان�ي  ع�ىل  اعتم�د 
لتكت�ل  ع�ن ا والهج�وم 

ي�ق  املرتدات.طر
منتخ�ب ومن جانبه  ح�اول 

ش�باب لبنان ح�اول عىل مرم�ى املنتخ�ب العراقي 
برأس�ية ملحمد املوس�وي علت العارضة، بينما كان 
التوج�س واضحا عىل اداء املنتخ�ب العراقي، ودخل 
منتخ�ب األرز متحف�زا وأكثر انتش�ارا وأكثر حيازة 
ع�ىل الكرة، وحاول مجددا عرب تس�ديدة عىل الطائر 
لعمر بله�وان مرت بجوار القائ�م، فيما رد العراقي 
جاء عن طريق الالع�ب عبد القادر أيوب الذي توغل 
بدفاع�ات لبنان وس�دد الك�رة بأحض�ان الحارس 
اللبناني، ورغم تحس�ن أداء منتخبنا الشبابي إال أن 
املحاوالت عىل املرمى اختفت لينتهي الش�وط األول 

بالتعادل السلبي.
الشوط الثاني

دخ�ل منتخب ش�باب الع�راق الش�وط الثاني بقوة 

وكان الط�رف األكثر خطورة وح�اول عرب األطراف 
وعم�ق دف�اع الفريق اللبناني الذي تألق حارس�ه يف 
ابعاد اخط�ر الكرات من تس�ديدة هائلة لالعب عبد 
الرزاق قاس�م ابعده�ا الحارس برباع�ة، ومرر عيل 
ش�اخوان ك�رة جميلة إىل عب�د القادر أي�وب األخري 
تباط�أ يف تس�ديدها لتفوت فرصة س�انحة للعراق، 
وأهدر البدي�ل اللبناني محمد صادق فرصة س�هلة 
بع�د خطأ مدافع املنتخ�ب العراقي الذي فقد توازنه 
لتصل الك�رة إىل محم�د صادق بمواجه�ة الحارس 
س�ددها ف�وق العارض�ة، لتضي�ع اخط�ر فرص�ة 

للمنتخب اللبناني.
الدقائق األخرية

انق�ذ ح�ارس مرم�ى منتخب ش�باب لبن�ان رامي 

مجيل مرماه من هدف محقق بتس�ديدة لعبد الرزاق 
قاسم ابعدها بصعوبة إىل ركنية، وكاد البديل محمد 
حمي�د أن يخطف هدف�ا قاتل من كرة ع�ىل الطائر 
لكن كرته عل�ت العارضة وأض�اع املنتخب اللبناني 
هجمة يف الوقت بدل من الضائع بعد أن طالت الكرة 
ع�ىل محمد صادق لتصل إىل ح�ارس املرمى وتنتهي 
املب�اراة بوقتها األص�يل بالتعادل الس�لبي ويحتكم 

الفريقان إىل ركالت الرتجيح لحسم البطل.
ركالت الرتجيح

وتمكن منتخب ش�باب العراق من احراز لقب غرب 
أسيا للمرة الثانية عىل التوايل بفوزه بركالت الرتجيح 
بنتيج�ة 3 – 2 بعد أن اهدر ثالثة العبني من منتخب 
لبنان الركالت وسجل العراق ثالثة من أربع ركالت.

إن إناط�ة مهّم�ة التدريب للم�دّرب البديل لدي�ك ادفوكات املُبتع�د أو املُبَعد 
الكابت�ن زيليك�و برتوفيت�ش تعترب خط�وة صحيحة وليس له�ا بديل، ألن 
الثاني كان مدّرباً مس�اعداً ممّيزاً الدفوكات وصاحبه يف العديد من املهّمات 
التدريبية يف األندية والفرق العاملية، ولذلك س�يكون أس�لوبه مشابها بعض 
اليشء ألس�لوب ادفوكات وأتمن�ى أن ال يفاجئنا بأس�لوب أكثر تعقيداً عىل 

العبينا.
ج�اءت له فرصة بطولة كأس العرب يف قطر لكي ُيصّحح مس�ار ادفوكات 
وال�ذي ربما أخطأ يف كثري من الخي�ارات والتعامل مع العبين�ا وتعّذر بقلّة 
الوق�ت الذي يقضي�ه مع العبينا، وقبل كل منافس�ة للتصفي�ات ضد فرق 
مجموعتن�ا، وكذل�ك عملية اختي�اره أغلب العب�ي منتخبن�ا الوطني )عرب 
األف�الم والفيديوهات( ولم يتابع دورينا ويف النهاية حلّت الكارثة بالنس�بة 
ل�ه ويتحّمل هو معظمها واالتحاد واإلعالم والجمهور جزءاً بس�يطاً منها، 
ورّبم�ا تفاجأ بمس�تويات العبينا البعي�دة عن توّقعاته عندم�ا قبل املهّمة 

الصعبة بوقٍت مضغوط.
لقد كانت هناك دعوة باناطة مهّمة تكملة مش�وار منتخبنا الوطني ملدّرب 
عراقي محيّل، ولكن هذه الدعوة كانت محفوفة باملخاطر واملصاعب بسبب 
الخالفات والتقاطعات ألغلب مدّربينا املرّشحني وتعامل املنظومة الرياضية 
معه�م بأس�لوب وتعامل غ�ري اخالقي وال انس�اني وال حض�اري مّما خلق 
فجوة بني املدّرب�ني املحلّيني املؤّهلني لقيادة منتخبن�ا لبقية التصفيات مع 

أمل ضعيف ووقت مضغوط وغري مشّجع.
أؤم�ن بأن هناك بعض من مدّربينا الجريئني يس�تطيعون قيادة منتخباتنا 
الوطنية، ولكن س�وء العالقات وتهميشهم والتقليل من كفاءتهم وشأنهم 

من بعض القنوات الرياضية غري املحرتفة وغري 
املهنية جعل�ت من مهّمة االعتم�اد عىل مدّرب 
مح�يل يف الوقت الح�ايل مس�تحيلة ناهيك عن 
العالقات غري املتوازنة مع املنظومة الرياضية، 
وما صاحب ذلك من خالفات واتهامات وتجريح 
للبع�ض والتقليل م�ن أهميته�م وكفاءتهم ) 
وه�ذه غ�ري صحيح�ة وال تنطبق ع�ىل جميع 
املدربني( فما زال هناك مدّربون أثبتوا خربتهم 
وكفاءتهم يف مهّماتهم املختلفة، ولكن مع ذلك 
عُرضت املنظومة الرياضي�ة عنهم  وحاربتهم 

وقلّلت من قدراتهم وامكانّياتهم، فلذلك فقد الطرفان املصداقية.
مع االس�ف ين�ادي الطرف�ان بالوطنية وال�والء ويهاجم بعضهم�ا اآلخر، 
وهن�اك مدّربني وأكاديمي�ني يمتلكون الثقافة واملهني�ة واالحرتافية، ولكن 
فق�دوا الثقة باملنظومة الرياضية وبع�ض االعضاء قلييل الخربة والبعيدين 
كل البعد عن الرياضة، وال أوّد ذكر االسماء ألن العالقة قد ساءت بني العديد 
من مدّربين�ا املحلّيني وبني االتحاد واإلعالم وأصبح م�ن الصعوبة التقريب 

بينهما وحّل الخالفات من دون تضحيات أو تنازالت!
ال أدري مل�اذا انتهت العالقة بني أغلب مدّربينا املحلّيني واملنظومة الرياضية 
له�ذه الحالة املزرية وأحدهم�ا ال ُيطيق اآلخر، هل تن�اىس الطرفان الوطن 
وس�معته؟ أن�ه الكربي�اء واألنا واألناني�ة والتع�ايل والغرور والتس�لّط  أنه 
االعتزاز بالنفس وانعدام الثقة وغريه، لذلك تم اس�دال الس�تار عن االعتماد 
ع�ىل امل�دّرب املحيّل ال�ذى يمّر بأس�وأ حاالت�ه وظروف�ه، ورّبم�ا يف الوقت 
الحايل س�يحتاج أّحدهم�ا لآلخر عندما تجنح األمور نحو األس�وأ وللحاالت 
االضطراري�ة )خ�ط رجع�ة( والذي أصب�ح بعيداً ع�ن أجن�دات منظومتنا 
الرياضية والتي اصبحت تعادي كّل َمن يقف يف طريقها وينتقدها ويختلف 

معها يف اإلدارة والخيارات والقرارات.
يتطلّ�ب املوقف الح�ايل التحادنا أن يك�ون صديقاً للمنتقدي�ن املوضوعيني 
ونزيه�اً م�ع كل طروحاته�م، ويح�اول أن ُيصّح�ح م�ن بع�ض األخطاء 
والترصيح�ات التي ص�درت من بعض االعضاء ويعت�ذر للجمهور وكّل من 
ناله س�وء الوصف م�ن رّواد ومدّرب�ني وإدارة والعبني، وكذل�ك يتطلّب من 
بع�ض مس�ؤولينا يف االتح�اد االبتعاد ع�ن الفضائيات والربام�ج الرياضة 
واملقابالت الصحفية واألخطر الترصيحات غري املس�ؤولة وال تعرّب عن رأي 

منظومة االتحاد كمنظمة راعية وداعمة لرياضة كرة القدم.

بل تعديل م�سار الأ�سود �سُ ليوث الرافدين يهزمون منتخب االرز 
ويتوجون بلقب بطولة غرب اسيا

تلق�ى نادي 22 ماي�و اليمني خطابا رس�ميا من نادي نفط 
الجنوب بش�أن العبه عماد الجديمة. وكشف نادي 22 مايو 
امس االربعاء يف بيان رسمي تابعته املراقب العراقي أن نفط 
الجن�وب تعاقد مع العب الفريق اليمن�ي عماد الجديمة ملدة 
موس�م واحد. وأوضح النادي اليمن�ي أن نفط الجنوب طلب 
يف خطابه الحصول عىل بطاقة االستغناء الخاصة بالالعب.

ووفق�ا للبيان »تلقى األمني العام املس�اعد لن�ادي 22 مايو، 

نبيل شمالن، رس�الة نفط الجنوب بشأن الالعب الجديمة«، 
موضح�ا أن�ه »بق�ي يف الع�راق بعد نهاي�ة مش�اركة اليمن 
يف بطول�ة غرب آس�يا لكرة الق�دم، يف انتظار إتم�ام التعاقد 
رسميا«. وأكد البيان أن »إدارة نادي 22 مايو ستناقش طلب 
النادي العراق�ي يف اجتماع مجل�س اإلدارة املقبل«، مبينا أن 
»م�ا يهمه يف الدرج�ة األوىل هو مصلحة العب�ه املتألق عماد 

الجديمة، قائد منتخب الشباب اليمني«.

كش�ف االتح�اد العراقي لبناء االجس�ام، تفاصي�ل البطولة 
لع�ام 2021. وقال املنس�ق االعالمي لالتحاد هش�ام الواني 
ان »فعالي�ات بطولة الع�راق للصاالت االهلي�ة للعام 2021 
س�تنطلق يوم غد الجمعة عىل م�رح الطليعة يف العاصمة 
بغداد«. واوضح ان »البطولة ستس�تمر ملدة يومني وسيقام 
املؤتمر الفني وميزان البطولة يوم الجمعة ايضاً يف الس�اعة 

العارشة صباحاً عىل ان تبدأ املنافسات يوم السبت املقبل«.

اختتمت يف محافظة كربالء، بطولة الجمهورية لكرة 
الس�لة بمشاركة واسعة ش�ملت 16 منتخبا يمثلون 

محافظات العراق. 
والتق�ى يف املب�اراة النهائية منتخب الس�ليمانية مع 
منتخ�ب بغ�داد، الت�ي أثب�ت فيه�ا العب�و الفريقني 
االمكاني�ات العالية واملهارات الجي�دة التي اجتمعت 
مع�اً خ�الل املب�اراة، لك�ن كلم�ة الفص�ل حس�مت 

للسليمانية بنتيجة 84-68 نقطة.
وأنه�ى منتخ�ب الس�ليمانية، الف�رتة األوىل لصالحه 
بنتيج�ة 31-23 نقطة، بعدها ح�اول منتخب بغداد 
جاه�داً لني�ل نقاط الف�رتة الثانية لك�ن دون جدوى 

ليعود أبناء الشمال ليحسموا الفرتة الثانية لصالحهم 
أيضاً بنتيجة 50-45 نقطة. 

أم�ا الف�رتة الثالث�ة، فقد حمل�ت يف طياتها الحس�م 
لصق�ور جبال الس�ليمانية ليكس�بوا الف�رتة الثالثة 
بنتيج�ة 68-56 نقط�ة، ويف الف�رتة الرابع�ة حس�م 
الس�ليمانية النتيج�ة رغ�م محاوالت منتخ�ب بغداد 
الع�ودة إىل أج�واء املب�اراة، لك�ن دون ج�دوى أيضاً، 
ليحق�ق الس�ليمانية املبتغى وما ح�روا من أجله، 
وهو كأس بطول�ة الجمهورية ملنتخبات املحافظات، 
بعد أن حسموا النتيجة وخرجوا فائزين بنتيجة 84-

68 نقطة.

نفط الجنوب يسعى لضم الجديمة غدًا.. انطالق بطولة العراق لبناء األجسام

السليمانية ُيتّوج بطاًل لبطولة الجمهورية في كرة السلة رسن: كأس العرب فرصة الشباب إلثبات جدارتهم

ممتاز توماس

كش�ف الكادر الطب�ي للمنتخب الوطني بك�رة القدم، طبيع�ة االصابة التي 
تعرض لها الالعب مناف يونس أمام عمان يف كأس العرب.

وقال طبي�ب املنتخب عبد الكري�م الصفار ان »الالعب من�اف يونس تعرض 
لالجه�اد خ�الل مب�اراة املنتخب الوطني ام�ام عمان«. واوض�ح ان »الالعب 
خضع للفحوص الطبية، التي اثبت عدم اصابته، بالتايل الالعب ال يشعر بأي 

الم وبامكانه املشاركة يف املباراة القادمة امام البحرين«.

يونس جاهز لمواجهة البحرين

املنتخ�ب  الع�ب  أك�د 
رسن،  بش�ار  العراقي 
أس�ود  جاهزي�ة 
لبطول�ة  الرافدي�ن 
يف  الع�رب  كأس 
 16 بمشاركة  قطر، 

منتخبا.
أن  رس�ن  وق�ال 
وص�ل  »املنتخ�ب 
بوق�ت  الدوح�ة 

مناسب، وبارش تدريباته اليومية، 
تحض�ريا للبطول�ة وهن�اك رغبة 
من الجميع لتحقيق نتائج طيبة، 
وعكس ص�ورة جيدة عن املنتخب 

العراقي«.
وأض�اف ان  »هذه البطولة فرصة 
لالعب�ني الج�دد، إلثب�ات قدرتهم 
إيجابي�ة،  نتائ�ج  تحقي�ق  نح�و 
العراقي�ة،  الجماه�ري  إلف�راح 
ومصالحته�م بع�د النتائ�ج غ�ري 

الجيدة«.
الالعب�ني  »فرص�ة  أن  وأوض�ح 
الشباب ستكون كبرية للتواجد يف 
صفوف املنتخ�ب، فيما تبقى من 
مباريات يف التصفيات املونديالية، 
بعد أن غيب�ت اإلصابات عددا من 

الالعبني«.
وخت�م: »من�ح فرص�ة مل�ن يثبت 
وجوده، لحجز مقعد يف التش�كيلة 
الوطنية، سيكون حافزا للجميع«.
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ق�ال توم�اس توخي�ل مدرب تش�يليس إن�ه اس�تبعد املدافع 
أندري�اس كريستنس�ن من القائمة يف ظل ع�دم توقيعه عىل 
عق�د جديد مع الن�ادي اللندني.وش�ارك كريستنس�ن يف 13 
مباراة مع تش�يليس هذا املوس�م، لكنه لم يظه�ر منذ اللعب 
خالل التعادل 1-1 مع برينيل يف السادس من ترشين الثاني.

وينتهي عقد املدافع الدنماركي بنهاية املوسم الجاري.
وق�ال توخي�ل يف مؤتم�ر صحفي: »نأم�ل أن يؤث�ر ذلك عىل 
موق�ف العقد بعض اليشء«.وأض�اف: »نحن ننتظر اآلن منذ 
فرتة طويلة من أجل التأكيد. يتوقف األمر عىل أندرياس لكي 
يترصف خ�ارج امللعب بنفس ترصفه داخ�ل امللعب«.وتابع: 
»لقد كنت أفهم منذ أس�ابيع أن أندري�اس يريد مثل ما أريده 
ويريده النادي. لقد أبلغنا أنه يحب تش�يليس وأنه يريد البقاء 
وأن يك�ون جزءا مهما )من النادي(، ألنه يمثل جزءا كبريا يف 
ناد كبري«.وختم: »أعتقد أنه يناسب النادي وهو لم يستكمل 
مسريته هنا، ولم يصل بعد إىل نهاية مشواره معنا«.ويتصدر 
تش�يليس الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشس�رت سيتي 
صاحب املركز الثاني بينما يتق�دم واتفورد بثالث نقاط عىل 

منطقة الهبوط.

جريليش يعترف بصعوبة 
التأقلم مع السيتي

توخيل يضغط لتجديد عقد 
كريستنسن

اعرتف جاك جريليش، أغ�ىل العب كرة قدم إنجليزي، بأنه 
واج�ه صعوب�ات أكرب مم�ا توق�ع للتأقلم مع مانشس�رت 
س�يتي.وانضم جريلي�ش م�ن في�ال يف آب امل�ايض مقابل 
100 ملي�ون جني�ه إس�رتليني )133.23 ملي�ون دوالر( 
وه�و رقم قيايس بالدوري اإلنجلي�زي لكن انطالقته كانت 
بطيئة نس�بيا مع ناديه الجديد إذ سجل هدفني وقدم ثالث 
تمري�رات حاس�مة يف 15 مباراة.وأبل�غ جريليش صحيفة 
»دي�يل تليج�راف«: »وج�دت صعوبات أكرب مم�ا اعتقدت 
للتأقلم مع مدرب مختلف وزمالء جدد«.وأضاف: »لن أقول 
إنني تعثرت لكنني وجدت األمر ش�اقا للتكيف منذ البداية، 
ل�م أق�دم تمري�رات حاس�مة أو أهدافا بنف�س القدر مثل 
املوس�م املايض لكنني ال أش�كك أب�دا يف نفيس«.وبدد العب 
منتخ�ب إنجلرتا املخاوف من وقوعه تحت الضغط بس�بب 
قيمة صفقت�ه الباهظة وقال »ال أهتم بذلك عىل اإلطالق«.

وشجع بيب جوارديوال مدرب سيتي جريليش عىل التطور 
مؤك�دا أن العب الوس�ط لديه املهارات الفني�ة املطلوبة يف 
الفريق.وأوض�ح »أن كل الالعبني الج�دد يتعثرون لكن ما 
يجب عليه فعله س�يكون س�هال بالنس�بة له ألن�ه يتمتع 

بالقدرات املطلوبة«.

بـــرشلونـة يرغب بالتخلي عن ديباي ويقترب من ضم فيران توريس
يبدو برشلونة منفتًحا عىل إمكانية رحيل العبه الهولندي، 
ممفي�س ديباي، الصي�ف املقبل، بحس�ب تقرير صحفي 
إيطايل.فق�د ذكر موقع »كالتش�يو مريكاتو«، أن البارس�ا 
ق�د يفت�ح ب�اب الخ�روج لديب�اي، يف ح�ال تلق�ى عرًضا 
بقيم�ة 40 ملي�ون يورو.ويمر الن�ادي الكتالون�ي بأزمة 
مالية كربى، أجربت�ه عىل التخيل عن الثنائي ليونيل مييس 
وأنط�وان جريزم�ان، يف الصيف املايض، م�ن أجل تقليص 

فاتورة الرواتب.وأبرزت الصحيفة اهتمام كل من، باريس 
س�ان جريمان ويوفنت�وس وبوروس�يا دورتموند وروما، 
بالحصول عىل خدمات ديباي خالل الصيف املقبل.وكانت 
تقارير أخرى قد تحدثت عن رغبة برشلونة، يف التعاقد مع 
إيرلين�ج هاالند أو كريم أديمي لتعزيز خط الهجوم، وربما 

يكون ذلك عىل حساب الهولندي.
وخ�اض ديب�اي 19 مب�اراة م�ع البلوجران�ا، يف مختل�ف 

املس�ابقات حتى اآلن، حيث س�جل 8 أهداف وصنع اثنني.
اىل ذلك دخل برش�لونة مؤخرًا يف مفاوضات مع مانشسرت 
س�يتي، بش�أن التعاقد مع العبه فريان توريس، بناًء عىل 

طلب من املدرب تشايف هرينانديز.
وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيف�و« الكتالونية، فإن 
هناك بوادر اتفاق قد يتم خالل األيام املقبلة، بش�أن حسم 
الصفق�ة يف كان�ون الثاني القادم.وأضاف�ت الصحيفة أن 

بي�ب جوارديوال، املدي�ر الفني للس�يتي، ال يمانع يف رحيل 
توري�س، وبالتايل ف�إن األم�ور متوقفة ع�ىل االتفاق بني 
الناديني.وأش�ارت إىل أن الف�ارق ب�ني مطال�ب الس�يتي 
وع�رض برش�لونة ليس كب�رًيا، وبالت�ايل طامل�ا أن املقابل 
املعروض من البارس�ا، أعىل مما دفعه الس�يتيزنس لضم 
الالع�ب م�ن فالنس�يا، فإن الصفق�ة قريبة من الحس�م.
ويرغ�ب النادي اإلنجليزي يف بيع الدويل اإلس�باني بش�كل 

نهائي، وليس إعارته، وهو ما يريده برشلونة أيًضا، ولكن 
بدًءا من الصي�ف املقبل.وأوضحت »موندو ديبورتيفو« أن 
البلوجرانا س�يحصل عىل الالعب معاًرا ملدة 6 أشهر فقط، 
ع�ىل األرج�ح، بس�بب ظروف�ه االقتصادي�ة الصعبة، مع 
إلزامية رشائه يف الصيف.ويرص تش�ايف عىل حس�م صفقة 
توري�س، لكون�ه يجي�د اللعب يف جمي�ع مراك�ز الهجوم، 

ويعرف أجواء الليجا جيًدا.

Barcelona

أصي�ب لي�ربون جيمس، نجم ل�وس أنجليس ليكرز، بف�ريوس كورونا املس�تجد، ويخض�ع لربوتوكول الصحة 
والس�المة الخاص بالدوري األمريكي لكرة الس�لة.وتردد أن جيمس )36 عاما( ال يعاني من أي أعراض، وبعدما 
كان من املقرر أن يش�ارك يف مباراة ليكرز أمام س�اكرامينتو كينجز، تم اس�تبعاده بس�بب إصابته بالعدوى.ومن 
املتوق�ع أن يغي�ب جيمس عن ليك�رز يف عدة مباريات.وكان الالع�ب قد غاب عن 11 من أص�ل 22 مباراة، خاضها 
الفريق هذا املوس�م، بس�بب اإلصابة يف الكاحل ومش�اكل يف البطن.وبموجب لوائح رابطة الدوري األمريكي، يخضع 
الالع�ب للع�زل الطب�ي ملدة عرشة أي�ام، عىل األقل، حال تب�ني إصابته بع�دوى كورونا، مع إخضاع�ه لفحص القلب 

اإللزامي قبل عودته إىل املالعب.

كشف تقرير صحفي إسباني، 
عن مفاجأة تتعلق بمستقبل أحد 
نجوم ريال مدريد.وبحس�ب صحيفة 
بي�ب  ف�إن  الكتالوني�ة،  س�بورت 
غواردي�وال، املدي�ر الفني ملانشس�رت 
س�يتي، لم ُيخِف إعجاب�ه بإمكانات 
مودريت�ش  ل�وكا  الكروات�ي  النج�م 
الع�ب وس�ط ري�ال مدري�د، ويفكر 
بش�دة يف إحض�اره إىل ملعب االتحاد.
وينته�ي تعاقد مودريتش )36 عاًما( 
يف س�انتياجو برنابيو بنهاية املوسم 
الج�اري، وس�ط أنب�اء تفي�د برغبة 
ري�ال مدري�د يف التوقيع معه ملوس�م 
الصحيف�ة  فقط.وأضاف�ت  واح�د 
أن مانشس�رت س�يتي يس�تعد إلغراء 

مودريت�ش بعق�د طويل األم�د، ومن 
ث�م االنتقال لن�ادي نيويورك س�يتي 
واالعت�زال هناك.وأش�ارت الصحيفة 
إىل أن ه�ذا الع�رض س�يكون رائع�ا 

للدراس�ة، ع�ىل الرغ�م م�ن حقيق�ة 
أن مودريت�ش ق�د أع�رب يف أكثر من 
مناس�بة، عن رغبت�ه يف االعتزال مع 

ريال مدريد.

ذك�رت تقارير صحفي�ة إنجليزية أن م�درب املنتخب 
اإليطايل روبرتو مانش�يني، مرش�ح ليس�تلم تدريب 
مانشس�رت يونايت�د الصي�ف املقب�ل. وزعم�ت 
صحيف�ة »تيليج�راف«، إن مانش�يني، الذي 
قاد مانشس�رت س�يتي إلحراز لقب الدوري 
اإلنجلي�زي املمت�از ع�ىل حس�اب يونايتد 
يف املوس�م 2011-2012، يحص�ل ع�ىل 
أن�ه  يونايت�د، رغ�م  اهتم�ام مس�ؤويل 
مرتبط م�ع املنتخ�ب اإليطايل.وأضافت 
مفاتح�ة  إمكاني�ة  أن  الصحيف�ة، 

مانشسرت يونايتد ملانشيني، مرتبطة بقدرة املدرب عىل قيادة 
املنتخ�ب اإليط�ايل للتأه�ل إىل كأس العال�م 2022 عرب ملحق 
التصفيات األوروبية.   وأفادت الصحيفة نفس�ها أن اهتمام 
يونايتد قد يس�تمر يف إقناع امل�درب البالغ من العمر 57 عاًما 
باالنضمام إليه، حتى لو شاركت إيطاليا يف املونديال القطري 
الشتاء املقبل.ويمتد عقد مانشيني مع املنتخب اإليطايل حتى 
الع�ام 2026، وهو الذي قاده إلحراز لقب كأس أوروبا 2020 
الصيف املايض.ويبحث مانشس�رت يونايت�د عن مدرب جديد 
يرشف عليه ابتداء من املوسم املقبل، بعدما تعاقد مع األملاني 

رالف رانجنيك كمدرب مؤقت حتى نهاية املوسم.

كورونا يصيب ليبرون جيمس 

غوارديوال يفكر بالتعاقد مع مودريتش 

مانشيني مرشح لتسلم مهمة تدريب اليونايتد

الخميس 2 كانون االول 2021
العدد 2728 السنة الثانية عشرة

طم�أن الربازييل فينيس�يوس جونيور، جناح ريال مدري�د، جماهري املرينجي، 
بشأن مستقبله يف سانتياجو برنابيو.وترددت أنباء قوية خالل األيام املاضية، 
عن رغبة باريس س�ان جريمان، يف استقدام النجم الربازييل، لتعويض الرحيل 
املحتم�ل للفرن�يس كيلي�ان مباب�ي إىل ري�ال مدريد.وانفجرت 
موهبة فينيس�يوس مع ريال مدريد هذا املوسم، بعدما 
س�اهم يف 18 هدًف�ا خ�الل 19 مب�اراة بجمي�ع 
املس�ابقات، حيث س�جل 11 هدًفا وصنع 7 
آخرين.وقال فينيس�يوس يف ترصيحات 
أبرزتها صحيفة »ماركا« اإلسبانية: 
»أنا أعش�ق ري�ال مدري�د، وأريد 
البق�اء هن�ا لف�رتة طويل�ة 
وصناع�ة التاري�خ م�ع 

هذا النادي«.وعن رس إش�ارته وتقبيله لش�عار ريال مدريد عندما يسجل، قال: »أشري 
إىل الش�عار ألن الجماهري والنادي يحبونني كثريًا، وأنا أفعل كل ما يف وس�عي ملساعدة 
الن�ادي يف الوص�ول إىل امل�كان ال�ذي يجب أن يكون في�ه« .وأضاف: »أن�ا عندما كنت 
ألع�ب يف الربازيل، كنت هداًفا، وأفضل العب، وفزن�ا بالبطولة، والدي أخربني أن ريال 
مدري�د معجب بي، فظننت أني مجنون، مر أس�بوع وأخربني أن أمامه يومني التخاذ 
القرار، لم أس�تطع إخبار أصدقائي، لم أنم يف اليوم�ني لكنني اتخذت القرار الصحيح 
يف النهاية« .وعن عالقته مع الفرنيس كريم بنزيما، والعبي ريال مدريد، قال: »بنزيما 
مث�ري لإلعج�اب، يفع�ل كل يشء صعب بمنتهى الس�هولة، إنه العب رائ�ع، وأنا أحب 
اللع�ب معه«.وتابع: »يمكنن�ا أن نفعل كل يشء من أجل فوز كري�م بالكرة الذهبية« 
.وأوض�ح: »أناع�ىل أرض امللعب، أتعايش مع بنزيما بش�كل أفضل، فه�و دائًما قريب 
مني، ونقدم مس�تويات جيدة مًعا، أما خارج امللعب، أتواج�د مع ميليتاو ورودريجو 

باستمرار، نحن برازيليون ونفعل األشياء مًعا دائًما« .

فينيسيوس يؤكد رغبته في البقاء مع الريال 
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8
الرصايفالثقافـي

إليك ما شاهدت عيني من العجِب
 يف مرسح ماح بني الجّد واللعِب

 خافوا به أن تقوَم األسُد واثبة 
حتى َبنوا حاجزاً فيه من الخشِب 

وحصنوه من األعىل بمشتبٍك
 من الحبال جديل غري منقضِب

 به األسود تمطى يف مرابِضها 
والنمر يخطر بني الخوف والغضِب

 والذئب يبرص جدي املعز مقرتباً 
منه فريجع عنه غري مقرتِب

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

شكسبري
إّن امل�رأة العظيم�ة ُتلهُم الرج�ل العظيم، أم�ا املرأة 
الذكي�ة فتثري اهتمامُه، بينما نج�د أّن املرأة الجميلة 
ال تحرك يف الرجل أكثر من مجرد الشعور باإلعجاب، 
ولكن امل�رأة العطوفة واملرأة الحنون�ة، وحدها التي 
تف�وز بالرج�ل العظي�م يف النهاية. الرحم�ة جوهر 
القانون، وال يس�تخدم القانون بقس�وة إال للطغاة. 
يموت الجبناء م�رات عديدة قبل أن يأتي أجلهم، أما 
الش�جعان فيذوق�ون املوت م�رة واح�دة. إّن الحزن 
الصام�ت يهم�س يف القلب حتى يحطم�ه. إننا نعلّم 
اآلخرين دروس�ًا يف س�فك الدم�اء، فإذا م�ا حفظوا 

الدرس قاموا بالتجربة علينا.

أعمال من الغرافيتي 
المعكوس باستخدام المياه

املراقب العراقي/ متابعة...
  آخ�ر أعم�ال الفن�ان األملان�ي كالوس داوف�ن، هو 
أكربها عىل اإلطالق حتى اآلن، قام بحفره عىل جسم 
س�د ويمتد عىل طول ما يوازي ستة أو سبعة مالعب 

كرة القدم.
وأخ�ذ العمل م�ن وق�ت الفن�ان كالوس داوفن )55 
عام�ا( وفريق������ه ثماني�ة أس�ابيع كاملة، من 
بينها اس�����تخدام 2500 نقط�ة مرجعية بالليزر 
فوغالن�س  إقلي�م  يف  الرس�ومات  لتحدي��������د 

الفرنيس.
وق�د تمكن الفنان م�ن إنهاء العمل رغ�م أنه توقف 
عنه ملدة أس�بوعني يف يوليو املايض بس���بب هبوب 

عواصف.
ويق�ول داوف�ن “بع�������د توق�ف األمط�ار كان 
علين�ا أن نب�دأ من جدي�����د مرة أخ�رى، ولكن تم 
اآلن االنته�اء م������ن العمل الفن�����ي املس�مى 

‘الغابة‘”.
وم�ع ذل�ك ل�م يس�تخدم داوف�ن أي ط�الء يف تنفيذ 
عمله الفني، وبدال منه اس�تخدم األشياء التي كانت 
موج�ودة بالفعل ع�ىل أرض الواقع قبل ب�دء العمل 
الفن�ي، وهذا الفنان -وقد عاد س�املا إىل بلده أملانيا- 
يع�د رائ�دا يف نوع جديد م�ن الفن يطلق عليه اس�م 

“الغرافيتي العكيس”. 
ويق�ول “أعم�ايل الفنية أحيانا يك�ون حجمها كبريا 

جدا”.
وب�دأ داوفن مس�ريته بالف�ن الكالس�يكي ال كفنان 
لرس�ومات الش�وارع، ولكن�ه اآلن يقتف�ي أثر تراث 
الفن�ان هارال�د ناجي�ي املع�روف بلق�ب رش�اش 
زيوري�خ، نظ�را إىل اس�������تخدامه عب�وات رش 
الط�الء يف أعمال�ه الفني�ة، وهو فنان تلق�ى دورات 
واش�تهر  الكالس�ي�����كي،  الف�ن  يف  تدريبي�ة 
برس�ومات الغرافي����ت�ي ع�ىل ج�����دران هذه 

املدينة السويرسية.
غ�ري أنه كان له أس�لوبه الخ�اص، وف�ن الغرافيتي 
العكيس ال يتعلق بالرس�م وإنما باس�تخدام دفقات 
امل�اء قوية االندف�اع إلزالة طبقات األق�ذار والزيوت 
التي تراكمت لعق������ود عىل سطح الجدار، وبدال 
م�ن عل�ب ال�رش أو فرش الط�الء يس�تخدم داوفن 
أجه�زة تنظي�����ف تعمل بالضغ�ط إلبداع أعماله 
الت�ي تب�دو مثل الص�ور الظلية التي تل�وح كبرية يف 

األفق.

 سليم البيك
يف أكثر من مناس�بة، يقرأ أو يس�مع أحدنا 
أف�الم  صان�ع  م�ن  مالحظ�ة  أو  ش�كوى 
فلسطيني )مهما قرصت س�ريُته الفيلمية 
أو طال�ت( ح�ول قلّ�ة الحض�ور يف عروض 
فيلم/أف�الم ل�ه داخ�ل فلس�طني. م�ا يزيد 
الخيبَة أن ذلك يكون ضمن عروض خاصة، 
أو مهرجان�ات ُيف�رَتض أن تكون يف صاالت 

ممتلئة.
قالها أحد الصّناع الشباب، يف الفرتة األخرية، 
يف نق�اش تال عرض فيلمه، يف رصاحة قد ال 
نجده�ا عند غريه. وما قال�ه يتخطاه ممتداً 
إىل عموم املش�هد الس�ينمائي الفلسطيني. 
ففي وق�ت تكون فيه القاع�ة خالل عرض 
فيلم�ه، يف بلد أجنب�ي، ممتلئة )يس�اعد يف 
ذلك حض�ور املخرج املدعّو، وإدراج العرض 
ضم�ن مهرج�ان ل�ه جمهوره بمع�زل عن 
فيلم بعينه( تكون القاعة شبه خالية يف بلد 
الفيلم، وعند مجتمع�ه املحي، حيث يحكي 
الفيلم ما يمكن أن يمّس الحياة اليومية ألي 

فرد من بني الحضور.
هذا أحد مكامن الخلل الرئيس�ية يف السينما 
الفلس�طينية، وقد قي�ل مراراً إّنها س�ينما 
مهرجان�ات ومنفصل�ة ع�ن واقعه�ا. أم�ا 
كونها س�ينما مهرجانات، فهذا ال يذّمها ما 
لم يتعارض ذل�ك مع كونها س�ينما أهلها. 
املش�اركات يف املهرجان�ات رضورة إليصال 
الفيل�م الفلس�طيني، ومن خالل�ه الرسدية 
الفلسطينية، إىل أكرب قدر ممكن من الّناس، 
لك�ّن يتحّول ذلك إىل خلٍل رئييس نش�هده يف 
الس�ينما الفلس�طينية اليوم، إن كانت لتلك 
املشاركات وبالتايل أولئك الناس، املشاهدين 
األجان�ب، األولوية عىل آخري�ن من املجتمع 

املحي للفيلم والعاملني فيه، والش�خصيات 
الت�ي ي�روي الفيل�ُم قصصها. بذل�ك تصّح 
شكوى آخرين، تقابل شكوى صّناع األفالم، 
يف أّن الصّن�اع، أساس�اً، يكتبون ويصّورون 
وُيخرجون ويمنتجون وعينهم عىل األجنبي، 
وهم كذلك يبحثون عن ممولني يش�اركون 
يف صناعة ش�كل الفيلم ومضمونه باعتبار 
تام للجمه�ور األجنبي ذات�ه، وملهرجاناته. 

وتمتد الش�كوى إىل القول إّن هؤالء الصّناع 
ال يصنع�ون أفالم�ًا ملجتمعه�م املحي، من 
األصدق�اء إىل الغرباء إىل الصحافيني والنّقاد 
إىل الس�ينيفيليني إىل كل فرد ضمن املجتمع 
املح�ي مهم�ا كان�ت مهنت�ه واهتماماته. 
وتصل الش�كوى إىل أّن األفالم الفلس�طينية 
ُتصَن�ع لُتش�اَهد وتقيَّم وتن�ال »رشعيتها« 
من الخارج، فتع�ود إىل بلدها »منترصة« يف 

ع�روض ال تلق�ى الحماس�ة واالهتمام من 
مجتمعه�ا املح�ي كم�ا »ُيف�رَتض« فقد ال 
يعن�ي االنتصار يف الخارج س�وى هزيمة يف 

الداخل.
برتاكم هذه الحاالت خالل السنوات – لنُقل- 
العرشين األخرية، ترّسخت فكرة أّن كل َهّم 
صّناع األف�الم الفلس�طينيني )دون تعميم، 
�م واملقيِّم واملُش�اهد  عموم�اً( ه�و يف املحكَّ

األجنبي )األجنبي يعن�ي لدى هؤالء الغربي 
األبي�ض، وه�ذا خل�ل آخ�ر يف فه�م معنى 
السينما لدى الصّناع( ال الجار وابن البلد، أو 
كل من يمكن أن يم�أ القاعة غري البعيدة، 
يف الب�الد. فالقاعة هذه، يف الحّي املجاور، يف 
املهرجان املح�ي الصغري، تمن�ح الفيلم ما 
ال يمك�ن لقاعة كربى ومهرج�ان غربي أن 

يمنحه، من برلني رشقاً إىل تورونتو غرباً.

خلل العالقة بين الفيلم الفلسطيني وجمهوره المحلي

المخرج السوري هشام كفارنة: دخلت إلى بغداد من بوابة المسرح
املراقب العراقي/ متابعة...

أكد املخرج الس�وري هشام 
كفارن�ة أن زيارته اىل بغداد 
بواب�ة  خ�الل  م�ن  ج�اءت 
يف  املش�اركة  ع�رب  امل�رسح 

مهرجان بغداد الدويل.
وق�ال كفارن�ة: »س�عادتي 
مضاعف�ة ألنن�ي قدمت اىل 
بغ�داد م�ن بواب�ة امل�رسح 
بمرسحي�ة )بيت الش�غف( 
مش�غول  ن�ص  وه�����و 
باالستفادة من نص )يوجني 
يوني�ل( وهو رائ�د الواقعية 
امل�رسح،   يف  االمريكي����ة 
وقدمناه ع�ىل أرض املرسح 

يتحدث  والع�رض  العراقي، 
ع�ن ح�ق امللكي�ة وامل�رياث 
حيث إن هناك من يعتقد أنه 
ليس من الحق أن يذهب كل 
ما بناه بكده وعرقه وجهده 
اىل كس�اىل لم يبذل�وا قطرة 
بالحص�ول  واح�دة  ع�رق 
عليه، فلذل�ك كان يتمنى أن 
يكون مث�ل الفراعنة اآللهة 
وأن يأخذ كل ما لديه ليدفنه 

معه يف قربه«.
وأش�ار اىل أن »عودة مرسح 
الرشيد اىل الواجهة الثقافية 
حقيقية  مس���اهمة  تع�د 

لصناعة الحياة والفرح«.

بعض المشاركين في مهرجان المربد ال عالقة لهم بالشعر 
أدباء: العالقات والمصالح تتحكم في الفعل الثقافي وأدلجته ضمن أجهزة الدولة

املراقب العراقي / املحرر الثقايف...
الش�اعر أوس حس�ن يقول: يف عرص 
التواص�ل  وفض�اءات  التكنولوجي�ا 
االجتماعي، ازدادت س�يولة الالمعنى 
والالج�دوى يف كث�ري م�ن املناس�بات 
الثقافية، وب�دأت العالقات واملصالح 
العام�ة تحك�م قبضتها عىل أس�ماء 
املدعوي�ن والتحكم يف الفع�ل الثقايف 
الدول�ة،  أجه�زة  ضم�ن  وأدلجت�ه، 
وأض�اف :أصب�ح كل نش�اط ثق�ايف 
عب�ارة ع�ن بهرجة إعالمي�ة وأضواء 
تس�تهلك وال تنتج، حت�ى أننا الحظنا 
يف مهرجان املربد ال�ذي انعقد مؤخرا 
يف الب�رصة دع�وة أس�ماء ال عالق�ة 
له�ا بالش�عر وال ب�األدب أص�ال، م�ا 
األوس�اط  يف  وج�دال  س�خطا  أث�ار 
العراقية والعربية، والبعض  الثقافية 
الع�راق  يف  الثقاف�ة  مس�ؤويل  اته�م 
بالفس�اد املرتبط باألزمة السياس�ية 
ه�ذا  ح�ول  البل�د،  يف  واالقتصادي�ة 
املوضوع كانت لنا ع�دة آراء متباينة 

يف الش�أن الثق�ايف، بعضه�ا كان�ت 
ل�ه الع�ني الفاحص�ة يف تش�خيص 
الخل�ل والعي�وب، والبع�ض اآلخ�ر 

اقرتب من تفكي�ك املعضلة وتعريتها 
بشكل واضح.من جهته كانت لرؤية 
الشاعر الش�اب عامر الطيب، عالقة 
ترى يف املؤسس�ات الثقافي�ة خطابا 
للس�لطة، حس�ب املناف�ع أو القي�م 
للمتاب�ع  املش�رتكة، وفيم�ا يتض�ح 
دور الس�يايس وش�يخ القبيل�ة، كان 
املثق�ف يفتق�ر ل�دور ب�ارز ومؤث�ر، 
األم�ر ال�ذي جعله مضط�را لالنطواء 
تح�ت أجنحة ه�ذه الس�لطة أو تلك، 
أما بعد ظه�ور الصحافة واإلذاعة ثم 
وسائل التواصل االجتماعي، فلم يعد 
املثق�ف الحقيقي مضط�را للخضوع 
الكامل لس�لطة ال يتفق م�ع قيمها، 
لكن الس�لطة أيض�ا ليس�ت مغفلة، 
إذ راح�ت تكث�ف ضغوطه�ا لتتج�ىل 
بس�لطات أخرى إعالمية أو ش�عبية، 
وملا للش�عر من أهمي�ة نادرة يف حياة 

املجتمع العربي، تم تأس�يس أو دعم 
املهرجانات واملنتديات التي تس�تعمل 
املثق�ف بطريقة معلنة أو خفية. إذن 
ينبغ�ي الحديث ع�ن املربد كمهرجان 

أوال وكظاهرة ثانيا.
وأض�اف: برأيي لم يكن للمربد تاريخ 
ذهب�ي، فق�د ب�دأ املهرج�ان كصوت 
تعب�وي لنظام الطاغية صدام وكانت 
ببطول�ة  تتغن�ى  القصائ�د  مجم�ل 
الجن�دي العراقي، وهو يغامر بحياته 
يف ح�رب ال ناق�ة للع�راق فيه�ا وال 
جم�ل، حت�ى راح مثقفون وش�عراء 
كبار يعت�ربون املربد بيتهم الكبري، أو 
بالطهم الواس�ع بعبارة أدق، ش�عراء 
مثل ن�زار قباني ودروي�ش وغريهم، 
كان املربد بالنسبة لهم تحقيقا لحلم 
ش�عري عربي مفق�ود، والباحث عن 
أرشيف للدجل الش�عري الثقايف الذي 
كان يمارس�ه شعراء كثر تحت عيني 

الطاغي�ة يف املرب�د، فمص�ادر كثرية 
تفي بالغرض.

واس�تدرك: لك�ن وع�ىل ح�د تعب�ري 
الرص�ايف »نح�ن نكت�ب للحقيق�ة ال 
للتاري�خ« ف�إن عه�دا آخ�ر ب�دأ مع 
كان  ديكتات�وري  نظ�ام  س�قوط 
يف�رض ع�ىل الن�اس قيم�ه بطريقه 
أو بأخ�رى، إال أن التغي�ري ل�م يك�ن 
ملموس�ا فقد ظل املهرجان يس�اُس 
العالق�ات  بطريق�ة أس�وأ، وراح�ت 
واملصالح الش�خصية وغي�اب الرؤى 
ه�ي التي تدير املهرج�ان ليبدو أقرب 
لأضحوكة و الحديث هنا عن اللجان 
التي تعي�د تكرار املهرج�ان بصورته 
الس�ائدة ذاتها كل س�نة، لتفرغه من 
أي معن�ى ثق�ايف وتحول�ه إىل ملتقى 
لأكل والرشب والصداقات الشخصية 

ال املعرفية.
فيم�ا يطرح الكات�ب والناقد العراقي 

كي�الن محمد مرشوع�ا لتفكيك بنى 
الذي  الس�لطوية،  الثقافة ومراكزها 
يرى أن الجدل غالبا ما يكون بش�أن 
والسياس�ية  االقتصادي�ة  األزم�ة 
محتدم�ا يف ما ال يحظى م�ا يدور يف 
الوس�ط الثق�ايف باالهتم�ام وال يمتُد 
قوس النقاش إىل الظواهر التي تسوُد 
يف البيئ�ات الثقافي�ة، هل ه�ذا يعني 
أنَّ واقعن�ا الثقايف غ�ري متعثر بحيُث 

أصبَح استثناء؟ .
وأضاف: يف الحقيقة أنَّ عملية تفكيك 
األنس�اق الثقافية ال ُبدَّ من أن تسبق 
املحاوالت الهادفة إلصالح املنظومات 
السياس�ية  الرثاث�ة  ألنَّ  السياس�ية 
تتغ�ذى ع�ىل الثقاف�ة املُتهالكة. إذن 
فمن الطبيعي والحال هذه أن تتحول 
الثقاف�ة إىل سلس�لة من املناس�بات 

الت�ي ال تس�من وال تغني م�ن جوع، 
وما يثري االستغراب عىل هذا املستوى 
أنَّ التظاه�رات الثقافية يف ازدياد غري 
أنَّ كل ذلك ال يؤدي إىل صناعة الحدث 
فبالتايل يب�دو أن الحديث عن الرهان 
الثق�ايف ما ه�و إال عب�ث ألنَّ العقلية 
األداتية ه�ي املحرك ملاكين�ة الثقافة 
وهذا ما يف�رُس وجود التبعية املُقنعة 
للمراك�ز املُتنفذة، األم�ر الذي زاد من 
حال�ة الكس�اد الفك�ري واالختن�اق 

املعريف والركود العقي.
 وب�ني: أنَّ ه�ذا الوض�ع ه�و امت�داد 
ب�اإلرث  املثق�ل  الس�يايس  للمش�هد 
االس�تبدادي، لذا فم�ن املتوقع وجود 
أعراض العاهات السياسية يف الوسط 
الثق�ايف، ألنَّ املثق�ف ل�م يع�د مغردا 
خارج التحزب، بل ي�رتاوح دوره بني 

مستنقع األوهام وتسويق للمفاهيم 
الحداثوية يف الظاهر ومخالفتها عىل 

املس�توى الس�لوكي. 
وختم : أنه ال عجب من ضمور صورة 
املثقف، وتراجع فاعليت�ه، وإذا أردنا 
إدراك األس�باب الكامن�ة وراء تحول 
الثقافة إىل مناس�بات ش�كلية تفتقُد 
إمكاني�ة النهوض، فال ُبدَّ من متابعة 
ما وص�ل إلي�ه املثق�ف م�ن الوضع 
الس�كوني، إذ م�ا يه�ُم املثقفني هو 
البح�ث عن ال�والءات، وحتى لو كان 
ذلك مناقض�ا ملا يعلنُه من مش�اريع 
معرفي�ة، وما عاد الق�وُل بأن املثقَف 
يمثل ص�وت من ال يمثلُه أحد مقنعا، 
ألنَّه ق�د أصبح منضويا تح�ت ألوية 
الجهات الت�ي تطوع آلي�ات ُمتعددة 
لتدوير بضاعتها الفكرية املُستهلكة.

أكد عدد من االدباء العراقيين أن بعض 
المشاركين في مهرجان المربد ال عالقة لهم 

بالشعر وهو ما أثار سخطا وجدال في األوساط 
الثقافية العراقية والعربية، والبعض اتهم 

مسؤولي الثقافة في العراق بالفساد المرتبط 
باألزمة السياسية واالقتصادية في البلد.

عامر الطيب كه يالن محمد

أهوار وآثار العراق.. 
ثروة مجهولة

أث�ار خ�رب ع�زم الفاتي�كان تنظي�م رح�الت 
للحجاج م�ن أبن�اء الديانة املس�يحية لزيارة 
مدين�ة  يف  وزقورته�ا  األثري�ة  أور  مدين�ة 
النارصية وبواقع 11000 زائر شهريا ، الكثري 
من التس�اؤالت حول إمكاني�ة العراق ومدينة 
النارصية تحديداً اس�تيعاب ه�ذه األعداد من 

السياح.
حالي�اً مدين�ة النارصي�ة تمتلك س�تة فنادق 
س�ياحية فق�ط واليمكنه�ا اس�تيعاب ه�ذه 
األع�داد م�ن الزائري�ن ، إضاف�ة اىل أن اآلث�ار 
ومعالم املدينة من أهوار ومواقع أثرية تفتقد 

اىل الكثري من الخدمات والبنى التحتية.
إذن نح�ن بحاج�ة اىل ث�ورة عمراني�ة يف هذه 
اآلث�ار  ألن   ، املحافظ�ات  وباق�ي  املحافظ�ة 
واملعالم الطبيعية واملزارات الدينية ال توجد يف 
مدينة النارصية فق�ط ، وإنما تمتد يف جميع 
مدن الع�راق ، ويمكن من خ�الل هذه املواقع 
الدينية واألثرية اس�تقطاب أع�داد كبرية جداً 
م�ن الس�ياح ، س�واٌء يف الس�ياحة الدينية أو 

السياحة الرتفيهية.
يج�ب  املش�اريع  ه�ذه  يف  اإلرساع  ولغ�رض 
التوجه اىل االستثمار 
أجل زي�ادة عدد  من 
واملراف�ق  الفن�ادق 
وإنش�اء  الس�ياحية 
 ، ترفيهية  مساحات 
الطابع  والتأكيد عىل 
العمران�ي يف تش�ييد 
ه�ذه البن�ى التحتية 
ت�راث  يعك�س  بم�ا 
العراق وحضارت�ه ، ويعطي صورة جيدة عن 

هذا الرتاث املمتد آلالف السنني.
حتى االس�رتاحات ومعالم الطريق والبنايات 
يجب أن ُتس�توحى من هذه الحضارات بحيث 
يك�ون الزائ�ر يف عال�م الحضارة والتش�ويق 
لزيارة هذه املواقع والتعريف بحضارة العراق 
، ويك�ون أداة للرتوي�ج من أجل زي�ادة أعداد 

السياح لهذه املواقع.
هن�اك الكثري من املواقع يف م�دن بغداد وبابل 
والديواني�ة والس�ماوة والنارصي�ة والعمارة 
والك�وت والبرصة وغريها من املدن يف وس�ط 
وش�مال الع�راق ، تح�وي اآلالف م�ن املواقع 
األثري�ة وامل�زارات الديني�ة لجمي�ع الديانات 
والطوائف يف العال�م ، وهي بحق ثروة وطنية 
يمكن اس�تغاللها لتكون رافداً مهماً للخزينة 
املركزي�ة ، كم�ا أنه�ا توف�ر آالف إْن ل�م نقل 
ع�رشات اآلالف م�ن ف�رص العم�ل للش�باب 
وقطاعات واس�عة كث�رية ، كم�ا أنها مصدر 
لدخ�ول العمل�ة الصعب�ة اىل البل�د وتنش�يط 
القط�اع الخ�اص الذي له ال�دور األكرب يف هذا 

املجال.

ثقافة..	

يونس الكعيب 
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الطلب�ة  اكتظ�اظ  مش�كلة  الت�زال 
داخ�ل الصفوف يف امل�دارس والدوام 
الثنائ�ي والثالثي من أه�م التحديات 
الت�ي تواجه الع�راق، بالوق�ت الذي 
أعلن�ت فيه تربي�ة واس�ط حاجتها 
ل�� 400 مدرس�ة لف�ك االختناقات، 
ل�ت الحكوم�ة املحلية يف واس�ط  حمَّ
وزارة الرتبي�ة والجهات ذات العالقة 
مس�ؤولية اخف�اق م�روع األبنية 
املدرس�ية املتوقف منذ 5 سنوات، ما 
أدى اىل تفاق�م مش�كلة اعداد الطلبة 

يف املدارس.  
وق�ال محافظ واس�ط محمد جميل 
األبني�ة  »م�روع  إن  املياح�ي، 
املدرس�ية هو م�روع وزاري، وأن 
تتحم�ل  الت�ي  ه�ي  الرتبي�ة  وزارة 
مسؤولية االخفاق يف هذا املروع«، 
واصف�اً »م�روع االبنية املدرس�ية 

بسيئ الصيت«.
وأض�اف ان »مروع األبنية املدريس 
متوق�ف منذ أكث�ر من 5 س�نوات«، 
مبيناً أن »هذه املش�اريع ال تخلو من 

شبهات الفساد«.
وبالوقت ال�ذي ألقت في�ه الحكومة 
املحلي�ة يف واس�ط الك�رة يف س�احة 
وزارة الرتبية، محملة إياها أس�باب 
اكتظ�اظ الطلب�ة بامل�دارس بش�كل 
األبني�ة  م�روع  وإخف�اق  كب�ر، 

املدرسية يف املحافظة.
أوض�ح مدي�ر تربي�ة واس�ط ثام�ر 
واس�ط  »محافظ�ة  أن  القطب�ي، 
تحتاج اىل أكثر من 400 مدرسة لفكِّ 
االختناقات يف املدراس، وإنهاء الدوام 

املزدوج والثالثي«.
وأكد، أن »مش�كلة الدوام الثالثي لن 
تحل اال عند اكتم�ال مروع االبنية 

املدرسية يف املحافظة«.
املواطن ابو حسني لديه أربعة ابناء يف 
امل�دارس، تحدث عن جزء من معاناة 
طلبة املحافظ�ة، أن »أبناءنا وبناتنا 
يذهب�ون إىل امل�دراس ب�دوام ثنائ�ي 
و ثالث�ي، حي�ث أن مش�اريع األبنية 

املدرسية متوقف منذ سنوات«.

وطالب الجهات املسؤولة، ب�«توفر 
االكتظ�اظ  لف�ك  املدرس�ية  األبني�ة 

بالطالب داخل الصفوف«. 
م�ن جانب�ه املواط�ن أوض�ح محمد 
الخال�دي، أن�ا »ل�دي بنات يدرس�ن 
بالسادس االعدادي، وأضطر لنقلهن 
من مدرس�ة اىل  أخرى بس�بب كثرة 

الطلبة فيها«.
هل املدارس األهلية هي الحل؟!

بدوره، أشار املواطن عيل جواد »نحن 
نفضل املدارس األهلية، لس�بب واحد 
فق�ط، وهو أن   أع�داد الطلبة قليلة 
داخ�ل الصف�وف، ما يس�هل عليهم 

استيعاب املواد الدراسية«.
وب�ني، أن »امل�دارس الحكومي�ة ل�ن 
تهت�م بوج�ود اع�داد هائل�ة داخ�ل 
الصفوف، الذي يؤثر سلبا يف املستوى 

التعليمي للطالب«. 
التحديات والهيئات التدريسية

االس�تاذة يف إحدى مدارس املحافظة 
التي طلبت عدم ذكر اسمها، أشارت 
الهيئ�ات  تواج�ه  الت�ي  املعان�اة  إىل 
التدريس�ية، وصعوبة ايص�ال املواد 

الدراس�ية بس�بب االكتظ�اظ ال�ذي 
يزي�د اضع�اف مضاعفة ع�ن حجم 

استيعاب الصفوف.
قالت إن »الهيئات التدريس�ية تواجه 
امل�واد  ايص�ال  يف  كب�رة  صعوب�ة 
الدراس�ية اىل الطلب�ة، حيث ان اعداد 
الطلبة تفوق الع�دد املحدد بأضعاف 
مضاعف�ة، فهم يفرتش�ون االرض، 
ومرتاصون بش�كل ال يمكن ان تصل 
الضغ�وط  اىل  إضاف�ة  له�م،  امل�ادة 
الكبرة التي تواجه املدرس�ني بسبب 

اعدادهم«.
وأضاف�ت أن »قلة املدارس واكتظاظ 
الطلبة بشكل مخيف داخل الصفوف 
وارهاق الهيئات التدريس�ية بس�بب 
الطبيع�ي  تف�وق  الت�ي  االع�داد 
بإضع�اف، ال�ذي تقابل�ه أيض�اً قلة 
اع�داد الهيئات التدريس�ية، جميعها 
عوامل تؤثر س�لباً يف مسرة العملية 

التعليمية«.
وأث�ار ق�رار وزارة الرتبي�ة العراقية 
م�ع  بالتعاي�ش  واملتعلّ�ق  األخ�ر 
جائح�ة كورون�ا يف الع�ام ال�درايس 

الجدي�د، م�ع االلت�زام باإلج�راءات 
الوقائية، مخ�اوف من كارثة وبائية 
ب�ني التالمي�ذ، ال س�يما أن امل�دارس 
العراقي�ة تعان�ي أساس�اً اكتظاظ�اً 
كب�راً، وتفتقد لإلج�راءات الصحية 
الالزم�ة ملواجهة الوباء. فيما ُيطالب 
أولياء األمور بإيجاد حلول مناس�بة 

تتماىش مع حجم الخطر.
وزارة  أعلن�ت  امل�ايض  أيل�ول  ويف 
لج�ان  تش�كيل  ع�ن  الصح�ة، 
متخصصة ومش�رتكة بالتنسيق مع 
وزارة الرتبية لدراس�ة وتطبيق آليات 
اس�تئناف ال�دوام يف امل�دراس، فيما 
أكدت أن دوام املدارس ال بد استئنافه 

حسب التعليمات الصحية األخرة.
وق�ال مدير ع�ام الصح�ة العامة يف 
وزارة الصح�ة، ري�اض عب�د االمر، 
تش�كلت  ق�د  مختص�ة  “لجان�اً  إن 
دوام  تبح�ث يف قضي�ة  ال�وزارة،  يف 
امل�دارس، منه�ا آلية ال�دوام وكيفية 
بدايته بالتنس�يق م�ع وزارة الرتبية 
وتشكيل لجنة مشرتكة ملناقشة هذا 

الغرض”.

“وزارة  أن  إىل  االم�ر  عب�د  واش�ار 
الصح�ة تض�ع املب�ادئ والضواب�ط 
الصحية، بينما الرتبية ترسم الخطة 

التي تتواكب مع هذه الضوابط”.
وأض�اف: “البد من اس�تئناف دوام 
املدارس حس�ب التعليمات الصحية 
األخ�رة، ولي�س هن�اك تأجي�ل أو 
رجع�ة ولك�ن تؤخ�ذ يف الحس�بان 
ظروف امل�دارس يف اس�تخدام أكثر 
من أس�لوب، وتبيان أهمية االلتزام 
والظ�رف  االجتماع�ي  بالتباع�د 
ال�ذي يحدد االس�تخدام االلكرتوني 
التلفزي�ون  والجزئ�ي فض�اًل ع�ن 

الرتبوي”.
بالنق�اش  “نتن�اول  قائ�اًل:  وتاب�ع 
والتحلي�ل مجموع�ة من االس�اليب 
واس�تخدامها حسب ظرفية املدارس 
واوضاعه�ا”، الفتا اىل “ع�دم وجود 
اس�لوب محدد، فالتعليم االلكرتوني 
ع�ى س�بيل املث�ال ل�م يج�د نفع�ا 
للصفوف الثالثة االوىل االبتدائية ومن 

املمكن أن نعد بديالً مناسباً”.
وحس�ب آخر التقديرات، فإّن العراق 

يف حاجة إىل أكثر من 20 ألف مدرسة 
يف  االكتظ�اظ  م�ن  للح�د  جدي�دة 
امل�دارس، والت�ي أدت الحرب األخرة 
تفاقمه�ا  إىل  تنظيم“داع�ش”  ع�ى 

نتيجة تدمر عدد كبر منها.
ويبلغ متوسط عدد التالميذ يف الصف 
الدرايس الواحد 33 تلميذاً، وقد يصل 
م�ن  أكث�ر  إىل  واألري�اف  الق�رى  يف 

خمسني تلميذاً.
ق�رار الع�ودة، يثر اس�تغراب بعض 
مديري امل�دارس العراقية، خصوصاً 
أّنه ن�ّص عى التباع�د االجتماعي يف 
الصف�وف، األمر ال�ذي يتعارض مع 
األع�داد الكب�رة للتالمي�ذ يف الص�ف 
الواحد. ويكمن الحل يف إنش�اء آالف 

املدارس الجديدة.
اللجنة الرقابية تعرتض

م�ن جانبه�ا أك�دت لجن�ة الرتبي�ة 
النيابي�ة، وجود مخ�اوف كبرة من 
عودة دوام املدارس بش�كل طبيعي، 
بإصاب�ات  االرتف�اع  اس�تمرار  م�ع 

كورونا.
يف  اللجن�ة  اعض�اء  اح�د  وق�ال 

ترصيحات صحفية إن هناك مخاوف 
كبرة من عودة دوام املدارس بشكل 
طبيعي، ولم يس�جل العراق أي تقدم 
عى مس�توى كب�ح جائح�ة كورونا 
واستمرار األرقام املرتفعة بإصابات 
كورون�ا، مبينا أن ه�ذا األمر قد يزيد 
من تل�ك اإلصابات، وال يمكن القبول 
بعودة الدوام بش�كل طبيع�ي، فهذا 

أمر يهدد العوائل العراقية.
وأض�اف أن�ه إذا ت�م اتب�اع طريق�ة 
صحي�ة وقائي�ة، ب�أن يك�ون ع�دد 
الط�الب يف الصف الواح�د ال يتجاوز 
ال�)30( طالب�ا، ويكون الدوام ثالثة 
أيام فق�ط يف األس�بوع، فهنا يمكن 
إعادة افتتاح امل�دارس، وبغر ذلك ال 

يمكن عودة الدوام بشكل طبيعي”.
وتاب�ع أن م�ن املمكن عم�ل التعليم 
اإللكرتوني اختي�اري، فالعوائل التي 
تخ�ى ع�ى ابنائها من ع�دوى نقل 
الف�روس له�م، م�ن الذي�ن لديه�م 
إمكانية لهذا التعليم من خالل توفر 
أجه�زة اإللكرتونية وغره�ا، وليس 
ل�ه امكانية يمك�ن ل�ه ان يذهب اىل 

املدرس�ة، وهذا االم�ر ايضا يقلل من 
عدد الطالب يف الصف.

ويف ب�ادرة لعودة االمور اىل طبيعتها، 
ق�ررت الحكومة يف اقليم كردس�تان 
اع�ادة ال�دوام الرس�مي للم�دارس، 
حيث ب�ارشت يف الس�ابع والعرين 
من ايلول املش�ارف بالدوام رس�ميا 
مع االلتزام باالج�راءات والدمج بني 
التعلي�م االلكرتوني لبع�ض املراحل 

والدوام لالخرى.
وتوقفت العملي�ة التعليمية يف إقليم 
كردس�تان ه�ذا الع�ام يف الخام�س 
والعرين من ش�باط املايض، حيث 
بدأت عطل�ة نصف الس�نة، ومن ثم 
حالت التداب�ر الوقائية من فروس 
كورونا دون اس�تئناف التعليم الذي 
كان يس�تمر يف األعوام املاضية حتى 

نهاية أيار.
وبينما أكمل�ت وزارة الرتبية خطتها 
للعام الدرايس ، عى أن يكون “الدوام 
جزئي�اً” يف ظ�ل اس�تمرار جائح�ة 
كورون�ا، وتم االتفاق ع�ى أن يكون 
االس�بوع  يف  يوم�ان  مرحل�ة  ل�كل 
للدراس�ة، كم�ا س�يتم الغ�اء عطلة 
الس�بت يف امل�دارس وتقلي�ص املواد 
الرتبية  الت�ي س�تحددها  الدراس�ية 

وأصحاب االختصاص.
وق�ال مقرر لجن�ة الرتبي�ة النيابية، 
طعم�ة اللهيبي، يف ترصيح لوس�ائل 
اعالمي�ة حكومي�ة إن “آلي�ة املنصة 
ولكنه�ا صعب�ة  واردة  االلكرتوني�ة 
التطبي�ق، ألنه�ا تحت�اج اىل ش�بكة 
ايص�ال  أج�ل  م�ن  قوي�ة  انرتن�ت 
املعلوم�ات الدقيق�ة للطلب�ة وه�ي 

عملية شبه مستحيلة”.
وأش�ار اىل أن “الخطة التي وضعتها 
ال�وزارة للدوام تتم�اىش مع رشوط 
وزارة الصح�ة بالتباعد واتباع طرق 
الوقاية، ب�أن ال يتجاوز عدد الطالب 
يف الص�ف الواح�د 15 طالب�اً كح�د 
أق�ى”، مبيناً أن “امل�دارس األهلية 
تخض�ع لخطط امل�دارس الحكومية 

نفسها”.

  ١٩٢٢  توقيع معاهدة العقري بني سلطنة نجد واململكة العراقية والكويت والتي تم مبوجبها ترسيم حدود الدول الثالث..
  ١٩٢٥  بينيتو موسوليني يتبنى الفاشية يف إيطاليا لتحل محل الدميقراطية.

  ١٩٢٥  مرص تتنازل عن واحة الجغبوب لليبيا، مقابل تنازل األخرية عن السلوم لصالح مرص.
  ١٩٤٢  تشغيل أول مفاعل نووي يف العامل مبدينة شيكاغو األمريكية بإرشاف العامل اإليطايل إنريكو فريمي.

  ١٩٤٧  اندالع معارك بني العرب والصهاينة يف القدس بعد صدور قرار تقسيم فلسطني.

من ذاكرة االيام
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العدد 2728 السنة الثانية عشرة

»سميراميس«.. الروبوتات تستنسخ حدائق بابل المعلقة!
حدائ�ق مدين�ة باب�ل املعلق�ة القديم�ة س�يصبح 
م�ن الس�هل تنفيذه�ا بموج�ب م�روع أطلقت�ه 
جامع�ة »أي.تي.أتش زيورخ« التقنية الس�ويرسية 

املشهورة.
فه�ذا املروع ال�ذي يحتوى عى منحوت�ات نباتية 
عمالق�ة »حدائق معلقة« مس�توحاة م�ن الهياكل 
األس�طورية ملدين�ة باب�ل العراقي�ة القديم�ة التي 
اشتهرت بحدائقها املعلقة يستهدف تجربة استخدام 
اإلنس�ان اآليل والذكاء االصطناع�ي يف بناء مثل تلك 
املشاريع.وأش�ار موق�ع ت�ك كران�ش املتخصص يف 
، ال�ذي  موضوع�ات التكنولوجي�ا إىل أن امل�روع 
أطلقوا عليه اسم »سمراميس« عى اسم ملكة بابل 
القديم�ة، يجمع بني اس�تخدام مصممني حقيقيني 

وبرامج تصميم آيل تعمل بالذكاء االصطناعي.
ووفقا له�ذا املروع فإنه س�يتم اس�تحداث طرق 
جديدة يف مجال البناء والعمارة واس�تخدامها خالل 
الس�نوات املقبلة للتعرف عى كيف ستكون طريقة 

بناء املنازل واملكاتب بعد عر سنوات من البناء.
وجاءت الفكرة األساسية للمروع من قبل أستاذا 
العم�ارة فابي�و جراميزي�و وماتي�اس كول�ر، وتم 
الحصول عى التصميم من خالل وضع االشرتاطات 
األساس�ية مث�ل حج�م الحديقة واحتياج�ات الري 
ونم�ط البن�اء من مجموع�ة من نم�اذج الكمبيوتر 

وخوارزميات التعلم اآليل.
وبع�د االنتهاء م�ن التصميم تمت االس�تعانة بعدد 
من اإلنس�ان اآليل إىل جانب بعض العنارص البرية 
لتش�ييد الحدائق املعلقة، حيث توىل أربعة روبوتات، 

مزودي�ن بنفس العقل االصطناعي ، نقل العديد من 
القطع الثقيلة املس�تخدمة يف التشييد، يف حني كانت 
العن�ارص البري�ة تتابع اس�تخدام م�ادة الراتينج 

لتثبيت القطع مع بعضها البعض.
وحدائ�ق بابل املعلق�ة إحدى عجائب الدنيا الس�بع 
يف العال�م القديم، وهي العجيب�ة الوحيدة التي ُيظن 
بأنها أسطورة، وُيزعم بأنها بنيت يف املدينة القديمة 
باب�ل وموقعه�ا الح�ايل قري�ب م�ن مدين�ة الحل�ة 
بمحافظة باب�ل، وهي أول تجربة للزراعة العمودية 

يف التاريخ.
ولق�د نس�بت حدائ�ق بابل املعلق�ة إىل املل�ك البابيل 
نبوخذن�رص الثاني، الذي حكم ب�ني العامني 562 و 
605 قب�ل امليالد. وذكر أن س�بب بنائه�ا هو إرضاء 
زوجت�ه ملك�ة باب�ل والت�ي كان�ت ابنة أح�د قادة 
الجيوش الت�ي تحالفت مع أبيه، وال�ذي بذل الجهد 

الكبر يف قهر اآلشوريني.
وبلغت مس�احة الحدائق ح�وايل 14400 مرت مربع، 
وكانت عى ش�كل ت�ل وتتكون من طبق�ات ترتفع 
الواحدة فوق األخرى، وهي تشبه املسارح اليونانية، 

حيث يصل ارتفاع أعى منصة إىل خمسني ذراعاً.
يف ح�ني بلغت س�ماكة جدران ه�ذه الحدائ�ق التي 
ُزّين�ت بكلفة عالية حوايل 22 قدماً، وممراتها كانت 
بع�رض عر أق�دام، وه�ذه املمرات كان�ت مغطاة 
بثالث طبقات من القصب والقار، وطبقة ثانية من 
الطوب، والطبق�ة الثالثة تتألف من الرصاص تمنع 
تسلل الرطوبة تليها كميات من الرتاب غرست فيها 

األشجار.

االكتظاظ املدرسي ..



  املراقب العراقي/ متابعة...
مع بدء كل موس�م لتسويق محصول الشلب 
اىل س�ايلوات وزارة التج�ارة، يواجه مزارعو 
وفالحو محافظة النج�ف االرشف، معوقات 
ع�دة، والت�ي تج�ر الكث�ر منهم ع�ى بيعه 
اىل التج�ار بأثمان بخس�ة، التعوض يف كثر 
م�ن االحيان الرعاية والجه�د املبذول لزراعة 
وحص�اد املحص�ول.     ع�ن ه�ذه املعوق�ات 
تحدث رئي�س اتحاد الجمعي�ات الفالحية يف 
النج�ف احمد س�وادي العيس�اوي، بالقول : 
إن »اول املعوق�ات، ه�ي املس�تحقات املالية 
الت�ي ال تدفع للفالح مبارشة بعد التس�ويق، 
فحت�ى االن ل�م يتس�لم مس�وقو محص�ول 
الحنط�ة مث�ال، مس�تحقاتهم ع�ن املوس�م 
الش�توي امل�ايض، بينم�ا ب�ارشوا تس�ويق 
محص�ول الش�لب بانتظ�ار موع�د مجهول 

للحصول عى مس�تحقاتهم«. وعد التسعرة 
الت�ي تخصصها وزارة التجارة بهذا الش�أن، 
»غر مجزية للم�زارع، اذ تدفع الوزارة 900 
أال�ف دينار ثمنا للط�ن الواحد من رز العنر، 
بينما يبلغ س�عر نظره الياس�مني700 ألف 
دين�ار«، منوها ب�ان »امل�زارع يتحمل أجور 
عمل وتكاليف باهظة للمستلزمات الزراعية 
مقابل انخفاض الدع�م الحكومي«.واوضح 
العيس�اوي أن »هناك معوق�ات عدة تضعها 
وزارة التج�ارة، اوله�ا  املواصف�ات الصعبة 
لتسويق املحصول لها، واهمها نسب رطوبة 
املحصول، فضال عن  قلة منافذ االس�تالم،«، 
منوه�ا بان »كل ما س�بق يدف�ع باملزارع اىل 
بي�ع محصول�ه للتجار بس�عر بخ�س، وهو 
ما يؤثر س�لبا يف حالته املعاش�ية، ويقلل من 

توجهه إىل الزراعة«. 

المزارعون يضطرون لبيع محصول الشلب 
للتجار بـ»أثمان بخسة«

املراقب العراقي / متابعة...
ش�هدت العدي�د م�ن الط�رق والجس�ور 
والتقاطع�ات الرئيس�ة يف العاصمة بغداد 
بجانبيها الكرخ والرصافة، امس االربعاء، 
زحامات مرورية خانقة اثرت عى معظم 
حركة السر فيها.وأفادت مصادر محلية  
يف العاصم�ة، ب�ان »جرس البن�وك الرابط 
بجامعة الصادق يف ح�ي القاهرة الواصل 

الوزيري�ة  بتقاط�ع 
راغب�ة  باتج�اه 
خاتون ش�هد زخما 
واختناقات  مروريا 
لحرك�ة  وتعط�ل 
الس�ر من ساعات 
االوىل. الصب�اح 
واضافت املصادر أن 
نفق الرشطة ش�هد 
ازدحام�اً ش�ديداً يف 
الوق�ت الذي امتدت 

في�ه طواب�ر العج�الت باتج�اه منطق�ة 
الس�يدية املؤدية اىل جرس الجادرية، فيما 
تعطلت حرك�ة الس�ر يف تقاطع مصفاة 
الدورة، والطريق الرسيع يف منطقة البياع 
باتج�اه منطقة الدورة بس�بب الزحامات 
املرورية.ولفت�ت إىل أن س�يطرة جزي�رة 
بغداد السياحية  من جهة منطقة كمرة، 
وجرس دياىل باتجاه رسيع محمد القاسم 
فيهما  املوقف  كان 
مزدحم�اً. أيض�ا 

وكذلك كان املوقف 
جميل�ة  ح�ي  يف 
تالعاصمة  رشقي 
حبايبنا  وتقاطعي 
حي�ث  ومظف�ر 
تكدس�ت طواب�ر 
مس�ببة  للعجالت 
مروروي�ا  زخم�ا 

خانقا.

زحامات مرورية خانقة تعطل حركة السير 
بالعديد من مناطق العاصمة بغداد
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فالحو واسط يطالبون بحل مشكلة المياه مع الديوانية
املراقب العراقي/ متابعة...

جدد عدد من مزارعي وفالحي محافظة واس�ط،  مطالبتهم برضورة حل مش�كلة توزيع الحصص املائية مع 
مزارعي الديوانية، والتي تتم عن طريق نظام املراشنة.وقال مصدر محيل يف املحافظة، ان »عددا من مزارعي واسط نظموا وقفة احتجاجية 
وسط املحافظة للمطالبة بتغير النظام الحايل الذي يتضمن تخصيص 12 يوما للديوانية و 3 ايام ملحافظة واسط«، مبينني ان »هذا النظام 
زاد من مش�كلة ش�ح املياه«.واضاف املصدر أن »مزارعي واس�ط لوحوا بالتصعيد يف حال عدم االس�تجابة اىل مطالبهم«.هذا وكانت زراعة 
واس�ط قد دعت يف وقت س�ابق وزارة املوارد املائية اىل اعادة النظر يف الحصص املائية التي تمنح للمحافظة س�يما مع اقرتاب موعد انتهاء 

الري االويل لالرايض الزراعية  للموسم الشتوي الحايل.

عني

املراقب

تباع للمواطن بأسعار منخفضة 
مختصون: التعرض للشمس وسوء الخزن يتلفان المواد الغذائية والمياه المعلبة 

املراقب العراقي/ متابعة...
ح�ذر مختص�ون م�ن رشاء واس�تهالك 
املواد الغذائية واملياه واملرشوبات املخزنة 
الش�مس،  تح�ت  مكش�وفة  أماك�ن  يف 
مؤكدي�ن أنه�ا تس�بب أرضاراً كبرة عى 
صح�ة املواطنني.فيما أش�اروا إىل أن لكل 
م�ادة غذائي�ة رشوط تخزي�ن، وأهمه�ا 
أن يت�م التخزين يف أماك�ن جافة وبعيدة 
عن الحرارة واإلضاءة وأش�عة الش�مس.

وق�ال أس�تاذ عل�وم األغذي�ة والتقنيات 
االحيائية يف مركز بحوث السوق وحماية 
املس�تهلك يف جامع�ة بغ�داد محم�د عبد 
الرزاق الصويف: إن »تعرض املواد الغذائية 

لف�رتات  املب�ارشة  الش�مس  أش�عة  إىل 
طويلة يؤدي إىل بع�ض املخاطر الصحية 
للمس�تهلك، أي أن تعرض املياه املعبأة يف 
القناني البالس�تيكية اىل انتقال )ترحيل( 
بع�ض امل�واد الكيميائي�ة املس�تعملة يف 
صناع�ة هذه العب�وات من البالس�تك اىل 
املياه وبالتايل س�وف تنتقل اىل املس�تهلك 
حني رشب�ه له�ذه املي�اه وم�ن أخطرها 
 bisphenol. ) م�ادة تدع�ى ) بس�فينول
A ) BPA (، وتصن�ف ع�ى أنه�ا ضم�ن 
املواد املس�ببة للقل�ق بالنس�بة لتأثرها 
يف خصوب�ة اإلنس�ان«.وأضاف أن »املواد 
املنتهي�ة الصالحي�ة تؤث�ر م�ن ناحيتني 

تتمث�ل األوىل يف فقدان ج�ودة املنتوج من 
الناحي�ة التغذوي�ة دون أن يك�ون له أي 
تأثر م�ن الناحي�ة الصحية مث�ل )تغر 
حالة الروتني وتأث�ر الفيتامينات وتزنخ 
الدهون بش�كل جزئي فضالً ع�ن العديد 
من األم�ور األخرى التي تدخ�ل يف مجال 
الج�ودة( أم�ا الناحي�ة األخ�رى فتتمثل 
بالتأثرات الصحية املبارشة عى املستهلك 
والتي قد تؤدي اىل حدوث التسمم الغذائي 
نتيجة تلف تلك االغذية«.وأوضح الصويف 
أن »الطع�ام املكش�وف وتعرض�ه للج�و 
والجراثيم والبكرتيا يشكل تلوثا باألحياء 
املجهرية ،وه�و التحدي الرئيس ملوضوع 

س�المة الغذاء وصحة وسالمة املستهلك، 
اذ تق�وم البكرتي�ا الت�ي تص�ل إىل الغذاء 
وعن�د توف�ر الظ�روف املالئم�ة بالتكاثر 
برسع�ة عالي�ة ج�دا، إذ أنه�ا تتكاثر كل 
20 دقيق�ة وخ�الل مدة قصرة س�تصل 
إىل إع�داد هائل�ة ج�دا، نتيجة لفس�لجة 
البكرتيا فإنها س�تقوم بافراز الس�موم، 
وتختل�ف آلي�ة عمل هذه الس�موم، إذ قد 
تكون س�موم خارجي�ة ) أي أن البكرتيا 
تفرزها إىل الغ�ذاء الذي تنمو فيه وتنتقل 
إىل املستهلك عند تناول الغذاء امللوث(، أو 
قد تكون س�موم داخلية )تبقى السموم 
الداخلية داخل البكرتيا وتحديدا يف الغشاء 

الخارج�ي له�ا، وال يت�م إطالقه�ا حتى 
يتم قتل البكرتيا داخل الجس�م بوساطة 
الجه�از املناع�ي، م�ا ي�ؤدي إىل تحررها 
وتسببها بإحداث الخطر(«.وبني أن »هذه 
الس�موم تس�بب بإحداث أع�راض حادة 
)مثل القيء والغثيان واإلس�هال والدوار( 
وتل�ف األنس�جة وتعط�ل جه�از املناعة 
ومضاعف�ات خطرة أخرى ق�د تصل إىل 
املوت خصوصا عندم�ا تصل إىل األعضاء 
العصب�ي  الجه�از  أو  الكب�د  أو  )ال�كى 
املرك�زي أو الجهاز العصب�ي املحيطي«.
من جانبه أكد مدير مركز بحوث الس�وق 
حماية املستهلك يف جامعة بغداد الدكتور 

يحيى كم�ال انه »ينصح املس�تهلكني يف 
العراق بعدم رشائه�م )الجبس( املعرض 
للشمس«، مش�را إىل أن »املواد الحافظة 
املوجودة )داخل الجبس( ستتفاعل جراء 
درج�ات الح�رارة، وبالت�ايل ُتتل�ف«. ويف 
س�ياق ذلك، أوضح أس�تاذ نراس محمد 
عبد الرس�ول يف جامعة بغداد إن »العراق 
ليس لديه قان�ون خاص بالبيع والرشاء، 
وأن هن�اك م�واد ُتب�اع بألف دين�ار ألنها 
منتهية الصالحي�ة أو تالفة، وبالحقيقة 
أن  إىل  مش�را  آالف«،   3 س�عرها  أن 
»بعض�ا من ضعاف النفوس يعملون عى 
تغي�ر »الليب�ل الخاص بالعلب�ة بإضافة 

تاري�خ جدي�د وح�ذف تاريخه�ا املنتهي 
الصالحي�ة«.اىل ذل�ك قال أح�د املواطنني 
عيل ياسني: »نس�مع بأرضار رشاء املواد 
الغذائي�ة املعروضة ألش�عة الش�مس أو 
املنتهية م�دة صالحيتها، ولك�ن املواطن 
الفقر ُيجر عى رشائها بس�بب سعرها 
األخ�رى«. بامل�واد  مقارن�ة  املنخف�ض 
واقرتح ياس�ني »تخصيص م�واد غذائية 
إىل العوائل الفق�رة، ببطاقة خاصة بهم 
يس�تطيعون رشاء حاجاته�م من أماكن 
بأس�عار منخفضة جداً بدال من رشائهم 
امل�واد املس�تهلكة أو التالفة التي تس�بب 

أمراضاً وعبئاً إضافياً إىل كاهلهم«.

املراقب العراقي/ متابعة...
الطلبة  التزال مشكلة اكتظاظ 
امل�دارس  يف  الصف�وف  داخ�ل 
وال�دوام الثنائ�ي والثالثي من 
أه�م التحدي�ات الت�ي تواج�ه 
العراق، ففي الوقت الذي أعلنت 
في�ه تربية واس�ط حاجتها ل� 
400 مدرس�ة لفك االختناقات، 
يف  املحلي�ة  الحكوم�ة  ل�ت  حمَّ
واس�ط وزارة الرتبية والجهات 
ذات العالقة مس�ؤولية اخفاق 
املدرس�ية  األبني�ة  م�رشوع 
املتوقف منذ 5 سنوات، ما أدى 
اىل تفاقم مشكلة اعداد الطلبة 

يف املدارس.  
وق�ال محاف�ظ واس�ط محمد 
جمي�ل املياح�ي، إن »مرشوع 
األبنية املدرس�ية ه�و مرشوع 
وزاري، وأن وزارة الرتبي�ة هي 
التي تتحمل مسؤولية االخفاق 
واصف�ًا  امل�رشوع«،  ه�ذا  يف 
املدرس�ية  االبني�ة  »م�رشوع 

بسيئ الصيت«. 
وأض�اف ان »م�رشوع األبني�ة 
املدرس�ية متوقف منذ أكثر من 
أن »ه�ذه  5 س�نوات«، مبين�اً 
املش�اريع ال تخلو من شبهات 

الفساد«.
في�ه  ألق�ت  ال�ذي  وبالوق�ت 
واس�ط  يف  املحلي�ة  الحكوم�ة 

الكرة يف س�احة وزارة الرتبية، 
محملة إياها أس�باب اكتظاظ 
الطلبة باملدارس بش�كل كبر، 
األبني�ة  م�رشوع  وإخف�اق 
املدرس�ية يف املحافظة. أوضح 

ثام�ر  واس�ط  تربي�ة  مدي�ر 
القطبي، أن »محافظة واس�ط 
 400 م�ن  أكث�ر  اىل  تحت�اج 
يف  االختناق�ات  لف�كِّ  مدرس�ة 
املدراس، وإنهاء الدوام املزدوج 

والثالثي«.وأك�د، أن »مش�كلة 
اال  تح�ل  ل�ن  الثالث�ي  ال�دوام 
عن�د اكتم�ال م�رشوع االبنية 

املدرسية يف املحافظة«.
لدي�ه  حس�ني  اب�و  املواط�ن   

امل�دارس،   يف  ابن�اء  أربع�ة 
تح�دث عن ج�زء م�ن معاناة 
طلب�ة املحافظ�ة، أن »أبناءن�ا 
وبناتن�ا يذهب�ون إىل امل�دراس 
ب�دوام ثنائ�ي و ثالث�ي، حيث 

أن مش�اريع األبنية املدرس�ية 
متوقف منذ سنوات«.

املس�ؤولة،  الجه�ات  وطال�ب 
املدرس�ية  األبني�ة  ب�«توف�ر 
لفك االكتظ�اظ بالطالب داخل 

الصفوف«. 
م�ن جانب�ه املواط�ن أوض�ح 
محمد الخالدي، أنا »لدي بنات 
يدرس�ن بالس�ادس االعدادي، 
وأضط�ر لنقلهن من مدرس�ة 
اىل  أخرى بس�بب كثرة الطلبة 

فيها«.
م�دارس  إح�دى  يف  االس�تاذة 
املحافظة التي طلبت عدم ذكر 
اسمها، أشارت إىل املعاناة التي 
تواج�ه الهيئ�ات التدريس�ية، 
امل�واد  ايص�ال  وصعوب�ة 
االكتظ�اظ  الدراس�ية بس�بب 
ال�ذي يزيد اضع�اف مضاعفة 

عن حجم استيعاب الصفوف.
وقالت: إن »الهيئات التدريسية 
تواجه صعوبة كبرة يف ايصال 
املواد الدراسية اىل الطلبة، حيث 
ان اع�داد الطلبة يف�وق العدد 
املح�دد بأضع�اف مضاعف�ة، 
االرض،  يفرتش�ون  فه�م 
ومرتاصني بش�كل ال يمكن ان 
تص�ل امل�ادة له�م، أضاف�ة اىل 
التي تواجه  الكب�رة  الضغوط 

املدرسني بسبب اعدادهم«

املراقب العراقي/ متابعة...
عى الرغم من وجود الغرامة ملس�تعميل أبواق الس�يارات، 
وفق�اً لتعليم�ات املرور بموج�ب قانونها، إال أن ش�وارع 
الب�الد أصبح�ت ميدان�اً إلط�الق أصواتها، س�واء أكانت 
بس�بب أو من دونه، األمر الذي بات يس�بب إزعاجاً لباقي 
الس�واق واملارة.يقول املواطن محم�د عيل الجوراني : إننا 
»ننزعج كثراً من األصوات الصادرة من الس�يارات وكأن 
الب�وق أصبح فخراً يرتفع به الس�ائق وال يدري أنه يزعج 
اآلخرين يف هذا الصوت«.أما الش�اب حس�ني احمد فيذكر 
أننا »نبح�ث يف محال الكماليات عن الب�وق األعى صوتاً، 
بس�بب كث�رة االزدحام�ات يف الش�وارع والتقاطع�ات«.

وأضاف أن »البوق واحد من وس�ائل النجاة، ولوال الصوت 

العايل لوقعت يومي�ًا عرشات الحوادث وربما أكثر«.بدوره 
يتح�دث صاحب رشكة لبي�ع األدوات االحتياطي�ة، مبيناً 
أن »أصح�اب العجالت يأتون اىل ال�رشكات بحثاً عن منبِّه 
العجل�ة األعى صوتاً ،ألنه � كما يبدو � أن الش�باب الذين 
يس�وقون العج�الت وخصوص�اً س�يارات األج�رة يرون 
أن الص�وت العايل ه�و ميزة يتمي�ز به«.ويق�ول املواطن 
ع�يل الحياوي، إننا »نس�مع يومياً مئ�ات األصوات وهذه 
األص�وات مزعجة ج�دا للن�اس عامة«.من جهته، أش�ار 
رجل املرور عباس حس�ني، إىل حالة تحصل »حني نقف يف 
التقاطعات لخدم�ة املواطنني وتنظيم الس�ر لهم لكنهم 
يزعجونن�ا كث�راً يف أصوت منبهات س�يارتهم غر املرر، 

لذا نطالب الجهات ذات العالقة باتخاذ ما يحد من ذلك«.

من جهتها حّذرت مديرية املرور العامة قائدي الس�يارات 
من إساءة استعمال منّبه السيارة حيث يقول مدير إعالم 
امل�رور يف محافظ�ة واس�ط العقي�د محم�د الزركاني إن 
»القانون هو الفيصل  ملستخدمي األبواق، فالقانون يغرم 
50 الف دينار كل من يس�تخدم جه�از التنبيه الهوائي او 
متع�دد النغمات او املش�ابه الص�وات الحيوانات او وضع 
مك�رات الص�وت أو الصّف�ارات التي تزعج مس�تخدمي 
الطري�ق حس�ب قان�ون امل�رور رق�م 80 لس�نة 2019«. 
وأوضح�ت أن ذل�ك ُيع�د مخالف�ة مرورية ترتت�ب عليها 
عقوبات نظامية، حيث إن إساءة استعمال منّبه السيارة 
ُيس�بب اإلزع�اج لآلخري�ن، وقد يرب�ك قائدي الس�يارات 

األخرى.

اكتظاظ الطلبة وقلّة األبنية المدرسّية أبرز معرقالت الدوام الحضوري   

سائقون 
يستخدمون »منبه 
السيارة« في 
اإلساءة للذوق 
العام
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علماء يطورون عالجًا للسرطان 
من خاليا الضفادع

 ابتك�ر علماء أمريكيون م�ن جامعتي تافتس وفريمونت، أول 
روبوتات حية يمكنها التكاثر ذاتياً، من خاليا الضفادع.

وال تع�د الروبوتات الحية التي يبلغ حجمه�ا ملليميرتاً واحداً، 
والتي أطلق عليها اسم »إكسني بوتس 3.0« روبوتات تقليدية 

وال نوعاً من الحيوانات، ولكنها كائنات حية قابلة للربمجة.
وتتك�ون الكائن�ات الحي�ة املصمم�ة بالكمبيوتر، م�ن خاليا 

الضفادع، ويمكنها الحركة، والتكاثر بشكل ذاتي.
ويمكن للروبوتات الحيوية الحية ذاتية التكرار أن تتيح العالج 
الدوائ�ي املب�ارش واملخص�ص لإلصاب�ات الرضحي�ة والعيوب 

الخلقية والرسطان والشيخوخة وغري ذلك.
ووفقاً لدراس�ة حديثة أجراها العلماء املطورون، فإن »إكسني 
بوت�س« قادرة ع�ى الحركة بتقني�ة الدفع الذاتي باس�تخدام 
أرج�ل تش�به الش�عر تس�مى »األه�داب« ولديها الق�درة عى 

االحتفاظ بالذكريات.
وقال مؤلف الدراس�ة جوشوا بونجارد، عالم الكمبيوتر وخبري 
الروبوتات يف جامعة فريمونت: » ستس�اعد إكس�ني بوتس يف 
تطوي�ر كائنات مصممة بالحاس�وب لتوصي�ل األدوية بذكاء 

للمناطق املريضة عرب أنحاء الجسم«.
يف ع�ام 2020، كش�ف العلم�اء أنه�م ط�وروا يدوياً »إكس�ني 
بوت�س« األصلي�ة املصمم�ة بالكمبيوتر، وقام�وا بدمجها مع 
الخالي�ا الجذعية لنوع من الضفادع اإلفريقية تدعى »إكس�ني 

بوس«
ت�م حصاد الخاليا الجذعية التي يمكن أن تتحول إىل نس�يج أو 
عض�و من أجن�ة الضفادع. بعد ذلك، باس�تخدام ملقط صغري 
ق�ام الجراح بقط�ع الخاليا املف�ردة وربطها تح�ت املجهر يف 

األشكال املحددة بواسطة الكمبيوتر.
بعد تجميعها يف أشكال أجسام لم يسبق لها مثيل يف الطبيعة، 
ب�دأت الخاليا يف العمل مًعا. ومن ثم ق�ام العلماء بربمجة هذه 
الخالي�ا ألداء مجموع�ة من املهام بم�ا يف ذلك توصي�ل الدواء 

مبارشة إىل نقطة معينة يف الجسم.
أم�ا الجي�ل الجدي�د من ه�ذه الروبوت�ات الدقيق�ة، فقد تمت 
برمجته�ا ع�ى التكاثر وتكوين نس�خ من نفس�ها، والحركة 

بشكل ذاتي.

موتوروال تستعد إلطالق 
أقوى هواتفها

تس�تعد رشك�ة موت�وروال إلط�الق 
هات�ف جدي�د س�يأتي بمواصفات 
هي األفضل مقارنة ببقية هواتفها 

حتى اآلن.
 Moto Edge X30 وسيحصل هاتف
املنتظ�ر ع�ى هي�كل مق�اوم للماء 
 )8.6/76/163( أبع�اده  والغب�ار 

ملم، وزنه 185 غ.
أم�ا شاش�ته فس�تكون م�ن ن�وع 
OLED بمق�اس 6.7 بوص�ة، دق�ة 
عرضه�ا )1010/2400( بيكس�ل، 
ومع�دل  هريت�زا،   144 تردده�ا 
س�طوعها يصل إىل 500 ش�معة/م 
تقريبا.وس�يعمل الهات�ف بمعال�ج 
 AC-Qualcomm SM8250
ومعال�ج   ،5G  870  Snapdragon
650، وذواكر   Adriano رس�وميات 
غيغاباي�ت،   12 عش�وائي  وص�ول 
غيغاباي�ت   256 داخلي�ة  وذواك�ر 

قابلة للتوسيع.
أما الكامريا األساس�ية له فستكون 
بثالث عدسات بدقة )8+16+108( 
األمامي�ة  والكام�ريا  ميغابيكس�ل، 

بدقة 32 ميغابيكسل.
كما س�تجهزه موت�وروال بمنفذين 
لرشائ�ح االتصال، ومنف�ذ 3.5 ملم 
للس�ماعات، وبطارية بسعة 5000 
أمب�ري تعم�ل م�ع خاصي�ة  مي�ي 

الشحن الرسيع.

يحذر الخرباء يف اليوم العاملي لإليدز من أن 
القضاء ع�ى الفريوس بحلول عام 2030، 
وهو أحد أهداف التنمية املس�تدامة لألمم 
املتح�دة، أصبح مهدداً، بس�بب وباء آخر، 
وهو فريوس كورونا املستجد، ويرجع ذلك 
إىل تعطي�ل جه�ود الوقاي�ة والتوعية بهذا 
امل�رض وعالجه.ويف ه�ذا العام، س�يكون 
ق�د مر 40 عاماً عى اإلبالغ عن أول حاالت 
معروف�ة لهذا املرض يف الوالي�ات املتحدة، 
وع�ى الرغم من أن برنام�ج األمم املتحدة 
املش�رتك املعن�ي بف�ريوس نق�ص املناعة 
البرشية/اإلي�دز يس�عى إىل القضاء عليه 
قب�ل نص�ف القرن، يب�دو أن ه�ذا الهدف 
ق�د ب�دأ يت�الىش بينم�ا يرك�ز العالم عى 

محارب�ة ف�ريوس كورونا.وخالل الس�نة 
األوىل للوب�اء، أبلغت 40 دولة عن تراجع يف 
اختبارات ف�ريوس نقص املناعة البرشية، 

وهو أمر حيوي ملنع انتشار الفريوس.
وكان تقلي�ص برام�ج الوقاي�ة يف األزم�ة 
الصحي�ة الحالية وإغالق امل�دارس، حيث 
يتم تدريس العدي�د من برامج الوقاية من 
امل�رض، بمثاب�ة رضب�ة قاس�ية لربنامج 
األم�م املتح�دة املش�رتك املعن�ي بفريوس 
يح�ذر  ال�ذي  البرشي�ة،  املناع�ة  نق�ص 
م�ن أن 7.7 مالي�ني ش�خص معرض�ون 
لخط�ر الوف�اة ه�ذا العق�د بس�بب اإليدز 
إذا ل�م ُتس�تأنف تدابري املكافح�ة أو حتى 

ترسيعها.

تزامنا مع اليوم العالمي لأليدز.. مؤشرات مقلقة على معالجة المرض

نظام يوجد فيتامني C بمس�تويات عالية يف 
الجل�د، ويمك�ن أن يس�اهم يف الحفاظ عى 

صحة برشتك من بني أمور أخرى.
ويشمل ذلك خصائص مقاومة الشيخوخة 
الت�ي تقاوم عالمات التلف وحتى التجاعيد، 

وفقا للخرباء.
وق�ال خ�رباء م�ن Healthline: »فيتام�ني 
C يمك�ن أن يس�اعد أيض�ا يف درء عالم�ات 
الشيخوخة بس�بب دوره الحيوي يف تخليق 
الكوالج�ني الطبيع�ي يف الجس�م«. والخ�رب 
الس�ار ه�و أنه ع�ى الرغم من أن�ه يمكنك 
ال  بمكم�الت   C لفيتام�ني  تناول�ك  زي�ادة 
تس�تلزم وصفة طبي�ة وكريم�ات للبرشة، 
فإن املغذيات الحيوية تتواجد أيضا بش�كل 
طبيع�ي يف بع�ض الفواك�ه والخ�روات 

الشائعة.
وبحس�ب هيأة الخدمات الصحية الوطنية 
مهم�ة  وظائ�ف  ع�دة   C لفيتام�ني  ف�إن 
أبرزه�ا: »املس�اعدة ع�ى حماي�ة الخالي�ا 
والحف�اظ عليها بصح�ة جي�دة والحفاظ 
عى صحة الجلد واألوعية الدموية والعظام 

والغضاريف واملساعدة يف التئام الجروح«.
ولس�وء الحظ، ال يس�تطيع الجسم تخزين 
فيتام�ني C، ولهذا من امله�م التأكد من أنك 

تحصل عى ما يكفيك كل يوم.
- م�ا ه�ي الفاكه�ة والخ�روات األفضل 

لفيتامني C؟
أس�هل طريق�ة للحص�ول ع�ى املزي�د من 
فيتام�ني C يف جس�مك، ه�ي ببس�اطة عن 
طريق اتباع نظ�ام غذائي صحي ومتوازن. 
والخرب الس�ار هو أن فيتامني تعزيز البرشة 
موجود بشكل طبيعي يف الكثري من الفواكه 

والخراوات اللذيذة. 
ويحتوي فيتامني C عى عدد من الخصائص 
املضادة لألكس�دة ويساعد عى زيادة إنتاج 

الكوالجني.
ويمك�ن لهذا أن يقيك م�ن الرسطان ويعزز 
نضارة البرشة وإرشاقها. ويمكن للفيتامني 
أيضا أن يعالج التصبغ ويفتح لون البرشة.

وقال فريق خ�رباء Healthline: »إن تناول 
فيتام�ني C الكايف يمكن أن يس�اعد أيضا يف 

إصالح الجلد الجاف والوقاية منه«.

نظام غذائي لدرء عالمات الشيخوخة

ناسا تكشف عن موعد حصول »الكسوف« الكلي للشمس 
ذكرت وكالة ناسا أن الكسوف الشميس الكي 
الوحيد هذا العام س�يحدث بع�د أيام، ولكن 
ال يمك�ن رؤية الحدث الكام�ل إال من القارة 
القطبية الجنوبية، حيث س�يصل الكسوف، 
الذي يحدث يوم الس�بت 4 كان�ون االول، إىل 
أقىص حد له يف حوايل الساعة 07:33 بتوقيت 
جرينتش للمشاهدين بالقرب من حافة رون 

الجليدية يف القارة القطبية الجنوبية.
ووفق�ا مل�ا ذك�ره تقري�ر، أن املش�اهدين يف 
أماك�ن أخرى يف نصف الكرة الجنوبي، بما يف 
ذلك أجزاء من أس�رتاليا وتش�يي ونيوزيلندا، 

سيشهدون كسوًفا جزئًيا.
ولن يحدث الكس�وف الكي القادم للش�مس 
حت�ى 8 نيس�ان 2024، ولك�ن ع�ى عكس 
حدث هذا األسبوع، سيكون مرئًيا عى نطاق 
واس�ع يف أجزاء من كندا واملكسيك والواليات 

املتحدة.
 ويحدث كس�وف الش�مس عندما يمر القمر 
بني األرض والش�مس، مما يلقي بظالله عى 
األرض، وهن�اك أنواع مختلف�ة، اعتماًدا عى 
مقدار الشمس الذي يبدو محجوًبا للمشاهد 

يف موقع معني.
 وأوضح�ت ناس�ا أن�ه يف حني أن الكس�وف 
الكي للشمس يف نهاية األسبوع من املحتمل 
أال يت�م تقدي�ره بالكامل تقريًب�ا إال يف مكان 
واحد، ف�إن العديد من املواقع يف نصف الكرة 
الجنوبي ستستمر يف الحصول عى جزء منه.

السعال الجاف والتعرق أبرزها.. أطباء يكشفون أعراض المتحور الجديد
كش�ف طبيب م�ن جن�وب إفريقيا 
يدع�ى أونبني بيالي، ع�ن األعراض 
الت�ى تظهر ع�ى املصابني بس�اللة 
فريوس كورونا الجديدة أوميكرون، 
موضًحا أن امل�رض يظهر حتى اآلن 
بشكل خفيف جدا، ولكن ما زال من 
الس�ابق ألوانه تأكي�د أي يشء بهذا 

الشأن.
وق�ال الطبي�ب، »لقد رأين�ا مرىض 
األنفلون�زا  أع�راض  م�ن  يعان�ون 
والس�عال الجاف والحم�ى والتعرق 
الليي وآالم يف الجس�م. أعتقد أن هذا 
يرتبط بجميع موجات كوفيد – 19 

األخرى التي شاهدناها«.
وىف الس�ابق كش�ف املعه�د الوطني 
لألمراض املعدية، تسجيله خالل 24 
س�اعة ماضية 4373 إصابة جديدة 
مقارنة مع 2273 يف اليوم الس�ابق، 
وت�م رصد العدد األك�رب من الحاالت 
يف محافظ�ة جوتن�ج، حي�ث بلغت 

الحصيلة اليومية 3143.
اإلصاب�ات  ع�دد  بل�غ  اآلن  وحت�ى 
بفريوس كورونا يف البالد 2968052 

حال�ة، بينه�ا 89843 وف�اة، فيم�ا 
جن�وب  يف  الصح�ة  وزارة  أعلن�ت 
بمتح�ور  اإلصاب�ات  أن  إفريقي�ا، 
كورونا الجدي�د »أوميكرون« تزداد، 
 4 إىل  س�تحتاج  أنه�ا  إىل  مش�رية 

أسابيع ملعرفة بيانات هذا املتحور.
تي�دروس  املنظم�ة  مدي�ر  وش�دد 
أدهان�وم غيربيس�يوس، يف خطاب 
أم�ام املنظم�ة ال�دول ع�ى اتخ�اذ 
موق�ف »عقالن�ي ومتناس�ب للحد 
م�ن املخاط�ر تماش�ياً م�ع لوائح 

املنظمة«.
وىف الس�ابق، توق�ع رئي�س جنوب 
إفريقيا، سرييل رامافوزا، أن تواجه 

بالده موجة رابع�ة من جائحة 
في���روس كورون�ا بس�بب 
انتشار س�اللة »أوميكرون« 
التي ق�ال إنه�ا وراء معظم 
اإلصاب�����ات يف محافظ�ة 

جوتنج األكثر سكانا.
ه�ذه  انتش�ار  ب�دء  وأس�فر 
الس�اللة ع�ن موج�ة جدي�دة 

للح�د م�ن حرك�ة النقل 
خاص�ة  الع���ال�م  يف 
دول  أم�ام  اإلغ�الق 
الجنوبي�ة  إفريقي�ا 
تعاني  والت������ي 
أص�ال من مش�اكل 
اقتصادية ونقص يف 
اللقاح�ات، وكانت 
أكثر من 17 دولة 
تس�جيل  أعلنت 
إصابات مؤكدة 
ر  ملتح���و با
لج�����دي�د  ا
»أوميك�رون« 

حتى اآلن.

مقارنة بين فاعلية لقاحي »سبوتنيك« 
و »فايزر« ضد »أوميكرون«

تحدث�ت األس�تاذة يف كلي�ة عل�م أنظمة األحي�اء بجامع�ة »جورج 
ميسون«، الدكتورة أنتشا بارانوفا، عن اللقاحات األكثر فعالية ضد 

متحور »أوميكرون« من فريوس كورونا.
وبحس�ب األس�تاذة األمريكية، روس�ية األصل، فإن اللقاحات التي 
وضع�ت عى أس�اس منص�ة الفريوس�ات الغّدية ،بم�ا يف ذلك لقاح 
»س�بوتنيك-V«، ُتظه�ر فعالية أعى ضد الس�اللة الجديدة، مقارنة 
بلقاح�ات الحم�ض النووي الريب�وزي املرس�ال mRNA مثل فايزر 

. Pfizer-BioNTech
وتابع�ت الدكتورة بارانوفا، خالل حديثها مع قناة »موس�كو-24« 
أن لقاح�ات الف�ريوس الغدّي ربم�ا تعّد أضعف قلي�اًل، من لقاحات 
الحمض النووي الريبوزي املرسال من حيث كمية األجسام املضادة، 
إال أن استجابتها املناعية أقوى، ألنها تستخدم املزيد من رابط الخلية 
 »V-التائي�ة. لهذا فمن املتوق�ع أن تكون مقاومة لقاح »س�بوتنيك

الرويس أفضل ملتحّور »أوميكرون« من فريوس كورونا.

تويتر ُيقيِّد مشاركة
رة  المقاطع الُمصوَّ

أعل�ن موق�ع »توي�رت« أنه س�يمنع مش�اركة 
واملقاط�ع  كالص�ور  الش�خصية  الوس�ائط 
موافق�ة  دون  منصت�ه  ع�ى  املص�ورة 
أصحابها.وق�ال املوقع يف مدونة: »عندما 
يبلغنا األش�خاص ال�واردون يف الصور 
أو املقاطع املص�ورة أو ممثل مفوض 
عنهم بأنه�م ال يوافقون عى نرشها 

فسنحذفها«.
الخصوصي�ة  سياس�ة  وتحظ�ر 
مش�اركة  بالفع�ل  للموق�ع 
الخاص�ة  اآلخري�ن  معلوم�ات 
الهوات�ف والعناوين  أرقام  مثل 

وبطاقات الهوية.

كاميرا بحجم حبة الملح ذات قدرات مذهلة
يمك�ن لكام�ريا مجهرية جدي�دة التقاط ص�ور نقية كاملة 
األل�وان - عى الرغم من كونها بحج�م حبة امللح - عى قدم 
املس�اواة مع العدس�ات العادية التي يزي�د حجمها عنها ب� 
500 أل�ف مرة.وُطّور الجهاز الب�ري فائق الصغر من قبل 
فريق من الباحثني من جامعة برينستون وجامعة واشنطن.

عى مشاكل التصميمات السابقة وُيق�ال إنه يتغلب 
الحجم،  صغرية  للكامريا 
إىل  تمي�ل  والت�ي 
التق�اط صور 
هة  مش�و
وغامض�ة 

م�ع 
الت  مج�ا

رؤية مح�دودة للغاية.ويمك�ن للكامريا الجديدة أن تس�مح 
للروبوت�ات فائق�ة الصغ�ر باستش�عار محيطه�ا، أو حتى 

مساعدة األطباء عى رؤية املشاكل داخل جسم اإلنسان.
وداخل الكامريا التقليدية بالحجم الكامل، ُتس�تخدم سلسلة 
من الزجاج املنحني أو العدس�ات البالس�تيكية لثني أش�عة 
الضوء الواردة يف البؤرة يف قطعة من جهاز استشعار رقمي.

ويف املقاب�ل، تعتم�د الكام�ريا الصغ�رية التي طوره�ا عالم 
الكمبيوت�ر، إيث�ان تس�ينغ، وزم�الؤه عى »س�طح خارق« 
خ�اص مرصع ب�� 1.6 مليون عم�ود أس�طواني - كل منها 
بحج�م ف�ريوس واحد لف�ريوس نق�ص املناع�ة البرشية - 
يمكنها تعديل س�لوك الضوء. وكل دعامة عى الس�طح الذي 
يبلغ عرضه 0.5 ملليمرت، لها ش�كل فريد يسمح لها بالعمل 

مثل الهوائي.
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قال اإلمام علي عليه السالم: »ما أضمَر أحٌد شيئاً إلاّ 
ظهَر في فَلَتاِت لسانِِه وصفحاِت وجِهِه«.
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هاتـــــــف العالقـات

    إياد اإلمارة

اِستهداف الحشد الشعبي يخدم 
المصالح الصهيونية..

▪  الحش�د الشعبي املقدس حشد العراقيني تأس�س يف ظرف استثنائي من 
تشكيالت عتيدة ُعرفت بمواقفها الوطنية املرشفة يف وقت كادت الدولة أن 
تضي�ع فيه وينتهي كل يشء ونتحول إىل إم�ارة إرهابية يحكمها نهج ابن 

تيمية املنحرف..
تأس�س الحش�د من الش�باب والش�يوخ وش�اركت فيه حتى النس�اء ولم 
يدخر أي عراقي جهدا إال وبذله يف خدمة الحش�د الش�عبي املقدس ودعمه 

ومساندته..
النقطة التي أرغب اإلشارة إليها يف هذه الكلمات هي:

أن الجميع -عدا الدواعش- لم يتعرضوا للحش�د بكلمة واحدة ولم يحاولوا 
النيل منه وال ببنت شفة ومن لم يرغب بالحشد حسدا الذ بالصمت وسكت 
ه�ذا إىل مرحلة كان فيها الحش�د الش�عبي املقدس يخ�وض غمار معارك 
الوج�ود م�ن عدم�ه، لكن م�ا إْن تنفس الع�راق الصعداء وتمكن حش�دنا 
بتضحياته العظيمة من صد العدوان وتحقيق االنتصارات حتى بدأ الفحيح 
الس�ام يتطاول عىل الحش�د من كثريي�ن وأنا هنا ال أتح�دث عن الدواعش 
وال ع�ن ب�ؤر اإلرهاب وال ع�ن النظام�ني اإلرهابيني الوهابيني الس�عودي 
واإلماراتي وال ع�ن أمريكا والصهيونية فهؤالء جميع�ا مواقفهم معروفة 
ومش�خصة وال تحتاج اىل توضيح أو إش�ارة ألنها مواقف رصيحة ومعلنة 
وال يخج�ل أو يتورع أو يخىش أي واحد منه�م من اإلفصاح عنها علنا عىل 
اإلط�الق، الحديث هنا ع�ن آخرين لم نكن نرغب بأن تك�ون مواقفهم من 
الحشد بهذا الشكل الذي ينترص لألعداء القتلة الذين أوغلوا بدمائنا ويجحد 
حق كل عراقي توثب بكل ما يستطيع للدفاع عن نفسه أمام موت محقق، 

يجحد حقوق الضحايا الشهداء والجرحى، ويجحد حق الثكاىل..
وم�ن الواجب ع�يَّ اإلش�ارة إىل أنني ال أتح�دث بمثالية وأبعد عن الحش�د 

الشعبي املقدس تسلق بعض:
– الرساق.

-الخارجني عن القانون.
– الجبناء.

– أصحاب السوابق السيئة.
الذي نزوا ليجنوا املكاس�ب ويحققوا األرباح ويتحولوا إىل أرقام مهمة وهم 

مجرد نكرات ال أكثر وال أقل.
لكن هناك أكثر من س�ؤال حول هذه الجزئية من الحديث قبل أن نستغرق 

فيه:
كم نسبة هؤالء من الحشد؟

هل تمكنوا بأعمالهم من تعطيل دور الحشد؟
هل عجز الناس عن تشخيصهم؟

وأجوبة هذه األسئلة بكل موضوعية:
أن ه�ؤالء رزمة قليلة من الس�يئني الذين لم يوقفوا دور الحش�د الش�عبي 
املق�دس والن�اس تعرفه�م باألس�ماء واأللقاب  قبل الحش�د ومن�ذ  العام 
)٢٠٠٣( وبذل�ك فهم ال يش�كلون س�ببا وال حج�ة للطعن بهذا التش�كيل 
الوطني الشعبي املبارك الذي ال تزال الكثري من املهام ملقاة عىل عاتقه، فال 
يزال الحش�د حصننا ومالذنا وأملنا ونحن -كمواطن�ني- نعول عليه كثريا 
وكلنا أمل بأن دماء الش�هداء واملهمة املقدس�ة للحش�د س�وف تحفظ لنا 

الحشد وتزيل األدران القليلة التي علقت به والعاقبة للمقاومني.

يف لفت�ة إنس�انية، منح�ت جامع�ة مرصي�ة درجة 
الدكت�وراه االعتباري�ة لباح�ث، بع�د وفات�ه بث�الث 
سنوات.ويف التفاصيل، منحت كلية اآلداب يف جامعة 
املني�ا، الباحث أحمد رأفت خليف�ة، درجة الدكتوراه 
االعتبارية تقديرا لجهوده يف رسالته قبل الوفاة، بعد 
مرور ٣ س�نوات عىل وفاته.وقررت إدارة الدراس�ات 
العلي�ا بالكلي�ة منحه درج�ة الدكت�وراه االعتبارية 
تنفيذا لتوصيات اللجنة يف ٢٠18، التي أوصت بمنح 

الباحث درجة الدكتوراه يف اآلداب.

يح�اول باحث�ون يف جامع�ة م�ني األمريكي�ة إنتاج 
ن�وع من البطاط�س يمكنه تحمل درج�ات الحرارة 
املرتفع�ة يف ظ�ل التوقع�ات بحدوث تغ�ري يف املناخ، 
إذ غالب�اً ما تؤدي درجات الح�رارة املرتفعة وامتداد 
مواس�م النم�و ملش�كالت يف الج�ودة وإىل أم�راض.
وأوضح أس�تاذ بيئة املحاصي�ل وإدارتها، غريغوري 
بورت�ر، أن التنب�ؤات الخاصة بتغري املن�اخ تتمثل يف 
هط�ول أمط�ار غزيرة، يف وقت ال يمك�ن للبطاطس 
تحّمل الفيضانات أو ظ�روف املناخ الرطبة، فإذا ما 
أراد املزارعون االستمرار يف إنتاج البطاطس يف والية 
مني، س�يتعني عليه�م أن يكونوا قادري�ن عىل إنتاج 

أصناف يمكنها مقاومة التغيري.

جامعة تمنح الدكتوراه لباحث 
ُمتوفى
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شالالت »أخلمد« في مدينة مشهد المقدسة
تق�ع ش�الالت أخلم�د يف منطق�ة س�ياحية جميل�ة 
بمدينة جناران يف محافظة خراس�ان الرضوية حيث 
يقف السائح مشدوهاً أمام عظمة مجموعة شالالت 
أخلم�د الجميل�ة الت�ي تهب�ط مياهه�ا متدفقة من 
مرتفعات عالية.وتعترب شالالت أخلمد من املنتزهات 
الطبيعي�ة يف ضواحي مدينة مش�هد املقدس�ة يرجع 
تاريخه�ا اىل عدة آالف من الس�نني، وتق�ع يف واد بني 
جبل بينالود يش�اهد الس�ائح يف بداية ال�وادي أنواع 
الزه�ور والنبات�ات الجميل�ة واألش�جار الكثيفة اىل 

جانب بساتني فاكهة كثرية.أخلمد مجموعة شالالت 
جميل�ة يبل�غ ارتف�اع الش�الل األول منه�ا اىل ثالث�ة 
وعرشين م�رتاً وبعد العبور منه وع�ىل بعد كيلو مرت 
واح�د يقع ش�الل أخلمد الرئييس م�ع ارتفاع أربعني 
م�رتا ويقع الش�الل الثالث والرابع يف الج�زء العلوي 
من الش�الل الرئييس. ويمتد ويعرب نهر هذا الش�الل 
عىل بع�د كيلومرتين من قرية أخلمد القديمة.الجبال 
الجريية الواقعة يف أخلمد سببت ثقوب دائرية عميقة 
تح�ت مياة الش�الل ما يزي�د اىل روعته�ا وجذابيتها 

الطبيعية.ويف وادي أخلمد يوجد العديد من الش�الالت 
حي�ث اربع�ة منه�ا دائم�ة والباق�ي من الش�الالت 
املوس�مية، ج�دران ال�وادي صخرية يبل�غ ارتفاعها 
حوايل ٢٠٠-٣٠٠ مرت، ويعد أحد أكرب املناطق لرياضة 
تسلق الجبال املمتعة يف إيران. ومن جدرانها املعروفة 
هي جدار س�فيد –الل�ه أكرب– عق�اب... كما يقع يف 
هذه املنطق�ة كهف ومناطق س�ياحية أخرى تجذب 
عددا كبريا من السياح كل عام من زوار مدينة مشهد 

املقدسة ومناطقها الطبيعية.

أعل�ن علماء اآلث�ار الصينيون، أنهم اكتش�فوا أقدم 
مرشوب ش�اي يف العالم عمره أكثر من ٢٠٠٠ عام.

ويش�ري العلماء، إىل أنهم اكتش�فوا ه�ذا املرشوب يف 
مقاطعة شاندونغ، خالل عمليات التنقيب يف مقربة 
أرسة تش�و التي تعود إىل الفرتة م�ن القرن الحادي 
ع�رش وإىل الق�رن الثالث قب�ل امليالد. وبع�د تحليل 
تركيب أوراق الش�اي استنتج الباحثون أن مرشوب 

الش�اي تم تخديره بني أعوام 45٣ و41٠ قبل امليالد.
ويذكر أن أقدم مرشوب ش�اي قبل هذا االكتش�اف، 
كان علماء اآلثار قد عثروا عليه يف مقربة اإلمرباطور 
ه�ان جين�غ دي ال�ذي ت�ويف يف ربيع ع�ام 141 قبل 
امليالد.وق�د أك�د االكتش�اف الجديد، عىل أن الش�اي 
كان ي�زرع يف جميع أنحاء الصني قب�ل امليالد أيضاً. 
وأن البعض يعتقدون أن الش�اي يف عهد أرسة تش�و 

ل�م يكن مرشوباً، بل دواء لع�الج اضطرابات املعدة. 
ولكنه أصبح يس�تخدم كمرشوب يف عهد أرسة هان 
)٢٠6 قب�ل املي�الد - ٢٢٠ مي�الدي(، ويف عه�د أرسة 
تان )القرنني السابع - العارش امليالدي( التي نرشت 
فيها »قواعد الشاي« الشهرية، بدأ انتشار الشاي يف 
العالم، حي�ث انتقل أوالً إىل اليابان وكوريا ومنها إىل 

أوروبا يف القرن السادس عرش.

حقق باحثو مثلث برمودا اكتش�افاً مهماً، إذ عثر مس�بار عىل حطام س�فينة عمرها 8٠ عاماً و٣5 طائرة غارقة. وُيعرف 
مثلث برمودا الواقع قبالة الساحل الرشقي ألمريكا، بأنه وراء اختفاء عرشات الطائرات والسفن.وعىل الرغم من أن املنطقة 
الغامضة تبلغ مساحتها ما بني 5٠٠٠٠٠ و15٠٠٠٠٠ ميل مربع، إال أنها ال تظهر عىل الخرائط الرسمية. ويقال عموماً إن 
حدودها تمتد من فلوريدا إىل جزر األنتيل الكربى حتى برمودا. وعىل مدى ٢٠٠ عام املاضية، اختفت حوايل 5٠ س�فينة و٢٠ 
طائرة يف املثلث، مع تعذر تفس�ري العديد من الحوادث بالعل�وم الفيزيائية.وتعد مهمة قصة البحرية األمريكية، الرحلة 19، 
واحدة من أكثر حاالت االختفاء ش�هرة يف مثلث برمودا، والتي س�اعدت يف ختم س�معتها املخيفة.واختفى رسب من خمس 

طائرات وطاقمها املكون من 14 فرداً فوق املثلث بعد وقت قصري من نهاية الحرب العاملية الثانية، ولم ُير مرة أخرى.

ق�رر رج�ل أعم�ال أمريكي ش�اب توظيف ش�خص تنحرص مهمت�ه يف صفعه 
كل م�رة يدخل فيها إىل »فيس�بوك«، وذل�ك للتخلص من إدمانه عىل الش�بكات 
االجتماعية.وأف�اد موقع VICE األمريكي أن رجل األعمال مانيش س�يثي اتخذ 
عام ٢٠1٢ قرارا بمكافحة إدمانه عىل شبكات التواصل التي يتزايد عددها يوما 
بعد يوم ويضيع يف تصفحها األفراد وقتا هائال.واس�تأجر س�يثي شابة لصفعه 
يف كل م�رة يزور فيها موقع »فيس�بوك«، وهي طريقة عنيف�ة إىل حد ما لكنها 
أثم�رت يف النهاي�ة. وبعد حوايل 1٠ س�نوات، انترشت »طريقة س�يثي« بش�كل 
كبري بعد أن تفاعل إيلون ماس�ك، أغنى رجل يف العالم، مع قصته عىل »تويرت«.

وقال س�يثي: »كنت أضيع قدرا ال يصدق من الوقت عىل ش�بكات مثل فيسبوك 
ي�ت  يد ر وكان وقت التوقف ق�د حان«.وأضاف: و

»بع�د اس�تخدام تطبي�ق 
الوق�ت،  إلدارة 

كتش�فت  ا
أنن�ي كن�ت أه�در 19 

س�اعة يوميا عىل الشبكات، 

األم�ر الذي جعلن�ي أدرك أنني لن أتمكن من التوقف بمف�ردي وأنني بحاجة إىل 
من يش�جعني«.وتابع: »لذلك وضعت إعالنا بعن�وان )اصفعني إذا انحرفت عن 
مهمتي( مقابل 8 دوالرات للس�اعة«.وبمجرد ن�رش اإلعالن، تلقى رجل األعمال 
ح�وايل ٢٠ طلب�ا من »صافعني متمرس�ني« ووقع اختي�اره يف النهاية عىل كارا.
وأضاف: »أكثر من الخوف من التعرض للصفع، كان وجود كارا 
بح�د ذاته ما جعلني أركز عىل عم�ي. أخريا أصبح لدي مدير، 

ل�و كان مؤقتا، مما جعل التجربة منعش�ة. لقد س�اعدتني حت�ى 
لي�س فقط بصفع�ي، ولكن أيض�ا من خالل االس�تماع إىل 
أفكاري«.وأش�ار إىل أن الطريقة كانت فعالة للغاية لدرجة 
أن�ه ضاع�ف إنتاجيته أربع مرات، وس�محت له بالتواصل 
بش�كل أفضل والعم�ل ضمن فري�ق.وأردف قوله: »قررت 
أن أت�وىل زمام األم�ور وأن أتوقف ع�ن إضاعة الوقت عىل 
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي وإع�ادة توجيه�ه إىل م�ا 
ه�و مهم بالنس�بة يل.. اآلن أريد أن أس�اعد اآلخرين عىل 

تحقيق ما حلمت به يف ذلك الوقت«.

»شاي« صيني هو األقدم في العالم

رجل يستأجر موظفة لصفعه 

متنزهات طبيعية.. 

الته�م ح�وت عمالق زورقا ع�ىل متنه صديقان م�ن كاليفورنيا،حيث كان�ا يجدفان عىل مت�ن أحد قوارب 
»الكاياك«، ويشاهدان الحيتان الحدباء.واشتهرت الحيتان الحدباء بتفاعلها مع اإلنسان بشكل عام، حيث 
تقرتب يف بعض األحيان من القوارب أو السفن وتسمح للناس بلمسها وتتفاعل مع زوراها.كما ُيعرف عن 

هذا النوع من الحيتان أنها ال تهاجم البرش عادة، من حس�ن الحظ، فإن قائمة طعامها ال تش�مل اإلنسان، 
وال يتضمن هرمها الغذائي »الساللة اآلدمية«.

حوت عمالق يلتهم 
زورقًا 

إنتاج بطاطس مقاومة 
لتغيرات المناخ

غارقة في مثلث 
برمودا.. اكتشاف حطام 
سفينة و35 طائرة 


